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Alkusanat 

 

Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. 

Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tietomallintamisen käytöstä. 

Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten 

mallinnetaan. ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” -julkaisusarjan lähtökohtana ovat olleet 

tilaajaorganisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien 

seikkaperäinen kokemus mallipohjaisesta toiminnasta. 

 

Hankkeen osapuolet: Rahoittajat: Aitta Oy, Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy, buildingSMART Finland, 

Espoon kaupunki Tekninen palvelukeskus, Future CAD Oy, Helsingin kaupunki Asuntotuotantotoimisto, 

Helsingin kaupunki Tilakeskus, Helsingin yliopisto, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy, HUS-Kiinteistöt Oy, 

HUS-Tilakeskus, ISS Palvelut Oy, Kuopion kaupunki Tilakeskus, Lemminkäinen Talo Oy, M.A.D. Oy, NCC 

Rakennus Oy,  Sebicon Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, SRV Rakennus Oy, SWECO PM OY, 

Tampereen kaupunki, Vantaan kaupunki Tilakeskus, ympäristöministeriö. Kirjoittajat: Finnmap Consulting 

Oy, Gravicon Oy, Insinööritoimisto Olof Granlund Oy, Lemminkäinen Talo Oy, NCC Rakennus Oy, Pöyry 

CM Oy, Skanska Oyj/VTT, Solibri Oy, SRV Rakennus Oy, Tietoa Finland Oy. Johto: Rakennustietosäätiö 

RTS. 

 

Vaatimukset on hyväksynyt Rakennustietosäätiön toimikuntana TK 320 toiminut hankkeen osapuolista 

koostuva johtoryhmä, joka on myös itse aktiivisesti osallistunut vaatimusten sisällön kehittämiseen sekä 

lausuttamiseen niin omassa kuin sidosryhmiensä keskuudessa. 

 

© COBIM - hankkeen osapuolet 
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1 Tietomallinnuksen päätavoitteet 
Kiinteistöjen ja rakennusten mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden, 

turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen. Tietomalleja 

hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien suunnittelun alusta ja jatkuen vielä 

rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja ylläpidon aikana.  

Tietomallit mahdollistavat mm. 

 investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 

 energia-, ympäristö- ja elinkaarianalyysit ratkaisujen vertailua, suunnittelua ja ylläpidon 

tavoiteseurantaa varten 

 suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen  

 laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen 

 rakennushankkeiden tietojen hyödyntämisen käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa. 

Mallinnuksen onnistumiseksi on malleille ja mallien hyödyntämiselle asetettava hankekohtaiset 

painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteiden ja tämän julkaisusarjan yleisvaatimusten pohjalta määritetään ja 

dokumentoidaan projektikohtaiset vaatimukset. 

Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi: 

 tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

 sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

 havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

 auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

 nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

 tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

 parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

 tukea hankkeen kustannus- ja elinkaarianalyysejä 

 tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan. 

’Yleiset tietomallivaatimukset 2012’ kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä rakennusten käytön ja 

ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. 

Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu noudatettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia 

halutaan käyttää. Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia tapauskohtaisesti. 

Mallinnusvaatimukset ja -sisältö on esitettävä kaikissa suunnittelusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. 

Julkaisusarja ’Yleiset  tietomallivaatimukset 2012’ koostuu seuraavista dokumenteista: 

1. Yleinen osuus 

2. Lähtötilanteen mallinnus  

3. Arkkitehtisuunnittelu 

4. Talotekninen suunnittelu 

5. Rakennesuunnittelu 

6. Laadunvarmistus  

7. Määrälaskenta 

8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 

9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 

10. Energia-analyysit 

11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 

12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 

13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 

14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 

Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen on tutustuttava oman alansa vaatimusten lisäksi ainakin yleiseen 

osuuteen (osa 1) sekä laadunvarmistuksen periaatteisiin (osa 6). Projektia tai projektin tiedonhallintaa 

johtavan henkilön on hallittava tietomallivaatimusten periaatteet kokonaisuutena. 

  



Sivu 6 / 21  

 

 Versio 1.0 14.3.2014  © COBIM - hankkeen osapuolet 

2 Johdanto 
Tässä dokumentissa kuvataan projekteissa noudatettavaa tietomallinnusta ja mallin käyttöä 

rakennusvalvontaviranomaisen näkökulmasta. Toistaiseksi mallin käyttö viranomaistyössä riippuu 

kysymyksessä olevan rakennusvalvontaviranomaisen valmiudesta mallin käyttöön. 

2.1 Käsitteet 

Tietomallilla tarkoitetaan yleisesti kolmiulotteista, suunnitteluohjelmistoilla tuotettua virtuaalista mallia 

rakennuksesta tai infrarakenteesta. Tietomallissa mallin jokainen osa voidaan tunnistaa, ja niille löytyy 

vastine todellisesta rakenteesta. Tietomallin eri osien dimensiot ja tietosisältö voidaan myös luetteloida. 

Tietomalleja on kahden tyyppisiä: avoimen standardin mukainen tietomalli ja suunnitteluohjelmiston oman 

tallennusformaatin mukainen tietomalli. Usein niitä käytetään rinnan, sillä avoimen standardin (IFC) 

mukainen malli on aina rajattu osio ohjelmiston omasta formaatista. Avoimen standardin mukainen tietomalli 

on kuitenkin välttämätön hankkeen eri osapuolten välisessä kommunikaatiossa ja esimerkiksi 

rakennusvalvonnan käytössä. Suomessa tietomallihankkeella tarkoitetaan käytännössä aina sitä, että tietoa 

siirretään eri ohjelmistojen välillä nimenomaan avoimen standardin mukaisessa muodossa. Myös tässä 

dokumentissa tietomalli tarkoittaa aina tätä. Avointa tiedonsiirtomuotoa on käsitelty kohdassa 3.4 

Tietomallin tiedostomuoto ja toimittaminen. 

Tietomallipohjaisessa suunnitteluprosessissa arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmien 

tietomallinnus on pakollista kaikissa suunnittelun vaiheissa. Rakennusvalvontamenettelyissä arkkitehtimalli 

toimii ensisijaisena dokumenttina, jota täydennetään muiden suunnittelualojen malleilla. Mallien 

tietosisältöjen on oltava teknisesti oikein kaikissa niissä vaiheissa, joissa malleja hyödynnetään 

rakennusvalvonnassa. 

2.2 Liittyvät vaatimukset 

Yleiset, kaikille suunnittelualoille yhteiset vaatimukset on esitetty osassa 1. Yleinen osuus, jonka 

mallivaihetaulukossa on kuvattu eri suunnittelualojen tuottamia malleja ja niiden käyttötarkoituksia. 

Arkkitehtimallille asetetut yleiset vaatimuksen on esitetty osassa 3. Arkkitehtisuunnittelu, talotekniikan 

osassa 4. Talotekninen suunnittelu ja rakennesuunnittelun tietomallivaatimukset löytyvät osasta 5. 

Rakennesuunnittelu. Näitä kaikkia on täydennetty tarpeellisilta osin tässä dokumentissa. 

Suunnittelija on vastuussa oman työnsä vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta. Suunnitelmat tarkastetaan 

prosessin aikana myös kolmannen osapuolen toimesta osassa 6. Laadunvarmistus esitetyllä tavalla. 

