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1. Yleistä 

Tässä dokumentissa kuvataan vaatimuksia rakennettujen kohteiden tietomallien hankkeen perustietoja 

koskeville tietosisällölle rakennuslupaprosessissa. Dokumentti on laadittu SFS-EN ISO 29481-1 ”Building 

information models. Information delivery manual. Part 1: Methodology and format” standardin mukaisesti. 

Tässä dokumentissa kaikki tietomalleihin liittyvät huomiot ja määritykset koskevat avoimen IFC standardin 

mukaista tietomallia. Tämän dokumentin määritykset koskevat vain tämän dokumentin mukaista 

käyttötapausta. 

2. Termit ja käsitteet 

Viralliset termit julkaistaan yhteentoimivuusalustalla osoitteessa sanastot.suomi.fi. Tässä kappaleessa esitetyt 

termit ja niiden selitteet on tarkoitettu tukemaan tämän luonnoksen ja käyttötapauskuvausten lukemista. Ne 

tullaan jättämään pois lopullisesta julkaistavasta versiosta. 

IFC 

Industry Foundation Classes eli IFC on standardi, joka määrittelee, miten fyysisiä rakennusosia vastaavat 

tietokomponentit tulee kuvata. Tätä avoimen standardin mukaista tietomuotoa hyödynnetään laajasti 

ohjelmistojen välisessä tiedonvaihdossa suunnittelusta rakentamiseen ja ylläpitoon. Rakennusvalvonnan ja 

arkistoinnin käyttöön toimitetaan aina ASCII-muodossa oleva, STEP-standardin (ISO-10303-21) mukainen 

EXPESS-tiedosto. Toimitettavan IFC-tiedoston version tulee olla 4.0.2.1 (IFC4 ADD2 TC1, ISO 16739-1:2018). 

information delivery manual (IDM) 

Määrittely, jolla kuvataan informaatiotuotannon prosessi(t) ja sisältö vaatimukset tiettyyn käyttötarkoitukseen 

tuotettavalle informaatiolle. IDM määrittely jakautuu kolmeen osioon: käyttötapaus, prosessit ja tiedonvaihdon 

vaatimukset (engl. Use Case, Process Definition, Exchange Requirement). 

rakentamislupa 

Uudessa laissa ehdotetaan, että rakennusluvasta ja toimenpideluvasta luovuttaisiin ja kahden eri lupamuodon 

sijaan säädettäisiin vain yhdestä lupamuodosta, rakentamisluvasta. Lupa käsittäisi rakennusten lisäksi myös 

muita, kuin rakennuksiksi miellettäviä rakennuskohteita. 

tietomalli 

Termillä tietomalli tarkoitetaan tässä yhteydessä rakennusten tai rakennelmien suunnitteluohjelmistolla 

tuotettua yhtä tai useampaa kolmiulotteista mallia rakennettavasta tai korjattavasta kohteesta. Tietomallin eri 

osakomponentit vastaavat todellisia rakennusosia kuten seinät, ovet ja ikkunat. Tietomallien 

ohjelmistoriippumaton muoto on IFC. Rakennusvalvontaa varten kustakin yksilöllisen rakennustunnuksen 

saavasta rakennuskokonaisuudesta tallennetaan erillinen IFC-muotoinen tiedosto. 

  



3. Käyttötapauksen kuvaus 

Tarkoitus 

Tietomallin käyttöä rakennuslupaprosessissa on tarkoitus edistää niin, että nykyisin erillisillä lomakkeilla 

ilmoitettavat rakentamiskohteen ydintiedot sekä muut tilastotiedot tallennetaan jatkossa suoraan tietomalliin, 

niille erikseen määritellyille paikoille (Propertyset.Property). Oikein laaditusta tietomallista saadaan myös 

pinta-alatietoja automaattisesti syöttämättä niitä mihinkään käsin. Näillä muutoksilla sujuvoitetaan 

lupaprosessia ja vältetään inhimillisiä virheitä.  

Osapuolet 

▪ Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja/tai häntä edustavat suunnittelijat tiedon tuottajina 

▪ Sähköinen lupajärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä tiedon vastaanottajana 

▪ Lupaviranomainen tiedon käyttäjänä 

▪ Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ)  

▪ Digi- ja väestötietovirasto (DVV) tiedon vastaanottajana ja tallentajana 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii rakennusluvan hakijana. 

