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Anna Partiainen ja Ville Suntio: Digitaalinen luovutusaineisto - Pilottiprojektin loppuraport-
ti 30.1.2017. Liikennevirasto, tekniikka ja ympäristö -osasto. Helsinki 2017. Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 15/2017. 54 sivua ja 6 liitettä. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, 
ISBN 978-952-317-377-4. 
 
Avainsanat: toteumamalli, digitaalinen luovutusaineisto, laaturaportointi 
 

Tiivistelmä  

Pilotissa tutkittiin miten ST-hankkeen aikana suunnittelussa ja rakentamisessa tuote-
tusta, muokatusta ja mitatusta tiedosta voidaan muodostaa digitaalisessa muodossa 
oleva urakan luovutusaineisto, jolla todennetaan rakentamisen laatu ja joka toimii 
lähtötietona kunnossapitovaiheen omaisuudenhallinnassa. Pilotti toimii ponnistus-
lautana digitaalisen luovutusaineiston jatkokehittämiselle ja vakiinnuttamiselle. Luo-
vutusaineiston aineistosisältö määritettiin olemassa olevien ohjeiden pohjalta, jotka 
käsittelevät muun muassa urakoitsijan laaturaportointia, toteumamallien laadintaa ja 
mallipohjaisen aineiston laadunvarmistusta. Aineiston sisältöä, jäsentämistä ja uu-
denlaisia esitystapoja urakoitsijan perinteiselle laatuaineistolle kehitettiin yhteis-
työssä hankkeen tilaajan, urakoitsijan ja suunnittelijaosapuolen kanssa. Kunnossapi-
tovaiheen näkökulmaa aineiston toimimisesta omaisuudenhallinnan lähtötietona sel-
vitettiin haastattelemalla kunnossapidosta vastaavia tilaajia ja palveluntuottajia. 
Keskustelua digitaalisen luovutusaineiston kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi 
käytiin myös muiden alan asiantuntijoiden kanssa. 
 
Pilotissa keskityttiin väylärakenteiden ja järjestelmien toteuma-aineiston kehittämi-
seen, joiden laadintaa ohjaavat julkaisut ovat koekäyttöä ja pilotointia varten. Pilotis-
sa taitorakenteiden osalta luovutusaineiston laatimisessa noudatettiin hankekohtai-
sia vaatimuksia ja ohjeita.  
 
Pilotin keskeisiä tavoitteita olivat miten ja missä muodossa aineisto kannattaa esit-
tää, missä muodossa digitaalinen aineisto on tällä hetkellä mahdollista esittää ja mitä 
kehitystarpeita kyseinen toimintamalli luo eri toimijoille ja olemassa olevalla ohjeis-
tukselle.  
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Anna Partiainen och Ville Suntio: Digitala överlåtelsehandlingar – Pilotstudiens slutrapport 
30.1.2017. Trafikverket, teknik och miljö. Helsingfors 2017. Trafikverkets undersökningar och 
utredningar 15/2017. 54 sidor och 6 bilagor. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-
952-317-377-4. 

 
Nyckelord: as-built-modell, digital överlåtelsehandling, kvalitetsrapportering 
 

Sammanfattning  

I pilotstudien testades hur data, som producerats, bearbetats och mätts under total-
entreprenadens planerings- och byggskede, i digital form kan utgöra entreprenadens 
överlåtelsehandlingar. Handlingarna kan användas för att fastställa kvaliteten på 
byggandet samtidigt som de fungerar som ursprungsdata för egendomsförvaltningen 
i drift- och underhållsskedet. Pilotstudien fungerar även som språngbräda för att 
vidareutveckla och etablera digitala överlåtelsehandlingar. Innehållet i överlåtelse-
handlingarna fastställdes på basis av de befintliga anvisningarna, som bland annat 
behandlar entreprenörens kvalitetsrapportering, as-built-modellutformning och 
kvalitetssäkring av de modellbaserade handlingarna. I samarbete med projektets 
beställare, entreprenör och planerare utvecklade man handlingarnas innehåll och 
struktur samt nya framställningssätt som ersätter entreprenörens konventionella 
kvalitetsdokumentation. I fråga om att använda handlingarna som ursprungsdata för 
egendomsförvaltning beaktades också drift- och underhållsaspekten genom 
intervjuer med drift- och underhållsansvariga beställare och tjänsteleverantörer. Man 
förde också diskussioner med andra sakkunniga inom branschen om hur de digitala 
överlåtelsehandlingarna kunde vidareutvecklas och användas i större utsträckning. 
 
I pilotstudien fokuserade man på att utveckla as-built-dokumentationen för trafik-
ledskonstruktioner och system. Publikationerna som styr utformandet av dessa 
dokument är avsedda för provanvändning och pilotstudier. Inom ramen för pilot-
studien har man inte utvecklat överlåtelsesättet eller kvalitetsdokumentationen för 
konstbyggnader, utan dokumentationen om broarna har utformats enligt anvisningar-
na som gäller dem. 
 
I pilotstudien tar man också upp hur och i vilken form det lönar sig att framställa 
digital dokumentationen, i vilken form det för närvarande är möjligt att framställa 
dokumentationen och vilka utvecklingskrav verksamhetsmodellen i fråga ställer på de 
olika aktörerna och de befintliga anvisningarna.  
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Anna Partiainen and Ville Suntio: Digital handover documentation – final report of the pilot 
study 30 January 2017. Finnish Transport Agency, Technology and Environment. Helsinki 
2017. Research reports of the Finnish Transport Agency 15/2017. 54 pages and 6 appendices. 
ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-317-377-4. 

 
Keywords: as-built model, digital handover material, quality report 
 

Summary  

This pilot study examines how data produced, processed and measured in the 
planning and construction phases of a design-build contract could be used, in digital 
form, as contract handover documents. The handover documents could thus be used 
for construction quality assurance and as the source information used for asset 
management in the maintenance phase. This study provides the foundation for 
further development and establishment of digital handover documentation. The 
contents of handover documentation have been defined on the basis of the existing 
guidelines on the quality reporting of the entrepreneur, the creation of as-built 
models, the quality assurance of model-based documentation, and other various 
guidelines. The document contents, structure and new presentation methods that 
have been suggested to replace the conventional quality documents have been 
developed in cooperation with the client, entrepreneur and planners of the project. As 
for the documentation acting as source information used for asset management, the 
maintenance phase has been taken into account by interviewing clients and service 
providers responsible for maintenance. Discussions on how digital handover 
documentation could be developed and used in a wider context have been held with 
other specialists in the field. 
 
The aim of this pilot study is to develop the as-built documentation of infrastructure 
constructions and systems. The publications guiding this documentation are intended 
for trials and pilot studies. The handover procedure and quality documentation of 
engineering structures have not been developed in this pilot study. Bridge-related 
documents have been drawn up according to their own instructions.  
 
This pilot study suggests how and in which form the digital documentation should be 
presented, in which form it is currently possible to present the documentation, and 
what development demands this operating model places on the various actors and the 
existing guidelines.  
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Esipuhe  

Yhä useampi mallipohjainen rakentamishanke on tullut luovutusvaiheeseen. 
Olemassa olevassa ohjeistuksessa ei ole juuri lainkaan otettu kantaa sähköisen 
aineiston luovutuskäytäntöihin. Mitä pitää luovuttaa, missä tiedostoformaateissa ja 
mitkä ovat aineistojen metatiedot, jotka auttavan jälleenkäyttäjiä löytämään 
haluamansa informaation. Vt8 parantaminen Luostarinkylän kohta hankkeeseen 
liittyvässä pilotissa näitä asioita tutkittiin systemaattisesti ja luotiin ensimmäinen 
versio luovutusaineistokokonaisuuteen hakemistorakenteen ja metatietojen osalta. 
Tämän pilotin pohjalta käytäntöjä voidaan lähteä yhtenäistämään ja jatkokehittä-
mään. 
 
Pilotin toteutti Destia Oy. Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Destia Oy:stä Anna 
Partiainen ja Ville Suntio. Liikennevirastosta ohjausryhmään kuuluivat Kari 
Partiainen, Heikki Myllymäki ja Tiina Perttula. Novatron Oy:stä ohjausryhmään kuului 
Petteri Palviainen.  
 
Helsingissä maaliskuussa 2017  
 
Liikennevirasto 
Tekniikka ja ympäristö -osasto 
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1  Johdanto  

Infra-alan siirtyminen digitalisoituun ja mallipohjaiseen suunnitteluun ja rakentami-
seen on ollut käynnissä jo jonkin aikaa. Suunnittelussa ja rakentamisessa tuotettua 
digitaalista aineistoa ei kuitenkaan ole vielä juurikaan hyödynnetty urakan luovutuk-
sessa. 
 
Vt8 parantaminen Luostarinkylän kohta -hankkeella pilotoitavan digitaalisen luovu-
tusaineiston tavoitteena on luoda toteumamallista ja urakoitsijan laatuaineistosta 
muodostuva digitaalinen luovutusaineisto, jolla rakentamisen laatu osoitetaan. Laa-
dittavalla aineistolla on tarkoitus palvella myös hankkeen elinkaaren seuraavien vai-
heiden, hoidon ja ylläpidon, tarpeita, siten että aineisto sisältää kunnossapidon kan-
nalta tärkeät tiedot ja jäsentelemällä tuotettu aineisto, niin että tarvittava tieto on 
helposti löydettävissä ja siirrettävissä kunnossapidon eri järjestelmiin.  
 
Pilotissa suunnittelun ja toteuttamisen aikana muodostettavasta ja kerättävästä 
aineistosta määritellään kansiorakenne, jossa aineisto luovutetaan. Aineistot lada-
taan myös kahteen eri järjestelmään, joissa tietojen visuaalinen tarkastelu on 
mahdollista. Pilotissa keskitytään pääsääntöisesti hankkeen sisältöön liittyviin 
rakenneosiin ja tekniikkalajeihin. Taitorakenteet rajattiin pilotoinnin ulkopuolelle ja 
niiden osalta luovutusaineistossa noudatetaan dokumenttipohjaista laatudokumen-
tointia.  
 
Pilotin tavoitteena on laajentaa toteumamallin sisältöä väylärakenteista myös 
järjestelmiin ja kehittää urakoitsijan laatuaineiston laatimis- ja jatkokäyttöprosessia 
mallipohjaista aineistoa tukevaan suuntaan. Pilotissa otetaan kantaa myös kunnossa-
pitovaiheen tiedonkeruun kehittämiseen. Tavoitteena on muodostaa pohja luovutus-
aineiston ja digitaalisessa muodossa tapahtuvan laaturaportoinnin käytäntöjen 
vakiinnuttamiselle/standardoinnille.  
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2  Luovutusaineiston pilotointi 

2.1  Lähtökohdat 

Digitaalisen luovutusaineiston pilotointi toteutettiin osana Destia Oy:n toteuttamaa 
Vt8 parantaminen Luostarinkylän kohta ST-hanketta, joka valmistui marraskuussa 
2016. 

Hankkeessa parannettiin Vt8:a rakentamalla eritasoliittymä ja siihen liittyviä tie-
järjestelyjä palvelemaan Lakarin teollisuusalueen kasvavaa liikennemäärää (kuva 1). 
Kohde sijaitsee Rauman kaupungissa valtatiellä 8 (8/119/1870–8/119/4590) noin 
4 km Rauman keskustasta pohjoiseen. 
 

 

Kuva 1.  Ote yleiskartasta. 

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaihe toteutettiin mallipohjaisesti: 
• Mallipohjainen suunnittelu ja suunnittelunohjaus 
• Suunnitelmien tarkastaminen ja hyväksyttäminen mallipohjaisesti 
• Yhdistelmämallin hyödyntäminen suunnittelun lisäksi työnsuunnittelussa 

sekä kokouksissa 
• Työkoneautomaation hyödyntäminen (myös eri työvaiheissa) 
• Mallipohjainen laadunvarmistus 
• Digitaalinen luovutusaineisto 

 
Pilotissa digitaalisella luovutusaineistolla korvataan osa perinteisestä tilaajalle 
luovutettavasta dokumenttipohjaisesta laatuaineistosta. Projektissa testataan, miten 
suunnittelun ja toteutuksen aikana kerättävää mallipohjaista aineistoa voidaan 
hyödyntää rakentamisen laadun todentamisessa sekä kunnossapitovaiheen lähtö-
aineistona sekä millä tavoin se kannattaa esittää ja jäsennellä. Selkeästi jaotelluilla ja 
hankkeen elinkaaren seuraavia vaiheita varten kohdennetuilla tiedoilla pyritään 
varmistamaan kaiken oleellisen tiedon säilyminen koko hankkeen elinkaaren ajan. 
Tavoitteena on mallipohjaisten toimintatapojen kehittäminen ja laajentaminen 
rakentamisen jälkeisiin vaiheisiin.  
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2.2  Organisaatio ja ohjausryhmä 

Pilottihankkeen organisaatio muodostui ohjausryhmästä, johon kuuluivat tilaajan ja 
palveluntuottajan edustajia. Ohjausryhmän jäseniä olivat Liikennevirastosta hank-
keen projektipäällikkö Kari Partiainen, kehittämispäällikkö Tiina Perttula ja silta-
asiantuntija Heikki Myllymäki. Destia Oy:stä ohjausryhmään kuuluivat projekti-
päällikkö Ville Suntio ja suunnittelija Anna Partiainen ja Novatron Oy:stä tietomalli-
asiantuntija Petteri Palviainen.  
 
Hankkeen muuhun työryhmään kuuluivat Liikennevirastolle diplomityötä tekevä Anni 
Jakkila (Oulun yliopisto), Vt8 Turku–Pori parantaminen, Luostarinkylän kohta 
-hankkeen työmaapäällikkö Jarmo Laiho (Destia Oy), mittausalan asiantuntija Petri 
Kuusela (Destia Oy) ja maanmittausinsinööri Janne Heikkinen (Destia Oy). 
 
Kaikki palveluntuottajan edustajat ovat toimineet kiinteästi varsinaisen hankkeen 
suunnittelu- ja työmaatehtävissä.  

Taulukko 1.  Työryhmän jäsenten tehtävät / vastuualueet  

Henkilö Yritys Vastuualue / tehtävä 
Tiina Perttula Liikennevirasto 

(10/2016 alkaen 
Ramboll)  

• Ohjausryhmän jäsen 
• Tietomalliasiantuntija 

Kari Partiainen Liikennevirasto • Ohjausryhmän jäsen  
• Projektipäällikkö 

Heikki Myllymäki Liikennevirasto Ohjausryhmän jäsen (10/2016 alkaen) 
Silta-asiantuntija 

Ville Suntio Destia Oy • Konsultin projektipäällikkö 
• Kokonaisvastuu pilotista 
• Luovutusaineiston sisältö, formaatit ja 

tietojen jäsentely 
• Raportti 

Anna Partiainen Destia Oy • Luovutusaineiston sisältö, formaatit ja 
tietojen jäsentely  

• Aineiston siirto järjestelmiin 
• Raportti 

Petteri Palviainen Novatron Oy • Asiantuntija 
• Luovutusaineiston sisältö, formaatit ja 

tietojen jäsentely 
Jarmo Laiho Destia Oy • Työmaapäällikkö 

• Rakentamisen laadun todentaminen 
(laatuaineisto) 

Petri Kuusela Destia Oy • Asiantuntija 
• Aineiston muokkaus  

Janne Heikkinen Destia Oy • Aineiston muokkaus ja siirto Infrakitiin 
Anni Jakkila Oulun yliopisto • Diplomityöntekijä Liikenneviraston 

asiakirjahallinnolle 
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Ohjausryhmä kokoontui pilotin aikana seitsemän kertaa. Ohjausryhmän kokouksissa 
konsultti esitteli digitaalisen luovutusaineiston sisällön ja pilotin aikana siihen tulleet 
muutokset ja etenemisen. Palavereissa pohdittiin digitaaliseen luovutusaineistoon 
sisällytettävää aineistoa, aineiston esitystapoja, jatkokäyttäjän tarpeita sekä 
tulevaisuuden kehitystarpeita. Kokouksissa käytiin läpi myös loppuraporttiin 
kirjattavia asioita. Kokousten tavoitteena oli seurata ja ohjata pilotin etenemistä ja 
löytää järkeviä tapoja aineiston laatimiseen ja esittämiseen sekä ideoida digitaalisen 
aineiston käyttöä tulevaisuuden hankkeissa.  
 

2.3  Sidosryhmät 

Kunnossapitovaiheen tarpeita selvitettiin haastattelemalla eri organisaatioiden edus-
tajia. Haastateltavina oli tilaajia, urakoitsijoita ja asiantuntijoita, jotka vastaavat kun-
nossapitoon liittyvistä asioista.  Haastatteluja pohjustettiin sähköpostiviesteillä, jois-
sa kerrottiin pilottiprojektista ja sen tavoitteista. Osalle haastateltavista lähetettiin 
muutamia kysymyksiä etukäteen mietittäviksi. Itse haastattelut käytiin läpi palaveris-
sa kasvotusten.  
 
Haastateltavia tahoja olivat:  

• Varsinais-Suomen ELY-keskus  
• Turun kaupunki  
• Raision kaupunki 
• Tiestötieto, Destia Oy 
• Kunnossapito, Destia Oy  

 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta haastateltiin Timo Laaksosta (kunnossapito-
päällikkö) ja Kalle Peltosta (aluevastaava). Haastattelussa selvitettiin kunnossapidon 
sekä hoitourakan tilaajan näkökulmia luovutettavaan aineistoon liittyen. Kunnossa-
pidon näkökulmasta tärkeää tietoa väylärakenteiden osalta ovat rakennekerrokset ja 
materiaalit sekä laatuaineistosta kantavuusmittaukset. Hoidon näkökulmasta taas 
näkyvän pinnan osat kuten kasvillisuusrakenteet ja muut hoitourakoihin määrätietoa 
antavat rakenneosat kuten kiveykset ja reunatuet. Varusteiden ja järjestelmien osalta 
tärkeät ominaisuustiedot vaihtelevat varustelajin mukaan: kuivatukseen liittyvistä 
varusteista sijainti, materiaali ja koko, kaiteista kaidetyyppi, aidoista sijainti, liiken-
teenohjauslaitteista määrä, mitoituskuvat, merkkien ja jalustojen tyyppi, koko ja ma-
teriaalit sekä portaalien kantavuudet, kaapeleista ja johdoista tärkeää tietoa on sijain-
ti ja omistaja. Taitorakenteiden osalta käsiteltiin vain siltoja. Siltojen mallien koettiin 
olevan hyvä informatiivinen lisä. Tärkeää kunnossapidolle on rakentamisen jälkeinen 
tarkka tieto toteutetusta rakenteesta ja sen ominaisuustiedoista. Hoidon näkökulmas-
ta silloista kiinnostaa hoitoalueelle sijoittuvien siltojen lukumäärä ja kansineliöiden 
määrä. Pääpiirteittäin kunnossapitoa kiinnostavat rakennetun kohteen toteutunut 
sijainti ja ominaisuustiedot, hoidon näkökulmasta oleellista tietoa on sen sijaan eri-
laiset määrätiedot, joita hyödynnetään hoitourakoiden laskennassa. Samanlainen nä-
kökulma tuli esille myös Destian hoitourakoitsijan Mikko Kuusiston haastattelussa. 
 
Turun kaupungin kanssa pidetyssä palaverissa käytiin läpi kaupungin käytössä olevaa 
infran kunnossapitoon liittyvää selainpohjaista sovellusta, jossa aineistoja tarkastel-
laan ja jäsennellään paikkatietoon perustuen karttapohjalla. Sovellusta hyödynnetään 
mm. hoitourakoitsijan ja tilaajan välisessä tehtävien asettelussa sekä niiden tehdyiksi 
kuittaamisessa. Sovellusta esitteli Anna-Kaisa Kaukola, joka toimii kaupungin vas-
taavana rakennuttajana. Kaupungilla on käytössä myös muita kunnossapitojärjestel-
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miä, jotka sisältävät eri tietoja, mm. kunnallistekniikan tiedot sijaitsevat eri järjestel-
mässä.  
 
Raision kaupungilta haastateltiin Vesa-Matti Euraa (kaupungininsinööri). Palaveriin 
osallistui myös Petteri Palviainen (Novatron Oy). Palaverissa käytiin läpi kaupungin 
käytössä olevaa paikkatietojärjestelmää (QGIS), jota käytetään omaisuudenhallin-
nassa ja hoitourakoiden kilpailutuksessa. Järjestelmä sisältää mm. kadut, viheralueet, 
tiemerkinnät ja liikennemerkit määrä- ja ominaisuustietoineen. Järjestelmän käytössä 
kaupunki painotti sitä, että ei ole tarkoituksenmukaista viedä järjestelmään kaikkea 
olemassa olevaa tietoa, vaan keskittyä olemassa olevan tiedon ylläpitoon. Kunnallis-
tekniikka on eri järjestelmässä (Trimble Nis). Palaverissa käytiin myös keskustelua 
siitä, että luovutusaineiston ollessa kansiorakenteessa (eikä tietokannassa) otsikko-
tason jaottelu ja loogisuus on erittäin tärkeää. Toteumamallin kansioiden numerointia 
ja nimeämistä Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaan pidettiin hyvä-
nä asiana. Erittäin tärkeänä asiana pidettiin luovutusaineiston standardisointia, jol-
loin aineistot tullaan luovuttamaan samojen käytäntöjen mukaisesti ja tiedonsiirto 
tilaajan järjestelmiin pystyttäisiin tekemään järkevästi. Raision kaupungin edustaja 
painotti myös aineiston käyttötarkoituksen pohtimista ja tie- ja siltarekisterin päivit-
tymistä.  
 