Rakennusvalvontamenettelyissä on ensiarvoisen tärkeää, että mallit on laadittu vaaditulla tavalla ja oikein, ja 

että ne on tarkistettu rakennusvalvonnan käyttämien tietojen osalta.  
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3 Tietomallien hyödyntäminen viranomaisyhteyksissä 

3.1 Yleistä 

Nämä tietomallivaatimukset ovat osa julkaisusarjaa Yleiset Tietomallivaatimukset 2012. Vaatimusten osat 1–

13 on julkaistu vuonna 2012. Nämä tietomallivaatimukset eivät ole viranomaismääräyksiä, mutta ne on 

tarkoitettu noudatettaviksi käytettäessä tietomalleja rakennusvalvontamenettelyissä. Jotta mallien käyttö tässä 

käyttötarkoituksessa olisi mahdollista, pitää mallintamismenettelyä yhtenäistää. Lisäksi on tarve rajata, mitä 

tietoa malleista tässä vaiheessa voidaan luotettavasti saada rakennusvalvonnan käyttöön. 

Näissä tietomallivaatimuksissa on käytetty joitakin käsitteitä, joita ei ole määritelty säännöksissä, mutta 

joihin liittyvät menettelyt ovat yleistyneet käytännössä. Tällainen käsite on esimerkiksi suunnittelun 

aloitusneuvottelu, jolla tarkoitetaan viranomaisen ennakkoneuvontaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle. 

Hankkeen aikana tietomalleja voidaan hyödyntää viranomaisyhteyksissä aloitusneuvottelussa sovittavalla 

tavalla. 

Pitkän aikavälin tavoitteena on mallin käyttäminen kokonaisvaltaisesti rakennuksen koko elinkaaren aikana 

suunnittelun lähtötietojen tulkintaan, rakennuksen suunnitelmien tarkastamiseen ja tallentamiseen, 

rakennustyön valvontaan sekä toteutuman tallentamiseen ja elinkaaren seurantaan purkuvaiheeseen ja sen 

jälkeiseen mahdolliseen maaperän kunnostamiseen asti. 

Rakennusvalvonnan näkökulmasta tietomallit ovat osa moniulotteista tietojenhallintaa. Nykyaikaisessa 

digitaalisessa lupamenettelyssä tietomallit ja niihin liittyvät tiedostot toimitetaan sähköiselle työpöydälle, 

jonka viranomaistaho asettaa rakennushankkeen käytettäväksi. Se voidaan ymmärtää eräänlaiseksi 

tiedostopalvelimeksi, jolle perustetaan hankekansio ja nimetään käyttäjät ja heidän roolinsa hankkeessa. 

Mallin jatkokäytön kannalta on olennaista, että kuhunkin malliin liitetään riittävä määrä metatietoja, joilla 

malli, sen tekijä ja sisältö voidaan linkittää muihin hankkeen tietoihin sähköisen työpöydän kautta. 

Tietomallipohjaisen rakennusvalvontaprosessin kannalta on olennaista, että tietomalli on yhtä kuin 

suunnitelma ja suunnitelma on yhtä kuin tietomalli. Lisäksi malliin liittyy aina tietomallin sisältöä ja 

käytettyjä mallinnustapoja kuvaava tietomalliselostus, johon dokumentoidaan myös mahdolliset poikkeamat 

yleisistä mallinnuskäytännöistä. 

Mallien tyypit ja niitä koskevat yleiset laatuvaatimukset on esitetty osissa 2–5. Tässä dokumentissa 

täsmennetään mallien sisältö- ja muotovaatimuksia rakennusvalvontaprosessin tarpeiden näkökulmasta. 

3.2 Tietomallien eri käyttömuodot 

Rakennusvalvonta voi jatkossa hyödyntää tietomalleja useilla eri tavoilla. Malleista voidaan lukea paljon 

sellaista tietoa, jota tänä päivänä täytetään käsin erilaisiin lomakkeisiin. Osittain tämä tieto voi olla ns. 

metatietoa, joka vastaa perinteisen piirustuksen nimiössä olevaa tietoa. Luettava tieto voi olla peräisin myös 

mallin eri komponenteista (tilojen pinta-alat, rakennetyypit jne.). Tiedon keruu voidaan automatisoida jopa 

niin, ettei itse mallia tarvitse avata lainkaan. Teknisesti on mahdollista, että luku tapahtuu sähköisellä 

työpöydällä kun malli tallennetaan sinne. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että malli ja sen metatiedot 

vastaavat näiltä osin täsmällisesti tässä dokumentissa annettuja määrityksiä. 

Toinen tapa hyödyntää mallia on käyttää sitä erilaisiin tarkistuksiin ja analyyseihin. Tällaisia voisivat olla 

esimerkiksi esteettömyysvaatimusten täyttyminen, palo- ja poistumisreittien tutkiminen jne. Tämä vaatii jo 

hieman perehtymistä itse malliin ja erilaisten mallin tarkistukseen ja katseluun tarkoitettujen ohjelmistojen 

käyttöä. 

Kolmas käyttötarkoitus on mallien visuaalinen tarkastelu. Tämä vaatii luonnollisesti jonkin verran osaamista 

mallien katseluun tarkoitettujen ohjelmistojen käytöstä, mutta toisaalta lisäarvo perinteiseen 2D-piirustukseen 

verrattuna on ilmeinen. Kun lupakohteen malli yhdistetään osaksi kaupungin mallia, havainnollistaa se 

erittäin hyvin rakennuksen ja ympäristön suhdetta. Tarkastelua varten mallin tulee olla vähintään samaa 

visuaalista tasoa kuin malli, johon se liitetään. Lisäksi tietomallia tulee täydentää riittävällä määrällä 

havainnekuvia, joista selviää käytetyt materiaalit ja niiden visuaaliset ominaisuudet, materiaalijaot, 

panelointien suunta ja koko jne. 

Visuaalinen tarkastelu on mahdollista jo tänään; tarjolla on useita mallien katseluohjelmistoja, osa niistä on 

jopa ilmaisia, ja niiden käyttö on kohtuullisen helppoa. Liikkeelle päästään siis hyvin kevyesti, ja tämä lienee 

monille rakennusvalvonnoille ensimmäinen askel tietomallien hyödyntämisessä. 
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3.3 Vaatimustasoluokat 

Mallien käyttö rakennusvalvontaprosessissa on jaettu kahteen vaatimustasoluokkaan: 

 Normaalitaso 

 Normaalitason tiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, joka voidaan lukea luotettavasti ohjelmallisesti 

suoraan mallista ilman ihmisen tekemää tulkintaa. 

 Tällaisia tietoja ovat mm. vakiomuotoiset metatiedot, mallin korkoasemat, tilojen käyttötarkoitukset 

ja pinta-alat. 

 Kun vaatimuksena on normaalitaso, kaikkien sen tason vaatimusten tulee täyttyä. 

 Erityistaso 

 Erityistasolla tarkoitetaan sellaista mallista luettavaa tietoa, jonka lukemisessa tarvitaan ihmisen 

tekemää tulkintaa. 

 Tällaisia tietoja ovat mm. rakennetyypit ja niiden sisältö, poistumistie- ja esteettömyysvaatimusten 

toteutuminen ja rakennuksen esteettiset ominaisuudet. 

 Erityistason vaatimuksille ei välttämättä ole vakioitua mallinnus- tai merkintätapaa. Ne tulee siten 

dokumentoida hankekohtaisesti tarkasti ja yksiselitteisesti tietomalliselostukseen, joka toimitetaan 

tietomallin mukana. 

 Erityistaso sisältää normaalitason, eli kaikkien normaalitason vaatimusten tulee täyttyä. 

