
      

 

 

 

 

 



 

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 Tietomallivaatimusten 2012” lähtökohtana ovat olleet tilaaja-organisaatioiden 

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. 
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1 Tietomallinnuksen päätavoitteet 
Kiinteistöjen ja rakennuksien 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: 
o investointipäätöksien tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia 

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

tavoiteseurantaa varten 

o suunnitelmien havainnollistamisen ja rakennettavuuden analysoimisen  

o laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehostamisen. 

o 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: 
o tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 

o sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

o havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

o auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

o nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

o tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

o parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

o tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 

o 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. 
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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. 

2 Johdanto 
Tässä dokumentissa käsitellään lähtötilanteen mallintamista, siihen liittyviä mittauksia, 

inventointeja ja muita tutkimuksia sekä näistä tuotettavia dokumentteja ja niiden 

tietosisältövaatimuksia.  

Lähtötilanteen mallintamisen sisällön ja tarkkuustason määrittely tehdään tämän 

dokumentin ja mittauksen ja inventointimallinnuksen tehtävänmäärittelylomakkeen 

(Liite1) avulla.  

Tehtävänmäärittelylomake tulee täyttää aina projektikohtaisesti. 

Inventointimallin mallintamisperiaatteissa noudatetaan siltä osin, kuin tässä 

dokumentissa ei ole määritelty, osan 3. Arkkitehtisuunnittelu määrittelyjä. 

3 Yleiset määrittelyt 
Tontin ja olemassa olevan rakennuksen mallinnus tehdään paikalla tehtävien mittausten, 

inventointien ja tutkimuksien perusteella. Näitä tietoja täydennetään olemassa olevien 

piirustusten ja muiden dokumenttien pohjalta.  

Vaaditusta tarkkuustasosta riippuen tarpeellisten lähtötietojen selvittäminen voi 

edellyttää myös erityisalojen suunnittelijoiden ja muiden konsulttien asiantuntemusta. 

javascript:AvaaLinkki2(1588124,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588125,%2013024,%20'1588108')
javascript:AvaaLinkki2(1588126,%2013024,%20'1588108')
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3.1 Tontin ja alueosien mallintaminen 

Vaatimus 

Tontin mallin täytyy olla vähintään kolmiulotteinen pintamalli. Muilta osin alueosat 

mallinnetaan sovitulla tarkkuudella.  

Ohje 

Tontin malliin voidaan sisällyttää myös rajapisteiden ja muiden juridisesti tai tekni-

sesti merkittävien pisteiden, kuten kaivojen tai kaapeleiden, sijainnit. 

Tarvittaessa voidaan tontilla suorittaa myös pohjatutkimuksia, joiden tuloksena syntyy 

tontin geotekninen malli.  

Tontin malliin on suositeltavaa sisällyttää myös lähiympäristön rakennuksia ja 

katualueita tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

3.2 Inventointimallinnus 

Inventointimallinnus tehdään paikalla tehtävien mittausten, inventointien ja 

tutkimuksien perusteella. Näitä tietoja täydennetään vanhojen piirustusten ja muiden 

dokumenttien pohjalta.  

Vaatimus 

Lähtötietojen alkuperä tulee dokumentoida tietomalliselostukseen. 

3.3 Kuvatasojen käyttö inventointimallissa 

Vaatimus 

Inventointimallissa käytettävä kuvatasojärjestelmä tulee dokumentoida 

tietomalliselostuksessa. Mikäli mallinnusohjelmistossa ei ole kuvatasoja, järjestetään 

tieto muulla loogisella, ja tietomalliselostuksessa dokumentoidulla, tavalla 

rakennusosien mukaan. 

Ohje 

Perinteisten CAD-piirustusohjeiden kuvatasovaatimuksia ei voida suoraan soveltaa 

tietomalleista tuotettuihin piirustuksiin. 

3.4 Mallinnettavat rakennusosat 

Vaatimus 

Inventointimalliin mallinnetaan määritellyn tarkkuustason mukaiset rakennusosat. 

Rakennusosat mallinnetaan käyttäen kyseisen osan mallintamiseen tarkoitettuja 

työkaluja; seinät mallinnetaan seinätyökalulla, laatat laattatyökalulla jne. Jos 

periaatteesta joudutaan poikkeamaan, esim. geometrian monimuotoisuuden vuoksi, 

tulee käytetty mallinnusperiaate kirjata tietomalliselostukseen. 

Rakennusosat tulee mallintaa siten, että tietoa siirrettäessä rakennusosan sijainti, sovittu 

tietosisältö ja geometria siirtyvät myös muiden osapuolten ohjelmistoihin. 

Ohje  

Yksityiskohtaisemmat määrittelyt osan 3. Arkkitehtisuunnittelu mukaisesti 
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3.5 Rakennusosien tyypitys 

Vaatimus 

Rakennusosat tyypitetään inventointimallin tarkkuustason mukaisella tavalla ja 

tarkkuudella. Tyyppien nimistä tulee käydä ilmi, että kyseessä on olemassa oleva 

rakenne. Käytetty tyypitysperiaate kirjataan tietomalliselostukseen.  

Ohje 

Yksityiskohtaisemmat määrittelyt osan 3. Arkkitehtisuunnittelu mukaisesti  

3.6 Koordinaatistot ja mittayksiköt 

Vaatimus 

Projektille määritellään projektikoordinaatisto siten, että origo sijaitsee lähellä 

rakennusta.  

Ohje  

Suunnittelua kunnan koordinaatistoon ei suositella, koska tietomallin sijaitseminen 

kaukana koordinaatiston origosta aiheuttaa ongelmia useimmille 

suunnitteluohjelmistoille. 

On suositeltavaa määritellä koordinaatisto siten, että koko rakennusalue on 

positiivisessa koordinaatistossa, koska negatiivinen koordinaatisto saattaa aiheuttaa 

ongelmia työmaan mittauksissa. 

Vaatimus 

Projektikoordinaatiston sijainti suhteessa kunnan koordinaatistoon dokumentoidaan 

vähintään kahden vastinpisteen avulla. Vastinpisteille ilmoitetaan x- ja y-koordinaatit 

projektikoordinaatistossa ja kunnan koordinaatistossa.  

