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Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tietopalvelun käyttöä voidaan te-
hostaa NCC Roads Oy:n Lappeenrannan tienhoidon alueurakassa. Opinnäyte-
työ rajautui alueurakoinnin soratien hoitoon ja liikenneympäristön hoitoon kesä-
aikana eikä työssä käsitelty talvihoitoa, alueurakointia, laatuvaatimuksia, kus-
tannusseurantaa tai järjestelmiä enempää kuin työn kannalta oli tarpeellista.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa on perehdytty lyhyesti soratien hoitoon ja lii-
kenneympäristön hoitoon sekä Lappeenrannan alueurakassa käytettävään tie-
topalveluun. Projektikertomuksessa selvitettiin, miten WebAutoria voidaan hyö-
dyntää työnjohdon sekä aliurakoitsijoiden käytössä ja miten tietopalvelun avulla 
parannetaan valvontaa, kustannusseurantaa, raportointia ja turvallisuusdoku-
mentointia. Tietoa kerättiin Tiehallinnon ja Liikenneviraston ohjeista, Internetistä 
sekä haastattelemalla NCC:n työntekijöitä. 

Opinnäytetyön tuloksena ilmeni, että tienhoidon tietopalvelun käytön ongelma-
kohtia ovat tietopalvelun tiedonsiirron epäluotettavuus, työnjohtoresurssit sekä 
aliurakoitsijoiden asenteet tietopalvelun Autori-sovellusta kohtaan. Näiden on-
gelmien ratkaisu vaatii jatkuvaa sovelluksen sekä laitteiden päivitystä, työnjoh-
dosta pätevää henkilöä valvomaan Autorin käyttöä sekä uusia keinoja motivoida 
aliurakoitsijoita käyttämään Autoria. Jatkossa selviää, otetaanko Lappeenran-
nan alueurakassa työnjohdon lisäksi WebAutori käyttöön aliurakoitsijoilla sekä 
mahdollisesti selvittää tietopalvelun soveltamista esimerkiksi kulunvalvonnassa. 

Asiasanat: tietopalvelu, WebAutori, soratien hoito, liikenneympäristön hoito 
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The purpose of the study was to determine how to improve the use of the infor-
mation service on the area contract of Lappeenranta.  The study was commis-
sioned by NCC Roads Oy Lappeenranta. This thesis does not take a stand to 
the winter maintenance, the area contract, the quality requirements, the cost 
control or the systems if it is not necessary. 

The theoretical part of this thesis tells shortly about the maintenance of the 
gravel road and the traffic environment and about the information service. After 
that the use of the WebAutori used by the supervision of work and the subcon-
tractors is determined. It is also determined how to use the information service 
more effectively in the supervision, the cost control, the reporting and the safety 
documentation. The information was gathered from literature by the Finnish 
Road Administration and the Finnish Transport Agency, the Internet and by in-
terviewing NCC’s employees. 

The results of the study show that problems of the information service are the 
unreliable data transfer, the lack of supervision of work and the problems with 
the attitude of the subcontractors. To solve these problems there is need to con-
tinuously update the application and the devices, a qualified person to supervise 
the use of the Autori and new ways to motivate the subcontractors to use the 
Autori. Further study can show if it is possible to take the WebAutori use also by 
the subcontractors and if the information service can be used to for example the 
access control. 

 

Keywords: information service, WebAutori, maintenance of the gravel road, 
maintenance of the traffic environment 
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1 Johdanto 

NCC (Nordic Construction Company) on pohjoismainen rakennus- ja kiinteistö-

kehitysalan yritys. Suomessa NCC:n yritysperheeseen kuuluu NCC Rakennus, 

NCC Asuminen, NCC Property Deveploment sekä NCC Roads. NCC Roadsin 

toimialoja ovat kiviainestuotanto, asfalttiurakointi ja tienhoitopalvelut. NCC 

Roads toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Pietarin alueel-

la. (1.) 

NCC Roadsin tienhoitopalvelut sisältävät tien ja tieympäristön hoitoa ja kunnos-

sapitoa. Suomen alueurakoista NCC Roadsin hoidossa ovat Harjavalta, Imatra, 

Kajaani, Kittilä, Lappeenranta, Mäntsälä ja Sodankylä. Lappeenrannan alueu-

rakka 2009–2016 sisältää yleisten teiden hoidon ja ylläpidon urakka-alueella. 

Urakan tavoitteena on turvata alueen tienkäyttäjille turvalliset ja yllätyksettömät 

olosuhteet. Tilaajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus, joka vaati urakoissa 

käytettävän ajantasaseurantajärjestelmää. (1.) 

Eri yritykset käyttävät erilaisia tietopalveluita urakoissaan ajantasaseurantajär-

jestelminä. NCC:n tienhoidon urakoissa käytetään ajantasaseurantajärjestel-

mänä Tietomekka Oy:n tarjoamaa T&M Alueurakka-tietopalvelua sekä T&M 

Autori- ja WebAutori-sovelluksia. (2.) 

Opinnäytetyön tavoitteena on tietopalvelun käytön tehostaminen Lappeenran-

nan alueurakan soratien hoidon ja liikenneympäristön hoidon valvonnassa, kus-

tannusseurannassa, raportoinnissa ja turvallisuusdokumentoinnissa. Opinnäyte-

työ rajautuu alueurakoinnin soratien hoitoon ja liikenneympäristön hoitoon ke-

säaikana. Talvihoitoa, alueurakointia, laatuvaatimuksia, kustannusseurantaa tai 

järjestelmiä ei käsitellä enempää kuin työn kannalta on tarpeellista.  

Opinnäytetyössä käsitellään aluksi lyhyesti soratien hoitoa ja liikenneympäris-

tönhoitoa sekä urakassa käytettävää tietopalvelua. Sen jälkeen tarkastellaan 

tarkemmin, miten Lappeenrannan alueurakassa voidaan hyödyntää paremmin 

tietopalvelua ja erityisesti WebAutorin käyttöä. 
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2 Soratien ja liikenneympäristön hoito 

2.1 Soratien hoito 

Soratien kunto muodostuu rakenteellisesta kunnosta ja pintakunnosta. Ylläpi-

dolla vaikutetaan soratien rakenteelliseen kuntoon ja varmistetaan soratien kul-

kukelpoisuus sekä rakenteiden toimivuus. Soratien hoidon toimenpiteillä vaiku-

tetaan tien pintakuntoon ja varmistetaan tien päivittäinen liikennöitävyys. (3, s. 9 

- 10.) 

Kuvassa 1 on esitetty soratien kunnon osatekijät ja niihin kuuluvat tekijät. 

