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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

1.1.1 Infratiedonhallinta 
Tietomallinnuksen rooli infra-alalla on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tiedon jat-
kuvuus suunnittelusta kunnossapitoon sekä omaisuudenhallinnan järjestelmiin on usein 
puutteellista. Hankkeiden etenemisessä tietomallipohjaisesta suunnittelusta mallipohjai-
seen ylläpitoon on vielä ongelmia tiedon liikkumisen kannalta. Välittämällä tietoa yhtei-
sillä käytännöillä sekä formaateilla on mahdollista hallita paremmin infrahankkeissa syn-
tyviä tietovirtoja sekä näin parantaa tuottavuutta kaikissa elinkaaren vaiheissa.  
 
Digitalisaation mahdollistama tietomäärän kasvu luo haasteita tiedon hallinnalle. Tar-
peellisen tiedon sekä tiedon formaatin määrittely ovat tärkeitä osia tiedon hallinnassa or-
ganisaatioiden välillä. Relevantin ja ajantasaisimman tiedon löytämisen vaikeutumisen 
vuoksi pirstoutunut tai huonosti löydettävissä oleva tieto ei hyödytä käyttäjää yhtä hyvin 
kuin laadukkaasti organisoitu sekä metatietojen avulla loogisesti linkitetty tietosisältö 
(Lötjönen et al. 2013). Nykyisin infra-alalla toimintakenttä on erittäin pirstoutunut, mikä 
aiheuttaa keskeisen tiedon häviämistä toimijoiden välisessä tiedonsiirrossa (Marttinen 
2015).  
 
Infra-alalla on käytössä useita eri käyttökohteisiin tarkoitettuja tietovarastoja, joita on ke-
hitetty jopa vuosikymmeniä sitten. Näitä tietovarastoja ja niiden sisältämiä tietoja kuiten-
kin hyödynnetään huonosti korjausrakentamisessa. Infraomaisuuden laadukkaamman 
hallinnan avulla voidaan saavuttaa säästöjä hankkeiden elinkaarikustannuksiin erityisesti 
kunnossapidon osalta. Hyvin organisoitu tieto infraomaisuudesta sekä sen eri komponen-
teista mahdollistaa kunnossapitotoimenpiteiden tehokkaamman organisoinnin. (Martti-
nen & Pienimäki 2015) Lisäksi infran tilaa kuvaavasta tiedosta on hyötyä yleiskuvan hah-
mottamisessa sekä korjausvelan hallinnassa. 
 
Tietunneleiden rakentamisen aikana kerättävä tieto arkistoidaan nykykäytännön mukai-
sesti hajanaisesti, eikä sisältöä kuvaavaa tietoa ole helposti kunnossapidon käytettävissä. 
Kunnossapitourakan aikainen tieto koostuu eri järjestelmätoimittajien huolto-ohjeista 
sekä tilaajan tarjoamasta muusta aineistosta. Kunnossapidon aikaisten huoltotoimenpitei-
den seuranta perustuu vain tiedon välittymiseen työmaakokouksissa sekä tehtyjen toi-
menpiteiden kirjaamisesta fyysiseen huoltokirjaan tunnelin yhteydessä. (Rantamäki 
17.7.2017) Liikenneviraston tulevaisuuden tavoitteena on luoda tietunneleiden osalta 
käytännöt, joilla rakentamisen aikana kerättävistä tiedoista olennaiset ja käyttökelpoiset 
tiedot vietäisiin tieverkoston taitorakennerekisteriin, jota voitaisiin hyödyntää kunnossa-
pidon aikana niin huoltotoimenpiteiden suunnittelussa kuin myös omaisuuden kunnon 
seurannan työkaluna. 

1.1.2 Kunnossapidon kustannukset 
Tietunneleiden toteumamallille ei ole vielä yleistä ohjetta, vaikka tietunneleiden kunnos-
sapitoon käytetään vuosittain Tiehallinnon selvityksen (2008) mukaan noin 515 euroa 
tunneliputkimetriä kohden. Elinkaarikustannusten osalta huomattavia säästöjä voidaan 
saavuttaa kuitenkin paremman omaisuudenhallinnan kautta. Huoltotoimenpiteitä vaati-
vien komponenttien ominaisuustietojen saatavuutta parantamalla voidaan parantaa kun-
nossapidon ohjausta, minkä avulla kunnossapidon tehostaminen on mahdollista. 
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Tietunneleiden määrä Suomessa on kasvanut 2000-luvulla huomattavasti. Esimerkiksi 
Liikenneviraston hallinnoimien tunneleiden määrä on kasvanut aiemmasta kolmesta tä-
mänhetkiseen kahteenkymmeneenyhteen. Myös tunneleiden pituudet kasvavat, 2000-lu-
vulla Liikenneviraston tunneleiden yhteispituus on kasvanut 648 metristä 12 941 metriin. 
(Liikennevirasto 2014) Lisäksi tunneleiden sisältämä tekniikka kehittyy jatkuvasti, minkä 
vuoksi esimerkiksi telematiikkajärjestelmien elinkaari on noin kymmenesosa suhteessa 
tunnelirakenteiden suunnitteluperusteiden elinkaareen (Tiehallinto 2008). Suomen en-
simmäinen ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu tunneli on 1965 käyttöönotettu Mustankallion 
tunneli Lahdessa. Maantieverkolla sijaitsevista tunneleista ensimmäiset rakennettiin 
1980-luvulla. Tietunneleiden rakentamisessa ei vielä 2000-luvun alussa ollut yleisiä käy-
täntöjä, mikä näkyy siten, että hankkeissa kaikkia mahdollisia asioita ei ole huomioitu. 
Koska valittujen ratkaisujen pitkäikäisyydestä ei ole takeita, on tunneleiden kunnossa-
pito- ja tarkastustoiminta erittäin tärkeää. Yksiselitteisen suunnitteluohjeen puuttuessa on 
tunneleita toteutettu hyvin erilaisilla ratkaisuilla. (Lemmetyinen 2017) 
 
Liikennevirastolla on osasta väyläomaisuutta ja sen kunnosta kattavat tiedot tallennettuna 
eri rekistereihin, mutta tietojen hallinta on osin puutteellista. Lisäksi mm. tietunneleiden 
osalta tiedot eivät sisälly Liikenneviraston (2016) korjausvelkalaskelmaan vähäisten läh-
tötietojen vuoksi. Liikenneviraston hallinnoimia tietunneleita oli Suomessa vuonna 2015 
kaikkiaan 20. Kustannus- ja kuntotiedon seurannan tapoja on tarvetta yhtenäistää. (Lii-
kennevirasto 2016) 
 
Liikenneviraston rekistereissä on vuonna 2016 tiedot tietunneleista, ja niille on tehty kun-
totarkastukset, joiden perusteella huonokuntoisiksi on määritelty neljä tunnelia. Huono-
kuntoisten tunneleiden korjauskustannuksista ei kuitenkaan ole tietoja. (Liikennevirasto 
2016) 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
Työssä laaditaan perusteet tietunnelin rakentamisen aikana syntyvän toteumatiedon luo-
vutusaineiston vaatimuksille. Luovutustiedon luokittelu rakenneosittain omaisuudenhal-
linnan sekä kunnossapidon tarpeiden mukaisesti järkeväksi kokonaisuudeksi mahdollis-
taa rakenteiden tehokkaamman hallinnoinnin sekä kunnossapidon. 
 
Diplomityön tarkoituksena on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Mitä toteumatietoa rakennetusta tietunnelista voidaan hyödyntää kunnossapidon 
aikana? 

- Miten rekistereissä olevaa tietoa voidaan hyödyntää omaisuudenhallinnan yleis-
kuvan luomisessa? 

- Mikä tallennettava tieto on relevanttia jatkokäytön kannalta? 
- Miten mahdollistetaan tiedon hyödyntäminen hankkeen eri vaiheissa? 

1.3 Tutkimuksen tavoite 
Tämän diplomityön tavoitteena on laatia perusteet tietunneleiden rakentamisen aikana 
kertyvän tiedon vaatimuksille kunnossapidonaikaisen hyödyntämisen sekä omaisuuden-
hallinnan kannalta.  Työssä tutkitaan kirjallisuuden perusteella tietunneleiden kunnossa-
pidon ja omaisuudenhallinnan kehittämisen mahdollisuuksia paremman tiedonhallinnan 
avulla. Lisäksi työssä selvitetään asiantuntijahaastattelujen avulla kunnossapidon ja ra-
kentamisen parissa toimivien tahojen tarpeita tietojen hallinnalle.  
 
Työn pohjalta on mahdollista laatia vaatimukset tietunneleiden rakentamisen aikana ke-
rättävän toteumatiedon luovutuksen sisältövaatimuksille. Tietosisältöjen käytettävyyden 
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kannalta tulee laatia myös suositukset luovutettavan aineiston formaatille, jotta luodaan 
pohja yhteensopivuudelle tulevien sovellusten kanssa. Työssä selvitetään myös kunnos-
sapidon prosessia tietunneleiden osalta ja sen vaatimuksia tietosisällölle. Lisäksi tarkas-
tellaan suositeltavia työtapoja tiedon laadun varmistamiseksi sekä käsitellään tietovirto-
jen hallinta projektin toteutusvaiheen aikana. 
 
Lisäksi selvitetään rakentamisen aikana kerättävän tiedon laatu sekä kuinka helposti tie-
dot ovat kerättävissä luotettavasti. Työssä selvitetään myös tietovirtojen hallintaa tietun-
nelin rakentamisessa. Tietovirtojen hallinta auttaa laadunvarmistuksessa, minkä lisäksi 
yhtenäiset tietovirtakäytännöt luovat luotettavan toimintatavan tiedon hallinnalle. 

1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Diplomityön kannalta olennaisen omaisuuden fyysinen sijainti rajautuu tietunnelin varsi-
naisiin ajorataputkiin, niiden suuaukkorakenteisiin, turva- ja teknisiin tiloihin sekä näiden 
sisältämiin teknisiin järjestelmiin ja rakenteisiin. Ajorataputkissa käsitellään lujitusraken-
teet, tietekniset rakenteet ja tekniset järjestelmät. Teknisiä tiloja käsitellään rakenteina, 
mutta niiden sisältämät talotekniset sekä informaatiojärjestelmät rajataan tämän tutki-
muksen ulkopuolelle. 
 
Tunnelin kantaviksi rakenteiksi tutkimuksessa luokitellaan kantavat betoni- ja kalliora-
kenteet, joista kalliorakenteista käsitellään periaateratkaisu, mutta betonitunneleiden 
useiden eri rakennetyyppien vuoksi betonirakenteet tulkitaan yksinkertaistettuna. 
 
Omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon käsittely rajataan Liikenneviraston sekä ELY-
keskusten hallinnoimien tietunneleiden käsittelyyn. Kaupunkien hallinnoimia tietunne-
leita ei erityisesti käsitellä tässä työssä. 
 
Kunnossapidon osalta työ rajautuu käsittelemään kunnossapidon nykymuotoista perus-
kunnossapito-, tarkastus- ja korjaustoimenpiteitä. Kunnossapidon käytäntöjen tarkaste-
lussa keskitytään nykyiseen ELY-keskusten ja Liikenneviraston hallinnoimaan alueurak-
kamalliin peruskunnossapidossa sekä erillisurakoiden tietotarpeisiin.   
 
Tutkimuksessa ei selvitetä kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan tietotarpeita yksittäis-
ten komponenttien tai järjestelmien tarkkuudella, sillä järjestelmien vaatimukset sekä nii-
den käsittämät laitteet ja varusteet muuttuvat tekniikan kehityksessä. Tässä tutkimuksessa 
käsitellään perusteet erityyppisten laitteiden, varusteiden ja rakenteiden kunnossapidon 
ja omaisuudenhallinnan kannalta olennaiselle ja käyttökelpoiselle tiedolle. Lisäksi käsi-
tellään muutama esimerkkitapaus, joissa selvennetään tietotarpeiden määräytymistä. 

1.5 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksessa selvitetään tietunneleiden rakenne kunnossapidon näkökulmasta kirjalli-
suustutkimuksen sekä haastatteluiden avulla. Tiedonhallinnan näkökulmia avataan kirjal-
lisuustutkimuksen sekä aineistokatselmuksen perusteella luvussa 4. 
 
Teoriaosuus laaditaan kirjallisuustutkimuksen pohjalta. Kirjallisuustutkimuksessa käsi-
tellään käytäntöjä omaisuudenhallintamenetelmistä tietunnelien osalta sekä selvitetään 
tietunneleiden komponenttien jaottelua erilaisten nimikkeistöjen pohjalta. Teoriaosuu-
dessa kirjallisuudesta havaittuja aukkoja täydennetään asiantuntijahaastatteluilla. 
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Asiantuntijahaastattelujen avulla tutkimuksessa luodaan kuva kunnossapidon tarpeiden 
kannalta olennaisesta tiedosta. Rakentamisenaikaisten laatutietojen arvioinnissa käyte-
tään perusteena myös nykyisin tuotettavaa laatuaineistoa.  
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2 Tietunneli rakenteena 
Liikenneviraston (2017d) Tietunnelin rakenneteknisissä ohjeissa tietunneli määritellään 
seuraavasti: 
 

”Tietunneli on yhden tai usean ajoneuvoliikenteelle tarkoitetun tunneliput-
ken sekä niihin liittyvien suuaukkorakenteiden, kaukaloiden, kuilujen, yh-
dyskäytävien ja teknisten tilojen muodostama kokonaisuus.” 

 
Tietunneli käsittää tieosuudella varsinaista tunneliputkea laajemman kokonaisuuden, ja 
tunneliin liittyvät tekniset järjestelmät voivat ulottua jopa 500-1000 metrin päähän tun-
nelin suuaukosta (RIL 2006, s. 371). Tietunneleihin liittyvät tekniset järjestelmät ovat 
monipuolistuneet tekniikan kehittymisen myötä, minkä vuoksi uudemmissa sekä tulevai-
suudessa rakennettavissa tunneleissa turvallisuusmääräysten myötä on tunneleissa laajalti 
erilaisia teknisiä järjestelmiä, joita vanhemmissa tunneleissa ei juurikaan ole (Liikenne-
virasto 2014a).  
 
Tietunnelien rakentaminen, käyttö ja kunnossapito vaativat tunnelin luonteen vuoksi eri-
koistoimenpiteitä. Nykyiset tietunnelin turvallisuusvaatimukset perustuvat EU:n tunne-
lien turvallisuusdirektiiviin 2004/54/EY. Vaatimukset tietunnelin liikenne- ja käyttötur-
vallisuudelle ovat erityisen korkeat. (RIL 2006) 
 
Tietunneli koostuu RILin Liikenne ja Väylät -käsikirjan mukaan karkeasti jaoteltuna seu-
raavista osista: 

- Ajoneuvotunnelit ja niihin liittyvät muut tunnelit ja kuilut, 
- avoleikkaukset ja suuaukkorakenteet, 
- turva- ja tekniset tilat, 
- tekniset järjestelmät (RIL 2006) 

Toisaalta Liikenneviraston (2017d) Tietunnelin rakenneteknisissä ohjeissa tietunnelin 
mitoitettavat rakenteet luokitellaan ”kantaviin rakenteisiin, sekundäärisiin rakenteisiin 
sekä varusteiden ja laitteiden kiinnitysosiin”, jotka määräytyvät seuraavasti: 

- ”Kantavia rakenteita kiinnitysosineen ovat mm. 
o Kallio sekä kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet (kalliorakennesuunnit-

telu) 
o Suuaukkorakenteet 
o Betoni- ja terästunnelien kantavat rakenteet 
o Kaukalorakenteet (osana tunnelin suuaukkoa) 
o Tukimuurit (osana tunnelin suuaukkoa) 
o Yhdyskäytävien ja -tunneleiden sekä kuilujen kantavat rakenteet 
o Pohja- ja maatäyttörakenteet 
o Teknisten tilojen kantavat rakenteet. 

- Sekundäärisiä rakenteita kiinnitysosineen ovat mm. 
o Verhousrakenne 
o Palosuojaus 
o Tunnelin seinän alaosa 
o Yhdyskäytävien ja kuilujen ei-kantavat rakenteet 
o Korkeudenrajoitinportaali 
o Teknisten tilojen ei-kantavat rakenteet 
o Häikäisysuoja. 
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- Tyypillisiä kiinnitysosia vaativia varusteita ja laitteita ovat mm. 
o Ovet 
o Puhaltimet 
o Portaalit 
o Opasteet 
o Valaisin- ja sähköhyllyt 
o Sammutusjärjestelmät 
o Liikenteenhallintajärjestelmät 
o Muut tekniset järjestelmät.” (Liikennevirasto 2017d) 

Tietunnelin rakennetekniset ohjeet käsittelevät kuitenkin vain tietunneleiden rakenne-
teknistä mitoitusta, koskien myös soveltuvilta osin korjausrakentamista. (Liikennevi-
rasto 2017d) Kuitenkaan tunneleiden käsittämiin järjestelmiin ja niiden vaatimukseen 
ohjeet eivät ota kantaa. 

