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Miksi päivitimme 
ohjeistuksen?

• Ajantasaistaminen ja vastattu 
käyttäjien esiin nostamiin tarpeisiin

• Selkeytetty Väyläviraston 
tietosisältövaatimuksia 

• Ohjeiden yhdistäminen

• Liitteet mahdollistavat päivittämisen
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Yleistä:

Ohje tullut 
voimaan 
1.12.2022

• Sisällysluettelo
• Yhteinen osa

• Hankinta

• Lähtötiedot

• Suunnittelu

• Rakentaminen

• Kunnossapito (tämä ohuesti)

• Liitteet 1-5: Vastuumatriisi, Luovutusaineistot, tarkennuksia

• Inframallintamisen hallinta projektin eri vaiheissa
• Projektin valmistelu

• Projektin aikainen toiminta

• Luovutusaineisto

• Korvaa
• Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje (12/2017)

• Vesiväylien inframalliohje (koekäytössä ollut)

• Linkittyy
• Yleiset inframallivaatimukset YIV (alan yhteinen ohje)

• Siltojen inframalliohje (22/2022)

• Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä 
(8/2020)



Yleistä:

Tekniset tiedot

• Koko
• Noin 50 sivua (vanha 70)
• 5 liitettä (vanha 5)

• Aikataulu
• Syksy 9-12/2021

• Esikysely laajalle joukolle
• Teemaryhmien workshopit
• Sisällysluettelon luonti

• Kevät 2022
• Kirjoittaminen
• Kommentointikierrokset 1-5/2022

• Sisällysluettelo, 1. kirjoitusversio, 2. kirjoitusversio

• Syksy 2022
• Viimeistely ja hionta

• Tekijät
• Väyläviraston ohjausryhmä
• Destia, Sitowise, Welado
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Yleistä:

Tämä ohje vs
muut?

Pätemisjärjestys

• Väyläviraston ohjeet
• Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta 

Velho-järjestelmässä (8/2020)
• Tarkennuksia Väyläviraston suunnitelma- ja 

toteumatiedonhallinnan ohjeisiin (11.9.2020)
• Väyläviraston inframallivaatimukset

(32/2022)
• Siltojen inframalliohje (22/2022)
• Taitorakenteiden tiedon käsittely – Tiedon 

syöttäminen taitorakennerekisteriin ja dokumenttien 
toimittaminen arkistoon (36/2018)

• Alan yleiset ohjeet
• Yleiset inframallivaatimukset YIV
• InfraBIM-nimikkeistö
• Inframodel-tiedonsiirtoformaatti
• Soveltaen Infra 2015 CAD-kuvatasojärjestelmä -ohje 

(8.4.2015 Rakennustietosäätiö)
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Hyödyntäminen ja käyttö

1. Perehdy ohjeeseen kokonaisuutena – kaikki luvut ja liitteet

2. Syvenny oman tehtävänkuvan mukaiseen vaiheeseen

3. Sisäistä myös omaa tehtävänkuvaa edeltävän ja seuraavan vaiheen 
tavoitteisiin ja käyttötarkoitukseen
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Tiedon rikastaminen ja aineiston jälleenkäyttöarvo eri hankevaiheissa sekä 
omaisuudenhallinnassa määräytyy kaikkien hankevaiheiden yhteissummana 

→ Tiedonhallinta ja mallinnus palvelee AINA käynnissä olevan hankkeen lisäksi 

seuraavia hankevaiheita ja omaisuudenhallintaa!



Sisällysluettelo • Hankinta

• Lähtötiedot

• Suunnittelu

• Rakentaminen

• Kunnossapito

• Liitteet
• Vastuumatriisi

• Luovutusaineistot hankevaiheittain

• Tarkennuksia Väylävirastolle 
luovutettavan inframalliaineiston sisältöön

• Ehdotus ratanimikkeistön täydentämisestä

• Tarkennuksia 
vesiväylähankkeiden lähtötietoaineistoihin ja 
nimeämiseen
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Hankinnassa huomioitavaa: 
Mallintamisen taso

1. tämän ohjeen liite 2

2. Puuttuvin osin Yleiset inframallivaatimukset YIV.
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LIITE 2



Lähtötiedot

• Lähtötiedon tarkkuus
• Kerättyä tietoa vai vanhaa suunnitelma-

aineistoa?

• Lähtötietojen tarkastus
• Laajuus

• Vastuut

• Mittausperustan tärkeys

• Lähtöaineistoluettelo
• Kerätyn tiedon jakaminen ja ylläpitäminen

• Tiedon jäsentely (Velho jaottelu)
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Suunnittelu

• Tiedonhallinnan ja 
mallintamisen päätehtävät

• Aineistot ja dokumentaatiot

• Suunnittelun 
laadunvarmistus
• Osa suunnittelua ja malleja 

tulee tarkastaa tasaisesti 
suunnitteluprosessin aikana

• Suunnitelmien ja mallien 
tulee olla yhteensopivat ja 
yhdenmukaiset

• Laadunvarmistuksen 
dokumentointi

• Tarkennuksia YIV:ssä
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Suunnittelu

• Suunnittelun luovutusaineisto

• Jokaisen suunnitteluvaiheen päätteeksi luovutetaan 
malliaineisto, jota hyödynnetään seuraavassa vaiheessa
• Palvelee seuraavan vaiheen hankintaa

• Toimii seuraavan vaiheen lähtökohtana

• Palvelee päätöksentekoa ja hallinnollista käsittelyä
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Rakentaminen

• Projektin käynnistysvaihe

• Tavoitteena osapuolien yhteisymmärryksen saavuttaminen

• Hankkeen yhteisten toimintatapojen sopiminen

• Rakentamissuunnitelma-aineistojen tarkastus

• Aloitusedellytysten varmistaminen
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Rakentaminen

