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Esipuhe 

Inframallinnus on voimakkaan kehitystyön kohteena. buildingSMART Finlandin työstä-
mät ja Rakennustietosäätiön ylläpitämät Yleiset Inframallivaatimukset ”YIV” saatiin 
julkaistua kokonaisuudessaan 11.2.2016. Niiden julkaiseminen sekä alan yleinen kehit-
tyminen laukaisivat tarpeen Liikenneviraston inframalliohjeen päivittämiseksi. 

Ohjeen laati Sito Oy. Ohjeen ohjausryhmään kuuluivat Sito Oy:stä Juha Liukas, Liisa 
Kemppainen ja Maunu Tast. Liikennevirastosta sekä ELY-keskuksesta ohjausryhmään 
kuuluivat Heikki Myllymäki, Riitta Parviainen, Jenna Johansson sekä Tiina Perttula. 
Ohjetta laativat Sito Oy:stä myös asiantuntijat Ilkka Tieaho ja Josefiina Saarnikko. 
Näiden lisäksi ohjeen laadinnassa kuultiin Destia Oy:stä Ville Suntiota sekä Novatron 
Oy:stä Petteri Palviaista. 

Ohje ja sen liitteet olivat julkisella kommentointikierroksella alan toimijoiden keskuu-
dessa. Ohjeeseen sekä liitteisiin saatiin paljon kommentteja, jotka kaikki käsiteltiin. 
Osa kommenteista vaatii alan yleistä keskustelua ja ne ohjataan buildingSMART Finlan-
din infratoimialaryhmälle. 

Mallintamisen prosessien sekä ohjelmistojen kehitys on edelleen nopeaa, jonka 
johdosta ohjetta päivitetään aktiivisesti. 

Helsingissä maaliskuussa 2017 

Liikennevirasto 
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Käsitteet 

Seuraavassa on lueteltu tämän ohjeen kannalta oleelliset käsitteet. Laajemmin käsit-
teet on esitetty InfraBIM-sanastossa ja YIV-ohjeissa. 

BIM ja InfraBIM Building Information Model eli vapaasti suomennettuna 
rakennuksen tietomalli. Infra-alalla on puhuttu vastaa-
vasti InfraBIM-termistä. Termiä BIM voidaan kuitenkin 
käyttää myös infra-alalla building-sanasta huolimatta, 
mutta usein käytetään selvennyksen vuoksi etuliitettä 
infra. 

Digitaalinen luovutusaineisto  

Toteumamallista ja laadunvarmistusaineistosta muodos-
tuva luovutettava aineisto, joka todentaa rakentamisen 
laadun ja toimii lähtötietona kunnossapitovaiheelle. 

Esittelymalli Esittelymalli (aik. virtuaalimalli) sisältää mm. rakenne-
pintojen tekstuureja, valoa, varjoja ja muita detaljeja, 
jotka tekevät mallista visuaalisesti mahdollisimman to-
dellisuutta vastaavan. Eri tekniikkalajien suunnitelma-
mallien ja lähtöaineistojen pohjalta muodostettu malli.  
Esittelymallia voidaan hyödyntää muun muassa viestin-
nässä ja markkinoinnissa ja sen tarkoitus on tukea pää-
töksentekoa ja vuorovaikutusta. 

Koneohjausmalli Malli, jolla tarkoitetaan toteutusvaiheen suunnitelma-
mallista jalostettuja työkoneiden koneohjausmalleja. 
Mallien käyttö mahdollistaa työkoneautomaation hyö-
dyntämisen myös automatisoiduissa työkoneissa. Infran 
rakenteiden ja rakennepintojen koneohjausmallit muo-
dostuvat geometrialinjoista, 3D-taiteviivoista ja niiden 
kolmioverkkomalleista sekä pistemäisistä aineistoista ja 
verkostomalleista. 

Kunnossapitomalli Kunnossapidon oma paikkaan sidottu (tulevaisuuden) 
inframalli, joka luo pohjan ja edellytykset tehokkaalle inf-
raomaisuuden hallinnalle. 

IFC Industry Foundation Classes; talonrakennuspuolella 
LandXML:ää vastaava standardi, johon perustuu IFC-tie-
donsiirtoformaatti, joka puolestaan vastaa Inframodel-
tiedonsiirtoa. Käytetään myös siltojen ja muiden taitora-
kenteiden mallien tiedonsiirrossa. 

Inframalli Infrarakenteen tietomalli. 

Inframodel Kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva avoin 
tiedonsiirtoformaatti, joka on tällä hetkellä käytössä 
infra-alalla. 
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Lähtötietomalli  Eri tietolähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, toiminnan 
ja palveluiden suunnittelua varten hankitut lähtötiedot 
digitaalisessa muodossa jäsenneltyinä. Sisältää myös 
edellisten vaiheiden suunnitelma-aineiston. 

Nykytilamalli Malli, joka kuvaa kohteen nykytilaa sellaisena, kuin se to-
dellisuudessa on, ja johon ei sisälly suunniteltua aineis-
toa. Nykytilamalliin otetaan mukaan suunnitteluun vai-
kuttavat asiat, kuten nykyiset rakenteet ja rakennukset 
sekä suojeltavat kohteet, yms. Nykytilamalli sisältyy läh-
tötietomalliin. 

Osamalli Tekniikkalajikohtainen suunnitelmamalli, joka sisältää 
ainoastaan suunniteltua tietoa. Kaikki tekniikkalajimallit 
elävät läpi koko hankkeen elinkaaren siten, että yksityis-
kohtaisuus lisääntyy hankevaiheesta seuraavaan. 

Paikalleenmittausmalli  Toteutusmallin osamalli, jolla rakennettavat tai asennet-
tavat kohteet mitataan ja merkitään maastoon toteutusta 
varten. 

Suunnitelmamalli Mallipohjainen suunnitelma, jolla tarkoitetaan infrara-
kenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa suunnitteli-
joiden suunnitteluratkaisut. 

Tiedonhallintasuunnitelma, 
tietomallisuunnitelma 

Tiedonhallintasuunnitelma on palveluntuottajan laatima 
kuvaus toimeksiannonaikaisen suunnitelmatiedon hallin-
nan toteutuksesta käytännössä. Suunnitelmatiedon tie-
donhallintasuunnitelma on kuvattu kattavasti ohjeessa
Liikenneviraston ohjeita 23/2012 Suunnitelmatiedon hal-
linta. 

Tietomallisuunnitelma kuvaa, miten mallinnus toteute-
taan hankkeessa. Se voi olla osa tiedonhallintasuunnitel-
maa. 

Tietomallikoordinaattori Usein suunnitteluorganisaatioon kuuluva tietomallikoor-
dinaattori vastaa hankkeen tietomallinnuksesta ja val-
voo, että tiedonhallinta tehdään vaadittavien ohjeiden 
mukaisesti. Tietomallikoordinaattorin vastuualueeseen 
kuuluvat muun muassa eri tekniikkalajien yhteensopi-
vuus (yhdistelmämallit) ja lähtötietomalli sekä näiden 
dokumentointi. 

Tietomalliselostus Selostaa, miten mallinnus on toteutettu koko hankkeen 
ajalta. Jos lähtötietomalli on tehty samassa projektissa, 
tulee se yhdistää tietomalliselostukseen. 
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Toteumamalli Inframalli, joka kuvaa infrarakenteen tai -järjestelmän 

sellaisena kuin se on toleranssit huomioiden toteutettu. 
Voidaan tehdä täydentämällä ja päivittämällä rakennus-
suunnitelma tai toteutusmallia rakenteen lopullisen to-
teuman mukaisesti.  

Toteutusmalli Inframalli, joka kattaa toteutuksen näkökulman, eli 
rakentamisen tehtävät, resurssit, ajoituksen, jne. Voi 
tarkoittaa myös suunnittelumalleista jalostettuja työ-
koneiden koneohjausmalleja tai mittauksia, ja maastoon 
merkintää varten laadittuja paikalleenmittausmalleja. 

YIV  Yleiset inframallivaatimukset, http://www.infrabim.fi/yiv/. 
 
Yhdistelmämalli Eri osamalleista yhdistetty inframalli, jolla tutkitaan eri 

mallien keskinäistä yhteensopivuutta. Yhdistelmämalleja 
hyödynnetään erityisesti tekniikkalajien yhteensovituk-
sessa ja vuorovaikutuksessa. Infran yhdistelmämalli 
muodostetaan tyypillisesti maastomallista, maaperämal-
lista, olemassa olevien rakenteiden malleista sekä eri 
tekniikkalajien suunnitelmamalleista. 

Ylläpitomalli Sama kuin kunnossapitomalli. Aikaisemmin on puhuttu 
ylläpitomallista, mutta ylläpito-termin poistuessa ei 
voida enää käyttää käsitettä ylläpitomalli.  
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1 Johdanto 

 Mallinnus infrahankkeissa 

Infran tietomalli, eli inframalli, on digitaalisessa muodossa olevan infrakohteen 
kolmiulotteinen kuvaus ominaisuustietoineen. Tiedon kuvaaminen ja tuottaminen 
mallipohjaisesti mahdollistavat sen, että tietoa pystyvät ihmisen lisäksi tulkitsemaan 
myös tietotekniset järjestelmät ja sovellukset, kuten määrälaskentaohjelmistot, 
työmaan mittaus- ja koneohjauslaitteet sekä infran hallinnan rekisterit ja näihin 
liittyvät sovellukset. Inframallien hyödyntämisen potentiaali nykyisten suunnittelu- ja 
rakentamisprosessien tehostamiseen on näin ollen suuri.  

Tietomallipohjaisten toimintatapojen ja mallinnuksen hyödyntäminen infra-alalla on 
viime vuosina edistynyt voimakkaasti. Samalla kiinnostus mallien käyttämiseen on 
lisääntynyt ja kehitystyötä on tehty yhdessä eri toimijoiden kanssa. Tietoa tieto-
mallintamisesta ja tukea tietomallipohjaisten prosessien käyttöönotossa antaa 
tietomallintamisen yhteistyöfoorumi buildingSMART Finland (bSF). Suomessa se on 
organisoitu yhdeksi Rakennustietosäätiön RTS:n päätoimikunnaksi. buildingSMART 
Finland on julkaissut Yleiset inframallivaatimukset (YIV), joita se myös kehittää ja vie 
käytäntöön. 

Suunnittelu- ja rakennushankkeissa toimiva ja luotettava tiedonvaihto eri osapuolten 
kesken on eräs keskeisimmistä hankkeen onnistumistekijöistä. Tehokkaan tiedonhal-
linnan ja käytön kannalta on tärkeää, että 

• kaikki ymmärtävät tiedon samalla tavalla, 
• tieto on jäsennelty yhteisesti sovitulla tavalla, 
• tietoa hallinnoidaan yhteisesti sovitussa paikassa ja että 
• tieto on sujuvasti hyödynnettävissä sekä muokattavissa eri osapuolten 

tarpeisiin. 

Tietomallinnus on tiedonhallintaa ja tuotetun tiedon hyödyntämistä kokonais-
valtaisesti ja tehokkaasti, jotta vältytään hukkatyöltä. Mallinnuksen tavoitteena on, 
että kertaalleen suunniteltua tai mallinnettua tietoa voidaan siirtää hankkeen 
elinkaaren aikana vaiheesta toiseen oikeassa muodossa ilman, että tietoa menetetään. 

Mallipohjainen suunnittelu tarkoittaa, että suunnittelu tapahtuu alusta saakka 
suunnittelujärjestelmässä, joka tuottaa mallipohjaista aineistoa. Jokainen suunniteltu 
kokonaisuus rakentaa mallia eteenpäin. Malli ja tiedot ovat katseltavissa eri tavoin eri 
näkymissä kolmiulotteisina, karttanäkymänä tai leikkauksina. Aineisto tuotetaan 
hyödyntämällä avoimia standardoituja tiedonsiirtoformaatteja Inframodel tai IFC 
(Industry Foundation Classes), jotta aineiston ja sen tietosisällön siirtäminen toiseen 
ohjelmaan on mahdollista. Hyvä periaate on, että tarvittavat piirustukset tuotetaan 
mallista. 
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Mallipohjainen suunnittelu mahdollistaa suunnitelmatilanteen esittämisen ja 
arvioimisen hankkeen kaikissa vaiheissa minä ajanjaksona tahansa. Suunnittelun 
tilannetieto julkaistaan yleensä erillisenä yhdistelmämallina, johon kootaan aineisto 
lähtötietomallista ja eri tekniikkalajien valmiustason mukaisista osamalleista 
esimerkiksi katselua, kommentointia ja yhteensovitusta varten. Suunnitelmia voidaan 
tarkastella ja kommentoida yhteistyössä eri toimijoiden ja tahojen kesken. Vuoro-
vaikutuksen ja visualisoinnin parantamiseksi eri osamalleista voidaan tehdä myös 
esittelymalli, joka kuvaa suunnitelman mahdollisimman todenmukaisena. Kuvassa 1 
esitetään esittelymallin havainnollisuus verrattuna perinteiseen piirustukseen. 

Yhteistyön ja vuorovaikutuksen tavoitteena on synnyttää teknistaloudellisesti paras 
mahdollinen suunnitteluratkaisu: lopputuote, joka palvelee seuraavan vaiheen tar-
peita, ja jonka tietosisältöä voidaan hyödyntää jalostetussa muodossa myöhemmissä 
vaiheissa. 

Tulevaisuudessa inframalli voi korvata tarvittavilta osin nykymuotoista suunnitelma-
dokumenttien kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että malliin voidaan yhdistää 
ominaisuustietoja, kuten materiaalit, tuotevaatimukset, pinta-ala- ja tilavuustiedot 
objektien ominaisuutena. Mallien ja perinteisten piirustusten ei tarvitse olla toisiaan 
poissulkevia vaihtoehtoja, vaan ne voivat täydentää toisiaan. Onkin tärkeää, että 
piirustukset voidaan tuottaa suoraan mallista. Suunnittelujärjestelmän malli on se, 
mitä työstetään ja josta otetaan ulos tulosteita. Piirustuksia tarvitaan edelleen tällä 
hetkellä mm. hallinnollisia käsittelyjä varten. Piirustusten sisällön tulee vastata mallia 
yhtenevältä osaltaan. 

Esittelymalleista on tullut tärkeä työkalu asukkaiden, sidosryhmien ja päättäjien 
kanssa käytävässä vuoropuhelussa. Esittelymalli on hiottu näyttämään mahdolli-
simman todenmukaiselta ja se on tarkoitettu erityisesti viestintään ja markkinointiin, 
eikä se sisällä teknisiä yksityiskohtia. Esittely- ja yhdistelmämallista kerrotaan lisää 
luvussa 2.6 Yhdistelmä- ja esittelymallit. 
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Kuva 1. Suunnitteluohjelmistojen tuottaessa 3D-tietoa myös ratkaisuja havain-
nollistavien esittelymallien tuottaminen tehostuu. 
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 Ohjeen tavoitteet 

Tämän ohjeen tavoitteena on tarkentaa yleistä ohjeistusta tie- ja ratahankkeiden mal-
linnusprosessin näkökulmasta. Ohjeessa esitetään minimitaso, jota voidaan vaatia 
mallipohjaisessa hankkeessa sekä työkaluja mallipohjaisen hankkeen ohjaukseen. 
Ohje sisältää myös käytäntöjä ja toimintatapoja, joita suunnittelija ja rakentaja jo nyt 
hyödyntävät mallipohjaisessa toiminnassa. 

Ohje on tarkoitettu tie- ja ratahankkeisiin. Vakioidut mallipohjaiset toimintatavat 
sopivat kuitenkin kaikentyyppisiin hankkeisiin. 

Ohjeen tarkoituksena on tukea mallipohjaiseen toimintaan siirtymistä. Yleisesti suun-
nittelun ja rakentamisen toimintaa, prosesseja ja tuloksia ohjaavia sisältö- ja toiminta-
ohjeita tulee edelleen noudattaa. Inframallinnusta pitää vielä soveltaa näihin ohjeisiin, 
mutta mallinnus tuo uusia työtapoja ja mahdollisuuksia sekä vaatimuksia hankkeiden 
läpivientiin ja lopputuotteisiin. 

Yleiset inframallivaatimukset (YIV) on infra-alan yhteinen ohjeistus, jonka osat 
julkaistiin aluksi luonnoksina vuosina 2013–2014. Tällä hetkellä käytössä olevat viralli-
set versiot on julkaistu vuosina 2015–2016. Ohjekokonaisuuteen liittyvät myös 
InfraBIM-nimikkeistö ja Inframodel-käyttöönotto-ohje. Siltojen ja taitorakenteiden 
suunnittelussa Liikenneviraston Siltojen tietomalliohjeen noudattaminen on yleinen 
vaatimus. 

Tarve Yleisille inframallivaatimuksille on syntynyt suurimpien infratilaajien tavoit-
teesta siirtyä tietomallipohjaiseen toimintatapaan. Tilaajilla ja palvelujentarjoajilla on 
oltava yhteinen näkemys siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkeiden eri vaiheissa. 
Inframallivaatimukset on tarkoitettu käytettäväksi hankintojen yleisinä teknisinä vii-
teasiakirjoina ja inframallintamisen ohjeina. 

 Mallinnusohjeet 

Ajantasainen luettelo noudatettavista ohjeista on Liikenneviraston sivuilla. Siellä on 
erikseen listattu tietomalliohjeistus. Yleiset inframallintamisen ohjeet ovat building-
SMART Finlandin sivuilla. 

Yleisiä noudatettavia infra-alan mallinnusohjeita ovat muun muassa: 

• Siltojen tietomalliohje 6/2014 
• InfraBIM-nimikkeistö 
• Yleiset Inframallivaatimukset YIV 
• Inframodel-käyttöönotto-ohje  
• YTV2012 Yleiset tietomalliohjeet 2012 -kiinteistöjen ja rakennusten mallinnus-

ohjeet. 