 
Kuva 1. Soratien kunnon osatekijät (3, s. 10) 

Soratieluokka ja ympäristön asettamat reunaehdot määrittävät soratien hoidon 

ja ylläpidon. Toimintatavat yhtenäistetään niin, että hoito ja ylläpito toteutetaan 

mahdollisimman kustannustehokkaasti ja alueurakoissa toimitaan samalla taval-

la. (4, s. 13.) 

Soratien pitäminen hyvässä kunnossa edellyttää, että urakoitsija ajoittaa tehtä-

vien toteuttamisen oikeaan aikaan, valitsee oikeat työvälineet ja materiaalit toi-

menpiteiden suorittamiseen sekä toteuttaa tehtävät oikein ja ammattitaitoisesti 

(3, s. 32). 
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Kesäajan hoitotoimenpiteistä keskeisimmät ovat soratien muotoilu ja tasaami-

nen, pölynsidonta, ojien ja rumpujen hoito, tienvarsien niitto ja vesakonraivauk-

set, sorastus sekä varusteiden ja laitteiden hoito  (3, s. 9). 

Niitto ja vesakonraivaus sekä ojien ja rumpujen hoito käsitellään kohdassa 2.2 

Liikenneympäristön hoito. 

2.1.1 Soratien muotoilu ja tasaaminen 

Keväällä tien pinnan tasauksella varmistetaan tien kulkukelpoisuus ja pidetään 

tien pinta tasaisena laatuvaatimusten mukaisesti. Tasaustyö ajoitetaan tien pin-

nan sulamisvaiheeseen. Tasaustyö kuohkeuttaa tien pintaa ja nopeuttaa tien 

pinnan kuivumista kasvattamalla kulutuskerrosmateriaalin vettä haihduttava 

pinta-alaa. (3, s. 36.) 

 

Kevätmuokkauksessa kulutuskerros saatetaan tasapaksuksi ja homogeenisek-

si. Samalla tasoitetaan tien epätasaisuudet, palautetaan tien oikea poikkileik-

kausmuoto sekä poistetaan reunapalteet ja hyödynnetään tien reunoille siirtynyt 

murske. Kuvassa 2 näkyy, kuinka soratietä muokataan lanan avulla. (3, s. 37.) 

 

 
Kuva 2. Soratien muokkausta lanalla (3, s. 40) 
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Kesän aikana tien pinnan tasauksella korjataan laajemmat kuoppa- ja reikäjonot 

sekä urat. Tasaustyö tehdään, kun tien pinta on riittävän kostea. Tasauksessa 

säilytetään tien pinnan ja kaarteiden sivukaltevuudet laatuvaatimusten mukaan. 

(3, s. 46 – 47.) 

Syksyn tasauksella huolehditaan tienpinnan tasaisuudesta ja saatetaan tien 

pinta oikeaan sivukaltevuuteen. Oikein ajoitetulla ja toteutetulla syystasauksella 

estetään syyssateiden aikana reikiintyneen ja urautuneen tienpinnan jäätyminen 

epätasaisena. (3, s. 52.) 

2.1.2 Pölynsidonta 

Kevätpölynsidonta tehdään sekoitussuolauksena muokkauksen yhteydessä heti 

pintakelirikon loputtua. Runkokelirikkoisilla teillä kevätpölynsidonta tehdään vas-

ta kelirikkovaiheen päätyttyä (3, s. 41.) 

Kesällä osalla sorateistä joudutaan tekemään lisäpölynsidontaa erityisesti asu-

tuilla ja aukeilla alueilla haitallisen pölyämisen estämiseksi. Lisäpölynsidonta 

tehdään pintasuolauksena, joko liuos- tai hiutalesuolalla, jossa suola levitetään 

tasoitetulle tien pinnalle kulutuskerrosta sekoittamatta. Tien pinnan ollessa pa-

hasti reikiintynyt ja purkaantunut niin, että tie on tasattava tai muokattava uudel-

leen, tehdään lisäpölynsidonta sekoitussuolauksena. (3, s. 46.) Kuvassa 3 sora-

tielle levitetään suolaliuosta estämään pölyäminen.  

 
Kuva 3. Soratien pölynsidontaa suolaliuoksella (3, s. 44) 
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2.1.3 Sorastus 

Kevätsorastusta voidaan tehdä keväällä pintakelirikon hoidon takia ja myö-

hemmin kelirikkokauden jälkeen. Sorastus tulee tehdä silloin, kun kosteutta on 

sopivasti ja lisämurske tarttuu hyvin irrotettuun tien pintaan. Uusi materiaali levi-

tetään oikeaan poikkileikkausmuotoon tasatulle irtonaiselle pinnalle. Levitetty 

materiaali sekoitetaan vanhaan kulutuskerrokseen ja tasataan tiehöylällä, lanal-

la tai kuorma-auton alusterällä. Lopuksi kulutuskerros tiivistetään. (3, s. 36; 3, s. 

52 - 53.) 

Syyssorastuksella varmistetaan kulutuskerroksen paksuuden säilyminen riittä-

vänä ja sen rakeisuuden säilyminen oikeana. Syyssorastus tehdään yleensä 

syys-lokakuussa, kun tien pinta on sopivan kostea. (3, s. 52.) Kuvassa 4 teh-

dään syyssorastusta.  

 
Kuva 4. Syyssorastusta (3, s. 53) 

2.1.4 Tienpinnan paikkaus 

Yksittäiset kuopat tai lyhyet reikäjonot voidaan paikata tiehöylällä, lanalla, tielle 

päin luovuttavalla kuorma-auton alusterällä tai käsityönä silloin, kun soratie on 

pääosin kunnossa eikä sitä kannata tasata. Paikkaustyöt tehdään mahdollisim-

man pian haitallisten kuoppien ilmaannuttua. (3, s. 46.) Kuvassa 5 kuorma-

auton alusterällä tasoitetaan lyhyttä reikäjonoa.  
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Kuva 5. Soratien paikkausta (3, s. 46) 

2.1.5 Oja- ja luiskamateriaalin hyödyntäminen kulutuskerroksessa 

Ojituksen yhteydessä voidaan tilaajan hyväksynnällä käyttää kulutuskerrosma-

teriaalina oja- ja luiskamateriaalia. Menetelmä ei sovellu käytettäväksi, jos oja- 

ja luiskamateriaalissa on runsaasti hienoainesta ja humusta. Työ tehdään sa-

teettomana aikana. Tielle nousseet kivet, turpeet ja juurakot poistetaan, vanha 

kulutuskerros irrotetaan ja sekoitetaan reunamateriaalin sekä mahdollisen lisä-

murskeen kanssa. Kulutuskerros tiivistetään koko ajoradan leveydellä. Lopuksi 

muotoillaan sisäluiska ja puhdistetaan rummut irtomateriaalista ja lietteestä. (3, 

s. 49.) Kuvassa 6 reunamateriaalia nostetaan lanan avulla tielle.  