Tietunnelin kantavat rakenteet koostuvat tunnelin rakennetyypin mukaisesti samoista 
pääosista, jotka voidaan yleisesti olettaa sisältyvän jokaiseen kyseisellä rakennetyypillä 
rakennettuun tietunneliin. Kalliotunnelin ajorataputken sisältämät rakennusosat voidaan 
jakaa seuraavasti:  

- Kalliorakenteet 
o Pultitus 
o Injektoinnit 
o Ruiskubetoni 
o Salaojitus 

- Lämpö- ja vesieristys 
- Törmäyselementit 
- Viemärit 
- Tekniset tilat (Bergström 16.8.2017) 

Yllä mainittujen rakenteellisten rakennusosien lisäksi tietunneliin sisältyvät tekniset jär-
jestelmät sekä näiden vaatimat tukijärjestelmät. Tunneleihin liittyvien järjestelmien vaa-
timat varusteet ovat osa tunnelin kokonaisuutta. Pääosa tunnelin elinkaaren aikana teh-
tävistä kunnossapitotoimenpiteistä kohdistuu tunnelissa oleviin varusteisiin ja niiden 
kiinnitysosiin (Rantamäki 17.7.2017). Tunnelin sisältämät varusteet on sijoiteltava si-
ten, että ne eivät ole riski liikenteelle. Usein tunnelissa onkin ajorataputken ympärillä 
joka suunnalla joitakin varusteita, kuten kuvassa Kuva 1 on kuvattu, mikä aiheuttaa 
haasteita niiden kunnossapidolle. Kuvassa on myös esitetty tunneliputkessa kulkeva 
tunnelin perusrakenne ilman kalliorakennetta.  
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Kuva 1. Tietunnelin tunneliputken poikkileikkaus. (Liikennevirasto 2014a) 

2.1 Tunnelin osat 
Ajoneuvotunnelit käsittävät tietunnelista ajoneuvoliikenteelle tarkoitetut tunneliputket, 
sekä näiden käsittämät rakenteet (RIL 2006). Tietunnelin kunnossapidon vuotuisista kus-
tannuksista kallio- ja sisustusrakenteet kattavat noin 37 % (Tiehallinto 2008).  
 
Tunneliin liittyvien kuivatusjärjestelmien tarkoitus on estää kalliosta tihkuvan veden ai-
heuttamat vahingot tunnelin rakenteelle. Kalliotunneleissa kuivatusjärjestelmään kuulu-
vat kalliopinnan ruiskubetonointi salaojineen, verhousrakenteiden vedeneristys, alusra-
kenteiden täytöt, alusrakenteen vesienhallintajärjestelmät, ja verkostoliittymät sekä pur-
kuputket. (RIL 2006) 
 
Kalliotunneleissa korostuvat aiempien kokemusten perusteella vesivuotojen ja jäätymi-
sen aiheuttamat turvallisuusriskit ja kunnossapitokustannukset. Kallion lujituksella ja tii-
vistyksellä voi olla vesien hallinnan vuoksi huomattava merkitys elinkaarikustannuksiin. 
(RIL 2006) 
 
Suuaukkorakenteet käsittävät ne kantavat rakenteet, joiden välityksellä tunneliputki liit-
tyy ympäröivään ulkoilmaan. Tunnelin suuaukon rakenteiden on tarkoitus estää maas-
tosta valuvien veden, lumen ja jään pääsy ajoradalle. Suuaukkorakenteiden pituus sekä 
tekniset ominaisuudet vaihtelevat tunnelin sijainnista ja ympäröivästä tieympäristön mu-
kaan. Suuaukkorakenteen ja tunneliputken verhoilun liitoskohdassa rakenteiden eristeet 
lomittuvat jatkuviksi. (RIL 2006)  
 
Liikenneviraston (2017d) Tietunnelin rakenneteknisten ohjeiden mukaisesti tietunnelin 
suuaukkorakenteet tulee suunnitella siten, että ne estävät veden, lumen ja jään päätyminen 
ajoradalle tai kosketuksiin tunnelin teknisten laitteiden kanssa. Veden, lumen ja jään li-
säksi suuaukkorakenteiden tulee myös estää kivien ja muun materiaalin päätyminen ajo-
radalle. Kalliotunnelin ja suuaukkorakenteen välisen sauman jäätyminen on estettävä 
joko riittävällä lämpöeristyksellä tai lämmitysjärjestelmällä. Liitoskohdassa varaudutaan 
myös vesivuotoihin, jolloin varaudutaan myös vuotovesien hallittuun poisjohtamiseen. 
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Tietunnelin käsittämien monipuolisten teknisten ja turvallisuusjärjestelmien vuoksi tie-
tunneleissa on tarpeellista olla näille järjestelmille sekä niiden käytölle soveltuvat tilat. 
Teknisillä ja turvallisuustiloilla tarkoitetaan varsinaiseen liikenteeseen liittymättömiä ti-
loja tunnelin yhteydessä. Näillä tarkoitetaan teknisten järjestelmien vaatimia huolto- ja 
konehuoneita, tunneliputkien välisiä yhdyskäytäviä sekä hätäpoistumisteitä. (RIL 2006) 

2.2 Tunnelin tekniset järjestelmät 
Tietunneleihin liittyy lukuisia teknisiä järjestelmiä, joiden toimintakyvystä on syytä pitää 
huolta niin turvallisuuden kuin käytön kustannustehokkuudenkin kannalta. Tietunnelei-
hin liittyy tiukat turvallisuusvaatimukset sekä näiden mukaiset järjestelmät. Lisäksi tie-
tunneleilla on omat valaistus- ja ilmanvaihtojärjestelmänsä, joiden on toimittava myös 
poikkeustilanteissa. (RIL 2006) 
 
Tietunnelin kuivatus- ja viemäröintijärjestelmässä on lyhyitä tunneleita lukuun ottamatta 
oltava erilliset järjestelmät sekä sade- ja suotovesien että pesuvesien ja onnettomuusnes-
teiden hallintaa varten. Tunnelin pesu- ja palonsammutusvedet sekä onnettomuuksissa 
vuotavat nesteet sisältävät epäpuhtauksia, joiden vuoksi niitä ei voida sadevesien tapaan 
purkaa maastoon. (RIL 2006) 
 
Tunnelin valaistuksen on taattava riittävän hyvät olosuhteet liikenteelle. Normaalin käyt-
tövalaistuksen lisäksi tunnelissa on oltava hätävalaistus poikkeustilanteita varten. (RIL 
2006) 
 
Tunnelin ilmanvaihtojärjestelmän tarkoitus on pitää tunnelin ilmanlaatu riittävän puh-
taana liikenteen aiheuttamien pakokaasupäästöjen epäpuhtauksista. Ilmanvaihtojärjestel-
män on myös poistettava riittävällä tehokkuudella onnettomuustilanteissa syntyvät palo- 
ja muut myrkylliset kaasut tunnelista. Pääasiassa tunnelin ilmanvaihtojärjestelmänä käy-
tetään pitkittäistä ilmanvaihtoa, eli poistoilma-aukkona toimivat tunnelin suuaukot. Tar-
peen vaatiessa käytetään myös poikittaista ilmanvaihtoa.  Koneellisessa ilmanvaihdossa 
käytetään impulssipuhaltimia, joiden suunta on vaihdettavissa. Puhaltimien tulee kanna-
tusrakenteineen kestää myös tulipalon aiheuttama lämpötilannousu. (RIL 2006) 
Tietunneliin liittyvien teknisten järjestelmien vuoksi tunneliin on rakennettava oma säh-
könjakeluverkko. Myös sähkönjakelujärjestelmän tulee kestää tulipalon aiheuttamat rasi-
tukset. Sähkönjakelu varmistetaan myös sähkökatkojen varalta UPS- sekä varavirtajär-
jestelmällä. (RIL 2006) 
 
Tunneleissa on paikallinen lähiverkko, jonka tarkoituksena on välittää tarpeellista tietoa 
ja esimerkiksi videokuvaa tunnelista valvomoon. Tietoliikenneverkon runkoverkko on 
kahdennettuna, kaksiputkisissa tunneleissa kahdennetut kaapeloinnit sijoitetaan eri tun-
neliputkiin. (RIL 2006) 
 
Tunnelin valvomosta käsin ohjataan teknisten järjestelmien toimintaa. Tietunneleiden 
valvomona ja pääkäyttöpisteenä toimii alueellinen keskus. Tunneliin liittyy myös paikal-
lisvalvomo, jonka kautta pelastusviranomaisilla on mahdollisuus järjestelmien ohjauk-
seen. (RIL 2006) 

2.3 Tietunnelin erityispiirteet 
Tietunnelit ovat Liikenneviraston tieverkolla yleistyneet erityisesti 2000-luvun aikana 
(Liikennevirasto 2014a). Tietunneleiden suunnitteluun ja rakentamiseen ei ole Suomen 
laissa varsinaisia säännöksiä, vaan tietunneleiden rakentamiseen liittyvät normit joudu-
taan tulkitsemaan toisenlaisia rakenteita varten säädetyistä laeista. (RIL 2006) 
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Tietunneleita hallinnoivien viranomaisten määrittely perustuu EU:n tunneleiden turvalli-
suusdirektiiviin 2004/54/EY. Tunnelin turvallisuusdirektiivin mukaisia määräyksiä nou-
datetaan täysimääräisesti tunneleissa, joihin liittyvät tiesuunnitelmat viranomainen on hy-
väksynyt 30.4.2006 jälkeen. Tätä vanhempiin tunneleihin sovellettaviksi on direktiivissä 
erilliset määräykset. (RIL 2006) 

2.3.1 Turvallisuus 
Tietunneleiden käyttöön sekä huoltoon liittyy erityisiä EU:n tunneliturvallisuusdirektii-
vin mukaisia turvallisuusmääräyksiä. Tämä tarkoittaa tietunnelin rakentamisen kannalta 
lisääntynyttä työmäärää erilaisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien puolesta. (RIL 
2006) Tunneliin liittyvien teknisten turvallisuusjärjestelmien pitäminen toimintakuntoi-
sina sekä ajantasaisina vaatii myös erityistä huomiota kunnossapito-organisaatiolta.  
 
Tietunnelissa on oltava jatkuva valvonta turvallisuuden vuoksi. Tämä voidaan toteuttaa 
osin automaattijärjestelmin, mutta yli 500 metrin pituisissa tunneleissa on oltava myös 
jatkuva visuaalinen seuranta. Lyhyiden, tyypillisesti alle 500 metrin pituisten, sekä vähä-
liikenteisten tunneleiden tapauksissa visuaalinen seuranta voidaan rajoittaa kattamaan lii-
kenteen pysäytyspaikat. (Liikennevirasto 2015a) 
 
Tietunnelin pituuden ylittäessä 500 metriä, on tunnelilla EU-direktiivin mukaisesti oltava 
nimetty turvallisuusvastaava, joka voi samanaikaisesti toimia usean tunnelin turvallisuus-
vastaavana. Turvallisuusvastaavan, tunnelin hallinnoijan sekä pelastustoimen on yhteis-
työssä järjestettävä määräaikaisharjoitukset vähintään vuosittain. Suunniteltujen turvalli-
suusasiakirjojen mukaisesti harjoituksia voidaan kuitenkin järjestää myös useammin. 
(Tiehallinto 2008) 
 
EU-direktiivin mukaisten turvallisuusjärjestelmien käyttö, hoito sekä kunnossapito ai-
heuttavat huomattavia kustannuksia tunnelin elinkaaren aikana myös alkuinvestointikus-
tannuksen lisäksi. Lisäksi tunneliin liittyvien turvallisuus-, liikenteenhallinta- ja tietojär-
jestelmien käyttöiät ovat tunnelin kokonaiselinkaareen suhteutettuna huomattavan ly-
hyitä, noin 10 vuotta, mikä kasvattaa näiden järjestelmien korvausinvestointikustannuk-
sia tunnelin elinkaaren aikana huomattavasti. (Tiehallinto 2008) 
 
Tietunneleiden kunnossapidon kannalta tunnelin turvallisuusvaatimukset vaikeuttavat 
töiden aikataulutusta. Tunnelin huoltotoimenpiteitä varten on tunnelissa aina suljettava 
vähintään yksi kaista liikenteeltä. Tietunnelin huoltoaikataulut ovat määritelty haittaa-
maan liikennettä mahdollisimman vähän, joten käytännössä kaikki suuremmat toimenpi-
teet tehdään öisin. Tunneliin menevistä huoltotoimenpiteistä tulee aina sopia paikallisen 
Liikennekeskuksen kanssa. (Rantamäki 17.7.2017) 

2.3.2 Käyttöikä 
Tietunneleihin liittyvien rakenteiden käyttöiät vaihtelevat kantavien rakenteiden 100 vuo-
den käyttöiästä liikenteenhallinta- ja tietojärjestelmien 10 vuoden käyttöikään. Tietunne-
liin liittyvien osajärjestelmien ohjeelliset käyttöiät ovat eriteltynä taulukossa 1. Tiehank-
keille sovellettavien hyötykustannuslaskelmaohjeiden mukaisesti hyötykustannusanalyy-
siä tehtäessä osajärjestelmien korvausinvestoinnit sovitetaan ohjeen mukaiseen 30 vuo-
den tarkastelujaksoon. (RIL 2006, s. 373)  
 
Tunneleiden kantavien rakenteiden pitkän käyttöiän vuoksi varsinaisen tunnelin kunnos-
sapitokustannukset ovat suhteellisen pienet koko tunnelin elinkaarella. Tiehallinnon 
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(2008) selvityksen mukaan tarkastelluissa tunneleissa kalliorakenteille sekä tunnelin si-
sustusrakenteille jyvitetyt vuosikustannukset vastasivat noin 37 %:sta kunnossapidon 
vuosikustannuksista, kun lähes 55 % kunnossapidon kustannuksista kohdistuu liikenteen-
hallinnan, LVIA-järjestelmien sekä sähköjärjestelmien kunnossapitoon. 
 
Taulukko 1. Tietunnelin osajärjestelmien ohjeelliset käyttöiät. (RIL 2006) 
Osajärjestelmä Käyttöikä (v) 
Kalliorakenteet 100 
Kantavat betonirakenteet 100 
Kevyet sisärakenteet 50 
Tierakenteet 30 
Käyttöjärjestelmät (LVIS-järjestelmät) 30 
Liikenteenhallinta- ja tietojärjestelmät 10 

 
Erityisesti tietunneliin liittyvien järjestelmien kunnossapidon lisäksi tietunneleiden kun-
nossapitoon kuuluu myös perustienpitoon liittyvät kunnossapitotoimenpiteiden. Useim-
miten maanteiden päällystekerros vaatii uusimista noin 3-5 vuoden välein, mikä tarkoittaa 
100 vuoden elinkaaren aikana noin 20-30 päällystyskertaa. (Tiehallinto 2008) 

2.3.3 Tietunneleiden vähäinen määrä 
Tietunneleiden historia Suomessa on noin 50 vuoden mittainen, eikä tänä aikana etenkään 
maantieverkolle tunneleita ole rakennettu juurikaan ennen 2000-lukua. Tietunneleiden 
merkitys onkin korostunut vasta lähivuosina tiukentuneiden maankäytön tarpeiden sekä 
tekniikan kehittymisen myötä. Tietunneleiden uutuudesta kertoo myös se, että vielä 2000-
luvun alussa ei Suomessa ollut juurikaan kokemuksia tietunneleiden suunnittelusta, ra-
kentamisesta tai kunnossapidosta. Tietunneleiden suunnitteluohjeesta on Tiehallinnon 
toimesta 2005 laadittu luonnosversio, joka on sisällöltään osin puutteellinen, eikä viral-
lista versiota koskaan julkaistu. (Lemmetyinen 2017) 
 
Tietunneleiden nopeasti kasvava määrä on luonutkin tarpeita yhtenäisten käytäntöjen luo-
miselle suunnitteluun, rakentamiseen sekä kunnossapitoon. Vaikka kunnossapitokustan-
nusten vaikutus tunnelin elinkaarikustannuksiin on jopa useita kertoja alkuperäisiä inves-
tointikustannuksia suurempi, ei kunnossapidon toimenpiteistä tai kunnossapidon ohjauk-
sesta ole vielä selvää ohjeistusta. (Tiehallinto 2008) Tämän työn tarkoituksena onkin laa-
tia tietunneleiden tietosisältöjen määrittely omaisuudenhallinnan sekä kunnossapidon toi-
menpiteiden kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi.  

2.4 Tietunnelit Suomessa 
Suomessa on keväällä 2017 käytössä 21 Liikenneviraston tietunnelia. Näistä uusin on 
Suomen pisin tietunneli, Tampereen rantaväylän tunneli, joka otettiin käyttöön syksyllä 
2016. Liikenneviraston tunneleista vanhin on vuonna 1989 käyttöön otettu Kuparivuoren 
tunneli. Tietunneleiden määrä on kasvanut rajusti 2000-luvulla. Ennen 2000-lukua käyt-
töönotettuja tietunneleita Liikennevirastolla on vain 3, loput 18 on otettu käyttöön vasta 
2000-luvulla. (Liikennevirasto 2014a) Tietunneleiden määrän kasvua selittää osaltaan 
vaihtoehtoiskustannusten, kuten maankäytöllisten tai ympäristöllisien arvojen, arvostuk-
sen kasvu tienrakentamisessa. Tietunneli luo uusia mahdollisuuksia tieyhteyden linjauk-
selle, ja siten mahdollistaa tehokkaampaa maankäyttöä. Tietunneli voi myös paikallisesti 
vähentää liikenteestä aiheutuvaa haittaa, kuten melua ja päästöjä. (RIL 2006, s. 371) 
 



14 
 

 

Suomen ensimmäinen ajoneuvoliikenteelle tarkoitettu tunneli on 1965 käyttöönotettu 
Mustankallion tunneli Lahdessa. Maantieverkolla sijaitsevista tunneleista ensimmäiset 
rakennettiin 1980-luvulla. Tietunneleiden rakentamisessa ei vielä 2000-luvun alussa ollut 
yleisiä käytäntöjä, mikä näkyy siten, että hankkeissa kaikkia mahdollisia asioita ei ole 
otettu huomioon. Koska valittujen ratkaisujen pitkäikäisyydestä ei ole takeita, on tunne-
leiden kunnossapito- ja tarkastustoiminta erittäin tärkeää. Yksiselitteisen suunnitteluoh-
jeen puuttuessa, on tunneleita toteutettu hyvin erilaisilla ratkaisuilla. (Lemmetyinen 
2017) 
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3 Tietunnelin kunnossapito 
Kunnossapidon tehtävänä on huolehtia tunnelin ja sen teknisten järjestelmien riittävän 
hyvästä kunnosta, jotta turvallisuus tai toiminnallisuus eivät vaarannu tunnelissa. Kun-
nossapidon kannalta on tärkeä taata kunnossapitoon riittävät resurssit sekä tarpeellinen 
ammattitaito. Säännöllisellä laitteiden huollolla voidaan saavuttaa säästöjä välttämällä 
ennenaikaisia laiterikkoja. (NPRA 2004) Tunnelin riittämätön ennaltaehkäisevä kunnos-
sapito voi johtaa yllättäviin laiterikkoihin, jotka voivat estää tunnelin käytön (Ng et al. 
2003). Tunnelin käyttökatkoista aiheutuu aina myös epäsuoria kustannuksia ympäröivään 
liikennejärjestelmään. 
 
