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Tiivistelmä 

Iin alueurakkaan 2016–2021 sisältyi tavoite kunnossapidon digitalisoimisesta. Tar-

kastelu kohdentui urakan toteuttamisvaiheeseen. Kehittämisen painopisteiksi ase-
tettiin reaaliaikaisen tilannekuvan tuottaminen, tiedon hyödyntäminen, sekä kun-
nossapitourakoiden työnohjaus ja tiedonkulku.  

Kehitystyö tehtiin siten, että kehitetyt tekniset ratkaisut otettiin nopeasti käyttöön 
arvioitavaksi käytännön projektitoimintaan. Kehitystyö aloitettiin ajantasaisen tie-
don tuottamisella tiestön tilasta. Tiedon keräämisessä käytettiin älypuhelimia, joilla 

tiedon tuottaminen on mahdollista helposti joukkoistaa. Puhelimilla kerättiin kuva- 
ja sensoriaineistoa. Seuraavina kehitysvaiheina kehitystyö kohdentui tiedon analy-
sointiin ja työnohjauksen digitalisointiin ja tiedonkulkuun. Toimintamallien ja tek-

nisten ratkaisujen kehittämistä koordinoitiin ohjausryhmässä, jossa tilaajan ja ura-
koitsijan lisäksi olivat edustettuina myös tietopalveluiden tuottajat. 

Keskeisinä tuloksina todettiin, että joukkoistamalla voidaan parantaa ajantasaista 

tilannekuvaa tiestön tilasta aiempaan tarkastuksiin perustuvaan toimintatapaan 
verrattuna ja työnsuunnittelun- ja ohjauksen digitalisoinnin avulla voidaan paran-
taa tiedonkulkua urakan osapuolten välillä sekä nopeuttaa päätöksentekoa, mikä 

johtaa toiminnan tehostumiseen ja resurssien parempaan käyttöön. Teknologian 
kehitys luo jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kunnossapidon toimintamallien uudis-
tamiseen. Joukkoistamisen avulla tiestön tilasta saadaan ajantasaista tietoa sekä 
suoraan tienkäyttäjiltä että osana kunnossapidon työprosesseja. Ajantasainen ti-

lannetieto mahdollistaa töiden tehokkaan ja oikea-aikaisen toteuttamisen. Tiestöltä 
kerättyä kuva- ja muuta aineistoa voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi inventoin-
neissa ja tienkäyttäjien palautteiden käsittelyssä. Datan automaattinen analysointi 

on kuitenkin välttämätöntä, jotta suuresta tietomäärästä saadaan nostettua esiin 
kunnossapidon ja työnohjauksen kannalta oleelliset asiat. 
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Sauli Ruuska, Asser Lähdemäki, Juha-Matti Halme, Oiva Huuskonen: Ijos data-
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Sammanfattning 

I Ijos områdesentreprenad 2016–2021 ingick ett mål att digitalisera underhåll. 
Granskningen riktades till arbetets genomförandefas. Som tyngdpunkt för utveckl-

ingen sattes att skapa en situationsbild i realtid, utnyttja information, samt under-
hållningsarbetes arbetshandledning och informationsflöde.  

Utvecklingsarbetet framskred med att snabbt ta i bruk tekniska lösningar som ut-

vecklats för att uppskatta hur de fungerar i praktiken i projekten. Utvecklingsar-
betet började med att framställa aktuell information om vägnätets skick. Smartte-
lefoner användes för att samla in informationen. Med telefonerna är det lätt att 

crowdsourca framställningen av information. Med telefonerna samlades bild- och 
censormaterial. I följande utvecklingsfaser riktades utvecklingsarbetet på analyse-
ring av informationen och digitalisering av arbetshandledning och informations-

flöde. Utvecklingen av verksamhetsmodellerna och tekniska lösningar koordinera-
des i styrgruppen där utöver beställaren och entreprenören även producenter av 
informationstjänsterna var representerade. 

Som centrala resultat konstaterades att genom att crowdsourca kan den aktuella 
situationsbilden om vägnätets skick förbättras jämfört med tidigare tillvägagångs-
sätt som bestod av granskningar. Med hjälp av digitalisering av arbetsplanering 

och arbetshandledning kan informationsflödet förbättras mellan arbetets parter 
samt försnabba beslutsfattandet, vilket leder till effektivering av verksamheten och 
bättre användning av resurser. Teknologins utveckling skapar hela tiden nya möj-

ligheter för att förnya verksamhetsmodeller inom underhåll. Med hjälp av crow-
dsourcing om vägnätets skick får vi aktuell information både av väganvändare och 
som en del av underhållets arbetsprocess. Aktuell information om skicket gör det 
möjligt att förverkliga arbetet effektivt och tidsenligt. Bild- och annat material som 

samlats in om vägnätet kan också utnyttjas till exempel vid inventering och be-
handling av respons från väganvändare. Automatisk analysering av datan är ändå 
nödvändigt så att väsentliga saker för underhåll och handledning lyfts fram från 

den stora mängden information. 
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Abstract 

One of the goals of the Ii regional contract 2016–2021 was to digitalise mainte-
nance work. This was reviewed during the implementation phase of the contract. 

Producing a real-time situational image, utilising information as well as supervision 
and information flow in maintenance contracts were the focus points of develop-
ment.  

The development work was carried out so that the technical solutions that had 
been developed were quickly implemented and reviewed in real project activities. 
The development work begun with producing up-to-date information on the road 

network status. All information was gathered with smartphones and thus, it was 
easy to crowdsource the production of information. Phones were used to collect 
photos and sensory material. During the following development phases, the devel-

opment work focused on analysing the information, digitising supervision, and the 
information flow. The development of operating models and technical solutions 
was coordinated in a steering group which included representatives of the client 

and the contractor as well as of the producers of information services. 

Some of the most important results were that crowdsourcing can enhance the up-
to-date situational image of the road network status compared to the inspection-

based operating model. Digitising work planning and supervision can create a 
smoother information flow between the parties to the contract and speed up de-
cision making, which leads to streamlined operations and a better use of resources. 

Technological development continues to create new opportunities for updating the 
operating models of maintenance work. With crowdsourcing, it is possible to get 
up-to-date information on the road network status both directly from road users 
and in connection with maintenance work processes. Up-to-date situational infor-

mation makes it possible to complete work projects effectively and in a timely 
manner. The material, including photos, collected on the road network may be 
utilised when investing or handling feedback from road users. Still, it is necessary 

to analyse the data automatically so that we can find what is essential for mainte-
nance and supervision in large amounts of data. 
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Esipuhe 

Suomessa haluttiin edistää digitalisaatiota 2010 luvun puolessa välissä. Maantei-
den kunnossapidossa toiminnan tehokkuuden parantamista haettiin myös digitaa-

listen toimintamallien ja työkalujen avulla. Maanteiden hoidon digitaalista kehittä-
mistä päätettiin pilotoida Iin alueurakassa 2016–2021. 

Iin alueurakan 2016–2021 digitaalisen kehitystyön ajatuksena oli kokeilla laajasti 

erilaisia kehityskohteita ketterällä kehitysmenetelmällä. Lähtöajatuksena oli, että 
toiminta saadaan digitalisoitua ja tiedonkeruussa käytetään erilaisia tiedonkeruun 
tapoja sekä hyödynnetään joukkoistamista. Uudessa toimintamallissa tiedon 
määrä ja reaaliaikaisuus kasvaa merkittävästi sekä painopiste siirtyy enemmän tie-

don tuottamisesta tiedon analysointiin.  

Digitaalisen kehittämisen tarkoituksena oli kokeilla ja kehittää hoitourakan johta-
miseen soveltuvia teknisiä ratkaisuja sekä testata niitä tuotantoympäristössä no-

pealla aikataululla. Kehitystyön avulla pyrittiin keräämään reaaliaikaista tietoa ke-
listä ja väylien kunnosta, parantaa tiedonkulkua, parantaa laadunseurantaa sekä 
kohdentaa hoito toimenpiteet nykyistä tehokkaammin. 

Kehitystyötä ohjattiin Väyläviraston, Lapin ELY-keskuksen pohjoisen hankinta-alu-
een, Destian, sekä keskeisten tietotekniikkapalveluiden tuottajien Jalonne Oy:n ja 
Fluent Progressin edustajista koostuvassa ohjausryhmässä. Ohjausryhmän pu-

heenjohtajana toimi kunnossapitoyksikön päällikkö Markku Tervo Lapin ELY-kes-
kuksesta.  

Raportin ovat koonneet Sauli Ruuska (Jalonne Oy), Asser Lähdemäki (Jalonne Oy), 

Juha-Matti Halme (Destia Oy) sekä Oiva Huuskonen (Destia Oy). 

 
Helsingissä elokuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylänpito / Tien kunnossapidon ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
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1 Johdanto 

Iin alueurakkaan 2016–2021 sisältyi tavanomaisen maanteiden alueurakan talvi- 
ja kesähoidon tehtävien lisäksi tavoitteet hoitopalvelun digitalisoimisesta ja hoi-

tourakasta alettiin käyttää myös nimeä Iin digiurakka. Digitalisaatiolla tarkoitetaan 
tiedon tallentamista, siirtämistä ja käsittelyä tietokoneiden ymmärtämässä muo-
dossa. Digitalisaatio liittyy läheisesti muutosprosessiin, jossa hyödynnetään uutta 

teknologiaa ja uudistetaan toimintamalleja. Digitalisaatio ilmenee usein paperisen 
aineiston vähenemisenä, mutta ennen kaikkea reaaliaikaiseen tietoon perustuvana 
toimintana. 

Tärkeä peruste toiminnan digitalisoinnille on aiempaa laajemman tietosisällön 

tarve palveluiden tuottamisessa. Tienkäyttäjien odotukset teiden kuntoa koske-
valta tiedolta ovat kasvaneet oleellisesti yhteiskunnan sähköistymisen myötä. Yh-
teiskunnan digitalisaatio etenee kiihtyvällä nopeudella, tiedon määrä kasvaa mer-

kittävästi ja painopiste siirtyy tiedon tuottamisesta tiedon analysointiin. Ajoneuvo-
jen tuottaman tiedon lisääntyminen tuo uusia mahdollisuuksia ja myös haasteita. 

Iin digiurakka sisältyi silloisen Liikenneviraston laajempaan digitalisaatio-hankkee-

seen. Taustalla tässä oli Suomen hallitusohjelman kärkihankkeet, joiden tavoit-
teena oli mm. suotuisan toimintaympäristön luominen digitaalisille palveluille ja 
uusille liiketoimintamalleille sekä innovatiivisten ratkaisujen tavoittelu kokeilujen 

avulla. Liikenneviraston digitalisaatiohanke oli kokonaisuus, joka tähtäsi tuottavuu-
den kasvuun Liikenneviraston operatiivisessa toiminnassa – erityisesti väylänpi-
dossa, omaisuudenhallinnassa ja asiakasvuorovaikutuksessa. 
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2 Tavoitteet 

Kehittämisen painopisteiksi asetettiin reaaliaikaisen tilannekuvan tuottaminen, tie-
tosisällöltään laajan tiestöaineiston hyödyntäminen, sekä kunnossapitourakoiden 

työnohjaus ja tiedonkulku. Tavoitteena oli siis koko hoitotoiminnan johtamisen di-
gitalisoiminen. 

Tavoite 1: Reaaliaikainen tilannekuva 

Tietarkastuksista syntyy varsin vähän sellaista aineistoa mihin voidaan palata myö-
hemmin tai mikä vastaisi tilannetiedon osalta tienhoitoa koskeviin tienkäyttäjien 
kysymyksiin. Joukkoistetun tiedonkeruun avulla tiestön kunnosta saadaan aiempaa 
merkittävästi reaaliaikaisempi ja kattavampi tilannetieto. Reaaliaikainen tieto syn-

tyy osana työprosessia ja tiedonkeruussa hyödynnetään myös erilaisten tienkäyt-
täjäryhmien tuottamaa tietoa. Tiedon keräämisessä käytetään pääsääntöisesti äly-
puhelimia, jotta ratkaisu voidaan helposti joukkoistaa.  

Tavoite 2: Aineiston hyödyntämisen tehokkuus 

Tiestöltä kerätään hyvin suuri määrä tietoa, jonka automaattinen analysointi on 
välttämätöntä. Automaation tulee tuottaa herätteitä, joiden avulla huomio voidaan 

kohdentaa oleellisiin asioihin. Tietoa tulee pystyä työnohjauksen lisäksi hyödyntä-
mään myös muissa tietotarpeissa kuten tien ja tieympäristön inventoinneissa. Ai-
neiston hyödyntämisessä tulee ottaa huomioon laadunseuranta Lean-periaatteiden 

mukaisesti kiinteänä osana hoitotöiden toteuttamista. Tällä vähennetään päällek-
käistä valvontaa ja laadunseurannan kustannuksia. 

Tavoite 3: Työnohjauksen ja tiedonkulun tehokkuus 

Digitaalisen työnohjauksen tulee parantaa kunnossapitourakan työnsuunnittelua ja 
tiedonkulkua tilaajan, pääurakoitsijan sekä töiden toteuttajien välillä. Tiedon on 
liikuttava molempiin suuntiin työsuunnitelmista sekä töiden toteutumisen tilan-

teesta. Paremmalla tiedonkululla parannetaan resurssien käytön tehokkuutta ja 
vähennetään hukkaa. Hoitotöiden toteuttamisesta huomioidaan myös tienkäyttä-
jien tietotarpeet. 
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3 Data tiedoksi, tieto työksi -toimintamalli 

Digitalisaation hyötyjen saavuttaminen edellyttää teknologisten ratkaisujen lisäksi 
päivittäiseen työhön liittyvien toimintatapojen tarkistamista. Iin digiurakassa kehi-

tettiin ja pilotoitiin Data tiedoksi, tieto työksi -niminen toimintamalli, jossa lähtö-
kohtana on ajantasaisen tilannekuvan muodostaminen, ylläpitäminen ja hyödyntä-
minen. Selkeänä tavoitteena oli löytää ratkaisuja urakan johtamisen digitalisoi-

miseksi läpi koko työprosessin. Oleellinen osa toimintamallia on joukkoistettu tie-
don tuottaminen. 

