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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

BaTMan Ruotsin sillan- ja tunnelin hallintajärjestelmä (Bridge and 

Tunnel Management) 

 

BIM  Building Information Model. rakennuksen tuotemalli, 

rakennuksen tietomallintaminen.  

 

ELY   Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 

Eriku   Erikoiskantavuus kuljetusjärjestelmä 

 

HKR   Helsingin kaupungin rakennusvirasto 

 

Inframalli  Infrasructure information model, infrarakenteen tietomalli 

 

J-BMS  Japanin sillanhallintajärjestelmä (Japan Bridge 

Maintenance System) 

 

LCA   Life Cycle Assessment 

 

LVM   Liikenne- ja viestintäministeriö  

 

PMS Preventive Maintenance Scheduling.  

 

RAM Reliability, Availability and Maintainability 

 

Taitorakenne  Taitorakenteita ovat kaikki sellaiset rakenteet, joiden 

rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin perustuvat 

suunnitelmat ja/ tai joiden rakenteellinen vaurioituminen 

suunnittelu- tai rakennusvirheen seurauksena saattaa 

aiheuttaa vaaraa ihmisille tai liikennejärjestelmälle ja 

merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen 

välittömälle ympäristölle. 

 

Tietomalli Digitaalisessa muodossa olevan kohteen kuvaus 

ominaisuustietoineen 3-ulotteisesti.  

 

Tietomallinnus Suunnitelmatietojen ja lähtötietojen hallintaa ja 

hyödyntämistä hankkeen koko elinkaaren ajan.  

 

Ylläpitomalli Siltojen ylläpidon ja hoidon prosesseissa tarvittava 

hyödyntämiskelpoinen malli. Liitetään osaksi 

taitorakennerekisteriä. 
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1 JOHDANTO 

 

Johdannossa kuvataan työn tausta, tutkimuksen toteutuksen menetelmät, työn 

rakenne ja sisältö sekä tavoitteet. Tämän kappaleen tarkoituksena on muodostaa 

käsitys tutkimuksen tarkoituksesta ja tavoitteista. 

 

1.1 Tausta 

 

Liikennevirasto hallinnoi valtion maantie-, rautatie- ja vesiliikenneväyliä ja on 

yksi suurimmista infra-alan rakennuttajista Suomessa. Valtion väyläverkon 

hallinnoijana Liikennevirastolla on vastuu muun muassa väyläverkon isojen 

investointihankkeiden suunnittelusta ja toteuttamisesta, väylien kunnossapidosta 

ja viranomaistehtävistä sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -

vastuualueiden ohjauksesta. (Liikennevirasto 2016a). Tähän kokonaisuuteen 

sisältyy vastuu myös taitorakenteiden suunnitellun ja rakentamisen ohjauksesta ja 

laadusta sekä taitorakenteiden kunnon hallinnasta. (Liikennevirasto 2017a). 

 

Vuoden 2016 joulukuuhun saakka siltatiedot tallennettiin Liikenneviraston 

Siltarekisteriin ja osittain erillisiin tietojärjestelmiin, kuten Hanke-Sihaan ja 

Panostilarekisteriin. Taitorakennerekisteri otettiin käyttöön helmikuussa 2017, 

samalla korvaten aiemmat tietojärjestelmät. Taitorakennerekisteri tarjoaa 

perustietovaraston sekä ylläpidon silloille, mutta myös muille taitorakenteille. 

Taitorakennerekisterin tietosisällön parantaminen ja toiminnallisuuksien 

pienimuotoinen kehittäminen jatkuu edelleen lähivuosien ajan. (Liikennevirasto 

2017b). 

 

Sillan koko elinkaaren, suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, aikainen 

tiedonhallintaprosessi aiheuttaa nykyisellään tiedon häviämistä ja katkeamista. 

Oleellinen ja tärkeä tieto sekä dokumentaatio tulisi saada suunnittelu- ja 

rakentamisvaiheissa talletettua Taitorakennerekisteriin, ajantasaisesti ja 

oikeamuotoisesti, josta sen saisi tarvittaessa helposti ja vaivattomasti käyttöön 

ylläpidon aikana.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus  

 

Tämän työn perimmäinen tutkimusongelma on selvittää sillan rakentamisen 

aikaisen tiedon merkitys ylläpidon aikana. Mitä tietoa tarvitaan ja miksi. Tutkimus 

kohdistuu sillan rakentamisen aikana syntyvän tiedon tarpeisiin ylläpidon aikana. 

Keskeisiksi ongelmiksi koetaan rakentamisen aikaisen tiedon saatavuus ylläpidon 

aikana. Tietoa siirtyy vähän tai ei ollenkaan rakentamisesta ylläpitoon.  

Tavoitteena on kuvata Taitorakennerekisterin, taitorakenteiden 

ylläpitojärjestelmän, käyttöönoton onnistuminen pääasiassa siltatietojen osalta, 

muodostaa käsitys siitä mitä oleellista ja tärkeää tietoa rakentamisen aikana 

syntyy, jota ylläpidon aikana tarvitaan, selvittää järjestelmän mahdolliset puutteet 

dokumentaation ja valokuvien hyödyntämisen näkökulmasta sekä tutkia sillan 

rakentamisen aikaisen tiedon tarpeellisuutta sillan ylläpitovaiheessa. Työssä 

käsitellään Taitorakennerekisterin käyttöönoton hyötyjä ja puutteita yleisellä 

tasolla sekä keskitytään tarkemmin tallennettavien dokumenttien ja valokuvien 

tyyppijaotteluun, metatietojen nykytilaan ja tarpeisiin sekä selvitetään näiden 

kaikkien edellä mainittujen tarpeellisuus rakentamisen aikaisen tiedon 

käsittelyssä.  

 

Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla.  

 

Pääkysymykset: 

Mikä on sillan rakentamisen aikaisen tiedon merkitys ylläpidon aikana? 

Mitä ovat Taitorakennerekisterin käyttöönoton haasteet ja mahdollisuudet? 

 

Tarkentavat kysymykset: 

Miten Taitorakennerekisterin käyttöönotto onnistui käyttäjien kokemuksien 

perusteella? 

Mitä rakentamisen aikaista tietoa tarvitaan ylläpidossa? 

Miksi ja mihin rakentamisen aikaista tietoa tarvitaan? 
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Tavoitteena on muodostaa lisäksi käsitys siitä, miten voimme parantaa 

Taitorakennerekisterin toiminnallisuuksia ja tietosisältöä vastaamaan nykyisten 

sekä tulevien käyttäjien tarpeita entistä paremmin.  

 

Työstä rajataan pois muun muassa muiden rakenneluokkien käyttöönotto ja 

tiedonhallinta, rakennekuvauksen sisällön muutokset, tietomallintamisen 

mahdollisuudet sekä sillansuunnittelun aikaisen tiedon hallinta. On kuitenkin 

tärkeää kuvata yleisellä tasolla koko sillan elinkaari sekä mistä 

tietomallinnuksessa on kyse ja miten se tulee vaikuttamaan Taitorakennerekisterin 

tietojenhallintaan. Taitorakennerekisterissä tullaan hyödyntämään tietomallinnusta 

taitorakenteiden tiedonhallinnassa lähitulevaisuuden aikana (Liikennevirasto 

2014a).  

 

Tässä tutkimuksessa nousseiden asioiden lisäksi Taitorakennerekisteriä pyritään 

kehittämään käyttäjäkokemusten, kerättyjen kommenttien ja erilaisten 

priorisoitujen toiveiden perusteella koko käyttöönottovaiheen ajan. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

 

Luvussa 7 Tutkimusmenetelmien kuvaus esitellään tarkemmin koko 

tutkimusprosessi, miten tutkimus toteutettiin käytännössä, missä järjestyksessä ja 

millä perusteilla tutkimuksessa edettiin. Tutkimus toteutettiin haastatteluiden ja 

kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksen toteutuksessa käytetyt menetelmät, kuten 

kysely, haastattelut ja havainnot, vastasivat laadullisen tutkimusmenetelmän 

yleistä   tapaa (Alasuutari 2011). Kyselytutkimukseen valmistauduttiin 

haastattelemalla aiheeseen syvästi perehtyneitä asiantuntijoita. Diplomityön 

suunnittelu ja tutkimusongelman tarkempi määrittely aloitettiin vuoden 2016 

lopussa ja itse työ päästiin aloittamaan maaliskuussa 2017 Taitorakennerekisterin 

käyttöönoton jälkeen. Aiheen rajaamista edesauttoivat meneillään olleet 

Taitorakennerekisterin koulutukset, joiden pohjalta saatua käyttäjäpalautetta myös 

hyödynnettiin diplomityön aiheen määrittelyssä. Haastattelut ja kysely toteutettiin 
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huhti-toukokuun aikana, jonka jälkeen päästiin analysoimaan tuloksia ja 

rakentamaan työn kokonaiskuvaa. 

 

Toimin itse työssäni Taitorakennerekisterin käyttöönoton koordinaattorina ja 

käytin tätä työtä tehdessäni hyväkseni myös Taitorakennerekisterin koulutuksissa 

keräämiäni käyttäjäkokemuksia, projekti- ja ohjausryhmän sisällä syntynyttä 

tietoa sekä saamaani käyttäjien runsasta palautetta. Oma roolini oli olla vahvasti 

mukana Taitorakennerekisterin käyttöönotossa, koulutuksissa, käyttäjähallinnassa 

sekä yhteyshenkilönä käyttäjien ja Liikenneviraston välillä. Keräsin työssäni 

käyttäjäpalautetta, jota saimme huomattavan määrän. Tutkimuksen idea lähti 

liikkeelle minun ja esimieheni välisistä keskusteluista. Työn ohjaajaksi 

Liikennevirastossa tarjoutui Taitorakennerekisterin toteutusprojektin 

projektipäällikkö. Haastatteluiden, oman kokemuksen ja koulutuksissa kerätyn 

tiedon perusteella kyselylomake saatiin vastaamaan niitä tarpeita, joita 

tutkimuksessa tulee tarkemmin tutkia. Haastatteluiden jälkeen lähetettiin 

kyselylomake 114:lle sillantarkastajalle ja Taitorakennerekisterin rakennetietojen 

ylläpitäjälle.  

 

1.4 Työn rakenne 

 

Diplomityö jakaantuu 9 eri lukuun, joista ensimmäinen muodostuu työn 

johdannosta, jossa kuvataan työn tausta, tutkimuksen toteutus, rajaukset sekä 

tavoitteet. Luku 2 sisältää organisaatiotiedot. Luvuissa 3-4 esitellään tutkimuksen 

teoriaa eli aiheeseen liittyviä aiemmin tutkittuja menetelmiä ja toimintamalleja. 

Lisäksi kuvataan neljän eri ulkomaan sillanhallinnan pääperiaatteet. Luvuissa 5-6 

käydään läpi Taitorakennerekisterin sisältö ja merkitys ylläpitojärjestelmänä sekä 

perehdytään niihin taustatekijöihin ja tarpeisiin, joiden pohjalta tutkimusta 

lähdettiin tekemään. Lopuksi esitellään ja analysoidaan tulokset sekä kuvataan 

johtopäätökset sekä yhteen vedetään lopputulokset. Työn eteneminen ja rakenne 

on esitetty kuvassa 1.  
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Kuva 1. Työn rakenne ja sisältö. 
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2 ORGANISAATIOESITTELY 

 

Tässä luvussa esitellään organisaatio ja sen vastuut sekä tehtävät valtion 

väyläverkon kehittäjänä. Tarkoituksena on kuvata organisaatiorakenne 

taitorakenteiden hallinnan näkökulmasta. 

 

2.1 Liikennevirasto 

 

Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen teistä, 

rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta 

kehittämisestä. Liikennevirasto on liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka 

perustettiin vuonna 2010, kun Merenkulkulaitos, Tiehallinto ja Ratahallintokeskus 

yhdistettiin.  (Liikennevirasto 2013a).  

 

Ratahallintokeskus ja Tiehallinto kuuluivat yhdessä Merenkulkulaitoksen kanssa 

valtion väylävirastoihin, joiden jokaisen vastuulla oli erikseen 

liikenneinfrastruktuurin ylläpito ja kehittäminen. Tehtäväkentän lisäksi yhteistä 

näille väylävirastoille oli yhteinen toimintatapa. Kaikki kolme olivat erillisiä 

tilaajavirastoja, joiden vastuulla oli hankesalkun hallinta sekä ostajana toimiminen 

valtion liikennehankkeissa. (Liikennevirasto 2013a). Liikenne- ja 

viestintäministeriö asetti vuonna 2007 työryhmän tarkastelemaan väylävirastojen 

tulevaisuutta tavoitteena kolmen liikenneinfrasta vastaavan viraston yhdistäminen 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. (Eduskunta 2009). 

 

Uuteen Liikennevirastoon siirtyivät Ratahallintokeskuksen ja 

Merenkulkulaitoksen kaikki sellaiset tehtävät, jotka eivät siirtyneet perustettuun 

tuotantoyhtiöön tai joita ei yhdistetty Liikenteen turvallisuusvirastoon. 

Liikennevirastoon siirtyi myös Tiehallinto lukuun ottamatta tiepiirejä ja eräitä 

Liikenteen turvallisuusvirastoon siirrettyjä toimintoja.  (Eduskunta 2009). 

 

Liikennevirasto toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ja työllistää 

noin 650 asiantuntijaa ja lisäksi välillisesti jopa 12 000 ihmistä muun muassa 
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erilaisten infrahankkeiden kautta. Tehtävät vaihtelevat liikenteen 

asiantuntijatehtävistä operatiiviseen liikenteen ohjaukseen ja hallinnollisiin 

tehtäviin. Liikenneviraston vastuulla ovat Suomen tiet, rautatiet ja vesiväylät sekä 

liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen. Toiminnan tarkoituksena on 

edistää koko liikennejärjestelmän toimivuutta, liikenteen turvallisuutta ja 

tasapainoista kehitystä. (Liikennevirasto 2015a, Liikennevirasto 2016b). 

Liikenneviraston päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, Pasilan Virastotalossa. 

Toimipisteitä on lisäksi Lappeenrannassa, Turussa, Tampereella, Oulussa, 

Kouvolassa, Kuopiossa sekä Vaasassa. (Liikennevirasto 2017c). 

 

Vuonna 2013 Liikennevirasto uudisti ensimmäisen kerran organisaationsa 

perusteellisesti. Uuden neljän toimialan varaan perustuvan organisaatiomallin 

tavoitteena oli ja on edelleen yhteistyön edistäminen, resurssien joustava 

yhteiskäyttö sekä osaamisen jakaminen ja syventäminen. Uudistuksen yhteydessä 

vahvistettiin viraston ydintehtäviä, karsittiin päällekkäisyyksiä, keskitettiin 

toimintoja, tehostettiin toiminnan ohjausta sekä selkiytettiin rooleja ja vastuita. 

Liikenneviraston organisaatio koki muutoksia myös 1.5.2015. Muutoksen 

tavoitteena oli edelleen tehostaa strategisten tavoitteiden toteutumista. Merkittävin 

muutos aiempaan oli se, että suunnittelusta ja investointihankkeiden toteutuksesta 

muodostettiin uusi toimiala. (Liikennevirasto 2017a). 
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Kuva 2. Liikenneviraston organisaatio (Liikennevirasto 2017a). 

 

Seuraava organisaatiomuutos on jo valmisteilla ja uuteen organisaatioon siirrytään 

1.1.2019, jolloin Liikenneviraston viranomaistehtävät siirretään uuteen 

yhtenäiseen organisaatioon yhdessä Liikenteen turvallisuusviraston Trafin ja 

Viestintäviraston kanssa. Jäljelle jäävä Liikennevirasto jatkaa väyläverkosta 

vastaavana virastona. Virastouudistuksen valmistelutyö on meneillään ja 

lisätietoja muutoksesta tullaan saamaan myöhemmin tämän vuoden aikana. (LVM 

2017). 

 

2.2 Väylänpito 

 

Liikenneviraston Väylänpito-toimiala vastaa väylien kunnossapidosta sekä ELY-

keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjauksesta. Liikennevirasto 

määrittelee väylien palvelutason tarpeiden ja olemassa olevien resurssien pohjalta. 

Toimiala huolehtii myös väylä- ja liikennetekniikasta sekä väylänpidon 

kiinteistöistä ja materiaalihallinnasta. (Liikennevirasto 2017a). 
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Väyläomaisuus koostuu rakenteista, joiden käyttö, kunnossapito ja hallinta on 

organisoitu käytännön tekemisen kannalta tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin. 

Väyläomaisuuden sisältö jakautuu kolmeen eri väylämuotoon eli teihin, ratoihin 

sekä vesiväyliin. Väyläomaisuustyyppejä ovat muun muassa taitorakenteet sekä 

varusteet ja laitteet. Väyläomaisuuteen eivät kuulu esimerkiksi maa-alueet, 

rakennukset ja suunnitelmavarastot. Väyläomaisuustiedolla tarkoitetaan kaikkia 

niitä tietoja, joita tarvitaan väyläomaisuuden hoidon, ylläpidon ja kehittämisen 

hallintaan.  (Liikennevirasto 2016c). 

 

 

 

 

Kuva 3. Liikennevirasto lukuina. (Liikennevirasto 2016c). 

 

2.3 Taitorakenneyksikkö 

 

Taitorakenneyksikkö vastaa taitorakenteiden suunnitelmien ja rakentamisen 

laadusta ja sijoittuu organisaatiorakenteessa Tekniikka ja ympäristö -osastolle, 

Väylänpito -toimialalle. Taitorakenneyksikkö vastaa taitorakenteista, joita ovat 

muun muassa sillat, tunnelit, rautatierummut, merimerkit, tie- ja yhteysaluslaiturit 

sekä kanavarakenteet. Taitorakenneyksikkö huolehtii taitorakenteiden 

suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta ja ohjeistuksesta, taitorakenteiden 

suunnitelmien hyväksynnöistä ja taitorakenteiden kunnon hallinnasta. Yksikön 
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tehtäviin kuuluvat lisäksi muun muassa tekniset toimintalinjat, ohjeet ja 

laatuvaatimukset sekä tutkimus ja kehittäminen. (Liikennevirasto 2015b). 

 

Merenkulkulaitoksen, Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon yhdistyttyä 

Liikennevirastoksi on kaikkiin väylämuotoihin, tiet, rautatiet ja vesiväylät, 

liittyvien taitorakenteiden hallinta Taitorakenneyksikön vastuulla. 

(Liikennevirasto 2015b). 
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3 SILLAN TIEDONHALLINNAN TEORIAA 

 

Tässä luvussa käydään läpi sillan tiedonhallinnan teoriaa ja esitellään aiemmin 

tutkittuja sillan ylläpidon menetelmiä, toimintamalleja ja tekniikoita. 

Pyrkimyksenä on myös esitellä liikenneinfrastruktuurin yhteiskunnallinen 

merkitys ja siltojen asema osana liikennejärjestelmää. 

 

3.1 Sillan ylläpito 

 

Julkisen infrastruktuurin kestävä ja hyvä elinikäinen suorituskyky on ratkaisevan 

tärkeää nykyaikaisen yhteiskunnan kestävälle talouskasvulle ja sosiaaliselle 

kehitykselle. Rakennustekniikan tutkijat ja harjoittajat ovat tehneet valtavia 

ponnisteluja kehittääkseen erilaisia menetelmiä ja tekniikoita, joilla kehittää eri 

infrastruktuurien, kuten siltojen, pitkäaikaista ylläpitoa. Suurin osa siltojen 

ylläpidon hallintaa koskevista tutkimuksista voidaan luokitella projektitasoisiksi, 

koska usein vain yksittäisiä heikkeneviä siltoja tai saman tyyppisten siltojen 

ryhmiä käsitellään samanaikaisesti. Erityisesti maantieliikenteen 

kuljetusjärjestelmää pidetään yhtenä yhteiskunnan kriittisistä perusteista. Tämän 

monimutkaisen järjestelmän monista elementeistä sillat ovat erityisen tärkeitä ja 

myös haavoittuvimpia, koska niiden erityinen tehtävä on toimia kestävinä ja 

turvallisina liittyminä teiden ja eri alueiden välillä. (Frangopol & Liu 2014). 

 

Siltojen rakentaminen kiihtyi merkittävästi Suomessa 1960-luvulla, jolloin siltoja 

rakennettiin huomattavasti enemmän kuin edellisellä vuosikymmenellä. 

Rakentaminen jatkui edelleen runsaana 1990-luvun lopulle. (HKR 2012). 

Ylläpidon tarkoitus on nimensä mukaisesti ylläpitää silta tietyssä ennalta 

määritellyssä tilassa koko sen käyttöiän ajan. Ylläpidolla on keskeinen rooli 

infrastruktuurin hallinnassa. Asianmukainen ylläpito pidentää sillan käyttöikää 

kustannustehokkaasti, jolloin vältetään rakenteen tai sen komponenttien tarpeeton 

tai ennenaikainen korjaus tai korvaaminen. Tehokas ylläpito-ohjelma sisältää 

useita näkökohtia, kuten toiminnan laajuuden, toiminnan aikataulun ja 

kustannusten määrittämisen. Kaikki nämä näkökohdat ovat muuttuneet 
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merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana keskittyen entistä enemmän 

ennakoitavuuteen ja ennaltaehkäisyyn. (Chen & Duan 2014, Ahn 2016). 

 

Sillan ylläpidon tavoitteet perustuvat yleiseen liikennöitävyyteen, korjaustöiden 

aiheuttamien liikennehäiriöiden minimointiin sekä liikenneturvallisuuteen. 

