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Esipuhe  
 
Väylä on yhdessä muiden isojen suunnittelutilaajien kanssa siirtyneet tietomal-
lipohjaiseen suunnittelukäytäntöön väyläinfrahankkeissa. Vesiväylien tietomal-
liohjeen luonnos on ollut koekäytössä useissa hankkeissa, joista saatujen koke-
musten pohjalta on laadittu ensimmäinen virallinen vesiväyläsuunnittelua 
koskeva inframalliohje, joka otetaan käyttöön koeluontoisesti ohjeen jatkokehi-
tystä varten. 
 
Ohjeen on laatinut vesiväylänpidon asiantuntija Heikki Paukkeri, ja sen valmiste-
luun osat osallistuneet Civil Tech Oy ja Meritaito Oy.  
 
Helsingissä helmikuussa 2020  
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Käsitteistö 

Tämän ohjeen keskeiset inframallinnukseen liittyvät termit esitetään alla. Laa-
jempi inframallinnuksen sanasto on esitetty InfraBIM-sanastossa ja YIV-oh-
jeissa. 
 
BIM ja InfraBIM 
Building Information Model eli rakennuksen tietomalli. Infra-alalla käytetään 
vastaavasti termiä InfraBIM. Termiä BIM voidaan kuitenkin käyttää myös infra-
alalla building-sanasta huolimatta, mutta usein sen yhteydessä käytetään sel-
vyyden vuoksi etuliitettä infra. 
 
Esittelymalli, virtuaalimalli 
Esittelymalli (aik. virtuaalimalli) sisältää mm. rakennepintojen tekstuureja, ym-
päröiviä rakennuksia, kasvillisuutta, valoja ja varjoja yms., jotta malli vastaisi vi-
suaalisesti mahdollisimman hyvin todellisuutta. Esittelymallia voidaan käyttää 
muun muassa viestinnässä sekä päätöksenteon ja vuorovaikutuksen tukena. 
 
IFC 
Industry Foundation Classes on talonrakennuspuolella infra-alan LandXML:ää 
vastaava standardi, johon perustuu IFC-tiedonsiirtoformaatti., joka puolestaan 
vastaa Inframodel-tiedonsiirtoa. Käytetään myös siltojen ja muiden taitoraken-
teiden mallien tiedonsiirrossa. 
 
Inframalli 
Infrarakenteen tietomalli, ks. Tietomalli 
 
Inframallintaminen, tietomallintaminen 
Inframallintamisella tarkoitetaan infrarakenteiden mallintamista tietoko-
nesovelluksilla sekä infratietojen kuvaamista ja tiedonsiirtoa tietokonesovelluk-
silla tulkittavissa olevassa muodossa. Inframallintaminen voidaan jakaa karke-
asti vaiheisiin, joissa inframallin tietosisältö kehittyy kumulatiivisesti ja joiden 
lopputuotteina ovat esimerkiksi lähtötietomalli, suunnitelmamalli tai toteutus-
malli. 
 
Inframodel 
Avoin tiedonsiirtoformaatti, joka on tällä hetkellä käytössä infra-alalla. Inframo-
del-tiedonsiirtoformaatti perustuu kansainväliseen LandXML-standardiin eli on 
määritetty suomalaisen käytännön tarpeiden pohjalta, miten LandXML-stan-
dardia sovelletaan inframallien tiedonsiirrossa. Tekstimuotoisessa inframodel-
tiedostossa voidaan siirtää mm. suunnitelman yleistietoja sekä luokiteltuja pis-
teitä, pintoja ja viivoja. 
 
Koneohjausmalli 
Malli, jolla tarkoitetaan toteutusvaiheen suunnitelmamallista jalostettuja työ-
koneiden koneohjausmalleja. Rakenteiden ja rakennepintojen koneohjausmallit 
muodostuvat pääasiassa kolmioverkkomalleista ja pisteaineistoista. 
 
Lähtötietomalli 
Entinen nimitys lähtötietoaineistolle, ks. lähtötietoaineisto. 
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Lähtötietoaineisto 
Lähtötietoaineisto on eri lähteistä saadut tai mitatut tuotteiden, toiminnan ja 
palveluiden suunnittelua varten hankitut lähtötiedot jäsenneltynä ja digitaali-
sessa muodossa. Lähtötietoaineisto koostuu hankkeen suunnittelualueen nyky-
tilaa kuvaavista aineistoista sekä hankkeen suunnittelun kannalta oleellisista 
viiteaineistoista. Lisäksi hankkeen lähtötietoina ovat aiempien vaiheiden tiedot, 
jotka ovat varsinaisesta lähtötieto-aineistosta erillinen kokonaisuus. 
 
Mallipohjainen, tietomallipohjainen 
Tiedon soveltamistapa, jossa tuotetta kuvataan tietokonesovelluksilla mallina, 
jonka sisältämiä tietoja sovellukset pystyvät automaattisesti tulkitsemaan.  
 
Malliselostus, tietomalliselostus 
Malliselostus on inframallinnuksen luovutusaineiston mukana seuraava doku-
mentti, jossa on kuvattu mm. mallien sisältöön, tarkkuuteen, käytettyihin ohjel-
mistoihin ja formaatteihin liittyviä sekä jatkosuunnittelussa huomioon otettavia 
asioita. Lähtöaineistoselostus ja suunnitelmamallin malliselostus voivat harkin-
nan mukaan olla yhdessä dokumentissa tai erillisinä, jos mallit on tehty selvästi 
eri vaiheissa tai projekteissa.  
 
Osamalli 
Tekniikkalajikohtainen suunnitelmamalli, joka sisältää ainoastaan suunniteltua 
tietoa. 
 
Suunnitelmamalli 
Mallipohjainen suunnitelma, jolla tarkoitetaan infrarakenteen tai -järjestelmän 
mallia, joka kattaa suunnittelijoiden suunnitteluratkaisut. 
 
Taitorakenne 
Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadit-
tava lujuuslaskelmiin perustuvat suunnitelmat ja joiden rakenteellinen vaurioi-
tuminen suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaa-
raa ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja/tai merkittäviä korjauskustannuksia 
rakenteelle tai sen välittömälle ympäristölle. Taitorakenteita ovat esimerkiksi 
laiturit ja reunamerkit. 
 
Tietomalli, tuotemalli 
Tiettyä tuotetta, kuten infrakohdetta, kuvaavat digitaaliset tiedot tietyn mallin 
mukaan jäsennettynä ja tallennettuna tuotetietona, joka on tietokonesovelluk-
silla tulkittavissa olevassa muodossa. Tietomalli voidaan esimerkiksi esittää 
kolmiulotteisena, virtuaalisena rakennelmana ominaisuustietoineen. Tietomal-
lin avulla on myös tarkoitus hallinnoida rakennuskohdetta ja sen tietoja kohteen 
koko elinkaaren ajan. Katso myös BIM ja InfraBIM. 
 
Tietomallikoordinaattori 
Tietomallikoordinaattori vastaa hankkeen tietomallinnuksesta ja valvoo, että 
tiedon-hallinta tehdään vaadittavien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Tieto-
mallikoordinaattorin vastuualueeseen kuuluvat muun muassa eri tekniikkalajien 
yhteensopivuuden tarkastelu (yhdistelmämallin laadinta) sekä mallidokument-
tien laatimisen valvonta ja tarkastukset. Tietomallikoordinaattori kuuluu usein 
suunnitteluorganisaatioon. 
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Tietomalliselostus 
Katso kohta malliselostus. 
 
Toteutusmalli 
Infrarakenteen tai -järjestelmän inframallin osuus, joka tarvitaan rakentamisen 
toteutusta varten. Toteutusmallilla voidaan tarkoittaa myös työkoneohjausta 
varten koottua, suunnitelmamallista jalostettua aineistoa. 
 
Toteumamalli 
Inframalli, joka kuvaa infrarakenteen tai -järjestelmän toteutuneena. Toteuma-
malli koostuu mitatusta toteumasta. Voidaan tehdä täydentämällä ja päivittä-
mällä rakennussuunnitelma tai toteutusmallia rakenteen lopullisen toteuman 
mukaisesti. 
 
Yhdistelmämalli 
Yhdistelmä lähtötietoaineistoista ja suunnitelmamalleista tai niiden osista koot-
tuna 3D-navigointiin soveltuvalla katselutyökalulla. Yhdistelmämallia käyte-
tään mm. yhteensopivuuden tarkistamiseen suunnitelman eri osien ja eri tek-
niikkalajien välillä sekä vuorovaikutuksen tukena. 
 
YIV 
Yleiset inframallivaatimukset, https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/ 
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1  Johdanto 

1.1  Inframallinnus vesiväylähankkeissa 

Infran tietomalli eli inframalli on digitaalisessa muodossa olevan infrakohteen 
kolmiulotteinen kuvaus ominaisuustietoineen. Infratiedon kuvaaminen ja tuot-
taminen mallipohjaisesti mahdollistavat sen, että tietoa pystyvät ihmisen lisäksi 
tulkitsemaan myös tietotekniset järjestelmät ja sovellukset, kuten työmaan mit-
taus- ja koneohjauslaitteet, infran hallinnan rekisterit sekä näihin liittyvät sovel-
lukset. Tietomallinnus on myös tiedonhallintaa, jonka tavoitteena on muun mu-
assa tuotetun tiedon parempi säilyminen ja tehokkaampi hyödyntäminen infran 
elinkaaren aikana. 
 
Vesiväylien inframallinnuksella ja mallipohjaisella suunnittelulla tarkoitetaan 
muun muassa sitä, että suunnittelukohde kuvataan mallina ja sen muodostavina 
osina ominaisuustietoineen. Suunnittelujärjestelmässä voidaan myös asettaa 
suunnitelman eri osien välille yhteyksiä ja riippuvuuksia, joiden perusteella osa-
kokonaisuudet muodostuvat automatisoidusti. Suunnittelun tuloksena on vesi-
väylän tiedot sisältävä inframalli, joka sisältää mallien lisäksi niihin liittyvät do-
kumentit, kaikki järjesteltynä ohjeistuksen mukaan kokonaisuudeksi. 
 
Tietomallipohjaisessa toimintaprosessissa on tavoitteena, että kertaalleen 
suunniteltu tai mallinnettu tieto siirtyy hankkeen elinkaaren aikana vaiheesta 
toiseen ilman, että tietoa katoaa tai että sitä täytyy muokata järjestelmään so-
pivaan muotoon. Mallipohjaisessa suunnitteluprosessissa lähtö- ja suunnittelu-
tieto kootaan ja ylläpidetään mahdollisimman hyvin mallipohjaista suunnittelua 
tukevassa muodossa alusta alkaen. Prosessissa kiinnitetään erityistä huomiota 
tiedonhallintaan, tiedon laatuun ja jäljitettävyyteen sekä metatiedon säilymi-
seen. Tiedon esittämiseen käytetään yhteisesti sovittuja periaatteita ja ni-
meämiskäytäntöjä. Lisäksi tieto pyritään tallettamaan ja siirtämään käyttäen 
avoimia, standardoituja tiedostoformaatteja. 
 
Tulevaisuudessa inframalli voi osin korvata nykymuotoista suunnitelmadoku-
menttien kokonaisuutta. Tämä edellyttää, että malliin voidaan objektien ominai-
suuksina yhdistää erilaisia tietoja, kuten materiaalit, tuotevaatimukset, pinta-
alat ja tilavuudet. Viimeistellyistä, kattavista suunnitelmapiirustuskokonaisuuk-
sista siirrytään enemmän valmistamaan piirustuksia, otoksia tai näkymiä mal-
lista kulloisenkin käyttötarpeen mukaan. Mallit ja perinteiset piirustukset täy-
dentävät toisiaan, ja toistaiseksi ainakin joitain piirustuksia tarvitaan esimerkiksi 
hallinnollisia käsittelyjä varten. Piirustusten sisällön tulee vastata mallia yhte-
neviltä osiltaan. 
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1.2  Ohjeen tausta ja sisältö 

Tämä ohje on valmisteltu soveltamalla vesiväylähankkeisiin Väyläviraston 
aiemmin kehitettyä, inframallinnusta koskevaa ohjeistusta sekä ohjekokoelmaa 
Yleiset inframallivaatimukset YIV2015. Ohjetta on myöhemmin osittain päivi-
tetty vastaamaan ohjeistusta YIV2019. Tämän ohjeen sisältöä tarkistetaan ja 
päivitetään jatkossakin aika ajoin, kun saadaan yleisesti enemmän kokemuksia 
tietomallipohjaisista hankkeista. 
 
Ohjeen tavoitteena on tarkentaa yleistä vesiväylähankkeiden ja -suunnittelun 
ohjeistusta inframallinnuksen näkökulmasta. Ohje kattaa vesiväylän inframal-
linnuksesta lähtötietojen mallinnuksen sekä suunnitelmien mallinnuksen esi-
suunnittelusta rakennussuunnitteluun. Tavoitteena on ohjeistaa käytännön inf-
ramallintamista vesiväylien suunnittelutyössä. Tarkoituksena ei ole käsitellä 
itse suunnitteluasioita kuten väylämitoitusta tai linjalaskentaa. 
 
Tässä ohjeessa käsitellään eri mallityypeistä pääosin lähtötietojen malleja sekä 
suunnitelmamalleja. Rakentamista varten tehtäviä toteutusmalleja ja rakenne-
tun toteumamalleja käsitellään esimerkinomaisesti ilman, että esitetään vaati-
muksia niiden sisällöksi. Ohjeessa ei tarkemmin käsitellä väylien ylläpitoa pal-
velevia ylläpitomalleja, suunnitelmien esittelymalleja sekä eri tarkoituksiin 
tehtyjä yhdistelmämalleja. 
 
Tietomallintamisen ja tämän ohjeen soveltamisesta päätetään hankekohtaisesti 
muiden kuin suurimpien vesiväylähankkeiden osalta. Tätä ohjetta voidaan myös 
sopia sovellettavaksi vain tietyille osille jostain hankkeesta. 

1.3  Aiheeseen liittyvä ohjeistus 

1.3.1  Vesiväyliä koskeva ohjeistus 

Vesiväylien suunnittelua käsitellään Väyläviraston vesiväylänpidon määräyk-
sissä ja teknisissä ohjeissa. Luettelo ohjeista on saatavissa osoitteesta  
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf7/vesivaylanpidon_tekniset_ohjeet_web.pdf 
 

1.3.2  Mallintamisen ohjeistus 

Lopputuotteiden mallinnusohjeet esittävät vaatimuksia vain malleille ja mallin-
nusta tukeville aineistoille. Tehtävien sisällön tulee noudattaa tilaajan muuta si-
sältö- ja toimintaohjeistusta. 
 
Yleiset inframallivaatimukset (YIV) on infra-alan yhteinen tietomalliohjeistus. 
Tämän ohjeen tekohetkellä käyttöön hyväksytyt YIV-versiot on julkaistu vuonna 
2019. Ohjekokonaisuuteen liittyvät myös InfraBIM-nimikkeistö ja Inframodel-
käyttöönotto-ohje. Siltojen ja taitorakenteiden suunnittelussa Väylävirasto vaa-
tii noudattamaan Siltojen tietomalliohjetta. 
 
