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Käsitteistö
Aineistoryhmä
Metatieto, joka annetaan Velho-järjestelmään tallennettavalle aineistolle.
Aineistoryhmien avulla tietoa jaotellaan laajempiin aineistokokonaisuuksiin,
esimerkiksi laadunvarmistus ja suunnitelma.
Aineistolaji
Metatieto, joka annetaan Velho-järjestelmään tallennettavalle aineistolle.
Aineistolajien avulla kuvataan ja hallitaan aineistoryhmien alle kuuluvia
aineistokokonaisuuksia, esimerkiksi toteumavaiheen laadunvarmistus ja vaihtoehtotarkastelut.
Luovutusaineisto
Tässä ohjeessa luovutusaineistolla tarkoitetaan palveluntuottajan suunnittelutoimeksiannon tai rakentamisen aikana laatimaa sähköistä aineistoa, joka toimii
toimeksiannon lopputuotteena. Luovutusaineistoon kuuluvat laatu-, suunnitelma- ja/tai toteuma-aineistot. Vaatimukset luovutusaineiston sisällöstä on
esitetty muissa Väyläviraston ohjeissa.
Luovutuspiste
Tiedonhallintajärjestelmään tallennetaan tietoa sovituissa luovutuspisteissä
ennen projektin alkua, sekä projektin eri vaiheiden aikana. Luovutuspisteillä varmistetaan, että tietoa kootaan ja tarkistetaan koko projektin ajan, ja luovutuspisteissä tallennetut tiedot muodostavat projektin lopussa projektin luovutusaineiston.
ISO-standardi
Kansainvälisen standardisoimisjärjestön
Standardization, ISO) tekemä standardi.

(International

Organization

for

Metatieto
Tieto, jolla kuvataan ja luokitellaan tietoja sekä dokumentteja. Metatieto helpottaa tiedon hakemista, käyttämistä ja hallitsemista.
Tiedonhallintasuunnitelma
Tiedonhallintasuunnitelma kuvaa miten projektin aikana tietoja hallitaan.
Tiedonhallintasuunnitelmassa kuvataan missä projektin tietoja hallitaan, miten
metatietoja tai kansiorakennetta tulee käyttää, mitkä ovat nimeämiskäytännöt
sekä miten ja milloin tietoa luovutetaan eteenpäin. Tiedonhallintasuunnitelman
mallipohja on ohjeen liitteenä.
RS
Rakennussuunnitelmavaihe tai rakentamissuunnitelmavaihe (rataprojekteissa)
kuvaa väyläprojektin suunnittelun viimeistä vaihetta ennen rakentamista.
ST
Suunnittele ja toteuta -urakka on urakkamuoto, joka sisältää sekä suunnittelun
että rakentamisen.
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Projekti
Kertaluontoinen, tavoitteellinen työkokonaisuus, jonka kesto ja resurssit on
ennalta suunniteltu. Projektilla on vain yksi vaihe (esim. tiesuunnitelma, ratasuunnitelma, rakentaminen).
Toimeksianto
Toiminnan sisällön perusteella rajattu projektin osa; tehtävä, joka on annettu
jollekin taholle suoritettavaksi tai joka suoritetaan projektin tilaajan toimesta.
Projektilla on aina vähintään yksi toimeksianto (esim. projekti ”tiesuunnitelma”,
toimeksianto ”tiesuunnitelman laatiminen”).
Velho
Väyläviraston uusi tiestötietojärjestelmä sekä kaikki väylämuodot käsittävä
suunnitelma- ja toteumatietovarasto.
YIV
Yleiset inframallivaatimukset https://buildingsmart.fi/infrabim/yiv/.
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1 Yleistä
1.1 Ohjeen käyttötarkoitus ja päivittäminen
Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä -ohje
on tehty ensisijaisesti Väyläviraston Velho-tiedonhallintajärjestelmän käyttöönottoa varten. Ohjeessa kuvataan, mitä aineistokokonaisuuksia, missä vaiheessa ja millä metatiedoilla järjestelmään toimitetaan. Aineiston toimittaa
tilaajan järjestelmään joko palveluntuottaja tai tilaaja. Projektipäällikkö on
vastuussa siitä, että kaikki väylähankkeessa syntyvä asiakirjallinen aineisto
tallennetaan ja arkistoidaan asianmukaisesti. Tiedonsiirto Velho-järjestelmään
voi tapahtua manuaalisen siirron sijaan myös automaattisesti Velhon ja muiden
järjestelmien välisten integraatioiden kautta. Tämä on otettava huomioon
projektin tiedonhallintasuunnitelmassa.
Tässä ohjeessa ei käsitellä vaadittujen aineistojen sisältöä, esimerkiksi tuotettavia piirustuksia tai tietomalleja, vaan ne on ohjeistettu Väyläviraston muissa
ohjeissa. Ohjeen mukainen toimintamalli on alalle uusi, joten ohjetta päivitetään
saatujen käyttökokemusten perusteella. Ohjeen toimintamallit ja tietosisältö on
kirjoitettu siten, että ne soveltuvat käytettäväksi myös muissa metatietopohjaisissa tietojärjestelmissä kuin Velho-järjestelmässä.

1.2 Liittyvät ohjeet
Alla olevassa luettelossa esitetään Väyläviraston ohjeita, joihin tämä Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä -ohje
liittyy. Tämä ohje korvaa seuraavassa listassa olevien ohjeiden tiedonjaottelua
ja -hallintaa koskevan ohjeistuksen. Jos ohjeiden välillä on ristiriitoja, tämä ohje
on pätevyysjärjestyksessä ensimmäinen. Kokonaisuudessaan tämä ohje korvaa
vain ensimmäisenä mainitun Suunnitelmatiedon hallinta -ohjeen.
‐

Suunnitelmatiedon hallinta, Liikenneviraston ohjeita 23/2012

‐

Tien rakennussuunnitelma – Sisältö ja esitystapa, Liikenneviraston ohjeita
44/2013

‐

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat – Sisältö ja esitystapa, Tiehallinto 2009

‐

Ratasuunnitelma, sisältö ja esitystapa (luonnos 2017)

‐

Vesiväyläsuunnitelmat: kokonaisuudet ja sisällönhallinta,
Merenkulkulaitoksen julkaisuja 5/2009

‐

Yleissuunnittelu – Sisältö ja esitystapa, Tiehallinto 2007

‐

Väyläpäätösten valmistelu ja käsittely, Traficom 2019

‐

Tien rakennussuunnitelma – Toimintaohjeet, Liikenneviraston ohjeita
45/2013

‐

Ratasuunnitelma, toimintaohjeet (luonnos 2017)

‐

Tiesuunnitelma – Toimintaohjeet, Liikenneviraston ohjeita 20/2010

‐

Yleissuunnittelu – Toimintaohjeet, Liikenneviraston ohjeita 19/2010
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‐

Tie- ja ratahankkeiden suunnitelmien käsittelyohje, Liikenneviraston ohjeita
25/2011

‐

Urakoitsijan laaturaportointi, TIEH 2200062-09

‐

Vesilaki väylähankkeissa, Liikenneviraston ohjeita 12/2013

‐

Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje, Liikenneviraston ohjeita 12/2017

‐

Yleiset Inframallivaatimukset (YIV), buildingSMART Finland 2019
o

YIV-ohjeen luku 2 ”Lähtötietoaineisto”: noudatetaan YIV-ohjeita,
lukuun ottamatta siellä esitettyä kansiorakennejaottelua. Sen sijaan
projekteissa hyödynnetään tässä ohjeessa esitettyjä metatietoja.
YIV-ohjeet koskevat lähtötietoaineiston muodostamista eri suunnitteluvaiheissa, mutta samaa periaatetta noudatetaan myös muissa
projektin elinkaaren vaiheissa.

1.3 Standardit
International Organization for Standardization eli ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö. ISOn julkaisemissa ISO 19650 -standardeissa (ISO 196501:2018 ja ISO 19650-2:2018) määritellään suositellut periaatteet rakennetun
ympäristön liiketoiminnan prosesseille, jotka tukevat tiedonhallintaa ja tiedon
tuottamista rakennetun kohteen elinkaaren aikana tietomallipohjaisissa projekteissa. Tämä ohje tukee standardissa esitettyä tiedonhallintatapaa.
Standardin mukaan tiedonhallinta otetaan huomioon rakennetun kohteen
(omaisuuden) kaikissa elinkaaren vaiheissa ja tämän vaatimuksen täyttämisestä on vastuussa joko palveluntuottaja, tilaaja tai kolmas osapuoli. Kaikissa
vaiheissa tiedonsiirrossa käytetään yhteistä tiedonhallinnan ympäristöä, jossa
tiedon määrä kasvaa suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa, mutta ainoastaan
oleellinen tieto siirretään vaiheesta toiseen. Standardissa esitettyjä vaatimuksia
tulee suhteuttaa projektin kokoon ja monimutkaisuuteen.
Yhteinen tiedonhallinnan ympäristö ja siihen liittyvät tiedon tuottamisen ja
tiedonhallinnan kulku ja vaiheet on esitetty ISO 19650 standardia mukaillen
kuvassa 1 ISO 19650 -standardin mukainen tiedonhallintaympäristö.
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ALOITUS
Määritä tietovaatimukset

a
Projektilt

syntyvä

le

ossapidol

tieto kunn

Omaisuudenhallinnan tiedot
- Dokumentaatio
- Aakkosnumeerinen tieto
- Geometrinen tieto
Projektin tiedot
- Dokumentaatio
- Aakkosnumeerinen tieto
- Geometrinen tieto

luovutuspisteet

Suunnitellut ja suunnittelemattomat
luovutuspisteet toteutuksen aikana

Luovutuspisteet toimituksen aikana yleensä projektin vaiheiden lopussa

Lähtötiedot

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe ...

luovutuspisteet

Toteutuksen arviointi

YHTEINEN TIEDONHALLINNAN
YMPÄRISTÖ

Strateginen suunnittelu,
toimitus- ja toteutusvaiheet

Tiedon määrä

Valmistele tiedon jaon yksityiskohtainen suunnitelma

Tarkista tiedon jakamisen alustavat suunnitelmat

prosessin alku

Vaihe ...

prosessin alku

Vaihe ...

Projektinaikainen tiedon tuottaminen

prosessin alku

Prosessin loppu

Tiedon tuottaminen ja ylläpito omaisuudenhallinnan aikana

Toimittajan
päätöspisteet

1

2

...

...

...

...

...

Tiedonsiirto
toimittajalta

1

2

...

...

...

...

...

Asiakkaan/tilaajan
päätöspisteet

1

2

...

...

...

...

...

Käyttäjän
päätöspisteet

1

2

Asiantuntijan
päätöspisteet

1

Vihreä

Tiedon
tuottaminen

Sininen

Tiedonhallinnan
prosessi
Tiedonkulku

Kuva 1.

Oleelliset projektin vaiheet
sidosryhmän kannalta

...

...

...

Tiedonsiirto ja
iterointi
...

Sidosryhmän
projektin vaiheet

...

Projektiryhmän
vaiheet

...

Tiedonsiirto

ISO 19650 -standardin mukainen tiedonhallintaympäristö.

Tietoa tuotetaan koko elinkaaren ajan ja tätä standardin mukaista jatkuvaa
tiedon tuottamisen ajatusta tukevat tiedonluovutuspisteet, jotka on kuvattu
luvussa 1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet.
Tilaaja esittää tiedonhallinnan vaatimukset, joihin vastataan palveluntuottajan
tiedonhallintasuunnitelmalla. Tiedonhallintasuunnitelmassa kuvataan, miten
ja missä toimeksiannon tietoja hallitaan. Lisäksi kuvataan, miten metatietoja
tai kansiorakennetta tulee käyttää, mitkä ovat nimeämiskäytännöt sekä miten
ja milloin tietoa luovutetaan eteenpäin. Tiedonhallintasuunnitelma tehdään toimeksiannon alussa ja sitä täydennetään toimeksiannon aikana.
Tiedonluovutuspisteissä annettu aineisto saa tilatiedon, jotka on esitetty kuvassa 2 Dokumentin tilatiedot ISO 19650 -standardin mukaan.
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Tiedon kerääminen yksin tai
projektiryhmässä, ei
projektin ulkopuolisten
käytettävissä

PROJEKTIRYHMÄ
PROJEKTIRYHMÄ

ARVIOI/VALTUUTA

PROJEKTIRYHMÄ

JULKAISTU

ARKISTO

Aineisto hyväksytty
jatkokäyttöä (muita
suunnitteluvaiheita tai
rakentamista) varten

Aineistoselostus kertoo
tiedon keräämisestä ja
kehittymisestä

Kuva 2.

Dokumentin tilatiedot ISO-19650 standardin mukaan.

