
INFRA-O – hankkeen päätösvaihe

Omaisuuden hierarkia ja nimikkeet

K E H T O - f o o r u m i  - Ta m p e r e  2 8 . 3 . 2 0 1 9



Infra-O -projektissa keskityttiin kahden infraomaisuuslajin eli 
katu- ja viheraluetietojen tietomallin (kaupunkimallin osa) ja 
rajapintojen määrittelyyn. 

Tuotosten tavoitteena oli mahdollistaa tietojen harmoni-
sointikehitystä sekä tietojen avaamista, ja siten parantaa 
omaisuudenhallinnan tietovirtaa.
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OMAISUUDEN HIERARKIA – ESIMERKKI
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KatuosanLaji = Rakennusosanimike

ViherosanLaji = Rakennusosanimike

VarusteosanLaji = Rakennusosanimike

JärjestelmäosanLaji = Rakennusosanimike

LAJI/NIMIKETIETO – ALUSTAVA EHDOTUS



Infra rakennusosanimikkeistö on tärkein infraa koskeva nimikkeistökokonaisuus ja sitä 
voidaan hyödyntää infraprosessin kaikissa vaiheissa, suunnittelusta rakentamiseen, 
edelleen kunnossapitoon ja omaisuudenhallintaan. 

Rakennusosanimikkeistöä käytetään InfraRYL laatuvaatimusten jäsentelyssä, 
inframallintamisen määrittelyissä (InfraBIM nimikkeet) ja on mahdollista käyttää myös 
kunnossapitotehtävien (korjaus- ja hoitotehtävät) määrittelyissä. 

Lisäksi infra rakennusosanimikkeistöä voitaisiin sellaisenaan käyttää talohankkeissa maa-, 
pohja- ja kalliorakenteiden, päällysrakenteiden sekä tontin yhdyskuntateknisten 
järjestelmien jäsentelyssä koko hankeprosessin eri vaiheissa, sillä ko. rakennusosat ovat 
samoja. Rakennusosia myös suunnittelevat ja rakentavat talohankkeissa samat yritykset, 
jotka toteuttavat näitä rakennusosia infrahankkeissa. 

PERUSTELUT





• Omaisuuden hierarkiasta sopiminen [työpaja 5/2019]

• Laji / Nimikemääritysten läpikäynti [työpajat]

• Rajapintojen koodaaminen ja käyttöönotto

• Kokeilut

JATKOTOIMENPITEET
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