Destian tiestötiedosta haastateltiin Pasi Hyytiää (palvelupäällikkö). Haastattelussa 
käytiin läpi, miten kerättyä aineistoa siirretään tierekisteriin. Nykyisen käytännön 
mukaan rakennusurakan valmistuttua ELY-keskus tilaa erikseen valmiin kohteen 
”inventoinnin”. Hankkeen yhteydessä toteutettujen rakenteiden laatumittausten 
tietoja ei siis hyödynnetä suoraan aineistojen siirtämiseen. Jotta aineistoa voidaan 
viedä tierekisteriin, tulee ”tie perustaa” mittaamalla keskilinja maastossa tai 
digitoida se esimerkiksi kartalta, joka sidotaan tierekisteriosoitteeseen. Tien perusta-
minen ei perustu rakennusvaiheen geometrioihin, vaan tieto saattaa olla pitkillä 
pätkillä hyvinkin epätarkkaa. Perustiedot (kuten hallinnollinen luokka, päällysteen 
leveys, merkit jne.) kerätään maastossa, jonka jälkeen tiedot viedään tierekisteriin 
siirtotiedostona ns. eräajomakrona. Eräajomakroja voidaan viedä yksi tai useampi 
kerrallaan. Alkuperäinen aineisto on Excel-muotoista, joka muutetaan siirto-
tiedostoksi. Suunnittelusta ja rakentamisesta tuotettavaa numeerista aineistoa 
pystyttäisiin hyödyntämään tierekisterin tietojen täydentämisessä, mutta sitä on 
harvoin saatavilla. 
 
Keskustelua käytiin myös Liikenneviraston Tien- ja radan inframalliohjetta (aeimmin 
Tiehankkeiden mallipohjaisen suunnittelun hankinta 20k/2014) päivittävän työ-
ryhmän kanssa. Inframalliohjeeseen tullaan sisällyttämään digitaalisen luovutus-
aineiston perusajatus. Pilottia esiteltiin myös Finavian allianssihankkeella, jossa tul-
laan toteuttamaan pilotin periaatteiden mukainen digitaalinen luovutusaineisto huo-
mioiden lentokenttähankkeen erityispiirteet. 
 
Pilottiprojektin loppuvaiheessa käytiin myös keskustelua Liikenneviraston kehittä-
mispäällikkö Joel Paanasen kanssa. Paananen vastaa digitaalisen suunnitelma- ja to-
teumatiedon tietovaraston määrittelystä ja kehittämisestä. Tietovarastolla tarkoite-
taan järjestelmää, johon digitaaliset aineistot arkistoidaan tulevaisuudessa. 
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Ohjausryhmän kokouksiin osallistui Liikennevirastolle diplomityötä tekevä Anni Jak-
kila Oulun yliopistosta. Jakkilan diplomityön ”Väylärakennushankkeiden digitaalisen 
luovutusaineiston kehittäminen” tavoitteena oli luovutusaineiston ja sen metatietojen 
kehittäminen sekä aineiston jälleenkäyttöarvon selvittäminen. Työ on tehty tilaajan 
(Liikenneviraston) näkökulmasta ja siinä on tarkoitus tuoda esille erityisesti asiakir-
jahallinnon ja arkistotoimen näkemys luovutusaineistoon liittyvistä toimintatavoista 
ja ohjeistuksesta sekä niiden kehittämistarpeesta. Diplomityö keskittyy rakennus-
suunnitelma- ja laatuaineistoon.  
 
Pilotin yhteydessä käytiin myös paljon keskusteluja eri ohjelmistotoimittajien kanssa. 
Erityisesti Infrakitin edustajat olivat tiivisti mukana kehittämässä digitaalisen aineis-
ton tarkasteluun soveltuvia ratkaisuja. 
 

2.4  Ohjeet 

Luovutusaineiston sisällön määrittelyssä hyödynnettiin YIV 2015 osa 5.3 Maan-
rakennustöiden toteumamallin laadintaohjetta. Toteumamallin laatimisohje on 
julkaistu koekäyttöä varten ja ohjetta on tarkoitus päivittää käytön myötä ilmenevien 
tarpeiden mukaan. Ohjeen mukaan toteumamallin käyttötarkoitus on rakenteen 
geometrisen laadun ja vaatimusten mukaisen toteutuksen todentaminen tilaajalle ja 
omaisuuden hallinnan lähtötietona toimiminen tilaajan kunnossapitoprosessissa. 
Toteumamallin laatimisen tavoitteena on vähentää laadunvarmistukseen liittyvän 
mittaustiedon paperidokumentaation laatimiseen käytettävää työmäärää. Ohjeessa 
määritellään maanrakentamisessa käytettävien toteumamallien sisältö sekä 
tarkkuusvaatimukset tie-, katu- ja rataväyliin liittyvien rakennusosien osalta, 
ohjeeseen ei sisälly järjestelmien toteuma-aineistot. Ohje määrittelee myös toteuma-
malliselostuksen sisällön. Pilotissa ei laadittu erillistä toteumamalliselostusta, vaan 
vaadittavat asiat sisältyvät digitaalisen luovutusaineiston selostukseen ja aineisto-
luetteloon.  
 
Aineiston laadinnassa huomioitiin myös YIV 2015 osa 12 Maanrakentamisen malli-
pohjainen laadunvarmistusmenetelmä, Geometristen mittojen laadunvalvonta 
-ohje. Ohjeessa kuvataan työkoneautomaatiota hyödyntävän tie- ja ratarakennus-
hankkeen mallipohjaisen laadunvarmistusmenettelyn käyttöönoton edellytykset, pää-
vaiheet ja dokumentoitava aineisto.  
 
Luovutusaineistoon sisällytettiin ohjeessa mainitut urakoitsijan dokumentoitavat ja 
säilytettävät mallipohjaisen laadunvalvonnan raportit ja aineistot: 

• Toteutusmallien tarkastusraportit 
• Tuotannossa käytetyt toteutusmallit 
• Työkoneautomaatiojärjestelmien ja GNSS-tukiasemien tarkastusraportit 
• Työkoneautomaatiojärjestelmillä tehdyt toteumamittapisteet 
• Tarkemittausten tulokset 200 metrin välein ja kaarteissa tihennetyllä mit-

tausvälillä. 
 
Luovutusaineiston sisältöä määritteli Liikenneviraston ohje Urakoitsijan laatu-
raportointi 9.12.2009. Ohjeessa on esitetty laaturaportoinnin pääperiaatteet koskien 
työnaikaista laaturaportointia, valmiin kohteen osaraportointia sekä loppuraporttia.  
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Ohjeen mukaan rakentamisen laaturaportointi ja dokumentointi koostuu seuraavista 
osista: 

• Rakennussuunnitelma-aineisto 
• Laatukansio / laatutietokanta 
• Työvaiheiden työ- ja laatusuunnitelmat 
• Työn aikainen esiraportointi  
• Työn aikainen pikaraportointi  
• Työn aikaiset osaraportit 
• Tilaajalle luovutettava loppuraportti eli valmiin työn laaturaportti 
• Takuuajan laaturaportointi ja dokumentointi 

 
Ohjeen mukaan laatukansio esitetään loogisesti rakenneosittain järjestyksessä pohja-
vahvistuksesta päällystystöihin. Laatukansioon kootaan hallitusti työn aikana tehdyt 
laatumittaukset ja niistä jäävät dokumentit. Laatukansioon on liitettävä työvaiheen 
laatusuunnitelman mukaiset dokumentit kuten poikkeamaraportit, kalusto, materiaa-
litiedot, tarkemittaukset ja -piirustukset, mittauspöytäkirjat ja -raportit sekä muu ra-
portointimateriaali. Laatukansiosta muodostuu urakan lopussa loppudokumentointi-
materiaali. Loppudokumentointiaineistoa ei ohjeen mukaan kuitenkaan tarvitse luo-
vuttaa tilaajalle vaan laatukansion aineistoista laaditaan loppuraportti. Loppuraportti 
koskee yleensä koko urakkaa ja urakoitsija koostaa loppuraportin hankkeen aikana 
tehtyjen osaraporttien pohjalta.  Loppuraportissa esitetään rakennusosan yhteen-
vedossa rakenteen kelpoisuus, mittausten kattavuus ja poikkeamat. Kuvassa 2 on esi-
tetty ohjeen mukainen jaottelu raportoinnista.  
 

 

Kuva 2.  Kuva Urakoitsijan laaturaportointi -ohjeesta. 
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Urakoitsijan laaturaportointi -ohje ei riittävällä tarkkuustasolla kerro mitä tilaajalle 
luovutettava loppuraportti sisältää ja miten se muodostetaan. Tilaajan antama yleis-
pätevä ohjeistus dokumenttipohjaisen luovutusaineiston sisällöstä (kuva 3) taas si-
sältää käytännössä koko laatukansion aineiston. 
 

 
Kuva 3.  Esimerkki laatukansion sisällöstä. 
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Perinteisestä loppudokumentointiaineistosta poiketen, digitaalisesta luovutusaineis-
tosta jätettiin pois työnaikaista laadunvarmistusta koskevat suunnitelmat kuten  

• urakan toiminta- ja laatusuunnitelma 
• aikataulu 
• työmaan aluesuunnitelmat, työnaikaiset liikenteenohjaussuunnitelmat 
• ilmoitukset viranomaisille, turvallisuussuunnitelma, MVR-mittaukset 
• laadunvarmistussuunnitelma, tekniset työsuunnitelmat, työvaihekohtaiset 

työ- ja laatusuunnitelmat, louhintasuunnitelmat 
• tiedotteet, lehtiartikkelit jne. 

 
Kyseiset aineistot ovat olleet tilaajan käytössä urakan aikana, mutta ne jätettiin pois 
luovutettavasta aineistosta. Digitaalisessa luovutusaineistossa on siis keskitytty lop-
putuotteeseen ja sen ominaisuuksiin, ei siihen mitä ja miten siihen ajateltiin päädyt-
tävän. 
 

2.5  Kansiorakenne 

Liikenneviraston asiakirjahallinnon mukaan Liikenneviraston arkisto ei ole juurikaan 
puuttunut siihen, miten hanke asiakirjojaan hallinnoi, vaan tärkeintä on että yksiselit-
teisyys- ja selkeysvaatimukset täyttyvät. Asiakirjahallinto ottaa vastaan hankkeesta 
tulevat toteuma- ja laatuaineistot, vahvistettu tiesuunnitelma vastaanotetaan erik-
seen toista kautta. Toteumaksi päivitetty rakennussuunnitelma toimitetaan arkistoon 
rakennussuunnitelman osajakoa noudattaen. Myös muuta aineistoa on voitu ottaa 
vastaan (esim. kopioimalla projektipankin sisältö). Sähköisten aineistojen vastaanot-
toon ei kuitenkaan tällä hetkellä ole mitään ohjeistusta ja sen suhteen moni asia on 
vielä auki. Liikennevirastolla on työn alla väylähankkeiden tiedonohjaussuunnitelmat, 
joissa määritellään hankkeessa syntyvät ja hankkeen jälkeen säilytettävät asiakirjat. 
Suunnittelussa on myös teknisten aineistojen e-arkisto, johon aineistot tullaan tule-
vaisuudessa arkistoimaan. Näiden valmistuttua on vuorossa ajantasaisen ohjeistuk-
sen tekeminen. (Heli Paasi, henkilökohtainen tiedonanto sähköpostitse 21.11.2016.) 
 
Luovutusaineisto koottiin kansiorakenteeseen, jossa aineisto luovutettiin tilaajalle. 
Tiedostopohjainen luovutustapa perustuu siihen, ettei tilaajalla ole käytössä yhtä jär-
jestelmää tai tietokantaa aineiston hallintaan, vaan aineisto arkistoidaan projektikoh-
taisesti kansioihin, josta se siirretään eri järjestelmiin ja rekistereihin.  
 
Kansiorakenteen laadinnassa panostettiin rakenteen selkeyteen ja olemassa olevien 
määritysten hyödyntämiseen. Kansiorakenteen perusajatuksena oli jaotella tieto sitä 
hyödyntävien tahojen kannalta helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi, josta on hel-
posti löydettävissä haluttu tieto. Kansiorakenteen laadinnassa huomioitiin myös ha-
kemistopolun merkkijonon pituus, jotta se olisi siirrettävissä eri käyttäjien palvelimil-
le (maksimi merkkimäärä 256). Merkkijonon pituutta olisi voitu lyhentää nimeämällä 
kansiot vain numerolla. Kansiot haluttiin kuitenkin nimetä selkeästi aineiston sisällön 
mukaan, jotta aineiston hakeminen olisi helpompaa. Pelkän numeron käyttö vaatisi 
toimiakseen vakiintuneen kansiorakenteen, joka tuskin on täysin mahdollista luovu-
tusaineiston muodostamisessa, sillä sisältö ja sitä kautta kansioiden määrä määräy-
tyy urakkakohtaisesti. 
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Digitaalisen luovutusaineiston kansiorakennetta lähdettiin muodostamaan toteuma-
malliohjeen ja urakoitsijan laaturaportointi ohjeen perusteella. Luovutusaineiston 
rakenteen muodostamisessa ei hyödynnetty Liikenneviraston Suunnitelmatiedon 
hallinta -ohjetta (23/2012), koska se keskittyy vain suunnitteluvaiheisiin, ei raken-
tamisvaiheen tiedonhallintaan. Palveluntuottajan kokemuksen perusteella kyseistä 
ohjetta ei muutenkaan ole hyödynnetty yleisesti suunnitelma-aineiston muodostami-
sessa. Ohje on myös osittain vanhentunut YIV-ohjeiden ilmestymisen ja malli-
pohjaisen toiminnan yleistymisen jälkeen. 
 
Sisältöä muokattiin ja täydennettiin hankkeen edetessä ohjausryhmän kokouksissa 
sekä sisäisten ja sidosryhmäpalavereissa tehtyjen huomioiden mukaisesti. Kuvassa 4 
on esitetty muodostetun kansiorakenteen päätaso. 
 

 

 

Kuva 4.  Pilottiprojektissa käytetty kansiorakenteen pääjako. 

 

2.6  Tietokanta 

Rakentamisen laadun todentaminen digitaalisesta aineistosta tai aineiston hyödyn-
täminen ylipäätään on käytännössä tehtävä jonkun tietokannan ja sitä hyödyntävän 
käyttöliittymän välityksellä, jossa visuaalinen tarkastelu on mahdollista. Pilotissa tes-
tattiin kahden eri järjestelmän toimimista näihin käyttötarkoituksiin. 
 
Osa luovutusaineistosta siirrettiin hankkeessa suunnittelijan käyttämään mallipoh-
jaiseen suunnittelujärjestelmään (TeklaCivil), joka on hankkeen aikana ollut käytössä 
myös tilaajalla ja rakentajalla. Tekla Civiliä hyödynnetään lähinnä infran suunnitte-
luun, mutta sitä voidaan myös hyödyntää tiedonhallintaan työmailla. Tietokantapoh-
jaisuus mahdollistaa ohjelman reaaliaikaisuuden ja sallii useat eri käyttäjät saman-
aikaisesti. Ohjelma tukee useita eri formaatteja ja sitä voidaan hyödyntää myös yh-
distelmämallin muodostamiseen. 
 
Aineiston siirto Tekla Civiliin toteutettiin suoraan kansiorakenteesta käyttämällä 
avoimia formaatteja. Osa aineistosta vietiin järjestelmään myös muissa tunnetuissa 
formaateissa (esim. referenssikarttoja dwg-muodossa). Lopuksi Tekla Civil -projek-
tista kirjoitettiin tietokantadumppi, jonka avulla aineisto voidaan ladata samaa järjes-
telmää hyödyntävän toisen toimijan tietokantaan.   
 



18  

Toinen pilotissa testattava järjestelmä oli Infrakit-sovellus, joka oli urakoitsijan käy-
tössä hankkeen aikana. Infrakit on rakentamisen pilvipalvelu, joka on tarkoitettu ensi-
sijaisesti työmaan tiedonhallinnan työkaluksi sekä tiedon jakamiseen eri osapuolille. 
Käyttöliittymän avulla toteutusmallit ja muuta digitaalista aineistoa, valokuvia sekä 
pdf-dokumentteja voidaan jakaa työkoneille, työnjohdolle, suunnittelijoille, tilaajalle 
ja kaikille palvelun käyttäjille ajantasaisesti. Luovutusaineistolle perustettiin rinnak-
kainen Infrakit-projekti, johon ladattiin erityisesti rakentamisen laadun todentamisen 
näkökulmasta oleellinen aineisto. Hankkeen lopuksi projekti siirrettiin Liikenneviras-
ton omistukseen.  
 
Digitaalisten aineistojen käsittelyssä ja tarkastelussa hyödynnettiin Tekla Civilin ja 
Infrakitin lisäksi myös muita ohjelmistoja. Mittausdatan ja väylärakenteiden käsitte-
lyssä käytettiin 3DWin-mittausohjelmistoa. Sitä käytettiin myös aineiston laadun-
varmistuksessa eri ohjelmistoilla tuotettujen aineistojen osalta. Laadunvarmistukses-
sa hyödynnettiin myös LandNovan-työpöytäsimulaattoria, jonka avulla pystyttiin tar-
kastelemaan pisteiden, pintojen ja viivamaisten kohteiden lisäksi Inframodel verkos-
tomalleja. Siltojen tietomallien muodostamiseen käytettiin Tekla Structures -ohjel-
mistoa. Siltojen ja muiden suunnitelmapiirustusten laadinnassa ja viimeistelyssä 
hyödynnettiin edellä mainittujen ohjelmistojen lisäksi Autodeskin AutoCAD -ohjel-
mistoa. 
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3  Pilotoinnin tulokset 

3.1  Yleistä 

Pilotin aikana luovutusaineiston kansiorakenne muuttui useaan eri kertaan ennen 
pilotissa käytetyn kansiorakenteen muodostumista. Vaihtoehtoiset, pilotin aikana 
testatut, kansiorakenteet on esitetty tämän raportin liitteinä (liite 5). Pilotin lopussa 
aineiston keräämisen jälkeen heräsi ajatuksia käytetyn kansiorakenteen puutteista. 
Liitteenä on esitetty käytetyn kansiorakenteen pohjalta muokattu versio kansio-
rakenteesta, joka huomioi paremmin mm. taitorakenteet (liite 3). Alkuperäinen 
suunnitelma oli muodostaa kaksiportainen kansiorakenne, jonka toinen pääkansio 
palvelisi rakentamisen laadun todentamista ja toinen kunnossapitovaihetta. Tämä 
ajattelumalli osoittautui kuitenkin mahdottomaksi toteuttaa, sillä monet aineistot 
liittyvät kiinteästi molempiin käyttötarkoituksiin, jolloin aineistoja olisi pitänyt 
tallentaa kahteen eri sijaintiin. Kaksiportaisen ajattelutavan hylkäämisen jälkeen 
muodostettiin kansiorakenne, jossa aineistot on jäsennelty aineistotyypeittäin omiin 
kansioihinsa (taulukko 2).  

Taulukko 2.  Pilotissa käytetyn kansiorakenteen sisältö. 

Kansio Sisältö 
01_Selostus Aineistoselostuksessa esitellään luovutetta-

va aineisto ja se toimii ikään kuin luovutus-
aineiston käyttöohjeena.  
 

02_Geometriat Suunnitellut geometriat lajeittain jaoteltuna 
(mittalinjat, reunakivet, maaliviivat, kaiteet) 

03_Toteumamalli Väylärakenteet 
• toteumamallin pintamallit 
• rajaukset 2D/3D-taiteviivana 
Järjestelmät 
• kaikkien rakennettujen ja mitattujen 

järjestelmien ja varusteiden sijaintitie-
dot sekä ominaisuustietoja 

Taitorakenteet 
• taitorakenteiden mallit ja selostukset 

 
04_Toteumapiirustukset Hankkeen toteuman mukaiset rakennus-

suunnitelmapiirustukset 
 

05_Laatuaineisto Rakentamisen laadun todentamiseen liitty-
vät aineistot ja dokumentit  

 
06_Viiteaineisto Muuta aineistoa täydentävät tiedostot 

 
07_Tietokanta Kootut aineistot käytetyn ohjelmiston tieto-

kantana 

Aineistoluettelo Kootut aineistot luetteloitu kansiorakenteen 
mukaisesti 
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Aineistotyypeittäin jaotellun kansiorakenteen avulla jatkokäyttäjä voi hakea 
esimerkiksi koko hankkeen materiaalitietoja yhdestä kansiosta, jonka alle on koottu 
eri rakenneosat alakansioiksi.  
 
