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Raitioteiden tietomallipohjaisen 
kunnossapitomenetelmän kehittäminen – Case 
Vantaa ratikka 

➢ Diplomityö syntyi WSP Finland Oy:n toimeksiannosta
➢ Tilaaja Vantaan kaupunki

➢ Ohjaajat:
➢ Valtteri Brotherus - WSP Finland Oy
➢ Pekka Väinölä - WSP Finland Oy
➢ Rauno Heikkilä - Oulun yliopisto

➢ Ohjausryhmässä Vantaan kaupungilta: Henry Westlin, 
Tiina Hulkko ja Sauli Hakkarainen
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Tavoite

➢ Tavoitteena oli raitioteiden tietomallipohjaisen
kunnossapitomenetelmän kehittäminen.

➢ Tietomallintamista on hyödynnetty infrakohteiden 
suunnittelussa ja rakentamisessa useiden vuosien ajan.

➢ Sen sijaan tietomallintamisen hyödyntäminen hankkeen 
elinkaaren loppupuolella kunnossapitovaiheessa on vähän 
tutkittu aihe.

➢ Työn tavoitteena oli selvittää tietomallinnuksen hyödyntämisen 
edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia raitiotien 
kunnossapidon näkökulmasta. 



➢ Osatavoitteita:

➢ Suunnitteluaikainen kunnossapidon huomioon ottaminen.

➢ Malliaineiston ja tietomallien hyödyntäminen kunnossapidossa.

➢ Ohjelmistokehitysehdotukset.

➢ Tilaajan kustannushallinnan selvittäminen.
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Tavoite



➢ Asiantuntijahaastattelut:

➢ Kunnossapidon asiantuntijat:
➢ Tampereen ratikan kunnossapito (1 henkilö)
➢ HKL (2 henkilöä)
➢ Vantaan kunnossapito (1 henkilö)
➢ Tiepuolen kunnossapidon asiantuntija
➢ Raitiotiekunnossapidon asiantuntija

➢ Tietomallipohjaisen suunnittelun asiantuntijat.
➢ 4 henkilöä

➢ Kruunusillat
➢ Raidejokeri
➢ Tampereen ratikka
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Työn tutkimuksen menetelmät



➢ Raitiotiehankkeiden kokemukset tietomallintamisesta ja 
kunnossapidosta:
➢ Tampereen ratikka
➢ Kruunusillat 
➢ Raide-Jokeri

➢ Teknologiamahdollisuuksien menetelmien selvittäminen:
➢ Assetpoint Oy
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Työn tutkimuksen menetelmät



— ”Kunnossapidon tiedonhallinta aika pirstaloitunutta ja 
moneen paikkaan jalkautettu.”
— ”Tieto on siiloutunutta.”

— ”Kunnossapidon tieto/taito ei välttämättä mallien tai 
tiedonhallinnan hyödyntämisen vaatimalla tasolla.”

— ”Tiedon kulku saattaa pysähtyä rakentamisvaiheeseen, 
tai tieto heikentyy rakentamisvaiheessa.”

— ”Suunnitelmia ei tulisi tuottaa pelkästään rakentamisen 
vaatimalla tarkkuustasolla.”

7

Haastattelututkimuksen tulokset



— ”Suunnitelmatietojen revisiohistoria olisi hyvä saada 
saatavaksi.”

— ”Pitää osata sanoa mitä tietoa vaaditaan, ja pitää 
osata vaatia sitä jo hankkeen alusta lähtien.”

— ”Pitäisi olla selkeä keino säilöä kunnossapidossa luotu 
tieto.”
— ”Perus ylläpitävästä kunnossapidosta ei säilytetä suoritetietoa 

käytännössä mitenkään.”
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Haastattelututkimuksen tulokset



9



➢ Raide-Jokeri ja Kruunusillat:
➢ Tiedon kulku toimii hankkeen alusta loppuun hyvin.
➢ Paine huomioida kunnossapito suunnittelussa tulee ulkoapäin.

➢Kunnossapidon kommentit ohjaa suunnittelua. 

➢ Tampereen ratikka:
➢ Tiedon kulku toimii hankkeen alusta loppuun hyvin.
➢ Suunnitteluperusteet ohjaa suunnittelua oikeaan suuntaan.
➢ Kunnossapito hyvin edustettuna hankkeen suunnittelussa.

➢ Suunnittelu etenee vasta kunnossapidon hyväksyttyä suunnitelmat.
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Esimerkkikohteiden tulokset



➢ Vaikka tiedonhallinta toimii, pitää tietojen olla helposti 
saatavissa.
➢ Kohteiden ja laitteiden yksilöidyt tunnistetiedot, eli nimeämiset 

ja numeroinnit.
➢ Sähköinen huoltokirja parantaa kunnossapidon toimintaa.

➢ Suunnittelijoilla on vastuu lisätä laitteiden ja rakenteiden 
tuotetiedot ja huoltotiedot suunnitelma-aineistoihin.

➢ Assetpoint Oy:ltä löytyy palveluita hankkeen elinkaaren 
aikaiseen tiedonhallintaan.
➢ M-Files -ohjelmistoon perustuva tiedonhallintaratkaisu.
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Teknologiamahdollisuuksien menetelmien 
selvittäminen
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➢ Yksilölliset tunnistetiedot mahdollistavat sähköisen huoltokirjan 
käyttöönoton.
➢ Raitiotiehankkeen laitteiden, rakenteiden ja kohteiden yksilölliset tunnistetiedot 

selkeyttävät tiedonhallintaa ja nopeuttavat tiedon löytämistä.
➢ Laaditaan suunnitteluvaiheessa, ja seuraa hankkeen koko elinkaaren ajan.