Kunnossapidon kannalta on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä säännöllisin intervallein 
suoritettaviin huoltorutiineihin. Näiden intervallien suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
eri rakenteiden ja järjestelmien elinkaaret. (NPRA 2004) 
 
Ennaltaehkäisevä kunnossapito on kauan sitten tunnistettu tehokkaaksi tavaksi parantaa 
järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä, mutta monimutkaisissa kokonaisuuksissa 
kuten tunneleissa se ei komponenttikohtaisella tasolla ole aina kannattavaa. (Ng et al. 
2003) 
 
Marttisen (2015) mukaan kunnossapitoon ja ylläpitoon ei perinteisesti kiinnitetä riittä-
västi huomiota väyliin liittyviä investointihankkeita suunniteltaessa tai toteuttaessa. Elin-
kaariajattelu on vasta viime vuosina noussut suurempaan merkitykseen ja investointien 
suunnittelussa on alettu pohtia kunnossapidon ja ylläpidon kustannusten vaikutusta hank-
keen elinkaarikustannuksiin. Marttisen mukaan myös kunnossapidon näkökulma tulisi 
ottaa huomioon hankkeessa jo alusta asti, jolloin voitaisiin saavuttaa hankkeen elinkaaren 
aikana säästöjä sekä parempaa palvelutasoa. 
 
Suomessa Liikenneviraston tietunneleiden kunnossapito sekä näihin urakoihin liittyvät 
tiedot ovat pääasiallisesti olleet yksittäisten alueurakoiden vastuualueella, jolloin keski-
tettyä tiedon hallintaa ei ole ollut (Tiehallinto 2005; Rantamäki 17.7.2017). Kunnossapi-
tourakoiden vertailtavuuden kannalta olisi kuitenkin hyödyllistä hallita kunnossapitoon 
liittyvää toteumatietoa keskitetysti. (Rantamäki 17.7.2017)  
 
Nykyisin Liikenneviraston omistamien tietunneleiden kunnossapito sisältyy alueiden tei-
den kunnossapidon alueurakoihin. Esimerkiksi Espoon alueurakkaan kuuluvat kaksi Es-
poon kaupungin alueella sijaitsevaa tunnelia: Mestarintunneli ja Hiidenkallion tunneli. 
(Rantamäki 17.7.2017) Teiden kunnossapidon alueurakoiden kilpailutuksesta vastaavat 
yhteistyössä Liikennevirasto ja paikallinen ELY-keskus. Kunnossapidon alueurakoita on 
Suomessa yhteensä 79, joten suurimpaan osaan alueurakoita ei kuulu tunnelin kunnossa-
pitoa. (Liikennevirasto 2017e) 
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Kuva 2. Espoon alueurakkaan liittyvien tietunneleiden kunnossapidon organisaatio. (Rantamäki 
17.7.2017) 
 
Esimerkkinä Kuva 2 on esitetty pääpiirteittäin Espoon alueurakkaan liittyvien tietunne-
leiden kunnossapitoon liittyvät päätoimijat. ELY-keskus ja Liikennevirasto hoitavat yh-
teistyössä alueurakan kilpailutuksen. Pääkunnossapitäjänä toimii hoidonjohtourakoitsija, 
tunnelin isännöitsijä, joka Espoon alueurakassa on YIT Rakennus Oy. Aliurakoitsijat vas-
taavat määriteltyjen tekniikkalajien osalta peruskunnossapidosta tunneleissa. (Rantamäki 
17.7.2017) 
 
Liikenneviraston puolelta tunnelin kunnossapitoon liittyy oleellisesti Liikennekeskus. 
Liikennekeskus seuraa tunnelin liikennettä sekä tunnelissa toimivien laitteiden toimintaa. 
Laitteiden häiriöistä tulee Liikennekeskukseen reaaliaikaiset hälytykset, jolloin häiriöti-
lanteisiin voidaan reagoida tarvittavalla ripeydellä. Häiriötilanteista ilmoitus välittyy Lii-
kennekeskukselta hoidonjohtourakoitsijalle ja tämä suorittaa tarvittavat toimenpiteet häi-
riötilanteen korjaamiseksi tai välittää tehtävän aliurakoitsijalle. Liikenneviraston osalta 
tarkemmin tunnelin kuntoa seurataan telematiikkaosastolla, joka on myös mukana tunne-
leiden tarkastustoiminnassa, muttei jatkuvassa kunnossapitotoiminnassa. (Rantamäki 
17.7.2017) 
 
ELY-keskukselta on alueurakkaan nimetty valvoja, jonka tehtävänä on seurata kunnossa-
pidon toimintaa sekä tunnelin kuntoa. Lisäksi tunnelilla on nimetty turvallisuusvastaava, 
joka seuraa raportointia tunnelin kunnosta turvallisuuden näkökulmasta. Mikäli tunnelin 
rakenteissa tai laitteissa ilmenee vikoja, joiden korjaaminen ei kuulu peruskunnossapidon 
piiriin, niiden korjaamisesta tehdään erikseen päätös ja mahdollinen kilpailutus korjaus-
urakasta. Pienempien vikojen korjaaminen on tyypillistä teettää kunnossapitäjän lisä-
töinä. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Nykyisenmuotoisessa kunnossapidon alueurakkamallissa tehtävistä toimenpiteistä ra-
jautuvat rakenteet kokonaan pois. Tunnelin omaisuudenhallinnan ja kokonaistaloudelli-
sen kunnossapidon kannalta olisi kuitenkin kannattavaa hallinnoida tunnelia koskevia 
kuntotietoja koko tunnelikokonaisuuden osalta samassa järjestelmässä. (Rantamäki 
17.7.2017) Tämän lisäksi valtakunnallisella tasolla yhteinen nimikkeistö sekä yhtenäi-
nen tietorakenne mahdollistavat järjestelmällisen ja vertailukelpoisen omaisuuden tilan-
nekuvan muodostamisen (Kankainen & Savolainen s.a.) 
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Marttisen (2015) diplomityössä nostetaan esille BIM-työkalujen hyödyntämisen mahdol-
lisuudet erityisesti kunnossapidon aikana. Suunnittelun- ja rakentamisenaikaisena työka-
luna tietomallit tunnistetaan jo nykyisin ja ne ovatkin levinneet laajaan käyttöön infrara-
kentamisessa erityisesti koneohjauksen yleistyessä. Suurimmat hyödyt kuitenkin tieto-
mallintamisen hyödyntämisessä saavutetaan Marttisen mukaan hankkeen ylläpitovai-
heessa, jolloin tietomallia käytetään kunnossapidon ja hoidon ohjauksen työkaluna pel-
kän suunnittelu- ja rakennusprosessin sijaan. 
 
Marttisen (2015) mukaan paremmalla tiedonhallinnalla pystytään tehokkaammin ohjaa-
maan prosesseja, jolloin kokokäytön aikaisen kunnossapidon aikana pystytään saavutta-
maan säästöjä kunnossapidon kustannuksista. Lötjönen et al. (2013) toteavatkin olemassa 
olevaan väyläverkkoon liittyvän tiedon olevan usein puutteellista tai hankalasti löydettä-
vissä. Erityisesti vanhempien kohteiden tapauksissa saattaa ainoa tietolähde olla vanhat 
tulosteet piirustuksista. Tietunneleiden vähäinen määrä Suomessa voidaan kuitenkin 
nähdä mahdollisuutena luoda rekistereihin tallennettaessa paremmat tietopohjat jo ole-
massa olevistakin rakenteista ilman liian suurta työmäärää. 
 
Tiehallinnon (2008) selvityksen mukaisten kunnossapidon kustannusten ollessa suurin 
osa tietunnelin elinkaarikustannuksista voidaan digitalisaation mahdollistamalla parem-
malla tiedonhallinnalla saavuttaa koko hankkeen kannalta merkittäviä kustannussäästöjä. 
Marttisen (2015) havaintojen mukaan myös hankkeen elinkaaritalouden ulkopuolelle jää-
viä seikkoja, kuten polttoaineenkulutuksen tai ajoneuvojen vaurioitumisen vähentämistä, 
voitaisiin huomioida väylien kunnossapidon kokonaistaloudellisuuden arvioinnissa. 
 
Marttisen (2015) mukaan kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että hankkeen elinkaarita-
louden arvioinnissa huolehditaan yhteistyöstä hankkeen eri vaiheissa vaikuttavien toimi-
joiden kannalta ja vältetään optimoimasta kustannuksia vain yhden hankevaiheen kan-
nalta. Kunnossapidon kannalta riittävien resurssien mitoittaminen hankkeen elinkaaren 
ajalle sekä toisaalta riittävien tietojen kerääminen ja tallentaminen jo rakennusvaiheen 
kannalta mahdollistavat myös hankkeen elinkaaren ajalle yhteiskuntataloudellisesti par-
haan mahdollisen ratkaisun syntymisen (Marttinen 2015). Lötjösen et al. (2013) mukaan 
uudisrakentamisen pieni osuus suhteessa koko liikenneväyläverkosta aiheuttaa paineita 
parempaan väylän käytön ja kunnossapidonaikaiseen tiedonhallintaan. 

3.1 Korjaus 
Tietunnelin rakenteisiin liittyvät kunnossapitotehtävät peruskunnossapidossa ovat hyvin 
vähäisiä ja keskittyvät pääasiassa laitteiden ja varusteiden kiinnityksiin. Rakenteiden or-
jaukset eivät pääasiassa kuulu muutenkaan alueurakan piiriin, vaan ne teetetään erillis-
urakoina. Pienemmät korjaustoimenpiteet voidaan kuitenkin tehdä kunnossapitourakan 
lisätöinä. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Tietunnelin rakenteisiin liittyvät korjaustoimenpiteet kilpailutetaan erikseen tarpeen vaa-
tiessa. Tunnelin kantavien rakenteiden kunnon tarkkailussa luotetaan yleisesti näkyvien 
vesivuotojen sekä rakennevaurioiden havainnointiin. Liikenneviraston hallinnoimien tie-
tunneleiden rakenteiden korjauksia ei ole tähän mennessä jouduttu tekemään kuin vasta 
Karkuvuoren tunnelissa, jossa rakenteista saneerattiin vesi- ja lämpöeristeet. (Bergström 
16.8.2017) 
 
Bergström (16.8.2017) totesi haastattelussa, että tietunnelit ovat riskirakenteita, joten nii-
den korjauksista ei voida tinkiä ja päästää korjausvelkaa syntymään. Tästä huolimatta 
tietunneleidenkin kunnossapidon ohjauksessa käytössä olevien resurssien määrällä on 
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vaikutusta kunnossapidon tekemiin korjauksiin. Kriittiset korjaukset, jotka vaarantavat 
liikenneturvallisuuden, on kuitenkin suoritettava viipymättä. Kuitenkin tunnelitarkasta-
jien työpajassa (7.6.2017) tunnistettiin korjausinvestointibudjetin ohjaus eniten tarvitse-
vien riskirakenteiden korjauksiin toistaiseksi avoimeksi kysymykseksi. Tunneleiden tar-
kastusten yhteydessä käytetään vaurioiden määrittelyssä kolmea kiireellisyysluokkaa: 
heti, peruskorjauksessa ja ylläpitokorjauksessa korjattava vaurio. 

3.2 Hoito 
Alueurakkaan kuuluva peruskunnossapito käsittää tunnelin hoidon ja tunnelin hoidosta 
vastaa pääkunnossapitäjä. Peruskunnossapidon tarkoituksena on huolehtia tunnelin tek-
nisten järjestelmien toiminnasta. Peruskunnossapidon päivittäisen toiminnan tarkoituk-
sena on käytännössä huolehtia varusteiden riittävästä puhtaudesta. Tämä käsittää esimer-
kiksi kamerat sekä opasteet, joiden puhtaudella on vaikutus niiden näkyvyyteen. (Ranta-
mäki 17.7.2017) 
 
Järjestelmien ja laitteiden hoito tietunnelissa perustuu järjestelmien ja laitteiden valmis-
tajien laatimaan ohjeistukseen. Alueurakan yhteydessä huoltokohteille on määritelty tar-
peelliset hoitotoimenpiteet, jotka nykytilassa on määritelty huoltokortteihin. Laitteiden ja 
järjestelmien hoito käsittää käytännössä laitteiden puhtaanapidon ja toiminnan tarkastuk-
sen käytön aikana. (Petjala 2016) Esimerkkinä tunnelin laitekohtaisesta huoltokortista on 
liitteessä 1 Mestarintunnelin aksiaalipuhallinten huoltokortti.  

3.3 Käyttö ja huolto 
Tietunneleissa tehdään kuukausittaiset tarkastukset, joissa tarkkaillaan rakenteiden sekä 
laitteiden ja varusteiden kuntoa. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa tunneleissa suoritetaan 
tarkempi kävelytarkastus. Kunnossapitäjiltä ei kuitenkaan edellytetä tunnelin rakentei-
den tarkastajan pätevyyttä, joten kunnossapitoon liittyvillä tarkastuksilla ei voida kor-
vata tunnelitarkastuksia. Usein kuitenkin tunnelin kunnossapitäjillä on kattavin ja ajan-
tasaisin tieto tunnelin kunnosta, jolloin tarkastustoiminnassa on päällekkäisyyksiä kun-
non seurannan kanssa. Kunnossapidon aikana havaittavista rakennevioista tehdään il-
moitus työmaakokouksissa. Näiden tietojen perusteella ELY-keskus ja Liikennevirasto 
tekevät päätökset tarvittavista korjaustoimenpiteistä. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Tunneleiden kunnossapidossa tehdään kuukausittain perushuollot. Niissä testataan jär-
jestelmien sekä tietoliikenneyhteyksien toimintaa. Lisäksi testataan myös tunnelin jär-
jestelmien toiminta poikkeustilanteessa katkaisemalla sähkönsyöttö tunneliin. Sähkökat-
kon aikana tarkastetaan pelastautumisopasteiden toimivuus sekä varavirran automaatti-
nen kytkeytyminen. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Kuukausittaisten huoltojen lisäksi tehdään kaksi kertaa vuodessa suuremmat huollot, 
kevät- ja syyshuollot. Kevät- ja syyshuolloissa tarkastetaan tunnelin kaikki laitteet sekä 
näiden kytkennät. Lisäksi kaikki kamerat, opasteet ja merkit puhdistetaan. Kevät- ja 
syyshuolloissa myös koekäytetään kaikki järjestelmät. (Rantamäki 17.7.2017)  
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4 Tiedon hallinta 
Marttisen (2015) mukaan nykyisessä tietoyhteiskunnassa tiedon määrä kasvaa jatkuvasti, 
ja uutta tietoa synnytetään jatkuvasti. Tiedon hallinnan kannalta onkin Kaarion & Peltolan 
(2008) mukaan tärkeässä roolissa tiedon jäljitettävyys. Lötjösen et al. (2013) mukaan inf-
rahankkeen elinkaaren aikana tietoa syntyykin jatkuvasti: suunnittelu-, rakennus- ja yllä-
pitovaiheessa. Tämän tiedon hallinnan kannalta onkin tärkeää tietää tiedon käyttötarkoi-
tus jo sitä luotaessa, jolloin tiedon laatu ja määrä pysyvät paremmin hallinnassa. 
 
Tietoa tuottavat eri tahot, jotka eri käytäntöjensä ja tarpeidensa vuoksi tuottavat erilaista 
tietoa, jota joudutaan myöhemmin sovittamaan yhteen. Kuva 3 on esitetty yleistetysti Lii-
kenneviraston väylähankkeiden tiedon synnyn vaiheet sekä näihin liittyvät ulkoiset toi-
mijat. (Lötjönen et al. 2013) 

 
Kuva 3. Tiedon syntyminen. Toimijat yleistetysti. (Lötjönen et al. 2013) 
 
Lötjösen et al. (2013) mukaisesti eri tavoin eri vaiheissa tuotettu tieto hankaloittaa keski-
tettyä tiedonhallintaa sekä revisiohallintaa. Yhtenä mahdollisuutena tiedon hallinnan pa-
rantamiselle olisi laatia yhteiset standardit rekisteriin vietävälle tiedolle ja toimijoiden 
vastuunjaolle. Relevantin tiedon määrittely rekisterin kannalta onkin olennainen osa toi-
mintatapojen kehittämisessä. Tarpeellisten tietosisältöjen määrittely tietunneleiden osalta 
on tässä työssä tavoitteena. 
 
Liikenneviraston selvityksen (2014a) mukaan ei ole nykytilassa systemaattisen omaisuu-
denhallinnan kannalta riittäviä tietoja tietunneleista ja niiden kunnosta. Selvityksen mu-
kaan siltarekisteri voisi toimia perustietovarastona myös tietunneleita koskevan tiedon 
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osalta, mutta teknisten järjestelmien toimivuuden takaamiseksi näissä tulisi käyttää muita 
tiedonhallintakeinoja. Nykyisin Liikennevirastossa on käynnissä siltarekisterin korvaa-
van Taitorakennerekisterin kehitystyö. Taitorakennerekisteriin on tarkoitus tuoda koo-
tusti saman käyttöliittymän alle eri tyyppiset taitorakenteet, jolloin jokaiselle rakennetyy-
pille on myös erilliset määrittelyt tietosisällöstä. Lötjösen et al. (2013) mukaan on myös 
tärkeä määritellä, mitä tietoa on relevanttia kerätä tallentaa rekisteriin. 
 
