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Marjetas Oy
Omaisuudenhallinnan ammattilainen 1998 – 2022 ->

Vahvuudet
• Syvällinen katu- ja tiemaailman ymmärtäminen -> vaurioitumismekanismit (geofysiikka) mm. 

maatutkateknologian kautta, vahva paikkatieto-osaaminen (GIS), vahva digiosaaminen (oma ICT)
• Syvällinen kiinteistömaailman ymmärtäminen -> rakennusfysiikka ja asumisterveys, kuntoarviot ja 

kuntotutkimukset, sekä mallinnus esim. Trellum
• Kuntokierre® - kunnonhallinnan kokonaisratkaisu rakennetulle infraomaisuudelle
• 4D Optimi® – kunnonhallinnan kokonaisratkaisu rakennetulle kiinteistöomaisuudelle
• ICT integroitu osaksi paikkatietoon (GIS) tukeutuvaa (INFRA-KIINTEISTÖ) päivittäistoimintaa –> 

mahdollistaa ketterän kehittymisen osana digitaalista dataekosysteemiä
• InfraWEB tuoteperhe -> digitaalinen data-alusta -> dataekosysteemeihin rajapinnoilla kytkeytyvä osa
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Esitelmä: Strateginen omaisuudenhallinnan suunnitelma kuntainfran kehittämisen tukena
Jyrki Paavilainen, SKTY/ KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 2018/ 8.6.2018 Tallinna
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Pilotit
2009- 2014

Startti 2015
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Toimintavuosi 2019 Toimintavuosi 2020
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Toimintavuosi 2021

Omaisuudenhallinnan digiloikat Lahdessa 2012 – 2022
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Toimintavuosi 2022

Omaisuudenhallinnan digiloikat Lahdessa 2012 – 2022



Lahden katuverkon kuntotila ja korjausvelka 2021
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 2012 ensimmäiset kuntomittausprojektit

 Kunnonhallinnan palvelusopimus 2015 – 2018…2019 – 2022 ++++
 tieto väyläverkosta (dataa) eli kuntomittauksia, tarkennuksia, analysointia ja budjetointia

 Korjausvelan lähtötaso (vrt. Jyväskylä, missä kunnonhallinta on viety yhtä pitkälle kuin Lahdessa)
 2016 Lahden korjausvelka oli 25 M€ 2021 Lahden korjausvelka on nyt 34,13 M€ 
 Lahdessa erittäin huomattava kasvu, mukaan on tullut uusia omaisuuseriä, mutta rahoitusvaje näkyy myös selkeästi

 2017 Jyväskylän korjausvelka oli 10,7 M€ 2021 Jyväskylän korjausvelka on nyt 4,9 M€
 Jyväskylässä erillinen 2 –vuotinen KoVe ohjelma (3,1 M€), jolla aktiivisesti leikattu korjausvelkaa

 Verrattuna Jyväskylän katuverkkoon, Lahdessa on kaksinkertainen määrä pääkatuja, 2.6 kertainen määrä kokoojakatua, 11 % 
vähemmän tonttikatuja ja 1,5 kertainen määrä kevyen liikenteen väyliä

 Tilanne on huono, rapautuminen on jo osin kiihtynyt, mutta kerätyn datan perusteella tilanne on vielä 
korjattavissa täsmätyökaluilla ja tulevaisuuden ennakointitoimenpiteillä

 Tilanteen parantaminen Lahdessa tulevaisuudessa 
 Erillinen korjausvelkaohjelma 2-3 vuotta, erillisellä budjetilla, jolloin onnistumisen mittarointi onnistuu (vrt. JKL 10,7 M€ -> 4,9 M€)

 Parannetaan katuverkkoa suunnitelmallisesti ja täsmällisesti niistä kohdista, mitkä aiheuttavat korjausvelkaa

 Tavoite että jokainen investoitu euro tuottaa yli euron takaisin alentuneena korjausvelkana

 Korjausvelkaohjelmaa ei voi toteuttaa loputtomiin, muutamassa vuodessa saavutetaan taso, missä eurolla ei enää saa euroa takaisin 
-> siirrytään ennakoivaan suunnitteluun, tavoitteena hidastaa kulumista/ vaurioitumista ja saneeraukset laukaisee käytännössä vain 
kunnallistekninen tarve (vesihuolto)
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 Suurin osa korjausvelasta aiheutuu kokoojakaduista

