
Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain
- taulukoiden lukuohje 1/4

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

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

mene rakennusosatarkkuudelle. 
• Rakennusosakohtaiset mallinnusvaatimukset tulee katsoa YIV-

vaatimuksista.
• Lähtötietoaineistolle on väylämuodoissa oma taulukko.

• Ominaisuustieto-taulukko
• Rakennusosa / tietolajikohtaisilla välilehdillä (esim. Aidat) on 

määritelty ominaisuustiedot ja niiden arvojoukot eri vaiheissa.
• Ylläpidetään erikseen Väylän verkkosivuilla 
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Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain
- taulukoiden lukuohje 2/4

1. Luovutusaineiston tiedon esittäminen ja muoto 
(sarakkeet) tekniikkalajeittain

2. Vaiheen vasemman puoleisessa sarakkeessa on 
Väyläviraston tarkennuksia luovutettavaan tietosisältöön 
ja tarkkuusvaatimuksiin. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa 
on määritelty luovutusformaatti ja  sen  sisältö: 
Inframodel (pääelementit, muoto) /IFC täsmennys. 

3. Tekniikka/tietolajin mukaiset kuvaukset 
ominaisuustiedoista ja arvojoukoista tekniikkalajeittain 

• Näissä erityisesti IM-lisäominaisuuksia sisältävät 
tekniikkalajit

• Riveinä  Velhon (tai muun vastaanottavan 
järjestelmän)  ko. kohteen ominaisuustiedot  

• Ensimmäisissä sarakkeissa on  ominaisuustiedon 
pakollisuus eri vaiheissa

4. Vaadittavat arvojoukot ominaisuuksittain.
5. Inframodel-sisältö esimerkki arvosta, ominaisuuden  

tunnus (label) Inframodelissa ja IM-elementti, johon 
ominaisuustieto kuuluu.

Infrakohteen  ominaisuudet ja 
pakollisuus eri elinkaaren 
vaiheissa

Infrakohteen / tekniikkalajin vaatimukset ko. vaiheessa.
Oikealla  luovutusformaatin  vaatimukset:

Inframodel (pääelementit, muoto) /IFC täsmennys

Ominaisuustiedon arvojoukot

Inframodel: esimerkki arvosta, 
ominaisuustiedon nimi, elementti

Tiedon esittäminen ja muoto 
tekniikkalajeittain
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Tarkennuksia ja nostoja 
yleisesti vaiheen 

tekniikkalajin 
tietosisältöön

Tiedon paikka 
Inframodel-rakenteessa  

(pääelementti, IM-
ominaisuustieto-tunnus)

Liite 2 – Luovutusaineisto hankevaiheittain 
- taulukoiden lukuohje 3/4
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Infrakohde, sen ominaisuustietojen pakollisuus eri 
vaiheissa
YS  = Esi- yleissuunnittelu
VS  = Väyläsuunnittelu (tie-, ratasuunnittelu, vesilupa
RS  = Rakentamissuunnitelma
TM = Toteumatiedot

Ominaisuustiedon muoto, 
yksikkö ja lisätieto tai 
arvojoukko
- Teksti (selite)
- Numero (yksikkö, selite)
- Lista (arvojoukko)

Inframodel
- Inframodelin pääelementti, johon tieto kuuluu (sekä 

linkki dokumentaatioon)
- Esimerkki tiedosta Inframodelin ominaisuutena
- Inframodelin sisäinen nimi (aina englanninkielinen)
- Pääelementit, mahdollinen IM-ominaisuuden tunnus

Mitä 
omaisuuden-
hallinta-
järjestelmää 
tietovaatimus  
vastaa tai 
mitä palvelee

Liite 2 Luovutusaineisto hankevaiheittain
- taulukoiden lukuohje 4/4

p = pakollinen v = valinnainen e = ei vaadita

TAULUKKO_Luovutusaineistot_Ominaisuustiedot_hankevaiheittain
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Luovutusaineistot hankevaiheittain

Aineisto Tietosisältö

Maasto Inframodel-formaatti

Maa- ja kallioperä

Maaperä
kartta-aineisto (dwg)
maaperämalli (inframodel)

Tulkitut maakerrosten rajapinnat Inframodel-formaatti

Kalliopinta Inframodel-formaatti

Pohjavesi / vapaa vedenpinta Inframodel-formaatti

Pohjatutkimukset (olemassa olevat ja uudet) Infra-pohjatutkimusformaatti

Temaattiset aineistot

Paikkatietoaineistot (suojelualueet, ympäristö, kaavoitus, 
maaperäkartat, museo, pohjavesialueet yms.) 

3D-DWG

paikkatietoformaatit (SHP, MapInfo) 

Nykyinen liikenneverkko ja sitä koskevat tiedot 2D- tai 3D-DWG

Pilaantuneiden maa-alueiden aluerajaukset 2D- tai 3D-DWG

Kiinteistörajat ja maanomistajatiedot 2D- tai 3D-DWG

Toteuttamiseen liittyvät alueiden käyttöoikeudet (tie-, 
katu- ja rata-alueen rajat, läjitysalueet, väliaikaiset 
käyttöoikeudet, laskuoja-alueet, suoja-alueet ja -
vyöhykkeet)

2D- tai 3D-DWG

Suunnittelun aikana tehtävät selvitykset, inventoinnit ja 
niistä koottava tieto paikkatietomuodossa

Rakenteet ja järjestelmät

Johdot ja laitteet
Inframodel

Nykyiset sillat ja muut taitorakenteet: mm. meluesteet ja
kaiteet

Nykyistä rakennetta esittävä malli yhteensovitusta edellyttävistä k
IFC

Nykyinen valaistus, kaapeloinnit ja sähkönsyöttö
IFC (2D IM tai dwg)

Nykyinen viitoitus ja opastustaulut
IFC (2D IM tai dwg)

Kuivatusrakenteet (laskuojat, uomat) Inframodel

Rummut, kaivot ja suojaputket
Inframodel

Nykyiset tie- ja ratageometriat Inframodel-formaattivaaka- ja pystygeometria vaaka- ja pystygeometria vaaka- ja pystygeometria vaaka- ja pystygeometria vaaka- ja pystygeometria

Osana maastomallia (ks. Kohta Maasto) Osana maastomallia (ks. Kohta Maasto) Osana maastomallia (ks. Kohta Maasto) Osana maastomallia (ks. Kohta Maasto) Osana maastomallia (ks. Kohta Maasto)

2D esitys merkittävimmistä johto- ja putkilinjoista sekä 
rummuista

Hankealueen nykyiset kuivatusrakenteet (esim. kartoitetut 
rummut)
nykytiedot nostettuna arvioituun korkoon jos tarkempaa 

Hankealueen nykyiset kuivatusrakenteet (esim. kartoitetut 
rummut)
nykytiedot nostettuna arvioituun korkoon jos tarkempaa 

Hankealueen nykyiset kuivatusrakenteet (esim. kartoitetut 
rummut)
nykytiedot nostettuna arvioituun korkoon jos tarkempaa 

Hankealueen nykyiset kuivatusrakenteet (esim. kartoitetut 
rummut)
nykytiedot nostettuna arvioituun korkoon jos tarkempaa 

2D esitys nykyisestä valaistuksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista

2D esitys nykyisestä valaistuksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista 
3D esitys yhteensovitusta edellyttävistä kohteista

2D esitys nykyisestä valaistuksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys nykyisestä valaistuksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys nykyisestä valaistuksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys viitoituksesta
2D esitys nykyisestä viitoituksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista
3D esitys yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 

2D esitys nykyisestä viitoituksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys nykyisestä viitoituksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys nykyisestä viitoituksesta sekä kaapeloinnista ja 
ilmajohdoista (Yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 
esittävä malli)

2D esitys merkittävimmistä johto- ja putkilinjoista 
2D esitys johto- ja putkilinjoista ja
merkittävistä yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 3D

2D esitys johto- ja putkilinjoista ja
merkittävistä yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 3D

2D esitys johto- ja putkilinjoista ja
merkittävistä yhteensovitusta edellyttävistä kohteista 3D