Jokaisen mallinnuspohjaiseen hankkeeseen osallistuvan osapuolen on tutustuttava 
oman alansa ohjeiden lisäksi ainakin YIV-osiin 1 ja 2 sekä laadunvarmistusta varten 
YIV-osaan 8. 
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Inframallintamisen ohjekokonaisuus muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä 
osasta. Ohjekokonaisuus on mallipohjaisen toiminnan ja tiedonvälityksen ehdoton 
edellytys (kuva 2):

• Nimikkeistö on yhteinen kieli, johon mallinnus perustuu.
• Mallinnusvaatimukset kertovat, mitä ja miten mallinnetaan.
• Formaatit, joissa hyödynnetään ensisijaisesti avoimia standardinmukaisia
 tiedonsiirtoformaatteja ja rajapintoja.

Mallinnus-
vaatimukset

FormaattiNimikkeistö

Kuva 2.   Inframallintamisen ohjekokonaisuus.

Tietomallipohjaiset formaatit tukevat geometrian lisäksi laajan ominaisuustiedon 
välitystä. Taitorakenteiden ensisijainen formaatti on IFC ja muussa infrassa Inframodel. 
Nämä formaatit eivät kuitenkaan kata infran tarpeita kokonaan. Siksi käytetään tarpeen 
mukaan muita yleisiä formaatteja, kuten esimerkiksi DXF, GT tai DWG. Haittapuolena 
on tällöin, että rakennusosiin liitetyt ominaisuustiedot siirtyvät hyvin rajallisesti. 
Tulevaisuudessa IFC- ja Inframodel-formaattien kattavuus lisääntyy. Liitteessä 3 
käsitellään suunnitelmamallin luovutusaineiston formaatit suunnitteluvaiheittain.

Lopputuotteiden mallinnusohjeet esittävät vaatimuksia vain malleille ja mallinnusta 
tukeville aineistoille. Tehtävien sisällön tulee noudattaa tilaajan muuta sisältö- ja 
toimintaohjeistusta.

Suunnitelmapiirustukset ovat mallipohjaiseen toimintaan siirtymisessä muutoksen 
alaisina. Piirustusten tarve ja niiden käyttötapa muuttuvat tulevaisuudessa, eikä piirus-
tuksia enää välttämättä tarvita ollenkaan. Viimeistellyistä kattavista suunnitelmapii-
rustuksista siirrytään enemmän käyttötarpeen mukaiseen otokseen tai näkymään 
mallista. Piirustuksista voidaan todeta, että niiden sisällön tulee vastata mallia ja että 
muun muassa niiden piirtotasoilla noudatetaan nimikkeistöihin perustuvia nimeämis-
käytäntöjä.

On huomioitava, että suunnitelmapiirustuksia kuitenkin edelleen vaaditaan ja ne tulee 
laatia aina voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, ellei hankkeessa toisin sovita.
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2 Mallipohjainen hanke 

 Hankinnan suunnittelu ja valmistelu 

Luvussa 2 kuvataan mallipohjainen hanke ja sen prosessi. Prosessiin kuuluvat myös 
laadunvarmistus ja tarkastus, jotka kuvataan kokonaisuudessaan luvussa 4. 

Tietomallipohjaisen hankinnan suunnittelussa korostuvat erityisesti 

• dokumentoidut lähtötiedot, 
• mallinnuksen käyttötarkoitukset, 
• yhteistyö ja vuorovaikutus, 
• tiedon jälleenkäyttöarvo sekä 
• tarkastusprosessi. 

Mallinnuksessa on noudatettava erityisen tarkasti Liikenneviraston koordinaatisto-
ohjeistusta, jotta kaikki osamallit ovat samassa koordinaatistossa ja mittayksikössä. 
Koordinaatisto määritetään mahdollisimman aikaisessa suunnitelmavaiheessa. 
Kaikissa tekniikkalajeissa toimitaan hankkeen virallisessa koordinaatistossa ja 
korkeusjärjestelmässä. Jos suunnittelua, kuten esimerkiksi siltasuunnittelua, tehdään 
paikalliskoordinaatistossa, tulee aineisto muuntaa aina hankkeen viralliseen 
koordinaatistoon ennen sen toimittamista muille osapuolille. 

Mittausperusta on keskeinen osa suunnittelun ja rakentamisen mittaustietoa. Mittaus-
perustan avulla hankkeelle muodostetaan koordinaatisto ja se sidotaan valta-
kunnalliseen koordinaattijärjestelmään.  Mittausperustaa käsitellään Liikenneviraston 
ohjeissa Maastotietojen hankinta (2017) ja Tienrakentamisen mittaussuunnitelman 
laatimisohje (2008).   

Lähtötiedot, etenkin raaka-aine, tulee hankkia riittävän ajoissa, jotta suunnittelutyön 
käynnistyminen ei viivästyisi, koska lähtötietojen kerääminen voi olla työläs prosessi. 
Lähtötietomalli voidaan hankkia myös erillisenä toimeksiantona, jolloin se on valmiina 
osana tarjouspyyntöaineistoa. Jos hankinnan aikaisempi vaihe on tehty tietomallipoh-
jaisesti, on lähtötietomalli hyödynnettävissä jo tarjousvaiheessa. Lähtöaineistot on 
aina tarkistettava ja päivitettävä hankkeen alussa. Hankkeen aikataulu tulee laatia niin, 
että lähtötietomallin kokoamiseen jää riittävä aika ja varsinainen suunnittelu käynnis-
tyy, kun lähtötietomallin valmiusaste on riittävä. 
 
Hankevaihe määrää peruslaajuuden ja -tarkkuuden, joilla erityisesti maanpäällisiä ja 
maanalaisia rakenteita mallinnetaan 3D-kappaleiksi tai ominaisuustietoja sisältäviksi 
objekteiksi. Tehtävänmäärittelyssä tulee tuoda esiin mahdollisesti tarkemmin mallin-
nettavat kohteet. Tarjouspyynnössä määritellään esimerkiksi liitteenä olevan taulukon 
avulla suunnittelun työmäärä ja kustannukset. Näitä ovat mm. vuorovaikutustavoitteet 
ja tarkempaa mallinnusta vaativat erikoiskohteet. Vuorovaikutus voi korostua esimer-
kiksi taajamakohteissa. Yhdistelmä- ja esittelymallien osalta määritetään, miten usein 
malli päivitetään. Yhdistelmämallien päivitysrytmiin vaikuttavat erilaiset suunnittelu-
kokoukset ja esittelymallin päivittämiseen yleisötilaisuuksien lukumäärä. 
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Piirustuksissa ja muussa perinteisessä dokumentaatiossa tulee esittää hankekohtai-
sesti mahdolliset sisältö- ja esitystapamuutokset, kuten se, voidaanko tietyt piirustuk-
set jättää kokonaan pois tai esittää pelkistetymmin otteina mallista. 

Tarjousvaiheessa tilaajan tulee miettiä suunnitelmien tarkastusprosessi: riittääkö oma 
vastaanottotarkastus vai tarvitaanko ulkopuolista laajempaa tarkastusta? Mallipohjai-
nen aineisto on osa suunnitelma-aineistoa ja nämä tulee tarkastaa kokonaisuutena. 
Myös mallien käyttötarkoituksia sekä hyödyntämistä yhteistyössä ja vuorovaikutuk-
sessa tulisi miettiä tarjouspyyntöön. 

Tehtävämäärittelyssä tulee vaatia alustava (osana tiedonhallintasuunnitelmaa) tieto-
mallisuunnitelma, jossa on kuvattu ainakin 

• miten lähtötiedot mallinnetaan, 
• miten yhdistelmämalli muodostetaan, 
• mallipohjainen toimintaprosessi ja sen organisointi, 
• mallinnusprosessin päävaiheiden aikataulu suhteessa koko suunnittelutyön 

aikatauluun (mm. tekniikka-alojen yhteensovittaminen), 
• mallinnuksen vastuuhenkilöt, 
• mallinnuksen käyttötarkoitukset ja tarkkuustaso, 
• mallinnuksen hyödyntäminen yhteistyössä, 
• mallinnuksen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa (mahdollinen esittelymalli), 
• mallinnuksen dokumentointi, 
• mallien tarkastus, 
• mallinnuksen laadunvarmistus, 
• mallinnuksessa käytettävät ohjelmistot eri käyttäjätahot huomioiden, 
• malliaineiston tallennus ja jakelu sekä 
• malliaineiston luovutus (esitarkastusaineisto ja lopullinen luovutusaineisto). 

Hankkeen ensimmäisissä kokouksissa tietomallisuunnitelma käydään läpi ja tarkenne-
taan tarvittavilta osilta ottaen huomioon suunnitelmavaihe. Isommissa hankkeissa 
myös tilaaja voi laatia tietomallisuunnitelman tai tietomallistrategian. Näin voidaan 
toimia etenkin useampia suunnittelutoimeksiantoja sisältävissä hankkeissa. 

Mallipohjainen hanke kuvataan tarkemmin YIV-osassa 1. 

 Ohjaus, yhteistyö ja vuorovaikutus 

Hankkeen ohjauksessa tietomallinnuksen tulee olla luonteva päätöksentekoa tukeva 
työtapa. Mallinnuksesta on hyötyä kaikille osapuolille eikä se saa jäädä omaksi ”tek-
niikkalajikseen” tai vain siihen erikoistuneiden asiantuntijoiden työkaluksi. 

Suunnittelukokouksissa ja vuorovaikutuksessa vaaditaan mallien käyttöä alusta al-
kaen. Suositeltavaa onkin, että hankkeen alussa mallinnuksen käytön arvioinnille vara-
taan kokousten asialistalle oma kohtansa. Mallinnuksen tilannetta voidaan seurata tie-
tomalliselostuksen, tietomallilokin ja yhdistelmämallien avulla. Kun mallin hyödyntä-
minen on jalkautunut luontevaksi osaksi kokouskäytäntöjä, voidaan erillismerkinnästä 
asialistassa luopua. 
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Yhdistelmämalli on suunnittelukokouksissa keskeinen yhteistyö- ja kommunikointi-
väline. Mallia käytetään eri tekniikkalajien yhteensovittamiseen ja suunnitelma-
tilanteen esittelemiseen. Yhdistelmämalli voi sijaita suunnittelujärjestelmässä ja sen 
ei aina tarvitse sisältää kaikkia tekniikkalajeja tai kaikkia alueen aineistoja, vaan malli 
voidaan muodostaa tarvittavista kohteista rajatulta alueelta, kuten esimerkiksi 
siltapaikalta. 

Esittelymallia näytetään yleisötilaisuuksissa sekä kokouksissa ja siitä voidaan ottaa 
havainnekuvia ja videoita hankkeen esitteisiin ja nettisivuille. Esittelymallin avulla 
suunnitelmaratkaisuja pystytään esittämään havainnollisesti sidosryhmille ja kansa-
laisille sekä tuomaan hankkeen hyötyjä ja riskejä paremmin esiin. Esittelymallia voi-
daan hyödyntää suunnittelun jälkeisessä vuorovaikutuksessa esimerkiksi suunnitel-
mien nähtävilläolovaiheessa. Esittelymallin kokoaminen ei ole välttämätöntä ja sen 
muodostamisesta sovitaan erikseen hankkeen alussa. 

Jotta mallia voidaan hyödyntää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti esimerkiksi 
kokouksissa, malli pitää valmistella aivan kuten perinteinenkin suunnitelma-aineisto. 
Useimmista yhdistelmämalleista pystyy tuottamaan valmiita näkymiä ja tallennettuja 
kommentteja eri kohdista mallia (kuva 3). Leikkausten paikat tai pisteet voidaan 
joissain yhdistelmämalleissa määrittää etukäteen. Mallin rakenteen, esitystavan ja 
värien tulee olla selkeäitä ja tukea käyttötarkoitusta. Yhdistelmä- ja esittelymallin 
mukana tulee olla ohjeet navigointiin ja tarkasteluun (liikkumiseen, tasojen 
sammuttamiseen ja kommenttien tekoon).  

 

Kuva 3.  Kommentti yhdistelmämallissa. 

Yhdistelmä- ja esittelymalleja käsitellään tarkemmin luvussa 2.6 Yhdistelmä- ja esittely-
mallit. Mallipohjaisesta hankkeesta kerrotaan laajemmin YIV-osassa 1 ja havainnollis-
tamisesta YIV-osassa 10. 
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 Lähtötietomalli 

Lähtötietomallilla tarkoitetaan kaikkia hankkeen lähtötietoja dokumentoituna ja har-
monisoituna kokonaisuutena, joka kuvaa kohteen lähtötiedot ja nykyisen tilan. Lähtö-
tietoihin sisältyy siis niin mallinnettuja 3D-aineistoja kuin kartta-aineistoja ja doku-
menttejakin. Nykytilamallilla tarkoitetaan sitä osaa lähtötietomallista, joka kuvaa koh-
teen nykyistä tilaa sellaisena kuin se todellisuudessa on. Siihen ei kuulu viiteaineisto. 

Lähtöaineiston kokoaminen ja tarkistaminen ovat suunnittelun ensimmäisiä tehtäviä. 
Hankkeen suunnitelmavaihe ja ominaispiirteet määrittävät, kuinka laajalta alueelta ai-
neistoa kerätään ja kuinka yksityiskohtaista aineiston tulee olla. Esimerkiksi yleissuun-
nitelmavaiheessa tehdään vaihtoehtotarkasteluja laajoilta alueilta ja näin ollen ympä-
ristövaikutusten arviointi voi ulottua kauas. Mitä yksityiskohtaisempaan suunnittelu-
vaiheeseen mennään, sitä rajatumpi alue tulee käyttöön, mutta lähtöaineiston tulee 
olla tarkempaa ja luotettavampaa. 

Lähtötietomallia tarkennetaan koko suunnitteluprosessin ajan kunkin suunnittelu-
vaiheen edellyttämillä tiedoilla. Rakennusvaiheessa lähtötiedoista voivat vielä 
muuttua mm. maanalaisten rakenteiden tiedot. Toisaalta toteumatiedot ja toteuma-
malli toimivat kunnossapidon ja tulevien hankkeiden lähtötietona. 

Lähtötietomallin laatimisen perustana on aina aineiston sisällön ja tarkkuuden tarkis-
taminen ennen varsinaisen suunnitteluvaiheen alkua. Prosessin tärkeitä tehtäviä mal-
linnustyön ohella ovat eri osapuolten tekemät tarkastukset: oman työn tarkastukset, 
itselleluovutukset ja vastaanottotarkastukset. 

Lähtötietomallin metatiedot 

Metatieto kuvaa mallin sisältämien aineistojen ja tietojen ominaisuus- ja taustatietoja. 
Lähtötietoluettelossa tulee olla ainakin seuraavat tiedot: 

• tiedon alkuperä, tuottaja ja käyttöoikeus 
• tiedon luomis-, muokkauspäivämäärä ja versio 
• käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
• tiedon tarkkuustaso ja laatu 
• rakenteista rakennetyyppi, rakennusvuosi ja materiaali. 

Lähtötietomalli toimii pohjana suunnitelmamallille. Nämä mallit pidetään prosessissa 
erillään, sillä lähtötietomalli siirtyy aina suunnittelun mukana seuraavaan suunnittelu-
vaiheeseen ja sisältää määritelmänsä mukaan vain kyseisen vaiheen lähtötiedot. 
Suunnittelun aikana lähtötietomalliin päivitetään esimerkiksi uudet pohjatutkimukset 
ja tätä kautta laadittu uusi maaperämalli (kuva 4). Lähtötietojen tarkistaminen ja 
päivittäminen kuuluvat aina suunnittelutehtävään. Lähtötietomalli voidaan tilata myös 
erikseen. Silloin on selkeästi sovittava toimeksiannon laajuus ja mallinnettavat kohteet 
sekä vastuukysymykset. Toimeksianto voi sisältää vain raaka-aineen kokoamisen ja 
dokumentoinnin. Esimerkiksi tulkinnanvaraiset mallinnukset (maasto, johdot ym.) olisi 
hyvää jättää suunnittelusta vastaavalle. Suunnittelijalla on tässäkin tapauksessa 
vastuu lähtötietojen tarkastamisesta. 
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Kuva 4.  Lähtötietomalli osana suunnitteluprosessia.

Lähtötietomallin luovutusaineistoon kuuluvat raaka-aine- ja lähtöaineistokansio sekä 
lähtöaineistoluettelo, joka selostaa metatiedot ja tehdyt muokkaustoimenpiteet. 
Lähtötietomallista tehdään selostus, jota päivitetään reaaliaikaisesti koko prosessin 
ajan. Selostus lisätään omana kappaleena tietomalliselostukseen. Jos kyseessä on 
erillinen lähtötietomallihanke, on selostus erillinen oma kokonaisuutensa. Lähtö-
aineistoluettelo on tärkein dokumentti lähtötietomallista, ja selostus kannattaa pitää 
yksinkertaisena. Näistä dokumenteista on jäätävä seuraavalle tietojen käyttäjälle selvä 
käsitys tiedon tarkkuudesta ja epävarmuustekijöistä.

Lähtötietomallin sisältö ja rakenne kuvataan tarkemmin YIV-osassa 3.

2.4 Suunnitelmamallit

Suunnitelmamallilla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän mallia, joka kattaa 
suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. Suunnitelmamalli voidaan vaiheistaa tarkemmin 
esimerkiksi esi-, yleis-, väylä- (tie-, katu- tai rata-) ja rakennus- tai rakentamissuunnit-
telumalleihin. Malli jaetaan kussakin suunnitteluvaiheessa eri tekniikkalajien mukaan, 
mikä helpottaa tiedon käytettävyyttä ja jaottelua muun muassa yhdistelmämallien 
tarkasteluissa ja kustannuslaskennassa. Eri osamallit tulee pystyä kirjoittamaan ulos 
suunnittelujärjestelmästä mallinnusta tukevassa avoimessa formaatissa (Inframodel, 
IFC tai tarvittaessa 3D-DWG). Mallipohjainen toiminta ja avoimet tiedonsiirtoformaatit 
tukevat ohjelmistoriippumattomuutta. Huomattavaa kuitenkin on, että se, miten  
vastaanottava suunnittelujärjestelmä pystyy hyödyntämään saatua mallia, vaihtelee 
tekniikkalajeittain. Esimerkiksi Inframodelissa siirretyn hulevesiverkoston suunnittelua 
voidaan jatkaa suoraan toisessa ohjelmassa, samoin kuin tien tai radan geometriatieto-
ja. Siirrettyjä tien tai radan pintamalleja ei voida kuitenkaan toistaiseksi suoraan  
hyödyntää vastaanottavassa ohjelmassa, vaan ne voidaan siirtää sinne referenssi-
tiedoiksi.
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Suunnitelmamalleista pidetään yllä tietomallilokia; taulukkoa, joka selostaa, mitä 
suunnitelmamalleja hankkeeseen kuuluu ja mistä malleista yhdistelmämalli koostuu 
(kuva 5). Lokiin kirjataan myös yhdistelmämalliin tulevat lähtötiedot. Tietomalliloki on 
keskeinen asiakirja tilaajan tarkastuksen kannalta. Lokista tulee selvitä 

• tekniikkalaji, 
• päivämäärä, 
• tiedoston nimi, 
• tiedoston sijainti, 
• vastuuhenkilö sekä 
• toimenpiteet ja huomautukset. 