Lötjönen et al. (2013) näkevät yhtenä väyläomaisuudenhallinnan ongelmana useiden eri 
tahojen päivittäisen, jatkuvan tiedon tuottamisen, jolloin kerätty tieto pirstaloituu useisiin 
rekistereihin ja tiedonhallintajärjestelmiin. Tällöin myös tiedon liikkuminen toimijoiden 
välillä voi olla ongelmallista ja olemassa oleva tieto ei välttämättä ole kaikkien sitä tar-
vitsevien toimijoiden saatavilla. Tunnelitarkastajille suunnatussa workshopissa 
(7.6.2017) kävi ilmi usein päällekkäinen tiedon keruu sekä kunnossapitäjän että tunnelin 
tarkastajan kesken, ja että tällaista tietoa ei kootusti tallenneta yhteen paikkaan josta 
kaikki sen saisivat omatoimisesti. 
 
Vastuualueiden jako kuntotietojen keräämisestä ja päivittämisestä tulisikin tilaajan puo-
lelta olla yksiselitteinen. Lisäksi tiedon tulisi liikkua myös kunnossapitäjän omista rekis-
tereistä Liikenneviraston Taitorakennerekisteriin, tai muuhun osoitettuun arkistoon. Tie-
tunnelin tapauksissa rajoittunut määrä kunnossapidon ja tarkastustoiminnan toimijoita 
mahdollistaa osaltaan vastuualueiden jaon tiedon hallinnan osalta. Tiedon luotettavuuden 
ja ajantasaisuuden varmistuksen kannalta tähän tehtävään olisi suotavaa olla nimetty vas-
tuutaho. 
 
Tiedon laadun ja luotettavuuden kannalta on Lötjösen et al. (2013) mukaan tärkeää mää-
ritellä myös metatiedon, eli tallennettua tietoa kuvaavan tiedon, vaatimukset. Metatie-
dosta tulisi selvitä tiedon luotettavuuden sekä ajantasaisuuden kannalta oleelliset olosuh-
teet, kuten syntykonteksti, tarkkuus sekä havainnointiajankohta. 
 
Lötjösen et al. (2013) mukaan rekisteriin tallennetun tiedon perusteella tulisi voida luoda 
ajantasainen tilannekuva infran kunnosta. Rekistereissä oleva tieto on myös eri toimijoi-
den päivittäisessä käytössä, jolloin sen ajantasaisuuden merkitys kasvaa. Infraomaisuu-
den tilaan ja ympäristöön vaikuttavat myös ulkoiset vaikutteet, joten omaisuuden tila ja 
ympäristö muuttuvat myös, vaikkei itse kohteessa tehtäisi mitään, jolloin myös tietojen 
ajantasaisuuden varmistaminen korostuu. 
 
Rekistereihin tallennettavan tiedon kannalta tärkeitä määrityksiä ovat Lötjösen et al. 
(2013) mukaan: tiedon tallennuspaikka, tiedon tallennusmuoto, tiedon päivitysajankohta 
sekä tiedon päivitysvastuu. Lisäksi on oleellista tietää tallennettavien tietojen käyttöarvo, 
jotta niiden ylläpitämiseen kyetään varaamaan tarpeeksi resursseja.  
 
Liikenneviraston tunnelien tarkastustoiminnan kehittämiseen liittyvässä työpajassa 
7.6.2017 tunneleiden kunnossapitäjän ja tarkastajan välisen tiedonkulun varmistaminen 
tunnistettiin tärkeäksi osa-alueeksi päällekkäisten töiden välttämisen kannalta. Tiedon 
kulku kunnossapitäjältä tarkastajan ja hallinnoivan tahon käytettäväksi on toteutettavissa 
taitorakennerekisterin välityksellä, mutta hyötyjen saavuttaminen sen kautta vaatii erityi-
sesti kunnossapitäjän jatkuvaa toimintaa sekä standardoituja toimintatapoja tiedon yllä-
pitämiseen. 
 
Tiedon arkistointi on historiatietojen kannalta oleellista, mutta olevan omaisuuden tilan-
nekuvan luomisen kannalta se ei ole kovin oleellista. Arkistoitu tieto on tallennushetkinen 
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kuvaus omaisuuden tilasta, mutta sitä ei ole tarkoitettu aktiivikäyttöön. (Lötjönen et al. 
2013) Tässä työssä ei ole tarkoituksena määritellä arkistoidun tiedon vaatimuksia, vaan 
työssä keskitytään aktiivikäytössä olevan tiedon ominaisuuksiin. 
 

 
Kuva 4. Infran tiedonhallinnan visio 2025. (Lötjönen et al. 2013)  
 
Saarnikko (2016) toteaa diplomityössään inframallien koostuvan erilaisista kohteista, joihin 
hankkeilla kohdistetaan esimerkiksi ylläpitotoimenpiteitä. Ylläpitomalli koostuu myös ob-
jekteista, joihin kunnossapidon toimenpiteitä kohdistetaan, mikä vaikuttaa myös objektin 
kuntoon. Ylläpitomalliin tulisi myös sisällyttää tiedot kunnossapidon tarpeista eri objek-
teille, jolloin objektin tilaa pystytään seuraamaan, esimerkiksi huollon toimenpiteiden oike-
asta suorittamisesta. 
 
Tässä työssä laadittavat vaatimukset tietunnelin rakentamisen jälkeen luovutettavista tie-
doista toimivat myös pohjana ylläpitomallin kehittämiselle. Tämän vuoksi objektijaottelun 
laatimisessa on tärkeää ottaa huomioon eri toimijoiden vastuualueet sekä huoltoprosessit. 
Ylläpitomallina sekä eri toimijoiden välisenä tiedonvaihdon välineenä voidaan käyttää taito-
rakennerekisteriin kehitettyä määrittelyä tietunneliin kuuluvista objekteista. Eri objektien 
väliset suhteet tulee myös määritellä järjestelmän tietovaatimuksiin. 

4.1 Omaisuudenhallinta 
OECD:n (2001) mukaan omaisuudenhallinta on omaisuuden ylläpitoon, kehittämiseen ja 
käyttöön liittyvä systemaattinen prosessi, joka pohjautuu teknisiin ja taloudellisiin seik-
koihin ja pyrkii täyttämään omaisuuden käytölle asetetut odotukset.  
 
Standardin SFS-ISO 55000 mukaisesti omaisuudenhallinta pohjautuu neljään perusperi-
aatteeseen: 
 
Arvo 
Omaisuudenhallinnan kannalta omaisuuden tarkoitus on tuottaa organisaatiolle sekä sen 
sidosryhmille lisäarvoa. Arvo määrittyy organisaation ja sen sidosryhmien tavoitteiden 
mukaisesti. (SFS-ISO 55000) Liikenneviraston ja tämän työn kannalta voidaan tulkita 
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lisäarvon tarkoittavan tunneleiden mahdollistamaa sujuvampaa sekä turvallisempaa lii-
kennettä. 
 
Yhdenmukaisuus 
Yhdenmukaisuuden tarkoituksena on luoda pohja organisaation teknisille ja taloudelli-
sille päätöksille. Sillä tarkoitetaan päätösten perustana olevien seikkojen muuntamista 
keskenään vertailtavaan asteikkoon. (ISO-55000) Esimerkiksi Liikenneviraston käyttä-
missä hyöty-kustannusarvioissa käytetään euromääräisiksi määriteltyjä arvoja investoin-
nin tuottamille hyödyille esimerkiksi vähentyneinä ruuhkina tai lyhentyneinä matka-ai-
koina. 
 
Johtajuus 
Johtajuudella tarkoitetaan omaisuudenhallinnan kannalta organisaation jokaisen johto-
portaan sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin. Tämän saavuttamiseksi täytyy kulloinkin 
olla määritelty eri tahojen roolit, vastuut ja valtuudet. Lisäksi tulee varmistaa, että työn-
tekijät ovat päteviä ja heillä on tarpeen mukaan vaikutusmahdollisuuksia. Yhteistoiminta 
sidosryhmien kanssa on myös tärkeää. (SFS-ISO 55000) 
 
Varmuus 
Varmuudella tarkoitetaan sitä, että omaisuudenhallinnalla taataan, että omaisuus täyttää 
vaaditut tavoitteet. Se perustuu tarpeisiin organisaation vaikuttavaan hallintaan. (SFS-
ISO 55000) 
 
 
SFS-ISO 55000 standardin kuvauksen mukaisesti omaisuudenhallintajärjestelmän käytön 
tarkoituksena on varmistua organisaation tavoitteiden saavuttamisesta yhdenmukaisella 
ja kestävällä tavalla pitkällä aikavälillä. Lötjösen et al. (2013) kuvaaman Liikenneviraston 
infran tiedonhallinnon vision (Kuva 4) mukaiset yhteiset tietomäärittelyt varmistavatkin 
osaltaan tiedon tasalaatuisuuden, kunhan niitä pystytään riittävällä luotettavuudella so-
veltamaan infrahankkeissa. 
 
Omaisuudenhallinnan standardin SFS-ISO 55000 mukaisesti tehokkaalla omaisuuden oh-
jauksella ja hallinnoinnilla voidaan saavuttaa kustannusten, riskien ja toiminnan tason 
haluttu tasapaino. Omaisuudenhallinnan avulla muunnetaan organisaation tavoitteet toi-
menpiteiksi. 
 
OECD:n (2001) mukaan omaisuudenhallintajärjestelmällä tarkoitetaan prosesseja, käy-
täntöjä ja työkaluja, joiden tarkoituksena on saavuttaa omaisuuden tehokas hallinta. 
Omaisuudenhallinnan standardin SFS-ISO 55000 mukaisesti omaisuudenhallintajärjes-
telmällä taas tarkoitetaan organisaation koordinoitua toimintaa, jolla hyödynnetään omai-
suuden arvo. Omaisuudenhallintajärjestelmää käytetään organisaatiossa omaisuudenhal-
lintatoimintojen johtamiseen, koordinointiin ja hallintaan. Omaisuudenhallinnan kannalta 
keskeisten käsitteiden välinen hierarkia on esitetty Kuva 5.  
 
Standardin SFS-ISO 55001 mukaisesti omaisuudenhallintajärjestelmän sisältämän doku-
mentoidun tiedon luomisessa sekä päivittämisessä on varmistettava: 

- tiedon merkintä ja kuvaus, 
- tiedon tallennusmuoto ja 
- tiedon soveltuvuuden ja riittävyyden tarkastaminen ja hyväksyminen. 
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Tässä työssä laadittavien luovutustietovaatimusten tekemisessä huomioidaan tietoraken-
teen toimivuus omaisuudenhallinnan ISO-standardien mukaisesti myös tiedon ylläpidon 
kannalta. Tämän vuoksi työssä myös käsitellään luvussa 6.5 kuvaus tietorakenteen käy-
töstä. Ilman toimivia käytäntöjä tietojärjestelmien käytöstä ei voida saavuttaa täyttä hyö-
tyä. Kunnossapidon prosessien soveltuvuus tietorakenteen ja sen pohjalta laaditun oh-
jausjärjestelmän käyttämiseen ja hyödyntämiseen on oleellinen osa lisäarvon tuottamista 
elinkaaren aikana. Tiedon hyödyllisyyden kannalta tulee siis määritellä jo rakentamisai-
kaisen toteumatiedon rakennetta hankkeen seuraavan vaiheen käyttöä silmällä pitäen eri-
tyisesti koska pitkän ylläpitovaiheen hankkeissa, kuten tunneleissa, elinkaarikustannuk-
sista huomattavan suuri osa muodostuu ylläpitovaiheen aikaisista huolto- ja korjaustoi-
menpiteistä. 

 
Kuva 5. Omaisuudenhallinnan keskeisten käsitteiden väliset suhteet. (SFS-ISO 55000) 
 
OECD:n (2001) mukaan omaisuustiedon käyttötarkoituksen perusteella tieto voidaan 
luokitella omaisuudenhallinnassa varsinaiseksi omaisuustiedoksi tai hallinnolliseksi tie-
doksi. Omaisuustiedoilla tarkoitetaan tarkkoja teknisiä tietoja omaisuudesta, kuten sen 
kunto tai sijainti. Hallinnollisella tiedolla taas tarkoitetaan useimmiten omaisuuden kun-
nossapidon päätöksenteon taustalla olevaa tietoa, kuten poliittisia linjauksia tai säädöksiä. 
Näiden tietojen pohjalta voidaan analyyseihin tukeutuen tehdä päätöksiä omaisuuteen ja 
sen ylläpitoon liittyvistä toimenpiteistä. (OECD 2001) 
 
Omaisuudenhallintajärjestelmällä ei tarkoiteta pelkästään omaisuudenhallinnan tietojär-
jestelmää, vaan omaisuudenhallintajärjestelmä käsittää myös tarvittavat organisaation 
toimenpiteet. Omaisuudenhallintajärjestelmän avulla voidaan ohjata eri tahojen keskinäi-
siä vaikutuksia. Omaisuudenhallintajärjestelmän avulla pystytään luomaan käsitys omai-
suudesta, sen kunnosta, investointitarpeista sekä omaisuuden arvosta. (SFS-ISO 55000) 
 
Omaisuudenhallintajärjestelmän tuottamia hyötyjä voidaan tunnistaa jo ennen järjestel-
män käyttöönottoa. Omaisuudenhallintajärjestelmän luomisprosessin aikana organisaa-
tion prosesseja käydään läpi uusista näkökulmista, jolloin kehitystarpeita prosesseissa ja 
riskien vähentämisessä voidaan tunnistaa ja realisoida lyhyelläkin aikataululla. (SFS-ISO 
55000) 
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Saarnikon (2016) mukaan tieverkosto sekä väyläomaisuus ovat elinkeinoelämän kannalta 
välttämättömiä edellytyksiä, jolloin on myös tärkeää, että näitä hallinnoivilla tahoilla olisi 
käytössään asianmukainen omaisuudenhallintajärjestelmä. 
 
Tehokkaalla infraomaisuuden hallinnalla saavutetaan Saarnikon (2016) mukaan lukuisia 
hyötyjä infran elinkaaren aikana. Infran kunnossapidon kannalta hyödyt näkyvät erityi-
sesti kilpailutuksen ja toteuttamisen seurannassa. Omaisuudenhallinnan hyödyt Saar-
nikko (2016) näkee tiedon laadun kehittymisessä, resurssien tarveperusteisessa kohden-
tamisessa, riskinhallinnassa ja asiakastyytyväisyydessä, sekä omaisuuden korjausvelan 
hahmottamisessa. 
 
Saarnikon (2016) mukaan omaisuudenhallintajärjestelmä on välttämätön organisaatiolle, 
jonka elinkeino on riippuvainen fyysisen omaisuuden toiminnasta. Infrastruktuuri sekä sen 
käsittämä tieverkko ovat yhteiskunnallisesti erittäin tärkeässä roolissa, minkä vuoksi niiden 
tarkoituksenmukainen hallinta on tärkeää. Pätevän omaisuudenhallintajärjestelmän hyödyn-
täminen infran hallinnassa onkin siis myös yhteiskunnallisesti tärkeää. 
 
SFS-ISO 55000 standardissa määritelty omaisuudenhallinta on hyvin tietokeskeistä, jol-
loin omaisuudenhallintajärjestelmän on vastattava tiedon hallinnan tarpeisiin, kuten tie-
don keräämisen, hallinnoinnin, analysoinnin ja käytön tarpeisiin. OECD:n (2001) mukaan 
omaisuudenhallintajärjestelmän avulla väyläomaisuudesta pystytään luotettavasti ja tois-
tettavasti, kunhan tiedon keräämisen sekä tallentamisen tallentaminen suoritetaan syste-
maattisesti. Kuva 6 on esitetty pääpiirteittäin OECD:n (2001) mukaiseen infraomaisuu-
den hallintajärjestelmään liittyvät tietovirrat. 
 

 
Kuva 6. Infraomaisuuden hallintajärjestelmän tietovirrat. (OECD 2001) 
 
Infraomaisuuden tapauksessa tietoa on saatavilla paljon eri lähteistä sekä eri laatuisena. 
OECD:n (2001) mukaisesti tavallisesti väyläomaisuudesta tarvitaan seuraavia tietoja: 

- verkon määrittely 
- verkkoon kuuluvien omaisuuksien määrittely 
- omaisuuksien sijainnit verkolla 
- omaisuuksien kuntotiedot 
- käyttöasteet 
- kunnossapitoon ja käyttöön liittyvät käytännöt ja standardit 
- rahoituksen tiedot 
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Yllä listattujen tietojen saatavuus on monesti hajanaista sekä laatu vaihtelevaa, ja tästä 
aiheutuukin usein haasteita tiedonhallintajärjestelmän tasalaatuisuudelle.  

4.2 Nimikkeistöt 
Sääksvuoren ja Immosen (2007) mukaan nimike on systemaattinen ja standardoitu tapa 
määritellä, koodata ja nimetä tuote, tuotteen osa, materiaali tai työpanos. Heidän mu-
kaansa nimikkeen sisältö on riippuvainen organisaation tarpeista. Nimikehierarkian tulee 
olla dokumentoitu ja nimikkeiden välisten suhteiden määritelty.  (Sääksvuori & Immonen 
2007) 
 
Toimiva ja luotettava tiedonsiirto on avainasemassa rakennushankkeen onnistumisen 
kannalta (Rakennustieto Oy 2015). Kankaisen & Kemppaisen (S.a.) mukaan yhteisen ni-
mikkeistön käyttö rakennushankkeissa hyödyttää suuresti osapuolten välistä tiedonsiirtoa 
hankkeen eri vaiheissa. Kansallisesti yhtenäisillä nimikkeillä, määrämittausohjeilla ja 
vaatimuksilla pystytään saavuttamaan hyötyjä toiminnan tehostumisella, hankkeiden ver-
tailtavuuden paranemisella sekä kustannusseurannan kehittymisellä (Rakennustieto Oy 
2017a). Nimikkeistö on myös tärkeä työkalu tietojärjestelmien kehitykseen, koska tieto-
järjestelmän kannalta on oleellista määritellä selkeät ja yksiselitteiset sisällöt erilaisille 
objekteille.  
 