Toimintamallin kehittäminen aloitettiin tiestön tilaa koskevan ajantasaisen tiedon 
tuottamisesta. Pääasialliseksi teknologiaksi valittiin älypuhelin sen vuoksi, että tie-

don tuottamiseen kehitettävä ratkaisu olisi paitsi kustannustehokas myös laajamit-
taiseen joukkoistamiseen soveltuva. Alkuvaiheen jälkeen kehitystyö painottui da-
tan automatisoituun analysointiin sekä työnohjauksen digitalisointiin ja tiedonkul-

kuun. 

Ajantasaisen ja maantieteellisesti kattavan tilannekuvan ylläpitäminen vaatii vält-
tämättä suuria määriä dataa – riippumatta siitä kuinka pitkäksi ajaksi kerätty data 

tallennetaan. Tästä syystä automaatiolla on keskeinen asema kehitetyssä toimin-
tamallissa. Automaation ensisijainen tehtävä on suodattaa kerätystä datasta esiin 
viitteet mahdollisesta toimenpidetarpeesta ja jalostaa ne työnjohdon kannalta hyö-

dylliseksi tiedoksi – suurelta osin digitaalisesti. Tähän tarkoitukseen kehitettyjä rat-
kaisuja, niin sanottuja herätteitä, käsitellään tarkemmin luvussa 6. 

Tietojärjestelmien ja automaation hyödyntämisellä on merkittävä rooli myös toi-

menpidetarpeen toteamisessa sekä toimenpiteiden käynnistämisessä ja seuran-
nassa, jotta työ olisi mahdollisimman sujuvaa ja tehokasta ja jotta sen tulos vastaisi 
tilaajaan laatuvaatimuksia. Toimintamallin tätä osaa käsitellään tarkemmin lu-

vuissa 6 ja 7. Datan tuottamisen on oltava mahdollisimman pitkälle automatisoitua, 
jotta siitä saadaan riittävän varmatoimista ja vaivatonta. Automaation merkitys ko-
rostuu joukkoistetussa datan tuottamisessa, jossa tavoitteena on saada tarvittava 

data kerättyä suoraan tienkäyttäjiltä. Tähän aiheeseen keskitytään luvussa 4. 

3.1  Ajantasainen tilannekuva työnjohdon 
työkaluna 

Iin digiurakassa kehitetyn toimintamallin keskeinen ajatus on kunnossapidon työn-
johdon työn tukeminen ajantasaista tilannekuvaa tuottavalla tietojärjestelmällä, 

joka lisää tietoisuutta urakka-alueen tiestön kunnosta sekä vähentää rutiininomai-
sen työn määrää ja fyysisen läsnäolon tarvetta. Toimintamallin muutoksella pyri-
tään digitalisoimaan kunnossapitourakan suunnittelu, johtaminen ja seuranta. 

Urakan työnjohdon tulee varmistaa, että laatuvaatimukset toteutuvat urakka-alu-
eeseen kuuluvalla tiestöllä. Työnjohtajat seuraavat laatuvaatimusten toteutumista 
pääasiassa tiestötarkastuksilla tehtävien visuaalisten havaintojen perusteella. Toi-

menpiteiden sujuva käynnistäminen tien päällä tehtyjen havaintojen perusteella 
on kuitenkin haastavaa. 

Hyvälaatuisen, paikkatiedolla varustetun kuva-aineiston avulla voidaan useimmissa 

tapauksissa sekä todeta toimenpidetarve että käynnistää tarvittavat toimenpiteet. 
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Työnjohdon työtä voidaankin sujuvoittaa jo yksin sillä, että tuotetaan tiestötarkas-

tuksista kuva-aineistoa ja mahdollistetaan sen käyttäminen työmääräysten lähtö-
tietona. Kuva-aineistolle löytyy useita muitakin käyttökohteita kunnossapidon ura-
koissa: 

1. Tienkäyttäjien palautteeseen voidaan reagoida aiempaa nopeammin, kun 
toimenpidetarve voidaan todeta välittömästi valokuvista. 

2. Aineiston avulla voidaan palata tiettyyn ajanhetkeen ja tarkistaa esimer-

kiksi onko jokin liikennemerkki ollut paikoillaan ja luettavissa. 
3. Valokuvia voidaan hyödyntää muun muassa tiettyyn aiheeseen keskitty-

vissä teematarkastuksissa sekä laitteiden ja varusteiden inventoinnissa. 

 
Valokuvien ja muun datan koko potentiaalin hyödyntäminen vaatii kuitenkin laaja-
mittaista automaatiota sekä sitä tukevaa teknologiaa, uusia toimintamalleja sekä 

niihin liittyvää osaamista. 

3.1.1  Automaattiset herätteet 

Kuva-aineistosta voidaan konenäön avulla tuottaa automaattisia herätteitä, jotta 

mahdolliset ongelmatilanteet saadaan nopeasti tuotua urakan työnjohdon tietoon. 
Konenäön kyky tunnistaa kuvista halutut asiat määräytyy pitkälti sen opettamiseen 
käytetyn aineiston laadun mukaan. Virheellisen tulkinnan todennäköisyyttä ei kui-

tenkaan käytännössä pystytä pakottamaan mielivaltaisen pieneksi, vaan tuloksiin 
välttämättä jäävä virhe on pystyttävä poistamaan tilastollisin menetelmin. Tämän 
lisäksi herätteet on pystyttävä esittämään sellaisella tavalla, joka tukee tilanneku-
van syntymistä. Konenäköön perustuvia automaattisia herätteitä käsitellään tar-

kemmin luvussa 6.2. 

Tilannekuvan muodostamisessa voidaan käyttää valokuvien lisäksi muutakin da-
taa. Inertiadata sisältää tietoa ajoneuvon tärinästä ja siten epäsuorasti myös tien 

pinnan tasaisuudesta. Soratien tarkastustarvearvio, jota käsitellään tarkemmin lu-
vussa 6.1, on inertiadatasta johdettu automaattinen heräte, joka tuottaa luotetta-
van kokonaiskuvan urakan sorateiden kunnosta. Heräte tuotetaan yhdistämällä 

useasta ajosta saatua dataa, mikä vähentää merkittävästi mittaustavasta ja rajal-
lisesta mittaustarkkuudesta johtuvien epävarmuuksien lisäksi myös ajolinjan valin-
nasta tai yksittäisen ajoneuvon ominaisuuksista johtuvaa satunnaisvaihtelua. 

Jatkossa inertiadatasta voidaan mahdollisesti tuottaa myös polanteen tasaisuutta 
koskeva heräte. Soratien tarkastustarvearvion taustalla olevaa teknologiaa kokeil-
tiin onnistuneesti polanteen tasaisuuden arviointiin Iin urakassa talvikaudella 

2020–2021. Kunnossapidon kannalta hyödyllisen herätteen kehittäminen vaatii 
kuitenkin referenssiaineiston, jonka perusteella inertiadatasta johdetut tulokset 
saadaan sidottua polanteen tasaisuutta koskeviin laatuvaatimuksiin. 

3.1.2  Toimenpidetarpeen arviointi 

Automaattisten herätteiden tarkoitus on kiinnittää työnjohdon huomio sellaisiin asi-
oihin, jotka voivat edellyttää toimenpiteitä. Lopullinen toimenpidetarpeen arviointi 

jätetään kuitenkin aina työnjohtajan tehtäväksi eikä toimenpiteitä koskaan käyn-
nistetä automaattisesti. Tässä mielessä automaattiset herätteet toimivat siis ensi-
sijaisesti suuren tietomäärän hallinnan välineenä. 
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Toimenpidetarpeen arviointi tehdään lähtökohtaisesti valmiin kuva-aineiston pe-

rusteella. Datan keräystä voidaan myös tarvittaessa kohdentaa toimenpidetarpeen 
arviointiin soveltuvan kuva-aineiston tuottamiseksi. Kohdentamista voidaan tehdä 
myös automaattisesti, jolloin esimerkiksi konenäön tuloksiin liittyvää epävarmuutta 

voidaan rajoittaa ennen herätteen muodostamista. Vain jos sopivaa kuva-aineistoa 
ei ole saatavilla, tai toimenpidetarve ei jostain syystä ole kuvista arvioitavissa, jou-
dutaan turvautumaan tiestötarkastukseen tai muuhun paikan päällä tehtävään ha-

vainnointiin. 

 

Kuva 1. Alemmalta tieverkolta saatu ajantasainen tieto edesauttaa myös 
talvihoidon ohjausta. 

Automaattisten herätteiden ja niiden hyödyntämistä tukevan kuva-aineiston avulla 

tuotettu tilannekuva mahdollistaa toimenpidetarpeen arvioinnin ja oikea-aikaisten 
toimenpiteiden kohdentamisen koko urakka-alueella. Kunnossapidon työnjohdon 
tarpeisiin muodostettua tilannekuvaa voidaan käyttää hyväksi myös laajemmin tal-

vihoidon ohjauksessa. Erityisesti alemmalta tieverkolta, jolta kelikamerat ja tiesää-
asemat puuttuvat, saadaan näin arvokasta lisätietoa. Myöskään päätieverkolla ole-
vat yksittäiset kiinteät tiesääasemat ja kelikamerat eivät useinkaan riitä tuotta-

maan tieosakohtaista tietoa. 

3.2  Vastuullinen joukkoistaminen vähentää 
liikenteen päästöjä 

Kunnossapidon työnjohdon työ perustuu suurelta osin paikan päällä tehtävään ha-
vainnointiin. Laatuvaatimusten toteutumista seurataan tiestötarkastuksilla, joita 

tehdään urakka-alueeseen kuuluvilla tieosuuksilla tarpeen mukaan – tiheimmillään 
useita kertoja viikossa. Hyvälaatuisen kuva-aineiston avulla osa tiestötarkastuk-
sista voidaan korvata valokuvista tehtävällä havainnoinnilla, mikä vähentää liikku-

misesta aiheutuvia kuluja ja päästöjä. Samalla säästetään aikaa, sillä kuva-aineis-
tosta tehty havainnointi on usein merkittävästi paikan päällä tehtyä tiestötarkas-
tusta nopeampaa. Erityisesti liikennöitävyys ja yleiskunto ovat tarkastettavissa mo-

ninkertaisella nopeudella toistetusta kuva-aineistosta. 
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Liikkumista voidaan vähentää vain jos tarvittava data saadaan suoraan tienkäyttä-

jiltä. Datan tuottamisen joukkoistaminen, eli tienkäyttäjien värvääminen datan 
tuottajiksi, voi tapahtua yksilötasolla tai esimerkiksi pääurakoitsijan sopimuskump-
panien kautta. Kunnossapitourakan näkökulmasta tärkeimpiä kriteerejä ovat ai-

neiston laatu, luotettavuus sekä ajallinen ja paikallinen kattavuus. Samaan aikaan 
on kuitenkin huolehdittava siitä, että datan tuottaminen tapahtuu muun liikkumi-
sen ohessa ja yleensä ilman mitään erityistoimenpiteitä itse kuljettajalta, mikä 

asettaa vaatimuksia joukkoistamisen kanssa käytetyille kannustimille. 

Vastuullisessa joukkoistamisessa on otettava huomioon myös liikenneturvallisuu-
teen vaikuttavat tekijät. Joukkoistamiseen käytettyjen teknisten ratkaisujen on ol-

tava sellaisia, että kuljettajan ei tarvitse kiinnittää niihin huomiota ajon aikana. 
Datan tuottaminen ei saa myöskään edellyttää esimerkiksi liikennevirrasta poik-
keavaa ajonopeutta. Toisaalta joukkoistamiseen käytetyillä ratkaisuilla voidaan 

parhaassa tapauksessa edistää liikennöintiä ja liikenneturvallisuutta esimerkiksi vä-
littämällä ajantasaista tietoa tienkäyttäjille – viime kädessä tienkäyttäjien ajoneu-
voihin saakka. 
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4 Datan tuottaminen joukkoistetusti 

Joukkoistamisen tavoitteena on saada tienkäyttäjät tuottamaan kunnossapidon 
kannalta hyödyllistä dataa. Joukkoistamisen etuna on paitsi kustannustehokkuus 

myös ajallinen ja paikallinen kattavuus, jota on hyvin vaikea saavuttaa millään 
muulla tavalla. Joukkoistamalla tuotetun datan hyödyntämiseen liittyy kuitenkin 
haasteita, jotka on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. 

Yksi oleellinen näkökohta joukkoistamista suunniteltaessa on liittymiskynnys eli 
osallistumisen edellyttämät toimet mukaan lukien laitehankinnat, laitteiden ja so-
vellusten asentaminen sekä palveluun rekisteröityminen. Teiden kunnossapitoon 
tarvittavan datan tuottamiseen osallistuvilta henkilöiltä tai organisaatioilta ei voida 

edellyttää merkittäviä investointeja laitteiden hankkimiseen ja asentamiseen. Tästä 
johtuen on selvää, että joukkoistamalla tuotettu data – olipa kyse kuva-aineistosta 
tai esimerkiksi inertia-antureiden mittaustuloksista – ei tarkkuudeltaan vastaa am-

mattitasoisella laitteistolla tuotettua aineistoa. Datan analysointiin ja lähtötietoihin 
liittyvän epävarmuuden systemaattiseen käsittelyyn täytyy sen vuoksi varautua jo 
ennalta ja hakea soveltuvat ratkaisut menetelmäkehityksen keinoin. 

Datan analysointia ja epävarmuuden hallinnan keinoja käsitellään tarkemmin lu-
vussa Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt. automaattisten herätteiden yhtey-
dessä. Muita joukkoistamiseen liittyviä näkökohtia tarkastellaan tämän luvun ala-

luvuissa. 

4.1  Anonymisointi ja tietosuoja 

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa tietosuojan merkitys kasvaa jatkuvasti. Tiestöä 
koskevaa dataa tuotettaessa ja säilytettäessä on varmistuttava siitä, että tienkäyt-
täjien yksityisyys ja tietosuoja on otettu riittävällä tavalla huomioon. 

EU-maissa henkilötietojen käsittelyä sääntelee yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 
/1/. Asetus edellyttää, että henkilötietojen keräämiselle ja käsittelylle on yksilöity 
tarkoitus eikä henkilötietoja kerätä tai käsitellä laajemmin kuin kyseisen käyttötar-
koituksen kannalta on välttämätöntä. Tiestöä koskevan datan keräämisen tarkoi-

tuksena on tuottaa tietoa tiestä, ei sen käyttäjistä, joten henkilötietoja ei lähtökoh-
taisesti pitäisi kerätä lainkaan. 