Velho-järjestelmässä käytettävät Status-metatiedon arvot ovat ISO 19650-1
standardin tilatietojen mukaiset. Ohjeessa noudatetaan standardia ylätasolla.
Status-metatiedoilla kuvataan aineistojen käytettävyyttä tietojen jatkokäyttäjien kannalta, ei niinkään yhden hankeen tarpeiden kannalta. Työn alla oleva tieto on luonnosasteella ja projektiryhmien nähtävissä ja käytettävissä. Aineistoa
ei jaeta projektin ulkopuolisten käyttöön. Jaettu-vaiheessa aineisto jaetaan muiden projektiin liittyvien osapuolten käyttöön, jotta sitä voidaan kommentoida ja
tarvittaessa muokata. Julkaistu aineisto on hyväksytty jatkokäyttöä, kuten esimerkiksi muita suunnitteluvaiheita tai rakentamista varten. Julkaistu-vaiheen jälkeen pysyvästi säilytettävä aineisto siirtyy arkistoitavaksi muihin Väyläviraston
järjestelmiin. Status-metatieto on kuvattu tarkemmin luvussa 1.6.5 Status.

1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet
Projektin tiedonluovutuspisteillä kuvataan sitä, miten aineistoa syntyy vähitellen projektin aikana. Luovutuspisteiden avulla tilaajalle tuotetaan aineistoa koko
prosessin ajan ja näin minimoidaan projektin lopuksi kasautuvaa työtä. Samalla
aineistoa pystytään hyödyntämään laajemmin, esimerkiksi liittyvissä hankkeissa, jo ennen kuin projekti on kokonaan luovutettu. Myös projektin aikana syntyvän materiaalin laatua pystytään valvomaan paremmin jatkuvasti eikä tilaajalle tule yllätyksiä projektin lopuksi. Projektin tiedonluovutuspisteet on esitetty
kuvassa 3 Projektin luovutuspisteet.
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PROJEKTIA

Aineisto projektin
aloittamiseen
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PROJEKTIN
PÄÄTYTTYÄ

PROJEKTI

1

...

Lähtötietoaineisto

...

n

1

...
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...

...

Tiedonhallintasuunnitelmassa
sovitut luovutuspisteet

n

Luovutusaineisto valmis,
koostuu luovutuspisteistä

Projektin luovutuspisteet.

Ennen projektin alkua Velhoon tallennetaan ”aloitusmateriaali”, johon kuuluu
muun muassa lähtöaineisto ja projektiaineisto tehtävämäärittelyineen ja vaatimuksineen.
Projektin ensimmäisessä luovutuspisteessä hankitaan ja tallennetaan projektiin
hankittu lähtöaineisto. Tällä tavalla ennen suunnittelun aloittamista varmistetaan, että projektilla on kaikki tarvittavat lähtöaineistot käytössään suunnittelua varten. Lähtöaineisto täydentyy edelleen koko projektin ajan ja on osa luovutusaineistoa. Lähtöaineisto on kuvattu luvussa 2 Lähtöaineistot.
Projektin luovutuspisteiden määrään vaikuttavat muun muassa projektin tyyppi,
koko ja kesto. Tiedonluovutuspisteet, ajankohdat ja niissä luovutettava aineisto
määritetään erikseen projektikohtaisesti ja ne kirjataan projektin tiedonhallintasuunnitelmaan. Sovittujen luovutuspisteiden lisäksi osaa projektin aineistosta päivitetään ja viedään Velhoon koko projektin ajan. Tällaista aineistoa ovat
muun muassa vuorovaikutus- ja kokousaineistot sekä lähtötiedot. Suunnittelun
ja rakentamisen luovutuspisteet on kuvattu luvuissa 3.1.1 Suunnittelunaikainen
tiedonhallinta, 3.2.1 Vesiväylän suunnittelunaikainen tiedonhallinta ja 4.1
Rakentamisenaikainen tiedonhallinta.
Viimeisessä luovutuspisteessä täydennetään ja luovutetaan luovutusaineisto
vallitsevien ohjeiden mukaisesti (katso luku 1.2 Liittyvät ohjeet).
Jokaisessa luovutuspisteessä aineiston dokumenteille annetaan niitä kuvaavat
Status-metatiedot (katso luku 1.5.5 Standardit).
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Aineiston julkisuus – tiedonhallintalaki ja
yleinen tietosuoja-asetus

Velho-järjestelmään saa viedä vain julkista aineistoa. Kun dokumentteja
viedään Velhoon, aineiston julkisuuteen liittyen tulee ottaa huomioon kaksi
asiaa. Nämä ovat vuoden 2020 alussa uudistunut tiedonhallintalaki (vertaa ent.
suojaustaso-luokittelu) ja yleinen tietosuoja-asetus (GDPR).
Tiedonhallintalaki luokittelee dokumentit julkisiin, harkinnanvaraisiin ja salassa
pidettäviin. Velhoon ei saa viedä mitään salassa pidettävää aineistoa, vaan
sellaisen aineiston tallennuspaikkoina toimivat muut järjestelmät. Esimerkiksi projektin sopimusaineiston kohdalla säilytyspaikkana toimii asianhallintajärjestelmä. Tiedonhallintalain huomioon ottaminen on tiedon tallentajan vastuulla.
Yleinen tietosuoja-asetus pitää sisällään henkilötietojen käsittelyn aineistossa.
Velhoon saa tallentaa henkilötietoja sisältävää aineistoa, mutta se tulee merkitä
erillisellä metatiedolla Sisältää henkilötietoja (katso luku 1.5.6 Muut metatiedot). Kun järjestelmään tallennetaan henkilötietoja sisältäviä dokumentteja,
on henkilötiedon määrään kiinnitettävä erityistä huomiota. Dokumentit muuttuvat julkisista salaisiksi, kun ne sisältävät riittävän määrän henkilötietoa. Yleisen
tietosuoja-asetuksen huomioon ottaminen on tiedon tallentajan vastuulla.

1.6

Aineistolle annettavat metatiedot

Velhossa aineistoa hallitaan metatietojen avulla. Projektin perustamisvaiheessa
projekti saa ensimmäisenä metatietonaan tiedon siitä mikä on projektin vaihe,
esimerkiksi suunnittelu- tai rakentamisprojekti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun
projektille on kerran annettu tieto, että kyse on suunnitteluprojektista, niin kaikki
kyseisen projektin alle vietävä aineisto on suunnitelma-aineistoa riippumatta
siitä mikä alemman tason metatieto (aineistoryhmä, aineistolaji jne.) dokumentille annetaan.
Aineistoryhmän ja aineistolajin avulla aineistoa pystytään ryhmittelemään, jotta
sitä olisi helpompi hallita ja etsiä erilaisista aineistokokonaisuuksista. Aineistoryhmiä ja -lajeja määritettäessä on pyritty selvittämään, minkälaisia aineistokokonaisuuksia projektin aikana liikkuu, ketkä niitä käyttävät ja kuinka niitä
käytetään. Tämän johdosta esimerkiksi suunnitelma-aineisto jakautuu projektissa useamman eri aineistoryhmän ja -lajin alle, sen sijaan että kaikki aineisto
vietäisiin Suunnitelma-aineistoryhmän alle. Esimerkiksi projektin kustannus- ja
määrälaskenta-aineistot löytyvät Kustannukset ja määrät -aineistolajin alta,
kun taas kaikki suunnitelmat, piirustukset ja selvitykset löytyvät Suunnitelmaaineistoryhmän alta.
Aineistoryhmän ja -lajin lisäksi muita dokumentille annettavia pakollisia metatietoja Velhossa ovat; tekniikka-ala, rakennusosa, dokumenttityyppi ja status.
Näiden metatietojen avulla aineistoa on mahdollista suodattaa ja hallita dokumenttitasolla sekä ilmaista aineiston valmiusastetta. Pakollisten metatietojen
lisäksi dokumenteille voidaan antaa muita metatietoja, esimerkiksi kuvaus.

Väyläviraston ohjeita 8/2020
Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä

14

Luvuissa 1.6.1 Aineistoryhmä – 1.6.6 Muut metatiedot on kuvattu erilaiset metatiedot ja niiden valintasisällöt. Metatiedot tulee valita siten, että ne kuvaavat
dokumentin sisältöä mahdollisimman tarkasti.

1.6.1

Aineistoryhmä

Aineistoryhmä-metatiedon arvot perustuvat YIV-ohjeisiin, mutta niitä on muokattu vastaamaan paremmin tilaajan tarpeita. Velhoon on määritetty seuraavat
aineistoryhmät: Sopimusasiakirjat, Prosessi, Laadunvarmistus, Riskienhallinta,
Lähtöaineisto – raaka-aine, Lähtöaineisto – lähtötieto, Suunnitelma, Toteutus
ja Toteuma (katso kuva 4 Velhon aineistoryhmät ja taulukko 1 Velhon aineistoryhmät ja niiden sisällöt). Aineistoryhmiä voi käyttää myös yläkansioina muissa
järjestelmissä, jos järjestelmä on kansiorakenteeseen pohjautuva.

SOPIMUSASIAKIRJAT

PROSESSI
LÄHTÖAINEISTO RAAKA-AINE
LAADUNVARMISTUS

RISKIENHALLINTA

AINEISTORYHMÄT

SUUNNITELMA

TOTEUTUS

TOTEUMA

Kuva 4.

Velhon aineistoryhmät.

LÄHTÖAINEISTO LÄHTÖTIETO
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Taulukko 1. Velhon aineistoryhmät ja niiden sisällöt
Aineistoryhmä

Aineistoryhmän sisältö

Sopimusasiakirjat

Hankinta- ja tarjousasiakirjat, sopimukset ja luvat
Esimerkiksi laitteiden ja rakenteiden omistajien
kanssa tehdyt sopimukset, laiteomistajien
sitoumukset, tarvittavat ja hankittavat luvat.
Prosessia ja päätöksentekoa tukeva aineisto
Esimerkiksi kokousaineistot, kuulutukset, lausunnot,
suunnitteluperusteet, hankearviointi, kustannusarvio.
Laadunvarmistusasiakirjat
Esimerkiksi itselleluovutus-asiakirjat, laatusuunnitelma, suunnittelupäiväkirja, poikkeamaraportti.
Riskienhallinta-asiakirjat
Esimerkiksi riskienhallintasuunnitelma,
turvallisuusasiakirja.
Saatu, muokkaamaton lähtöaineisto sellaisenaan.
Lähtöaineiston määritelmä on esitetty taulukon alla.
Jalostettu ja muokattu lähtöaineisto. Lähtöaineiston
määritelmä on esitetty taulukon alla.
Suunnitelma-asiakirjat
Esimerkiksi suunnitelmapiirustukset, tie-/ratasuunnitelmaesite, tutkitut vaihtoehdot, vaikutuksia
kuvaavat selvitykset, suunnitelmaselostus, suunnitelmamallit ja tietomallinnuksen dokumentaatio.
Toteutusasiakirjat
Esimerkiksi toteutusmallit, koneohjausmalli, paikalleenmittausaineistot, tarkennetut työselostukset.
Toteuma-asiakirjat
Esimerkiksi toteumamalli, tarkemittaukset,
rakentamisen jälkeen päivitetyt suunnitelmat,
kunnossapidon tarvitsemat aineistot.