Ylläpidon tavoitteet muodostuvat asiakastarpeista ja vastuusta ylläpitää ohjeiden 

ja määräysten mukaisesti eri rakenteita.  Tärkeimpiä sillan ylläpidon tavoitteita 

ovat muun muassa pitää rakenteet siinä kunnossa, että liikenneturvallisuus ei 

vaarannu, rakenteen korjaustyöt eivät aiheuta tarpeettoman pitkäaikaista haittaa 

liikenteelle, siltojen siisteys ja ulkonäkö pidetään ympäristön arvon mukaisena, 

siltojen ylläpito on taloudellista ja elinkaarikustannukset kohtuullisia sekä 

kantavuustekijät eivät rajoita raskaan liikenteen kuljetuksia. (Frangopol & Liu 

2014). 

 

Liikennevirastossa termi kunnossapito pitää sisällään ylläpidon ja hoidon. (RTS 

Infra nimikkeistötoimikunta 2016). Taitorakenteiden ylläpito on osa 

taitorakenteen kunnossapitoa, joka muodostuu taitorakenteen hoito-, käyttö- ja 

ylläpitotoimenpiteiden kokonaisuudesta.  Tarkoituksena on säilyttää ja palauttaa 

rakenne siihen tilaan, jossa se pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon sen koko 

käyttöiän ajan. (Liikennevirasto 2014c). 

 

3.2 Markov-malli 

 

Sillan ylläpidon merkitys on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenien 

aikana. Lounis ja Vanier esittelivät systemaattisen lähestymistavan siltojen 

ylläpidon hallintaan, jossa yhdistyy stokastinen Markovian suorituskyvyn 

ennustemalli ja monitavoitteinen optimointimenettely, joiden avulla etukäteen 

määritellään ja priorisoidaan optimaaliset kohdentamiskustannukset siltojen 

ylläpitoon, korjaamiseen ja korvaamiseen. (Lounis & Vanier 1998). 

Markov-malli tarjoaa yksinkertaisen ja suoraviivaisen tavan kuvata rakenteen tai 

rakenneosan kuntoa ja sen kehittymistä.  Markov-mallin mukaan sillan kunto on 
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aina sidottuna tiettyyn ajanjaksoon, joka lasketaan vuosina. Vuoden aikana 

rakenteen kunto joko pysyy ennallaan samassa kuntoluokassa tai siirtyy 

seuraavaan luokkaan eikä välitiloja ole mahdollista inventoida. Todennäköisyys 

siirtyä yhdestä luokasta toiseen luokkaan on aina vakio eikä riipu muista tekijöistä 

sen jälkeen, kun Markov-malli on muodostettu. Siltojen priorisointi perustuu 

useiden ristiriitaisten tavoitteiden tyydyttämiseen samanaikaisesti, mukaan lukien 

sillan vähimmäisvaatimukset ylläpidon, korjaamisen ja korvaamisen 

kustannuksissa sekä keskimääräisen päivittäisen enimmäisliikenteen osalta. 

(Lounis & Vanier 1998). 

Markovin ketjumalli on keskeinen osa sillanhallintajärjestelmää, sillä se ennustaa 

siltaverkon tulevaa tilaa, mikä mahdollistaa sillan ylläpidon, rakentamisen ja 

korvaamisen kustannusten luotettavan jakamisen elinkaaren eri vaiheiden välillä. 

Maan- ja moottoriteiden sillat heikkenevät ajan myötä aggressiivisten 

ympäristötekijöiden, lisääntyneen liikenteen kuormituksen, riittämättömän 

suunnittelun ja kunnossapidon puutteen vuoksi. Sillan suorituskyvyn stokastinen 

mallintaminen erillisellä Markov-ketjumallilla auttaa havainnoimaan sillan 

huononemisen aiheuttamat vaikutukset. Merkittävimpiä tavoitteita ovat muun 

muassa ylläpidon ja korjausten kustannusten minimointi ja koko siltaverkon 

luotettavuuden maksimointi. (Lounis & Vanier 1998). 

Markovin mallia on käytetty myös Liikennevirastossa taitorakenteen ja sen osien 

kunnon kuvaamisessa. Mallin avulla on kuvattu rakenteen tai rakenneosan kunnon 

kehittymistä ja varsinkin rappeutumismallit suositellaan tehtävän taitorakenteiden 

rakenneosien kuntoluokille Markov-mallin mukaisesti (Aikaksinen & Söderqvist 

2007). 

3.3 Suorituskyky 

 

Viimeisten vuosikymmenien aikana on kehitetty useita siltojen 

ylläpitomenetelmiä, joiden avulla pystytään kustannustehokkaasti kohdentamaan 

rajalliset ja yhä vähenevät varat valtateiden siltojen heikkenemisen estämiseksi, 

suorituskyvyn parantamiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi. Useimmissa 
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tutkimuksissa ja käytännöissä siltoja käsitellään kuitenkin yksittäin eikä 

kollektiivisesti osana liikenneverkostoa. Turvallisuuskysymysten lisäksi sillan 

huono kunto vaikuttaa koko maantieverkoston toimivuuteen. Tämä voi johtaa 

huomattaviin taloudellisiin seurauksiin, jotka vaihtelevat korjauksien sekä 

jälleenrakennuksen aiheuttamista kustannuksista käyttäjäkustannuksiin. Siksi on 

sekä luonnollista että tärkeää edesauttaa pitkän aikavälin suorituskyvyn säilymistä 

yksittäisten siltojen lisäksi myös koko siltaverkkoa ajatellen. (Frangopol & Liu 

2007). 

Frangopol ja Liu esittelevät analyyttisen ja laskennallisen kehyksen siltojen 

kunnossapidon optimoinnille. Tämä kehys yhdistää aika-riippuvaisen 

rakenteellisen luotettavuuden ennusteen, maantieverkon suorituskyvyn arvioinnin 

ja elinkaaren kustannusanalyysin. Päätavoitteena on arvioida yksittäisten siltojen 

heikkenemistä ja niiden vaikutusta maantieverkon yleiseen suorituskykyyn. 

Etusijalle asetetaan menetelmät, joilla pyritään parantamaan siltoja 

samanaikaisesti ja tasapainoisesti minimoimalla kolme objektiivista toimintoa eli 

ylläpitokustannukset, korjauskustannukset ja käyttäjäkustannukset. Jokainen 

näistä kustannusmittareista lasketaan ennustettujen talousmenojen nykyarvona 

tietyn määritellyn ajanjakson aikana. On osoitettu, että ehdotettu menetelmä on 

tehokas sillan ylläpitokäytäntöjen tehostamiseksi siltaverkkotasolla. 

Sillan kustannustehokas ylläpito ja julkisen infrastruktuurin hallinta edellyttävät 

tasapainoa rakenteen suorituskyvyn ja koko elinkaaren aikana kertyneiden 

kokonaiskustannuksien välillä. Suurin osa olemassa olevista kunnossapito- ja 

hallintajärjestelmistä kehitetään vain elinkaarikustannusten minimoinnin 

perusteella. Näin saavutettu ylläpito- ja hallintaratkaisu ei välttämättä johda 

tyydyttävään pitkän aikavälin ratkaisuun. Toinen huolenaihe on se, että rakenteen 

suorituskyky kuvataan tavallisesti visuaalisen tarkastuksen pohjalta olemassa 

olevien olosuhteiden perusteella. Varsinaista rakenneturvallisuustasoa ei ole 

kuitenkaan asianmukaisesti otettu huomioon ylläpidon hallintapäätöksissä. 

(Frangopol & Liu 2007). 
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Frangopolin ja Liun artikkelissa tarkastellaan sillan elinkaaren ylläpito- ja 

hallintasuunnittelua julkisen infrastruktuurin heikkenemisen näkökulmasta, 

ottamalla samalla huomioon useiden ja usein kilpailevien kriteerien, 

turvallisuustekijöiden ja elinkaaren kustannusten suhde toisiinsa. Tämä 

monitavoitteinen lähestymistapa johtaa useisiin vaihtoehtoisiin ylläpito- ja 

hallintaratkaisuihin, jotka auttavat aktiivista päätöksentekoa tekemään 

kompromissiratkaisuja, jotka tasapainottavat rakenteen suorituskykyä ja 

elinkaaren aikana syntyviä kustannuksia. 

3.4 Ennaltaehkäisevä ylläpidonhallinta 

Ennaltaehkäisevän ylläpidonhallinnan aikataulu (Preventive Maintenance 

Scheduling, PMS) muodostuu aikaisempien vaurioiden, korjausten keston ja 

kustannusten muodostumisten perusteella. Acostan ja De Escobedan mukaan 

menetelmä kuvaa sillan suorituskykyä rakenteiden heikkenemisen ja 

vaurioitumisen sekä näiden aiheuttamien ylläpitotoimenpiteiden näkökulmasta 

sillan koko käyttöiän ajan. Vaurioitumiseen ja korjauksiin kuluva aika 

mallinnetaan satunnaisiksi muuttujiksi. Siltojen ylläpito, elinkaarikustannukset, 

vahingoittumisen aikajana, korjausaika ja optimaalinen ylläpitosuunnitelma 

muodostavat ennaltaehkäisevän ylläpidonhallinnan aikataulun. (Acosta & De 

Escobeda 2010). 

Siltojen suunnittelu ja kunnossapito edellyttävät kustannusten ja turvallisuuden 

välistä tasapainoa koko sillan elinkaaren ajan selkeästi ja systemaattisesti. Jotta 

ylläpidon aikatauluttaminen olisi tehokasta, sen olisi perustuttava sellaisten 

tapahtumien todennäköisyyden ja seurausten kvantitatiiviseen arviointiin, jotka 

voivat aiheuttaa kuolemantapauksia, vammoja, sillan vaurioita, taloudellisen 

toiminnan häiriöitä, liikenteen aiheuttamia lisäkustannuksia ja muita tappiota 

aiheuttavia tapahtumia. On myös huomioitava, että lisääntyvät 

liikennekuormitukset nopeuttavat siltojen heikkenemistä. (Acosta & De Escobeda 

2010, Andrić & Lu 2016). 
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3.5 RAM-analyysi 

 

RAM-analyysi (Reliability, Availability and Maintainability, RAM), joka 

muodostuu sanoista luotettavuus, saatavuus ja ylläpidettävyys, on käytetty 

menestyksekkäästi teollisuudessa ja mekaniikassa teknisten järjestelmien ja 

rakenteiden, kuten siltojen, suorituskyvyn arvioimisen välineenä. Lisäksi 

rakenteiden elinkaaren arvioinnin avulla muodostuu tietoa päätöksentekoa varten 

siltojen suunnittelun tueksi. Nämä tekniikat muuttavat ja mukautuvat 

asianmukaisiin muutoksiin ehdottaen optimaalisia ylläpitosuunnitelmia tietyille 

siltatyypeille. Myös elinkaari-analyysiä käytetään sillan turvallisuuden ja jäljellä 

olevan eliniän ennustamisen arvioinnissa. (Acosta & De Escobeda 2010). 

3.6 Sillan elinkaari 

 

Liikenneinfrastruktuurilla on aina ollut merkittävä rooli ihmisten elämänlaadun ja 

talouden ylläpitämisessä eri puolilla maailmaa. Liikkuvuuden ja luotettavuuden 

turvaamiseksi infrastruktuurin hallinnalla pyritään turvallisuuden lisäksi 

saavuttamaan kilpailuetua. Viimeaikaiset edistysaskeleet esimerkiksi 

tietoliikenteessä sekä lentoliikenteessä ovat johtaneet nopeaan globalisaatioon ja 

kuljetusten infrastruktuurin lisääntymiseen. Tämä on muuttanut myös liikenteen 

käyttäjien sekä eri sidosryhmien odotuksia. Sillat ovat olennainen osa 

liikenneinfrastruktuuria, ja niiden elinkaaren kaikki osatekijät ovat äärimmäisen 

tärkeitä käyttäjien ja sidosryhmien odotusten ylläpitämiseksi.  Näihin odotuksiin 

kuuluvat muun muassa turvallisuus, liikkuvuus ja luotettavuus. Ylläpito on 

olennainen osa sillanhallintaa siltojen turvallisuuden ja kestävyyden 

varmistamisessa kustannustehokkaalla tavalla. (Chen & Duan 2014).  

 

Sillan elinkaarta voidaan tarkastella muutamasta eri näkökulmasta. Sillan ylläpito 

kuitenkin määrittelee sillan elinkaaren alkavan sillan suunnittelusta ja päättyvän 

sen purkamiseen. Sillan käyttöikä alkaa, kun silta valmistuu ja päättyy, kun silta 

poistetaan käytöstä. Käytön aikana tulee huolehtia sillan rakenteiden kunnosta 

erilaisin tarkastuksin ja tarvittaessa tehdä korjaustoimenpiteitä sillan 

käytettävyyden sekä turvallisuuden varmistamiseksi. (Chen & Duan 2014). Sillan 
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elinkaari voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri ylätason vaiheeseen: suunnitteluun, 

rakentamiseen ja ylläpitoon (Acosta & De Escobed 2010). Chen ja Duan 

käsittelevät artikkelissaan ylläpidon roolia sillan elinkaaren aikana sekä uusia 

kehityssuuntia siltojen tehokkaassa hallinnassa. Sillan elinkaari alkaa 

suunnitellusta, joka tehdään odotettujen tarpeiden pohjalta tilaajan vaatimuksesta. 

Kun tarve tunnistetaan, suunnitteluvaiheessa määritellään sillan likimääräinen 

sijainti sekä yleiset rakennemääräykset.  

 

Silta suunnitellaan täyttämään sen elinkaaren nykyiset ja odotetut vaatimukset 

sekä olemassa oleviin tietoihin perustuvat sijaintiolosuhteet. Sillan suunnittelun 

jälkeen aloitetaan sillan rakentaminen, joka perustuu rakennusasiakirjoihin. 

Rakennusasiakirjat sisältävät myös tiedot rakentamisen aikana tehdyistä 

muutoksista, jotta valmistuksen, materiaalikuljetusten, sääolosuhteiden ja 

inhimillisten virheiden aiheuttamat odottamattomat ongelmat voidaan tarvittaessa 

ottaa huomioon ylläpidon aikana. Kun silta on valmis, sillantarkastukset ja koko 

ylläpito ovat tärkeässä asemassa, kunnes tarvitaan sillan merkittävää korjausta, 

korvaamista tai käytöstä poistamista. Jotta silta saavuttaa 75 vuoden 

elinajanodotteen, ylläpito, tarkastus- ja korjaustyöt ovat kriittisiä koko sen eliniän 

ajan. (Saviotti 2014, Chen & Duan 2014).  

 

Peruskorjauksia tehdään lisäksi toiminnallisten puutteiden takia ja tarpeen mukaan 

siltoja voidaan joutua esimerkiksi leventämään tai vahvistamaan liikenteen 

edellyttämien vaatimusten perusteella. Suomessa arviolta noin 30-40 vuoden iässä 

silta tulee peruskorjausikään. Koska siltoja rakennettiin aiempaa enemmän 

Suomessa 1960-luvulla, siltojen korjaustarve on kasvanut voimakkaasti viimeisen 

parinkymmenen vuoden aikana ja voidaan arvioida, että korjaustarpeet tulevat 

jatkumaan vähintään nykyisellä tasolla myös tulevina vuosina. Liikenneviraston 

arvion mukaan noin 7 000 siltaa lähestyy peruskorjausikää vuoteen 2020 

mennessä. (Liikennevirasto 2017d). 

 

Siltojen, kuten muidenkin taitorakenteiden, suunnittelun perustana ovat 

perusteelliset ja riittävän tarkat lähtötiedot. Suunnittelu itsessään koostuu useasta 
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eri vaiheesta, joiden jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Valmistumisen ja 

takuuajan jälkeen siirrytään varsinaiseen ylläpitovaiheeseen. Elinkaaren aikana 

jokaisella osapuolella on sekä lyhytaikaisia, mutta myös koko elinkaaren pituisia, 

tietotarpeita, joissa tarvitaan myös muiden vaiheiden aikana syntyvää tietoa, jotta 

palveluprosessit saadaan toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Kaikkien 

edellä mainittujen vaiheiden aikana syntyy hyvin paljon, hyvin erilaistakin tietoa 

ja dokumentaatiota, jota hyödynnetään monin tavoin kaikissa sillan elinkaaren 

vaiheissa. (Chen & Duan 2014).  

Julkisen infrastruktuurin heikkeneminen on hyvin monimutkainen prosessi, ja 

siihen vaikuttavat monet eri tekijät, joita ovat muun muassa erilaiset fysikaaliset ja 

kemialliset ilmiöt. Poikkeavat ja muuttuvat ympäristöolosuhteet sekä jatkuvasti 

lisääntyvän liikenteen kuormituksen vaikutukset aiheuttavat asteittain sillan 

suorituskyvyn heikkenemistä. (Frangopol & Liu 2005). 

3.7 Elinkaariarviointi ja epävarmuustekijät 

 

Sillan elinkaariarvioinnilla (Life Cycle Assessment, LCA) tarkoitetaan sillan koko 

elinkaaren ympäristövaikutuksien tutkimista suunnittelusta sillan purkamiseen 

asti. Vaikka sillan ympäristövaikutuksia on tutkittu elinkaarianalyysin avulla, 

usein elinkaariarvioinnin epävarmuustekijät jätetään huomioimatta, mikä 

vaikuttaa merkittävästi arvioinnin tuloksiin. (Wang ym. 2016). 

 

Wangin ym. tekemän tutkimuksen tavoitteena on tarjota kokonaisvaltainen sillan 

ympäristövaikutusten arviointi, jossa huomioidaan myös koko elinkaaren aikaiset 

epävarmuustekijät. Epävarmuus voidaan määritellä kvantitatiivisesti 

variaatiokertoimen, eli COV-arvon (coefficient of variation) avulla. COV-arvo 

määritetään tilastollisin menetelmin, ja on sitä suurempi, mitä enemmän kyseinen 

ominaisuus vaihtelee.  Artikkelin mukaan COV on sillan toimintavaiheessa 22,67 

prosenttia. Näin ollen on päätelty, että on tärkeää luoda hyvä ylläpitostrategia 

sillan ympäristövaikutusten epävarmuuksien vähentämiseksi. Ihmisten terveydelle 

aiheutuvien vahinkojen sekä luonnonvarojen ja energian kulutuksen COV-arvot 

ovat melko vaatimattomia sillan elinkaaren eri vaiheiden välillä. Kuitenkin 
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ekologisten järjestelmien aiheuttamien vahinkojen COV-arvo osoittaa suurta eroa 

sillan elinkaaren vaiheiden välillä; rakennusvaiheessa epävarmuustekijöitä on 

enemmän kuin muissa elinkaaren vaiheissa.  

 

3.8 Projektipankit 

 

Laatuvaatimuksien ymmärtäminen ja noudattaminen sekä siltahankkeiden tiukka 

aikataulu edellyttävät tiedon ajantasaisuutta sekä nopeaa ja vaivatonta 

tiedonkulkua eri osapuolien välillä. Rakentamisen aikaisen tiedon varastoinnissa 

käytetään usein erilaisia projektipankkeja ja niistä onkin tullut tärkeä osa 

sillanrakennushankkeiden tiedonhallintaa, tiedonsiirtoa ja dokumentointia. 

Projektipankki on tiedon hallinnoinnin, jakamisen ja arkistoinnin sähköinen 

työkalu, jota käytetään rakentamisprojekteissa asiakirjojen, dokumenttien ja 

tiedostojen keskitettynä tietovarastona. Projektipankin käyttäjille annetaan 

erilaisia käyttöoikeuksia, joiden perusteella he pääsevät selaamaan, muokkaamaan 

tai tallentamaan projektipankkiin tallennettuja asiakirjoja. Usein projektipankin 

käyttö ei edellytä erillisiä järjestelmiä tai laitteita, koska internetin kautta 

käytettävä sovellus on rakennettu palvelutoimittajan omalle palvelimelle. 

(Halonen & Varkki 2010). 

 

Tiedon lisääntyminen kasvattaa myös eri asiakirjojen ja dokumenttien määrää 

entisestään. Näin ollen projektipankeista on tullut merkittävä osa 

rakennushankkeiden tiedonhallintaa.  Oikean ja ajantasaisen, oleellisen tiedon 

siirtymiseen eri osapuolten välillä ei tulisi kulua tarpeettoman kauan aikaa, joten 

tiedon lisääntyminen edellyttää tiedostojen järkevää varastointia. Projektipankit ja 

niiden käytön toimintatavat vaihtelevat rakennuskohteittain sekä projekteittain. 

Suurin hyöty saadaan silloin, kun mukana useampia eri osapuolia, joiden tulee 

saada tai välittää tietoa helposti ja nopeasti toisille osapuolille. Usein 

projektipankkeja ei kuitenkaan hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän 

on huomattu olevan syyksi muun muassa projektijäsenien vähäinen sitoutuminen 

yhdessä sovittuihin toimintamalleihin sekä projektipankin huono käytettävyys. 

(Halonen & Varkki 2010). 
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Projektipankkiin tallennetaan hyvin paljon erilaisia sähköisiä asiakirjoja, kuten 

suunnitelmia, poikkeamaraportteja, projektityössä syntyvää materiaalia, 

sopimuksia, pöytäkirjoja, muistioita, aikataulusuunnitelmia, muutostöitä ja 

reklamaatioita, valokuvia ja laaduntarkistusasiakirjoja, yhteystietoja, 

sähköpostiviestejä jne. Projektipankkiin tallennettuihin asiakirjoihin ja 

suunnitelmiin liitetään usein myös metatietoa, jonka perusteella tietoa pystytään 

hallinnoimaan paremmin. (Halonen & Varkki 2010). 