Kuva-aineiston osalta on oleellista poistaa kuvista pysyvästi sellaiset yksityiskoh-

dat, joista yksittäiset henkilöt ovat tunnistettavissa joko suoraan tai muuhun tie-
toon yhdistettynä. Kuvista on siis peitettävä tai sumennettava niissä näkyvät ihmi-
set ja ajoneuvot. Kuvissa näkyviä kohteita sumennettaessa on varmistuttava siitä, 

että poistettavaksi tarkoitettu tieto ei ole palautettavissa, mikä käytännössä rajaa 
pois yleisimmät kuvien pehmentämiseen käytetyt menetelmät. 
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Kuva 2. Valokuvat anonymisoidaan sumentamalla ihmiset ja ajoneuvot. 

Joukkoistetun tiedon tuottamisen yhteydessä on huomioitava myös joukkoistami-
seen osallistuvien henkilöiden tietosuoja. Esimerkiksi päivittäiset ajoreitit voivat 
muodostaa yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittaman henkilötiedon. Tästä syystä 

datan tuottamista on kohdennettava siten, että dataa ei kerätä tarpeettomasti eikä 
sellaisella tavalla, että yksittäisen tienkäyttäjän liikkuminen voidaan millään tie-
osuudella erottaa muusta datasta. 

4.2  Älypuhelimen käyttö joukkoistamisessa 

Tiestöä koskevan datan tuottamisessa älypuhelimet ovat monella tapaa joukkois-
tamisen avainteknologia. Vaikka tarvittava kuva-aineisto voitaisiin periaatteessa 

tuottaa myös satelliittipaikannuksella varustetun digitaalikameran avulla, jää liitty-
miskynnys joukkoistamisen onnistumisen kannalta liian korkeaksi. 

Älypuhelimen etuja erilliseen kameraan ja siihen integroituun tai yhdistettyyn sa-

telliittipaikannukseen verrattuna ovat nopeat tietoliikenneyhteydet, hyvä laskenta-
teho, pieni koko, monipuolinen ohjelmoitavuus sekä suurten tuotantomäärien an-
siosta erittäin edullinen hinta. Lisäksi useissa älypuhelinmalleissa on inertia- ja 

muita antureita, jotka mahdollistavat pelkkää kuva-aineistoa monipuolisemman 
datan tuottamisen. 

Älypuhelimien käyttöä joukkoistamisessa puolustaa myös niiden suuri määrä: jo-

kaisella joukkoistettuun tiedon tuottamiseen potentiaalisesti osallistuvalla tienkäyt-
täjällä on suurella todennäköisyydellä käytössään yksi tai useampi älypuhelin. Lä-
hitulevaisuudessa ajoneuvoihin integroidut kamerat ja muu tarvittava teknologia 

voivat tarjota vaihtoehdon älypuhelimien käytölle. Tässäkin tapauksessa älypuhelin 
voi kuitenkin osoittautua joukkoistamisen näkökulmasta ylivertaiseksi lyhyen elin-
kaarensa vuoksi. Autokanta on kulutuselektroniikkaan verrattuna väistämättä van-

haa, minkä vuoksi älypuhelimet tulevat pitkään tarjoamaan laadun suhteen yliver-
taisen teknisen ratkaisun datan tuottamiseen. 



Väyläviraston julkaisuja 49/2022 17 
 

 

4.3  Kohdentaminen tuo tehokkuutta 

Datan keräämistä ja säilyttämistä ilman ennalta tunnistettua käyttötarkoitusta pi-
täisi mahdollisuuksien mukaan välttää, sillä se aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia 

ja voi heikentää tiedon tuottamiseen osallistuvien tienkäyttäjien tietosuojaa. 

Alueellisella rajaamisella voidaan varmistua siitä, että tuotettu data koskee esimer-
kiksi vain yleistä tieverkkoa. Näin vältytään keräämästä ja säilyttämästä esimerkiksi 

piha- tai pysäköintialueilta kerättyä dataa, jolla ei ole teiden kunnossapitoon liitty-
vää käyttöarvoa. 

Aineiston käyttökelpoisuutta ja sen tuottamisen ja säilyttämisen kustannustehok-
kuutta voidaan usein parantaa entistä tarkemmalla kohdentamisella. Esimerkkinä 

tästä toimii Jalonne RoadData -järjestelmän Virtuaalinen tiekamera -toiminto (ks. 
luku 8.2, jossa käyttäjä asettaa kartalle pisteen, jonka kohdalta järjestelmään lii-
tetyt laitteet tuottavat tavallista korkealaatuisempia kuvia valitun ajanjakson ajan. 

Virtuaalisen tiekameran avulla voidaan tuottaa tarkkaa tietoa valitusta kohteesta 
ilman mainittavaa kustannusvaikutusta, koska tarkan kohdentamisen ansiosta ta-
vanomaista korkeamman laadun vaatimus koskee vain hyvin pientä osaa kerätyistä 

kuvista. Virtuaalisen tiekameran avulla voidaan kohdentaa myös konenäköpalve-
luita, mikä parantaa konenäön kustannustehokkuutta. 

4.4  Joukkoistaminen Iin urakassa 

Iin urakan työnjohto on osallistunut joukkoistamiseen koko urakan ajan. Lisäksi 
kuvia on kerätty erilaisissa pilottiprojekteissa, ja mukana on ollut muun muassa 

Posti, paikallinen taksi ja maitoauto sekä Sodankylän Boliden Kevitsa -kaivoksen ja 
Kemin sataman väliä kulkenut ammattiautoilija. Näin Iin urakasta on saatu arvok-
kaita kokemuksia kehitystyötä varten, esimerkiksi yhteistyöstä erilaisten tienkäyt-

täjien kanssa.  

Iin paikallisen postijakelun kanssa tehtiin kaksivuotinen sopimus tiestön kuvaami-
sesta heti urakan alussa ja ensimmäiset kuvat saatiin järjestelmään 6.10.2016. 
Postin käyttämät jakelureitit käytiin läpi yhdessä työnjohdon kanssa ja niistä valit-

tiin sellaiset, jotka kattoivat urakan tiestöä mahdollisimman laajasti, sisältäen myös 
alemman hoitoluokan tieverkkoa. Kuvauksessa oli mukana kaikkiaan kuusi jakelu-
autoa. 

Alkuvaiheessa kuva-aineistoa saatiin postinjakelun kautta jokaiselta arkipäivältä. 
Varsinkin alemmalla tieverkolla liikkuneet jakeluautot antoivat työnjohdolle paljon 
lähes reaaliaikaista lisätietoa siellä vallitsevasta kelistä ja tiestön kunnosta. Myö-

hemmässä vaiheessa postinjakelua harvennettiin. Tämä vähensi kuva-aineiston 
ajallista kattavuutta, mutta silti aineistoa kertyi varsin runsaasti tukemaan työn-
johdon työtä. Sopimus tiestön kuvaamisesta Postin kanssa päättyi lokakuussa 

2019. 

Kuva-aineistoa tuotti myös Iin urakka-alueella liikkunut maitoauto, jonka reitti si-
sälsi paljon urakan alempaa tieverkkoa. Kuvaus aloitettiin 27.1.2020. Maitoauto oli 

ajossa päivittäin lähes 20 tuntia vuorokaudessa, joten sen tuottamalla kuva-aineis-
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tolla oli hyvin laaja ajallinen kattavuus. Tästä on selkeää lisäarvoa työnjohdon työ-

hön erityisesti kelitilanteen arvioinnissa, koska alemmalla tieverkolla ei ole tiesää-
asemia ja olosuhteet urakka-alueen eri puolilla voivat vaihdella runsaasti. 

Tammikuussa 2020 otettiin kuvaus käyttöön myös Yli-Iissä toimivalle taksiautoili-

jalle. Koska taksin ajo ei tapahdu määrävälein tai tiettyjen reittien mukaan, ei sen 
kuva-aineistoa voi niin paljon hyödyntää urakan reaaliaikaisessa työnjohtamisessa, 
mutta sen tuottama aineisto on hyvä lisä jälkikäteen tehtävissä arvioinneissa, esim. 

tienkäyttäjien korvaushakemuksiin vastattaessa. 

Toisen projektin puitteissa tiestön kuvauksen joukkoistamista kokeiltiin Sodankylän 
Kevitsan kaivoksen ja Kemin sataman välillä. Malmirekka ajoi kyseistä väliä arki-

päivisin, yleensä n. klo 4.30–23.30 välisenä aikana. Kokeilu tuotti paljon hyvälaa-
tuista kuva-aineistoa vt 4:ltä. Joukkoistamisen laajentamisessa tällaiset pitkiä va-
kioreittejä ajavat toimijat ovat erittäin varteenotettava kumppani. 

 

Kuva 3. Postin kuvaama tiestö tiistaina 31.1.2017. 

Pilotoinneista saatujen kokemusten perusteella datan tuottamisen joukkoistami-
sessa on kiinnitettävä huomioita seuraaviin asioihin: 

1. Kuvaukseen käytettävän mobiilisovelluksen on oltava niin helppokäyttöi-

nen, että sen käyttö ei vaadi mittavaa perehdyttämistä ja myös ajoittaiset 
tuuraajat oppivat sitä käyttämään. 

2. Kuvaajia on ohjeistettava kameran suuntaamisessa ja sen sijoittamisessa 
auton tuulilasiin siten, että sekä liikenneturvallisuus (kamera ei peitä nä-

kökenttää) että kuva-aineiston laatu (tiealue näkyy mahdollisimman laa-
jasti) tulee huomioitua. 

3. Kuvaajien on myös huolehdittava, että kojelaudalla ei ole ylimääräistä ta-

varaa (esim. papereita), joka aiheuttaa heijastuksia kuviin. Myös likainen 
tai halkeillut tuulilasi heikentää aineiston laatua. 

4. Kuvauspuhelimen telineen laatuun on syytä panostaa. Tuulilasista pu-

toava puhelin voi olla riski liikenneturvallisuudelle ja puhelimen jatkuva 
virransaanti on varmistettava riittävän pitkällä latausjohdolla. 
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Yhteenvetona voidaan sanoa, että datan keräämistä joukkoistamalla ja sopivasti 

valittujen kumppaneiden tuottaman kuva-aineiston avulla voidaan selkeästi tuoda 
lisäarvoa alueurakan työnjohdon päivittäiseen toimintaan. 
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5 Täydentävät kuvausmenetelmät 

Pääasiassa joukkoistamalla ja tiestötarkastuksilla tuotettua kuva-aineistoa voidaan 
tarvittaessa täydentää kuvausmenetelmillä, jotka eivät välttämättä sovellu jouk-

koistamiseen. Kaikkea kunnossapidon edellyttämää havainnointia ei välttämättä 
pystytä tekemään tieltä käsin, jolloin esimerkiksi drone-kuvaus voi tarjota kustan-
nustehokkaan ratkaisun tarvittavan kuva-aineiston tuottamiseen. 

5.1  Urakoitsijan käyttökokemukset dronen 
hyödyntämisestä 

Destialla on jo aiempaa kokemusta dronen hyödyntämisestä infrarakentamisen 
hankkeissa, mutta kunnossapidon puolella asia on melko uusi. Iin urakassa dronea 
hyödynnettiin mm. seuraavissa kohteissa. 

5.1.1  Sulamisvesien seuranta ja laskuojien toiminnan kartoitus 

Tavoitteena oli selvittää ja kokeilla, voidaanko dronella mitattua kuva-aineistoa 
hyödyntää sorateiden kuivatuksen seurannassa. Lentosuunnitelma (reitti ja lento-

korkeus) tehtiin karttapohjalle etukäteen. Tuloksena saatiin kaksi 360-kuvaa, jotka 
oli yhdistetty useasta kymmenestä yksittäisestä still-kuvasta. Johtopäätöksinä voi-
daan todeta, että hyvissä olosuhteissa kuvattu ja oikein mallinnettu ortokuva on 
tarkka esitys kuvatusta kohteesta, josta voi hyvin tarkastella soratien kuivatuksen 

toimintaa. Lisäksi 360-kuvasta näkee laajemmin myös tien ympäristön ja voi pää-
tellä kuivatuksen toimivuuteen vaikuttavia asioista. 

 

Kuva 4. Drone-kuva laskuojakohteesta. 

5.1.2  Ojanperkaustarpeen kartoitus 

Maaston ollessa vaikeakulkuista, dronen käyttö helpottaa ja nopeuttaa kokonais-

kuvan muodostamista huomattavasti. Kuvia voi hyödyntää resurssitarpeen suun-
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nittelussa, esim. riittääkö ojanperkaukseen metsuri vai tarvitaanko moto kuljetta-

jineen. Dronea voidaan hyödyntää laskuojien inventoinnissa laajemminkin ja käyt-
tää tietoa työn ohjelmoinnissa. 

 

Kuva 5. Drone-kuvia hyödynnetty laskuojan perkaustarpeen arvioinnissa. 

5.1.3  Siltatarkastukset 

Dronea on mahdollista käyttää apuna siltatarkastuksissa. Suuremmissa silloissa on 
paikkoja, joihin voi olla hankala päästä näkemään ilman dronea. Kuvattavan ym-

päristön erityispiirteet on kuitenkin huomioitava. Esimerkiksi metallirakenteet tai 
veden pinta saattavat häiritä dronen antureita ja aiheuttaa onnettomuusvaaran. 
Tässä tapauksessa dronen kompassi otti ilmeisesti häiriötä sillan rautapyloneista ja 

tippui sen seurauksena alas. 

 

Kuva 6. Drone-kuvausta voidaan käyttää siltatarkastuksissa. 

5.1.4  Onnettomuuspaikkojen tilannekuva 

Pelastuslaitos pyysi alueurakalta apua onnettomuuspaikalle, vt 4:n ohituskaista-

osuudelle, jossa rekan moottoririkon seurauksena valui tielle öljyä 100 m matkalle. 
Dronella sai muodostettua nopean tilannekuvan onnettomuuspaikalta. 
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Kuva 7. Drone-kuvaus soveltuu tilannekuvan muodostamiseen. 

