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Tausta

• Kansallisvarallisuutemme n. 600mrd €. on sijoitettu rakennettuun 
ympäristöön. Sitä hallitaan 70% datalla (RASTI-projekti 2019)

• Vakioinnin merkitys kasvaa! Vihreä siirtymä ja digitaalisuus tulee 
edellyttämään yli sektorien ja yli organisaatioiden tehtäviä ratkaisuja 
sekä yhteentoimivaa dataa. 

• Rakennetun ympäristön digitalisaatio tarvitsee kehittyneen 
digitaalisen selkärangan, jossa sanastot, nimikkeistöt, 
rajapintamääritykset, säännöt ja ohjeet tulee päivittää vastaamaan 
tavoitetilaa. 

• Vakiointia ei voi tehdä yksittäinen organisaatio. Tarvitaan 
yhteistyötä, yhteinen tavoitteellinen ohjelma ja vaiheistus.
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Kohti älykästä rakennettua ympäristöä



buildingSMART Finland ovet ovat auki 
uudessa kodissa
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Projektin tehtäväkokonaisuuksien tilanne

Työpaketti 1: Yleiset
Inframallivaatimukset

• Kunnossapidon visio, YIV:n korjaukset ja jatkokehitystoimet ja 
tuki

Työpaketti 2: InfraBIM
nimikkeistöt

• Työpaketin työ rinnakkainen RTS:n Infra-RO-
nImikkeistön päivitystyön kanssa. BsF:n vastuulla InfraBIM-
nimikkeistö. Viivästystä käynnistyksessä liittyen InfraRO-
nimikkeistö-päivitystyöhön. Etenee nyt hyvin

Työpaketti 3: Avoimet 
tiedonsiirtoformaatit

• Työpaketti edennyt hyvin monella rintamalla: ristiintarkistuksia
nykyisissä ohjeissa, koulutusmateriaalin suunnittelu, 
LandXML<>IFC-vertailua, määrä- ja kustannustietojen siirto 
mallipohjaisesti, kv. IFC Infratestausprojekti. Inframallintamisen 
kysely ja työpaja pidetty. Inframodel Roadmap ehdotus laadittu.

Työpaketti 4: Yhteistyö 
alan organisaatioiden 
kanssa

• Työpaketin 4 suunnitelma on täsmentynyt ja edistäminen 
edellyttää keskustelua (hankeohjelma)

Työpaketti 5: Prosessien 
kehittäminen, koulutus ja 
viestintä

• Työpaketissa toteutuskaudella saatiin sovittua InfraBIM open 
tapahtuman jatko Ranskassa, tehtyä ensimmäinen versio 
standardointiprosessista sekä pidettyä työpajoja mm. 
tietomallipohjaiseen infran kustannuslaskentaan.

IMK20 tilanneraportti Tarkastelujakso: 01.08.2020-31.12.2020

Vahvista Korjattavaa Puutteita

Projektin kokonaistilanne (HUOM! Muutoksien näkökulmasta)

Tavoitteet • Ei poikkeamia tavoitteisiin

Toimenpiteet • Ei poikkeamia toimenpiteisiin. TP4 osalta toimenpiteet tulee 
arvioida uudelleen

Aikataulu • Aikataulu etenee projektisuunnitelman mukaan 

Henkilöresurssit • Suoritusjakson aikana ei ole saatu työpaketti 4:n resursseja, 
tilannetta kehitetään seuraavalla jaksolla.

Talous • 31.12.2020 mennessä käytetty 105 908€, joka on 53% 
budjetoidusta summasta. Ei talouspoikkeamia. 

Tärkeimmät havaitut riskit tavoitteille
• Jatkon suunnittelu IMK20 hankkeen jälkeen

Tärkeimmät muutokset
• TP4: Suorituskauden aikana todettiin, että tarve on saada rakennettua kokonaisvaltaisempi 

hankeohjelma rakennetun ympäristön vakioinnin kehittämiseksi. Ei talousvaikutusta.

Raportointijakson saavutukset kiteytetysti

• TP1: Kunnossapidon visio
• TP2:  kv.+kotimainen infran standardointityö, Roadmap tulevaisuuden kv. 

Standardeille, Infra-RO- ja InfraBIM-nimikkeistön päivitystyö saatu käyntiin.
• TP3:Työ saatu hyvin käytiin. Hyvää koonti ohjeistusten ja määrä- ja 

kustannustietojen hallin. Paljon tekemistä.
• TP4: KIRA Digibase hankeohjelman tausta ja ylätason ensimmäiset tavoitteet.
• TP5: Standardoinnin prosessista ensimmäinen kuvaus valmistui.

