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Esipuhe  
 
Tietunnelien tarkastuksista on määrätty Liikenneviraston ohjeessa "Tietunnelien hal-
linnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet" (Liikenneviraston ohje 
14/2014), joka perustuu tietunnelidirektiiviin (EUROOPAN  PARLAMENTIN  JA  NEU-
VOSTON  DIREKTIIVI 2004/54/EY,  annettu 29.4.2004, Euroopan   laajuisen tieverkon    
tunnelien turvallisuutta    koskevista    vähimmäisvaatimuksista).  
 
Tarkastustoiminnalla pyritään varmistamaan, että tietunnelit ovat jatkuvasti turvalli-
sia liikennöidä ja että mahdollisiin turvallisuutta tai tietunnelin kuntoa uhkaaviin 
seikkoihin puututaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  
 
Tämän ohjeen tavoitteena on kuvata tarkastusten vastuiden jakautuminen ja osoittaa 
tarkastustoimintaan liittyvä tehtävien ja kustannusten jakautuminen. Tarkastus-
toiminnan tekninen sisältö on kuvattu Teknisten järjestelmien osalta ohjeessa "Tie-
tunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen" (Liikenneviraston ohjeita 27/2015) 
sekä rakenteiden osalta vuonna 2016 valmistuvassa "Tunnelitarkastajan käsikirjas-
sa". 
 
Määräaikaistarkastukset eivät poista tunnelin hallinnoijan vastuuta siitä, että hallin-
noijan on pidettävä tunneli järjestelmineen jatkuvasti niin hyvässä kunnossa, että se 
joka hetki täyttää turvallisuusvaatimukset. 
 
Ohjeen laatimiseen ovat osallistuneet: 
Laura Väisänen, tietunneliturvallisuuden asiantuntija (Liikennevirasto) 
Marja-Kaarina Söderqvist, silta-asiantuntija (Liikennevirasto) 
Pekka Siitonen, silta-asiantuntija (Liikennevirasto) 
Riku Suursalmi, ryhmäpäällikkö (Liikennevirasto) 
 
Helsingissä helmikuussa 2016  
 
Liikennevirasto  
Tekniikka ja ympäristö -osasto / Väylänpito 
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1  Johdanto  

Tietunneleiden tarkastamisesta säädetään ns. tunnelidirektiivissä, joka on implemen-
toitu Suomen käytäntöihin ohjeessa "Tietunneleiden hallinnointi ja turvallisuutta 
koskevat määräykset ja ohjeet" Liikenneviraston ohjeita 14/2014(1. Tietunnelidirektii-
vin mukaisesti tietunnelit tulee tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa ja sen jälkeen 
vähintään 6 vuoden välein. Tietunnelidirektiivi koskee vain yli 500 metrisiä tietunne-
leita TEN-tieverkolla. Kansallisesti on kuitenkin päädytty soveltamaan sen määräyk-
siä myös muille tietunneleille. 

Tietunnelidirektiivin implementoinnin lisäksi Liikennevirastossa on käytössä taito-
rakenteiden tarkastusjärjestelmä, jonka alle myös tietunnelit kuuluvat. Taitorakentei-
den tarkastusjärjestelmä on kuvattu ohjeessa "Taitorakenteiden tarkastusohje", Lii-
kenneviraston ohjeita 17/2013"(2. 

Tarkastustoiminnan tavoitteena on varmistaa, että kohde on turvallinen rakenteen ja 
turvallisuutta ylläpitävien ja parantavien järjestelmien osalta sekä varmistua, että 
kohteen hoito ja ylläpito on tarkoituksenmukaisella tasolla. Tämän vuoksi rajan veto 
direktiivin alaisten tietunneleiden ja muiden tietunneleiden välille ei ole perusteltu. 
Kaikkien tunneleiden osalta on varmistuttava niiden turvallisuudesta. Parhaimmillaan 
tarkastustoiminnan kautta voidaan havaita sellaisia eteneviä vaurioita, joiden kor-
jaaminen ajoissa säästää kustannuksia. 



Liikenneviraston ohjeita 3/2016 7  

Tietunnelien tarkastukset - Yleiset periaatteet ja vastuut
 

 

 

2  Tarkastusten järjestäminen ja 
yhteensovitus 

Tietunnelidirektiivin mukaan tunnelien tarkastuksista ennen käyttöönottoa ja määrä-
aikaistarkastuksista vastaa direktiivissä määrätty tarkastusyksikkö (1, joka on tunnelin 
hallinnoijasta (1 riippumaton. Suomen osalta menettelyksi on sovittu, että Liikenne-
virasto vastaa määräaikaistarkastuksista. Tietunnelien hallintoviranomainen toimii 
tarkastusyksikön puheenjohtajana ja tarkastusyksikkö muodostetaan tarvittavista 
asiantuntijoista, joita voivat olla joko Liikenneviraston tai ELYjen asiantuntijat sekä 
konsulttipalveluina hankitut asiantuntijat sekä tietunnelien turvallisuusvastaava. 
 