Yhtenä vaihtoehtona oli muodostaa kansiorakenne rakenneosien mukaan, jolloin 
kaikki tiettyyn rakenneosaan liittyvät tiedot tallennettaisiin rakenneosan mukaiseen 
kansioon. Esimerkiksi 2121_Jakava -kansion alle kerättäisiin pintamallien lisäksi laa-
tumittaukset, materiaalitiedot ja kantavuusmittaukset (kuva 5). Aineistotyypeittäin 
jaoteltu kansiorakenne koettiin selkeämmäksi vaihtoehdoksi jatkokäyttäjän näkö-
kulmasta. Aineistotyypeittäin kootut aineistot myös helpottavat tiedostojen lataamis-
ta eri järjestelmiin, sillä usein erityyppiset aineistot ladataan erilaisilla järjestelmien 
sisäisillä työkaluilla ko. järjestelmän hyödynnettäväksi.  
 

   

Kuva 5. Vaihtoehtoinen kansiorakenne, joka perustuu rakenneosakohtaiseen 
jaotteluun toteumamalliohjeen mukaisesti.  

Yhdessä vaihtoehdossa nyt toteumamallin alle sijoitetut kansiot (väylärakenteet, 
järjestelmät ja taitorakenteet) sijaitsivat suoraan kansiorakenteen juuressa eikä 
toteumamalli-nimistä kansiota ollut (kuva 6). Toteumamallikansio lisättiin rakentee-
seen selventämään jaottelua rakennettujen kohteiden toteumamallien ja muun 
aineiston välillä.  
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Kuva 6. Vaihtoehtoinen kansiorakenne, jossa väylärakenteiden, järjestelmien ja 
siltojen kansiot sijaitsevat kansiorakenteen päätasossa.  

3.2  Aineistoluettelo  

Excel-pohjainen aineistoluettelo (kuva 7, liite 1) tehtiin sekä tiedonhallinnan ja -haun 
työkaluksi että sisällysluetteloksi. Eri väreillä esitetyt rivit kuvaavat kansiorakenteen 
kansioiden keskinäistä jaottelua, joiden mukaan luettelo on ryhmitelty.  Ryhmät eli 
piilotetut rivit saadaan näkyviin luettelon vasemmassa laidassa olevista + -merkeistä. 
Tiedostot on esitetty valkoisella pohjalla.  
 

 

Kuva 7. Kuvakaappaus aineistoluettelosta. 

Luettelon on tarkoitus toimia aineiston hakuvälineenä, jonka avulla tarvittavaa 
aineistoa pystytään jäsentämään ja etsimään käyttäjän tarpeiden mukaan. Tiedon-
haku tapahtuu luettelon sarakkeisiin lisätyn suodatuksen avulla. Sarakkeet sisältävät 
tarkentavia tietoja aineistoon liitetyistä tiedostoista, jolloin aineistoa voi hakea esim. 
väylittäin tai laadun todentamisen näkökulmasta. Itse aineistoon siirtymistä varten 
luetteloon lisättiin hyperlinkit kansiorakenteeseen. Sarakkeiden määrittämisessä on 
pyritty huomioimaan myös rakentamisen jälkeinen tietämys eri aineistoihin liittyen. 
Esimerkiksi väylän tunnuksia vastaavat tien ja katujennimet on lisätty taulukkoon. 
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Excel-pohjaisen aineistoluettelon muodostaminen koettiin ainoaksi käytettävissä 
olevaksi tiedonhallinnan työkaluksi. Sen muodostaminen ja tietojen ylläpitäminen ja 
päivittäminen aineiston suuren määrän (pilotissa noin 900 tiedostoa) vuoksi on 
kuitenkin todella työlästä. Kaikki tiedostot on kirjattava käsin ja käsityönä tehtävä 
aineiston täydentäminen lisää myös virheiden mahdollisuuksia mm. sen vuoksi, että 
kansiorakenteen aineistoja ja aineistoluetteloa on täydentänyt useampi eri henkilö tai 
aineiston päivittämisen yhteydessä luettelo on unohtunut päivittää. Olisikin erittäin 
hyödyllistä, jos luettelon saisi muodostettua suoraan jonkin järjestelmän kautta, 
jolloin tämä työvaihe saataisiin automatisoitua. 
 
Luettelon ryhmittely ja hakutoiminto parantaa luettelon käytettävyyttä, mutta se 
käsittää silti suuren määrän rivejä ja tietoa, jolloin sen käyttäminen ja hyödyntäminen 
on haasteellista. Kansiorakenteen tai tiedoston siirtäminen kansiosta toiseen täytyy 
päivittää myös luetteloon, jolloin erityisesti pilotin aikana tehdyt kansiorakenteen 
muutokset ovat aiheuttaneet paljon työtä, vaikka aineiston sisältö ei ole kasvanut. 
Luettelo onkin tarkistettava kaikkien eri toimintojen (rakenne, sisältö ja linkitykset) 
osalta ja tehtävä tarvittavat muutokset käsin, jotta jatkokäyttäjä pystyy hyödyntä-
mään luetteloa. 
 

3.3  Selostus 

Luovutusaineiston selostus vastaa toteumamalliselostusta ja se kuvaa aineiston sisäl-
lön luovutushetkellä. Selostus on aineistoluetteloa tukeva dokumentti (liite 2). 
 
Selostuksessa esitetään muun muassa: 

• hankkeen perustiedot (nimi, sijainti, koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä jne.) 
• luovutusaineiston käyttötarkoitus 
• luovutusaineisto laatija 
• käytetyt formaatit 
• käytetyt ohjelmistot 
• nimeämis- ja numerointikäytännöt 
• sisällön kuvaus 
• muut huomioitavat asiat 
• mahdolliset puutteet 

 
Selostus toimii aineiston ns. käyttöohjeena, jonka perusteella selviää, mitä aineistoja 
luovutusaineisto sisältää sekä mitä tiedostot sisältävät. 
 

3.4  Geometriat 

Luovutusaineiston geometriat ovat toteutusvaiheen aikaisia geometrioita ja ne päivi-
tettiin vain suurimpien muutosten osalta (esim. rakentamisen aikaiset mittalinjojen 
tasausmuutokset tai kaidelinjojen pituuden muutokset). Tarkkuustaso koettiin riittä-
väksi aineiston käyttötarkoituksen ja jatkohyödyntämisen näkökulmasta. Luovutus-
vaiheessa mittalinjojen geometriat toimivat lähinnä apuna mallien tarkastelussa, sillä 
mittalinjoihin sisältyvä paalutus toimii linkkinä monen eri aineiston kanssa, jossa eri 
asioiden sijainti sidotaan väylän paalutukseen (esim. pituusleikkaus). Kaide- ja reu-
natukien geometriat antavat lähinnä määrä- ja sijaintitietoa. Geometrioiden jat-
kohyödyntämisestä rakentamisen jälkeen ei saatu pilotin yhteydessä juurikaan tietoa 
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(esim. keskilinjojen geometriatiedon sitominen tierekisteriin, aineiston vienti Digi-
roadiin, SURAVAGE-prosessi). 
 
Liikenneviraston ohjeen 27/2014 ”Ajantasaisen tie- ja katuverkon keskilinja-aineiston 
ylläpito Suomessa” mukaan suunniteltuja rakentamisvaiheen geometrioita 
(SURAVAGE) käytetään keskilinja-aineiston ajantasaiseen päivittämiseen, joka palve-
lee pelastusviranomaisia, eri tahojen aluesuunnittelijoita sekä navigaatiojärjestelmiä. 
SURAVAGE-prosessissa keskilinjojen geometria-aineistot (Inframodel3-muodossa) 
toimitetaan Liikennevirastolle rakennussuunnitelman yhteydessä suunnitelman val-
mistuttua. Rakennussuunnitelma SURAVAGE-geometrioineen tallennetaan suunni-
telmatietojen varastoon, josta se siirtyy hankintapäätöksen jälkeen aineistokonsultin 
käsiteltäväksi Digiroad2-aineistoon liittämistä varten. Digiroadista geometriat siirty-
vät Maanmittauslaitoksen prosessiin. Ohjeen mukaan SURAVAGE-geometriat päivite-
tään mitattuun geometriaan maastomittauksen jälkeen. Geometriat mitataan maas-
tossa ajoneuvosta käsin GPS/GNSS-mittauksin tai uusien ilmakuvien perusteella. Oh-
je ei ota kantaa ST-hankkeiden SURAVAGE-aineiston tuottamiseen. Kyseisen aineis-
ton laatiminen ei kuulunut osaksi ST-urakkaa, joten geometriatiedot toimitettiin vas-
ta luovutusaineistossa.  
 
Geometriat jaoteltiin lajeittain seuraaviin alikansioihin: 

• Mittalinjat (jokainen mittalinja oma tiedostonsa) 
• Maaliviivat (väylittäin) 
• Reunatuet (koko hankkeen reunakivet samassa) 
• Kaidelinjat  

 
Alikansiokohtainen jaottelu tehtiin aineiston jäsentämiseksi ja helpottamaan sen löy-
tymistä. Geometriat jaoteltiin järkeviin kokonaisuuksiin hankkeen näkökulmasta. 
Suuremman kokoluokan hankkeessa järkeviä kokonaisuuksia voisi olla esimerkiksi 
reunakivilinjojen jaottelu väylittäin tai kohteittain, kuten eritasoliittymän reunakivi-
linjat. 
 
Päällysteen- tai tienreunojen laskennallisia geometrialinjoja ei lisätty luovutettavaan 
aineistoon, sillä reunojen xyz-tieto löytyy ylimmän yhdistelmäpinnan toteumamalleis-
ta taiteviivoina.  
 
Aineiston kokoamisen yhteydessä keskusteltiin myös tiettyjen varusteiden (vesijohto 
ja kaukolämpö) geometrioiden lisäämisestä kansioon. Koska kyseiset suunnitellut 
geometriat eivät riittävällä tarkkuustasolla vastaa toteumaa, aineisto siirrettiin laatu-
aineistosta löytyvään suunnitteluaineisto-kansioon. Tällä haluttiin välttää aineiston 
väärinymmärtäminen toteutuneeksi tiedoksi. Varusteiden toteumatiedot löytyvät to-
teumamallin alta ja suunnitteluaineiston käyttötarkoitus on toimia vain vertailu-
aineistona rakentamisen laadun todentamisessa. Kunnossapidolle järjestelmien 
suunnitelluista geometrioista ei ole hyötyä.  
 

3.5  Toteumamalli  

Toteumamalliaineisto jaettiin kolmeen alikansioon: väylärakenteisiin, järjestelmiin 
(eli varusteisiin) ja taitorakenteisiin. Kansiot sisältävät rakennettujen kohteiden to-
teumat eli geometrisen toteutumatiedon maarakenteista sekä sijainti- ja ominaisuus-
tiedot muista rakenteista, kuten rummuista.  
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Väylärakenteet 
 
Toteumamallin kansiorakenteessa päädyttiin vaihtoehtoon, jossa väylärakenteet 
-kansio sisältää vain maarakenteiden toteumamallit eli kohteesta riippuen joko ra-
kenteen pintamallin tai aluerajauksen. Pintojen koodauksessa noudatettiin InfraBIM-
nimikkiestöä (versio 1.5), jota laajennettiin tarvittavilta osin kattamaan hankkeen 
asettamat vaatimukset. Pintojen koodauksessa ja nimeämisessä on huomioitu raken-
nekerroksen materiaali, jolloin toteumamallin pintojen avulla on erotettavissa esi-
merkiksi jakavasta kerroksesta louheella tai murskeella toteutetut osuudet (kuva 8). 
Taiteviivojen koodauksessa käytettiin myös laajempaa koodausta, jonka avulla voi-
daan erotella rakennettu aineisto maastomallin koodauksesta (ns. RAK-koodaus). 
Pinnat kirjoitettiin Inframodel-formaattiin. Rajaukset esitettiin 2D/3D-taiteviivana 
(IM3). 

 

Kuva 8. Pintakoodauksen hyödyntäminen materiaalitietojen esittämisessä: 
punaisella esitetty murskeella toteutetut jakavat kerrokset ja harmaalla 
louherakenteet. 

Aineistot jaoteltiin alikansioihin pinnoittain Infrabim-nimikkeistön ja INRFA 2015 Ra-
kennusosa- ja hankenimikkeistön numerointien mukaisesti. Toteumamallin laadinta-
ohjeen mukainen hakemistorakenne koostuu päätason numeroinnista (1300 Perus-
tusrakenteet, 1400 Pohjarakenteet, 1700 Kallioleikkaukset ja -kaivannot jne.), luovu-
tusaineistossa käytettiin kuitenkin yksityiskohtaisempaa numerointia, jotta merkki-
jono pysyisi lyhyempänä (kuva 9).  Ohjeen mukaan myös esim. kasvillisuusrakentei-
den ja kiveyksien aluerajaukset pitäisi löytyä ylimmän yhdistelmäpinnan kansiosta, 
mutta tässä hankkeessa niille tehtiin omat kansiot.    
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Kuva 9.  Vasemmalla toteumamalliohjeen esimerkki hakemistorakenteesta, 
oikealla pilotissa käytetty väylärakenteiden hakemisto. 

Rakennusvaiheessa pintamallit muodostuivat useammasta väylästä, mutta luovutus-
aineistoon pinnat pilkottiin väylittäin. Väyläkohtaiseen tiedostojaotteluun päädyttiin 
aineiston selkeyttämiseksi jatkokäyttäjän näkökulmasta ja tiedostopohjaisen 
aineiston käsittelyn takia. Mm. tarkemittausten yhteenvetoraportit tehdään väylittäin, 
jolloin pintojen lajittelu väylittäin tukee tarkevertailujen tekemistä. Väyläkohtainen 
jaottelu palvelee myös katujen ja teiden eri omistajia. Kun pintamallit ovat esitetty 
väylittäin, pystytään helposti erottelemaan aineistot tienpitäjän mukaisesti. Lähtö-
kohtaisesti mallien pilkkominen vain jatkokäyttäjää varten ei kuitenkaan ole 
tehokasta, vaan pinnat tulisi muodostaa suoraan samanlaisiksi kokonaisuuksiksi 
toteutusvaiheessa kuin missä muodossa ne hankeen valmistuttua luovutetaan. 
Suuremmat väyläkokonaisuudet ovat myös vaikeammin tunnistettavissa suoraan 
tiedostonimestä ja siten aineisto on myös vaikeammin hallittavissa.  
  
Pintojen osalta toteutusmallia voidaan pitää toteumamallina, mikäli rakenne on 
toteutettu toleransseissa. Mallit on päivitetty siis vain niiltä osin kuin ne eivät ole 
pysyneet rakenteelle asetettujen toleranssien sisällä. Siirtymäkiilat ja massanvaihdot 
on mallinnettu toteuman mukaiseksi pinnaksi. Ylimmän yhdistelmäpinnan osalta 
aineistossa on toteutusmallin ylin yhdistelmäpinta, joka ei täysin vastaa toteutunutta 
rakennetta (esim. luiskien viimeistelytöiden ja siihen liittyvien maastonmuotoilujen 
osalta). Ylimmän pinnan lopullinen toteuma on mahdollista mallintaa ainoastaan 
maastomittauksin tai laserkeilaamalla hankkeen toteuttamisen jälkeen. Sitä ei tämän 
pilotin puitteissa tehty. 
 
Taiteviiva-aineistoa ei lisätty erikseen luovutusaineistoon, sillä pintojen kolmioverk-
koaineistot sisältävät pintamallin lisäksi myös taiteviivat (kuva 10).  
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Kuva 10.  Kolmioverkon muodostavat taiteviivat sisältyvät kolmioverkkoaineistoi-
hin. Taiteviivojen koodauksessa käytettiin ns. RAK- koodausta. 

Järjestelmät 
 
Erona maarakenteiden mallinnukseen, järjestelmät mallinnetaan pääsääntöisesti pis-
teinä ja viivoina. YIV:n toteumamallin laadintaohje ei siis sisällä järjestelmien ”to-
teumamallien” laadintaan liittyvää ohjeistusta.  Järjestelmien mallinnustapaa käsitte-
lee YIV 2015 osa 6 Järjestelmät -ohje, joka painottuu rakennussuunnitelma- ja kun-
nossapitovaiheen mallivaatimuksiin ja käsittää Infra2015 rakennus- ja hankenimik-
keistön luvun 3000 mukaiset rakennusosat. Pilotissa järjestelmien alle lisättiin myös 
lämmöneristykset, salaojat ja rummut, jotka voidaan nähdä ns. järjestelminä vaikka 
ne kuuluvat rakennus- ja hankenimikkeistön luvun 1400 pohjarakenteet alle (kuva 11).  
 

 

Kuva 11.  Digitaalisessa luovutusaineistossa esitettävät järjestelmien toteuma-
mallit. 
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Ohjeen mukaan järjestelmät pystytään esittämään ominaisuustietoineen Infra-
model3-formaatissa. Kaikkia järjestelmäryhmiä ei kuitenkaan mallinnettu ohjeen 
mukaisesti, sillä käytössä ollut suunnittelujärjestelmä ei sisällä tarvittavia 
määrittelyjä kaikkien varusteiden ja niiden ominaisuustietojen ohjeen mukaiseen 
mallintamiseen. Ohjeesta ei ole yksiselitteisesti tulkittavissa mitä Inframodelin 
määrittelyä (esim. PipeNetwork) kussakin varustelajissa tulisi hyödyntää. Raportissa 
keskitytään pääosin verkostomallina (PipeNetwork) esitettäviin varustelajeihin eli 
rumpuihin, hulevesiviemäreihin kaivoineen (kuva 12), vesijohtoihin, salaojiin ja 
kaukolämpöverkostoon ja niissä esiintyneisiin verkostomallin ongelmiin ja mahdolli-
suuksiin.  
 

 

Kuva 12. Hulevesiviemärin kuvautuminen suunnittelujärjestelmässä Inframodel 
verkostomallina. 

Pilotissa rummut, hulevesiviemärit ja -kaivot, vesijohdot, salaojat ja kaukolämpö on 
esitetty Inframodelin verkostomallina (PipeNetwork). Varusteiden esittäminen ko. 
muodossa kuitenkin edellytti sitä, että työmaalla mitatut gt-formaatissa olevat mit-
taustiedot vietiin Tekla Civil -suunnittelujärjestelmään, mallinnettiin uudelleen varus-
teiksi ja kirjoitettiin ulos järjestelmästä oikeassa muodossa. Suunnittelujärjestelmän 
sisällä ominaisuustietojen päivittäminen ja aineiston muu tarkastaminen (esim. hule-
vesiviemärien liitokset ja kaivojen korkeus) on tehtävä käsin, jolloin se ei ole kovin 
tehokasta. Ominaisuustietojen rekisterilistat eivät myöskään sisällä kaikkia vaadittuja 
tietoja. Ongelmia aiheutti myös esimerkiksi kaukolämpöputkiston mallintaminen. Oh-
jelma mallintaa kaukolämpöjohdon sisäputken yläreunan mukaan eikä ulomman eris-
teputken mukaan, joka oli maastossa mitattu. Kaukolämmön mitattua taiteviivaa piti 
siis laskea eristepaksuuden verran, jotta putki saatiin mallinnettua oikeaan korkoon 
suunnittelujärjestelmässä. Tämän tyyppisistä ongelmista johtuen, olisi varmaan jär-
kevää luovuttaa IM-muotoisen aineiston lisäksi myös maastomittauksista muodoste-
tussa gt-formaatissa oleva aineisto. Ohjeessa ei kuitenkaan mainita lainkaan aineis-
tojen luovuttamisesta muissa formaateissa. Kahden eri formaatin luovuttaminen sa-
masta aineistosta saattaa aiheuttaa virheitä, jos jompikumpi aineistosta jää päivittä-
mättä. 
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Inframodel-formaatissa pistemäisten kohteiden numeroinnin osalta on havaittu on-
gelmia numeron säilymisessä. Esimerkiksi kaivon numero sijoittuu verkostomallissa 
kaivon ominaisuustietoihin eikä pistenumeroksi. Eli pistemäinen tieto voi olla Infra-
modelin verkostomallin sisällä erilaista riippuen siitä minkä segmentin alle se kirjoi-
tetaan. Ns. ”peruspistetieto” XYZ + pintatunnus + koodi + pistenumero ei ole Infra-
model formaatissa vielä mahdollista. Tämän vuoksi kaivot ja pumppaamo on esitetty 
myös gt-formaatissa. Lisäksi myös vesijohtojen ja kaukolämmön varusteet (esim. 
venttiilit) esitettiin mittaustietona gt-formaatissa.  
 
Lämmöneristykset on esitetty toteumamallin laadintaohjeen mukaan aluemaisina 2D-
taiteviivoina Inframodel-formaatissa. Aineisto esitettiin myös taustakarttana dxf-
muodossa, jotta aineistoa voidaan tarkastella samanaikaisesti Infrakitissä muiden 
mallien (esim. alimman yhdistelmäpinnan tai putkien) kanssa. Lämmöneristykset 
kuuluvat toteumamallin laadintaohjeen mukaan väylärakenteiden alle, mutta tässä 
pilotissa lämmöneristykset päädyttiin lisäämään järjestelmien alle.  
 