3D esitys johto- ja putkilinjoista

Tilavaraus
Nykyistä rakennetta esittävä malli yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista

Nykyistä rakennetta esittävä malli yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista

Nykyistä rakennetta esittävä malli yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus

aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus aluerajaus

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) 
aluerajaus tai objekti)

Pintamalli (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia)
Pintamalli (tietomalliselostuksessa ja pinnan nimeämisestä 
tulee selvitä, mistä tasosta on kysymys (min/max/keski))

Pintamalli (inframalliselostuksessa ja pinnan nimeämisestä 
tulee selvitä, mistä tasosta on kysymys (min/max/keski))

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli

Pohjatutkimuspisteet Pohjatutkimuspisteet Pohjatutkimuspisteet Pohjatutkimuspisteet Pohjatutkimuspisteet

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli

Pintamalli (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia)
Pintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen koodaus 
InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)

Pintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen koodaus 
InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)

Kalliopintamalli (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia)
Kalliopintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen 
koodaus InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)

Kalliopintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen 
koodaus InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)

Kartoitettu kalliopintamalli Kartoitettu kalliopintamalli

LÄHTÖTIETOAINEISTO - tie- ja ratahankkeet
Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma ja Ratasuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma

Pintamalli / Pistepilvi (aineiston osittelu hankekoon 
mukaan)

Pintamalli (Tarkkuus: Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - 
mittausohjeen mukaan)

Pintamalli (Tarkkuus: Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot - 
mittausohjeen mukaan)

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli 
yhdistettynä rakentamisen aikaisten mittausten aineistot

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli 
yhdistettynä rakentamisen aikaisten mittausten aineistot

Pintamalli (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia)
Pintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen koodaus 
InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)

Pintamalli (HUOM. Tulkintapisteiden ja viivojen koodaus 
InfraBIM-nimikkeistön mukaisesti)
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Väyläkohtaiset erityispiirteet - Rata
Tietosisältö

Rakenteet ja järjestelmät

Rakennukset (asetinlaitetilat ja tasoristeyksen 
turvalaitetilat)

IFC
3D-dwg

Sähköratapylväät /I-pylväs, P-pylväs, portaalit ja 
perustukset

IFC
3D-dwg

Turvalaitteet: opastimet, opastinportaalit, 
opastinperustukset

IFC
3D-dwg

Turvalaitteet: tasoristeyksen varoituslaitteet
IFC
3D-dwg

Muuntaja (imumuuntaja, erotusmuuntaja ja 
lämmitysmuuntaja)

IFC
3D-dwg

Vahvavirta: valaisinpylväät, valaisinmastot, perustukset
IFC
3D-dwg

Johtotiet: kaapelikavavat, kaapelikaivot
IFC
3D-dwg

Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma

Tilavaraus Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli

Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli Esittävä malli
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Luovutusaineistot hankevaiheittain

Osamalli Huom

Hallinnolliset rajat Ei vaadita
Inframodel/Planfeature

- 2d- taiteviiva
<name = rajan nimi>

Haltuunoottoalueet 2D: (Esim. 
Tiealueen raja, katualueen raja, 
työnaikainen haltuunottoraja, 

nykyinen tiealueen raja - viittaus 
väylätoimituksen tuotteet 

kohtaan) 
https://julkaisut.vayla.fi/pdf8/mm
l_2020_vaylatoimituksen_tuotteet

_web.pdf

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Tie- ja ratasuunnitelmamalli - jos 
maastoon merkintä on tehty - 

käytetään sitä

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Rakentamissuunnitelmamalli 
(maastoon merkitty haltuunotto)

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Aluemaisissa kohteissa 
varsinainen osamalli tulee olla 2d-

taiteviiva.
3d-visualisointia varten esim. 
yhdistelmämallissa voidaan 

tuottaa myös aluerajauksesta 3d-
esitys (pudotettu maanpintaan, 

3d-seinä tms.).

Vaikutukset 2D esitys
Inframodel/Planfeature

- 2d- taiteviiva
<name = vaikutuksen nimi>

2D esitys
Rajausten visualisointi ja 2D viivan 

pudotus maanpinnalle

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Tie- ja ratasuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
ks. yllä 

Riskit Ei vaadita dwg

Merkittävät ja paikkaan sidotut 
riskit 2D- ja 3D- esitys - linkitys 

hankkeen 
riskienhallintasuunnitelmaan

dwg

Merkittävät ja paikkaan sidotut 
riskit 2D- ja 3D- esitys - linkitys 

hankkeen 
riskienhallintasuunnitelmaan

dwg

Rakentamissuunnitelmamalli 
+  uudet tunnistetut riskit. Tarvittavat 

aineistot työkoneille (esim. 
varoituskartat)

dwg

Rakentamissuunnitelmamalli sekä 
uudet tunnistetut riskit. Tarvittavat 

aineistot työkoneille (esim. 
varoituskartat)

dwg

Geometrialinjat
Geometrialinjat

- mittalinja (vaaka,pysty)
- reunalinjat  (vaaka, pääväylältä)

Inframodel
 Alignments 

<tien tunnus>
Alignment  

Geometrialinjat
- mittalinja

 (vaaka, pysty)
- reunalinjat (vaaka)

Inframodel
 Alignments 

<tien tunnus>
Alignment  

Geometrialinjat
- mittalinja

 (vaaka, pysty)
- reunalinjat (vaaka)

Inframodel
 Alignments 

<tien tunnus>
Alignment  

Rakentamissuunnitelmamalli + tarke- 
ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli

Inframodel
 Alignments 

<tien tunnus>
Alignment  

Geometrialinjat
- mittalinja

 (vaaka, pysty)
- reunalinjat (vaaka)

Inframodel
 Alignments 

<tien tunnus>
Alignment  

Reunatukilinjoista myös z-
koordinaatti 

Paalukentät ja paalulaatat 2D aluerajaus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

siltojen inframalliohjeen 
mukaisesti 

3D paalulaatan ja paalujen malli 

paalutuksen tavoitetason 
pintamalli

IFC

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Inframodel/Surfaces

- kolmiopinnat 

siltojen inframalliohjeen 
mukaisesti 

3D paalulaatan ja paalujen malli 

paalutuksen tavoitetason 
pintamalli

IFC

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Inframodel/Surfaces

- kolmiopinnat 

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli + 
tarvittavat työvaihekohtaiset 
mallit, kuten paalutuspedin 

pintamallit 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet
IFC

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat + 

pisteet
- ominaisuudet

IFC

Stabilointi 2D aluerajaus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Stabiloinnin aluerajaus
ja tavoitetaso pintana

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli stabiloinnin 
tavoitetasosta sekä pilarit 

objekteina - (sijaintitieto pilarin 
yläpäästä)

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups
tai
IFC

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli + 
tarvittavat työvaihekohtaiset 

mallit, kuten työpedin pintamallit 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups
tai
IFC

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups + pisteet
tai
IFC

- ominaisuudet

Pohjavedensuojaus 2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature

taiteviivarajaus
-

2D aluerajaus 

Inframodel
Planfeature

taiteviivarajaus
-

Pintamallit

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Väylärakenteen alapinta Ei vaadita Mallinnetaan

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Mallinnetaan

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Laskuojat, uomat, hulevesialtaat 
ja muut kuivatusrakenteet

2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

Rakenteiden yläpinta (tilan 
tarpeen määrittämisen 

edellyttämältä laajuudelta)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus tai 
kokonaisuuden tunnus>

Surface 
- kolmiopinnat

Rakenteiden yläpinta, 
pintarakenteet aluerajauksina 

(uiten edellä)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto 

INFRAMALLIAINEISTOT - tiehankkeet
Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma
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Maa- ja kalliokaivannot ja täytöt 
(pylväät, portaalit)

Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Tarvittaessa yhteensovittamista 
varten yhdellä arinarakenteella, 

ns. kaivantomalli.

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pinnat ja rakenteet eri kerrosten 
osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Putkikaivannot ja täytöt Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Tarvittaessa yhteensovittamista 
varten yhdellä arinarakenteella, 

ns. kaivantomalli.