Prosessi

Laadunvarmistus

Riskienhallinta

Lähtöaineisto raaka-aine
Lähtöaineisto lähtötieto
Suunnitelma

Toteutus

Toteuma

Lähtöaineisto ohjaa projektin toteuttamista, esimerkiksi suunnittelua. Lähtöaineistoon kuuluu myös projektissa tuotettua aineistoa, kuten projektin aikana
tehdyt maastomittaukset ja pohjatutkimukset. Lähtöaineiston perusteella
tuotetut raportit, selostukset ja muut lopputuotteeksi rinnastettavat dokumentit ovat projektin lopputuotetta. Esimerkiksi projektissa kartoitetut liitooravapuut ja muut tuotetut tiedot ovat lähtöaineistoa, mutta niiden perusteella
tuotettu raportti on osa lopputuotetta, vaikka se ohjaa myös projektin toteuttamista. Edellä esitetyn määritelmän perusteella esimerkiksi kaavat ovat
projektin lähtöaineistoa, eivätkä siis kuulu Prosessi-aineistoryhmään.
Suunnitelma-aineistoryhmää käytetään kaikissa toimeksiannoissa, mutta
Toteutus- ja Toteuma-aineistoryhmät tulevat käyttöön vasta rakennussuunnitelma-, rakentamis- tai kunnossapitotoimeksiannoissa (katso taulukko 1
Velhon aineistoryhmät ja niiden sisällöt). Erillisillä Suunnitelma-, Toteutus- ja
Toteuma-aineistoryhmillä mahdollistetaan kaikkien projektityyppien tiedonhallinta kaikissa elinkaaren vaiheissa (esim. sellaiset projektit, joissa on sekä
suunnittelua että rakentamista [ST, allianssi]).
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Taulukko 2. Velhon aineistolajit ja niiden sisällöt
Aineistoryhmä

Aineistolaji

Sopimusasiakirjat Sopimukset

Luvat

Hankinta

Tarjousaineisto

Prosessi

Käsittely

Yleiset

Kustannukset ja määrät

Viestintä

Laadunvarmistus

Suunnittelun
laadunvarmistus

Toteutusvaiheen
laadunvarmistus

Aineistolajin sisältö
Projektin sopimusaineisto ja
-asiakirjat
Aineisto sisältää salassa
pidettävää tietoa, eikä sitä saa
tällä hetkellä viedä Velhoon.
Luvat ja lupahakemukset
Esimerkiksi maa-aineslupa tai
vesilain mukainen lupa
Projektin hankinta-asiakirjat
Aineisto sisältää salassa
pidettävää tietoa, eikä sitä saa
tällä hetkellä viedä Velhoon.
Projektin tarjousaineisto
Aineisto sisältää salassa
pidettävää tietoa, eikä sitä saa
tällä hetkellä viedä Velhoon.
Projektin käsittelyyn ja päätöksentekoon liittyvä aineisto
Esimerkiksi yleisötilaisuuksien
muistiot ja kannanotot tai
hankeryhmien kokousmuistot.
Projektin yleiset asiakirjat
Esimerkiksi projekti- tai
tiedonhallintasuunnitelma,
hankekortti tai suunnittelijan
testamentti.
Määrä- ja kustannuslaskenta
Esimerkiksi määräluettelo,
kustannusarvio ja ehdotus
kustannusten jakamiseksi.
Projektin viestintäaineisto.
Aineisto, jolla ei ole merkitystä
projektin käsittelyyn tai
päätöksentekoon.
Esimerkiksi yleisötilaisuuksien
esittelyaineistot, lehtiartikkelit
tai ilmoitus työnaikaisista
ajojärjestelyistä.
Suunnittelun laadunvarmistusaineisto
Esimerkiksi suunnittelupäiväkirja tai suunnittelun aikainen
laadunvarmistus.
Toteutusvaiheen laadunvarmistusaineisto
Esimerkiksi työ- ja laatusuunnitelma tai mittalaitteen
kalibrointitodistus.
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Toteuma
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Aineistolajin sisältö

Riskienhallinta-asiakirjat
Esimerkiksi riskienhallintasuunnitelma, riskiraportti tai
riskianalyysi.
Turvallisuus
Turvallisuusasiakirjat
Esimerkiksi turvallisuusselvitykset, vaararekisteriraportti tai liikenneturvallisuustarkastusmuisto.
Suunnitelmakokonaisuus Projektin suunnitelma-aineisto
Esimerkiksi tiesuunnitelman
pääpiirustukset (kartat,
piirustukset ja pituus- sekä
poikkileikkaukset), tietomallit
ja tietomallintamisen
dokumentaatio, työselostukset
ja risteämäluettelot, visualisointikuvat ja suunnitelmaaineisto natiivimuodossa.
Selvitykset
Vaikutuksia kuvaavat
selvitykset ja suunnittelua
palvelevat tekniset selvitykset
Esimerkiksi kaavoitus tai
ympäristöselvitykset, liikenneselvitykset tai johto- ja
laitesiirtoselvitykset.
Vaihtoehtotarkastelu
Suunnitelmaratkaisun
vallinnan perusteena olleet
vaihtoehtojen selvitykset tai
tekniikkaa koskevat
vaihtoehtotarkastelut
Esimerkiksi
tiesuunnitelmaratkaisun
valinnan perusteena olleet
piirustukset.
Toteutusaineisto
Projektin toteutusaineisto
Esimerkiksi työselitykset,
työmaapäiväkirjat, paikalleenmittaus- ja koneohjausaineistot, geometrialinjat tai
mittalaitteiden taustakartat.
Toteuma-aineisto
Projektin toteuma-aineisto
Esimerkiksi toteuma- ja
poikkeamamallit tai
rakentamisen pohjalta
päivitetyt suunnitelmat.

Lähtöaineiston aineistolajit on kuvattu luvussa 2 Lähtöaineiston metatiedot.
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1.6.3 Tekniikka-ala ja rakennusosa
Osalle Velhoon vietävästä aineistosta voidaan antaa metatietona tekniikka-ala
tai rakennusosa. Näiden metatietojen avulla projektin lähtö-, suunnitelma- ja
toteutusaineiston hallinta ja hakeminen helpottuu. Esimerkiksi tekniikka-alametatiedon avulla pystytään yhdellä valinnalla hakemaan kaikki projektin
taitorakenteisiin liittyvät lähtö- ja/tai suunnitelma-aineistot. Rakennusosametatiedon avulla pystytään puolestaan hakemaan kaikki tiettyyn rakennusosaan liittyvät laatu- ja toteuma-aineistot.
Tekniikka-ala- metatieto on valittavissa, kun aineistoa viedään seuraavien
aineistoryhmien ja -lajien alle:
 Lähtöaineisto - raaka-aine / Rakenteet ja järjestelmät
 Lähtöaineisto - lähtötiedot / Rakenteet ja järjestelmät
 kaikki Suunnitelma-aineistoryhmän alla olevat aineistolajit
Taulukossa 3 Valittavat tekniikka-alat on esitetty kaikki Velhossa valittavissa
olevat tekniikka-alat. Jos dokumentille ei voi antaa selvästi sen sisältöä
kuvaavaa tekniikka-alaa, voi dokumenttityypiksi valita arvon Tyhjä.
Taulukko 3. Valittavat tekniikka-alat
Tekniikka-ala
Alueet
Asemat
Geotekniikka/Pohjanvahvistukset
Liikennejärjestelmä
Liikenteenohjaus
Johdot ja laitteet
Maankäyttö ja kaavoitus
Satamat ja laiturit

Sähkörata ja vahvavirta
Taitorakenteet
Tunnelit
Turvalaitteet
Valaistus
Vesienhallinta
Väylätekniikka / Väylägeometria ja
väylärakenne
Ympäristö ja maisema

Rakennusosa-metatieto on valittavissa, kun aineistoa viedään seuraavien
aineistoryhmien ja -lajien alle:
 Laadunvarmistus / Toteutusvaiheen laadunvarmistus
 Toteutus / Toteutusaineisto
 Toteuma / Toteuma-aineisto
Järjestelmään tallennettavalle aineistolle voi antaa vain yhden rakennusosan.
Valittavana on kaikki rakennusosat Infra 2015 rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaisesti. Taulukossa 4 Esimerkkejä valittavista rakennusosista on
kuvattu muutama esimerkki valittavissa olevista rakennusosista.
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Taulukko 4. Esimerkkejä valittavista rakennusosista
Rakennusosa
1200 Pilaantuneet maat ja rakenteet
1431 Salaojaputket
2000 Päällys- ja pintarakenteet
2211 Reunatuet
3100 Vesihuollon järjestelmät

3120 Hulevesiviemärit
3363 Valaisimet
4400 Perustus- ja tukirakenteet
4420 Tukimuurit
4600 Rakennelmat ja kalusteet

1.6.4 Dokumenttityyppi
Dokumenttityyppi-metatieto kuvaa aineiston sisältöä yksittäisen dokumentin
tasolla. Dokumentille annetaan sellainen dokumenttityyppi, joka kuvaa vietävän
dokumentin sisältöä mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi tiesuunnitelman
hyväksymisesitykselle annetaan Velhossa metatiedoksi Hyväksymisesitys- ja
pohjanvahvistuskartalle Kartta-dokumenttityyppi. Dokumenttityypit on kuvattu
kokonaisuudessaan liitteessä 3 Metatietovalikot kokonaisuudessaan.

1.6.5 Status
Status-metatiedolla kuvataan dokumentin tilaa (katso luku 1.3 Standardit).
Annettavat vaihtoehdot ovat Työn alla, Jaettu ja Julkaistu. Tämän metatiedon
avulla voidaan erottaa luonnostilassa oleva dokumentti valmiista aineistosta ja
arvioida mihin dokumentin tietoja voidaan käyttää. Status-metatieto kertoo,
missä vaiheessa prosessia dokumentti on:
 Työn alla: Dokumentti on luonnos/valmistelussa. Dokumentti on
projektissa työskentelevien henkilöiden käytössä.
 Jaettu: Dokumentti on kommentoinnissa tai hyväksymisen alla.
Dokumenttiin voi tulla pieniä muutoksia.
 Julkaistu: Dokumentti on lopullinen. Dokumenttiin ei tule muutoksia.
Muut metatiedot kuvaavat dokumentin sisältöä, mutta status ilmaisee dokumentin valmiusastetta. Esimerkiksi yleisötilaisuudessa esitetty suunnitelma saa
tilan Jaettu, vaikka suunnitelma ei ole valmis ja pohjatutkimukset saa tilan
Julkaistu, vaikka suunnittelu vasta alkaa niistä. Valmiusasteen avulla voidaan
hahmottaa dokumentin käyttökelpoisuutta ja saatavuutta kyseisellä ajanhetkellä. Luovutuspisteistä ja -aineistosta sekä niille annettavista metatiedoista
on kerrottu lisää luvuissa 3 Suunnittelu ja 4 Rakentaminen.

1.6.6 Muut metatiedot
Dokumentille voidaan antaa myös muita metatietoja. Näitä ovat esimerkiksi
Kuvaus- ja Sisältää henkilötietoja -metatieto. Kuvaus-metatiedon avulla dokumentin sisältöä voidaan selostaa tarkemmin vapaaseen tietokenttään. Sisältää
henkilötietoja -metatieto on annettava jokaiselle henkilötietoja sisältävälle
dokumentille, joka sisältää yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tietoa.
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1.7 Nimeäminen
Tiedosto viedään Velhoon sen alkuperäisellä tiedostonimellä, joka on muodostettu joko alla olevien nimeämisperiaatteiden tai projektin erityisvaatimusten
mukaisesti. Velhossa dokumentille lisätään kaikki vaaditut metatiedot riippumatta siitä, onko kyseinen tieto jo tiedostonimessä.
Nimeämiseen vaikuttaa projektin tyyppi, vaihe ja koko. Periaatteena on, että tiedostot nimetään lyhyesti ja kuvaavasti siten, että niistä käy selvästi ilmi, mistä
aineistosta on kyse. Mikäli aineisto kuvaa tiettyä aluetta, tulee tiedostonimestä
ilmetä sijaintitieto, esimerkiksi J1, M1_plv0-200, S1. Piirustuksien nimeämisessä käytetään vallitsevan ohjeistuksen piirustusnumeroita sekä kuvaavaa tekstiä
siitä, mitä tiedosto pitää sisällään, esimerkiksi 5T-1_pituusleikkaus.
Tiedostojen nimeämisessä tulee muistaa myös yleiset nimeämiskäytännöt:
nimissä ei saa käyttää välilyöntejä, kirjaimia å, ä tai ö eikä erikoismerkkejä.
Sallitut merkit ovat A-Z, a-z, numerot 0-9 sekä ala- ja väliviivat. Nimeämisessä
on otettava huomioon sähköisen tiedonhallinnan asettamat rajoitteet nimen
muodostamalle merkkijonon pituudelle (maksimipituus 256 merkkiä).
Kuvassa 6 Esimerkki erilaisille tiedostoille annettavista metatiedoista on esitetty yhteenvetona luvuissa 1.6 Aineistolle annettavat metatiedot – 1.7 Nimeäminen
kuvatuista dokumenttien metatiedoista esimerkkien avulla. Annettavia metatietoja voi käyttää myös kansiorakenteena sellaisessa järjestelmässä, joka ei ole
metatietopohjainen.
VT100_YLEISKARTTA.DWG

MT36_LAATUSUUNNITELMA.PDF

VT15_ASEMAKAAVA_TYKKIMAKI.PDF

AINEISTORYHMÄ

AINEISTORYHMÄ

AINEISTORYHMÄ

Suunnitelma

Laadunvarmistus

Lähtötiedot- raaka-aine

AINEISTOLAJI

AINEISTOLAJI

AINEISTOLAJI

Suunnitelmakokonaisuus

Suunnittelun laadunvarmistus

Maankäyttö

TEKNIIKKA-ALA

TEKNIIKKA-ALA

TEKNIIKKA-ALA

Väylätekniikka

-

-

DOKUMENTTITYYPPI

DOKUMENTTITYYPPI

Kartta

Laatusuunnitelma

DOKUMENTTITYYPPI
Asemakaava

STATUS

STATUS

STATUS

Työn alla

Julkaistu

Jaettu

Kuva 6.