 

3.9 Tietomallinnus 

 

Tietomalli voidaan määritellä varsinkin tiedonhallinnan näkökulmasta seuraavasti: 

"Digitaalisessa muodossa olevan rakennelman tai esineen kolmiulotteista 

esittämistä ominaisuustietoineen” (Krinitskiy 2010). Kun tietomallia tarkastellaan 

rakennusteknisestä näkökulmasta, tietomalli nähdään digitaalisessa muodossa 

olevana tietokokonaisuutena, jolla kuvataan erilaisia rakennelmia, kuten 

esimerkiksi taitorakenteita (Shou 2015). 

Tietomalli sisältää koko rakenteen ominaistiedot sekä sen rakenneosien 

ominaisuustiedot, jotka puolestaan kuvaavat rakenteen tai materiaalin 

ominaisuuksia. Tietomallin avulla voidaan kuvata lisäksi tietoja eri 

rakennusvaiheista ja niiden vaikutuksista rakenteisiin. Rakenteet kuvataan 

kolmiulotteisina kuvina. (Shou 2015). Tietomallinnuksen tärkein tavoite on saada 

tieto sellaiseen muotoon, että sitä pystytään hyödyntämään parhaalla 

mahdollisella tavalla rakenteen koko elinkaaren ajan kaikkien niiden osapuolien 

kesken, jotka tietoa tarvitsevat. Myös tietoon tehdyt toimenpiteet ja muutokset 

tulee siirtyä tiedon mukana. (Faghihi 2014, Johansson 2015,). 

 

Täydellinen tietomalli mahdollistaa sillan koko elinkaaren tiedonhallinnan 

suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon kautta purkamiseen saakka. 

Tietomallintaminen on viime vuosina selvästi lisääntynyt infrahankkeiden 
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lähtötietojen esittämisessä, suunnittelussa ja rakentamisessa. Tavoitteena on 

pystyä käyttämään tietomallintamista myös ylläpitovaiheessa. (Johansson 2015). 

 

Tietomallintamisen yhdeksi suurimmaksi hyödyksi koetaan hankkeen sisäisen 

tiedonkulun parantaminen. Muun muassa rakennushankkeissa on todettu, että 

puutteellinen tiedon siirto on yksi merkittävimmistä tekijöistä tiedon häviämiseen. 

Tietomallinnuksen avulla aikaansaadaan myös kustannussäästöjä muun muassa 

materiaalihävikissä. Tietomallinnuksessa käytettävät uudet ja ajantasaiset 

tietojärjestelmät ja prosessit mahdollistavat kyseisten sovellusten ja 

toimintamallien hyödyntämisen tulevaisuudessa myös omaisuudenhallinnassa, 

jolla tulee olemaan merkittävä rooli Liikennevirastossa. (Johansson 2015, Wang 

2012). 

 

Inframalli on keino, jolla sillan elinkaaren aikana syntyvä tieto pystytään 

hallitsemaan ja kuljettamaan koko hankkeen läpi. Usein rakennuksen 

tietomallinnuksen yhteydessä käytetään myös englannin kielistä BIM (Building 

Information Model) -termiä. (Azhar ym. 2012).  
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4 SILTATIETOJEN HALLINTA ULKOMAILLA 

 

Tutkijat ja insinöörit ympäri maailmaa ovat kehittäneet ja toteuttaneet erilaisia 

ylläpitomenetelmiä ja järjestelmiä halutun ratkaisun löytämiseksi ylläpitämään 

tyydyttävää infrastruktuurin suorituskykyä pitkällä aikavälillä taloudellisesti. 

Suurin osa olemassa olevista liikenneinfrastruktuurin ylläpitomenetelmistä 

perustuu enimmäkseen suorituskykyyn ja hyvin vähän kokonaisvaltaiseen 

elinkaarikustannuksien arviointiin. (Frangopol & Liu 2014). Kappaleessa 4. 

käydään läpi neljän eri valtion sillanhallinnan periaatteita. Tarkoituksena on 

kuvata millaisia erilaisia sekä samanlaisia tarpeita eri mailla on sillan ylläpidon 

näkökulmasta Suomeen verrattuna. 

4.1 Yhdysvallat 

 

Yhdysvalloissa on vuoden 2017 tilastojen mukaan 614 387 siltaa, joista lähes 40 

prosenttia on käyttöiältään yli 50 vuotta. Maan silloista 56 007 eli noin 9 

prosenttia oli vuonna 2016 rakenteellisesti puutteellisia. Näillä rakenteellisesti 

puutteellisilla silloilla tehdään keskimäärin 188 miljoonaa matkaa joka päivä. 

Vaikka huonokuntoisten siltojen määrä laskee korjauksien myötä, siltojen 

keskimääräinen ikä kasvaa ja monet maan silloista lähestyvät elinkaarensa loppua. 

Viimeisimmän arvioinnin mukaan Yhdysvaltojen siltojen kuntoutustarpeet ovat 

noin 123 miljardia dollaria ja siltojen ylläpitoon tullaan keskittymään tulevina 

vuosina entistä enemmän. (Frangopol 2010). 

 

Uudet teknologiat ja materiaalit auttavat sillansuunnittelijoita ja 

rakennusinsinöörejä rakentamaan siltoja paremmin ja nopeammin samalla 

parantaen myös siltojen ylläpitoa. Erilaisia kuntoa mittaavia antureita sulautetaan 

sekä uusiin että olemassa oleviin siltoihin, jotta saadaan jatkuvaa, ajantasaista 

tietoa rakenteellisista olosuhteista ylläpitovaiheen aikana. Nämä tiedot auttavat 

insinöörejä tunnistamaan ja ratkaisemaan aiempia ongelmia ja parantamaan 

yleistä turvallisuutta. Uusia materiaaleja, kuten erittäin suorituskykyistä betonia, 

korkean suorituskyvyn omaavaa terästä ja komposiitteja, käytetään lisäämään 
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kestävyyttä, kantavuutta, joustavuutta ja näin ollen myös pitempi-ikäisiä siltoja.  

(Infrastructure report card 2017). 

 

Sillan infrastruktuuri ympäri Yhdysvaltoja, erityisesti maan tiheillä 

kaupunkialueilla, on ollut jatkuvasti alttiina aggressiivisille 

ympäristövaikutuksille. Jatkuvasti kasvavat liikennemäärät ja entistä raskaammat 

kuorma-autot ja rekat heikentävät moottoriteiden rakenteiden pitkäaikaista 

suorituskykyä hälyttävällä nopeudella. Koko Pohjois-Amerikan moottoriteiden 

siltojen vanhentuminen ja laaja huonontuminen sekä niiden ylläpitoon varatut 

rajalliset varat muodostavat suuret tekniset ja taloudelliset haasteet 

sillanomistajille. Sillan rakenteet heikkenevät muun muassa ikääntymisen, 

ympäristötekijöiden, lisääntyneen liikenteen kuormituksen ja riittämättömän 

suunnittelun vuoksi. Näiden haasteiden voittamiseksi Pohjois-Amerikassa 

kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita ylläpidon lähestymistapoja ja tekniikoita, 

joilla pyritään arvioimaan siltojen heikkenemistä, ennustamaan suorituskykyä, 

arvioimaan erilaisia riskejä, suojaamaan ja korjaamaan rakenteita sekä 

optimoimaan koko ylläpito tehokkaan siltojen ylläpitojärjestelmän kehittämiseksi. 

(Frangopol y 2010, Wanek-Libman 2013). 

 

Eri ylläpitostrategioiden tehokkuutta voidaan mitata monikriteerisellä vektorilla, 

joka sisältää viat ja virhetilanteet, käyttöiän, liikenteen häiriöt ja 

ylläpitokustannukset. Frangopol ym. esittävät teoksessaan kolme keskinäistä 

päätöksentekomenetelmää, jotka mahdollistavat tehokkaan 

sillanhallintajärjestelmän kehittämisen. Nämä menetelmät ovat stokastisen mallin 

suorituskyvyn ja käyttöiän ennustaminen, verkko- ja hanketason hallinnan 

riskinarviointimalli ja monikriteerinen päätösmalli ylläpidon optimoinnin tueksi. 

4.2 Ruotsi 

Ruotsilla on pitkä perinne sillanhallinnassa. Vuodesta 1944 lähtien tietoja 

kansallisen tieverkon kunnosta on dokumentoitu ja tallennettu eri arkistoihin 

(Larsson 2012). Ruotsin suurin sillanomistaja on Ruotsin Liikennevirasto 

(Trafikverket). Trafikverketin silta- ja tunnelihallintajärjestelmä (BaTMan) 
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otettiin käyttöön vuonna 2004. Vuonna 2012 Trafikverket hallinnoi BatManin 

avulla noin 29 700 sillan tietoja. Lisäksi Banverket (Ruotsin rautatievirasto) 

omistaa noin 4 000 siltaa ja kunnat noin 10 000 siltaa, joista esimerkiksi 

Tukholman kaupunki omistaa arviolta noin 900 siltaa. (Karoumi ym. 2012). 

BaTMan on toiminnallinen, taktinen ja strateginen sillanhallintaväline, joka 

sisältää työkalut hallinnollisten-, teknisten- ja tarkastustietojen keräämiseen, 

tallentamiseen, käsittelyyn, analysointiin ja esittämiseen. Järjestelmä sisältää 

lisäksi ohjeita ja käsikirjoja, jotka ohjeistavat suorittamaan sillan ylläpitoon 

liittyvät toiminnot mahdollisimman hyvin sekä mahdollisimman yhtenäisesti. 

(Hallberg & Racutanu 2009). Myös Ruotsissa säännöllisillä sillan tarkastuksilla 

pyritään arvioimaan sillan turvallisuusnäkökohtia ja luomaan perustietoa 

toiminnansuunnittelua varten. Tarkastusten tulokset raportoidaan järjestelmään 

ohjeiden mukaisesti ja ajantasaisesti, jotta niiden tietosisältöä voidaan hyödyntää 

ylläpidon aikana tarpeiden mukaisesti. (Lind & Mattson 2009). 

4.3 Saksa 

 

Heikkenevät sillat ja teiden liikenneruuhkat ovat lisääntyneet myös Saksassa. 

Euroopan suurin ja taloudellisesti merkittävin infrastruktuuri on hiljalleen 

heikentynyt viime vuosikymmenien aikana. Samoin kuin Yhdysvalloissa, teihin ja 

siltoihin ei ole investoitu riittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Nykyinen 

Saksan hallitus on linjannut tehostavansa ponnisteluja maanteiden, siltojen, 

rautateiden ja vesiväylien jälleenrakentamiseksi ennen kuin tilanne pahenee 

entisestään. Vuonna 2016 Saksan liittovaltion liikenne- ja digitaalisen 

infrastruktuurin ministeriö hyväksyi suunnitelman 269 miljardin euron 

käyttämisestä maan infrastruktuurin rakentamiseen ja nykyaikaistamiseen 

seuraavien 15 vuoden aikana. Suunnitelma korostaa nykyisten rakenteiden 

korjaamista ja ylläpidon aikaista hallintaa. (Schulze 2016). 

 

Siltojen sekä teiden ja rautateiden heikentyminen on pakottanut lisäämään 

infrastruktuuri-investointeja Saksan poliittisiin tavoitteisiin. Kansainvälisen 

valuuttarahaston kesäkuussa 2016 tekemässä raportissa Kansainvälinen 

http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.cc.lut.fi/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=3EOUE4ShCaLeNLAKWLv&author_name=Mattsson,%20HA&dais_id=53208390&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


33 

 

valuuttarahasto kehotti Saksaa poistamaan kuntien hallinnolliset ja 

lainsäädännölliset rajoitteet infrastruktuurin parantamiseksi. Raportissa sanotaan, 

että liittovaltion hallituksen uusi infrastruktuurisuunnitelma on rohkaiseva, mutta 

kehotti hallitusta seuraamaan tilannetta tarkasti toteutuksen aikana. Saksalainen 

kaupunki-instituutti arvioi, että jopa 15 prosenttia Saksan julkisista silloista on 

rakennettava kokonaan uudelleen. (Schulze 2016). 

4.4 Japani 

 

Viime vuosikymmeninä siltojen kunnostaminen on ollut merkittävä huolenaihe 

Japanissa, koska vahingoittuneiden siltojen lukumäärä on kasvanut entistä 

enemmän. Vuodesta 1990 lähtien siltojen ylläpitokustannukset ovat lisääntyneet 

useissa kehittyneissä maissa siinä määrin, että tulee kalliimmaksi säilyttää 

vaurioituneet sillat kuin rakentaa uusia. Useat sillat ovat viime vuosina 

heikentyneet huomattavasti esimerkiksi liikennemäärän kasvun, ajoneuvojen 

painojen kasvun ja rakenteellisen ikääntymisen vuoksi. Talousarviorajoitusten 

vuoksi tällaisen perusylläpidon varat on kuitenkin otettava kohteista, jotka on alun 

perin hankittu uusien siltojen rakentamiseksi. Siksi ylläpitokustannusten 

pienentäminen on haaste, johon on vastattava tulevaisuudessa siltojen 

ylläpitosuunnittelussa. Riippuen heikkenemisen vakavuudesta ja rajoitettujen 

varojen saatavuudesta, näiden siltojen korjaaminen tai vahvistaminen on 

välttämätöntä. Japanin moottoritieverkko on verrattain hieman uudempi kuin 

muissa kehittyneissä maissa, koska useita tuhansia moottoriteiden siltoja 

rakennettiin National Highway Network -projektin kautta, joka aloitettiin vuonna 

1955. Näin ollen vuonna 2010 yli 35% silloista saavutti 50 vuoden iän. 

(Miyamoto 2013).) 

 

Siltojen ikääntymisen ja heikkenemisen vuoksi Japanissa kehitettiin 2000-luvun 

alussa kattava sillanhallintajärjestelmä J-BMS (Japan Bridge Maintenance 

System). Järjestelmä mahdollistaa paitsi sillan suorituskyvyn arvioinnin myös 

kuntoutusstrategian suunnittelun, jossa huomioidaan lisäksi sillanrakentamisen 

sekä ylläpidon käytettävissä olevat varat. J-BMS on päätöksenteon 

tukijärjestelmä, joka arvioi silmämääräisen tarkastuksen perusteella siltojen 



34 

 

suorituskykyä, ennustaa olemassa olevien siltojen rakenteiden 

huononemisprosessia ja mahdollistaa ylläpitosuunnitelmiin perustuvien sillan 

korjauskustannusten minimoinnin ja laadun maksimoinnin. J-BMS ei siis 

ainoastaan arvioi siltojen suorituskykyä, vaan tarjoaa myös kuntoutustrategian, 

joka perustuu ylläpitokustannusten minimoinnin ja laadun maksimoinnin 

yhdistämiseen. (Miyamoto 2015). 

 

Sillat ovat rakenteita, joilla on keskeinen rooli turvallisen ja toimivan tieverkon 

luomisessa. Japani sijaitsee viiden mannerlaatan risteyskohdassa, ja on näin ollen 

seismisesti erittäin aktiivista aluetta. On huomioitava myös luonnonkatastrofien 

vaikutukset, koska vahingoittumisen jälkeen silta voi vaikuttaa merkittävästi 

siihen tie-, joki- tai raideliikenteeseen, jonka se ylittää. Sillan turvallisuus on siksi 

äärimmäisen tärkeää. Japani pyrkii parantamaan vanhojen siltojen korjaamista 

sekä uusien rakentamista ja pyrkii vahvistamaan tieverkostoa seismisesti herkillä 

alueilla muun muassa vastuksen ja painokapasiteetin nostamisen, liikenteen 

pullonkaulojen estämisen, evakuoinnin ja kuljetuksien turvallisuuden 

varmistamisen avulla.  Uusien siltojen osalta ollaan entistä enemmän 

kiinnostuneita rakenteen kestävyyden parantamisesta ja huolellisesta 

rakentamisesta, mikä edesauttaa vähentämään ylläpitokustannuksia sillan käytön 

aikana. (Miyamoto 2015).) 

 

Tieliikenteen käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi Japanissa suoritetaan 

siltojen satunnaisia tarkastuksia etsimällä vaurioita ja haurastuneita siltoja, 

huolehditaan sillan kokonaisuuden uusimisesta sekä sillan kannen uudistamisesta. 

Lisäksi suoritetaan säännölliset tarkastukset kaikkiin siltoihin viiden vuoden 

välein. Tarkastustulosten perusteella tehdään asianmukaiset korjaus- ja 

vahvistustoimet, joilla varmistetaan sillan turvallisuus sekä käytettävyys. 

(Miyamoto 2013). 
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5 TAITORAKENNEREKISTERI 

 

 

Kappaleessa 5 käydään läpi taitorakenteen määritelmä, Taitorakennerekisterin 

tarkoitus sekä Taitorakennerekisterin käyttöönoton tavoitteet ja sisältö. 

Käyttöönoton eteneminen ja eri vaiheiden kuvaaminen antavat käsityksen siitä, 

miten Taitorakennerekisterin käyttöön on varauduttu sekä miten käyttäjiä ollaan 

koulutettu ja motivoitu uuden järjestelmän käyttöön. 

 

5.1 Taitorakenne 

 

Taitorakenteiksi Liikennevirastossa luetaan teiden ja ratojen sillat, tunnelit, 

laiturit, meluesteet, tukimuurit, paalulaatat sekä kanava- ja merirakenteet. 

Taitorakenne määritellään erikoisrakenteeksi, jonka suunnittelu, rakentaminen, 

tutkiminen ja tarkastaminen vaativat erikoisosaamista. Taitorakenteet ovat 

teräsbetonista, jännitetystä betonista, puusta, teräksestä (metallista) tai niiden 

yhdistelmistä tehtyä rakenteita, jotka ovat liikenneväyläverkon osia. 

(Liikennevirasto 2014b).  

 

Taitorakenteen määritelmä on kirjattu Liikenneviraston laatimassa 

Taitorakenteiden tarkastusohjeessa (17/2013) seuraavasti: "Taitorakenteita ovat 

kaikki sellaiset rakenteet, joiden rakentamiseksi on laadittava lujuuslaskelmiin 

perustuvat suunnitelmat ja/ tai joiden rakenteellinen vaurioituminen suunnittelu- 

tai rakennusvirheen seurauksena saattaa aiheuttaa vaaraa ihmisille tai 

liikennejärjestelmälle ja merkittäviä korjauskustannuksia rakenteelle tai sen 

välittömälle ympäristölle".  

 

5.2 Sisältö ja tavoitteet 

 

Taitorakennerekisteri otettiin käyttöön Liikennevirastossa 22.2.2017. Uusia 

käyttäjäryhmiä ja ominaisuuksia otetaan käyttöön vaiheittain. Kehitystyö jatkuu 

edelleen laajentamalla tietosisältöä ja kehittämällä eri toiminnallisuuksia. 

(Liikennevirasto 2014b).  
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Taitorakennerekisteri on taitorakenteiden perustietovarasto. 

Taitorakennerekisterin päätarkoituksena on taitorakenteiden ylläpito, tietojen 

hallinta, turvallisuus ja omaisuuden arvon säilyttäminen.  Se sisältää 

hallinnollisten ja rakenteellisten tietojen lisäksi muun muassa vaurio- ja 

kuntotietoa silloista, tunneleista, rautatierummuista, merimerkeistä, tie- ja 

yhteysaluslaitureista sekä kanavarakenteista. Tietoja kerätään myös tarkastusten 

yhteydessä otetuista näytteistä ja niiden analyysituloksista sekä siltojen 

ehdotetuista ja toteutuneista korjauksista.  Lisäksi rekisteriin tallennetaan siltojen 

tarkastuksissa otettuja vaurio-, työ -ja yleiskuvia. Myöhemmin järjestelmän 

tietosisältö tulee laajenemaan myös muihin taitorakenteisiin. (Liikennevirasto 

2014b). 

 

Taitorakennerekisteri on ainoa taitorakenteiden tietoja sisältävä järjestelmä ja tällä 

hetkellä järjestelmä sisältää 39 767 rakenteen tiedot. Näistä siltoja on 20 704. 

(Taitorakennerekisteri 2017). Rakenteiden määrä kasvaa sitä mukaa, kun uusia 

rakenteita viedään järjestelmään. Taitorakennerekisterin käytöllä on kaksi 

päätavoitetta, jotka molemmat pohjautuvat lakiin: Taitorakennerekisteri 

muodostaa laissa tarkoitetun luettelon väylärakenteista sekä palvelee 

liikenneväylien omistajaa väylien kunnossapitoon liittyvässä väyläomaisuuden 

hallinnassa (Liikennevirasto 2014b). 

 

Taitorakennerekisteri korvasi vuoden 2017 alussa Siltarekisterin, joka oli toiminut 

taitorakenteiden päärekisterinä vuodesta 2000 lähtien. Taitorakennerekisterin 

toteutusprojekti lähti liikkeelle Liikennevirastossa syksyllä 2014 ja järjestelmän 

toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen myötä Solita Oy. (Liikennevirasto 2014b, 

Liikennevirasto 2016e). Taitorakennerekisteriprojekti kuuluu Liikenneviraston 

digitalisaatiohankkeen osahankkeeseen kolme: Tieverkon ennakoiva 

kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmän kehittäminen. 

(Liikennevirasto 2014b). 
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Liikenneviraston omistamien rakenteiden lisäksi Taitorakennerekisteristä löytyy 

myös kuntien omistamien rakenteiden tietoja. Taitorakennerekisteri palvelee 

muun muassa Liikenneviraston, ELY-keskusten ja kuntien asiantuntijoita sekä 

palveluntuottajia. ELY-keskukset vastaavat siltojen perustietojen oikeellisuudesta 

sekä korjausten toteutumatietojen syöttämisestä Taitorakennerekisteriin. 

Perustietoja voivat syöttää ELY-keskusten toimeksiannosta myös 

sillantarkastuskonsultit. Tarkastustietoja syöttävät lähinnä sillantarkastajat 

tekemiensä yleis- ja erikoistarkastusten perusteella. Liikenneviraston 

taitorakenneyksikkö vastaa siltojen kantavuustiedoista. (Liikennevirasto 2016e). 