5.1.5  Dronen käyttö ja käyttämisen kehittäminen 

Dronen käyttämisestä tehtiin myös rinnakkaisia selvityksiä ja kokeiluja. Iin urakan 
ja erillisten kokeilujen perusteella voidaan yhteenvetona todeta mm. seuraavaa: 

• Drone-teknologia alkaa saavuttaa sellaisen tason teknologian ja käytettä-
vyyden näkökulmasta että siihen liittyvää soveltamisen jatkotyötä on hyvä 
jatkaa. 

• Erilaisia käyttökohteita ja -tilanteita tiestön kunnossapidon, asiakastilan-
teiden, suunnitteluratkaisujen jne. tunnistettiin lukuisa määrä. 

• Dronella tuotetut kuvat ja videot antavat useissa tapauksissa huomatta-
van paremman kokonaiskuvan tilanteesta ja siihen liittyvistä seikoista. 

• Drone-kuva tulee saada vastaavanlaiseksi osaksi dataa kuin esim. älypu-
helimella otettu kuva. 

• Videokuva on toistaiseksi usein vielä liian raskasta dataa joustavaan tie-
don siirtoon ja hyödyntämiseen. 

• Dronekuvauksessa odotettavissa oleva 360-kuvadata nostaa hyödynnettä-
vyyttä selvästi. 

• Tavoitteena tulisi pitää sitä, että kunnossapidossa käyttöön otettavat 
drone-teknologiat ovat riittävän helppoja ja yksinkertaisia käyttää. Liian 

monimutkaiset ja erityisosaamista vaativat tekniset ratkaisut eivät ole hy-
vin soveltuvia hektiseen kenttätyöhön. 

 

5.2  360-kuvien hyödyntäminen tienhoidon, 
suunnittelun ja rakentamisen prosesseissa 

Iin urakassa on vuonna 2016 teetetty selvitys 360-kuvien kuvaaminen ja hyödyn-
täminen tienhoidon, suunnittelun ja rakentamisen prosesseissa, jonka toteutuk-
sesta vastasi Vionice Oy.  Selvityksessä tehtiin markkinakatsaus saatavilla olevasta 

teknologiasta eli millaisia 360-kameroita markkinoilla on saatavilla sekä millaiset 
ovat kameroiden kehitysnäkymät. Lisäksi selvitettiin 360-kuvien ja -kuvauksen 
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hyödyntämiskohteita haastattelujen ja työpajan avulla. Selvityksestä laadittiin lop-

puraportti. 

Selvityksen mukaan markkinoilla on suuri määrä erilaisia kameramalleja. 360-ku-
vien arvioitiin olevan hallitseva visuaalisen kuvan lähde tulevaisuudessa. Kamerat 

kehittyvät mm. nopeuden, optiikan ja pikselimäärän suhteen ja niiden pi-
meäkuvausominaisuudet kehittyvät entisestään. Selvityksen mukaan kamerat 
yleistyvät myös osana muita fyysisiä laitteita. 

360-kuvien käyttökohteita selvityksessä löydettiin kaiken kaikkiaan 79 kpl. Käyttö-
kohteita löydettiin suunnitteluun, rakentamiseen ja tienhoidon tarpeisiin sekä kou-
lutukseen, opetukseen ja tiedotukseen liittyen. Selvityksessä toteutetussa työpa-

jassa esitettyjä käyttökohdeideoita oli mm. sillan tarkastustoiminta, putkistojen 
kuntokartoitus sekä laadunvarmistus tiellä/maastossa tehtävässä työssä.  

360-kuvien hyödyntämisessä tunnistettiin lisäksi lisäarvoa monien käyttökohteiden 

osalta nykyisiin prosesseihin suhteutettuna. Selvityksessä löydettiin sellaisia poten-
tiaalisia käyttökohteita, joissa voidaan saavuttaa lisäarvoa kustannus-, aika- ja 
henkilöresurssisäästöinä, laadukkaana ja kattavana reaaliaikaisena ja aikasarjape-

rusteisena dokumentointina sekä uusien toimintojen mahdollistajana. 

Kuvien tuottaminen, hallinnointi, ylläpitäminen ja jakaminen voi tapahtua kolmen 
erilaisen arkkitehtuurin avulla, joita ovat hajautettu järjestelmä, portaalimalli sekä 
keskitetty järjestelmä. Hajautetussa mallissa kukin toimittaja organisaatio hankkii 

oman järjestelmän ja jakaa katseluoikeuden omaan kuvadataansa. Keskitettyä 
anonymisointia eli henkilöiden ja ajoneuvojen rekisterikilpien sumentamista eikä 
siirrettävien kuvien määrän rajoittamista voida hyödyntää hajautetussa mallissa. 

Portaalimallissa voidaan 360-kuvien hyödyntämistä tehostaa yhdistämällä eri tie-
tolähteet yhdeksi palvelurajapinnaksi, josta hyödyntäjät voivat keskitetysti selata 
ja ladata tarvitsemiaan aineistoja. Malli on kokonaiskustannuksiltaan kallein ehdo-

tetuista vaihtoehdoista, koska kustannukset portaalin ylläpidosta maksaa tilaaja. 
Toisaalta aineistontoimittajilla on mallissa toiminnanvapaus ylläpitää useiden asi-
akkaiden kuvia sekä kuvia omista operatiivista tarpeista lähtien. 

Keskitetyssä mallissa jokainen tuottaja välittää kuva-aineistoa määritetyn rajapin-
nan kautta keskitettyyn kuvavarastoon, jonka ylläpidosta ja laadunvalvonnasta 
vastaa oma toimija. Kuvavarastoa voivat hyödyntää sekä tilaajat, konsultit, ura-

koitsijat ja tienkäyttäjät. Keskitetyn mallin etuina on kustannustehokkuus ja hallit-
tavuus. Järjestelmän kilpailutus ja ylläpito on tilaajan vastuulla. Malli mahdollistaa 
nopeimman etenemisen operatiivisessa toiminnassa 360-kuvien laajamittaiseen 

hyödyntämiseen. 

Selvityksessä 360-kuvien laajemman käyttöönoton mahdollistamiseksi, jatkotoi-
menpiteiksi on ehdotettu kolmivaiheista etenemistä. 

• Ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan kokeilut ja pilotointi valituilla käyttö-
kohteilla. Ensimmäisen vaiheen kokeiluja 360-kameroiden hyödyntä-
miseksi on tehty Iin urakan aikana useita Lapin ELY-keskuksen alueella. 

• Toisessa vaiheessa on ehdotettu tehtäväksi järjestelmän määrittely- ja 
hankintaprosessien käynnistäminen. Tässä vaiheessa tulee ratkaista mm. 

toteutettavan järjestelmän arkkitehtuuri. 
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• Kolmannessa vaiheessa 360-kuvia hyödynnetään laajasti osana operatii-
vista toimintaa katselu- ja jakamispalvelun sekä laajamittaisesti tuotetun 
kuva-aineiston avulla. 
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6 Kunnossapidon automatisoidut herätteet 

Kunnossapidon digitalisoinnissa keskeinen osa on kerätyn aineiston automatisoitu 
prosessointi ja hyödyllisen tiedon tuottaminen aineistosta. Ajallisesti ja paikallisesti 

kattavaa tilannekuvaa varten tarvitaan sellainen määrä aineistoa, että ihmisvoimin 
sen läpi käyminen on mahdotonta. Avuksi otetaan automaatio, joka vähentää ih-
mistyötä merkittävästi. Automaation tarkoitus on poistaa kaikki sellainen tieto, joka 

ei sisällä viitteitä välittömästä toimenpidetarpeesta. Suodatuksen tuloksena rajattu 
tieto on edelleen jalostettava muotoon, josta käyttäjälle selviää helposti ongelman 
laatu ja toimenpiteet voidaan käynnistää sujuvasti. 

Iin digiurakassa tämä on otettu käytäntöön siten, että kun aineistoa analysoimalla 

havaitaan jotakin huomionarvoista, siitä luodaan heräte, eli ilmoitus huomionarvoi-
sesta asiasta käyttäjälle. Herätteen perusteella voidaan käynnistää tarpeelliset toi-
menpiteet, mikäli heräte todetaan aiheelliseksi. Herätteiden avulla aineistosta siis 

suodatetaan oleellinen aineisto, jolloin läpikäytävän tiedon määrä saadaan rajattua 
inhimilliseksi. 

Hankkeessa kehitetyn Data tiedoksi, tieto työksi -toimintamallin mukaisesti näitä 

herätteitä voidaan viedä työnohjausjärjestelmään, jossa niistä voidaan tehdä työ-
määräyksiä. Kaikki herätteet eivät luontevasti muunnu suoraan työmääräyksiksi, 
mutta ne voivat siitä huolimatta olla hyödyllisiä toiminnan suunnittelussa ja tilan-

nekuvan luonnissa. 

Tässä kappaleessa on kuvattu kolmen tyyppisiä hankkeen aikana kehitettyä ja ko-
keiltua herätettä. Niistä ensimmäisenä soratien tarkastustarvearvio, toiseksi erilai-

set konenäköpäätelmistä tehtävät herätteet ja viimeiseksi tuiskulumi-indeksi. 

Soratien tarkastustarvearvio perustuu älypuhelimen anturiaineiston analysointiin. 
Se kehitettiin automaattiseksi tunnusluvuksi paikanpäälle varta vasten tehtävien 

mittausten rinnalle. 

Kuvista tehtäviä herätteitä varten tarvitaan konenäköratkaisuja. Hankkeen aikana 
kehitettiin ja kokeiltiin kolmea konenäköä: kelin, päällystevaurioiden ja lumisten 

liikennemerkkien tunnistukseen. Kelin tunnistuksella kokeiltiin, voitaisiinko alem-
malta tieverkolta saada tukea sääennusteiden tietoihin erityisesti talviolosuhteissa. 
Päällystevauriokonenäön avulla voidaan poimia suuresta määrästä kuvia ne, joissa 

näkyy vaurioita. Lumisia liikennemerkkejä tunnistamalla on puolestaan tarkoitus 
helpottaa lukukelvottomiksi lumeentuvien merkkien huomaamista nopeampaa 
puhdistusta varten. 

Kaikkeen heräteautomaatioon liittyy kysymys herätteen nopeudesta ja luotetta-
vuudesta. Kaikissa ratkaisussa nopeat päätelmät vähentävät herätteiden luotetta-
vuutta, kun taas tarkastelemalla pidemmällä jaksolla useampia havaintoja voidaan 

tilastollisin menetelmin aiheellisuuden varmuutta nostaa. Ei ole yksiselitteistä, mikä 
tasapaino nopeuden ja luotettavuuden välillä on paras minkäkin herätteen koh-
dalla. Käytännössä herätteistä ei kannata tehdä täysin varmoja, sillä tällöin havain-
toja täytyy kerryttää niin pitkältä ajalta, että heräte saadaan liian myöhään. 
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6.1  Soratien tarkastustarvearvio 

Soratien tarkastustarvearvio on automaattinen heräte, joka tarjoaa luotettavan, 
edullisen ja vaivattoman tavan sorateiden kunnon seuraamiseen. Se on kehitetty 

erityisesti joukkoistamalla tuotetun datan hyödyntämiseen, missä päätelmien luo-
tettavuus ei voi perustua yksinomaan käytettyjen mittalaitteiden tarkkuuteen. He-
räte muodostetaan inertia-antureiden datan perusteella ja se on sovitettu vastaa-

maan Väyläviraston käyttämää sorateiden tasaisuuden kuntoluokitusta /2/. 

 

Kuva 8. Soratien tarkastustarvearvio kartalla esitettynä. 

Soratien tarkastustarvearvio esitetään kartalla värikoodein. Vihreä väri vastaa kun-
toluokkia 4 ja 5 (paras). Keltainen väri vastaa luokkaa 3 ja punainen väri luokkia 2 

ja 1 (huonoin). 

Soratien tarkastustarvearvion soveltuvuutta tien tasaisuuden arviointiin ja vastaa-
vuutta Väyläviraston käyttämän kuntoluokituksen kanssa on selvitetty erillisessä 

tutkimushankkeessa /3/. Tutkimuksessa havaittiin, että älypuhelimella tuotetusta 
datasta johdettu soratien tarkastustarvearvio ja kokeneen asiantuntijan tekemä 
aistinvarainen kuntoluokan arviointi vastasivat hyvin toisiaan. 

Soratien tarkastustarvearvion luotettavuus perustuu mittaustavasta ja mittalait-
teista aiheutuvien virheiden tunnistamiseen ja eliminointiin toistomittauksia hyö-
dyntämällä. Herätteen kehityksessä on lisäksi huomioitu soratien tasaisuuden kun-

toluokituksen erityispiirteet ja niiden suhde inertia-antureiden datasta tehtäviin 
päätelmiin. 
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Kuva 9. Soratien tasaustarve voidaan todeta valokuvista. 

Kuten muitakin herätteitä, soratien tarkastustarvearviota käytetään kiinnittämään 
työnjohdon huomio mahdolliseen toimenpidetarpeeseen. Karttanäkymästä voi-

daan helposti siirtyä tarkastelemaan tiejaksolta otettuja kuvia. Kun toimenpide-
tarve on kuvien perusteella todettu, voidaan paikkatietoon sidottu tasaus- tai muu 
työtehtävä viedä vaivattomasti työnohjausjärjestelmään. 

6.2  Konenäköpäätelmät 

Visuaalinen tarkastelu on tärkeä työkalu kunnossapidon seurannassa. Kun jouk-
koistaminen laajenee, tulee kuva-aineistoa kuitenkin nopeasti määrä, jota ihmis-

voimin on liian kallista tai jopa mahdotonta käydä läpi. Tästä syystä suuri osa ke-
rätystä aineistosta jäisi hyödyntämättä tai säästöt jäisivät tavoittamatta. 

Digitalisaation tarjoama ratkaisu on tekoälyyn perustuva konenäkö. Kyseessä on 

teorian tasolla melko vanha tekniikka, jonka laajamittainen käytäntöön vienti on 
tullut mahdolliseksi viime vuosien aikana näytönohjainten kehityksen ja innovatii-
visen hyödyntämisen ansiosta.  