Luettelo noudatettavista inframalliohjeista on Väyläviraston Internet-sivuilla. 
Yleiset inframallintamisen ohjeet ovat buildingSMART Finlandin Internet-si-
vuilla. Yleisiä noudatettavia infra-alan mallinnusohjedokumentteja ovat seuraa-
vat: 
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 Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje 12/2017 
 Siltojen tietomalliohje 6/2014 
 InfraBIM-nimikkeistö 
 Yleiset Inframallivaatimukset YIV 2019 
 Inframodel-käyttöönotto-ohje 

 
Yleinen inframallintamisen ohjeistus muodostaa kokonaisuuden, joka koostuu 
kolmesta toisiaan tukevasta ja täydentävästä osa-alueesta: 

 Nimikkeistö on yhteinen kieli, johon mallinnus perustuu. 
 Mallinnusvaatimukset kertovat, mitä ja miten mallinnetaan. 
 Formaatit, joissa hyödynnetään ensisijaisesti avoimia standardin mukai-

sia tiedonsiirtoformaatteja ja rajapintoja. 
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2  Mallipohjainen hanke 

2.1  Mallintamisen suunnittelu ja tilaaminen 

Tietomallipohjaista suunnittelua hankittaessa asetetaan mallintamisen yleiset 
tavoitteet ja määritetään, mihin malleja ja mallintamista tarvitaan juuri kysei-
sessä hankevaiheessa. Mallintamisen tavoitteita voivat olla esimerkiksi suun-
nittelukohteen toteutettavuuden varmistaminen tai suunnittelun ja toteutuksen 
laadun parantaminen. Tietomallinnuksen käyttötarkoituksia taas voivat olla esi-
merkiksi 

 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen 
 mallin käyttäminen kommunikoinnin ja tiedonvaihdon tukena hankkeen 

sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa 
 ristiriitojen löytäminen suunnitelman ja olemassa olevien rakenteiden tai 

muiden suunnitelma-alojen välillä 
 hankkeen tiedonhallinta. 

 
Mallintamisen tavoitteiden ja käyttötarkoitusten määrittäminen auttaa myös 
tunnistamaan mallintamiselle tarkoituksenmukaisen laajuuden ja tarkkuusta-
son. Mallintamisen laajuus ja tarkkuustaso esitetään myös tarjouspyynnössä, 
sillä ne vaikuttavat olennaisesti tehtävän työmäärään. Yleensä hankevaihe ja -
tyyppi määrää peruslaajuuden ja -tarkkuuden mallintamiselle, ja tehtävänmää-
rittelyssä tuodaan lisäksi esiin poikkeavuudet siitä. Tarjouspyyntöä laadittaessa 
voidaan hyödyntää esimerkiksi ohjeen liitteenä 1 olevaa taulukkoa, jonka avulla 
voidaan määrittää tilattava mallintamisen tarkkuustaso ja sisältö. Taulukossa 
on oletusarvot, joihin voi tehdä muutoksia ja tarkennuksia hankekohtaisesti. Yh-
distelmä- ja esittelymalleja koskien jo tarjouspyyntövaiheessa on hyvä määrit-
tää myös, miten usein malli päivitetään. Yhdistelmämallien päivitysrytmiin vai-
kuttavat erilaiset suunnittelukokoukset ja esittelymallin päivittämiseen yleisö-
tilaisuuksien lukumäärä. 
 
Tarjouspyyntöä tehdessä harkitaan, riittääkö suunnitelmille tilaajan oma vas-
taanottotarkastus vai tarvitaanko mahdollisesti lisäksi kolmannen osapuolen 
laajempaa tarkastusta. Käytännössä jälkimmäinen vaihtoehto tulee yleensä ky-
seeseen suurimmissa hankkeissa. Mallipohjainen aineisto on osa suunnitelma-
aineistoa, joka tulisi lähtökohtaisesti tarkastaa yhtä aikaa kokonaisuutena. Han-
kekohtaisesti voidaan esimerkiksi aikataulusyistä sopia muusta menettelystä 
kuten suunnitelma-aineiston luovuttamisesta ja tarkastamisesta osissa. 
 
Tietomallipohjaisen suunnittelutehtävän tilaaja määrittelee tarjouspyynnössä 
tietomallinnuksen lähtökohdat, tavoitteet ja toteutuksen sisällön. Palveluntar-
joaja kuvaa vastaavan käytännön toteutuksen tietomallisuunnitelmassa, joka 
voi olla osa projektisuunnitelmaa, osa tiedonhallintasuunnitelmaa tai oma do-
kumenttinsa. Suurimmissa hankkeissa (käytännössä hankkeet, joissa esimer-
kiksi vaaditaan tiedonhallinta- tai projektisuunnitelman esittämistä tarjousvai-
heessa) tilaaja vaatii jo tarjouksen osaksi alustavan tietomallisuunnitelman tai 
tiedonhallintasuunnitelman. Tietomallisuunnitelmassa on kuvattu hanketta 
koskevilta osin 

 miten lähtötiedot mallinnetaan ja lähtötietoaineisto laaditaan 
 miten yhdistelmämalli muodostetaan (jos se laaditaan) 
 mallipohjainen toimintaprosessi ja sen organisointi 
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 mallinnusprosessin päävaiheiden aikataulu suhteessa koko suunnittelu-
työn aikatauluun (mm. tekniikka-alojen yhteensovittaminen) 

 mallinnuksen vastuuhenkilöt 
 mallinnuksen käyttötarkoitukset ja tarkkuustasot 
 mallinnuksen hyödyntäminen yhteistyössä 
 mallinnuksen hyödyntäminen vuorovaikutuksessa (mahdollinen esitte-

lymalli) 
 mallinnuksen dokumentointi 
 mallien tarkastus 
 mallinnuksen laadunvarmistus 
 mallinnuksessa käytettävät ohjelmistot (otettava eri käyttäjätahot huo-

mioon) 
 malliaineiston tallennus ja jakelu sekä 
 malliaineiston luovutus (esitarkastusaineisto ja lopullinen luovutus- 

aineisto). 
 
Myös suunnittelutyön tilaaja käy läpi yllä olevan listan omalta kannaltaan ja 
esittää tarjouspyynnössä sen mukaiset tavoitteet ja rajaukset tehtävälle. 
 
Tarjouspyynnössä esitetään mahdolliset hankekohtaiset muutokset suunnitel-
man esitystapaan ja dokumentointiin suhteessa perinteiseen tapaan. Tällainen 
muutos on esimerkiksi, jos suunnitteluohjeiden mukaisista piirustuksista tai nii-
den sisällöstä jätetään jotain pois. 
 
Hankkeen ensimmäisissä kokouksissa tietomallisuunnitelma käydään läpi ja sitä 
tarkennetaan tarvittaessa. Isoimmissa hankkeissa myös tilaaja voi laatia tieto-
mallisuunnitelman tai tietomallistrategian. Näin voidaan toimia etenkin useam-
pia suunnittelutoimeksiantoja sisältävissä hankkeissa. 
 
Tietomallipohjaisen hankkeen suunnittelua ja tavoitteita käsitellään tarkemmin 
ohjeessa Yleiset inframallivaatimukset YIV2019. 
 
Tietomallipohjaisesti toteutettavassa hankkeessa voidaan sopia tietomallin-
nukseen liittyvistä rooleista, jotka jakautuvat hankkeen eri osapuolten kesken. 
Näitä rooleja on käsitelty ohjeessa Yleiset inframallivaatimukset YIV2019. 

2.2  Yleiset vaatimukset 

2.2.1  Tiedostoformaatit 

Sähköiseen muotoon tallennettu tieto tulee pitää hyödynnettävissä olevassa 
muodossa. Sen vuoksi tiedonsiirrossa on ensisijaisesti pyrittävä käyttämään 
avoimia formaatteja, jotka ovat taitorakenteille IFC ja muille infrarakenteille  
Inframodel. Nämä tietomallipohjaiset tiedonsiirtoformaatit tukevat geometrian 
lisäksi ominaisuus- ja metatiedon välittämistä. Ne eivät kuitenkaan vielä kata 
infran tarpeita kokonaan tai ohjelmistot eivät ole valmiit hyödyntämään niitä  
kokonaisuudessaan. Tämän vuoksi käytetään toistaiseksi myös muita yleisiä 
formaatteja kuten DXF, DWG tai GT silloin, kun niitä käyttämällä saavutetaan 
etua esimerkiksi tiedon säilymisessä. Lisäksi käytetään muita ohjelmistojen 
omia eli natiiviformaatteja sekä pohjatutkimusten tiedonsiirrossa infra-pohja-
tutkimusformaattia. Tulevaisuudessa IFC- ja Inframodel-formaatit ovat katta-
vampia, ja muita formaatteja tarvitaan tiedonsiirrossa yhä vähemmän. 
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2.2.2  Mittayksiköt, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmät 

Mittayksikkönä vesiväyläsuunnittelussa on metri. 
 
Vesiväyläsuunnittelussa käytetään toistaiseksi pääsääntöisesti KKJ-koordinaa-
tistoa. Tietojen merikarttapohjaisissa esityksissä käytetään EUREF-FIN-koordi-
naattijärjestelmää. Näiden järjestelmien väliset muunnokset tehdään Väylävi-
raston ohjeistuksen mukaisesti (ns. navi-ohjeet). 
 
Meriväylien suunnitelmat on aikaisemmin sidottu yleensä jonkin tietyn vuoden 
MW-tasoon, joka on sovittu käytettäväksi hankekohtaisesti ja johon myös tutki-
mukset ja rakentaminen on sidottu. Sisävesillä vastaavana vertailutasona on 
käytetty kyseessä olevalle vesistönosalle määritettyä purjehduskauden alave-
den vertailutasoa.  
 
Vuodesta 2020 lähtien siirrytään vaiheittain käyttämään valtakunnallisesti yh-
tenäisen tavan mukaan EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmää (ETRS-TM35FIN/ 
ETRS-GKn-koordinaatistoa) sekä N2000-korkeusjärjestelmää. N2000-korkeus-
järjestelmä on ollut käytössä jo useissa väylähankkeissa, ja merikartoilla kor-
keusjärjestelmä näkyy arviolta vuodesta 2020 alkaen. Siirtyminen N2000-kor-
keusjärjestelmään alkaa Perämeren alueelta ja saavuttaa täyden kattavuuden 
merialueella vuoden 2026 aikana. Siirtymävaiheen aikana suunnitelma-aineis-
toissa tulee esittää molempien järjestelmien mukaiset tiedot. Suunnittelussa 
käytetyt mitoitusvedenpinnat esitetään pintoina, ja ne sisältyvät lähtötietoai-
neistoon. 
 
2.2.3  Mallien ja osien nimeäminen 

Mallien tiedostojen ja kansioiden nimeämisessä noudatetaan ohjeen Yleiset inf-
ramallivaatimukset YIV2019 periaatteita, joihin tässä ohjeessa esitetään joitain 
täydennyksiä tai poikkeuksia lähtötietoaineistoa ja suunnitelmamallia käsittele-
vissä osuuksissa. 
 
Mallien piirustustasot, osat ja objektit nimetään voimassa olevan Infra raken-
nusosa- ja hankenimikkeistön sekä sen mallipohjaista suunnittelua tukevan laa-
jennuksen, InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti. Objekteihin on liitettävä ensisijai-
sesti niitä vastaava infra-nimikkeistön (tässä: Infra rakennusosa- ja hanke-
nimikkeistö sekä InfraBIM-nimikkeistö) koodi tai Väyläviraston vesiväylien Auto-
CAD-tasomäärittelyn mukainen koodi. 
 
Jos mallinnettavien objektien ominaisuustietojen tallennus ja siirtäminen ei on-
nistu objekteihin liitettyinä ominaisuuksina (attribuutit) esimerkiksi työmaalla 
tai ohjelmistosyistä, voidaan objektien nimeämisessä käyttää Infra Rakentaja-
koodausta (ns. RAK-koodaus). Infra Rakentajakoodaus on yhdistelmä InfraBIM-
nimikkeistöä ja maastomittauskoodistoa laajennettuna siten, että itsekoodi ker-
too rakenneosan materiaalin tai muun ominaisuuden. Tietyissä tapauksissa 
ominaisuustiedon sisältävät objektit on toistaiseksi tarkoituksenmukaisinta siir-
tää DWG-formaatissa (esim. vesiväylätietojen tietopalvelujärjestelmän 2D-tie-
dot eli ns. FME-aineisto). Ominaisuustietoja sisältävien kohteiden tiedonsiirto 
tulee kuitenkin ensisijaisesti tehdä Inframodel-tiedonsiirtoformaatin mukai-
sesti, ja ominaisuustiedot siirretään mahdollisuuksien mukaan koodauksen si-
jaan attribuutteina. 
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InfraBIM-nimikkeistö pohjautuu Infra rakennusosa- ja hankenimikkeistöön, 
jossa nimikkeistön päätaso on nelinumeroinen. Käytännön mallintamisessa 
infra-nimikkeistöä käyttäen rakennepinnoille annetaan kuusinumeroiset luoki-
tuskoodit ja muille rakennusosille (viivat, pisteet ja muut objektit) infra-nimik-
keistön päätason nelinumeroiset koodit. Rakennusosan tai pinnan muodostuk-
seen käytetyt taiteviivat (esim. luiskan yläreuna) ovat InfraBIM-nimikkeistössä 
pääosin luokituskoodiltaan kolminumeroisia lajikoodeja. Vesiväylien AutoCAD-
tasomäärittelyn mukaisessa luokittelussa koodimerkkejä on kuusi. AutoCAD-ta-
somäärittelyn mukaisesta luokittelua käytetään mallintamattoman tiedon esit-
tämisessä (2D-dwg-piirustukset) ja siinä tapauksessa, ettei tarvittavaa nimi-
kettä ole infra-nimikkeistössä. 
 
Pintamallien kuusinumeroisesta luokittelussa poikkeuksena ovat maa- ja kallio-
perämallin pinnat, jotka ovat InfraBIM-tunnuksiltaan yksi- tai kaksinumeroisia. 
Lisäksi aluerajausten ja esimerkiksi maastomallin avulla luodut aluemaiset koh-
teet pintamallina esitettyinä luokitellaan rajausviivan luokituksen mukaisesti, 
ellei kyseiselle pinnalle ole olemassa omaa luokituskoodia. Esimerkiksi suoja-
aluetta kuvaava pinta luokitellaan samalla koodilla kuin suoja-alueen rajaviiva. 
 
Väyläviraston Vesiväyläsuunnitelmien piirustusohjeessa on määritetty vesi-
väyläsuunnitelmien 2D-esitystapa eli väyläsuunnitelma- ja väyläpäätöskar-
toissa käytettävät AutoCAD-kuvatasot. Kyseisen ohjeen liiteaineistona on  
AutoCAD template -tiedosto, jossa on valmiit tasomääritykset, sekä DWG-sym-
bolikirjasto piirustuksissa käytettäville symboleille. Liiteaineisto on ladattavissa 
Väyläviraston Internet-sivuilta. Perinteisissä 2D-piirustuksissa käytetään edel-
leen tätä Väyläviraston AutoCAD-tasomäärittely mukaista tasoluokittelua. 
 
Tiedostojen yleisen nimeämiskäytännön lisäksi harvennetun pisteaineiston har-
vennusperuste tuodaan esiin tiedostonnimessä. Esimerkiksi 1 m * 1 m ruutuun 
keskiarvoharvennettu aineisto nimetään periaatteella <alkuperäinen tiedoston 
nimi tai yhdistelmää kuvaava nimi>_1x1_mean. Vastaavasti minimi- ja maksimi-
harvennuksista käytetään lyhenteitä min ja max. 
 
2.2.4  Mallintamisen tarkkuustasot 

Mallintamisen tarkkuustaso riippuu mm. hanketyypistä, käsiteltävän hankkeen 
suunnitteluvaiheesta, tietomallinnuksen tavoitteista ja mallien hyödyntämis-
tarpeista sekä lähtötietojen tarkkuustasosta. Mallintamisen soveltaminen vesi-
väylähankkeen lähtötietoaineiston ja inframallin eri osille esitetään liitteen 1 
taulukoissa kirjain- ja väritunnuksin (Taulukko 1). 