 

Julkisia tietoja ovat siltojen hallinnolliset tiedot, tie- ja liikennetiedot, rakenne- ja 

mittatiedot, suunnittelu- ja rakentamistiedot, varusteiden ja laitteiden tiedot, 

tarkastus-, vaurio- ja kuntotiedot sekä siltojen suunniteltujen ja toteutettujen 

korjausten tiedot. Erikoiskuljetuskantavuustiedot ovat salaisia. Siltojen 

painorajoitustiedot reititetyssä muodossa ovat luottamuksellisia, mutta yksittäisen 

sillan painorajoitus- ja muut kantavuustiedot ovat julkisia. (Liikennevirasto 

2017e). 

  

Liikennevirasto mahdollistaa lisäksi kuntien ja kaupunkien käyttää hyväkseen 

Taitorakennerekisteriä eli kunnan omistamien siltojen tiedot voidaan myös 

tallentaa järjestelmään. Liikennevirasto ei peri järjestelmän käytöstä kustannuksia, 

mutta kunnilta edellytetään kuitenkin sitoutumista siihen, että siltatiedot viedään 

järjestelmään oikein ja niitä ylläpidetään ajantasaisesti. Tällä hetkellä 

Taitorakennerekisterissä on noin parinkymmenen kunnan siltojen tiedot. 

Taitorakenneyksikkö pyrkii tiedottamaan kunnille uudesta järjestelmästä 

laajemmin syksyn 2017 aikana ja tavoitteena on saada entistä enemmän kuntia 

mukaan käyttämään Taitorakennerekisteriä siltojen sekä muiden taitorakenteiden 

tietojen ylläpidossa. (Liikennevirasto 2016e). 

 

Yhteensä Taitorakennerekisterin käyttäjiä eritasoisin oikeuksin on tällä hetkellä 

lähemmäs 400 ja käyttäjämäärät kasvavat edelleen. (Taitorakennerekisteri 2017). 
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Taitorakennetietoa tullaan julkaisemaan vuoden 2017 aikana myös avoimena 

datana. (Liikennevirasto 2016f). 

 

Taitorakennerekisteri tarjoaa rajapintoja, joiden avulla hoidetaan liittymät 

seuraaviin Liikenneviraston järjestelmiin: Tierekisteri, Paikkatietopalvelut, 

Dokumentinhallintajärjestelmä, Kuvatietojärjestelmä, Erikoiskuljetus-

lupajärjestelmä ERIKU, joka korvautuu uudella LeLu-järjestelmällä vuoden 2017 

aikana, Ratapurkki-rautatietietojärjestelmä, pääsyn- ja käyttäjähallinta, Tiira-

raportointijärjestelmä ja Sonja-sanomanvälityspalvelu. (Liikennevirasto 2014b). 

Lisäksi uusi Kantavuuslaskentaportaali tulee hyödyntämään 

Taitorakennerekisterin kantavuustietoja vuoden 2018 jälkeen. (Liikennevirasto 

2014b, Liikennevirasto 2016e). 

 

Taitorakennerekisterin käyttöönotto edellyttää myös siltojen ja muiden 

taitorakenteiden rekisteritietojen inventointia. Kaikki sillan rakennekuvaukset 

käydään läpi silta-asiantuntijoiden toimesta erillisenä projektina vuosien 2017-

2018 välisenä aikana. Projektissa edetään siten, että kaikki vuonna 2017 

tarkastettavat sillat saataisiin viimeistään kevääseen 2018 mennessä inventoitua 

uuden järjestelmän vaatimalle tasolle, jolloin vaurioiden vaatimat rakenneosat 

löytyvät siltojen rakennekuvauksesta. (Taitorakennerekisteri 2017). 

 

Taitorakenteiden rekisteritietojen inventoinnissa käytetään rakennekohtaisia 

inventointiohjeita. Inventointiohjeissa määritellään muun muassa eri 

rakennetyyppien ja rakenneosien nimeäminen sekä määrittelyt, päämittojen 

määritelmät sekä vauriokirjausten tyypit. Edellä mainittuja esitetään myös 

tarkastuskäsikirjoissa sekä taitorakenteiden tarkastusohjeissa. Rakennekuvauksien 

läpikäynnin jälkeen Taitorakennerekisterissä voidaan syöttää uusien tarkastusten 

vauriokirjauksia silloille. (Taitorakennerekisteri 2017). 
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5.3 Käyttöönotto 

 

Käyttöönotto on järjestelmäkehityksen vaihe, jolloin järjestelmä siirretään 

tuotantokäyttöön käyttöönottovaiheen kautta. (Harju 2004). 

Taitorakennerekisterin toteutusprojektin rinnalle perustettiin erillinen 

käyttöönottoprojekti, ja näin ollen toteutus- ja käyttöönotto suoritetaan 

rinnakkaisina kokonaisuuksina, toisiaan täydentäen. Toteutusprojekti huolehtii 

järjestelmän toteutuksesta, kuten sisällöstä, tiedoista ja sen toiminnasta, kun taas 

käyttöönotossa huolehditaan muutoksen läpiviennistä, käyttäjähallinnasta ja 

Taitorakennerekisterin tuotantoon siirron onnistumisesta. (Liikennevirasto 2014b, 

Liikennevirasto 2016e). 

 

Taitorakennerekisterin käyttöönoton myötä poistuvien järjestelmien tietoja 

pystytään ylläpitämään yhden järjestelmän kautta. Lisäksi uusia taitorakenteita 

saadaan järjestelmällisen kunnon ja ylläpidon hallinnan piiriin ja kaikkien 

väylätyyppien eri taitorakenteiden kunnon hallinta ja ylläpitotoiminta saadaan 

yhtenäiseksi. Taitorakennerekisteri mahdollistaa lisäksi tietojen jakamisen 

yhtenäisen tietopalvelurajapinnan kautta omassa organisaatiossa sekä muille 

viranomaisille. (Liikennevirasto 2014b, Liikennevirasto 2016e). 

 

Taitorakennerekisterin koekäyttö aloitettiin kesällä 2016 testiympäristössä ja 

testiympäristöä käytetään edelleen uusien ominaisuuksien ja tietosisällön 

kehittämisessä.  Koekäyttö voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri vaiheeseen. 

Ensimmäinen koekäyttövaihe aloitettiin 3.6.2016 ja se kesti lokakuun loppuun 

saakka, jolloin pidettiin ensimmäinen purkutilaisuus, jossa käytiin läpi koekäytön 

aikana syntynyt käyttäjäpalaute. Seuraava koekäyttövaihe aloitetiin vuoden 2016 

lopussa ennen käyttöönottoa. Kolmas vaihe aloitettiin käyttöönoton jälkeen. 

(Liikennevirasto 2016a). 

 

Ensimmäisen koekäytön tarkoituksena oli rajoitetun ja ennalta määritellyn 

käyttäjäryhmän avulla, testata erilaisia Taitorakennerekisterin toimintoja. 

Koekäyttäjäryhmä koostui Taitorakennerekisterin tulevista käyttäjistä, jotka 
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kokeilivat muun muassa tiedonhakua, varmistivat järjestelmän käytettävyyttä ja 

suorituskykyä, integraatio- ja tietoliikenneyhteyksiä, käyttöpalveluiden ja 

palvelutuen toimivuutta sekä sovelluksen toimivuutta eri laitteilla eri 

ympäristöissä.  (Liikennevirasto 2016e). 

 

Toisessa koekäyttövaiheessa keskityttiin edellä mainittujen toimintojen 

testaamisen lisäksi muun muassa tietosisällön oikeellisuuteen, laajojen hakujen ja 

rakennejoukkojen tekoon sekä uusien ominaisuuksien testaamiseen. Toinen 

koekäyttöryhmä koostui kaikista yleiskoulutetuista. (Liikennevirasto 2016e). 

Kahden ensimmäisen koekäyttövaiheen aikana Siltarekisteri toimi edelleen master 

–järjestelmänä, ja siltojen kesän 2016 tarkastuskausi hoidetiin osittain tiettyjen 

sovittujen tarkastusten kohdalla molempien järjestelmien rinnakkaiskäyttönä. 

(Liikennevirasto 2014b). 

 

Kolmas vaihe aloitettiin käyttöönoton jälkeen ja se keskittyy rakennekuvauksien 

määrittelyyn, tietosisällön parantamiseen sekä tarkastustoiminnan organisointiin. 

Tätä tehdään rinnakkain varsinaisen käytön ohella. Kolmannen vaiheen tarkoitus 

on kerätä käyttäjäkokemuksia ja varsinaisen käytön myötä heränneitä 

kehitysideoita ja korjausehdotuksia. Tämä tutkimus tehdään tämän kolmannen 

vaiheen rinnalla.  Koekäyttöä suorittavat kaikki tarkastaja- ja 

ylläpitäjäkoulutukseen osallistuneet käyttäjät sekä erikseen palkatut 

sillantarkastakonsultit. (Liikennevirasto 2016e). Koekäyttövaiheiden aikana 

kerättiin käyttäjäryhmiltä kommentteja, joiden pohjalta tehtiin ja tehdään edelleen 

mahdollisia sisältöön liittyviä tarkennuksia sekä toiminnallisia muutoksia. 

Koekäytön aikana kommentit ja käyttäjäkokemukset huomioidaan ja käytiin 

aiemmin läpi ennalta sovituissa purkutapahtumissa. (Liikennevirasto 2016e). 

 

Taitorakennerekisterin käyttäjä tarvitsee Liikenneviraston Extranet-

käyttäjätunnuksen, jonka saaminen edellyttää sopimusta Liikenneviraston kanssa. 

Extranet-tunnuksen lisäksi Taitorakennerekisteriin tulee pyytää käyttöoikeudet. 

Ennen käyttöönottoa ja käyttöönoton jälkeen kaikille koulutettaville myönnettiin 

muokkaajaoikeudet integraatiotestiympäristöön. Ilman koulutusta myönnetään, 
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kaikille heille, jotka tarvitsevat työssään Taitorakennerekisteriä, selausoikeudet 

tuotantoympäristöön. Niille käyttäjille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet 

ylläpitäjä- ja/tai tarkastajakoulutuksen annetaan muokkaajaoikeudet 

tuotantoympäristöön. Ensimmäiset tuotantoympäristön muokkaajaoikeudet 

annettiin heinäkuussa 2017 ja koulutuksen loppukokeen tarkistamisen myötä loput 

oikeuksista tullaan antamaan syksyn 2017 aikana. (Liikennevirasto 2014b), 

Liikennevirasto 2016e). 

 

Liiikenneviraston ja Elyjen käyttäjille annetaan lisäksi automaattisesti piirustusten 

ja dokumenttien katseluoikeudet. Nämä oikeudet annetaan myös perustellusti 

muille käyttäjille sekä kaikille ylläpitäjäkoulutuksen suorittaville. 

Kantavuustietoihin oikeuksia annetaan erityisillä perusteilla sopimuksen mukaan. 

(Liikennevirasto 2016e). 

 

 

Kuva 4. Taitorakennerekisterin dokumenttinäkymä. (Taitorakennerekisteri 2017). 

 

Käyttöoikeussopimusten läpikäynti ja uusiminen suoritetaan vuoden 2017-2018 

välisenä aikana. Sopimukset tarkastetaan mahdollisten muutosten varalta ja 

uusitaan vastaamaan Taitorakennerekisterin vaatimuksia.  (Liikennevirasto 

2016e). 
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Taitorakennerekisterin jo nykyiset sekä myös tulevat käyttäjät muodostuvat muun 

muassa Liikenneviraston asiantuntijoista, ELY-keskusten siltainsinööreistä, 

taitorakenteiden tarkastajista ja taitorakennetietojen ylläpitäjistä. 

(Taitorakennerekisteri 2017). Taitorakenneyksikkö koulutti syksyn 2016 ja 

kevään 2017 välisenä aikana noin 250 käyttäjää, joista suurin osa oli 

sillantarkastajia sekä siltatietojen ylläpitäjiä. Koulutussuunnitelma, joka sisältää 

koulutuksen aikataulun, sisällön ja tavoitteet, on tärkeä osa käyttöönottoa. 

Käyttöönotto varten selvitettiin kaikki koulutettavat eritasoiset käyttäjät, 

määriteltiin millaista koulutusta eri käyttäjät tarvitsevat sekä suunniteltiin 

koulutusten aikataulut sekä työstettävä koulutusmateriaali. Siltojen ja 

merimerkkien osalta nämä tehtiin viimeisen 10 kuukauden aikana. 

Taitorakennerekisterin yleiskoulutukset aloitettiin marraskuussa 2016.  

Kattavammat tarkastaja- ja ylläpitäjäkoulutukset aloitettiin helmikuussa 2017. 

(Liikennevirasto 2016f). 

 

Liikennevirasto kouluttaa Taitorakennerekisterin käyttäjät karkeasti jaotellen 

neljässä eri vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen koulutukset toteutettiin marras-

tammikuun välisenä aikana. Koulutusryhmät jaetaan noin 20-25 hengen ryhmiin. 

Ensimmäisen vaiheen yleiskoulutukset oli tarkoitettu lähinnä vanhan 

Siltarekisterin käyttäjille, toisen vaiheen yleiskoulutuksiin osallistuivat myös 

uudet käyttäjät.  

 

Vuoden 2017 alusta lähtien pidetyt kolmannen vaiheen koulutukset kohdennettiin 

lähinnä sillantarkastajille, siltatietojen ylläpitäjille sekä merimerkkien tarkastajille. 

Neljänneksi vaiheeksi voidaan tällä hetkellä kutsua syksyllä 2017 alkavia yleis-, 

tarkastaja- ja ylläpitäjäkoulutuksia sekä uusien taitorakenneluokkien käytön 

koulutuksia. Näitä pidetään tarpeen mukaan ja ne jatkuvat niin kauan kuin 

järjestelmän asianmukainen käyttö sitä edellyttää. (Liikennevirasto 2016f). 
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5.4 Siltojen tietomallinnus Taitorakennerekisterissä 

 

Infrarakenteiden, kuten taitorakenteiden, tietomallista käytetään usein myös 

termiä inframalli. Inframallintaminen on hiukan monimutkaisempi kokonaisuus 

kuin perinteinen tietomallinnus. Taitorakenteet eritellään omiksi tietomalleikseen 

ja saavuttaakseen koko väyläverkoston sisältämän kattavan tietomallin on vielä 

hyvin paljon tekemistä. Määritykset infran ylläpitovaiheen tietomallin 

vaatimuksista ovat edelleen kesken. Mallintamisen hyödyntäminen on pitkään 

keskittynyt vain suunnitteluun ja toteutukseen, Taitorakennerekisterin avulla 

tietomallinnusta voidaan hyödyntää myös taitorakenteiden ylläpidossa. 

(Liikennevirasto 2014a, Liikennevirasto 2015e, Liikennevirasto 2016b). 

 

Liikenneviraston tavoitteena on edesauttaa monin eri tavoin tietomallintamista 

tiedonhallinnan välineenä. Pyrkimyksenä on saada toteutettua suurin osa 

Liikenneviraston hankkeista tietomallipohjaisesti. Tähän tavoitteeseen pyritään 

etenemällä vaiheittain kohti mallintamisen yhä laajempaa hyödyntämistä 

infrahankkeiden eri vaiheissa. (Liikennevirasto 2015e).  Aiemmin 

tietomallintamisen hyödyntäminen on keskittynyt infrahankkeiden, kuten 

siltahankkeidenkin osalta, lähtötietojen esittämiseen, suunnitteluun ja 

rakentamiseen, mutta tavoitteena on pystyä käyttämään mallintamista myös 

ylläpidon työvälineenä. Hankkeiden suunnittelussa pyritään varmistamaan 

suunnittelun yhteneväisyys käyttämällä yhtenäisiä infran yhdistelmämalleja ja 

myös taitorakenteet halutaan osaksi tätä kokonaisuutta. Siltojen ja muiden 

taitorakenteiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon muuttuminen 

tietomallipohjaiseksi edellyttää hyvin tarkkaa tietojen määrittelyjä.  

Taitorakennerekisterin avulla tavoitellaan kattavaa sillan ylläpitovaiheen 

tietomallinnusta tiedonhallinnan tueksi. (Liikennevirasto 2017i). 

 

Hankkeiden suunnittelun tavoitteeksi on viime vuosina muodostunut yhtenäisien 

infran yhdistelmämallien kehittäminen. Taitorakenteet halutaan tähän vahvasti 

mukaan, jotta saadaan aikaiseksi yhteneväisyys eri tekniikkalajien välillä. 

(Liikennevirasto 2014a, Liikennevirasto 2016b). Liikennevirasto pyrkii 
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aktiivisesti olemaan mukana tietomallinnuksen hyödyntämisessä. Liikennevirasto 

2014a, Liikennevirasto 2016b). 

 

Taitorakennerekisterin järjestelmävastaaja ja silta-asiantuntija H. Myllymäki 

kuvaa tietomallinnuksen ja Taitorakennerekisterin yhteyden seuraavasti: ”Siltojen 

tietomallit ovat enimmäkseen relaatiotietokantoja, joihin tieto kirjataan ja 

tallennetaan sekä olioille että niiden kokonaisuuksille ominaisuustietoina. Tämän 

lisäksi sillan rakenneosille kirjataan tietoja esimerkiksi materiaaleista ja sen 

laadusta sekä kuvataan suhde muihin objekteihin, joista muodostuu 

päärakenneosia. Yleisesti ajatellaan mallien rakenneosien geometrian 

muodostavan perustan tietomallille, mutta todellisuudessa sillan tietokanta 

voidaan muodostaa ilman rakenneosien geometriaa. Tähän perustuu myös 

Liikenneviraston Taitorakennerekisteri. Koska ei ole vielä olemassa vakioitua 

tapaa jäsentää malleja, siltojen malleista laaditaan tietomalliselostus, jonka 

perusteella voidaan jäljittää ja löytää mallien tieto.” 

 

Tietomalliin tarvittavan tietosisällön vakiointityö on vielä kesken. On tärkeää 

määritellä uudestaan mitä tietoa, missä muodossa ja mihin tietoa eri sillan 

elinkaaren vaiheissa tallennetaan. Selkeät vaihekokonaisuudet voidaan kuvata ja 

hallita tietomallin avulla eli esimerkiksi rakennussuunnittelu voidaan viedä 

tietomallipohjaisena kokonaisuutena koko vaiheen ajan, mutta siirryttäessä 

rakentamiseen ja tiedon siirtämiseen urakoitsijalle tai kolmansille osapuolille, 

joudutaan käyttämään dokumentteja ja muita asiakirjoja. (Liikennevirasto 2017h). 

 

Siltojen tietomallintamisen kehittämisessä, kuvaamisessa sekä hyödyntämisessä 

on vielä runsaasti tekemistä. Liikennevirastossa kehitetty siltojen 

tietomallintamisohje toimii hyvänä edesauttajana siltojen tietomallintamisen 

hyödyntämisen lisäämisessä. Yhteistyö ja toimiva tiedonkulku väyläsuunnittelun 

ja sillansuunnittelun välillä tulisi myös toimia mahdollisimman sujuvasti ja 

selkeästi, jotta saavutetaan yhteistyössä paras mahdollinen lopputulos. 

(Liikennevirasto 2014h, Liikennevirasto 2014f). 
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6 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Liikennevirasto hallinnoi tällä hetkellä noin 15 100 tiesiltaa, noin 2600 

rautatiesiltaa ja 10 vesiväyläsiltaa. Tiesillat muodostavat merkittävimmän osan 

Suomen ja näin ollen myös Taitorakennerekisterin silloista (Taitorakennerekisteri 

2017).  Taitorakennerekisterissä ei ole kaikkia Suomen siltoja, osaa hallinnoi 

kaupungit ja kunnat itse. Myöskään yksityisteiden siltoja ei löydy rekisteristä. 

Suomen siltojen kokonaislukumäärää ei tiedetä keskitetyn tilastoinnin puuttuessa. 

Kuitenkin jo nyt osa kaupungeista ja kunnista tallentaa tiedot silloistaan 

Taitorakennerekisteriin, kuten tallensivat jo Siltarekisteriinkin ja tavoitteena on 

edelleen laajentaa tätä käyttäjäkuntaa vuosien 2017-2018 välisenä aikana saamalla 

uusia kuntia ja kaupunkeja mukaan Taitorakennerekisterin käyttäjiksi. 

(Taitorakennerekisteri 2017).  

 

6.1 Ylläpidon tarpeiden määrittely 

 

Ylläpidon aikana hyödynnettävän ylläpito-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa 

syntyneen tiedon tulisi olla ajantasaista, oikeaa, helposti saatavilla olevaa sekä 

ymmärrettävää (Frangopol & Liu 2014). Taitorakennerekisteri pyrkii toimimaan 

järjestelmänä, jossa edellä mainitut tiedon ominaisuudet toteutuvat. Elinkaaren 

jokaisessa vaiheessa on useita erilaajuisia palveltavia prosesseja, joihin tarvitaan 

erilaista, eri vaiheissa syntynyttä, tietoa (Frangopol & Liu 2014). 

 

Ylläpidon aikana näitä tarpeita on sillantarkastajilla, siltatietojen hyödyntäjillä ja 

tutkijoilla, silta-asiantuntijoilla, kunnilla, kaupungeilla jne. Tarpeita on 

lukemattomia. (Liikennevirasto 2015c). Ylläpitovaiheen tietotarpeita ovat muun 

muassa sillan yleis- ja erikoistarkastukset, korjaustoimenpiteet sekä tietojen 

hyödyntäminen hyvinkin erilaisissa tilanteissa (Acosta & Escobeda 2010).  