Tällainen konenäkö voi käydä valtavan aineiston läpi hyvällä tarkkuudella. Ko-
nenäköjen kehittäminen on hyvin erilaista verrattuna perinteisiin ohjelmistoratkai-
suihin. Konenäön ohjelmointi tapahtuu käytännössä asettamalla joukko paramet-

reja ja sen jälkeen näyttämällä konenäölle esimerkkiaineistoa, johon ihminen on 
merkinnyt tunnistettavat kohteet. Tätä prosessia kutsutaan konenäön opetta-
miseksi ja tunnistettavien kohteiden merkitsemistä esimerkkiaineistosta annotoin-

niksi. Annotoinnin tuloksena syntyy opetus- ja validointiaineisto. Tunnistettavia 
kohteita kutsutaan luokiksi. 

Käytettävät algoritmit ja tekniikat ovat nykyään melko yleisesti tunnettuja ja saa-

tavilla on runsaasti valmista ohjelmistoa konenäköjen opetukseen. Ratkaistavaksi 
jää kulloiseenkin ongelmaan sopivan konenäkömallin toteutuksen valinta ja ope-
tusaineiston kerääminen. 
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Tästä syystä konenäköjen kehittämisessä on erilaisia haasteita kuin perinteisessä 

ohjelmistokehityksessä ja siinä edetään varsin paljon yritys-erehdys -menetel-
mällä. Erityisesti laadukkaan ja riittävän monipuolisen opetusaineiston luominen 
on aikaa vievää ja sen täytyy täyttää tiettyjä vaatimuksia, että konenäkö voi oppia 

tunnistamaan kohteita riittävän yleisellä tasolla ja luotettavasti. 

Varsinkin harvinaisten ilmiöiden kanssa hyvän tunnistavuuden saavuttaminen on 
vaikeaa. Hankkeessa tehty lumisia liikennemerkkejä tunnistava konenäkö on tyyp-

piesimerkki. Lukukelvottomaksi lumeentuneita merkkejä ilmenee suhteellisen har-
voin, minkä vuoksi opetusaineiston kerryttäminen ei ole suoraviivaista. Lumisista 
merkeistä pitäisi saada esimerkkejä myös useissa erilaisissa ympäristöissä, että 

tekoäly oppii erottamaan vaihtelevan taustan. Jos aineisto on liian yhtenevää, tun-
nistuskyky ei yleisty. 

Vaikka tunnistuskykyä ei saataisi konenäöllä erityisen hyväksi, voi se silti olla hyö-

dyllinen, kun havaintoja saadaan useita. Tällöin voidaan hyödyntää tilastollisia me-
netelmiä parantamaan luotettavuutta. Useiden havaintojen odottaminen kuitenkin 
hidastaa prosessia merkittävästi. Tästä syystä nopeuden ja luotettavuuden välillä 

on tehtävä kulloiseenkin tunnistustehtävään sopiva kompromissi. Yleisesti ottaen 
on varsin vaikeaa saavuttaa sekä nopeaa että luotettavaa tunnistusta. 

Kompromissin valintaan vaikuttaa tunnistettavan kohteen vakavuusaste ja vaadittu 
reagointinopeus. Mikäli kohde vaatii nopeaa reagointia, on parempi näyttää epä-

varmempia tuloksia. Käyttäjä joutuu tällöin katsomaan hieman enemmän herät-
teitä, mutta kohteet eivät jää huomiotta. Kiireettömille kohteille voidaan puoles-
taan kerätä useampia havaintoja ja antaa luotettavampi heräte. 

Konenäköprosessointi on myös perinteistä laskentaa kalliimpaa. Tästä syystä on 
syytä rajata sopivalla tavalla, mikä kaikki aineisto konenäöllä analysoidaan. Hank-
keessa käytössä olleen RoadData-järjestelmän virtuaalista tiekameraa hyödynnet-

tiin analyysin kohdennuksessa. Kokeilussa esimerkiksi asetettiin virtuaalinen tieka-
mera nopeasti puhdistettavaksi sovitun liikennemerkin kohdalle ja valittiin lumisten 
liikennemerkkien konenäköanalyysi kameralle. Tällöin vain kyseisen kameran alu-

eella otetut kuvat analysoitiin lumisen liikennemerkin varalta. 

Iin digiurakassa kehitettiin kolme konenäköä: päällystevaurioiden, kelin ja lumisten 
liikennemerkkien tunnistukseen. Kaikkien konenäköjen tunnistuskyvyn kanssa saa-

vutettiin kohtalainen tunnistusvarmuus. Konenäkö on hyvä työkalu, mutta käy-
tössä on otettava huomioon tunnistettavan kohteen erityispiirteet. 

6.2.1  Päällystevauriot 

Päällystevauriokonenäkö opetettiin tunnistamaan muun muassa seuraavat vauriot: 
pituushalkeama, poikkihalkeama, verkkohalkeama, purkauma ja reikä. Näistä 
haastavimmaksi tunnistettavaksi osoittautui reikä. Konenäkö sekoitti sen helposti 

erilaisiin varjoihin ja muihin tummiin kohtiin. Kyseessä on tyypillinen harvinaisen 
tapauksen ongelma; erilaisista reiäksi luokiteltavasti kohteista ei saatu kerättyä 
hankkeen aikana tarpeeksi aineistoa. 
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Kuva 10. Konenäön tunnistamia erityyppisiä halkeamia päällysteessä. 

6.2.2  Kelikonenäkö 

Kelikonenäkö yrittää tunnistaa tienpinnasta, onko se kuiva, märkä, jäinen, luminen 
tai sohjoinen. Luokat eivät ole poissulkevia, eli saman kuvan voidaan todeta olevan 
luminen ja kuiva, jos kumpaakin esiintyy kuvassa. Testauksen yhteydessä joudut-

tiin toteamaan, että jäistä tienpintaa, erityisesti mustaa jäätä, ei voi kuvasta kat-
somalla erottaa kuivasta tiestä. 

6.2.3  Liikennemerkin puhdistustarve 

Kunnossapidon kannalta on tärkeää saada nopeasti tieto liikennemerkeistä, jotka 
lumeentumisen takia eivät ole enää luettavissa. Tähän tarpeeseen kehitettiin ko-
nenäköheräte, joka pyrkii tunnistamaan lukukelvottomaksi lumeentuneet liikenne-

merkit ja siitä johtuvan puhdistustarpeen. 

Puhdistustarpeen tunnistaminen on haastava sovellus konenäköherätteille, sillä 
puhdistustarvetta esiintyy verrattain harvoin, mikä lisää väärien hälytysten mää-

rää. Lisäksi puhdistustarve on osin tulkinnanvarainen asia, koska liikennemerkin 
luettavuus kytkeytyy vahvasti siihen kuinka ihminen tulkitsee näkemäänsä. Tästä 
johtuen puhdistustarve on myös väistämättä jossain määrin subjektiivista. 

Lumeentuneiden liikennemerkkien osalta toimenpidetarve on yleensä välittömästi 
todettavissa heikoissakin valaistusolosuhteissa otetusta valokuvasta, joten vääristä 
positiivisista konenäkötulkinnoista ei aiheudu merkittävää haittaa, kunhan väärien 

hälytysten määrä pysyy kohtuullisena. Konenäkötulkintojen luotettavuutta on 
mahdollista parantaa yhdistämällä kahdesta tai useammasta kuvasta saadut tulok-
set. Liikennemerkin puhdistustarpeen osalta se kuitenkin edellyttäisi erittäin laajaa 
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joukkoistamista, sillä toimenpidetarve tulee havaita ja toimenpiteet käynnistää vii-

västyksettä. 

 

Kuva 11. Puhdistuksen tarpeessa oleva lukukelvottomaksi lumeentunut 
liikennemerkki. 

Iin urakassa puhdistustarveherätettä pilotoitiin kohdentamalla konenäkökäsittely 
ennalta valittuun joukkoon liikennemerkkejä. 

6.2.4  Yhdistämällä luotettavampia tuloksia 

Konenäköanalyysin luotettavuuden parantamiseksi käytettiin tilastollisia menetel-
miä, eli tehtiin tulosten aggregointia. Tämä tarkoittaa, että useampia havaintoja 
yhdistettiin kullekin konenäölle sopivalla tavalla. 

Päällystevaurioiden voi ajatella olevan melko pysyviä, ennen kuin niihin kohdiste-
taan toimenpiteitä. Tästä syystä aggregointimenetelmänä kokeiltiin kerätä kaikki 
havainnot ja mikäli riittävän monessa havainnossa toistui sama vaurio, tehtiin ky-

seistä vauriotyyppiä oleva heräte. 

Keli puolestaan muuttuu verrattain nopeasti. Sen vuoksi siihen tehtiin aggregointi, 
joka ottaa huomioon havainnot viimeisen neljän tunnin ajalta, tiputtaen havainto-

jen painokerrointa niiden vanhetessa. Mikäli havainnot painokertoimilla painotet-
tuina ylittivät asetetun kynnyksen, tehtiin kyseiselle keliluokalle heräte. 

Lumisten liikenne merkkien osalta todettiin, että mikäli puhdistustarve havaitaan, 

siitä halutaan aina heräte, vaikka kyseessä saattaa olla väärä hälytys. Siksi puhdis-
tustarpeesta tehdään aina heräte, kun puhdistustarve havaitaan. Vaikka heti puh-
distustarvehavainnon jälkeen tulisi havainto, että puhdistustarvetta ei ole, herä-
tettä ei heti nollata. Herätteen annetaan palata ”ei puhdistustarvetta” -luokkaan 

vasta asetetun aikarajan jälkeen, jotta mahdollisen puhdistustarpeen heräte ehdi-
tään varmasti huomata. 

Konenäön tuottamat herätteet pystytään viemään työnohjausjärjestelmään, esi-

merkiksi Planneriin. Mukaan liitetään paikka ja aika, sekä haluttaessa kuvia ja kom-
mentti. 
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6.3  Tuiskulumi-indeksi 

Tuiskulumimallin tavoite on saada parhaan säätiedon ja analysoinnin kautta paik-
kaan kohdennettu heräte tielle lumen kinostumisen riskistä. 

Iin urakassa käytetty tuiskulumimalli perustui Ilmatieteen laitoksen kehittämään 
Snowdrift index -malliin. Malli laskee tiedon lumen liikkuvuudesta (mobility index), 
minkä perusteella muodostetaan tuiskulumi-indeksi. Indeksi on neliportainen: ei 

tuiskuamista, heikkoa/kohtalaista/voimakasta tuiskuamista. 

 

Kuva 12. Vasemmalla näkyy Iin urakka-alueen tuiskulumiherätteet 
karttanäkymässä ja oikealla tuiskulumen aiheuttamia kinoksia maastossa. 

Iin urakassa toteutettiin malli, missä tuiskulumelle alttiit tiekohdat kartoitetaan en-

nakkoon kokemusperäisen tiedon perusteella. Näihin paikkoihin kohdennetun he-
rätteen muodostamisessa hyödynnettiin lähimpiä säämallin hilaverkolle laskettuja 
tuiskulumi-indeksejä. Indeksin arvot esitettiin karttaliittymässä. Karttanäkymässä 

symbolin sisällä oleva numero ilmaisee tuiskulumi-indeksin nykyisen arvon ja nuoli 
osoittaa onko indeksin arvo laskemassa, nousemassa vai pysymässä samalla ta-
solla seuraavan kolmen tunnin aikana. 
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7 Tiedon hyödyntäminen työnohjauksessa 

Alkuperäinen toimintamalli töiden keräämisestä toimenpidelistaan ja niiden välittä-
misestä tekijöiden suoritettavaksi kehitettiin jo varhaisessa vaiheessa Kunto-jär-

jestelmän kehityskaarta. Ensimmäisessä versiossa työnohjaus oli vain puoliksi di-
gitaalinen: työnjohto keräsi tehtäviä huomioiksi kuvien kera, mutta varsinainen 
työnohjaus tehtiin huomiotulosteilla, joita jaettiin työmaakokouksissa tai vaihtoeh-

toisesti lähettämällä tulosteita PDF-muotoisena urakoitsijan sähköpostiin. Töiden 
valmiiksi kuittaaminen oli täysin manuaalista. Työnjohdolla tai tilaajalla ei ollut nä-
kyvyyttä työn suorittamisen tilanteeseen tai sen toteumiin. 

Tätä mallia lähdettiin digitalisoimaan Iin digiurakan puitteissa vuonna 2016 järjes-

tämällä työpajoja sekä urakoitsijan että tilaajan edustajien kanssa. Näiden työpa-
jojen lopputulemana oli kuvaukset nykymallin ongelmista, työn lähteistä, sekä 
alustava määritys työnohjauksen uudesta toimintamallista.  

Nykytila-analyysin perusteella havaittiin useita kehittämiskohteita, joita projektissa 
pyrittiin ratkaisemaan: 

• Työtarpeita ja -tilauksia tulee monesta eri tietolähteestä 
o Tieto on hajallaan monessa eri järjestelmässä 

• Kaikkiin työtilauksiin ei saada tarpeeksi taustatietoa työn suorittamiseksi, 
puuttuu standardi tapa kirjata työ 
o Yleisin puute oli tarkka sijaintitieto 

• Tehdään yksittäisen tehtävän hallintaa, ei kokonaisuuden hallintaa 

• Työn seuranta alusta loppuun (tilauksesta valmiiksi) vaikeaa 
o Ei saada selville, mikä toteuma on seurausta mistäkin toimenpide-

pyynnöstä 
o Pitäisi pystyä seuraamaan esim. polkua Harja-ilmoitus → Urakoitsijan 

työnohjaus → Harja-ilmoituksen kuittaus, Urakoitsijan työnohjaus → 
Harja (työn toteumatiedot) 

• Tiedon kulkua työnjohdon kesken pitää pystyä parantamaan 
o Työketju alusta loppuun läpinäkyvämmäksi 

• Työn dokumentointi on välillä puutteellista 
 

Lähtötilanteen osalta analysoitiin myös työtarpeiden tietolähteitä. 

Taulukko 1. Työn tietolähteet ja tiedon sisällöt. 