Seuraavan jakson tehtävät
• TP1: YIV akuutit korjaukset
• TP2: Infra-RO- ja InfraBIM-nimikkeistön päivitysehdotus valmis 5/2021.
• TP3: Osatehtävien loppuun vieminen. IFC Infran testaus jatkuu.
• TP4: Hankeohjelman valmistelu ja IMK20 hankkeen suunnittelu hankeohjelman näkökulmasta.
• TP5: Standardointiprosessin ja –organisoinnin kokeilu 

Selite:
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TP 3 Inframodel 2021 - kehitys
• Vaatimuksen ja ohjeistusten tarkentaminen

• nimikkeistöt ja nimeämiskäytännöt

• aineistojen validointi- ja 
tarkastusmenettelyt

• ohjelmistojen testaus/validointi

• Sisällön (skeeman) päivitys
• Havaitut puutteet, korjaukset

• Määrä- ja kustannustiedot

• Maisemasuunnittelu

• Hulevesi/vesihuoltoverkostot

• Liikenteenohjaus-liikennemerkit ja portaalit

• Valaisinpylväät

• Muut varusteet ja laitteet

• Tuotetiedot

• Tekniset päivitykset

• Uusi julkaisualusta

• Ominaisuusjoukot excel-muodossa

• Kuvien päivittäminen

• Inframodel-käsitemalli

22.1.2021 Inframallintamisen tulevaisuus

LandXML

Ominaisuustiedot

Linkitys



Määrä- ja kustannustiedon 
siirto mallipohjaisesti -

päivitystarpeet nimikkeistöön, 
määrä- ja kustannustiedot 

mallissa



IFC Deployment
TOIVOLA Level Crossing –

tien kuivatus
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Inframodel Roadmap



IDEASEINÄ

https://trello.com/b/u9eCKTdD/bsf-inframallintamisen-ideasein%C3%A4


TP5-Standardointiprosessi

buildingSMART Finland



BuildingSMART Finland 

Uusi bSF
Inframallintamisen kehittäminen 2020

Rakennetun ympäristön digitaalinen tulevaisuus–hankeohjelma 2021-2024



<Yhteiset rakennetun ympäristön 
tietovaatimukset>
<Sanastot ja nimikkeistöt>
<Ohjeet ja käytännöt>
<Standardit ja formaatit>
<Prosessit>
<Koulutus ja muutosjohtaminen>

Visio: vuonna 2024 alykkäällä rakennettulla
ympäristöllä on modulaarinen, yhteentoimiva ja 
vakioitu digitaalinen perusta



Lähtötilanne: rakennetun ympäristön vakiointi 
ja kehitystarpeet Infra|Talo|Kaupunki

TaloInfra

Kaupunki

Kootaan eri näkökulmien vakiointitarpeet
• Koulutus
• Muutosjohtaminen
• Yleiset tietomallivaatimukset
• Lähtötietojen yhtenäistäminen: BIM+GIS
• Standardien käyttöönoton tukeminen
• Perusrakenteet: sanastot, koodistot, 

ohjeistukset
• Yhteistyörakenteet



Periaatteita

• Rakennetun ympäristön vakiointityö selkeäksi ohjelmaksi, jolla 
tavoitteet ja pitempiaikainen rahoituspohja

• Edetään ketterästi = kehitystyö lähtee niistä liikkeelle tehtävistä, jotka 
ovat jo tunnistettu ja joille saadaan rahoitus koottua. 

• Panostetaan rakennetun ympäristön digitaalisten perusrakenteiden 
uudistamista, standardointia ja muutosjohtamista. 

• Painotetaan koko rakennetun ympäristön yhteentoimivuutta, jossa 
talo-infra-kaupunki muodostavat tietopääomana yhteentoimivan
kokonaisuuden.
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Hankeohjelman (luonnos) kohdealueet 2021-2024 ja esimerkkejä 
tehtävistä

Standardien käyttöönoton tukeminen
Tavoite: Olemme organisoituneet siten, että otamme kv-standardit käyttöön 

kotimaassa ja teemme tarvittavat kansalliset kehitystoimenpiteet.