Pääsuunnittelija 

Kohteen pääsuunnittelijalla on päävastuu lupa-aineiston ja siihen liittyvien tietomallien kokoamisesta. 

Tietomallien laadunvalvoja 

Rakennusvalvontaan toimitettavien tietomallien laadun varmistamista varten tulee nimetä tietomallien 

laadunvalvoja. Laadunvalvojana voi toimia pääsuunnittelija, rakennussuunnittelija, hankkeen 

erityissuunnittelija tai jokin muu hankkeeseen valittu toimija. Laadunvalvoja voi olla kaikille suunnittelualoille 

yhteinen tai kunkin suunnittelualan oma. Tietomallien laadunvalvoja varmistaa tietomallien teknistä laatua, 

suunnittelijat vastaavat oman suunnitelmansa tietomallin sisällöstä. 

Tietomallien laadunvalvoja tekee tietomallin laadunvarmistuksen ennen mallin toimittamista 

rakennusvalvontaviranomaiselle. Tarkistuksessa varmistetaan, että malli täyttää tämän käyttötapauksen 

mukaiset tiedonvaihtovaatimukset. 

Sähköinen lupajärjestelmä 

Sähköinen lupajärjestelmä on rakentamisen lupiin liittyvä sähköinen, internet selaimella toimiva luvanhaku- ja 

tiedonjakokanava. 

Lupaviranomainen 

Toimivaltainen viranomainen joka käsittelee ja myöntää rakentamisluvan. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä yhdistää alueidenkäytön ja rakennusten ydintietoja yhteiseen 

kansalliseen keskitettyyn tietovarantoon. 

Digi- ja väestötietovirasto 

Digi- ja väestötietovirasto on Suomen valtion virasto, jonka vastuulla on pitää rekisteriä Suomen väestöstä ja 

rakennuksista. 

Sopimukset, standardit ym. 

Rakennusvalvontaprosessissa käytetään vain IFC standardin mukaisia tietomalleja. Ympäristöministeriön 

RAVA2 hankkeessa määriteltiin laajasti Suomessa käytettäviä IFC mallien tietosisältökenttiä, joita käytetään eri 

käyttötapauskuvausten mukaisesti. Käyttötapauskuvaukset – kuten tämä dokumentti – kuvaavat 

yksityiskohtaisesti mitä tietomallin sisällöltä odotetaan yksittäisten ominaisuuksien ja niiden sallittujen arvojen 

tarkkuudella. 



Tavoitteet 

Tietomallien vaatiminen rakennuslupaprosessissa on osa laajempaa tavoitetta hyödyntää tietomalleja 

rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa. Tietomalleista saadaan tietoa syötettyä moniin erilaisiin järjestelmiin 

niin alfanumeerisena tietona kuin geometrisenakin tietona – esim. tilastokeskukselle ja kaupunkimalleihin. 

Tulevan Maankäyttö ja rakennuslain vaatimus sähköisestä huoltokirjasta on jo hyvin lähellä sitä, että 

tietomalleja käytetään systemaattisesti myös ylläpidon ja käytön tehtävissä.  

Kun malleihin edellytetään tallennettavaksi kunnolliset ja systemaattiset tunnistetiedot ja yhteystiedot, niiden 

löytäminen erilaisista tulevistakin tietojärjestelmistä on mahdollista. Näin hankkeen ydintietojen vaatiminen 

hyödyntää lupaprosessin lisäksi myös myöhempiä rakennuksen vaiheita.



4. Prosessin kuvaus 

Ydintiedot vastaavat monilta osin tietoja, joita esitetään rakennuslupapiirustusten nimiötiedoissa. Näitä tietoja 

täydennetään RH1 ja RH2 lomakkeiden tiedoilla. Tiedot esitetään rakennussuunnittelijan tietomallissa 

tiedonvaihtovaatimusten mukaisesti. 

Rakennussuunnittelija laatii vaatimusten mukaisen tietomallin, jonka tietomallien laadunvalvoja tarkistaa. 

Mikäli puutteita ei ole, tallentaa pääsuunnittelija tietomallin muun rakentamislupa-aineiston ohella 

rakennusvalvonnan sähköiseen lupajärjestelmään. Lupajärjestelmässä tietomallille suoritetaan tekninen 

laadunvarmistus, joka voi olla automaattinen tai manuaalinen. Lopuksi lupajärjestelmä lukee ydintiedot 

laadunvarmistuksen läpäisseestä tietomallista hyödynnettäväksi rakennuslupaprosessissa. 

