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Tietomallinnus ja suunnitelma- ja 
toteutuma-aineistojen varastointi

Jenna Johansson, Liikennevirasto

Kaisu Laitinen, Ramboll Finland 



Agenda 13.05-13.30

● Tietomallinnus / Jenna 
Johansson (10 min)

● Suunnitelma- ja toteuma-
aineistojen varastointi / Kaisu 
Laitinen (10 min)

● Keskustelu ja kysymykset (5 min)
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Tietomallinnus – ajankohtaista
Jenna Johansson, Liikennevirasto



Mallinhallinnan 
ajankohtaista

● Ohjeistukset

● Tiedon ja mallinhallinnan tuki

● Inframallien tarkastuspalvelu 
uudistuu ja tukea annetaan

● Esimerkkejä hankkeista



Miksi ja miten Liikennevirasto?

● Avoimet ja ylläpidetyt standardiformaatit

● Tiedon rikastaminen elinkaaren aikana

Yleissuunnittelu Tie-/Ratasuunnittelu Rakennussuunnittelu Rakentaminen Kunnossapito
Liikenteen palvelut

Väyläinfran hallinta

Muokattu lähteestä: Nina Raitanen, 

Seppo Oinonen – Diginfra -hanke



Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje
Liikenneviraston ohjeita 12/2017

”Ohje on tarkoitettu tilaajille, tilaajan konsulteille sekä 
palveluntarjoajille selkeyttämään ymmärrystä 
mallipohjaisesta prosessista sekä ohjeistamaan mallien 
tarkastus- ja luovutusvaihetta.”

1. Tilaaminen

2. Miten toimitaan hankkeen aikana?



Tie- ja ratahankkeiden inframalliohje
Liikenneviraston ohjeita 12/2017



Hankinnan ohjeistukset jalkauttavat



Julkiset webbisivut…

http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/inframallit#.WZ09geTyWpt

http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/inframallit#.WZ09geTyWpt


Inframodel 4 käyttöön

● Liikennevirasto, ELYt ja isot kaupungit vaativat 1.2. 
alkavissa projekteissa InfraModel 4 –versiota
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Inframallien tarkastuspalvelu uudistui

●Liikennevirasto kilpailutti Inframallien teknisen tarkastuspalvelun. Helmikuun alusta 1.2. 
alkaen meillä on käytössä DCS Finland Oy:n Infrakit -palvelu (palvelu käytössä 2018 ajan)

● Palvelusta tullaan jakamaan erillinen ohje ja järjestetään koulutukset: 

• Tilaajat:

• Ma 5.2. klo 12.00-13.30, NH Hki Satama video 2krs, 25hlö, LiiVi virtuaalihuone 13, 
0206378712@video.sonera.fi, 0206378712, osallistujan koodi: 430023#

• Ma 12.2. klo 9.00-10.30, NH Hki Satama video 2krs, 25hlö, LiiVi virtuaalihuone 13, 
0206378712@video.sonera.fi, 0206378712, osallistujan koodi: 430023#

• Ilmoittautumiset koulutuksiin: https://goo.gl/forms/Qvcvhp1YD31HpqVg1

• Konsultit:

• Ma 12.2. klo 11.00-13.30, NH Hki Satama video 2krs, 25hlö tai Skype: Huom! 
ilmoittautuneille lähetetään linkki

• Ilmoittautumiset: https://goo.gl/forms/Bd79FhXdvJXLPYOp2

https://goo.gl/forms/Qvcvhp1YD31HpqVg1
https://goo.gl/forms/Bd79FhXdvJXLPYOp2


Tukea tiedonhallintaan?

●Käytännön ohjeita malliasioissa

●Oikeasti sellaista koulutusta mikä auttaa tilaamaan 
jokaiseen hankkeeseen juuri oikeanlaisen inframallin.

●Kouluttakaa myös konsultteja, käytännön osaaminen 
vaihtelee suuresti tällä hetkellä

●enemmän konkreettisia esimerkkejä hankkeista, 
missä ja miten mallintamista on hyödynnetty

●Yksi toive olisi se, että saisi käyttöönsä inframallilla 
tehdyn esimerkiksi tiesuunnitelman, jota voisi tarkastella 
omalla työpisteellä ja omalla koneella. Tällöin oppisi 
parhaiten, kun saisi pyöritellä ohjelmaa aina kun siihen on 
mahdollisuus. Alussa voisi olla vaikka helmompikin
kohde, jota voisi pyöritellä ja opiskella.

●Toiveena, ettei koulutukset ole liian teoreettisia.

●Lisää

●Ymmärryksen llisääntyminen miksi asioita tehdään 
missäkin vaiheessa ja sen myötä oikean 
tarkkuustason ja mallinnustavan löytäminen. Onneksi 
on tehty ohjeistusta.

●Tietomallien tarkastamiseen apuja, esim. puittarin
kautta konsultti?

●Tietoiskuja kokemuksista

●Oma kokonaisuus ELYjen hankkeiden tarpeisiin. Ne 
ovat pieniä, eikä niissä usein ole nimettyä 
mallikoordinaattoria. Organisointi on muutoinkin 
kevyempää verrattuna Livin hankkeisiin. Oikea 
mitoitus hankkeen kokoon nähden on tarpeellinen, 
jotta asia etenee myös ELYissä. 