 

Sillan rakentamisen aikana alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen toteutukseen 

tulee usein muutoksia. Tapahtuu poikkeamia, jotka nimensä mukaisesti 

poikkeavat alkuperäisestä suunnitelmasta. Osa sillan rakenteista jää myös piiloon 
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eikä näitä osia huomioida riittävällä tasolla tai mallinneta. Toteutuksen aikana 

urakoitsija tarvitsee suunnitteluvaiheen tietoa, kuten rakennussuunnitelmia. (Chen 

& Duan 2014, Liikennevirasto 2015). Rakentamiseen tarvitaan siis suunnittelun 

aikaista tietoa ja samalla muodostuu uutta rakentamisen aikana syntyvää, 

suunnitelmista poikkeavaa, tietosisältöä ylläpitovaiheeseen (Chen & Duan 2014). 

Tämä tärkeä tieto ei kuitenkaan tällä hetkellä useinkaan välity ylläpitäjien tietoon 

ja hyödynnettäväksi. Elinkaaren eri vaiheiden synnyttämää tietoa ei yleensä 

käsitellä erillisinä tietokokonaisuuksina, mutta niiden sisältämät tiedot, kuten 

esimerkiksi yleistiedot, rakennetiedot, kunto- ja vauriotiedot, suunnitelmat, 

laatuasiakirjat, valokuvat, laskelmat ja piirustukset, muodostavat laajan 

yksityiskohtaisen kokonaisuuden. (Liikennevirasto 2015c). 

 

 

Kuva 5: Taitorakenteen elinkaari (Liikennevirasto 2011). 

 

Kun suunnitelmavaiheesta siirrytään rakentamisvaiheeseen ja rakentamisesta 

ylläpitoon, oleellisen ja tärkeän tiedon siirto seuraavan vaiheen käyttöön aiheuttaa 

haasteita ja usein kaikki tarvittava tieto ei ole helposti saatavilla ja käytettävissä. 

Jokaisen elinkaaren vaiheessa tulisi tunnistaa seuraavan vaiheen tietotarpeet, jotta 
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tiedetään mitä tietoa tulee välittää eteenpäin. Suunnittelun ja rakentamisen jälkeen 

silta otetaan käyttöön ja siirrytään ylläpitoon. (Chen & Duan 2014). Rakentamisen 

aikana muun muassa erilaiset poikkeamat aiheuttavat muutoksia alkuperäiseen 

suunnitelmaan. Nämä poikkeamat eivät kuitenkaan välttämättä näy missään 

konkreettisena tietona, metatietona eikä dokumentaationa tai eivät ole helposti 

löydettävissä dokumentaation "sisältä" ylläpitovaiheessa. (Koh 2008 & 

Liikennevirasto 2017i). 

 

Ylläpitovaiheessa tiedot viedään ja tallennetaan Taitorakennerekisteriin. Ne 

inventoidaan järjestelmään ja tallennetaan relaatiotietokantaan. Kaikkea tietoa ei 

kannata viedä relaatiotietokantaan vaan ne jätetään dokumentteihin ja tallennetaan 

sellaisenaan osaksi sillan tietosisältöä. Riippuen ylläpidon prosessista sillan tietoa 

muodostuu koko elinkaaren ajan (Liikennevirasto 2017i). 

6.2 Sillan suunnittelun aikainen tieto 

 

Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi sillan suunnittelun päävaiheet sekä 

suunnittelun aikana syntyvät asiakirjat ja dokumentit. Työssä ei syvällisemmin 

käsitellä sillan suunnitteluvaihetta, mutta kokonaisuuden hahmottamiseksi on 

tärkeää huomioida tämä elinkaaren vaihe ja esitellä yleisimmät ylläpidossa 

hyödynnettävät dokumentit ja niiden tietosisältö. Näitä piirustuksia, suunnitelmia 

ja niiden tietosisältöä tallennetaan Taitorakennerekisteriin. 

 

Sillan suunnittelu edellyttää suunnittelijalta lähtötietojen ymmärtämistä, 

ammattitaitoa ja kokemusta, jotta saadaan rakennettua turvallinen, ulkonäkö- ja 

laatuvaatimukset täyttävä kustannustehokas silta. (Liikennevirasto 2014c). 

Taitorakenteiden suunnittelun lähtötieto-ohje määrittelee Liikenneviraston siltojen 

ja muiden taitorakenteiden sekä valtion avustamien yksityistiesiltojen 

suunnittelun, ylläpidon ja korjaussuunnittelun lähtötietojen sisällön sekä 

tallennusmuotojen vaatimukset. Ohjeen tavoitteena on yhtenäistää tiedonhallintaa, 

aikaansaada entistä parempia suunnitelmia ja luoda tietomalleihin käytettävää 

tietoaineistoa. Taitorakenteiden suunnitelmat tallennetaan Taitorakennerekisteriin. 

(Liikennevirasto 2014c, Liikennevirasto 2014d). 
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Alustavassa suunnitteluvaiheessa päätetään sillan sijoittuminen sekä ratkaisut, 

joilla saavutetaan tekniset, taloudelliset ja ympäristön edellyttämät vaatimukset. 

Tässä vaiheessa haetaan tarvittaessa lisäksi erilaisia vesi- ja rakennuslakiin 

perustuvia lupia. Myös alustavassa suunnitteluvaiheessa tarvitaan lähtötietoja. 

Näitä ovat esimerkiksi mittauksin ja maaperätutkimuksin saatavat siltapaikkaa 

koskevat tiedot, alustavia piirustuksia ja kustannuslaskelmia vertailemalla 

muodostuvat erilaiset ratkaisut kuten pituutta ja siltatyyppiä valittaessa. 

(Liikennevirasto 2014c, Liikennevirasto 2014d). 

 

Kun toteutettava silta on valittu suunniteltavaksi, tehdään alustava yleispiirustus ja 

laaditaan kustannusarvio sekä suunnitelmaselostus. Riippuen sillan koosta ja 

sijainnista, siirrytään tekemään lopullinen suunnitelma tai tarvittaessa haetaan 

ensin ympäristölupaviraston lupaa. (Liikennevirasto 2017e). 

 

Liikennevirasto ohjeistama alustavan yleispiirustuksen sisältö: 

- sillan sivukuva, tasokuva ja tarpeellinen määrä poikkileikkauksia 

- siltatyyppi 

- sillan mitat 

- sillan pääosien rakennusaine 

- tieosan päätepisteet nimettyinä ja suuntanuolin osoitettuna 

- tielinjan sijainti ja geometria sillan kohdalla 

- tien paalulukemat l. etäisyys tieosan alusta 

- tielinjan ja risteävän väylän (tien tai vesistön) keskilinjan leikkauspisteen 

paalulukemat ja risteyskulma 

- maanpinta piirrettynä tien keskilinjalta ja tarvittaessa sen ulkopuolelta sekä 

maalajit, maakerrostumien rajat ja kalliopinta 

- sillan perustamistapa 

- veden virtaussuunta 

- vedenpinnan korkeudet HW, MW, NW (ylivesi, keskivesi ja alivesi) ja 

tutkimuspäivän vedenkorkeus W sekä tarvittaessa vesiliikennekauden HW ja 

NW 
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- suunnitellun perkauksen poikkileikkaus 

- sillan kohdalla olemassa olevat rakenteet 

- silta-aukkojen vapaat leveydet 

- silta-aukkojen vapaat korkeudet 

- mahdolliset muut silta-aukkojen määrittelemiseksi tarvittavat mitat 

- alikulkevan liikenteen vaatiman vapaan tilan mitat 

- pohjoisnuoli 

- kiintopisteiden sijainti, korkeus ja korkeusjärjestelmä 

- siltapaikan sijainnin osoittava pienoiskartta 

 

Rakentamisvaiheeseen siirtyminen edellyttää rakennussuunnitelman tekemistä. 

Sillan rakennussuunnitelma tulee laatia niin, että sillan kantavuus täyttää vaaditut 

liikennekuormat, on pitkäikäinen sekä täyttää suunnitelmien edellyttämät 

ulkonäkövaatimukset. (Liikennevirasto 2017e). 

 

Liikenneviraston ohjeistamat rakennussuunnitelman asiakirjat: 

- yleispiirustus 

- rakennepiirustukset 

- suunnitelmaan liittyvät muut piirustukset 

- kustannusarvio 

- jos yleiset laatuvaatimukset eivät sisällä kaikkia tarvittavia seikkoja laaditaan 

em. vaatimuksia täydentävä siltakohtainen työselitys tai laatuvaatimukset. 

Muuta huomioitavaa: 

- pohjatutkimukset ja perustamistapalausunto 

- noudatetaan Liikenneviraston ohjeita 

Seuraavaksi tulee laatia lopullinen yleispiirustus, jossa määritellään alustavaa 

yleissuunnitelmaa tarkemmin rakentamisen kannalta tärkeät tiedot, kuten sillan 

ulkonäkö, rakenteelliset pääperiaatteet -ja mitat sekä sijainti ympäristössä. 

(Liikennevirasto 2017d). 
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Liikenneviraston ohjeistama yleispiirustukseen sisältö (sisältää myös alustavassa 

suunnitelmassa määritellyt tiedot): 

‒ tasausviivan korkeus 

‒ päällysrakenteen alareunan korkeuksia niin, että voidaan todeta rakenteen 

täyttävän aukkovaatimukset 

‒ ajoratojen, kevyen liikenteen kaistojen, välikaistojen ja pientareiden leveydet 

ja sivukaltevuudet 

‒ sillan kannen pintarakenteet, niiden laatu ja paksuus 

‒ perustusten paikat, mitat ja korkeudet sekä paalujen kaltevuudet ja arvioidut 

paalujen tunkeutumistasot 

‒ eri perustusten pohjapaine tai paalukuormat 

‒ pohjanvahvistustoimenpiteet 

‒ sillan pääosien rakennusaineiden laatuvaatimukset 

‒ eristettävät betonipinnat ja routaeristeet 

‒ kaiteiden tyyppi, jatkokset, liikevarat ja pylväsjako 

‒ pintavesien viemäröinti 

‒ laakerointi 

‒ liikuntasaumalaitteet 

‒ siirtymälaatat 

‒ siltaan sijoitettavat putket, johdot, kaapelit ja muut laitteet 

‒ keilojen ja luiskan muoto ja verhoukset 

‒ suunnittelukuormat 

‒ luettelo suunnitelmaan kuuluvista piirustuksista 

‒ ympäristölupaviraston päätöksen numero 

‒ maininta siltakohtaisista laatuvaatimuksista tai työselityksestä. 
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6.3 Sillan rakentamisen aikainen tieto 

 

Kun suunnitelma on hyväksytty, päästään siirtymään sillan toteutusvaiheeseen eli 

rakentamiseen. Tässä kappaleessa kuvataan sillan rakentamisen aikaisen tiedon 

hallinnan päävaiheet. Kuvataan nykytila sekä tavoite, mihin pyritään, käydään läpi 

yhteys projektipankkeihin sekä selvitetään rakennushankkeen osapuolet ja roolit 

sekä muodostetaan kuva siitä mitä tietoa rakennusvaiheessa syntyy ja mihin se 

tallennetaan. 

 

Liikennevirasto on tilaajaviranomainen, joka hankkii suurimman osan tarvittavista 

tuotteista, palveluista ja osaamisista, kuten sillanrakentamisen, ulkopuolisilta 

toimittajilta saavuttaakseen suunnitellut tavoitteet. Tilaajan roolissa 

”liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä 

valtion hallinnoimilla liikenneväylillä ja edistää koko liikennejärjestelmän 

toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitystä ja kestävää 

kehitystä” ja sen tehtävänä on ”tunnistaa asiakkaiden eli eri väylänkäyttäjien 

tarpeet, määritellä palvelut ja tuottaa palvelut hankkimalla niitä 

toimittajamarkkinoilta. Palveluntuottajat toteuttavat palvelut loppukäyttäjille.” 

(Liikennevirasto 2015d). 

 

Liikenneviraston yhtenä merkittävänä tavoitteena on infra-alan tuottavuuden 

lisääminen. Tämä edellyttää Liikenneviraston lisäksi muiden tilaajatahojen kuten 

ELY-keskusten, kuntien ja kaupunkien välistä tiivistä yhteistyötä. Myös yhteistyö 

palveluntuottajien kanssa, esimerkiksi kehittämällä ja käyttämällä yhteisiä 

toimintamalleja- ja tapoja, edesauttaa koko infra-alan kehittymistä. joka 

käynnistää hankkeen, käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa ja vastaa hankkeesta sekä 

sen kustannuksista. (Liikennevirasto 2015d). 

 

Tällä hetkellä silta viedään Taitorakennerekisteriin siinä vaiheessa, kun se 

valmistuu. Samalla viedään yleistiedot ja suunnitteluasiakirjat. Kuvassa 6 näkyy 

tiedon siirron ja hallinnan väliset yhteydet. Sillan rakentamisen aikana syntyvien 

tietojen hallinnassa käytetään usein projektipankkeja. Nykytilassa rakentamisen 
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aikana syntyneet tiedot viedään projektipankkeihin, joista tieto ei siirry prosessin 

omaisesti ylläpitoon. Silta vietiin Siltarekisteriin ja viedään edelleen 

Taitorakennerekisteriin vasta siinä vaiheessa, kun siirrytään ylläpitoon. 

(Taitorakennerekisteri 2017j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Sillan rakentamisen aikainen tieto - nykytila 

 

Kun tämän työn aihetta mietittiin Liikennevirastossa, käytiin keskustelua silta-

asiantuntijoiden kanssa erilaisia esimerkkejä hyödyntäen rakentamisen aikaisen 

tiedon tarpeesta ja haasteista ylläpidon näkökulmasta. Kuva nykytilasta muodostui 

näiden keskusteluiden pohjalta. Keskusteluissa tuli myös hyvin esiin 

tiedonhallintaan liittyvät ongelmat esimerkkien kautta. Tarkastelimme 

Taitorakennerekisteristä löytyvää kuvaa Vantaan risteyssillan siltapilarista. 

Kesäkuussa vuonna 2013 tehdyssä erikoistarkastuksessa oli todettu 

vaurioluokaltaan erittäin vakava vaurio, vauriotyypin ruostuminen ja vaurion 

syyksi oltiin todettu rakennusvirhe. Tämä jo korjattu vaurio on hyvä esimerkki 

siitä, miten rakennusvaiheessa on tapahtunut jotain mikä vaikuttaa pilarin 

kuntoon. Seuraava lainaus on ote keskustelusta: "Vuorokaudessa arviolta noin 40 

000 ajoneuvoa ajaa kyseisen sillan päältä ja melkein saman verran kulkee alta. 

Pilari on todella kovissa olosuhteissa, mutta sen ei pitäisi olla noin vaurioitunut 

40 vuoden iässä. Vieressä sijaitsee vanhempi silta, jonka pilarit ovat samoissa 

olosuhteissa, mutta ihan kunnossa. Todennäköisesti rakentamisvaiheessa on 

betonin laadussa sattunut jotain hämärää ja myös raudoitus on jäänyt liian 

lähelle pintaa. Kun pilaria tutkittiin, niin mitään selkeätä syytä vauriolle ei 
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löytynyt. Ehjältä näyttävä osa samasta pilarista oli ihan kunnossa. Tästä voidaan 

päätellä, että jos Taitorakennerekisterissä olisi tieto siitä mitä rakennusaikana on 

tapahtunut, esimerkiksi poikkeava olosuhde kuten pakkanen, poikkeama betonin 

laadussa, ongelmat valutyössä tms., päästään itse juurisyyhyn kiinni. Samalla 

voidaan käydä läpi ne rakenteet, joissa on ollut joskus aiemmin sama ongelma ja 

tutkia onko niissä vaikuttanut sama ilmiö.” 

 

Keskustelu otti kantaa myös ajankohtaiseen betonin lujuusongelmatilanteeseen: 

”Sama ajatus tietysti nykyisin, kun on betonin lujuusongelmia. Jos löytyisi yksi 

yhdistävä tekijä, esimerkiksi se, että jossain kyseisessä betoniluokassa ongelma 

toistuu, pystyttäisiin ongelman laajuus nopeasti ja yksinkertaisesti 

havainnoimaan. Meillä olisi myös tieto, että ongelmallista betonia on käytetty 

taitorakenteissamme.” 

 

Väyläomaisuudesta merkittävä osa koostuu silloista sekä muista taitorakenteista. 

Kaupunkien kasvu ja liikennejärjestelmien jatkuva kehitys muodostavat uusia 

tarpeita rakentaa siltoja ja kehittää erilaisia monipuolisempia liikenneratkaisuja. 

Muutokset edellyttävät usein myös aiemmin rakennettujen rakenteiden 

muuttamista vastaamaan nykytilan ja tulevaisuuden tarpeita. (Liikennevirasto 

2016c). 

 

Kuvassa 7 käydään läpi sillan rakentamisen aikaisen tiedon siirron tavoitetila. 

Ylläpidossa tarvittavan, oleellisen, tiedon tulisi projektin toimesta siirtyä suoraan 

suunnittelusta sekä rakentamisesta Taitorakennerekisteriin. Projektipankit 

sisältävät valtavan määrän tietoa (Halonen & Varkki 2010) eikä ole tavoitteellista 

siirtää kaikkea tietoa sieltä rekisteriin vaan tulisi tietää mitä tietoa ylläpidossa 

tarvitaan. (Taitorakennerekisteri 2017j). 
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Kuva 7. Sillan rakentamisen aikainen tieto - tavoitetila 

 

Sillan suunnittelija on tilaajan sopimuskumppani, joka suunnittelusopimuksella 

sitoutuu suunnittelutyön tekemiseen ja vastaa tekemisensä suunnitelmien 

oikeellisuudesta sekä toteutettavuudesta. Liikennevirasto määrittelee, että 

suunnittelijalla tulee olla soveltuva koulutus sekä työkokemusta vastaavien 

siltarakenteiden suunnittelusta, jotta saadaan varmistettua lopputulokseksi 

turvallinen ja kustannus-, ulkonäkö- ym. vaatimukset täyttävä siltaratkaisu. Sillan 

rakennuttaja sekä urakoitsija ovat riippuvaisia siltasuunnitelmista ja niiden 

hyödynnettävyydestä. (Liikennevirasto 2015d). 

 

Sillan rakennuttaja on yritys tai organisaatio, jonka tehtäväksi hanke on annettu 

tehtäväksi. Rakennuttaja toimii siltahankkeessa tilaajan edustajana ja vastaa 

hankkeiden ohjauksesta ja eteenpäin viemisestä yhteistyössä tilaajan kanssa.  

Rakennuttaja ohjaa ja seuraa hanketta ja on tiedonantovelvollinen tilaajalle. 

(Liikennevirasto 2015d). Urakoitsija valitaan tarjouskilpailulla, jolloin useampi 

urakoitsija tekee tarjouksen ja työn tilaaja valitsee niistä sopivimman. 

Urakoitsijalla on velvollisuus tehdä sovittu työ sekä myös huolehtia rakennuttajan 

esittämien muutoksien ja poikkeamien tekemisestä siten, ettei suunniteltu 

siltakohde muutu olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. (Liikennevirasto 

2015d). Urakoitsija voi luovuttaa osia urakastaan edelleen toiselle urakoitsijalle 

aliurakoina sopimuksen mukaan. Rakennushankkeeseen kuuluu myös useita muita 

osapuolia, joiden tehtävänä on muun muassa suorittaa erilaisia selvitys-, tutkimus, 

Projektipankki 

S 
I 

L

T

A 

Taitoraken

nerekisteri 



55 

 

kartoitus-, mittaus-, tarkastus, suunnittelu-, kehitys-, ja valvontatehtäviä. 

(Liikennevirasto 2015d). 

 

Urakan toteutus aloitetaan muodostamalla projekti, nimittämällä projektipäällikkö 

sekä muu projektiryhmä ja asettamalla yksityiskohtaisemmat tavoitteet projektin 

etenemisestä sekä lopputuloksesta. Projektin tehtävä on toteuttaa asetettu tavoite 

noudattaen samalla määriteltyjä aikatauluja, kustannuksia, turvallisuussääntöjä 

sekä laatuvaatimuksia. Toteutusvaihe päättyy, kun silta luovutetaan 

rakennuttajalle ja tilaajalle. Kun silta on hyväksytysti siirretty tilaajalle, alkaa 

takuuaika, jonka jälkeen siirrytään varsinaiseen ylläpitovaiheeseen. 

(Liikennevirasto 2015d). 

 

InfraRYL-julkaisu ja vastaava sähköinen, InfraRYL Net -palvelu, ovat infra-alan 

asiantuntijoiden yhteistyössä kehittämä kuvaus infrarakentamisen yleisistä 

laatuvaatimuksista, ja se määrittelee valmiin rakenteen rakennusteknisen laadun. 

Kaikkien sillan rakennuttajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden tulee sitoutua 

yleisiin laatuvaatimuksiin. InfraRYL:n osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat 

sisältää yhteisen termistön mukaan jäsennetyt tekniset laatuvaatimukset betoni-, 

teräs- ja puurakenteille sekä silloille. Valmiin sillan tulee täyttää InfraRYL:n 

tekniset vaatimukset. (InfraRYL 2006, InfraRYL 2010). 