Ohje 

Projektikoordinaatiston muunnos kunnan koordinaatistoon tehdään näiden 

vastinpisteiden avulla käyttäen Helmert- eli yhdenmuotoisuusmuunnosta. 

Vaatimus 

Korkeussuunnassa tietomallit mallinnetaan todelliseen korkeusasemaan kunnan 

korkeusjärjestelmässä. 

Rakennusten tietomallien mittayksikkönä käytetään millimetriä. 

3.7 Kerrosten käsittely 

Vaatimus 

Rakennus mallinnetaan kerroksittain osan 3. Arkkitehtisuunnittelu mukaisesti. 

Inventointimallin kerroksen nollatasoksi määritellään lattiapinnan mitattu taso.  

Ohje 

Kerroksen nollatasoksi on suositeltavaa määritellä pääportaan porrastasanteen 

mitattu korko. 

3.8 Tietomalliselostus 

Tietomalliselostuksessa kuvataan inventointimallin lähtötiedot, mallintamisperiaatteet ja 

muut mallin käyttöön tai sen luotettavuuteen vaikuttavat asiat.  

Tietomalliselostus on välttämätön apuväline mallin jatkohyödyntämisessä. 
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Ohje 

Dokumentoitavia asioita: 

 mittausmenetelmät, tarkkuus ja ajankohta 

 poikkeamat mittausmäärittelystä 

 lähtötietojen alkuperä 

 käytetyt ohjelmistot 

 koordinaatisto, koordinaatiston vastinpisteet ja kerrostiedot 

 tiedostojen ja rakennusosien nimeämiskäytännöt 

 mallissa käytetyt tasot 

 poikkeamat määritellystä mallinnuskäytännöstä 

 lähtötietomallin tarkastuslomake (liite3) 

 muu mittauksessa saatu materiaali 

4 Lähtötietoihin kohdistuvat vaatimukset 

Vaatimus 

Mallinnettavien lähtötietojen hankintatapa, tarkkuustaso, käsittely ja tehtäväjako 

sovitaan projektikohtaisesti tilaajan ja, jos mahdollista, yhteistyössä projektiryhmän 

kanssa, yksityiskohtaisesti niin, että tontin malli ja inventointimalli mahdollisimman 

hyvin palvelevat hankkeen tavoitteita.  

Ohje 

Lähtötietojen mallintaminen tulevia tarpeita vastaavaksi on olennaista hankkeen 

jatkosuunnittelun kannalta. Siksi on suositeltavaa, että myös hankkeen suunnittelijat 

ovat mukana määrittelemässä inventointimallille asetettavia vaatimuksia. Tällöin 

voidaan etukäteen varautua esimerkiksi mahdollisiin ohjelmistojen välisen 

tiedonsiirron ongelmiin.  

Inventointimallille asetettavia sisältövaatimuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon 

kohteen käyttötilanne mittauksia ja tutkimuksia tehtäessä.  

Ohje  

Esimerkiksi piilossa olevien rakenteiden mittaaminen vaatii rakenteiden avaamista ja 

jos kohde on käytössä mittauksen aikana, voi mittausten suorittaminen vaikeutua.  

4.1 Mittausvaatimukset, sisältö  

4.1.1 Taso 1 - Laseretäisyysmittaus ja olemassa olevat piirustukset 

Mittaukset tehdään laseretäisyysmittarilla.  

Ohje  

Mitta-aineisto muodostuu mittaajan manuaalisesti kirjaamista rakennusosien välisistä 

etäisyyksistä. Mitat eivät ole samassa koordinaatistossa.  

Mitta-aineiston pohjalta ei voida tehdä geometrialtaan luotettavia inventointimalleja 

tai mittauspiirustuksia. 
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Menetelmä sopii yksittäisien etäisyyksien ja piirustusten oikeellisuuden 

tarkastamiseen esim. mallinnettaessa vanhojen piirustusten pohjalta. 

4.1.2 Taso 2 - Takymetrimittaus 

Mittaus tehdään määritellyistä pisteistä takymetrillä.  

Ohje 

Mitta-aineisto muodostuu yksittäisistä, samassa koordinaatistossa olevista pisteistä, 

viivoista ja symboleista. 

Menetelmä soveltuu hyvin piha-alueiden kartoituksiin ja täydentämään 

laserkeilausmittauksia esim. lattiakaivojen kartoituksilla.  

Menetelmä soveltuu inventointimallintamisen lähtötiedoksi geometrisesti 

yksinkertaisissa kohteissa, joissa mitattavia pisteitä on rajallinen määrä.  

Inventointimallin ja mittauspiirustusten täydentäminen ja tarkentaminen vaatii paikan 

päällä tehtäviä lisämittauksia. 

Mittauksien, inventointimallin ja mittauspiirustusten oikeellisuuden tarkistaminen 

visuaalisesti on vaikeaa. 

Takymetrimittauksien mittaustarkkuus  

Vaatimus 

Määriteltyjen mittapisteiden sijainnin poikkeaman tulee olla alle 5 mm.  

4.1.3 Taso 3 - Laserkeilausmittaus 

Mittaus tehdään laserkeilaamalla kattavasti kaikilta näkyviltä pinnoilta.  

Ohje 

Mitta-aineisto on havainnollista ja sen oikeellisuus on todennettavissa visuaalisesti. 

Inventointimallia tai piirustuksia voidaan täydentää ja tarkentaa tarvittaessa ilman 

lisämittauksia. 

Laserkeilauksen mittaustarkkuus  

Vaatimus 

Kohina eli virhe max. ±10 mm 

Resoluutio eli pistetiheys: mittapisteet alle 5 mm välein.  

Ohje 

Erityistapauksissa, esim. rakennushistoriallisissa dokumentoinneissa voidaan 

mittaukset tehdä jopa tarkemmalla tasolla, jolloin mittapisteitä on esim. 1mm välein. 

Tällöin mittaukseen käytettävä työmäärä kuitenkin on huomattavasti suurempi. 
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Ote rakennushistoriallisen kohteen laserkeilausmittauksen pistepilvestä, johon on liitetty valokuvattu 

väritieto, Turunlinnan herrainkellari, kuva Tietoa Finland Oy 

Ohje 

Hankalasti mitattavista paikoista kuten vesikatoilta voidaan laserkeilausmittauksia 

täydentää  esimerkiksi takymetrimittauksen tai photogrametrian avulla. 