➢ Sähköisen huoltokirja mahdollistaa kunnossapidon työtehtävien 
ohjaamisen ennakoivasti eli proaktiivisesti.
➢ Ajantasainen tieto kunnossapidon toteutumisesta ja tehdystä työstä 

päivitetään järjestelmään.

➢ Sähköinen huoltokirja on tarkoitus sisällyttää yhteiseen 
tiedonhallintajärjestelmään.
➢ Tällä tavoin on yksi hakukone kaikkeen tietoon.
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Yksilölliset tunnistetiedot ja sähköinen huoltokirja



➢ Ohjaa suunnittelua ja määrittelevät tekniset ja toiminnalliset 
vaatimukset suunnitelmille.
➢ Suunnitteluperusteilla kuvataan nykytila, hankekohtaiset tavoitteet ja tehdyt 

päätökset.

➢ Kunnossapidon huomioimisen edistämiseksi suunnitteluperusteet 
tulisi olla hyväksytty kunnossapidon kanssa. 
➢ Tällä tavoin kunnossapidon tarpeet ja vaatimukset saadaan ohjaamaan 

raitiotiehankkeen suunnittelua.
➢ Suunnittelijat eivät itsessään voi huomioida täysin kaikkea.
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Suunnitteluperusteet



➢ Tietomallipohjainen kunnossapitomenetelmä edellyttää toimiakseen 
yhteistä tiedonhallintajärjestelmää. 
➢ Sen avulla voidaan varmistaa tiedon kulku hankkeen koko elinkaaren ajalle 

suunnittelusta kunnossapitoon.
➢ Esim. kunnossapidon ei enää tarvitsisi laatia omia lähtötietomittauksia, mikäli 

kyseiset mittaukset on jo laadittu suunnitteluvaiheessa.

➢ Vältytään tuplatöiltä ja edesautetaan sähköistä 
tiedonhallintamenetelmää.
➢ Siiloutuneesta tiedonhallinnasta kohti avointa tiedonhallintaa. 

16

Yhteinen tiedonhallintajärjestelmä



➢ Kunnossapidon hyödyntämät aineistot ei tarvitse laatia kiireellä.
➢ Voi tehdä vasta rakennussuunnitelmien valmistuttua.

➢ Kunnossapidon huomioiminen suunnittelussa voi kasvattaa 
kustannuksia, mutta pitkällä tähtäimellä maksaa itsensä takaisin.
➢ Rakenteiden muokkaaminen rakentamisen jälkeen kallista. 

➢ Tietomallinnuksen avulla saadaan kunnossapidon 
elinkaarikustannukset selville jo suunnittelussa.

➢ Aikataulutus:
➢ Kunnossapidon kannalta olennaista tietää, rakenteiden/laitteiden takuuajat, 

ettei käy niin, että takuuajat umpeavat ennen käyttö-/kunnossapitovaiheen 
alkua.
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Toimintamallin perusteita



➢ Proaktiivinen kunnossapito edellyttää kehittynyttä ja ajantasaista 
tiedonhallintaa. 
➢ Työtehtävien ennakointi perustuu kunnossapidettävien kohteiden ja laitteiden 

kuntotasoon, mikä saadaan kuntomittauksilla, tarkastuksilla tai muiden 
havainnointien perusteella.

➢ Ajantasainen tieto kertoo myös tilaajalle kunnossapidon työn laadun, ja toimii 
tilaajalle laadunvarmistuksena.

➢ Nykyään tiedonhallintaohjelmistot tukevat tiedon lisäämistä 
esimerkiksi mobiililaitteiden ja ajoneuvoihin lisättyjen 
mittauslaitteiden avulla.
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Toimintamallin perusteita



➢ Esitetään kirjattuna dokumentteihin, miksi juuri tietyt rakenteet tai 
materiaalit ovat valittu suunnitelmiin.
➢ Tällä tavoin kunnossapidon vaatimukset huomioidaan rakentamisvaiheessa, 

jolloin dokumentit toimivat kuin laadunvarmistuksena kunnossapidon 
kannalta.

➢ Mikäli rakennetun kohteen mittaukset ovat tietyn toleranssin sisällä 
verrattuna suunnitelma-aineistoon, niin toteutusmalliaineisto voisi 
toimia ainakin lähtökohtaisesti lähtötietona toteumamallille.. 
➢ Tällä tavoin tietoa ei katoa sen siirtyessä rakentamiselta kunnossapitoon. 

Toteumamallin mittausaineisto tulisi olla muodossa, jossa sitä voidaan käsitellä 
kunnossapidossa tai muissa jatkotoimenpiteissä.
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Mahdollisia toimenpiteitä



➢ Tutkimuksessa laaditun toimintamallin testaaminen käytännössä:
➢ Toimintamallin mukainen toiminta kunnossapidon huomioimisessa, raitiotien 

suunnittelussa, sekä yhteisen tiedonhallintajärjestelmän hyödyntämisessä 
osana kunnossapidon tiedonhallintaa.

➢ BuildingSMART Finlandin tulisi lisätä YIV-ohjeistukseen:
➢ Ohjeet ja vaatimukset inframallin hyödyntämiselle kunnossapidossa.

➢ Yksilöllisten tunnistetietojen ja sen perusteella laadittujen 
rekisteritietojen lisääminen suoraan mallipohjaiseen aineistoon 
edellyttää jatkotutkimuksia. 
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Kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset



Kiitos

Kysymyksiä?

Linkki diplomityöhön Oulun yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Jultikassa: 

http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202102171180
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