Suunnitelmamallien ajantasaiset versiot tallennetaan yhteiseen paikkaan, kuten pro-
jektipankkiin. Tällöin osamallit ovat kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä. Tietomal-
lisuunnitelmassa kerrotaan päivitysaikataulu ja -periaatteet. 

 

Kuva 5. Esimerkki tietomallilokista. 
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Tietomalliselostuksessa kuvataan tarkemmin suunnitelmamallien sisältö, poikkeamat, 
käytetyt ohjelmat ja luovutusformaatti (kuva 6). Tietomalliselostuksen mallipohja on 
ohjeen liitteessä 5. Lisätietoja saa YIV-osasta 2 ”Yleiset mallinnusvaatimukset”.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie
Tiesuunnitelma
TIETOMALLISELOSTUS 11 (30)

30.6.2016

3 SUUNNITELMAMALLIT 

Lähtötiedot (TS30) 3.1
Mallimuotoinen lähtöaineisto (IM3- ja 3Ddwg-formaatissa olevat pinta- ja
viivamallit) sisältyvät lähtötietomalliin. Mallien sisältö ja tarkkuus sekä muut 
huomioitavat asiat on selostettu kohdassa 2 Lähtötietomalli.  

Väylät ja liittymät 
Selostus aineiston sisällöstä
Sisältö 

pl 5180-13760 
 Väylät (päätie, rampit, muut maantiet, kevyen liikenteen väylät ja 

yksityistiet) on suunniteltu tietomallipohjaisesti. 
 Väylämalleihin sisältyy soveltuvin osin alustavat kuivatusratkaisut (sivu-

ojat) sekä meluesteet (meluvallit). 
  Poikkileikkaukset on pääsääntöisesti suunniteltu 20m välein. 
 Väylämallit sisältävät kaikkien hankkeessa suunniteltujen väylien ylimmän 

ja alimman yhdistelmäpinnan. 
 Alustava kuivatuksen rumpu- ja hulevesiverkosto on mallinnettu 

verkostomalliksi. 
 Laskuojista on tuotettu omat väylämallit.

pl 13760-18305 
 Perusratkaisun väylät (sis. rakennekerrokset): Mallinnettu tehtävään 

soveltuvilla tietomallipohjaisilla työkaluilla (CityCad).
 Meluvallit sisältyvät väylämalleihin.

Käytetyt ohjelmistot 

pl 5180-13760 
 Novapoint Road 18.30
 Novapoint Water&Sewer 18.30 

pl 13760-18305 
 CityCad 5.25…5.27

Luovutusformaatit 
pl 5180-13760 
 Väylät: IM 3 (väyläkohtaisesti, ylä- ja alapinnat erillisinä tiedostoina.) 
 Kuivatus: IM3

pl 13760-18305 
 Avoimessa formaatissa

o Väylien ylin ja alin yhdistelmäpinta (IM3)
o Vt12 väylän rakennekerrokset, kantavan ja jakava yläpinta, alin 

yhdistelmäpinta (IM3) 

Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 
 Väylät on suunniteltu suunnitelmavaiheen mukaan, joten mallissa näkyvät 

aukot muun muassa risteyskohdissa ovat tarkoituksellisia. Liittymäalueita 
ei ole siis mallinnettu yhtenäiseksi pinnaksi, ainoastaan liittyvien/risteävien 
linjojen tasaukset ovat sovitettu yhteen. 

 Poikkileikkauksen suunnittelussa tarkkuus on sovellettu niin, että saadaan 
riittävä varmistus tiealueen ulottuvuudesta sekä massavarojen/ -tarpeiden 
oikeellisuudesta. Poikkileikkaukset on pääsääntöisesti suunniteltu 20 
metrin välein, mikä paikoin aiheuttaa epätarkkuuksia mallien 
jatkuvuudessa, esim. tien siirtyessä leikkauksesta penkereelle. 
Siltapaikoilla on poikkileikkausta tihennetty 1m tarkkuudelle, jolloin on 
saatu riittävän tarkka lähtöaineisto sillansuunnitteluun. 

 Liittymäalueet on mallinnettu tiesuunnitelmatarkkuudella, eikä esim. 

Kuva 6. Ote tietomalliselostuksesta.

2.5 Yhdistelmä- ja esittelymallit

Yhdistelmämalli on eri tietomalleista yhdistetty inframalli, joka voidaan muodostaa 
eri käyttötarkoituksiin. Yhdistelmämalleja hyödynnetään erityisesti tekniikkalajien 
yhteensovituksessa ja vuorovaikutuksessa. Yhteensovittamisessa korostuvat tekninen 
havainnollistaminen ja esimerkiksi työkalut törmäystarkasteluihin ja vuorovaikutuk-
sessa esittävä (”oikean näköinen”) havainnollistaminen.

Yhdistelmämalli: eri tekniikkalajien suunnittelumalleista sekä lähtöaineistosta muo-
dostettu yhdistelmämalli, jossa malleja käytetään sellaisinaan eikä niitä muokata. 
Useimmissa tapauksissa mallien tietosisältöä suodatetaan tiedon paljouden takia. Tie-
tosisällön hallinnan avulla on mahdollista tarkastella haluttuja kokonaisuuksia ja koh-
teita.

Malliin kootaan kaikki tarvittavat aineistot yhteen: muun muassa johdot, rakenteet, 
pohjatutkimustiedot ja maanalaiset tilat jne. Käyttötarkoitus määrittää, mitä malleja 
yhdistelmämalliin kannattaa koota. Tiettyyn alueeseen kohdennettu malli toimii hyvin, 
kun halutaan tarkastella vain tiettyä kokonaisuuden osaa suunnittelualueella, kuten 
siltapaikkaa.
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Tavallisesti yhdistelmämalli kootaan osamalleista tarkoitusta varten tehdyillä ohjel-
milla. Ohjelmissa on erilaisia ominaisuuksia mm. osamallien hallintaan, mittaamiseen 
ja kommentointiin sekä julkaisuun eri osapuolille. Suunnittelujärjestelmän inframalli 
voi toimia suoraan yhdistelmämallina, mutta käyttöoikeudet voivat rajoittaa ulkopuo-
lisen pääsyä siihen. Säännöllinen yhdistelmämallin kokoaminen on osa jatkuvaa laa-
dunvarmistusta. Yhdistelmämallin kokoaminen, käyttö, julkaisu ja näiden aikataulu 
tulee esittää tietomallisuunnitelmassa. Aikatauluun tulee laittaa mallinnukselle oma 
kohta, yhdistelmämallin muodostaminen, josta nähdään mallin aikataulu suhteessa 
suunnitteluprosessiin. Mallinnuksen tulee seurata suunnitteluprosessin aikataulua, 
mutta sen erityispiirteet (kuten yhdistelmämallin päivittyminen) tulee olla nähtävissä 
aikataulusta. Malliin liittyy aina tietomalliselostus. Yhdistelmämalli ja selostus antavat 
yleiskuvan suunnittelutilanteesta. Yhdistelmämalli (yhteensovitus) tulee tehdä hank-
keen koosta riippumatta. 

Yhdistelmämalleja voidaan tehdä eri ohjelmilla. Ohjelma tulee valita hankkeen 
käyttötarkoituksen mukaan. Valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon mallia 
halutaan käyttää sidosryhmätyöskentelyssä tai millä tavalla malli halutaan jakaa 
eteenpäin. Ohjelmaa valitessa tulee huomioida, miten kommentointi ja kommenttien 
tallentaminen onnistuvat, voiko useampi henkilö kommentoida samanaikaisesti, miten 
mallin voi jakaa eteenpäin ja kuinka helposti mallin saa auki, tarvitaanko mallin 
katseluun erillistä katseluohjelmaa, onko se ilmainen tai voiko mallia katsoa 
selainpohjaisesti. Sopimusvaiheessa on varmistettava, että tilaajalla on käytössään 
tarvittava ohjelma mallien katseluun. 

Mallin tekemisessä tulee ottaa huomioon osamallien ryhmittely, jotta niiden selailu ja 
valitseminen (päälle tai pois) on helppoa. Yhdistelmämallissa voidaan esittää mittoja 
samalla tavalla kuin piirustuksissakin. Mallissa tulee olla myös valmiit näkymät, jotta 
navigointi on helppoa. Yhdistelmämalli tulee aina valmistella kokouksiin, jotta tiede-
tään, mitä tarkastellaan ja mitkä kommentit tulee käydä läpi. Näistä kohdista tehdään 
valmiit näkymät. 

Yhdistelmämallin vaatimuksia ovat 

• valmiit näkymät, 
• osamallien ryhmittely, 
• osamallien valikointi (päälle tai pois), 
• kommentointi (kommenttien tallennus), 
• tiedot (kyselymahdollisuus), 
• kaikkien tekniikkalajien mukaanottomahdollisuus sekä 
• ohjelmistojen kehittyessä myös massojen ja määrien ulossaanti mallista. 

Esittelymalli on eri tekniikkalajien suunnittelumalleista sekä lähtöaineistosta 
muodostettu malli, jossa mallit muokataan esittämään lopullista suunnitelman-
mukaista tilannetta. Malli rakennetaan yhdistelmämallin pohjalta käyttäen samoja 
osamalleja, joita usein muokataan esittelymalliin sopivaksi. Esittelymallissa esitetään 
näkyvät rakenteet ja suunnitelmat mahdollisimman todenmukaisilla tekstuureilla ja 
objekteilla. Pintojen alla olevat rakenteet (maanpinta, tienpinta, sillanpinta) voidaan 
jättää pois. Esittelymallissa voidaan navigoida vapaasti sekä lentäen että kävellen tai 
ajaa valmiiksi määriteltyjä reittejä. 

Esittelymallia käytetään erityisesti sidosryhmätyöskentelyssä ja yleisötilaisuuksissa 
tukemaan vuorovaikutusta ja päätöksentekoa sekä viestinnässä ja markkinoinnissa. 



22 Liikenneviraston ohjeita 12/2017 
Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje 

 
 
Vuorovaikutustilanteissa on saatu hyviä kokemuksia esittelymallin ja yhdistelmämallin 
yhdistelmistä. Yleisölle on usein tärkeää, että nykytilanne on esitetty mahdollisimman 
realistisena. Sen sijaan suunniteltu tilanne voi olla esitystavaltaan teknisempi ja niin 
sanotusti luonnosmaisempi. 

Kuvassa 7 esitetään yhdistelmämallin ja esittelymallin visuaaliset eroavaisuudet. 

 

Kuva 7.  Yhdistelmämallin ja esittelymallin eroavaisuudet. Yhdistelmämallissa 
tärkeintä on tekninen yhteensovitus ja suunnitelmaratkaisujen toimivuu-
den tarkastaminen. Esittelymallissa keskitytään mahdollisimman toden-
mukaiseen esitystapaan. 

Havainnollistaminen kuvataan tarkemmin YIV-osassa 10. 
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 Rakentamisen mallit 

Rakentamisen aikana suunnitelmamalleista tuotetaan toteutus-, koneohjaus-, paikal-
leenmittaus- ja toteumamalleja hankkeen rakentamis- ja kunnossapitovaiheita varten. 
Rakentamisen aikana mallit ovat tarkoituksenmukaista tuottaa yhdenmukaisesti. 
Mallien tuottamisessa on syytä huomioida alan yleiset ohjeet ja vaatimukset sekä 
hankkeessa sovitut reunaehdot ja erityisvaatimukset. 

Yhtenäisten toimintatapojen, sopimisen, ohjeiden ja vaatimusten tarkoituksena on 
mallien mahdollisimman kokonaisvaltainen hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa: 

• Toteutus-, koneohjaus- ja paikalleenmittausmallit palvelevat rakentamista. 
• Toteumamalli palvelee rakentamisen laadunvalvontaa. 
• Kunnossapitomalli palvelee omaisuudenhallintaa. 

Rakentamisen malleja käsitellään tarkemmin luvussa 3.6 Rakentaminen sekä YIV-osissa 
5.2, 5.3 ja 8. Rakentamisen laadunvalvontaa on käsitelty YIV-osassa 12. 

 Omaisuudenhallinta 

Omaisuudenhallinta on määritelty SFS-ISO 55000:2014 -standardissa: ”Omaisuuden-
hallinta on organisaation koordinoitu toiminta, jolla hyödynnetään omaisuuden 
arvo.” Toisin sanoen infraomaisuuden hallinta on systemaattinen prosessi, jolla tarkoi-
tetaan niitä toimia, jolla organisaatio huolehtii optimaalisesti ja kestävästi omistamas-
taan infrastruktuurista koko sen elinkaaren ajan ottaen huomioon organisaation pitkä-
aikaiset tavoitteet. 

Omaisuudenhallinta edellyttää tarkkaa tietoa omaisuudesta, ja siinä keskeisessä 
asemassa on tiedonhallinta. Tietomallinnus on tiedonhallintaa. Hyvä tiedonhallinta 
varmistaa sen, ettei tietoa katoa ja että tieto on aina käytettävissä ja hyödynnettävissä. 
Ajantasainen ja hyödynnettävässä muodossa oleva tieto on arvokasta ja luo perustan 
toimivalle ja tehokkaalle omaisuudenhallinnalle. Tiedon ajantasaisuuden määrittävät 
metatiedot. Metatietojen avulla aineistoa pystytään luokittelemaan, jaottelemaan 
ryhmiin ja sitä kautta vertailemaan. Näin tiedonhallinta tehostuu ja aineistoa pystytään 
hyödyntämään kattavammin ja tehokkaammin. Esimerkiksi tien tai radan rakenteiden 
ominaisuustietojen sekä kuntotietojen yhdistämisen avulla pystytään määrittämään 
niihin kohdistuvat toimenpiteet. Erityisesti mittausmenetelmien ja niiden tuottaman 
datan tulkinta tuo uusia mahdollisuuksia omaisuudenhallintaan. 

Tietomallinnuksen kehittäminen on kohdistunut tähän mennessä pääosin suunnitte-
luun ja rakentamiseen. Omaisuudenhallinnan ja sen hoidon sekä kunnossapidon mallit 
ovat vielä kehitysvaiheessa. Toisaalta eri infraomistajien rekistereissä on suuri määrä 
erilaisia kohde- ja kuntotietoja. Infraomistajien tietovarastot ja niiden tietosisällöt 
tulevat kehittymään lähivuosina. Mallipohjainen suunnittelu ja rakentaminen 
mahdollistavat tietojen tuottamisen nykyisiin rekistereihin. Tuotettu tieto luo perustan 
ja tarvittavat pohjatiedot omaisuudenhallintaa varten. Tämä on tärkeää huomioida 
rakentamisen luovutusaineistossa. 
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Omaisuudenhallinnan avulla omaisuuden tarkka määrä ja omaisuuden kunto ovat 
paremmin tiedossa, mikä helpottaa muun muassa alueurakoiden kilpailutusta. Muita 
omaisuudenhallinnan tuomia hyötyjä ovat muun muassa resurssien tehokas 
hyödyntäminen, talouden- ja riskinhallinnan sekä elinkaaren hallinnan tehostuminen. 

Kaikki hankkeista saatava aineisto on dokumentoitava tilaajan järjestelmään, jotta sitä 
voidaan hyödyntää seuraavassa vaiheessa. Tiedon tallentaminen ja sen hyödyntä-
minen ovat keskeisissä asemissa omaisuudenhallinnassa, eikä tiedonhallintaa voida 
korostaa liikaa. Tämän vuoksi tiedon on oltava hyödynnettävissä olevassa muodossa, 
mikä edellyttää vakioitua tiedonhallintaa. 

Omaisuudenhallintaa käsitellään lisää luvussa 3.7 Kunnossapito. 

3 Mallintaminen eri hankevaiheissa 

 Yleistä 

• YIV-ohjeessa 4 käsitellään teiden, ratojen, katujen ja puistojen mallinnus-
vaatimuksia suunnitteluvaiheissa ennen rakentamiseen tähtäävää suunnitte-
lua. 

• Rakentamiseen tähtäävän suunnittelun yleisohjeistus esitetään YIV-ohje-
kokonaisuuden osissa 5–7. 

• Siltojen tietomalliohjeessa käsitellään taitorakenteiden mallintamiseen liitty-
vät vaatimukset ja ohjeet. 

• Liitteessä 1 esitetään taulukkomuodossa inframallin sisältö ja mallintamisen 
tarkkuus eri suunnitteluvaiheissa. 

Teiden ja ratojen suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi, jossa on jatkuvasti 
huomioitava useita eri tekijöitä teknisesti, ympäristöllisesti ja kokonaistaloudellisesti 
parhaan ratkaisun saavuttamiseksi. Tiesuunnittelun vaiheet ovat esisuunnittelu, yleis-
suunnittelu, tiesuunnittelu ja rakennussuunnittelu. Ratahankkeissa vastaavat vaiheet 
ovat tarveselvitys, yleissuunnitelma, ratasuunnitelma ja rakentamissuunnitelma. 

Kuvassa 8 esitetään infrahankkeen tilaajalle toimitettavat aineistot dokumentti-
pohjaisen ja tietomallipohjaisen hankkeen eri vaiheissa. Tietomallipohjainen hanke 
edellyttää lukuisia dokumentteja, etenkin hallinnollisissa suunnitteluvaiheissa. 
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Kuva 8.  Infrahankkeessa tuotettava aineisto hankevaiheittain. 