 
Kuva 6. Reunamateriaalin nostoa tielle lanalla (3, s. 49) 

2.2 Liikenneympäristön hoito 

Liikenneympäristön hoito on osa päivittäisen liikennöitävyyden turvaamista. Lii-

kenneympäristön hoito käsittää tiealueen puhtaanapidon varustuksineen sekä 

viheralueiden, kuivatusjärjestelmien, liikennemerkkien, reunapaalujen, kaitei-

den, aitojen, meluesteiden sekä pohjavesisuojausten hoidon. (5, s. 10.) 
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2.2.1 Viheralueiden hoito 

Viheralueiden hoidolla tuetaan liikenneturvallisuutta huolehtimalla riittävistä nä-

kemistä, liitetään tie luontevasti ympäristöönsä, luodaan tieympäristölle viih-

tyisä, siisti ja elinvoimainen ilme sekä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta tie-

ympäristössä (5, s. 12). 

Viheralueet hoidetaan tien muun kunnossapidon tasoisesti niin, että käsitys tien 

asemasta tieverkossa vahvistuu. Viheralueet hoidetaan liikenneturvallisuutta 

ylläpitäen ja edistäen. (5, s. 14.) 

Tilaaja määrittelee toimenpiteiden kiertoajat: vesakonraivaus 2–3 vuoden vä-

lein, niitto 1–2 kertaa kesässä. Sorateiden varret niitetään yleensä kerran ke-

sässä ja vesakot raivataan kolmen vuoden välein Liikenneviraston vihertöitä 

koskevien tuotekorttien ja muiden urakkaan liitettyjen asiakirjojen mukaisesti. (3, 

s. 47; 5, s. 16.) 

2.2.2 Puhtaanapito 

Puhtaanapidolla huolehditaan, että tiealue varustuksineen sekä tien vieri- ja 

liitännäisalueet pysyvät yleisen siisteyskäsityksen mukaisessa kunnossa, visu-

aalisesti miellyttävinä sekä terveydelliset ja liikenneturvallisuuden vaatimukset 

täyttävinä (5, s. 17). 

Kevään aikana kaikki päällystetyt pinnat harjataan tarpeen mukaan. Taajamissa 

tärkeillä paikoilla hiekka ja roskat harjataan varovasti pois myös viherkaistan 

päältä. (5, s. 17.) 

Pysäkkikatosten kunnossapitoon luetaan katosten ja pysäkkien varusteiden 

puhtaanapito ja muu päivittäinen hoito, korjaaminen ja ohjelmoitu uusiminen. 

Kunnossapidolla varmistetaan pysäkkikatosten turvallisuus, toimivuus ja hou-

kuttelevuus. (5, s. 30.) 
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2.2.3 Kuivatusjärjestelmä 

Kuivatusjärjestelmällä varmistetaan, että tiealueelle satava tai kulkeutuva vesi 

johdetaan asianmukaisesti pois niin, ettei liikenne eikä tien pinta ja runko kärsi 

ylimääräisestä vedestä ja kosteudesta (5, s. 19). 

Kuivatusjärjestelmän osia ovat sivuojat ja rummut, laskuojat, reunatuet ja kou-

rut, hulevesikaivot ja -viemärit ja pumppaamot, salaojat kaivoineen, teiden pin-

tarakenteen kaltevuus ja sorateillä pientareen tasaisuus (palteettomuus) (5, s. 

19). 

Sivuojien ja laskuojien hoito 

Herkästi routivilla teillä ojat kunnostetaan yleensä kesäkuun loppuun mennessä, 

jotta luiskat ehtivät ruohottua ennen talvea. Reunapalteet poistetaan ojituksen 

yhteydessä, mikäli niitä ei ole poistettu muokkaustyössä. Myös liettyneet rum-

mut avataan ojituksen yhteydessä. (5, s. 48.) Kuvassa 7 tehdään kaivinkoneella 

sivuojan kunnostusta.  

 
Kuva 7. Sivuojan kunnostusta ja kunnostettu sivuoja (3, s. 48) 

Laskuojien kunto vaikuttaa oleellisesti soratien kuivatuksen toimivuuteen. Las-

kuojia kunnostetaan ensisijaisesti ojitusten yhteydessä vuosittaisen ohjelmoin-

nin ja työnsuunnittelun mukaisesti. Työt ajoitetaan alkukesään. Pieniä laskuoji-

en aukaisuja tehdään tarpeen ilmaantuessa. (3, s. 49.) Kuvassa 8 on esitetty 

tukkeutunut ja toimiva laskuoja.  
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Kuva 8. Tukkeutunut ja toimiva laskuoja (3, s. 50) 

Rumpujen hoito 

Rumpujen toimivuus varmistetaan rumpujen hoidolla. Rumpujen hoito käsittää 

kunnon tarkkailun ja toimivuuden palauttamiseksi tehtäviä päivittäisiä töitä, ku-

ten lietteestä, kasvillisuudesta, kivistä ja roskista aiheutuneiden tukkeumien 

poistamisen. Rumpujen hoitotyöt tehdään pääsääntöisesti kelirikon päättymisen 

jälkeen keväällä ja alkukesällä sekä aina ojitusten yhteydessä. (3, s. 50.) 

2.2.4 Liikennemerkit ja reunapaalut 

Merkeillä varoitetaan, ohjataan ja opastetaan liikennettä sekä välitetään infor-

maatiota tienkäyttäjille. Liikennemerkkien kunnossapitoon luetaan opastus- ja 

muiden liikennemerkkien sekä muiden liikenteenohjauslaitteiden hoito ja ohjel-

moitu uusiminen. Kunnossapidolla varmistetaan liikennemerkkien jatkuva toimi-

vuus. Huolehditaan, että liikennemerkit pysyvät toiminnallisessa kunnossa: ovat 

puhtaita ja kaikkina vuoden ja vuorokaudenaikoina selvästi havaittavia sekä 

näkyvyydeltään ja heijastavuudeltaan vähintään välttäviä. (5, s. 22.) 

Reunapaalut parantavat optista ohjausta etenkin pimeällä sekä huonolla säällä 

että kelillä. Reunapaalut pidetään kunnossa siten, että ne toimivat johdonmu-

kaisesti ja autoilijaa harhauttamatta pimeällä. Huolehditaan paalujen eheydestä 

ja suoruudesta sekä tarkistetaan, että paalujen heijastimet ovat paikoillaan ja 

kunnossa. (5, s. 22 - 23.) 

