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Renovation / refurbishment 
23 km NEW 

3,3 
km 

Renovation/ refurbishment 
after year 2020          97,4 km 

Demolition 
3,3 km 

Senaatti-kiinteistöt /Investments ( = Construction & Demolition ) 

Years  2011- 2020     18m x 150 000m x 10m 

Consumption data 
 not available, 21km Consumption data available 

concerning 7 milj. gross-m2 



  

 

 

 

http://www.smart-buildings.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58 



Ekologisen rakennuttamisen prosessi / Senaatti-kiinteistöt 2003 --- 

 



Tietomallintamisen kehitysprojektit Senaatti-kiinteistöissä 2011-
2013 

 



Tietomallinnuksen päätavoitteet 
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Kiinteistöjen ja rakennuksien mallinnuksen tavoite on suunnittelun ja 
rakentamisen laadun, tehokkuuden, turvallisuuden ja kestävän 
kehityksen mukaisen hanke- ja elinkaariprosessin tukeminen.  
 
Tietomalleja hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan, lähtien 
suunnittelun alusta ja jatkuen vielä rakennusprojektin jälkeenkin käytön ja 
ylläpidon aikana. 
 



 
 
Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita: 
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 Tukea hankkeen päätöksentekoprosesseja 
 
 Sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin mallin avulla 

 
 Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 

 
 Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien yhteensovittamista 

 
 Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja lopputuotteen laatua 

 
 Tehostaa rakentamisaikaisia prosesseja 

 
 Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana ja elinkaarella 

 
 Tukea hankkeen kustannus ja elinkaarianalyysejä 

 
 Tukea hankkeen tietojen siirtämistä käytönaikaiseen tiedonhallintaan 



2. Yleiset Tietomallivaatimukset 2012,   julkaistu 27.3.2012 
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Julkaisusarja ”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” : 
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1.  Yleinen osuus………. 
2.  Lähtötilanteen mallinnus 
3.  Arkkitehtisuunnittelu……………. 
4.  Talotekninen suunnittelu…………….. 
5.  Rakennesuunnittelu………. 
6.  Laadunvarmistus……………………. 
7.  Määrälaskenta…………………………………. 
8.  Mallien käyttö havainnollistamisessa…………….. 
9.  Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä………………. 
10. Energia-analyysit……………………………………………………. 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen…………………………… 
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja 
ylläpidon aikana………………………………………………………………. 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa………………………. 
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 



”Yleiset tietomallivaatimukset 2012” …  
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…kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä rakennusten käytön ja 
ylläpidon. 
 
Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja 
mallien tietosisällölle.   
 
Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu noudatettavaksi kaikissa 
rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halutaan käyttää.  
 
Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia 
tapauskohtaisesti.  
 
Mallinnusvaatimukset ja – sisältö on esitettävä kaikissa 
suunnittelusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. 



Mitä pitää hallita 

11.4.2012 <numero> 12 

Jokaisen tietomallihankkeen osapuolen on hallittava:  
 Oman alansa vaatimukset 

 
 Yleinen osuus (osa 1) 

 
 Laadunvarmistuksen periaatteet (osa 6) 
 
 
Projektia tai projektin tiedonhallintaa johtavan henkilön on hallittava: 
 Tietomallivaatimuksien periaatteet kokonaisuutena. 



 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
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TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 
YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS 

KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Tarveselvitys- ja suunnitteluvaiheen 
tuotokset: 
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 alustava vaatimusmalli (taulukko- tai tietokantamuotoinen) 
 suunnitelma tietojen jatkokäyttöön (mm. tiedonsiirto) 
 lähtötietomallintamisen tarjouspyyntö, sopimus tai päätös sen 

teettämisestä 
 (hankintatapa, mallinnuksen sisältö, mittausmenetelmä, 

tarkkuustaso, käsittely, 
 havainnollistamiset, tehtäväjako) 
 mittaukset ja tutkimukset 
 tontin malli/inventointimalli, vaadittavat mittauspiirustukset ja 

raportit 
 havainnollistamiset 
 maastomalli/rakennuspaikan ja maankäytön havainnollistaminen 
 