Esimerkki erilaisille tiedostoille annettavista metatiedoista.
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2 Lähtöaineistot
Lähtöaineistot kuuluvat jokaiseen suunnitteluvaiheeseen sekä rakentamiseen.
Luvuissa 3 Suunnittelu ja 4 Rakentaminen kuvatut metatiedot suunnittelu- ja
toteutusaineistoille kuvaavat myös lähtöaineistojen metatietoja. Luvuissa 2.1
Lähtöaineistoprosessi - 2.3 Lähtöaineiston metatiedot keskitytään lähtöaineiston erityispiirteisiin.

2.1 Lähtöaineistoprosessi
Lähtöaineiston muodostaminen on jatkuva prosessi. Lähtöaineisto voidaan
koota omana toimeksiantonaan ennen varsinaisen projektin aloittamista, mutta
lähes aina lähtöaineistoa on tarve päivittää myös varsinaisen projektin aikana.
Lähtöaineiston laatimisessa pyritään aineiston ja dokumentaation jatkuvuuteen,
jolloin edellisen vaiheen lähtöaineisto toimii pohjana seuraavan vaiheen
lähtöaineistolle ja sitä pyritään täydentämään samassa lähtöaineistoluettelossa sekä samalla metatietorakenteella. Tämä ei aina ole mahdollista kaikissa
projekteissa, jos lähtöaineistoa ei ole muodostettu ohjeistuksen mukaisesti
edellisessä vaiheessa.
Lähtötietoaineiston muodostamisen osalta noudatetaan YIV-ohjeiden lukua 2,
lukuun ottamatta siellä esitettyä kansiorakennejaottelua. Lähtöaineisto ja
lähtöaineistoluettelo jäsennellään ja tallennetaan Velhoon tässä ohjeessa
esitettyjen metatietojen mukaisesti. YIV-ohjeiden luku 2 koskee lähtöaineiston
muodostamista eri suunnitteluvaiheissa, mutta samaa periaatetta noudatetaan
myös toteutuksessa ja kunnossapidossa.
Lähtöaineisto päivitetään Velhoon vähintään tässä ohjeessa esitetyissä sekä
projektissa erikseen sovituissa luovutuspisteissä.

2.2 Projektinaikainen tiedonhallinta
Projektin alussa varmistetaan, että kaikki tarvittavat aineistot on hankittu suunnittelua varten. Tämä on lähtöaineistojen ensimmäinen luovutuspiste, jolloin
raaka-aineen ei tarvitse vielä olla työstetty lähtöaineistoksi, vaan tarkoitus on
varmistaa, että palveluntuottajalla on käytettävissään kaikki oleelliset lähtötiedot projektin toteuttamiseksi. Saatu ja mahdollisesti muokattu lähtöaineisto
tulee olla dokumentoitu lähtöaineistoluetteloon metatietoineen. Tässä luovutuspisteessä palveluntuottaja tallentaa Velhoon siihen mennessä kerätyn
lähtöaineiston sekä tallennettua aineistoa vastaavan lähtöaineistoluettelon.
Projektin aikana lähtöaineiston käsittely painottuu raaka-aineen jalostamiseen
lähtötiedoksi, mutta raaka-ainetta hankitaan tarvittaessa myös lisää. Projektin
tiedonhallintasuunnitelmassa määritetään tarvittavat luovutuspisteet lähtöaineistolle. Jokaisessa luovutuspisteessä lähtöaineistoa täydennetään päivittyneillä tai uusilla lähtöaineistoilla sekä poistetaan tai korvataan vanhentuneet
aineistot ajantasaisella tiedolla. Tämän lisäksi lähtöaineistoluettelo päivitetään
Velhoon.
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Taulukko 5. Lähtöaineiston aineistolajit sekä niihin tallennettavan aineiston
sisältö
Aineistolaji

Ala-aineistolaji

Aineiston sisältö

Maasto – Mittaukset

Maastoa kuvaava aineisto,
mukaan lukien maastoa
kuvaavat kartta-aineistot,
kuten pohjakartta ja
ortokuva
Maastomittaustiedot
Maa- ja kallioperää kuvaava
aineisto muun muassa
pohjavesi ja maaperän
monitorointitiedot
Pohjatutkimustiedot

Maasto

Maa- ja kallioperä

Maa- ja kallioperä –
Pohjatutkimukset
Luonto

Luontoa kuvaava aineisto
Luonto – Eläinlajit
Eläinlajeja kuvaava aineisto
Luonto – Kasvilajit
Kasvilajeja kuvaava aineisto
Ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutuksia
kuvaava aineisto
Ympäristövaikutukset Melua kuvaava aineisto
– Melu
Ympäristövaikutukset Tärinää kuvaava aineisto
– Tärinä
Ympäristövaikutukset Ilmanlaatua kuvaava
– Ilma
aineisto
Ympäristövaikutukset Pilaantuneita maa-aines– Pilaantuneet maaalueita kuvaava aineisto
ainekset
Kulttuuriperintö
Kulttuuriperintöä kuvaava
aineisto, esimerkiksi
muinaismuistot
Maankäyttö
Maankäyttöä kuvaava
aineisto, kuten ajantasaasemakaavat, yleiskaavat ja
asemakaavat
Kiinteistötiedot
Kiinteistötietoja kuvaava
aineisto, kuten
kiinteistörajat ja
maanomistajatiedot
Liikenne
Liikennettä kuvaava
immateriaalinen tieto, kuten
liikennemäärät ja erikoiskuljetusreitit
Rakenteet ja
Fyysisiä rakenteita ja järjesjärjestelmät
telmiä kuvaava aineisto.
Tälle aineistolajille valitaan
”ala-aineistolajiksi”
tekniikka-ala -listauksesta
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Aineiston sisältö
rakenteita ja järjestelmiä
kuvaavat tekniikka-alat.

Asemat
Johdot ja laitteet
Satamat ja laiturit
Sähkörata ja
vahvavirta
Taitorakenteet
Tunnelit
Turvalaitteet
Valaistus
Vesienhallinta
Väylätekniikka
Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Väylägeometria ja väylärakenne
Yhdyskuntarakennetta
kuvaava aineisto, kuten
palveluihin, liikkumiseen ja
asumiseen liittyvät tiedot
Elinympäristöä kuvaava
aineisto, kuten turvallisuutta
ja viihtyisyyttä koskevat
tiedot
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3 Suunnittelu
3.1 Teiden ja ratojen suunnittelu
Luvussa kuvataan teiden ja ratojen suunnitteluprojekteissa kertyvien ja luovutettavien aineistojen hallintaa. Ohjeistus kattaa teiden ja ratojen suunnittelun
kaikki suunnitteluvaiheet (esi-, yleis-, tie- ja rata- sekä rakennus- ja rakentamissuunnittelu).
Kaikki projektin suunnitelma-aineisto viedään Velhoon ja aineiston viemistä
ohjaavat projektin tiedonhallintasuunnitelmassa määritetyt luovutuspisteet,
jotka on kuvattu luvuissa 1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet ja 3.1.1 .
Suunnittelunaikainen tiedonhallinta. Näin ollen aineistoa kertyy järjestelmään
suunnittelun edetessä vaiheesta toiseen.
Kun aineistoa viedään Velhoon, tulee aineistolle antaa oikeat metatiedot. Metatietojen käyttö on ohjeistettu luvuissa 1.6 Aineistolle annettavat metatiedot, 2.3
Lähtöaineiston metatiedot ja 3.1.2 Teiden ja ratojen suunnittelun metatiedot.
Lisäksi luvussa 3.1.2 Teiden ja ratojen suunnittelun metatiedot kuvataan
Velhoon vietävä aineisto dokumentti- ja aineistokokonaisuustasolla.

3.1.1 Suunnittelunaikainen tiedonhallinta
Tie- ja ratahankkeiden suunnitteluaikaiseen tiedonhallintaan vaikuttavat olennaisesti suunnitteluvaihe, projektin kesto ja aikataulu, tilaajan vaatimukset sekä
rakennussuunnittelun kyseessä ollessa projektin toteutusmuoto.
Itse suunnittelutyö sekä suunnitteluun osallistuvien osapuolien välinen vuorovaikutus ja aineistojen jakaminen tapahtuu palveluntuottajien omissa järjestelmissä ja projektille sovitussa projektipankissa. Projektissa käytettävä tiedonhallintaympäristö valitaan projektin tarpeiden pohjalta ja määritetään tiedonhallinnan periaatteiden ohella projektin tiedonhallintasuunnitelmaan.
Projektin alussa määritetään suunnittelussa noudatettavat tiedonluovutuspisteet (katso luku 1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet) tiedonhallintasuunnitelmaan. Luovutuspisteillä varmistetaan se, että luovutusaineistoa kertyy
Velhoon tasaisesti koko projektin ajan, jolloin aineisto ovat hyödynnettävissä jo
projektin aikana. Näin vältytään varsinkin pitkäkestoisissa projekteissa yhden
raskaan luovutusaineistopaketin tuottamiselta projektin lopussa. Tällaista, läpi
projektin päivittyvää ja Velhoon vietävää aineistoa ovat mm. projektin vuorovaikutus- ja kokousaineistot, lähtötiedot (luku 2.3 Lähtöaineiston metatiedot)
sekä seuraavat projektille ja suunnittelulle keskeiset asiakirjat: hankekortti ja
suunnitteluperusteet.
Suunnitteluprojektin mahdollisia aineiston luovutuspisteitä voivat olla muun
muassa:
 Vaihtoehtotarkastelut (esim. tielinjauksen valinnan pohjana ollut aineisto)
 Yleisötilaisuuksien tai muiden vuoropuhelutapahtumien aineistot
(yleisötilaisuuksia varten tuotettu ja niissä esitelty aineisto)
 Sopimustekniset välitavoitteet (esim. geometrian lukitseminen, jotta muut
tekniikkalajit pääsevät käsiksi suunnittelemaan)
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- Jonkun tietyn suunnitelman osan tai rakennusosan suunnitelmien
valmistuminen (esim. silta ja siihen liittyvät aineistot)
- Tarkastukseen menevät aineistot (esim. konsultin tai tilaajan esitarkastus, Väylän suunnittelun ohjauksen tarkastus, RS: suunnitelmaluonnokset pääpiirustuksista tilaajalle)
- Laadunvarmistuksen tarkastuspisteet
- N ähtäville asetettava aineisto
- Hyväksyttäväksi toimitettu aineisto
- Mahdolliset suunnitelmamuutokset
Tie- tai ratahankkeen suunnitelma-aineisto viedään sovituissa luovutuspisteissä Velhoon kuvan 7 Luovutuspisteiden ”sijainti” projektin aikajanalla mukaisesti.

ENNEN
PROJEKTIA

1

Aineisto projektin
aloittamiseen

Kuva 7.

PROJEKTIN
PÄÄTYTTYÄ

PROJEKTI

...

Lähtötietoaineisto

...

n

1

...

...

...

n

Tiedonhallintasuunnitelmassa
sovitut luovutuspisteet

Luovutusaineisto valmis,
koostuu luovutuspisteistä

Luovutuspisteiden ”sijainti” projektin aikajanalla.