Tiedon lähde Tiedon sisältö 

Työnjohto tai kuljettaja Kunto-huomioviesti, mm. sijainti (koor-

dinaatti), luokittelu, valokuva, tekstiku-
vaus 

Tilaajan ilmoittama puute, sanallinen 

kuvaus tai sähköposti 

Tieto tierekisteriosoitteesta ja asiasisäl-

löstä sanallisesti 

Tilaajan ilmoittama tieto urakan yhtei-
sössä (Google+) 

Kuvia, tekstejä, tierekisteri-/katuosoite 

Harja-järjestelmän tienkäyttäjätieto 
(Harja-ilmoitukset) 

Ilmoittaja, lähettäjä, selite, koordinaatti 
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Tiedon lähde Tiedon sisältö 

Tienkäyttäjän yhteydenotto suoraan 
urakalle 

Likimääräinen sijainti ja sanallinen ku-
vaus. Mahdollisesti myös valokuva 

Urakan työsuunnitelma (esim. ojitus, so-
rastussuunnitelma) 

Tiet, tieosuudet, työlaji 
Tierekisteriosoitteet, kuvaus työstä, 
esim. 
18281 001 0000 – 002 5000, sorastus 

18281 001 2500, uusi 80 km/h kilpi 

Mobiili kuvantaminen (RoadData-järjes-

telmä) 

Kuva, aika, paikka (koordinaatit) 

Hälytystoiminta kelikeskuksista Kelinhallintaan liittyvät toimenpidemää-
räykset työnjohdolta (auraus, liukkau-
dentorjunta jne.) 

Viranomaispalvelut  

 
Näiden perusteella lähdettiin muodostamaan käyttötapauksia, jotka toimivat jär-

jestelmän kehittämisen pohjana tulevina vuosina. Ulkoisten tienkäyttäjien osalta 
määriteltiin kolme erilaista käyttötapausta: Tienkäyttäjän yhteydenotosta tuleva 
heräte, Tilaajan työnohjauksen kautta tuleva heräte ja Mobiilikuvantamisesta tu-

leva heräte. Urakoitsijan työnohjauksen osalta käyttötapauksia olivat: Työnjohta-
jan web-käyttö, Työnjohtajan mobiilikäyttö, Aliurakoitsijan työnjohdon web-käyttö 
sekä Työntekijän mobiilikäyttö. 

Tavoitteeksi asetettiin se, että työn kulkua pitää pystyä seuraamaan koko proses-
sin läpi. Lisäksi on kyettävä erottelemaan suuresta herätteiden määrästä ne tärkeät 
ilmoitukset, joihin on reagoitava välittömästi. Tavoitteiden perusteella suunniteltiin 

tulevan työnohjausmallin toiminnallisuutta. 

 

Kuva 13. Työnohjausmallin toiminnallisuus. 
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7.1  Urakan aikataulut ja työnohjaus 

Kehitetyssä työnohjausmallissa on neljä olennaista osaa: 

• Fluent Planner -järjestelmä: työn suunnittelun ja -ohjauksen moottori 
• Fluent Kunto -järjestelmä: työnohjauksen syötteiden pääasiallinen lähde 

• Kunto-mobiilisovellus: töiden/herätteiden kerääminen kentältä; töiden 
kuittaaminen kentällä 

• Avoimet rajapinnat: mahdollistavat mm. töiden tuomisen Planner-järjes-
telmään kolmannen osapuolen järjestelmistä. 

 
Työnsuunnittelun perustan luo kolme eri aikataulutasoa: yleisaikataulu, valmiste-

leva suunnitelma ja viikkosuunnitelma. 

Tehtävät työt syntyvät herätteistä, joiden lähteitä ovat mobiilisovelluksella kerätyt 
herätteet, työnohjauksen syötteet, tilaajan työnohjauksen kautta tulevat syötteet 

sekä ulkoista järjestelmistä tulevat herätteet, joita ovat mm. mobiilikuvantamisen 
kautta tulevat herätteet. 

7.1.1  Työnsuunnittelujärjestelmä 

Työnsuunnittelujärjestelmän taustalla on monitasoinen aikataulujärjestelmä, joka 
sisältää kolme pääosaa: 

• yleisaikataulu 
o suunnitellaan pidemmän aikavälin toimenpiteet halutulla tarkkuudella 
o kunnossapitourakoissa yleisaikataulu toimii yleensä vuosikellona, työt 

jaotellaan kesä- ja talvihoitokauden mukaisiin kokonaisuuksiin 

o voi sisältää myös sopimusaikatauluja ja materiaalihankintojen suunni-
telmia 

• valmisteleva suunnitelma 
o toimii työnjohdon näkymänä kunkin henkilön vastuulla olevista yleis-

aikataulun tehtävistä sekä niiden tilanteesta 

• viikkosuunnitelma 
o toimii työn suorittajien näkymänä 

o viikkosuunnitelmaan viety työ näkyy työn suorittajan mobiilissa. 
 

Urakan eri toimenpiteet voidaan suunnitella ja aikatauluttaa halutulla tarkkuudella. 
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Kuva 14. Esimerkki suunnitelman ulkoasusta. 

Työsuunnittelujärjestelmän karttakäyttöliittymässä on näkyvillä paljon työnohjauk-
sen kannalta tärkeää tietoa: 

• Havainnot, jotka on tehty joko Kunto- tai Planner-järjestelmässä 
• Viikkosuunnitelmaan tehdyt työ 

• Kartalle tehdyt aluemääritykset 
 

7.1.2  Työtilausten tekeminen 

Töiden tietorakenteen yleistämiseksi ja tietolähteiden yhdistämistä varten Fluent 
Planner -järjestelmään toteutettiin erillinen työtilauskäyttöliittymä, sekä yleinen ra-
japinta, joka mahdollistaa tilausten tuomisen kolmansien osapuolten järjestel-

mistä. 

 

Kuva 15. Uuden työpyynnön tekeminen tilaajan näkymässä. 
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Työpyynnön tilaaja voi klikata kartalta kohdan tai piirtää alueen/viivan, jossa työ-

tarve esiintyy. Tämän jälkeen työlle annetaan hiukan tarkempi kuvaus, sekä lisä-
tään mahdolliset liitteet, joita voivat olla mm. valokuvat ja työsuunnitelmat. Käyt-
töliittymästä pystytään myös seuraamaan töiden tilaa seuraavasti: 

• Odottaa – urakan työnjohto ei ole vielä käsitellyt pyyntöä 

• Hylätty – työpyyntö on jostakin syystä hylätty, työnjohto voi kirjoittaa tar-
kemman selvityksen hylkäyksen syystä 

• Hyväksytty – urakan työnjohto on käsitellyt työpyynnön 
• Valmis – Työpyyntöön liittyvä työ on suoritettu valmiiksi. 
 

Töiden siirtämiseen työnohjausjärjestelmään käytetään tarkoitusta varten suunni-

teltua avointa REST-rajapintaa. 

7.1.3  Jalonne RoadData -rajapinta Planneriin 

Työnohjausjärjestelmään suunniteltiin toiminnallisuus, jossa työn lähteitä voidaan 

tuota ulkoisista järjestelmistä. Projektin aikana toteutettiin rajapinta RoadData-jär-
jestelmään. Töitä voidaan muodostaa mm. seuraavista RoadData-herätteistä: 

• Yksittäiset valokuvat 

• Paikkamerkinnät 
• Konenäkö 

• Soratien tarkastustarvearvio. 
 

RoadData-järjestelmästä tullut havainto siirretään avointa rajapintaa hyödyntäen 
ja tallennetaan Planneriin. Havainnon mukana siirtyvät työn sijaintitieto, kuvaus ja 

mahdolliset valokuvat liitetiedostoina. Havainnosta muodostetaan korjaustyö. 

 

Kuva 16. RoadDatasta tullut havainto (soratien tasaustarve). 
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Työntekijällä on käytössään mobiililaite, johon hän saa SMS-ilmoituksen uudesta 

työstä. Työt ovat järjestettynä suunnitellun aikataulun sekä kiireellisyysasteen mu-
kaisesti. Työntekijä valitsee suunnitellun työn jonosta: 

• tarkastaa työn tarkemmat tiedot sekä aloittaa työn 
• työn valmistuttua lopettaa sen ja tekee tarvittavan dokumentoinnin 

• lisää mahdolliset valokuvat, itselle luovutuksen tai tekstimuotoinen ku-
vauksen työn kulusta tai ongelmista. 

 

 

Kuva 17. Näkymä mobiilisovelluksessa. 

7.2  Työnohjauksen kulku alihankkijan 
työnjohdon kautta 

Tässä mallissa urakassa työskentelee aliurakoitsija, jolla itsellään on lukuisia työn-
tekijöitä sekä paljon kalustoa. Tekijät ja kalusto voivat myös työskennellä useam-

man urakan alueella. Urakan työnjohto ei siis voi ohjata työtä suoraan aliurakoit-
sijan työntekijöille, vaan työt pitää pääsääntöisesti kohdistaa aliurakoitsijan työn-
johtajalle (ns. ”nokkamiehelle”), joka taas jakaa työt oman organisaationsa sisällä. 
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Kuva 18. Periaatekuva työnohjauksen kulusta aliurakoitsijan oman työnjohdon 
kautta. 

Työmääräimeksi siirretyt huomiot näkyvät aliurakoitsijan työnjohtajan viikkosuun-
nitelmassa, josta hän voi kohdistaa ne työntekijöilleen tai jättää omaan työjonoon 

suoritettavaksi. Samoin tehtävän tietoja voi vielä muokata ja täydentää. 

 

Kuva 19. Kohdistetut huomiot aliurakoitsijan työnjohtajan viikkosuunnitelmassa. 

Tehtävät siirtyvät samalla myös työntekijöiden mobiilisovellukseen. Työntekijä 
suorittaa normaalisti työtehtävän ja kuittaa sen mobiilissa tehdyiksi. 
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7.3  Reittitieto työnohjaukseen 

Reitinsuunnittelussa työnjohto voi suunnitella haluamiaan reittejä karttapohjalle 
mm. talvi- tai viherhoitoluokkien perusteella. Suunniteltu reitti voidaan viedä työn 

pohjaksi työnsuunnittelujärjestelmään sekä aikatauluttaa tekijälle tarvittaessa jo 
siirtovaiheessa. 

Käyttötapauksena voi olla esimerkiksi seuraava: 

Työnjohtaja haluaa yksittäisen reitin työnohjaukseen tehtäväksi. Ensimmäisessä 
vaiheessa työnjohtaja piirtää reitin RCT-työkalulla. 

 

Kuva 20. Työnjohtaja suunnittelee reitin. 

Kun reitti on suunniteltu, työnjohtaja siirtää reitin työnohjaukseen. Reittiin liittyy 

automaattisesti liitetiedostot, joita ovat mm. reittikartta ja Excel-taulukko, josta 
löytyy reitin tarkempi koostumus tieosoitteina. Siirretty reitti näkyy työnsuunnitte-
lujärjestelmässä ja siellä työnjohto voi vielä tarkentaa suunnitelmaa ja kohdentaa 

sen työntekijälle. 
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8 Kuva-aineiston hyödyntämisen työkalut 

Tilannekuvan lisäksi aineistoa voi hyödyntää myös muilla tavoin. Historiallisen tar-
kastelun avulla voidaan selvittää, millaiset olosuhteet ovat olleet tietyllä paikalla 

tiettyyn aikaan. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi urakoitsijan laadunvalvon-
nassa, onnettomuuksien ja korvausvaatimusten jälkiselvityksessä, edellyttäen, että 
tietoa kerätään hyvällä kattavuudella. Lisäksi aineistoa voidaan hyödyntää esimer-

kiksi varusteiden ja laitteiden inventoinnissa. 

Perustyökalu historiallisen aineiston katseluun on haku rajaavilla ehdoilla. Road-
Data-järjestelmässä on mahdollista rajata aineistoa seuraavien tekijöiden perus-
teella: 

• urakkarajaus, vain mittaukset, jotka on mitattu urakkaan kuuluvalla lait-
teella, 

• laiterajaus, mitanneen puhelimen nimellä, 

• paikkarajaus, joko kartan tai tieosoitevälin avulla ja 
• aikaväli päivän tarkkuudella. 
 

Hakutuloksena löydetyt mittaukset kuvineen esitetään kartalla. Kuvia voi selata 
mittauskohtaisesti yksitellen tai pikakelauksella, jossa kuvat esitetään videona. Pi-
kakelauksen avulla voidaan tarkastella pitkänkin mittauksen kuvat kohtuullisessa 

ajassa päällisin puolin. 

Iin hankkeen aikana kehitettiin useita kuva-aineiston hyödyntämistä edistäviä rat-
kaisuja, joiden avulla tiestöstä saadaan tuotettua tarkempaa tietoa ja aineistosta 

voidaan helposti valita erilaisiin käyttötarkoituksiin parhaiten sopiva osajoukko. 

8.1  Paikkamerkintä 

Kuvien selaaminen jälkikäteen on hyvä keino tarkistaa tiestöä jälkikäteen. Kuiten-

kin toimistolle palatessa ei välttämättä muista kaikkea, mitä olisi syytä tarkistaa. 
Sen sijaan ajon aikana työnjohtaja huomaa helposti merkillepantavia asioita. Tätä 
varten kehitettiin keino merkitä paikkoja ajon aikana Bluetooth-painikkeen painal-

luksella. 
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Kuva 21. Paikkamerkinnän avulla ajon aikana tehtyihin havaintoihin voidaan 
helposti palata valokuvien ja kartalla esitetyn sijainnin kautta. 

Merkityt paikat esitetään käyttöliittymässä kartalla, jolloin niihin on helppo palata. 

Merkintään liitetään automaattisesti sen välittömässä läheisyydessä otetut kuvat, 
jotka esitetään merkinnän tieosoitteen ja merkintäajan kanssa (kuva 21). Lisäksi 
merkintään voi kirjoittaa kommentin. 

Merkinnän ympäriltä esitetään useampia kuvia ennen ja jälkeen, sillä painallus-
kohta ei välttämättä ole täsmälleen oikea. Ajaessa ei välttämättä huomaa kohdetta 
ennen kuin on vasta aivan sen kohdalla ja nappia ehtii painaa vasta, kun se on 

ohitettu. 

Paikkamerkinnän voi viedä tietoineen helposti RoadDatasta työnohjausjärjestel-
mään, Planneriin, mikäli havainto vaatii toimenpiteitä. 

8.2  Virtuaalinen tiekamera 

Virtuaalinen tiekamera on helppokäyttöinen työkalu, jolla kuva-aineiston tuotta-

mista voidaan kohdentaa tarkasti rajattuihin kohteisiin tai tiettyyn käyttötarkoituk-
seen. Käyttäjä asettaa virtuaalisen tiekameran selainkäyttöliittymässä halua-
maansa kohtaan kartalle ja asettaa aikavälin, jonka ajan uusia kuvia kerätään. 