Yhteisen nimikkeistön käytön tarkoituksena on varmistaa, että hankkeen eri osapuolten 
välisessä kommunikaatiossa samoista asioista puhutaan samoilla termeillä (Rakennus-
tieto Oy 2017a). Eri osapuolilla on usein erilaiset tarpeet luokittelun tarkkuudelle, mikä 
luo tarpeen hierarkiselle nimikkeistölle. Toisaalta myös erilaiset tarpeet voivat luoda tar-
peen erityyppiselle luokittelulle, jolloin tarvitaan useita nimikkeistöjä, joista koostuu ni-
mikkeistöjärjestelmä. Nimikkeistöjärjestelmä koostuu useista, eri toimijoiden käyttöön 
tarkoitetuista, nimikkeistöistä. Nimikkeistöjärjestelmään kuuluvat nimikkeistöstandardit 
voidaan perustaa erilaisille hierarkisille pyramidi tai matriisirakenteille (Kuva 7). (Ra-
kennustieto Oy 2015) 
 

 
Kuva 7. Esimerkkejä erilaisista nimikkeistöjärjestelmän malleista: 1. pyramidirakenne, 2. 
työnjaottelurakenne, 3. moniulotteinen rakenne, 4. ortogonaalinen rakenne. (Rakennustieto Oy 
2015) 
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Nimikkeistöjärjestelmään liittyvissä nimikkeistöstandardeissa määritellään hankkeen 
osittelun perusteet (Kuva 8). Nimikkeistöissä määritellään osittelun periaatteet sekä ni-
mikkeiden sisältö ja käytettävät koodit. Ylemmillä tasoilla nimikkeiden sisällöt kattavat 
laajoja kokonaisuuksia, tarkentuen aina suunnitteluratkaisujen yksityiskohtaiseen mallin-
nukseen alimmilla tasoilla. (Rakennustieto Oy 2015) 
 

 
Kuva 8. Hankkeen perus- ja jatko-osittelu. (Rakennustieto Oy 2015) 
 
Projektin osittelun tavoitteena on kokonaisuuden jaottelu eri toimijoille järkeviin koko-
naisuuksiin projektin paremman hallinnan saavuttamiseksi. Projektissa hyötyjen saavut-
tamisen kannalta projektin osittelulle on useita tavoitteista: 

- tavoitteiden ja odotusten selkeä kuvaus 
- mallintaminen eri näkökulmista 
- taloudellisen ja ajallisen ohjauksen edellytysten luominen 
- selkeisiin vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin jakaminen 
- aikataulujen jakaminen osa-aikatauluihin 
- kustannusohjauksen puitteiden luominen 
- kustannusarvion, aikataulun ja resurssien tarkka määritys 
- ajallisen ja taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen integrointi (Kankainen & Sa-

volainen s.a.) 
 
Saarnikon (2016) mukaan hankkeen perus- ja jatko-osittelulle tarvitaan eri osapuolten 
väliset yhteiset nimikkeistöt. Useiden eri nimikkeistöjen käyttö eri tarkoituksiin ei myös-
kään ole kestävä ratkaisu. Hänen mukaansa Suomessa on infra-alalla tällä hetkellä käy-
tössä monia nimikkeistöjä, joilla ei ole suoraa yhteyttä keskenään. Vaikka eri nimikkeis-
töissä onkin käytetty yhtenäistä nimeämistä, on niissä kuitenkin käytetty toisistaan poik-
keavia numerointia. Saarnikko (2016) toteaa, että jopa samassa nimikkeistöjärjestelmissä 
eri nimikkeistöissä voidaan samalla koodilla tarkoittaa eri asioita erinäisten lisämääritte-
lyiden avulla. Hänen diplomityössään tunnistetaan sekaannusriski, kun käytetään osittain 
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samoja nimikkeitä ja joillain koodeilla tarkoitetaan eri asioita. Hän suosittaakin diplomi-
työssään kunnossapidon toimenpiteille käytettäväksi täysin eri koodeja rakennusosa-
nimikkeistöön verrattuna. 

4.2.1 INFRA-nimikkeistöjärjestelmä 
INFRA-nimikkeistöjärjestelmä on luotu alan yhteistyönä erityisesti infrahankkeiden tie-
donsiirtoa varten (Kankainen & Kemppainen 2004, Rakennustieto Oy 2015). Infra-ni-
mikkeistön tarkoituksena on kattaa kaikkien: tie-, katu- ja viheralueiden rakentamisen 
tarpeet. (Rakennustieto Oy 2017a) 
 
INFRA-nimikkeistöjärjestelmän mukaiset osanimikkeistöt ovat: 

- Lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö 
- Hankeosanimikkeistö 
- Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 
- Panosnimikkeistö 
- Tuotantonimikkeistö 
- Kunnossapitonimikkeistö (Rakennustieto Oy 2017a) 

 
INFRA 2015 nimikkeistöjärjestelmän mukaisessa hankeosanimikkeistössä, eli karkeim-
massa nimikkeistötasossa, infraprojekti jaotellaan laajoihin yhtenäisiin kokonaisuuksiin. 
Yksittäinen hankeosa on esimerkiksi yksittäinen hankkeeseen kuuluva tunneli tai silta. 
Nämä hankeosat jaotellaan tarkemmin rakennusosa- ja panosnimikkeistöjen mukaisesti. 
Hankkeen perusosittelu koostuu hankeosa-, rakennusosa- ja panosnimikkeistöistä. (Ra-
kennustieto Oy 2015) Esimerkiksi tunneli kuuluu hankeosanimikkeistössä ensimmäisellä 
tasolla ryhmään 3. Rakenteet, toisella tasolla ryhmään 3.1. Yhdistävät rakenteet ja kol-
mannella tasolla ryhmään 3.1.2. Tunneli (Rakennustieto Oy 2011). 
 
INFRA 2015 rakennusosa- ja hankenimikkeistö on tarkoitettu laajasti kuvaamaan infra-
hankkeen suunnitteluratkaisu rakennusosina ja vastuut hankepalveluina. Koska nimik-
keistön tulee soveltua kaikkiin lopputuotteisiin, on nimikkeistössä muutamia lopputuot-
teittaisia kokonaisuuksia kuvattuna alan perinteisin termein, vaikka ne olisi voinut kuvata 
toisessa pääryhmässä yleistermein. Tämän soveltuvuusvaatimuksen seurauksena yhteen 
lopputuotteeseen sisältyvät nimikkeet joudutaan poimimaan useista eri pääryhmistä. Li-
säksi nimikkeitä on näissä tapauksissa usein täydennettävä lisämäärein. Esimerkkinä han-
kekohtaisen nimikkeistön koostumisesta useista pääryhmistä on esimerkissä 1 esitetty sil-
tahankkeen hankekohtaisen nimikkeistön muodostuminen. (Rakennustieto Oy 2015) 
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Esimerkki 1. Siltahankkeen hankekohtaisen nimikkeistön muodostuminen. (Rakennustieto Oy 2015) 
 
INFRA-nimikkeistöjärjestelmään kuuluva kunnossapitonimikkeistö on laadittu yhteen-
sopivaksi muiden INFRA-nimikkeistöjärjestelmään kuuluvien nimikkeistöjen kanssa. 
Kunnossapitonimikkeistön toimenpiteet ovat pääosin toimenpidenimikkeistön mukaisia, 
tosin toimenpidenimikkeistöön tarvitaan vielä kunnossapidon kannalta tarkennuksia. 
Kunnossapitonimikkeistön korjaus- ja kunnostustehtävät kohdistuvat rakennusosa- ja 
hankenimikkeistön mukaisiin tunnuksiin. (Rakennustieto Oy 2017a) 
 
INFRA-nimikkeistöjärjestelmän mukaista osajaottelua voidaan soveltaa myös tietunne-
leiden rakentamiseen tieympäristössä. Tietunneleiden erityismääräysten ja -ohjeistusten 
sekä kunnossapitotarpeiden vuoksi on kuitenkin erikseen tarkasteltava, millä tavalla kun-
nossapidon aikaista omaisuutta on mielekästä käsitellä. Tietunnelin pitkä elinkaari sekä 
jatkuvasti kehittyvät tekniikat luovat myös omat vaatimuksensa tietunnelin ylläpitovai-
heen aikaisen tiedon tarpeille. 
 
Nykyisin tietunneleiden suunnittelussa käytetään infrarakenteiden osalta INFRA-nimik-
keistöjärjestelmän mukaista numerointia ja nimeämistä. Tietunneleiden näkökulmasta 
INFRA-nimikkeistö on kuitenkin puutteellinen taloteknisten järjestelmien osalta, minkä 
vuoksi joudutaan yhdistelemään elementtejä INFRA-nimikkeistöstä sekä talonrakennus-
puolen nimikkeistöistä. (Koponen 23.8.2017) 
 
Infra 2015 -nimikkeistöjärjestelmän mukaisessa jaottelussa jatkuvan kunnossapidon kan-
nalta tärkeimpiä kohteita ovat järjestelmät. Nimikkeistön ryhmä 3000 Järjestelmät jakau-
tuu seuraaviin viiteen ryhmään: 
 

- 3100 Vesihuollon järjestelmät  
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- 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät 
- 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät 
- 3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät 
- 3500 Ilmanvaihtojärjestelmät (Rakennustieto Oy 2015) 

 
InfraFINBIM-kehityshankkeen yhteydessä kehitettiin INFRA-nimikkeistöjärjestelmään 
pohjautuva InfraBIM-nimikkeistö, joka on uusimmassa 1.6 versiossaan päivitetty vastaa-
maan INFRA 2015 rakennusosanimikkeistöä (bSF 2016). InfaBIM nimikkeistön kehitys-
työn tarkoituksena on ollut laatia INFRA-nimikkeistöjärjestelmän pohjalta tietomallin-
nukseen soveltuva nimikkeistö. Tietomallinnuksen kannalta INFRA 2006 rakennusosa- 
ja hankenimikkekistö vaatii joitakin tarkennuksia ja lisämäärityksiä. (Sito 2010) Infra-
BIM-nimikkeistö käsittää kuitenkin vain varsinaiset väylärakenteet sekä näihin liittyvät 
vesihuoltojärjestelmät (bSF 2016).  

4.2.2 InfraRYL 
InfraRYL on infra-alan yhdessä laatima kuvaus infrarakentamisen yleisistä laatuvaati-
muksista. InfraRYLin tavoitteena on määrittää työn lopputuloksen laatu. InfraRYL sisäl-
tää kaksi osiota, toimivuus- ja tekniset vaatimukset. Näistä toimivuusvaatimukset kuvaa-
vat rakenteen elinkaaren aikaista käyttäytymistä, kun taas tekniset vaatimukset kuvaavat 
vaatimuksia rakenteelle sen valmistumishetkellä. (Rakennustieto Oy 2017b) 
 
InfraRYLin tekniset vaatimukset ovat yhteensopivat INFRA rakennusosa- ja hanke-
nimikkeistön kanssa. InfraRYL ja INFRA-nimikkeistöjärjestelmä tosin eroavat siinä, että 
InfraRYL on viisinumeroinen nimikkeistöjärjestelmä kun taas INFRA rakennusosa- ja 
hankenimikkeistö on nelinumeroinen. InfraRYLissä ensimmäinen lisäeritty sisältyy pää-
numerointiin. (Rakennustieto Oy 2017b) 
 
InfraRYLin toiminnallisissa vaatimuksissa on kuvattu seuraavat pääryhmät: 

- 10000 Tierakenteet 
- 20000 Katurakenteet 
- 30000 Ratarakenteet 
- 50000 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteiden tekniset laatuvaatimukset (Ra-

kennustieto Oy 2017b) 
 
Vaikka InfraRYL kattaa myös tierakenteiden toiminnalliset vaatimukset, ei se ota kantaa 
tietunneleiden vaatimuksille. Tietunneleiden rakentamiseen liittyvät infrarakenteet on 
kuitenkin kuvattu InfraRYLin teknisissä vaatimuksissa omissa osioissaan. (Rakennus-
tieto 2017b) 

4.2.3 Yleiset inframallivaatimukset 
Yleisten inframallivaatimusten tarkoituksena on esittää sisältö- ja rakennevaatimukset ra-
kennussuunnitelmavaiheessa laadittaville suunnitelmamalleille. YIV:n mukaiset mallit 
laaditaan riittävän tarkoiksi, jotta kuvatut rakenteet pystytään toteuttamaan niiden avulla. 
YIV:n mukaan kaikki rakennettavan kohteen rakennusosat on mallinnettava. YIV:n 
osassa 5.1 todetaan kuitenkin, etteivät nykyiset yleiset tiedonsiirtoformaatit tue kaikkia 
siinä esitettyjä ominaisuustietoja, jolloin tiedonsiirtoformaatin pois rajaamien tietojen 
siirrosta tulee huolehtia muilla tavoin. (Dettenborn et al. 2015) 
 
Koposen (23.8.2017) mukaan tietomallien hyödyntäminen suunnittelun työkaluna onkin 
yleistymässä jatkuvasti myös tietunneleiden osalta. Hänen mukaansa mallipohjaisen 
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suunnittelun näkökulmasta on oleellista, että jokaisen tekniikkalajin tuottamat suunnitel-
mat tuotetaan tietomallipohjaisina ja riittävillä ominaisuustiedoilla varustettuna. Esimer-
kiksi Vaalimaan tunnelin suunnittelussa ei kuitenkaan tuotettu kaikkien tekniikkalajien 
tietomallia, vaan tietomalli toimi vain yhteensovitustyökaluna tilavarausten avulla. 
 
YIV:ssa rakennusosat on jaoteltu InfraRYL 2012 ”tekniset vaatimukset” rakennusosa-
nimikkeistön mukaisesti. YIV.n mukaisesti: ”lopulliset tarkkuusvaatimukset määräytyvät 
julkaisun InraRYL – Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 mukaisesti.” 
YIV:ssa on kuvattu InfraRYL-rakennusosanimikkeistön mukaisesti jaoteltujen rakennus-
osien mallinnusohjeet. (Detternborn et al. 2015) 
 
Esimerkiksi kallioinjektoinneista YIV:ssa on seuraavat määritykset: 
 

”1510 Kallioinjektoinnit 
Geometria: 

- kallioinjektointi mallinnetaan objektina tai viivamallina xyz-koordi-
naatistossa 

Ominaisuudet: 
- reiän alku- ja loppupisteen koordinaatit (xyz) 
- reiän pituus 
- esi- vai jälki-injektointi 
- injektointi- ja maksimipaine 
- lopetuskriteeri 
- massanvaihtokriteeri 
- massaresepti 

 
Injektointimassa 
Injektointimassan ominaisuuksia 

- kemiallinen vai sementtipohjainen massa 
- seossuhde 
- suurin raekoko 
- lisäaineiden käyttö 
- massan menekkirajoitustietoja” (Dettenborn et al. 2015) 

 
Ylläolevien määritysten lisäksi YIV:ssa on listattu mahdollisia laajennuksia tietosisältöi-
hin tiedonsiirtoformaattien mahdollisesti kehittyessä. 
 
YIV:n mukaisesti laaditun mallin yhteydessä on luovutettava myös malliin liittyvä tieto-
malliselostus, joka on tärkein yksittäinen malliin liitettävä dokumentti. Tietomalliselos-
tuksessa kuvataan mallin ja osamallien tila sekä mallin käyttöön ja luotettavuuteen vai-
kuttavat tekijät. (Dettenborn et al. 2015) 

4.3 Rekisterit 

4.3.1 Tierekisteri 
Tierekisteri on Liikenneviraston ylläpitämä palvelu, joka sisältää tietoja Liikenneviraston 
vastuulla olevista maanteistä sekä niiden liikenteestä. Tierekisterin lisäksi tiestöön liitty-
viä rekistereitä on myös ELY-keskuksilla kyseisen ELY-keskuksen hallinnoiman alueen 
osalta. (Liikennevirasto 2017a) 
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Saarnikon (2016) mukaan tierekisterin sisältämien tietojen manuaalisesta päivittämisestä 
johtuen tietojen ajantasaisuudesta ei ole varmuutta. Rekisterin käytöstä saatavia hyötyjä 
ei pystytä kuitenkaan saavuttamaan jos tiedot eivät ole ajan tasalla ja riittävän tarkkoja. 
Saarnikon (2016) mukaan myös Tierekisterissä käytetty taulukkomainen rakenne tulee 
tietomallipohjaisen rekisteritiedonhallinnan myötä muuttumaan objektipohjaiseksi, jol-
loin tiedot sidottaisiin suoraan objektin ominaisuuksiksi. 
 
Lötjönen et al. (2013) suosittavat rekistereissä käytettäväksi globaali-id:tä julkisille hank-
keille. Tällä tarkoitetaan hankkeen yksilöimistä uniikilla tunnuksella, jolla hanke kooda-
taan kaikissa käytössä olevissa tietojärjestelmissä. Tällä helpotetaan hankkeeseen liitty-
vien tietojen löytämistä eri tietopalveluista- ja järjestelmistä.  