Tarkastusyksikön puheenjohtajan tehtävänä on vastata, että tarkastukset tulevat suo-
ritetuksi ja koota tarkastusten tulokset yhteen. Tarkastuksista vastanneiden asian-
tuntijoiden kirjaamien raporttien perusteella tarkastusyksikön puheenjohtaja arvioi, 
onko tietunneli turvallisesti liikennöitävissä ja määrittelee mahdollisesti tarvittavat 
toimenpiteet ja niiden kiireellisyyden. 
 
Tietunnelien osalta tehtävät tarkastukset ovat: 
 
– Käyttöönottotarkastus ennen tunnelin käyttöönottoa teknisille järjestelmille 

(LVIS, liikenteenhallinta ja turvavarusteet) ja rakenteelle (tunnelin yleistarkastus) 
o käyttöönottotarkastus tehdään samalla kun varmistutaan siitä, että tun-

neli ja sen järjestelmät vastaavat kohdekohtaisia laatuvaatimuksia. 
– Vuositarkastukset osana tunnelin hoitoa 

o vuositarkastuksista vastaa tunnelin hallinnoija; tarkastuksen suorittaa 
tunnelin hoitourakoitsija. 

– Määräaikaistarkastukset tunnelin käyttöönoton jälkeen vähintään kuuden vuo-
den välein teknisille järjestelmille ja rakenteelle sekä tunnelin hoidolle ja ope-
roinnille 

o rakennetarkastus tehdään laajennettuna yleistarkastuksena ja sitä täy-
dennetään mahdollisesti erikoistarkastuksilla 

o teknistenjärjestelmien osalta tarkastetaan, että toiminta täyttää tunnelin 
turvallisuuden kannalta olennaiset vaatimukset, jotka tarkastushetkellä 
ovat voimassa 

o tunnelin hoidon onnistumista tarkastellaan sekä hallinnoijan ja hoito-
urakoitsijan ylläpitämien asiakirjojen että teknisten järjestelmien ja ra-
kenteen tarkastusten tulosten kautta 

o tunnelin operoinnin osalta keskitytään toimintamallien, koulutuksen ja 
ohjeistuksen ajantasaisuuteen sekä tapahtumien läpikäynnissä esille tu-
levien seikkojen tarkastamiseen. 

 
Käyttöönottotarkastusten yhteydessä rakennuttajalla (hankkeella) on päävastuu tar-
kastusten järjestämisestä. Tunnelien hallintoviranomainen toimii taustalla ja tarkas-
tusten tulokset tulevat hänelle arvioitavaksi sitä mukaan, kun tarkastuksia on suori-
tettu, kuitenkin viimeistään käyttöönottoesityksen yhteydessä. 
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Määräaikaistarkastusten yhteydessä hallintoviranomainen toimii tarkastusyksikön 
puheenjohtajana ja tarkastusten toimeenpanijana, kutsuu tarkastusyksikön kokoon 
tarvittavista asiantuntijoista (LiVi tieliikenteen tekniset järjestelmät -ryhmä, KaS-ELY 
Tietelematiikkayksikkö, LiVi taitorakenneyksikön tarkastuksista vastaava ja valittu 
rakennetarkastaja jne.) ja kokoaa tarkastuksien raportin tarkastajien osaraporteista. 
 
Tavoitteena on, että määräaikaistarkastukset suoritetaan kokonaisuutena, jolloin voi-
daan muodostaa kokonaiskuva tunnelin tilasta. Tavoitteena on myös, että sekä ra-
kennetarkastus että teknisten järjestelmien tarkastus saadaan tehtyä samoilla liiken-
nejärjestelyillä.  
 
Korvausinvestoinnit ja tunnelin ylläpitoon liittyvät isommat korjaukset voivat vaikut-
taa tarkastusten ajankohtiin. Kohdekohtaisesti tulee sovittaa tarkastusajankohdat 
siten, että 6 vuoden määräväli ei ylity. Tarkastusväliä voidaan myös tihentää tarvit-
taessa, mikäli syytä ilmenee esimerkiksi tunnelin rakenteiden tai järjestelmien kun-
non tai epävakauden vuoksi. Jos tarkastusväliä tihennetään, tulee keskustella tarkas-
tusten kustannusten jakamisesta ja huomioida tarkastukset budjeteissa, myös ELY-
keskusten ja tieyhtiöiden vastattavaksi jäävän liikennejärjestelyjen osalta. 