Nykytilassa rakentamisen aikaista tietoa ei viedä Taitorakennerekisteriin eli se ei 

päädy siltatietojen ylläpitäjille vaan tiedot jäävät projektipankkeihin yleensä 

dokumenttimuodossa. Usein tietojen välittämiseen muille osapuolille käytetään 

lisäksi sähköpostia ja osa tärkeästä ja oleellisesta tiedosta voi jäädä pelkästään 

työntekijän henkilökohtaiseen sähköpostiin eikä tietoja ole enää saatavilla 

myöhemmin esimerkiksi työsuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi myös iso osa 

tiedosta on hajallaan, eikä sitä näin ollen pystytä analysoimaan eikä hyödynnetä 

parhaalla mahdollisella tavalla. Hajallaan oleva tieto aiheuttaa haasteita sillan 

tiedonhallinnassa. Toteutusprojektin ja ylläpidon välillä on kuilu, josta tieto ei 

siirry ylläpitoon. Olisi tärkeää, että ylläpidossa tarvittava tieto siirtyisi 

Taitorakennerekisteriin jossain määritellyssä muodossa, jotta sitä voitaisiin 

hyödyntää tarvittaessa. (Taitorakennerekisteri 2017 & Liikennevirasto 2017j). 
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Tässä työssä tutkitaan mikä rakentamisen aikainen tieto olisi tarpeellista 

ylläpidossa ja mitä tietoa Taitorakennerekisteriin tulisi tallentaa. Tietomallinnus 

edellyttää siltatietojen tarkkoja määrittelyjä toimiakseen tarkoituksensa 

mukaisesti. Liikenneviraston laatima Siltojen tietomalliohje ohjeistaa yhtenäisiä 

toimintatapoja tietomallipohjaiseen suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon.  

6.4 Siltatietojen ylläpito Taitorakennerekisterissä 

Tässä kappaleessa käydään läpi Taitorakennerekisterin päätavoitteet siltatietojen 

ylläpitojärjestelmänä. Liikenneviraston meneillään olevan digitalisaatiohankkeen 

tavoitteena on uudistaa liikenne-, väylä- ja liikkumistietojen tuottamista, ylläpitoa 

ja jakelua. Taitorakennerekisterin toteutus on osa digitalisaatiohanketta ja sen 

myötä myös rekisterin varsinaista tietosisältöä ja palvelukokonaisuutta tullaan 

parantamaan entisestään. (Liikennevirasto 2016d, Liikennevirasto 2017g). 

Tavoitteena on, että Taitorakennerekisteri palvelee tulevaisuudessa yhä paremmin 

taitorakenteiden omaisuudenhallintaan liittyviä kokonaisuuksia. (Liikennevirasto 

2017i). 

Pitkään käytettyjen ominaistietokorttien, joihin dokumenttina tallennetaan sillan 

ominaistietoja, kuten esimerkiksi jännemitta, kokonaispituus, vapaa-aukko jne., 

tekemistä ei enää tietojen ylläpidon näkökulmasta suositella vaan siltoihin 

liittyvää suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon prosesseissa syntyvää sekä 

tarvittavaa tietoa pyritään viemään mahdollisimman paljon 

Taitorakennerekisterissä rakenteelliseksi tiedoksi. (Liikennevirasto 2017i). 

Taitorakennerekisteriin luodaan jokaisesta uudesta rakenteesta rakenneosatasoinen 

kuvaus. Rakenneosat muodostavat kokonaisuuksia ja kokoonpanoja, joille 

erilaista ominaisuustietoa voidaan tallentaa. Erityisesti mallipohjainen 

suunnitelma-aineisto tuottaa ”automaattisesti” aineistoa, jota voidaan hyödyntää 

erilaisissa analyyseissä. Tämä tieto voidaan ottaa haltuun erilaisten rajapintojen 

avulla. Myös jo olemassa oleville, Taitorakennerekisteriin viedyille, silloille 

tullaan tekemään tietosisällön parantamista. (Liikennevirasto 2017i). 
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Siltojen kuntoa seurataan säännöllisin, viiden vuoden välein suoritettavin, 

yleistarkastuksin ja lisäksi tarvittaessa tehdään erikoistarkastuksia, jolloin 

kunnostamistoimenpiteet saadaan tehtyä oikea aikaisesti. Yleis- ja 

erikoistarkastusten sekä mahdollisten ylläpitokorjausten tiedot ja kuvat 

tallennetaan Taitorakennerekisteriin. Hyväksytyt sillantarkastajat ovat erikois-

koulutuksen saaneita asiantuntijoita. Liikenneviraston siltojen tarkastajapätevyys 

edellyttää tarkastuskurssin sekä Taitorakennerekisterin tarkastaja- ja 

ylläpitäjäkoulutuksen suorittamista hyväksytysti. (Liikennevirasto 2015c, 

Liikennevirasto 2017i). 

 

 

Kuva 8. Taitorakennerekisterin valokuvat (Taitorakennerekisteri 2017). 

 

Taitorakennerekisteri on sillantarkastajien ja siltatietojen ylläpitäjien työkalu, jota 

on mahdollista käyttää tarkastusten aikana myös erilaisilla mobiililaitteilla. 

(Liikennevirasto 2015c, Liikennevirasto 2017i). 
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Kuva 9. Taitorakennerekisterin kunto ja vauriotiedot (Taitorakennerekisteri 2017). 

 

Siltojen tarkastustoiminta noudattaa tarkkaan tehtyjä ylläpitosuunnitelmia, ohjeita 

ja määrityksiä. Sillantarkastuksissa havaitut ja todetut turvallisuutta vaarantavat 

vauriot tulee aina ilmoittaa tarkastustoiminnan tilaajalle. Siltojen ylläpito on 

tärkeä osa toimivaa rakenteiden hallintaa. Huolellinen ja tarkkaan kohdennettu 

toiminta edellyttää hyvin toimivan tarkastusjärjestelmän ja yhteisesti noudatetut 

toimintamallit ja periaatteet, joihin kaikki siltojen ylläpidon eri osa-alueilla 

työskentelevät henkilöt sitoutuvat. (Liikennevirasto 2013c). 

 

Sillan valmistumisen ja takuuajan jälkeen aloitetaan sillan ylläpito. Kaikki sillat 

edellyttävät korjaustoimenpiteitä, jotta ne säilyisivät käyttökelpoisina ja 

turvallisina koko suunnittelun aikana määritellyn käyttöaikansa (Liikennevirasto 

2015c). Taitorakennerekisteri toimii siltojen ja muiden taitorakenteiden 

tietovarastona, mutta ennen kaikkea ylläpitojärjestelmänä, jonne kirjataan muun 

muassa siltojen rakennekuvaukset, vauriotiedot ja korjaustoimenpiteet 

(Liikennevirasto 2014b, Taitorakennerekisteri 2017). Siltojen sekä muiden 

taitorakenteiden ylläpidon tärkeys lisääntyy jatkuvasti taitorakenteiden 

vanhetessa. Ylläpidon eri osa-alueilla toimivien vastuuhenkilöiden sekä 

taitorakennerekisteriin ylläpitäjäoikeudet saaneiden käyttäjien, tulee sitoutua 

noudattamaan yhteisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita, jotta saavutetaan 

ylläpidossa vaaditut tavoitteet. (Liikennevirasto 2015c, Liikennevirasto 2017i). 
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Sillan ylläpidon eli sen varsinaisen käytön aikana tarvitaan tietoa sillan 

suunnittelusta, ja rakentamisesta sekä myös kerätään ajantasaista tietoa 

tarkastustoiminnan avulla. (Liikennevirasto 2015c). Osa tästä tiedosta tallennetaan 

Taitorakennerekisteriin. Tämä ylläpidossa tarvittava tieto koostuu valtavasta 

määrästä erilaista tietoaineistoa. Usein tarkkaan määritelty tietokokonaisuus 

sisältää muun muassa erilaisia laskelmia, kantavuustietoja, kuvia, piirustuksia, 

dokumentteja, väylä-ja liikennetietoja, malleja, kunto- ja tarkastustietoja sekä 

rakennetietoja. (Taitorakennerekisteri 2017). Verrattuna aiempaan siltarekisteriin 

Taitorakennerekisterissä rakenne eli yksittäinen silta kuvataan valmiiksi 

rakennekuvauksessa ja kaikki sen rakenneosat kuvataan ominaan. Rakenne siis 

muodostuu Taitorakennerekisterissä rakenneosista, kun aiemmin siltarekisterissä 

rakenneosa ilmestyi vaurion myötä. Tällä pyritään saamaan tarkastuksista 

saatavan tiedon hyödyntäminen aiempaa tehokkaammaksi. Uusi järjestelmä 

mahdollistaa samalla uusia tehokkaampia toimintamalleja. (Liikennevirasto 

2017i). 

 

Taitorakennerekisterin uudella rakenneosamäärittelyllä ja toiminnallisuuksilla 

saadaan entistä tarkempi tieto sillan vaurioista ja kunnosta. Lisäksi 

sillantarkastajan käyttämä työaika saadaan entistä tehokkaampaan käyttöön. 

(Liikennevirasto 2017i). Erilaiset tiedonhallintamenetelmät, kuten rakenteiden 

tietomallinnus, edellyttää sillan tietojen määrittelyn erillisiin palveluprosesseihin 

ja tiedon osiin eli dataan. Tietomallinnuksessa tieto jaetaan tarkoin määriteltyihin 

rakenneosiin, joiden perusteella on mahdollista muodostaa uusia kolmiulotteisia 

esitystapoja. (Frangopol 2010, Liikennevirasto 2015c). 
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6.5 Rakennekuvaus 

 

Rakennekuvauksessa sillan olemassa olevat rakenteet on kuvattu 

Taitorakennerekisteriin sellaisena kuin ne todellisuudessa esiintyvät rakenteessa. 

Rakennekuvaus koostuu rakenneosaryhmistä joiden sisällä ovat varsinaiset 

rakenneosatyypit. Rakenneosatyypit voivat muodostaa rakennekuvauksen sisällä 

kokoonpanoja tai ne voivat sijaita rakennekuvauksessa itsenäisesti. 

(Taitorakennerekisteri 2017, Liikennevirasto 2017i). 

 

Siltojen rakennekuvaukset ovat merkittävä osa Taitorakennerekisterin 

tiedonhallintaa ja niiden tietosisältöä pyritään parantamaan tällä hetkellä 

aktiivisesti. Aiemmista aikataulusuunnitelmista poiketen kaikkien vuonna 2017 

tarkastettavien siltojen rakennekuvauksia ei saada kuntoon vuoden 2017 

tarkastuskauden aikana. Siltojen tarkastustietoja voi kuitenkin jo viedä 

Taitorakennerekisteriin pieniä poikkeamia lukuun ottamatta. Rakennekuvausten 

läpikäynti jatkuu kevääseen 2018 saakka. (Liikennevirasto 2017i). 

 

 

Kuva 10. Rakennekuvaus (Taitorakennerekisteri 2017). 
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Taitorakennerekisterin käyttöönotto edellyttää sillantarkastajilta 

Taitorakennerekisteriin kuvatun rakennekuvauksen kattavaa ymmärtämistä sekä 

toimintaperiaatteen käsittämistä. Rakennekuvauksessa silta muodostuu 

rakenneosatyypeistä, joille yleis- ja erikoistarkastuksissa havaitut vauriokirjaukset 

kohdennetaan. Jos rakenneosaa, jossa vaurio havaitaan, ei olemassa olevasta 

rakennekuvauksesta löydy, se lisätään Taitorakennerekisterin 

muokkaustoiminnallisuutta hyödyntäen kyseiselle rakenteelle. (Liikennevirasto 

2017f, Liikennevirasto 2017i). Rakenteet kuvataan Taitorakennerekisterissä ja sen 

rakennekuvauksessa tarkastustoimintaa varten, mutta myös Liikenneviraston 

omaisuudenhallintaa ajatellen. Näin ollen rakennekuvaus sisältää lisäksi 

rakenneosatyyppejä, joita ei tarkastustoiminnassa hyödynnetä tai tarvita. 

(Liikennevirasto 2017i). 
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7 TUTKIMUSMENETELMIEN KUVAUS 

 

Tutkimus toteutettiin haastatteluiden ja kyselytutkimuksen avulla sekä 

tutustumalla alan kirjallisuuteen. Ennen tutkimuskyselyä haastateltiin neljää 

siltojen suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon ja Taitorakennerekisterin 

kehittämiseen osallistunutta henkilöä sekä perehdyttiin siltatietojen hallinnan 

teoriaan.  

7.1 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksen toteuttamisessa käytettiin useampaa kuin yhtä tutkimustapaa. 

Teoriatiedon hankinnassa käytettiin lähteinä alan kirjallisuutta, tieteellisiä 

artikkeleita sekä verkkojulkaisuja. Tutkimuksen teoreettinen osa muodostuu 

aineistosta, joka on koottu tutkimalla aiheesta aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja 

julkaisuja. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista 

tutkimusta. Laadullisissa tutkimuksissa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan 

kuvaamaan jotain ilmiötä tai tapahtumaa, ymmärtämään tiettyä toimintaa tai 

antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. (Tuomi & Sarajärvi).  

Aineisto sisältää sillanhallintaan liittyvää    teoriatietoa   sekä   käsitteitä.   

Teoriaosuudessa käydään läpi myös muutaman ulkomaan sillanhallinnan 

pääpiirteet. Tutkimuksessa on myös hyödynnetty lukuisia Liikenneviraston 

tekemiä julkaisuja, ohjeita ja dokumentteja, jotka sisältävät tietoa siltojen 

ylläpidosta, rakentamisesta ja tietojen hallinnasta sekä Taitorakennerekisteristä. 

Asiantuntijoiden haastattelut   sekä   keskustelut Taitorakennerekisterin projekti- 

ja ohjausryhmien jäsenten kanssa ovat   toimineet   runkona   työn käytännön     

osan     toteutuksessa ja tuoneet   uusia näkökulmia tämän työn tekemisen aikana.  

 

7.2 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Haastatteluiden avulla pyrittiin tarkentamaan tutkimusongelma eli mitä 

rakentamisen aikaista tietoa ja dokumentaatiota tulisi viedä 

Taitorakennerekisteriin. Lisäksi pohdittiin Taitorakennerekisterin käyttöönoton 

onnistumista sekä mahdollisuuksia ja haasteita käyttäjänäkökulmasta. Haastattelut 
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tehtiin henkilöiden toimipisteissä pääkaupunkiseudulla ja Tampereella sekä 

videoneuvotteluvälineiden kautta huhti–toukokuun aikana 2017. Haastateltavat 

henkilöt pyrittiin valitsemaan siten, että siltatietojen ylläpidon kokonaiskuvasta 

saataisiin mahdollisimman kattavia näkökulmia. Haastateltavien henkilöiden 

valintaperusteina toimivat henkilön ja hänen edustamansa yrityksen tai 

organisaation kokemus ja vaikutusvaltaisuus sillanrakennusprojekteissa ja sillan 

suunnittelussa. Valintoihin vaikuttivat myös Taitorakennerekisteriprojektin 

ohjausryhmältä ja jo haastatelluilta henkilöiltä saadut suositukset haastatteluun 

sopivista, asiantuntevista henkilöistä.  

 

Haastateltaviin henkilöihin otettiin yhteyttä sähköpostitse, 

videoneuvotteluvälineiden kautta ja puhelimitse. Ensimmäiseksi lähetettiin 

sähköpostilla haastattelukutsu, jossa kuvattiin lyhyesti tutkimuksen tavoitteet ja 

rajatiin keskustelun aiheen pääpiirteet. Haastattelukutsu löytyy liitteestä 1, 

haastattelulomake liitteestä 2 ja haastateltujen henkilöiden luettelo liitteestä 3. 

 

Taitorakennerekisterin yleis-, ylläpitäjä- ja tarkastajakoulutuksissa kerättiin 

systemaattisesti käyttäjäpalautetta Taitorakennerekisterin käyttöönoton 

onnistumisesta, parannusehdotuksista, toiveista ja haasteista. Myös tätä 

koulutuksissa saatua palautetta käytettiin kyselytutkimuksen tekemisen apuna. 

 

Haastattelut olivat noin 1-2 tunnin mittaisia keskusteluja, joissa noudatettiin 

ennalta määrättyä teemoittain jaoteltua kysymysrunkoa, joka ohjasi haastattelun 

suuntaa, mutta antoi mahdollisuuden vapaaseen keskusteluun. Teemoittain 

etenevä haastattelu on vapaamuotoinen tilanne, jossa edetään ennalta valittujen 

teemojen mukaan luontevasti keskustellen. Menetelmää käytetään yhtenä 

tiedonkeruun tapana laadullisessa tutkimuksessa. (Alasuutari 2011).  Teemojen 

käsittelyn laajuus ja tarkempi aiherajaus vaihtelivat yksittäisten haastatteluiden 

välillä. Haastateltaville esitetyt kysymykset liittyivät heidän työkokemukseensa ja 

erikoisosaamiseensa joko silta-asiantuntijana, sillan rakentamisessa tai 

Taitorakennerekisterin kehittämisprojekteissa.  
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Kyselylomakkeen tarkoituksena oli kerätä tietoa ja vastauksia tutkimuksessa 

määriteltyyn tutkimusongelmaan ja haastatteluissa esiin tulleisiin epäkohtiin. 

Kyselylomake lähetettiin 114:lle sillantarkastajalle ja rakennetietojen ylläpitäjälle. 

Kohdejoukko valittiin sen perusteella, ketkä olivat käyneet Taitorakennerekisterin 

tarkastaja- tai ylläpitäjäkoulutuksen viimeisen kahden kuukauden sisällä. Näin 

varmistettiin se, että jokaisella vastaajalla oli jo kokemusta Taitorakennerekisterin 

käytöstä ja käyttöönoton vaikutuksista sekä ymmärrys siltatietojen ylläpidosta. 

Kyselyn avulla saatiin Taitorakennerekisterin käyttäjien, siltatietojen ylläpitäjien, 

vastauksia siitä mitä ja millaista rakentamisenaikaista tietoa ylläpidossa tarvitaan 

sekä kokemukseen pohjautuvia kommentteja Taitorakennerekisterin käytöstä ja 

ominaisuuksista. Vastauksia saatiin 74 kappaletta. Kyselylomake sisälsi 15 

kysymystä, joista monivalintakysymyksiä oli kuusi ja avoimia kahdeksan. 

Kyselylomakkeen saatekirje on liitteessä 4. Kyselyn avulla kerättyjä tuloksia ja 

näkökulmia analysoidaan luvussa 9. Tulokset ja niiden arviointi. 
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8 HAASTATTELUT 

 

Tässä luvussa kuvataan tarkemmin haastatteluiden tarkoitus ja sisältö. Näiden 

jälkeen avataan kyselyyn vastanneiden asiantuntijoiden vastaukset ja arvioidaan 

niiden tuloksia.  

 

Haastatteluiden tarkoituksena oli tarkentaa tutkimusongelma ja selvittää 

tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset. Haastatteluiden avulla muodostettiin kuva 

Taitorakennerekisterin mahdollisuuksista rakentamisen aikaisen tiedon 

hyödyntämisessä ylläpidon aikana. Haastattelut lähtivät liikkeelle selvittämällä 

yleisellä tasolla mikä on sillan tiedonhallintaprosessin nykytila ja tavoitetila, 

etenivät Taitorakennerekisterin mahdollisuuksiin siltatietojen hyödyntämisessä ja 

päättyivät keskusteluun sillan rakentamisen aikaisen tiedonhallinnan 

ongelmatilanteista. Vastaukset olivat osittain hyvin samankaltaisia ja 

perusongelma selvisi helposti. Jokainen haastattelu toi kuitenkin eri näkökulmia 

aihealueeseen liittyen.  

8.1 Haastatteluiden sisältö 

 

Tähän kappaleeseen on koottu yhteenveto haastatteluista ja niiden sisällöstä. 

Teksti etenee haastatteluissa käytettyjen teemojen mukaisesti.  

 

Tällä hetkellä suurin osa rakentamisen aikaista aineistoa tallennetaan eri 

muodoissa, paperisena sekä sähköisenä, eri paikkoihin, monin eri menetelmin eikä 

tiedot siirry ylläpitojärjestelmään. Aineistosta ei näin ollen ole ylläpitopitojakson 

aikana riittävästi tai ollenkaan hyötyä. Tavoitteena on, että aineisto olisi 

tulevaisuudessa vain sähköisessä muodossa ja, että kaikki dokumenttiaineisto 

siirtyisi mahdollisimman automaattisesti esimerkiksi sähköisillä web-lomakkeilla 

suoraan tilaajan järjestelmiin. 

 

Yleisellä tasolla kuvattuna sillan tiedonhallintaprosessin nykytilassa sillan 

elinkaari lähtee liikkeelle suunnitelmasta, joka toimitetaan työmaalle, jossa silta 
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rakennetaan. Sen jälkeen täytetään tarvittavat dokumentit ja luovutetaan ne 

ylläpitoon. Ongelma syntyy siinä, että suunnittelusta tieto siirtyy 

rakentamisvaiheeseen hyvin, mutta rakentamisen aikaisten dokumenttien tai 

tietojen siirto ylläpitoon ei tällä hetkellä toimi. Alkuperäistä suunnitelmaa ja 

ratkaisua on saatettu muuttaa, mutta tietoa siitä ei välttämättä dokumentoida vaan 

se saattaa jäädä sähköposteihin tai kokouspöytäkirjaan, mutta ei ylläpidon 

materiaaleihin, josta sitä voitaisiin hyödyntää kunnossapidon aikana.  

 

Edellisen siltarekisterin tekniikka ei mahdollistanut tiedonhallintaa siten mihin 

nykyinen Taitorakennerekisteri pystyy. Data eli rekisterin tietosisältö on kuitenkin 

ollut aiemminkin laadukasta siihen nähden mikä on ollut mahdollista ylläpidossa, 

vaikkei sitä pystytty aiemmin hyödyntämään yhtä hyvin kuin nyt. Uusien 

ideoiden, menetelmien ja tekniikoiden avulla on mahdollista kehittää 

Taitorakennerekisteristä vieläkin parempi ylläpidon järjestelmä. Riskinä koetaan, 

ettei Liikennevirastossa ymmärretä kokonaisuuden merkitystä eikä näin ollen 

tueta taloudellisesti suunnitelmia. Tulevaisuuden mahdollisuudet voivat näin jäädä 

saavuttamatta. Ideat, teoria ja kehityssuunta mihin pyrkiä ovat selkeät, mutta 

toteutus vaatii resursseja ja rahaa.  