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pinnat ja rakenteet eri kerrosten 
osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Massanvaihtokaivannot ja täytöt Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Toteumamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Muut maaleikkaukset (esim. 
näkemäleikkaukset)

Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Kevennysrakenteet 2D aluerajus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamalli

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamallit

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet

Esikuormitus ja vastapenkereet 2D aluerajaus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamalli

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat 

Pintamalli

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (pysyvät 

vastapenkereet)

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Meluvallit ja maastonmuotoilut
Yläpinta tai osana ylintä 

yhdistelmäpintaa

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Yläpinta tai osana ylintä 
yhdistelmäpintaa

rakenteen alapinta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Yläpinta tai osana ylintä 
yhdistelmäpintaa

rakennepinnat

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (voidaan hyödyntää 

pistepilviaineistoa)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Tien ylin yhdistelmäpinta (Yyp)
Ylin yhdistelmäpinta pääväylien 

osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Ylin  yhdistelmäpinta kaikkien 
väylien osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Ylin yhdistelmäpinta kaikkien 
väylien osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (voidaan hyödyntää 

pistepilviaineistoa)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Alin yhdistelmäpinta (AYP) 

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

Ei mallinneta erikseen; koostuu 
erillisistä väylärakenteiden, 

kaivantojen leikkaus- ja 
alapinnoista

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

 

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)
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Siirtymäkiilat Ei vaadita Ei vaadita

Pintamalli (varmat koheet esim. 
siltapaikka) epävarmoista 

kohteista (esim. routivamaa - 
kallio) siirtymäkiilataso

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Toteumamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Tien rakennekerrokset Ei vaadita
Rakennekerrosten pinnat 

pääväylien osalta. (pääväylät 
määritellään hankkeella)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Rakennekerrosten pinnat kaikkien 
väylien osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Päällysteet ja pintarakenteet Ei vaadita Pintarakenteiden 2d-aluerajaukset

Inframodel 
Planfeature 

- taiteviivarajaus

Pintamallit tai pintarakenteiden 
aluerajaukset ylimpään 

yhdistelmäpintaan 
Päällystepinnat pintamallina

Inframodel
Planfeature

- taiteviivarajaus
- pintamateriaali

<IM_surfaceStructure>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Planfeature

- taiteviivarajaus
- pintamateriaali

<IM_surfaceStructure>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Planfeature

- taiteviivarajaus
- pintamateriaali

<IM_surfaceStructure>

Istutukset 2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature

- pisteet
taiteviivarajaus

- pintamateriaali
<IM_surfaceStructure>

3D aluerajaus 

Inframodel
Planfeature

- pisteet
taiteviivarajaus

- pintamateriaali
<IM_surfaceStructure>

Pistetiedot isommista kohteista ja 
istutusalueista aluerajaus

Inframodel
Planfeature

- pisteet
taiteviivarajaus

- pintamateriaali
<IM_surfaceStructure>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Planfeature

- pisteet
taiteviivarajaus

- pintamateriaali
<IM_surfaceStructure>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Planfeature

- pisteet
taiteviivarajaus

- pintamateriaali
<IM_surfaceStructure>

Kuivatus/hulevesijärjestelmät(ru
mmut ja hulevesiviemärit) 
(rumpuputket, kaivot, putket)

2D esitys merkittävimmistä 
kuivatusratkaisuista

dwg tai
Inframodel 
Planfeature 

- taiteviivarajaus

Rummut, kaivot, putket 
verkostomallina

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rummut, kaivot, putket 
verkostomallina

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Kuivatus  (pumppaamot ja muut 
rakenteet)

2D esitys merkittävimmistä 
kuivatusratkaisuista

Inframodel 
Planfeature 

- taiteviivarajaus

Putket ja kaivot verkostona sekä 
kaivannot ks. Edellä

Pumppaamot ja rakenteet 
kappalemalleina

 IFC- tilavuus- tai kappalemallit

Putket ja kaivot verkostona sekä 
kaivannot ks. Edellä

Pumppaamot ja rakenteet 
kappalemalleina

IFC tilavuus- tai kappalemallit
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

IFC tilavuus- tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

IFC tilavuus- ja/tai kappalemallit

Kunnallistekniikka (jätevesi, 
vesijohdot) (putket, kaivot, 
pumppaamot sekä muut 
varusteet ja rakenteet)

2D esitys merkittävimmistä 
kunnallistekniikka ratkaisuista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

2D esitys kunnallistekniikka 
ratkaisuista sekä

merkittävistä yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista 3D

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rummut, kaivot, putket 
verkostomallina;

Pumppaamot ja rakenteet 
kappalemalleina

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>;

IFC

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Pipenetworks
Struct, Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

IFC-tilavuus- ja/tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Pipenetworks
Struct, Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

IFC-tilavuus- ja/tai kappalemallit

Johdot ja kaapelit
2D esitys merkittävimmistä johto- ja 

kaapelilinjoista sekä niiden 
mahdollisista siirtotarpeista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

2D esitys johto- ja kaapeli 
ratkaisuista sekä

merkittävistä yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista 3D

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Johdot ja kaapelit 3D 

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Turvallisuusrakenteet (aidat) Ei vaadita
Inframodel/Planfeature

- taiteviiva 2D viiva tai geometria

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>

3D objektit, sijainti- ja korkotieto 
(HUOM portit ja aukot);

portit tarvittaessa kappalemallit

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>;

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>;

IFC(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

https://biminfra.dk/testmodel/w
p-

content/uploads/2021/03/Nordic-
BIM-maturity-model.pdf

Turvallisuusrakenteet (kaiteet) Ei vaadita
Inframodel/Planfeature

- taiteviiva 2D viiva tai geometria

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet (liite)
3D objektit, sijainti- ja korkotieto 

(HUOM portit ja aukot)

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet;

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet;

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Kiinteä liikenteenohjaus 2D esitys dxf/dwg Alustava 3D sijaintitieto

Inframodel/Planfeatures
 IM_planfeature
- piste, taiteviiva

3D objektit, sijainti- ja korkotieto: 
portaalirakenteet, taulut 

mitoitettuina sekä jalustat 
Vakioliikennemerkkien mallit 

yhteensovituksen edellyttämällä 
tarkkuudella.

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)
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Liikennevalot Ei vaadita  Alustava 3D sijaintitieto

Inframodel/Planfeatures
 IM_planfeature
- piste, taiteviiva

3D objektit, sijainti- ja korkotieto

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Liikenteenhallinta (Telematiikka) Ei vaadita  Alustava 3D sijaintitieto

Inframodel/Planfeatures
- code = IM_footing / 

IM_planfeature
- piste

3D objektit, sijainti- ja korkotieto

Inframodel/Planfeatures
- code = IM_footing / 

IM_planfeature
- piste

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeatures
- code = IM_footing / 

IM_planfeature
- piste

- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeatures
- code = IM_footing / 

IM_planfeature
- piste

- (kappalemalli IFC tai dwg)

Valaistus

Karkea 2D aluerajaus valaistavista 
väylistä

2D esitys valaistavien väylien 
valaistusluokista

Inframodel/Planfeatures
- taiteviivarajaus

2D esitys valaistavien väylien 
valaistusluokista

(Karkea pylvässijoittelu x, y-tieto)

Inframodel/Planfeatures
- taiteviivarajaus

- tai yksittäiset pylväät

3D objektit, sijainti- ja korkotieto: 
valaisinpylväät ja niiden jalustat, 
kaapelointi sekä tievalokeskukset

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Lämmön- ja 
kaasunsiirtojärjestelmät

2D esitys merkittävimmistä johto- ja 
putkilinjoista sekä niiden 

mahdollisista siirtotarpeista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

2D esitys johto- ja putkilinjoista sekä 
niiden siirtotarpeista sekä

merkittävistä yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista 3D

Inframodel/Pipenetworks
- kaivo-putki-verkosto
- pipeNetType  = other

IM_pipeNetworkType = 
districtheating | districtcooling 

- ominaisuustiedot
IFC  -tilavuus- ja/tai 

kappalemallit

Putket: johdot ja laitteet sekä 
siirtojen

Inframodel/Pipenetworks
- kaivo-putki-verkosto
- pipeNetType  = other

IM_pipeNetworkType = 
districtheating | districtcooling 

- ominaisuustiedot
IFC  -tilavuus- ja/tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Pipenetworks
- kaivo-putki-verkosto
- pipeNetType  = other