Mallinnuksella tavoitellaan läpi prosessin tiedonsiirtoa mahdollisimman informatiivi-
sessa muodossa sekä mahdollisimman korkeaa tiedon jälleenkäyttöarvoa. Tavoitteena 
on, että edellisissä vaiheissa syntynyttä tietoa ei katoa ja että sitä voidaan hyödyntää 
tehokkaasti. Lähtökohtaisesti suunnitelmien sekä ratkaisujen mallinnus tarkentuu ja 
mallinnettujen yksityiskohtien määrä kasvaa hankevaiheesta seuraavaan. Lähtötiedot 
pyritään hankkimaan jo prosessin alkuvaiheessa mahdollisimman tarkkoina, vähintään 
kyseisen suunnitteluvaiheen tarkkuustason mukaisena. Lähtötietojen tulee olla mää-
rältään hallittavissa ja siirrettävissä täydennettyinä seuraavaan vaiheeseen. 

Jokainen suunnitteluvaihe seuraa pääpiirteissään samaa etenemispolkua kuvan 9 mu-
kaisesti. Mallinnuksen tavoite on tukea tätä prosessia. 
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Maastotiedot
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Kaavat
Rajoitukset

ValintaValinta
Valitun 

ratkaisun 
suunnittelu

Valitun 
ratkaisun 

suunnittelu

Kuva 9.   Suunnitteluprosessin yleinen kulku.

Suunnittelun aikana mallintamisen suurimmat hyödyt ovat

• eri tekniikkalajien yhteensovittaminen,
• suunnitelmien ja eri vaihtoehtojen havainnollistaminen, kuten esimerkiksi
 kokouksissa helpottamaan ja selkeyttämään päätöstentekoa sekä
• laadunvarmistuksen parantaminen, kuten esimerkiksi yhdistelmämallissa 
 eri suunnitelmamallien tarkastus ja aluerajojen riittävyyden varmistus.

Mallinnuksella tavoiteltavien hyötyjen painopisteet voidaan hankevaiheittain sijoittaa 
kuvan 10 mukaisesti. 
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Tiedon 
jälleenkäyttöarvo
Suunnittelun 
laadunvarmistus
Visualisointi ja 
vuorovaikutus
Työmaaprosessien 
tehostaminen
Rakennusprosessin 
laadunvarmistus

Kuva 10. Keltaisella ja vihreällä värillä on korostettu mallinnuksella tavoiteltavien
  hyötyjen painopisteitä eri hankevaiheissa siten, että vihreät laatikot
  edustavat tärkeimpiä painopisteitä.

Mallinnustyön tarkemmasta sisällöstä ja tarkkuustasosta sovitaan hankekohtaisesti 
ottaen huomioon hankkeen erityispiirteet (mm. sijainti rakennetussa tai rakentamatto-
massa ympäristössä) ja hankevaiheen keskeiset tavoitteet (esimerkiksi ratasuunnitel-
massa rata-alueen määritys, teknisen toteutettavuuden varmistaminen, kustannus-
arvion luotettavuus ja lähtötietojen luotettavuus).

Liitteessä 1 on esitetty taulukkomuodossa mallinnuksen vaatimukset ja tarkkuus eri 
suunnitelmavaiheissa. Taulukko on jalostettu YIV-ohjeesta 4. Värit kertovat miten 
mallinnetaan ja millä tarkkuudella ja kirjaimet tarkoittavat seuraavaa: P=pakollinen, 
mallinnetaan aina; H=hankekohtaisesti määritettävä; E=ei mallinneta. Vesiväyliin 
liittyvät mallinnusvaatimukset on kuvattu Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-
ohjeessa (21/2014).

3.2 Esisuunnitelma- ja tarveselvitysvaihe

Esisuunnittelua ja tarveselvityksiä tehdään hyvin erityyppisistä ja -kokoisista hank-
keista. Hankkeiden erilaisuuden takia tarkkojen, kaikissa kohteissa pätevien mallin-
nusohjeiden antaminen on vaikeaa. Kaiken kaikkiaan esisuunnitelma- ja tarveselvitys-
vaiheessa mallinnuksen rooli ei ole kovin merkittävä, vaan mallinnus painottuu lähtötie-
tomallin laadintaan. Mallinnuksen tasosta, laajuudesta ja jaottelusta sovitaan hanke-
kohtaisesti. Lähtöaineisto on usein yleispiirteistä, ja 3D-mallintamista sekä havainne-
kuvia on yleensä tarkoituksenmukaista tehdä vain merkittävimmistä kohteista.

Esisuunnittelu ja tarveselvitykset voivat olla lähtötietoa kaavoitukselle, jolloin hank-
keen lopputuotteiden tulisi palvella myös kaavoituksen tarpeita. Sovitussa koordinaa-
tistossa toimiminen on tärkeää, jotta esimerkiksi vaihtoehtovertailut on mahdollista 
viedä paikkatietopohjaisiin tietovarastoihin. Näin suunnitelmia voidaan hyödyntää esi-
merkiksi paikkatietoon sidottujen palautteiden keräämiseen.

Jos esisuunnitelma- ja tarveselvitysvaiheessa tehdään ympäristöä koskevia selvityksiä, 
kuten melulaskentoja ja maisemainventointeja, tulokset tulee sisällyttää lähtötieto-
malliin.
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Esisuunnitelma ja tarveselvityksessä koottavan lähtötietomallin keskeisen sisällön 
muodostavat muun muassa 

• karkea maanpintamalli tarkennettuna hankkeen tarpeiden mukaan, 
• maaperäkartta, 
• nykyisten siltojen ja taitorakenteiden sijainnit, 
• nykyiset väylärakenteet ja -linjaukset, 
• pohjavesitiedot, 
• johto- ja laitetiedot, 
• maankäyttötiedot ja kiinteistörajat sekä 
• paikkatietoaineistot (usein ns. peruskarttatarkkuudella) ja paikkatieto-

sidonnaiset aineistot. 

Mallinnuksesta esisuunnitelma- ja tarveselvitysvaiheessa on kerrottu lisää YIV-osassa 4. 

 Yleissuunnitelmavaihe 

Yleissuunnittelu on vuoropuhelun kannalta tärkein suunnitteluvaihe. Keskeistä on vuo-
rovaikutus asianosaisten, sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa, ja tavoitteena on 
saada hankkeelle mahdollisimman laaja yleinen hyväksyttävyys. Suunnitelmaratkaisu-
jen ja eri vaihtoehtojen havainnollistamisella tuetaan suunnitelmien ymmärrettävyyttä 
ja lisätään vuorovaikutusta, mikä onkin yksi tärkeimmistä mallinnuksella tavoitelta-
vista hyödyistä. 

Yleissuunnittelussa suunnittelun tarkkuustaso sovitetaan sellaiseksi, että ratkaisujen 
tekninen, taloudellinen ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus ja ratkaisujen 
vaikutukset voidaan varmistaa. Tässä vaiheessa lähtötiedot (mm. maastomallit ja 
pohjatutkimukset) ovat vielä yleispiirteisiä, eikä mallinnuksen tarkkuutta ole tarkoi-
tuksenmukaista tarkentaa. Yleissuunnitelmavaiheessa tarkennetaan esisuunnitelma- 
ja tarveselvitysvaiheessa tehtyä lähtötietomallia. 

Yleissuunnittelussa koottavan lähtötietomallin keskeisen sisällön muodostavat muun 
muassa 

• karkea maanpintamalli tarkennettuna hankkeen tarpeiden mukaan, 
• pohjatutkimukset (olemassa olevat ja uudet), 
• maaperämalli (määritettävä hankekohtaisesti), 
• nykyisten siltojen ja taitorakenteiden sijainnit, 
• nykyiset väylärakenteet ja -linjaukset, 
• pohjavesitiedot, 
• johto- ja laitetiedot, 
• maankäyttötiedot ja kiinteistörajat sekä 
• paikkatietoaineistot ja paikkatietosidonnaiset aineistot, kuten melu- ja luonto-

selvitykset. 
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Yleissuunnitelmamallin keskeistä suunnittelusisältöä ovat väylien vaaka- ja pysty-
geometriatieto sekä rakenteen ylä- ja alapinnan pintamallit. Yleissuunnitelma-
vaiheessa mallit ovat sisällöltään usein pelkistettyjä. Niiden avulla esitetään ja 
tutkitaan väylägeometriaa, väylän tilavarausta, sovittamista ympäristöön sekä karkeaa 
massataloutta. 

Yleissuunnitelmavaiheessa malli laaditaan siten, että sen avulla pystytään esittämään 
karkealla tarkkuudella muun muassa 

• väylän geometria, 
• vaihteet (tyyppi, kätisyys, jatkokset ja matemaattinen keskipiste), 
• väylän päällysteet ja pintarakenteet, 
• radan tukikerros, 
• rata- ja tiealue, 
• kuivatusjärjestelyt ja luiskat, 
• pohjarakenteet, kuten alusrakenteen perustamis- ja vahvistamistoimenpiteet 

sekä routasuojaus, 
• maa- ja kallioleikkaukset, 
• penkereet, maapadot ja täytöt, 
• vesihuollon järjestelmät, 
• lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät, 
• pohjavedensuojaus, 
• ympäristövaikutukset (YVA), 
• vaihtoehtojen malliaineisto sekä 
• kaavoitustilanteen (hankkeen sijainnin) vaikutukset suunnittelutarkkuuteen ja 

mallin sisältöön. 

Kuivatusjärjestelyt esitetään pelkistetysti ja vesihuollon järjestelmät, lämmön ja kaa-
sunsiirtojärjestelmät sekä pohjavedensuojaus vain, jos ne ovat todella merkittäviä koh-
teita. Liitteessä 1 esitetään tarkemmin mallinnustarkkuuden vaatimukset yleissuunni-
telmavaiheessa. 

Yleissuunnitelman kustannusarvio laaditaan yleensä hankeosatarkkuudella. Mallipoh-
jainen suunnittelu mahdollistaa tarkemman, alustaviin massoihin perustuvan ra-
kenteiden kustannusarvion, realistisen tilantarpeen määrittelyn sekä kustannuksiin 
oleellisesti vaikuttavien rakenteiden ja laitteistojen luotettavan huomioimisen. 

Yleissuunnitteluvaiheen käynnistyessä on tyypillisesti vielä olemassa päävaihtoehtoja, 
joista suunnittelun aikana tehdään päätös hyväksymiskäsittelyyn viimeisteltävästä 
vaihtoehdosta. Tavoitteena on mallintaa päävaihtoehdot paremman kustannus- ja vai-
kutusarvioinnin, yhteensopivuuden varmistamisen ja vaihtoehtojen helpomman ha-
vainnollistamisen vuoksi. Vaihtoehdot mallinnetaan sillä tarkkuudella kuin ne on suun-
niteltu niin, että saadaan riittävät tiedot vaihtoehtojen vertailua ja päätöksentekoa var-
ten. Yleissuunnitelmavaiheessa tehdyt vaihtoehtotarkasteluiden mallit sekä viimeis-
teltäväksi valitun vaihtoehdon malli sisällytetään lopulliseen luovutusaineistoon. 

Mallinnuksesta yleissuunnitelmavaiheessa kerrotaan lisää YIV-osassa 4. 
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 Tie- ja ratasuunnitelmavaihe 

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheen inframalli on suunnitelmaratkaisujen mittojen ja tilan-
tarpeen kuvaus, jonka avulla voidaan määrittää mm. hankkeen määrät, kustannukset ja 
muut vaikutukset. Ominaisuustiedot kuten materiaalit tulee kuvata riittävällä tarkkuu-
della vaikutusarvioinnin ja kustannuslaskennan tarpeisiin. Tekniikka-alojen välisiä ra-
japintoja ei tarvitse hioa rakentamistarkkuuteen, tärkeintä on varmistua ratkaisujen to-
teuttamiskelpoisuudesta ja tilavarauksesta. Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa tarken-
netaan yleissuunnitelmavaiheessa tehtyä lähtötietomallia. 

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa koottavan lähtötietomallin keskeisen sisällön muo-
dostavat muun muassa 

• maanpintamalli tarkennettuna hankkeen tarpeiden mukaan, kuten esimerkiksi 
kuivatusratkaisujen varmistaminen, 

• pohjatutkimukset (olemassa olevat ja uudet), 
• maaperämalli (tulkitut kerrosrajat lähtötietojen mukaisella tarkkuudella), 
• nykyiset sillat ja taitorakenteet, 
• nykyiset väylärakenteet ja -linjaukset, 
• kuivatusrakenteet, 
• johto- ja laitetiedot, 
• pohjavesitiedot, 
• maankäyttötiedot ja kiinteistörajat, 
• mittauksin ja maastokäynnein tarkennettavat paikkatiedot (esimerkiksi 

ympäristötiedot ja säilytettävä kasvillisuus) sekä 
• paikkatietoaineistot ja paikkatietosidonnaiset aineistot, kuten melu- ja luonto-

selvitykset. 

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa mallintamisen tavoitteita ovat muun muassa 

• aluevarausten ja suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen, esimerkiksi 
tie- tai rata-alueen määrittäminen, radan ja asemien tilavaraukset yms., 

• olemassa olevien ja suunniteltavien rakenteiden yhteensovittaminen, 
• suunnitelmien teknisten ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden varmistaminen, 
• ratkaisujen havainnollistaminen vaihtoehtovertailua ja vuorovaikutusta 

varten, 
• kustannusten ja vaikutusten arviointi sekä 
• pohjan luominen rakennussuunnitteluvaiheen lähtötietomallille. 

Mallin lisäksi tie- ja ratasuunnitelma sisältävät selittäviä ja kuvailevia osia mm. vaiku-
tuksiin ja tutkittuihin vaihtoehtoihin liittyen. Hallinnollisten rajojen esittäminen infra-
mallissa tukee suunnitelmien mallipohjaisen hyväksymisprosessin kehittymistä. Edel-
leen kuitenkin tarvitaan hyväksymismenettelyn ja arkistoinnin vaatimat dokumentti-
pohjaiset asiakirjat (piirustukset, selostukset ym.). Mallissa ei pystytä vielä esittämään 
kaikkia hyväksymisprosessiin tarvittavia asioita, mutta se tukee hallinnollista käsitte-
lyä. Yhdistelmä- ja/tai esittelymallia tulisi hyödyntää esimerkiksi yleisötilaisuuksissa. 
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Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että olemassa olevat rakenteet ja järjestel-
mät selvitetään ja mallinnetaan suunnitteluvaiheen vaatimalla tarkkuudella ennakoi-
den myös rakentamissuunnitelma ja rakentaminen. Lähtötietojen tarkkuustason tulee 
määritellä osaltaan myös tie- ja ratasuunnitelmamallin tarkkuustasoa. Jos olemassa 
olevien johtojen tai rakenteiden sijainnissa on epävarmuutta, tulee ne esittää likimää-
räisenä tai esim. aluerajauksena, vyöhykkeenä. Eri kohteiden mallinnustarkkuus 
ja -tapa kirjataan selkeästi tietomalliselostukseen. 

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa mallinnetaan väylän pysty- ja vaakageometria sekä 
poikkileikkaus sillä tarkkuudella, että tie- tai rautatiealue voidaan määrittää ja raken-
tamiseen varattavat alueet voidaan lunastaa. Mallinnustarkkuus on vaativampi raken-
netussa ympäristössä. 

Tie- ja ratasuunnitelmamallivaiheessa mallinnetaan muun muassa 

• väylien vaaka- ja pystygeometriatieto, 
• päällysrakenteet ja radan alusrakennekerrokset, 
• pohjarakenteet, kuten esimerkiksi massanvaihto, syvästabilointi yms., 
• maa- ja kalliorakenteet, 
• lunastettavat tie- ja rata-alueet kiinteistötietoineen, 
• sillat ja muut taitorakenteet, 
• pintakuivatusjärjestelyt, 
• maanotto- ja sijoitusalueet, 
• reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset, 
• perustusrakenteet, 
• penkereet, maapadot ja täytöt, 
• vesihuollon järjestelmät, 
• sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät (mm. valaistus), 
• turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät, 
• lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät, 
• ympäristörakenteet (mm. melu), 
• kasvillisuusrakenteet sekä 
• liikenteenohjaus. 

Kaikki risteävät tai kiinteästi suunniteltuun liittyvät järjestelmät ja varusteet tulee mal-
lintaa 3D-muotoon. Laajemmalta alueelta on tapauskohtaisesti määritettävä, riittääkö 
kaksiulotteinen tieto. Liitteessä 1 esitetään tarkemmin mallinnustarkkuuden vaatimuk-
set tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa. 

Kaikkien suunniteltujen rakentamistoimenpiteiden tulee ilmetä malliaineistosta sellai-
sella tarkkuudella, että kustannusten arvioiminen malliavusteisesti on mahdollista. 

Aikataulun mukaiset työvaiheet voidaan esittää mallissa, mutta siitä tulee sopia en-
nakkoon. Työvaihesuunnittelun tehokas kytkeminen malliin vaatii mallintamistyöka-
luja, joissa perinteisen x, y, z -paikkatiedon lisäksi voidaan käsitellä aikaa. Tie- ja rata-
suunnitelmavaiheessa tehtävä työvaihesuunnittelu on alustavaa, mutta sen merkitys 
toteutettavuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, koska pääosa hankkeista kytkeytyy 
tiiviisti olemassa olevaan väyläverkkoon. 

Mallinnuksesta tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa on kerrottu tarkemmin YIV-osassa 4. 



32 Liikenneviraston ohjeita 12/2017 
Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje 

 
 

 Mallinnus rakennus- ja rakentamis-
suunnitelmavaiheessa 

Tiehankkeissa käytetään termiä rakennussuunnitelmavaihe ja ratahankkeissa vastaa-
vasti rakentamissuunnitelmavaihe. Tässä luvussa käytetään termiä rakennussuunni-
telmavaihe, jolla tarkoitetaan tien rakennussuunnitelma- ja radan rakentamissuunni-
telmavaihetta. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa koottavan lähtötietomallin keskeisen sisällön muo-
dostavat muun muassa 

• tarkka maanpintamalli tarkennettuna hankkeen tarpeiden mukaan, 
• pohjatutkimukset (olemassa olevat ja uudet), 
• maaperämalli (tulkitut kerrosrajat lähtötietojen mukaisella tarkkuudella), 
• nykyiset sillat ja taitorakenteet, 
• nykyiset väylärakenteet ja -linjaukset, 
• kuivatusrakenteet, 
• johto- ja laitetiedot, 
• pohjavesitiedot, 
• maankäyttötiedot ja kiinteistörajat, 
• mittauksin ja maastokäynnein tarkennettavat paikkatiedot (esimerkiksi 

ympäristötiedot ja säilytettävä kasvillisuus) sekä 
• paikkatietoaineistot ja paikkatietosidonnaiset aineistot, kuten melu- ja luonto-

selvitykset. 