Ohjeen mukaan kaiteet ja tiemerkinnät mallinnetaan 3D-taiteviivana. Hankkeessa ky-
seisiä järjestelmiä ei kuitenkaan uudelleenmitattu, vaan ne on esitetty toteutuksen 
aikaisina geometrioina, jotka vastaavat riittävällä tarkkuudella toteumaa.  Kaiteiden 
tai tiemerkintöjen uudelleenmittauksella ja mittaustiedostosta mallintamisella ei 
myöskään koettu saavutettavan lisäarvoa, sillä suunnittelujärjestelmällä ei pystytä 
tuottamaan vaadittavaa aineistoa kaikkine metatietoineen. Kaiteiden ja tiemerkintö-
jen ominaisuustiedot on esitetty toteumapiirustusaineistossa ja geometrialinjat kan-
siossa 02 Geometriat.  
 
Ohjeen mukaan liikenne- ja opastusmerkeistä tulisi mallintaa kilven sijainti keskeltä 
(isompien merkkien osalta myös ajorataa lähinnä oleva kilven reuna) sekä pylvään ja 
jalustan sijainti. Tällaisesta mallinnustavasta ei kuitenkaan ole hyötyä, sillä aineistoa 
ei pystytä tällä hetkellä hyödyntämään rakentamisessa tai kunnossapidossa. Käytös-
sä olevalla suunnittelujärjestelmällä ei myöskään pystytä kovin näppärästi mallinta-
maan liikennemerkkejä vaatimusten mukaisesti eikä aineiston oikeellisuudesta ulos-
kirjoittamisen jälkeen voida varmistua. Tämän takia liikennemerkit mallinnettiin ra-
kennussuunnitelmavaiheessa pisteinä, joka kuvaa jalustan yläreunan sijaintia (xyz). 
Liikennemerkit esitettiin toteutusmallissa pistemäisenä tietona ja aineistoa visuali-
soitiin liikenteenohjaussuunnitelmasta tehdyn taustakartan avulla Infrakitissa ja työ-
koneissa. Sama aineisto lisättiin luovutusaineistoon. Vakiokokoisia liikennemerkkejä 
ei uudelleenmitattu, vaan pistetieto on toteutusmallin mukainen. Ristikkorakenteiset 
opastusmerkit mitattiin rakentamisen jälkeen ja tiedot päivitettiin malliin. Liikenne- 
ja opastusmerkkien ominaisuustiedot esitettiin toteumapiirustuksissa. Sähköinen 
pistetieto ja dokumenteissa esitetty tieto ”linkitettiin” toisiinsa liikennemerkin nume-
ron avulla. Joidenkin dokumenttien linkittäminen suoraan digitaaliseen aineistoon/ 
malliin olisi hyödyllistä jatkokäyttäjän näkökulmasta, esimerkiksi liikennemerkkien 
mitoituspiirustukset. 
 
Riista-aidat mitattiin maastossa ja niiden sijainti esitettiin xyz-taiteviivana Infra-
model-formaatissa. Lisäksi niiden sijainti on esitetty toteumapiirustuksissa. 
 
Mitatut kaapelit ja suojaputket (kaapelien ja vesijohtojen) on esitetty xyz-taiteviivana 
Inframodel-formaatissa. Ko. varusteita ei esitetty verkostomallina, sillä mm. vesi-
johdon suojaputkien mallintaminen Tekla Civil -suunnittelujärjestelmällä on hanka-
laa. Helpoiten niitä voitaisiin visualisoida mallintamalla ne esim. rumpuina, mutta 
silloin tiedoston ominaisuustiedot eivät pidä paikkaansa. Kaapeleiden suojaputkille ei 
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löydy varustetta ohjelman sisältä, jolloin ominaisuustiedot eivät myöskään tässä ta-
pauksessa pitäisi paikkaansa. Kaapeleista laadittiin myös taustakartta dxf-muodossa 
viiteaineistoon. 
 
Valaisinpylväät on esitetty pistetietona gt-formaatissa ja aineistoa on visualisoitu 
Infrakitissä taustakartan avulla. Pylväistä on esitetty pylväsnumero ja pylvään mate-
riaali, muut ominaisuustiedot on esitetty pylväs- ja jalustaluettelossa. Aineistot on 
linkitetty toisiinsa pylväsnumeron avulla. 
 
Varusteiden ja järjestelmien esittäminen ohjeen mukaan vaaditussa muodossa osoit-
tautui monen varustelajin kohdalla hyvin hankalaksi ja työlääksi. Esimerkiksi rumpu-
jen, viemäriverkoston, vesijohtojen, salaojien ja kaukolämmön luovuttaminen Infra-
modelin verkostomallina on mahdollista, mutta ongelmallista. Muiden varustelajien 
(pois lukien riista-aidat ja lämmöneristykset) luovuttamista Inframodel-formaatissa 
ei puutteellisten työkalujen takia nähty järkeväksi tai mahdolliseksi.  
 
Verkostomallien osalta ongelmana on, että urakoitsijan käytössä olevat mittalaitteet 
eivät tue Inframodelin verkostomallina olevaa aineistoa eikä mittausohjelmilla (esim. 
3D-Win) pystytä tuottamaan vaatimusten mukaista aineistoa. Jos siis luovutusaineis-
tossa järjestelmät halutaan esittää avoimessa formaatissa, pitäisi mitattu tieto muut-
taa avoimeen formaattiin esimerkiksi suunnittelujärjestelmän avulla. Urakoitsijalla ei 
yleensä ole suunnittelujärjestelmiä käytössään, vaan aineiston muokkaus pitäisi tilata 
suunnittelijalta. Tällainen toimintatapa ei kuitenkaan ole tehokasta eikä taloudellista 
ja riskit aineiston vääristymiseen ja tietojen katoamiseen kasvaa. Aineisto ei välttä-
mättä suunnittelujärjestelmästäkään tuotettuna ole suoraan oikeaa (esim. kauko-
lämmön z-asema), joten laadunvarmistuksessa on käytettävä jotain toista työka-
lua/ohjelmaa. Aineiston sijainnin oikeellisuus pystytään varmistamaan ohjelmistoilla, 
jotka lukevat Inframodel verkostomalleja. Esimerkiksi pilotissa luovutusaineiston tar-
kastus tehtiin verkostomallien osalta 3DWin-ohjelmistolla, LandNova-työpöytä-
simulaattorilla sekä Infrakitilla. Verkostomallin tietosisällön laajamittaisessa tarkas-
tamisessa käytössä pitäisi olla esim. toinen verkostomalleja tukeva suunnittelujärjes-
telmä, jonka avulla laadunvarmistus tehtäisiin. 
 
Esimerkiksi rakentamisen aikana aineistot toimitettiin suunnittelusta työmaalle gt-
formaatissa, jolloin mittaushenkilöstö sai aineiston suoraan käyttöönsä. Tämä juuri 
sen vuoksi, että mittauksessa käytettävät mittalaitteet eivät tue Inframodelin verkos-
tomalleja. Hankkeessa käytössä olleeseen koneohjausjärjestelmään verkostomallit 
olisi saatu kuvautumaan oikein, mutta ongelmaksi kuljettajalle tulee suuri määrä tie-
toa yksittäisestä kohteesta (esim. kaivon kannen ja pohjan sekä vesijuoksujen tiedot). 
Kohteiden esittäminen kuljettajalle vaatii siis vielä yksinkertaistamista.  
 
Verkostomallien vahvuus on niiden sisältämät ominaisuustiedot ja visuaalinen esitys-
tapa. Suunnittelujärjestelmien välillä verkostomallien avulla aineistoja pystytään la-
taamaan järjestelmästä toiseen ja jatkamaan suunnittelua käytössä olevan järjestel-
män avulla. Verkostomallien sisältö kuitenkin vaihtelee sen mukaan, mistä suunnitte-
lujärjestelmästä aineisto on kirjoitettu eli sen suhteen ohjelmistovaatimuksia tulee 
tarkentaa. Verkostomalleja ei kuitenkaan tällä hetkellä pystytä hyödyntämään raken-
tamisessa, vaan tällä hetkellä verkostomalleista hyötyvät pääasiassa suunnittelijat eri 
ohjelmistojen välisessä tiedonsiirrossa. Verkostomallien täysmittainen hyödyntämi-
nen rakentamisessa vaatii työmaan käytössä olevien ohjelmistojen ja muiden työkalu-
jen kehittämistä.  
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Taitorakenteet 
 
Hankkeeseen sisältyi neljä siltaa, jotka kaikki suunniteltiin mallipohjaisesti. Pilotissa 
taitorakenteiden osalta luovutusaineiston muodostamisessa noudatettiin hanke-
kohtaisia vaatimuksia ja ohjeita. Taitorakenteiden digitaalista luovutusaineistoa 
ohjaa Liikenneviraston taitorakenteisiin liittyvät tietomalliohjeet sekä taitorakenne-
rekisterin vaatimukset. 
 
Taitorakenteet huomioitiin kansiorakenteen laatimisessa ja tietojen jäsentelyssä. 
Pilotissa toteumamallin alle sijoitettiin taitorakenteet omaan kansioon, jonka ali-
kansioissa hyödynnettiin määrämittausohjeen rakennusosa- ja hankenimikkeistön 
mukaista numerointia sekä kohteiden suunnittelussa sekä toteuttamisessa käytettyjä 
tunnuksia (kuva 13). 
 

 

Kuva 13.  Taitorakenteiden toteumamallin sisältö. 

Pilotissa silloista laadittiin toteumamallit, jotka sijoitettiin kuvassa 13 esitettyyn kan-
sioon. Siltakohtaiseen kansioon tallennettiin sillan IFC-mallien lisäksi siltakohtainen 
tietomalliselostus. Silloista laadittiin kolme erillistä IFC-mallia: sillan näkyvän pinnan 
malli (kuva 14), raudoitusmalli sekä inframalli, joka käsitti siltapaikan maarakentei-
den yläpintojen mallit. 
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Kuva 14.  Sillan näkyvän pinnan IFC-malli suunnittelujärjestelmässä. 

Pilotin aikana havaittiin tarve taitorakenteiden ylläpitomallien laatimisesta. Ylläpito-
mallien laatimisessa on huomioitava olemassa olevat Liikenneviraston taitorakenteita 
ohjaavat ohjeet sekä taitorakennerekisterin vaatimukset. 
 

3.6  Toteumapiirustukset 

Digitaalisen luovutusaineiston tarkoitus on se, että mitattu tieto pitää paikkansa ja 
sitä hyödynnetään myös jatkossa. Toteumapiirustukset ja -luettelot päivitettiin siis 
vain merkittävimpien muutosten osalta. Toteumapiirustukset jäsenneltiin tilaajan eli 
tässä tapauksessa Liikenneviraston rakennussuunnitelman sisältö- ja esitystapaoh-
jeen mukaisesti.  
 
Alun perin työmaan käyttöön laadittuja koko suunnittelualueen karttoja päädyttiin 
pilotoimaan toteumapiirustusten laatimisen yhteydessä, sillä digitaalinen arkistointi 
mahdollistaa rajoitetusta paperikoosta luopumisen. Hankkeen suunnitelma-, kuiva-
tus-, pohjarakennus-, ympäristö-, valaistus- ja liikenteenohjauskartat laadittiin koko 
alueen kattaviksi kartoiksi. Rakennussuunnitelmaan verrattuna karttapiirustusten lu-
kumäärä pieneni 23:sta kahdeksaan. Tällainen esitystapa toimii hyvin varsinkin pie-
nemmissä hankkeissa, joissa alueen esittäminen yhdellä kartalla on järkevää. Suu-
remmissa hankkeissa karttoja kannattaa laatia järkevissä kokonaisuuksissa. Suuri-
kokoisista kartoista ja muista piirustuksista on mahdollista tulostaa haluttuja kohtei-
ta suurennoksina tai pienennöksinä käyttötarkoituksen mukaan. Työmailla normaalis-
ti käytössä on vain A4 ja A3 paperikoot, jolloin jo aiemmin käytetyistä piirustuksista 
on pääsääntöisesti käytetty pienennöksiä tai suurennoksia. 
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Tässä hankkeessa (ST-hanke) luovutusaineiston yhteydessä luovutettiin koko raken-
nussuunnitelma-aineisto toteumakuvineen. Hankkeissa, joissa suunnittelu on toteu-
tettu jo aiemmin, toteumapiirustukset kansioon lisätään vain toteumakuvat eli toteu-
tuksen aikana tehdyt suunnitelmamuutokset. Aineiston vastaanottajan arkistoinnissa 
olisi kuitenkin tärkeää yhdistää toteumapiirustukset rakennussuunnitelmapiirustuk-
siin ja korvata muuttuneet piirustukset ja dokumentit toteumapiirustuksilla. 
 
Toteumapiirustuksista jätettiin pois pelkästään rakentamista palvelevat luettelot ja 
dokumentit, kuten kaivokortit ja määräluettelot. Pelkästään rakentamista palvelevien 
aineistojen sisällyttäminen aineistoon on mahdollista, mutta niiden päivittäminen 
toteuman mukaisiin tietoihin ei ole järkevää. 
 

3.7  Laatuaineisto 

Laatuaineiston sisältö perustuu yleiseen ohjeistukseen urakan laatukansion sisällöstä 
sekä Urakoitsijan laaturaportointi ja YIV 2015 osa 12 Maanrakentamisen malli-
pohjainen laadunvarmistusmenetelmä, Geometristen mittojen laadunvalvonta -ohjei-
siin. Kansiosta löytyy pääasiassa rakentamisen laaduntodentamiseen liittyvää 
aineistoa (kuva 15). Liikenneviraston asiakirjahallinnossa työn alla olevassa tiedon-
ohjaussuunnitelmassa määritellään hankkeessa syntyvät ja hankkeen jälkeen 
säilytettävät asiakirjat. Tiedonohjaussuunnitelman mukaan esimerkiksi turvallisuus-, 
laadunvarmistus-, laatusuunnitelmat tulee säilyttää hankkeen jälkeen 20 vuotta. 
Pilotissa em. aineistot on ollut kaikkien osapuolien käytössä hankkeen aikana, mutta 
luovutettavaan aineistoon niitä ei sisällytetty, vaan ne arkistoidaan palveluntuottajan 
arkistoon. 
  

 

Kuva 15.  Laatuaineisto sisältö. 

Laatuaineistoon liitettiin hankkeen aikana laaditut poikkeamaraportit sekä niiden 
yhteenvetotaulukko. Esiintyneet poikkeamat käsiteltiin hankkeen aikana ja tarvittavat 
korjaustoimenpiteet kirjattiin yhteenvetotaulukkoon, jokaisen poikkeaman osalta. 
Poikkeamaraportit laadittiin pdf-dokumentteina ja niissä on sanallisesti esitetty, 
mihin kohteisiin poikkeamat liittyvät. Poikkeamaraporttien kirjaaminen suoraan 
malliin metatiedoksi olisi tulevaisuudessa hyvä tapa esittää ja tutkia poikkeamia. 
Yhteenvetotaulukon voisi esittää järjestelmässä listauksena, josta pääsisi 
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klikkaamalla tarkastelemaan yksittäisiä poikkeamia. Tämän pilotin puitteissa em. 
toimintatapaan ei löydetty sopivia työkaluja. 
 
Laatuaineistoon liittyy olennaisesti erilaiset tarkevertailut sekä niiden yhteenveto-
raportit. Vertailu ja raportointi voidaan tehdä esimerkiksi 3D-Win -ohjelmistolla, josta 
tarvittavat tiedot tulostetaan kartoille ja raportteihin. Tarkekartat on totuttu luovut-
tamaan A4 tai A3 kokoisina paperi- tai pdf-tulosteina, jolloin dokumentteja syntyy 
todella suuri määrä. Digitaalinen luovutusaineisto kuitenkin mahdollistaa laatumit-
tausten esittämisen esimerkiksi suoraan Infrakit-sovelluksen avulla pintakohtaisesti. 
Toinen vaihtoehto olisi laatia tarkekartat isoille kartoille toteumapiirustusten tapaan, 
jolloin saataisi vähennettyä dokumenttien ja tiedostojen lukumäärää. Eri sovelluksien 
käyttö on kuitenkin suotavampaa niiden monipuolisuuden vuoksi, kun samoja kohtei-
ta voidaan esimerkiksi tarkastella myös poikkileikkausnäkymän avulla. Jos eri sovel-
lukset pystyisivät vielä laatimaan yhteenvetoraportit suoraan vaikkapa aluerajauksen 
sisältä vältyttäisi käsin tehtävältä tarkevertailulta ja raporttien tekemiseltä. Tarke-
mittauksia pitäisi myös pystyä näyttämään ja piilottamaan niiden ominaisuuksien 
perusteella, esimerkiksi ”näytä leikkauspohjan toleranssit ylittävät mittaukset”. Edel-
lä kuvatun ominaisuuden avulla voitaisiin keskittyä ongelmakohteisiin, jolloin aineis-
ton tarkastamisesta tulisi tehokkaampaa.  
 
Pilotissa laatumittauksista aineistoon tallennettiin tarkepiirustusten sijaan mittaus-
tiedostot. Mittaustulokset visualisoitiin Infrakit-sovelluksessa, jossa mittauksia 
pystyttiin tarkastelemaan pinnoittain kartta- ja poikkileikkausnäkymässä. Maaraken-
teiden tarkemittauksista laadittiin yhteenvetoraportti, josta ilmenee väylittäin 
mitattujen pisteiden lukumäärä, poikkeamien lukumäärä ja poikkeamien keskiarvo 
(kuva 16). Laatumittaukset kansioon sisällytettiin myös viemäreiden kuvaus ja 
kuvausten yhteenvetoraportti, joilla hulevesiviemärien vaatimustenmukaisuus on 
todennettavissa.  
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Kuva 16.  Ote tarkemittausten yhteenvetoraportista. 

Mittaustulosten tueksi laadittiin tarkeselitekarttoja, joiden avulla aineiston tarkastaja 
saa tarvittavia lisätietoja mahdollisiin tarkemittausten puutteisiin liittyen. Kuvassa 17 
on esitetty esimerkki alimman yhdistelmäpinnan tarkeselitekartasta. Kartan avulla 
tarkastajan on helppo havaita vain toisesta reunasta tehtyjen mittausten perusteet. 
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Kuva 17.  Tarkeselitekartassa esitettynä kalliorajaus ja siirtymäkiilat helpotta-
maan tarkastajan työtä. 

Varusteiden ja laitteiden osalta rakennepintojen tarke- ja toteumamittauksiin liittyvää 
vastaavaa automaattista esitystapaa ei vielä ole olemassa. Varusteiden ja laitteiden 
osalta on kuitenkin olennaista esittää niiden toteutunut sijainti. Mikäli laitteiden ja 
varusteiden sijainti poikkeaa merkittävästi suunnitellusta, on se käsiteltävä jo raken-
tamisen aikana esimerkiksi poikkeamaraporttien avulla ja varmistettava kohteen toi-
mivuus suunnitelman mukaisesti. Ei ole kuitenkaan tarkoituksen mukaista laatia esi-
tystä esimerkiksi kaikista valaisinpylväiden jalustoista, jos niiden toteutunut sijainti 
vastaa riittävällä tarkkuudella suunniteltua. Eli varusteiden ja laitteiden osalta tulisi 
myös pystyä esittämään selkeät poikkeamat, sekä perustelut siihen. 
 
Kantavuusmittaukset esitettiin taustakartalla, jossa on kuvattu mittauspisteen sijainti 
sekä mittaustulokset. Vaatimukset täyttävät mittausarvot esitettiin vihreällä värillä ja 
vaatimukset alittavat tulokset punaisella (kuva 18). Karttoja päädyttiin käyttämään, 
jotta kantavuusmittaustuloksine tarkastelu olisi mahdollisimman sujuvaa ja että yh-
dellä silmäyksellä on havaittavissa mittauksen sijainti sekä tulokset. Esitystapa ei 
kuitenkaan ole mallipohjaista ja ns. älykästä tietoa, vaan mittaustulokset on kirjattu 
taustakartalle käsin mittauspöytäkirjasta ja esitetty tekstimuodossa. Kantavuus-
mittausten esitystavan kehittämiseksi mittaustulokset pitäisi kirjata suoraan sähköi-
sessä muodossa olevaan taulukkoon ja tulosten esittämistä esim. Infrakitissä pitäisi 
pystyä automatisoimaan. Ohjelmistoihin tulisikin kehittää kantavuusmittausten esit-
tämiseen ja visualisoimiseen parempia työkaluja ja tapoja. 
 