Luvussa 3.1.2 Teiden ja ratojen suunnittelun metatiedot on esitetty kuinka suunnitteluprojektin dokumentit ja aineistokokonaisuudet jakautuvat Velhon aineistoryhmä- ja aineistolajitasolla. Aineistoryhmä ja -laji -metatietojen lisäksi aineistolle annettavien metatietojen osalta noudatetaan luvun 1.6 Aineistolle annettavat metatiedot -ohjeistusta.
Rakennussuunnitteluvaiheen aineiston hallintaan pätee sama ohjeistus kuin
yleis-, tie- ja ratasuunnitteluvaiheen aineistoihin, kun suunnittelu toteutetaan
omana erillisenä projektinaan. Jos projektin toteutusmuotona on esim. ST-malli,
tulee suunnittelun ja toteuman välinen rajapinta ottaa huomioon aineistoa
Velhoon vietäessä. Aineiston vienti suunnitelma-aineiston osalta on kuvattu tässä luvussa ja rakentamisen osalta luvussa 4 Rakentaminen.
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3.1.2 Teiden ja ratojen suunnittelun metatiedot
Kuvassa 8 Teiden ja ratojen suunnitteluun liittyvät aineistoryhmät ja -lajit on
esitetty, kuinka tien ja radan suunnitteluprosessin aikana kerääntyvä ja
suunnittelun lopuksi luovutettava aineisto jakautuu Velhon aineistoryhmiin ja
-lajeihin. Metatiedot kattavat esi-, yleis-, tie-, rata-, rakennus- ja rakentamissuunnitelmavaiheet.
Kuvan keskellä on kuvattu Velhon rakenne aineistoryhmä- (valkoinen pohja) ja
aineistolaji- (tumman sininen pohja) tasolla. Kaavion vasemmalla ja oikealla
puolella kuvataan tien ja radan suunnittelussa kerääntyvät aineistot ja niiden
sisältämät dokumentit. Nuolilla kuvataan, kuinka nämä aineistokokonaisuudet ja
yksittäiset dokumentit jakautuvat Velhon aineistoryhmien ja -lajien välillä.
Aineistojen valmiusastetta hallitaan Status-metatiedon avulla (katso luku 1.6.5
Status). Kun esimerkiksi nähtäville asetetun aineiston statukseksi on annettu
Työn alla, tiedetään että aineisto on vasta valmistelussa, eikä sitä vielä voida
asettaa nähtävillä olevaksi.
Kun yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista, henkilötietoja sisältävää aineistoa
tallennetaan Velhoon, on aineistolle annettava Sisältää henkilötietoja -metatieto. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että salassa pidettävää
aineistoa ei saa viedä Velhoon, vaan aineiston tallennuspaikkoina toimivat muut
järjestelmät. Paljon erilaista henkilötiedoksi luettavaa tietoa sisältävä dokumentti saattaa olla salassa pidettävä.
Velhon metatietoja määritettäessä on otettu huomioon myös projektin sopimus-, lupa-, hankinta- ja tarjousaineisto. Sopimusasiakirjat-aineistoryhmän alle
ei kuitenkaan tässä vaiheessa tallenneta aineistoa, koska kyseessä oleva
aineisto sisältää salassa pidettävää tietoa. Poikkeuksena ovat projektin
toteuttamiseksi tarvittavat luvat (haettavat ja haetut), jotka tallennetaan Luvataineistolajin alle. Lupa-aineistonkin osalta tulee ottaa huomioon, ettei se saa
sisältää salassa pidettävää tietoa.
Prosessi-aineistoryhmän alle tallennetaan kaikki projektin viestintään ja vuorovaikutukseen, päätöksentekoon, aikatauluun sekä määrä- ja kustannuslaskentaan liittyvä aineisto. Projektin päätöksentekoon ja käsittelyyn liittyvä
vuorovaikutusaineisto (esim. hankeryhmien kokousmuistiot ja yleisötilaisuuksissa saadut palautteet) tallennetaan Käsittely-aineistolajin alle. Sellainen
vuorovaikutusaineisto, jolla ei ole vaikutusta päätöksentekoon (esim. yleisötilaisuuksien esittelyaineistot ja projektiin liittyvät lehtiartikkelit), tallennetaan
Viestintä-aineistolajin alle.
Laadunvarmistus-aineistoryhmän alle tallennetaan suunnitteluun liittyvä
laadunvarmistusaineisto ja Riskienhallinnan alle projektin riskienhallintaan
liittyvä aineisto.
Lähtöaineisto - Raaka-aine -aineistoryhmän alle tallennetaan hankkeen muokkaamaton lähtöaineisto sellaisenaan, kun taas käsitelty ja muokattu
lähtöaineisto tallennetaan Lähtöaineisto – Lähtötieto -aineistoryhmän alle.
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3.2 Vesiväylän suunnittelu
Luvussa kuvataan vesiväylän suunnitteluprojekteissa kertyvien ja luovutettavien aineistojen hallintaa. Ohjeistus kattaa vesiväylän suunnittelun kaikki
suunnitteluvaiheet -ja projektityypit (esi- ja yleissuunnittelu, vesilupasuunnittelu ja väyläpäätökset).
Kaikki projektin suunnitelma-aineisto viedään Velhoon ja aineiston viemistä
ohjaavat projektin tiedonhallintasuunnitelmassa määritetyt luovutuspisteet,
jotka on kuvattu luvuissa 1.4
Projektin tiedonluovutuspisteet ja 3.2.1
Suunnitteluaikainen tiedonhallinta. Näin ollen aineistoa kertyy järjestelmään
suunnittelun edetessä vaiheesta toiseen.
Kun aineistoa viedään Velhoon, tulee aineistolle antaa oikeat metatiedot. Metatietojen käyttö on ohjeistettu luvuissa 1.6 Aineistoille annettavat metatiedot, 2.3
Lähtöaineiston metatiedot ja 3.2.2 Vesiväylän suunnittelun metatiedot.

3.2.1 Vesiväylän suunnittelunaikainen tiedonhallinta
Itse suunnittelutyö, sekä suunnitteluun osallistuvien osapuolien välinen vuorovaikutus ja aineistojen jakaminen tapahtuu palveluntuottajien omissa järjestelmissä ja projektille sovitussa projektipankissa. Projektissa käytettävä
tiedonhallintaympäristö valitaan projektin tarpeiden pohjalta ja määritetään
tiedonhallinnan periaatteiden ohella projektin tiedonhallintasuunnitelmaan.
Projektin alussa määritetään suunnittelussa noudatettavat tiedonluovutuspisteet (katso luku 1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet) tiedonhallintasuunnitelmaan. Luovutuspisteillä varmistetaan se, että luovutusaineistoa kertyy
Velhoon tasaisesti koko projektin ajan, jolloin ne ovat hyödynnettävissä jo
projektin aikana. Näin vältytään varsinkin pitkäkestoisissa projekteissa yhden
raskaan luovutusaineistopaketin tuottamiselta projektin lopussa. Tällaista, läpi
projektin päivittyvää ja Velhoon vietävää aineistoa ovat mm. projektin vuorovaikutus- ja kokousaineistot, lähtötiedot (luku 2.3 Lähtöaineiston metatiedot),
sekä seuraavat projektille ja suunnittelulle keskeiset asiakirjat: hankekortti ja
suunnitteluperusteet.
Suunnitteluprojektin mahdollisia aineiston luovutuspisteitä voivat olla muun
muassa:
 Vaihtoehtotarkastelut (esim. väylälinjauksen valinnan pohjana ollut
aineisto)
 Yleisötilaisuuksien tai muiden vuoropuhelutapahtumien aineistot
(yleisötilaisuuksia varten tuotettu ja niissä esitelty aineisto)
 Sopimustekniset välitavoitteet
 Tietyn suunnitelman osan tai rakennusosan suunnitelmien valmistuminen
 Tarkastukseen menevät aineistot (esim. konsultin tai tilaajan esitarkastus,
Väylän suunnittelun ohjauksen tarkastus, RS: suunnitelmaluonnokset
pääpiirustuksista tilaajalle)
 Pitkäkestoisten projektien välitallennuspisteet (esim. kaiken toteuma ja
luotausaineiston tallentaminen Velhoon rakennuskauden päätyttyä)
 Laadunvarmistuksen tarkastuspisteet
 Nähtäville asetettava aineisto
 Hyväksyttäväksi toimitettava aineisto
 Mahdolliset suunnitelmamuutokset
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Vesiväylähankkeiden suunnitelma-aineisto viedään sovituissa luovutuspisteissä Velhoon kuvan 9 Luovutuspisteiden ”sijainti” projektin aikajanalla mukaisesti.
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Luovutuspisteiden ”sijainti” projektin aikajanalla.

Luvussa 3.2.2 Vesiväylän suunnittelun metatiedot on esitetty, kuinka suunnitteluprojektin dokumentit ja asiakirjat, sekä aineistokokonaisuudet jakautuvat
Velhon aineistoryhmä- ja aineistolaji-tasolla. Aineistoryhmä ja -laji -metatiedon lisäksi aineistolle annettavien metatietojen osalta noudatetaan luvun 1.6
Aineistolle annettavat metatiedot ohjeistusta.
Rakennussuunnitteluvaiheen aineiston hallintaan pätee sama ohjeistus kuin
yleis- ja vesilupasuunnitelmavaiheiden aineistoihin, kun suunnittelu toteutetaan
omana erillisenä projektinaan. Jos projektin toteutusmuotona on esim. ST-malli,
tulee suunnittelun ja toteuman välinen rajapinta huomioida aineistoa Velhoon
vietäessä. Aineiston vienti suunnitelma-aineiston osalta on kuvattu tässä luvussa ja rakentamisen osalta luvussa 4 Rakentaminen.

3.2.2 Vesiväylän suunnittelun metatiedot
Kuvassa 10 Vesiväylien suunnitteluun liittyvät aineistoryhmät ja -lajit on esitetty, kuinka vesiväylän suunnitteluprosessin aikana kerääntyvä ja suunnittelun lopuksi luovutettava aineisto jakautuu Velhon aineistoryhmiin ja -lajeihin.
Metatiedot kattavat esi-, yleis-, vesilupa- ja rakennussuunnitelmavaiheet.
Kuvan keskellä on kuvattu Velhon rakenne aineistoryhmä- (valkoinen pohja) ja
aineistolaji- (tumman sininen pohja) tasolla. Kaavion vasemmalla ja oikealla
puolella kuvataan tien ja radan suunnittelussa kerääntyvät aineistot ja niiden
sisältämät dokumentit. Nuolilla kuvataan, kuinka nämä aineistokokonaisuudet
ja yksittäiset dokumentit jakautuvat Velhon aineistoryhmien ja -lajien välillä.
Aineistojen valmiusastetta hallitaan Status-metatiedon avulla (katso luku 1.5.5
Status). Kun esimerkiksi nähtäville asetetun aineiston statukseksi on annettu
Työn alla, tiedetään että aineisto on vasta valmistelussa, eikä sitä vielä voida
asettaa nähtävillä olevaksi.
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Kun yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista, henkilötietoja sisältävää aineistoa
tallennetaan Velhoon, on aineistolle annettava Sisältää henkilötietoja -metatieto. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että salassa pidettävää
aineistoa ei saa viedä Velhoon, vaan aineiston tallennuspaikkana toimivat muut
järjestelmät. Paljon erilaista henkilötiedoksi luettavaa tietoa sisältävä dokumentti saattaa olla salassa pidettävä.
Velhon metatietoja määritettäessä on otettu huomioon myös projektin sopimus-, lupa-, hankinta- ja tarjousaineisto. Sopimusasiakirjat-aineistoryhmän alle
ei kuitenkaan tässä vaiheessa tallenneta aineistoa, koska kyseessä oleva
aineisto sisältää salassa pidettävää tietoa. Poikkeuksena ovat projektin toteuttamiseksi tarvittavat luvat (haettavat ja haetut), jotka tallennetaan Luvataineistolajin alle. Lupa-aineistonkin osalta tulee ottaa huomioon, ettei se saa
sisältää salassa pidettävää tietoa.
Prosessi-aineistoryhmän alle tallennetaan kaikki projektin viestintään ja vuorovaikutukseen, päätöksentekoon, aikatauluun sekä määrä- ja kustannuslaskentaan liittyvä aineisto. Projektin päätöksentekoon ja käsittelyyn liittyvä vuorovaikutusaineisto (esim. hankeryhmien kokousmuistiot ja yleisötilaisuuksissa
saadut palautteet) tallennetaan Käsittely-aineistolajin alle. Sellainen vuorovaikutusaineisto, jolla ei ole vaikutusta päätöksentekoon (esim. yleisötilaisuuksien esittelyaineistot ja projektiin liittyvät lehtiartikkelit) puolestaan
tallennetaan Viestintä-aineistolajin alle.
Laadunvarmistus-aineistoryhmän alle tallennetaan suunnitteluun liittyvä
laadunvarmistusaineisto ja Riskienhallinnan alle projektin riskienhallintaan
liittyvä aineisto.
Lähtöaineisto – Raaka-aine -aineistoryhmän alle tallennetaan hankkeen muokkaamaton lähtöaineisto sellaisenaan, kun taas käsitelty ja muokattu lähtöaineisto tallennetaan Lähtöaineisto – Lähtötieto -aineistoryhmän alle.
Suunnitelma-aineistoryhmän alle tallennetaan kaikki projektin suunnitteluaineisto. Suunnitelmakokonaisuus-aineistolajin alle tallennetaan suunnitelmat,
tietomallit, visualisointikuvat sekä yleiset suunnitteluun liittyvät asiakirjat ja
dokumentit. Selvitykset-aineistolajin alle tallennetaan vaikutuksia kuvaavat
selvitykset sekä suunnittelua palvelevat tekniset selvitykset. Vaihtoehtotarkastelu-aineistolajin alle puolestaan tallennetaan suunnitelmaratkaisun
valinnan perusteena olevat suunnitelmat, selvitykset ja vertailut sekä puhtaasti
tekniikkaa koskevat vaihtoehtotarkastelut.
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4 Rakentaminen
Luvussa kuvataan rakentamisprojekteissa kertyvien ja luovutettavien aineistojen hallintaa. Ohjeistus kattaa kaikki toteutustavat.
Kaikki projektin luovutettava aineisto viedään Velhoon ja aineiston viemistä
ohjaavat projektin tiedonhallintasuunnitelmassa määritetyt luovutuspisteet,
jotka on kuvattu luvuissa 1.4 Projektin tiedonluovutuspisteet ja 4.1 Rakentamisenaikainen tiedonhallinta. Luovutettavaa aineistoa kertyy koko projektin
ajan järjestelmään ja jokaiselle Velhoon vietävälle dokumentille annetaan
metatiedot, jotka vaihtelevat riippuen vietävästä aineistosta. Rakentamishankkeissa käytettävät metatiedot on kuvattu luvussa 4.3 Luovutusaineistolle
annettavat metatiedot.