 



Liikenneviraston ohjeita 3/2016 9  

Tietunnelien tarkastukset - Yleiset periaatteet ja vastuut
 

 

 

3  Tietunnelin rakenteisiin liittyvät 
tarkastukset 

Tietunnelien rakenteet ovat tunnelin turvallisuuden kannalta tärkein yksittäinen teki-
jä. Rakenteen kunnosta huolehtimisella ja vaurioiden varhaisella havaitsemisella voi-
daan myös säästää merkittävästi kustannuksissa, kun korjaustyöt osataan aloittaa 
riittävän aikaisessa vaiheessa. 
 

3.1  Tietunnelin rakenteiden tarkastus ennen 
käyttöönottoa 

Ennen tietunnelin käyttöönottoa ja urakan vastaanottotarkastusta tulee suorittaa 
tunnelin rakenteelle vastaanottotarkastus. Ennen tarkastusta kohteen toteumapiirus-
tukset tulee olla valmiit arkistomääräysten mukaisesti ja kohde tulee olla vietynä tai-
torakennerekisteriin. Arkistoinnista lisätietoja voi kysyä Liikenneviraston arkistosta 
(arkisto@liikennevirasto.fi) Rakennuttaja varaa tarkastuksille tarvittavan ajan ennen 
tunnelin käyttöönottoa.  
 
Tietunnelin ensimmäinen rakennetarkastus tehdään yleistarkastustasoisena. Tarkas-
tuksen tulokset viedään taitorakennerekisteriin. Lisäksi tarkastuksen suorittaja kir-
joittaa tarkastuksen tuloksista lyhyen lausunnon, josta käy yleispiirteisesti ilmi raken-
teen tila ja mahdolliset laatuongelmat ja seurattavat asiat. Lausunnon mallipohja on 
liitteenä (liite 1). Lausunto liitetään tunnelin käyttöönottoesitykseen. 
 
Tarkastuksen hankinnasta ja kustannuksista vastaa tunnelin rakennuttaja (hanke, 
jossa tunneli on rakennettu). Liikenneviraston taitorakenneyksikkö voi avustaa tar-
kastajan valinnassa. Tarkastusta suorittamaan valitaan henkilö, jolla on Liikenne-
viraston taitorakennetarkastajan tutkinto tunnelien osalta. Tarkastaja ei voi olla koh-
teen toteuttamiseen tai suunnitteluun osallistuneesta yrityksestä. 
 

3.2  Tietunnelin rakenteiden määräaikais-
tarkastukset 

3.2.1   Tarkastusta edeltävät toimenpiteet 

Tarkastuksen tilaaja, yleensä Liikenneviraston taitorakenneyksikkö, laatii tarkastusta 
koskevat työturvallisuuteen liittyvät turvallisuusohjeet. Tarkastuksen suorittajaksi 
valittu taho laatii työtä varten turvallisuussuunnitelman, joka sisältää riskikartan, 
jonka avulla kuvataan työhön liittyvät riskit ja miten riskejä ehkäistään tai pienenne-
tään. 
 
Tunnelin hallinnoija toimittaa tarkastuksia varten kaikki tunneliin liittyvät asiakirjat 
(hoitoon liittyvät asiakirjat, tunnelin turvallisuusasiakirjat, tiedot tunnelin tapahtu-
mista ja kaikki tiedot rakenteissa havaituista poikkeamista jne.) tarkastusyksikölle. 
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3.2.2  Ensimmäinen määräaikaistarkastus rakenteille 

Ensimmäinen määräaikaistarkastus tehdään ennen rakenteeseen liittyvän takuuajan 
päättymistä, yleensä noin 5 vuotta tunnelin käyttöönoton jälkeen. Tarkastus tehdään 
laajennettuna yleistarkastuksena ja tarkastuksen suorittaa henkilö, jolla on Liikenne-
viraston taitorakennetarkastajan tutkinto tunneleista.  
 
Tarkastus tulee tehdä ennen takuuajan päättymistä, jotta mahdolliset takuun piirissä 
olevat viat tulevat havaituksi ja niiden korjaaminen voidaan osoittaa tunnelin rakenta-
jalle. 
 
Tarkastuksen hankinnasta ja tarkastuksen kustannuksista vastaa Liikenneviraston 
taitorakenneyksikkö. Tunnelin hallinnoija vastaa tarkastukseen liittyvien materiaalien 
(esim. henkilönostimet ja muut vastaavat apuna tarkastuksessa tarvittavat laitteet) 
toimittamisesta ja tarkastusten aikaisista liikennejärjestelyistä ja näiden kustannuk-
sista. 
 
3.2.3   Muut määräaikaistarkastukset rakenteille 

Määräaikaistarkastukset tulee tehdä vähintään joka kuudes vuosi. Ensimmäisen mää-
räaikaistarkastuksen jälkeen tarkastukset ajoitetaan tehtäväksi 6 vuoden välein laa-
jennettuina yleistarkastuksina. Määräaikaistarkastukset suorittaa aina henkilö, jolla 
on Liikenneviraston taitorakennetarkastajan tutkinto tunneleista. 
 