Virtuaalisen tiekameran tuottamille kuville voidaan lisäksi valita erilaisia konenäkö-
palveluita, joista muodostetaan automaattisia herätteitä. 
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Kuva 22. Hyvälaatuisessa valokuvassa yksityiskohdat erottuvat ilman liike-
epäterävyyttä. Ajonopeus kuvassa 90 km/h. 

Virtuaalinen tiekamera eroaa tavallisesta kuva-aineiston tuottamisesta siten, että 
sen vaikutusalueella älypuhelinsovellus vaihtaa kuvausasetuksia. Virtuaalista tieka-

meraa käytetään useimmiten tavallista parempilaatuisten, korkearesoluutioisten 
kuvien ottamiseen tietystä kohteesta (kuva 22). 

 

Kuva 23. Kameran ohjelmallisen säädön merkitys korostuu haastavissa 
valaistusolosuhteissa. Ajonopeus kuvassa 85 km/h. 

8.3  Metrinen mittaus kuvista 

Silmämääräisen visuaalisen arvioinnin perusteella ihminen voi kuvista arvioida koh-
teiden mittoja. Erityisesti, jos kuvassa näkyy kohteita, joiden mitat ovat tutut, saa 

muiden esineiden kokoluokasta hyvän käsityksen. Toisaalta ilman sopivaa tunnet-
tua vertailukohdetta ei yksittäisistä kuvista päästä käsiksi mittoihin. 
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Mittoihin on mahdollista päästä käsiksi hyödyntämällä useampaa kuvaa, kun tie-

detään kameran paikka kuvien ottohetkellä. Tästä tyypillisin esimerkki on stereo-
kamera, joka ottaa kaksi kuvaa käytännössä yhtä aikaisesti ja lisäksi kameraken-
nojen paikka suhteessa toisiinsa on hyvin tunnettu. 

RoadData-järjestelmään toteutetun toiminnallisuuden avulla voidaan yksittäistä 
liikkuvaa kamerakennoa käyttäen luoda stereokameran kanssa vastaavat lähtötie-
dot. Näin yksittäiselläkin kennolla päästään kuvista mittaamaan ilman ennalta tun-

nettua referenssiä. 

Iin hankkeessa kehitettyjä metrisen mittauksen työkaluja on kolme: suhteellinen 
mittaus, absoluuttinen mittaus kahden pisteen etäisyydelle ja profiilimittaus. 

Suhteellisen mittauksen idea on mahdollistaa pelkkää silmämääräistä arviota tar-
kemmat vertailumittaukset. Tämä onnistuu pyytämällä käyttäjää ensin merkitse-
mään kuvaan referenssimitan, jolle käyttäjä tuntee mitat. Tämän jälkeen käyttäjä 

voi mitata muita, referenssimitan kanssa samalla etäisyydellä kamerasta olevien 
kohteiden mittoja. 

Absoluuttinen mittaus vaatii erityisiä toimia kuvaavalta laitteelta, joten mittaami-

nen on mahdollista vain virtuaalisen tiekameran avulla ennalta pyydetyistä pai-
koista. Kun tällainen mittaus on saatu tehtyä, voi käyttäjä piirtää kuvaan viivan, 
jonka päätepisteiden hän arvioi olevan samalla etäisyydellä kamerasta. Tässä luo-
tetaan käyttäjän arvioon valittujen pisteiden etäisyydestä, sillä kaikkien mittojen 

(etäisyys kamerasta, etäisyys pisteiden välillä) yhtä aikainen mittaaminen on han-
kalaa. Lopputuloksena saadaan käyttäjän piirtämän viivan pituus arvioitujen vir-
herajojen kanssa. 

Kolmas työkalu on tarkoitettu avuksi tienprofiilin tai polanneurien arviointiin. Myös 
tämä mittaustapa vaatii ennalta valitun, virtuaalisella tiekameralla merkityn paikan. 
Käyttäjää pyydetään piirtämään tienprofiili katkoviivalla, jonka pisteiden oletetaan 

olevan yhtä etäällä kamerasta. Lopputuloksena käyttäjälle esitetään katkoviivan 
mitat kuvasta laskettuna. 

8.4  Pitkän aikavälin tarkastelut 

Kuva-aineiston avulla on mahdollista seurata tiestön tilaa ja erilaisten ilmiöiden 
etenemistä tarkastelemalla samassa paikassa otettuja kuvia sopivan aikavälin yli. 

Esimerkiksi kelirikon etenemistä valitulla tiejaksolla tai viherhoidon tilaa kesäkau-
den aikana voidaan tutkia valokuvista, jotka kattavat muutaman viikon tai muuta-
man kuukauden mittaisen yhtenäisen ajanjakson. Toisaalta hyvin hitaitakin muu-

toksia, kuten esimerkiksi päällystevaurion etenemistä, voidaan seurata tarkastele-
malla kuva-aineistoa useamman vuoden mittaiselta ajanjaksolta. 

Iin urakassa kehitettiin hakutyökalu, jolla voidaan helposti määritellä monenlaisiin 

tarpeisiin sopivia hakuehtoja. Hakuehtojen määrittely alkaa tieosoitevälin ja aika-
välin valinnalla. Tämän jälkeen voidaan valita useita erilaisia ehtoja, joilla kuva-
aineistoa suodatetaan tarkemmin. Kuva-aineistosta voidaan esimerkiksi valita tar-
kasteltaviksi vain tiettyyn ajosuuntaan tai vuorokauden- ja vuodenaikaan otetut 

valokuvat. 

Hakuehtojen lisäksi hakutyökalussa määritellään tulosten jaottelua koskevat oh-
jeet. Jaottelun tarkoituksena on valita käsillä olevan tarkastelun kannalta mielekäs 
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erotuskyky sekä ajan että paikan suhteen. Esimerkiksi kelirikon etenemisen seu-

raamiseksi voitaisiin haluta yksi kuva kerran vuorokaudessa jokaista 50 m tiejaksoa 
kohti. Sen sijaan päällystevaurioiden etenemisen seuraamista varten yksi kuva ker-
ran kuukaudessa jokaista 10 m tiejaksoa kohti voisi olla parempi valinta, koska 

tarkasteltava ilmiö on paitsi paljon hitaampi myös paikallisempi kuin kelirikon ta-
pauksessa. 

Lopullinen aineisto muodostetaan valitsemalla hakuehdot täyttävistä valokuvista 

yksi edustaja jokaista jaottelun mukaista aika- ja etäisyysväliä kohti. Hakutyökalun 
yleiskäyttöisyyden vuoksi käyttötarkoitukseen parhaiten sopivien kuvien valinta on 
jätetty käyttäjälle. Jatkossa valintaprosessi voidaan automatisoida kokonaan tai 

osittain tiettyjä käyttötarkoituksia varten. 

8.5  Laitteiden ja varusteiden inventointi 

Joukkoistetusti kerättyä aineisto on mahdollista käyttää myös inventointiin. Tätä 

käyttötapausta ajatellen on aineiston kattavuus erityisen tärkeää, että inventoita-
vista kohteista löytyy selvät kuvat riittävän läheltä kohdetta. Siksi joukkoistus sopii 
luontevasti inventointiaineiston tuottamiseen. 

Aineiston hyödyntämiseksi inventoinnissa toteutettiin työkalu, jolle annetaan 

1. urakka-alue tieosoiteväleinä, 
2. aikaväli ja 

3. tien jaottelussa käytettävä pituus. 
 
Hakutyökalu jaottelee tiet annetun pituisiin paloihin, etsii näiden perusteella kuvat 

ja ilmoittaa tieosittain miten hyvään kattavuuteen tehdyillä mittauksilla ylletään. 
Kattavuus perustuu siihen, kuinka monelle tien palalle löytyy vähintään yksi kuva. 
Hakutuloksesta esitetään käyttäjälle esikatseluna otos kuvista, minkä perusteella 

hän valitsee ajot, joissa on parhaat kuvausolosuhteet. Ajoja voi valita useita, jolloin 
eri ajojen kuvat yhdistämällä kattavuus paranee. 

Lopuksi kuvat voi ladata yksi tai useampi tieosa kerrallaan pakettina. Tämän pa-

ketin sisällön voi edelleen viedä urakoitsijan käyttämään inventointiohjelmistoon. 
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9 Muita hankkeita 

Kunnossapidon digitalisaatioon liittyvää kehitystyötä tehtiin Iin urakan lisäksi 
useissa rinnakkaisissa hankkeissa, joista osa vietiin läpi Iin urakan ohjausryhmän 

alaisuudessa. Tässä luvussa näitä hankkeita esitellään lyhyesti. Tarkemmat tiedot 
hankkeiden sisällöstä ja tuloksista löytyvät kunkin hankkeen omista julkaisuista. 

9.1  Big data -pilottihanke 

Iin urakan aikana toteutettiin erillinen big data -pilottihanke, jossa kehitettiin toi-
mintatapoja ja teknisiä ratkaisuja kunnossapidon urakoissa tuotettavan kuva-ai-
neiston pitkäaikaiseen säilyttämiseen. Hankkeessa määriteltiin säilytettävään kuva-

aineistoon liitettävien metatietojen vähimmäisvaatimukset sekä rajapinnat, joiden 
avulla urakoitsijat ja muut alan toimijat voivat toimittaa kuva-aineistoa silloisen 
Liikenneviraston big data -ympäristöön sekä hakea kuvia samasta ympäristöstä 

erilaisin hakuehdoin. 

Iin urakan aikana tuotettu kuva-aineisto on kokonaisuudessaan siirretty Väylävi-
raston big data -ympäristöön. Kunnossapidon urakoissa tuotetun kuva-aineiston 

hyödyntämisen ja pitkäaikaisen säilyttämisen osalta tarvittavat jatkotoimenpiteet 
arvioidaan myöhemmin. 

9.2  Konenäön vakiintuva hyödyntäminen 
tieomaisuuden hallinnassa 

Tiestöltä kerättävän kuva-aineiston määrä kasvaa jatkuvasti ja samalla myös tarve 

kuva-aineiston käsittelyyn ja tulkintaan soveltuville konenäköratkaisuille lisääntyy. 
Jotta automaation avulla tuotetut johtopäätökset tiestön tilasta olisivat keskenään 
yhdenmukaisia, tarvitaan standardointia, jolla alan toimijat saadaan käyttämään 

yhteneviä määritelmiä ja tunnuslukuja. 

Iin urakan yhteydessä toteutettiin selvityshanke, jossa kartoitettiin konenäköpoh-
jaisten päätelmien yhdenmukaisuuteen vaikuttavia avaintekijöitä. Hankkeen tulok-

set on raportoitu julkaisussa Konenäön vakiintuva hyödyntäminen tieomaisuuden 
hallinnassa /4/, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia teknisesti keskenään eroavien 
konenäköratkaisujen avulla tuotettujen johtopäätösten yhdenmukaisuuden paran-

tamiseksi. 

9.3  V2X 

Iin digiurakan yhtenä osatavoitteena oli edistää autonomiseen ajamiseen liittyvää 

tiedonkulkua ja siihen liittyvää teknologiaa (ns. vehicle-to-vehicle ja vehicle-to-
infra). Destia on mukana 5G-SAFE-konsortion hankkeissa, joissa yhtenä tavoit-
teena on edistää autonomisten ajoneuvojen tiedonkulkua ja näin saatavan tiedon 

hyödyntämistä väylien kunnossapidossa. Teknologian kehittymistä seurattiin ura-
kan aikana, mutta sovellukset eivät kehittyneet sellaiselle tasolle, että ne olisivat 
olleen kunnossapidon näkökulmasta hyödynnettävissä.  
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10 Johtopäätökset 

Iin digiurakan tavoite oli kehittää maanteiden kunnossapitourakointiin kokonais-
valtainen digitalisoinnin mahdollista toimintamalli teknisine ratkaisuineen. Kehittä-

mistarpeen taustalla on pyrkimys palvella tienkäyttäjää kehittämällä kunnossapi-
don tehokkuutta, laatua sekä tietoisuutta tiestön kunnon tilannekuvasta. 

Tämän tavoitteen toteuttamista tukevat ja edistävät mm. 

• globaalit digitalisaation kehityssuunnat, 

• kansallinen tavoite digiloikasta, 
• valtion hallinnon sähköistämistavoitteet ja välineet, 

• valtakunnallinen ELYjen toiminnan sähköistäminen sekä 
• yleinen pyrkimys resurssitehokkuuteen. 
 

Iin digiurakan kehitystyön tuloksena saavutettiin valmius uudistaa nykyiset urakoi-
den toimintamallit avoimemmaksi, reaaliaikaisemmaksi sekä kattavammiksi ties-
töltä kerättävän datan avulla. 

Tiestön kunnon hallinnan ja laaduntarkkailun tärkeimmäksi asiaksi nähtiin tiedon 
tuottamisen joukkoistaminen. Sen mahdollistamiseksi hankkeessa toteutettiin äly-
puhelinratkaisu, jolla voidaan kerätä vaivattomasti kuva- ja sensoritietoa sekä kun-

nossapitourakan toimijoiden että muiden tienkäyttäjäryhmien toimesta. Datan 
hyödyntämiseksi tietojen automatisoitu käsittely on tärkeää. Sen avulla oleellinen 
tieto saadaan poimittua laajasta aineistosta herätteinä helposti käyttöön. Sama 
aineisto on myös hyödynnettävissä tiepidossa. Toimintamallin haaste on sopivan 

tiedonkeruun laajuuden rajaaminen ja hankkiminen sekä käyttäjien motivointi tie-
don keruuseen.  

Työnohjauksen ja tiedonvälityksen tehostamiseksi on tärkeää varmistaa työnsuun-

nittelun ja työn toteutukseen liittyvän tiedon jakaminen tilaajan ja kaikkien urakan 
toteuttamiseen liittyvien tahojen kesken. Tämän tiedon avulla on mahdollista su-
juvoittaa päätöksentekoa ja tehostaa resurssien käyttöä. 

Autonominen ajaminen tai ajoneuvojen välinen tiedonkulku ei ole toistaiseksi to-
teutunut niin pitkälle, että näitä tietoja voitaisiin vielä hyödyntää edes aikakriittis-
ten liikenneturvallisuutta koskevien tietojen osalta teiden hoidossa. 
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Kuva 24. Iin digiurakassa käytetyt toimintamallit ja niitä tukevat tekniset 
ratkaisut. 