2.2.5 Kaiteet ja aidat 

Kaiteisiin kohdistuvat toimenpiteet valitaan ja kohdistetaan liikenneturvallisuus-

vaikutusten perusteella, ei kaiteen nykyisen korkeuden eikä ulkonäön perusteel-
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la. Kaiteet, joihin on törmätty, korjataan hoidon yhteydessä. Muita ylläpitotoi-

menpiteitä ovat teräskaiteen ruostuneiden tai lommoutuneiden osien korvaami-

nen uudella sekä betonikaiteen oikaiseminen painuneessa tien kohdassa. (5, s. 

24 - 26.) 

Riista-aitojen kuntoa seurataan säännöllisesti ja seurannan perusteella korja-

taan kaatuneen puun tai hirvien rikkomat kohdat sekä hirvien poispäästämisen 

yhteydessä poliisin avaamat kohdat. Lisäksi pensaat raivataan aidan vierestä. 

(5, s. 27.) 

Kallioleikkausten suoja-aitojen kuntoa seurataan säännöllisesti, koska rikoslain 

44 luvun 12 § edellyttää, että jyrkänteet on kunnolla merkitty tai suojattu (5, s. 

27). 

2.2.6 Meluesteet 

Meluesteiden hoidolla tuetaan ympäristön viihtyisyyttä. Hoito osoitetaan riittävän 

tarkasti ja huomioidaan viherhoitokorteissa tai -suunnitelmissa. Hoitotoimenpi-

teisiin kuuluu myös töhryjen poisto muovi-, metalli- ja betonipinnoista, puhdis-

tamista helpottavan vaha- tms. pinnoitteen uusiminen tai päällemaalaus puisis-

sa meluesteissä sekä rikkoutuneiden lasien vaihto uusiin. Meluesteiden hoidon 

laadunvalvontaan kiinnitetään huomiota tarkastuksin ja katselmuksin. (5, s. 28 – 

29.) 

2.2.7 Pohjavesisuojaukset 

Pohjavesisuojausten hoidolla ja ylläpidolla huolehditaan siitä, että suojaukset 

säilyttävät toimintakykynsä. Mahdolliset suojausta heikentävät vauriokohdat 

korjataan mahdollisimman ripeästi. Pohjavesisuojausalueet merkitään myös 

maastoon. (5, s. 33.) 
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3 Tietopalvelu 

Tietomekka Oy on yritys, joka tarjoaa asiakkailleen tietopalveluja, joita voidaan 

käyttää esimerkiksi tienhoitourakoiden valvonnan työkaluna tai alueurakoissa 

ajantasaseurantajärjestelmänä. Tietopalvelu on kokonaisuus, joka sisältää so-

vellukset maasto- ja toimistokäyttöön, niiden ylläpidon ja kehittämisen sekä 

käyttäjien tukipalvelun. Palveluita käytetään puhelimella, tabletilla ja tietokoneel-

la. (2.) 

3.1 T&M Autori-sovellukset 

Työkaluina tietopalvelun hyödyntämisessä käytetään puhelimella Autori-

sovellusta sekä tabletilla että kannettavalla tietokoneella WebAutori-sovellusta. 

Autori- ja WebAutori-sovelluksella tallennetaan tierekisteriosoitteen perusteella 

toimenpidepaikat, laatumittaukset, käytetyt materiaalit ja maastohavainnot. 

Toimenpiteiden liitteiksi voidaan maastosta ottaa digitaalisia valokuvia. Tiedot 

lähetetään päätelaitteesta palvelimelle urakan tiedonhallintasovellukseen käyt-

täen kaksisuuntaista langatonta tiedonsiirtoa. Sen jälkeen, kun tieto on siirretty 

palvelimelle, voidaan se siirtää automaattisesti toisiin järjestelmiin. (6, s. 3 - 4; 7; 

9.) 

Kuljettaja voidaan opastaa oikeaan kohteeseen paikkatietojen avulla käyttämäl-

lä Autori- ja WebAutori-sovelluksen dynaamista karttapohjaa (6, s. 4). 

3.1.1 T&M Autori 

Autorin lokilaskurin avulla tallennetaan ylös tehdyt hoitotyöt. Autorista voi valita 

halutun laskurin aktiiviseksi numeronäppäimellä työn alkaessa ja sammuttaa 

työn päätyttyä. Kartalta nähdään suoritettavan työn lisäksi tierekisteriosoite, 

ajonopeus sekä määrät matkasta ja ajasta, kun laskuri on päällä. Traktorille, 

kuorma-autolle, huoltoautolle, tiehöylälle ja kaivinkoneelle löytyvät omat lokilas-

kurinsa. Kuvassa 9 on esitetty, miltä traktorin kesähoidon lokilaskuri näyttää. 
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Kuva 9. Traktorin kesähoidon Autori näkymä 

Muistion avulla voidaan tehdä materiaalikortti, jossa ilmoitetaan toimenpitee-

seen mennyt materiaali ja määrä (kuva 10). 

 
Kuva 10. Muistiossa voidaan tehdä materiaalikortti 

, 
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Materiaalikortin lisäksi Autorilla voidaan tehdä konetarkastuskortti. Kuvassa 11 

on esitetty Autorin konetarkastuskortti. 

 
Kuva 11. Konetarkastuskortti 

3.1.2 WebAutori 

WebAutorin kartta näyttää ajantasaisen tieosoitteen sekä kartat että ilmakuvat, 

tiestö- ja siltatiedot sekä sääasematiedot kelikamera kuvineen. Kartalle voidaan 

valita näkyviin myös lisäinformaatiota kuten esimerkiksi soratieluokka, viherhoi-

toluokka tai valaistus (kuva 12). 

 
Kuva 12. WebAutorin karttanäkymä (10) 

Muistioraportoinnilla voidaan tallentaa laadunvarmistuksen havaintoja sekä teh-

dä hoitotyön kuittaus, kitkamittaus, työkonetarkastus, työturvallisuutta mittaava 

MVR- mittari, materiaalikortti ja sillan vuositarkastus (kuva 13). 
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Kuva 13. Muistiossa saa tehtyä erilaisia kortteja (10) 

Pikakirjauksen avulla voidaan nopeasti kirjata ylös havaittu puute tietyllä välillä 

tai pisteessä (kuva 14). 

 
Kuva 14. WebAutorin pikakirjausvalikko (10) 

3.2 T&M Alueurakka-tietopalvelu 

T&M Alueurakka-tietopalvelu on Internet-palvelimelle tehty urakan tiedonhallin-

tasovellus. Tietopalvelun avulla urakoitsija pystyy seuraamaan reaaliajassa töi-

den etenemistä sekä sovellukseen kirjatuista tiedoista koostamaan erilaisia yh-
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teenvetoraportteja laatu-, toimenpide-, materiaali- ja kustannusseurantaa var-

ten. (6, s. 1, 7; 7.) 