Työkoneautomaatiota hyödyntävien jyrien tiivistys- ja kantavuusmittaustekniikoiden 
mittaustapoja tutkitaan parhaillaan laadunvarmistuksen keinona. Näiden uusien tek-
niikoiden tulokset ovat tulevaisuudessa varmasti helpommin hyödynnettävissä osana 
digitaalista luovutusaineistoa. Perinteisimpien mittaustapojen esitystavan lisäksi, 
myös em. uudet tekniikat tulee huomioida ohjeistuksien laatimisessa. 
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Kuva 18. Kantavuusmittausten esitystapa Infrakitissa. 

Toteutusmallien tarkastuksista esitettiin rakentamisen aikana käytössä ollut toteu-
tusmallien aineistoluettelo, josta ilmenee suunnittelun ja toteutuksen välinen mallien 
laatiminen ja tarkastus. Koneohjausjärjestelmien ja tukiasemien tarkastuspöytäkirjat 
sekä mittalaitteiden huolto- ja kalibrointitodistukset on esitetty pdf-dokumentteinä. 
 
Materiaali- ja tekniset tiedot -kansion sisältö jäsenneltiin rakennusosittain määrä-
mittausohjeen rakennusosa- ja hankenimikkeistön mukaisen numeroinnin mukaisesti. 
Kansiot sisältävät rakenneosakohtaisesti materiaali- ja teknisiä tietoja. Käytetyistä 
materiaaleista ja tarvikkeista laadittiin yhteenvetoraportti, jossa on lueteltu ko. mate-
riaalien toimittajat (kuva 19). 
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Kuva 19.  Materiaalitoimittajien yhteenvetoraportti. 

Painumaseurannalle lisättiin oma kansionsa laatuaineistoon. Hankkeessa painuma-
seurantaa tehtiin kymmenessä eri pisteessä. Painumamittarien sijainnit on esitetty 
pistetietona gt-formaatissa ja mittaustulokset on esitetty pdf:muodossa.  
 
Taitorakenteiden luovutusaineistoa ei kehitetty tämän pilotin yhteydessä. Hankkeen 
siltojen laatuaineisto on siis muodostettu vanhojen käytäntöjen mukaisesti ja esitetty 
pdf-dokumentteina. 
 
Suunnitteluaineistoon lisättiin massanvaihtojen, vesijohtojen ja kaukolämmön suun-
nitellut tiedot. Aineiston on tarkoitus toimia vertausaineistona toteutuneille rakenne-
osille (kuva 20). Suunnitteluaineiston sisältö koostuu siis toteutusmalleista, jotka 
suunnittelu on toimittanut urakoitsijalle. YIV 2015 osa 12 Maanrakentamisen malli-
pohjainen laadunvarmistusmenetelmä, Geometristen mittojen laadunvalvonta 
-ohjeen mukaan urakoitsijan kuuluu säilyttää tuotannossa käytetyt toteutusmallit. 
Mikäli hankkeen rakennepinnat eivät ole toteutettu toleransseissa, tulee toteutus-
mallit tallentaa suunnitteluaineisto kansioon ja päivitetyt mallit toteumamallien alle.    
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Kuva 20.  Infrakit poikkileikkausnäkymä, jossa suunniteltu massanvaihto esitetty 
vihreällä (E1R1_MVK_162500) ja toteutunut mustalla 
(E1R1_MVK_162501). 

Laatuaineistoon lisättiin omat erilliset kansiot valaistukselle ja radalle. Kyseiset 
rakennusosat toteutettiin hankkeessa aliurakoitsijan toimesta, jolloin laatuaineiston 
muodostamisessa on noudatettu perinteistä tapaa. Pilottiprojektin kansiorakenne ei 
ollut vielä valmis, kun kohteiden toteuttamisesta on sovittu aliurakoitsijoiden kanssa. 
Muodostettua laatuaineistoa ei lähdetty jakamaan laatuaineiston alta löytyviin eri 
kansioihin, jotta kaikki oleellinen tieto saadaan varmuudella säilytettyä.  
 
Rakentamisen laadun todentamista tehdään hankkeen aikana eri työvaiheiden val-
mistuttua. Jotta luovutusaineiston kokoaminen ei jää tehtäväksi hankkeen loppu-
vaiheeseen, on käytettävä sovittua kansiorakennetta tai muuta sovittua tiedonhallin-
tatapaa heti hankkeen alusta alkaen. Osa aineistosta on relevanttia ainoastaan työn-
aikana (esim. työvaihekohtaiset työ- ja laatusuunnitelmat), joten sille aineistolle tulisi 
luoda oma kansionsa, jolloin rakentamisenlaadun todentamisena aineisto muodos-
tuisi kahdesta kansiosta, joista digitaalinen luovutusaineisto luovutettaisiin tilaajalle 
ja toinen kansio jäisi palveluntuottajan arkistoitavaksi. 
 
Laatuaineistoon lisättiin myös oma kansio takuuajan laaturaportointia varten. Aineis-
to jaettiin kolmeen alikansioon: 

• Kokoukset, tarkastukset ja katselmukset 
• Mittaukset 
• Takuuaikana tehdyt korjaustyöt 

 
Takuuaikana digitaaliseen aineistoon liittyvät mahdolliset päivitykset/muutokset 
tehdään palveluntuottajan toimesta myös suoraan digitaaliseen aineistoon, aineisto-
selostukseen ja -luetteloon eli muuttuneita tietoja ei jätetä pelkästään takuuajan laa-
turaportointi kansioon. Tiedot on myös päivitettävät urakan valmistumisen jälkeen 
infran omistajien arkistoihin ja rekistereihin. 
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3.8  Viiteaineisto  

Viiteaineistoon (kuva 21) koottiin hankkeeseen liittyvää lisätietona toimivaa aineis-
toa. Kansioon sisällytetty aineisto muodostettiin tämän hankkeen tarpeiden mukaan, 
alikansiot voivat siis vaihdella projektikohtaisesti. Valokuvat ja kolmansiin osapuoliin 
liittyvät aineistot kuuluvat joidenkin ohjeiden mukaan laatuaineistoon. Valokuvissa 
voidaan kuitenkin esittää laadun todentamisen (esim. bentoniittimaton asentaminen 
pohjavesisuojauksessa) lisäksi yleisempiä asioita, jotka eivät liity rakentamisen laa-
dun todentamiseen. Tämän takia valokuvat sijoitettiin viiteaineiston alle.  
 

 

Kuva 21.  Viiteaineiston sisältö. 

Maaperätietoihin on sisällytetty mitattuja ja tutkittuja tietoja hankkeen maaperästä. 
Maaperätietoihin sisältyy rakennussuunnitelmavaiheen maanpintamalli ja pohja-
tutkimukset sekä rakentamisen aikana tehdyt kalliopintakartoitukset.  
 
Rakentamisen jälkeinen mittausperusta on esitetty kiintopisteet kansiossa. Kansioon 
on tallennettu pistekortit sekä kiintopisteet mittaustiedostoina gt-formaatissa. 
 
Kolmannet osapuolet -kansiossa on esitetty kolmansien osapuolien kanssa rakenta-
misen aikana sovitut asiat. Aineistoon on sisällytetty rakentamisen aikana tehtyjen 
loppukatselmusten pöytäkirjat ja raportit. Työnaikaisiin liikennejärjestelyihin liittyviä 
asioita ei sisällytetty aineistoon. 
 
Haltuunottoalue on esitetty dxf-tiedostossa ja se sisältää rakentamisen aikaisen hal-
tuunoton (ei nykyisiä tiealueen rajoja). Tietoimituksen jälkeen aineistoon olisi hyvä 
päivittää lopulliset tiealueenrajat. 
 
Hoitoalueiden rajat on esitetty dxf-formaatissa taustakarttana sekä pdf-piirustuk-
sena. Hoitoalueiden periaatteelliset rajat on esitetty väylien pituussuunnassa.  
 
Viherhoitokortit laadittiin hankkeen lisätyönä ja ne sisällytettiin aineistoon. Aineisto 
kattaa eritasoliittymän alueen viheralueiden hoidon. Toteumamallin alla olevissa 
aluerajauksissa on esitetty viherhoitokorteissa esitettyjen pinta-alojen aluerajaukset. 
 
Taustakartta-aineistot sisältävät dxf-muotoisia taustakarttoja eri järjestelmien visu-
alisointiin, laatumittausten lisätietojen esittämiseen sekä toteumapiirustuksissa esi-
tettyjä asioita eri ohjelmistoihin soveltuvassa muodossa.  
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3.9  Tietokanta  

Pilotissa testattiin kahden järjestelmän toimimista aineiston visuaalisen esittämiseen 
rakentamisen laadun todentamiseksi. Tavoitteena oli myös ideoida, miten digitaalista 
aineistoa pystyttäisiin hyödyntämään järjestelmien kautta kunnossapidossa. 
 
Tekla Civil 
 
Tekla Civil ohjelmistoon vietiin seuraavat aineistot:  

• geometriat  
• väylärakenteiden toteumamallit  
• järjestelmistä rummut, hulevesiviemärit, vesijohdot, salaojat ja kaukolämpö 
• siltojen toteumamallit 
• taustakartta-aineistoa 
• kalliopintakartoitukset ja rakentamisen aikainen maanpintamalli 
• pohjatutkimukset 
• haltuunottoalueen rajat 

 
Järjestelmään oli alun perin tarkoitus viedä lähes koko luovutusaineiston sisältö. 
Aineiston viemisen yhteydessä kuitenkin todettiin sen olevan todella työlästä ja 
ohjelman olevan soveltumaton tiettyjen aineistojen sujuvaan käsittelyyn ja 
muokkaukseen. Muun muassa laatumittausten esittäminen Civilissä vaati erittäin 
paljon käsittelyä ja jo vietyjen mittausten muokkaaminen/päivittäminen ei ollut 
mahdollista muuta kuin poistamalla koko mittauserä.  
 
Toteumamallin pinnat ladattiin Civiliin kolmioverkkoina. Civil ei kuitenkaan osaa 
sisällyttää kolmioverkkoaineistoon sisältyviä taiteviivoja aineistossa, vaan pintoja 
viedessä täytyy valita, viedäänkö aineisto kolmioverkkona vai taiteviivoina, jolloin 
ohjelma kolmioi sen itse. Jos ohjelma kolmioi aineiston, täytyy jo kertaalleen 
ylikolmioinnista johtuen poistetut kolmiot poistaa uudelleen. Ennen kolmioverkkojen 
lataamista aineistoon, piti ohjelmaan lisätä sieltä puuttuneet hankkeessa käytetyt 
pintatunnukset. Pinnat vietiin järjestelmään mittauserinä, jolloin jonkun pinnan 
muokkaus vaati koko mittauserän poistamisen ja uudelleen viemisen. Pinnat eivät 
myöskään järjestelmässä ole enää väylittäin jaoteltu, vaan pinnoittain mittauserinä. 
Mittauserät olisi mahdollista tehdä jokaiselle luettavalle tiedostolle erikseen, jolloin 
kansiorakenteen mukainen jaottelu säilyisi myös Tekla Civilissä. Tämä olisi kuitenkin 
vieläkin työläämpi tapa ladata aineistot ohjelmistoon kuin pilotissa käytetty pinta-
kohtainen jaottelu. 
 
Pintojen lataamisen yhteydessä osa pinnoista ei pysynyt koossa vaan osa kolmioista 
jäi pois aineistosta. Ongelmia esiintyi alikulkukäytävän kohdalla, jossa samat raken-
nepinnat sijaitsevat ylittävällä Vt8:lla sekä alittavalla kevyen liikenteen väylällä J6. 
Näiden kohteiden osalta pitäisikin miettiä tarvitaanko nimikkeistöön lisäyksiä pinta-
tunnuksiin. M2 ja R4 massanvaihtojen kolmioverkon hajoamiseen ei löydetty pilotin 
yhteydessä syytä. 
 
Varusteiden uudelleenmallintaminen gt-tiedostoista järjestelmään koettiin myös 
aikaa vieväksi prosessiksi. Muun digitaalisen aineiston (mm. siltojen ifc-mallit, pohja-
tutkimukset, maanpintamalli) vienti toimi hyvin. 
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Pilotissa testattiin myös pdf-dokumenttien linkittämistä niihin liittyviin rakenneosiin, 
jolloin ne toimisivat rakenteen metatietoina (esim. siltapiirustusten linkittäminen ifc-
malleihin tai materiaalitietojen linkittäminen pintoihin). Ohjelmassa linkitys on 
mahdollista mm. suoraan varusteisiin tai erillisiin muistilappuihin. Varusteeseen 
linkitettynä dokumentti ei kuitenkaan avaudu suoraan, kun rakenneosan aktivoi vaan 
liitteet löytyvät rakenneosan ominaisuudet -ikkunan välilehdeltä. Dokumenttien 
linkittäminen järjestelmään onnistuu vain tiedosto kerrallaan, joten kaikkien pdf-
dokumenttien vieminen muodostuu kohtuuttomaksi työmääräksi. Jotta linkitystä 
kannattaisi hyödyntää laajemmin, tulisi ohjelman työkaluja tähän liittyen kehittää. 
  
Tekla Civil -järjestelmän vahvuuksia on aineiston monipuolinen tarkastelu eri näky-
mien avulla. Ohjelmistossa pystytään tarkastelemaan kaikkia pintoja, pohjatutkimuk-
sia, varusteita ja siltojen malleja kaikissa eri näkymissä (kartta-, pituusleikkaus-, 
poikkileikkaus- ja 3D -näkymä) (kuvat 22 ja 23). Jokainen ohjelmiston käyttäjä voi tar-
kastella leikkauskuvia tai 3D-näkymää haluamastaan kohteesta ja koko aineisto on 
mahdollista esittää kaikissa näkymissä. Tekla Civilissä pystytään myös tarkastele-
maan eri kohteiden ominaisuustietoja laajasti (esim. IFC mallit, varusteet, pohja-
tutkimukset). 
 

 

Kuva 22.  Suunnittelujärjestelmän kartta, poikkileikkaus ja 3D -näkymä. 
Näkymissä esitetty sillan S2 IFC-malli. 
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Kuva 23.  Suunnittelujärjestelmän kartta, poikki- ja pituusleikkaus näkymä. 
Leikkauskuvissa esitetty väylärakenteiden ja järjestelmien toteumamallit 
väylältä M3. 

 
Infrakit 
Infrakit-sovellusta hyödynnettiin erityisesti rakentamisen laadun todentamisessa.  
 
Infrakit sovellukseen vietiin seuraavat aineistot:  

• mittalinjat (Inframodel) 
• väylärakenteiden toteumamallit (Inframodel) 
• järjestelmistä rummut, hulevesiviemärit, vesijohdot, salaojat ja kaukolämpö 

(Inframodel) 
• laatumittaukset (pl. viemäreiden kuvaus -tiedostot) 
• taustakartta-aineistoa (dxf) 
• toteumapiirustukset (pdf) 
• laatuaineisto 
• viiteaineisto (pl. pohjatutkimukset) 

 
Tiedostojen vieminen ohjelmaan ja aineiston lataaminen ohjelmasta on todella help-
poa. Lisäksi sovellukseen on mahdollista muodostaa kansiorakenne käyttäjän omien 
tarpeiden mukaisesti, jolloin aineistot sijaitsevat vastaavassa rakenteessa ohjelman 
sisällä kuin tiedostopohjaisessa kansiorakenteessa.  
 
Infrakit ei kuitenkaan sovellu kaiken luovutusaineistossa olevan aineiston esittämi-
seen ja visualisointiin. Sovellus ei esimerkiksi osaa visualisoida pisteen koodausta 
vaan näyttää kartalla pelkän pisteen. Piste- ja viivamaisten kohteiden (esim. putket ja 
kaivot, rummut, reunakivilinjat) tarkevertailu ei myöskään Infrakitillä ole mahdollista, 
joten sovellusta ei pystytä suoraan hyödyntämään varusteiden osalta rakentamisen 
laadun todentamisessa.  
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Sovellukseen olisi myös lisättävä mahdollisuus pohjatutkimusten esittämiseen 
ohjelmistossa sekä parempi tuki IFC-malleille. Pohjatutkimukset antavat tarvittavaa 
lisäinformaatiota maaperästä ja sen ominaisuuksista. Taitorakenteiden tarkempi 
tarkastelu tehdään siihen paremmin soveltuvilla ohjelmistoilla, mutta kokonaisuuden 
kannalta olisi hyödyllistä, jos taitorakenteiden IFC-mallit olisi helposti lisättävissä ja 
tarkasteltavissa sovelluksessa. 
 
Pituusleikkausnäkymä ja vapaa poikkileikkaus helpottaisi myös osaltaan aineiston 
tarkastelua. Tällä hetkellä poikkileikkauksia voi ainoastaan tarkastella kohtisuoraan 
valittuun geometriaan nähden (kuvat 24 ja 25). Monessa kohteessa olisi tarpeen kään-
tää poikkileikkauksen kulmaa valittuun geometriaan nähden tai osoittaa haluttu leik-
kaus suoraan kartalla. 
 

 

Kuva 24.  Karttanäkymä, jossa on esitetty kantavan kerroksen laatumittaukset 
sekä piirretyn poikkileikkauksen kohteen Vt8:lta. 

 

Kuva 25.  Poikkileikkausnäkymä, jossa on esitetty toteumamallin pinnat ja 
järjestelmät sekä aktiivisena olevan kantavan kerroksen tarkemittaukset. 

 



44  

Infrakitissa on yhdistelmämalli-näkymä, jonka avulla aineistoja pystytään tarkaste-
lemaan 3D -muodossa (kuva 26). Kyseinen näkymä soveltuu kuitenkin vain aineiston 
karkeaan visuaaliseen tarkasteluun. Aineistojen metatietojen esittäminen rajoittuu 
mm. pelkkään tiedostonimeen ja aineiston formaattiin. Yhdistelmämalli-näkymässä ei 
myöskään pysty leikkaamaan 3D-mallia ja tarkastelemaan leikattua mallia. 
 

 

Kuva 26.  Yhdistelmämallinäkymä. Kuvassa on esitetty väylärakenteiden ja järjes-
telmien toteumamallit 3D-näkymässä. 

Infrakit-sovelluksen ”Tiedostot” välilehdelle pystytään viemään digitaalisen aineiston 
lisäksi helposti myös dokumentteja. Pdf-dokumentit voidaan avata suoraan sovelluk-
sessa, mutta esimerkiksi Excel-tiedostot on ladattava sovelluksesta omalle työ-
asemalle ennen niiden avaamista. Dokumenttien osalta olisi kuitenkin lisättävä mah-
dollisuus esittää niitä sijaintiin sidottuna kartalla, samalla tavalla kuin sovelluksessa 
pystytään tällä hetkellä esittämään valokuvia. 
 
Testatuista tietokannoista kumpikaan ei pystynyt täyttämään kaikkia tarpeita, joita 
digitaalisen luovutusaineiston tarkasteluun tarvitaan. Tämän pilotin perusteella Infra-
kit-sovelluksen hyödyntäminen rakentamisen laadun todentamiseen on huomattavas-
ti sujuvampaa kuin Tekla Civilin. Civilillä taas pystytään paremmin tarkastelemaan 
aineistoa useissa eri näkymissä esim. pituus- ja poikkileikkaukset sekä 3D-näkymä. 
Saman aineiston lataaminen kahteen eri järjestelmään on kuitenkin ylimääräistä ja 
päällekkäistä työtä. Järkevää olisi, kun yhden järjestelmän avulla pystyttäisiin esittä-
mään kaikki tarvittava ja aineiston säilyminen järjestelmässä täyttäisi arkistoinnin 
vaatimukset. Mikäli järjestelmiä aletaan hyödyntää laajemmin rakentamisen laadun 
todentamisessa, tulisi kehittää työkaluja rakentamisen laadun todentamiseksi ja 
miettiä, mitä aineistoa järjestelmään viedään. 
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4  Johtopäätökset 

4.1  Tiedonhallinta 

Tällä hetkellä aineistot arkistoidaan tiedostopohjaisesti hankkeittain, minkä takia 
myös luovutusaineisto koottiin tiedostopohjaiseen kansiorakenteeseen. Jotta digitaa-
linen luovutusaineisto kuitenkin saavuttaisi tavoitteensa, jossa rakentamisen laatu 
voidaan todentaa mallipohjaisesta aineistosta, piti aineisto kansiorakenteen lisäksi 
koota johonkin järjestelmään, jossa tällainen toimintatapa on mahdollista. Tulevai-
suudessa aineistot pitäisi pystyä siirtämään suoraan tilaajan tietokantaan tai järjes-
telmään, jossa digitaalista aineistoa arkistoidaan ja käsitellään. Samasta järjestel-
mästä aineiston tulisi olla suoraan eri osapuolien hyödynnettävissä. 

Tulevaisuudessa aineistot pitäisi pystyä siirtämään suoraan 
tilaajan tietokantaan tai järjestelmään, jossa digitaalista ai-
neistoa arkistoidaan ja käsitellään. 

