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Ylläpidon tavoite mallintamiselle

• Rakennushankkeen tulee tuottaa 
rakennuksesta riittävä digitaalinen 
tietosisältö, jonka avulla kiinteistön 
ylläpitotoiminta on mahdollista 
käynnistää 

• Tietomallin tulee sisältää 
huoltokohteiden paikantamisessa 
tarvittavat tiedot sekä komponenttien 
yksilölliset tunnisteet, joiden avulla 
laitteet voidaan yhdistää huoltokirjaan 
ja muihin ulkoisiin järjestelmiin
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Ylläpitomallin tietosisältösuositus / laadintaohje
• Julkaistu 9/2019, viimeisin päivitys 3/2021 
• Käytössä kaikissa mallinnettavissa hankkeissa
• Koskee talotekniikan mallintamista
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Senaatin Ylläpitomalli
• Pilotointi käynnistyy 5-10 kiinteistöllä 2021
• Pohjana ajantasainen talotekniikan yhdistelmämalli (LVIJS)
• Yhdistelmämallista voidaan poistaa huollon kannalta toisarvoista tietoa 

mallin käsittelyn helpottamiseksi (esim. IV-kanaviston geometria)
• Malliin on myös mahdollista lisätä linkkejä mm. tuotetietoihin ja 

huoltokirjasovellukseen
• Mallit julkaistaan Platform of Trust-palvelualustan kautta BIM-server

ohjelmistolla
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Ylläpitomallin tarkoitus ja tavoite
• Ylläpitomalli avaa huollolle pääsyn talotekniikan suunnittelu-, mitoitus- ja 

toteumatietoon
• Tavoitteena on visuaalisen esityksen avulla:

• Helpottaa olosuhde- yms. ongelmien syiden toteamisessa
• Auttaa vikaantuneiden laitteiden tunnistamisessa ja paikantamisessa
• Helpottaa ja nopeuttaa vikakorjauksia ja huoltoa

• Visiona myös palveluiden tuottaminen ylläpitomallien tietosisältöä 
hyödyntämällä (esim. pyörivien LTO-laitteiden kartoitus tms.)
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Ylläpitomallin tietosisältö
• Tietomallissa on aina tietoa tehdaskomponenteista, jotka ovat objekteina 

suunnittelijan hyödynnettävissä eli ns. suunnitelmatason tietoa
• Tavoitteena on toisaalta laitteen tai komponentin luotettava tunnistaminen ja 

toisaalta visualisointi paikantamista varten
• Tunnistaminen tarvitaan ulkopuolisen tiedon liittämiseksi (esim. tuotetiedot, 

huolto-ohjeet, mitoitus- ja käyntitiedot, diagnostiikka, vikahistoria yms.)
• Visualisoitava vähintään IV-kanavat, pellit ym. toimilaitteet, mielellään myös 

sammuttimet ym. normaalit huoltokohteet 
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Talotekniikan palvelualueet
• Tulo- ja poistoilmakoneet
• Jäähdytysyksiköt
• Sähkönjakelun ryhmäkeskukset
• Turva- ja merkkivalaistuskeskukset
• Automaattinen paloilmoitin

Palvelualueen tiedot
• Järjestelmän tyyppi
• Keskusyksikön nimi ja tunniste
• Palvelualueeseen kuuluvat tilat
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Sähkö- ja LVI-tuotetiedot tietomallissa
• TATE-suunnittelijoilta edellytetään 

valmiiden tuoteobjektien käyttöä
• Jos tuotetiedosto ei sisällä sähkö-

tai LVI-numeroa, ne lisätään käsin 
(optio)

• Tavoitteena helpottaa 
urakkalaskentaa, huoltoa ja 
kunnossapitoa

• Haasteina manuaalisen työn määrä 
ja LVI-puolen tietojen hajanaisuus
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Esimerkki laitetiedoista
• Laitteen teho/tyyppi
• Keskeiset toiminta-arvot ja mitat
• Valmistaja
• Valmistus- ja asennusvuosi
• Sähkö/LVI-numero (optio)
• Laitetyyppi ja täydentävät tiedot
• Kaikelle tiedolle löytyy paikka 

mutta harmonisointi edellyttää 
sopimista
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Tuotetiedot vikakorjauksessa
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Vikahavainto Laitteen 
tunnistaminen Vikadiagnoosi Laitetiedot Vian korjaus

Rakennusautomaatio
Olosuhdeseuranta

Palvelupyyntö
Olosuhdepalaute

Etävalvomo
Aistinvarainen havainto

Ylläpitomalli
Olosuhdemalli

Huoltokirja
Laitetietokanta

Linkit ulkoisiin tietovarastoihin

Tuotetiedot



Käytännön näkökohtia
• Mieluummin vähemmän mutta laadukkaampaa tietoa 
• Manuaalisesti ylläpidettävän tiedon hyödyllisyys
• Tietojen hankinta ja ylläpito (saavutetut hyödyt > tiedon tuottaminen) 
• Tietolähteiden välisten ristiriitaisuuksien hallinta / poistaminen
• Historiatiedon saatavuus (kojeen valmistus lopetettu tms.)
• Tietojen haku mallista ja/tai mallin kautta (”BIM-Google”)
• Mallin ylläpidon kannalta linkit parempia kuin malliin kirjoitettu tieto
• Laitetietojen päivittäminen kentältä tulisi olla mahdollista
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Kiitos!
@ehalmet

esa.halmetoja@senaatti.fi
senaatti.fi
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