Maastossa tehdyt laadunvarmistukset, suoritetut hoitotyöt ja ajetut reitit kirja-

taan järjestelmään mobiililla päätelaitteella suoraan työtehtävän yhteydessä. 

Tiedot lähetetään Internetin välityksellä tietopalveluun, mistä niitä voidaan hyö-

dyntää myöhemmin. Tietopalvelun tärkeimpiä ominaisuuksia on, että se sitoo 

kaikki toimenpiteet tierekisteriin.  (6, s. 2.) 

Kaikista maastossa kirjatuista toimenpiteistä on nähtävissä toimenpiteen paik-

ka, aika, kirjaaja sekä tehty toimenpide. Tietohakua tehdessä voidaan asettaa 

erilaisia rajausehtoja, joiden perusteella haettu tieto esitetään karttapohjalla se-

kä taulukkona kartan alapuolella. (6, s. 7.) 

Kuvassa 15 on Lappeenrannan tienhoitourakan tiedonhallintasovelluksen etusi-

vu. 
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Kuva 15. Urakan tiedonhallintasovelluksen etusivu, Lappeenrannan tienhoi-

tourakka (8) 

3.2.1 Laadunvarmistus 

Tietopalvelun avulla varmistetaan, osoitetaan ja raportoidaan laadun toteutumi-

nen. Päivittäisen työmaapäiväkirjan ylläpito voidaan tehdä sähköisesti päiväkir-

ja-osiossa. Työkoneiden seurantatiedoista voidaan liittää päiväkirjaan käytetyt 

resurssit, toimenpiteet ja niiden kestot sekä palvelusta löytyvät tiesäätiedot. (6, 

s. 2; 8.) 

Kuvassa 16 on esitetty työnjohdon WebAutorilla tallennetut tiestötarkastukset. 

Hakua voi rajata ajajan, päivämäärän ja tierekisteriosoitteen avulla. Myös kartal-

la esitetty tieto voidaan vaihtoehtoisesti näyttää eri kuljettajien reitteinä. Tiestö-

tarkastusten avulla urakoitsija pystyy osoittamaan tilaajalle, että tiestö on tar-
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kastettu sopimuksen mukaan. Kartan avulla myös urakoitsija itse näkee nope-

asti mitkä tiet ovat tarkastettu ja mitkä täytyy vielä tarkastaa. 

 
Kuva 16. Tiestötarkastusten avulla varmistetaan laadun toteutuminen (8) 

Päiväkirjaan saadaan suoraan haettua tietopalvelusta päivän säätiedot sekä 

resurssit, kuten kuvassa 17 on esitetty. Päiväkirjoja voidaan tarkastella jälkeen-
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päin päiväkirjahaun avulla halutulta aikaväliltä. Päiväkirjan saa sivulta helposti 

tulostettua tulostusikkunan kautta tilaajan allekirjoitettavaksi. 

 
Kuva 17. Työmaapäiväkirja (8) 

3.2.2 Turvallisuusdokumentointi 

Työkoneiden tarkastukset ja MVR-mittarin teko onnistuu tietopalvelun tarkas-

tukset osiossa. Kortit voidaan tehdä myös Autoria tai WebAutoria hyödyntäen 

maastossa. (8.) 
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Kuvassa 18 on tietopalvelusta löytyvä WebAutorilla tehty konetarkastus. Kortis-

ta näkee tarkastustietojen lisäksi tarkastuksen tekopaikan tierekisteriosoitteen 

sekä liitteenä olevan kuvan työkoneesta. 

 
Kuva 18. Työkonetarkastuskortti (8) 

Kuvassa 19 on tietopalvelussa tehty MVR-mittari. Kaikki urakan tehdyt MVR-

mittarit on haettavissa tietopalvelusta halutulta ajalta. 
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Kuva 19. MVR-mittari (8) 

Tietopalvelusta saadaan graafinen yhteenveto, miten MVR-mittari on toteutunut 

halutulla aika välillä. Taulukossa 1 on tarkasteltu Lappeenrannan urakan MVR-

mittarin vaihtelua touko–heinäkuun aikana. 

Taulukko 1. MVR-mittarin graafinen tarkastelu (8) 
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3.2.3 Valvonta 

Sähköisellä ajantasaisella seurantajärjestelmällä voidaan seurata tehtyjä toi-

menpiteitä omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta sekä ajoradalla että 

kevyen liikenteen väylillä. Jokaisen kuljettajan suoritemäärät ja työtunnit on ra-

portoitavissa halutulta aikaväliltä. (6, s. 2; 7; 8.) 

Kuvassa 20 on tehty kesähoidon töistä rajattu haku. Kartassa näkyy, mitä toi-

menpiteitä on tehty missäkin ja taulukosta tehdyt suoritemäärät hoitoluokittain 

matkassa ja ajassa. Hakua voi rajata myös niin, että vain tietyn kuljettajan suo-

ritteet näkyvät. Kesähoidon töihin kertyvien tietojen avulla valvotaan aliurakoitsi-

joiden toimenpiteitä. 

 
Kuva 20. Aliurakoitsijoita valvotaan kesähoidon työt osiossa (8) 

3.2.4 Kustannusseuranta 

Tietopalvelusta saadut materiaalikäytöt ja suoritemäärät voidaan kirjata erilli-

seen kustannusseurantajärjestelmään. Laskujen tarkastuksen yhteydessä voi-

daan tarkastaa tehtyjen töiden suoritemäärien paikkaansa pitävyyttä tietopalve-

lusta saatavien tietojen avulla. (9.) 
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Kesähoidon työt -osiosta saadaan suoritemäärät ja materiaaleja voidaan tarkas-

tella materiaalivarastot -osiossa. Kuvassa 21 näkyy materiaalit, joita on käytetty 

touko–elokuun aikana urakassa. Hakua voi aikavälin lisäksi rajata materiaalin 

tai kuljettajan mukaan. Tietopalvelu kertoo, kuinka paljon materiaalia on käytetty 

yhteensä sekä erikseen eri varastoista otetut määrät. 