   

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 

Tuloksena: Hankepäätös 
 



Esimerkki perusparannettavasta kiinteistöstä: 
Laadunvarmistus / laajuudet 
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Tarve- ja hankesuunnitteluvaiheen tuotokset: 
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 päivitetyt vaatimusmallit 
 tietomallintamisen organisoinnin suunnittelu / asiantuntijoiden nimittäminen 
 vaatimukset tietomallisuunnittelun tehtävistä ja laajuudesta 
 tietomallinnussuunnitelma ja tietomalliprosessi 
 suunnitteluohjelma sisältäen yhteistyö- ja raportointimenettelyt 
 projektin suunnitteluaikataulu 
 suunnittelijoiden valintakriteerit 
 valitut suunnittelijat 
 suunnittelutarjouspyynnöt ja -sopimukset 
 dokumenttienhallintajärjestelmä, esimerkiksi projektipankki 
 päivitetyt riskianalyysit 
 

 Suunnittelun organisointi 

 Suunnittelutarjouspyynnöt 

 Laadunvarmistus 

 Suunnitteluaikataulu 

 Tekijänoikeudet, noudatetaan kulloisiakin KSE:ja 

Ohje 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 

Tuloksena: 
Suunnittelusopimukset 



Lähtötieto-/ 
Inventointimalli 

Koordinaatisto-, olosuhde-, haitta-aine-, kuormitus-, vaatimus-, suunnitelma-, määrä- ja kustannustiedot sidottuna paikkaan 

Suunnitelmat ja suunnitelmadokumentit 

Analyysit (toiminnallisuus, rakennettavuus, energia, valaistus, palo…) 

Ekologisuustarkastelut (PROMISE, LEED, BREEAM) 

Suunnitelmien yhteensovittaminen ja tarkastaminen 

Visualisointi, havainnollistaminen, tiedonvälitys, vuorovaikutus, markkinointi 

Tarjouspyynnöt, määrät 

Työturvallisuussuunnittelu 

Työmaasuunnitelma 

Toteumatiedot syntypaikaltaan 

Kustannuspohjainen suunnittelun ohjaus 

Perehdyttäminen,työnjohto 

Huoltokirja, huoltokohteiden visualisointi 

Huoltokoulutus 

Työnsuunnittelu, aikataulutus 

Huoltonavigointi 

Huoltotiedon kerääminen 

Linkki pelastuslaitokselle 

Ensisijainen BIMin käyttö 

Toissijainen BIMin käyttö 

Valvonta, raportointi, pvk 

Toteuma-
malli     

Vaatimusmalli Suunnittelumallit Toteutusmallit Ylläpitomalli     

Rakennuslupa-asiat 

Projektisuunnittelu 

Muutosten dokumentointi 

Sopimuksissa sovittava Tietomallin käyttötapaukset projektissa ja sen jälkeen. 

Esimerkki mahdollisuuksista ja priorisoinnista 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 

Suunnittelusopimukset 

Lähde  osittain : TJ Jyrki Keinänen / SWECO PM 



Hankesuunnittelu 
- Tarveselvitys 
- Lähtötiedot 
- Tilaohjelma 

Inventointimalli 

Vaatimusmalli 

Ehdotussuunnittelu 

Toteutussuunnittelu 

Suunnittelumallit 
- Yleissuunnittelu (L1, L2) 
- Toteutussuunnittelu 

 

 Toteutusmalli 

Toteumamalli 

Käyttöönotto 

Käyttö ja ylläpito 

KHY-malli 
- Huoltosuunnittelu 
- Ylläpitotieto 

 

Tietomalli -projektisuunnitelman ”henki” ja hyödyntämisen tavoitteet 

Yleissuunnittelu 



Suunnittelun ohjaus 
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Vaatimus 
Tietomallisuunnittelu käynnistetään kaikkien suunnittelualojen osalta. Suunnittelun 
ohjaukseen sisältyy hankkeen suunnittelutavoitteiden tarkastaminen, 
tavoitteiden vertaaminen vaatimusmalleihin sekä suunnitelmien tavoitteiden 
mukaisuuden valvonta ehdotus-, yleissuunnittelu- ja 
toteutussuunnitteluvaiheissa. 
 