10.1  Kehitysnäkymät 

Iin digiurakan osalta tavoite oli tuottaa kunnossapitourakoinnin arkeen kohdennet-
tuja toimintamalleja ja niitä palvelevia teknisiä ratkaisuja. Kehitystyön ja käyttöön-

oton valmiuden arviointiin käytetään yleisesti nk. TRL-arviointia (Technology Rea-
diness Level). TRL-arvojen käyttö mahdollistaa johdonmukaisen ja yhtenäisen ar-
vion teknisestä kypsyydestä erityyppisten teknologioiden välillä. TRL-arvot perus-

tuvat asteikkoon 1–9 (kuva 25), jossa 9 on kypsin tekniikka /5/. 

 

Kuva 25. TRL-arviointiasteikko. 
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Iin digihankkeen aikana saavutettujen ratkaisujen TRL-arviointi on esitetty taulu-

kossa 2. Osa ratkaisuista, kuten kuva- ja sensoriaineistojen hyödyntäminen ja di-
gitaalinen työnohjaus on edennyt Iin urakkaa laajempaan käyttöön, kun taas jouk-
koistamisen laajentaminen erilaisille tienkäyttäjäryhmille on vielä alkuvaiheessa. 

Taulukko 2. Iin urakassa kehitettyjen teknisten ratkaisujen valmius TRL-arvoina. 
Arviointi koskee vain Destian urakoita. 

Tekninen ratkaisu Saavutettu 

TRL-arvo 

Tarkennus 

Tiedon automaattinen ja jouk-
koistettu keruu 

7 Urakan sisäinen tiedonkeruu 
tuotantokäytössä, joukkoistami-

nen alkuvaiheessa. 

360-kuvadatan hyödyntäminen 6  

Automaatiolla tuotetut tienhoi-
don herätteet 

8 Soratien tarkastustarvearvio ja 
paikkamerkintä käytössä 
useissa urakoissa. 

Dronen hyödyntäminen kun-
nossapitotyössä ja tarkastuk-
sissa 

6  

Älykäs kuvahaku, virtuaalinen 
tiekamera 

7–8  

Konenäön kehittäminen ja 

hyödyntäminen 

6–7  

Työnohjauksen digitalisointi 8 Käytössä kaikissa urakoissa 
2019 lähtien. 

Big Data -järjestelmän hyödyn-
täminen tiedon säilytyksessä 

4–5  

Digitaalinen työmaapäiväkirja 8 Laajamittaisesti käytössä ura-
koissa, Harja-rajapinta määri-
telty mutta ei toteutettu. 

V2X-ratkaisut 3  

 
Eteneminen TRL-arvioinnissa ylemmille tasoille edellyttää työmäärän kasvatta-

mista, usein jopa eksponentiaalisesti. Laaja-alaiseen tuotantokäyttöön saattami-
nen edellyttää suunnitelmallisuutta ja useiden eri asioiden huomioimista asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi. Askeleita infra-alan tuottavuuden parantamiseen 

on käsitelty julkaisussa Tiekartta infra-alan tuottavuuteen /6/. 

10.2  Esitykset jatkotoimenpiteistä 

10.2.1  Epätasaisen lumipolanteen heräte 

Iin digiurakan yhteydessä saatiin erittäin hyvä tulos sorateiden tasaisuuteen liitty-
västä arviointimenettelystä ja mobiilista joukkoistettavasta mittausmenetelmästä. 

Tulos vastasi myös kokeneen kunnossapidon asiantuntijan näkemystä soratien pal-
velutasosta ja toimenpidetarpeesta. Talvihoidon tienkäyttäjätutkimuksissa tulee 
usein esille tien pinnan epätasaisuuden aiheuttama tärinä. Tärinä koetaan sekä 
epämiellyttävänä, että myös liikenneturvallisuutta häiritsevänä tekijänä. Talvihoi-

dossa pituussuuntaiselle epätasaisuudelle ei ole mittauksiin pohjautuvaa tavoitear-
voa tai toimenpiderajaa, eikä siihen toistaiseksi ole sovittua mittaustapaa. 
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Lumipolanteen epätasaisuuden arvioimiseksi ja mittaamiseksi tulisi järjestää Iin 

kokemusten pohjalta vastaava tutkimusasetelma kuin tehtiin sorateiden tasaisuus-
arviointiin. Tutkimus tulisi toteuttaa talvella 2021–2022, jotta tulokset voidaan hyö-
dyntää talvella 2022–2023. 

10.2.2  Tiestön mobiilin tiedonkeruun kokonaisuus 

Jotta mobiilia tiedonkeruuta voidaan tuottaa kestävästi ja taloudellisesti on muo-
dostettava näkemys eri tahojen tuottamista ja tarvitsemasta tiestötiedosta. Tietoa 

tarvitaan ja tuotetaan tilaajan, urakoitsijan, tienkäyttäjien ja sidosryhmien taholta. 

Tienpitäjä tarvitsee tietoa mm. tienpidon ohjaukseen, tieomaisuuden hallintaan, 
urakoiden teettämiseen ja on ainakin välillisesti myös tiedon tuottaja. Urakoitsija 

tarvitsee tietoa työnsuunnitteluun, toimenpiteiden valintaan ja ajoitukseen, laa-
dunvarmistukseen ja on keskeisessä asemassa urakka-alueen tiestötiedon tuotta-
misessa. Tienkäyttäjät tarvitsevat tietoa turvalliseen ja häiriöttömään liikkumiseen, 

antaa palautetta liikenne- ja kelihäiriöistä ja on siten myös tiedon tuottaja. Sidos-
ryhmät, logistiikkayritykset tarvitsevat olosuhdetietoa ja ovat myös yksi tiedon 
tuottajataho.  

Mobiilin tiedonkeruun ja hyödyntämisen kannalta tulisi muodostaa kokonaiskuva 
ja etenemispolku: 

• Mikä on mobiilisti kerättävän datan prosessi ja sisällön tahtotila? 
• Miten yhteisellä toiminnalla saadaan enemmän aikaan? 
 

Tienpitäjä pystyy omalla toiminnallaan edistämään markkinoita ja toisaalta hyötyy 
tiedon lisääntymisestä ja kustannustehokkaasta toiminnasta. Yhden asia ratkaisu-
jen, tuhansien keruupurkkien ja datapankkien tulevaisuutta ei ole syytä päästää 

toteutumaan. 

 

Kuva 26. Tiestötiedon hyödyntämisen esimerkkejä. 
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10.2.2.1  Mobiililaitteiden käytön tehostaminen 

Digitaalisten ratkaisujen käyttöönoton myötä mukana kuljetettavien päätelaittei-
den määrä voi äkkiä kasvaa epäkäytännöllisen suureksi. Sen vuoksi pitkällä täh-
täimellä on pyrittävä tilanteeseen, jossa eri toimittajien ohjelmistoja ja palveluita 

voidaan käyttää samalla päätelaitteella. Muussa tapauksessa digitalisaation tavoit-
teet, kuten kustannustehokkuus ja työn sujuvuus, väistämättä kärsivät. 

Yksi mahdollinen ratkaisu mobiililaitteiden käytön tehostamiselle on yhteisen tek-

nologia-alustan luominen. Tällaisen alustan olemassaolo edistäisi innovaatioiden 
syntymistä alentamalla uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämis- ja käyttöönot-
tokustannuksia. Samalla toiminnan kannattavuus paranisi markkina-alueen kasva-

essa uusien sovelluskohteiden myötä. 

Tiestöltä kerättävän tiedon käsittelyyn ja siirtämiseen soveltuvan teknologia-alus-
tan tarve ja mahdollisuudet tulisi selvittää yhdessä sen kanssa millaista tiestötietoa 

eri toimijat tarvitsevat ja toisaalta tuottavat omassa toiminnassaan (edellinen asia-
kohta 10.2.2). 

10.2.3  Konenäön hyödyntäminen 

10.2.3.1  Standardoinnin tarve alan toimijoiden näkökulmasta 

Iin projektin yhteydessä tehtiin julkaisu Konenäön vakiintuva hyödyntäminen 
tieomaisuuden hallinnassa – Pohjaesitys maanteiden hoidossa ja ylläpidossa käy-
tettävän annotoidun kuva-aineiston hallinnan, tietosisällön ja terminologian stan-
dardoimiseksi /4/. Julkaisun keskeisiä päätelmiä oli se, että tietoprosesseissa on 
voitava käyttää yhtenäistettyjä toimintatapoja, käsitteistöjä ja tunnuslukujen pe-
rusteita. Vain siten eri toimijoiden tekemä työ voi rakentua jatkumona eteenpäin 

toisiaan täydentäen. Tiedonkeruu ja analyysi vaatii merkittäviä taloudellisia panos-
tuksia, ei ole toivottavaa, jos standardien väljyyden takia vain osa edellisistä ai-
neistoista voi olla hyödynnettävissä. 

Julkaisussa tunnistettu ongelma edellyttäisi välitöntä panostusta sellaiseen opetus-
aineistoon, jota kaikki alan toimijat voisivat hyödyntää. Sen avulla saataisiin avain-
sanat, avainsanoista muodostuvat luokat, kuvamateriaalin liite- eli nk. metadata ja 

kuvien laatutunnusluvut tulee määritellä, jotta eri konenäköalgoritmit saadaan 
tuottamaan yhdensuuntaisia tuloksia. Opetusaineiston kautta muodostuva stan-
dardi on pehmeä pakotus vertailukelpoiseen toimintaan ja eikä sen tarvitse olla 

eikä se ole koskaan täysin valmis. 

Ratkaisu tarkoittaa sitä, että tilaa uusille konenäkötekniikoille ei asetta mitään es-
teitä ja uusien innovaatioiden suorituskyky on vertailukelpoisesti todennettavissa. 

Alan kehityksen kannalta on toivottavaa, että tilaaja voi varmistua tulosten jatku-
vuudesta ja toisaalta uudet yritykset voivat satsata tekniikan kehittämiseen ei niin 
paljoa opetusaineistoon. 

Tieomaisuuden alueella lähtökohta voisi olla eräiden jo alkaneiden projektien jat-
kaminen (kelirikko, päällysteiden kunto, sorateiden palvelutaso, tien varusteiden 
kuntotila, ajoratamerkinnät). 

Julkaisun näyteaineisto sisältää jo sekä esimerkin siitä, mitä termistöllä ja formaa-
teilla voitaisiin tarkoittaa ja ajatuksia minimisisällöstä. 
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10.2.3.2  Laadukkaan aineiston merkitys konenäön opettamisessa 

Annotoidun aineiston ilmeinen käyttötarkoitus on konenäön opettaminen. Sen li-
säksi aineistolla voidaan arvioida konenäön suorituskykyä. Varsinainen konenäkö-
jen sertifiointi vaatisi jatkuvasti merkittäviä määriä uutta laadukasta annotoitua 

aineistoa, joten tätä mahdollisuutta ei luultavasti kukaan toimijoista tule tarjoa-
maan. Paitsi konenäön opettamiseen ja suorituskykyarviointiin, annotoitua kuva-
aineistoa voidaan käyttää esimerkin tai normin omaisesti. Esimerkiksi Väyläviraston 

laatukäsikirjojen esimerkkikuvia voidaan täydentää esimerkkikokoelmilla. Pidem-
mällä aikavälillä saattaa olla mahdollista ilmaista laatunormeja jopa kokonaan an-
notoitua kuva-aineistoa käyttäen. 

Edellä on arvioitu laadukkaan opetusaineiston merkitys suureksi, jotta opetusai-
neisto osaltaan kehittäisi alaa, siinä tulee olla joitakin ominaisuuksia: 

• termistön on oltava yhtenäinen ja jäljitettävissä, tulkinnanvaraisuudet mi-
nimissä 

• sen on mahdollistettava kuntoluokittelu tai poikkeaman vakavuuden luo-
kittelu 

• ilmiö on voitava tunnistaa kuvasta kuvan ja vain kuvan sisältämän tiedon 
avulla 

• termistöllä pitää olla minimisisältö, pelkkä nimi ei riitä 

• annotoidulle kuva-aineistolle tulee asettaa minimisisältö: yksilöinti, haku-
tapa, metadata, annotointitermien käyttö 

• aineiston formaatti, ainakin ensisijainen. 
 

Annotoitu aineisto on arvokasta. Sen arvo riippuu paitsi siihen käytetystä työpa-
noksesta, myös raakamateriaalin laadusta sekä suoritetun annotoinnin laadusta. 

Näille on oltava automatisoidusti evaluoitavat tunnusluvut ja muutamia sellaisia 
esimerkinomaisesti käsitelläänkin tässä raportissa. Aineiston taloudellisen arvon 
vuoksi sen toimeksiantoluonteinen kerääminen tulee aloittaa rajatuissa ja huolelli-

sesti suunnitelluissa ja raportoitavissa piloteissa. 

Olisi I-vaiheessa pilotoitava kohtuullisen laajan ja hyvin tehdyn opetusaineiston 
luomista erikseen sovittavista kohteista. Pilotissa tulisi olla piinallisen huolellinen 

oikeelliseen luokitteluun annotointivaiheessa. Hyvätapaisen ja jakautumaltaan il-
miötä monipuolisesti kuvaavan aineiston avulla saadaan ymmärrys siitä, että kaikki 
hyötyvät. 

10.2.4  Drone-teknologioiden käytön kehittäminen 

Saadut kokemukset drone-teknologioiden hyödyntämisen kehittämisestä olivat 
erittäin rohkaisevia. Selvästi on saavutettu uusi vaihe siten, että on mahdollista 

ottaa näitä teknologioita osaksi normaalia toimintaa. 

Näitä teknologioita ja niiden kehittymisen kautta avautuvien uusien toimintamallien 
käyttöönottoa tulisi tutkia ja selvittää sekä kokeilla aktiivisesti käytännössä. Tavoit-

teena tulisi olla päästä tasolle, jossa kyseiset ratkaisut olisivat perustyökaluja toi-
minnassa silloin kun niiden avulla päästään uusiin ulottuvuuksiin kuvadatan hyö-
dyntämisessä. Myöhäisemmässä vaiheessa, kun teknologiat vielä kehittyvät, tulee 

pyrkiä lisäämään videokuvan käyttöä ja 360-kuvan käyttöä myös drone-ympäris-
tössä.  
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