IM_pipeNetworkType = 
districtheating | districtcooling 

- ominaisuustiedot
IFC  -tilavuus- ja/tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Pipenetworks
- kaivo-putki-verkosto
- pipeNetType  = other

IM_pipeNetworkType = 
districtheating | districtcooling 

- ominaisuustiedot
IFC  -tilavuus- ja/tai kappalemallit

Muut varusteet Ei vaadita  Tarkoituksen mukainen piste, 
viiva, alue

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva, 
taiteviivarajaus

Tarkoituksen mukainen piste, 
viiva, alue ja kappalemalli

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeatures
- piste, taiteviiva

- jalustan ominaisuudet 
IM_footing

- muut IM_planfeature
- (kappalemalli IFC tai dwg)

Taitorakenteet
Siltojen inframalliohjeen mukainen 

malli 
IFC Siltojen inframalliohjeen mukainen 

malli 
IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC
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Luovutusaineistot hankevaiheittain

Osamallit

Hallinnolliset rajat
Rautatiealue, 

suoja-alue, 
asemakaavan LR-alue

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Rautatiealue, 
suoja-alue, 

asemakaavan LR-alue

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Ratasuunnitelmamalli - jos 
maastoon merkintä on tehty - 

käytetään sitä

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Rakentamissuunnitelmamalli 
(maastoon merkitty haltuunotto)

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = rajan nimi>

Vaikutukset 2D esitys
Inframodel/Planfeature

- 2d- taiteviiva
<name = vaikutuksen nimi>

2D esitys
Rajausten visualisointi ja 2D viivan 

pudotus maanpinnalle

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Tie- ja ratasuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>
Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel/Planfeature
- 2d- taiteviiva

<name = vaikutuksen nimi>

Riskit Ei vaadita dwg

Merkittävät ja paikkaan sidotut 
riskit 2D ja 3D esitys - linkitys 

hankkeen 
riskienhallintasuunnitelmaan

dwg

Merkittävät ja paikkaan sidotut 
riskit 2D ja 3D esitys - linkitys 

hankkeen 
riskienhallintasuunnitelmaan

dwg

Rakentamissuunnitelmamalli sekä 
uudet tunnistetut riskit. 

Tarvittavat aineistot työkoneille 
(esim. varoituskartat)

dwg

Rakentamissuunnitelmamalli sekä 
uudet tunnistetut riskit. 

Tarvittavat aineistot työkoneille 
(esim. varoituskartat)

dwg

Geometrialinjat

Pituusmittausraide, vaaka- ja 
pystygeometria sisältäen alustavat 
kallistustiedot, vaihteiden tiedot, 

kilometripaalutus

Inframodel
 Alignments 

<rataosan tunnus>
Alignment 

<IM_switch>
Cant

StaEquation

Pituusmittausraide, vaaka- ja 
pystygeometria sisältäen 

kallistustiedot, vaihteiden tiedot, 
kilometripaalutus

Inframodel
 Alignments 

<rataosan tunnus>
Alignment 

<IM_switch>
Cant

StaEquation

Pituusmittausraide, vaaka- ja 
pystygeometria sisältäen 

kallistustiedot, vaihteiden tiedot, 
kilometripaalutus

Inframodel
 Alignments 

<rataosan tunnus>
Alignment 

<IM_switch>
Cant

StaEquation

Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel
 Alignments 

<rataosan tunnus>
Alignment 

<IM_switch>
Cant

StaEquation

Toteumamittaukset

Inframodel
 Alignments 

<rataosan tunnus>
Alignment 

<IM_switch>
Cant

StaEquation

Paalukentät ja paalulaatat 2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

siltojen inframalliohjeen 
mukaisesti 

3D paalulaatan ja paalujen malli 

paalutuksen tavoitetason 
pintamalli

Inframodel
Planfeature
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Inframodel/Surfaces

- kolmiopinnat

siltojen inframalliohjeen 
mukaisesti 

3D paalulaatan ja paalujen malli 

paalutuksen tavoitetason 
pintamalli

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet
IFC

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli + 
tarvittavat työvaihekohtaiset 
mallit, kuten paalutuspedin 

pintamallit 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet
IFC

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet
IFC

Stabilointi 2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli

Inframodel
Planfeature
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli stabiloinnin 
tavoitetasosta sekä pilarit 

objekteina - (sijaintitieto pilarin 
yläpäästä)

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups
tai
IFC

- ominaisuudet

Laadunvarmistus ja 
poikkeamamalli toleranssin 

ylittävistä pilareista sekä 
stabilointikoneen toteumaraportti

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups
tai
IFC

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

Inframodel/pilegroups
tai
IFC

- ominaisuudet

Pohjavedensuojaus 2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature

taiteviivarajaus
-

3D aluerajaus 

Inframodel
Planfeature

taiteviivarajaus
-

Pintamalli

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Laadunvarmistus ja 
poikkeamamallien ylläpito

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Väylärakenteen alapinta Ei vaadita Mallinnetaan

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Mallinnetaan

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto

INFRAMALLIAINEISTOT - ratahankkeet
Yleissuunnitelma Ratasuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma
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Laskuojat, uomat, hulevesialtaat 
ja muut kuivatusrakenteet

2D aluerajaus

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

Rakenteiden yläpinta (tilan 
tarpeen määrittämisen 

edellyttämältä laajuudelta)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus tai 
kokonaisuuden tunnus>

Surface 
- kolmiopinnat

Rakenteiden yläpinta, 
pintarakenteet aluerajauksina 

(kuten edellä)

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Maa- ja kalliokaivannot ja täytöt 
(pylväät, portaalit)

Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Tarvittaessa yhteensovittamista 
varten yhdellä arinarakenteella, 

ns. kaivantomalli.

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pinnat ja rakenteet eri kerrosten 
osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Putkikaivannot ja täytöt Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Tarvittaessa yhteensovittamista 
varten yhdellä arinarakenteella, 

ns. kaivantomalli.

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pinnat ja rakenteet eri kerrosten 
osalta

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Massanvaihtokaivannot ja täytöt Ei vaadita

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Pintamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Toteumamalli

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>

Kevennysrakenteet 2D aluerajus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli
Inframodel/Surfaces

- kolmiopinnat + taiteviivat
- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

- ominaisuudet

Esikuormitus ja vastapenkereet 2D aluerajaus

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Pintamalli

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus
Inframodel/Surfaces

- kolmiopinnat 

Pintamalli

"Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>"

Laadunvarmistus ja toteuma YIV 
Liite 3.1

"Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>"

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (pysyvät 

vastapenkereet)

"Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat
- materiaaliominaisuudet

<IM_structLayer>"

Meluvallit ja maastonmuotoilut
Yläpinta tai osana ylintä 

yhdistelmäpintaa

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat

Yläpinta tai osana ylintä 
yhdistelmäpintaa

rakenteen alapinta

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat

Yläpinta tai osana ylintä 
yhdistelmäpintaa

rakenteen alapinta

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (voidaan 

hyödyntää pistepilviaineistoa)

Inframodel
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Radan ylin yhdistelmäpinta Ylin yhdistelmäpinta

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Ylin yhdistelmäpinta

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Ylin ja alin yhdistelmäpinta

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi (voidaan hyödyntää 

pistepilviaineistoa)

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat
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Alin yhdistelmäpinta AYP
Ei ei mallinneta erikseen.

Koostuu erillisistä 
rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

 

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

 

Ei mallinneta erikseen; koostuu 
erillisistä väylärakenteiden, 

kaivantojen leikkaus- ja 
alapinnoista

 

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

 

Ei mallinneta erikseen.
Koostuu erillisistä 

rakennepinnoista (väylärakenteen 
alapinta, kaivannon alapinta tms.)