●Säännöllistä koulutusta ja vuorovaikutusta, jokunen vuosi 
sitten järjestettiin säännöllisiä FORE-yhdyshenkilöiden 
videokokouksia ja niissä aina tarttui jotain uutta takkiin ja 
saatiin keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. 
Tämmöinen malli on ihan toimiva.

●Ne mallitekstit investointihankkeisiin...

●Go for it!

●Käytännön kokemukset toteutuksen osalta

●Ajatus kuukausittaisista koulutustilaisuuksista esim. 
tietyllä teemalla voisi olla hyvä



Tiedon ja mallinhallinnan tuki –pilot

●Tukitehtävä hankkeille, joka varmistaa projektin standardien mukaisen 
tiedonhallinnan 

• Tilaajan apu ohjeistuksessa, laadunvarmistuksessa yms. 

• Tehtäisiin samalla tavalla kaikissa projekteissa

●Tehtäviä:

• Tilaajan projektihenkilöstön sparraus

• Mallien ja tiedonhallinnan tehtävät tilaajan asiantuntijana

• Projektien (tilaaja, konsultti) tuki tiedonhallinnassa

• Prosessin kehitys ja yhtenäistäminen

• Huom! Ei korvaa suunnittelijan tietomallikoordinaattoria vaan auttaa tilaajaa.

●Pilotoidaan 2018 Destian toimesta – Tilaajan Kick Off oli 25.1. – Nyt siis eikun
hankkeisiin käyttöön.



Espoo-Salo –hanke
Digikoordinaattori –palvelu

1. tekee master planin koko hankkeen 
elinkaaren ajaksi digitaalisten aineistojen 
käsittelyyn ja tehokkaaseen hallintaan, 

2. organisoi laatimansa suunnitelman 
mukaisen toiminnan hankkeessa,

3. vastaa digitaalisten aineistojen hankkeen 
yleissuunnittelun aikaisesta hallinnasta 
suunnitelman mukaisesti ja 

4. varmistaa yleissuunnittelun päätteeksi, että 
digitaaliset aineistot ovat tilaajan 
jatkohyödynnettävissä seuraavissa 
vaiheissa. 

5. Koordinoi kolmen eri osaprojektin kanssa 
yhtenäisen tavan toimia 
yleissuunnitteluvaiheessa 
(kehitysvaiheessa tiivis suunnitelma 
yhdessä)

● Tilaajan apuna hankkeessa, ei tee 
suunnittelijan tietomallikoordinaattorin 
hommia

● Weladon kanssa tehty sopimus 16.1.2018

● Next steps for Welado:

• Hankkeen tiedonhallinnan masterplan

• Digiympäristön suunnittelu 

• Kehitysvaiheessa tiivis mukana olo



Luumäki-Imatra -hanke



Mitä tulevaisuudessa?

● Mallintaminen ja digisystematiikan normit lisääntyvät

● Hankkeiden luovutusaineiston merkitys korostuu

● Aikaisen madon napanneet menestyvät

● Mallien hyödyntäminen ylläpidossa

● Tulevaisuus tehdään tänään



Suunnitelma- ja toteuma-aineistojen 
varastointi

Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy, Velho-
allianssin projektiryhmän jäsen



Suunnitelma- ja toteumatiedon nykytila



Suunnitelma- ja toteumatiedon nykytila

●Kunkin hankkeen kansiorakenne on hankkeen sisällä päätetty

Projektipankki

Project A

Projektipankki

Project B

Projektipankki

Project C



Suunnitelma- ja toteumatiedon nykytila

● Kaikki aineistot luovutettuna Liikenneviraston ja ELYjen
verkkolevylle = Mieletön massa sekalaista aineistoa.

Liikenneviraston verkkolevy…

Project A

Project F

Project C

Project D

R:/archive/files/pr

ojects/projectA/m

ainroad/intersecti

on1/crossection/

abc.xml



Suunnitelma- ja toteumatiedon nykytila

● Lisäksi osaa aineistosta ei luovuteta, vaan se jää muistitikuille, 
DVD:lle tai projektipankkiin.

Liikenneviraston verkkolevy…

Project A

Project F

Project C

Project D

Project A+

Project B

Project E

Tarvitsen 

suunnitelmat 

projektista A ja 

lähtötietoja 

projektista B…

New Project



Velho –allianssin tavoitteet

●Suunnitelma- ja toteumatiedot keskitetysti haltuun

●Tiedon sujuva kulku suunnittelusta ja rakentamisesta ylläpitoon 

●Hoidon ja ylläpidon yhteydessä syntyvä tieto tehokkaasti talteen

●Uusi monipuolisempi tietosisältö

●Tukee ja hyödyntää uusia tiedontuotantomenetelmiä

●Tiedon sujuvampi hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa ja 
päätöksentekoprosessissa