 
Kuva 21. Materiaalivarastosta näkyy, mitä materiaaleja on käytetty (8) 

3.2.5 Raportointi 

Tiestö- ja kelintarkastusreitit ja havainnot tallentuvat ajantasaiseen seuranta- ja 

raportointijärjestelmään. Lisäksi urakka-alueella on tiestöllä poikkileikkauspistei-

tä talvihoidon toimenpideraportointia varten. Raportointipisteen ohi ajettaessa 

Autorin tai WebAutorin päällä ollessa tieto siirtyy automaattisesti tilaajan maan-

teiden kunnossapidon alueurakoiden seurantajärjestelmään eli AURA-
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järjestelmään. Myös 2–3 kilometrin etäisyydellä poikkileikkauspistettä tehdyt 

kitkamittaukset tallentuvat AURAan. (6, s. 5; 8.) 

Kuvassa 22 on esitetty työnjohdon havainnot rajattuna linja-autopysäkkeihin. 

Tietopalvelun koostamasta listasta näkee havainnon tekijän, tierekisteriosoit-

teen sekä tiedon, mitä havainto koskee.  

 
Kuva 22. Työnjohdon havainnot (8) 

Havainnon tunnisteesta klikkaamalla pääsee tutkimaan havaintokorttia tarkem-

min. Kortin saan myös tulostettua pdf-tiedostona ulos tietopalvelusta (kuva 23). 
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Kuva 23. Havaintokortti tulostettuna pdf-tiedostoksi (8) 

Tien päällä tehdyt kitkamittaukset siirtyvät tietopalvelun kitkamittaukset -osioon, 

missä niitä voidaan tarkkailla halutuilla rajausehdoilla. Kuvassa 24 on haettu 

tehdyt kitkamittaukset helmikuussa 2013. Tiedon tarkastelutavaksi on valittu 

kortti, josta näkee kitkamittauksen tekijän, ajan, tierekisteriosoitteen sekä mita-

tun kitka-arvon. Kortin tunnisteesta pääsee tarkastelemaan kitkakorttia tarkem-

min. 
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Kuva 24. Kitkamittaukset (8) 
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4 Case 2014 Lappeenranta 

4.1 Työnjohdon WebAutori 

Toukokuun alussa työnjohdolla otettiin käyttöön Samsung Galaxy tab kolme- 

tabletit ja WebAutori sekä järjestettiin koulutusta niiden käyttöön.  

WebAutorin avulla pystytään paremmin ja havainnollisemmin käyttämään tieto-

palvelua entisiin T&M Autori-puhelimiin verrattuna. 

Pikakirjaus mahdollistaa nopean ja helpon tavan tallentaa havaintoja ja tarvitta-

via toimenpiteitä tiestöllä ajaessa. Laadunvarmistuksen havaintojen lisäksi 

muistiolla pystytään myös tekemään maastossa konetarkastus, MVR-mittari ja 

kitkamittaus sekä lisäämään kortteihin tarvittaessa havainnollistavia valokuvia. 

Autorin ja WebAutorin kortit ovat melkein samanlaiset pieniä eroavaisuuksia 

lukuun ottamatta. WebAutorin kortit ovat löydettävissä yhden painikkeen takaa 

sekä kortin sisältö on nähtävissä yhdellä sivulla, toisin kuin Autorissa.  Myös 

esimerkiksi WebAutorin materiaalikortissa voi yksikön valita useammasta vaih-

toehdosta toisin kuin Autorissa. 

WebAutorin liikenneympäristön laadunvarmistusmuistiossa on myös mahdollis-

ta havainnon jakelu muulle työnjohdolle sekä suorittavalle tekijälle. Tieto jakau-

tuu tällöin nopeasti halutuille henkilöille. Kuvassa 25 näkyy, kuinka kartalle il-

mestyy jaettu työkohde. Pallon kohdalta aukeaa havaintokortti, mistä löytyy koh-

teen tiedot. 
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Kuva 25. Muistiokortin jakelu näkyy kartalla pallona, josta avautuu havaintokortti 

(kuvan oikealla) (10) 

Työnjohto syöttää tiedot suoraan maastossa sähköiseen muotoon WebAutoriin, 

mistä esimerkiksi turvallisuusdokumentit eli MVR-mittarit ja konetarkastukset 

siirtyvät automaattisesti tietopalvelun kautta toisiin järjestelmiin kuten NCC 

Roads HCI-toimintajärjestelmään. Tällöin jäävät pois paperiset lomakkeet sekä 

tietojen syöttäminen käsin järjestelmään. 

WebAutorin kartan lisäksi käytössä tien päällä on myös tiestötiedot sekä säätie-

dot ja kelikamerakuvat. Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä päivystyksessä ja 

erityisesti talvihoidon päivystyksessä. Tabletin avulla pystyy myös WebAutorin 

lisäksi käyttämään tietopalvelua ja sähköpostia. Enää ei tarvitse ajaa erikseen 

toimistolle tietokoneelle, vaan tietoa on paljon käytettävissä maastossa, mikä on 

suuri askel tiedon käytön tehokkuuteen. 

Uusien toimintojen lisäksi WebAutori on ulkoasullisesti selkeä, yksinkertainen ja 

helppokäyttöinen. 



32 

4.2 Aliurakoitsijoiden WebAutori 

Tällä hetkellä aliurakoitsijoilla on käytössä T&M Autori-puhelimet. WebAutori 

mahdollistaisi monipuolisemman tiedonjaon työnjohdon ja aliurakoitsijoiden vä-

lillä.  

Työnjohto voi muistiokorttiin merkitä jakeluun työn suorittajan. Työmääräyksen 

suoritettua aliurakoitsija pystyy kuittaamaan työn tehdyksi muistion hoitotyö- 

kortilla, jolloin muistiokortti merkintä häviää kartalta ja siirtyy tietopalvelun ha-

vaintolistalla tekemättömästä tehdyksi. Kuvassa 26 on hoitotyökortti, jolla työ 

voidaan kuitata. Korttiin haetaan kohteen tiedot, jonka jälkeen kerrotaan, mikä 

toimenpide suoritettiin. 

 
Kuva 26. Hoitotyökortti (10) 

Myös materiaalikorttien ja konekorttien teko onnistuu sujuvammin WebAutorilla. 

Kuvassa 27 näkyy, miltä WebAutorin materiaalikortti näyttää. 
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Kuva 27. WebAutorin materiaalikortti (10) 

WebAutorin automaattinen päivitys pitää myös aliurakoitsijat ajan tasalla ja kak-

sisuuntainen tiedonsiirto mahdollistaa maastossa tiedon haun palvelimelta eli 

esimerkiksi tiesää, kelikamerakuvat, tie- ja siltarekisterin selailu on työnjohdon 

lisäksi mahdollista aliurakoitsijoille. 