Tiedon hallitsemiseksi luovutusaineistosta tulee löytyä aineistoselostus ja -luettelo, 
jotka ovat luovutettavan aineiston vastaanottajalle ”ihmisluettava” keino tietää mitä 
aineisto sisältää, oli kyseessä sitten rakentamisen laadun todentaminen, arkistointi 
tai lähtötietojen tutkiminen kunnossapidon näkökulmasta. Kyseiset dokumentit jou-
dutaan kuitenkin tällä hetkellä laatimaan käsin, jolloin palveluntuottajalta vaaditaan 
paljon tietojen käsittelyä sekä siihen liittyvää tiedonhallintaa. Dokumentointia (esim. 
aineistoluettelon laatimista) pitäisi tosissaan saada automatisoitua. Dokumentoinnin 
lisäksi tarvitaan standardoitu tapa, miten aineisto luovutetaan hankkeen valmistut-
tua. Tällä hetkellä aineistojen luovutuksessa käytetään hankekohtaisia vaatimuksia ja 
kansiorakenteita, jotka vaihtelevat laajalti riippuen hankkeesta. Tämä asettaa haas-
teita aineiston käyttäjälle, sillä eri hankkeista eri muodossa luovutettava laaja luovu-
tusaineisto on palvellut mahdollisesti hyvin ko. hanketta esimerkiksi rakentamisen 
laadun todentamisessa, mutta tiedon jatkokäytölle se ei ole tarjonnut hyviä edellytyk-
siä, ellei seuraavassa vaiheessa ole pystytty muodostamaan selkeää käsitystä mitä 
kaikkea aineistosta löytyy. Kun aineistot luovutetaan samassa rakenteessa, on aineis-
ton hyödyntäminen seuraavan käyttäjän toimesta huomattavasti sujuvampaa. Samaa 
ajatusta on käytetty aiemmin esimerkiksi YIV-ohjeissa esitetyssä lähtötietomallissa. 

Kun aineistot luovutetaan samassa rakenteessa, on aineiston 
hyödyntäminen seuraavan käyttäjän toimesta huomattavasti 
sujuvampaa – tarvitaan standardoitu tapa aineiston luovut-
tamiseen. 

Tiedon yksilöiminen asettaa myös haasteen tiedonhallinnalle. Eri hankkeissa toistuu 
samat väylien, siltojen ja muiden kohteiden tunnukset ja varustenumerot. Jos kaikki 
aineisto ladataan tulevaisuudessa samaan järjestelmään, miten varmistutaan, että 
tietyn hankkeen sisäiset tiedot linkittyvät oikeisiin tietoihin? Esimerkiksi 
valaisinpylväät on numeroitu kunkin hankkeen käytäntöjen mukaisesti, mutta 
hankkeen sisällä pylvään numero toimii linkkinä pistetiedon ja luettelossa esitettyjen 
ominaisuustietojen välillä. Jotta toisen hankkeen samalla numerolla varustettu 
valaisinpylväs ei sekoitu järjestelmässä jo esiintyvään valaisinpylvääseen pitäisi 
hankkeet ja niiden numeroinnit yksilöidä. Mikäli hankkeille tulevaisuudessa 
muodostetaan omat yksilöivät id-numerot, pitäisi niiden perustua esimerkiksi 
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tierekisterin numerointiin. Silloin hankkeen id-numerosta olisi pääteltävissä jo jotain 
hankkeen sijainnista. Yksilöivät numeroinnit tulisi kuitenkin pitää mahdollisimman 
lyhyinä, jottei eri kohteiden numeroista muodostu turhan pitkiä. Id-numerot voisivat 
toki muodostua useammasta osasta, ensimmäinen osa kertoisi hankkeen, esimerkiksi 
tierekisteriosoitteeseen perustuen. Toinen osa tekniikkalajin, esimerkiksi rakennus-
suunnitelman kansiojakoon tai infrabim-nimikkeistöön perustuen ja kolmas osa olisi 
nyt käytettävä järjestysnumero. Tässä tapauksessa hankkeen id-numero toimisi 
yksilöivänä tunnuksena aineiston järjestelmiin lukemisen yhteydessä, jolloin sitä ei 
tarvitsisi välttämättä esittää jokaisessa kohteessa hankkeen aikana. Numeroinnin 
pitäisi kuitenkin muodostua automaattisesti esim. suunnittelujärjestelmän projekti-
kohtaisissa asetuksissa. Pitääkö id:n olla pelkkä numero vai olisiko myös kirjainten 
käyttäminen tunnuksessa mahdollista? 

Aineiston yksilöinti on yksi tiedonhallinnan kulmakivistä. 

Digitaalisen luovutusaineiston (/ toteumamallien) paikkansa pitävyys ja tiedonsiirto-
formaattien tekninen toimivuus on varmistettava ennen aineiston luovutusta. 
Erityistä huomiota laadunvarmistukseen tulee kiinnittää tiedonsiirtoformaattien 
muutoksissa sekä aineiston muun käsittelyn yhteydessä. Mittalaitteissa ei vielä 
pystytä hyödyntämään avoimia tiedonsiirtoformaatteja, jolloin maastossa mitattuja 
tietoja joudutaan käsittelemään mittausohjelmistoilla ja mahdollisesti myös 
suunnittelujärjestelmällä ennen kuin tieto on luovutettavissa avoimessa tiedonsiirto-
formaatissa. Formaatin muutoksissa aineistot joudutaan lataamaan järjestelmään 
jossakin formaatissa ja sen jälkeen kirjoittamaan ne ulos toisessa formaatissa. 
Kirjoitettu aineisto täytyy avata myös toisella ohjelmistolla, jotta voidaan varmistua 
aineiston oikeellisuudesta. Laadunvarmistukseen pitäisi tältä osin kehittää helpompia 
toimintatapoja. Tällä hetkellä, mitatun tiedon metatiedot on vielä esitettävä esim. 
luetteloissa ja yksi osa laadunvarmistusta on varmistaa, että mitattu tieto vastaa 
dokumentissa esitettyä tietoa. Kohteiden tarkemittauksissa on tärkeää kiinnittää 
huomiota esimerkiksi valaisinpylväiden numerointiin, sillä se sitoo suunnitelmissa 
esitetyt metatiedot rakennettuun kohteeseen ja mitattuun pisteeseen. Tällaista 
laadunvarmistuksen välivaihetta ei kuitenkaan tarvittaisi, mikäli ko. kohteiden meta-
tiedot pystyttäisiin esittämään suoraan pistetiedossa eikä luettelossa.  

Laadunvarmistus luovutettavalle aineistolle on tehtävä kai-
kissa elinkaaren vaiheissa. 

 

4.2  Jatkokäyttäjät 

Digitaalisen luovutusaineiston jatkokäyttäjiä ovat ensisijaisesti rakennushankkeen 
tilaaja tai tilaajan edustaja, joka tarkastaa rakentamisen laadun todentumisen sekä 
aineiston vastaanottava arkisto. Kun aineisto on arkistoitu ja tieto siirretty eri rekiste-
reihin, aineiston käyttäjiä ovat kunnossapitovaiheen toimijat. Aineistoa käsitellään 
monessa eri vaiheessa ja monesta eri näkökulmasta. Prosessi, joka tapahtuu aineis-
ton luovuttamisen jälkeen, ei kuitenkaan ole palveluntuottajalle kovin hyvin tiedossa, 
jolloin aineiston muodostaminen kaikille jatkokäyttäjille ”oikeassa” muodossa on 
haastavaa. On myös muistettava, että kun ollaan pilotoimassa tai kehittämässä digi-
taalista luovutusaineistoa, ei voida ajatella lähtökohtaisesti nykyisiin toiminta-
tapoihin soveltuvaa aineistoa, vaan täysin päinvastaisesti. Miten toimintatapoja voi-
daan kehittää vastamaan digitaalisen aineiston hyödyntämistä?  
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Rakentamisen laadun todentaminen on käytännössä ensimmäinen käyttötapaus luo-
vutusaineistolle sekä samalla yksi aihealue, joka on jäänyt kehityksessä jälkeen digi-
taalisen aineiston hyödyntämisen näkökulmasta. Alalla on vallitsevana käytäntönä 
tuottaa suuret määrät pdf-dokumentteja tai usein jopa paperidokumentteja, joissa 
esitetään tarvittavat vertailut kustakin rakenneosasta. Dokumentit on kuitenkin tuo-
tettu hyödyntämällä digitaalista aineistoa eli prosessi ”tyhmentää” tietoa. Digitaali-
sella luovutusaineistolla pystytään helpottamaan laadun todentamista sekä urakoitsi-
jan, että tilaajan näkökulmasta. Kun aineistoa käsitellään ja tarkastellaan digitaali-
sesti, saadaan tietoa hyödynnettyä entistä tehokkaammin. Aineistoa pystytään siis 
tarkastelemaan monipuolisemmin sekä laajemmin kuin aiemmin. Sen lisäksi aineis-
tosta ei tarvitse muodostaa lukuisia pdf-karttoja tai paperitulosteita, kun hyödynne-
tään suoraan digitaalista aineistoa jonkun järjestelmän avulla. 

Digitaalinen luovutusaineisto helpottaa rakentamisen laadun 
todentamista kaikkien osapuolien näkökulmasta – kun aineis-
toa käsitellään digitaalisesti, tietoa pystytään hyödyntämään 
entistä tehokkaammin. 

Seuraavana aineiston käyttäjänä voidaan pitää arkistoinnista vastaavaa tahoa. Kun 
hanke on valmistunut, tiedot luovutetaan tilaajalle sekä mahdollisille kolmansille 
osapuolille (esim. laiteomistajat), jotka vastaavat aineistojen arkistoinnista omiin 
järjestelmiinsä ja rekistereihinsä. Arkistoinnin kannalta on olennaista, että kaikki 
tarvittavat tiedot saadaan selkeässä ja yksiselitteisessä muodossa. Luovutustapaa tai 
rakennetta ei ole kuitenkaan ohjeistettu tarkasti, jolloin arkistot ovat vastaanottaneet 
aineistoja kussakin hankkeessa sovittujen käytäntöjen mukaisesti. Usein kun 
aloitetaan jonkin kohteen suunnittelu, lähtötiedoiksi saadaan aiemmin toteutettujen 
kohteiden suunnitelmia. Voisiko tämä johtua siitä, että arkistoilla ei ole tarkkaa tietoa 
rakentamisesta, luovutetun aineiston sisällöstä ja rakenteesta? Samaa ajatusta tukee 
myös se, että esimerkiksi tierekisteriin vietävien tietojen osalta ei tällä hetkellä 
ilmeisesti juurikaan hyödynnetä rakentamisesta tuotettuja digitaalisia toteuma-
tietoja, vaan samat rakenteet ja ominaisuustiedot käydään mittamaassa uudestaan 
maastossa. Toteumapiirustuksia ja toteuma-aineistoa pystyttäisiin varmasti 
hyödyntämään laajemmin, jolloin maastossa rekistereitä varten tehtäviä mittauksia 
pystyttäisiin vähentämään ja tehostamaan. Eli rekistereihin kerättävät tiedot 
saataisiin muodostettua entistä kustannustehokkaammin. 

Suunnittelusta ja rakentamisesta syntyvällä digitaalisella tie-
dolla pystytään keräämään eri rekistereihin tarvittavat tiedot 
kustannustehokkaasti. 

Rekistereistä ja arkistoista aineistoja hyödyntävät useat kunnossapitovaiheen tahot 
sekä myös suunnittelijat. Kunnossapitovaiheen näkökulmasta rakenteen lopullinen 
toteuma on merkittävämmässä roolissa kuin tieto siitä paljonko kohde poikkeaa 
suunnitellusta. Eli mikä on rakenteen lopputulos ja millaiset ovat sen ominaisuudet. 
Laaduntodentamisen voidaan todeta olevan ns. kertaluontoinen asia, jolloin esimer-
kiksi tarkemittausten vertailutietojen tarpeellisuus loppuu tarkastukseen ja sen seu-
rauksena mahdollisesti tehtäviin arvonmuutoksiin. Tämän vuoksi arkistoihin ja rekis-
tereihin tallettavan tiedon painopiste pitäisi olla hankkeen ja sen rakenteiden lopulli-
seen toteumaan liittyvässä tiedoissa. 

Rakenteiden lopputulos ja niiden ominaisuustiedot ovat kun-
nossapitovaiheen näkökulmasta olennaista tietoa. 
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Tärkeintä kaikkien jatkokäyttäjien näkökulmasta on, että aineistot eri hankkeista saa-
daan samassa rakenteessa, jolloin niiden hyödyntäminen ja jäsentely omille palveli-
mille ja rekistereihin on mahdollisimman sujuvaa. Tämän vuoksi luovutusaineiston 
päätason kansiorakenne pitäisi saada vakioitua sellaiseksi, että sitä voidaan käyttää 
jokaisessa väylähankkeessa ja alakansioissa pitää hyödyntää InfraBIM-nimikkeistön 
ja INFRA 2015 Rakennusosa ja -hankenimikkeistön mukaista numerointia. Yleisten ja 
käytössä olevien käytäntöjen hyödyntäminen on eduksi kansiorakenteen yleistettä-
vyyden ja selkeyden kannalta.  
 

4.3  Tiedonsiirtoformaatit 

Toteumamalliaineistojen luovutusformaattien osalta tulee hyödyntää avoimia for-
maatteja siltä osin kuin se on mahdollista. Mikäli aineistoa ei ole perustellusti mah-
dollista tuottaa avoimilla tiedonsiirtoformaateilla, niin aineisto voidaan tuottaa ylei-
sissä tunnetuissa tiedonsiirtoformaateissa, kuten gt tai dxf. Esimerkiksi järjestelmien 
toteumamalliaineiston tuottaminen rakentamisesta kunnossapidolle vaatimusten 
mukaisena on tällä hetkellä erittäin haastavaa. Järjestelmien toteumamallien laadin-
nassa pitäisi miettiä aineiston todellista käyttötarkoitusta ja sitä mitä urakoitsijalta 
voidaan vaatia. Tässä hankkeessa osa järjestelmistä pystyttiin esittämään Infra-
model-formaatin verkostomallina, koska hanke toteutettiin ST:nä ja pilotissa oli mu-
kana suunnitteluosapuoli, joka tuotti aineiston suunnittelujärjestelmällään. 

Avoimia formaatteja tulee hyödyntää niiden sallimissa rajois-
sa. On kuitenkin mietittävä, missä vaiheessa formaatin muu-
tokset on järkevää tehdä. 

Inframodel-formaatin hyödyntäminen on yleistynyt laajasti suunnittelussa ja raken-
tamisessa. Yhteinen avoin tiedonsiirtoformaatti edesauttaa yhteistyötä eri tahojen ja 
eri ohjelmistojen välillä. Inframodel-formaattia ja muita avoimia formaatteja pitäisi 
kuitenkin pystyä hyödyntämään kaikkien toimijoiden osalta, jotta niistä saataisiin 
todelliset hyödyt kaikkien käyttöön. Tällä hetkellä jotkut koneohjausjärjestelmät ja 
käytännössä kaikki mittalaitteet ovat suljettuja järjestelmiä, jotka hyödyntävät omia 
formaatteja. Eli aineisto on käännettävä toiseen formaattiin ennen kuin sitä hyödyn-
netään ja formaatin muutos tehdään taas kun aineisto luovutetaan. Ylimääräisen työn 
välttämiseksi ja yhteistyön tehostamiseksi ohjelmistojen pitäisi pystyä hyödyntä-
mään avoimia formaatteja. 
 
Eri järjestelmissä on havaittu ongelmia ns. koneälyn suhteen, kun samalla pinta-
tunnuksella esiintyviä pintoja esiintyy päällekkäin. Ongelmia esiintyy siis lähinnä sil-
tojen kohdilla sekä esimerkiksi keskenään eritasossa risteävien kaivantojen ja niiden 
täyttöjen kohdilla. Kyseisissä kohteissa on siis ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti 
toimittu oikein pintojen nimeämisen ja koodauksen osalta. Pitäisikö nimikkeistöön 
lisätä esimerkiksi kaivantojen osalta useampi kaivantopinta tai esimerkiksi alikulkuun 
sijoittuvalle väylälle ns. ylin yhdistelmäpinta numero kaksi? Pintojen koodaaminen eri 
numerolle poistaisi ongelman koneälyn suhteen, mutta esimerkiksi väylän pintojen 
koodaaminen eri numerolle vain alikulun kohdalla ei välttämättä ole paras mahdolli-
nen toimintatapa. Pilottiprojektissa laajennettiin InfraBIM-nimikkeistöä (versio 1.5) 
pintatunnusten osalta. Laajennustarpeita aiheutti em. ongelma sekä työvaiheiden 
mallinnus (esim. korkeiden penkereiden jakaminen osiin). 
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Samalla pintatunnuksella varustetut pinnat aiheuttavat on-
gelmia koneälylle, niiden sijaitessa päällekkäin – nimikkeis-
töön tulee lisätä useampia pintoja eri tarpeisiin. 

Rakentamisessa hyödynnetään suunnitelmapiirustuksia mm. taustakarttoina kone-
ohjausjärjestelmien, mittausohjelmien ja tarkepiirustusten taustalla. Suunnitelma-
piirustukset luovutetaan suunnittelusta dwg-formaatissa, joka on AutoCAD ohjelman 
natiiviformaatti. Työmaalla yleisesti käytettävät ohjelmat eivät kuitenkaan 
välttämättä tue versiota, jolla kuvat on laadittu. Tällöin joudutaan konvertoimaan 
toimitetut tiedostot vanhempaan versioon, jotta niitä pystytään hyödyntämään 
kohteen toteutuksessa. Käytettäessä AutoCAD-ohjelmistojen välille kehitettyä dxf-
tiedonsiirtoformaattia ongelmaa ei samassa mittakaavassa esiinny. Olisikin rakenta-
misen kannalta suositeltavaa toimittaa suunnitelmat työmaalle dxf-tiedostoina. Ainut 
ongelma on että, dxf-formaattia käytettäessä mahdollisesti kaikki dwg-tiedostossa 
esitetyt piirustustekniset tiedot eivät kuvaudu täysin oikein, kuten blockit ja hatchit. 

Dxf-formaattia pystytään hyödyntämään työmaalla varmem-
min kuin dwg-formaattia. 

Ohjausryhmän kokouksissa keskusteltiin 3D-pdf:ien käytöstä yhtenä luovutusfor-
maattina tai tietokannassa olevan yhdistelmämallin korvaajana. 3D-pdf mahdollistai-
si tilaajalle toteumamalliaineiston visuaalisen tarkasteluun ilman erillisiä ohjelmia. 
3D-dokumenttien tuottaminen vaatii kuitenkin tiettyjä ohjelmistoja (esim. Bentleyn 
MicroStation), minkä takia toteumamallin esittäminen tässä muodossa olisi ongel-
mallista urakoitsijalle. Käyttötarkoituksen ollessa vain aineiston visuaalisessa tarkas-
telussa tuntuu 3D-pdf:ien laatiminen hankkeen luovutusvaiheessa tarpeettomalta. 
3D-pdf:iä ei myöskään pystytä hyödyntämään jatkossa muuten kuin visuaalisesti, ei-
vätkä ne välttämättä täytä pitkäaikaisarkistoinnin kriteerejä. Lisäksi 3D-pdf ei myös-
kään ole ns. älykästä tietoa, pinnat ja muut objektit eivät siis sisällä ominaisuus-
tietoja. 
 
Suuria haasteita suunnittelusta ja rakentamisesta syntyvän tiedon hyödyntämiselle 
asettaa omaisuuden hallintaan tarkoitetut eri järjestelmät ja rekisterit, jotka eivät täl-
lä hetkellä pysty suoraan hyödyntämään mallipohjaista aineistoa. Aineiston muok-
kaaminen ja käsittely aiheuttaa myös riskin tiedon häviämiselle. Olisi tärkeää tutkia 
ja selvittää eri rakenteiden järkevä luovutustapa ja -formaatti yhteistyössä eri toimi-
joiden kesken. Tässä keskustelussa tulisi huomioida aineiston siirtäminen rekistereis-
tä takaisin suunnittelijalle ja rakentajalle helposti hyödynnettävässä muodossa, jotta 
vältytään ylimääräiseltä työltä myös tässä vaiheessa. 

Arkistojen ja rekistereiden täytyy pystyä vastaanottamaan 
avoimessa formaatissa olevaa aineistoa. 

4.4  Ohjeet ja vaatimukset 

Tällä hetkellä eri tahojen laatimat ohjeet keskittyvät liiaksi lokeromaiseen ajattelu-
tapaan. Esimerkiksi YIV-ohjeista löytyy oma ohje maarakenteiden toteumamallin laa-
timiseksi, mutta järjestelmien toteuma-aineisto käsitellään ohjeessa, jossa esitetään 
järjestelmien mallinnusvaatimukset myös muiden hankevaiheiden näkökulmasta. Pa-
rempi tapa olisi esittää rakentamisesta luovutettavat aineistot yhdessä ohjeessa. 
Luovutettavaa aineistoa käsittelevät eri ohjeet saattavat olla myös ristiriidassa kes-



50  

kenään, eikä kaikissa ohjeissa oteta riittävällä tarkkuudella kantaa aineiston sisältöön 
ja sen jäsentelyyn. Sen vuoksi hankkeissa laaditaan paljon hankekohtaisia ohjeistuk-
sia ja vaatimuksia. Osan ongelmista aiheuttaa samaa aihetta käsittelevien ohjeiden 
päivittyminen eri aikaan. 