Mitta-aineiston pohjalta voidaan tehdä luotettavasti inventointimalli 10 mm 

toleranssilla. Aineiston pohjalta voidaan myös laatia yksityiskohtaisia piirustuksia, 

joissa on mm. materiaalirajat näkyvissä. 

4.2 Vaatimukset tutkimuksille, selvityksille ja inventoinneille 

4.2.1 Taso 1 - Tilatunnisteet ja rakennusosien yleinen tyypitys 

Vaatimus 

Inventointimalliin sisällytetään tilatunnisteet ja rakennusosien yleinen tyypitys. 

Ohje: 

Rakennusosat tyypitetään yleisellä tyypitysperiaatteella (esim. olemassa oleva 

ulkoseinä tyyppiä1 = VUS01, olemassa oleva kantava väliseinä tyyppiä1 = VVSK01, 

olemassa oleva välipohja tyyppiä1 = VVP01 jne.). 

4.2.2 Taso 2 - Huonetilainventointi ja rakennusosien tyypitys 

Vaatimus 

Inventointimalliin sisällytetään, tason1 tietojen lisäksi, huoneselostustasoiset tiedot 

tiloista.  

Ohje: 

Rakennusosat tyypitetään olemassa olevien suunnitelmien tai suunnittelijoiden 

määrityksien mukaisesti. 
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4.2.3 Taso 3 - Rakennuksen historia- ja tutkimustiedot 

Vaatimus 

Inventointimalliin sisällytetään esimerkiksi rakennushistoriaselvityksen 

inventointitietoja ja tehtävien tutkimuksien, kuten kunto- ja haitta-ainetutkimuksien 

tietoja. 

Ohje 

Yksityiskohtainen tietosisältö määritellään projektikohtaisesti.  

Määriteltäviä asioita: 

 mitä inventoidaan 

 mitä tietoja liitetään malliin 

 mitä tietoja raportoidaan muilla menetelmillä esim. tietokantamuodossa tai 

taulukkomuodossa 

5 Mallintamisvaatimukset 
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”. Korjausrakentamiskohteista 

vaaditaan sekä tontin malli että inventointimalli, kun taas uudisrakentamiskohteissa 

vaaditaan vain tontin malli. 

5.1 Tontin malli, alueosat 

Vaatimus 

Tontin mallintamisessa käytetään mallinnusohjelmiston soveltuvaa työkalua. Alueosat 

mallinnetaan, soveltuvin osin, käyttäen rakennusosien mallintamiseen tarkoitettuja 

työkaluja esim. tukimuurit mallinnetaan seininä ja portaat portaina. Muilta osin alueosat 

mallinnetaan siten, että niiden geometria, sijainti ja tyyppi siirtyvät IFC-muodossa. 

Tontti ja alueosat mallinnetaan omaan kerrokseen, siten että niitä voidaan käsitellä 

omana kokonaisuutena ja rajata tarvittaessa pois mallista. Tontin ulkopuoliset 

lähiympäristön rakennukset ja katualueet on myös tarkoituksenmukaista mallintaa siten, 

että niitä voidaan käsitellä omana kokonaisuutena. 
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Tontin mallissa on mallinnettuna 3D-pintamalli maaston muodoista ja aluerakenteet. Töölön kirjasto,  

HKR-rakennuttaja, kuva: Tietoa Finland Oy 

5.2 Inventointimallin tarkkuustasot 

Vaatimus 

Vanhojen rakennusten rakenteet ovat lähes aina jossain määrin vinoja, kaltevia, kaarevia 

tai muuten geometrialtaan epämääräisiä. Pyrkiminen ”absoluuttiseen” tarkkuuteen 

inventointimallissa ei ole tarkoituksenmukaista.  

Inventointimallin mallinnustarkkuus 

Inventointimallin sallitut mittapoikkeamat ovat:  

 rakennusosien nurkkapisteissä 10 mm 

 pinnoilla, esim. seinissä ja lattioissa 25 mm 

 vanhojen epäsäännöllisten rakenteiden esimerkiksi vesikattorakenteiden osalta 

50 mm. 

Käytettävä mallinnustarkkuus sovitaan projektikohtaisesti. 

Ohje  

Tarvittaessa esimerkiksi rakennushistoriallisesti arvokkaiden kohteiden 

yksityiskohtien osalta sallittu mittapoikkeama on 5 mm. 

Tarvittava tarkkuustaso voi vaihdella myös rakennuksen osien välillä.  
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5.2.1 Taso 1 - Tilamalli 

 

Tilamallissa on mallinnettuna rakennuksen ulkovaippa ilman yksityiskohtia ja tilat tilaobjekteina 

tilatietoineen. Töölön kirjasto, HKR-rakennuttaja, kuva: Tietoa Finland Oy 

Vaatimus 

Mittauksien pohjalta laaditaan tilamallitasoinen inventointimalli ja luonnostasoiset 

piirustukset 

Ohje 

Tilamalli ja piirustukset toimivat tutkimuksien ja hankesuunnittelun lähtötietona. 

Taso1 – Tilamalli  

  

Rakennusosa Vaatimukset 

Tilat  

Huoneala mallinnetaan, tiloihin liitetään tilatunnisteet ja määritellyt 

inventointitiedot 

11 Alueosat – Tontin malli  

3D pintamalli ja säilytettävä 

kasvillisuus 

määritellään hankekohtaisesti 

12 Talo-osat  

1241 Ulkoseinät 

1242 Ikkunat 

1243 Ulko-ovet 

1263 Vesikatteet 

122 Alapohjat, 123 Runko 

ja 125 Ulkotasot 

mallinnetaan ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan ilman karmijakoja 

mallinnetaan ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan 

määritellään hankekohtaisesti 

13 Tila-osat  

1336 Saniteettikalusteet määritellään hankekohtaisesti 
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5.2.2 Taso 2 - Rakennusosamalli 

Vaatimus 

Rakennusosamallitasoinen inventointimalli ja pääpiirustustasoiset piirustukset.  

Ohje 

Taso 2 on inventointimallin perustaso.  