Paikkakunta Asukasluku
Katu + 
KLV km

Vuosi
Korjausvelka

(M€)
KoVe vertailu 

(t€ / km)

Sodankylä 8303 109 2017 0,7 6,4
Parainen 15105 117 2018 1,5 12,8
Jyväskylä 142477 803 2017 10,7 13,3
Mikkeli 53197 462 2018 6,7 14,5

Kemijärvi 7283 59 2017 1,0 16,9
Kauniainen 9960 63 2021 1,1 17,5

Lahti 119098 1116 2021 34,1 30,6
Loviisa 14786 130 2020 5,3 40,8
Somero 8715 61 2020 4,0 66,0
Huittinen 10051 91 2020 7,9 86,6
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Lahden kaupunki – Rakennettu omaisuus, kuka
hallinnoi, mitä ja miten?
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100 Mpx camera 24 Mpx camera

10 cm positional accuracy 30 cm positional accuracy (10 cm post 
processed with DCR)

Lidar pointcloud density: 1500 ppsm Lidar pointcloud density: 750 ppsm

Yearly drive Drive as often as you like

Data in StreetSmart within one month Data in StreetSmart within 24 hours

Cyclomedia in control of driving schedule Customer in control of driving schedule

Operated by Cyclomedia Operated by customer

Requires trained professional to operate Requires limited training to operate

No onboard processing and analytics
capabilities

Onboard processing and analytics
capabilities

DCR system Street Hive

Omaisuudenhallinnan dataekosysteemi by Lahti –
Digitaalisen katuympäristön hallinta



Lahden kaupunki - Digitaalinen toimintaympäristö 2022
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Digitoitu historiatieto

Uusintamittausten päivityssyklit

Monivuotisesti palveleva 
hankesuunnitelma

Sidosryhmien omaisuustieto

KoVe –laskuri

KoVe -suunnittelu

Tarvittaessa (maatutka, 
kantavuusmittaus, ptm)

Toteumatieto

Tilannekuva päivitetään kerran vuodessa

Kuntoarvio / kuntomittaus / kuntotutkimus 

Inventointi

Salkutus

Ohjelmointi

Hankinta

Tulostarkastelu

Toteutusten 
raportointi

Tarkennetut 
kuntomittaukset

Hankesuunnittelu

Seuranta

Historia

Tilannekuva

Omaisuustieto

Hankinta-asiakirjat ja kilpailutus

Korjausvelan muutos

Kuntotason muutos

Saneeraustarveselvitys

Urautumistutkimus



- Kaikki sensoridata ml. Dataloggerit, IoT ja avoimet 
REST API rajapinnat

- Datan kokoaminen, yhdistäminen, analyysi ja 
raportit

- Hälytykset toiminnallisine vaatimuksineen

- Meteorologiset ennusteet rajapinnasta (Omakeli ja 
FMI)

- Kunnossapitokaluston toimenpiteiden seuranta, 
Fluent, Autori ja IWapp

- Urakanhallinnan mittarit -> olosuhdemuutoksen 
ajankohta vrt. toimenpide ja esim. lumen sadanta 
IoT sadantamittarilla

- Kuntotiedon ja omaisuustiedon pysyvä varasto

- Nykyaikaiset, moneen ”taittuvat” rajapinnat molempiin 
suuntiin ekosysteemin moduulien välillä

- Valmiudet Digiroad moduuliin julkaisun jälkeen (molempiin 
suuntiin automaattisesti)

- Datan yhteiskäyttö – Tavoitetila: ”Yhden sisäänkäynnin 
periaate (one entrance)”

- Toimii haluttaessa myös dynaamisen osion tietovarastona, 
esim. tallennettujen kuvien selailuun, yms.

Omaisuudenhallinnan dataekosysteemi by Lahti
Dynaaminen (mm.) Staattinen (mm.)
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InfraWEB osana nykyaikaista avointa  dataekosysteemiä -> https://www.infraweb.fi/arkkitehtuurikuvaus/

Mikä on InfraWEB?