Hankkeita ohjaa useat eri ohjeet, jotka eivät ole täysin yhteen-
sopivia keskenään – ohjeissa esiintyy liiaksi lokeromaista 
ajattelutapaa. 

YIV-ohjeissa osaa aiheita lähestytään kunkin hankevaiheen mallin näkökulmasta ja 
osaa rakenneosan tai työvaiheen näkökulmasta. Selkeämpi tapa olisi, jos jokaisen 
hankevaiheen luovutettavan aineiston vaatimukset olisi selkeästi kuvattu niitä käsit-
televässä ohjeessa. Nyt esimerkiksi osan 5.2 Maanrakennustöiden toteutusmallin 
(koneohjausmalli) laadintaohjeessa käsitellään ohjeen nimenmukaisesti maaraken-
teet. Olennaisesti toteutukseen liittyvät järjestelmät ja varusteet on kuvattu omassa 
ohjeessa kaikkien hankevaiheiden osalta. Olisi siis selkeämpi tapa esittää, kunkin 
hankevaiheen mallin vaatimukset ja ohjeet yhdessä dokumentissa, kuten esimerkiksi 
lähtötietomallin osalta on tehty. Tämä edesauttaisi yhtenäisemmän luovutusaineis-
ton muodostumista kaikissa hankevaiheissa ja helpottaisi aineiston tuottajan ja vas-
taanottajan työskentelyä. 

Eri hankevaiheiden mallinnusvaatimukset ovat jakautuneet 
useisiin eri ohjedokumentteihin – olisi selkeämpää esittää 
kunkin hankevaiheen mallin vaatimukset yhdessä dokumen-
tissa. 

Infra-alalla kaivataan yleisesti laajempaa vuoropuhelua eri hankevaiheiden edusta-
jien kesken. Vastaavaa vuoropuhelua tarvitaan myös ohjeiden laatimisen suhteen. 
Tällä hetkellä esimerkiksi YIV-ohjeet tuntuvat olevat hyvin pitkälti suunnittelijan nä-
kökulmasta kirjoitettuja, jolloin ei ole pystytty riittävästi huomioimaan rakentamisen 
näkökulmaa ja tarpeita. 

Kaikkien hankevaiheiden osapuolien tulee osallistua alan ke-
hittämiseen aktiivisesti – vuoropuhelua tulee lisätä ja tehos-
taa sujuvien käytäntöjen muodostamiseksi. 

Luovutusaineistolle asetettavien vaatimusten asettaminen on haastavaa, sillä edelly-
tykset eri rakenneosien mallintamiseen ovat ohjelmistoriippuvaisia. Esimerkiksi 
väylärakenteiden osalta toteumamalliohjeen vaatimuksia pystytään noudattamaan 
tällä hetkellä sujuvasti ja aineisto on mahdollista tuottaa urakoitsijan toimesta, kun 
taas varusteiden ja järjestelmien luovuttaminen nykyisen ohjeistuksen edellyttä-
mässä muodossa vaatii suunnittelujärjestelmän. Tässä pilotissa aineiston laatiminen 
oli ”helppoa”, koska mukana oli urakoitsijan lisäksi myös suunnittelu. Mutta kuten 
todettua, esimerkiksi järjestelmien luovuttaminen Inframodel-muodossa on todella 
haastavaa. Järjestelmien osalta myöskään laadun todentamiseen ei ole olemassa yhtä 
automatisoituja työkaluja kuin esimerkiksi väylärakenteiden osalta on jo olemassa. 
 
Tarkemittausten tueksi laadittujen tarkeselitekarttojen (ja muut taustakartat) laati-
minen ei myöskään ole kaikille välttämättä tuttua ja tilaajan pitää tässäkin osata löy-
tää oikea aineisto Infrakittiin esille, jotta kaikki tieto aukeaa. Tästä syystä Infrakitiin 
(tai muuhun ohjelmistoon, jota käytetään laadun todentamisessa) pitäisi pystyä ko-
koamaan ns. tallenteita tai näkymiä, jossa kaikki tarvittava aineisto olisi valmiiksi ti-
laajan tarkasteltavissa. Tässä pilotissa uudenlaisia toimintatapoja rakentamisen laa-
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dun todentamiseksi olikin juuri tarkemittausten ja kantavuusmittausten esittäminen 
Infrakitissä. Tällainen toimintatapa vaati kuitenkin järjestelmän lisäksi osaamista sen 
käyttöön sekä urakoitsijalta että tilaajalta. 

Eri ohjelmistoihin tulee kehittää entistä parempia työkaluja 
digitaalisen luovutusaineiston käsittelyä varten. 

Luovutettavan aineiston osalta vaatimukset tulee asettaa kuitenkin riittävän ylös, jot-
ta alan kehitys menee eteenpäin ja toisaalta sopivalle tasolle, jotta vaatimusten mu-
kaista aineistoa pystytään tuottamaan ilman jonkun hankevaiheen kohtuutonta 
kuormittamista. Myös tässä asiassa on siis edettävä sopivin väliportain kohti tulevai-
suuden suuria visioita väylien valtakunnallisesta kunnossapitomallista. Luovutus-
aineiston vaatimukset tulee määrittää käytännön kokemusten perusteella ja kirjata ne 
sen jälkeen alan ohjeisiin, jotta ne eivät jää täysin hankekohtaisesti sovittavaksi 
asiaksi. 

Luovutusaineiston vaatimukset tulee määrittää käytännön ko-
kemusten perusteella ja ne on kirjattava alan ohjeisiin. 

Ongelmia aiheuttaa tällä hetkellä omistajakohtaiset nimeämis- ja koodauskäytännöt. 
Eri nimikkeistöjä käytetään monissa eri hankevaiheissa suunnittelusta mittaukseen ja 
rakentamisesta kunnossapitoon. Tiedonsäilymisen ja päällekkäisen työn vähentä-
misen näkökulmasta pitäisikin pyrkiä yhtenäistämään myös nimikkeistöjä. Yhteinen 
nimikkeistö koko elinkaaren ajalle helpottaisi tiedonsiirtoa ja tiedon omaksumista 
hankevaiheesta toiseen siirryttäessä.  
 
Eri omistajilla on usein myös käytössä eri koordinaattijärjestelmä kuin hankkeen 
toteutusvaiheessa. Hanke toteutetaan tilaajan vaatimassa koordinaatti- ja korkeus-
järjestelmässä, mutta hankkeen muilla osapuolilla (esim. teollisuus, laiteomistajat, 
kunnat ja kaupungit) voi olla käytössä eri järjestelmät. Aineistoa joudutaan siis 
muokkaamaan järjestelmästä toiseen kunkin osapuolen arkistojen ja rekistereiden 
vaatimusten mukaisesti. Olisikin sovittava hankekohtaisesti mitä koordinaatti- ja 
korkeusjärjestelmää hyödynnetään ja missä järjestelmässä aineisto luovutetaan. 
Aineiston muuntaminen toisiin järjestelmiin olisi selkeämpää jättää kunkin omistajan 
vastuulle. 

Alalle tarvitaan yhtenäinen nimikkeistö ja selkeät pelisäännöt 
missä muodossa aineisto luovutetaan. 

4.5  Kehityskohteita ja -ideoita 

Pilotissa pyrittiin huomioimaan erityyppisten hankkeiden tarpeet ja vaatimukset, 
mutta kansiorakenteen yleistettävyys voidaan todeta vasta käytännön kokemusten 
jälkeen. Tärkeää on, että luovutusaineiston muodostamisessa noudatetaan samoja 
pääperiaatteita ja toimintatapoja, joiden perusteella kansiorakennetta voidaan kom-
menttien mukaan kehittää. Pääperiaatteena on, että luovutusaineisto kootaan pää-
tason numeroinnin mukaisesti. Alikansioiden osalta tietosisältö on sitova, mutta ali-
kansioiden numerointi on juokseva. Esimerkiksi laatuaineistot-kansion alikansioiden 
järjestys ei ole sitova eli jos hankkeeseen ei sisälly rataa, ei ole tarpeen esittää 05J 
Rata kansiota tai jättää J-kirjainta käyttämättä hankkeen mukaisessa rakenteessa. 
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Rakenneosia kuvaavissa kansiorakenteissa tulee käyttää InfraBIM-nimikkeistön sekä 
InfraRYL määrämittausohjeen rakennus- ja hankenimikkeistön mukaista numerointia. 

Kansiorakenteen yleistettävyys voidaan todeta vasta laajem-
pien käytännön kokemusten perusteella. 

Pilotin lopussa, aineiston keräämisen jälkeen, heräsi ajatuksia käytetyn kansioraken-
teen puutteista. Pilotissa käytetyn kansiorakenteen pohjalta muokattiin versio kansio-
rakenteesta, joka huomioi paremmin mm. taitorakenteet. Em. versio on tämän rapor-
tin liitteenä ja se esitetään myös pilotin kanssa samaan aikaan päivityksessä olleessa 
Liikenneviraston tie- ja ratahankkeita käsittelevässä inframalliohjeessa. Samaista 
kansiorakennetta suositellaan testattavan seuraavissa pilottikohteissa.  Kansioraken-
teessa geometriat on siirretty toteumamallikansion alle ja taitorakenteet on siirretty 
pois toteumamallikansion alta suoraan päätasolle (kuva 27). Lisäksi toteumamallin 
alta on poistettu väylärakenteet ja järjestelmät alikansiot. Toteumamallin alle sijoite-
taan siis geometriat omaan kansioonsa ja tarvittavat tiedot rakenneosittain jaoteltu-
na. Taitorakenteet kansioon tallennetaan Liikenneviraston taitorakenteisiin liittyvien 
ohjeistuksien ja Taitorakennerekisterin vaatimusten mukaiset aineistot. Taitoraken-
teista laaditaan ylläpitopitomallit, jolloin niitä ei ole loogista sijoittaa toteumamalli-
nimisen kansion alle. Tavoitetilanteessa kaikkien eri hankevaiheiden (suunnittelusta 
toteutukseen ja kunnossapitoon) tietojen jaottelu perustuisi samaan kansiorakentee-
seen, jolloin tiedonhallinta helpottuisi koko hankkeen elinkaaren osalta, kun eri han-
kevaiheesta toiseen siirtymisessä ei tarvitsisi tehdä aineistojen uudelleen jaottelua 
kansiorakenteesta toiseen. 
 

             

Kuva 27.  Esitys kansiorakenteesta. 

Luovutusaineiston on tarkoitus toimia myös lähtötietona kunnossapidolle, joka on 
hankkeen elinkaaren kannalta kaikkein kallein vaihe ja sen kehittämisessä on siten 
myös suurin potentiaali entistä kustannustehokkaampien ratkaisuiden muodosta-
miseksi. Pilotissa ei kuitenkaan pystytty riittävällä tasolla selvittämään kunnossapi-
tovaiheen tarpeita. Ongelman aiheuttaa vuoropuhelun puute eri osapuolten välillä ja 
tietämättömyys siitä, mitä aineistolle oikeasti tapahtuu sen jälkeen, kun se luovute-
taan arkistoitavaksi. Jotta luovutusaineistoa saataisiin kehitettyä, vaatii se aktiivista 
osallistumista nimenomaan kunnossapitopuolelta ja tilaajilta, jotka vastaavat hank-
keen vastaanottamisesta, arkistoinnista ja kunnossapidosta, sillä tällä hetkellä ei 
vaan ole riittävästi tietoja, mitä ja miten hankkeen aiemmista vaiheista syntyvää tie-
toa tulisi säilyttää ja kerätä.  
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Suunnittelusta ja rakentamisesta syntyvän digitaalisen ai-
neiston vastaanottajalta ja jatkokäyttäjältä tarvitaan entistä 
suurempi panos luovutettavan aineiston määrittelemiseksi. 

Arkistoinnissa on meneillään erinäisten ohjeistusten tekeminen, mutta käydäänkö 
keskustelua avoimesti ja mietitäänkö todella mitä aineistoa tarvitaan. Loppupeleissä  
on ehkä arkistoinnin tehtävä määrätä, miten tiedot halutaan jäsenneltävän. 
Arkistointia ohjaavat arkistointilait ja säädökset, mutta siirryttäessä pois paperisesta 
luovutusaineistosta, tulee tarkastella myös lakien ajankohtaisuutta. Pilotissa sivuttiin 
arkistointia, mutta syvällistä vuoropuhelua arkistoinnista vastaavien tahojen kanssa 
ei käyty. Pilotti antaa kuvan luovutusaineistosta investointihankkeen näkökulmasta. 
Tähän näkökulmaan haettiin syvyyttä kunnossapitäjien haastatteluilla. 

Arkistoinnin ohjeistuksen ja arkistolakien päivitystarve? 

Yhtenä asiana kunnossapitoon liittyen nousi esille nykyiset varusteet. Toteumamalli- 
ja muissa luovutusaineistoon liittyvissä ohjeissa käsitellään ainoastaan rakennettavia 
tai korjattavia kohteita. Erilaisten rekistereiden osalta tarvitaan kuitenkin myös tietoa 
nykyisistä rakenteista, kuten nykyiset, siirrettävät, säilytettävät tai poistettavat varus-
teet, esim. liikennemerkit, valaisinpylväät ja rummut. Pitäisikö hankkeen alueelle jää-
vien, siirrettävien ja poistettavien varusteiden mittaaminen sisällyttää urakoitsijan 
tehtäväksi vai jatkaa nykyistä käytäntöä, jossa kunnossapitovaihe inventoi kohteet.  
 
Digitaalisen luovutusaineiston vastaaminen kunnossapidon tarpeisiin on haastavaa 
myös siksi, että omaisuuden hallinnan eri rekisterit ovat muutoksen alla, eivätkä tä-
män hetkiset rekisterit suoraan mahdollista tiedonsiirtoa mallipohjaisesta aineistos-
ta, esimerkiksi varusteiden osalta aineisto on esitettävä myös taulukkomuodossa me-
tatietoineen. Toisaalta koska avoimet tiedonsiirtoformaatit eivät vielä sisällä kaikkia 
varustelajeja ja niiden ominaisuustietoja, digitaalista aineistoa on täydennettävä Ex-
cel-taulukoilla ja muilla dokumenteilla, joita taas tällä hetkellä voidaan hyödyntää 
esim. tierekisterin päivittämiseen. Ongelman tässä aiheuttaa tiedon esittäminen mo-
nessa paikassa ja tiedon päivittäminen käsin. Muun muassa varusteiden ”identifioin-
ti” perustuu käsin numerointiin, jolloin inhimilliset virheet ovat todennäköisiä. Esi-
merkiksi valaisinpylväiden osalta pylväiden tarkka sijaintitieto on esitetty koordinaa-
tein gt-tiedostossa ja muut ominaisuustiedot valaisinpylväs- ja jalustaluettelossa.  
Aineistojen välinen linkitys perustuu kuitenkin ainoastaan rakennussuunnitelma-
piirustuksissa esitettyyn numeroon, joka on käsin päivitetty gt-tiedostoon pisteen 
tunnukseksi. Mikäli aineistoa luovutetaan sekä dokumentti- että mallipohjaisena, pi-
täisi aineistojen välistä tiedonsiirtoa ja yhdistelyä pystyä automatisoimaan. 

Mallipohjaisten ja dokumenttipohjaisten aineistojen välistä 
yhdistelyä täytyy automatisoida – nyt ominaisuustietoja esite-
tään malleissa ja dokumenteissa, joka perustuu pitkälti käsin 
moneen paikkaan syötettäviin tietoihin. 

Ohjausryhmässä pohdittiin luovutusaineiston sisältöä ja aineiston esitystapaa hank-
keissa, jotka toteutetaan mallipohjaisesti mutta joista ei ole laadittu toteutusmalleja. 
Miten näiden hankkeiden luovutusaineisto kannattaisi laatia? Mitä tietoja esitetään 
toteumapiirustuksissa ja mitä aineistoa olisi tehokasta esittää digitaalisessa muo-
dossa? Vaikka hankkeen suunnitelmat olisi laadittu täysin dokumenttipohjaisesti, 
joudutaan ne muuttamaan digitaaliseen muotoon esimerkiksi mittaushenkilön toi-
mesta eli digitaalista aineistoa hyödynnetään toteuttamisessa aineiston lähtötietojen 
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muodosta riippumatta. Luovutusaineistoon tulisi sisällyttää valmiin kohteen aineistot 
digitaalisena riippumatta siitä, mitä aineistoa suunnitelma on sisältänyt. Periaattees-
sa digitaalisen aineiston laajuus riippuu urakan toteutustavasta. Mallipohjaisessa 
tuotannossa lähes kaikki aineistot tarvitaan digitaalisessa muodossa, jolloin ne on 
myös järkevää luovuttaa digitaalisessa muodossa. Jos hanke toteutetaan ns. perin-
teistä menetelmää noudattaen, digitaalista aineistoa ei tarvita samassa mittakaavas-
sa (esim. rakennepintojen sijasta riittää pintojen tiedot poikkileikkauksittain). Infra-
RYL kuitenkin määrittelee kaikki mitattavat määreet ja ne täytyy tehdä toteutustavas-
ta riippumatta eli niitä voidaan pitää yhtenä minimivaatimuksena digitaalisesta luo-
vutusaineistosta, kun asiaa tarkastellaan luovutettavan aineiston sisällön kannalta. 
 
Digitaalisen luovutusaineiston määrittelyn ja pilotoinnin aikana tehtyjen havaintojen 
perusteella voidaan todeta, että alan ohjeistusta on päivitettävä. Liikenneviraston inf-
ramalliohjeen digitaalinen luovutusaineisto on hyvä alku, mutta päivitystä tarvitaan 
myös YIV-ohjeisiin ja urakoitsijan laaturaportointia koskevaan ohjeeseen. Niihin olisi 
laadittava tarkemmat määrittelyt luovutettavasta aineistosta sekä käytettävistä for-
maateista. Ohjeiden päivitystyössä pitäisi myös varmistaa, että eri tahojen ohjeet 
(esim. YIV ja Liikenneviraston omat ohjeet) eivät ole ristiriidassa keskenään.  

Ohjeiden yhteensopivuus on varmistettava. 

 Pilottiprojektin aikana luovutusaineiston sisältöä tutkittiin myös muissa hankkeissa 
sekä useissa eri päättötöissä. Vuoropuhelu eri hankkeiden ja päättötöiden tekijöiden 
suuntaan oli kuitenkin todella vähäistä. Pilottia laativalla työryhmällä ei ollut tarkkaa 
tietoa, mitä muilla hankkeilla kehitetään ja mitä asioita eri opiskelijat tutkivat. Jat-
kossa olisikin järkevää käydä vuoropuhelua eri hankkeiden kanssa, jotta samoja asioi-
ta ei tarkastella useampaan kertaan ja jotta pilottiprojektien kokemuksia ja havaintoja 
saataisi alalle hyödynnettäväksi ja testattavaksi ennen pilottien päättymistä. Syste-
maattisen vuoropuhelun avulla olisi mahdollista tehostaa pilotoitavien asioiden siir-
tämistä entistä valmiimpina hyödynnettäväksi tuleville ja käynnissä oleville hankkeil-
le. Pilottien, ohjeistuksien ja vaatimusmäärittelyjen osalta on tärkeää, että kaikilla 
osapuolilla on tiedossa mitä asioita on jo tehty tai on tekeillä, kaikkien ei kannata 
keksiä samaa pyörää uudestaan.  
 
Pilottiprojekteista laaditaan loppuraportit ja ne julkaistaan Liikenneviraston toimesta. 
Lisäksi aiheista pidetään esityksiä ja luentoja alan eri tapahtumissa, mutta millä ta-
voin pilottien hyvät ja huonot kokemukset oikeasti välitetään alalle tiedoksi ja miten 
hyvät kokemukset saadaan tehokkaasti eri hankkeiden hyödynnettäväksi? Usein mie-
likuvaksi jää se, että asioita hyödynnetään laajasti vasta sitten kun ne päätyvät osaksi 
ohjeita ja vaatimuksia, joiden päivittymissykli on usein todella pitkä ja kivinen tie. 
Olisikin paikallaan, jos joku taho (esim. Building Smart) muodostaisi portaalin, josta 
olisi tutkittavissa mitä aiheita on tutkittu ja mitä pilotteja/tutkimuksia on käynnissä. 
Tiedonhallinta on myös tämän osalta keskeisessä roolissa toimivamman maailman 
luomisessa. 

Vuoropuhelua samaan aikaan laadittavien pilottien ja tutki-
musten osalta tulee lisätä. Tarvitaan myös tehokkaampi pa-
nostus piloteista saatavien kokemusten jalkauttamiseksi - 
Tiedonhallinta on tältäkin osin keskeisessä roolissa toimi-
vamman maailman luomisessa! 
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1 YLEISTÄ

1.1 Hanke

Vt8 parantaminen Luostarinkylän kohta -hanke toteutettiin kokonaishintaperusteisena Suunnittele ja To-
teuta -urakkana. Kohde sijaitsee Rauman kaupungissa valtatiellä 8 (8/119/1870-8/119/4590). Hanke si-
joittuu Raumalla Pohjoiskehän ja Koillisväylän kohdalle Luostarinkylän alueelle (kuva 1.), joka sijaitsee
noin 4 km Rauman keskustasta pohjoiseen kahden ohituskaistajakson välialueella.