Tunnelin oltua 10–12 vuotta liikenteellä, yleensä toisen määräaikaistarkastuksen yh-
teydessä, tulee harkita tunnelin laserskannausta mahdollisten ongelmakohtien pai-
kantamiseksi. Laserskannaus toistetaan tarvittaessa joka 6. tai 12. vuosi. Arvio tar-
peesta tehdään kohdekohtaisesti. Jos kyseessä on pitkä (yli 1 000 m) tunneli, voidaan 
laserskannaus ottaa tueksi kaikkiin määräaikaistarkastuksiin.  
 
Rakenteille tehtävät määräaikaistarkastukset pyritään suorittamaan yhtä aikaa tek-
nisten järjestelmien määräaikaistarkastusten kanssa, jos tämä on mahdollista. Tar-
kastusyksikön puheenjohtaja huolehtii tarkastusten yhteensovittamisesta. 
 
Tunnelin hallinnoija vastaa tarkastukseen liittyvien materiaalien (esim. henkilö-
nostimet ja muut vastaavat apuna tarkastuksessa tarvittavat laitteet) toimittamisesta 
ja tarkastusten aikaisista liikennejärjestelyistä ja näiden kustannuksista. 
 
3.2.4  Raportointi 

Määräaikaistarkastusten tulokset viedään taitorakennerekisteriin. Lisäksi tarkastuk-
sista laaditaan lyhyt yhteenveto, jossa kuvataan lyhyesti tunnelin rakenteiden yleis-
kunto. Ongelmakohteet, korjattavat ja seurattavat asiat, nostetaan raportissa selvästi 
esille. Raportin mallipohja on liitteenä (liite 2).   
 
Tarkastuksen aikana tulee ottaa kohteesta sekä yleiskuvia että kuvat vauriokohteista. 
Kuvat viedään taitorakennerekisteriin nimettynä taitorakennerekisteriä koskevien oh-
jeiden mukaisesti. 

 



Liikenneviraston ohjeita 3/2016 11  

Tietunnelien tarkastukset - Yleiset periaatteet ja vastuut
 

 

 

Mikäli määräaikaistarkastuksessa tulee ilmi seikkoja, jotka aiheuttavat välitöntä vaa-
raa liikenteelle, tulee niistä ilmoittaa välittömästi havainnon jälkeen tilaajalle, tietun-
nelien hallintoviranomaiselle sekä tietunnelin hallinnoijalle. 
 

3.3  Erikoistarkastukset rakenteille 

Mikäli laajennettua yleistarkastusta tehtäessä havaitaan merkittäviä vaurioita tai 
muuten epäillään merkittäviä puutteita rakenteissa, tehdään tunnelille erikoistarkas-
tus, joka keskittyy vauriokohteen tarkastamiseen ja vaurion syyn selvittämiseen. 
 
Erikoistarkastuksen hankinnasta ja kustannuksista tarkastuksen osalta vastaa Liiken-
neviraston taitorakenneyksikkö. Tarkastuksen aikaisista liikennejärjestelyistä ja tar-
kastuksessa apuna käytettävien laitteiden toimittamisesta ja näiden kustannuksista 
vastaa tietunnelin hallinnoija. 
 
Erikoistarkastuksen tulokset viedään taitorakennerekisteriin ja tarkastuksen perus-
teella saadut tiedot ja ehdotukset korjauksista toimitetaan tietunnelin hallinnoijalle, 
joka vastaa jatko suunnittelusta ja korjausten toteuttamisesta. 
 

3.4  Tietunnelin hallinnoijalle kuuluvat 
rakennetarkastukset 

Tietunnelin hallinnoijan vastuulla on, että tunneli on jatkuvasti turvallisesti liikennöi-
tävässä kunnossa. Kuten muillekin taitorakenteille, myös tunneleille tulee tehdä vuo-
sitarkastukset. Vuositarkastuksen suorittaminen on hallinnoijan vastuulla ja tarkas-
tukset suorittaa yleensä hoitourakoitsija. Vuositarkastus toteutetaan kävelytarkas-
tuksena. Erikoiskohteita, kuten tunnelissa olevia ovia ja luukkuja, tulee avata vähin-
tään pistokoeluontoisesti tarkastuksen yhteydessä, jotta niiden avausmekanismien 
toimivuudesta voidaan varmistua. Hallinnoija määrittelee vuositarkastuksen tarkan 
sisällön ja raportoinnin tarkemmat ohjeet hoitoasiakirjoissaan. Hallinnoijalla tulee 
olla hoito-ohjelman yhteydessä ohjeistus vuositarkastusten raportoinnista. Esimer-
kiksi sähköinen järjestelmä, johon jää tarkastuksen suorittajan puumerkki tarkastuk-
sen suorittamisesta tai lomakkeisto, johon tarkastukset kuitataan allekirjoituksella 
tehdyiksi. Vuositarkastuksen suorittaja kuittaa tarkastuksen tehdyksi allekirjoituksel-
laan tai muulla merkinnällä, josta tarkastuksen suorittaja käy ilmi. Myös yksittäisten 
tunnelin osien (esimerkiksi ovien) tarkastusten tekijät kuittaavat tarkastukset siten, 
että tarkastuksen tekijä tiedetään. Tarkastuksen tekijä vastaa tarkastustyöstään. 
 