●Käyttöliittymät helppokäyttöisiksi, karttapohjaisuuden hyödyntäminen

●Tietojen analysoinnin ja visualisoinnin kehittäminen

●Laadun hallinnan kehittäminen

●Automaattiautoilun vaatiman tietosisällön kehittäminen



Tarjouspyynnössä



Velho –allianssi kehittää suunnitelma- ja 
toteumatietovarastoa (Suto)

● Velho –allianssi (Livi, Solita, Ramboll, Sito) kehittäjinä:
• Tiestötietojärjestelmä
• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto

● Allianssin kyvykkyys:
• ICT: Ketterä projektinhallinta, Järjestelmäarkkitehtuuri, Palvelumuotoilu 

• Väylän (rata, tie ja meriväylät) suunnittelun ja rakentamisen 
prosessit: Väylätiedon elinkaaren hallinta. YIV- sekä muut ohjeet, 
väyläsuunnittelun ja inframallintamisen ohjelmistot sekä järjestelmät.

• Tiestötieto: Tiestötiedot ja kunnonhallinnan prosessit sekä 
laadunhallinta, väyläinfran omaisuudenhallinnan menetelmät, 
tieverkon kuntomittaukset ja tiestötietojen inventoinnit, paikkatiedot, 
tiestötietojärjestelmät.



Velho –allianssin sisältö

● Hanke käynnistynyt lokakuun alussa 2017

● Velho -allianssin sisältö:

• Tiestötietojen tietovaranto (~Tierekisterin uusiminen)

• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto (radat, tiet ja vesiväylät)

• Näihin liittyvät järjestelmät ja palvelut sekä prosessien digitalisoiminen

• Inframallien hallinta ja hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa

● 1.2.2018 : Hankesuunnitelman laadinta menossa (valmista helmikuun loppu)

• Kokonaisuus, ositus, vaiheistus

• Tavoitekustannus

• Mittarit



Miten?

● Allianssin kehitysvaihe

• 10/17-2/18

• Hankesuunnitelma 

● Allianssin toteutusvaihe

• 3-4/18 ->

● Allianssin Big Room Pasilan 
2.kerroksessa 
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ALLIANSSIN  PROJEKTIRYHMÄ



Tietosisältö ja prosessit
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Esisuunnittelu Suunnittelu Rakentaminen Kunnossapito

Suunnitelma- ja toteutumatiedot

(tie, rata, vesi)
Tieverkon tiedot

Pöytäkirjat ym. projektin 

lopputuotteet

Inframallit

2D-suunnittelumallit
Mittausaineistot

Laserkeilausaineistot

Tieverkon kuvaus ja osoite-

järjestelmä, nykytila ja historia

Tiestön ominaisuustiedot ja hallinnolliset tiedot

Liikenne- ja 

onnettomuustiedot

Tien rakenne- ja kuntotiedot

RATAVERKON TIEDOT

VESIVÄYLIEN TIEDOT

MUUT OMAISUUDENHALLINNAN REKISTERIT



Tietovirrat
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Suunnitelma-

ja toteutuma-

tiedot 

(tie, rata, vesi)

Tieverkon 

tiedot

Digiroad

Kansallinen 

maastotietokanta

Tieliikenteen tilannekuva

Mittausaineistot, IoT, 

joukkoistettu data, BigData

Avoin data

Tienpidon luvat

Ylläpidon toimenpiteiden 

ohjelmointi

Taitorakennerekisteri, 

taitorakenteiden ylläpito

HARJA, Hoidon ja 

ylläpidon seuranta

Suunnittelu-

ohjelmistot

Projektipankit

Asianhallinta

Arkisto
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Keskitetty tiedonhallinta

●Tiedon kertakirjauksen sääntö: Tallennetaan kerran järjestelmään jolloin 
täytetään tarvittavat tiedot suunnitelmille. Vain tiedon tuottaja voi laatia 
täydentävät metatiedot

●Nykyinen suunnitelmatiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen ei mahdollista 
metatietojen mukana kuljettamista, tietoa häviää

●Olennainen digitaalinen tieto on tuotava kaikkien saataville jokaiseen vaiheeseen

●Asianhallinnan ja sähköisen kilpailutuksen integraatiot suunnitelmatiedon 
sisällönhallintajärjestelmään

●Suunnitelma- ja toteumatiedot on perusmuodossa olevaa dokumentaatiota 
väylästä Tästä jalostetaan rekisteriin siirrettävä omaisuudenhallinnan tieto

●Laatutietojen järjestelmällinen kerääminen ja tallentaminen yhteen varastoon



Suunnitelma- ja toteumavarasto



Kiitos! Kysymyksiä?

Lisätiedot 

 Jenna Johansson Jenna.Johansson@liikennevirasto.fi
 Kaisu Laitinen  Kaisu.Laitinen@ramboll.fi
 Tarmo Savolainen Tarmo.Savolainen@liikennevirasto.fi
 VELHO-allianssi Velho@liikennevirasto.fi

mailto:Jenna.Johansson@liikennevirasto.fi
mailto:Kaisu.Laitinen@ramboll.fi
mailto:Tarmo.Savolainen@liikennevirasto.fi
mailto:Velho@liikennevirasto.fi