Taulukko 1.  Mallintamisen soveltaminen vesiväylähankkeen lähtötietoaineis-
ton ja inframallin osille. 

 Mallinnuksen soveltaminen 

P Pakollinen, mallinnetaan aina 

H Mallinnuksesta sovitaan hankekohtaisesti 

E Ei mallinneta 
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Luonnosvaiheisten suunnitelmien tarkkuustaso voi olla alempi kuin valmiin mal-
lin. Myös mallin sisäisesti eri osien tarkkuustaso voi vaihdella suuresti erityisesti 
luonnosvaiheisissa malleissa, mikä tulee tuoda esiin malliselostuksessa. 
 
Vesiväylien yhteydessä ei yleensä ole tarvetta ns. viivamalleille (vrt. esim. tiera-
kentamisen koneohjausmalliaineiston vaatimukset). Suunniteltujen rakenteiden 
pintamallien ei siis tarvitse muodostua yksiselitteisiksi pelkästään luokitelluista 
taiteviivoista kolmioimalla, vaan myös esim. yhdistelmämalleja ja mallien raja-
viivoja voidaan hyödyntää tavoitellun pinnan muodostamisessa. 
 
2.2.5  Malliselostus ja lähtöaineistoselostus 

Palveluntuottaja laatii jokaisesta luovutettavasta mallista malliselostuksen, 
joka kuvaa inframallin ja sen osamallien tilanteen ja tarkkuuden mallin luovu-
tushetkellä. Malliselostus siis kertoo mallin käyttäjälle, mitä ja kuinka tarkkaa 
tietoa malliaineisto sisältää, miten aineisto mahdollisesti poikkeaa oletetusta 
suunnitteluvaiheen malliaineiston sisällöstä sekä mitä epävarmuuksia malliin 
liittyy. Kustakin mallinosasta selostetaan myös, miten ja millä periaatteilla on 
mallinnettu; erityisen tärkeää selostus on tehdä maaperämallille. Lähtöaineis-
toselostus ja suunnitelmamallien malliselostukset laaditaan erillisiksi doku-
menteiksi, jos ne tehdään erillisinä projekteina tai selkeästi eri vaiheessa. Muu-
ten voidaan tehdä malliselostus, joka käsittelee sekä lähtötietoja että suunni-
telmamallia yhdessä dokumentissa. 
 
Yleinen sisältöohje malliselostukselle on esitetty ohjeessa Yleiset inframalli-
vaatimukset YIV2019. Malliselostuksessa esitetään malliaineistoa koskevat pe-
rus- ja tunnistetiedot, joita ovat ainakin 

 suunnittelukohde ja mallin käyttötarkoitus 
 sisältyvät tekniikkalajien mallit ja niiden sisältö 
 käytetyt ohjelmistot ja niiden versiot sekä tiedostomuodot 
 koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
 osien nimeämis- ja numerointikäytännöt 
 suunnitelman tarkkuus sekä mahdolliset puutteet ja keskeneräisyydet 

mallissa suhteessa kyseisen vaiheen vaatimuksiin 
 miten ja millä periaatteilla eri osat on mallinnettu 
 malliaineiston tiedostot (esitetään yksityiskohtaisesti aineistoluette-

lossa) 
 laadunvarmistustoimenpiteet 
 mallin tarkastus- ja hyväksymistiedot 
 malliselostuksen versiohistoria 
 yhteyshenkilöt (+yritys ja vastuualueet, jos useampi eri toimija) 
 muut huomioitavat asiat 

 
2.2.6  Aineistoluettelot ja tietomalliloki  

Sekä lähtötietoaineiston että suunnitelmamallin aineistot luetteloidaan aineis-
toluetteloihin järjestettynä samoin kuin tiedostokansioissa.  
 
Yhdistelmämallissa käytetyt lähtötiedot ja mallitiedostot dokumentoidaan tie-
tomallilokiin, jota ylläpidetään työn ajan. On myös mahdollista laajentaa lähtö-
aineistoluettelon ja suunnitelmamallin aineistoluetteloita tietomallilokin tie-
doilla siten, ettei erillistä tietomallilokia tarvita. Lokiin voi yhdistää myös 
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osamallien itselleluovutustarkastuksen dokumentoinnin, jolloin voidaan var-
mistua osamallien oikeellisuudesta ennen yhdistelmämallin tekemistä. Tieto-
malliloki on keskeinen työnaikainen asiakirja esimerkiksi tietomallikoordinaat-
torin ja tilaajan tarkastuksen kannalta. 
 
Luovutusvaiheessa tietomallilokin avulla voidaan muodostaa luettelo kaikesta 
hankkeeseen sisältyvästä aineistosta. Luettelo sisällytetään hankkeen aineisto-
luetteloon, joka luovutetaan muun aineiston kanssa. 
 
Erillisen tietomallilokitaulukon voi korvata myös yhdistelmämallin kokoamiseen 
käytettävän ohjelmiston automaattisella lokilla, jos lokiin aineistojen tuonnin tai 
poiston yhteydessä tallentuu tai tallennetaan vastaavat metatiedot kuin erilli-
seen taulukkoon. 
 
Tietomallilokiin kirjataan aineistoittain: 

 tekniikkalaji/aineisto 
 yhdistelmämalliin siirtämisen päivämäärä 
 tiedoston nimi 
 tiedoston sijainti 
 mallin tila 
 vastuuhenkilö 
 toimenpiteet ja huomautukset 

 
Tietomallisuunnitelmassa/tiedonhallintasuunnitelmassa kerrotaan yhdistel-
mämallin päivitysaikataulu ja -periaatteet. 

2.3  Suunnittelun lähtötiedot 

2.3.1  Lähtötietojen yleiset periaatteet 

Suunnittelun lähtötiedot kootaan, tarkistetaan ja jalostetaan lähtötietoaineis-
toksi (ent. lähtötietomalli) (Kuva 1), jota päivitetään ja täydennetään suunnitte-
lun aikana hankevaiheesta toiseen. Lähtötietoaineisto sisältää tiedot aiemmista 
suunnitteluvaiheista, muiden tekniikkalajien suunnitelmista sekä suunnittelu-
alueen nykytilaa kuvaavat tiedot harmonisoituna ja tarvittaessa muunnettuna 
sellaiseen formaattiin, joka tukee tietomallipohjaista suunnittelua. Lähtötietoai-
neisto on myös tapa dokumentoida, jaotella, jalostaa ja hallita suunnittelun läh-
töaineistoa. Lähtötieto voi olla tarkempaa kuin mitä suunnitteluvaihe edellyttää. 
Lähtötietoaineistot laaditaan soveltaen ohjetta Yleiset inframallivaatimukset 
YIV2019. 
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Kuva 1.  Lähtötietoaineiston rakenne, jossa kutakin otsikkoa vastaa aineis-
tokansio. Lähtötietoaineisto koostuu muokkaamattomasta lähtö-
tiedosta ja tietomallipohjaista suunnittelua tukevaan muotoon 
muokatusta lähtötiedosta sekä viiteaineistosta. Kansiot A–D sisäl-
tävät nykytilan tietoja. Aiempien suunnitteluvaiheiden aineistot pi-
detään erillään, ja niistä kopioidaan tarvittava tieto lähtöaineis-
toon. 

Lähtötietoaineisto voidaan periaatteessa laatia erillisenä tehtävänä ennen 
suunnittelua. Vesiväylähankkeissa lähtötietoaineisto on kuitenkin yleensä tar-
koituksenmukaisinta koota suunnittelun yhteydessä, koska käytännössä joitain 
lähtötietoaineiston osia, kuten maastomallia ja kalliopintamallia, ei ole tarkoi-
tuksenmukaista mallintaa ennen kuin tiedetään tarkemmin suunnittelun kan-
nalta merkitykselliset alueet. Oleellista on joka tapauksessa varmistua ennen 
varsinaisen suunnittelun aloittamista, että lähtötiedot ovat riittävän kattavia, 
tarkkoja ja luotettavia suhteessa suunnitteluvaiheen vaatimuksiin. 
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Lähtötietoaineiston sisältämät aineistot sekä aineistojen ominaisuus- ja tausta-
tietoja dokumentoidaan lähtöaineistoluetteloon. Lähtöaineistoluettelossa tulee 
olla ainakin seuraavat tiedot: 

 tiedon alkuperä, tuottaja ja käyttöoikeus 
 tiedon luomis- ja muokkauspäivämäärä sekä versio 
 käytetty koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä 
 tiedon tarkkuustaso ja laatu (vähintään sanallinen kuvaus) 
 rakenteista rakennetyyppi, rakennusvuosi ja materiaali. 

 
2.3.2  Lähtötietoaineisto vesiväyläsuunnittelussa 

Aineistojen nimeäminen ja jako kansioihin 
Lähtötietoaineisto jaetaan kuvan 2 mukaisiin pääkansioihin. Alakansioihin A–E 
luodaan tarpeellinen määrä toisen tason alakansioita raaka-aineelle ja lähtötie-
dolle. Pienissä hankkeissa alakansiot voi korvata lisäämällä lähtötietoaineiston 
mukainen koodi tiedostonimeen. 
 

 

Kuva 2.  Lähtötietoaineiston kansiojaottelu. 

Raaka-ainekansion tiedostonimet säilytetään alkuperäisinä, mutta lähtötieto-
kansion tiedostot nimetään mahdollisimman lyhyesti ja kuvaavasti. Metatietoja, 
jotka ovat näkyvissä tiedostopolussa tai lähtöaineistoluettelossa, ei laiteta tie-
dostonimeen. Mikäli alakansioita ei hankkeessa tehdä, tulee lähtötietoaineiston 
mukainen kansiokoodi näkyä tiedostonimessä. Tiedoston nimeen ei kuitenkaan 
tarvitse liittää aineistotunnusta, jos se tallennetaan tunnukselliseen alakansi-
oon. Myös jos jokin lähtöaineistona saatu aineistokokonaisuus sisältää valmiiksi 
tarkoituksenmukaisesti nimettyjä alikansioita, riittää että aineistokokonaisuu-
den ylin kansio varustetaan aineistotunnuksella. Kansion perään lisätään sana 
”TYHJA” (vain ylimmälle kansiotasolle), jos kansioon ei kyseisessä hankkeessa 
kuulu aineistoa, mutta kansiorakenne halutaan säilyttää. 
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Aiempien vaiheiden suunnitelmat 
Suunnittelualueen aiempien vaiheiden suunnitelmat mallinnetaan tarvittaessa 
samoilla periaatteilla kuin suunnitelmamallin osat. Lähtökohtaisesti aiemmat 
suunnitelmat ovat vain viitteellistä aineistoa ja ne tallennetaan erilliseen Aiem-
mat_vaiheet-kansioon. Joitain osia aiempien vaiheiden suunnitelmista saate-
taan voida hyödyntää myös lähtötietoaineistona, jolloin kyseinen mallinnettu ai-
neisto tallennetaan lähtötietokansioon. 
 
Työnaikaiset tiedostot 
Mallintamisprosessin aikana syntyy esimerkiksi erilaisia välivaihetiedostoja, 
joista voi olla hyötyä aineiston jatkokäytössä. Nämä aineistot voi tallentaa va-
paasti jaoteltuna TEMP-kansioon, jonka sisältöä ei tarvitse dokumentoida läh-
töaineistoluetteloon. Näin raaka-aine- ja lähtötieto-kansioita ei tarvitse erik-
seen siivota ylimääräisistä tiedostoista niitä luovutettaessa. Samalla myös 
vältetään mahdollinen hyödyllisen tiedon häviäminen. 
 
A. Maastomalliaineisto 
Maastomalli muodostetaan saatavissa olevasta merenmittauspisteaineistosta, 
jota yhdistellään ja harvennetaan käyttötarkoituksen mukaan. Jos käytettävissä 
on peittävällä luotauksella tehtyä syvyysaineistoa, yleensä riittävä tarkkuus 
suunnittelussa ja rakennettaessa saavutetaan 1 tai 2 m ruutuun harvennetulla 
pisteaineistolla. Aineistoa ei ole tarkoituksenmukaista harventaa liikaa, mutta 
toisaalta hyvin tiheä aineisto ei tuo lisäarvoa esimerkiksi massalaskentaan, vaan 
saattaa vaikeuttaa aineiston hyödyntämistä. Keskiarvoharvennus sopii massa-
laskennassa ja yleisesti käytettäväksi harvennusmenetelmäksi, minimiarvohar-
vennuksella voidaan tarvittaessa korostaa esimerkiksi pieniä, kriittisiä matalik-
koja, jotka keskiarvoharvennusta käytettäessä saattaisivat hävitä aineistosta. 
Tasaisten tai hyvin syvien alueiden syvyyspisteaineistoa, jos alueilla ei ole suun-
nittelun kannalta olennaista merkitystä, voidaan harkinnan jälkeen harventaa 
enemmänkin aineiston koon pienentämiseksi. 
 
Tarvittaessa merenpohjan maastomallia voidaan laajentaa esimerkiksi Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausaineistosta muodostetulla, vedenpäällisellä 
maastomallilla tai rantaviiva- ja kivitiedoilla. 
 
Monikeilaluotausdatan lisäksi laserkeilauksen pistepilveä voidaan hyödyntää 
lähtöaineistona ja taustatietona joillain sovelluksilla. 
 
Lopputuotteena oleva aineisto 
Raaka-aine-kansioon tallennetaan hyödynnetty, täystiheä syvyyspisteaineisto 
– jos se on aineiston tallennuspaikan ja turvaluokituksen ym. seikkojen kannalta 
mahdollista – sekä muu piste- ja viiva-aineisto alkuperäismuodossaan. 
 
Lähtötieto-kansioon tallennetaan suunnittelussa käytetyt maastomallit sekä 
niitä vastaavat lähdeaineistot, jos se on aineiston tallennuspaikan ja turvaluoki-
tuksen ym. seikkojen kannalta mahdollista. Lähdeaineistoilla tässä ja jäljempänä 
tarkoitetaan mallien muodostuksessa käytettyjä viiva- ja pisteaineistoja, joita ei 
välttämättä mallin muodostusprosessissa voida tallentaa osaksi mallia tai sa-
maan tiedostoon mallin kanssa. Harvennettu syvyyspisteaineisto tallennetaan 
lähtötieto-kansioon ASCII-riviformaatissa, jonka rivitiedon esitysmuoto kerro-
taan lähtöaineistoluettelossa ja malliselostuksessa. Merenmittauksen pisteai-
neistoon ei liitetä luokituskoodeja tiedostokokojen pienentämiseksi. 
 

Korv
att

u 1
.12

.20
22

 Väy
läv

ira
sto

n o
hje

ell
a 3

2/2
02

2



Väyläviraston ohjeita 9/2020 21 
Vesiväylien inframalliohje (koekäyttöä varten) 
 
 

 

Alkuperäiset syvyysaineistotiedostot tulee luetteloida lähtöaineistoluetteloon, 
vaikka niitä ei voisikaan siirtää lähtötietoaineiston mukana. 
 
B. Maaperämalliaineisto 
Maaperämalliaineisto sisältää tiedot maakerrosten lisäksi myös kalliopinnan si-
jainnista. Varsinaisten maaperän rakenteita kuvaavien pintamallien lisäksi maa-
perämalliaineistoja ovat muun muassa 

 mahdolliset pintamaalajikartat, aiemmin louhitut alueet tms. pohjan pin-
taa kuvaavat aineistot 

 maaperämallien muodostamiseen käytetyt tutkimustulokset lukuun ot-
tamatta maastomalliaineistoa 

 pohjatutkimus- ja sedimenttinäytetulokset sekä laboratorioanalyysitu-
lokset ja 

 lohkareisuustiedot ja -selvitykset. 
 