Rakennussuunnitelmavaiheen malli tehdään kohteesta siinä tarkkuudessa, että ra-
kenne voidaan toteuttaa mallin avulla. Tekniset yksityiskohdat ratkaistaan ja suunni-
tellaan. Rakennussuunnitelmavaiheen mallintaminen tukee havainnollistamista, yh-
teensovittamista, määrälaskentaa, työmaan hankintoja, aikataulutusta sekä mittaus-, 
laadunvarmistus- ja koneohjaustoimintaa. Rakennussuunnittelun mallinnuksen tason 
tulee koko ajan vastata suunnitelmatilannetta ja suunnittelun valmiusastetta. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa mallintamisen yleisiä tavoitteita ovat muun muassa 

• digitaalinen aineisto, jota hyödynnetään jo urakoiden tarjousvaiheessa, 
• suunnitelmien yhteensopivuuden varmistaminen, 
• rakennusaikaisten riskien minimointi, 
• kustannushallinnan tukeminen sekä 
• rakennussuunnitelmamallin tuottaminen tai rakenteen teoreettisten pinta- ja 

viivatietojen tuottaminen alan yleisten ohjeiden mukaan toteutuksen tarpeet 
huomioon ottaen. 

Kokemuksien perusteella mallien hyödyntäminen hankkeen myöhemmissä vaiheissa 
on saatu hyvälle tasolle, kun huomioidaan myöhemmin luvussa 4 mainitut asiat liittyen 
mallien laadunvarmistukseen ja tarkastukseen. 
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Rakennussuunnitelmavaiheessa mallinnetaan kaikki hankkeen rakentamisessa 
tarvittavat väylän osat. Liitteessä 1 esitetään tarkemmin mallinnustarkkuuden 
vaatimukset rakennussuunnitelmavaiheessa. Rakennussuunnitelmavaiheen malli 
toimii urakkakyselyn lähtökohtana ja rakentamisasiakirjana. Hankekohtaisesti voidaan 
erikseen sopia, että jotain väylän osia (pintoja) ei mallinneta. Näiden tulee silloin olla 
selkeästi kirjattuina urakoiden tarjouspyynnöissä. Rakennussuunnitelman loppu-
tuotteena tuotetaan hankkeen toteutusmallit. 

Rakennussuunnitelmavaiheessa työvaihesuunnittelun merkitys korostuu. Nykyisillä 
suunnittelutyövälineillä voi olla perusteltua laatia työvaiheista erillisiä vaihekohtaisia 
malleja, jotta toteutuksen haasteet ja riskit saadaan paremmin esille. Pilottikohteissa 
voidaan kehittää työvaiheiden mallintamista esimerkiksi laajempina hankeosina siten, 
että osat on kytketty alustavaan aikatauluun. Työvaihesuunnittelun tehokas kytkemi-
nen malliin vaatii mallintamistyökaluja, joissa kolmen koordinaattidimension lisäksi 
voidaan käsitellä aikaa. 

Rakennussuunnitelmavaiheen tierakenteiden inframallien sisältö määritellään yksityis-
kohtaisesti YIV-osissa 5.1 ja 5.2. 

 Rakentaminen 

3.6.1 Yleistä 

Rakentamisen mallien tuottamisessa tulee noudattaa soveltaen YIV-osien 5.2, 8 ja 12 
vaatimuksia ja ohjeita. YIV-ohjeissa on esitetty infra-alan parhaita käytäntöjä, jotka 
ovat syntyneet käytännön tietomallipohjaisten hankkeiden toteutuksen aikana.  

3.6.2 Rakentamisen mallit 

Toteutusmalli on infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön osajoukko, 
joka kattaa toteutuksen näkökulman, eli rakentamisen tehtävät, resurssit, ajoituksen, 
jne. Tilanteesta riippuen toteutusmallilla voidaan esimerkiksi tarkoittaa suunnitelma-
mallista jalostettuja työkoneiden koneohjausmalleja tai mittauksia ja maastoon mer-
kintää varten laadittuja paikalleenmittausmalleja. 

Koneohjausmallilla tarkoitetaan toteutusvaiheen suunnittelumallista jalostettuja työ-
koneiden koneohjausmalleja. Mallien käyttö mahdollistaa työkoneautomaation hyö-
dyntämisen. Infran rakenteiden ja rakennepintojen koneohjausmallit muodostuvat 
geometrialinjoista, 3D-taiteviivoista ja niiden kolmioverkkomalleista sekä pistemäi-
sistä aineistoista ja verkostomalleista. 

Paikalleenmittausmallilla tarkoitetaan toteutusmallin osamallia, jolla rakennettavat 
tai asennettavat kohteet mitataan ja merkitään maastoon toteutusta varten. 

Toteumamalli on rakennusvaiheen toteutumilla päivitetty lähtötieto- ja toteutusmalli. 
Toteumamalli on tapa koota hankkeen rakentamisen mittaamisessa ja työkoneohjauk-
sessa käytetty tietosisältö. Toteumamalli on yhtä kuin toteutusmalli jos kohde on to-
teutettu toleransseissa. Toteumamallin tuottaminen on erityisen tärkeää, koska se si-
sältää toteutuneen rakenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. Toteumamallin 
tietosisältö kootaan erikseen luvussa 4.4.3 kuvattuun hakemistorakenteeseen. 
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Toteumamallin hakemistorakenne pitää sisällään toteutuksen toteumamallit, laatu-
mittaukset ja erityiset kartoitustiedot. Toteumamallin pääasiallinen käyttötarkoitus on 
rakenteen laadun- ja vaatimustenmukaisen toteutuksen todentaminen tilaajalle. Li-
säksi tiedot toimivat infraomaisuuden hallinnan lähtötietoina tilaajan kunnossapito-
prosesseissa. Maanrakennustöiden toteumamallin sisältö kuvataan tarkemmin YIV-
osassa 5.3. 

 Kunnossapito 

Käsite kunnossapito on määritelty Toimenpidenimikkeistössä ”säännöllisenä toimin-
tana, jolla säilytetään infrastruktuurin toiminta ja ominaisuudet, vaikutetaan infra-
struktuurin käytön olosuhteisiin tai hallitaan infrastruktuurin laitteita ja järjestelmiä”. 
Kunnissa käytetään tästä toiminnasta nimitystä ylläpito. Käsitteiden ylläpito ja kun-
nossapito keskinäisestä järjestyksestä on ollut erilaisia tulkintoja tilaajaorganisaa-
tioissa. Liikenneviraston käyttämä käsite kunnossapito jaetaan ylläpitoon ja hoitoon, 
kun taas kunnissa ylläpito jaetaan kunnossapitoon ja hoitoon. Rakennustieto, Liiken-
nevirasto ja Kuntaliitto yhtenäistävät kuitenkin käsitteitä siten, että käsite ylläpito 
poistuu kokonaan ja ylätason käsite kunnossapito jakaantuu korjaukseen, hoitoon ja 
käyttöön. 

Yhtenäinen nimeäminen on tärkeää mallinnuksen onnistumiseksi. Usean hajanaisen 
nimikkeistön sijaan tulisi luoda uudelta pohjalta yksi yhtenäinen nimikkeistö, jonka 
olisi tuettava rakennetun ympäristön fyysistä ja toiminnallista mallinnusta. Inframalli 
koostuu olioista eli objekteista samalla tavalla kuin fyysinen ympäristökin, minkä takia 
nimikkeiden tulee olla fyysisiä objekteja kuvaavia. Objekteilla on attribuutteja, jotka 
ovat objektien ominaisuustietoja. Esimerkiksi materiaalitietojen ei tarvitse sisältyä itse 
nimikkeeseen, koska materiaalitieto on yksi objektiin liittyvistä attribuuteista. Sen 
sijaan, että annetaan esimerkiksi rummulle nimike ”betonirumpu”, sen nimike on vain 
”rumpu”, johon liitetään ominaisuustiedoksi sen materiaali, kuten betoni, muiden 
attribuuttien lisäksi. Tällöin riittää vain yksi määritelty nimike rummulle, eikä tarvita 
lisäerittelyjä. Kun fyysinen ympäristö on määritelty nimikkeistössä, objekteihin tai 
objektiryhmiin voidaan kohdistaa hoito- ja korjaustoimenpiteitä. Tarkasti määritelty 
rakennettu ympäristö on yksi tehokkaimmista omaisuudenhallinnan työkaluista. 

Tietomallipohjaisessa kunnossapidossa korostuu tiedon- ja omaisuudenhallinta. 
Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tuotettu tieto pystytään siirtämään eteenpäin 
kunnossapitovaiheeseen, jolloin varmistetaan tiedon säilyminen ja hyödynnettävyys. 
Kun omaisuudesta on selvillä tarkat ominaisuustiedot esimerkiksi kohteen historiasta 
ja kunnosta, pystytään paremmin kohdistamaan korjaustoimenpiteitä niitä eniten 
tarvitseviin kohteisiin. 

Tietomallinnusta on hyödynnetty hyvin vähän kunnossapidossa, jossa siitä olisi paljon 
hyötyä nimenomaan kuntotiedoissa ja muissa omaisuuden ominaisuustiedoissa. 
Tietomallinnuksella saavutettaisiin tehokkaasti omaisuudenhallinnalla tavoiteltavat 
hyödyt. Siksi tietomallinnuksen kehittäminen kunnossapitosektorilla on tärkeää. 
Mallinnukseen kunnossapidossa ei ole vielä olemassa ohjeistusta lukuun ottamatta 
Liikenneviraston ohjetta 6/2014 ”Siltojen tietomalliohje”, jossa on määritelty siltojen 
ylläpitomallin vaatimukset (luku 6.3). Kyseistä ohjetta tulee noudattaa siltojen 
kunnossapidossa. 
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4 Luovutettava aineisto ja mallipohjainen
 tarkastus

4.1 Yleistä

Mallinnuksen koko prosessin aikana on huolehdittava siitä, että kerran mallinnettu tieto 
on luotu sellaisessa muodossa ja dokumentoitu siten, että tieto on helposti käytet-
tävissä prosessin seuraavissa vaiheissa. Osaa mallinnustiedoista voidaan käyttää sel-
laisinaan vaiheesta toiseen siirryttäessä, osaa tarkennetaan seuraavassa suunnittelu-
vaiheessa vaiheen vaatimuksia vastaaviksi. Tärkeää on tehdä perustyö kerralla oikein.

Jokaisen suunnittelu- ja rakennusvaiheen päätteeksi luovutetaan malliaineisto, jota 
hyödynnetään seuraavassa vaiheessa:

• Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee palvella
 seuraavan vaiheen suunnittelun hankintaa.
• Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee olla seuraavan
 vaiheen suunnittelun lähtökohtana.
• Siirryttäessä rakennussuunnitelmavaiheesta rakentamiseen malliaineiston
 tulee palvella rakentamisen hankintaa ja rakentamista.
• Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen ja edelleen rakentamiseen malli-
 aineiston tulee palvella päätöksentekoa ja hallinnollista käsittelyä.
• Rakentamisen jälkeen malliaineiston tulee palvella kunnossapitoa ja 
 omaisuudenhallintaa.
• Seuraavissa vaiheissa tuotettu digitaalinen aineisto toimii tulevien hankkeiden
 lähtötietoina.

Kuvassa 11 esitetään inframallinnuksen luovutusaineiston muodostuminen vaiheittain.

[Esityksen nimi]1 20.3.2017

Yleis-
suunnittelu

Tie-/rata-
suunnittelu

Rakennus-
suunnittelu Rakentaminen Omaisuuden-

hallinta

Suunnitteluvaiheittain tarkentuvat
• Lähtötietomallit
• Suunnitelmamallit
• Malliselostukset

Toteutusmalli

• Toteumamalli 
(suunnitelmamalli)

• Lähtötietomalli
• Malliselostus

Prosessivaihe

Luovutus-
aineisto

Kuva 11. Inframallinnuksen luovutusaineiston muodostuminen vaiheittain.

Jotta luovutusaineistolla olisi paras mahdollinen jälleenkäyttöarvo seuraavalle käyttä-
jälle, tulee aineistolle asetettuja vaatimuksia noudattaa täysimääräisesti. Vaatimukset 
koskevat erityisesti kyseiseen vaiheeseen liittyvää dokumentaatiota ja tiedonhallintaa. 
Tarkemmin vaatimukset koskevat tiedon sisältöjä, metatietoja, tietomalliselostuksia ja 
tiedonsiirtoformaatteja.
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Eri vaiheiden luovutusaineistoissa lähtökohtana on, että tietoa siirretään avoimilla ja 
kaikkien osapuolten käytettävissä ja hyödynnettävissä olevilla tiedonsiirtoformaateilla 
Inframodel ja IFC, jota käytetään siltojen ja muiden taitorakenteiden tiedonsiirto-
formaattina.  Tarkemmat kuvaukset luovutusformaateista esitetään liitteissä 2 ja 3. 

Mikäli aineistoa ei ole perustellusti mahdollista tuottaa avoimilla tiedonsiirto-
formaateilla, niin käytännöistä sovitaan tilaajan kanssa. Useimmiten näissä tilanteissa 
käytetään yleisiä tunnettuja muotoja kuten DWG, DGN, DXF tai kaksiulotteisen tiedon 
paikkatietoformaatteja. Jos muuta ei ole määritelty, Liikenneviraston ja ELY-keskusten 
hankkeissa mallien hyödyntämisessä noudatetaan seuraavaa linjausta: KSE 2013:n 
kohdasta 6.2 poiketen tilaajalla on oikeus ilman konsultin suostumusta käyttää kaikkia 
tämän palvelun tuottamisessa syntyneitä avoimessa formaatissa toimitettuja IFC- ja 
LandXML- tai Inframodel-tietomalliaineistoja omiin tarkoituksiinsa sekä muuttaa ja 
kehittää edelleen edellä mainittuja aineistoja joko itse tai valitsemansa kolmannen 
osapuolen avustuksella ja käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa muutetussa muodossa. 
Avoimessa formaatissa toimitetun aineiston lisäksi konsultin tulee toimittaa koko 
aineisto natiiviformaatissa tilaajan sekä muiden kohteen jatkototeutukseen 
osallistuvien käyttöön. Natiiviformaatin avulla suunnitelman saa käyttöönsä samalla 
ohjelmistoversiolla. Katselumalli luovutetaan tarvittavine katseluohjelmineen 
sellaisessa muodossa, että sen käyttö on ongelmatonta luovutushetken laite- ja 
ohjelmistoympäristössä. Vaiheeseen liittyvät selostukset, luettelot ja muut dokumentit 
tulee luovuttaa aineiston mukana. 

 Laadunvarmistus 

Inframallien laadunvarmistus on osa normaalia suunnittelutoimintaa. Tuotettuja 
inframalleja tulee tarkastaa tasaisesti suunnitteluprosessin aikana eikä ainoastaan 
luovutuksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa aineiston yhteensopivuus, kattavuus 
ja mallin oikea tekninen tietosisältö. Inframallin laadunvarmistus ei korvaa 
tavanomaista suunnitelman laadunvarmistusta, jossa todetaan suunnitteluratkaisun 
laatu muilta osin, kuten tekninen ja ympäristöllinen kelpoisuus, ohjeiden mukaisuus ja 
mitoitus. Toisin sanoen mallien tekninen tarkastus on osa suunnitelmien laadun-
varmistusta. Yleisesti voidaan todeta, että suunnitelmien ja mallien tulee olla 
yhteensopivat ja yhdenmukaiset. 

Inframalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella laadunvarmistuksessa eri näkökul-
mista: 

1. Inframallin laadun arviointi ja yhteensopivuus: onko kokonaisratkaisu toimiva ja 
toteutuskelpoinen? Havaitaanko tekniikka- ja osamallien yhteensovituksessa 
virheitä ja ristiriitoja? Ovatko mallit yhteensopivia? 

Eri tekniikkalajien suunnitelma-aineiston keskinäinen yhteensopivuus var-
mistetaan yhdistelmämallin avulla tai visuaalisesti suoraan suunnittelujär-
jestelmästä. On suositeltavaa, että suunnitteluratkaisuja tarkastellaan suo-
raan suunnittelujärjestelmistä, mikäli tämä on mahdollista ja kattaa kaikki 
laadunvarmistuksen tarpeet. 



Liikenneviraston ohjeita 12/2017 37 
Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje 

 
  

 

2. Inframallin tietosisältö ja kattavuus: onko kaikki vaadittava suunnittelu-, 
rakentamis- ja kunnossapitovaiheeseen kuuluva tieto malleissa? 

Kunkin tekniikkalajin suunnittelija tarkastaa aineistojen kattavuuden ja oi-
keellisuuden eri suunnitteluvaiheissa. Suunnittelija on vastuussa siitä, että 
aineistolle esitetyt alan yleiset ja hankekohtaiset vaatimukset täyttyvät täy-
simääräisinä. 

3. Inframallin tekninen tietosisältö: onko inframalli tuotettu suunnitteluohjelmasta 
vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaisesti? 

Mallien laatimisen yhteydessä tarkistetaan, että aineisto on Inframodel-
määrittelyn tai muun sovitun määrittelyn mukaista ja sisältää riittävän sekä 
sovitun mukaisen ryhmittelyn. Inframallit tulee tuottaa standardin mukai-
sessa muodossa (pääsääntöisesti avoimissa Inframodel- ja IFC-formaa-
teissa) alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. 

4. Tiedonhallinta: tuotettu ja luovutettava suunnitelma-aineisto on dokumentoitu 
ohjeessa esitettyjen hyvien tiedonhallinnan periaatteiden mukaan sisältäen vai-
heeseen liittyvät tietomalliselostukset, tietomallilokit ja itselleluovutusdokumen-
tit. 