Vuositarkastus voidaan jakaa osiin ja suorittaa osin eri vuoden aikoina. Vuositarkas-
tukseen tulee sisällyttää myös talviolosuhteisiin liittyvien paannejään ja tunnelin kat-
toon muodostuvien jääpuikkojen kartoittaminen.  
 
Vuositarkastuksen tekijän tulee suorittaa siltojen vuositarkastajan koulutus. Vuosi-
tarkastuksissa rakenteen osalta tulee soveltaa "Siltojen vuositarkastusohjetta", Tie-
hallinto 2009(3. Tulevaisuudessa on tarkoitus, että myös vuositarkastusten tulokset 
havaittujen puutteiden osalta viedään taitorakennerekisteriin. 
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4  Tietunnelin teknisiin järjestelmiin 
liittyvät tarkastukset 

Tietunnelien teknisiin järjestelmiin kuuluvat LVIS-järjestelmät, liikenteenhallinta-
järjestelmät sekä turva- ja viestintäjärjestelmät (esim. virve-verkko ja hätäasemat). 
Teknisten järjestelmien avulla parannetaan tunnelin turvallisuutta ja lievennetään 
vaaratilanteiden seurauksia. Osa järjestelmistä on turvallisuuden kannalta kriittisiä ja 
osa tukevia. Teknisten järjestelmien tarkastuksia on tarkemmin ohjeistettu teknisestä 
näkökulmasta ohjeessa "Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen", Liiken-
neviraston ohjeita 27/2015(4. 
 

4.1  Tietunnelin teknisten järjestelmien 
tarkastukset ennen kohteen käyttöönottoa 

Tietunnelin tekniset järjestelmät tulee tarkastaa ennen niiden käyttöönottoa ja ennen 
vastaanottoa. Teknisten järjestelmien tarkastuksia ennen kohteen käyttöönottoa 
vetää Tieliikenteen tekniset järjestelmät -ryhmä Tieliikenteen palvelut -yksiköstä. 
Tarkastuksiin osallistuu riittävän laaja joukko teknisten järjestelmien asiantuntijoita 
Liikennevirastosta ja Kaakkois-Suomen ELYstä.  Asiantuntijoina ja apuna käytetään 
tarvittaessa myös konsultteja, jotka eivät ole vastanneet kohteen toteutuksesta tai 
suunnittelusta. 
 
Tarkastuksissa varmistetaan, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla ja luo-
tettavasti sekä että suunniteltu tapa on oikea ja turvallinen. Tarkastuksissa arvioi-
daan myös järjestelmien riittävyys sekä asennusten turvallisuus, järkevyys ja huolet-
tavuus. Lisäksi tarkastetaan, että järjestelmässä ja toiminnassa on varauduttu riittä-
vällä tasolla vikatilanteiden hallintaan mm. järjestelmän ja sen osien kahdennusten ja 
sähkönsyötön varmistusten osalta, riittävällä varaosavarastolla sekä toimintamallien 
laadinnalla. Tarkastuksissa käydään myös läpi teknisten järjestelmien dokumentointi.  
 
Tietunnelin rakennuttaja vastaa siitä, että ennen tunnelin käyttöönottoa teknisten 
järjestelmien tarkastuksille varataan riittävä aika. Tarkastukset voidaan aloittaa, kun 
järjestelmät on asennettu ja niiden toteuttaja on tehnyt itselle luovutuksen. Raken-
nuttaja vastaa teknisten järjestelmien tarkastuksen kustannuksista ja tarvittavista 
järjestelyistä. 
 
