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Digitalisaatiohanke - tavoitteet

●Uusi teknologia mahdollistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun perinteisten
rakenteiden uudistamisen

●Liikennevirastolla on käytössään aikaisempaa ajantasaisempi tieto väylien kunnosta, käytettävyydestä ja
käytöstä.

●Ratatietojen ja tiestötietojen siilomaiset rakenteet on purettu.
●Tiedot tallennetaan ja hyödynnetään ylläpitojärjestelmissä ilman tarvetta kopiointiin.
●Tietomallikohtainen väylien rakentaminen tuottaa omaisuudenhallinnalle lähtötiedot uusista väyläkohteista
●Tietojen tuottamisessa ja hyödyntämisessä on käytössä digitaalisia mahdollisimman ajantasaisia rajapintoja, jotka

ovat helposti eri toimijoiden käytössä.
●Tarkemman ja ajantasaisen tiedon avulla hoidon sekä kunnossapidon toimenpiteiden kohdentamiselle on luotu

aikaisempaa paremmat edellytykset.
●Analyysit ja simulointi liikenteenhallinnan ja kunnossapidon osalta mahdollistuvat tieto-omaisuuden laadun ja

määrän parantumisen yhteydessä.
●Asiakkaiden ja sidosryhmien mahdollisuus tiedon hyödyntämiseen, ja jopa tuottamiseen ns. joukkoistamalla, on

mahdollista Liikenneviraston ylläpitämien palveluiden kautta.
●Asiakaspalveluprosessissa työkalut digitaaliseen asioiden käsittelyprosessiin ja vuorovaikutukseen.
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Osahanke 3: Teiden ennakoiva
kunnonhallinta ja tiestötietojen

kehittäminen
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Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta
ja tiestötietojen kehittäminen
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Tavoitteena
• Asiakkaan ja tienpitäjän tarpeisiin täsmätty,

optimoitu tienpito

• Uusi sähköinen toimintamalli parantaa
merkittävästi kustannustehokkuutta (10-20%)

• Tehokas tietojen keruu, käsittely ja analysointi
mahdollistavat aiempaa tarkemman
toimenpiteiden suunnittelun sekä oikea-aikaisen
kohdentamisen

• Toimenpiteet toteutetaan kokonaisuutta
optimoiden, osin jo ennen liikenteelle aiheutuvien
merkittävien haittojen syntymistä ja osin nopeina,
tehokkaina täsmätoimina

• Väyläomaisuuden hallintaa on kehitetty
kansainvälisten suositusten mukaisesti

• Urakoiden laadun varmistaminen ja koko
laadunseurannan kehittyminen

Kuva: Roadscanners
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Mahdollistamme toimenpiteiden tarkan suunnittelun ja kohdentamisen. Pyrimme
optimoimaan kustannuksia ja minimoimaan liikenteelle aiheutuvaa haittaa.

Pidemmän aikavälin tavoitteena: tietomalleista johdettua tietoa hyödynnetään ja
ylläpidetään koko väylän elinkaaren ajan.

Väyläinfran kunnon automatisoitu
seuranta sekä raportoinnin ja analytiikan

kehittäminen

Tietojärjestelmien
kehittäminen

Tietomallipohjainen tieto
suunnittelussa

ja rakentamisessa

Liikenneviraston digitalisaatiohanke 2016-18:
Teiden ennakoiva kunnonhallinta
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AJANTASAINEN JA ENNAKOIVA TIETO
TILANNETIEDOKSI JA

PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI

(Ammatikseen) liikkujien
tuottama tieto

Kunnossapidon ja
työnjohdon tuottama tieto

Liikennevirasto
- kunnossapito
- liikenteenhallinta

ELY-keskukset
- urakan seuranta
- tilaajan valvonta

Urakoitsijat
- urakoitsijan työnjohto
- ennakointi + laatu

Liikkujat
- valinnat
- tietoisuus

Teknologia
- ADAS
- automaatio

Jatkuva
tiedonkeruu
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Digikokeilujen avoin haku 2016

• Yli 200 ehdotusta 71 yritykseltä
• Yli 20 kokeilua käynnissä tieverkon ennakoivan

kunnonhallinnan digitalisaatiosta
• Teknologioiden käytettävyys ja kustannustehokkuus

(laserskannaus, jatkuva kitkan mittaus, konenäkö, 360-
asteen kuvat jne.)