4.1 Rakentamisenaikainen tiedonhallinta
Rakentamisenaikaisessa tiedonhallinnassa on otettava huomioon toteutustapa,
projektin aikataulu, kokonaisuudet ja tilaajan vaatimukset. Toteutustapa vaikuttaa aineiston päivittymisrytmiin, projektin aikataulu luovutuspisteiden määrään
ja tiheyteen, kokonaisuudet (esim. alue, sillat, hankevaiheet) aineiston jaotteluun ja tilaajan vaatimukset aineiston käytön aikatauluun (esim. materiaalia
kunnossapitoon mahdollisimman aikaisin).
Luovutuspisteet sovitaan projektin erityispiirteet huomioon ottaen. Rakentamisenaikaisia luovutuspisteitä ovat muun muassa:


Tilaajalle hyväksyttäväksi menevät aineistot



ST: suunnitelmaluonnokset pääpiirustuksista



Suunnitelmamuutokset



Luovutettavat taitorakenteet



Käyttöönotto:
o tieosat/rakennusosat, jotka on jo hyväksytty ja otetaan käyttöön
o liikenteelle otto, muutokset liikenteelle oton jälkeen



Välitavoitteisiin sidotut aineistot

4.2 Toteutustapojen erot
Toteutustavalla ei ole vaikutusta aineistojen viemiseen Velhoon, vaan toteutustapojen väliset eroavaisuudet liittyvät aineistojen metatietoihin ja väliluovutuspisteisiin. Hankintatavoissa, jotka pitävät sisällään rakennussuunnitelmavaiheen, luovutetaan Velhoon suunnitelma-aineisto, rakentamisen aikainen
aineisto sekä toteuma-aineisto omina kokonaisuuksinaan. Vaiheittaiset suunnitelmien hyväksynnät voivat luoda tarpeen lisäluovutuspisteille ja näistä
sovitaan projektikohtaisesti.
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4.3 Luovutusaineistolle annettavat metatiedot
Kuvassa 11 Rakentamiseen liittyvät aineistoryhmät ja -lajit on esitetty, kuinka
luovutusaineistot jakautuvat Velhon aineistoryhmiin ja -lajeihin. Kuvan keskellä
on kuvattu Velhon rakenne aineistoryhmä- (valkoinen pohja) ja aineistolaji(tumman sininen pohja) tasolla. Kaavion vasemmalla ja oikealla puolella
kuvataan tien ja radan suunnittelussa kerääntyvät aineistot ja niiden sisältämät
dokumentit. Nuolilla kuvataan, kuinka nämä aineistokokonaisuudet ja yksittäiset
dokumentit jakautuvat Velhon aineistoryhmien ja -lajien välillä.
Aineistojen valmiusastetta hallitaan Status-metatiedon avulla (katso luku 1.6.5
Status). Kun esimerkiksi luovutettaville taitorakenteille on annettu statukseksi
Julkaistu, tiedetään että aineisto on lopullinen, joten sitä voidaan hyödyntää
muissa projekteissa.
Kun yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista, henkilötietoja sisältävää aineistoa
tallennetaan Velhoon, on aineistolle annettava Sisältää henkilötietoja -metatieto. Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että salassa pidettävää
aineistoa ei saa viedä Velhoon, vaan aineiston tallennuspaikkoina toimivat muut
järjestelmät. Paljon erilaista henkilötiedoksi luettavaa tietoa sisältävä dokumentti saattaa olla salassa pidettävä.
Velhon metatietoja määritettäessä on otettu huomioon myös projektin sopimus-, lupa-, hankinta- ja tarjousaineisto. Sopimusasiakirjat-aineistoryhmän alle
ei kuitenkaan tässä vaiheessa tallenneta aineistoa, koska kyseessä oleva
aineisto sisältää salassa pidettävää tietoa. Poikkeuksena ovat projektin
toteuttamiseksi tarvittavat luvat (haettavat ja haetut), jotka tallennetaan Luvataineistolajin alle. Lupa-aineistonkin osalta tulee ottaa huomioon, ettei se saa
sisältää salassa pidettävää tietoa.
Prosessi-aineistoryhmän alle tallennetaan viestintään, päätöksentekoon, aikatauluun, määrä- ja kustannuslaskentaan liittyvät aineistot.
Toteumavaiheen laadunvarmistus -aineistolajin alle tallennetaan kaikki laatuaineisto, joka voidaan tarkemmin yksilöidä Rakennusosa-metatiedon avulla.
Lähtöaineisto – Raaka-aine- ja Lähtöaineisto – Lähtötieto -aineistoryhmien alle
tallennetaan rakentamisen aikana päivittyneet lähtötiedot, esim. kallionpintamalli.
Suunnitelma-aineistoryhmän alle tallennetaan kaikki rakennussuunnitelmapiirustukset, suunnitelmamallit, selvitykset sekä niihin liittyvä dokumentaatio.
Toteutus-aineistoryhmän alle tallennetaan työselostukset, toteutus-, paikalleenmittaus- ja koneohjausmallit ja Toteuma-aineistoryhmän alle päivitetyt
suunnitelmat projektin käytäntöjen mukaan (toteutus- ja poikkeamamallit tai
päivitetyt toteutusmallit poikkeamilla jne.). Toteuma-aineistoryhmän tarkoituksena on kuvata rakennetun kohteen tilanne rakentamisen jälkeen, jolloin
esimerkiksi tiedot ovat kunnossapidon hyödynnettävissä.
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5 Kunnossapito
Kunnossapitoa ei kuvata ohjeessa erikseen, mutta määritetyt metatiedot tukevat myös kunnossapidon toimenpiteitä. Ohje ei kumoa nykyisiä kunnossapidon
ohjeita.
Rakentamisessa tuotettu toteuma-aineisto toimii kunnossapidon lähtötietona.
Kunnossapidon projekteissa metatietorakenne (sopimukset, prosessi, lähtötiedot, suunnitelma, toteutus, toteuma) toimii sellaisenaan samalla tavalla kuin
suunnittelu- ja rakentamisprojekteissa.

VELHO
AINEISTORYHMÄ
Tiesuunnitelmavaiheen
suunnitelma-asiakirjojen
mukainen ryhmittely
(A-C , prosessiaineisto ja
hallinnollinen käsittely)

- Tehdyt sopimukset laitteiden ja rakenteiden
omistajien kanssa
- Laiteomistajien sitoumukset
- Tarvittavat ja hankittavat luvat
- Projektia koskevat muut luvat ja sopimukset
Sopimukset, sitoumukset ja luvat
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AINEISTOLAJI

Tiesuunnitelmavaiheen
suunnitelma-asiakirjojen
mukainen ryhmittely
(D ja E)

SOPIMUSASIAKIRJAT
TARJOUSAINEISTO
HANKINTA
SOPIMUKSET

Suunnittelusopimus

LUVAT

Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

PROSESSI
Osa A
Tiesuunnitelman
selostusosa

Jos sisältää hallinnolisen käsittelyn
asiakirjoja esim. aloituskuulutus suunnittelun
aloittamisesta

(1 TT) Suunnitteluperusteet

(20TT) Ulkopuolisia koskeva kirjeenvaihto

(1.6T) Muiden rakenteiden omistajien kanssa käyty
kirjeenvaihto

(20TT) Vuorovaikutusaineisto

(1.6T) Suunnittelutyön aikaiset lausunnot,
kannanotot ja päätökset

Projektin sisäinen kokousaineisto
Esim. projekti- ja ohjausryhmän kokousten
sekä työpajojen ja maastokäyntien aineistot:
- Kokousmuistiot, -pöytäkirjat, asialistat
ja liitteet
1.3T Hyväksymisehdotus
Kokousaineisto
Hyväksymisesitys ja hallinnollisessa
käsittelyssä kertyneet asiakirjat, sekä kunnan
ilmoitus nähtävänä olosta alkuperäisinä

(20TT) Kokousmuistiot

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä
- Esittelytilaisuuksien aineistot: muistiot,
kannanotot, palautteet ja niiden
käsittelyaineisto

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta
Suunnittelun aikaiseen vuoropuheluun liittyvät
tiedotteet/tiedot/kutsut

Yleisötilaisuuksista laaditut muistiot
Lausuntopyyntökirje kunnalle

KÄSITTELY

Kuulutus suunnitelmien nähtävänä olosta
Hallinnollisessa
käsittelyssä
kertyneet asiakirjat

Muistutukset alkuperäisinä
Osa E
Tiesuunnittelmavaiheen
suunnitteluaineisto

Kunnan lausunto

Kaavat

Maakunnan liiton lausunto

Muiden viranomaisten ja/tai yritysten lausunnot

Kunnan ilmoitus suunnitelman nähtävänä olosta

Laaditaan ainoastaan jos kyseessä
yksityisraiteita koskeva ratasuunnitelma
Hyväksymisesitys

“Prosessiaineisto”

Hankearviointi/hankearviointiraportti

Hankekortti

YLEISET
Projekti- ja tiedonhallintasuunnitelma

“Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”-selostus

Osa A
Tiesuunnitelman
selostusosa

1.5T Kustannusarvio (yhteenveto) ja kustannusjakoehdotus

KUSTANNUKSET JA
MÄÄRÄT

(1 TT) Määrälaskenta ja kustannusarvio

Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä
- Esittelytilaisuuksien aineistot: esittelyaineisto,
tiedotteet ja lehtiartikkelit
Sidosryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo

VIESTINTÄ

(20TT) Esittelyaineisto

Osa E
Tiesuunnittelmavaiheen
suunnitteluaineisto

Osa A
Tiesuunnitelman
selostusosa

1.5T Kustannusarvio (yhteenveto) ja kustannusjakoehdotus

(1 TT) Määrälaskenta ja kustannusarvio

KUSTANNUKSET JA
MÄÄRÄT
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Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä
- Esittelytilaisuuksien aineistot: esittelyaineisto,
tiedotteet ja lehtiartikkelit
Sidosryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo

(20TT) Esittelyaineisto

VIESTINTÄ

Osa E
Tiesuunnittelmavaiheen
suunnitteluaineisto

LAADUNVARMISTUS
Laatusuunnitelma

Poikkeamaraportti
“Prosessiaineisto”

Suunnittelupäiväkirja

SUUNNITTELUN
LAADUNVARMISTUS

Itselleluovutus

Suunnittelun aikainen laadunvarmistus

TOTEUTUSVAIHEEN
LAADUNVARMISTUS

RISKIENHALLINTA
(1 TT) Riskianalyysi

Riskienhallintasuunnitelma

RISKIENHALLINTA
Liikenneturvallisuustarkastusmuistio

TURVALLISUUS
SAATU, MUOKKAAMATON LÄHTÖAINEISTO
SELLAISENAAN

Osa A
Ratasuunnitelman
selostusosa

1.4T Maanomistajaluettelo

Turvallisuusasiakirja

LÄHTÖAINEISTO
RAAKA-AINE

LÄHTÖAINEISTO
LÄHTÖTIETO

MAASTO

MAASTO

MAA- JA KALLIOPERÄ

MAA- JA KALLIOPERÄ

LUONTO

LUONTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KULTTUURIPERINTÖ

KULTTUURIPERINTÖ

MAANKÄYTTÖ

MAANKÄYTTÖ

KIINTEISTÖTIEDOT

KIINTEISTÖTIEDOT

LIIKENNE

LIIKENNE

RAKENTEET JA
JÄRJESTELMÄT

RAKENTEET JA
JÄRJESTELMÄT

YHDYSKUNTARAKENNE

YHDYSKUNTARAKENNE

ELINYMPÄRISTÖ

ELINYMPÄRISTÖ

JALOSTETTU JA MUOKATTU LÄHTÖAINEISTO

SUUNNITELMA
Tietomalliselostus

Sisällysluettelo (osat D ja E)

Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

SUUNNITELMA
Tietomalliselostus
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Sisällysluettelo (osat D ja E)

“Prosessiaineisto”

Tietomalliluettelo/-loki

Tiesuunnitelmavaiheen tekniset piirustukset
2TT - 16TT
Kokonaisuuteen kuuluvat piirustukset avattu alla

Yhdistelmämalli

Suunnitelmat
Infra-/osamallit
Kartat
Kansilehti
Osa A
Tiesuunnitelman
selostusosa