WebAutori on myös ulkoasunsa puolesta helpompi käyttää. Selkeät ja suuret 

painikkeet helpottavat aliurakoitsijoita verrattuna Autori-puhelimien pieneen 

näyttöruutuun. Kuvassa 28 on esimerkki, miltä traktorin kesähoidon näyttövalik-

ko näyttää. Valikosta löytyy myös omat toimenpidepainikkeensa kuorma-autolle, 

huoltoautolle, tiehöylälle ja kaivinkoneelle. 
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Kuva 28. Traktorin kesähoidon näkymä. Suuret painikkeet on helppo havaita ja 

valita niistä haluttu toimenpide (10) 

4.3  Tietopalvelun käytön tehostus 

4.3.1 Tietopalvelu urakassa 

Tilaaja velvoittaa alueurakoissa käytettäväksi sähköistä ajantasaseurantajärjes-

telmää, jolla seurataan tehtyjä toimenpiteitä myös aliurakoitsijoiden osalta. 

Kaikkien toimenpiteiden täytyy olla sidottu tierekisteriin. Lappeenrannan alueu-

rakassa ajantasaseurantajärjestelmänä käytetään Tietomekka Oy:n tarjoamaa 

tietopalvelua. Seurantajärjestelmällä täytyy pystyä osoittamaan tilaajalle laadun 

toteutuminen. Tilaajalla on myös oikeus nähdä raportti talvihoidon tehdyistä 

toimenpiteistä tarvittaessa. Tiestö tarkastetaan kesäisin vähintään kahden vii-

kon välein ja talvisin vähintään viikon välein ja niiden havainnot raportoidaan 

AURAan. (11, s.22 - 23, 25.) 

Tietopalvelua on käytetty urakan alusta asti ja aliurakoitsijoiden sopimuksiin on 

kirjattu Autorin käyttö pakolliseksi. Periaatteena on, että kaikkia töitä seurataan 

ja sellaiset erikoistyöt, joita ei löydy valmiina Autorista pyritään kirjaamaan jona-

kin muuna työnä tiedon ylös saamiseksi. Lokitietojen lisäksi Autorin materiaali-

korteilla kerätään tietoa materiaalimenekeistä. 
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Aliurakoitsijoille on järjestetty koulutusta Autorin käyttöön sekä päivittäviä koulu-

tuksia yleensä aloituspalaverien yhteydessä. Aliurakoitsijoilla on myös mahdolli-

suus kirjautua tietopalveluun, josta he pystyvät näkemään omat suoritemäärän-

sä ja työtuntinsa, mutta vain harva käyttää tätä mahdollisuutta. 

4.3.2 Tietopalvelun käytön ongelmat 

Tällä hetkellä tietopalvelua ei pystytä hyödyntämään niin paljon kuin voisi olla 

mahdollista. Ongelmakohdiksi ovat muodostuneet tietopalvelun tiedonsiirron 

epäluotettavuus, työnjohtoresurssit sekä aliurakoitsijoiden asenteet Autoria koh-

taan. 

Tieto ei aina päädy Autorista tai WebAutorista tietopalveluun vaan katoaa mat-

kalla bittiavaruuteen. Tieto voi estyä kulkemasta sovelluksessa olevan vian ta-

kia tai päätelaitteen ollessa epäkunnossa. 

Aliurakoitsijoita koskeva ongelma on melko laaja sekä hyvin käyttäjäkohtainen. 

Aliurakoitsijat ovat oppineet, ettei sovellus ole kovin varmatoimiminen ja syyttä-

vät helposti sovellusta lähes kaikessa. Unohdetaan eikä haluta käyttää Autoria 

työskennellessä. Tämä vaikeuttaa valvontaa, raportointia, kustannusseurantaa 

sekä turvallisuusdokumentointia. Suurempia ongelmia syntyy, kun tiestöllä ta-

pahtuu onnettomuus eikä voida todistaa, että tie on hoidettu sopimuksen mu-

kaisesti. Pääurakoitsijalla on aina turvallisuuteen, onnettomuuksiin ja vahinkoi-

hin liittyen raportointivelvollisuus. Onnettomuuksiin ja muihin liikennevahinkoihin 

haetaan näyttö AURAn poikkileikkauksista sekä tietopalveluun tallentuneista 

tiedoista. Aliurakoitsijoita muistutetaan useasti käyttämään Autoria, mutta tällä 

ei ole ollut kovin suurta vaikutusta tilanteeseen.  

Aliurakoitsijoiden ongelmat voivat myös osittain johtua liian vähäisistä koulutuk-

sista. Työnjohtoresurssien puutteen takia Autori-koulutus on jäänyt vähäiseksi 

ja laadultaan heikoksi. Työnjohdolla ei myöskään ole tarvittavia resursseja val-

voa, että aliurakoitsijat osaavat ja käyttävät Autoria päivittäin. Työnjohto tarvit-

see sopivat keinot motivoida aliurakoitsijoita käyttämään Autoria ja tarvittaessa 

mahdollisuuden antaa sanktioita. 
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Kustannusseurannassa tähän asti on käytetty tietopalvelua tiedon vertailuun, 

kun laskuista löytyy jotain epäilyttävää. Esimerkiksi laskussa olleita tunteja ver-

rataan tietopalveluun kirjautuneisiin tunteihin, kun epäillään aliurakoitsijan las-

kuttaneen epärealistisen paljon. Muuten tietopalvelua ei toistaiseksi voida epä-

luotettavuuden takia hyödyntää enempää kustannusseurannassa. 

4.3.3 Tietopalvelun käytön parantaminen 

Jatkuva sovelluksen kehitys pienentää tiedon hukkumisen riskiä. Pääurakoitsi-

jan täytyy olla yhteydessä Tietomekka Oy:hyn ongelmien ilmentyessä, jotta ne 

voidaan korjata ja mahdollisesti estää syntymästä uudelleen. Voidaan myös 

harkita Autoripuhelimien vaihtoa uudempiin, mikä varmistaisi, ettei vika ole pää-

laitteessa. Tietopalvelun käyttö vaatii jatkuvaa sovelluksen sekä laitteiden päivi-

tystä. 

Pääurakoitsijan täytyy jatkaa aliurakoitsijoiden muistuttamista Autorin käytöstä. 

On painotettava turvallisuuskäytäntöä sekä tuotava esiin, että myös aliurakoitsi-

ja voi hyötyä Autorista seuraamalla tietopalvelusta omia suoritteita. Alihankkija 

pystyy todistamaan tarvittaessa, että on tehnyt vaaditut työsuoritteet eikä joudu 

näin ollen tilanteeseen missä sana on sanaa vastaan. Olisi hyvä myös saada 

aliurakoitsijoiden mielestä pois kuva siitä, ettei Autori toimisi aina niin kuin pitää.  