Maaperämallien muodostamiseen voidaan käyttää yhdistellen esimerkiksi 

 pohjatutkimuksia, kairauksia ja näytteitä 
 eri menetelmin tehtyjä matalataajuisia luotauksia tai seismisiä reflek-

tioluotauksia 
 sukellustutkimusten tuloksia kuten avokalliorajauksia 
 tietoja aiemmista ruoppauksista 
 erilaisten luotaus- ja muiden tutkimusten perusteella tehtyjä pohjan pin-

tatyyppiluokitteluja, avokalliorajauksia, vinovalovarjostekuvia jne. sekä 
 maastomallia. 

 
Maaperämallin muodostuksessa käytettyihin aineistoihin (pisteet ja viivat) liite-
tään luokituskoodi kohdan 2.2.3 tai vesiväylien AutoCAD-tasomäärittelyn mu-
kaisesti taulukon 2 esimerkin tapaan. 
 
Tulkinnassa ja mallin muodostamisessa käytetyille pohjatutkimuspisteille an-
netaan InfraBIM-luokituksen lisäksi ominaisuudeksi tieto kairaustavasta ja 
päättymistavasta/maalajista. Ominaisuuslyhenne muodostetaan periaatteella 
<tutkimustapatunnus><poimittu piste> käyttäen SGY:n kirjainlyhenteitä eri tut-
kimustyypeille ja päättymistavoille taulukon 3 esimerkin tapaan. Poimittu piste 
-kohtaan laitetaan päättymistapatunnus, vastaavan tulkitun maalajin lyhenne 
tai muu kuvaava, lyhyt nimitys tulkinnalle. 

Taulukko 2.  Esimerkki maaperämallin lähdeaineiston ominaisuuksien luokitte-
luperiaatteesta. 

Aineisto/tyyppi Tunnus 

Avokallion rajaus sukellustutkimuksesta/taiteviiva M07132 

Syvyyspiste monikeilaluotauksesta/piste M07063 

Matalataajuisesta kaikuluotauksesta tulkittu piste/piste M07061 
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Taulukko 3.  Esimerkki maaperämallin lähdeaineiston ominaisuustiedon  
muodostamisperiaatteesta. 

Painokairaus, joka on päättynyt määräsyvyyteen, päättymis-
syvyys/piste 

PAMS 

Painokairaus, joka on päättynyt kiveen, lohkareeseen tai  
kallioon, päättymissyvyys/piste 

PAKL 

Porakonekairaus, joka on päättynyt varmistettuun kallioon, 
kallion yläpinta/piste 

POKA 

Heijarikairauksesta tulkittu moreenikerroksen piste HEMr 

 
Maalajeista tai ruopattavasta maakerroksesta voidaan mallintaa harkinnan ja 
tilanteen mukaan ala- tai yläpinta, mutta kulloinenkin käytäntö on tallennettava 
tiedoston ominaisuudeksi tai, jos se ei ole mahdollista, ilmaistava tiedoston ni-
messä tunnuksilla ap = alapinta tai yp = yläpinta. Merenpohja on aina pinnoista 
ylin. Kalliopinta on periaatteeltaan yläpinta, mitä ei kuitenkaan tarvitse ilmaista 
tiedoston nimessä. 
 
Kallion yläpinnan sijainti (lähtökohtaisesti kiintokallion pinta) mallinnetaan työ-
kohteilla, joilla kalliota on tutkimuksissa havaittu lähellä haraustasoa tai sen 
yläpuolella.  
 
Pilaantuneiden sedimenttien kuorintaruoppaukset mallinnetaan sedimenttitut-
kimusten perusteella suunnitelmamallissa. Pistemäiset sedimenttinäytteenotot 
ja mahdolliset pilaantuneisuuden mukaan jaotellut alueet tallennetaan pohja-
tutkimusten tapaan lähtötietoaineistoon. 
 
Mahdollinen tieto aiemmin louhituista ja ruopatuista alueista voidaan mallintaa 
aluemaisina kohteina pintamalleina tai esittää aluerajauksina, jotka voidaan tar-
vittaessa laskea maastomallin tasoon. 
 
Maaperän mallintamisen tarkkuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Jos tutkimus-
tuloksia on riittävästi käytettävissä, mallinnetaan pohjan tulkittuja maalajiker-
roksia tutkimustavoista riippuvalla tarkkuudella. Olennaista on erotella maaker-
rokset ja alueet, joiden erilaiset ominaisuudet vaikuttavat ruoppauksen työtavan 
valintaan, sijoituspaikkaan tai -kelpoisuuteen tai muuten olennaisesti työhön. 
 
Usein rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävät lohkareisuusselvitykset tallen-
netaan maaperämalliaineistoon. Lohkareisuustieto on tulevaisuudessa tarkoi-
tus tallentaa pisteinä tai objekteina ominaisuustietoineen ja 3D-sijainteineen 
Inframodel-formaatissa, mutta toistaiseksi lohkareisuustiedot tallennetaan 
DWG-paikkatietona esimerkiksi eri kokoluokkien lohkareita kuvaavina ja nume-
roin yksilöityinä blockeina ominaisuustietoineen. 
 
Lopputuotteena oleva aineisto 
Raaka-aine-kansioon tallennetaan saatu alkuperäinen tai tulkintaohjelmasta 
tuotu aineisto, jos se on aineiston tallennuspaikan ja turvaluokituksen ym. seik-
kojen kannalta mahdollista. 
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Lähtötieto-kansioon tallennetaan suunnittelussa käytetyt maaperämallit sekä 
niitä vastaavat lähdeaineistot. 
  
Kalliopinnan lähdeaineistossa tulee erotella tarkkuuden mukaan (ks. InfraBIM-
nimikkeistö) pohjatutkimuksin varmistetut sekä muutoin tulkitut kalliopinnan 
korkeuspisteet, joita voivat olla esimerkiksi määräsyvyyteen päättyneet porako-
nekairaukset, kiveen tai kallioon päättyneet painokairaukset, sukeltajatutkimus-
ten kalliopintahavainnot, luotauksista tehdyt tulkinnat jne. 
 
Maaperämalliaineistoon tallennetaan myös pohjatutkimustulokset uusim-
massa infra-pohjatutkimusformaatissa. 
 
C. Rakenteet ja järjestelmät 
Rakenteet ja järjestelmät sisältää tiedot muun muassa olemassa olevista 

 nykyisistä vesiväylistä (suunniteltava ja risteävät) 
o turvalaitteista 
o navigointilinjoista ja niiden jatkeista 
o väyläalueista 

 muiden väylämuotojen väylistä tarvittaessa 
 putkista ja johdoista 
 laitureista, reunamerkeistä ja muista taitorakenteista sekä 
 luiskaverhouksista, maapadoista, penkereistä, aallonmurtajista yms. ra-

kenteista harkinnan mukaan. 
 
Rakenteiden ja järjestelmien mallinnuksen tapa ja lopputuotteet määräytyvät 
mallin käyttötarkoituksen ja hankevaiheen mukaan. 
 
Lopputuotteena oleva aineisto 
Raaka-aine-kansioon tallennetaan tieto alkuperäisessä muodossaan. Lähtö-
tieto-kansioon tallennetaan muokatut aineistot. 
 
D. Temaattinen aineisto (ent. kartta- ja paikkatietoaineisto) 
Nykytilaa kuvaavaa kartta- ja paikkatietoaineistoa (myös: temaattista aineistoa) 
kootaan lähtötietoaineistoon esisuunnitteluvaiheesta alkaen ja sitä päivitetään 
ja täydennetään suunnitteluprosessin edetessä kunkin vaiheen edellyttämillä 
aineistolla. Kartta- ja paikkatietoaineistoa ovat muun muassa 

 suojelualueet, rajoitusalueet 
 hylyt ja muut erityiskohteet 
 vesiväylätietojen tietopalvelujärjestelmän tiedot 

o merenmittausalueet, harauksissa myös kiinniotot 
o varmistetut alueet 

 merikartta- ja muut rasterikuvat sekä 
 muut paikkatietoaineistot. 

 
Tiedoista esitetään suunnittelun kannalta olennaiset. Suojelualueet ja muut 
vastaavat aluemaiset kohteet voidaan tarvittaessa esittää pintamalleina tai nii-
den rajaviivat pudotettuna ylimmän näkyvän pinnan (esimerkiksi maastomalli 
ja/tai vesipinta) päälle tai yhdistelmämallia ajatellen johonkin sopivaan vakio-
korkoon. 
 
Suunnittelun aikana tehtävät selvitykset, inventoinnit ja niistä koottava tieto 
voidaan viedä paikkatietomuodossa lähtötietoaineistoon. Myös kirjallinen ai-
neisto voidaan linkittää lähtötietoaineistoon mm. sijaintina ja aluerajauksina. 
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Lopputuotteena oleva aineisto 
Raaka-aine-kansioon tallennetaan tieto alkuperäisessä muodossaan. 
 
Lähtötieto-kansioon tallennetaan muokatut aineistot. 
 
E. Viiteaineisto 
Muuta hankkeeseen liittyvää, ei nykytilaa kuvaavaa lähtötietoa kerätään suun-
nitteluprosessissa viiteaineistokansioon. Muiden kansioiden aineistoihin kiinte-
ästi liittyvät viiteaineistot, kuten pohjatutkimus- ja luotausraportit, tallennetaan 
kyseisten aineistojen yhteyteen. Viiteaineistoa ovat muun muassa  

 kyseistä suunnitteluvaihetta koskevat raportit ja selvitykset sekä lupa-
asiakirjat 

 liittyvät suunnitelmat 
 suunnitteluperusteet 
 vedenkorkeus-, tuuli-, virtaus-. liikenne- yms. rakennuspaikan olosuhde-

tiedot 
 maastokäyntien havainnot ja valokuvat 

 
Muiden tekniikkalajien tai muiden vesiväylien suunnitelmien mallit saadaan 
muilta suunnittelijoilta. Jos liittyviä suunnitelmia ei ole tehty tietomallintamalla, 
niitä voidaan silti käyttää viitteellisenä aineistona ja niiden mallintamisesta so-
vitaan tapauskohtaisesti. 

2.4  Suunnitelmamallit 

2.4.1  Yleistä 

Suunnittelu tehdään lähtötietoaineiston pohjalta, ja suunnitteluratkaisujen tie-
dot tallennetaan suunnitelmamalliin. Kuten lähtötietoaineistoa, suunnitelma-
mallia täsmennetään ja tarkennetaan kunkin suunnitteluvaiheen edellyttämillä 
tiedoilla läpi koko suunnitteluprosessin esi- ja yleissuunnittelusta valmiiseen 
rakennussuunnitelmaan. Rakennusvaiheessa malliin vielä päivitetään mahdolli-
set suunnitelmaratkaisujen muutokset. 
 
Suunnitelmamallin lähtökohtana on aina sisällön ja tarkkuuden määritys ennen 
suunnitteluvaiheen alkua. Tällöin otetaan huomioon suunnitteluvaiheen loppu-
tuloksena syntyvän asiakirjan yleiset vaatimukset sekä Väyläviraston ohjeistuk-
sista ja hankkeen erityispiirteistä johtuvat vaatimukset. Prosessissa tärkeitä 
tehtäviä suunnittelutyön ohella ovat eri osapuolten tekemät tarkastukset: oman 
työn tarkastukset, itselle luovutukset ja vastaanottotarkastukset. 
 
2.4.2  Osamallit 

Vesiväylän suunnitelmamallin sisältö voidaan jakaa osamalleihin esimerkiksi 
seuraavasti: 

 Väylämalli 
o Väylälinja 
o Vesiväylän mittalinja (usein sama tai lähes sama kuin väylälinja) 
o Navigointilinjan jatkeet 
o Reunalinjat ja väyläalueet 
o Väylätila (alitettavien kohteiden kohdalla) 
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 Ruoppaukset 
o Pilaantuneiden maiden kuorintaruoppaus 
o Ruoppaus 
o Ruoppaus massanvaihtoa varten 
o Painokuopat 

 Louhinnat 
 Läjitykset ja täytöt 

o Vesiläjitysalueet 
o Läjitys altaaseen 
o Muut täytöt ja stabilointi 

 Merkintä, johdot ja laitteet 
o Turvalaitteet, kelluvat 

 Uudet (sis. siirretyt, tarkistetut, muutetut, uudet) 
 Poistettavat (sis. poistettavat, siirrettävät) 

o Turvalaitteet, kiinteät 
 Uudet (sis. siirretyt, muutetut) 

 Linjamerkit 
o Näkemät 

 Loistot 
o Sektorit 

 Poistettavat (sis. siirrettävät) 
o Kaapelit ja johdot 

 Poistettavat/siirrettävät 
 Muut rakenteet 

o Penkereet, maapadot, eroosiosuojaukset, aallonmurtajat yms. 
 
Osamallien sisältö jaotellaan rakennusosakohtaisen luokittelun mukaisesti.  
Jaottelu on usein tarpeen tehdä myös esimerkiksi ruoppauskohdekohtaisesti. 
 
Osamalleihin jaottelu tehdään kunkin hankkeen sisällön ja laajuuden mukaan. 
Jos vesiväylähanke on esimerkiksi osa laajempaa hanketta, johon sisältyy siltoja 
ja teitä, vesiväylän inframallin osuus voi olla joko omana osamallinaan tai jaotel-
tuna ohjeessa Yleiset inframallivaatimukset YIV2019 esitettyyn osamallien ra-
kenteeseen. 

2.5  Yhdistelmä- ja esittelymallit 

Yhdistelmämalli on eri tietomalleista yhdistetty inframalli, joka voidaan muo-
dostaa eri käyttötarkoituksiin. Yhdistelmämalleja hyödynnetään erityisesti tek-
niikkalajien yhteensovituksessa ja vuorovaikutuksessa. Yhteensovittamisessa 
korostuvat tekninen havainnollistaminen ja esimerkiksi työkalut törmäys- 
tarkasteluihin ja vuorovaikutuksessa esittävä (”oikean näköinen”) havainnollis-
taminen. 
 
Yhdistelmämalli: eri tekniikkalajien suunnitelmamalleista sekä lähtöaineistosta 
muodostettu yhdistelmä, jossa malleja käytetään sellaisinaan eikä niitä muo-
kata kuin esitysasultaan. Useimmissa tapauksissa mallien tietosisältöä suoda-
tetaan tiedon paljouden takia. Tietosisällön hallinnan avulla on mahdollista tar-
kastella haluttuja kokonaisuuksia ja kohteita. 
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Malliin kootaan kaikki tarvittavat aineistot yhteen; käyttötarkoitus määrittää, 
mitä malleja yhdistelmämalliin kannattaa koota. Tiettyyn alueeseen kohden-
nettu malli toimii hyvin, kun halutaan tarkastella vain tiettyä kokonaisuuden 
osaa suunnittelualueella, kuten ruoppauskohdetta. 
 