 

Radan rakennekerrokset Ei vaadita Rakennekerrosten pinnat

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Rakennekerrosten pinnat

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Radan päällysrakenne: tukikerros Ei vaadita Tukikerroksen yläpinta

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Tukikerroksen yläpinta

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=rataosan tunnus>
Surface 

- kolmiopinnat +
taiteviivat

- kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

Radan päällysrakenne: kiskot ja 
pölkytys

Ei vadita Ei vaadita dwg/IFC
3D objektit merkittävistä 

yhteensovitusta edellyttävistä 
kohteista

dwg/IFC
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

IFC

Radan päällysrakenne: vaihteet Ei vaadita 3D objektit dwg/IFC 3D objektit dwg/IFC
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

IFC

Radan routaeristykset Ei vaadita Radan routasuojauksen yläpinta

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Radan routasuojauksen yläpinta

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Laiturirakenteet, asema-alue, 
liityntäpysäköinti

2D aluerajaus esimerkkikuva
Laiturirakenteet: alin ja ylin 

yhdistelmäpinta, liityntäpysäköinti 
alin ja ylin yhdistelmäpinta,

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Laiturirakenteet: 
rakennekerrokset, 
liityntäpysäköinti: 
rakennekerrokset

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Surfaces
- kolmiopinnat + taiteviivat

-  kerrosominaisuudet
<IM_structLayer>

tai IFC

Vaunuhuolto ja 
jarrujentestausjärjestelmä

Ei vaadita Putket ja kaivot

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Putket ja kaivot

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Aukean tilan ulottuma (ATU) ja 
ratatyön suojaulottuma (RSU)

Ei vaadita
Aukean tilan ulottuma (ATU) tai 

ratatyön
suojaulottuma (RSU)

IFC, dwg
Aukean tilan ulottuma (ATU) tai 

ratatyön
suojaulottuma (RSU)

IFC, dwg Rakentamissuunnitelmamalli IFC, dwg Rakentamissuunnitelmamalli IFC, dwg

Huoltotiet Huoltotiet

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Huoltoteiden geometriat  ja 
rakennepinnat

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta

Huoltoteiden geometriat  ja 
rakennepinnat

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel 
Surfaces

<name=tien tunnus>
Surface 

- kolmiopinta + taiteviivat
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VAK-ratapiha, 
sammutusvesijärjestelmä

sammutusvesiaseman aluevaraus Tilavarausmalli
sammutusvesiasema, putkilinjat, 

kaivot ja kaivannot

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelmamalli

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Kuivatus/hulevesijärjestelmät(ru
mmut ja hulevesiviemärit) 
(rumpuputket, kaivot, putket)

2D esitys merkittävimmistä 
kuivatusratkaisuista

dwg/dxf Putket: rummut/hulevesi

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Putket ja kaivannot ja kaivantojen 
täytöt: rummut/hulevesi

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

Struct/Pipe
- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Kuivatus  (pumppaamot ja muut 
rakenteet)

2D esitys merkittävimmistä 
kuivatusratkaisuista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

Putket: rummut/hulevesi
verkosto sisältyy edellisiin 

IFC tilavuus- tai kappalemallit
Putket ja kaivannot ja kaivantojen 

täytöt: rummut/hulevesi
verkosto sisältyy edelliseen

IFC tilavuus- tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

verkosto sisältyy edelliseen
IFC tilavuus- tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

verkosto sisältyy edelliseen
IFC tilavuus- ja/tai kappalemallit

Kunnallistekniikka (jätevesi, 
vesijohdot) (putket, kaivot, 
pumppaamot sekä muut 
varusteet ja rakenteet)

2D esitys merkittävimmistä 
kunnallistekniikka ratkaisuista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

2D esitys kunnallistekniikka 
ratkaisuista sekä

merkittävistä yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista 3D

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

Rummut, kaivot, putket 
verkostomallina;

Pumppaamot ja rakenteet 
kappalemalleina

Inframodel
Pipenetworks/PipeNetwork

<pipeNetType=storm>
Struct/Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>;

IFC

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Pipenetworks
Struct, Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

IFC-tilavuus- ja/tai kappalemallit

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Pipenetworks
Struct, Pipe

- kaivo-putki-verkosto
- rummun päät - putki

- ominaisuustiedot
<IM_Struct, IM_Pipe>

IFC-tilavuus- ja/tai kappalemallit

Johdot ja kaapelit
2D esitys merkittävimmistä johto- 

ja kaapelilinjoista sekä niiden 
mahdollisista siirtotarpeista

Inframodel 
Planfeature 
-taiteviiva

-  taiteviivarajaus

2D esitys johto- ja kaapeli 
ratkaisuista sekä

merkittävistä yhteensovitusta 
edellyttävistä kohteista 3D

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Johdot ja kaapelit 3D 

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel
Planfeature
- taiteviiva

- kaapeli- ja johtotiedot
<IM_cable>

Turvallisuusrakenteet (aidat) Ei vaadita
Inframodel/Planfeature

- taiteviiva
2D viiva tai geometria

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>

3D objektit, sijainti- ja korkotieto 
(HUOM portit ja aukot);

portit tarvittaessa kappalemallit

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>;

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>;

IFC(portit tarvittaessa IFC tai 
dwg)

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeature
- taiteviiva

- ominaisuudet
<IM_fence>;

IFC(portit tarvittaessa IFC tai 
dwg)

Turvallisuusrakenteet (kaiteet) Ei vaadita
Inframodel/Planfeature

- taiteviiva 2D viiva tai geometria
Inframodel/Planfeature

- taiteviiva
- ominaisuudet (liite)

3D objektit, sijainti- ja korkotieto 
(HUOM portit ja aukot)

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Rakentamissuunnitelman mukainen 
malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeature
- code = IM_railing

- taiteviiva
- ominaisuudet

(portit tarvittaessa IFC tai dwg)

Turvalaitteet
(ks. Myös maa- ja 
kalliokaivannot)

Alustavat sijainnit turvalaitteet, 
opastimet, opastinportaalit

3D objektit

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale

Turvalaitteet, opastimet, 
opastinportaalit 

3D objektit

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale

Turvalaitteet, opastimet, 
opastinportaalit, 

opastinperustukset, 
3D objektit, 
kaivannot

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale
Kaivannot ks. Maa- ja 

kalliokavannot)

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale
Kaivannot ks. Maa- ja 

kalliokavannot)

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale
Kaivannot ks. Maa- ja 

kalliokavannot)

Johtotiet (ks. Myös maa- ja 
kalliokaivannot) Ei vaadita

kaapelikanavat, kaapeliputket, 
kaapelikaivot
3D objektit

dwg/IFC-kappale

kaapelikanavat, kaapeliputket, 
kaapelikaivot, 

ratalaiteasennuskotelot, 
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina
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Turvalaitetilat; kaapit, kojut ja 
muut tilat

Rakennukset (asetinlaitetilat ja 
turvalaitekojut) aluevarausta 

varten
dwg/IFC-Tilavarausmalli

Rakennukset (asetinlaitetilat ja 
turvalaitekojut) aluevarausta 

varten
dwg/IFC-Tilavarausmalli

Rakennukset (asetinlaitetilat ja 
turvalaitekojut)

IFC
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

IFC

JKV-järjestelmä Ei vaadita
Baliisit 

3D objektit
dwg/IFC-kappale

Baliisit 
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Vaihteiden turvalaitteet Ei vaadita Ei vaadita

akselinlaskenta-anturit, 
akselinlaskenta-antureiden 

auraussuojat, raide-eristykset
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Tasoristeyslaitteet Ei vaadita
tieopastimet, opastinmastot, 

tiepuomit, tiekaiteet 3D objektit
dwg/IFC-kappale

akselinlaskenta-anturit, 
akselinlaskenta-antureiden 

auraussuojat, raide-eristykset
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Radan vapaanaolonvalvonta: Ei vaadita Ei vaadita

akselinlaskenta-anturit, 
akselinlaskenta-antureiden 

auraussuojat, raide-eristykset
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Sähköratajärjestelmä syöttöasemat aluevarausta varten Tilavarausmalli syöttöasemat aluevarausta varten Tilavarausmalli syöttöasemat IFC
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