 Normaalitasosta poiketen erityistason vaatimuksista voidaan ottaa käyttöön harkinnan mukaan vain 

osa. Ne sovitaan hankekohtaisesti tai määrätään ko. rakennusvalvonnan erillisohjeella. 

Tavoitteena on, että tietomalleja voitaisiin hyödyntää rakennusvalvonnassa normaalitasolla kaikissa 

uudishankkeissa ja pieniä muutostöitä laajemmissa peruskorjaushankkeissa. Erityistason tietojen 

hyödyntämistä arvioidaan rakennusvalvonta- ja hankekohtaisesti. Tässä dokumentissa on erikseen mainittu, 

jos jokin vaatimus on erityistasoa. 

Normaalitason vaatimukset on merkitty punaisella i-kuvakkeella. Jos mainintaa vaatimustasosta ei ole, 

sisältyy vaatimus normaalitasoon. 

Erityistason vaatimukset on mainittu erikseen ja merkitty sinisellä i-kuvakkeella. 

 Jos tietomalli merkitään rakennusluvan käsittelyssä vaadittavaksi asiakirjaksi, tulevat kaikki 

tässä dokumentissa määritellyt normaalitason vaatimukset pakollisiksi. 

3.4 Tietomallin tiedostomuoto ja toimittaminen 

Rakennusvalvontaprosessissa tietomallilla tarkoitetaan IFC-muodossa tallennettua tietomallia. IFC-muodosta 

on tullut käytännön standardi tietomallipohjaisen tiedon tallennukseen kaikissa suomalaisissa 

tietomallihankkeissa. Tämän dokumentin julkaisuhetkellä yleisin versio tiedostoformaatista on IFC2x3, 

mutta vuonna 2013 julkistettu IFC4 tullee vähitellen korvaamaan sen. 

Täsmällisemmin ilmaistuna kyseessä on kansainvälisen ISO/PAS 16739 -standardin mukainen IFC-

muotoinen tietomalli, joka tallennetaan suunnitteluohjelmasta tätä käyttötarkoitusta varten. Hyväksyttäviä 

versioita ovat tällä hetkellä IFC2x3 (ISO/PAS 16739:2005) ja IFC4 (ISO/PAS 16739:2013). 

Rakennusvalvonnan ja arkistoinnin käyttöön toimitetaan aina ASCII-muodossa oleva, STEP-standardin 

(ISO-10303-21) mukainen EXPESS-tiedosto. Tämä on nykyisin myös ehdottomasti yleisin muoto 

hankkeissa, joissa suunnittelu- ja toteutusmalleja toimitetaan eri osapuolten käyttöön. Rakennusvalvonnan 

vaatimukset eivät siten poikkea mitenkään yleisestä käytännöstä. 

Mallin laatija on vastuussa, että tietomallin sisältö täyttää teknisesti ja sisällöllisesti rakennusvalvonnan 

vaatimukset. Mallit toimitetaan rakennusvalvontaan sähköisen lupapalvelun kautta tai sen puuttuessa ko. 

rakennusvalvonnan määrittelemällä tavalla. 

3.5 Tiedostojen nimeäminen 

Kunkin IFC-tiedoston nimi tulee olla muotoa: 

RAKENNUSTUNNUS_SUUNNITTELUALA_PÄIVÄMÄÄRÄ.ifc 

 Rakennustunnus on valtakunnallinen rakennustunnus. 

 Tietomallintamisessa käytettävät suunnittelualalyhenteet ovat: ARK (arkkitehti), RAK (rakenne), 

LVIA (lämpö, vesi, ilmanvaihto, automaatio), SAH (sähkö), GEO (geotekniikka), SPR (sprinkler). 

 Päivämäärän muoto on aina VVVVKKPP, eli esim. 8.1.2014 kirjoitetaan muotoon 20140108. 

 Päivämäärän tulee vastata muuta aineistoa, eli jos muu rakennuslupa-aineisto on kirjattu 

päivämäärälle 12.1.2014, tulee myös tietomallissa olla sama päivämäärä riippumatta siitä, milloin se 
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on toimitettu. Oletuksena on, että piirustukset ja tietomalli vastaavat toisiaan. Jos tietomalli 

toimitetaan myöhemmin kuin piirustukset ja se poikkeaa niistä, tulee piirustuksista toimittaa 

päivitetyt versiot, jotka vastaavat tietomallia. 

 Tiedoston nimessä ei saa käyttää ääkkösiä eikä erikoismerkkejä \ / ? : * ” > < | 

 Kirjainten merkkikoolla ei ole merkitystä, eli suunnitteluala ja .IFC-tiedostopääte voidaan kirjoittaa 

joko pienillä tai isoilla kirjaimilla. 

Tiedon tuottamisesta vastaa mallin laatija. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

Esimerkki vaatimusten mukaisesta tiedostonimestä:  

12345_ARK_20140108.ifc. 

Koska IFC-muotoiset mallit voivat olla varsin suuria, voi joissakin tilanteissa olla mahdollista käyttää 

tiedoston pakkausta. Hyväksyttävä pakkausformaatti (.ZIP, .RAR, .IFCZIP jne.) tulee tarkistaa ko. 

rakennusvalvonnasta. 
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4 Mallien tuottaminen ja hyödyntäminen hankkeen eri 

vaiheissa 

4.1 Mallin metatiedot 

Metatiedoilla tarkoitetaan sellaista kuvailevaa ja määrittävää tietoa, jonka avulla varsinainen tietue voidaan 

kuvata. Metatieto vastaa kysymyksiin kuka, mitä ja milloin, ja sitä voidaan lukea ilman, että varsinainen 

tietue avataan. Usein metatietoa kutsutaan tiedon tiedoksi; tyypillistä metatietoa ovat esimerkiksi CD-levyn 

tiedot (levyn nimi, esittäjä, säveltäjä, päivämäärä) tai tekstidokumentin tiedot (viimeksi tallennettu, omistaja, 

versio, sijainti, julkaisupäivämäärä jne.). 

Tässä tapauksessa metatietoihin tallennetaan tietoa tietomallin sisällöstä, laajuudesta ja tekijöistä. Tällaisia 

tietoja ovat mm. normaalit lupapiirustusten nimiötiedot, jotka täydentyvät, kun mallia täydennetään 

(lupavaiheessa ARK, täydennetään rakennusvalvonnan listalla RAK, LVI, SAH jne.). Lisäksi metatietoihin 

tallennetaan suunnittelijat ja heidän kelpoisuutensa. 

Tiedon tuottamisesta vastaa mallin laatija. 

 Metatiedot ovat normaalitason tietoja, ja siten ne ovat pakollisia tietomallipohjaisessa 

rakennusvalvontaprosessissa. 

Metatiedot eivät sisällä suinkaan kaikkea rakennusvalvonnan tarvitsemaa informaatiota. Osa tiedoista, kuten 

kerrosten määrä, räystäskorko, kerrosala ja julkisivun pinta-ala, voidaan lukea suoraan mallin geometriasta 

tai komponenteista. 

Sähköisen asioinnin periaatteen mukaisesti 

 malli ja sähköisen työpöydän tiedot ovat kytköksissä toisiinsa 

 ensivaiheen tavoite on, että metatietoihin ja mallin lähtötietoihin päästään käsiksi joko suoraan 

mallista tai linkityksen kautta  

 pitkän aikavälin tavoite on, että lupakäsittely voidaan tehdä täysin mallipohjaisesti. 