Tarvittaessa rakennusvalvonta täydentää tietoydintietoja (esimerkiksi liittämällä niihin pysyvän 

rakennustunnuksen) ja toimittaa tietomallin rakennetun ympäristön tietojärjestelmään (RYTJ) muun sinne 

toimitettavan aineiston kanssa. RYTJ generoi siellä olevasta tietoaineistosta tarvittavat tiedot Digi- ja 

väestötietovirastolle. 

 

Kaavio 1: Kohteen ydintietojen tuottaminen, laadunvarmistaminen, hyödyntäminen ja tietojen toimittaminen 

rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sekä digi- ja viestintävirastolle.



5. Tiedonvaihtovaatimukset 

5.1. IFC:n tietosisältö, kun se vastaanotetaan lupakäsittelyyn 

Rakennussuunnittelijan IFC-mallissa esitetään tässä osiossa listatut rakennuksen ydintiedot. Ne noudattavat 

pääosin RH1 ja RH2 lomakkeissa pyydettäviä tietoja. Kenttiin liittyvät koodistot löytyvät 

Yhteentoimivuusalustalta osoitteesta https://koodistot.suomi.fi/. Ne korvaavat aiemmin RH-lomakkeissa 

käytetyt koodilistat. 

Alla on luetteloitu tiedonvaihtovaatimukset rakennussuunnittelijan IFC-mallissa esitettäville tiedoille. Liitteenä 

olevassa taulukossa on tarkempi määrittely ominaisuustietokentistä, joihin tiedot sijoitetaan, sekä kuvaukset 

sallituista arvoista esimerkkeineen. 

IFC-mallin sijaintitieto 

Mallin sijaintieto on IFC-tietomallin paikallisen koordinaatiston origon sijainti WGS84 mukaisessa 

koordinaatistossa. Paikalliseksi origoksi valitaan yksi tontin tai rakennuspaikan nurkkapisteistä. 

Rakennusvalvontaan toimitettava IFC-malli tulee olla pohjois-eteläsuuntainen eli se ei saa olla käännetty, eikä 

sille siten tarvitse määritellä kiertokulmaa. 

Pohjoiskoordinaatti Rakennuskohteen IFC-tietomallin sijainnin pohjoiskoordinaatti. 

Koordinaattiarvossa tulee olla vähintään kuusi desimaalia.  

Itäkoordinaatti  Rakennuskohteen sijainnin itäkoordinaatti. 

Mallin korkeusasema IFC-mallin tulee olla oikeassa N2000 järjestelmän mukaisessa 

korkeusasemassa (korko millimetreinä) eikä korkoa merkitä 

erikseen tietomallin ominaisuustietoihin. Koordinaattiarvossa 

tulee olla vähintään kuusi desimaalia. 

Rakennuskohteen sijaintitieto 

Rakennuskohteen sijaintitieto on vapaavalintainen, EUREF-FIN järjestelmän mukaisessa muodossa esitetty piste 

rakennuksen tai rakennelman sisällä. 

Pohjoiskoordinaatti  Kohteen sijainnin pohjoiskoordinaatti. 

Itäkoordinaatti  Kohteen sijainnin itäkoordinaatti. 

Rakennuksen tiedot 
Rakentamistoimenpiteen tyyppi Rakennuslupaa edellyttävän toimenpiteen tyyppi (esim. uusi 

rakennus, lisärakennus, muu muutostyö). 

Pääasiallinen rakentaja Kuvaa onko kyseessä liiketaloudellinen tai muu rakentamista. 

Toimenpiteen laji muutosta edellyttävien rakennustoimenpiteiden laji (esim. 

perustusten ja kantavien rakenteiden muutos- ja korjaustyö, 

rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen muutos). 

Rakennuksen kerrosluku Rakennuksen maanpinnan yläpuolella olevan osan kerrosluku 

valmistumisen jälkeen. 

Pääasiallinen käyttötarkoitus Rakennusluokituksen mukainen, rakennuksen pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukainen käyttötarkoitus. 

Rakenteiden pääasiallinen rakennusaine Kuvaa rakennuksen kantavien rakenteiden rakennusainetta. 