IFC

Sähköratajärjestelmä, pylväät ja 
portaalit.
Ks. myös maa- ja kalliokaivannot

Ei vaadita
sähköratapylväät, alustavat 

sähköratapylväs-perustukset 
3D objektit

dwg/IFC-kappale

sähköratapylväät, 
sähkörataportaalin orret, 

sähköratapylväsperustukset sekä 
kaivannot

3D objektit

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale

Ks. maa- ja kalliokaivannot

Rakentamissuunnitelmamalli + 
tarke- ja toteumamittaukset sekä 

tarvittaessa poikkeamamalli 

Inframodel/Planfeature
- piste/viiva

+dwg/IFC-kappale

Ks. maa- ja kalliokaivannot

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Sähköratajärjestelmä, ratajohto: Ei vaadita Ei vaadita

ajolangat, kannattimet, 
ripustimet, Y-köydet, ajojohtimien 
kiristykseen liittyvät komponentit, 

paluujohtimet, syöttö- ja 
ohitusjohtimet, M-johtimet, 

kääntöorret, harukset, 
vastajohtimet

3D objektit

dwg/IFC
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Sähköratajärjestelmä, muuntajat Ei vaadita

imumuuntajat, erotusmuuntajat, 
lämmitysmuuntajat, 

säästömuuntajat tilavarausta 
varten

Tilavarausmalli
imumuuntajat, erotusmuuntajat, 

lämmitysmuuntajat, 
säästömuuntajat

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

dwg/IFC-kappale
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Vahvavirta Ei vaadita
valaistuskeskukset, valaisinpylväät, 

valaisinmaastot, perustukset 
3D objektit

dwg/IFC-kappale

vaihteenlämmitykset, 
valaistuskeskukset, valaisinpylväät, 

valaisinmaastot, valaistuksen 
ohjauspainikkeet, perustukset ja 

kaivannot 
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Matkustajainformaatiojärjestelm
ä

Ei vaadita Ei vaadita

staattiset opasteet, dynaamiset 
näyttölaitteet, 

kuulutusjärjestelmät, 
kamerajärjestelmät 

3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Radan merkit Ei vaadita Ei vaadita
Radan merkit ja 

sähköratapylväiden merkit 
3D objektit

dwg/IFC-kappale
Rakentamissuunnitelmamalli + 

tarke- ja toteumamittaukset sekä 
tarvittaessa poikkeamamalli 

dwg/IFC-kappale

Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli

+
toleranssista poikettaessa 

poikkeamamalli yhdistettynä 
toteumamalliksi

+
mittaustiedot

dwg/IFC-kappale
+ mittaustieto Inframodelina

Taitorakenteet
Siltojen inframalliohjeen mukainen 

malli 
IFC

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC
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Luovutusaineistot hankevaiheittain

Aineisto Tietosisältö

Maasto

Maastomalli, pintamalli Inframodel (pintamallit)

Maastomalli, lähdeaineisto
Inframodel (ei keilaukset ja 
luotaukset)

Maa- ja kallioperä
Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, 
pintamalli

kartta-aineisto (dwg)
maaperämalli (inframodel)

Maaperämalli, maakerrosrajapinnat, 
lähdeaineisto

Inframodel

Kalliopinta, pintamalli Inframodel

Kalliopinta, lähdeaineisto Inframodel

Lohkareisuustiedot
DWG (esim 
block)/Inframodel/paikkatietofor
maatti

Pintamaalaji- ja avokalliotiedot DWG/paikkatietoformaatti

Pohjatutkimukset
Infra-pohjatutkimusformaatti, 
mallinnettuna DWG

Pilaantuneet maat 2D- tai 3D-DWG

Aiemmat ruoppaukset 2D- tai 3D-DWG, Inframodel

Aiemmat louhinnat DWG, Inframodel

Mitoitusvedenpinnat Inframodel

Temaattiset aineistot
Paikkatietoaineistot 
(suojelualueet, ympäristö, 
kaavoitus, museo, rajoitusalueet 
yms.)

2D- tai 3D-DWG, 
paikkatietoformaatit

Kiinteistö- ja maanomistustiedot
2D- tai 3D-DWG, 
paikkatietoformaatit

Kartta- ja rasteriaineistot
rasteriformaatit (ortokuvat, 
merikartat tms. 
georeferoituja)

Toteuttamiseen liittyvät alueiden 
käyttöoikeudet (läjitysalueet, 
väliaikaiset käyttöoikeudet)

2D- tai 3D-DWG

Suunnittelun aikana tehtävät 
selvitykset, inventoinnit ja niistä 
koottava tieto 
paikkatietomuodossa

paikkatietoformaatit

LÄHTÖTIETOAINEISTO - vesiväylähankkeet

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) aluerajaus 
tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) aluerajaus tai 
objekti)

kiinteistörajat 2D-aluerajauksena ja tunnukset pisteinä/tekstinä 
lupasuunnitteluvaiheessa

kiinteistörajat 2D-aluerajauksena ja tunnukset pisteinä/tekstinä

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

aluerajaus aluerajaus

pintamalli suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti maastomalliin;
hankekohtaiseti mallinnetaan, esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa 
mitoitustasoa tai visualisointitarkoituksiin

pintamalli suunnittelualueella, rajautuu lähtökohtaisesti maastomalliin;
hankekohtaiseti mallinnetaan, esim. jos suunnittelussa tarvitaan useampaa 
mitoitustasoa tai visualisointitarkoituksiin

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) aluerajaus 
tai objekti)

Paikkatietoaineisto (tarpeen vaatiessa (esim. visualisointi) aluerajaus tai 
objekti)

aluerajaukset tai pistemäinen aineisto aluerajaukset

aluerajaukset materiaaleittain/ pistemäiset materiaalitiedot aluerajaukset ruopautuista alueista, mahdollinen tarkempi tieto pintamallina

2D-aluerajaukset louhituista alueista, mahdollinen tarkempi tieto pintamallina
3D-aluerajaukset louhituista alueista, mahdollinen tarkempi tieto pintamallina (esim 
kalliopinta louhintaporauskoroista, pinta porausten päättymissyvyyksistä)

ei mallinneta
yksittäisten lohkareiden sijainnit (yläpinta) 3D-pisteinä ominaisuustietoineen 
(kokoluokka, muoto)

tietomäärän mukaan joko 2D-aluerajaukset tai pistemäiset tiedot 3D-aluerajaukset ja pisteet

pohjatutkimuspisteet pohjatutkimuspisteet, tarvittaessa esim. 3D-diagrammit tai putket

pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 
samaan tiedostoon

pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa samaan 
tiedostoon

pintamalli, jaottelu kohteittain (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia) pintamalli, jaottelu kohteittain (jos hankkeen kannalta on tarpeen laatia) ks. Louhinnat kohteittain -toteuma ks. Louhinnat kohteittain -toteuma

pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa samaan 

Yleissuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma

pintamalli; mallintaminen, tarkkuus ja sisältö hankekohtaisesti
Jos ruopattava materiaali pääasiassa homogeenistä kohteiden sisällä, ei välttämättä 
tarpeen mallintaa. Jos ruoppauksen ottosyvyys on pieni, voidaan hankekohtaisesti 

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli

pintamalli, merenpohja ja maanpäällinen aineisto yhdistetään tarvittaessa; 
jaottelu kohteittain, läjitysalueittain tms. tavalla

pintamalli, merenpohja ja maanpäällinen aineisto yhdistetään tarvittaessa; jaottelu 
kohteittain, läjitysalueittain tms. tavalla

Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli, rakentamisen aikaisten mittausten aineistot Rakentamissuunnitelman mukainen pintamalli + toteutumamittausten aineistot

pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa 
samaan tiedostoon

pinnan muodostavat pisteet ja taiteviivat, voi sisältyä pintamallin kanssa samaan 
tiedostoon
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Muut vesiväylätietojen 
tietopalvelujärjestelmän tiedot (n. 
FME-aineisto)
Merenmittausalueet DWG
Varmistetut alueet DWG

Kiinniotot DWG

Kivet DWG

Nimistö DWG

Vesiliikennemerkit ja valo-
opasteet

DWG

Rakenteet ja järjestelmät

Turvalaitteet, kiinteät
2D- tai 3D-DWG, (Inframodel, 
IFC erikseen tarvittaessa ja 
sovittaessa)

Turvalaitteet, kelluvat 2D- tai 3D-DWG

Sektorit ja näkemäalueet DWG

Kaapelit ja johdot DWG

Olemassa olevat väylät

Navigointilinjat DWG

Navigointilinjojen jatkeet DWG

Väylä-, ankkurointi-, erityisalueet 
yms.