• Jatkuvat mittaukset ja reaaliaikatilanne keskiössä
• Käytännön kokeilut myös hoidon alueurakoissa



TTJ
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Ohjelmointi &
Kohdesuunnittelu

Kilpailutus &
Tarjouslaskenta

Työn
suunnittelu

Työn toteutus
ja sen

raportointi

Kunnon
seuranta

YHA

https://hanki.tarjouspalvelu.fi

https://extranet.liikennevirasto.fi/harja/

Urakoitsijan järjestelmä

Päällysteiden
ylläpito

Prosessin
kehittämis-
tarpeet
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Jatketaan ketteriä kokeiluja
Jalkautetaan/rutinoitetaan jo
saatuja tuloksia koko maahan

HARJA tiedon välityksen keskiössä
BigDatan määrittäminen
Mobiilitoiminnan rutinoittaminen
Kuvadatan käytön laajentaminen
Aluevastaavan digi-toimintamalli
Julkiset toimenpiteiden web-palvelut
Konenäön käytön kehittäminen
Digitalisaatio tuotantoteknologioissa
Osaamisen kehittäminen
verkostossa
Drone-teknologian hyödyntäminen
Jne…

DIGILOIKAT –
kunnossapidossa

Hoidon alueurakat
(askellusten suuntaviivoja)

2016 -2017

2018 -2019

2020 ->2025
Uusien mahdollisuuksien
testaamista ja kokeilua
Toiminta- ja tuotantomallin
digitalisointia rutinoitetaan
Kehitetään tienkäyttäjille
suunnattuja palveluja

BigData-käyttöön
5G, IOT,
Älyautot,
Konenäkö
Uudet teknologiat
Koneautomaatio
kunnossapidossa
Livin uuden
tiestötietojärjestelmän
hyödyntäminen
täysimääräisesti
Toimintamallien
kehittäminen ja
digitalisoiminen
Satelliittien hyödyntäminen
tienpidossa?

Testattu ja tutkittu erilaisia digi-
toimintamalleja erilaisissa/lukuisissa
ketterissä kokeiluhankkeissa

HARJAn tuotantokäyttö alkanut
Kuvadatan mahdollisuudet tunnistettu
Osaaminen/näkemys kehittynyt
Luotu valmiuksia asioiden skaalamiseen

13.10.2017 / Markku Tervo
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Osahanke 3: Esimerkkejä tuloksista ja
kokeiluista



Keskeisiä tuloksia ja jatkokehityskohteet

●Harja, hoidon ja ylläpidon seuranta- ja raportointijärjestelmä otettu käyttöön
lokakuussa 2016 hoidon osalta ja ylläpidon osalta huhtikuussa 2017

• Mahdollistaa toimenpiteiden ja varustetietojen mobiilin ja reaaliaikaisen ylläpidon
• Tärkeimmät talvihoitotoimenpiteet Livin nettisivuilla reaaliajassa talvella 2017-18

●Taitorakennerekisteri, taitorakenteiden perustietojen ja ylläpidon järjestelmä otettu
käyttöön helmikuussa 2017

• Inframalli-integraatio ollut keskeisenä kehitysnäkökulmana
• Mahdollistaa tiedon tehokkaamman kulun suunnittelusta ja rakentamisesta

kunnossapitoon
●Tiestötietojärjestelmä – ja palvelut, kehittäminen alkoi syksyllä 2017

• Korvaa Tierekisterin ja samassa projektissa toteutetaan myös Suunnitelma- ja
toteumatietovarasto

• Mahdollistaa uuden monipuolisemman tietosisällön ja tiedon nopeamman kulun

Tukevat uusia tiedontuotantomenetelmiä, joita kehitetään kokeiluprojekteissa
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Toimintamalli ”VISIO”
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Työnjohdon, liikenteen
tai hoitoprosessiin ja ylläpitoprosessiin integroituu
Uudenlaista Tiedontuotantoa (kuluttaja-applikaatio)

Kiihtyvyys-
anturit/

Muu
sensoridata

Kuva/
videokuva

Ja tästä
johdetut

Man. Ja aut.
raportoinnit
Toimenpiteis

tä tai
havainnoista

Harja

Toimenpide
tieto

sijaintiin
sidottuna

X,Y,Z
ja relaatio

tiehen/
osoitteeseen

Tiestötietojen
rajapinta

Voidaan toteuttaa yhteen,
jos tarkoituksenmukaista

Erillisinventoinneilla valvotaan automaattisten prosessien laatua
ja tehdään tarkat kohdennetut inventoinnit ”bigdatan” perusteella