Sisällysluettelo (osat A, B ja C)

SUUNNITELMAKOKONAISUUS

Piirustukset

Pituusleikkaukset

Tiesuunnitelman yleisesite

Poikkileikkaukset

1.1T Tiesuunnitelmaesite

Selostukset

1.2T Tiesuunnitelmaselostus

Luettelot

2TT Yleiskartta

Piirustusmerkit

3TT Suunnitelmakartat
Osa B
Tiesuunnitelman
pääpiirustukset

Maantielain mukaisesti nähtävänä ollut
suunnitelma

4TT Poikkileikkaukset

Hyväksymisesitys
2.1T
Yleiskartta

5TT Pituusleikkaukset

2.2T Teiden hallinnollisten järjestelyjen kartta
Hyväksymisesitys

6TT UIlkopuolisten rakenteet

3T Suunnitelmakartat
Hyväksymisesitys

7TT Tieympäristösuunnitelma

4T Liikennetekniset poikkileikkaukset
Hyväksymisesitys

Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

8TT Kuivatussuunnitelma

5T Pituusleikkaukset
Hyväksymisesitys

10TT Massataloussuunnitelma

11TT Valaistussuunnitelma

Osa C
Tiesuunnitelman
informatiivinen
aineisto

Ulkopuolisten rakenteet
- Katujen, katuina rakennettavien ramppien,
jalankulku- ja pyöräteiden, ratojen ja vesiväylien pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset
- Muiden omistamien johtojen ja laitteiden
alustavat siirto- ja suojaussuunnitelmat

12TT Liikenteenohjaussuunnitelma

13TT Pohjanvahvistussuunnitelma

Hyväksymisesitys
6T
Ulkopuolisten rakenteet

14TT Mittaussuunnitelma, vaaka- ja pystygeometriat

7T Visualisointikuvat
Hyväksymisesitys

15TT Siltojen pääpiirustukset

7.1T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat
Hyväksymisesitys

16TT Tunnelien pääpiirustukset

7.2T Meluseinien periaatekuvat
Hyväksymisesitys

Merkittävien siltojen periaatekuvat
Hyväksymisesitys
7.3T
Merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristökuvat

Suunnittelua palvelevat selvitykset
- Ennusteet, liikenneselvitykset ja
toimivuustarkastelut
- Liikennetaloudelliset laskelmat
- Linjaus-, tasaus-, poikkileikkaus- ja
liittymätarkastelut
- Vaiherakentamistarkastelut, selvitykset
myöhempiä rakennusvaiheita varten
- Erikoiskuljetusten reittiselvitykset
- Bussireittiselvitykset
- Kuivatustarkastelut
- Johto- ja laitesiirtoselvitykset
- Massatarkastelut
- Vahvistustapaselvitykset
- Pohjaveden suojauksen tarkastelut

7.4T Muut visualisointikuvat
Hyväksymisesitys

11T Valaistuksen yleiskartta
Hyväksymisesitys

12T Viitoituksen yleiskartta
Hyväksymisesitys

Vaikutuksia kuvaavat selvitykset
- Melu, tärinä ja päästöt
- Luonto- ja suojelukohteet
- Pohjavedet ja pilaantuneet maat
- Kiinteistöselvitykset

(1TT) Suunnittelua palvelevat selvitykset
Osa E
Tiesuunnittelmavaiheen
suunnitteluaineisto

SELVITYKSET

16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset
(20TT) Liikenneselvitykset

Vaihtoehtojen selvitykset, vertailut ja
piirustukset, jotka ovat olleet
tiesuunnitelmaratkaisun valinnan perusteena
17T
Tutkitut vaihtoehdot
Hyväksymisesitys

Tekniikkaa koskevat vaihtoehtotarkastelut
- Esim. pohjanvahvistustarkastelut

VAIHTOEHTOTARKASTELU

Tutkitut vaihtoehdot

Osa D
Tiesuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

VELHO
AINEISTORYHMÄ
Ratasuunnitelmavaiheen
suunnitelma-asiakirjojen
mukainen ryhmittely
(A-C , prosessiaineisto ja
hallinnollinen käsittely)

- Tehdyt sopimukset laitteiden ja rakenteiden
omistajien kanssa
- Laiteomistajien sitoumukset
- Tarvittavat ja hankittavat luvat
- Projektia koskevat muut luvat ja sopimukset
Sopimukset, sitoumukset ja luvat
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AINEISTOLAJI

Ratasuunnitelmavaiheen
suunnitelma-asiakirjojen
mukainen ryhmittely
(D ja E)

SOPIMUSASIAKIRJAT
TARJOUSAINEISTO
HANKINTA
Osa D
Ratasuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

SOPIMUKSET
LUVAT

PROSESSI
Osa A
Ratasuunnitelman
selostusosa

Suunnitteluperusteet

Jos sisältää hallinnollisen käsittelyn
asiakirjoja esim. aloituskuulutus suunnittelun
aloittamisesta
Muiden rakenteiden omistajien kanssa käyty kirjeenvaihto

Ulkopuolisia koskeva kirjeenvaihto

Suunnittelutyön aikaiset lausunnot,
kannanotot ja päätökset

Maanomistajaluettelo

Vuorovaikutusaineisto
Lunastusluettelo
Projektin sisäinen kokousaineisto
Esim. projekti- ja ohjausryhmän kokousten
sekä työpajojen ja maastokäyntien aineistot:
- Kokousmuistiot, -pöytäkirjat, asialistat
ja liitteet

Hyväksymisehdotus

Hyväksymisesitys ja hallinnollisessa
käsittelyssä kertyneet asiakirjat, sekä kunnan
ilmoitus nähtävänä olosta alkuperäisinä

Kokousaineisto

Kokousmuistiot

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta
Suunnittelun aikaiseen vuoropuheluun liittyvät
tiedotteet/tiedot/kutsut
Lausuntopyyntökirje kunnalle

KÄSITTELY

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä
- Esittelytilaisuuksien aineistot: muistiot,
kannanotot, palautteet ja niiden
käsittelyaineisto
Yleisötilaisuuksista laaditut muistiot

Kuulutus suunnitelmien nähtävänä olosta
Hallinnollisessa
käsittelyssä
kertyneet asiakirjat

Muistutukset alkuperäisinä
Osa E
Ratasuunnittelmavaiheen
Prosessi- ja oheisaineisto

Kunnan lausunto

Kaavat

Maakunnan liiton lausunto

Muiden viranomaisten ja/tai yritysten lausunnot

Kunnan ilmoitus suunnitelman nähtävänä olosta

Laaditaan ainoastaan jos kyseessä
yksityisraiteita koskeva ratasuunnitelma
Hyväksymisesitys

“Prosessiaineisto”

Hankearviointi/hankearviointiraportti

Hankekortti

YLEISET
Projekti- ja tiedonhallintasuunnitelma

“Tietoja ja ohjeita jatkosuunnittelulle”-selostus

Osa A
Ratasuunnitelman
selostusosa

Kustannusarvio (yhteenveto) ja kustannusjakoehdotus

KUSTANNUKSET JA
MÄÄRÄT

Määrälaskennat

Kustannusarvio kokonaisuudessaan

Osa D
Ratasuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

Ulkoinen tiedottaminen ja viestintä
- Esittelytilaisuuksien aineistot: esittelyaineisto,
tiedotteet ja lehtiartikkelit
Sidosryhmä- ja yhteyshenkilöluettelo

VIESTINTÄ

(20TT) Esittelyaineisto

Osa E
Tiesuunnittelmanvaiheen
prosessi- ja oheisaineisto

LAADUNVARMISTUS
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Laatusuunnitelma

Poikkeamaraportti
“Prosessiaineisto”

Suunnittelupäiväkirja

SUUNNITTELUN
LAADUNVARMISTUS

Itselleluovutus

Suunnittelun aikainen laadunvarmistus

TOTEUTUSVAIHEEN
LAADUNVARMISTUS

RISKIENHALLINTA
Riskiraportti

Riskienhallintasuunnitelma

RISKIENHALLINTA
Vaararekisteriraportti (YTM-menettely)

Turvallisuusselvitys

TURVALLISUUS
Turvallisuusasiakirja

SAATU, MUOKKAAMATON LÄHTÖAINEISTO
SELLAISENAAN

Osa A
Ratasuunnitelman
selostusosa

1.4T Maanomistajaluettelo

LÄHTÖAINEISTO
RAAKA-AINE

LÄHTÖAINEISTO
LÄHTÖTIETO

MAASTO

MAASTO

MAA- JA KALLIOPERÄ

MAA- JA KALLIOPERÄ

LUONTO

LUONTO

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

KULTTUURIPERINTÖ

KULTTUURIPERINTÖ

MAANKÄYTTÖ

MAANKÄYTTÖ

KIINTEISTÖTIEDOT

KIINTEISTÖTIEDOT

LIIKENNE

LIIKENNE

RAKENTEET JA
JÄRJESTELMÄT

RAKENTEET JA
JÄRJESTELMÄT

YHDYSKUNTARAKENNE

YHDYSKUNTARAKENNE

ELINYMPÄRISTÖ

ELINYMPÄRISTÖ

SUUNNITELMA

JALOSTETTU JA MUOKATTU LÄHTÖAINEISTO

Osa D
Ratasuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

ELINYMPÄRISTÖ

ELINYMPÄRISTÖ
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SUUNNITELMA
Tietomalliselostus

Sisällysluettelo (osat D ja E)

Tiesuunnitelmavaiheen tekniset piirustukseta
Kokonaisuuteen kuuluvat piirustukset avattu alla

Tietomalliluettelo/-loki
“Prosessiaineisto”

Yhdistelmämalli

Suunnitelmat

Infra-/osamallit

Kartat

Piirustukset
Risteämäluettelo
Kansilehti

SUUNNITELMAKOKONAISUUS

Pituusleikkaukset

Poikkileikkaukset
Osa A
Ratasuunnitelman
selostusosa

Sisällysluettelo (osat A, B ja C)
Selostukset
Ratasuunnitelman yleisesite
Luettelot
Ratasuunnitelmaesite tai tiivistelmäraportti

Ratasuunnitelmaselostus

Mittapiirustus

Suunnitelmakartat
Piirustusmerkit
Pituusleikkaukset
Ratasuunnitelmalla hyväksyttävät asiakirjat
Paalukohtaiset poikkileikkaukset
Hyväksymisesitys
Yleiskartta
Pohjatutkimuskartta
Ratojen hallinnollisten järjestelyjen kartta
Hyväksymisesitys
Pohjarakentamisen yleiskartta
Suunnitelmakartta tai mittapiirustus
Hyväksymisesitys
Geotekniset pituusleikkaukset
Pituusleikkaus
Hyväksymisesitys
Pohjanvahvistuksen tyyppipoikkileikkaukset
Tyyppipoikkileikkaus
Hyväksymisesitys
Osa B
Ratasuunnitelman
pääpiirustukset

Yleispituusleikkaus
Hyväksymisesitys

Liikennepaikkojen suunnitelmakartat
Hyväksymisesitys

Kalliotekniset suunnitelmat
- Suunnitelmakartat
- Poikkileikkaukset
- Pituusleikkaukset
Kalliotekniset suunnitelmat

Maanteiden tiesuunnitelma
Hyväksymisesitys

Huolto- ja yksityisteiden suunnitelmat
Hyväksymisesitys

Hyväksymisesitys
Erillinen
lunastuskartta
Ulkopuolisten rakenteet
- Katujen, katuina rakennettavien ramppien,
Merkittävien
siltojen
ja muiden rakenteiden
ympäristöjalankulkuja pyöräteiden,
ratojen ja vesikuvat väylien pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset
- Muiden omistamien johtojen ja laitteiden
alustavat siirto- ja suojaussuunnitelmat
Meluesteiden periaatekuvat
Hyväksymisesitys
Hyväksymisesitys
Ulkopuolisten
rakenteet

Silta- ja rakennetekniset suunnitelmat ja luettelot
- Silta- ja tukimuuriluettelot
- Siltojen ja tukimuurien pääpiirustukset
Silta- ja rakennetekniset suunnitelmat ja luettelot
Mittaussuunnitelmat
Valaistussuunnitelma
Tunnelien pääpiirustukset
Kuivatussuunnitelma
Rakennustapaselostus
Työvaihesuunnitelmat
Massataloussuunnitelmat
Työmaa-alueiden suunnitelmat

Kuntien katusuunnitelmat
Ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti
tehdyt katu- sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden suunnitelmat

Luettelo käyttöoikeusalueista
Turvalaitesuunnitelma

Hyväksymisesitys
Kuntien
katusuunnitelmat

Osa D
Ratasuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

Pohjanvahvistuksen tyyppipoikkileikkaukset
Tyyppipoikkileikkaus
Hyväksymisesitys
Osa B
Ratasuunnitelman
pääpiirustukset