Tason 2 inventointimallia tarvitaan hankesuunnitteluvaiheen jälkeen ja tehtäessä 

ehdotussuunnitelmatasoiset hankesuunnitelmat, jolloin tilamalli ei ole riittävä 

lähtötiedoiksi. 

Tason 1 tilamallitasoista inventointimallia voidaan täydentää Tason 2 

rakennusosamalliksi rakennussuunnittelun alkaessa.  

Taso2 – Rakennusosamalli 

  

Rakennusosa Vaatimukset 

Tilat  

Huoneala mallinnetaan, tiloihin liitetään tilatunnisteet ja määritellyt 

inventointitiedot 

11 Alueosat – Tontin malli  

3D pintamalli  

säilytettävä kasvillisuus 

115 Aluerakenteet 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

12 Talo-osat  

1221 Alapohjalaatat 

123 Runko 

1241 Ulkoseinät 

1242 Ikkunat 

1243 Ulko-ovet 

125 Ulkotasot 

1261 Vesikattorakenteet 

1263 Vesikatteet 

1265 Lasikattorakenteet 

1266 Kattoikkunat ja -

luukut 

1222 Alapohjakanaalit 

mallinnetaan näkyviltä osin 

mallinnetaan näkyviltä osin ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan karmeineen ja puitteineen 

mallinnetaan karmeineen 

mallinnetaan 

mallinnetaan yksinkertaistettuina 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

 

määritellään hankekohtaisesti 

13 Tila-osat  

131 Tilan jako-osat 

1323 Sisäkattorakenteet 

1331 Vakiokiintokalusteet 

1336 Saniteettikalusteet 

1342 Tulisijat ja savuhormit 

mallinnetaan ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan ilman yksityiskohtia 

mallinnetaan tilavarauksina 

mallinnetaan tilavarauksina 

mallinnetaan näkyviltä osin ulkopuolelta 



Sivu 16 / 25 

 

 

Versio 1.0  27.03.2012   © COBIM - hankkeen osapuolet 

 

Tason 2 Rakennusosamalli on inventointimallinnuksen perustaso, jossa on mallinnettuna tilat 

tilaobjekteina tilatietoineen ja kaikki rakennusosat. Tason 3 rakennusosamallissa lisätään mallin 

tarkkuustasoa koristeaiheilla, varusteilla ja pintarakenteilla.  

Töölön kirjasto, HKR-rakennuttaja, kuva: Tietoa Finland Oy 

5.2.3 Taso 3 - Rakennusosamalli 

Vaatimus 

Rakennusosamallitasoinen inventointimalli ja yksityiskohtaiset piirustukset. 

Ohje 

Tason 2 inventointimalliin verrattuna detaljitasoa on tarkennettu ja mallinnettavia 

rakennusosia on lisätty. 

Tason 3 inventointimallia tarvitaan monimuotoisissa kohteissa, joissa on esim. 

rakennussuojelullisia vaatimuksia. 

Taso3 – Rakennusosamalli 

  

Rakennusosa Vaatimukset 

Tilat  

Huoneala mallinnetaan, tiloihin liitetään tilatunnisteet ja määritellyt 

inventointitiedot 

11 Alueosat – Tontin malli  

3D pintamalli  

113 Päällysteet  

114 Aluevarusteet 

115 Aluerakenteet 

mallinnetaan 

mallinnetaan lukuun ottamatta pintavesien poistojärjestelmiä 

mallinnetaan, sijainti ja tunniste 

mallinnetaan 

12 Talo-osat  

1221 Alapohjalaatat 

123 Runko 

mallinnetaan näkyviltä osin 

mallinnetaan yksityiskohtineen 
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1241 Ulkoseinät 

1242 Ikkunat 

1243 Ulko-ovet 

1244 Julkisivuvarusteet 

125 Ulkotasot 

1261 Vesikattorakenteet 

1262 Räystäsrakenteet 

1263 Vesikatteet 

1264 Vesikattovarusteet 

1265 Lasikattorakenteet 

1266 Kattoikkunat ja -

luukut 

1222 Alapohjakanaalit 

mallinnetaan yksityiskohtineen ja koristeaiheineen 

mallinnetaan karmeineen ja puitteineen 

mallinnetaan karmeineen 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan, toleranssi sovittava hankekohtaisesti 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

mallinnetaan 

 

määritellään hankekohtaisesti 

13 Tila-osat toleranssi on sovittava hankekohtaisesti 

131 Tilan jako-osat 

132 Tilapinnat 

133 Tilavarusteet 

1341 Hoitotasot ja 

kulkurakenteet 

1342 Tulisijat ja savuhormit 

mallinnetaan yksityiskohtineen 

mallinnetaan yksityiskohtineen 

mallinnetaan tilavarauksina 

mallinnetaan 

 

mallinnetaan näkyviltä osin ulkopuolelta 

2 Tekniikkaosat toleranssi on sovittava hankekohtaisesti 

21 Putkiosat 

22 Ilmanvaihto-osat 

23 Sähköosat 

25 Laiteosat, yleensä 

2511 Hissit 

määritellään hankekohtaisesti  

määritellään hankekohtaisesti  

määritellään hankekohtaisesti  

määritellään hankekohtaisesti  

Hissikuilun mittaus ja mallinnus 
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5.3 Mallinnusvaatimukset hankkeen eri vaiheissa 

Tässä luvussa kuvataan lähtötilanteen mallintamisen vaatimukset hankkeen eri 

vaiheissa. 

 

Esimerkki inventointimallinnuksen vaiheistuksesta rakennushankkeessa. 

Ohje 

Mittauksien ja inventointimallien laadintaan tulee varata riittävästi aikaa, kohteesta 

riippuen 2-6 kuukautta. 

Ohje 

Ennen mittauksien aloittamista, mielellään jo tarjouspyyntövaiheessa, tulisi laatia 

mittaussuunnitelma, jonka avulla voidaan arvioida mittaustyön 

vaatimustenmukaisuutta. Mittaussuunnitelmassa esitetään mittauspaikkojen sijainnit 

ja määrät. 

5.3.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa olemassa oleva rakennus ja tontti mitataan 

ja inventoidaan sekä tehdään sovitut tutkimukset. Tietojen pohjalta laaditaan 

inventointimalli, mittauspiirustukset ja raportit. 