Teknisten järjestelmien tarkastuksien suorittaja laatii tarkastuksista hankkeelle tar-
kastusraportit, joista käy ilmi kunnossa olevat ja korjausta vaativat järjestelmät ja 
toiminnot. Tarkastusraportit toimitetaan hankkeelle sekä Tietunnelien hallintoviran-
omaiselle ja turvallisuusvastaavalle sitä mukaa, kun niitä syntyy. Lisäksi tarkastajat 
laativat tarkastusten lopputuloksesta lausunnon, jossa kuvataan tunnelien käyttöön-
oton edellytysten täyttyminen teknisten järjestelmien puolesta. Lausunto liitetään 
osaksi tunnelin käyttöönottoesitystä. Lausunnon mallipohja on liitteenä 3. 
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Mikäli teknisten järjestelmien vastaanotto tapahtuu vasta käyttöönoton jälkeen, tulee 
ennen vastaanottotarkastusta ja vastaanottoa käydä mahdolliset puutteet järjestel-
missä yhdessä Tieliikenteen tekniset järjestelmät -ryhmän ja heidän avuksi tarvitse-
mien ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Puutteiden korjaamisesta sovitaan en-
nen vastaanottoa. 
 

4.2   Ennen takuuajan päättymistä tehtävä 
tarkastus 

Ennen teknisten järjestelmien takuuajan päättymistä käydään läpi Liikenneviraston ja 
ELY-keskusten teknisten järjestelmien asiantuntijoiden ja tie-liikennekeskuksen 
kanssa järjestelmien tila ja toimintavarmuus.  
 
Tarkastusta ei tehdä määräaikaistarkastuksen laajuudessa. Tavoitteena on, että ta-
kuun piirissä olevat viat tulee saada korjattua takuutyönä. Mahdolliset korjaustarpeet 
liittyen takuuseen osoitetaan teknisten järjestelmien toteuttajalle kohteesta vastan-
neen rakennuttajan (hankkeen) kautta. 
 

4.3  Teknisten järjestelmien määräaikais-
tarkastukset 

Tarkastukset tehdään pääsääntöisesti 6 vuoden välein. Koska rakenteelle on tarkoi-
tuksenmukaista tehdä ensimmäinen määräaikaistarkastus ennen takuun päättymistä, 
yleensä noin 5 vuotta käyttöönoton jälkeen, pyritään kokonaisuuden hallinnan vuoksi, 
myös teknisten järjestelmien osalta samaan aikatauluun. 
 
Teknisten järjestelmien määräaikaistarkastukset suunnitellaan tarkastusyksikön toi-
mesta ennen tarkastusten toteuttamista. Tarkastusyksikkön puheenjohtajana toimii 
tietunnelien hallintoviranomainen ja siihen kuuluu riittävä määrä teknisten järjestel-
mien asiantuntijoita Tieliikenteen tekniset järjestelmät -ryhmästä, KaS-ELYn Liiken-
netelematiikka -yksiköstä sekä konsulteja. Suunnittelu aloitetaan kohteesta riippuen 
3–6 kuukautta ennen tarkastusajankohtaa. Tarkastusten sisältöä on käsiteltyohjeessa 
"Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen", Liikenneviraston ohjeita 
27/2015.  
 
Tarkastuksia varten pyydetään tietunnelin hallinnoijalta hoitoon liittyvä materiaali ja 
hoidon yhteydessä suoritettujen tarkastusten tulokset sekä tiedot tunnelin tapahtu-
mista ja tietunnelin turvallisuusasiakirjat sekä muut tarvittavat dokumentit kohtee-
seen liittyen.  
 
Määräaikaistarkastusten taso sovitetaan kohteen mukaan ja taso päätetään tarkas-
tusyksikössä ennen tarkastuksen suunnittelua tai sen aikana. Tavoitteena on, että 
tarkastuksissa keskitytään varmistamaan, että tekniset järjestelmät toimivat sen het-
kiset vaatimukset huomioiden riittävän turvallisella tasolla. Lisäksi arvioidaan järjes-
telmien käytettävyyttä ja uusimistarpeita. 
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Pääosa tarkastustyöstä tehdään virkatyönä, koska ulkopuoliset tahot eivät tunne riit-
tävän hyvin tarkastettavia järjestelmiä. Tunnelin hallintoviranomainen kokoaa tarvit-
tavat asiantuntijat tarkastusyksikköön. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä ai-
heutuvista kustannuksista vastaa Liikenne- ja työturvallisuusyksikkö. Tunnelin hallin-
noija vastaa sekä liikennejärjestelyistä että tarvittavien tarkastuksessa apuna käytet-
tävien laitteiden (esimerkiksi henkilönostimet) toimittamisesta ja näiden kustannuk-
sista. 
 

4.4  Tietunnelin hallinnoijalle kuuluvat 
teknisten järjestelmien tarkastukset 

Tietunnelin hallinnoijalle kuuluu vastuulla on tunnelin kunto ja liikennöitävyys myös 
teknisten järjestelmien osalta. Teknisten järjestelmien hoitourakka on joko osa tie-
tunnelin hoitourakkaa, jollain tavalla alisteinen sille tai kokonaan oma urakkansa. 
Urakkamallista riippuen teknisten järjestelmien hoitourakasta vastaa hankinta-alueen 
ELY-keskus tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennetelematiikkayksikkö.  
 