InfraWEB on 
infraomaisuudenhallinnan 
dataekosysteemin moduuli, joka 
kokoaa yhteen sensorit, 
kunnossapitokaluston ja muun 
omaisuustiedon yhteen, sekä 
esittää tarvittaessa tiedot 
visualisoituna yhdessä 
karttanäkymässä. InfraWEB 
yhdistää rajapintojen avulla tiedon 
ja tekee datan analysoinnista 
ketterää, sekä edelleen jakaa 
eteenpäin helposti julkisin varoin 
hankittua dataa. Avoimet 
rajapinnat mahdollistavat 
kaksisuuntaisen tiedonkulun 
järjestelmien välillä.



”2010-luvun alussa Juha (Tikka) ja Mika (Lastikka) totesivat, että tieto ja mahdollisimman 
ajantasainen tilannekuva infran omaisuuden kuntotilasta on tärkeää ja vaikuttaa ydintietona 
moneen prosessiin. Pienenä organisaationa tunnustimme, että meille paras tapa on etsiä 
palveluntuottajakumppaneista asiantuntija organisaatiomme jatkeeksi. Kilpailutusten kautta 
löysimme kumppaniksemme Jarin (Marjeta) ja toivottavasti saamme jatkaa yhteistyötä 
pitkään. 

• omaisuuden hallinta ja kuntotilan seuranta on pitkäjänteistä työtä. Lahden hyvä tilanne 
pohjautuu tässä vaiheessa erityisesti siihen, että tilaajan avainhenkilö ja Jari (Marjeta) 
ovat tehneet yhteistyötä pitkään 

• kumppanuutemme perustuu projektinjohtomalliin, jossa Jarin (Marjeta) 
asiantuntijuuteen luottaen käytämme tutkimuksiin parasta mahdollista tekniikkaa 

• haluamme kehittää alaa antamalla piloteille tilaa, historiassa on huteja, mutta sitäkin 
enemmän hittejä!”

Kaupungininsinööri Mika Lastikka, Lahden kaupunki



”Lähtötilanteessa kunnonhallinta oli hajanaista. Avainhenkilöiden henkilökohtaisiin muistiinpanoihin ja mutu -havaintoihin 
perustuvaa. Nykyisin kuntotieto on mitattua ja tieto, sekä siitä juonnetut erilaiset selvitykset löytyvät InfraWEB -
palvelusta.
• kunnonhallinnan avulla on saneerauskohteissa päästy täsmäparantamiseen, kohteen uudestaan rakentamisen sijaan
• erillisinä hankkeina on toteutettu mm. pääpyöräteiden esteettömyyden parantamista, kartoittamalla toimenpidetarve 

toimistotyönä talven aikana ja toteuttamalla työ seuraavana kesänä -> toimi hyvin
• käytöstä poistuvien ja/tai vaihdettavien kaukoliikenteen pysäkkikylttien kappalemäärä ja sijainnit saatiin selvitettyä 

katunäkymäkuvauksen aineistosta konenäön avulla maastokartoituksen sijaan
• on saatu selvitettyä urautuvan/kuluvan katuverkon osuus, jolloin tulevien vuosien uudelleenpäällystystarvetta on 

aikaisempaa helpompi arvioida ja rahatarvetta perustella päättäjille. 
Kunnonhallinnan kautta kerättyä tietoa käytetään siis nykyisin lähes kaikissa työvaiheissa:
• työohjelman rakentaminen ja budjetointi -> kuntotieto ja hankesuunnittelu
• korjaussuunnittelu -> hankesuunnitelmat, maatutkadata, urautumisselvitys jne…
• uudelleenpäällysohjelman rakentaminen -> kuntotieto 
• kunnossapito -> erilaisten lähtöaineistojen koostaminen kunnossapidon projekteille:                   

esteettömyyskorjaukset, liikennemerkkien vaihtotarve (toistaiseksi rajoitetusti)”

Ohjelmointivastaava Juha Tikka, Lahden kaupunki 



Jari Marjeta
Jari.marjeta@marjetas.fi

+358 50 543 0025

Kiitos!