Kuva 1. Ote yleiskartasta
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1.2 Hankkeen osapuolet

Tilaajana toimii Liikennevirasto.

Tilaajan ensisijaisena edustajana toimii projektipäällikkö Kari Partiainen.

Taulukko. Tilaajan yhteystiedot
Yritys / tehtävä Nimi Puhelin-numero sähköposti
Projektipäällikkö Kari Partiainen 0400 782 865 kari.partiainen@liikennevirasto.fi
Projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen 040 557 0817 juha-pekka.hamalainen@

liikennevirasto.fi
Kehittämispäällikkö Tiina Perttula 040 517 6789 tiina.perttula@ramboll.fi

Taulukko. Asiantuntijoiden ja urakoitsijan yhteystiedot
Tehtävä Nimi Puhelin-numero sähköposti
Projektipäällikkö Ville Suntio 040 350 2211 ville.suntio@destia.fi
Suunnittelija Anna Partiainen 040 647 1915 anna.partiainen@destia.fi
Työpäällikkö Eetu Väisänen 040 351 0790 eetu.vaisanen@destia.fi
Työmaapäällikkö Jarmo Laiho 0400 420 408 jarmo.laiho@destia.fi

1.3 Käytetyt ohjelmistot

TeklaCivil (16.0-01 & 16.3-02)
3D-Win (6.2.3)

1.4 Koordinaatti ja korkeusjärjestelmä

ETRS-GK21 / N2000
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2 DIGITAALINEN LUOVUTUSAINEISTO

Digitaalisen luovutusaineiston tärkein käyttökohde on rakentamisen laadun todentaminen ja hyödyntämi-
nen kunnossapitovaiheessa.

2.1 Selostus ja aineistoluettelo

Digitaalisen luovutusaineiston sisältö on kerrottu tässä aineistoselostuksessa. Selostukseen sisältyy
myös toteumamalliselostuksessa vaadittavat asiat. Erillistä toteumamalliselostusta ei ole, mutta silloista
on laadittu omat tietomalliselostukset.

Jokainen tiedosto on lueteltu Excel-pohjaisessa aineistoluettelossa, jonka on tarkoitus toimia aineiston
hakutyökaluna. Toteumapiirustusten osalta luettelossa on esitetty ainoastaan sisällysluettelo.

Aineistoluettelo on muodostettu kansiorakenteen mukaan (harmaat rivit vastaavat kansiorakenteen kan-
sioita ja alikansioita). Rivit on ryhmitelty Excelin Ryhmä-työkalulla selkeyttämään luettelon sisältöä. Luet-
telon vasemmassa reunassa olevasta +-merkistä saa auki ryhmän sisällön, joka vastaa alikansion sisäl-
töä. Aineiston hakemisen helpottamiseksi luetteloon on myös lisätty hyperlinkki kansiorakenteen jokai-
seen alikansioon.

Kuva 2. Vasemman reunan +-merkistä aukeaa alikansioiden sisältö. Hyperlinkki löytyy Kansio-
sarakkeen kohdalta.

Luettelon avulla aineistoa voi myös suodattaa tietyillä arvoilla/attribuuteilla (esim. kadun/tien
mukaan, laatuaineiston tai ylläpidolle tärkeän aineiston mukaan).
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Kuva 3. Aineiston jaotteluun käytettävän suodatuksen saa auki solun alakulmassa olevasta nuoles-

ta.

2.2 02 Geometriat

Sisältö
Kansio sisältää väylien laskennalliset geometrialinjat. Mittalinjojen ja reunatukien osalta tiedostot sisältä-
vät vaaka- ja pystygeometrian, muiden linjojen osalta vaakageometrian.

Formaatti
Geometriat on kirjoitettu Inframodel3-formaattiin (.xml).

Nimeäminen ja dokumentointi
Linjat on jaoteltu seuraaviin alikansioihin.
•  Mittalinjat
•  Maaliviivat
•  Reunatuet
•  Kaidelinjat

Tiedostot on nimetty suunnittelu- ja rakennusaikana käytettyjen väylätunnusten mukaisesti.

Kuva 4. Esimerkki linjojen nimeämisestä.

Huomiot / poikkeamat
Geometriat ovat suunnittelun ja rakentamisen aikaisia geometrioita, joita on hyödynnetty kohteen toteut-
tamisessa. Niitä ei ole päivitetty vastaamaan täydellisesti toteumaa, sillä niiden tarkkuustaso on riittävä
jatkohyödyntämisen näkökulmasta.

2.3 03 Toteumamalli

2.3.1 03A Väylärakenteet

Sisältö
Kansio sisältää väylärakenteiden toteumamallit. Toteumamalli on kolmioverkkomalli, joka pitää sisällään
taiteviivat ja pisteet, joista kolmiot muodostuvat.

Rakenneosien 2110 Suodatinkankaiden, 2141 Asfalttipäällysteet, 2143 Ladottavat pintarakenteet ja 2320
Nurmikko ja niittyverhoukset, osalta väylärakenteen toteumamalli on pinta-alarajaus.

E1R1_ml.tg.xml

Tiedoston nimi

E1R1

Väylän tunnus

ml

Laji (mittalinja)

tg

Tunniste
(Tiegeometria)

xml

Liite 2 /
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Formaatti
Pinnat on kirjoitettu Inframodel3-formaattiin (.xml).

Aluerajaukset on esitetty 2D / 3D aluerajauksina. Formaattina Inframodel3 ja dxf, kohteesta riippuen.

Nimeäminen ja dokumentointi
Pinnat on eritelty alikansioihin INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön (Määrämittausohje) ja
YIV2015 osa 5.3 Maarakennustöiden toteumamallin laadintaohjeen nimikkeistöjen mukaisesti.

Kuva 5. Kansiorakenne.

Pintakohtaisissa kansioissa pinnat ovat jaoteltu väylittäin. Tiedostot on nimetty suunnittelu- ja rakennusai-
kana käytettyjen väylätunnusten, pinnan selitteen ja koodin mukaisesti.

Kuva 2. Esimerkki pintojen nimeämisestä.

M3_Yyp_201000.
mm.xml
Tiedoston nimi

M3

Väylä

Yyp

Pinnan selite

201000

Pinnan koodi

mm

pintamallin tunnus

xml

Formaatti (IM3)
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Koodaus
Pintojen koodauksessa on käytetty ns. pitkää numerointia, joka perustuu InfraRYL-julkaisun mukaiseen
luokitteluun.

Taiteviivojen koodauksessa on käytetty ns. sanottua RAK koodausta, jossa on lisätty numero 2 koodin
eteen erottamaan aineisto maastomallin koodauksesta. Käytetty kooditiedosto löytyy toteumamalllin pää-
kansiosta 03.

Eri materiaaleista toteutetut rakenteet on sijoitettu eri pinnoille rakenneosan alle. Jakavan kerroksen ylä-
pinnan osalta on käytetty kolmea eri koodausta:
•  212100 murskeella toteutetut jakavat
•  212102 louheella toteutettu jakava (maapenger jakavan alla (R2) ja S4 akk ympäristö.
•  181120 louheella toteutetut jakavat (louhepenger jakavan alla, sekä muut kuin edellä mainitut
louheella toteutetut kohteet)

Toteutetut massanvaihdot on koodattu 162501 pinnalle, hankkeessa hyödynnetyn kooditiedoston mukai-
sesti.

Huomiot / poikkeamat

Rakennusosien toteuma- ja tarkemittaukset (laatumittaukset) sijaitsevat laatuaineiston alla.

Ylin yhdistelmäpinta on toteutusmallin mukainen eli siihen ei ole päivitetty ylimmän yhdistelmäpinnan
lopullista muotoa, esimerkiksi luiskien viimeistelyn yhteydessä tehtyjä maastonmuotoilua.

Siirtymäkiilat ja massanvaihdot on mallinnettu toteumien mukaisesti, muut pinnat ovat toteutusmallien
mukaisia pintoja (eli ne on toteutettu toleransseissa).

Formaatit tiedostoittain ovat esitetty aineistoluettelossa.

2.3.2 03B Järjestelmät

Sisältö
Kansio sisältää hankkeessa toteutettujen järjestelmien, varusteiden ja laitteiden toteumatiedot.

Formaatti
Järjestelmät on esitetty lajeittain pisteinä tai taiteviivoina Geonic (.gt) tai Inframodel3-formaatissa (.xml).
Lämmöneristykset on 2D aluerajauksina inframodel3-formaatissa.

Nimeäminen ja dokumentointi
Järjestelmät on jaoteltu alikansioihinINFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön (Määrämittausoh-
je)mukaisesti.

Koodaus
GT-formaatissa olevien tiedostojen koodauksessa on käytetty ns. RAK koodausta. Käytetty kooditiedosto
löytyy toteumamalllin pääkansiosta 03.

Huomiot / poikkeamat
Liikennemerkkien osalta on tarkemitattu ainoastaan ristikkorakenteiset liikennemerkit. Muiden merkkien
osalta on esitetty niiden suunniteltu sijainti.

Formaatit tiedostoittain on esitetty aineistoluettelossa.

2.3.3 03C Taitorakenteet

Sisältö

Liite 2 /
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Formaatti
Silloista S1 ja S2 on laadittu toteumamallit IFC-formaatissa sekä siltakohtaiset tietomalliselostukset pdf-
dokumenttina.

Silta S3 on esitetty Inframodel-formaatissa (putkisilta) rumpuna.

Sillasta S4 on laadittu suunnitelmamalli IFC-formaatissa sekä siltakohtainen tietomalliselostus pdf-
dokumenttina.

Huomiot / poikkeamat
Silloista ei ole laadittu ylläpitomalleja.

2.4 04 Toteumapiirustukset

Sisältö
Kansio sisältää rakennussuunnitelma-aineiston, joka on täydennetty toteumien mukaan. Suunnitelma-
aineisto on Rakennussuunnitelman sisältö ja esitystapa -ohjeen mukainen.

Sisällysluettelo löytyy kansiosta R01 Perustiedot.

Formaatti
Piirustukset ja dokumentit on esitetty pdf –muodossa sekä kunkin dokumentin alkuperäisessä formaatissa
(dwg, xlsx, docx).

Huomiot / poikkeamat
Varusteiden, järjestelmien ja laitteiden tarkka sijainti on esitetty digitaalisessa muodossa kansiossa 03B.
Piirustuksiin on päivitetty vain merkittävät muutokset.

Kartoilla on esitetty koko hankkeen alue yhdessä tiedostossa.

Kynät kansiossa on esitetty AutoCAD tiedostojen tulostamisessa käytetyt kynätiedostot.

Xref kansiossa on esitetty eri piirustusten taustalla käytettävät dwg-tiedostot.

2.5 05 Laatuaineisto
2.5.1 05A Poikkeamaraportit

Kansio sisältää poikkeamaraportit ja niiden yhteenvedon.

2.5.2 05B Laatumittaukset

Kansio sisältää laatumittausten yhteenvetoraportin sekä mittaustiedostot jaoteltuna rakenneosittain ali-
kansioihin.

Hulevesiviemäreistä on esitetty viemäreiden kuvausten yhteenvetoraportti sekä kuvausten videot erillisis-
sä tiedostoissa.

Yhteenveto raportissa (kuva 3) on esitetty maarakenteiden mittausten yhteenveto pinnoittain sekä raken-
neosat väylittäin eriteltynä.

Mittaustietojen lisäksi on laadittu tarkeselityskartat, jotka löytyvät kansiosta 06H Taustakartat. Tarkeseli-
tekartoissa on esitetty mm. kalliorajaukset ja siirtymäkiilojen kohdat.
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Kuva 3. Ote laatumittausten yhteenvetoraportista.

Varusteiden toteumatiedot on esitetty 03 Toteumamalli –kansiossa.
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2.5.3 05C Kantavuusmittaukset

Kantavuusmittaukset on esitetty dxf-kartalla kantavan ja jakavan kerroksen osalta. Taustakartat on jaotel-
tu rakenneosan alle väylittäin. Taustakartalla on kuvattu mittauspisteen sijainti sekä mittaustulokset. Vaa-
timukset täyttävät mittausarvot esitettiin vihreällä värillä ja vaatimukset alittavat tulokset punaisella (kuva
4). Vaatimukset on esitetty jokaisessa taustakartassa erillisenä tekstinä kartan alareunassa.

Kuva 4. Kantavuusmittausten esitystapa.

2.5.4 05D Toteutusmallien tarkastus

Kansiossa on esitetty toteutusmalliluettelo, johon on merkitty mallien tarkastuksen ajankohdat. Välilehdel-
lä on esitetty tarkastetut asiat. Toteutusmallien tarkastusta kuvaava taulukko on osa mallipohjaisen laa-
dunvalvontaprosessia.

2.5.5 05E Koneohjaus ja tukiasemat

Raportissa on esitetty tukiaseman sekä työkoneiden tarkastusmittaukset, joka on osa mallipohjaista laa-
dunvarmistusprosessia.

2.5.6 05F Mittalaitteet

Kansiossa on esitetty mittalaiteluettelo sekä mittalaitteiden kalibrointi- ja huoltotodistukset.

2.5.7 05G Materiaali- ja tekniset tiedot

Hakemistosta (kuva 5) löytyy hankkeella käytettyjen materiaalien yhteenvetoraportti. Raportissa materiaa-
lit on jaoteltu niiden toimittajien mukaan. Hakemiston alakansiot on jaoteltu rakenneosittain, joissa on
esitetty kunkin rakenteen materiaalitiedot sekä tarvittavat sertifikaatit ja todistukset, esimerkiksi kiviaines-
ten osalta CE-merkintä ja rakeisuuskäyrä.

Hulevesipumppaamosta on esitetty pumppaamon mitoitustiedot sekä pumppaamon varusteet.
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Kuva 5. Materiaali- ja tekniset tiedot hakemisto.

2.5.8 05H Painumaseurannat

Hakemistossa on esitetty hankkeen painumamittauspisteet pistetietona sekä toteutetun painumaseuran-
nan yhteenvetotaulukko.

2.5.9 05I Taitorakenteet

Hankkeessa toteutettujen siltojen laatuaineisto, jotka on jaoteltu silloittain. Aineistot on jaoteltu siltakohtai-
sesti kuvan 6 mukaisesti.

S3 Lakarin sillan ja S4 Tiilivuoren alikulkukäytävän osalta aineistot on koottu suoraan siltakohtaisen pää-
kansion alle.
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Kuva 6. Taitorakenteiden laatuaineiston jaottelu.

2.5.10 05J Rata

Kansiossa on esitetty hankkeessa radan ajolankojen systeemikorkeuden muutokseen liittyvä laatuaineis-
to.

2.5.11 05K Valaistus

Koko hanketta käsittelevä laatuaineisto on esitetty kansiossa 05K. Aineisto sisältää kalusteiden materiaa-
litiedot, tarkistusmittaukset sekä niiden vaatimukset sekä käyttöönottotarkastuksen dokumentoinnin.

2.5.12 05L Suunnitteluaineisto

Toteutuksessa hyödynnetyt aineistot, jotka toimivat referenssiaineistoina rakentamisen laaduntodentami-
sessa.

Kansiossa on esitetty suunniteltujen massanvaihtojen pinnat (162500)  sekä suunniteltujen vesi- ja kau-
kolämpöjohtojen sijainti geometriana.

Toteutettujen rakenteiden tiedot löytyvät 03 Toteumamalli kansiosta.

2.5.13 05M Takuuajan laaturaportointi

Hakemistoon kootaan takuuaikana tehtävät mittaukset, korjaustyöt sekä tiedot takuuajan katselmuksista
ja kokouksista.

Täydennetään takuuaikana.

Liite 2 /



                    14/17
R4/5.1.2017

AINEISTOSELOSTUS

Vt 8 parantaminen, Luostarinkylän kohta, ST

2.6 06 Viiteaineisto

2.6.1 06A Valokuvat

Hankkeen aikana otetut valokuvat, jotka täydentävät muuta aineistoa.

Valokuvat sisältävät kuvan sijaintitiedon.

2.6.2 06B Maaperätiedot

Maaperätietoihin on sisällytetty mitattuja ja tutkittuja tietoja hankkeen maaperästä.

Maaperätietoihin sisältyy:
•  rakennussuunnitelmavaiheen maanpintamalli
•  hankkeessa hyödynnetyt pohjatutkimukset
•  rakentamisen aikana tehdyt kalliopintakartoitukset.

2.6.3 06C Kiintopisteet

Rakentamisen jälkeinen mittausperusta on esitetty kiintopisteet kansiossa.

Mittausperustan tiedot on esitetty pistekortteina sekä kiintopisteet mittaustiedostoina gt-formaatissa.

2.6.4 06D Haltuunottoalueet

Haltuunottoalue on esitetty dxf-tiedostossa ja se sisältää rakentamisen aikaisen haltuunoton (ei nykyisiä
tiealueen rajoja).

2.6.5 06E Hoitoalueiden rajat

Hoitoalueiden rajat on esitetty dxf-formaatissa taustakarttana sekä pdf-piirustuksena. Rajat on esitetty
periaatteellisina väylien pituussuunnassa.

2.6.6 06F Viherhoitokortit

Aineisto kattaa eritasoliittymän alueen viheralueiden hoidon. Toteumamallin alla olevissa aluerajauksissa
on esitetty viherhoitokorteissa esitettyjen pinta-alojen aluerajaukset.

2.6.7 06G Kolmannet osapuolet

Kolmannet osapuolet -kansiossa on esitetty kolmansien osapuolien kanssa rakentamisen aikana sovitut
asiat. Aineistoon on sisällytetty rakentamisen aikana tehdyn S4 louhinnan yhteydessä tehdyn loppukat-
selmusten pöytäkirjat ja raportit.

2.6.8 06H Taustakartta-aineistot

Liite 2 /
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2.7 07 Tietokanta

2.7.1 07A Tekla Civil

Tietokantadumppi Tekla Civil projektista.

Tekla Civil ohjelmistoon on viety seuraavat aineistot:
•  geometriat
•  väylärakenteiden toteumamallit
•  järjestelmistä rummut, hulevesiviemärit, vesijohdot, salaojat ja kaukolämpö
•  siltojen toteumamallit
•  taustakartta-aineistoa
•  kalliopintakartoitukset ja rakentamisen aikainen maanpintamalli
•  pohjatutkimukset
•  haltuunottoalueen rajat
•  ristikkorakenteiset liikennemerkit
•  M3 väylän valaisinpylväät

Aineistoluettelossa on esitetty yksityiskohtaisemmin sovelluksesta löytyvät aineistot.

Geometriat on tallennettu rakenne-sovellukseen ”Toteumamalli”nimisen suunnitelman alle väylittäin.

Väylärakenteiden toteumamallit on esitetty rakentamisen tuki –tilassa, joka on kytkettävä päälle pintojen
visualisoimiseksi. Ohjelmistossa on tarkasteltavissa ainoastaan väylien pintojen kolmioverkot. Kolmiover-
kot muodostavat taiteviivat sisältyvät hakemistorakenteesta löytyviin tiedostoihin.

Järjestelmien toteumamallit löytyvät varuste –sovelluksen alle tehdyistä varustetyyppikohtaisista suunni-
telmista.

Taustakartat (pohjakartta ja ilmakuva) löytyvät taustakartta valikosta. Referenssikohteiden alla on esitetty
siltojen mallit sekä referenssikarttoja.

Tallenteet välilehdeltä löytyy Toteumamalli niminen tallenne, joka avaa kartta näkymään geometriat, va-
rusteet sekä pohjakartan.

Kuva 7. 3D-näkymä Tekla Civil –järjestelmästä
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. Kuva 8. Karttanäkymä sekä pituus- ja poikkileikkausnäkymä Tekla Civil –järjestelmästä.

2.7.2 07B Infrakit

Infrakit sovelluksen tietokanta. Kartta näkymässä voi tarkastella digitaalista aineistoa. Dokumentit ovat
avattavissa”Tiedosto” välilehdeltä.

Infrakit sovellukseen on viety seuraavat aineistot:
• mittalinjat
• väylärakenteiden toteumamallit
• järjestelmistä rummut, hulevesiviemärit, vesijohdot, salaojat ja kaukolämpö
• laatumittaukset
• taustakartta-aineistoa
• toteumapiirustukset
• laatuaineisto
• viiteaineisto (pl. pohjatutkimukset)

Aineistoluettelossa on esitetty yksityiskohtaisemmin sovelluksesta löytyvät aineistot.

Kuvissa on esitetty eri näkymiä Infrakit sovelluksesta.
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Kuva 9. Kartta ja poikkileikkaus näkymä Infrakitissa. Kantavan kerroksen tarkemittaukset on esitetty
molemmissa näkymissä.

Kuva 10. Yhdistelmämalli näkymä Infrakitissa.
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