
Omaisuustiedonhallinnan käsikirja

Ohje infraomaisuustiedon keräämisessä, hallinnoinnissa ja ylläpidossa
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Rauma ja infraomaisuustieto

❑LÄHTÖKOHDAT

–Excell-taulukot

❑NYKYTILA

–Missä? → OK

–Mitä? → O(K)

–Milloin? → ?
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Tapahtumassa Raumalla…

❑ INFAROMAISUUDEN HALLINNAN PROJEKTI

- Tavoitteena laatia konkreettinen omaisuustiedon hallinnan 

ohjeistus, jonka perusteella omaisuustietoa kerätään, hallinnoidaan 

ja ylläpidetään

- Investointitarpeet pitkällä aikavälillä

- Alueurakat

❑ PROJEKTIN ETENEMINEN

- Kolme työpajaa (nykytilakartoitus, tavoitetila, sähköiset työkalut, 

vastuut)

- Katutoimi, Wihertoimi, Liikuntapaikkatoimi, Suunnittelu, Rauman 

vesi sekä Kiinteistö ja mittaustoimi

- Katujen kuntokartoitus ja korjausvelan laskenta
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Rauman infraomaisuus
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Mikä omaisuustiedon projekti?

• Infraomaisuustiedon hallinnan käsikirja on laadittu Rauman kaupungin 

teknisen toimialan selvityspyynnöstä. 

• Selvitystyö toteutettiin projektinjohtokonsultointina

• …Infraomaisuustiedon hallinnan suosituksia, jotka ohjeistavat 

omaisuustiedon keräämisen, hallinnoinnin sekä ylläpidon. 

Missä on omaisuustiedon haasteet?
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Lähtökohdat

• Infraomaisuustiedon hallinnalle ei ole strategiaa, hallintaa sanelevat

liikaa olosuhteet ja sattuma

• Infraomaisuustiedon ylläpidosta ei ole sovittu

• Taustalla oleva paikkatietoinfrastruktuuri ei tue riittävästi omaisuustiedon

hallintaa

• Vastuita ja oikeuksia ei sovittu riittävän tarkalla tasolla (aineistot, 

urakat…)
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Lähtökohdan case-esimerkki

Rauman kaupunki on sopinut urakoitsijan kanssa liikuntapaikkojen

rakentamisesta Pyytjärven kuntoilualueelle. Urakointisopimuksessa on

määritelty vastuu liikuntavarusteiden hankinnasta urakoitsijalle. Hankintojen ja

asennuksien tulee kuitenkin noudattaa kaupungin antamia suunnittelupiirroksia

yleispiirteisesti.

Asennustyön jälkeen urakoitsijan työntekijät mittaavat liikuntapaikkojen sijainnin

ja kirjaavat niiden ominaisuustiedot omaan järjestelmäänsä. Rauman

kaupungin kanssa ei ole sovittu, miten tiedon kirjausten kanssa toimitaan, eikä

urakoitsijan työntekijöillä ole pääsyä kaupungin järjestelmiin. Rauman

kaupungin mittausryhmä käy myöhemmin mittaamassa liikuntapaikat uudelleen

ja lisää ne omiin rekisteriin.
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Projektin aikana järjestettiin kolme työpajaa…

1. Työpaja: Mitä

omaisuudenhallinta on?

2. Työpaja: Paikkatieto-

ohjelmistot ja –rekisterit

3. Työpaja: Aineistojen

standardointi ja 

kuntotiedon määrittely

tulevaisuudessa
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Tuloksia: 

Vastuukartta

• Uusi

infraomaisuuden

hallinnan työryhmä

• Työryhmälle

määritelty tehtävät

käsikirjassa

• Mahdollisimman

selkeä ja 

dokumentoitu

vastuujako
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Tuloksia: omaisuustietokartta 
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Tuloksia: 

Omaisuudenhallinnan toimintalinjat 2018 – 2021
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Pakettiratkaisu

1. Lähtötiedon hankinta ja    

tuottaminen

2. Suunnitelmien laadinta ja 

avustaminen

3. Ohjelmoinnin eri 

tarveratkaisut

4. Toteuman seuranta ja 

raportointi

 Tiedä katusi

 Perustele rahasi

 Tehosta aikasi

 Uusi hankintasi

 Näe tuloksesi!

Selvitämme kierteen alkukehän,

väännämme kierteen haluttuun

tasoon ja pidämme sen siinä!

www.kuntotekniikka.fi/kuntokierre/

Kokonaisvaltainen väyläverkon 
kunnonhallinta Kuntokierteen SM avulla.

http://www.kuntotekniikka.fi/kuntokierre/


Säästölupaus

Kuntokierre on palveluliiketoimintaa, jossa asiakas ostaa ulkopuolisen 
kunnonhallinta-asiantuntijan toteuttamaan investointeja ja toimenpiteitä 
väyläomaisuuden kuntotason tehostamiseksi sekä kustannussäästöjen luomiseksi.

Palvelumalli

Kuntokierteeseen sijoitettu euro poistaa kolme korjausvelasta!

57 %

14 %

29 %

Kuntotilan seuranta

Ei muutosta

Huonontunut

Parantunut