DWG, Inframodel

Väylätilat DWG

Muut rakenteet

Sillat DWG, IFCtarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus
ulkopinnat (väh. tilanvarauskappaleet) ja eroosiosuojausrakenteiden pinnat, 
jos ruoppauksen vaikutusalueella tai sen lähellä

2D-taiteviivat (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa 
tiedostossa)

2D-taiteviivat (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa)

2D-aluerajaukset (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa 
tiedostossa)

2D-aluerajaukset (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa 
tiedostossa), tarvittaessa pintamalleina

tarvittaessa tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla tarvittaessa tilavuuskappale ainakin alitusten kohdalla

2D-taiteviivat
3D-taiteviivana jos korkoja tiedossa (väylätilan ylä- ja alapuolisista 
mallinnetaan  lähin korko, esim. kartoitetut/tutkimuksista tulkitut sijainnit), 
epävarmat sijainnit 2D-taiteviivana

2D-taiteviivat (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa 
tiedostossa)

2D-taiteviivat (väylittäin, kulku- ja haraussyvyyksittäin samassa tiedostossa)

2D-pisteet (block); hankekohtaisesti ulkopinnat/tilanvaraus 3D-
tilavuuskappaleena

Töiden vaikutusalueella olevat mallinnetaan ulkopinnoiltaan, myös 
perustukset ja suojausrakenteet (vierustäytöt, eroosiosuojaukset), toteuma-
/suunnitelmatietojen perusteella

2D-pisteet (block) 2D-pisteet (block), hankekohtaisesti ulkopinnat 3D-tilavuuskappaleena

2D-taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D-aluerajaus 2D-taiteviivat ja kaaret, tarvittaessa esim. 2D-aluerajaus

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto

siirretään alkuperäinen aineisto siirretään alkuperäinen aineisto
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Laiturit DWG

Luiskaverhoukset, 
eroosiosuojaukset

DWG, IFC, Inframodel

Penkereet, aallonmurtajat, padot DWG

tarvittaessa ulkopinnat pintamallina/tilanvaraus kappaleena ulkopinta pintamallina, jos esim suojattava tai muutettava rakenne 

tarvittaessa ulkopinnat pintamallina/tilanvaraus kappaleena ulkopinta pintamallina, mahdollisesti osana maastomallia

tarvittaessa ulkopinnat/tilanvaraus
ulkopinnat (väh. tilanvarauskappaleet) ja eroosiosuojausrakenteiden pinnat, 
jos ruoppauksen vaikutusalueella tai sen lähellä
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Osamalli

Väylämalli

Mittalinja

2D-taiteviiva, mallinnetaan 
erikseen jos poikkeaa 

väylälinjasta,
esim. Civil3D-mittalinja 

(alignment-objekti)

Inframodel

2D-taiteviiva, mallinnetaan 
erikseen jos poikkeaa 

väylälinjasta,
esim. Civil3D-mittalinja (alignment-

objekti)

Inframodel Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel

Navigointilinjat 2D-taiteviivat DWG 2D-taiteviivat DWG
-Rakentamissuunnitelmamalli

-tarvittaessa muut kulkureitit, esim 
proomuille, 2D-taiteviivat

DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG

Navigointilinjojen 
jatkeet

2D-taiteviivat DWG 2D-taiteviivat DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG

Reunalinjat
taiteviivat (väyläalueiden 

mallien pohjana)
Inframodel, DWG

taiteviivat (väyläalueiden mallien 
pohjana)

Inframodel, DWG Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel, DWG Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel, DWG

Väylä-, 
ankkurointi-, 
erityisalueet yms.

pintamalli merkityksellisistä 
kohteista, joilla korkeustaso 

(väylittäin, 
mitoitussyväyksittäin ja 

haraussyvyyksittäin), 
muuten ei mallinneta

Inframodel

pintamalli merkityksellisistä 
kohteista, joilla korkeustaso 

(väylittäin, mitoitussyväyksittäin ja 
haraussyvyyksittäin), muuten ei 

mallinneta

Inframodel Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel Rakentamissuunnitelmamalli Inframodel

Väylätila
tarvittaessa tilavuuskappale 

ainakin alitusten- ja 
aukkojen kohdalla

DWG
tarvittaessa tilavuuskappale 

ainakin alitusten- ja aukkojen 
kohdalla

DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG

Ruoppaussuunnit
elma

Ruoppauskohteet
/urakka-alueet

2D-aluerajaukset DWG aluerajaukset 2D- tai 3D-DWG -Rakentamissuunnitelmamalli
-vaiheittaiset työaluerajaukset yms.

2D- tai 3D-DWG Rakentamissuunnitelmamalli 2D- tai 3D-DWG

Muut 
urakkakohtaiset 
aluerajaukset

Ei vaadita aluerajaukset 2D- tai 3D-DWG Rakentamissuunnitelmamalli 2D- tai 3D-DWG Rakentamissuunnitelmamalli 2D- tai 3D-DWG

Pilaantuneiden 
maiden 
kuorintaruoppauk
set

2D-aluerajaukset 
poistosyvyyden, 

pilaantuneisuuden tms. 
mukaan

2D- tai 3D-DWG pintamalli, pilaantuneen maan 
ruoppauksen tavoitetaso

Inframodel

-Rakentamissuunnitelma-
/toteutusmallit,

-toteumatilanteen päivitykset 
pintamallien avulla (luotauksesta),
-poikkeamamallit (tarvittaessa, jos 

esim. ylikaivun seuraamisen kannalta 
tarpeen

Inframodel
-lopullisen toteutuman 
pintamalli (yhdistelmä)

-sovittaessa poikkeamamalli
Inframodel

Ruoppaukset 
kohteittain

-pintamalli (esim. 
massalaskentaan käytetty 

pintamalli: 
haraustaso+luiskat 

alustavine 
luiskankaltevuuksineen);

'-2D-aluerajaukset 
ruoppausalueista

Inframodel, DWG

pintamalleina 
-haraustaso+leikkausluiskat (myös 

luiskankaltevuuksien 
vaihtumiskohdat jatkuvina) sekä 
-ruopattavat alueet (haraustaso 

harauksin ja/tai syvyystiedon 
mukaan rajatuilla alueilla + 

leikkausluiskat)

Inframodel

-Rakentamissuunnitelma-
/toteutusmallit;

-toteumatilanteen päivitykset 
pintamallien avulla (luotauksesta);
-poikkeamamallit (tarvittaessa, jos 

esim. ylikaivun seuraamisen kannalta 
tarpeen);

-maalajitiedon (arvio) tallennus 
paikkatietona, proomulasteittina tms.