 

Liikenneviraston organisaatiorakenne tekee sillan elinkaaren hallinnan 

haastavaksi. Suunnittelu, hankkeiden toteutus ja ylläpito hoidetaan eri osastoilla, 

näkökulmia on "liikaa" ja usein suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ylläpitovaihe 

ei kiinnosta riittävästi. Projektin toteutusvaihe eli rakentaminen on koko sillan 

elinkaareen nähden lyhyt ajanjakso, mutta sen aikana tapahtuu paljon. Usein 

pyritään vain tehokkaaseen toteutukseen, valmiiseen siltaan, mutta toteuttajat 

eivät välttämättä ymmärrä ylläpidon merkitystä. Näin ollen ylläpitoon siirretään 

tieto sellaisena kuin se toteutuksen jäljiltä sattuu jäämään. Projektien 

toteutuksessa tulisi yhä enemmän ymmärtää ylläpidon vaatimuksia nimenomaan 

tiedonhallinnan näkökulmasta. Suunnittelu ja rakentamisvaiheessa tiedot ovat 

levällään eikä ylläpidossa tarvittavia tietoja ole riittävästi tai ollenkaan 

formalisoitu. Jatkossa tulisi toimijoita ohjeistaa elinkaaren eri vaiheissa ja 
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huolehtia siitä, että ohjeita noudatetaan riippumatta projektiorganisaatiosta tai 

hankintamuodosta. 

 

Rakentamisen aikana syntyvä oleellinen tieto ja aineisto tulisi olla käytettävissä 

myös ylläpitovaiheen aikana ja sen tulisi olla helposti löydettävässä ja 

tarkasteltavassa paikassa. Tähän asti on käytetty useita tallennuspaikkoja ja tästä 

toimintamallista halutaan eroon. Jos ja kun ylläpitoaikana tulee tarvetta 

pienemmille korjauksille, aineistosta voidaan tarkistaa mitä kyseinen rakenneosa 

pitää sisällään. Tällöin korjaustoimenpiteet osattaisiin kohdistaa oikein ja 

tiedettäisiin välittömästi myös rakenneosan tiedot. 

 

Taitorakennerekisteri on ensisijaisesti ylläpidon työkalu, mutta olisi tärkeää, että 

suunnittelun ja rakentamisen aikana ymmärrettäisiin, mitä tietoja 

Taitorakennerekisterin ylläpidon tietomalli edellyttää, että sitä voidaan hyödyntää 

parhaalla mahdollisella tavalla. Tarvitaan iteratiivinen prosessi näiden vaiheiden 

välille, jotta voidaan tehokkaasti saada ylläpitoon niitä asioita, joita sinne 

tarvitaan. Olisi hyvä, jos ennalta määrättäisiin toteutusprojekteille tarkat ohjeet 

siitä mitä tietoa ja dokumentaatiota, metatietoja ja tiedon lajittelun sääntöjä 

ylläpidon aikana odotetaan. Tämä helpottaisi kaikkien työtä, jos toimintamallit ja 

prosessit olisi samanlaiset ja johdonmukaiset. 

 

Siltojen ylläpitäjät tarvitsevat ne tiedot, mitkä helpottavat ylläpitoa. Kuitenkaan 

kaikkea rakentamisen aikana syntyvää tietoa ei voi eikä kannata viedä rekisteriin 

sellaisenaan vaan jossain ennalta määritellyssä muodossa, esimerkiksi erilaisina 

metatietoina. Käytännössä kaikki rakentamisen aikana syntyvä nykyisin 

dokumentoitava tieto on tarpeellista. Pelkkä yksittäinen dokumentti ei useinkaan 

anna riittävästi tarvittavaa tietoa, mutta kun yksittäisiä dokumentteja on satoja, 

niistä voidaan saada tärkeää analyysitietoa. Kaikkia dokumentteja ei tietenkään 

kannata viedä sellaisenaan rekisteriin, mutta niiden sisältämä tieto tulisi saada 

määriteltyä sellaiseen muotoon, että se hyödyntäisi ylläpitoa ja olisi helposti 

analysoitavissa. 
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Rakentamisen aikana syntyvästä tiedosta tärkeimpänä voidaan pitää suunnitelmiin 

syntyviä muutoksia, materiaalitietoja eli mitä materiaalia on käytetty sekä 

olosuhdetietoja. Esimerkiksi millaisissa luonnonolosuhteissa rakenteita on 

maalattu tai tehty vedeneristeet. Lisäksi esimerkiksi eri vuodenaikoihin ajoitettu 

rakentaminen tulisi saada selville, koska silläkin on oma vaikutuksensa siihen, 

miten vedeneristeet ja maalit säilyvät vuosien kuluessa. 

 

Kaikki ylläpidossa tarvittavat rakenteen ominaistiedot ovat niitä tietoja, jotka 

tulisi tallentaa Taitorakennerekisteriin. Ylläpitovaiheen tietosisältö syntyy 

ylläpidon aikana muun muassa yleistarkastusten, erikoistarkastusten sekä 

ylläpitokorjausten myötä. Tiedot saadaan korjaussuunnitelmista, mutta 

lähtökohtaisesti suunnittelun ja rakentamisen aikana syntyvä tieto on myös 

oleellista ja tärkeää.  

 

Nykytilassa tiedetään sillan rakenneosat ja mistä materiaalista ne on alun perin 

tehty, mutta rakentamisen aikana tapahtuvia materiaali- ym. muutoksista ei 

välttämättä ilmoiteta eteenpäin. Esimerkkinä voidaan kuvata paljon 

julkisuudessakin olleet betonin kuplimisongelmat. Kun tällainen tilanne esiintyy, 

Liikennevirastolla ei ole riittävän tarkkaa tietoa rakenteesta ja sen tapahtumista, 

jotta pystyisimme pureutumaan tapahtumaan tietyllä aika-alueella, mitä kaikkea 

sillan elinkaaren aikana on tapahtunut, mitä uusia materiaaleja otettu käyttöön jne. 

Hyvin paljon eri asioita tapahtuu ilman tarkempaa tietoa, eikä dataan perustavaa 

tarkkaa analyysia pystytä näin ollen tekemään.  

 

Siltarekisteri oli vaurioitumisen seuraamiseen ja tarkastustoimintaan keskittynyt 

tietojärjestelmä, Taitorakennerekisteri puolestaan omaisuudenhallintajärjestelmä. 

Kohdennettua viestintää tulisi tarkentaa rakentamiseen ja suunnitteluun. Heidän 

tulisi tietää, että Liikennevirastossa halutaan tallentaa kaikki oleellinen ja tärkeä 

tieto jäsennellysti rekisteriin ja suunnittelijoiden ja rakentajien tulee pystyä 

tuottamaan sellaistakin tietoa joka ei heidän omia prosessejaan suoranaisesti 

hyödytä, mutta auttaa Liikennevirastoa ominaisuudenhallinnan näkökulmasta.  
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Herkästi ylläpidon aikana syntyvä tieto sillan kunnosta riippuu siitä, miten 

sillantarkastaja kirjaa vaurioin. Tarvitaan kuitenkin aina riittävän tarkka kuvaus 

vauriosta ja sen synnystä, että voidaan reagoida sellaisiin asioihin mihin voidaan 

vaikuttaa. Tätä tietoa ei pysty tarkastaja antamaan, jos tietoa rakentamisen 

aikaisista muutoksista ei ole saatavilla. Pitäisi pystyä saamaan riittävän tarkka 

tietosisältö, jotta pystytään jatkossa reagoimaan ajoissa erilaisiin vaurioihin. 

 

Tiedonkulku on haastavaa. Tiedon tarpeellisuus usein kyseenalaistetaan eikä sitä 

aina ymmärretä. Usein aineiston tuottajien mielestä, aineistoa pitää tuottaa, koska 

sopimusasiakirjoissa on määrätty näin tehtäväksi, todistaakseen, että rakenne 

täyttää annetut vaatimukset. Missään ei kuitenkaan selkeästi kerrota mihin 

aineistoa käytetään jatkossa, vai käytetäänkö mihinkään. Jos tämä tieto olisi 

olemassa, aineiston tuottaminen olisi mielekästä. Aineiston löydettävyyden 

suhteen yksittäisten dokumenttien nimeämiseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Tiedostonimen pitää olla sellainen, että nimestä näkee suoraan sisällön, 

tiedostoa avaamatta. Siltakohteen tiedostojen suuren määrän takia aineistosta on 

syytä tehdä yhteenvetoraportti, josta oleelliset asiat nousevat esille. 

 

Usein rakentamisen aikaista materiaalia tuottavat eivät tiedä mitä asioita 

ylläpidossa tarvitaan. Osittain kyseessä on myös asennekysymys. Urakoitsijaa 

kiinnostaa silta vielä siinä vaiheessa, kun se saadaan valmiiksi, mutta takuuajan 

jälkeen siirrytään seuraaviin hankkeisiin eikä ylläpidon aikainen vaihe enää herätä 

mielenkiintoa. 

 

Syitä siihen miksi tieto ei kulje, on varmasti useita. Kokemusta on siitä, että jos on 

paljon kohteita ja iso hanke, metatietojen täyttäminen saattaa aiheuttaa vastarintaa 

eikä sitä pidetä tärkeänä. Lisäksi myös poikkeamaraportointi saattaa aiheuttaa 

tunteen, että kyse on ”rangaistuksesta”. Poikkeamatiedot olisivat ensiarvoisen 

tärkeitä saada rekisterin tietokantaan. Oikein tehtynä poikkeamaraporteista 

saataisiin suodatettua rakenteissa toistuvia virheitä ulos, urakoitsijasta ja kohteesta 

riippumatta. Jos poikkeamat analysoitaisiin oikein, ”virheisiin” päästäisiin kiinni, 
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ennen kuin niitä pääsee edes syntymään. Tämä edellyttäisi, että kaikilla on sama 

”pakotettu” järjestelmä, jolla raportointi tehdään.  

 

Poikkeamaraportit ohjaavat tulevaisuuden suunnittelua ja tekemistä. 

Rakennuttajat haluavat tietää mitä kentällä tapahtuu, samoin Liikennevirastossa. 

Usein saadaan yksittäistä tietoa, mutta ei päästä kiinni kokonaisuuteen. 

Poikkeamista pitäisi saada tieto Taitorakennerekisteriin, mitä on tapahtunut ja 

miksi. Esimerkkinä voidaan kuvata tilannetta, kun silta valetaan, telineet painuvat 

ja aiheutuu painuma. Pitäisi saada tieto siitä, että painuma on ollut rakentamisen 

alusta asti. Kun painuma ylläpitovaiheessa havaitaan, olisi tärkeää tietää oliko se 

jo rakennusvaiheessa vai syntyikö myöhemmin. Jos painuma on syntynyt 

myöhemmin, tulee tulisi selvittää mistä se johtuu ja tuleeko se pahentumaan 

entisestään. 

 

Jos mietitään miten tieto tulisi siirtää Taitorakennerekisteriin, voisi kohteen 

urakoitsija valmistella siirrettävän data-paketin valmiiksi ja tallentaa esimerkiksi 

projektipankkiin. Data-paketin valmistuttua urakoitsija on yhteydessä rekisterin 

ylläpitäjään, joka käy noutamassa valmiin paketin rekisteriin. Toisena 

vaihtoehtona aineiston vie rekisteriin urakoitsija, joka on saanut erillisen 

ylläpitäjäkoulutuksen aineiston tallentamiseen. Työnaikana syntyvän datapaketin 

voisi siirtää rekisteriin siinä vaiheessa, kun kohteen liikenteelle otto tai 

vastaanottotarkastus on suoritettu. Paras tapa olisi, että tieto kulkisi ajantasaisesti 

ja helpon prosessin kautta. 

 

Tietojen siirtämisestä Taitorakennerekisteriin tulisi linjata päätös. Ensimmäiset 

tiedot valmistuvasta sillasta kannattaisi vielä jo silloin, rakennussuunnittelu lähtee 

käyntiin, silloin rakenteita kannattaisi perustaa taitorakennerekisteriin. Näin ollen 

jo alkuvaiheessa työmaalla tuotetulle aineistolle tulisi olla ennalta määritelty 

”kansiojako” rekisterissä.  Aineisto voisi mahdollisesti sijaita nykyisen 

dokumentit-kansion sisällä. Kansiojaon ohjeistus ja rakenne tulisi olla kuvattu 

laaturaportointiohjeessa. Yhtenäisellä jaottelulla aineisto on samassa 
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”järjestyksessä” kohteesta riippumatta. Myöhemmässä vaiheessa yksittäiset 

pöytäkirjat olisi ”upotettu” kyseisen rakenneosan sisään. 

 

Päävastuu aineiston tuottamisessa olisi tässäkin tapauksessa projekteilla ja 

hankkeilla. Tarvittavan lisäkoulutuksen aineiston tuottamiseen saisi 

Taitorakennerekisterin henkilöstöltä. 

 

Taitorakennerekisteriin tulisi saada poikkeamaraporteissa olevat valokuvat ennen 

ja jälkeen korjausten. Piiloon jäävien rakenteiden valokuvat esimerkiksi 

suojaputkituksista maatuilla ja kuinka putket on sijoitettu. Muistakin kuvista olisi 

paljon hyötyä, kuten piiloon jäävät rakenneosat, vedeneristys, laakerit ja 

liikuntasaumalaitteet. On tärkeää huomioida, että kun tiedon määrä lisääntyy, 

rakentamisenaikaiset tiedot tulee olla hyvin jäsenneltynä, niillä täytyy olla selkeä 

tallennuspaikka ja helposti löydettävissä Jos tietosisältöä ei saa jäsenneltyä 

riittävän hyvin, tiedon haku ja käyttöliittymän ulkoasu kärsivät.   
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9 TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI 

 

Luvussa 9 kuvataan työn empiirinen osuus eli kyselytutkimuksen tulokset ja 

niiden arviointi. 

 

Vastaajista 42 oli sillantarkastajia, 38 siltatietojen ylläpitäjiä sekä 16 muuta 

henkilöä, joiden työnkuvana oli siltasuunnittelu, sillan laatu ja kehitys, omistaja 

tai vesirakenteiden tarkastaja. Kuten luvuista näkee, suurin osa vastaajista käyttää 

Taitorakennerekisteriä sekä tarkastuksien välineenä, mutta myös tietojen 

syöttämisen työkaluna. Sillantarkastajan pätevyyden lisäksi henkilöllä voi olla 

myös muiden rakenneluokkien tarkastajapätevyys. Suurin osa vastaajista oli 

käyttänyt aiempaa Siltarekisteriä ja se näkyi osassa vastauksissa.  

 

Kyselyssä pyrittiin ensin kartoittamaan käyttäjien mielipiteet 

Taitorakennerekisteristä oman käyttökokemuksensa ja ensivaikutelmansa 

perusteella. Siltarekisteri oli käytössä lähes kolmekymmentä vuotta ja 

Taitorakennerekisterin käyttöönotto edellyttää kaikilta sillantarkastajilta ja tietojen 

ylläpitäjiltä uuden järjestelmän sekä toimintamallien omaksumista. Vastaukset 

jakautuivat positiivisiin ja negatiivisiin kommentteihin sekä erilaisiin 

kehittämisideoihin. Taitorakennerekisteriä pidetään lähes yksimielisesti 

parempana järjestelmänä kuin aiempaa, 31.5.2017 kokonaan käytöstä poistettua 

Siltarekisteriä. Vastauksissa korostui, että uuteen järjestelmään ja sen 

nykyaikaisempiin toiminnallisuuksiin ollaan tyytyväisempiä kuin edelliseen. 

Seuraavaksi kuvataan yhteenvetona kyselyn vastaukset.  

 

Tällä hetkellä järjestelmä vaikuttaa erittäin hyvältä. Siltojen löytäminen ja 

hakeminen on huomattavasti helpompaa kuin aiemmin ja selkeät 

toiminnallisuudet nopeuttavat käyttöä. Hakujen ja raporttien tekeminen on 

yksinkertaisempaa. Helppokäyttöisyyttä ja hakujen nopeutta korostetiin lähes 

kaikissa vastauksissa. Käyttöliittymää pidettiin hyvänä, nykyaikaisena ja selkeänä. 

Karttatoiminnallisuutta ja rakennekohteiden löytymistä kartalta kehuttiin 

useamman kerran ja sen jatkokehittämiseen tarjottiin erilaisia ideoita. 
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Taitorakennerekisterin tiedonhallintaa pidettiin kokonaisvaltaisesti loogisena ja 

selkeänä, mutta pelättiin, että siitä muodostuisi liian yksityiskohtainen, jos tietoa 

edellytetään tallennettavan hyvin tarkalla tasolla. Varsinkin rakennekuvausten 

suhteen mainittiin, että kun kaikki tarvittavat tiedot, kuten geo- ja rakennetiedot, 

suunnitelmat, toteuma-aineisto rakentamisesta ja tarkastukset, yhdestä rakenteesta 

sijaitsevat samassa paikassa, niin päädytään parhaimpaan mahdolliseen 

lopputulokseen ja hyvään tiedonhallintajärjestelmään. Pidettiin edistyksenä, että 

tiedostoja voi siirtää raahaamalla ja liittämällä suoraan järjestelmään ilman 

aiemmin käytettyjä tietokantakansioita. 

 

Osassa vastauksia näkyi uuden järjestelmän vähäinen käyttö. 

Taitorakennerekisteri oli ollut kyselyn toteutusvaiheessa selauskäytössä noin 

kolme kuukautta. Kyselyn kohderyhmä kuitenkin sai mahdollisuuden käyttää 

muokkaajaoikeuksia testiympäristössä koulutuksien takia ja näin ollen pääsi 

sisälle järjestelmään paremmin. Järjestelmän kokonaisvaltainen käyttö ja 

ymmärtäminen vaativat enemmän syvempää perehtymistä järjestelmän eri 

ominaisuuksiin ja tiedon sisältöön. Hakutoimintojen monipuoliset mahdollisuudet 

olivat vielä hieman epäselviä ja tähän toivottiin selkeitä ohjeita jatkoa ajatellen. 

Käyttöönotto sai kehuja siitä, että pyydettyjä uusia toiminnallisuuksia, tiedon 

lisäyksiä ja korjauksia on kohtuullisen nopeasti viety järjestelmään. Koulutuksia 

ja tiedottamista pidettiin pääosin hyvinä ja riittäviä. Taitorakennerekisterissä on 

useita uusia termejä ja toimintamallit ovat muuttuneet aiemmasta, näihin toivottiin 

myös lisää ohjeistusta ja koulutusmateriaaleja. 

 

Vastauksissa mainittiin paljon myös hyvin yksityiskohtaisia toimintoja, jotka 

tuottavat haasteita tai jotka koetaan hyviksi. Jotta Taitorakennerekisteri saataisiin 

vastaamaan käyttäjien tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla, ovat nämä 

kommentit käyttöönottoprojektille tärkeitä. Seuraavaksi esimerkkejä niistä 

kommenteista, jotka tulivat esiin enemmän kuin yhden kerran. Kommentteja 

saatiin muun muassa järjestelmän työpöydän ominaisuuksista Työpöydän näkymä 

on kätevä ja selkeä, ja siitä löytyy helposti kaikki tarvittavat tiedot. 

Rakennejoukon luominen on selkeää, mutta rakennejoukon sisälle tulisi pystyä 
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luomaan eritasoisia alajoukkoja tai muulla tavoin pystyttävä eristämään muutama 

erillinen kohde rakennejoukon sisältä, kymmenien tai satojen rakenteiden 

joukosta. Omien yleistarkastusmerkintöjen tai tarkastuksen kokonaan 

kumoaminen olisi tärkeä ominaisuus. Nykyaikainen käyttäjähallintaan liittyvä 

salaushierarkia arvelutti muutamaa kyselyyn vastannutta. Lähinnä pelättiin, ettei 

päästä näkemään niitä tietoja mitä olisi tarve nähdä. Tietojen päivittäminen, kuten 

esimerkiksi uuden sillan tietojen vienti sekä perustietojen tiedot vaikuttivat 

ensinäkemältä sekavalta. Käyttöliittymää pidettiin huomattavasti 

käyttäjäystävällisempänä kuin edellisessä versiossa  

 

Uusi terminologia vaatii totuttelua ja jopa opettelua. Vuositarkastukset, valokuvat 

ja ohjelmoitavat vauriot, olisi erittäin hyödyllistä saada Taitorakennerekisteriin. 

Tällöin kaikki siltojen ylläpidossa tarvittava tieto olisi yhdessä paikassa. Joko 

niin, että alueurakka syöttää tarkastukset Taitorakennerekisteriin tai että 

Taitorakennerekisteri hakisi esimerkiksi Harjasta (kunnossapidon raportointi- ja 

seurantajärjestelmä) valokuvat ja vauriotiedot Taitorakennerekisteriin. 

Tarkastusten syöttäminen herätti mietteitä ja toivottiin, että tarkastaja voisi 

mahdollisesti ladata "offline"-tilaan yhden päivän yleistarkastettavat kohteet. Jos 

internetyhteydet eivät toimi, voisi tarkastuksen tehdä mobiililaitteelle ja lähettää 

järjestelmään sitten, kun yhteys taas toimii. Ei tarvitsisi varautua paperikopioilla. 

Toivottiin, että taitorakennerekisteri toimisi kaiken tärkeän tiedon varastona. 