Rakentamistapa Kuvaa rakennuksen rungon pääasiallisen rakennustavan. 

Julkisivumateriaali Kuvaa rakennuksen julkisivumateriaalia. 

Liittymät verkostoihin Lista yleisistä verkostoista, joihin rakennus on liitetty. 

Lämmönlähde Rakennuksen lämmittämisessä pääasiallisesti käytettävä 

polttoaine / lämmönlähde. 

Rakennuksen varusteet Lista rakennuksen yleisistä varusteista. 

Talokohtaisia saunoja Rakennuksen yhteiskäytössä olevien saunojen lukumäärää. 

Talokohtaisia uima-altaita Rakennuksen yhteiskäytössä olevien uima-altaiden lukumäärää. 

https://koodistot.suomi.fi/


Väestönsuojan koko Kuinka monelle henkilölle väestösuoja on mitoitettu. 

Omistajalaji Rakennuksen omistajalaji (esim. yksityinen yritys, kunta tai 

kuntainliitto, kiinteistö oy). 

Kiinteistötiedot 
Kiinteistön nimi Kiinteistöllä tarkoitetaan rakentamiseen tarkoitettua tai 

rakennettua maa- tai vesialuetta siihen kuuluvine 

rakennuksineen. 

Kiinteistötunnus Kiinteistörekisteriin merkityn rekisteriyksikön yksilöivä tunnus 

tiedonsiirtomuodossa (93540100010060). Tämä muotoa tulee 

käyttää IFC-tiedostossa. Muualla tunnus voidaan esittää myös 

muodossa 935-401-1-60. 

Katuosoite Osoite, joka ilmaistaan kadunnimellä, osoitenumerolla ja 

huoneistotunnuksella. 

Kunta Asukkaiden itsehallintoon perustuva paikallistasolla toimiva 

julkisyhteisö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä sekä 

verotusoikeus. 

Postinumero Osoitteen numero-osa, joka viittaa postitoimipaikkaan. 

Tila Kiinteistötunnuksen kahdeksan viimeistä numeroa (esim. 

00010060). 

Kylä Kuntakohtainen kylän tunniste (esim. 401). 

Määräala Rekisteriyksiköstä rajoiltaan määrätty alue tai osuus. 

Kaavatilanne Väestötietojärjestelmässä rakennushankkeelle rekisteröitävää 

tietoa rakennuksen sijoittumisesta kaava-alueelle tai sen 

ulkopuolelle. 

Kohdetiedot 
Rakennustunnus Rakennustunnus on jokaiselle rakennukselle ja 

Uudisrakennushankkeelle annettava yksilöllinen tunnus, joka ei 

sisällä mitään ominaisuustietoa rakennuksesta. 

PRT Rakennuksen yksilöivä ainutkertainen tunnus, joka ei muutu 

missään tilanteessa. 

Rakennustyyppi  

Suunnitteluvaihe 

Paloluokka 

Suunnittelijatiedot 
Suunnittelutoimisto 

Suunnitteluala 

Pääsuunnittelija Suunnittelija, joka on nimetty vastaamaan rakennushankkeen 

suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. 

Vastaava suunnittelija Erityissuunnittelija, joka on nimetty vastaamaan tietyn erityisalan 

kokonaisuudesta silloin, kun erityissuunnitelman on laatinut 

useampi kuin yksi erityissuunnittelija. 

Päivämäärä 

Laajuustiedot 

Laajuustiedot esitetään IFC-mallissa IfcSpace komponentteina, joita voidaan tuottaa suunnitteluohjelmissa 

useilla eri tavoilla. Suunnittelija voi vapaasti valita mallintamistavan, merkitsevää on IFC-mallissa olevat 

ilmentymät ja niihin liitetyt tiedot. 



Tilavuus (m3) Rakennuksen tilavuus luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 

Kerrosala (m2) Rakennuksen kerrosala luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 

Kokonaisala (m2) Rakennuksen kerrosala luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 

Kellarin pinta-ala Kellarin pinta-ala luvan mukaisen kokonaisuuden valmistumisen 

jälkeen 

Laajennuksen tilavuus Laajennusosan tilavuus luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 

Laajennuksen kerrosala Laajennusosan kerrosala luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 

Laajennuksen kokonaisala Laajennusosan kokonaisala luvan mukaisen kokonaisuuden 

valmistumisen jälkeen 
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