Tavallisesti yhdistelmämalli kootaan osamalleista tarkoitusta varten tehdyillä 
ohjelmilla. Ohjelmissa on erilaisia ominaisuuksia mm. osamallien hallintaan, 
mittaamiseen ja kommentointiin sekä julkaisuun eri osapuolille. Suunnittelujär-
jestelmän inframalli voi toimia suoraan yhdistelmämallina, mutta käyttöoikeu-
det voivat rajoittaa ulkopuolisen pääsyä siihen. Säännöllinen yhdistelmämallin 
kokoaminen on osa jatkuvaa laadunvarmistusta. Yhdistelmämallin kokoaminen, 
käyttö, julkaisu ja näiden aikataulu tulee esittää tietomallisuunnitelmassa. Aika-
tauluun tulee laittaa mallinnukselle oma kohta, yhdistelmämallin muodostami-
nen, josta nähdään mallin aikataulu suhteessa suunnitteluprosessiin. Mallin-
nuksen tulee seurata suunnitteluprosessin aikataulua, mutta sen erityispiirteet 
(kuten yhdistelmämallin päivittyminen) tulee olla nähtävissä aikataulusta. Mal-
liin liittyy aina tietomalliselostus. Yhdistelmämalli ja selostus antavat yleisku-
van suunnittelutilanteesta. Yhdistelmämalli (yhteensovitus) tulee tehdä hank-
keen koosta riippumatta. 
 
Yhdistelmämalleja voidaan tehdä eri ohjelmilla. Ohjelma tulee valita hankkeen 
käyttötarkoituksen mukaan. Valintaan vaikuttaa esimerkiksi se, kuinka paljon 
mallia halutaan käyttää sidosryhmätyöskentelyssä tai millä tavalla malli halu-
taan jakaa eteenpäin. Ohjelmaa valitessa tulee huomioida, miten kommentointi 
ja kommenttien tallentaminen onnistuvat, voiko useampi henkilö kommentoida 
samanaikaisesti, miten mallin voi jakaa eteenpäin ja kuinka helposti mallin saa 
auki, tarvitaanko mallin katseluun erillistä katseluohjelmaa, onko se ilmainen tai 
voiko mallia katsoa selainpohjaisesti. Sopimusvaiheessa on varmistettava, että 
tilaajalla on käytössään tarvittava ohjelma mallien katseluun. 
 
Mallin tekemisessä tulee ottaa huomioon osamallien ryhmittely, jotta niiden se-
lailu ja valitseminen (päälle tai pois) on helppoa. Yhdistelmämallissa voidaan 
esittää mittoja samalla tavalla kuin piirustuksissakin. Mallissa tulee olla myös 
valmiit näkymät, jotta navigointi on helppoa. Yhdistelmämalli tulee aina valmis-
tella kokouksiin, jotta tiedetään, mitä tarkastellaan ja mitkä kommentit tulee 
käydä läpi. Näistä kohdista tehdään valmiit näkymät. 
 
Yhdistelmämallin hyviä ominaisuuksia ovat 

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

 
Esittelymalli on eri tekniikkalajien suunnittelumalleista sekä lähtöaineistosta 
muodostettu malli, jossa mallit muokataan esittämään lopullista suunnitelman-
mukaista tilannetta. Malli rakennetaan yhdistelmämallin pohjalta käyttäen sa-
moja osamalleja, joita usein muokataan esittelymalliin sopivaksi. Esittelymal-
lissa esitetään näkyvät rakenteet ja suunnitelmat mahdollisimman toden-
mukaisilla tekstuureilla ja objekteilla. Pintojen alla olevat rakenteet (maanpinta, 
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tienpinta, sillanpinta) voidaan jättää pois. Esittelymallissa voidaan navigoida va-
paasti sekä lentäen että kävellen tai ajaa valmiiksi määriteltyjä reittejä. 
 
Esittelymallia käytetään erityisesti sidosryhmätyöskentelyssä ja yleisötilai-
suuksissa tukemaan vuorovaikutusta ja päätöksentekoa sekä viestinnässä ja 
markkinoinnissa. Vuorovaikutustilanteissa on saatu hyviä kokemuksia esittely-
mallin ja yhdistelmämallin yhdistelmistä. Yleisölle on usein tärkeää, että nykyti-
lanne on esitetty mahdollisimman realistisena. Sen sijaan suunniteltu tilanne voi 
olla esitystavaltaan teknisempi ja niin sanotusti luonnosmaisempi. 
 
Havainnollistaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Yleiset inframallivaatimuk-
set YIV2019. 

2.6  Rakentamisen mallit 

Rakentamisen mallien tuottamisessa tulee noudattaa soveltaen Yleiset infra-
mallivaatimukset YIV2019 ohjeita.  
 
Toteutusmalli on infrarakenteen tai -järjestelmän tuotemallin tietosisällön 
osajoukko, joka kattaa toteutuksen näkökulman, eli rakentamisen tehtävät, re-
surssit, ajoituksen, jne. Tilanteesta riippuen toteutusmallilla voidaan esimerkiksi 
tarkoittaa suunnitelmamallista jalostettuja työkoneiden koneohjausmalleja tai 
mittauksia ja maastoon merkintää varten laadittuja paikalleenmittausmalleja. 
 
Koneohjausmallilla tarkoitetaan toteutusvaiheen suunnittelumallista jalostet-
tuja työkoneiden koneohjausmalleja. Mallien käyttö mahdollistaa työkoneauto-
maation hyödyntämisen. Ruoppauksen koneohjausmallit ja -aineistot muodos-
tuvat tyypillisesti kolmioverkkomalleista, taustakartoista sekä syvyyspiste-
aineistoista. Maanpäällisen infran rakentamisessa käytettävät koneohjausjär-
jestelmät poikkeavat hieman ruoppauksessa käytetyistä: rakenteiden ja raken-
nepintojen koneohjausmallit muodostuvat geometrialinjoista, 3D-taiteviivoista 
ja niiden kolmioverkkomalleista sekä pistemäisistä aineistoista ja verkostomal-
leista. 
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa tuotetaan malleja ja aineistoja, jotka esimerkiksi 
voivat sopia suoraan ruoppauksen koneohjausjärjestelmiin tai vain vähäisin 
muutostöin (formaatinmuunnos, osittelu). 
 
Paikalleenmittausmallilla tarkoitetaan toteutusmallin osamallia, jolla raken-
nettavat tai asennettavat kohteet mitataan ja merkitään maastoon toteutusta 
varten. 
 
Maanpäällisissä töissä toteumamalli on rakennusvaiheen toteutumilla päivi-
tetty lähtötieto- ja toteutusmalli. Toteumamalli on myös tapa koota hankkeen 
rakentamisen mittaamisessa ja työkoneohjauksessa käytetty tietosisältö. To-
teumamalli on yhtä kuin toteutusmalli jos kohde on toteutettu toleransseissa. 
Toteumamallin tuottaminen on erityisen tärkeää, koska se sisältää toteutuneen 
rakenteen tai järjestelmän tarkimman kuvauksen. 
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Toteumamalli pitää sisällään toteutuksen toteumamallit, laatumittaukset ja eri-
tyiset kartoitustiedot. Toteumamallin pääasiallinen käyttötarkoitus on raken-
teen laadun- ja vaatimustenmukaisen toteutuksen todentaminen tilaajalle. Li-
säksi tiedot toimivat infraomaisuuden hallinnan lähtötietoina tilaajan kunnossa-
pitoprosesseissa. 
 
Vesiväylien toteumamallien sisältöä käsitellään kohdassa 5.2.2 Rakentamisen 
malleja ja maanrakennustöiden toteumamallin sisältö kuvataan ohjeessa Ylei-
set inframallivaatimukset YIV2019. 
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3  Mallintaminen eri suunnitteluvaiheissa ja 
hanketyypeissä 

Eri hankevaiheissa tehtävän suunnittelun yleinen tietosisältö on määritetty Väy-
läviraston ohjeessa Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta 
(MKL, 2009), jota toistaiseksi sovelletaan vesiväyläsuunnittelussa. 
 

3.1  Mallintaminen eri suunnitteluvaiheissa 

3.1.1  Esisuunnittelu 

Esisuunnitteluvaiheessa vertaillaan alustavasti eri vaihtoehtoja muun muassa 
väylälinjaukselle, väyläalueelle ja merkinnälle sekä selvitetään alustavasti vaih-
toehtojen kustannuksia, vaikutuksia ja toteutuskelpoisuutta. Tavoitteena on 
myös löytää hanketta rajoittavia reunaehtoja. Esisuunnittelussa voidaan alusta-
vasti ohjata tutkimuksia palvelemaan jatkosuunnittelua. 
 
Esisuunnitteluvaiheessa lähtöaineisto saattaa olla hyvin yleispiirteistä, jolloin 
yleinen 2D-esitys kohteesta riittää. 3D-mallintamista käytetään, mikäli aineis-
toa on saatavilla riittävästi. Esimerkiksi olemassa olevaa väylää syvennettäessä 
saatavilla voi olla paljonkin tutkimuksia, jotka kuitenkin voivat olla puutteellisia 
suhteessa uusiin tavoitteisiin, mutta joita voidaan silti hyödyntää esisuunnitte-
lutasoisessa mallinnustyössä. Mallinnuksen päätavoitteena on tuottaa mallit 
alustavissa ruoppausmassalaskennoissa hyödynnettäviksi. Esisuunnitelman-
vaiheen malleihin liittyvät puutteet on erityisen tärkeä tuoda esiin malli- tai 
suunnitelmaselostuksessa, jottei näennäisen tarkkaa mallia pidettäisi totena. 
 
Esisuunnitteluvaiheessa voidaan tyypillisesti mallintaa maastomalli ja kallio-
pintamalli saatavissa olevan aineiston määrittelemällä tarkkuudella ja laajuu-
della sekä väylän uomamalli alustavine luiskineen. 
 
3.1.2  Yleissuunnittelu 

Yleissuunnitteluvaiheessa on tavoitteina määrittää väylätila yksikäsitteisesti 
mitoituksen ja mitoitusperusteiden osalta, määritellä hankkeen toteuttamiseksi 
tarvittavat väylätyöt ja niiden kustannukset, arvioida hankkeen vaikutukset ja 
toteutusedellytykset sekä tarkastella jatkotoimenpiteitä hankkeen kannatta-
vuuden ja vesilain mukaisen luvan hakemisen kannalta. Yleensä yleissuunnitte-
lun loppuvaiheessa käsiteltävänä ja edelleen lopputuloksena on enää yksi, to-
teutettava vaihtoehto, vaikka yleissuunnittelun alkuvaiheessa tarkasteltavia 
vaihtoehtoja olisi useampia. 
 
Yleissuunnitteluvaiheen mallinnuksen yleisenä tavoitteena on luoda edellytyk-
set päävaihtoehtojen parempaan kustannus- ja vaikutusarviointiin, yhteensopi-
vuuden varmistamiseen ja vaihtoehtojen helpompaan vertailuun. Vesiväylien 
yleissuunnittelu tehdään usein monessa vaiheessa, jolloin suunnitelmat tarken-
tuvat asteittain. Suunnittelun ja mallinnuksen tarkoituksenmukainen tarkkuus-
taso riippuu hankkeen tilanteesta ja käytettävissä olevista tutkimustiedoista, jo-
ten mallinnustarkkuus sovitaan osin erikseen hankkeen ja hanketilanteen 
mukaan. 
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Yleissuunnitteluvaiheessa ei vielä mallinneta tarkasti kaikkia teknisiä yksityis-
kohtia kuten tarkkoja ruoppausluiskia ja luiskankaltevuuksien vaihtumisia, kel-
luvan väylämerkinnän painokuoppia ja lopullista sijoittelua pohjaolosuhteiden 
mukaan tai mahdollisten patopenkereiden yms. rakenteellisia yksityiskohtia. 
 
3.1.3  Rakennussuunnittelu 

Rakennussuunnittelussa laaditaan hyväksytyn yleissuunnitelman pohjalta 
ruoppauksen rakennussuunnitelma sillä tarkkuudella ja siinä laajuudessa, että 
urakka voidaan kilpailuttaa ja rakennustyöt voidaan toteuttaa suunnitelman 
pohjalta. Rakennussuunnitelma sisältää kaikki toimenpiteet ja työt, joita väylän 
valmistumiseen tarvitaan: ruoppaustyöt, turvalaitetyöt, läjitysratkaisuihin si-
sältyvät työt, varmistusmittaukset sekä mahdolliset muut toimenpiteet. 
 
Rakennussuunnittelu mallintamalla perustuu yleissuunnitelmamalliin sekä 
yleissuunnitelmavaiheen lähtötietoaineistoon, jota on mahdollisesti täyden-
netty ja tarkennettu rakennussuunnitteluvaihetta varten tehdyillä tutkimuksilla. 
Rakennussuunnitteluvaiheen suunnitelmamalli on lähtökohtaisesti tarkempi ja 
yksityiskohtaisempi kuin yleissuunnitteluvaiheessa, yleensä tutkimusten ja tek-
nisten ratkaisujen tarkennuttua. 
 
Rakennussuunnitteluvaiheen mallinnuksessa esitetään työtekniset ratkaisut 
niin tarkasti, että työnaikainen suunnittelu jäisi mahdollisimman vähäiseksi lu-
kuun ottamatta tarkoituksella urakoitsijan ratkaistavaksi jätettäviä yksityiskoh-
tia. Esimerkiksi ruoppauksen luiskankaltevuudet ja niiden vaihtumiset esitetään 
väylän uomamallissa tarkasti ja siten, ettei malliin tule epäjatkuvuuskohtia, kun 
taas yleissuunnittelussa mallintaminen ei ole vielä näin yksityiskohtaista. Pai-
nokuoppien luiskia ei mallinneta. 
 

3.2  Mallintaminen erityyppisissä hankkeissa 

Hankkeen koolla ja tyypillä on myös merkitystä siihen, miten mallintamista so-
velletaan. Pitkälle viedystä mallintamisesta saadaan eniten hyötyä suurimmissa 
hankkeissa (esim. kauppamerenkulun väylän syventäminen), ja tämä ohje onkin 
tehty pääasiassa tämän tyyppisiä hankkeita ajatellen. Pieniin hankkeisiin ohjetta 
sovelletaan tapauskohtaisesti, ja viitteitä tarpeellisesta mallinnustasosta esi-
merkiksi pieneen kunnostushankkeeseen voi saada tarkastelemalla suuremman 
hankkeen vaatimuksia aikaisemman suunnitteluvaiheen tasolla. 
 
Pienissä hankkeissa, joissa kuitenkin ruopataan ja/tai rakennetaan esimerkiksi 
pengerrakenteita, on ohjeen soveltaminen tarpeen, mutta mallintaminen voi-
daan dokumentoida kevyemmin. Tyypillisessä ns. navi-hankkeessa ei ole ruop-
pauksia, vaan väylään tehtävät muutokset koskevat pääasiassa kelluvia turva-
laitteita ja rekisteritietoja. Tällöin mallintaminen on suurelta osin paikkatietojen 
hallintaa eli tuotetaan esimerkiksi sähköiset suunnitelmapiirustukset siten, että 
tieto on virheetöntä ja oikein luokiteltu (piirustustasot, ohjeistuksen mukaisuus, 
yksiselitteisyys), jolloin tarvittava tieto rekistereihin tehtäviä muutoksia varten 
saadaan luetuksi mahdollisimman suoraan ilman käsityötä. Lisäksi pienimmis-
säkin hankkeissa suunnittelutiedonhallintaan kiinnitetään huomiota ja myös 
lähtötiedot luovutetaan tilaajalle järjesteltynä, vaikkei dokumentoinnin ja kansi-
oinnin tarvitsekaan olla samanlaista kuin suurissa hankkeissa. 
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4  Laadunvarmistus 

4.1  Laadunvarmistuksen yleinen sisältö 

Inframallien laadunvarmistus on osa normaalia suunnittelutoimintaa. Tuotet-
tuja inframalleja tulee tarkastaa tasaisesti suunnitteluprosessin aikana eikä ai-
noastaan luovutuksen yhteydessä. Näin voidaan varmistaa aineiston yhteenso-
pivuus, kattavuus ja mallin oikea tekninen tietosisältö. Inframallin laadun-
varmistus ei korvaa suunnitelman tavanomaista laadunvarmistusta, jossa tar-
kastetaan suunnitteluratkaisujen laatu muilta osin, kuten tekninen ja ympäris-
töllinen kelpoisuus, ohjeiden mukaisuus ja mitoitukset. 
 