Tarveselvitys- ja hankeselvitysvaiheessa inventointimalli on yleensä tilamallitasoinen. 

Jos hankesuunnittelu tehdään ehdotussuunnitelmatasoon, on inventointimallikin tarpeen 

tehdä rakennusosamallitasoon. 
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5.3.2 Suunnittelun valmistelu 

Hankesuunnitteluvaiheessa tehty inventointimalli ja sen perusteella laaditut raportit 

toimivat lähtötietona ja tarjouspyyntömateriaalina. Mallia täydennetään sekä 

tarkennetaan tarvittaessa rakennusosamallitasoon. 

Jos inventointimallia ja mittauksia ei ole tehty hankesuunnitteluvaiheessa, ne tulisi 

käynnistää suunnittelun valmisteluvaiheessa. 

5.3.3 Ehdotussuunnittelu, yleissuunnittelu ja toteutussuunnittelu  

Inventointimalli siirretään arkkitehdin käyttämään ohjelmistoon ja sen käytettävyys 

varmistetaan.  

5.3.4 Rakentamisen valmistelu 

Inventointimalli ja sen perusteella laaditut raportit toimivat olemassa olevaa rakennusta 

kuvaavana materiaalina urakkatarjouspyynnöissä. 

5.3.5 Rakentaminen 

Rakentamisvaiheessa tehdään tarvittaessa piilossa olleiden rakenteiden täydentäviä 

mittauksia, täydennetään ja tarkennetaan inventointimallia ja muita dokumentteja 

esimerkiksi reikätiedoilla.  

Täydentävien mittatietojen toimitustavasta suunnittelijoille on sovittava erikseen. 

Ohje 

Rakentamisvaiheessa voidaan tehdä myös mittauksia, joilla dokumentoidaan piiloon 

jääviä uusia rakenteita ja talotekniikkaa. Esimerkiksi ennen alakattojen asennusta 

laserkeilataan piiloon jäävät TATE-asennukset osaksi toteumamalleja.  

 

Rakentamisvaiheessa tehdyn täydentävän mittauksen pistepilvimalli, kuva: Tietoa Finland Oy 
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5.3.6 Käyttöönotto 

Käyttöönottovaiheessa suunnittelijoiden toteumamallit kootaan yhdessä 

inventointimallin kanssa palvelemaan kiinteistönpidon tarpeita osan 12. Tietomallien 

hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana mukaisesti. 

6 Tuotettavat loppudokumentit 

6.1 Tiedonsiirto 

Inventointimallin siirto ja konvertointi tietomallinnusohjelmistosta toiseen on usein 

tarpeen siirrettäessä inventointimallia arkkitehtisuunnittelijalle tai esimerkiksi silloin, 

kun suunnittelija vaihtuu hankesuunnitteluvaiheen jälkeen toiseen. 

6.1.1 Inventointimallin siirto suunnittelijan käyttämään ohjelmistoon 

Eri suunnitteluohjelmistot eivät tällä hetkellä pysty suoraan hyödyntämään toistensa 

tietomalleja. Tietomallit siirretään eri ohjelmistojen välillä yleensä käyttäen IFC-

tiedostomuotoa, jossa ne siirtyvät tietosisällöltään ja geometrialtaan pääosin hyvin. 

Mallit ovatkin hyvin hyödynnettävissä referenssitiedostoina eri suunnittelualojen välillä. 

IFC-muodossa arkkitehdin ohjelmistoon siirrettynä inventointimallia voi hyödyntää 

suoraan lähinnä referenssitietona. IFC-tiedonsiirrossa malleista katoaa usein 

parametrisyys, jota tarvitaan rakennusosien muokkaamisessa ja mm. esitystapojen 

hallinnassa. 

Tästä syystä inventointimalli on suositeltavaa tilata suoraan arkkitehdin käyttämässä 

ohjelmistomuodossa. Inventointimalli voidaan tarvittaessa konvertoida 

ohjelmistomuodosta toiseen. Tämä vaatii kuitenkin yleensä inventointimallin osittaista 

uudelleenmallintamista. Konvertointi on suositeltavaa teettää inventointimallin tekijällä, 

joka tuntee mallin rakenteen parhaiten. 

Ohje 

On tärkeää huomioida, että inventointimallia ei ole tällä hetkellä mahdollista tehdä 

siten, että sama malli olisi käyttökelpoinen useassa suunnitteluohjelmistossa. 

6.2 Mitta-aineisto 

Vaatimus  

Tason 3 mittauksissa 

 Tuotettu mitta-aineisto samassa koordinaatistossa inventointimallin kanssa. 

 Laserkeilauksen pistepilvimalli sovituissa muodoissa. 

 Laserkeilauksen pyörähdyskuvat ja pyörähdyskuvaindeksi. 

 Laserkeilauksen pistepilvi julkaistuna mitattavassa pyörähdyskuvamuodossa 

(eng. bubble view tai panoramic view).  
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Laserkeilauksen pistepilvimalli sisätilamittauksista vasemmalla ja oikealla ulkopuolen mittauksista,  

kuva: Tietoa Finland Oy 

 

Laserkeilauksen pyörähdyskuva, Tamminiementien kahvila, Helsingin kaupungin tilakeskus 

kuva: Tietoa Finland Oy 

 

Laserkeilauksen pistepilvimalli julkaistuna mitattavassa pyörähdyskuvamuodossa. Mitattavien 

pyörähdyskuvien avulla pistepilvimallissa voidaan navigoida helposti ja havainnollisesti. Mallista 

voidaan myös ottaa mittoja tai koordinaattipisteitä. Materiaali täydentää mittauspiirustuksia ja 

inventointimalleja. Hakaniemen halli, Helsingin kaupungin tilakeskus, kuva: Tietoa Finland Oy 
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6.3 Tietomallit 

6.3.1 Tontin malli - Alueosat 

Vaatimus 

Tontin malli sovitussa tietomallimuodossa alkuperäistiedostoina ja IFC-tiedostoina. 

6.3.2 Inventointimallit 

Vaatimus 

Inventointimallit sovitussa tietomallimuodossa alkuperäistiedostoina ja IFC-tiedostoina. 

6.4 Piirustukset 

Sovitut mittauspiirustukset määritellyssä muodossa. 