Metatietojen tekninen liittäminen malliin vaihtelee hieman sovelluksittain. Jos suunnitteluohjelmisto ei tue 

suoraan IFC-standardin mukaista metatiedon tuottamista, voidaan tiedot siirtää oikeisiin kohtiin kolmannen 

osapuolen ohjelmistoilla. 

Metatietomäärittelyissä on käytetty yksinomaan IFC:n perusstandardiin kuuluvia tietokenttiä. Koska kaikille 

tarvittaville tiedoille ei ole omaa tietokenttää, syötetään joissakin tapauksissa samaan kenttään useita tietoja. 

Tällöin tiedot erotellaan toisistaan puolipisteellä [;]. Jotta kukin tieto voitaisiin tunnistaa, muodostuvat ne 

parista tunniste ja tieto, jotka on eroteltu toisistaan kaksoispisteellä [:]. Tietokenttien ja välimerkkien väleissä 

ei saa olla ylimääräisiä välilyöntejä tai muita merkkejä. Tunnisteiden kirjainkoko on vapaavalintainen, mutta 

muuten kirjoitusasun on oltava ehdottomasti oheisen taulukon 1 mukainen. 
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Taulukko: Vaaditut IFC -muotoiset metatietokentät (P=pakollinen tieto, V=valinnainen tieto) 

Esimerkki monikenttäisestä tietorivistä on IfcSite:n alitieto LandTitleNumber, johon tallennetaan kunta-, 

kaupunginosa-, kortteli-, tontti-, kylä-, tila- ja määrätunniste. Kaikkia kentän tietoja ei välttämättä tarvitse 

antaa, ja tietojen järjestys on vapaa. Useasta erillisestä tiedosta koostuva tietorivi voisi näyttää tältä: 

KUNTA:Espoo;KAUPUNGINOSA;41:KORTTELI:41003;TONTTI:2 

4.2 Sähköisen arkiston metatiedot 

Sähköistä arkistointia varten IFC-tiedoston otsikkokenttään lisätään tarvittavat metatiedot 

SECTION_CONTEXT -otsikkoryhmään. Sen tietosisältö tulee sähköisestä 

arkistonmuodostussuunnitelmasta, eAMS:sta. 

 Liitettävät tiedot ovat arkistolaitoksen määrityksen mukaisesti: identifiointitunnus, kieli, laadittu, 

toimija, versio, käyttörajoitus, säilytysaika, tehtävä, tila ja tyyppi. 

 Tiedon muoto IFC-tiedostossa on: SECTION_CONTEXT(’DocumentArchiveFin 

[Identifiointitunnus:XXX;Kieli:XXX;Laadittu:XXX;Toimija:XXX;Versio:XXX;Käyttörajoitus:XX

X;Säilytysaika:XXX;Tehtavä:XXX;Tila:XXX;Tyyppi:XXX]’); 

 Tiedon tuottamisesta ja liittämisestä vastaa rakennusvalvonta. 

 Sähköisen arkistoinnin metatiedot ovat normaalitason tietoja, ja siten ne ovat pakollisia 

tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 

Tiedon tallentamisesta vastaa arkistointivelvollinen organisaatio oman toiminnanohjaussuunnitelmansa 

mukaisesti. 

  

Mallin tiedot

Tontti IfcSite

P LandTitleNumber kunta:xxx;kaupunginosa:xxx;kortteli:xxx;tontti:xxx;kylä:xxx;tila:xxx;määräala:xxx

P SiteAddress IfcPostalAddress

Rakennuspaikka, katuosoite P AddressLines

Rakennuspaikka, kaupunki P Town

Rakennuspaikka, postinumero P PostalCode

Rakennuspaikka, maa V Country Maa; mikäli ei ole määritetty, oletusarvo on Suomi

Rakennus IfcBuilding

Rakennuksen nimi P LongName

P Pset_BuildingCommon

Tunnistetiedot P BuildingID rakennustunnus:xxx;kiinteistötunnus:xxx;tarkistemerkki:xxx;rakennusnumero:xxx;määräalatunnus:xxx

Paloluokka P MainFireUse

Bruttoala P GrossPlannedArea

Kerrosluku P NumberOfStoreys

Rakennusvuosi P YearOfConstruction

P Pset_BuildingUse

Pääkäyttötarkoitus P MarketCategory

Hankkeen luonne P PlanningControlStatus Uudisrakennus, Peruskorjaus yms.

Osoite jos eri kuin IfcSite V BuildingAddress IfcPostalAddress

V AddressLines

V PostalBox

V Town

V Region

V PostalCode

V Country

Mallin laatijan tiedot

Organisaatio IfcOrganization

Organisaation nimi P Name teksti

Organisaation kuvaus V Description teksti

Suunnitteluala P Roles enum Mallin suunnitteluala, IFC enumeraatio (liite)

P Addresses IfcPostalAddress

P AddressLines

P PostalBox

P Town

V Region

P PostalCode

P Country

Suunnittelija IfcPerson

Sukunimi P FamilyName

Etunimi P GivenName

Titteli P PrefixTitles

Pätevyys P SuffixTitles Suunnittelijapätevyys (esim. FISE tunnus tai muu kuvaus pätevyydestä RakMk:n/YM:n ohjeen mukaisesti)

Suunnittelua P Roles IfcActorRole

Roolin IfcActorRole

Roolin kuvaus P Role enum Tekijän osapuoli, IFC enumeraatio (liite)

V UserDefinedRole teksti Mikäli "Role" on USERDEFINED, kijoitetaan toimiala tähän kenttään
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4.3 Malliin koottavat lähtötiedot 

4.3.1 Yleistä 

Lähtötilanteen mallintaminen on esitetty Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarjan osissa 2. 

Lähtötilanteen mallinnus ja 3. Arkkitehtisuunnittelu. Niissä keskitytään etupäässä mallin geometriaan ja 

rakennusosiin liittyvään tietosisältöön. Tässä dokumentissa esitetään edellisten lisäksi viranomaiskäytön 

edellyttämät tietotarpeet, joilla täydennetään inventointimallien rakennusosa- ja mahdollista järjestelmätietoa 

sekä linkitetään mallia koskevia tietoja ulkopuolisiin tietokantoihin ja päinvastoin.  

4.3.2 Kiinteistön tiedot 

Malliin linkitetään metatietojen avulla rakennuspaikan yksilöintiin tarvittavat tiedot, tiedot rakennuspaikan 

hallinnasta, kuten omistuksesta tai muusta hallinnasta, ja kaavoitustilanteesta. 

 Tiedon tuottamisesta vastaa arkkitehtisuunnittelija. 

 Tiedot ovat pakollisia tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 

4.3.3 Asemakaava ja kantakartta 

Jos asemakaava-alueelta ei ole saatavissa kolmiulotteista mallia, mallinnetaan rakennuspaikka (tontti) ja sen 

vaikutusalue malliin rakennusmassoina ja maanpinnan muotoina. Lähtötietona voi olla ns. lentokeilaus tai 

muu kolmiulotteinen pistemittaus. Tulkinnat tarkistetaan suunnittelun aloitusneuvottelussa. Lähtötiedon 

lähde ja tarkkuus liitetään tietomalliselostukseen. 

 Tiedon tuottamisesta vastaa arkkitehtisuunnittelija. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.3.4 Maaperätiedot 

Jos hankkeessa edellytetään pohjatutkimuksen tekemistä, esitetään tutkimuksen tulokset geoteknisenä 

mallina.  