Laadunvarmistuksessa itselleluovutus ja siihen liittyvä dokumentointi on 
inframallin laatijalle kuuluva tehtävä. Suoritetut inframallin laadunvar-
mistustoimenpiteet dokumentoidaan, kuten muukin suunnitelmadoku-
mentaatio itselleluovutuksessa. Laadunvarmistusasiakirja voi olla erilli-
nen dokumentti tai osa laadunvalvonnan lopputuloksena laadittua alle-
kirjoitettua itselleluovutusdokumenttia. 

Inframallin laadunvarmistusta kuvataan tarkemmin YIV-osassa 8. Mallien tuottamisessa 
tulee lisäksi huomioida YIV-osissa 5.2, 5.3 ja 12 esitetyt vaatimukset ja ohjeet. 

 Suunnitteluvaihe 

4.3.1 Suunnittelun laadunvarmistus 

Suunnitelma-aineiston tuottaja on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta ja siten 
myös inframallien tietosisällöstä. Aineiston tuottaja on velvollinen tuottamaan hank-
keen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukaisessa muodossa 
alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti sovitussa aikatau-
lussa. 

Suunnittelun luovutusaineistoissa lähtökohtana on, että tietoa siirretään avoimilla ja 
kaikkien osapuolien käytettävissä olevilla tiedonsiirtoformaateilla (Inframodel tai IFC). 
Mikäli näitä ei ole perustellusti mahdollista käyttää, käytetään yleisiä tunnettuja 
muotoja, kuten DWG (tai kaksiulotteista tietoa varten paikkatietoformaatteja). Hanke-
kohtaisesti voidaan joutua määrittelemään tiedonsiirtotapoja joillekin rakennusosille. 
Tavat tulee selostaa hankkeen tietomallisuunnitelmassa. 
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Suunnittelijan tulee valvoa malliaineistoa ja sen laatua koko hankkeen ajan, ja sisäisiä 
tarkastuksia tulee tehdä jo ennen itselleluovutusta. Hankkeen alussa on hyvä määrittää 
välitavoitteet aineistolle. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta ja 
suunnittelijat omasta tekniikkalajistaan. Tietomallikoordinaattori ohjaa ja koordinoi 
tarkastuksen. Hän tekee varmistaa laadun koko hankkeen ajan. Malliaineiston voi 
tarkastaa lukemalla malliaineiston toiseen ohjelmaan, jolloin malli kirjoitetaan ulos 
alkuperäisestä suunnittelujärjestelmästä avoimessa tiedonsiirtoformaatissa ja luetaan 
toiseen järjestelmään. Tämän jälkeen tarkastetaan, miten tieto on säilynyt tiedon-
siirrossa. 

Kun suunnitelma-aineistoa ollaan luovuttamassa eteenpäin seuraavaan vaiheeseen tai 
rakentamiseen, tulee suorittaa itselleluovutus, joka tulee tehdä ennalta määrättyjen 
osakokonaisuuksien kautta. Suunnitelmamallit toimitetaan tarkastukseen samaan 
aikaan kuin suunnitelmapiirustuksetkin. 

Jokainen suunnittelijan tekniikkalajivastaava täyttää kuvan 12 mukaisen itselleluovu-
tuslomakkeen. Tämän jälkeen pidetään yhteinen kokous, jossa asiat käydään vielä tar-
kemmin läpi pääsuunnittelijan ja mallikoordinaattorin kanssa. Itselleluovutuksen jäl-
keen kaikki rastit tulee olla kohdassa ”Kyllä”. Itselleluovutusdokumentit luovutetaan 
tilaajalle muun aineiston kanssa. Itselleluovutus voi olla myös osa tietomallilokia, jol-
loin kuvan 12 kohdat sijoitetaan lokissa omiin sarakkeisiinsa ja täytetään kunkin suun-
nitelmamallin osalta. 
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Vt12 Lahden eteläinen kehätie 

Tiesuunnitelma 

 

Muistio 
xx.6.2015 

 

Sivu 1/2  

ITSELLELUOVUTUS 
Tietomallinnus 

 

Kohta Tarkistettava asia Kyllä Ei Huomiot 

1 Kaikki toimintaohjeen tehtävän määrittelyn 
mukaiset tehtävät on suoritettu. 

   

2 Tuotettu aineisto on toimintaohjeen vaati-
musten mukainen. 

 Formaatit 
 CAD-tasot 

   

3 Aineiston sisällöstä on poistettu kaikki yli-
määräinen (xrefit, muut objektit). 

   

4 Aineisto on hankkeen koordinaatistossa.    

5 Tiedostot on nimetty ohjeen mukaisesti.    

6 Luovutettava malliaineisto on tarkistettu 
esim. toisella ohjelmalla. 

   

7 Aineistosta on laadittu merkintä tietomallilo-
kiin. 

   

8 On tarkistettu, että mallit (2D/3D) vastaavat 
piirustuksissa esitettyä tietoa.  

 Aineiston ajantasaisuus 
 Puutteita ei ole / puutteet on selos-

tettu tietomalliselostuksessa 

   

9 Yhdistelmämalli ja esittelymalli sisältävät 
vastaavan osamallin (jos vaadittu). 

   

10 Tietomalliselostus on ko. tehtävän osalta 
valmis. 

   

11 Yhteensovitus tehty muiden tekniikkalajien 
kanssa. 

   

 
   

Tehtävä:  
Rajaus:  
Noud. ohje:  
Aika: xx.11.2016 

Laatija(t):  
 

 

Kuva 12.  Tarkastuslista täytetään jokaisen tekniikkalajin osalta. Jokainen
  tekniikkalaji toimittaa oman raporttinsa ennen tarkastuspalaveria.

Tilaajan tai suunnittelijan käytössä voi olla myös tarkastusohjelmia tai -palveluja, jotka 
tarkastavat esimerkiksi Inframodel-tiedoston rakenteen ja tietosisällön. 

4.3.2 Suunnitelma-aineiston tarkastus

Tarkastaminen tehdään suunnitelmamalleille esitarkastusvaiheessa ja kun suunnitel-
mat ovat valmiit. Mallien tarkastaminen voidaan teettää hankkeen ulkopuolisella toimi-
jalla, jolla on tarvittava kokemus, osaaminen ja työkalut osatehtävän suorittamiseen. 
Mallien tarkastamiseen kuuluu suunnitelmien sisällöllinen tarkastus. Malleista ei voida 
tarkastaa kaikkia suunnitelmaratkaisuja, vaan malli toimii piirustusten tukena ja toisin 
päin.
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Tarkastuksessa tehtävänä on tarkastaa digitaalinen luovutettu malliaineisto. Tarkas-
tuksen havainnot tulee kirjata tarkastustaulukkoon (kuva 13), jossa havaintoja havain-
nollistetaan kuvin. Taulukkoon varataan sarakkeet suunnittelijan vastineita varten. Yh-
distelmämalleja kokoavissa ohjelmissa on nykyisin mahdollisuus tallentaa näkymiä 
mallista ja kommentoida suoraan malliin, mitä voidaan hyödyntää tarkastuksessa. 

 

Kuva 13. Esimerkki tarkastustaulukosta. 

Malliaineisto luovutetaan kokonaisuudessaan jo esitarkastukseen. Suunnittelussa tuo-
tettujen piirustusten tulee olla tarkastuksessa mukana samaan aikaan mallipohjaisen 
aineiston kanssa. 

Tarkastukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 

1. Koko suunnitelma-aineisto (piirustukset ja inframalliaineisto) on toimitettu. 

2. Aineistossa on kaikki tarvittavat dokumentit: 

a. itselleluovutusdokumentit 
b. tietomalliselostus 
c. lähtötietomalliluettelo 
d. tietomalliloki. 

3. Malliaineiston tarkastus: 

a. Malliluetteloissa luetellut osamallit ovat oikein nimettyinä oikeissa 
kansioissa. 

b. Toimitetun yhdistelmämallin osamallit vastaavat erillisinä toimitet-
tuja osamalleja. 

c. Osamalleista kootaan yhdistelmämalli toisella ohjelmalla tai luetaan 
osamallit toiseen suunnittelujärjestelmään. 
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4. Suunnitelman sisältö: 

a. Yhdistelmämallissa on esitetty hyväksymisen kannalta olennaiset 
asiat. 

b. Mallien ja piirustusten sisällöt vastaavat toisiaan. 

Tarkastuksen vaiheissa 1-2 varmistetaan, että on saatu toimeksiannon mukainen 
aineisto laadunvarmistusdokumentteineen. Vaiheessa 3 tarkastetaan varsinainen 
malliaineisto visuaalisesti sekä pistokokein hyödyntäen sisäisen tarkastuksen 
tarkastuskohtia. Vaihe 3 käsittää tarkastuksen koko aineistolle tai osalle siitä toisella 
ohjelmalla. Vaihe 4 vastaa yleisesti suunnitelmien tarkastusta, jossa tarkastetaan itse 
suunnitelma ja ratkaisujen oikeellisuus tekniikkalajeittain. 

Esitarkastukseen tarvitaan vähintään suunnitelmapiirustuksia vastaava yhdistelmä-
malli; täydellisen luovutusaineiston (lähtötietomallin ja suunnitelmamallien osamallit) 
vaatimus sovitaan hankekohtaisesti tehtävänmäärittelyssä. 

4.3.3 Taulukko luovutettavista aineistoista: formaatit 

Luovutettava aineisto koostuu monista tiedostoista ja erilaisista raporteista. Taulu-
kossa 1 kuvataan kaikki luovutettavat malliaineistot ja niiden tiedostomuodot. 

Taulukko 1.  Luovutettavat malliaineistot ja niiden tiedostomuodot. 

Luovutettava aineisto Lisätiedot/Tiedostomuoto 

Lähtötietomallin kansiora-
kenne: raaka-aine ja lähtötieto 

Aineistot jaotellaan oikeisiin kansioihin lähtötie-
tomallin mukaisesti 

Lähtöaineistoluettelo XLSX tai PDF (ei-muokattava versio tulee olla 
mukana) 

Lähtötietomalliselostus Sisältyy tietomalliselostukseen, ellei ole oma 
erillinen hanke 

Tietomalliselostus PDF tai DOCX (muokattava muoto oltava mu-
kana) 

Tietomalliloki eli suunnitelma-
malliluettelo 

XLSX tai PDF 

Itselleluovutusdokumentit PDF. Erilliset dokumentit, joista käyvät ilmi itsel-
leluovutuksen vaiheet ja käsitellyt asiat. 

Yhdistelmämalli Luovutetaan katselupakettina tai maksuttomilla 
katseluohjelmilla katsottavassa formaatissa. 
Voidaan luovuttaa myös webpalveluna. 

 

Yhdistelmämallissa käytetyt osamallit toimitetaan erillisinä tiedostoina, jotta niitä 
voidaan hyödyntää muissakin ohjelmissa. Osamallit toimitetaan Inframodelissa, jos se 
on tekniikkalajissa mahdollista. Pintojen Inframodelin tulee sisältää sekä kolmiopinta- 
että viivamalli. 
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Aineisto on hyvä jaotella selkeästi, jotta tiedostot löytää helposti. Kuvassa 14 on 
esimerkki luovutusaineiston jaottelusta kansioihin. 

 

Kuva 14.  Esimerkki luovutettavasta aineistokokonaisuudesta. 

Osamallit tallennetaan suunnitelmamallit-kansioon oikein nimettyinä. Tiedostot tulee 
nimetä mahdollisimman lyhyesti tai lyhenteitä käyttäen, jotta tiedostopolusta ei tule 
liian pitkä käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen sisältämien tiedostopolkujen merkki-
rajoitusten takia. Esimerkiksi Windows-käyttöjärjestelmässä tiedostopolun merkkijono 
ei saa ylittää 256 merkkiä.  

 Rakentaminen 

4.4.1 Tarkastusprosessi ennen rakentamista 

Inframallien tarkastusprosessiin liittyvät tiiviisti kaikki eri hankeosapuolet. Alla on esi-
tetty parhaita käytäntöjä, joiden avulla toteutuksessa on päästy hyödyntämään malli-
aineistoa hyvin. Hankemuodosta ja hankkeen luonteesta riippuen eri osapuolten vas-
tuut ja toimet vaihtelevat paljon, joten ohjeessa ei määritetä vastuita yksityiskohtai-
sesti. 

Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että normaalit hyvän suunnittelu- ja rakentamiskäy-
tännön mukaiset laadunvarmistus- ja itselleluovutustoimet koskevat kaikkia hankkeen 
osapuolia. Toimista ja vastuista tulee sopia ennen toteutusta selkeästi ja kirjallisesti. 

Inframallien laadunvarmistusprosessissa noudatetaan YIV-osassa 8 esitettyjä käytän-
töjä. Lisäksi mallien tuottamisessa ja tarkastuksessa noudatetaan YIV-osissa 5.2 ja 12 
esitettyjä periaatteita. 

Rakentamista edeltävän tarkastusprosessin periaatteet ovat samat kuin suunnittelu-
vaiheessa (luku 4.3). Itselleluovutusdokumentin sijaan rakentamisvaiheen itselle-
luovutuksessa suunnittelijan velvollisuutena on täyttää sisäinen tarkastusraportti, 
johon kirjataan inframalleista havaitut virheet ja puutteet. Tarkastusraporttiin 
kirjataan myös korjaustoimenpiteet tai syy niiden puuttumiseen. Sisäinen tarkastus-
raportti muistuttaa luvussa 4.3.1 esitettyä itselleluovutusdokumenttia, mutta sen 
täyttämistä jatketaan edelleen vastaanottotarkastuksessa ja rakentamisen aikana. 
Sisäisen tarkastusraportin pohja on esitetty YIV-osan 8 liitteenä 1. 
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Tarkastukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 

1. Käydään läpi tarkastusraportissa esitetyt tarkastettavat asiat ja tarkastuslista. 
2. Raporttiin kirjataan laadunvarmistukseen liittyvät yhteyshenkilöt. 
3. Raporttiin kirjataan kaikki suunnitelmien ja mallien tarkastuksessa esille 

tulleet huomiot, puutteet tai virheet. Lisäksi hankkeessa sovittujen käytän-
töjen, jotka aiheuttavat poikkeamia suunnitelmien ja mallien välillä, tulee olla 
kirjattuina sekä sisäisessä tarkastusraportissa että tietomalliselostuksessa. 
Lisäksi otetaan kantaa korjaustapaan ja jatkotoimenpidetarpeeseen. 

4. Sisäisen tarkastuksen suorittanut osapuoli päivää ja allekirjoittaa raportin. 

Kokemusten perusteella suunnitelmista ja malleista saadaan yhteensopivia ja 
toteutuskelpoisia, kun suoritetaan sekä visuaalinen että automaatioon perustuva 
tarkastus ja käydään läpi tarkastusprosessissa esitetyt vaiheet.  

4.4.2 Tarkastusprosessi rakentamisen aikana 

Vastaanottotarkastukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 

1. Kaikki toteutusmallit ja -suunnitelmat on toimitettu. 

2. Aineistossa on kaikki tarvittavat dokumentit: 

a. sisäinen tarkastusraportti 
b. tietomalliselostus 
c. tietomalliloki. 

3. Aineiston tekninen tarkastus: 

a. Toimitettu aineisto vastaa dokumentoitua aineistoa (nimeäminen, 
sijainti yms.). 

b. Toteutusmallit vastaavat suunnitelmapiirustuksissa esitettyjä tietoja 
esimerkiksi rakenteiden luiskista tai rakennekerrosvahvuuksista. 

c. Toteutusmallien ja -suunnitelmien vastaavuutta tarkastellaan aineis-
toa tukevalla ohjelmistolla hyödyntäen eri näkymiä, kuten mm. taso-
kuva, poikki- ja pituusleikkauksia sekä 3D-näkymää. 

Mallipohjaisen aineiston tarkastuksessa tulee huomioida muun muassa seuraavat 
asiat: 

• geometrioiden toimivuus ja yhteensopivuus muun aineiston kanssa, 
• taiteviiva-aineiston tarkistus (mm. koodaus, epäjatkuvuudet, pisteväli, kuiva-

tuksen toimivuus ja rakennepaksuus), 
• pistemäisen aineiston istuminen muuhun suunnitelman aineistoon, 
• kolmioverkkoaineiston tarkistus (aineistossa olevat reiät, alueen ulkopuoliset 

kolmiot ja kolmioiden kääntö), 
• laadittujen aineistojen liittyminen nykyisiin rakenteisiin ja niiden tarkastus 

maastossa, 
• kokonaisratkaisu on toimiva ja toteutuskelpoinen. 
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Rakentamisen aikana on varmistettava, että rakennettava kohde täyttää sille asetetut 
vaatimukset. Tämä edellyttää tarkkaa laadunvarmistusta koko hankkeen aikana. On 
varmistettava säännöllisesti, että automaatiojärjestelmät sekä niiden ja niitä tukevien 
tukiasemien paikannusjärjestelmät ovat toimivia ja täyttävät niille asetetut tarkkuus-
vaatimukset. Tämän lisäksi tehdään laatumittausten avulla jatkuvaa vertailua toteutet-
tujen rakenteiden ja toteutusmallin sekä rakennussuunnitelman välillä. 

4.4.3 Rakentamisen digitaalinen luovutusaineisto 

Digitaalisella luovutusaineistolla korvataan perinteinen, dokumentteihin pohjautuva 
valmiin työmaan luovutus. Digitaalinen luovutusaineisto muodostuu toteumamallista 
ja -piirustuksista, laadunvarmistusaineistosta sekä niihin liittyvästä dokumentaa-
tiosta. Aineistolla todennetaan rakentamisen laatu ja se toimii kokonaisuudessaan 
lähtötietona kunnossapitovaiheelle. Digitaalinen luovutusaineisto parantaa hankkeen 
elinkaaren tiedonhallintaa. Sen avulla siirretään tietoa eteenpäin seuraaville hanke-
vaiheille ja se helpottaa kerätyn tiedon jälleenkäyttöä. 

Yhdenmukainen luovutustapa ja aineiston dokumentointi on olennainen osa 
hankkeista syntyvän tiedon jälleenkäytön edellytysten helpottamista. Sen vuoksi 
luovutettava aineisto tulee jaotella vakioidusti ja siihen tulee sisällyttää aineisto-
selostus ja -luettelo. Kuvassa 15 esitetään digitaalisen luovutusaineiston kansio-
rakenteen päätaso. 

 

 

Kuva 15.  Esimerkki digitaalisen luovutusaineiston kansiorakenteesta. 