4.3.2 Taitorakennerekisteri 
Liikenneviraston hallinnoimalla tieverkolla sijaitsevista taitorakenteista tiedot koostetaan 
Taitorakennerekisteriin. Taitorakennerekisterin edeltäjänä toimi Siltarekisteri poistui 
käytöstä Taitorakennerekisterin käytön myötä alkuvuonna 2017. (Liikennevirasto 2017b) 
Selvitys Siltarekisterin tietovarantojen laajentamisesta tunneli- ja laituritiedoilla on jul-
kaistu Tiehallinnossa 2005. (Tiehallinto 2005) 
 
Tällä hetkellä Taitorakennerekisteri sisältää tietoja silloista, tunneleista, rautatie-
rummuista, merimerkeistä, tie- ja yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Hallinnol-
listen ja rakenteellisten tietojen lisäksi Taitorakennerekisteriin on määrä tallentaa ainakin 
vaurio- ja kuntotietoa rakenteista. (Liikennevirasto 2017c) 
 
Taitorakennerekisteriin on tuotu Siltarekisteristä Liikenneviraston tunneleiden yleistie-
toja kuten sijainti, käyttöönottovuosi ja pituus. Tallennetun tiedon määrä ja laatu kuiten-
kin vaihtelevat tunnelikohtaisesti, mikä huomataan vertailemalla esimerkkinä vuonna 
2016 valmistuneen Tampereen Rantatunnelin (Esimerkki 2) ja vuonna 2011 valmistuneen 
Espoon Mestarintunnelin (Esimerkki 3) kuvauksia taitorakennerekisterissä. (Liikennevi-
rasto 2017c) 
 
Esimerkeistä voidaan huomata, että Rantatunnelin osalta tietoa tunnelin rakenteesta on 
koettu tarpeelliseksi tallentaa rekisteriin, mutta tiedolle ei ole Taitorakennerekisterissä 
määritelty oikeaa tallennuspaikkaa. Tästä johtuen tietoja on päädytty kirjaamaan lisätie-
doiksi tekstimuodossa.  
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Esimerkki 2. Tampereen Rantatunnelin yleistiedot Taitorakennerekisterissä (Liikennevirasto 
(2017c) 
 
 

 
Esimerkki 3. Espoon Mestarintunnelin yleistiedot Taitorakennerekisterissä (Liikennevirasto 2017c) 
 
Tarkempaa kuvausta tunnelin rakenteesta ei Taitorakennerekisterissä vielä nykymuodos-
saan ole. Tunneleista ei nykytilassa kerätä rekisteriin kunnossapidon aikana syntyvää tie-
toa. (Liikennevirasto 2017c) Yhtenä tämän työn tavoitteista onkin laatia vaatimukset Tai-
torakennerekisteriin tallennettavalle tiedolle tietunneleista ja niiden kunnossapidosta. 
 
Silloista Taitorakennerekisteri käsittää kattavat perustiedot sekä rakennekuvaukset. Sil-
tojen rakennekuvaukset ovat Taitorakennerekisterissä ositeltuna (Esimerkki 4). Rakenne-
osiin voidaan liittää rekisterissä kuvia sekä tietoja rakenneosasta. Kuitenkin erityisesti 
varusteiden kannalta tiedot ovat melko pelkistettyjä (Esimerkki 5), eikä niillä sen vuoksi 
ole merkittävää käyttöarvoa. (Liikennevirasto 2017c) 
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Esimerkki 4. Sillan U-6162 Veturitien alikäytävä rakennetietojen osittelu Taitorakennerekisterissä. 
(Liikennevirasto 2017c) 
 

 
Esimerkki 5. Sillan U-6162 Veturitien alikäytävä rakennekuvauksen varustetietoja Taitorakennere-
kisterissä. (Liikennevirasto 2017c) 
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5 Tiedon elinkaari 

5.1 Yleistä 
Infra-alalla tietomallintamisen yleistyminen on ollut suurinta suunnitelmien mallintami-
sessa. Saarnikon (2016) mukaan erityisesti uudisrakennuskohteissa mallintaminen on 
yleistynyt huomattavasti. Kunnossapidossa tietomallipohjaisen suunnittelun hyötyjä on 
hänen mukaansa hyödynnetty huomattavasti vähemmän. Kuitenkin kappaleessa 3.1 tode-
tun mukaisesti erityisesti kunnossapidon osalta tietomallintamisella on saavutettavissa 
huomattavia etuja.  
 
Marttisen ja Pienimäen (2015) mukaan korjausrakentamisen mallintaminen edellyttää 
laajoja tietoaineistoa, mutta se myös tuottaa uusia tietoaineistoja. Heidän mukaansa koko 
elinkaaren kattavalla mallintamisella tärkeää on tiedon aikariippuvuus, jotta eri vaiheissa 
syntyneitä suunnitelma- ja toteumatietoja pystytään tarvittaessa tarkastelemaan ja vertai-
lemaan aikasidonnaisesti. Lisäarvoa voidaan saavuttaa myös esimerkiksi aikaan sidon-
naisella ilmastotiedolla, jos tiedetään olosuhteiden vaikutukset rakentamiseen sekä raken-
teiden vaurioitumiseen. 
 
Saarnikon (2016) mukaan tieto ja metatieto voivat usein olla puutteellisia. Jatkuvalla tie-
don päivittämisellä parhaalla mahdollisella tarkkuudella tietosisällön laatua pystytään 
kuitenkin seuraavia vaiheita varten parantamaan. Kunnossapidon aikana kerättävät tiedot 
on mahdollisuuksien mukaan oltava yhdistettävissä suunnittelun ja rakentamisen aikana 
syntyneisiin tietomalleihin, jotta omaisuuden tilan kehittymistä pystytään seuraamaan 
(Marttinen & Pienimäki 2015). 
 
Lötjösen et al. (2013) mukaan jo elinkaaren aikaista tietomallia suunniteltaessa on tar-
peellista tunnistaa tietotarpeet sekä tiedon elinkaari. Heidän mukaansa tietosisällön mää-
rittelyä ja elinkaaren aikaista tiedonhallintaa edesauttaa, kun tiedetään jo sisältöä määri-
teltäessä mihin tietoa käytetään ja mikä osa tiedosta on olennaista. Tunnistamalla ajoissa 
tietotarpeet laadullisesti ja määrällisesti sekä ylläpitämällä rekisterissä olevaa tietoa riit-
tävän aktiivisesti, pystytään hallitsemaan tiedon määrä ja laatu koko elinkaaren ajan. Lii-
kenneviraston (2013a) liikenne- ja väylätietopalveluiden tavoitetila 2017:n mukaisesti 
tiedon elinkaari jakautuu Kuva 9 esitettyihin neljään vaiheeseen. 
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Kuva 9. Tiedon elinkaari. (Liikennevirasto 2013a) 
 
Liikenneviraston (2013a) tavoitetilassa jokaisella kokonaisuudella on vastuuhenkilö, joka 
hallitsee tiedon elinkaaren. Tiedon hallinnoija tulee kuvata metatiedoissa. Tietosisällölle 
kuvataan laatukriteerit sekä laadunvarmistuksen prosessi.  
 
Tietomallin täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi on mallintamisen oltava osana jo-
kaista elinkaaren osaa. Hankkeen eri vaiheissa erityyppiset mallit ovat tarkoituksenmu-
kaisia, joten hyötyjen saavuttamisen kannalta tarvitaan erilaisia käyttäjärajapintoja. (Löt-
jönen et al. 2013) Infrahankkeen eri vaiheiden, erilaisten tietomallien ja rekisterien välisiä 
suhteita tavoitetilassa on esitetty Kuva 10. Kuvan mukaisesti tietomallin sisältö elää koko 
hankkeen elinkaaren ajan, mutta kuitenkin esimerkiksi rakennusvaihetta varten tuotetaan 
arkistointikelpoinen rakennussuunnitelmamalli. 
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Kuva 10. Inframallien hallinta. (Lötjönen et al. 2013) 
 
Nykyisin tietunneleiden mallintaminen on vielä suunnitelmavaiheessakin hyvin heikolla 
tasolla. Esimerkiksi Rasa-Ahonmäen tunnelin suunnitelmamallissa tunnelin geometria on 
kyllä mallinnettu suunnitelman mukaisesti, mutta koko malli koostuu vain kolmiulottei-
sista blokeista ilman mitään objekteja kuvaavaa tietoa. Tietomallin elinkaaren kannalta 
olisi oleellista määrittää jo suunnitelmamalliin suunnitelman sisältämät tiedot materiaa-
leista ja asennettavista komponenteista. Nykyisin tietomallia ei kuitenkaan hyödynnetä 
rakentamisessa, vaan rakentaminen toteutetaan perinteisten kaksiulotteisten suunnitelma-
kuvien sekä dokumenttien pohjalta. (Koponen 23.8.2017) 
 

5.2 Tunnelin rakentamisen aikana syntyvä tieto 
Laatuaineistossa on kuvattuna rakenteisiin käytetyt materiaalit sekä työolosuhteet hyvällä 
tarkkuudella, mutta tieto on kuitenkin pääasiassa asiakirjoihin upotettuna, jolloin se on 
niin sanotusti tyhmää tietoa, jonka jatkokäyttömahdollisuudet ovat heikot. Rakennus-
hankkeen aikana aineistoa tuotetaan huomattavan suuria määriä, jolloin oleellinen tieto 
on usein hukkunut tietoähkyn sekaan. Myös kunnossapitoprosessin kannalta oleellista tie-
toa on vaikeasti löydettävissä asiakirjoista, mutta kuitenkin olemassa. (Laamanen 
13.9.2017) 
 
Materiaalien osalta tiedot tallennetaan usein materiaalien laatudokumentteina. Materiaa-
livalmistajien toimittamien laatudokumenttien sisällöstä käy ilmi tarkasti käytetyn mate-
riaalin ominaisuudet, mutta ne tallennetaan nykyisin heikosti jatkokäytettävässä muo-
dossa asiakirjoina. (Laamanen 13.9.2017) 
 
Tunnelin rakennusvaiheessa kerättävässä laatuaineistossa on rakenteiden kannalta tär-
keintä poikkeamien raportointi. Poikkeamaraportit sisältävät tiedot poikkeamasta sekä 
sen vaikutuksesta rakenteeseen ja mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Poikkeamara-
porttien tiedot kerätään nykyisin taulukkoihin, mutta huomattava osa tiedosta tallentuu 
vielä nykyisin paperi- tai pdf-tulosteisiin. Yli 90 % havaituista poikkeamista on kuitenkin 
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lieviä, eivätkä ne vaikuta merkittävästi rakenteiden ominaisuuksiin vaan ne kuitataan 
hankkeessa arvonalenemana esimerkiksi kosmeettisena haittana. Tärkeää on viedä jatko-
käyttöön soveltuvassa muodossa erityisesti tiedot merkittävistä poikkeamista, jotta ne 
voidaan riittävässä mittakaavassa huomioida kunnossapidon aikana. (Laamanen 
13.9.2017) 
 
Tärkein tieto kalliosta jatkokäytön kannalta on tieto kallion laadusta. Ympäröivän kallion 
laatu voidaan arvioida Koposen (23.8.2017) ja Bergströmin (16.8.2017) mukaan louhin-
nanaikaisten poraustietojen perusteella porajumbon tuottaman datan perusteella. Kallion 
laatutietojen avulla voidaan yhdessä lujitustietojen kanssa arvioida mahdollisten siirty-
mien vaikutusta rakenteen kantavuudelle. Nämä ovat myös olennaisia tietoja mahdollis-
ten jatkolouhintojen kannalta. 
 
Tunnelia koskevat huolto-ohjelmat laaditaan urakoitsijan toimesta rakennusurakan yh-
teydessä laitevalmistajien tietojen perusteella. Nykyisin huolto-ohjelma perustuu huolto-
kortteihin, joiden perusteella tietyt huolto-ohjelman mukaan aikataulutetut toimenpiteet 
suoritetaan. Huoltokortit ovat kuitenkin pääosin liitteen 1 mukaisia perinteisiä asiakirjoja, 
joiden läpikäynti suoritetaan manuaalisesti. (Rantamäki 17.7.2017; Laamanen 13.9.2017) 

5.2.1 Tiedon keruun menetelmät 
Tunnelin rakennusvaiheessa käytettävillä koneilla on nykyään mahdollisuus kerätä mit-
tatietoa tunnelin rakenteista sekä ympäröivästä kalliosta. Nykytilanteessa ei vielä vaadita 
koneellista tiedonkeräystä kaikista rakenteista, mutta osa urakoitsijoista kuitenkin kerää 
koneista automaattisesti esimerkiksi kallioankkurointien sijaintitiedot. (Bergström 
16.8.2017) 
 
Kallion louhinnassa käytettävillä porajumboilla kyetään keräämään tietoa kallion kovuu-
desta porattavassa kohdassa. Useiden reikien poraustietojen pohjalta kallion laadusta pys-
tytään koostamaan kartta kallion arvioidusta lujuudesta ja rakoilusta sekä ruhjevyöhyk-
keistä tunnelin ympäristössä. Kalliotietojen koostaminen on kuitenkin vielä manuaalista 
asiantuntijatyötä, joka pohjautuu kerättyyn mittaustietoon. (Bergström 16.8.2017) 
 
Rakennushankkeen aikana tunneliin asennettavien komponenttien sekä rakenteiden si-
jainnit mitataan rakennusvaiheessa. Mittaustietoa ei kuitenkaan nykyisin hyödynnetä juu-
rikaan jatkossa, vaan mittatietokin hukkuu asiakirjojen sekaan. (Laamanen 13.9.2017) 
 
Hankkeen aikana tehtävät havainnot rakenteista syötetään nykyisen toimintamallin mu-
kaisesti manuaalisesti taulukoihin sekä poikkeamaraportteihin. Tiedon vieminen manu-
aalisesti useisiin tallennuspaikkoihin kuitenkin aiheuttaa riskin tietojen ristiriitaisuuksien 
ilmenemiselle. Havaintojen hyödyntämisen kannalta on kuitenkin koettu tarpeelliseksi 
luokitella erityyppiset havainnot standardoiduilla kategorioilla, jotta aineiston koostami-
nen on mahdollista. (Laamanen 13.9.2017) 

5.3 Tunnelin kunnossapidon aikana syntyvä tieto 
Sekä säännöllisten että poikkeavien kunnossapidon toimenpiteiden asianmukainen doku-
mentointi on tarpeellista, jotta omaisuuden kunnon seuranta on mahdollista. Järjestelmäl-
linen tiedonhallintasovelluksen käyttö mahdollistaa kunnossapidon toimenpiteiden te-
hokkaamman toteuttamisen. Kunnossapito- ja vauriohistorian avulla pystytään tarpeen 
mukaan muokkaamaan olemassa olevia käytäntöjä, jos tunnelin tai järjestelmien kun-
nossa on odotettua enemmän poikkeamia. Kunnossapitotoimenpiteistä kertyvä tieto tulee 
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rekisteröidä siten, että tiedon hyödyntäminen tulevissa hankkeissa tai muiden tunneleiden 
kunnossapidossa on mahdollista. (NPRA 2004) 
 
Tunnelin kunnossapidon aikana kerättävää tietoa ei nykytilassa hallita keskitetysti, vaan 
se on pirstoutuneena eri sijainneissa. Ajantasaisin tieto tunnelin yleiskunnosta on kunnos-
sapitourakkaan liittyvillä henkilöillä. Lisäksi tiedot suoritetuista huoltotoimenpiteistä kir-
jataan tunnelin huoltokirjaan, joka vielä nykytilanteessa on fyysisenä paperikansiona tun-
nelin teknisessä tilassa. Huoltokirjan päivityksen vastuu on kulloinkin huoltotoimenpi-
teitä suorittavalla taholla. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Kunnossapidon aikana tunnelin kunnosta ja ominaisuuksista kertyneen tiedon häviämi-
nen on huomattava riski henkilöiden vaihtuessa. Erityisesti tätä riskiä korostaa keskitetyn 
tiedonhallinnan puute kunnossapidon tiedonhallinnassa. Myöskään riittäviä yhtenäisiä 
käytäntöjä tietunneleiden kunnossapidon tietojen kirjaamiseen ja hallintaan ei ole ole-
massa. 
 