Toimen-
pide-
tiedot

Tierekisterin
tietokanta

SAMPO
Rahaliiken

ne

Rajapinta 2

Raakadata +
jäsenneltytieto

Rajapinta 1

Sopimuksiin
Kirjattu
toimenpidetieto

Hadoob
Bigdata

Digiroad
tietokantaVarusteet ja

Laitteet
tietokanta

Tietojen laatu
ja toimenpidekohtaiset inventoinnit

Raakadata

Jäsenneltytieto

Hoidonraportointijärjestelmä

Tiestötietojen ylläpitojärjestelmä *

* Analyysit ja ohjelmoinnit tehdään tämän rakenteen tietojen perusteella erillisissä asiantuntija sovelluksissa

Kuluttaja Apps

Ylläpidon
raportointi

YHA

tieverkko

Jaetaan
kaikille

Tieto
rajapinnassa
saatavilla
(API)

TURI

TILU

Erillisinventointien ja mittausten palveluntuottajat



HARJA on hoito- ja ylläpitourakoiden valvontaan, sekä
sopimusten ja palautteiden hallintaan tehty järjestelmä
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Harja tarjoaa modernin
käyttöliittymän tilaajan
laadunvalvojien käyttöön

13.10.2017

Harja: tärkeimmät
talvihoitotoimenpiteet
esitetään Livin nettisivuilla
reaaliajassa talvella 2017-
18
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Taitorakenteiden ylläpidon digitalisointi

●Taitorakennerekisteri otettiin käyttöön keväällä 2017
●Taitorakenteiden tietorakenteita on uusittu silmälläpitäen esim. inframallien

hyödyntämistä
• Suunnittelutiedon automaattisessa siirtämisessä ylläpitovaiheeseen
• Uusissa 3D-pohjaisissa tarkastustoiminnallisuuksissa

●Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on panostettu vahvasti erityisesti siltatiedon
parantamiseen esim. siltatyyppikohtaisten generointisääntöjen laatimisella
●3D-pohjaisten siltojen tarkastusmallien kehittämistä on edistetty projekteissa mm.

pistepilviaineistoja ja 360⁰-kuvia hyödyntämällä
●Tunnelien osalta ollaan tekemässä vastaavanlaista tietorakenteiden uusimistyötä
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Tiestötietojärjestelmä ja -palvelut

●Tiestötietojärjestelmä – ja palvelut, kehittäminen alkoi syksyllä 2017
• Korvaa Tierekisterin ja samassa projektissa toteutetaan myös Suunnitelma- ja

toteumatietovarasto
• Mahdollistaa uuden monipuolisemman tietosisällön ja tiedon nopeamman kulun
• Tukee uusia tiedontuotantomenetelmiä, joita kehitetään kokeiluprojekteissa

●Toteutetaan Allianssimallilla
●Toteuttajaksi valittiin Tietäjät-ryhmittymä (Ramboll, Sito, Solita)

●Hankkeen sisältö:
• Tiestötietojen tietovaranto (~Tierekisterin uusiminen)
• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto (myös radat ja vesiväylät)
• Näihin liittyvät järjestelmät ja palvelut sekä prosessien digitalisoiminen
• Inframallien hallinta ja hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa
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Omaisuudenhallinnan kehittäminen

●Liikenneviraston omaisuudenhallinnan nykytilaa on selvitetty projektissa
”Väyläomaisuuden hallinnan kypsyystesti”

• Työ perustui ISO 55000-standardin väyläomaisuuden hallinnalle asettamiin
vaatimuksiin

●Kypsyystestin tulosten perusteella käynnistetään omaisuudenhallinnan
kehittämissuunnitelman laatiminen

• Tämän työn tulokset tulevat asettamaan laajasti tavoitteita ja vaatimuksia
prosessien ja tietojärjestelmien kehittämiselle

●Osaamisen kehittäminen
• Ensimmäisiä koulutuksia käynnistetään
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Maitotiepilotti

● Iisalmen ja Kiuruveden urakoihin 2015
● Osaan Pirkanmaata 1.1.2017
● Yhteensä 5 maitoautoa
● 18 000 km/auto/kk
● Kuljettaja käynnistää kuvauksen ja kirjaa havainnot
● Tieliikennekeskus tullut mukaan (havainnoista liito-viestejä)
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Esimerkki jatkuvan kelinseurannan
kokeilusta
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Teconer (keliapu.net):
- Jatkuvatoiminen

mobiili kelitieto
- 5 linja-autoa

Turku-Hki-Kajaani
välillä



Päällysteiden ylläpidon digitalisoinnin
kehittäminen pilotoimalla
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Kehittäminen
pilotoimalla
2017 - 2018