Kalliotekniset suunnitelmat
- Suunnitelmakartat
- Poikkileikkaukset
- Pituusleikkaukset

Yleispituusleikkaus
Hyväksymisesitys

Liikennepaikkojen suunnitelmakartat
Hyväksymisesitys
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Kalliotekniset suunnitelmat

Maanteiden tiesuunnitelma
Hyväksymisesitys
Silta- ja rakennetekniset suunnitelmat ja luettelot
- Silta- ja tukimuuriluettelot
- Siltojen ja tukimuurien pääpiirustukset

Huolto- ja yksityisteiden suunnitelmat
Hyväksymisesitys

Silta- ja rakennetekniset suunnitelmat ja luettelot
Mittaussuunnitelmat

Hyväksymisesitys
Erillinen
lunastuskartta
Ulkopuolisten rakenteet
- Katujen, katuina rakennettavien ramppien,
Merkittävien
siltojen
ja muiden rakenteiden
ympäristöjalankulkuja pyöräteiden,
ratojen ja vesikuvat väylien pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset
- Muiden omistamien johtojen ja laitteiden
alustavat siirto- ja suojaussuunnitelmat
Meluesteiden periaatekuvat
Hyväksymisesitys

Valaistussuunnitelma
Tunnelien pääpiirustukset
Kuivatussuunnitelma
Rakennustapaselostus
Työvaihesuunnitelmat
Massataloussuunnitelmat

Hyväksymisesitys
Ulkopuolisten
rakenteet

Työmaa-alueiden suunnitelmat
Kuntien katusuunnitelmat
Ratasuunnitelman kanssa samanaikaisesti
tehdyt katu- sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden suunnitelmat

Luettelo käyttöoikeusalueista
Turvalaitesuunnitelma

Hyväksymisesitys
Kuntien
katusuunnitelmat
Radan merkkisuunnitelma
Puisto ja ympäristösuunnitelmat
Hyväksymisesitys

Sähköratasuunnitelmat

Visualisointikuvat / otteita tietomallista
Hyväksymisesitys

Työvaihesuunnitelmat

Rataympäristön käsittelyn periaatekuvat
Hyväksymisesitys

Vahvavirtasuunnitelmat
- Vaihteenlämmityssuunnitelmat
- Valaistussuunnitelmat

Meluesteiden periaatekuvat
Hyväksymisesitys

Vahvavirtasuunnitelmat
Merkittävien siltojen ja tukimuurien ympäristökuvat
Hyväksymisesitys
Osa C
Ratasuunnitelman
informatiivinen
aineisto

Radioverkkosuunnitelmat (tunnelit)

Muut visualisointikuvat
Hyväksymisesitys
Asemien opastussuunnitelmat
Kunnallistekniset suunnitelmat ja johtosiirrot
Hyväksymisesitys

Sähkö- ja automaatiosuunnitelmat

Vaikutukstia kuvaavat selvitykset
- Meluselvitykset
- Tärinä- ja runkomeluselvitykset
- Pohja- ja pintavesiselvitykset
- Pilaantuneiden maiden selvitykset
- Kiinteistöselvitykset
- Luontoselvitykset
- Simulointitarkastelut
Suunnittelua palvelevat selvitykset

Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

Luonnon ja rakennetun ympäristön suojelukohteet
Hyväksymisesitys

SELVITYKSET

Liikenneselvitykset

Muut erillisselvitykset
Hyväksymisesitys

Vaihtoehtojen selvitykset, vertailut ja
piirustukset, jotka ovat olleet
ratasuunnitelmaratkaisun valinnan perusteena
Tutkitut
vaihtoehdot
Hyväksymisesitys

Muut suunnitelmaan liittyvät selvitykset

Tekniikkaa koskevat vaihtoehtotarkastelut
- Esim. pohjanvahvistustarkastelut

VAIHTOEHTOTARKASTELU

Tutkitut vaihtoehdot

Osa E
Ratasuunnittelmavaiheen
prosessi- ja oheisaineisto

Osa D
Ratasuunnittelmavaiheen
tekniset piirustukset
ja selvitykset

AINEISTOLAJI (TASO 2)
AINEISTORYHMÄ

AINEISTOLAJI (TASO 1)
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DOKUMENTTITYYPPI

TEKNIIKKA-ALA
RAKENNUSOSA

Tarjousaineisto

Tarjouspyyntö
Tarjous
Hankintapäätös
Hintavertailu

Hankinta

Urakkaneuvottelu
Tilaus
Tilausvahvistus

Sopimusasiakirjat ja luvat

Sopimus

Sopimukset

Ilmoitukset
Aloitusilmoitus
Piharakennuksen purkuilmoitus
Luvat

Lupa
Lupahakemus

Kustannukset ja määrät

Kustannusarvio
Kustannusjakoehdotus
Laskelma
Maksueräluettelo
Määräluettelo
Hyväksymisehdotus
Hyväksymisesitys
Hyväksymispäätös
Ilmoitus
Esitys
Kuulutus
Kuulutustodistus

Prosessi

Käsittely

Lausunto
Lausuntopyyntö
Palaute
Suunnitteluperusteet
Vastine
Asialista
Liite
Muistio
Liikenteelleotto
Päätös
Työmaapäiväkirja
Aikataulu
Urakka-ohjelma

Viestintä

Esitys
Kartta
Artikkeli
Tiedote
Yhteystietoluettelo
Markkinointimateriaali

Yleiset

Tiedonhallintasuunnitelma
Hankearviointi
Hankekortti
Projektisuunnitelma
Ohje
Itselleluovutus

Suunnittelun laadunvarmistus

Laadunvarmistussuunnitelma
Laaturaportti
Laatusuunnitelma

Laadunvarmistus

Toteutusvaiheen laadunvarmistus

Poikkeamaraportti
Päiväkirja
Auditointimuistio
Rakennusosa-listaus

Materiaalitodistus

Suunnittelun laadunvarmistus

Laadunvarmistussuunnitelma
Laaturaportti
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Laatusuunnitelma
Laadunvarmistus

Toteutusvaiheen laadunvarmistus

Poikkeamaraportti
Päiväkirja
Auditointimuistio
Rakennusosa-listaus

Materiaalitodistus
Mittaus
Katselmus
Laadunvarmistus
Kuva
Video

Riskienhallinta

Riskianalyysi
Riskiraportti
Riskienhallintasuunnitelma

Riskienhallinta ja
turvallisuus

Turvallisuus

Liikenneturvallisuustarkastusmuistio
Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusohje
Turvallisuusriskit
Turvallisuusselvitys
Työmaan aluesuunnitelma
Kemikaaliluettelo
Tilapäiset nopeusrajoituspäätökset
Perehdytysaineisto
Työmaaperehdytykset
Turvallisuussuunnitelma
Turvallisuussääntö
Mittaukset
Ortokuva

Maasto

Pohjakartta
Peruskartta
Opaskartta

Maa- ja kallioperä

Pohjatutkimukset

Rakenteet ja järjestelmät

Tekniikka-ala -listaus

Liikenne
Asemakaava
Maankäyttö

Ajantasa-asemakaava
Yleiskaava

Lähtöaineisto - raaka-aine

Kiinteistötiedot
Luonto

Maanomistajaluettelo
Kasvilajit
Eläinlajit
Melu

Ympäristövaikutukset

Tärinä
Ilma
Pilaantuneet maa-ainekset

Kulttuuriperintö
Yhdyskuntarakenne
Elinympäristö

Maankäyttö

Ajantasa-asemakaava
Yleiskaava

Lähtöaineisto - raaka-aine

Kiinteistötiedot
Luonto

Maanomistajaluettelo
Kasvilajit
Eläinlajit
Melu

Ympäristövaikutukset

Tärinä
Ilma
Pilaantuneet maa-ainekset

Kulttuuriperintö
Yhdyskuntarakenne
Elinympäristö
Mittaukset
Ortokuva
Maasto

Pohjakartta
Peruskartta
Opaskartta

Maa- ja kallioperä

Pohjatutkimukset

Rakenteet ja järjestelmät

Tekniikka-ala -listaus

Liikenne
Asemakaava
Maankäyttö

Ajantasa-asemakaava
Yleiskaava

Lähtöaineisto - lähtötieto

Kiinteistötiedot
Luonto

Maanomistajaluettelo
Kasvilajit
Eläinlajit
Melu

Ympäristövaikutukset

Tärinä
Ilma
Pilaantuneet maa-ainekset

Kulttuuriperintö
Yhdyskuntarakenne
Elinympäristö
Kartta
Pituusleikkaus
Poikkileikkaus
Osamalli
Yhdistelmämalli
Esittelymalli
Suunnitelma

Suunnitelmakokonaisuus

Tekniikka-ala -listaus

Sisällysluettelo
Suunnitelmaselostus
Tietomalliselostus
Esite
Luettelo
Selostus
Tietokantapaketti

Toteutus

Selvitykset

Tekniikka-ala -listaus

Vaihtoehtotarkastelut

Tekniikka-ala -listaus

Toteutusaineisto

Rakennusosa-listaus

Raportti

Toteutusmalli
Paikalleenmittausaineisto
Tarkastusraportti
Todistus
Tuotetieto
Työsuunnitelma
Sertifikaatti

Toteuma

Toteuma-aineisto

Rakennusosa-listaus

Toteumamalli
Toteumamittaus
Lopullinen ilmakuva
Pistepilvi
Sertifikaatti
Todistus
Tarkastusraportti
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Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe

1 (9)

TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

TIEDONHALLINTASUUNNITELMA
[ESIMERKKI]

<kuva hankkeesta>

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe

LIITE 4

TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

2 (9)

1

Yleistä
Hankkeen kuvaus
Suunnitelman käyttö ja päivitys
Yhteyshenkilöt

3
3
3
3

2

Noudatettavat ohjeet
Ohjeet
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
Tiedostoformaatit

4
4
4
4

3

Tiedonhallinta projektin aikana
Tiedonhallinnan tavoitteet hankkeessa
Tiedonhallinnan prosessi ja roolit
Kansiorakenne, nimeäminen ja revisiointi
Yhteistyö ja vuorovaikutus
Tiedonhallinnan dokumentointi
Tietomallintaminen ja dokumentit hankkeessa

5
5
5
5
5
5
5

3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

5
5
5
5
5
5

Mallinnuksen tavoitteet ja käyttötarkoitus
Mallinnuksen sisältö, laajuus ja tarkkuustaso
Lähtötietoaineisto
Yhdistelmä- ja esittelymallit
Hankekohtaiset erityispiirteet
Muiden dokumenttien hallinta hankkeessa

4

Laadunvarmistus
Laadunvarmistustoimenpiteet

6
6

5

Ohjelmistot
Hankkeen tiedonhallintaympäristö
Käytettävät ohjelmistot
Muut tietotekniset vaatimukset

7
7
7
7

6

Tiedonsiirto ja luovutus
Luovutusaineiston vaatimukset
Luovutusaineiston todentaminen

8
8
8

7

Tiedonhallintasuunnitelman liitteet

9

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

1

LIITE 4
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YLEISTÄ
Hankkeen kuvaus
Suunnitelman käyttö ja päivitys
Yhteyshenkilöt

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

2
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NOUDATETTAVAT OHJEET
Ohjeet
Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
Tiedostoformaatit

XX.XX.202X

LIITE 4

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

3

5 (9)

TIEDONHALLINTA PROJEKTIN AIKANA
Tiedonhallinnan tavoitteet hankkeessa
Tiedonhallinnan prosessi ja roolit
Kansiorakenne, nimeäminen ja revisiointi
Yhteistyö ja vuorovaikutus
Tiedonhallinnan dokumentointi
Tietomallintaminen ja dokumentit hankkeessa
3.6.1

Mallinnuksen tavoitteet ja käyttötarkoitus

3.6.2

Mallinnuksen sisältö, laajuus ja tarkkuustaso

3.6.3

Lähtötietoaineisto

3.6.4

Yhdistelmä- ja esittelymallit

3.6.5

Hankekohtaiset erityispiirteet

3.6.6

Muiden dokumenttien hallinta hankkeessa

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

4
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LAADUNVARMISTUS
Laadunvarmistustoimenpiteet

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

5

LIITE 4
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OHJELMISTOT
Hankkeen tiedonhallintaympäristö
Käytettävät ohjelmistot
Muut tietotekniset vaatimukset

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

6
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TIEDONSIIRTO JA LUOVUTUS
Luovutusaineiston vaatimukset
Luovutusaineiston todentaminen

XX.XX.202X

Hankkeen nimi
Hankkeen vaihe
TIEDONHALLINTASUUNNITELMA

7

LIITE 4
9 (9)

TIEDONHALLINTASUUNNITELMAN LIITTEET

XX.XX.202X

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu
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