Inframodel,
Paikkatietoformaatti 

(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka)

-lopullisen toteutuman 
pintamalli (yhdistelmä 

kohteittain)
-haraustiedot (2D-aluerajaukset)

-paikkatiedot ruoppauksista ja 
ruoppausmateriaalin 

sijoittamisista

Inframodel
DWG

Paikkatietoformaatti 
(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka)

Painokuopat Ei vaadita

pintamalleina kuoppien pohjat 
(sijainti ohjeiden mukaan: teor. 
paikka + tl asennustoleranssi, 

ilman luiskia)

Inframodel

Rakentamissuunnitelma-
/toteutusmallit, toteumatilanteen 

päivitykset pintamallien avulla 
(luotauksesta/koneohjauksesta)

Inframodel
toteuman pintamalli 

luotauksesta/koneohjauksesta
Inframodel

INFRAMALLIAINEISTOT - vesiväylähankkeet
Tiedon esittäminen / muoto

Suunnitelmapiirustus-dwg:ssä esitettyä, luokiteltua 2D-tietoa ei Suunnitelmapiirustus-dwg:ssä esitettyä, luokiteltua 2D-tietoa ei ole -Väyläpäätösesitysasiakirjoissa esitetään muutokset 2D-tietoina 

Yleissuunnitelma Rakentamissuunnitelma Rakentaminen Toteuma
Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto Tiedon esittäminen / muoto
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Louhinnat 
kohteittain

-pintamalli (esim. 
massalaskentaan käytetty 

pintamalli: 
haraustaso+luiskat 

alustavine 
luiskankaltevuuksineen);

'-2D-aluerajaukset 
ruoppausalueista

Inframodel, DWG

pintamalleina
-haraustaso+leikkausluiskat (myös 
mahdolliset luiskankaltevuuksien 
vaihtumiskohdat jatkuvina) sekä 

-louhittavat alueet (louhinnan 
rajatut alueet louhintatasossa + 

leikkausluiskat)

Inframodel

-Rakentamissuunnitelma-
/toteutusmallit; -toteumatilanteen 

päivitykset pintamallien avulla 
(luotauksesta);

-poikkeamamallit (tarvittaessa, jos 
esim. ylikaivun seuraamisen kannalta 

tarpeen;
-pistemäiset poraustiedot ja niistä 

muodostettu louhittava/louhittu pinta 
pintamallina

Inframodel

-lopullisen toteutuman 
pintamalli (yhdistelmä)

-pintamallit porauskoroista ja -
syvyyksistä

-haraustiedot (2D-aluerajaukset)
-paikkatiedot ruoppauksista ja 

ruoppausmateriaalin 
sijoittamisista

Inframodel
DWG

Paikkatietoformaatti 
(vaihtoehtoisesti taulukot, 

ominaisuudet kuten 
ruoppauksissa)

Vesiläjitysalueet
2D-aluerajaukset, 

täyttötasot pintamallina
Inframodel, DWG

2D-aluerajaukset, täyttötasot 
pintamallina

Inframodel, DWG

-toteuma(läijtys)tilanteen seuranta ja 
päivitykset pintamallien avulla 

(luotauksesta);
-tallennus paikkatietona: ruopatun 
materiaalin sijoituspaikka alueella 

proomulasteittain tms. yksiköittäin

Inframodel,
paikkatietoformaatti 

(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka alueella)

-lopullisen toteutuman 
pintamalli (yhdistelmä)

- tarvittaessa haraustiedot (2D-
aluerajaukset)
-paikkatiedot 

ruoppausmateriaalin 
sijoittamisista

Inframodel,
2D-DWG

paikkatietoformaatti 
(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka alueella)

Läjitys altaaseen
2D-aluerajaukset, 

täyttötasot pintamallina
Inframodel, DWG

2D-aluerajaukset, täyttötasot 
pintamallina

Inframodel, DWG

-toteuma(täyttö)tilanteen seuranta ja 
päivitykset,

-tallennus paikkatietona (jos 
mahdollista): ruopatun materiaalin 

sijoituspaikka alueella 
proomulasteittain tms. yksiköittäin

Inframodel,
paikkatietoformaatti 

(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka alueella)

-lopullisen toteutuman 
pintamalli (yhdistelmä)

-mahdolliset paikkatiedot 
ruoppausmateriaalin 

sijoittamisista

Inframodel,
paikkatietoformaatti 

(vaihtoehtoisesti taulukot, 
ominaisuudet: aikaleima, 

maalaji, määrä, 
ruoppauskohde/lähtöpaikka, 

sijoituspaikka alueella)

Muut täytöt ja 
stabilointialueet

2D-aluerajaukset, 
tarvittaessa täyttöpinnat 

pintamallina
Inframodel, DWG

2D-aluerajaukset, täyttöpinnat 
tarvittaessa pintamallina; 

stabilointi kuten Tie-
ohjeistuksessa

Inframodel, DWG
toteumatilanteen seuranta ja 

päivitykset, stabilointi kuten Tie-
ohjeistuksessa

Inframodel
lopullisen toteuman pintamalli 
(yhdistelmä), stabilointi kuten 

Tie-ohjeistuksessa
Inframodel

Merkintä, johdot 
ja laitteet

Turvalaitteet, 
kiinteät

2D-pisteet (block), 
tarvittaessa 

ulkopinnat/tilanvaraus 3D-
tilavuuskappaleena

DWG

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 Rakentamissuunnitelmamalli DWG/IFC

-Taitorakenteiden tiedon 
käsittely -ohjeen mukainen 

toiminta 
-Tarvittaessa siltojen 

tietomalliohjeen mukainen malli 
-2D-pisteet (block) 

turvalaitesijainneista

DWG/IFC

Turvalaitteet, 
kelluvat

2D-pisteet (block) DWG
2D-pisteet (block), 

hankekohtaisesti ulkopinnat 3D-
tilavuuskappaleena

DWG

-Rakentamissuunnitelmamalli
-Työnaikaiset merkinnät 2D-esityksenä

-Merkinnän muutosten tallennus 
Reimariin

DWG
-2D-pisteet (block) 

turvalaitesijainneista
DWG

Sektorit ja 
näkemäalueet

2D-taiteviivat ja kaaret, 
tarvittaessa esim. 2D-

aluerajaus
DWG 2D-taiteviivat ja kaaret, 

tarvittaessa esim. 2D-aluerajaus
DWG \ Rakentamissuunnitelmamalli 2D- tai 3D-DWG

Kaapelit ja johdot Ei vaadita

taiteviiva, uudet/siirrettävät/ 
poistettavat/suojattavat, 
kopioidaan tarvittaessa 

lähtötietoaineistosta

2D- tai 3D-DWG riippuen 
tietojen tasosta

Rakentamissuunnitelmamalli
2D- tai 3D-DWG riippuen 

tietojen tasosta
-siirretyt ja uudet 3D-taiteviiva

-poistetut 2D-taiteviiva
2D- tai 3D-DWG

Vesiliikennemerkit 
ja valo-opasteet

tarvittaessa 
hankekohtaisesti, 2D-pisteet 

(block)
DWG tarvittaessa hankekohtaisesti, 2D-

pisteet (block)
DWG Rakentamissuunnitelmamalli DWG tarvittaessa hankekohtaisesti, 

2D-pisteet (block)
DWG

Muut 
vesiliikenteen 
rakenteet ja 
järjestelmät

tarvittaessa 
hankekohtaisesti

tarvittaessa hankekohtaisesti Rakentamissuunnitelmamalli tarvittaessa hankekohtaisesti

Muut rakenteet
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Penkereet, 
maapadot, 
eroosiosuojaukset
, aallonmurtajat 
yms.

ulkopinnat/tilanvaraus Inframodel/DWG rakennepinnat pintamalleina sis. 
taiteviivat

Inframodel

-
Rakentamissuunnitelmamalli/toteuma

mallit;
-poikkeamamallit;

-toteumatilanteen päivitykset 
pintamallien avulla (veden alta 

luotauksesta/koneohjauksesta);

Inframodel

-Rakentamissuunnitelman 
mukainen malli +

toleranssista poikettaessa 
poikkeamamalli yhdistettynä 

toteumamalliksi TAI sovittaessa
mitattu toteumamalli

Inframodel

Siltti- ja 
kuplaverhot

Ei vaadita
sijainti 2D-taiteviivana, tai 

erikseen sovittaessa pintamallina
DWG/Inframodel Laadunvarmistus ja toteuma 2D DWG/Inframodel

jäävistä rakenteista sijainti 2D-
taiteviivana, tai erikseen 
sovittaessa pintamallina

DWG/Inframodel

Taitorakenteet
Siltojen inframalliohjeen 

mukainen malli 
IFC Siltojen inframalliohjeen 

mukainen malli 
IFC

Taitorakenteiden tiedon käsittely -
ohjeen mukainen toiminta 

Siltojen inframalliohjeen mukainen 
malli 

IFC

Taitorakenteiden tiedon 
käsittely -ohjeen mukainen 

toiminta 
Siltojen inframalliohjeen 

mukainen malli 

IFC
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