 Tontin kartoituspiirustus 

 Pohjapiirustukset 

 Vesikattopiirustus 

 Leikkauspiirustukset 

 Julkisivupiirustukset 

 Detaljipiirustukset, sovitaan projektikohtaisesti 

 

Inventointimallista tuotettuja mittauspiirustuksia. Hakasalmen huvila, Helsingin kaupungin tilakeskus, 

kuva: Tietoa Finland Oy 
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7 Täydentävät tehtävät  

Vaatimus 

Mahdolliset muut täydentävät tehtävät, jotka sisällytetään inventointimallintajan 

tehtäviin. Täydentävät tehtävät sovitaan projektikohtaisesti. 

 Osallistuminen inventointimallinnuksen määrittelyyn 

o Inventointimallin sisällön ja tarkkuuden määrittely yhdessä työn tekijän 

kanssa neuvottelumenetelmällä. 

 Panoraamavalokuvaus 

o 360º panoraamavalokuvaus kohteesta esimerkiksi 

rakennushistoriaselvityksen avuksi. 

 

360º panoraamavalokuva. Tamminiementien kahvila, Helsingin kaupungin tilakeskus 

kuva: Tietoa Finland Oy 

 Inventointimallin konvertointi arkkitehdin ohjelmistoon 

o Suunnittelijan vaihtuessa esimerkiksi hankesuunnittelu- ja 

ehdotussuunnitteluvaiheiden välissä, saattaa vaihtua myös suunnittelijan 

käyttämä ohjelmisto. Tällöin inventointimalli täytyy konvertoida uuteen 

tiedostomuotoon. Paras tekijä tähän työhön on yleensä inventointimallin 

alkuperäinen tekijä. 

 Tutkimukset, selvitykset ja inventoinnit  

o Huonetilainventointi, rakennushistoriaselvitys ja muut tarvittavat 

tutkimukset. 

 Inventointimallin tietosisällön raportointi  

o Raportit inventointimallista esim. tilaluettelo tai huonekortit. 

 Havainnollistaminen  

o Olemassaolevaa rakennusta havainnollistava materiaali, esimerkiksi 

visualisointikuvat. 
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 Visualisointikuva inventointimallista, Lapinlahden sairaala, HKR-rakennuttaja, kuva: Tietoa Finland Oy 

 Muut dokumentit  

o Muut määritellyt dokumentit esimerkiksi tietokannat. 

8 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus on oleellinen osa lähtötietojen mallinnusta ja sitä tulee tehdä 

mittauksen, mallinnuksen ja muiden tuotettavien dokumenttien osalta. 

Tietomalliselosteen liitteenä toimitetaan täytetty ja allekirjoitettu lähtötietomallin 

tarkastuslomake. 

8.1 Mittaus 

Vaatimus 

Mittausaineisto tulee tarkastaa ennen mallinnuksen aloittamista.  

Tarkistettavat asiat: 

 Mittausaineisto on sovitussa koordinaatistossa. 

 Kaikki määrittelyn mukaiset tilat ja rakennusosat on mitattu ja mittaustulokset 

vastaavat mitattua rakennusta. 

 Mittausaineistossa ei ole sisäisiä virheitä esim. yksittäinen mittaus eri 

koordinaatistossa. 

 Mittaustarkkuus on vaatimusten mukainen. 

 Mittausmenetelmä, -tarkkuus ja -ajankohta on kirjattu. 

 Mahdolliset poikkeamat ja niiden syyt on kirjattu tietomalliselostukseen. Esim. 

lukittu tila, jota ei ole voitu mitata. 
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8.2 Inventointimalli 

Vaatimus 

Inventointimalli ja siitä tuotetut mittauspiirustukset ja muut dokumentit tulee tarkistaa 

ennen materiaalin toimitusta tilaajalle. Tietomallin tarkastuksen tulee tehdä riittävän 

asiantunteva tarkastaja. Tarkastuksessa tulee hyödyntää soveltuvaa ohjelmistoa. 

Tarkastettavat asiat: 

 Mallin mittatarkkuus, mallin tulee vastata mittausaineistoa. 

 Piirustusten mittatarkkuus, piirustusten tulee vastata mallia ja mittausaineistoa. 

 Malli ja piirustukset ovat sovitussa koordinaatistossa ja korkeudessa. 

 Tilat ja rakennusosat on mallinnettu vaatimuksien mukaisesti. 

 Tilat ja rakennusosat sisältävät vaatimusten mukaiset tiedot. 

 Malli on teknisesti vaatimusten mukainen. 

 Mallissa ei ole törmäyksiä eikä päällekkäisyyksiä. 

 

 

 



INV Esimerkkikuvaus tietosisällöstä

Projektitiedot Kohde mitataan

Päiväys pp.kk.vvv Ryömintätila on x

Projekti: Projektin nimi kerroksia 4 x

Projektipäällikkö Etunimi Sukunimi Ullakko on x

Laajuus: brm2, sisältää kellarin, ryömintätilan ja ullakon

Lähtötiedot tilaajalta tiedostomuoto

Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat kuvatiedostoina x esim. plt, tif, jpg tai pdf

Olemassa olevat arkkitehtisuunnitelmat  CAD-tiedostoina x esim. dwg, Archicad tai Revit

Olemassa olevat rakennesuunnitelmat kuvatiedostoina x esim. plt, tif, jpg tai pdf

Olemassa olevat rakennesuunnitelmat  CAD-tiedostoina x esim. dwg

Tilojen numerointi ja nimeämisohjeet x

Muut

Käytettävä mittausmenetelmä mittaustarkkuus

Taso1 - Laserkeilausmittaus x kohina max ±10mm, mittapisteet alle 5mm välein

Piha-alueiden kartoitus x

Muu paikalla tehtävä mittaus x Lattiakaivojen kartoitus

Mallin täydennys vanhojen suunnitelmien pohjalta

Mittauksen lopputuote tiedostomuoto

Laserkeilausmittauksen pyörähdyskuvat ja pyörähdyskuvaindeksi x jpg

Laserkeilauksen pistepilvimalli x esim. imp tai pts

Mitattavat pyörähdyskuvat x esim. LFM Netview tai Leica True View

Lopputuotteet hankesuunnitteluvaiheessa tiedostomuoto / huomautus

Tontin malli x esim. IFC 2x3 ja Autocad Architecture 2012

Inventointimalli Taso1 - Tilamalli x esim. IFC 2x3 ja Autocad Architecture 2012

Mittauspiirustukset x pdf (ja tarvittaessa CAD tiedostoina esim. dwg)