• Projektin toteutusvaihe

• Tavoitteena tiedon rikastaminen mallipohjaista tuotantoa hyödyntäen sekä 
hankkeen vaiheittainen vastaanotto

• Toimintatapojen noudattamisen valvominen / laadunvarmistus

• Toteutusaineistojen täydentäminen ja luovutusaineiston muodostaminen
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Rakentaminen

• Projektin luovutusvaihe ja päättäminen

• Tavoitteena luovutusaineiston laadunvarmistus ja siirto 
omaisuudenhallinnan käytettäväksi

• Projektille asetettujen tavoitteiden ja rakentamisesta luovutettavien 
aineistojen tarkastus

• Rakentamisvaiheesta tieto siirtyy omaisuudenhallinnan käyttöön ja tulevien 
hankkeiden lähtötiedoiksi
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Liite 1: Vastuumatriisi

• Työkalu, jossa osoitetaan tiedonhallinnan 
vastuunjako tilaajan ja 
palveluntuottajan välillä

• Matriisissa on kuvattu suunnittelu- ja 
rakennushankkeen projektien 
tiedonhallinnan tehtävät

• Matriisi jaettu suunnittelu- ja 
rakentamisvaiheen tehtäviin

• Rooleja voi tarvittaessa muokata 
urakkamuodon mukaan
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Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain 
Lukuohje (taulukoita päivitetään ja ylläpidetään Väylän sivuilla)

• Välilehdet Tie, Rata, Vesiväylä 
• Kuvaavat yleisesti ,miten tiedot esitetään ja missä 

muodossa malliaineisto luovutetaan eri hankevaiheessa.
• Luettelo kattaa yleisimmät aineistokokonaisuudet, mutta ei 

mene rakennusosatarkkuudelle. 
• Rakennusosakohtaiset mallinnusvaatimukset tulee katsoa 

YIV-vaatimuksista.
• Lähtötietoaineistolle on väylämuodoille oma taulukko.

• Rakennusosa / tietolajikohtaisilla välilehdillä (esim. Aidat)
• Ominaisuustiedot ja niiden arvojoukot eri vaiheissa
• Vaatimuksena IM4:n ominaisuustietomäärittelyt
• Väylän arvojoukot
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Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain 1/3
Lukuohje (taulukoita päivitetään ja ylläpidetään Väylän sivuilla)
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• Lähtötietoaineisto
• Mallinnuksen tarkkuuden yleisperiaatteet
• Aina pohdittava käyttötarkoituksen mukaisuus



Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain 2/3
Lukuohje (taulukoita päivitetään ja ylläpidetään Väylän sivuilla)

• Kuvataan tietosisältövaatimukset tarkemmin
• Inframodel / IFC / dwg
• Inframodel-elementit ja –ominaisuudet
• Sovelluskehittäjille: mitä ohjelman pitää tuottaa
• Käyttäjille: mitä tietoja pitää toimittaa
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Liite 3 Tarkennuksia Väylävirastolle luovutettavan 
inframalliaineiston sisältöön

• Sovitut nimikkeistöt

• Yhdenmukainen nimeäminen 
(väylän/kohteen tunnus, nimi)

• Inframodelin tietosisältö käyttöön

• Luovutettavan aineiston vakiointi

• Automatisointi

• Omaisuudenhallinnassa tulee luovutusaineiston 
informaatiota hyödyntää täysimääräisesti ja edistää 
automaattista tiedon käsittelyä. 

• Inframallit, luettelot, laatudokumentit ja 
piirustukset muodostavat yhtenäisen 
hyödynnettävän informaatiokokonaisuuden, jota 
tulee pystyä hyödyntämään tehokkaammin. 

• Kohteet ja aineistot yhdistetään toisiinsa yhtenäisen 
nimeämisen ja numeroinnin avulla.

• Nyt tietosisältövaatimuksena IM4-taso -
taitorakenteet, osa ratakohteista IFC.

• Jatkossa systemaattinen tietosisältöjen  
tarkentaminen ja hallittu siirtyminen 
Inframodel5:een ja IFC 4.3:een. 
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Liite 4: Ehdotus ratanimikkeistön 
täydentämisestä

• InfraBIM-nimikkeistö ei sisällä 
nimikkeitä kaikille rataan 
liittyville järjestelmille. 

• Liitteessä 4 on esitetty ehdotus 
nimikkeistön täydentämiseksi 
ratatekniikan osalta ja niitä voi 
käyttää suunnittelussa.
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Ehdotukset täydennyksiksi seuraavista 
kokonaisuuksista: 

• Turvalaitteet

• Sähkörata

• Vahvavirta

• Matkustajainformaatio

• Radan merkit

• Johtotiet



Liite 5: Tarkennuksia vesiväyläaineiston 
lähtötietoaineistoon ja nimeämiseen

• YIV-ohje ja InfraBIM-nimikkeistö eivät vielä 
täysin kata vesiväyläaineistojen tarpeita.

• Liite sisältää vesiväyläsuunnittelukohtaisia 
tarkennuksia muuhun ohjeistukseen

• Esitetty YIV:tä vastaavat Velho-aineistolajit 

• Jos mallinnettavien objektien 
ominaisuustietojen tallennus ja siirtäminen ei 
onnistu objekteihin liitettyinä ominaisuuksina 
(attribuutit) esimerkiksi työmaalla tai ohjel-
mistosyistä, voidaan objektien nimeämisessä 
käyttää Infra Rakentajakoodausta (ns. RAK-
koodaus). 
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