Hallinnoija vastaa siitä, että tekniset järjestelmät tarkastetaan säännöllisesti ja ne 
toimivat turvallisesti. Hallinnoija vastaa siitä, että tunnelin teknisille järjestelmille on 
laadittu hoito-ohjelma, jota noudatetaan. Hoitoasiakirjoista on käytävä ilmi mm. kriit-
tisten turvalaitteiden säännölliset tarkastusten suorittaminen. Kriittiset järjestelmät 
tulee tarkastaa säännöllisesti laitevalmistajan ohjeiden mukaisesti, huomioiden jär-
jestelmiä koskevat standardit ja suositukset, jotta niiden toiminnasta voidaan varmis-
tua. Esimerkiksi hätäpuhelimet ja paloilmaisinpainikkeet tulee tarkastaa siten, että 
jokainen yhteyspiste tulee tarkastetuksi vähintään kerran vuodessa. Turvallisuuden 
kannalta kriittisten järjestelmien tarkastusten osalta hallinnoijalla tulee olla tietunne-
lin hoito-ohjelman yhteydessä ohjeistus turvallisuuden kannalta kriittisten teknisten 
järjestelmien tarkastusten raportoinnista. Esimerkiksi sähköinen järjestelmä, johon 
jää tarkastuksen suorittajan puumerkki tarkastuksen suorittamisesta tai lomakkeisto, 
johon tarkastukset kuitataan allekirjoituksella tehdyiksi. 
 
Hallinnoija toimittaa hoidon yhteydessä tehdyistä tarkastuksista syntyneen materiaa-
lin määräaikaistarkastuksia hoitavalle tarkastusyksikölle ennen määräaikaistarkas-
tusten suunnittelun aloittamista.  
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5  Muut tarkastettavat asiat 

Hallinnoijan toiminta 
 
Määräaikaistarkastusten yhteydessä tarkastusyksikkö käy läpi tunnelin hallinnoijan 
toimittamat hoitoon liittyvät asiakirjat ja hoidon aikaisten tarkastusten tulokset. Tar-
kastusyksikkö voi omien tarkastustensa ja toimitettujen asiakirjojen pohjalta esittää 
muutoksia ja suosituksia tunnelin hoitoon ja ylläpitoon määräaikaistarkastuksen ra-
portoinnin yhteydessä. 
 
Tarkastusyksikkö käy läpi tietunnelin turvallisuusasiakirjat ja niiden ajantasaisuuden 
ja varmistaa materiaalin perusteella, että säännölliset pelastusharjoitukset on pidetty 
ja niissä esille tulleisiin palautteisiin vastattu ja toimenpiteisiin ryhdytty riittävällä 
tasolla. 
 
Tietunnelin operointi ja toimijat 
 
Määräaikaistarkastuksia varten pyydetään tieliikennekeskukselta tai tunnelin hallin-
noijan kautta tieliikennekeskusta ja muita viranomaisia koskevat toimintaohjeet ja 
järjestelmien käyttöohjeet sekä tiedot pidetyistä koulutuksista ja niissä esitetyistä 
materiaaleista ja tiedot tunnelin tapahtumista. Tieliikennekeskukselta tai hallinnoijal-
ta pyydetään tiedot tunnelin tapahtumista tarkastusväliltä. 
 
Tieliikennekeskus voi myös antaa oman arvionsa teknisten järjestelmien toimivuu-
desta ja esittää näkemyksiä tarvittavista korjauksista ja uudistuksista tarkastusyksi-
kölle. 
 
Tarkastusyksikkö käy saadun materiaalin läpi ja kiinnittää huomiota erityisesi koulu-
tusmateriaalin ajantasaisuuteen ja toimintamalleihin. Tapahtumaraporttien osalta 
tarkastusyksikkö käy läpi onko niiden osalta havaittavissa toistuvuutta, joka voi joh-
tua järjestelmissä, rakenteissa tai toimintamalleissa olevista puutteista. Tarkastus-
yksikkö voi esittää muutoksia ja suosituksia ohjeistukseen, koulutukseen tai toimin-
tamalleihin määräaikaistarkastusraportin yhteydessä.  
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6  Yhteenveto tarkastusten raportoinnista ja 
kustannusten kohdentumisesta 

Ennen tietunnelin käyttöönottoa tehtävät tarkastukset 
 
Ennen käyttöönottoa pidettävästä rakennetarkastuksesta laaditaan  lausunto, josta 
käy ilmi tunnelin rakenteiden tilanne ja kunto. Lausunto liitetään osaksi tietunnelin 
käyttöönottoesitystä. Rakennetarkastuksen havainnot puutteista ja poikkeamista vie-
dään myös taitorakennerekisteriin. Lausunto arkistoidaan käyttöönottoluvan yhtey-
dessä hallintoviranomaisen käyttöönottoluvan yhteydessä. 
 