Tontin kartoituspiirustus x pdf ja dwg

Pohjapiirustukset 6kpl Kerrostasojen korkomerkinnät, tilalitterat

Leikkauspiirustukset 2kpl Kerrostasojen korkomerkinnät

Julkisivupiirustukset 4kpl Maanpinnan, räystäiden, ja harjan korkeudet

Vesikattopiirustus 1kpl Räystäiden, ja harjan korkeudet

Muut

Lopputuotteet Ehdotussuunnitteluvaiheessa tiedostomuoto / huomautus

Tontin malli x esim. IFC 2x3 ja Archicad 14

Inventointimalli Taso2 - Rakennusosamalli x esim. IFC 2x3 ja Archicad 14

Mittauspiirustukset x pdf ja dwg

Tontin kartoituspiirustus x esim. Archicad

Pohjapiirustukset 6kpl Laattojen ala- ja yläpinntojen ja alakattojen 

korkomerkinnät, tilalitterat

Leikkauspiirustukset 2kpl Laattojen ala- ja yläpinntojen ja alakattojen 

korkomerkinnät

Julkisivupiirustukset 4kpl Maanpinnan, räystäiden, ja harjan korkeudet

Vesikattopiirustus 1kpl Räystäiden, ja harjan korkeudet

Muut

Liite1: Mittauksen ja inventointimallinnuksen 

tehtävänmäärittelylomake

Mittauksen ja inventointimallinnuksen märittely 1(5)



INV Esimerkkikuvaus tietosisällöstä

Projektitiedot Kohde mitataan

Päiväys pp.kk.vvv Ryömintätila on x

Projekti: Projektin nimi kerroksia 4 x

Projektipäällikkö Etunimi Sukunimi Ullakko on x

Liite1: Mittauksen ja inventointimallinnuksen 

tehtävänmäärittelylomake
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x=kyllä (x)= määritellään hankekohtaisesti

Inventointimallin tarkkuustaso eri hankevaiheissa Ha Eh To Rav Rak Kä

Taso1 - Tilamalli x

Taso2 - rakennusosamalli (x) x (*) (*) (*) Mahdolliset täydennysmittaukset

Taso3 - rakennusosamalli (x) (*) (*)

Optiot Ha Eh To Rav Rak Kä

Osallistuminen inventointimallinnuksen määrittelyyn (x) (x)

Panoraamavalokuvat (x) (x) jpg

Inventointimallin konvertointi arkkitehdin ohjelmistomuotoon (x) (x)

Huonetilainventointi (x)

Rakennushistoriaselvitys (x)

Haitta-ainekartoitus (x)

Raportit (x) esim. Tilaluettelo inventointimallista

Muu

Havainnollistamistehtävät Ha Eh To Rav Rak Kä

Visualisoinnit

Ilmakuvat (x) (x)

Ulkokuvat (x) (x)

Sisäkuvat (x) (x)

3D animaatiot (x) (x)

Muu havainnollistaminen esim. tilakaaviot

Koordinaatisto Ha Eh To Rav Rak Kä

Maantieteellinen koordinaatisto * * * Siirtokoordinaatit kunnan koordinaatistoon

Suunnittelun koordinaatisto x x x x x x Korkeusasema kunnan korkeusjärjestelmässä

Lähtötilanteen mallinnustehtävät vaiheittain T
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Mallinnetaan x=kyllä (x)= määritellään hankekohtaisesti

Tilat ja sijainnit huomautus

Laajuustiedot

Pinta-alat (tilaobjekteissa)

Kerrosala [kem2]

Bruttoala [brm2]

Huoneistoala [htm2]

Huoneala [hum2] x x x

Hyötyala [hym2]

Asuntoala [asm2]

Tilavuudet (tilaobjekteissa)

Rakennuksen tilavuus

Huoneen tilavuus x x x

Huonetilat (tilaobjekteissa)

Tilaohjelmaan kuuluvat tilat x x x

Tilaohjelmaan kuulumattomat tilat x x x

Sijainnit

Rakennuksen sijainnit

Rakennuksen kerrokset x x x

Huoneistot ja osastot

Lohkot

Termiset vyöhykkeet

Paloalueet
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Päiväys pp.kk.vvv Ryömintätila on x
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Mallinnetaan x=kyllä (x)= määritellään hankekohtaisesti

Talo 2000 kohde huomautus

11 Alueosat

3D pintamalli x x x

113 Päällysteet

Liikennealueet x x

Paikoitusalueet x x

Oleskelualueet x x

Leikkialueet x x

Pintavesien poistojärjestelmä

Säilytettävä kasvillisuus x x x x Mallinnetaan sijainnin kuvaavana symbolina

114 Aluevarusteet Sijainti, tyyppi ja geometria

Talovarusteet x (x)

Oleskeluvarusteet x (x)

Leikkivarusteet x (x)

115 Aluerakenteet sijainti, tyyppi ja geometria

Pihavarastot x x x

Katokset x x x

Terassit x x x

Tukimuurit x x x

Aidat ja muurit x x x

Altaat x x x

Ajoluiskat x x x

Portaat x x x

Muut tontin malliin vaadittavat tiedot
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Projektitiedot Kohde mitataan

Päiväys pp.kk.vvv Ryömintätila on x

Projekti: Projektin nimi kerroksia 4 x

Projektipäällikkö Etunimi Sukunimi Ullakko on x

Liite1: Mittauksen ja inventointimallinnuksen 
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Mallinnetaan x=kyllä (x)= määritellään hankekohtaisesti