Tunnelin kunnossapidonaikainen laadunseuranta perustuu huoltotoimenpiteiden rapor-
tointiin. Laadunseurannalle ei kuitenkaan ole kattavaa hallintajärjestelmää. Huoltojen yh-
teydessä tehdyistä toimenpiteistä sekä havainnoista raportoidaan työmaakokouksissa. 
Mahdollisesti havaitut vauriot ilmoitetaan kokouksessa, jolloin ne siirtyvät turvallisuus-
vastaavan sekä valvojan tietoisuuteen. Aiemminkin havaituista vaurioista ilmoitetaan 
toistuvasti työmaakokouksissa, mikäli ne ovat yhä olemassa. Vaurioiden seurantaa ja 
tarkkailua varten ei kuitenkaan ole olemassa useamman toimijan välistä tietojärjestelmää. 
(Rantamäki 17.7.2017) 

5.3.1 Tiedon keruun menetelmät 
Nykytilassa tieto tunnelissa suoritettavista kunnossapitotoimenpiteistä rajautuu huolto-
tehtävien suoritusmerkintöihin sekä häiriö- ja vikailmoituksiin. Tunnelissa myöskin pai-
kantaminen on haastavaa, sillä mittauslaitteet eivät ole tunneleissa kovin tarkkoja. Jois-
sain tapauksissa myös tunneleista joudutaan etsimään järjestelmän osia, vaikka niiden 
tarkka sijainti onkin piirustuksissa, koska tarkkaa tietoa omasta sijainnista ei ole. (Ranta-
mäki 17.7.2017)  
 
Tunnelin rakenteiden kunnon tarkastelun kannalta olisi kuitenkin hyödyllistä olla riittä-
vän tarkka tieto erityisesti hankalasti löydettävien sekä piiloon jäävien rakenneosien si-
jainneista tunnelista (Rantamäki 17.7.2017). Piiloon jäävien rakenteiden tarkastelu on 
käytännöllisesti mahdotonta tunnelin kunnossapidon aikana, joten niihin liittyviä vauri-
oita joudutaan arvioimaan muiden rakenteiden perusteella. (Bergström 16.8.2017) 
 
Maanalaisen tunneliosuuden osalta näkyvien vaurioiden inventointi perustuu pääasiassa 
silmämääräiseen havainnointiin, eikä automatisoituja kuvantamismenetelmiä ole juuri 
käytössä. Tunnelin vaurioiden dokumentointi kunnossapidon aikana rajoittuu nykytilan-
teessa vain vaurioiden valokuvaamiseen ja ilmoituksiin turvallisuusvastaavalle, ELY-
keskuksen hankekohtaiselle valvojalle sekä työmaakokoukselle. (Rantamäki 17.7.2017) 
 
Tunnelista maanpäällä sijaitsevien suuaukkorakenteiden kuvaaminen kattavasti on huo-
mattavasti helpompaa kuin tunnelin sisällä. Nykyisin pystytään esimerkiksi lennokin 
avulla kuvaamaan tunnelin suuaukkorakenteet kyllin tarkasti, jotta valokuvista pystytään 
koostamaan jopa 3D-malli suuaukkorakenteista. Mallin lisäksi kattavista valokuvista pys-
tytään paikallistamaan mahdollisia rakennevaurioita suuaukkorakenteissa. (Liikennevi-
rasto 7.6.2017) 
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5.3.2 Tiedon luotettavuus 
Tiedon keräämiseen manuaalisesti liittyy riskejä tiedon luotettavuuden kannalta.  Nyky-
muotoisen kunnossapitourakan aikana suoritettujen huoltotoimenpiteiden merkintä pel-
kästään fyysiseen päiväkirjaan ilman tarkempia työkuvauksia voi aiheuttaa väärinymmär-
ryksiä kunnossapitoa suorittavien henkilöiden vaihtuessa eriävien työtapojen vuoksi. 
(Rantamäki 17.7.2017) 
 
Tunnelissa tarkan sijainnin paikantaminen on nykyisillä kunnossapidon sekä tunnelitar-
kastajien työvälineillä mahdotonta. Nykyisin esimerkiksi tunnelitarkastajien käyttämänä 
sijainninmittaustyökaluna toimii mittapyörä. Mittapyörällä tunnelissa sijainnin paikallis-
taminen perustuu metrimäärään suuaukolta. Mittapyörällä mitatun sijainnin tarkkuus kui-
tenkin voi vaihdella jopa 10 % mittauksesta riippuen, erityisesti pitkissä tunneleissa. (Lii-
kennevirasto 7.6.2017) 
 
Myös kunnossapidon aikana kertyvien, esimerkiksi vaurioiden tietojen kannalta on tär-
keää löytää yksiselitteisesti ymmärrettävä sijainti vaurioille. Helposti silminnähtävien 
vaurioiden tai vaurioituneen laitteen paikallistaminen jopa summittaisen sijainnin perus-
teella on mahdollista, mutta jatkuvissa rakenteissa hankalammin havaittavien vaurioiden 
paikallistaminen tulisi suorittaa riittävän tarkasti sekä yhtenäisillä, toistettavilla proses-
seilla. (Liikennevirasto 7.6.2017, Rantamäki 17.7.2017) 
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6 Vaatimukset luovutettavalle toteumatiedolle 
Tietunnelin tietosisällön on tiedon hallinnan kannalta oltava tarkasteltavissa vähintään 
kahdella jaotteluperusteella. Tietoa tunnelin kunnosta ja tämän vaikutuksista olosuhtei-
siin tunneleista on kyettävä tarkastelemaan sekä rakenteellisten osien ryhmissä, kuten va-
laisimet sekä niiden ripustusrakenteet, että toiminnallisissa ryhmissä, kuten salaojareitit 
suhteessa koko tunnelin kuivatusjärjestelmään. Rakenteellisten ryhmien käsittely on lii-
kenneturvallisuuden kannalta ensisijaisen tärkeää, jotta vältetään esimerkiksi varusteiden 
tai niiden osien päätyminen ajoradalle. Erityisesti teknisten järjestelmien kannalta on tar-
peellista tietää myös esimerkiksi yksittäisten laitteiden vikaantumisten vaikutus kyseisten 
laitteiden muodostamaan toiminnallisuuteen. 

6.1 Yhteenveto taustatutkimuksesta 
Kirjallisuustutkimuksessa ja haastatteluissa on selvitetty Liikenneviraston tietunneleiden 
kunnossapidon ja korjausten käytäntöjä sekä tarpeita. Tietunneleiden kunnossapidolle ei 
ole muodostunut vielä Suomessa yhtenäistä käytäntöä, joten tähänastiset huolto- ja kor-
jaustoimenpiteet on suoritettu tapauskohtaisesti arvioiden. Tietunneleiden määrän kasva-
minen huomattavasti 2000-luvulla tuottaa kuitenkin tarvetta yhtenäiselle tietunneleiden 
hallinnan järjestelmälle. 
 
Infrarakenteiden kunnossapidon kannalta luvussa 3 kuvatun mukaisesti tunnistettavissa 
huomattaviakin kehitysmahdollisuuksia tietomallipohjaisten ratkaisujen hyödyntämi-
sessä. Tietunneleissa toteutettavat huoltotoimenpiteet rajoittavat aina tunnelin liikenne-
käyttöä, joten huoltokatkosten keston minimoinnilla voidaan parantaa tunnelin tuottamaa 
hyötyä. 
  
Omaisuudenhallinnan kannalta nykyiset käytännöt tunneleiden kunnossapidossa eivät ole 
tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita. Suoritetuista huoltotoimenpiteistä tiedon tallentami-
nen fyysiseen päiväkirjaan ei edesauta tunneliomaisuuden keskitettyä hallinnointia yhte-
näisin käytännöin. Myöskään Taitorakennerekisteriin tekstimuotoisina huomautuskent-
tään tallennetut tiedot tunnelista (Esimerkki 2), tai tiedostojen tallentaminen ilman koh-
distusta mihinkään rakenneosaan yleisesti koko taitorakenteen alle yhteen kansioon, eivät 
edesauta tunnelin tietojen hallinnointia järjestelmällisesti. 
 
Tietunneleiden rakentamisaikana syntyvän tiedon tallentaminen käyttökelpoisessa muo-
dossa loisi mahdollisuuden tiedonhallinnan kehittämiselle myös kunnossapidon aikana. 
Kunnossapitäjän kannalta on tärkeää löytää olennainen ja ajantasainen tieto helposti toi-
menpiteiden ennakkosuunnittelua varten. 
 
Tunneleissa ja muissa maanalaisissa tiloissa kunnossapito- ja tarkastustoiminnan kan-
nalta haasteena tunnistettiin yleisesti riittävän tarkan paikantamisen vaikeus. Nykyisillä 
kannettavilla paikannuslaitteilla ei pystytä tunnelin sisällä selvittämään sijaintia riittävän 
hyvin. Tunnelissa käytetään rakentamisen aikana perinteistä takymetrimittausta, joka ei 
kuitenkaan enää kunnossapitovaiheessa ole käyttökelpoinen paikannustapa.  

6.2 Perusteet luovutettavan tiedon sisällölle 
Tietunnelin kunnossapidossa toimii useita toimijoita eri vastuualueilla. Eri toimijoilla on 
erilaiset tarpeet tiedon tarkastelulle, joten tehokkaamman tiedon hyödyntämisen saavut-
tamiseksi myös tietojen kuvaukset tulee olla tarkasteltavissa tarkoituksenmukaisissa ryh-
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mittelyissä. Aiemmin kuvassa Kuva 7 esitetyistä nimikkeistöjen rakenteista tähän käyt-
tötarkoitukseen käyttökelpoisimpana on moniulotteinen nimikkeistörakenne, jonka tyyp-
piseksi kunnossapidonaikainen tiedonhallintajärjestelmä tulisi rakentaa.  
 
Useampien käytössä olevien tietojärjestelmien yhteensopivuuden varmistamiseksi, tulee 
elementtien nimeämisessä sekä koodaamisessa käyttää yhtenäistä nimikkeistöä, jotta 
mahdollistetaan myös tiedon tehokas siirtäminen eri tarkoituksiin rakennettujen järjestel-
mien kesken. Tästä syystä rakenteiden tunnistamisessa tulisi käyttää kappaleessa 4.3 esi-
tettyä globaalia tunnusta, jotta rakenteet yksilöityvät oikein. 
 
Globaali-id:n käyttöön laajemmissa hankkeissa voi kuitenkin liittyä riskejä liittyen aluei-
den rajautumiseen. Mikäli samaan alueeseen on kohdistunut toimenpiteitä useamman 
hankkeen aikana, tulisi näiden käsittely myös ottaa huomioon. Tietunneleiden tapauk-
sessa tästä kuitenkaan ei todennäköisesti muodostu ongelmaa, sillä tunneleita käsitellään 
hankkeissa kokonaisuuksina ja tunnelit ovat fyysisesti selkeästi rajautuneita, jolloin tun-
neliin liittyvät tiedot eivät pääse katoamaan, mikäli ne liitetään tunnelin id:hen. 
Tietunnelin rakenne voidaan kuvata eri teknisten järjestelmien summana tai vaihtoehtoi-
sesti fyysiseen sijaintiin perustuvana kuvauksena. Fyysiseen sijaintiin perustuva jaottelu 
ei kuitenkaan ole useimmiten kaikista käyttökelpoisin, sillä järjestelmät toimivat useim-
miten itsenäisinä ja niiden huollosta voivat vastata eri toimijat. Tästä huolimatta kompo-
nenttien sijaintitiedot suositellaan tallennettaviksi, sillä sijaintien määrittelystä ei juuri ai-
heudu ylimääräistä työtä, ja sijaintia pystytään myös hyödyntämään kunnossapidon suun-
nittelussa. 
 
Nykyisin rakentamisen ja kunnossapidon aikana on mahdollista tuottaa kyllin tarkkaa si-
jaintitietoa, jotta sen jatkokäyttäminen on mahdollista. Sijaintitietojen tärkeys korostuu 
erityisesti piiloon jäävien rakenteiden hallinnassa, sillä niiden tarkastelu ei jälkikäteen ole 
mahdollista rakenteita rikkomatta. 
 
Koska tietomallin elinkaaren kunnossapidonaikaisen jatkamisen kannalta mallin jatku-
vuus sekä käyttökelpoisuus ovat tärkeitä, tulee rakentamisaikaisten toteumatietojen olla 
yhteensopivat kunnossapidon aikana käytettävän järjestelmän kanssa. Toteumatietojen 
perusteella tulee olla mahdollista laatia hankkeelle toimiva kunnossapitomalli, jota pys-
tytään hyödyntämään sekä kunnossapidon että omaisuudenhallinnan puolesta. 
 
Omaisuudenhallinnan päätöksentekovälineenä toimiva kunnossapitomalli mahdollistaa 
hankkeen tilan jatkuvan seurannan ja omaisuuden kunnon kokonaiskuvan muodostami-
sen. 

6.3 Luovutettavan tiedon jaottelu 
Luovutettavat tiedot voidaan jaotella tekniikkalajeittain sekä toiminnallisten järjestelmien 
mukaan. Osittain on myös tunnistettava kuvatun komponentin fyysinen sijainti suhteessa 
tunnelin rakenteisiin, kuten eri tiloissa sijaitsevien komponenttien perusteella jaoteltuna. 
Tietunneliin liittyvät tilat jaotellaan sijainnin perusteella myös kuvassa Kuva 11 esitettyi-
hin fyysisiin tiloihin: 
 

- Ajoneuvotunnelit 
- Pelastustiet, yhdystunnelit, kuilut 
- Tekniset tilat 
- Suuaukkorakenteet avoleikkauksineen 
- Allas- ja pumppaamotilat 
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Kuva 11. Tietunnelin eri tilojen jako. (RIL 2006) 
 
Kunnossapidon näkökulmasta tunnelin sisältämät komponentit jaotellaan seuraaviin pää-
ryhmiin: 

- Kantavat- ja kalliorakenteet 
- Suuaukkorakenteet 
- Verhousrakenne 
- Tierakenne 
- Tekniset järjestelmät 

 
Kantavat rakenteet käsittävät betonitunnelissa kantavat betonirakenteet. Kalliorakentei-
den ryhmään luetaan kuuluvaksi kallio rakenteena sekä, kallion lujitusrakenteet. Tässä 
työssä betonirakenteille määritellään vain yleiset sisällöt ja pääryhmät. 
 
Kallion lujitusrakenteita ovat useimmiten ankkuroinnit, injektoinnit sekä ruiskubeto-
nointi. Pultituksen ja injektoinnin sijainti- sekä materiaalitiedot ovat tarkeitä arvioitaessa 
mahdollisten siirtymien vaikutusta rakenteen kantavuudelle.  
 
Tekniset järjestelmät käsittävät tässä jaottelussa kaikki tunnelin sisältämät järjestelmät, 
kuten ilmanvaihto-, tietoliikenne-, sähkönsiirtojärjestelmä, sekä kuivatusjärjestelmät. 
Pääryhmien alaisuuteen jaotellaan niihin kuuluvat järjestelmät sekä rakenteet, jotka ni-
mikkeistöjärjestelmän mukaisesti jaotellaan komponentteihin. Järjestelmien käsittämien 
osien jaottelu komponentteihin toteutetaan ajantasaisen nimikkeistöjärjestelmän mukai-
sesti. 
 
Tämän työn suosittelemassa jaottelussa käytetään soveltuvilta osin YIV:ssä määriteltyjä 
mallinnustarkkuuksia sekä geometria- ja ominaisuustietovaatimuksia. YIV:stä poiketen 
diplomityön tuloksena suositellaan käytettäväksi InfraRYLin mukaisen nimikkeistön si-
jaan INFRA 2015 -nimikkeistöjärjestelmää. 
 
Tunnelin sisältämien rakenteiden, osien ja varusteiden jaottelulle on luotava edellytykset 
myös tiloittain tehtävälle luokittelulle. Tunnelikokonaisuuden osituksessa jokainen kom-
ponentti linkitetään myös tilaan, jossa se sijaitsee. Tilajaottelun tarkoituksena on helpot-
taa huollon suunnittelua, helpottaa komponenttien paikallistamista tunnelissa sekä mah-
dollistaa tiloihin liittyvien rakenteiden sekä varusteiden järjestelmällinen inventointi. Li-
säksi tilajaottelun avulla pystytään poikkeustilanteissa, esimerkiksi tulipalotilanteissa, ar-
vioimaan vaikutuksia järjestelmien toimintaan. 



43 
 

 

 
Maanalaisten tilojen sisältämien rakenteiden ja teknisten järjestelmien lisäksi tunneliin 
kuuluvat olennaisena rakenteena suuaukkorakenteet. Tunnelin suuaukkorakenteet voi-
daan kuitenkin kuvata tilana, johon ”suuaukkorakenne” -kokonaisuuden kattamat raken-
teet sijoitetaan. Suuaukkorakenteet koostuvat usein erillisistä rakenteista, jotka erottuvat 
tunnelin maanalaisista rakenteista rakenteellisesti sekä toiminnallisesti, jolloin niitä voi-
daan myös käsitellä omassa tilassaan.  
 

6.4 Luovutettavan tiedon sisältövaatimukset 
Tietunneleiden toteumatiedon luovutusformaatin sekä luovutettavan sisällön tulee käyt-
tökelpoisuuden kannalta olla standardoitua. Nykyisin tietunneleissa joudutaan sovelta-
maan useiden eri nimikkeistöjen käsittämiä rakennusosia, mutta jo INFRA-2015 -nimik-
keistössä on riittävät valmiudet tietunneleiden sisällön esittämiseksi nimikkeistön perus-
teella. InfraRYL-nimikkeistön päivittäminen vastaamaan uudistunutta INFRA-nimik-
keistön ei ole vielä toteutunut, joten tätä ennen tarvittavilta osilta tunnelin tietosisällön 
tarkkuus tulee määritellä hankekohtaisesti. 
 
Tietunneleiden käsittämät järjestelmät ja niiden sisältämät komponentit voidaan pääpiir-
teittään mallintaa YIV:n mukaisesti. YIV:ssä komponenttien jaottelu sekä mallinnustark-
kuus perustuvat InfraRYL-nimikkeistöön, josta poiketen tässä diplomityössä suositellaan 
käytettäväksi Infra-nimikkeistöjärjestelmän mukaista rakennusosa- ja hankenimikkeis-
töä. Tiedonsiirron varmistamisen kannalta on oleellista pitää huoli, ettei tietosisällön mää-
rittelyä jouduta luomaan hankekohtaisesti aina uudestaan. 
 
Tiedon mallintaminen YIV:n tai vastaavan valtakunnallisen standardin mukaisesti mah-
dollistaa tehokkaan tiedonsiirron eri järjestelmien välillä. Inframodel-tiedonsiirtoformaa-
tin käyttäminen mahdollistaa nykyisin mallin siirtämisen järjestelmien välillä, mikäli se 
on laadittu YIV:n mukaisesti. 
 
Kunnossapidon kannalta YIV:n mukaisen tietosisältömäärittelyn lisäksi on luovutetta-
vaan tietosisältöön liitettävä huolto-ohjelman määrittelyt. Tiedot huolto-ohjelmasta tulee 
liittää jokaiseen komponenttiin. Huoltotieto voi sisältää esimerkiksi linkin tehtäviin toi-
menpiteisiin, mutta sen on sisällettävä kunnossapidon ohjelmoinnin kannalta olennaisena 
tieto huoltointervalleista. Huoltointervallitiedolla mahdollistetaan kunnossapidon sovel-
lusten kehittäminen tehokkaammiksi. 
 
Kunnossapidon sekä omaisuudenhallinnan kannalta on tärkeää liittää komponenttien 
muodostamiin järjestelmiin tiedot liittyvistä rakenteista ja järjestelmistä. Järjestelmien ja-
otteleminen vastuualueittain mahdollistaa kunnossapidon ohjelmoinnin aliurakoitsija-
mallissa, mutta se vaatii myös tiedot liittyvistä järjestelmistä yhteentörmäysten ehkäise-
miseksi. Omaisuudenhallinnan ja omaisuuden tilan seurannan kannalta on olennaista tie-
tää järjestelmien kunnon kehitys sekä kunnossapidosta vastaava organisaatio.  
 