Teknisten järjestelmien tarkastuksista ennen käyttöönottoa laaditaan hanketta varten 
tarkastusraportit, joista käy ilmi tarkastusten tulokset sekä korjattavat asiat. Lisäksi 
käyttöönottoesityksen liitteeksi kirjoitetaan lausunto siitä onko tunnelin tekniset jär-
jestelmät siinä kunnossa, että tunneli on otettavissa turvallisesti käyttöön. Lausunto 
arkistoidaan käyttöönottoluvan yhteydessä hallintoviranomaisen toimesta.  
 
Kaikista ennen käyttöönottoa olevien tarkastusten kustannuksista ja organisoi-
misesta vastaa rakennuttaja/hanke. 
 
Määräaikaistarkastukset 
 
Määräaikaistarkastuksien rakenteiden laajennetusta yleistarkastuksen tulokset vie-
dään taitorakennerekisteriin. Lisäksi tarkastuksesta laaditaan tarkastusraportti, josta 
ilmenee yleisellä tasolla tunnelin kunto ja merkittävimmät puutteet ja seurattavat 
asiat sekä suositukset puutteiden korjausaikataulusta. Tarkastusyksikön puheen-
johtaja liittää raportin osaksi koko määräaikaistarkastusta koskevaa raporttia.  
 
Määräaikaistarkastusten osalta teknisten järjestelmien tarkastusten raportoidaan oh-
jeen "Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen", Liikenneviraston ohjeita 
27/2015 mukaisesti. Tarkastusyksikön puheenjohtaja vastaa, että raportin liittämises-
tä määräaikaistarkastusten kokonaisraporttiin. 
 
Määräaikaistarkastuksiin kuuluvien muiden tarkastettavien asioiden osalta raportoin-
ti tapahtuu määräaikaistarkastuksen raportin osana. 
 
Määräaikaistarkastuksen kokonaisraportille annetaan asiakirjanumero ja se viedään 
Liikenneviraston arkistoon. Arkistoinnista vastaa tarkastusyksikön puheenjohtaja. 
 
Määräaikaistarkastusten organisoinnista vastaa tarkastusyksikkö puheen-johtajansa 
johdolla. Rakenneteknisten tarkastusten kustannukset katetaan Taitorakenneyksikön 
budjetista perusväylänpidon rahoituksesta. Teknisten järjestelmien ja muiden määrä-
aikaistarkastuksiin liittyvien seikkojen tarkastusten kustannukset katetaan Liikenne- 
ja työturvallisuusyksikön budjetista perusväylänpidon rahoituksesta. 
 
Määräaikaistarkastusten liikennejärjestelyistä ja tarkastuksissa apuna käytettävistä 
laitteista ja välineistä (esim. henkilönostimet) vastaa hallinnoija. 
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Muut tarkastukset 
 
Rakenteiden erikoistarkastuksien tulokset viedään taitorakennerekisteriin. Lisäksi 
erikoistarkastuksesta syntyy aina raportti, jossa käsitellään ongelman synnyn syytä 
sekä ehdotuksia tilanteen korjaamisesta. Erikoistarkastusten kustannuksista vastaa 
Liikenneviraston taitorakenneyksikkö. Tietunnelin hallinnoija vastaa tarkastuksen 
aikaisista liikennejärjestelyistä ja hankkii tarvittavat välineet, joita tarkastuksissa tar-
vitaan apuna (esim. henkilönostimet). 
 
Hallinnoijan vastuulle kuuluvat tarkastukset raportoidaan osana hoidon raportointia. 
Tunnelin vuositarkastus voidaan jakaa osiin, kunhan asiat tulee tehtyä ja kirjattua 
ylös. Hallinnoija käsittelee tarkastuksen tulokset työmaakokouksessa ja tuo tiedoksi 
hallintoviranomaiselle tiedoksi tarvittavat asiat. 
 
Kaikissa tarkastuksissa tulee ottaa valokuvia erityisesti puutteista ja vauriokohdista 
sekä yleiskuvia tunneleista. Rakennetarkastusten osalta kuvat tallennetaan siltarekis-
teriin. Muiden tarkastusten osalta tallentamisesta sovitaan kohdekohtaisesta. 
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Tietunnelien tarkastamiseen liittyvät ohjeet ja 
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3) Siltojen vuositarkastusohje, Tiehallinto 2009 
 
4) Tietunnelien teknisten järjestelmien tarkastaminen, Liikenneviraston ohjeita 

27/2015 
 
Tunneleiden ja kallioleikkausten rakenteiden tarkastamistoiminnan kehittäminen, 
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