● Pilotoiden kehittämällä edetään nopeammin ja opitaan tekemällä:
Ø Digikokeilut ja pilotoinnit 2016 – 2017 yhteistyössä

palvelutuottajien kanssa
Ø Mahdollisuuksien ja tarjonnan kartoittaminen
Ø Osaamisen kehittäminen
Ø Digi - pilottiurakat 2018: Sähköinen prosessi
Ø Tavoitteiden asettaminen
Ø Tilaajan tahtotilan / vaatimusten määrittely
Ø Järjestelmien ja integraatioiden kehittäminen

Sähköisen toimintamallin käyttöönotto: Tiedot kirjataan käsin korkeintaan
kerran  ja ne ovat helposti osapuolten hyödynnettävissä



Päällysteiden ylläpidon suunnittelun ja hankinnan
digikokeilut palvelutuottajien kanssa 2017
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Toimenpiteen
valinta

Toimenpiteen
suunnittelu

Kilpailutus
Tarjouslaskenta

Työn
suunnittelu

Työn toteutus Raportointi

Witos /tuotannon seuranta

Pro Road /levitystyön seuranta

MOBA IR-skanneri/levityslämpötila

TempCloud /levityslämpötila

Tiiveyden tarkkailu jyräyksessä

3D Jyrsintä

URAREM- työn suunnittelu ja raportointi

REMIX –työn seuranta

Reaaliaikainen massan seuranta

RD Roller/ Tiivistystyön seuranta

Tuotannon ohjaus ja levitys-/jyrsintätyön seuranta

Päällystystyön laadun varmistus ja osoittaminen

Työmaan
liikenteen-
ohjauksen
reaaliaikainen
tieto

Päällysteiden ylläpidon ohjelmoinnin ja suunnittelun pilotti
http://paallysteet-itasuomi.sito.fi/

Tulosseminaari 10.10.

Tulosseminaari 10.10.

Raportit valmistuvat lokakuun aikana



Lemminkäinen Infra Oy:
MOBA Pave-IR

●Testataan Moban Pave-IR
laadunvarmistus-, -ohjaus- ja
raportointijärjestelmää
laadunvarmistukseen ja raportointiin
● Tehdään vertailu aiemmin käytettyyn

lämpökamerasovellukseen
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Kuvat valmisteilla
olevasta pilottiraportin
luonnoksesta



Digipäällyste-pilottiurakat POS ELY 2018
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Toimenpiteen
valinta

Toimenpiteen
suunnittelu

Kilpailutus
Tarjouslaskenta

Työn
suunnittelu * Työn toteutus * Raportointi *

https://hanki.tarjouspalvelu.fihttp://paallysteet-itasuomi.sito.fi/ https://extranet.liikennevirasto.fi/harja/

*) Vaatimukset v. 2017 pilottien kokemusten perusteella

Urakoitsijan järjestelmä

Pilottiurakan suunnittelun,
kilpailutuksen ja toteutuksen
avulla kehitetään ja määritellään
päällysteiden ylläpidon
sähköinen toimintamallihttp://paallysteet-itasuomi.sito.fi/



Aurora, Infra Challenge
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Digihanke 3:n tavoitteita tukemaan päätettiin perustaa Infra
Challenge T&K-haku, jonka tavoitteena on päästä hyödyntämään
automaation, uusien teknologioiden ja älykkään infrastruktuurin
luomia mahdollisuuksia tehostamaan tiestön päivittäistä hoitoa,
ylläpitoa ja ennakoivaa kunnon hallintaa

Liikennevirasto haluaa tukea em. tavoitteita tarjoamalla
IC:een osallistuville käyttöön:
- instrumentoidun ”älytien”
- ”Snowbox” -tutkimusajoneuvon



Pahtonen – Muonio älytie, 10km
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Ajoneuvojen poikkisuuntainen sijoittuminen kaistalle
Mittausten ”triggeröinti”

(Laserskanneri)

Roudan sekä tierakenteen kosteuden ja vuodenaikaisvaihteluiden
monitorointi

(PERCO-asemat)

Ajoneuvojen painojen ja rengastuksen monitorointi (SIWIM)

Tierakenteessa mobilisoituvien venymien, taipumien, jännitystilojen
monitorointi (anturointi)

Avoin data
Digitraffic



Snowbox - tutkimusauto

● Tarkoitus toimia ajoneuvotestausalustana Infra Challengen puitteissa tehtävään
tutkimus- ja kehitystyöhön.
● Näkökulmat: Alykäs väyläomaisuuden hallinta, tiestön kunnossapidon tehostaminen

ja laadun parantaminen sekä tietämyksen kasvattaminen uusien teknologioiden
osalta. Voidaan käyttää myös älyliikenteen ja automaattisen ajamisen tarpeisiin
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Fiksut väylät ja älykäs liikenne
– sinua varten