Tiedot jaotellaan aineistoittain omiin kansioihin ja InfraBIM-nimikkeistöä hyödyntä-
viin alakansioihin. Aineistoluetteloon kerätään kaikki luovutettavat tiedostot kansio-
rakenteen mukaisesti jäsenneltyinä. Luetteloon lisätään linkitykset kansiorakentee-
seen ja se toimii aineiston sisällysluettelona. Tiedostojen luovutusformaattina 
käytetään pääsääntöisesti avoimia tiedonsiirtoformaatteja. Taulukossa 2 esitetään 
esimerkkinä, minkälaista aineistoa kuvassa 15 esitettyjen kansioiden tulee sisältää. 
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Taulukko 2.  Digitaalisen luovutusaineiston sisältö. 

Kansio Sisältö 
01_Selostus Aineistoselostuksessa esitellään luovutettava ai-

neisto (ns. aineiston käyttöohje). Selostus on infra-
malliselostusta vastaava dokumentti ja se sisältää 
mm.: 

• hankkeen perustiedot (nimi, sijainti, koordi-
naatti- ja korkeusjärjestelmä jne.) 

• luovutusaineiston käyttötarkoituksen 
• käytetyt formaatit ja ohjelmistot 
• nimeämis- ja numeroimiskäytännöt 
• muut huomioitavat asiat 

02_Toteumamalli Toteutuksessa hyödynnetyt geometriat jaoteltuina 
(mittalinjat, reunakivet, maaliviivat jne.). 

Väylärakenteet ja järjestelmät: 

• pintamallit rakenteittain (IM) 
• rajaukset 2D- tai 3D-taiteviivana (IM) 
• kaikkien rakennettujen ja mitattujen järjestel-

mien ja varusteiden sijainti- sekä ominaisuustie-
dot (IM) 

03_Taitorakenteet Taitorakenteiden ylläpitomallit ja -selostukset sekä 
muu taitorakennerekisterin ja edellyttämä aineisto. 

04_Toteumapiirustukset Hankkeen toteuman mukaisesti päivitetyt rakennus-
suunnitelmapiirustukset. 

05_Laatuaineisto Rakentamisen laadun todentamiseen liittyvät aineis-
tot ja dokumentit, kuten: 

• poikkeamaraportit 
• laatumittaukset ja niiden yhteenvetoraportit 
• kantavuusmittaukset, 
• materiaali- ja tekniset tiedot 

06_Viiteaineisto Muuta aineistoa täydentävät tiedostot, kuten: 

• maaperätiedot (pohjatutkimukset, kalliopintakar-
toitukset, maastomalli) 

• haltuunottoalueet 
• hoitoalueiden rajat ja viherhoitokortit 
• kolmannet osapuolet (esim. louhinta töihin liitty-

vät katselmukset) 
• valokuvat 

07_Tietokanta Kootut aineistot käytetyn ohjelmiston tietokantana. 

Aineistoluettelo Kootut aineistot luetteloitu tiedostoittain kansiora-
kenteen mukaisessa rakenteessa. 
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4.4.4 Tarkastusprosessi rakentamisen jälkeen 

Digitaalisen luovutusaineiston kattavuuden ja oikeellisuuden varmistukseksi tehdään 
tarkastusprosessi, joka käsittää seuraavat tarkastukset: 

1. Aineisto on koottu sovittuun kansiorakenteeseen, aineistoselostukseen 
ja -luetteloon; dokumentointi vastaa hakemistorakenteen sisältöä, kaikki 
tarvittavat aineistot on toimitettu ja ne ovat oikein nimetty. 

2. Toteumamalli on laadittu YIV- ohjeiden osan 5.3 mukaisesti (rakennetun koh-
teen toteumamallit, laatumittaukset, tarkevertailut yms.). 

3. Tarvittavat päivitykset suunnitelma-aineistoon on tehty laatimalla toteuma-
piirustukset. 

4. Mallipohjainen aineisto ja piirustukset vastaavat toisiaan. 

5. Toteumamallit vastaavat toteutusmalleja annettujen toleranssien sisällä. 

6. Varusteiden ja järjestelmien toteumamallit sisältävät esimerkiksi rumpujen ja 
putkien paikkatiedot (x, y, z) sekä materiaalit ja dimensiot. 

7. Kaikki tarvittavat laatudokumentit (esimerkiksi poikkeamaraportit, tuki-
asemien ja koneohjausjärjestelmien tarkastusraportit) on liitetty luovutetta-
vaan aineistoon. 

 



Inframallin tarkkuusvaatimukset

Värikoodi Mallinnustarkkuus

Lähtökohtaisesti ei mallinneta. Voidaan sopia hankekohtaisesti. P

H

E

Siltojen ja muiden taitorakenteiden osalta noudatetaan 

Siltojen tietomalliohjetta (LO 6/2014)
Mallinnetaan täydellinen kuvaus rakenteesta.

Mallinnus ja sen tarkkuustaso sovitaan hankekohtaisesti.

RO = Rakennusosa Esisuunnitelmavaiheessa sovelletaan yleissuunnitelmavaiheen tarkkuustasoja.

RO Yleis
Tie
Rata

Rak Lisähuomiot

- P P P

- P P P Esimerkiksi tien reunalinjat

- E P P Esimerkiksi aukean tilan ulottuma (ATU)

- P P P

- E P P

- E P P

- H P P

- E P P

- E H H

- E H P

- E H P

- E P P

Selitys

Pakollinen, mallinnetaan aina

Hankekohtaisesti

Ei mallinneta (ei relevantti asia suunnitteluvaiheen kannalta)

Muut geometrialinjat

Väylien hallinnolliset muutokset

Pintakuivatusjärjestelyt

Maanotto- ja läjitysalueet

Rakentamisenaikaiset tilapäiset raiteet ja muut liikennejärjestelyt

Työnaikaiset haltuunotot

Radan tilavaraus

Mallinnetaan osat 3-ulotteisina kappaleina, pintoina, taiteviivoina. Objektien 
ominaisuustiedoista kerrotaan vain ko. suunnitteluvaiheessa olennaiset asiat.

Mallinnetaan osien ulkopinnat. Ei vaadita tilavuusominaisuuksia; 2D-pinta, aluerajaus tai 
taiteviiva riittää.

Suunnitelman osa

Tie- ja ratatekninen suunnittelu

Vaaka - ja pystygeometria

Työnaikaiset tasoristeykset

Työnaikaiset tieoikeudet ja muut rasitteet

Tie- ja rautatiealueen rajat

Tie- ja rautatien suoja-alueen rajat
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

- P P P

- E H H

- H P P
Pohjavesialue määritetään jo yleissuunnitelmavaiheessa, mutta sitä ei ole 
välttämätöntä mallintaa. Pohjavedenpinta mallinnetaan tie-/rata- sekä 
rakennussuunnitelmavaiheessa

- H P P

- H P P

- H H H Esimerkiksi 3D-diagrammit tai pylväät

1210 H P P

1220 P P P

1230 H H H

- H P P

1311 H P P

1312 H P P

1319 H P P

1320 E P P

1330 E P P

- H P P Esimerkiksi paalujen tavoitetaso, massanvaihdon alapinta

1411 P P P

1412 P P P

1413 P P P

1415 P P P

1415 P P P

1419 P P P

1421 H P P

Kalliopinta

Maakerrosrajapinnat

Maa- ja kallioperätutkimukset

Pohjarakenteisiin liittyvät tavoitepinnat

Kapselointirakenteet

Arinarakenteet

Muut poistettavat pilantuneet maat ja rakenteet

Pilaantuneet maat ja rakenteet

Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet

Eristerakenteet

Muut vahvistetut maarakenteet

Roudaneristykset

Pohjavesi

Perustusrakenteet

Paaluperustukset

Pohjarakenteet

Syvätiivistetyt maarakenteet

Liuskapystyojitetut maarakenteet

Stabiloidut maarakenteet

Injektoidut maarakenteet

Lujitetut maarakenteet

Sähköratapylväiden perustukset

Anturaperustukset

Laattaperustukset

Rautatieliikennepaikat

Työvaiheistus
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

1422 H P P

1423 P P P

1424 H P P

1429 H H H

1431 E H P

1432 E P P

1433 E P P

1434 H P P

1435 H P P

1436 H P P

1439 H H H

1510 E H H

1520 E H H

1530 H H H

1610 P P P

1620 H P P

1630 H P P

1640 H P P

1650 H H H

1710 H P P

1720 E H P

1730 H P P

1740 H P P

1750 E H P

Lämmöneristykset

Pohjavedensuojaukset

Rumpuputket

Imeytysrakenteet

Muut kuivatusrakenteet

Kalliontiivistys- ja lujitusrakenteet

Kallioinjektoinnit

Kaivannon tukirakenteet

Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot

Radonkaasunsuojaukset

Muut suojaukset ja eristykset

Salaojaputket

Salaojien tarkastuskaivot

Avo-ojat ja -uomat

Salaojien tarkastusputket

Rakenteiden alitukset

Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit

Kallioavoleikkaukset

Mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet

Ruiskubetonointirakenteet

Maaleikkaukset ja -kaivannot

Maaleikkaukset

Maakaivannot

Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset

Kallioon louhittavat rakennus- ja siltakaivannot

Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot

Jälkikäsitellyt kalliopinnat
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

1760 P P P

1771 P P P

1779 E H H

- E E H

1811 P P P

1811.5 P P P

1811.6 H H P

1812 H P P

1831 E H P

1832 H P P

1833 H P P

1834 E H P

1835 E H P

1836 H P P

1837 H H H

1839 H H H

- P P P

- H P P

2111 E P P Mallinnetaan yläpinta

2112 E E P Mallinnetaan yläpinta

2120 E P P Mallinnetaan yläpinta

2131 E P P Mallinnetaan yläpinta

2132 E P P Mallinnetaan yläpinta

2140 E P P Mallinnetaan yläpinta

2150 E E P Mallinnetaan yläpinta

Johtokaivantojen virtaussulut

Muut kaivantojen täytöt

Alkutäytöt

Lopputäytöt

Perustusten alustäytöt

Rakenteiden ympärystäytöt

Asennusalustat

Alin yhdistelmäpinta

Jakavat kerrokset, eristykerrokset ja välikerrokset

Sitomattomat kantavat kerrokset

Sidotut kantavat kerrokset

Päällysteet ja pintarakenteet

Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

Siirtymärakenteet

Vastapenkereet

Esikuormituspenkereet

Luiskatäyte

Penkereet, maapadot ja täytöt

Penkereet

Maanalaiset kalliotilat

Tasauslouhinta

Kallioon poratut reiät

Muut kallioon porattavat rakenteet

Massanvaihtoon kuuluvat täytöt

Ylin yhdistelmäpinta

Suodatinkerrokset

Suodatinkankaat
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

2161 E P P Mallinnetaan yläpinta

- H P P

- E H P Mallinnetaan yläpinnat

2211 E P P

2221 E P P

2222 E P P

2223 E P P

2224 E P P

2225 E P P

2229 E P P

2310 H P P

2320 H P P

2330 H P P

2410 P P P

2421 E H P Esimerkiksi kiskon selän korko 3D-viivana

2422 E E H

2423 P P P

3110 P P P

3120 P P P

3130 P P P

3140 H H H

3150 P P P

Ratojen päällysrakenteet

Istutukset

Kasvillisuusrakenteet

Kasvualustat ja katteet

Nurmi- ja niittyverhoukset

Pysyvät pohjaveden alennusrakenteet

Turvallisuusrakenteet, opastusjärjestelmät ja kalusteet

Vesihuollon järjestelmät

Jätevesiviemärit

Hulevesiviemärit

Vesijohdot

Veden ja jäteveden käsittelylaitokset

Tukikerrokset ratarakenteissa

Ratapölkyt

Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset

Muut luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset

Vaihteet (tyyppi, kätisyys, jatkokset, matemaattinen keskipiste)

Luiskakennostot

Kiviheitokkeet

Kiviladokset

Vahvisteverkot

Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

Reunatuet

Radan huoltoteiden rakennekerrokset

Piennartäyte

Ratakiskot

Radan huoltoteiden ylin yhdistelmäpinta
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

3210 H P P

3220 H P P

3230 H P P

3240 H P P

3250 P P P Esimerkiksi hidasterakenteet

3261 E P P

3262 H P P

3263 E P P

3264 H P P

3290 E H H

- E H P

3310 P P P

3320 E P P

3331 E P P

3332 E P P

3333 H P P

3334 E P P

3339 H H H

3360 P P P

3370 H P P

3381 H P P

3384 H P P

3410 P P P

3420 P P P

3430 E P P

Aidat, puomit ja portit

Reunapaalut ja pollarit

Suoja- ja varoitusrakenteet

 Sulanapitojärjestelmä

 Muut kannatusrakenteet

 Valaistusrakenteet

Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät

 Kaukolämpöjohdot

 Kaukojäähdytysjohdot

Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet

Pylväät

Ilmajohtojen kannatinrakenteet

 Mastot

 Portaalit

Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät

Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet

Liikennevalot ja valo-opasteet

Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat

Erityisrakenteet

Liikenne- ja opastusmerkit

Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät

Tiemerkinnät

Opastustaulut

Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet

Radan sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet

Raitiotieliikenteen sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet

Tie- ja ratasuunnitelmavaiheessa tilavaraus riittää. 
Rakennussuunnitelmavaiheessa sovitaan hankekohtaisesti, mikäli 
vaaditaan tarkempaa mallinnustarkkuutta.

Radan merkit
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RO Yleis
Tie
Rata

Rak LisähuomiotSuunnitelman osa

3440 P P P

4310 E P P

4320 P P P

4330 E H P

4421 P P P

4422 P P P

4423 E P P

4424 P P P

4511 P P P

4512 P P P

4513 H P P

4519 H H H

4610 H P P Esimerkiksi katokset

4620 E H P

Perustus- ja tukirakenteet

Rakennelmat ja kalusteet

Laiturit

Laiturien päällys- ja pintarakenteet

Laiturien varusteet ja laitteet

Tukiseinät

Kivikorit

Muut vaimentavat rakenteet

Ympäristörakenteet

Meluseinät

Melukaiteet

 Maakaasuputkisto

Kalusteet ja varusteet

Portaat

Suojat

Laiturien tukirakenteet

Tukimuurit, ≤ 700mm

Tärinänvaimennusrakenteet
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Lähtötietomallin luovutusaineisto 

Osamalli Kohde 
 

Formaatti *) 

A.  
Maastomalli 

• Maastomalli 
 
Tarkentuu suunnitteluvaiheittain likimallista täydennetyksi 
maastomalliksi 

Inframodel 

B. 
Maaperä-
malli 

• Avokallio- ja kallionpinta 
• Tulkitut maalajikerrosten pinnat 
• Pohjaveden pinta, mikäli tietoa sen korkeudesta on 

riittävästi tarjolla 

Inframodel 
Inframodel 
Inframodel, 3D-
DWG 

C. 
Rakenteet ja 
järjestelmät 

• Johdot ja laitteet 
o suunnittelujärjestelmässä mallinnettu verkostomalli 

• Nykyiset sillat ja muut taitorakenteet: mm. meluesteet ja 
kaiteet 

• Nykyinen valaistus, kaapeloinnit ja sähkönsyöttö 
• Kaivot ja suojaputket 
• Nykyinen viitoitus ja opastustaulut 
• Nykyiset radan varusteet ja laitteet 
• Nykyiset tie- ja ratageometriat 

3D-DWG  
Inframodel 
IFC tai 3D-DWG 
 
3D-DWG 
3D-DWG 
3D-DWG 
3D-DWG 
Inframodel 

D. 
Kartat ja 
paikkatieto 

• Paikkatietoaineistot (suojelualueet, ympäristö, 
kaavoitus, maaperäkartat, museo yms.) 
 

• Nykyinen liikenneverkko ja sitä koskevat tiedot 
• Pilaantuneiden maa-alueiden aluerajaukset 
• Kiinteistörajat ja maanomistajatiedot 
• Toteuttamiseen liittyvät alueiden käyttöoikeudet (tie-, 

katu- ja rata-alueen rajat, läjitysalueet, väliaikaiset 
käyttöoikeudet, laskuoja-alueet, suoja-alueet ja -
vyöhykkeet) 

• Suunnittelun aikana tehtävät selvitykset, inventoinnit ja 
niistä koottava tieto paikkatietomuodossa 

3D-DWG, 
paikkatietoformaat
it (SHP, MapInfo) 
2D- tai 3D-DWG 
2D- tai 3D-DWG 
2D- tai 3D-DWG 
2D- tai 3D-DWG 
 
 
2D- tai 3D-DWG 

E. 
Muu 
aineisto 

• Muut hankkeeseen liittyvät suunnitelmat 
• Selvitykset 
• Lupa-asiakirjat 
• Raiteistokaaviot 

DWG, DOCX, 
XLSX, PDF 

*) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 
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Suunnitelmamallin luovutusaineisto suunnitteluvaiheittain 

Osamalli Vaihe *) Kohde 
 

Formaatti **) 

1. 
Tie 

YS • Geometrialinjat (mitta- ja reunalinjat, maaliviivat jne.). 
• Väylän rakenteen ylä- ja alapinta (laatikkomalli). 
• Päällystekerrosten alapinta tarvittaessa. 
• Ojat, luiskat, meluvallit sekä maastonmuotoilut. 
• Maa- ja kallioleikkaukset sekä penkereet. 
• Vaihtoehtotarkasteluiden sekä viimeistellyn ratkaisun 

mallit. 

Inframodel 

TS • Päällyste- ja rakennekerrokset. 
• Kuivatusrakenteet ja laskuojat. 

Inframodel 

RS Ei lisättäviä kohteita edellisiin suunnitteluvaiheisiin. Inframodel 
2.  
Rata 

YS • Vaaka- ja pystygeometriat, kilometripaalutus. 
• Ylin yhdistelmäpinta. 
• Ojat, luiskat, huoltotiet ja meluvallit. 
• Maa- ja kallioleikkaukset sekä penkereet. 
• Vaihtoehtotarkasteluiden sekä viimeistellyn ratkaisun 

mallit. 

Inframodel 

RaS • Vaaka- ja pystygeometriat, kilometripaalutus ja 
kallistukset. 