Yhteistyö
Tavoite: Alan yleiset nimikkeistöt, sanastot, koodistot  yhteen-

toimivuusalustalla ylläpidettynä. Tilaus- ja toimintatavat 
määritelty ja niille toimintamalli

Muutosjohtaminen ja koulutus
Tavoite: Elinkaaren tietovaatimuksiin perustuva tiedonhallintaprosessi 
(ISO 19650) on viety käytäntöön. Digitaalinen kaksonen ja 
tietomallipohjainen rakentaminen on tuotu osaksi johtamista.

TEHTÄVÄT/TAVOITTEET
1. Infra nimikkeistöjen uudistaminen
2. Talo nimikkeistöjen uudistaminen
3. Kaupunki-nimikkeistöjen kehittäminen
4. Infran ja talon digitaalisten tietorakenteiden 

päivittäminen vastaamaan suunnittelun, 
urakoinnin, rakentamisen ja ylläpidon 
nykyisiä vaatimuksia

5. Rakennetun ympäristön 
lähtötietoaineistojen keräämisen ja jakelun 
kehittäminen

TEHTÄVÄT/TAVOITTEET
1. Yleisten (talo) tietomallivaatimusten päivittäminen ja 

jatkokehitys
2. Yleisten (infra)mallivaatimusten päivittäminen ja 

jatkokehitys
3. Yleiset kaupunkimallivaatimusten päivittäminen
4. Digitaalisen tiedon määrittely osana rakennuksen ja 

infran tilaamista
5. Perus standardointityön resursointi, vaikuttaminen, 

standardien yhteentoimivuuden varmistaminen, 
yritysten standardoinnin tukimenetelmien luominen

6. Rakennetun ympäristön standardointiryhmän 
resursoiminen ja vaikuttamisen tehostaminen

TEHTÄVÄT/TAVOITTEET
1. Digitaalisen kaksosen vieminen johtamiseen ja  

rakennetun ympäristön systeemin operointiin
2. Tietomallikoulutuksen kehittäminen, päivittäminen ja 

uudistus, jolla saadaan kasvatettua rakennusalalle 
kestävän kasvun ja digitaalisuuden osaajat.

3. Tietomallisuunnittelun ja vakioinnin 
oppimisympäristön perustaminen

4. Rakennetun ympäristön digiratkaisujen tuoma 
tehokkuuden mittariston luominen

5. Tietomallisuunnittelun ja kypsyyden tilannekuvan 
päivittäminen

6. Parhaiden projektien/käytäntöjen yhteenveto
7. Koulutuksen ja osaamisen viennin edistäminen

Tuotokset
• Rakennusalan infra+talo-nimikkeistöt

päivitetty ja käytössä
• Lähtötietoaineistojen keräämiseen on luotu 

toimintamalli ja se on vähentänyt 
päällekkäistä työtä

Tuotokset
• Tietomallivaatimukset päivitetty vastaamaan 

digitaalista rakentamisen prosessia, tilaamista ja 
ylläpitoa

• Kaupunkimallit määritelty ja järjestelmien käytössä
• Tilaamisen ohjeistus ja tietomalliohjeet luotu ja 

käyttöönotettu
• Rakennetun ympäristön standardoinnin prosessi 

käyttöönotettu. Kansainvälinen vaikuttaminen 
käynnissä.

Tuotokset
• Digitaalinen kaksonen ja tietomallipohjainen 

rakentaminen on tuotu osaksi johtamista
• Rakennetun ympäristön digitalisaation ja 

tietomallisuunnittelun oppimisympäristö on perustettu 
ja koulutuslaitosten hyödynnettävissä

• Rakennetun ympäristön digiratkaisujen 
prosessitehokkuudelle on luotu mittarista ja se on 
otettu käyttöön



Eteneminen 
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2. Standardien käyttöönoton tukeminen

1. Perusrakenteiden uudistus

3. Muutosjohtaminen ja koulutus

Vaihe 1 
Q1/21-
Q3/22

Vaihe 2 
Q4/21-

Q1/23

Vaihe 3

Q1/23-
Q2/25

• Suunnittelu
• Markkinointi
• Rahoittajien kokoaminen
• Toteuttajien kokoaminen

Kevät 2021



Kiitos!

• ”Kohti lopullista voittoa!”

• Tarmo Savolainen, buildingSMART Finland pj, 050 329 7503
• Talo Jyrki Maalahti

• Kaupunki Jarkko Sireeni

• Koulutus Timo Lehtoviita

• Infra Marion Schenkwein

• Asiantuntijajäsen Tiina Perttula

• Asiantuntijajäsen Riitta Kaarnamo

• Asiantuntijajäsen Marko Rajala
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