Tilaajan päätöksenteon tueksi kootaan suunnitteluvaiheittaiset tietomalleista johdetut 
ja tietomallisuunnittelussa määritellyt tuotokset.  
 
Suunnittelun ohjauksessa järjestetään suunnittelijoiden ja muiden osapuolten välinen 
yhteistyö esimerkiksi laadunvarmistuksen osalta sekä sovitaan 
suunnitelmakatselmuksista, hyväksyttämis- ja raportointimenettelyistä. 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan tavoitteiden mukaisten ja keskenään 
yhteensopivien suunnitteluratkaisujen saavuttaminen. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 
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TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



 
Inventointimalli 1/2 
 
Lähtötiedot mallinnettu ja 
rakennusosien sekä 
materiaalien tietoja kirjattu 
alkuperäiseen tiedostoon 
siten, että ne siirtyvät myös 
IFC –muodossa edelleen 
helposti ryhmiteltäviksi ja 
tarkasteltaviksi. 
 
 
 
 
Ohessa Turun virastotalon 
perusparannus. Arkkitehti- ja 
pääsuunnittelu Jeskanen-Repo-
Teränne Arkkitehdit Oy 
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Inventointimalli 2/2 
 
Laaduntarkastuksesta esimerkki, jossa 
lähtötiedot mallinnettu. 
  
IFC –muodossa olevasta mallista 
”seulonnassa” löydetty rakennusosia 
tai komponentteja joiden 
määrittely/nimeäminen ei mahdollista 
esim. määrälaskentaa tai 
energiasimulointia. 
 
 
 
 
Turun virastotalo, perusparannus. Arkkitehti- ja 
pääsuunnittelu Jeskanen-Repo-Teränne 
Arkkitehdit Oy 
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TATE-vaihtoehdot 
yhdistelmämalli 
ARK+LVI+S 
 
 
 
 
 
Turun virastotalon 
perusparannus. Arkkitehti- 
ja pääsuunnittelu Jeskanen-
Repo-Teränne Arkkitehdit Oy 
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Yleissuunnittelun ohjaus 
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Vaatimus 
Yleissuunnittelussa valittu ehdotussuunnitelma kehitetään 
suunnitteluryhmässä toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Tarvittaessa 
sovitaan myös hankintastrategiasta. 
 
 
Ohje 
Yleissuunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjaukseen käytetään aiempien 
tietomallien tietojen lisäksi mallipohjaisia alustavia arkkitehti-, rakenne- ja 
taloteknisiä tietomalleja. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Rakennuslupatehtävien ohjaus 
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Vaatimus 
Rakennuslupatehtävissä varmistetaan suunnittelijoiden kelpoisuus ja yleissuunnitelman 
hyväksyttävyys sekä kootaan pääpiirustukset, laaditaan lupa-asiakirjat ja tietomallit sekä 
jätetään ne viranomaiskäsittelyyn. 
 