Tietosisältöjä laatiessa on tärkeää liittää metatietoihin kuvaus kulloinkin käytetystä tal-
lennusjärjestelmästä. Omaisuuden elinkaaren aikana käytettävä nimikkeistö, tarkkuus-
vaatimukset sekä tiedonsiirtoformaatit tulevat mitä todennäköisimmin muuttumaan, jol-
loin on voitava varmistua olemassa olevan tiedon laadusta. Toteumatietoja koostaessa 
tuleekin metatietoihin kirjata, minkä ohjeistuksen vaatimuksilla tieto on laadittu. 
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6.4.1 Komponenttien määrittely 
 
Tietunnelin käsittämät rakenteet voidaan jaotella myös niiden muodostaman objektin 
muodon mukaan yleisesti kolmeen muotoryhmään: 

- Pinta 
- Jatkuva objekti 
- Pistemäinen objekti 

 
Taulukko 2. Erityyppisten objektien perustietomäärittelyt. 

Komponentti Pinta-objekti Jatkuva objekti Pistemäinen objekti 

Geometria pistepilvi 
alku- ja loppukoordi-
naatti pistemäinen objekti 

Sijainti 
tarkkuusvaatimusten 
mukaan 

tarkkuusvaatimusten 
mukaan 

tarkkuusvaatimusten 
mukaan 

Materiaali päämateriaali päämateriaali päämateriaali 

Materiaalin li-
sätieto 

linkitetyt tiedot: massa-
reseptit yms, valmistus-
dokkarit 

linkitetyt tiedot: massa-
reseptit yms, valmistus-
dokkarit 

linkitetyt tiedot: massa-
reseptit yms, valmistus-
dokkarit 

Tyyppi määrittävä tyyppi 
esim. putkityyppi 
HVB400 

esim. kaivotyyppi HVR 
B800 

Asennusaika asennusaika ja asentaja asennusaika ja asentaja asennusaika ja asentaja 

Tila mihin tilaan kuuluu mihin tilaan kuuluu mihin tilaan kuuluu 
Omistaja omistaja omistaja omistaja 

Huolto-ohjelma 
huolto-ohjelman tehtä-
vät 

huolto-ohjelman tehtä-
vät 

huolto-ohjelman tehtä-
vät 

 
 
Objektin sisältämät perustiedot määritellään objektin tyypin mukaisesti taulukossa Tau-
lukko 2 esitetyllä tavalla.  
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Taulukko 3. Esimerkki komponenttien tietovaatimuksista. 

Komponentti 3211 Kaiteet Eristeet Ovet Muut luukut 

3261 Lii-
kenne- ja 
opastus-
merkit 

3262 Liiken-
nevalot ja 
valo-opas-
teet 

Geometria xyz-objekti xyz-objekti xyz-objekti xyz-objekti xyz-objekti xyz-objekti 

Sijainti 
alku- ja lop-
pukoord. 

alku- ja lop-
pukoord. 

XYZ-koordi-
naatit 

XYZ-koordi-
naatit 

XYZ-koordi-
naatit 

XYZ-koordi-
naatit 

Materiaali materiaali materiaali materiaali materiaali 
valmistaja ja 
malli 

valmistaja ja 
malli 

Materiaalin li-
sätieto   

tekniset tie-
dot 

tekniset tie-
dot 

tekniset tie-
dot 

tekniset tie-
dot 

Tyyppi   tyyppi tyyppi tyyppi tyyppi 

Asennusaika 
asennusaika 
ja asentaja 

asennusaika 
ja asentaja 

asennusaika 
ja asentaja 

asennusaika 
ja asentaja 

asennusaika 
ja asentaja 

asennusaika 
ja asentaja 

Tila tila tila tila tila tila tila 

Omistaja omistaja omistaja omistaja omistaja omistaja omistaja 

Huolto-oh-
jelma 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

huoltoväli 
valmistajan 
mukaan 

 
 
Esimerkkinä taulukossa Taulukko 3 on esitetty joidenkin tunnelijärjestelmien toteuma-
tietojen tarpeita kunnossapidon ja omaisuudenhallinnan prosessien kannalta. Esimerkin 
tapausten lisäksi yleisten määrittelyiden mukaisia vaatimuksia sovelletaan rakennusosan 
tyypin mukaisesti komponenttikohtaisesti. Järjestelmätason osittelu perustetaan Infra-ni-
mikkeistöjärjestelmän mukaisiin nimikkeisiin. Nimikekohtaisesti järjestelmien tiedoille 
asetetaan vaatimuksia niin oleellisten tietojen kuin niiden hierarkian ja muodon kannalta. 
 
Esimerkissä on myös komponentteja (eristeet, ovet, muut luukut), joiden määrittely ei 
täysin onnistu Infra 2015 -nimikkeistöjen mukaisesti. Näiden järjestelmien osalta on tar-
peellista tarkentaa nimikkeistöjen sisältöä kattamaan tunneleiden järjestelmien kunnossa-
pitovaiheen tarpeet. 
 
Luovutettavaa toteumatietoa laadittaessa on otettava huomioon, että se toimii myös poh-
jamateriaalina Liikenneviraston Taitorakennerekisteriin laadittavalle rakennekuvauk-
selle. Toteutuneiden rakenteiden tiedot, ja erityisesti poikkeamatiedot, on tärkeä pystyä 
välittämään Taitorakennerekisteriin. Erityisen tärkeää tietojen käytettävyyden kannalta 
on huomioitava, ettei tietoja upoteta vain asiakirjoihin, vaan niiden oleellinen sisältö ku-
vataan myös tietorakenteessa. Tällöinkin asiakirjat voidaan linkata niitä koskevien kom-
ponenttien tietoihin, jolloin myös niiden löytäminen helpottuu. 
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6.4.2 Huoltotehtävien määrittely 
Tietunneleiden huolto-ohjelman koostaminen on nykyisin hankkeen urakoitsijan vas-
tuulla. Useimmiten huolto-ohjelma koostuu laitevalmistajien mukaisista huolto-ohjeista, 
sekä näiden jonkin muotoisesta koonnista huoltokorteiksi. 
 
Huoltotehtävien määrittelyssä on kiinnitettävä huomiota tietojen luettavuuteen tietojär-
jestelmiin. Jokaiseen tehtävään on oleellista liittää kattava kuvaus tehtävästä, mutta yksi-
tyiskohtaisen tiedon siirrossa voidaan kuitenkin käyttää huolto-ohjetta, joka on liitetty 
tehtävään. Tehtävän automaattisesti luettavan sisällön tulisi sisältää ainakin seuraavat tie-
dot: 

- Tehtävän nimike 
- Tehtävän lyhyt kuvaus 
- Tehtävän vastuualue 
- Tehtävän suoritusintervalli 
- Tehtävän kohdeobjekti 
- Tehtävän suoritusohje (mahdollisesti linkitettynä) 

 
Tehtäväkuvausten yhtenäisen muotoilun tarkoituksena on mahdollistaa huollon ohjel-
mointi nykyistä tehokkaammin, sekä myös mahdollistaa omaisuudenhallinnan kannalta 
omistajan laajempi käsitys omaisuuden päivittäisen kunnossapitotoiminnan laajuudesta 
sekä kehityksestä ilman syvällistä kohteeseen perehtymistä. 
 
Huoltotehtävien tulisi olla myös standardoituja, jolloin yhtenäiseen nimikkeistöön poh-
jautuvien tehtävien vertailu on mahdollista. INFRA-nimikkeistöjärjestelmään pohjautuva 
kunnossapitonimikkeistö on jo kehittelyssä, mutta tämänhetkinen kehitysversio ei sovellu 
tunneleiden kunnossapidon tehtäviin. 
 
Vertailtavien tehtävien ja rakenteiden avulla omaisuuden haltijoilla on laajemmat mah-
dollisuudet käsittää kunnossapidon tehokkuutta eri urakoissa, sekä myös luoda laajempi 
yleiskuva tämän vaikutuksesta omaisuuden tilaan yhteistyössä kunnossapitäjän tekemien 
havaintojen sekä tunnelitarkastuksissa tehtyjen havaintojen kanssa. 

6.5 Tiedon käytön kuvaus 
Yhtenäistä kunnossapitomallia voidaan hyödyntää kunnossapitovaiheen aikaisessa työssä 
ja työn suunnittelussa. Mitä enenevissä määrin toiminnassa hyödynnetään yhtä tietomal-
lia, sitä tehokkaammin tiedon organisointi toimii. Mallin käyttämisen hyödyt voidaan ha-
vaita tehokkaimmin päivittäisen toiminnan suunnittelun kehittymisenä.  
 
Kunnossapidon aiheuttamien käyttökatkosten suunnittelussa tietomallin avulla voidaan 
välttää päällekkäisiä työvaiheita sekä mahdollistaa tehokkaampi pääsy lähtötietoihin. 
Mallista poimittujen tietojen perusteella esimerkiksi varaosien hankintaa pystytään tehos-
tamaan. Kunnossapitovaiheen jatkuessa pidempään, pystytään suunnittelussa hyödyntä-
mään enenevissä määrin aiempien huoltojen kerryttämää historiatietoa esimerkiksi vi-
kaantumisherkkyyden tai työvaiheiden keston osalta. 
 
Liikenneviraston toteuttaman tunneleiden tarkastustoiminnan näkökulmasta olisi erittäin 
hyödyllistä saattaa kunnossapitovaiheen aikana syntyvä tieto myös tunnelitarkastajan 
käytettäväksi. Tunnelitarkastajien havainnot rakenteiden kunnosta tallennetaan Taitora-
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kennerekisteriin, joka toimii Liikenneviraston omaisuudenhallintajärjestelmänä. Tunne-
leiden kunnosta ja ominaisuuksista ajantasaisin tieto on useimmiten kunnossapitäjän tie-
dossa, joten oleellisen tiedon välittyminen myös Liikenneviraston omaisuudenhallintaan 
on mahdollistettava mahdollisimman tehokkaasti yhtenäisen kunnossapitomallin avulla. 
 
Nykyistä tehokkaampi mallipohjainen tiedonhallinta vaatii tietomallipohjaisten työsken-
telytapojen jalkauttamista hankkeiden toteuttamiseen. Tämän mahdollistamisessa tilaaja-
organisaatiolla on suurin vastuu, jotta tietomallin elinkaarta pystytään ylläpitämään laa-
jemminkin kuin yksittäisellä hankeosapuolella. Tilaajan on hanketta määriteltäessä pel-
kän tietomallipohjaisen suunnitelman lisäksi asetettava riittävät vaatimukset tietomallin 
sisällölle jo suunnitteluvaiheessa, sekä osattava vaatia tietomallin siirtämistä myös ura-
koitsijan työkaluksi toteumatietojen luovutuksessa. 
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7 Yhteenveto ja päätelmät 

7.1 Yhteenveto 
Tutkimuksessa havaittiin, että nykymuotoisissa tietunneleita koskevissa kunnossapi-
tourakoissa on paljon kehitettävää. Tietunneleiden hallinnoinnissa on pysytty perintei-
sissä asiakirjoihin perustuvissa järjestelmissä, joiden käytettävyys ei kuitenkaan vastaa 
nykypäivän vaatimuksia. 
 
Tietunneleiden sisällön kuvaamiseen nykyaikaisessa kunnossapitomallissa on olemassa 
tarvittavat työkalut, mutta niitä ei ole onnistuttu ottamaan käyttöön. Uusien toimintatapo-
jen vaatimien uusien järjestelmien tueksi vaaditaan kuitenkin nykyistä paremmin jäsen-
nelty tieto rakenteen sisällöstä. 
 
Rakenteen kuvaus voidaan toteuttaa pääosin nykyisten infra-alan nimikkeistöjärjestel-
mien sekä mallinnusohjeiden mukaisesti. Toimintajärjestelmien ja tietosisältöjen määrit-
telyssä ei kuitenkaan pidä unohtaa kunnossapidonaikaista tiedon hyödyntämistä. Nykyis-
ten tietomallivaatimusten sisältö vastaa pääasiassa suunnittelun ja rakentamisen tarpei-
siin, mutta kunnossapitotoiminnan kannalta joitakin oleellisia kohteita tulee näihin oh-
jeistuksiin lisätä. 
 
Kunnossapidon kannalta oleelliset tiedot määriteltäväksi ja lisättäväksi ovat seuraavat: 

- Järjestelmien huolto-ohjelmat 
- Komponenttien sijainti- ja huoltohistoriatiedot 

 
Omaisuudenhallinnan kannalta oleelliset tiedot määriteltäväksi ja lisättäväksi ovat seu-
raavat: 

- Järjestelmiin ja komponentteihin kohdistuneet vauriot ja toimenpiteet 
- Päivittäisen toiminnan tehtävät, sekä niiden vaatimukset 

 
Tutkimuksessa havaittiinkin, ettei tarkalla teknisellä tiedolla ole niinkään hyödynnettä-
vyyttä päivittäisessä kunnossapidossa. Suunnittelun ja rakentamisen kannalta tekniset tie-
dot ovat erittäin tärkeitä, mutta kunnossapidon kannalta erityisesti komponenttien omi-
naisuuksien sekä huoltovaatimusten osalta tietotarve on suurempi. Erityisesti tunnelin 
kunnossapidon kokonaisuuden organisointi yhteen huoltorekisteriin tuottaa enemmän 
hyötyjä. 

7.2 Päätelmät 
Tietunneleiden hallinnoinnin kannalta on ensiarvoisen tärkeää koostaa tunnelikohtainen 
käyttökelpoinen ylläpitomalli. Nykytilanteessa Liikennevirastolla on tietunneleita vielä 
vähän, joten tietosisältöjen laatiminen kunnossapitomalleihin ei tulisi olla vielä mahdoton 
tehtävä. Tunneliomaisuuden määrän ja arvon kasvaessa suuresti, tulee kuitenkin huoleh-
tia erityisesti kunnossapidon aiheuttamien kustannusten sekä liikenteellisten haittojen 
kasvun hillitsemisestä. Tietunneleiden pitkällä aikavälillä aiheuttamien kustannusten ta-
sossa korostuu erityisesti kunnossapidon osuus, jota pystytään hillitsemään hyvällä enna-
koivalla kunnossapidolla. 
 
Infra-alalla on erityisesti tiedonhallinnan kehittämistarpeiden yhteydessä tunnistettu on-
gelmaksi perinteisissä toimintamalleissa pitäytyminen. Perinteisten toimintatapojen ja 
”näin on aina tehty” -asenteen muuttaminen onkin oleellista, mikäli vähenevillä resurs-
seilla pyritään pitämään riittävästi huolta infrasta. 



49 
 

 

 
Siirtyminen 2D-piirustusten maailmasta moniulotteisempien tietomallien käyttöön tullee 
aiheuttamaan haasteita työskentelytapojen kehittämisessä. Oman haasteensa luo myös ra-
kentamisessa vaaditun byrokratian suorittaminen myös jatkossa, kun arkistointi ei perustu 
vain paperitulosteisiin. Tiedon jatkuvalla hyödyntämisellä voidaan kuitenkin osaltaan 
varmistua myös tiedon ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta. 
 
Tilaajaorganisaation vastuuta tiedonhallinnan parantamisessa ei voida korostaa liikaa, 
sillä hankkeisiin liittyvä kehitys tulee pohjautua tilaajan, omaisuuden haltijan, tarpeisiin 
eikä hanketta toteuttavien organisaatioiden toimintaan. Tilaajan on määriteltävä riittävän 
tarkasti vaatimukset tuotettavan rakenteen lisäksi rakennetta kuvaavan tiedon toimittami-
seen. Tietotarvemääritysten lisäksi on keskeistä määritellä riittävällä tarkkuudella esimer-
kiksi toteutetun tietomallin käyttöoikeuden siirtyminen tilaajalle ja tarvittaessa hankkeen 
seuraavaa vaihetta toteuttavalle organisaatiolle.  
 
Tietomallipohjaisten hankkeiden toteuttamisesta on puhuttu infra-alalla pitkään, niiden 
luomat mahdollisuudet on tunnistettu ja eri organisaatioissa on jo kaivattu kehitystä ai-
heeseen liittyen. Ideoiden siirtäminen juhlapuheista hankkeiden toteutukseen on suurim-
milta osiltaan kiinni hanketta johtavien organisaatioiden vaatimuksista ja tahtotilasta, 
jonka mukaista toimintaa tulisi kehittää voimakkaasti. 

7.3 Jatkotutkimus 
Erityisesti YIV:n ja INFRA-nimikkeistöjärjestelmään pohjautuvien järjestelmien määrit-
telyssä tulee ottaa enemmän huomioon myös tietunneleiden sisältämien järjestelmien 
vaatimukset tietosisällössä sekä tiedonsiirrossa. Kunnossapidon sekä omaisuudenhallin-
nan toiminnot tulee myös huomioida entistä enemmän ohjeistusten suunnittelussa nykyis-
ten suunnittelun ja rakentamisen työkaluina toimivien järjestelmien lisäksi. 
 
Yhteisen nimikkeistön kehittäminen kattamaan riittävällä tarkkuudella infrarakenteiden 
kokonaisuudet sekä niiden kunnossapito- ja huoltotoiminnan on tärkeässä roolissa hank-
keiden virtaviivaistamista ajettaessa. 
 
Vaadittujen tietojen sähköistä siirtoa varten on kehitettävä nimikkeistöjärjestelmää ja sen 
kehittymistä tukeva tiedonsiirtoformaatti. Tiedonsiirtoformaatin kehityksessä on tärkeä 
huolehtia sen avoimuudesta, jotta ei luoda vääristynyttä tilannetta jossa toimijoiden tulee 
hankkia lisensoituja työkaluja tiedostojen avaamiseksi. Avoimella formaatilla mahdollis-
tetaan myös formaatin jatkuva kehitys, sekä erillisten lukuohjelmistojen tarpeen poista-
minen. 
 
Tulevaisuudessa olisi hyvä laatia suositukset kunnossapitomallin käytölle ja ylläpidolle 
tietunneleiden elinkaaren kunnossapitovaiheessa. Sisällön ajantasaisuuden ja hyödylli-
syyden kannalta on tärkeää olla olemassa riittävän tarkat kuvaukset prosessin toimin-
nasta, jotta pystytään varmistumaan tuotetun tiedon laadusta.  
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