 Tiedon tuottamisesta vastaa rakenne tai geo-suunnittelija. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.3.5 Ympäristön tiedot 

Tietomallissa esitetään maasto mallinnettuna, merkittävä kasvillisuus ja ilmastolliset olosuhteet. Jos 

kaupungilla tai kunnalla ei ole kolmiulotteista lähtötietoa ympäröivistä rakennuksista, edellytetään 

lähiympäristön/korttelin ottamista mukaan malliin siinä määrin, että tontin maanpinta ja rakennuksen 

sopeutuminen ympäristöön voidaan arvioida. Myös pintavesien johtaminen edellyttää ympäristön riittävää 

liittämistä malliin. Metatietoihin voidaan tarvittaessa vaatia myös tiedot naapureista ja ympäröivistä 

kiinteistöistä, jos niitä ei ole muuten sähköisesti mahdollista linkittää suunnittelualueen tietomalliin. 

Ympäristön geometria esitetään kolmiulotteisessa muodossa niin, että se siirtyy tunnistettavasti IFC-

muodossa muihin ohjelmistoihin. Ympäristön mallista tulee tehdä riittävän totuudenmukainen, jotta uuden 

rakentamisen soveltuvuus voidaan todeta eri katselukulmista. Sille ei kuitenkaan aseteta samanlaisia 

tietosisältö- ja laatuvaatimuksia kuin varsinaiselle suunnitelmalle, eikä sen näin ollen tarvitse täyttää kaikkia 

osassa 2. Lähtötilanteen mallinnus asetettuja vaatimuksia. 

 Tiedon tuottamisesta vastaa arkkitehtisuunnittelija. 

 Tiedot ovat pakollisia tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 

4.3.6 Verkostot, liittymätiedot 

Infran verkostot ja niiden liittymät esitetään tarvittavassa laajuudessa lähtökohtina katusuunnitelmat, vesi- ja 

viemäriverkostot, lämmön ja sähkön jakeluverkostot ja tietoliikennejärjestelmien verkostot. Tarvittaessa 

liittymien todellinen sijainti tarkistutetaan. Myös infrasuunnitelma on esitettävä tietomallimuodossa, jos 

infran lähtötiedot ovat saatavissa mallina. 

Verkostojen ja liittymien geometria esitetään kolmiulotteisessa muodossa niin, että se siirtyy tunnistettavasti 
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IFC-muodossa muihin ohjelmistoihin. Niille ei kuitenkaan aseteta samanlaisia tietosisältö- ja 

laatuvaatimuksia kuin varsinaiselle suunnitelmalle, eikä sen näin ollen tarvitse täyttää kaikkia osassa 4. 

Talotekninen suunnittelu asetettuja vaatimuksia. 

Tiedon tuottamisesta vastaavat talotekniset suunnittelijat. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.3.7 Rakennukset, rakennelmat 

Inventointimallinnusta on kuvattu osassa 2. Lähtötilanteen mallinnus. Lupa-aluetta ympäröivien kiinteistöjen 

geometria esitetään kolmiulotteisessa muodossa niin, että se siirtyy tunnistettavasti IFC-muodossa muihin 

ohjelmistoihin. Sille ei kuitenkaan aseteta samanlaisia tietosisältö- ja laatuvaatimuksia kuin varsinaiselle 

suunnitelmalle, eikä sen näin ollen tarvitse täyttää kaikkia osissa 3–5 asetettuja vaatimuksia. 

 Tiedon tuottamisesta vastaa arkkitehtisuunnittelija. 

 Tiedot ovat pakollisia tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 

4.4 Lähtötietojen kuvaaminen 

Lähtötilanteen mallintamisen kannalta keskeisimmät vaatimukset liittyvät rakennettavan tontin ja sillä 

mahdollisesti olevien rakennusten tilojen ja rakenteiden mallinnukseen.  Rakennettavan tontin tietomallista 

käytetään nimitystä ”tontin malli” ja olemassa olevan rakennuksen tietomallista nimitystä ”inventointimalli”. 

Tiedot esitetään osan 2. Lähtötilanteen mallinnus mukaisesti. 

4.4.1 Inventointimalli 

Inventointimalli sisältää edellä kuvatun sisällön ja osassa 2. Lähtötilanteen mallinnus esitettyjen lisäksi 

hankkeen tunnistetiedot ja tiedot hankeorganisaatiosta viranomaisen tarpeisiin. Lisäksi esitetään infran 

todelliset sijainnit, jos ne ovat saatavilla mallipohjaisesti. 

 Tiedon tuottamisesta vastaa inventointimallin laatija. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.4.2 Hankkeeseen ryhtyvä 

Sähköisellä työpöydällä olevat tosiasiallisen hankkeeseen ryhtyvän tiedot ja yhteystiedot linkitetään malliin. 

Kunkin rakennuksen yksilöllisenä avaimena toimii Pset_BuildingCommon PropertySet:n BuildingID-

kenttään tallennetut rakennustunnus ja revisio (rakennustunnus:xxx;revisio:xxx). 

 Linkittämisestä vastaa rakennusvalvonta. 

 Suunnittelijatiedot ovat pakollisia tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 

4.4.3 Suunnittelijat 

Malliin linkitetään työpöydälle pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden tiedot ja heidän kelpoisuutensa 

arviointiin tarvittavat tiedot. 

Kunkin rakennuksen yksilöllisenä avaimena toimii Pset_BuildingCommon PropertySet:n BuildingID-

kenttään tallennetut rakennustunnus ja revisio (rakennustunnus:xxx;revisio:xxx). 

 Linkittämisestä vastaa rakennusvalvonta. 

 Suunnittelijatiedot ovat pakollisia tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa. 
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4.5 Mallin vuorovaikutteinen käyttö 

4.5.1 Yleistä 

Hankkeeseen liittyville toimijoille avataan pääsy malliin, ja heidän oikeudet malliin rajataan tarpeen mukaan. 

Rajauksista voidaan sopia suunnittelun aloitusneuvottelussa. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.5.2 Suunnittelun aloitusneuvottelu  

Lähtötietojen tulkinnat, kuten kaavan määräysten tarkoitus ja mitoitukset yms., tarkistetaan viranomaisen 

kanssa suunnittelun aloitusneuvottelussa. Lisäksi sovitaan mallin käytön menettelyt suunnittelun eri 

vaiheissa. 

Aloitusneuvottelussa käsitellään mm. 

 lähtökohtien tunnistaminen ja esittely 

 energialuokkatavoitteet (EPBD-energiavertailut). 

Neuvottelussa voidaan ottaa kantaa myös suunnittelijoiden kelpoisuuteen. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.5.3 Mallin käyttö viranomaisneuvotteluissa 

Suunnittelutilanne tarkistetaan mallista suunnittelun aloitusneuvottelussa ja sitä seuraavissa 

viranomaiskäsittelyissä. Malliin voidaan liittää viranomaisen huomautuksia ja kannanottoja, kuten  

 soveltuminen rakennettuun ympäristöön 

 tekninen toimikunta, suunnitelman tekninen esittely ja käsittely 

 energiaratkaisu ja vaihtoehtojen vertailu 

 palo ja pelastus 

 ympäristöluvan tarve ja käsittely (toiminta, varastointi ja muiden säilytystilojen fyysiset ratkaisut, 

eriytetyt talotekniset ratkaisut) 

 korjausrakentamisen teknisen toiminnallisuuden arviointi, olosuhteet, energiatehokkuus yms. 

 suunnitelmien luvanmukaisuus. 