Ohje 
Projektijohdon tulisi käynnistää jo suunnittelun aloitusvaiheessa neuvottelut viranomaisten 
kanssa mahdollisesta mallin hyödyntämisestä rakennuslupavaiheessa. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Rakennuslupavaiheen tuotokset: 
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 rakennuslupavaiheen dokumentoidut tietomallit 
 tietomalliselostukset 
 tietomallinnuksen yhteistyömenettelyt viranomaisten kanssa 
 havainnollistavat kuvat (esim. ympäristöselvityksen tueksi) 
 laajuustiedot 
 määräystenmukaisuus mm. esteettömyys, palo- ja 
   pelastautumisturvallisuus 
 energia-analyysit: energiaselvitys 
 
 Tuloksena: Rakennuslupa-asiakirjat 
  Päätös rakennusluvan hakemisesta 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Toteutussuunnitteluvaiheen tuotokset : 
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 suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen ja visualisoinnit 
 rakennusosamallit, rakennemallit ja järjestelmämallit 
 tonttimallit laskentaa ja toteutusta varten 
 tietomalliselostukset 
 mittapiirustukset 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien 

yhteensovittamisesta 
 reikävaraukset toteutusta varten 
 rakennusosapohjainen kustannusarvio 
 tietomallipohjaiset määräluettelot 
 toiminnalliset analyysit 
 animaatiot 
 virtuaaliympäristöt 
 4D-aikataulutus 
 
      Helsingin Musiikkitalo 

      LPR Arkkitehdit Oy / Ins.tsto Granlund Oy 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Rakentamisen valmistelu 
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Vaatimus 
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, määritetään 
urakoitsijan tietomallintamistavoitteita tukevat tehtävät, vastuut ja 
velvollisuudet sekä kilpailutetaan hankinnat, käydään sopimusneuvottelut ja 
tehdään hankintasopimukset. 
Ohje 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa tehdään urakoitsijoiden hankinta ja 
rakennustöiden organisointi hankkeessa. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 

Helsingin Musiikkitalo 
LPR Arkkitehdit Oy 
Kuva / SRV Toimitilat 
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TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 

SAJOS 
HALO Arkkitehdit Oy 
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Tuotantokäyttöön luovutettavat tietomallit yksilöidään ja niiden käyttötarkoitus 
sekä laadunvarmistus todetaan osapuolten yhteisessä katselmuksessa. 
Urakoitsijalle esitellään mallien käyttöön liittyvät menettelyt ja käytännöt. 

Tilaajan velvollisuutena on 
myötävaikuttaa tietomallien 
toimittamiseen yhteisesti 
sovitussa laajuudessa ja 
aikataulussa. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Rakentamisvaiheen tuotokset 
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 rakentamisvaiheen tietomallinnuksen aloituskatselmus 
 tietomallinnuksen yhteistyömenettelyt rakentamisvaiheessa 
 
 raportit rakennusaikana muutettujen tietomallien laadunvarmistuksesta, 
    törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yhteensovittamisesta  
 tulosteet optiona tilatuista urakoitsijoiden toimenpiteistä 
 toteumatiedot 
 energia-analyysit: normaalikäytön energiakulutustavoite (taso 1 tai taso 2) 
 rakennusaikainen dokumentointi 
 huoltokirjan tiedot 
 
    Tuloksena: Vastaanottopäätös 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Käyttöönottovaiheen tuotokset: 
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 toteumamallit 
 energia-analyysit: normaalikäytön energiakulutustavoite 
 tietomalliselostukset 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien 

yhteensovittamisesta 
 valmis huoltokirja 

 
 

 
     Tuloksena: Käyttöönottopäätös 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



Oikeudet suunnitelmien ja tietomallien käyttämiseen 
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Tilaaja omistaa projektia koskevat ja tilaajalle sopimuksen mukaan toimitetut 
dokumentit ja niiden sisältämät tiedot. Tilaajalla on dokumenttien ja tietomallien täysi 
käyttöoikeus kyseisessä rakennuskohteessa tilaajan vapaasti valitsemiin 
käyttötarkoituksiin. 
 