Autorin käyttö olisi hyvä yhdistää aliurakoitsijan laskutusoikeuteen. Laskuttaa 

saisi vain niistä töistä, jotka ovat kirjautuneet Autorin kautta. Myös huomautuk-

sia voi antaa aliurakoitsijoille, jos autorin laiminlyönti on jatkuvaa. Jatkossa ali-

hankintasopimuksiin voitaisiin kirjata aliurakoitsijoille jonkinlainen sakko autorin 

käyttämättömyydestä. Myös pääurakoitsijan puolella tulee olla pätevä ja osaava 

henkilö, joka keskittyisi seuraamaan tietopalveluun tallentuvaa tietoa ja aliura-

koitsijoiden Autorin käyttöä. Näin saataisiin tietopalvelusta enemmän irti ja hyö-

tyä valvontaan ja kustannusseurantaan sekä aliurakoitsijoille tulisi painetta käyt-

tää Autoria.  

Kustannusseurantaan saadaan paljonkin tietoa tietopalvelusta, kun aliurakoitsi-

jat saadaan käyttämään Autoria oikein. Kuvassa 28 on esitetty yhden viikon 

niittojen suoritemäärät eri kuljettajille kartalla sekä kunnossapitoluokittain taulu-

kossa. 
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Kuva 29. Tietopalvelusta voidaan kerätä tietoa kustannusseurantaan (8) 
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön aikana WebAutori saatiin käyttöön työnjohdolle. Pieniä ongelmia 

tuli esiin tiedonsiirrossa, mutta ongelma ratkaistiin kuvien resoluutiota pienen-

tämällä. Tabletteihin ladattiin sovellus, joka pitää näytön aktiivisena, helpotta-

maan WebAutorin käyttöä. WebAutorin kautta suoritettiin onnistuneesti myös 

konekorttien teko. WebAutori saatiin toimimaan melko moitteettomasti, mutta 

huomattiin, että maastossa karttakuva latautuu huonosti tai ei ollenkaan mobii-

liyhteyden ollessa heikko. Onneksi tästä ei kuitenkaan ole koitunut suurempia 

haittoja. 

Tulossa on WebAutorin kokeilu yhdellä aliurakoitsijalla. Aliurakoitsija kokeilee, 

kuinka työtilausten tilaaminen ja kuittaaminen onnistuu tablettia ja WebAutoria 

käyttäen. Kokeilun tulosten selvitessä voidaan miettiä, otetaanko tabletit ja We-

bAutori muillekin aliurakoitsijoille käyttöön. 

Täydellisyyteen tietopalvelun käytössä ei tulla koskaan pääsemään, mutta lä-

helle voidaan päästä, jos aliurakoitsijat muistavat käyttää Autoria koko ajan. 

Kun aliurakoitsijat saadaan yhteistyökykyisemmiksi Autorin kanssa, saadaan 

tarkempaa tietoa ja näin ollen helpotetaan valvontaa, kustannusseurantaa, ra-

portointia sekä turvallisuusdokumentointia. Jotta tähän päästäisiin, täytyy ali-

urakoitsijoita osata motivoida oikein. Määräys Autorin käytöstä täytyy tulla yri-

tyksen korkeammalta johdolta, jolloin työnjohto voi vedota siihen. Hoitosopi-

muksiin tulee lisätä ehdot, kuinka Autorin kanssa toimitaan ja selkeytetään seu-

raukset, jos aliurakoitsija ei toimi sopimuksen mukaan. Työnjohdolla on hyvä 

olla mahdollisuus antaa sanktio aliurakoitsijalle, jos tämä ei toimi sovitun mu-

kaan. Sakko voi toimia pelotteena, mutta sen käyttö ei saa olla ratkaisu kaik-

keen. Hoitosopimuksia tehdessä aliurakoitsijoiksi valitaan ne, jotka sitoutuvat 

käyttämään sovellusta kuten pitää. Koulutukseen kannattaa panostaa, jotta so-

velluksen käyttö helpottuu. Aliurakoitsijoille täytyy myös selventää, miten he 

pystyvät itse hyötymään tietopalvelun käytöstä. 

Kustannusseurantaan kannattaa harkita myös muitakin ohjelmia tietopalvelun 

rinnalle tai korvaavaksi ohjelmaksi kuten esimerkiksi NCC:n oma kustannusseu-

rannan mobiilisovellus tableteille ja älypuhelimille. Tämän sovelluksen avulla 
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saadaan kuitenkin vain työajat ja suoritemäärät, koska sovellus ei tue tierekiste-

riä, joten valvontaan sitä ei voida käyttää. Uusia ohjelmia otettaessa käyttöön 

on kuitenkin mietittävä kykenevätkö aliurakoitsijan käyttämään niitä. Ensisijai-

sesti järkevämpää on kehittää tämän hetkistä tietopalvelua haluttuun suuntaan, 

koska aliurakoitsijoita ajatellen useamman ohjelman käyttäminen vaatii enem-

män aikaa ja halua käyttää niitä. 

Lisätutkimuksia kannattaa jatkossa tehdä tietopalvelun hyödyntämisestä kulun-

seurantaan. 

Pelkkä tietopalvelun käytön sujuminen ei takaa aukotonta tiedon tallentumista, 

mutta tietotekniikka kehittyy jatkuvasti edistäen tietopalvelun toimintaa. Kehitteil-

lä on yleiset inframallivaatimukset 2014 (YIV 2014), joka auttaa tilaajia ja palve-

lujen tarjoajia yhteiseen näkemykseen siitä, mitä ja miten mallinnetaan hankkei-

den eri vaiheissa. Myös NCC Roads on mukana valmistelutyössä osana Infra-

FINBIM-hankkeen (Infra Built Environment Information Model) Maintenance 

BIM-työryhmää. Tiedonsiirron kehittyessä tietopalvelun kaltaisia järjestelmiä 

tullaan käyttämään osana väylien hoidon ja ylläpidon tietomallia ja niiden käytön 

tehostaminen on tärkeää. Tietomallinnuksen avulla tietoa ei kenties huku mat-

kanvarrella, tieto kulkee kaikille osapuolille ja urakan tuottavuus paranee. Ku-

vassa 30 on esitetty tietomallipohjaisen eli BIM (Building Information Model) 

prosessin ero perinteiseen, vaiheajatteluun perustuvaan prosessiin. Lähtötieto-

jen tuominen älykkäänä tietona suunnitelmamalliin ja edelleen työmaalle raken-

tamisen pariin on vähentänyt hukkunutta tietoa, ja tämän tiedon uudelleenhank-

kimiseen käytettävää aikaa. (12, 13, 14.) 
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Kuva 30. Tietomallipohjaisen prosessin ero perinteiseen prosessiin (13) 
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