Laadunvarmistuksessa inframalleja ja niiden sisältöä voidaan tarkastella muun 
muassa seuraavista näkökulmista: 
 
1. Inframallin laadun arviointi ja yhteensopivuus: onko kokonaisratkaisu toi-

miva ja toteutuskelpoinen? Havaitaanko tekniikka- ja osamallien yhteenso-
vituksessa virheitä ja ristiriitoja? Ovatko mallit yhteensopivia? 

Eri tekniikkalajien suunnitelma-aineiston keskinäinen yhteensopi-
vuus varmistetaan yhdistelmämallin avulla tai visuaalisesti suo-
raan suunnittelujärjestelmästä. On suositeltavaa, että suunnitte-
luratkaisuja tarkastellaan suoraan suunnittelujärjestelmistä, 
mikäli tämä on mahdollista ja kattaa kaikki laadunvarmistuksen 
tarpeet. 
 

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

Kunkin tekniikkalajin suunnittelija tarkastaa aineistojen kattavuu-
den ja oikeellisuuden eri suunnitteluvaiheissa. Suunnittelija on vas-
tuussa siitä, että aineistolle esitetyt alan yleiset ja hankekohtaiset 
vaatimukset täyttyvät täysimääräisinä. 

 
3. Inframallin tekninen tietosisältö: onko inframalli tuotettu suunnitteluoh-

jelmasta vaaditun standardin ja nimikkeistön mukaisesti? 
Mallien laatimisen yhteydessä tarkistetaan, että aineisto on Infra-
model-määrittelyn tai muun sovitun määrittelyn mukaista ja sisäl-
tää riittävän sekä sovitun mukaisen ryhmittelyn. Inframallit tulee 
tuottaa standardin mukaisessa muodossa (pääsääntöisesti avoi-
missa Inframodel- ja IFC-formaateissa) alan yleisten ohjeiden ja 
hankekohtaisten vaatimusten mukaisesti. 
 

4. Tiedonhallinta: tuotettu ja luovutettava suunnitelma-aineisto on dokumen-
toitu ohjeessa esitettyjen hyvien tiedonhallinnan periaatteiden mukaan si-
sältäen vaiheeseen liittyvät tietomalliselostukset, aineistoluettelot ja itsel-
leluovutusdokumentit. 

Laadunvarmistuksessa itselleluovutus ja siihen liittyvä dokumen-
tointi on inframallin laatijalle kuuluva tehtävä. Suoritetut inframal-
lin laadunvarmistustoimenpiteet dokumentoidaan, kuten muukin 
suunnitelmadokumentaatio itselleluovutuksessa. Laadunvarmis-
tusasiakirja voi olla erillinen dokumentti tai osa laadunvalvonnan 
lopputuloksena laadittua itselleluovutusdokumenttia. 
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Inframallien laadunvarmistusta ja aineistojen tarkastamista on käsitelty tar-
kemmin ohjeessa Yleiset inframallivaatimukset YIV2019. 
 

4.2  Suunnittelun laadunvarmistus 

Suunnitelma-aineiston tuottaja on vastuussa tuottamansa aineiston laadusta ja 
siten myös inframallien tietosisällöstä. Aineiston tuottaja on velvollinen tuotta-
maan hankkeen aikana ja lopputuloksena sovitut inframallit standardin mukai-
sessa muodossa alan yleisten ohjeiden ja hankekohtaisten vaatimusten mukai-
sesti sovitussa aikataulussa. 
 
Suunnittelijan tulee valvoa malliaineistoa ja sen laatua koko hankkeen ajan, ja 
sisäisiä tarkastuksia tulee tehdä jo ennen itselleluovutusta. Hankkeen alussa on 
hyvä määrittää välitavoitteet aineistolle. Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien 
yhteensovituksesta ja suunnittelijat omasta tekniikkalajistaan. Tietomallikoor-
dinaattori ohjaa ja koordinoi tarkastuksen, ja hän varmistaa laatua koko hank-
keen ajan. Malliaineiston voi tarkastaa esimerkiksi lukemalla malliaineiston toi-
seen ohjelmaan, jolloin malli kirjoitetaan ulos alkuperäisestä suunnittelu-
järjestelmästä avoimessa tiedonsiirtoformaatissa ja luetaan toiseen järjestel-
mään. Tämän jälkeen tarkastetaan, miten tieto on säilynyt tiedonsiirrossa. 
 
Kun suunnitelma-aineistoa ollaan luovuttamassa eteenpäin seuraavaan vaihee-
seen tai rakentamiseen, tehdään itselleluovutus, joka tulee tehdä ennalta mää-
rättyjen osakokonaisuuksien kautta. Suunnitelmamallit toimitetaan tarkastuk-
seen lähtökohtaisesti samaan aikaan kuin suunnitelmapiirustuksetkin. 
 
Jokainen suunnittelijan tekniikkalajivastaava täyttää esimerkiksi kuvan 3 mukai-
sen itselleluovutuslomakkeen. Tämän jälkeen pidetään yhteinen kokous, jossa 
asiat käydään vielä tarkemmin läpi pääsuunnittelijan ja mallikoordinaattorin 
kanssa. Itselleluovutuksen jälkeen kaikki rastit tulee olla kohdassa ”Kyllä”. Itsel-
leluovutusdokumentit luovutetaan tilaajalle muun aineiston kanssa. Itselle-
luovutuksen dokumentointi voidaan myös sisällyttää osaksi lähtöaineistoluet-
teloa ja tietomallilokia/suunnitelma-aineistoluetteloa, jolloin kuvan 3 kohdat 
sijoitetaan omiin sarakkeisiinsa ja täytetään kunkin aineiston osalta. 
 
Tilaajan tai suunnittelijan käytössä voi olla myös tarkastusohjelmia tai -palve-
luja, jotka tarkastavat esimerkiksi Inframodel-tiedoston rakenteen ja tietosisäl-
lön. 
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Kuva 3.  Tarkastuslista täytetään jokaisen tekniikkalajin osalta. Jokainen 
tekniikkalaji toimittaa oman raporttinsa ennen tarkastuspalaveria. 

4.3  Suunnitelma-aineiston tarkastus 

Tarkastaminen tehdään suunnitelmamalleille ensin esitarkastusvaiheessa ja 
toisen kerran, kun suunnitelmat ovat valmiit. Mallien tarkastaminen voidaan 
teettää varsinkin suurimmissa hankkeissa ulkopuolisella toimijalla, jolla on tar-
vittava kokemus, osaaminen ja työkalut osatehtävän suorittamiseen. Mallien 
tarkastamiseen kuuluu myös suunnitelmien sisällöllinen tarkastus, ja tarkastuk-
sesta voidaan laatia myös sanallinen tarkastusraportti tarkastustaulukoiden li-
säksi. Malleista ei voida tarkastaa kaikkia suunnitelmaratkaisuja, vaan malli toi-
mii piirustusten tukena ja toisin päin. Palveluntuottaja vastaa siitä, että esi-
tarkastuksessa havaitut virheet tai puutteet korjataan, ja aineistoa ei ole tarpeen 
toimittaa uusintatarkastukseen kuin vakavien puutteiden kohdalla. 
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Tarkastuksessa tehtävänä on tarkastaa digitaalinen luovutettu malliaineisto. 
Tarkastuksenhavainnot tulee kirjata tarkastustaulukkoon, jossa aineistokohtai-
sia tarkastushavaintoja voidaan esittää myös kuvin. Taulukkoon varataan sarak-
keet suunnittelijan vastineita varten. Yhdistelmämalleja kokoavissa ohjelmissa 
on nykyisin mahdollisuus tallentaa näkymiä mallista ja kommentoida suoraan 
malliin, mitä voidaan hyödyntää tarkastuksessa. 
 
Mikäli mahdollista, malliaineisto luovutetaan kokonaisuudessaan jo esitarkas-
tukseen. Suunnittelussa tuotettujen piirustusten tulee olla tarkastuksessa mu-
kana samaan aikaan mallipohjaisen aineiston kanssa. 
 
Tarkastukseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 
 
1. Koko suunnitelma-aineisto (piirustukset, selostukset ja inframalli- 

aineisto) on toimitettu. 
2. Aineistossa on kaikki tarvittavat dokumentit: 

a. itselleluovutusdokumentit 
b. tietomalliselostus 
c. lähtötietoaineistoluettelo 
d. tietomalliloki eli suunnitelma-aineistoluettelo. 

3. Malliaineiston tarkastus: 
a. Malliluetteloissa luetellut osamallit ovat oikein nimettyinä  

oikeissa kansioissa. 
b. Toimitetun yhdistelmämallin osamallit vastaavat erillisinä  

toimitettuja osamalleja. 
c. Osamalleista kootaan yhdistelmämalli toisella ohjelmalla tai  

luetaan osamallit toiseen suunnittelujärjestelmään 
4. Suunnitelman sisältö: 

a. Yhdistelmämallissa on esitetty hyväksymisen kannalta olennaiset 
asiat. 

b. Mallien ja piirustusten sisällöt vastaavat toisiaan. 
 

Tarkastuksen vaiheissa 1–2 varmistetaan, että on saatu toimeksiannon mukai-
nen aineisto laadunvarmistusdokumentteineen. Vaiheessa 3 tarkastetaan varsi-
nainen malliaineisto visuaalisesti sekä pistokokein hyödyntäen sisäisen tarkas-
tuksen tarkastuskohtia. Vaihe 3 käsittää tarkastuksen koko aineistolle tai osalle 
siitä toisella ohjelmalla. Vaihe 4 vastaa yleisesti suunnitelmien tarkastusta, 
jossa tarkastetaan itse suunnitelma ja ratkaisujen oikeellisuus tekniikkalajeit-
tain. 
 
Esitarkastukseen tarvitaan vähintään suunnitelmapiirustuksia vastaava yhdis-
telmämalli (tai vastaava malliaineisto); täydellisen luovutusaineiston (lähtötie-
toaineiston ja suunnitelmamallien osamallit) vaatimus sovitaan hankekohtai-
sesti tehtävänmäärittelyssä. 
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5  Luovutettava aineisto 

5.1  Yleiset periaatteet 

Mallinnuksen koko prosessin aikana on huolehdittava siitä, että kerran mallin-
nettu tieto on luotu sellaisessa muodossa ja dokumentoitu siten, että tieto on 
helposti käytettävissä prosessin seuraavissa vaiheissa. Osaa mallinnustiedoista 
voidaan käyttää sellaisinaan vaiheesta toiseen siirryttäessä, osaa tarkennetaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa vaiheen vaatimuksia vastaaviksi. Tärkeää on 
tehdä perustyö kerralla oikein. 
 
Jokaisen suunnittelu- ja rakennusvaiheen päätteeksi luovutetaan malliaineisto, 
jota hyödynnetään seuraavassa vaiheessa: 

 Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee palvella 
seuraavan vaiheen suunnittelun hankintaa. 

 Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen malliaineiston tulee olla seu-
raavan vaiheen suunnittelun lähtökohtana. 

 Siirryttäessä rakennussuunnitelmavaiheesta rakentamiseen malliai-
neiston tulee palvella rakentamisen hankintaa ja rakentamista. 

 Siirryttäessä suunnitteluvaiheesta toiseen ja edelleen rakentamiseen 
malliaineiston tulee palvella päätöksentekoa ja hallinnollista käsitte-
lyä. 

 Rakentamisen jälkeen malliaineiston tulee palvella kunnossapitoa ja 
omaisuudenhallintaa. 

 Seuraavissa vaiheissa tuotettu digitaalinen aineisto toimii tulevien 
hankkeiden lähtötietoina. 

 
Jotta luovutusaineistolla olisi paras mahdollinen jälleenkäyttöarvo seuraavalle 
käyttäjälle, tulee aineistolle asetettuja vaatimuksia noudattaa täysimääräisesti. 
Vaatimukset koskevat erityisesti kyseiseen vaiheeseen liittyvää dokumentaa-
tiota ja tiedonhallintaa. Tarkemmin vaatimukset koskevat tiedon sisältöjä, me-
tatietoja, tietomalliselostuksia ja tiedonsiirtoformaatteja. 
 
Kaikki mallit ja sähköiset dokumentit luovutetaan sopimuksen mukaisesti tilaa-
jalle, jolla on oikeus käyttää malleja vastaavin ehdoin kuin perinteisiä dokument-
teja. Malleista poistetaan varsinaiseen suunnitelmaan kuulumattomat tasot ja 
mallinnuskomponentit sekä muiden suunnittelijoiden mallit ennen lopputuot-
teen luovuttamista ja jakamista muille osapuolille. Yhdistelmä- ja katselumallit 
ovat yksi tapa hyödyntää tietomalleja, ja niiden laatimisesta ja luovuttamisesta 
sovitaan erikseen. 
 
Eri vaiheiden luovutusaineistoissa lähtökohtana on, että tietoa siirretään avoi-
milla ja kaikkien osapuolten käytettävissä ja hyödynnettävissä olevilla tiedon-
siirtoformaateilla Inframodel ja IFC, jota käytetään siltojen ja muiden taitoraken-
teiden tiedonsiirtoformaattina. Tämän lisäksi aineisto luovutetaan myös ohjel-
miston omassa tiedostomuodossa (ns. natiivimuoto). Mikäli aineistoa ei ole pe-
rustellusti mahdollista tuottaa avoimilla tiedonsiirtoformaateilla, käytännöistä 
sovitaan tilaajan kanssa. Useimmiten näissä tilanteissa käytetään yleisiä tun-
nettuja muotoja kuten DWG, DGN, DXF tai kaksiulotteisen tiedon paikkatietofor-
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maatteja. Hankekohtaisesti määritellyt tiedonsiirtotavat tulee selostaa hank-
keen tietomalli-/tiedonhallintasuunnitelmassa ja malliselostuksissa. Aineisto-
kohtaiset kuvaukset tiedonsiirtoformaateista esitetään liitteen 1 taulukossa. 

5.2  Sisältö eri hankevaiheissa 

5.2.1  Lähtötiedot ja suunnittelu 

Lähtötietoaineiston sisältö ja lähtötiedon mallintaminen riippuvat hankevai-
heesta. Liitteessä 1 on esitetty lähtötietoaineiston nykytilaa kuvaavan malliai-
neiston sisältöä ja vaatimukset mallintamisen soveltamisesta eri hankevai-
heissa. Tiedot esitetään sekä aineistoittain että tarkennetusti, InfraBIM-nimik-
keistöluokituksen mukaisesti. Vaatimukset ovat oletusarvoja, joita voidaan tar-
vittaessa muokata hankekohtaisesti tai niihin voidaan lisätä tarkennuksia. 
 
Kuten lähtötietoaineiston, myös suunnitelmamallin sisältö ja mallintaminen 
riippuvat hankevaiheesta. Liitteessä 1 on esitetty vesiväylähankkeen suunnitel-
mamalliaineiston sisältöä ja vaatimukset mallintamisen soveltamisesta eri han-
kevaiheissa aineistoittain sekä InfraBIM-luokituksen mukaisesti. Muiden kuin 
tämän ohjeen taulukoissa esitettyjen rakennusosien mallintamisessa sovelle-
taan YIV-ohjeistuksissa esitettyjä periaatteita. 
 