Tilaajalla on täysi oikeus luovuttaa dokumentit ja tietomallit kohteen mukana tai 
kohteessa käytettäväksi, mutta ei erikseen. Dokumenttien ja tietomallien luovutuksen 
yhteydessä luovutuksensaajalle siirtyvät samat oikeudet kuin luovuttajalla oli.  
Käyttöoikeus sisältää myös oikeuden dokumenttien ja tietomallien muuttamiseen 
kyseisessä rakennuskohteessa. Edellä mainitut kaikki oikeudet koskevat myös 
yhdistelmämalleja. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 



3.  Käyttö ja ylläpito 
 kiinteistöjen hallinta 
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Vaatimus 
Huolehditaan tietomallien tietosisällön eheydestä sekä mahdollisesta siirrosta/ 
linkityksestä käytön ja ylläpidon aikaisiin järjestelmiin. 
 
Ohje 
Rakennushankkeen jälkeen tietomallit jäävät sopimusten mukaisesti 
määriteltynä tilaajan haltuun ja niitä voidaan hyödyntää tarkkoina 
lähtötietoina suunniteltaessa rakennukseen myöhemmin kohdistuvia muutos- 
ja korjaustöitä. 

TARVE- / HANKE-

SUUNNITTELU 

EHDOTUS-

SUUNNITTELU 

YLEIS-

SUUNNITTELU 
TOTEUTUS KÄYTTÖ  ja  YLLÄPITO 

TOTEUTUS- 

SUUNNITTELU 
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Täydentävät

suunnitelmatiedot

Urakoitsijoiden

tuotetiedot 2)

Huom: 

1) COBie –standardi ei ole  toistaiseksi Suomessa käytössä

2) Ohjelmistokohtainen tiedonsiirto, COBIe

3) Ohjelmistojen yhteiskäyttö: ohjelmistokohtainen, IFC, UBL, COBie...

Avoimen tiedonsiirron mallit (IFC, COBie1,...)

Suunnitteluohjelmistojen alkuperäismallit

Suunnitteluohjelmistot

(ARK, RAK, TATE)

Ylläpidon ohjelmistojen alkuperäismallit

Ylläpidon ohjelmistot

- Tilahallinta, huoltokirja, 3D-selaus, energia, budjetointi,...

Tavoitteet kiinteistön elinkaaren aikaiselle tiedonhallinnalle

Rakennushankkeen tietomallit Ylläpidon tietomallit

Tukiohjelmistojen alkuperäismallit

Tukiohjelmistot

- Tietojen hallinta, laskenta, simulointi, 3D-selaus, tuotanto,...

Pienet  päivitykset ohjelmiston alkuperäismalliin +

muutosraportit ylläpidon mallien päivityksiä varten

Muutos- tai korjaushanke

Inventointi-

mallit

Toteuma-

mallit

Inventointi-

mallit

Toteuma-

mallit

3)

Rakennushankkeen toteumatiedot

Toteumamallien ja niiden päivitysten arkistointi

Ylläpidon mallien

määräaikaispäivitys

IFC-mallit Päivitykset... Toteumamallit Toteumamallit Ylläpidon mallien

hankepäivitys

Ylläpidon mallien

hankepäivitys

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 –julkaisusarja  / Osa 12 Ylläpito  
Osan 12 laatija: Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: Markku Jokela, Tuomas Laine, Reijo Hänninen 
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Huoltokutsu: 

valaisimet viallisia 

käytävällä 243H 
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Huoltokutsu: 

valaisimet viallisia 

käytävällä 243H 
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Huoltokutsu: 

valaisimet viallisia 

käytävällä 243H 
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Huoltokutsu: 

valaisimet viallisia 

käytävällä 243H 



Helsingin Musiikkitalo 
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Talotekniikan yhdistelmämallin käyttö kohteessa Musiikkitalo, 
Tero Järvinen , Insinööritoimisto O.Granlund Oy 



Helsingin Musiikkitalo 
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Talotekniikan yhdistelmämallin käyttö kohteessa Musiikkitalo, Tero 
Järvinen , Insinööritoimisto Olof Granlund Oy 



K i i t o s ! 

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarjan ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa 
jatkossa buildingSMART Finland         http://www.buildingsmart.fi 