Talo 2000 kohde huomautus

12 Talo-osat

121 Perustukset

121 Perustukset olemassa olevien perustuksien mallintaminen tarvittaessa 

rakennesuunnittelijan tehtävä

122 Alapohjat

1221 Alapohjalaatat (x) x x näkyviltä osin

1222 Alapohjakanaalit (x) (x) (x)

123 Runko Mallinnetaan näkyviltä osin

1231 Väestönsuojat (x) x x

1232 Kantavat seinät (x) x x

1233 Pilarit (x) x x

1234 Palkit (x) x x

1235 Välipohjat (x) x x

1236 Yläpohjat (x) x x

1237 Runkoportaat (x) x x

124 Julkisivut

1241 Ulkoseinät x x x

1241 Reliefit ja koristeaiheet x

1242 Ikkunat, asennusaukko (x)

1242 Ikkunat, karmeineen ja puitteineen x x

1243 Ulko-ovet, asennusaukko (x)

1243 Ulko-ovet, karmeineen x x

1244 Julkisivuvarusteet x

125 Ulkotasot

1251 Parvekkeet (x) x x

1252 Katokset (x) x x

1253 Erityiset ulkotasot (x) x x

126 Vesikatot

1261 Vesikattorakenteet x x

1262 Räystäsrakenteet x

1263 Vesikatteet x x x

1264 Vesikattovarusteet x

1265 Lasikattorakenteet x x

1266 Kattoikkunat ja -luukut x x

13 Tilaosat

131 Tilan jako-osat

1311 Väliseinät x x

1312 Lasiväliseinät x x

1313 Erityisväliseinät x x

1314 Kaiteet x x

1315 Väliovet x x

1316 Erityisovet x x

1317 Tilaportaat x x

132 Tilapinnat

1321 Lattioiden pintarakenteet x

1323 Sisäkattorakenteet x x

1325 Seinien pintarakenteet x

133 Tilavarusteet

1331 Vakiokiintokalusteet x x

1332 Erityiskiintokalusteet (x) x

1333 Varusteet x

1334 Vakiolaitteet x

1336 Saniteettikalusteet (x) x x

1337 Saniteettivarusteet x

134 Muut tilaosat

1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet x

1342 Tulisijat ja savuhormit x x Näkyviltä osin ulkopuolelta
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Projekti: Projektin nimi kerroksia 4 x

Projektipäällikkö Etunimi Sukunimi Ullakko on x
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Mallinnetaan x=kyllä (x)= määritellään hankekohtaisesti

2 Tekniikkaosat

Tekniikkaosien mallinnus vaaditaan vain 

erikoistapauksissa

21 Putkiosat

Putkiosat tilavarauksena (x)

Putkiosat (x)

22 Ilmanvaihto-osat

Ilmanvaihto-osat tilavarauksena (x)

Ilmanvaihto-osat (x)

23 Sähköosat

Valaisimet (x)

Sähköhyllyt (x)

25 Laiteosat

251 Siirtolaitteet

2511 Hissit x Hissikuilujen mittaus ja mallinnus

2512 Kuljettimet (x)

252 Tilalaitteet

2521 Keittiölaitteet (x)

2522 Pesulalaitteet (x)

2523 Väestönsuojalaitteet (x)

2522 Pesulalaitteet (x)
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Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 Osa 2, Lähtötilanteen mallinnus Liite 2 

Tietomalliselostus 
Havainnollistuskuva kohteesta  

Suunnittelukohde  

Suunnitteluvaihe  

Tietomalliselostuksen päiväys  

Muutospäiväys  

Yritys  

Tietomalliyhteyshenkilö  

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite  

Yhteyshenkilön puhelinnumero  

Kohteen vastuuhenkilö  

Kohteen projektipäällikkö  

Käytettävät ohjelmistot  

Lisätietoja, huomioita yms.  

Mittauksen kuvaus 
 Mittausmenetelmä  

Mittaustarkkuus  

Mittausajankohta xx.xx.2012 

Poikkeamat 
mittausmäärittelystä 

1.   
2.  

Mitta-aineiston 
toimitusmuoto 

   

  

Muuta huomioitavaa  

Mallinnuksen kuvaus 
 Mallinnuksen mittayksikkö mm 

Koordinaatisto Inventointimalli on mallinnettu projektikoordinaatistoon. 
Projektikoordinaatiston kuvaus. 

Korkeusjärjestelmä Inventointimalli on xx korkeusjärjestelmän mukaisessa todellisessa 
korkeusasemassa 

Origo Kuvaus origon sijainnista 

Siirtokoordinaatit Vastinpisteet projektikoordinaatiston muunnosta varten 

Kerrosten korkeusasemat 1. kerros 
2. kerros 

+ 10.00 
+14.00 

Lähtötietojen alkuperä Lähtötietojen alkuperän kuvaus  

Mallin tarkkuus Yleisten Tietomallivaatimuksien, Osan 2, Liitteen 1 mukainen 

Poikkeukset 
tarkkuustasosta: 

1.   
… 

Tiedostojen 
nimeämisperiaatteet 

 

Rakennusosien 
nimeämisperiaatteet 

 

Käytetty tasojärjestelmä  

Mallin tietosisältö Yleisten Tietomallivaatimuksien Osan 2, Liitteen 1 mukainen 

Poikkeamat 
mallinnuskäytännöstä 

1.   
… 

Muuta huomioitavaa  

 



Paikka:

Aika: 

Tarkastaja:

Kohde:

Versio:

Version päiväys:
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Kommentit

Tietomalliselostus

Mallit sovittuina tiedostoformaatteina (IFC ja muut sovitut tiedostot)

Mittaustulokset vastaavat mitattua rakennusta

Malli vastaa mittausdokumentteja (pistokoe)

Koordinaatisto on sovitun mukainen

Sovittuja kuvatasoja on käytetty 

Kerrokset on määritetty 

Rakennusosat ja tilat on määritelty kerroksittain

Sovitut/vaatimusten mukaiset tilat ja rakennusosat on mallinnettu (Osa 

2, Liite X)

Rakennusosat on mallinnettu oikeilla työkaluilla

Sovittuja rakennusosatyyppejä on käytetty

Mallissa ei ole ylimääräisiä rakennusosia

Mallissa ei ole sisäkkäisiä tai tuplarakennusosia

Mallissa ei ole merkittäviä komponenttien välisiä leikkauksia

Tilojen korkeus on mallinnusvaatimusten mukainen

Tilat kohtaavat ympäröivät seinät ja muut objektit

Tiloja ei ole päällekkäin

Sovitunmukaisia tilatunnisteita on käytetty

Allekirjoitus:
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