Tietojen linkitys tapahtuu sähköisellä työpöydällä. Kunkin rakennuksen yksilöllisenä avaimena toimii 

Pset_BuildingCommon PropertySet:n BuildingID-kenttään tallennetut rakennustunnus ja revisio 

(rakennustunnus:xxx;revisio:xxx). 

 Linkittämisestä vastaa rakennusvalvonta. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.5.4 Mallin käyttö lausuntomenettelyssä 

Mallista on mahdollista muodostaa lausunnonantajille, kuten naapureille tai pelastusviranomaiselle, 

tarvittavia näkymiä. Tarvittavat näkymät määritellään viranomaisneuvotteluissa. Lausunnonantajat linkittävät 

työpöydälle omat kannanottonsa malliin. Lausunnonantajia ovat mm. naapurit (kun hankkeessa ei ole 

naapurin etuun vaikuttavia poikkeuksia säädöksistä, on kysymyksessä naapurille tiedottaminen, josta 

tarvitaan vain kuittaus). Muita lausunnonantajia voivat olla muut viranomaiset, infrajärjestelmien haltijat ja 

esimerkiksi kaupunkikuvatoimikunta.  

Nykyisin mallien tarkastelu vaatii erityisohjelmistot, joten katselu on mahdollista vain rajatusti. Jatkossa 

tarvittavat ohjelmistot voitaneen järjestää osana sähköistä työpöytää esimerkiksi pilvipalveluna, jolloin 

katselu onnistuu nykyistä useammalta osapuolelta.  

 Tämä on erityistason vaatimus. 
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4.6 Mallin käyttö lupahakemuksena 

Mallin tietosisällön tulee lupavaiheessa vastata rakentamismääräyksissä pääpiirustuksille ja niihin liittyville 

selvityksille esitettyjä vaatimuksia. 

Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa A2 Rakennuksen suunnitelmat ja suunnittelijat. 

Sisältövaatimuksia voidaan tarkentaa suunnittelun aloitusneuvottelussa Maankäyttö- ja rakennuslaki 

132/1999 134 a §:n mukaisesti. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

4.6.1 Rakennuslupatehtävien ohjaus 

Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus, yleissuunnitelman hyväksyttävyys, 

kootaan pääpiirustukset, laaditaan tarvittavat lupa-asiakirjat ja tietomallit ja jätetään ne 

viranomaiskäsittelyyn. 

Projektinjohdon tulee käynnistää jo suunnittelun aloitusvaiheessa neuvottelut viranomaisten kanssa 

mahdollisesta mallin hyödyntämisestä rakennuslupavaiheessa. 

 Jos tietomalli merkitään rakennusluvan käsittelyssä vaadittavaksi asiakirjaksi, tulevat kaikki 

tässä dokumentissa määritellyt normaalitason vaatimukset pakollisiksi. 

Neuvotteluissa selvitetään ja sovitaan, miten viranomaiset voivat hyödyntää tietomalleja rakennusluvan 

hakemisessa, rakennustuotteiden CE-merkinnöissä, tarkastusasiakirjana, rakenteiden erityismenettelyjen 

tukena, työmaan etäseurannassa ja asennussuunnitelman läpikäynnissä rakentamisen aloituskokouksessa. 

Lisäksi sovitaan, sovelletaanko mallien hyödyntämisessä tämän dokumentin normaali- vai erityistasoa. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

Rakennuslupavaiheessa varmistetaan mallien avulla viranomaismääräysten täyttyminen. Malleista tuotettujen 

simulointien avulla voidaan todentaa määräysten noudattaminen mm. laajuuden, esteettömyyden, palo- ja 

pelastautumisturvallisuuden ja energiatehokkuuden suhteen. Dokumentoidut rakennuslupavaiheen tietomallit 

toimitetaan tallennettavaksi rakennusvalvontaan. Hankkeen päättyessä toimitetaan rakennusvalvontaan myös 

toteumamallit. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.6.2 Vaiheen tuotokset 

Tällä hetkellä tietomalli ei vielä ole rakennuslupateknisesti muuta aineistoa korvaava asiakirja. Ellei erikseen 

sovita, tulee lupakäsittelyä varten toimittaa kaikki perinteiset dokumentit myös siinä tapauksessa, että 

tietomalli on osa rakennuslupa-aineistoa. Lisäksi toimitetaan tietomallit ja mahdollisesti niiden avulla laaditut 

analyysit, kuten 

 rakennuslupavaiheen dokumentoidut tietomallit 

 tietomalliselostukset 

 tietomallinnuksen yhteistyömenettelyt viranomaisten kanssa 

 havainnollistavat kuvat (esim. ympäristöselvityksen tueksi) 

 laajuustiedot 

 määräystenmukaisuus mm. esteettömyys, palo- ja pelastautumisturvallisuus 

 energia-analyysit (energiaselvitys). 

 Tuloksena ovat rakennuslupa-asiakirjat ja päätös rakennusluvan hakemisesta. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

4.6.3 Mallin käyttö korjaamisen ja muuttamisen lupahakemuksena 

Tallennettu ja ajan tasalla pidetty toteumamalli täydennetään korjauksen, muuttamisen ja mahdollisen 

laajentamisen tiedoilla vastaavasti kuin uuden rakentamisen osalla. Muutososat eritellään niin, että purettavat 

osat ja uudet osat erottuvat vanhoista, säilytettävistä osista. Yleensä esitetään mallina koko hakemuksen 

tarkoittama rakennus (tarkoitus on säilyttää rakennuksen kulloinenkin nykytila yhtenä 

tiedostokokonaisuutena). 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

Jos kohteesta ei ole olemassa olevaa mallia, tulee siitä tehdä inventointimalli ennen suunnittelun aloittamista 

tai suunnittelun alkuvaiheessa. Inventointimallinnusta on kuvattu osassa 2. Lähtötilanteen mallinnus. 
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4.6.4 Mallin tilojen ja tilaryhmien nimeäminen 

Jokaiselle tilalle pitää antaa nimi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kellarissa ja ullakon tasolla sijaitsevien 

tilojen yksiselitteiseen nimeämiseen. Huomautus: kellari määrittyy suhteessa luonnolliseen maanpintaan, 

joka on esitettävä mallissa. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

Jokaisen tilan on kuuluttava johonkin tilaryhmään, ja tietomalliselostukseen kuvataan, miten eri tilaryhmät on 

muodostettu ja miten niiden pinta-alat on laskettu. Tilaryhmät voidaan muodostaa esimerkiksi tilatunnuksen 

avulla. Tunnuksen käyttö ja muoto on kuvattu osassa 3. Arkkitehtisuunnittelu. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.6.5 Näkymät lupamalliin 

Näkymät lupamallin jaetaan normaalitason ja eritystason vaatimuksiin. Malliin tehtävän muutoksen tulee 

ilmetä myös kaikissa näkymissä, joihin muutoksella vaikutetaan. 

 Normaalitason vaatimuksia, jotka tallennetaan malliin pääosin metatietoina, ovat: 

 Väestötietojärjestelmään tallennettavat tiedot muodostetaan omaksi näkymäkseen (rakennus- ja 

huoneistotiedot). (Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 128/2010 § 22–28) 

 Energialaskelmat (joihin sisältyy mm. energiatodistus ja energiaratkaisujen vertailu) 

rakentamismääräyskokoelman ja energiatodistuslain mukaan. 

 Lupamalleista tulee muun muassa ilmetä rakennuspaikan hulevesijärjestelyt. 