Mallinnuksen luovutusaineisto koostuu seuraavista osista: 

 lähtötietoaineisto 
o malliaineisto (ks. Liite 1) eli lähtötietoaineiston kansiorakenne ja 

mahdollinen TEMP-kansio 
o lähtöaineistoselostus (muokattava formaatti kuten DOCX oltava 

mukana) 
o lähtöaineistoluettelotaulukko (muokattava formaatti kuten XLSX 

oltava mukana) 
 suunnitelmamalli 

o malliaineisto (ks. Liite 1) ja mahdollinen TEMP-kansio 
o malliselostus (muokattava formaatti kuten DOCX oltava mukana) 
o tietomalliloki eli suunnitelma-aineistoluettelotaulukko (muokat-

tava formaatti kuten XLSX oltava mukana) 
 itselleluovutus- ja tarkastusdokumentit (PDF, XLSX) 
 mahdollinen yhdistelmämalli (katselupaketti, WEB-palvelu tai maksut-

tomilla katseluohjelmilla katseltavissa oleva formaatti) 
 
Vesiväylän lähtötietoaineisto ja suunnitelmamalli liitetään suunnitelman muun 
suunnitelma-aineiston yhteyteen. Inframalli korvannee ainakin osan perintei-
sistä suunnitelmadokumenteista, joiden sisällöstä sovitaan hankekohtaisesti. 
Esimerkiksi rakennussuunnittelun lopputuotoksista voidaan sopia jätettäväksi 
pois poikkileikkauspiirustukset, luotauskartat sekä tutkimus- ja kalliopintakar-
tat tai osa näistä. Karttaesityksiäkin kuitenkin tarvitaan toistaiseksi esimerkiksi 
arkistointia ja vesiluvan hakemista varten. 
 
Jos malliaineisto sisältää turvallisuusluokitukseltaan muuta kuin julkista me-
renmittausaineistoa, kyseinen aineisto siirretään erikseen sovituin järjestelyin. 
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5.2.2  Rakentamisen toteuma, digitaalinen luovutusaineisto 

Digitaalisella luovutusaineistolla korvataan perinteinen, dokumentteihin poh-
jautuva valmiin työmaan luovutus. Digitaalinen luovutusaineisto muodostuu 
esimerkiksi toteumamallista ja -piirustuksista, laadunvarmistusaineistosta sekä 
niihin liittyvästä dokumentaatiosta. Aineistolla todennetaan rakentamisen laatu 
ja se toimii kokonaisuudessaan lähtötietona kunnossapitovaiheelle sekä tule-
vaisuudessa tehtävälle suunnittelulle. Digitaalinen luovutusaineisto parantaa 
hankkeen elinkaaren tiedonhallintaa. Sen avulla siirretään tietoa eteenpäin seu-
raaville hankevaiheille ja se helpottaa kerätyn tiedon jälleenkäyttöä. 
 
Yhdenmukainen luovutustapa ja aineiston dokumentointi on olennainen osa 
hankkeista syntyvän tiedon jälleenkäytön edellytysten helpottamista. Sen 
vuoksi luovutettava aineisto tulee jaotella vakioidusti ja siihen tulee sisällyttää 
aineistoselostus ja -luettelo. Luovutusaineisto voi olla esimerkiksi seuraavanlai-
nen: 
 

 Selostus 
o vastaavasti kuin suunnitteluvaiheen malliselostukset 

 Toteumamalli, väylätöiden osalta 
o haraustiedot 
o ruopatut ja louhitut alueet (aluerajaukset, materiaaleittain) sekä 

lopullisen pohjan luotausaineisto 
o kalliopinnan malli louhintaporauskoroista ja päättymissyvyydet 
o asennetut turvalaitteet 
o pima-ruoppausten toteumatiedot 

 Taitorakenteet 
o taitorakenteiden ylläpitomallit ja -selostukset sekä 
o muu taitorakennerekisterin ja edellyttämä aineisto 

 Toteumapiirustukset 
o sovittaessa, hankkeen toteuman mukaisesti päivitetyt rakennus-

suunnitelmapiirustukset 
 Laatuaineisto, rakentamisen laadun todentamiseen liittyvät aineistot ja 

dokumentit kuten: 
o poikkeamaraportit 
o laatumittaukset ja niiden yhteenvetoraportit 
o materiaali- ja tekniset tiedot (rakenteet) 
o ruoppauksen ja sijoitetun ruopatun materiaalin tiedot (proomu-

kuorman indeksoitu lähtöpaikka ja purkupaikka pistetietona, omi-
naisuutena arvio pääasiallisesta materiaalista/materiaaleista) 

 Viiteaineisto, muuta aineistoa täydentävät tiedostot, kuten: 
o maaperätiedot (täydentävät pohjatutkimukset ja koekuopat, kal-

liopintakartoitukset, maanpäällinen maastomalli) 
o kolmannet osapuolet (esim. louhintatöihin liittyvät katselmukset) 
o valokuvat 

 Aineistoluettelo 
o kootut aineistot luetteloitu tiedostoittain kansiorakenteen mukai-

sessa rakenteessa. 
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Tiedot jaotellaan aineistoittain omiin kansioihin ja InfraBIM-nimikkeistöä hyö-
dyntäviin alakansioihin. Aineistoluetteloon kerätään kaikki luovutettavat tiedos-
tot kansiorakenteen mukaisesti jäsenneltyinä. Luetteloon lisätään linkitykset 
kansiorakenteeseen ja se toimii aineiston sisällysluettelona. Tiedostojen luovu-
tusformaattina käytetään pääsääntöisesti avoimia tiedonsiirtoformaatteja na-
tiiviformaatteja sekä yleisesti tunnettuja formaatteja samoin kuin suunnittelu-
vaiheiden tiedonsiirrossa. 
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Inframallin tarkkuuus‐ ja sisältövaatimukset  ‐ yleissuunnitelmavaihe
20190628

P

H

E

KOHDE VAATIMUS GEOMETRIA JA LISÄTIEDOT LUOVUTUSFORMAATTI HANKEKOHTAISET TARKENNUKSET/POIKKEUKSET

Kohde tai rakenneosa jota vaatimukset koskevat

Mallinnus‐

vaatimus 

hankevai‐

heittain

Kuvaus tiedonsiirron luovutettavasta aineistosta

(luokiteltu 3D‐tieto, ellei erikseen mainittu muuta)

aineiston lähtökohtainen 

luovutusformaatti 

natiiviformaatin lisäksi

Lähtötietoaineisto Yleis

A Maastomalli

Maastomalli, pintamalli P kolmioverkko, merenpohja ja maanpäällinen aineisto yhdistetään tarvittaessa Inframodel

Maastomalli, lähdeaineisto P
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon

Inframodel (ei keilaukset ja 

luotaukset)

B Maaperämalli

Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, pintamalli H kolmioverkko; mallintaminen, tarkkuus ja sisältö hankekohtaisesti Inframodel

Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, lähdeaineisto H
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon
Inframodel

Kalliopinta, pintamalli P kolmioverkko Inframodel

Kalliopinta, lähdeaineisto P
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon
Inframodel

Lohkareisuustiedot E ‐

Pintamaalaji‐ ja avokalliotiedot H tietomäärän mukaan joko 2D‐aluerajaukset tai pistemäiset tiedot DWG

Pohjatutkimukset H tarvittaessa esim. 3D‐diagrammit tai putket
Infra‐pohjatutkimusformaatti, 

mallinnettuna DWG

Pilaantuneet maat P 2D‐aluerajaukset tai pistemäinen aineisto DWG

Aiemmat ruoppaukset P 2D‐aluerajaukset materiaaleittain/pistemäiset materiaalitiedot DWG

Aiemmat louhinnat P
2D‐aluerajaukset louhituista alueista, mahdollinen tarkempi tieto 

kolmioverkkona
DWG

Mitoitusvedenpinnat H

kolmioverkko suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti maastomalliin;

mallinnetaan esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa mitoitustasoa tai 

visualisointitarkoituksiin

Inframodel

C Rakenteet

Turvalaitteet, kiinteät P/H
2D‐pisteet (block); hankekohtaisesti ulkopinnat/tilanvaraus 3D‐

tilavuuskappaleena
DWG

Turvalaitteet, kelluvat P 2D‐pisteet (block) DWG

Sektorit ja näkemäalueet P/H 2D‐taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D‐aluerajaus DWG

Kaapelit ja johdot P 2D‐taiteviivat DWG

Olemassa olevat väylät

Navigointilinjat P 2D‐taiteviivat (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa) DWG

Navigointilinjojen jatkeet P 2D‐taiteviivat (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa) DWG

Väylä‐, ankkurointi‐, erityisalueet yms. P
2D‐aluerajaukset (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa 

tiedostossa)
DWG

Väylätilat H tarvittaessa tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla DWG

Muut rakenteet

Sillat H tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus DWG

Laiturit H tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus DWG

Luiskaverhoukset, eroosiosuojaukset H tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus DWG

Penkereet, aallonmurtajat, padot H tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus DWG

Muut rakenteet ja järjestelmät H

D Temaattinen aineisto

Kiinteistö‐ ja maanomistustiedot P
kiinteistörajat 2D‐aluerajauksena ja tunnukset pisteinä/tekstinä 

lupasuunnitteluvaiheessa
DWG

Suojelualueet, rajoitusalueet yms. aluemaiset kohteet ja 

paikkatietoaineisto
P 2D‐aluerajat DWG, paikkatietoformaatit

Kartta‐ ja rasteriaineistot E siirretään alkuperäinen aineisto
rasteriformaatit (ortokuvat, 

merikartat tms. georeferoituja)

Muut vesiväylätietojen tietopalvelujärjestelmän tiedot (n. 

FME‐aineisto)

Merenmittausalueet P 2D‐aluerajat DWG

Varmistetut alueet P 2D‐aluerajat DWG

Kiinniotot E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Kivet E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Nimistö E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Vesiliikennemerkit ja valo‐opasteet E siirretään alkuperäinen aineisto

E Viiteaineisto

Ei‐nykytilaa kuvaavat: suunnitteluperusteet, liittyvien 

suunnitelmien ja hankkeiden tiedot,  raportit ja selvitykset, 

lupa‐asiakirjat

E siirretään alkuperäinen aineisto DWG, DOCX, XLSX, PDF yms.

Suunnitelmamalli Yleis
Suunnitelmapiirustus‐dwg:ssä esitettyä, luokiteltua 2D‐tietoa ei tarpeen 

erotella omiksi tiedostoiksi inframalliin

1 Väylämalli

Navigointilinjat P 2D‐taiteviivat DWG

Mittalinja P
2D‐taiteviiva, mallinnetaan erikseen jos poikkeaa väylälinjasta,

esim. Civil3D‐mittalinja (alignment‐objekti)
DWG, Inframodel

Navigointilinjojen jatkeet P 2D‐taiteviivat DWG

Reunalinjat P taiteviivat (väyläalueiden mallien pohjana) DWG

Väylä‐, ankkurointi‐, erityisalueet yms. P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

Väylätila H tarvittaessa tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla DWG

2 Ruoppaussuunnitelma

Ruoppauskohteet/urakka‐alueet P 2D‐aluerajaukset DWG

Muut urakkakohtaiset aluerajaukset E ‐

Ruoppaukset

Pilaantuneiden maiden kuorintaruoppaukset P 2D‐aluerajaukset poistosyvyyden, pilaantuneisuuden tms. mukaan DWG

Ruoppaukset kohteittain P

kolmioverkko (esim. massalaskentaan käytetty rautalankamalli: 

haraustaso+luiskat alustavine luiskankaltevuuksineen);

2D‐aluerajaukset ruoppausalueista

Inframodel, DWG

Painokuopat E ‐

Louhinnat

Louhinnat kohteittain P

kolmioverkko (massalaskentaan käytetty rautalankamalli: haraustaso+luiskat 

alustavine luiskankaltevuuksineen),

2D‐aluerajaukset louhittavista alueista

Inframodel, DWG

Läjitykset ja täytöt

Vesiläjitysalueet P 2D‐aluerajaukset, täyttötasot kolmioverkkona Inframodel, DWG

Läjitys altaaseen P 2D‐aluerajaukset, täyttötasot kolmioverkkona Inframodel, DWG

Muut täytöt ja stabilointialueet P 2D‐aluerajaukset, tarvittaess täyttöpinnata kolmioverkkona Inframodel, DWG

3 Merkintä, johdot ja laitteet

Turvalaitteet, kiinteät P/H 2D‐pisteet (block), tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus 3D‐tilavuuskappaleena DWG

Turvalaitteet, kelluvat P 2D‐pisteet (block) DWG

Sektorit ja näkemäalueet P/H 2D‐taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D‐aluerajaus DWG

Kaapelit ja johdot E ‐ (poistettavat, suojattavat, siirrettävät)

Vesiliikennemerkit ja valo‐opasteet H 2D‐pisteet (block) DWG

Muut vesiliikenteen rakenteet ja järjestelmät H

4 Muut rakenteet

Penkereet, maapadot, eroosiosuojaukset, aallonmurtajat 

yms.
P ulkopinnat/tilanvaraus Inframodel/DWG

Siltti‐ ja kuplaverhot E ‐

Mallinnuksen pakollisuus

Pakollinen, mallinnetaan aina

Mallinnuksesta sovitaan hankekohtaisesti

Ei mallinneta
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RO = Rakennusosa

RO Suunnitelman osa Yleis Lisähuomiot

121300 Poistettavat pilaantuneet maat, vedenalaiset, alapinta E

1640* Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot (ruoppaus) P 2D/3D‐aluerajaukset ruopattavista alueista DWG

164030 Vedenalaiset kaivannot, painokuoppa, alapinta E

164040 Vedenalaiseen massanvaihtoon kuuluva kaivanto, alapinta P kolmioverkko Inframodel

164100*
Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot, erittelemätön, 

alapinta
E

164110‐

164160

Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot, eri maatyypit, 

alapinta
E

1649* Muut vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐rakenteet H

164910 Ruoppauksen erityistoimenpidealue H Inframodel

164920 Aiemmin ruopattu alue H Inframodel

1740* Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot P 2D/3D‐aluerajaukset louhittavista alueista DWG

174000 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot P
kolmioverkko, yhdistelmä haraustasosta ja teoreettisista luiskista (luiskat joko 

yli leikkaustason tai leikkauksen yläreunaan)
Inframodel

174100*
Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot, erittelemätön, 

alapinta
E

174110
Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot, hs‐0,5 m, 

alapinta 
H Inframodel

174920 Aiemmin louhittu alue E

180000 Penkereet, maapadot ja täytöt P kolmioverkko, ulkopinnat Inframodel

181120* Veteen pengerretty maapenger, yläpinta E

181220* Veteen pengerretyt louhetäytöt, yläpinta E

182000* Maapadot ja aallonmurtajat P kolmioverkko, ulkopinnat Inframodel/DWG

184000* Ruoppausmassojen läjittäminen, yläpinta P kolmioverkko Inframodel

184100
Ruoppausmassojen läjittäminen altaaseen, ylin sallittu 

taso, yläpinta
P kolmioverkko Inframodel

184200
Ruoppausmassojen läjittäminen merenpohjaan, ylin 

sallittu taso, yläpinta
P kolmioverkko Inframodel

211100* Suodatinkerros, yläpinta E

211200* Suodatinkangas E

222000* Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset, yläpinta E

251000 Vedenpinta H

kolmioverkko suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti rantaviivaan;

mallinnetaan esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa mitoitustasoa tai 

visualisointitarkoituksiin

Inframodel

251100 Vedenpinta, MW H Inframodel

251200 Vedenpinta,NW H Inframodel

251210 Vedenpinta,NWnav H Inframodel

251300 Vedenpinta,HW H Inframodel

251310 Vedenpinta,HWnav H Inframodel

252000 Väyläpinta, haraustaso

252100 Väyläpinta, haraustaso vesiväylä‐ tai satama‐alueella  P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

252200
Väyläpinta, haraustaso vesiliikenteen erityis‐ tai 

ankkurointialueella 
P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

253000
Vesiväylä‐ tai satama‐alueen ruoppauksen alin 

yhdistelmäpinta
P

kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin), yhdistelmä 

haraustasosta ja teoreettisista luiskista (luiskat joko yli leikkaustason tai 

leikkauksen yläreunaan)