• Huoltoteiden geometriat ja rakennepinnat. 
• Ylin yhdistelmäpinta. 
• Alin yhdistelmäpinta. 
• Rakennekerrosten pinnat. 
• Kuivatusrakenteet ja laskuojat. 
• Tarvittaessa aukean tilan ulottuma (ATU) tai ratatyön 

suojaulottuma (RSU). 
• Rautatiealue. 

Inframodel 

RS Ei lisättäviä kohteita edellisiin suunnitteluvaiheisiin. Inframodel 
3. 
Pohjara-
kennus 

YS • Merkittävät massanvaihdot. 
• Paalukentät ja paalulaatat. 
• Stabilointikentät. 

3D-DWG (ja 
Inframodel) 

TS Ei lisättäviä kohteita edellisiin suunnitteluvaiheisiin. 3D-DWG (ja 
Inframodel) 

RS • Pohjavahvistustoimenpiteiden sijaintitiedot 
(massanvaihdot, stabilointikentät, pilarien sijainnit ja 
pituudet, esikuormitus ja vastapenkereet, paalukentät 
ja paalujen sijainnit sekä pituudet). 

• Työnaikaiset tuennat. 

3D-DWG (ja 
Inframodel) 

*) Kaikki edellisessä suunnitteluvaiheessa luovutettavat aineistot luovutetaan myös myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa.  

**) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 
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Osamalli Vaihe *) Kohde 
 

Formaatti **) 

4. 
Vesien 
hallinta 

YS • Pohjavesialueet ja niihin kohdistuvat toimenpiteet 
aluerajauksena. 

• Muut mahdolliset kuivatusjärjestelmän osat 
aluerajauksena. 

3D-DWG 

TS • Alueellinen hulevesien hallinnan selvitys, valuma-
alueet ja valuma-suunnat. 

• Uomien siirrot, kaikki laskuojat, merkittävät rummut 
sekä sadevesijohdot ja pumppaamot laskujohtoineen. 

• Selkeytys- ja viivytysaltaat (tilavaraus). 
• Laskuojat (tilavaraus). 
• Pintakuivatus esitetään tiemallissa. 
• Syväkuivatuksen mallintamisesta sovitaan 

hankekohtaisesti. 

Inframodel ja 3D-
DWG 

RS • Pintakuivatus: sivuojat, laskuojat, niskaojat, rummut, 
selkeytys- ja viivytysaltaat sekä imeyttämiskentät. 

• Syväkuivatus: hulevesiviemärit, kaivot, pumppaamot ja 
salaojat. 

• Pohjavesisuojaukset. 

Inframodel ja 3D-
DWG 

5. 
Johdot ja 
laitteet 

YS • Huomattavat johto- ja putkilinjat sekä niiden 
mahdolliset siirtotarpeet ja -esitykset. 

3D-DWG 
 

TS • Alustavat siirto- ja suojausehdotukset. 3D-DWG 
RS • Tienpitäjän omistamat johdot ja laitteet. 

• Aitojen, varusteiden ja laitteiden tarkka sijoitus. 
• Ulkopuolisten omistamien johtojen ja laitteiden 

siirtosuunnitelmien mallinnuksesta sovitaan 
hankekohtaisesti. Laiteomistajat laativat omana 
työnään siirtosuunnitelmat jotka mallin ylläpitäjä vie 
inframalliin. 

3D-DWG (ja 
tulevaisuudessa 
Inframodel) 

6. 
Maisema, 
arkkitehtuur
i ja 
ympäristö 

YS • Maastonmuotoilut ja meluvallit, sisällytetään 
tiemalliin. 

• Havainnollistamista varten karkeat aluerajaukset 
istutettavista alueista ja pintamateriaaleista, mikäli 
hankkeesta laaditaan virtuaalimalli. 

3D-DWG 

TS • Läjitysalueet (aluerajaus ja pintamalli yläpinnasta). Inframodel 3, 2D- 
tai 3D-DWG 

RS • Istutettavat alueet (aluerajaus). 
• Metsitettävät alueet (aluerajaus). 
• Nurmetukset ja verhoukset (aluerajaukset). 
• Kiveykset ja muut kovat pintaverhoukset 

(aluerajaukset). 
• Muut ympäristön erikoiskohteet (ekologiset käytävät ja 

tietaidekohteet) hankekohtaisesti. 

Inframodel 3,  
2D- tai 3D-DWG 

*) Kaikki edellisessä suunnitteluvaiheessa luovutettavat aineistot luovutetaan myös myöhemmissä 
suunnitteluvaiheissa. 

**) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 
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Osamalli Vaihe *) Kohde 
 

Formaatti **) 

7. 
Valaistus 

YS • Valaistusluokat väylittäin sekä karkea aluerajaus 
valaistavista väylistä. 

2D-DWG 

TS • Karkea pylvässijoittelu. 3D-DWG 
RS • Tie- ja ratavalaisinten yksityiskohtainen sijoitus 

valaistusteknisten laskelmien pohjalta 
(pylvässijoittelu). 

• Valaisinpylväät ja niiden jalustat. 
• Valaistuksen sähkönsyöttö ja ohjausjärjestelmän 

edellyttämät 
o sähköliittymät, 
o sähkölaitteet sekä 
o sähköverkko ja kaapeloinnit. 

3D-DWG (ja 
tulevaisuudessa 
Inframodel) 

8. 
Kiinteä 
liikenteen 
ohjaus 

YS • Ei mallinneta. – 
TS • Merkittävät portaalit. 

• Viitoitustauluja havainnollistamista varten. 
3D-DWG 

RS • Liikennemerkit 
• Portaalirakenteet, taulut mitoitettuina sekä jalustat. 
• Tiemerkinnät ja niiden tunnukset. 

3D-DWG (ja 
tulevaisuudessa 
Inframodel) 

9. 
Telema-
tiikka ja 
liikenne-
valot 

YS • Ei mallinneta. – 
TS • Merkittävät tilavaraukset (alustavat sijainnit) 

• Ohjauskeskukset 
• Alustavat sähköliittymien paikat. 

3D-dwg 

RS • Telemaattiset laitteet sekä niiden edellyttämät 
portaalit ja jalustat. 

• Kaapelikaivot, kaapeloinnit ja suojaputkitukset. 
• Mahdolliset ohjauskeskukset. 
• Sähkönsyöttöjärjestelmät ja kaapeloinnit. 
• Tietoliikennejärjestelmät ja kaapeloinnit. 

3D-DWG ja 
soveltuvilta osin 
Inframodel 3 

10. 
Sillat 

YS • Näkyvät rakenteet. 3D-DWG 
TS • Alusrakenteet ja siltaan liittyvät maarakenteet kuten 

päätyluiskat ja keilat. 
IFC ja 3D-DWG 

RS • Silta kokonaisuudessa varusteineen, laitteineen, 
raudoituksineen, maaperätietoineen ja 
immateriaalitietoineen. 

IFC ja 3D-DWG 

11. 
Muut taito-
rakenteet 

YS Merkittävien tukimuurien ja meluesteiden tilavarausmalli 
(3D-pinnat). 

IFC ja 3D-DWG 

TS Ei lisättäviä kohteita edellisiin suunnitteluvaiheisiin. 
Perustusten mallintamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.  

IFC ja 3D-DWG 

RS • Siltojen tietomalliohjeen mukaan. 
• Mallinnuksen melueste- ja tukimuurisisältö sovitaan 

hankekohtaisesti. 

IFC ja 3D-DWG 

*) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 

**) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 
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Osamalli Vaihe *) Kohde 
 

Formaatti **) 

12. 
Tunnelit 

YS • Kalliotunneli: 
o Louhinnan alustava laajuus tai tilavaraus. 
o Sisäverhousrakenne. 

• Betonitunneli: 
o Tunnelirakenne – tilavaraus (3D pinnat). 

• Rakennetta mitoittavien järjestelmien karkeat 
tilavaraukset. 

IFC ja 3D-DWG 

TS • Kalliotunneli: 
o Louhinnan tarkentunut laajuus tai tilavaraus. 
o Kallion lujitustoimenpideperiaate 

• Betonitunneli: 
o Tunnelirakenne – tarkentunut rakennemalli ja 

rakennepaksuudet ilman raudoituksia. 
• Varusteet ja laitteet: 

o Ilmanvaihtojärjestelmän tarkentuneet 
tilavaraukset. 

o Impulssipuhaltimet ja savunpoisto. 
o Liikenteenohjauslaitteet tarkentuneine 

sijainteineen. 
o Kuivatusjärjestelmien tilavaraukset (kaivot, 

putkilinjat, altaat ja pumppaamot). 
o Turvallisuusjärjestelmien tilavaraukset 

(hätäasemat ja yhdyskäytävät). 

IFC ja 3D-DWG 

RS Tunnelimalli kokonaisuudessaan rakenteineen, 
järjestelmineen ja laitteineen. 

IFC ja 3D-DWG 

13. 
Hallinnollis
et rajat 

YS • Tilavaraus. 
• Yleiskaavan mukaiset tiealueen rajat. 

2D- tai 3D-DWG 

TS • Asemakaavan mukaisen tie- tai liikennealueen rajat. 
• Suoja-alueen raja. 
• Suojelualueiden rajat. 
• Pohjavesialueiden rajat. 
• Pilaantuneiden maa-alueiden rajat ja mahdollinen 

syvyys. 
• Rasitealueiden rajat, työnaikainen käyttö. 
• Läjitysalueiden ja maa-ainesten ottoalueiden rajat ym. 

2D- tai 3D-DWG 

RS Tiesuunnitelmavaiheessa mallinnetut hallinnolliset rajat 
toimivat lähtökohtana rakennussuunnitelmassa. 

2D- tai 3D-DWG 

14. 
Vaikutukset 

 • Liikennemelualueen rajat. 
• Liikenteen päästömallinnuksen tuottamat 

leviämisalueiden rajaukset. 
• Pohjaveden alentamisen vaikutusalueen rajat. 
• Tärinän vaikutusalueen rajat. 

3D-DWG ja 
paikkatietoformaat
it 

*) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 

**) Kaikki aineistot luovutetaan myös natiiviformaatissa. 
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Tilaajan tarkastuslista 

Hankinnan ohjeissa on oma inframallikohta, josta voidaan ottaa pohjaa tehtävänmäärittelyyn. Tässä 
liitteessä luetellaan tärkeimmät mallinnukseen liittyvät seikat, joiden toteutumista tilaajan on hyvä seurata 
hankkeen aikana. 

Tarkastuslista X Kommentit
Hankinnan suunnittelu ja valmistelu 

• On varmistettu, että lähtötiedot (raaka-aine) saadaan riittävän ajoissa.
• On tarkistettu, onko edellisen suunnitteluvaiheen lähtötietomalli

käytettävissä.
• Suunnitteluvaiheesta (käyttötarkoitukseltaan tai tarkkuudeltaan)

poikkeavat kohteet on määritelty.
• On määritelty vuorovaikutuksen erityisvaatimukset , kuten esimerkiksi,

vaaditaanko viimeisteltyä esittelymallia ja missä vaiheessa se laaditaan.
• On varmistettu tarve tuottaa kaikki ohjeidenmukaiset piirustukset.
• On määritelty tarkastuksen periaatteet ja se, käytetäänkö ulkopuolista

tarkastajaa, mikä on kirjattu tarjouspyyntöön.
• On mietitty, tehdäänkö aineistolle tekninen tarkastus pilvipalvelussa.
• Tietomallisuunnitelma on laadittu tehtävänmäärittelyssä tai

toimintasuunnitelmassa.
• Vastuut, tehtävät ja prosessi on kuvattu tietomallisuunnitelmassa

selkeästi.
• Inframallinnus on otettu huomioon laatuarvioinnissa.
• Hankkeen tiedonhallinnan toimivuus kaikilla osapuolilla on varmistettu;

suunnittelujärjestelmät ja laitteet tukevat tietomallipohjaista toimintaa,
mallien luovuttaminen jo luonnosvaiheessa on luonteva osa toimintaa, jne.

• Hankkeen alussa on mietitty, miten mallinnusprosessi toimii juuri
kyseisessä hankkeessa; mikä on tarkoituksenmukaista ja miten tässä
hankkeessa toimitaan.

Tiedonhallinta 
• Tieto on aina kaikkien osapuolien hyödynnettävissä; mallit, suunnitelmat ja

kokousaineisto ovat käytettävissä projektipankissa tai vastaavassa
palvelussa.

• Tietomalliselostus ja tietomalliloki ovat ajan tasalla ja kuvaavat
mallinnuksen tilannetta.

Lähtötietomalli 
• Oma vaiheensa suunnittelun alussa. Lähtötietomallin laatu tulee varmistaa

jo projektin alussa; lähtötietomallissa on kaikki tarvittavat aineistot
suunnittelua varten.

• Lähtöaineisto on otettu mukaan yhdistelmämalliin; suunnitelmavaihe ja
hankkeen ominaisuuspiirteet määrittävät, mitä ja millä tarkkuudella tulee
mallintaa.

• Suunnittelun aikana on sovittu lähtötietomallin eri tekniikkalajien
tarkkuustasot, kuten johtotietojen korkeus, ja se on kirjattu
tiedonhallintasuunnitelmaan.

• Lähtöaineistoluettelo kuvaa lähtötietomallin tilannetta reaaliaikaisesti.
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Ohjaus, yhteistyö ja vuorovaikutus  
• Mallit ovat ajantasaisia; malli vastaa suunnitelmia ja suunnitelmat mallia. 
• Tietomallilokista ja -selostuksesta tarkistetaan mallinnuksen tilanne. 
• Tekninen yhdistelmämalli ja tietomalliloki ovat projektiryhmän 

käytettävissä. 
• Yhdistelmämallia käytetään suunnittelun ohjauksessa. Mallia 

hyödynnetään kokouksissa suoraan suunnittelujärjestelmästä tai erillisen 
yhdistelmämallin avulla. 

• Yhdistelmämalli on saatavissa ennen kokousta, jotta jokainen kokoukseen 
osallistuva voi tutustua siihen ja tarvittaessa kommentoida. Kokouksessa 
käydään läpi malliin tehdyt kommentit. 

• Yhdistelmämallin kokoamisajankohdat on sovitettu suunnittelutyön 
aikatauluun. 

• Yhdistelmämalli on jaettu tilaajan käytössä olevalla ilmaisella ohjelmalla 
tai katselupakettina, joka ei tarvitse erillistä ohjelmaa avautuakseen. 

• Yhdistelmämalliin on tallennettu valmiita näkymiä, jotta mallissa on 
helppo navigoida paikasta toiseen. 

• Esittelymalli laaditaan tarvittaessa vuoropuhelun tukemiseksi ja hankkeen 
esittelyä varten. 

• Malliaineistoa hyödynnetään esimerkiksi nähtävilläolovaiheessa ja 
päätöksentekoprosessissa. 

  

Tarkastaminen  
• Kaikki malliaineisto (sekä perinteinen suunnitelma-aineisto) 

laadunvarmistusdokumentteineen on toimitettu. 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      1 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

 
 
 

 
 

 
TIETOMALLISELOSTUS 

 

 

 
<kuva hankkeesta> 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      2 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

  
 

1 YLEISTÄ 3 
 Työn sisältö ja ohjaus 3 
 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 3 

2 LÄHTÖTIETOMALLI 4 
 Yleistä 4 
 Tehtävänmäärittely 4 
 A Maastomalli 4 
 B Maaperämalli 4 
 C Rakenteet ja järjestelmät 4 
 D Kartta- ja paikkatietoaineistot 4 
 E Viiteaineisto 4 

3 SUUNNITELMAMALLIT 5 
 Lähtötiedot (TS30) 5 
 Väylät ja liittymät (TS40-60) 5 
 Geotekniset toimenpiteet (TS70) 5 
 Ympäristösuunnittelu (TS90) 6 
 Valaistus (TS100) 6 
 Liikenteenohjaus (TS110) 6 
 Muiden omistajien varusteet ja laitteet (TS130) 7 
 Sillat ja muut taitorakenteet (TS150) 7 
 Lunastettavat alueet ja oikeudet (TS170) 7 

4 YHDISTELMÄMALLI 8 

5 LAADUNVARMISTUS 9 

TIETOMALLISELOSTUKSEN LIITTEET 10 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      3 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

1 YLEISTÄ 

 Työn sisältö ja ohjaus 

 Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä  
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      4 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

2 LÄHTÖTIETOMALLI 

 Yleistä 
Yleistä lähtötietomallista. 
 

 Tehtävänmäärittely 
 

 A Maastomalli 
 

 B Maaperämalli 
 

 C Rakenteet ja järjestelmät 
 

 D Kartta- ja paikkatietoaineistot 
 

 E Viiteaineisto 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      5 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

3 SUUNNITELMAMALLIT 

 Lähtötiedot (TS30) 
 

 Väylät ja liittymät (TS40-60) 

 Väylät ja liittymät 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 
 
 

 

Väyläsuunnittelu 
 
Sisältö 

•  
 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 
Kuivatus  
 
Sisältö 

•  
 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 

 

 Geotekniset toimenpiteet (TS70) 

 Geotekniikka 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      6 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

 Ympäristösuunnittelu (TS90) 

 Tieympäristö 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 

 

 Valaistus (TS100) 

 Valaistus 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 

 

 Liikenteenohjaus (TS110) 

 Kiinteä liikenteen ohjaus 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      7 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

 Muiden omistajien varusteet ja laitteet (TS130) 

 Johdot ja laitteet 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 

 

 Sillat ja muut taitorakenteet (TS150) 

 Sillat 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
 

 

 Lunastettavat alueet ja oikeudet (TS170) 

Tehtävän määrittely Suunnitelmakartta (hallinnolliset rajat ym.) 
Selostus aineiston sisällöstä 

<kuva> 
 
 

Sisältö 
•  

 
Käytetyt ohjelmistot 

•  
 
Luovutusformaatit 

•  
 
Aineiston tarkkuus / puutteet / muuta huomioitavaa 

•  
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      8 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

4 YHDISTELMÄMALLI 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      9 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

5 LAADUNVARMISTUS 
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Hankkeen nimi     
Suunnitelmavaihe 
TIETOMALLISELOSTUS      10 (10) 
 

 

      XX.XX.201X 

TIETOMALLISELOSTUKSEN LIITTEET 
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