 Erityistason vaatimuksia ovat: 

 Ympäristöön sopeutuminen; malli sijoitetaan ympäristön kolmitahoiseen malliin, joka voi pohjautua 

kunnan omaan kortteli-/kaupunginosamalliin tai erilaisista kuvamateriaaleista muodostettuun 

malliin, joka on riittävän laaja sopeutumisen arvioimiseksi. Mallista voidaan myös tuottaa 

projektioita tarpeen mukaan. 

 Turvallisuus ja muu määräysten mukaisuus; malli voidaan tarkastaa ohjelmallisesti suunnittelijoiden 

toimesta rakentamismääräysten suhteen (esimerkiksi esteettömyys, palo-osastointi, 

poistumistiejärjestelyt, henkilömäärät). Eroavuudet, joihin haetaan vähäistä poikkeusta, esitetään 

tarkastusraportissa. Näkymässä esitetään tarpeen mukaan osastokoot ja -rajat, poistumistiet, 

esteettömät kulkureitit sekä aiheeseen liittyvä varustus. Myös paloluokan asettaessa vaatimuksia 

pintamateriaalien ominaisuuksille, on näiden ilmettävä tilojen ominaisuuksina (merkitään tilan 

ominaisuudeksi). Osastoivien rakenteiden ominaisuustiedot niin pysty- kuin vaakarakenteissakin 

osaston (tilaryhmän) ominaisuuksina. 

 Savunpoisto, poistumissimulointi tarvittaessa (varsinkin erityiskohteet, kuten kirkot yms.). 

 Asemakaavan mukaisuus; rakentamisen määrä kaavassa määritellyn mukaisesti (esimerkiksi 

rakennusalalle sopiminen ja korkeussuhteiden toteutuminen tai kerrosalan määrä, joka voidaan 

osoittaa myös tasoprojektioina ja laskelmina) ja käyttötarkoitukset tarpeen/kaavan mukaan 

eriteltyinä. Suunnittelun aloitusneuvottelussa sovittavalla tavalla voidaan laatia myös näkymät 

tasokuviin. 

 Naapurin näkymä. Naapurin etuun vaikuttavat ratkaisut. Erityisesti hulevesijärjestelyt, rajan lähelle 

rakentaminen ja aitaamiset tulee havainnollistaa. Myös mahdolliset poikkeamat kaavasta tai muista 

säädöksistä tulee korostaa. 

 Lisäksi kohteen erityispiirteiden mukaiset erikseen sovitut asiakokonaisuudet. 

4.6.6 Mallin tarkistus 

Malli tulee tarkistaa rakentamismääräysten suhteen ennen hakemuksen jättämistä. Tarkistus voidaan tehdä 

ohjelmallisesti tai manuaalisesti, lopputuloksena tulee kuitenkin olla rakentamismääräysten ja tässä 

dokumentissa asetettujen vaatimusten mukainen malli. Jos tarkoitus on anoa vähäistä poikkeusta 

rakentamisen määräyksistä, voidaan pienet poikkeamat rakentamismääräyksistä jättää näkyviin malliin. Muut 

havaitut puutteet tulee korjata. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 
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4.7 Lupapäätöksen ja -ehtojen liittäminen malliin 

4.7.1 Yleistä 

Lupaehdot muodostavat perustan rakennustyön tarkastusasiakirjalle. Lupaehtoja ovat mm. 

 työmaasuunnitelma 

 työmaajärjestelyjen haittojen vähentäminen 

 aloituskokouksen pitäminen 

 pohjakatselmus, perustuskatselmus 

 työmaan aikaiset muut katselmukset ja tarkastukset (katselmuksen pitää 

rakennusvalvontaviranomainen ja tarkastukset ovat lupaehdoissa ja aloituskokouksessa määrättyjen 

tekemiä ja heidän lausuntojaan määräysten ja suunnitelman mukaisuudesta) 

 käyttöönottoa edeltävä loppukatselmus ja lopullinen loppukatselmus. 

Rakennusvalvontaviranomainen liittää päätöksen kohteen tietosisältöön asiakirjana, joka linkitetään 

sähköisellä työpöydällä malliin. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

 

 
Pitkälle viedystä hankevisiovaiheen mallista saadaan havainnollistavaa aineistoa: kuvia, animaatioita ja 

reaaliaikamalleja päätöksenteon tueksi. Tapiolan pääkonttori / SARC Arkkitehdit.  

Havainnekuvat 3D Render Oy. 

4.7.2 Mallin käyttö erityismenettelyssä 

Erityismenettely voi olla lupaehto tai rakentamisen aloituskokouksessa sovittu tai rakentamisen aikana 

määrätty velvoite. Erityismenettelyn tarkastuskohteet täydennetään tarkastusasiakirjaan ja tulokset liitetään 

malliin työpöydälle linkitettynä. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.8 Mallin täydentäminen erityissuunnitelmilla ja selvityksillä 

4.8.1 Yleistä 

Pääsuunnittelija johtaa kohteen tietosisällön täydentämistä lupahakemuksen käsittelyn aikana mahdollisesti 

edellytetyillä selvityksillä ja suunnitelmilla. Erityissuunnitelmista määrätään yleensä lupapäätöksessä. 

Tietomalliin liittyy aina tietomalliselostus. 

4.8.2 Rakennusosat ja CE-merkinnät 

Lupaehtojen mukaisesti rakennusosien dokumentit liitetään asianomaisen suunnittelualan tietosisältöön. 

Rakennusosilla on myös statustieto: mm. suunniteltu, laskettu, valmistettu, toimitettu, asennettu, 

tarkastettu… 

Nykyisten EU-asetusten mukaisesti CE-merkinnät (Declaration of performance) voivat olla linkkejä 

valmistajan verkkosivuilla oleviin sertifikaatteihin. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 
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4.9 Mallin käyttö rakennustyön valvonnassa 

4.9.1 Tarkastusohjelma ja -aikataulu  

Rakennustyön aloituskokouksessa sovitaan/määrätään työmaan seuranta- ja tarkastusmenettelyistä. Työmaata 

varten laadittavan toteutusmallin avulla tehdään lupapäätöksen mukainen tarkastussuunnitelma ja -aikataulu 

(tarkastusasiakirjarunko), joka liitetään kohteen tietosisältöön työmaan seurantaa varten. 

Työmaan käytettävissä tulee olla sekä lupamalli että toteutusmalli. Työmaan käyttämän mallin ja lupamallin 

vastaavuus on tarkastettava ja raportoitava rakennustyön aloituskokouksessa. Mallien tulee olla yhteneväisiä 

vähintään rakennusvalvontaan liittyvien tietojen osalta. Geometrian osalta poikkeamia ei tulisi olla, mutta 

koska toteutusmalli voi sisältää rakentamiseen liittyvää erityistietoa, voi siinä olla tietosisältöä enemmän kuin 

lupamallissa. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.9.2 Mallin käyttö tarkastusasiakirjana ja työmaapäiväkirjana 

Toteutusmalliin liittyvä tarkastusasiakirjarunko päivittyy työn edetessä ja toteutusmallia täydennettäessä. 

Tarkastusten ja katselmusten tekijät päivittävät ne tarkastusasiakirjaan. Vastaava työnjohtaja huolehtii 

päivittämisen ajantasaisuudesta.  