Inframodel

*Olemassa olevan Infra rakennusosa‐ ja hankenimikkeistön pohjalta

luotu luokituskoodi. Muut luokituskoodit on luotu InfraBIM‐

nimikkeistöön vesiväylien mallintamista varten.
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Inframallin tarkkuuus‐ ja sisältövaatimukset  ‐ rakennussuunnitelmavaihe
20190628

P

H

E

KOHDE VAATIMUS GEOMETRIA JA LISÄTIEDOT LUOVUTUSFORMAATTI HANKEKOHTAISET TARKENNUKSET/POIKKEUKSET

Kohde tai rakenneosa jota vaatimukset koskevat

Mallinnus‐

vaatimus 

hankevai‐

heittain

Kuvaus tiedonsiirron luovutettavasta aineistosta

(luokiteltu 3D‐tieto, ellei erikseen mainittu muuta)

aineiston lähtökohtainen 

luovutusformaatti 

natiiviformaatin lisäksi

Lähtötietoaineisto Raksu

A Maastomalli Usein tarkoituksenmukaista jaotella maastomalli kohteittain

Maastomalli, pintamalli P
kolmioverkko, merenpohja ja maanpäällinen aineisto yhdistetään 

tarvittaessa; jaottelu kohteittain, läjitysalueittain tms. tavalla
Inframodel

Maastomalli, lähdeaineisto P
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon

Inframodel (ei keilaukset ja 

luotaukset)

B Maaperämalli Usein tarkoituksenmukaista jaotella maaperä‐ja kalliomallit kohteittain

Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, pintamalli P/H

Jos ruopattava materiaali pääasiassa homogeenistä kohteiden sisällä, ei 

välttämättä tarpeen mallintaa. Jos ruoppauksen ottosyvyys on pieni, voidaan 

hankekohtaisesti korvata pintamaalajitiedoilla.

kolmioverkko; tarkkuus ja sisältö hankekohtaisesti (esim. laajuus, kerrosten 

määrä, maalajiryhmä/maalajikohtainen/muu ominaisuuksien mukainen 

erottelu kuten kitka‐ ja koheesiomaat), jaottelu kohteittain

Inframodel (pintamalli)/DWG

Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, lähdeaineisto P/H
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon
Inframodel

Kalliopinta, pintamalli P kolmioverkko, jaottelu kohteittain Inframodel

Kalliopinta, lähdeaineisto P
pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 

samaan tiedostoon
Inframodel

Lohkareisuustiedot P
yksittäisten lohkareiden sijainnit (yläpinta) 3D‐pisteinä 

(block)ominaisuustietoineen (kokoluokka, muoto)
DWG/Inframodel

Pintamaalaji‐ ja avokalliotiedot P 3D‐aluerajaukset ja pisteet DWG

Pohjatutkimukset H tarvittaessa esim. 3D‐diagrammit tai putket
Infra‐pohjatutkimusformaatti, 

mallinnettuna DWG

Pilaantuneet maat P 2D‐aluerajaukset DWG

Aiemmat ruoppaukset P 2D‐aluerajaukset materiaaleittain/pistemäiset materiaalitiedot DWG

Aiemmat louhinnat P

3D‐aluerajaukset louhituista alueista, mahdollinen tarkempi tieto 

kolmioverkkona (esim kalliopinta louhintaporauskoroista, pinta porausten 

päättymissyvyyksistä)

DWG, Inframodel

Mitoitusvedenpinnat H

kolmioverkko suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti maastomalliin;

mallinnetaan esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa mitoitustasoa tai 

visualisointitarkoituksiin

Inframodel

C Rakenteet

Turvalaitteet, kiinteät P

Töiden vaikutusalueella olevat mallinnetaan ulkopinnoiltaan, myös 

perustukset ja suojausrakenteet (vierustäytöt, eroosiosuojaukset), toteuma‐

/suunnitelmatietojen perusteella

DWG/IFC

Turvalaitteet, kelluvat P/H 2D‐pisteet (block), hankekohtaisesti ulkopinnat 3D‐tilavuuskappaleena DWG

Sektorit ja näkemäalueet P/H 2D‐taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D‐aluerajaus DWG

Kaapelit ja johdot P

taiteviivana jos korkoja tiedossa (väylätilan ylä‐ ja alapuolisista mallinnetaan  

lähin korko, esim. kartoitetut/tutkimuksista tulkitut sijainnit), epävarmat 

sijainnit 2D‐taiteviivana

DWG

Olemassa olevat väylät

Navigointilinjat P 2D‐taiteviivat (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa) DWG

Navigointilinjojen jatkeet P 2D‐taiteviivat (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa) DWG

Väylä‐, ankkurointi‐, erityisalueet yms. P
2D‐aluerajaukset (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin samassa 

tiedostossa), tarvittaessa kolmioverkkoina
DWG/Inframodel

Väylätilat H tarvittaessa tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla DWG

Muut rakenteet

Sillat P
ulkopinnat (väh. tilanvarauskappaleet) ja eroosiosuojausrakenteiden pinnat, 

jos ruoppauksen vaikutusalueella tai sen lähellä
DWG/Inframodel/IFC

Laiturit P
ulkopinnat tarvittaessa, eroosiosuojausrakenteet kolmioverkkona/3D‐

kappaleena, jos ruoppauksen vaikutusalueella tai sen lähellä
DWG/Inframodel/IFC

Luiskaverhoukset, eroosiosuojaukset P ulkopinta kolmioverkkona, jos esim suojattava tai muutettava rakenne  Inframodel

Penkereet, aallonmurtajat, padot P ulkopinta kolmioverkkona, mahdollisesti osana maastomallia Inframodel

Muut rakenteet ja järjestelmät H

D Temaattinen aineisto

Kiinteistö‐ ja maanomistustiedot H kiinteistörajat 2D‐aluerajauksena ja tunnukset pisteinä/tekstinä DWG

Suojelualueet, rajoitusalueet yms. aluemaiset kohteet ja 

paikkatietoaineisto
P 2D‐aluerajat DWG, paikkatietoformaatit

Kartta‐ ja rasteriaineistot E siirretään alkuperäinen aineisto
rasteriformaatit (ortokuvat, 

merikartat tms. georeferoituja)

Muut vesiväylätietojen tietopalvelujärjestelmän tiedot (n. 

FME‐aineisto)

Merenmittausalueet P 2D‐aluerajat DWG

Varmistetut alueet P 2D‐aluerajat DWG

Kiinniotot E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Kivet E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Nimistö E siirretään alkuperäinen aineisto DWG

Vesiliikennemerkit ja valo‐opasteet E siirretään alkuperäinen aineisto

E Viiteaineisto

Ei‐nykytilaa kuvaavat: suunnitteluperusteet, liittyvien 

suunnitelmien ja hankkeiden tiedot,  raportit ja selvitykset, 

lupa‐asiakirjat

E siirretään alkuperäinen aineisto DWG, DOCX, XLSX, PDF yms.

Suunnitelmamalli Raksu
Suunnitelmapiirustus‐dwg:ssä esitettyä, luokiteltua 2D‐tietoa ei tarpeen 

erotella omiksi tiedostoiksi inframalliin

1 Väylämalli

Navigointilinjat P 2D‐taiteviivat DWG

Mittalinja P
2D‐taiteviiva, mallinnetaan erikseen jos poikkeaa väylälinjasta,

esim. Civil3D‐mittalinja (alignment‐objekti)
DWG, Inframodel

Navigointilinjojen jatkeet P 2D‐taiteviivat DWG

Reunalinjat P taiteviivat (väyläalueiden mallien pohjana) DWG

Väylä‐, ankkurointi‐, erityisalueet yms. P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

Väylätila P tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla DWG

2 Ruoppaussuunnitelma Usein tarkoituksenmukaista jaotella kohteittain

Ruoppauskohteet/urakka‐alueet P 2D‐aluerajaukset DWG

Muut urakkakohtaiset aluerajaukset P 2D‐aluerajaukset DWG

Ruoppaukset

Pilaantuneiden maiden kuorintaruoppaukset P kolmioverkko, pilaantuneen maan ruoppauksen tavoitetaso Inframodel

Ruoppaukset kohteittain P

kolmioverkkoina 

‐haraustaso+leikkausluiskat (myös luiskankaltevuuksien vaihtumiskohdat 

jatkuvina) sekä 

‐ruopattavat alueet (haraustaso harauksin ja/tai syvyystiedon mukaan 

rajatuilla alueilla + leikkausluiskat)

Inframodel

Painokuopat P
kolmioverkkoina kuoppien pohjat (sijainti ohjeiden mukaan: teor. paikka + tl 

asennustoleranssi)
Inframodel

Louhinnat

Mallinnuksen pakollisuus

Pakollinen, mallinnetaan aina

Mallinnuksesta sovitaan hankekohtaisesti

Ei mallinneta
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Louhinnat kohteittain P

kolmioverkkoina

‐haraustaso+leikkausluiskat (myös mahdolliset luiskankaltevuuksien 

vaihtumiskohdat jatkuvina) sekä 

‐louhittavat alueet (louhinnan rajatut alueet louhintatasossa + leikkausluiskat)

Inframodel

Läjitykset ja täytöt

Vesiläjitysalueet P 2D‐aluerajaukset, täyttötasot kolmioverkkona Inframodel, DWG

Läjitys altaaseen P 2D‐aluerajaukset, täyttötasot kolmioverkkona Inframodel, DWG

Muut täytöt ja stabilointialueet P 2D‐aluerajaukset, täyttöpinnat tarvittaessa kolmioverkkona Inframodel, DWG

3 Merkintä, johdot ja laitteet

Turvalaitteet, kiinteät P

poistettavien/suojattavien mallit kopioidaan lähtötietoaineistosta,

uusista taitorakenneohjeiden mukaan tehdyt mallit (niiden puuttuessa 

mallinnetaan vastaavalla periaatteella kuin lähtötietoaineiston mallit), muut 

2D‐pisteinä (block, esim. linjataulut kaukana ruoppauksista)

DWG/IFC

Turvalaitteet, kelluvat P/H 2D‐pisteet (block), hankekohtaisesti ulkopinnat 3D‐tilavuuskappaleena DWG

Sektorit ja näkemäalueet P/H 2D‐taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D‐aluerajaus DWG

Kaapelit ja johdot P
taiteviiva, uudet/siirrettävät/poistettavat/suojattavat, kopioidaan tarvittaessa 

lähtötietoaineistosta
DWG

Vesiliikennemerkit ja valo‐opasteet H 2D‐pisteet (block) DWG

Muut vesiliikenteen rakenteet ja järjestelmät H

4 Muut rakenteet

Penkereet, maapadot, eroosiosuojaukset, aallonmurtajat 

yms.
P rakenteet kolmioverkkoina Inframodel

Siltti‐ ja kuplaverhot P
sijainti 2D‐taiteviivana, tai erikseen sovittaessa kolmioverkkona (vedenpinnan 

sijainti ‐ pohjan sijainti)
DWG/Inframodel

RO = Rakennusosa

RO Suunnitelman osa Raksu

121300 Poistettavat pilaantuneet maat, vedenalaiset, alapinta P kolmioverkko, pilaantuneen maan ruoppauksen tavoitetaso Inframodel

1640* Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot (ruoppaus) P
3D‐aluerajaukset pinnan 164100 lähtöaineistona (ei välttämättä tarvita 

erillistä tiedostoa)
DWG

164030 Vedenalaiset kaivannot, painokuoppa, alapinta P
kolmioverkkoina kuoppien pohjat (sijainti ohjeiden mukaan: teor. paikka + 

asennustoleranssi)
Inframodel

164040 Vedenalaiseen massanvaihtoon kuuluva kaivanto, alapinta P kolmioverkko Inframodel

164100*
Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot, erittelemätön, 

alapinta
P

kolmioverkkoina ruopattavat alueet (haraustaso harauksin ja/tai syvyystiedon 

mukaan rajatuilla alueilla + leikkausluiskat)
Inframodel

164110‐

164160

Vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐kaivannot, eri maatyypit, 

alapinta
H Inframodel

1649* Muut vedenalaiset maaleikkaukset ja ‐rakenteet H Inframodel

164910 Ruoppauksen erityistoimenpidealue H Inframodel

164920 Aiemmin ruopattu alue H Inframodel

1740* Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot P
3D‐aluerajaukset pinnan 174100 lähtöaineistona (ei välttämättä tarvita 

erillistä tiedostoa)
DWG

174000 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot P
kolmioverkko, yhdistelmä haraustasosta ja teoreettisista luiskista (luiskat joko 

yli leikkaustason tai leikkauksen yläreunaan)
Inframodel

174100*
Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot, erittelemätön, 

alapinta
P kolmioverkko, louhittavat alueet (louhintataso + leikkausluiskat) Inframodel

174110
Vedenalaiset kallioleikkaukset ja ‐kaivannot, hs‐0,5 m, 

alapinta 
H kuten 174000, tarvitttaessa Inframodel

174920 Aiemmin louhittu alue P kalliopinta ennen edellistä louhintaa louhinnan porauskoroista Inframodel

180000 Penkereet, maapadot ja täytöt P kolmioverkko, ulkopinnat Inframodel

181120* Veteen pengerretty maapenger, yläpinta H Inframodel

181220* Veteen pengerretyt louhetäytöt, yläpinta H Inframodel

182000* Maapadot ja aallonmurtajat P kolmioverkko, ulkopinnat Inframodel/DWG

184000* Ruoppausmassojen läjittäminen, yläpinta P kolmioverkko Inframodel

184100
Ruoppausmassojen läjittäminen altaaseen, ylin sallittu 

taso, yläpinta
P kolmioverkko Inframodel

184200
Ruoppausmassojen läjittäminen merenpohjaan, ylin 

sallittu taso, yläpinta
P kolmioverkko Inframodel

211100* Suodatinkerros, yläpinta P kolmioverkko Inframodel

211200* Suodatinkangas P kolmioverkko Inframodel

222000* Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset, yläpinta P kolmioverkko Inframodel

251000 Vedenpinta H

kolmioverkko suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti rantaviivaan;

mallinnetaan esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa mitoitustasoa tai 

visualisointitarkoituksiin

Inframodel

251100 Vedenpinta, MW H Inframodel

251200 Vedenpinta,NW H Inframodel

251210 Vedenpinta,NWnav H Inframodel

251300 Vedenpinta,HW H Inframodel

251310 Vedenpinta,HWnav H Inframodel

252000 Väyläpinta, haraustaso

252100 Väyläpinta, haraustaso vesiväylä‐ tai satama‐alueella  P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

252200
Väyläpinta, haraustaso vesiliikenteen erityis‐ tai 

ankkurointialueella 
P kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin) Inframodel

253000
Vesiväylä‐ tai satama‐alueen ruoppauksen alin 

yhdistelmäpinta
P

kolmioverkko (väylittäin, kulku‐ ja haraussyvyyksittäin), yhdistelmä 

haraustasosta ja teoreettisista luiskista (luiskat joko yli leikkaustason tai 

leikkauksen yläreunaan)

Inframodel

*Olemassa olevan Infra rakennusosa‐ ja hankenimikkeistön pohjalta

luotu luokituskoodi. Muut luokituskoodit on luotu InfraBIM‐

nimikkeistöön vesiväylien mallintamista varten.
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