
Vantaan rakennusvalvonnan tietomalliohje 

 

Seuraavat ohjeet perustuvat yleisesti Yleisiin tietomallivaatimuksiin (YTV 2012). Ohjeet edellyttävät 

suunnittelijalta perehtymistä YTV 2012 mukaisen mallintamiseen ja toimintaan.  

Lisäksi on hyödyllinen Solibrin ohje Tietomallipohjaisesta rakennuslupatarkastelusta pien- ja 

kerrostaloille. 

 

Osa 1. BIM-tiedoston tallentaminen Lupapisteeseen 

 

1. Rakennusvalvontaan on toimitettava rakennuslupavaiheen ARK-tietomalli.  

Ennen loppukatselmusta on toimitettava as-built tietomallit (ARK-, RAK-, LVI- ja lisäksi mahdollisesti 

SAH- ja GEO-mallit). Erikseen voidaan toimittaa myös yhdistelmämalli. 

 

2. BIM-tiedosto on toimitettava IFC-muodossa ja tietomalliselostus PDF-muodossa. 

 

3. IFC-tiedosto ja tietomalliselostus on tallennettava Lupapisteeseen ”Suunnitelmat ja liitteet” 

kohdalle. Tiedoston tyypiksi on määriteltävä ”Rakennuksen tietomalli (BIM)” tai ”Ympäristön 

tietomalli (BIM)” (GEO). 

4. BIM-tiedoston nimi on oltava muotoa: rakennustunnus_suunnitteluala_päivämäärä.ifc 
Rakennustunnus on valtakunnallinen rakennustunnus. Tietomallintamisessa käytettävät 
suunnittelualalyhenteet ovat: ARK (arkkitehti), RAK (rakenne), LVIA (lämpoö, vesi, ilmanvaihto, 
automaatio), SAH (sähkö), GEO (geotekniikka), SPR (sprinkler). Päivämäärän muoto on aina 
VVVVKKPP.1 

 
5. Jokainen erillinen rakennus on toimitettava itsenäisenä mallina, vaikka lupaan sisältyisi useita 

rakennuksia. Ympäristön tietomalli myös toimitetaan erikseen, omana mallina. 
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Osa 2. Rakennuslupavaiheen ja as-built tietomallin rakenne ja sisältö 

 

1. Tietomallin origolle on oltava määriteltynä todelliset koordinaatit (WGS84), sekä mahdollinen 

kiertokulma (True north). Kiintopisteen koordinaatit ja mahdollinen kiertokulma on kirjoitettava 

myös tietomalliselostukseen. WGS84-koordinaatiston kiintopisteen koordinaatti on pyydettävä 

kaupunkimittauksesta lähtöaineiston yhteydessä. 

Tarvittaessa koordinaatit voi käydä muuntamassa kunnan käyttämästä ETRS-GK25-

koordinaattijärjestelmästä WGS84-järjestelmään Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkunassa: 

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi 

 

”ETRS89 ja sen suomalainen realisaatio EUREF-FIN on käytännössä sama kuin WGS84, jota 

GPS-satelliitit käyttävät.” ― MML 

 

 

 

 

2. BIM-mallin tulee sijaita todellisessa korossa. 

 

3. Tietomalli on mallinnettava YTV2012 ohjeistuksen mukaisena. 

Erityisesti huomioon on otettava Osa 1 Yleinen osuus, Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu, Osa 4 

Talotekninen suunnittelu ja Osa 5 Rakennesuunnittelu. 

 

4. Mallin tietosisällön tulee lupavaiheessa vastata rakentamismääräyksissä pääpiirustuksille ja niihin 

liittyville selvityksille esitettyjä vaatimuksia.  

 

 



5. BIM-mallin tulee sisältää metatietoja2:  

 

6. Rakennus mallinnetaan kerroksittain. 
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7. Mallissa tulee olla mallinnettuna vyöhykkeinä, oikein nimettyinä kaikki tilat. Tiloihin pitäisi myös 

syöttää tietoja, kuten tilan tunniste, käyttötarkoitus, nimi, tilatyyppi ja sijaintitunniste. 3 Tilojen 

lisäksi on mallinnettava huoneala, bruttoala ja tilavuus.  

 

 
 

8. Osastoivien rakennusosien paloluokitukset tulee olla merkittynä muodossa: EI30, EI60… 

 

Paloluokka Pset_*Common/FireRating tai 

Pset_FireRatingProperties/FireResistanceRating 

 

9. Sitä vaativien rakennusosien äänieristys tulee olla merkittynä muodossa dB30, dB60... 

 

Äänieristys Pset_*Common/AcousticRating 

 

10. Rakennuksen ulkovaippa tulee olla määriteltynä:  

Pohjalaatta  Attributes/PredefinedType = Baseslab 
Pset_SlabCommon/IsExternal = True 

Seinät Pset_WallCommon/IsExternal = True 

Katto Attributes/PredefinedType = Roof 
Pset_SlabCommon/IsExternal = True 

 

11. Ulkovaipan rakenteiden U-arvot tulee olla merkittynä: 

 

U-arvo Pset_*Common/ThermalTransmittance 

 

12. Ovien toiminta tulee olla määriteltynä: 

 

Oven toiminta IfcDoorStyle/OperationType 

 

13. Turvalasit ja turvalasiovet tulee olla merkittyinä: 

 

Laminoitu Pset_DoorWindowGlazingType/IsLaminated = TRUE 
Karkaistu Pset_DoorWindowGlazingType/IsTempered = TRUE 

 

14. Irtokalusteet jätetään rakennusvalvontaan toimitettavasta mallista pois. 
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15. Toteumamalli on oltava täysin rakennuksen/ympäristön valmistumishetken mukainen, koska se 

toimii rekisteritietona.  

 

 

 

Osa 3. Tietomallin tarkastaminen Solibri Model Checker- ohjelmalla 

 

Visuaalisen tarkastelun lisäksi Vantaan rakennusvalvonnassa tarkastellaan tietomallin 

säännöstenmukaisuutta Solibri Model Checker-ohjelman avulla. Rakennusvalvonnassa käytetään 

”Rakennuslupatarkastus” sääntöjä pien- ja kerrostaloille. Säännöt ovat ilmaisia ja niitä saa ladata 

Solibri Solution Centeristä tai pyydä rakennusvalvonnasta. 

 

Rakennusvalvonta suosittelee, että toimitettavat tietomallit on esitarkastettu Solibri ohjelmistolla. 

Tarkastusraportti voidaan liittää tietomalliselostuksen osaksi. 

 

 

Osa 4. Tietomalliselostus (YTV2012, osa 1) 

 

Tietomalliselostus on kunkin suunnittelualan ylläpitämä kuvaus mallin sisällöstä, käytetyistä mallin 

mallinnustavoista ja mahdollisista poikkeamista yleisiin vaatimuksiin tai mallinnustapoihin nähden. 

Se kertoo, mihin tarkoitukseen malli on julkaistu ja mikä on se tarkkuusaste. Selosteen avulla muut 

osapuolet voivat tulkita mallin valmiusastetta, järjestelmien ja rakennusosin nimeämiskäytäntöjä ja 

mallin yleistä rakennetta. Tietomalliselostus päivitetään aina kun malli julkaistaan muiden 

osapuolten käyttöön.4 
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