Tietomallipohjaisessa rakennusvalvontaprosessissa viranomaisella tulee olla mahdollisuus seurata 

ajantasaista toteutustilannetta tietomallin avulla. Valvonnan näkökulmasta ajantasaisuudella tarkoitetaan 

lupateknistä ajantasaisuutta toteutusvaiheittain. Toteutusmalliin on vietävä vähintään kaikki lupaan 

vaikuttavat työn aikaiset muutokset ja rakennusvalvonnan merkinnät niistä (hyväksyntä tai muutosluvan 

edellyttäminen). 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.9.3 Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana 

Rakennustarkastaja tai muu kunnan määräämä rakennustarkastajan tehtäviä hoitava viranhaltija voi 

rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista, jos 

poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja määräykset huomioon ottaen merkitse 

luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien asemaan. Muutoksen sisältö ja siihen suostumuksensa 

antaneen viranhaltijan nimi on merkittävä hyväksyttyihin suunnitelmiin ja tietomalleihin. Muutettu 

suunnitelma on toimitettava pyydettäessä rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat 

säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapurien asemaan, 

suunnitelmasta poikkeamiselle on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta lupa. 

Rakennustyön aikana erityissuunnitelmiin tehdyt merkittävät muutokset on toimitettava erityissuunnittelijan 

allekirjoittamina rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseessä olevien työvaiheiden aloittamista. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

4.10 Mallien tietosisältö 

Lupamallin ja työn valvonnassa käytettävien, erityissuunnitelmin ja selvityksin täydennettyjen mallien 

tietosisältövaatimukset ovat vastaavat kuin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 Rakennuksen 

suunnittelijat ja suunnitelmat luvussa 5 Lupa-asiakirjat sekä muut suunnitelmat ja selvitykset. 
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5 Toteumamallit 

5.1 Yleistä 

Rakennustyön valmistuttua laaditaan toteumamallit, jotka sisältävät työn aikaiset mahdolliset lupatekniset 

muutokset ja viranomaisen merkinnät niiden hyväksymisestä, jos muutokset eivät ole edellyttäneet erillisen 

luvan hakemista. Toteumamallit kootaan ennen loppukatselmusta. 

Viranomaismerkinnät ja muutosluvat linkitetään sähköisen työpöydän kautta. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

Tarvittaessa tiedot viranomaismerkinnöistä ja muutosluvista voidaan tallentaa myös tietomalleihin. 

Tallennustapa ja -muoto tulee dokumentoida sähköiselle työpöydälle niin, että dokumentointi voidaan 

linkittää malliin. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

5.2 Toteumamallien käyttö 

Viranomainen tallentaa toteumamallit. Rakennuksen tiedot päivitetään ajan tasalle rakennus- ja 

huoneistorekisteriin toteumamallien tietoihin perustuen. 

Toteumamalli toimii rakennusvalvontaviranomaisen rekisteritietona valmistumishetken tilanteesta. Yhdessä 

muiden kiinteistöjen mallien kanssa muodostuu kaupungin malli, joka täydentyy jokaisen uuden 

loppukatselmuksen myötä. 

Hankkeen aikana laadittu inframalli täydentää kunnan inframallia. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

  



Sivu 20 / 21  

 

 Versio 1.0 14.3.2014  © COBIM - hankkeen osapuolet 

6 Tietomallit hankkeen jälkeen 

6.1 Tietomallien arkistointi 

Viranomainen tallentaa rakennusvalvonnan käyttämät IFC-muotoiset tietomallit arkistolaitoksen ohjeiden 

mukaan. Mallien metatiedot täydennetään kaikissa vaiheissa kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaan. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

6.2 Toteutumamallit rakennuksen omistajalla 

Rakennuksen omistajalla on velvollisuus järjestää toteumamallien säilytys alkuperäis- ja IFC-muodoissa. 

Mallit pidetään ajan tasalla vähintään lupamallin tasoisena rakennukseen tehtävien muutosten mukaisesti, ja 

ne toimivat rakennuslupahakemuksen lähtötietona lupaa edellyttävien muutosten tullessa ajankohtaisiksi. 

Tietomallit rinnastetaan muuhun digitaaliseen aineistoon, ja niiden säilytyksessä sovelletaan 

Konsulttitoiminnan yleisissä sopimusehdoissa annettuja ohjeita. 

 Tämä on normaalitason vaatimus. 

6.3 Mallista käyttö- ja huolto-ohje 

6.3.1 Yleistä 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on pakollinen lain vaatima dokumentaatio, jonka ylläpito on kiinteistön 

omistajan vastuulla (Maankäyttö ja rakennuslaki 132/1999, 117 i §). 

6.3.2 Mallin käyttö kiinteistönpidossa  

Tietomallien hyödyntäminen kiinteistöjen ylläpidossa on vähitellen yleistymässä sekä Suomessa että 

maailmalla. IFC on vakiintumassa avoimen tiedonsiirron standardiksi rakennushankkeiden mallinnuksessa ja 

yleistymässä vähitellen myös ylläpidon tiedonsiirrossa.  

Tietomallipohjaisia kiinteistönpidon sovelluksia on jo tarjolla ja kehitteillä toimitilajohtamiseen, 

tilahallintaan, energian ja ympäristövaikutusten seurantaan, ylläpidon budjetointiin, PTS-suunnitteluun, 

huoltokirjan hallintaan jne. Huoltokirjasovelluksia, joissa hyödynnetään joko rajoitetusti tai laajasti 

tietomalleja, on saatavilla mm. kiinteistön teknisten tietojen, palvelupyyntöjen, sopimusten, dokumenttien, 

kiinteistönhoidon eri tehtävien ja huoltohistorian hallintaan. Tietomalleja käytetään myös mm. energian 

kulutustavoitteen simuloinnissa ja kiinteistöjen toimivuuden reaaliaikaisessa seurannassa. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

Mallien käyttöä rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana on käsitelty osassa 12. Tietomallien hyödyntäminen 

rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana. 

6.3.3 Mallin käyttö erityismenettelyn seurannassa 

Erityismenettelyä määrättäessä voidaan edellyttää myös rakenteellisen turvallisuuden seurantaa rakennuksen 

käytön aikana. Tässä voidaan käyttää erilaisia ilmaisimia (kuormat, venymät yms.), joita seurataan ylläpidon 

mallin avulla. Erityismenettelystä määrättäessä päätetään myös mahdollisesta raportoinnista. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 
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6.4 Mallien käyttö rakennuksen purkumenettelyssä 

6.4.1 Mallin käyttö purkusuunnitelmana 

Ylläpidetyt tietomallit ovat purkusuunnitelman lähtötietoina. Mallinnettu purkusuunnitelma voidaan esittää 

lupahakemuksena rakennuslupahakemusmenettelyn tapaan. Purkumallissa esitetään purkujärjestys ja 

mahdollisesti talteen otettavat rakennusosat. 

 Tämä on erityistason vaatimus. 

6.4.2 Kierrätys- ja jätetiedot mallista 

Malleista saadaan tiedot kierrätettävistä rakennusosista, jätelaadut ja jätemäärät. Jätelaadun määrittämiseksi 

kaikkien rakennusosien rakennetyyppien kuvaukset tulee olla linkitettynä malliin, ja niiden sisältämä tieto 

tulee myös arkistoida mallin mukana. Myös rakennusosiin liitetyt CE-merkinnät tulee olla linkitettynä 

malliin viranomaisvaatimusten mukaisesti. Lisätietoa: Jätelaki 646/2011, 13 § Selvilläolo- ja 

tiedonantovelvollisuus 

 Tämä on erityistason vaatimus. 