 

Kartalla esitettävät rakenteet voisi jaotella vielä tarkemmin. Liikenneviraston 

maantiesillat pitäisi erottaa omalla merkinnällään kaupunkien ja kuntien silloista. 

Dokumenttien nimeäminen pitäisi olla yhdenmukainen.  Tiedon tulee olla 

yksiselitteistä, ymmärrettävää ja helposti löydettävissä. Järjestelmää tulee kehittää 

käyttäjien ja digitalisaation tarpeiden mukaan. 

 

Tarkastusalueen päiväkohtainen suunnittelu ja navigointi sen perusteella olisi 

seuraava iso askel. Rekisterin karttasovellus on vielä aika keskeneräinen. Karttaan 

pitäisi voida tehdä itse lisäyksiä ja merkintöjä, kuten esimerkiksi tekstiä. 

Valmisraportteja toivottiin lisää. Omille raporteille jotain muuta säilytyspaikkaa 
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kuin Työpöytä. Muutama vastaaja toivoi, että osatietokannat voisi muodostaa 

samalla tavalla kuin Siltarekisterissä, ettei tarvitsisi tehdä erikseen omaa 

suodatinta. Urakka-alueet pitäisi saada järjestelmään. Valokuvien ja piirustusten 

"joukkolataaminen” eli yhden rakenteen kaikkien dokumenttien ja piirustusten 

lataaminen kerralla, nousi myös esille. 

 

Korjaussuunnittelussa tulee usein tehtyä merkintöjä valokuviin ja vanhoihin 

suunnitelmiin, joten niiden täytyy olla saatavilla. Vuosivuositarkastustietoja 

toivottiin myös. Silloin saataisiin vuosittaista tietoa kohteiden kunnosta. Lyhyellä 

käyttökokemuksella Taitorakennerekisteri vaikuttaa toimivalta ja 

helppokäyttöiseltä. Rekisterissä on toki vielä muutamia ohjelmointivirheitä, mutta 

ne varmasti poistuvat lisääntyvän käytön myötä. Rekisterin kehitystyössä on 

kauttaaltaan onnistuttu. Avointa rajapintaa odotettiin, jotta voisi jakaa 

haluamaansa tietoa eteenpäin. Tietojen tulostaminen ja raportointi on tärkeää.  

Ainakin suunnittelupuolella rekisteriä selataan usein jonkun toisen pyynnöstä, ja 

tälle pyytäjälle pitäisi tiedot pystyä toimittamaan sopivassa muodossa. 

 

Taitorakennerekisterissä pyritään siihen, että tiedot ovat saatavilla helposti ja 

nopeasti. Selkeä käyttöliittymä edesauttaa rekisterin tietojen jäsennystä ja 

löytämistä. Suurin osa kyselyyn vastanneista koki yleistietojen, rakennetietojen, 

tarkastustietojen sekä kuvien olevan helposti ja nopeasti saatavilla 

Taitorakennerekisteristä. Noin puolet vastanneista oli sitä mieltä, että 

dokumenttien käsittely ei ole tällä hetkellä riittävän sujuvaa. Dokumentit kyllä 

löytyvät, mutta jos niitä on tallennettu samalle rakenteelle useita kymmeniä niin 

kuin usein on, juuri sen halutun dokumentin löytäminen on haastavaa. 

 

Kehitysideoita ja parannusehdotuksia tuli runsaasti. Koettiin, että haluttujen 

dokumenttien helpompi löytäminen ja tarkastustiedon esittäminen tiiviissä 

formaatissa olisi tarpeen. Perusraporttia pidettiin entiseen verrattuna tiedoiltaan 

hieman vajaana ja toivottiin, että perusraportissa olisi kaikki tiedot mitä aiemmin 

käytetyssä Siltarekisterissä oli. Raporttien ajaminen herätti epävarmuutta ja 

pelättiin, että väärien hakutuloksien perusteella saadaan vääriä tietoja, koska 



76 

 

hakuehtojen uudet käsitteet ja termit eivät ole vielä hallussa. Dokumenttien 

järjestystä pidettiin sekavana ja tyyppikohtainen tunniste ei toimi halutulla tavalla. 

Kun dokumenttien määrä on useita kymmeniä tai jopa satoja niin on vaikeaa ja 

hidasta löytää oikea dokumentti. Dokumenttien haku yksitellen koettiin liian 

vaivalloiseksi, jos samalla kertaa tulee hakea useampia dokumentteja. Vastauksien 

perusteella voidaan todeta, että dokumenttien ja piirustusten saatavuutta ja 

selkeyttä pitää kehittää entisestään. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus ladata 

rekisteristä useampi dokumentti, kuva tai piirustus kerralla. Vastauksista tuli esille 

myös se, että etenkin kuvien ja piirustustietojen hakeminen on huomattavasti 

helpompaa kuin aiemmin.  

 

Valmisraporttien puute nousi esiin useamman kerran. Vastauksissa toivottiin 

perusraportin lisäksi laajaa perusraporttia, jossa näkyisi esimerkiksi 

liikennemäärät, kunnossapitoluokat ja painorajoitukset.  Aiemman järjestelmän 

perustietolomaketta kaivattiin, mutta nykyistä mahdollisuutta saada dokumentit 

helposti pdf:ksi pidettiin hyvänä uudistuksena. 

 

Lisäksi huomioitavia kommentteja oli toive siitä, että rakennetiedoissa voisi olla 

kaikki sillan rakenneosat huolimatta siitä, onko kyseisessä rakenneosassa vauriota 

tai ei.  Käyttöliittymä sai kehuja sekä parannusehdotuksia. Kehuttiin selkeyttä ja 

yksinkertaisuutta sekä tietojen helppoa näkyvyyttä. Toivottiin, että sillan kaikki 

vaurio- ja tarkastustiedot saisi yhdelle tulostettavalle asiakirjalle. 

 

Kysyttäessä mitä rakentamisen aikana syntyvistä tiedoista, kuten 

poikkeamatiedot, valokuvat, materiaalitietojen muutokset ja olosuhdetiedot 

toivoisit löytäväsi Taitorakennerekisteristä, lähes kaikki vastanneet toivoivat 

Taitorakennerekisteriin rakentamisen aikaisia poikkeamatietoja sekä tiedot 

rakentamisen aikana tapahtuneista materiaalimuutoksista. Myös rakentamisen 

aikaisia valokuvia toivottiin lähes yhtä paljon. Noin kolmannes vastaajista toivoi 

lisäksi rakentamisen aikaisia olosuhdetietoja. Yksi vastanneista koki, ettei tarvitse 

rakentamisen aikaisia tietoja lainkaan. 
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Kysyttäessä mitä muuta rakentamisen aikaista tietoa ja dokumentaatiota toivoisit 

löytäväsi Taitorakennerekisteristä, viisi vastaajaa ilmoitti, ettei mitään. Lopuissa 

vastaukset vaihtelivat aika paljon ja erilaisia toiveita ilmeni runsaasti. Toivottiin, 

että poikkeamat tulisi olla revisiona piirustuksessa, kaikki toteutuksen aikainen 

informaatio, joka ei näy suunnitelmissa, mutta voi vaikuttaa johonkin sillan 

elinkaaren aikana, olisi tärkeää nähdä. Myös korjaustietoja toivottiin 

järjestelmään. Esimerkiksi ylläpitotöistä sekä korjauksista on kirjattu mahdollisia 

työssä käytettyjä materiaaleja ja muita ainetietoja, näitä toivottiin myös 

rakentamisen aikana tapahtuvista muutoksista. Esimerkiksi valokuvat korjauksista 

selventäisivät hyvin kohdetta ja kyseistä ongelmatilannetta. Tällä hetkellä pystyy 

helposti liittämään siltaan koko korjausselvityksen, minkä rakentaja on tehnyt 

jollain tietyllä alueella esimerkiksi ylläpitotöistä.  

 

Useammassa kommentissa mainittiin, että kaikki tavanomaisesta poikkeava 

merkityksellinen tieto tulisi olla esillä ja saatavilla. Kaikki suunnitelmista 

poikkeava tieto olisi hyvä löytyä rekisteristä, sekä työssä käytetyt 

laatuvaatimukset, koska ne muuttuvat vuosittain.  

 

Näiden edellä mainittujen lisäksi mainittiin muun muassa: laatudokumenttien 

yhteenveto, maalausjärjestelmä ja värisävy, rakenteiden toteumamittatiedot, 

betonointipöytäkirjat, betonin lujuustiedot, eristysolosuhdepöytäkirjat, 

impregnointi- ja pinnoituspöytäkirjat, toteutuneen rakenteen mittakuvat, jos 

poikkeavat suunnitellusta sekä paalutarkkeet ja isoimpien valujen 

betonointipöytäkirjat.  

 

Kaikki laatudokumentaatio tulisi tallentaa Taitorakennerekisteriin. Mielellään 

asiakokonaisuuksittain jaoteltuna, jotta tiedostoja ei olisi tuhansittain. Samoin 

dokumenteilla tulisi olla oma alajaottelu, jotta asiakirjoja ei ole yhdellä tasolla 

liikaa, joka vaikeuttaa hakua ja aiheuttaa vastustusta uutta järjestelmää kohtaan. 

Muutossuunnitelmien löytyminen rekisteristä helpottaisi eli jos esimerkiksi sillan 

tyyppi muutetaan rakennustyön alkaessa joksikin muuksi tyypiksi kuin 

suunnitelmassa on alun perin määritelty, jolloin myös mittatiedot muuttuvat. 
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Mittatiedoista olisi hyvä saada ajantasaista ja oikeaa tietoa rekisteristä. Kaikki 

mahdollinen tarvittava tieto, joka löytyy samasta paikasta, helpottaa myös 

suunnittelijaa. Eräässä kommentissa otettiin esille myös, että tarvittaisiin erillinen 

tallennuspaikka epäoleellisemmalle tiedolle, jotta oleellinen erottuu. 

 

Rakentamisen aikana tehdään lähes aina muutoksia ja havaitaan erilaisia 

poikkeamia. Rakentamiseen vaikuttavat poikkeamat ja niiden kirjaukset olisivat 

hyvä päivittää rekisteriin. Poikkeamatiedot ovat hyödyllisiä sekä ylläpitäjille että 

tarkastajille, koska olisi tärkeää, ettei aikaa hukata siihen, että samaa poikkeamaa 

tarkastellaan joka tarkastuksella. Näin ollen saataisiin korjaussuunnittelun 

lähtötieto heti kaikkien osapuolien hyödynnettäväksi. Olisi siis hyvä, jos 

mahdolliset rakentamisen aikaiset erikoistilanteet olisi dokumentoitu rekisteriin. 

 

Kysyttäessä koetko tärkeäksi, että rakentamisen aikaisia valokuvia tallennetaan 

Taitorakennerekisteriin ja miksi, vastauksissa oli jonkin verran hajontaa sen 

mukaan, mikä kyseisen vastaajan työnkuva on. Osa vastaajista painotti, että vain 

oleelliset ja erityistapauksien valokuvat tulisi tallentaa Taitorakennerekisteriin. 

Muutamassa kommentissa pelättiin, että dataa tallennetaan liikaa ja ylläpitäjälle se 

tärkein tieto häviää suuren tietomäärän sisälle. Todettiin, että ainoastaan sellaisia 

kuvia tulisi tallentaa, joista voi olla hyötyä korjaussuunnitelmiin tai seuraavalle 

sukupolvelle, kun miettivät sillan myöhempiä peruskorjauksia. Kuvia tarvitaan 

vain, jos ilmenee jokin erityinen tilanne tai poikkeama suunnitelmista, 

ongelmakohta rakenteessa tai työvirhe. Näin ollen asia voidaan ottaa huomioon 

ylläpidossa ja tulevissa korjauksissa. Kahdeksan vastaajaa ei kokenut valokuvia 

lainkaan tarpeelliseksi, koska ne eivät anna lisäarvoa tai -informaatiota 

tarkastuksiin. Tärkeä huomio oli myös se, että varsinkin työnaikaisten valokuvien 

tulkinta on yleensä hyvin vaikeaa ja saattaa johtaa helposti vääriin 

johtopäätöksiin. Jos kuvia liitetään tulisi niiden liitteenä olla selostus mitä kuvassa 

on kuvattu ja mitä sillä on haluttu kertoa. 

 

Suurin osa vastaajista toivoi rakentamisen aikaisten kuvien tallentamista. 

Vastaajat toivoivat saavansa muun muassa hyödyllistä tietoa esimerkiksi 
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korjaussuunnittelua varten ja jos siltaan tulee käytön aikana ongelmia, valokuvista 

olisi apua, kun haetaan syitä vaurion syntymiseen. Valokuvista saadaan käsitys 

kyseisestä rakenteesta sekä olosuhteista rakentamisen aikana. Mahdollisia 

ongelmien syitä pystyisi myös selaamaan valokuvista. Piiloon jäävistä 

työvaiheista otettuja valokuvia olisi hyvä tallentaa erityisesti sillankorjauksista. 

Valokuvista näkee myöhemmin sillan kuntoa sekä korjaustavan. Erityisesti 

valokuvat ovat hyviä, jos korjaus tai rakentaminen poikkeaa suunnitelmista. 

Tärkeimmistä kohteista, kuten pääraudoituksesta, päätyjen rakenteista, 

sähköjohdoista sekä työn aikaisista muutoksista olisi hyvä löytyä tietoa sekä 

valokuvia, mitä paikan päällä käymällä ei saa. Tämäkin helpottaisi 

korjaussuunnittelua. 

 

Mainittiin, ettei tietojen ylläpitäjänä rakentamisen aikaiset valokuvat ole tärkeitä, 

mutta korjaussuunnitelmaa sillalle myöhemmin tekevälle suunnittelijalle kuvat 

olisivat varmasti hyödyllisiä. Rakentamisen aikaisille valokuville tulisi saada oma 

tallennuskansio, johon kuvia poikkeamista ja mahdollisesti tärkeimmistä 

rakenneosista, kuten jänteet tulisi viedä. Siltaa korjatessa rakennusvaiheen 

valokuvat tukevat suunnitelmien ja piirustusten sisältämää tietoa. Piiloon jäävien 

rakenteiden valokuvat olisi myös hyvä olla olemassa. Kuvista selviäisi 

esimerkiksi raudoituksien määrä ja sijoittelu. Valokuvat toimivat sillan 

piirustusten lisäksi hyvänä lisätietona muun muassa sillantarkastajille ja sillan 

korjaussuunnittelijoille. Joskus sillan piirustukset poikkeavat todellisuudesta, 

valokuvien avulla tämä olisi myös helppo todentaa. 

 

Tietyissä haastavissa ongelmatilanteissa ja vaurioitumisen selvittelyissä 

rakentamisen aikaisia valokuvia olisi hyvä nähdä. Mikäli nämä valokuvat viedään 

rekisteriin, niin ne olisi hyvä olla osittain piilossa tai sijoitettuna siten, ettei ne ole 

koko ajan muiden valokuvien joukossa näkyvissä. Valokuvat helpottaisi 

tarkastusta ja varsinkin korjaustöitä. Tulisi vähemmän yllätyksiä rakenteita 

avatessa ja korjaussuunnitelmat saisi tehtyä paljon tarkemmiksi. Kun valokuvassa 

esitetään merkittävä tai ehkä myös piiloon jäävä poikkeama tai muutos sillan 

rakenteissa, valokuvista olisi apua tarkastusten, ylläpidon ja korjaussuunnittelun 
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tueksi ja lähtötiedoiksi Tiedon saaminen piiloon jäävistä rakenteista on muuten 

aika mahdotonta. 

 

Taitorakennerekisteriin on tällä hetkellä määritelty dokumenttien tyypit siten, että 

eri tyypit on jaettu kuuteen eri osa-alueeseen. Nämä osa-alueet ovat: 

suunnitteluasiakirjat, rakentamisasiakirjat, tarkastusraportit, kantavuustarkastelut, 

korjausasiakirjat ja sopimukset. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään mitkä näistä 

tyypeistä on tarpeellisia tai tarpeettomina ja mitä muita mahdollisesti tarvitaan. 

Lähes kaikki vastaajat toivoivat löytävänsä suunnitteluasiakirjoista alkuperäiset 

toteumapiirustukset, tarkastusraporteista erikoistarkastukset ja muut 

tarkastusraportit sekä korjausasiakirjoista korjauspiirustukset. Noin puolet 

vastaajista, pienellä hajonnalla, koki tarpeellisiksi suunnitteluasiakirjoista 

laskelmat, ominaistietokortit ja muut suunnitteluasiakirjat, rakentamisasiakirjoista 

laatuasiakirjat, tarkastusraporteista analyysiraportit, kantavuustarkasteluista 

painorajoitustarkastelut, koekuormitukset ja muut kantavuustarkastelut, 

korjausasiakirjoista, korjauslaskelmat ja muut korjausasiakirjat sekä sopimuksista 

putki- ja kaapelisopimukset. Kolmasosa valitsi lisäksi muut rakentamisasiakirjat 

sekä sopimusasiakirjoista omistajavaihdokset, kunnossapitosopimukset, sekä 

muut sopimukset. 

 

Lisäksi avoimissa vastauksissa korostettiin seuraavia tarpeita. Ajantasainen tieto 

putkista ja kaapeleista olisi tärkeää, putki- ja kaapelisopimukset varmasti 

"avaisivat" kaapelitietoja. Erikoistarkastusten mittausdata yksilöitynä 

rakenneosittain joko suoraan järjestelmään tai sitten yhtenäisessä formaatissa 

kerättävää dataa, jonka pystyy jalostamaan pitkällä aikavälillä erityyppisiksi 

vaurioitumismalleiksi.  Rakentamisasiakirjoihin toivottiin lisättävän mahdollisesti 

myös työselitys -dokumentti. Lisäksi kaivattiin korjaussuunnittelussa tarvittavia 

asiakirjoja eli vanhat piirustukset ja tarkastustiedot. Kommentoitiin, että 

erikoistarkastusraportteja ei käytännössä nykyään saa kuin tilaajalta, jos ne 

heilläkään on enää tallessa ja toivottiin, että niiden pitäisi olla yleistä tietoa 

kaikille asiantuntijoille. Lopputuotteen laatuun, materiaaleihin ja käytönaikaiseen 

hoitoon ja ylläpitoon liittyvät asiakirjat mainittiin myös useamman kerran. 
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Taitorakennerekisteriin on ennen käyttöönottoa määritelty dokumenttien osalta 

edellä mainittujen dokumenttityyppien lisäksi seuraavat metatiedot: otsikko, 

suunnitelmanumero, tyyppikohtainen tunniste, dokumentin tuottanut organisaatio, 

diaarinumero ja kuvaus. Tarkoitus oli tutkia mitä näistä käyttäjät oikeasti 

tarvitsevat viedessään dokumentteja järjestelmään. Lähes kaikki vastaajat kokivat 

otsikon ja suunnitelmanumeron tärkeäksi metatiedoksi. Tyyppikohtainen tunniste, 

kuvaus ja dokumentin tuottanut organisaatio sai noin puolet vastauksista. 

Diaarinumeron tarpeellisuuden koki vain viisi vastaajaa. 

 

Muista dokumenttityypeistä mainittiin muun muassa ympäristölupa eli 

vesitalouslupa, vesistösillan aukkolausunto tai -laskelma. Lisäksi toivottiin suoraa 

linkkiä kohteessa käytettyihin tyyppi- ja normaalikuviin, ettei niitä tarvitsisi 

erikseen aina etsiä. 

 

Taitorakennerekisteriin määriteltiin ennen käyttöönottoa kuvaluokat seuraavalla 

tavalla: yleiskuva, ilmakuva, detaljkuva, ominaistietokortti, piirustus, työkuva, 

vauriokuva ja muu kuva. Kyselyyn vastanneista lähes jokainen uskoi käyttävänsä 

yleiskuvia, detaljkuvia, piirustuksia ja vauriokuvia. Puolet vastanneista valitsi 

ilmakuvan, ominaistietokortin, työkuvan ja muu kuvan. Toiveita muista 

kuvaluokista tuli jonkin verran. Kaikki kuvat, joissa esitetään jotain olennaista, on 

tarpeen. Ilmakuva selkeyttäisi siltapaikan hahmottamista. Myös kauko-ohjattavat 

lennokit, joissa on kamera sekä GPS, mainittiin ja toivottiin, että ilmakuvia ja 

videoita siltapaikoista voisi tallentaa järjestelmään. Videokuvasta olisi vastaajan 

mielestä helppoa luoda alueesta pintamallisuunnittelun pohjaksi. Ilmakuvat ja 

mahdolliset havainnekuvat esimerkiksi vedenalaisista luotauksista olisivat tarpeen 

varsinkin vesistösilloissa. Myös 360°-kuvia siltarakenteesta pidettiin tarpeellisina. 

Korjaussuunnittelussa tarkastusten valokuvat ovat erittäin tärkeitä, varsinkin jos 

siltapaikalla ei itse käy tai ei ole erikoistarkastusta tehty. Muita kuvaluokkia, jotka 

tulivat kyselyssä esille, olivat mm. kaidekuva, kosketusseinäkuva, vedenalainen 

kuva sekä maaskannauskuva. 
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10 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Taitorakennerekisterin tietosisältöä sekä toiminnallisuuksia parannetaan edelleen. 

Käyttäjämäärät lisääntyvät ja uusia rakenneluokkia tullaan ottamaan 

Taitorakennerekisterin hallinnan piiriin. Rakentamisen aikaisen tiedon hallintaa ja 

tietojen siirtoa Taitorakennerekisteriin tullaan käsittelemään ja pohtimaan syksyllä 

2017. Tavoite olisi, että vuonna 2018 päästäisiin viemään ensimmäiset ennalta 

sovitut tiedot rekisteriin. Jotta rakentamisen aikaisen tiedon kulkua pystytään 

parantamaan systemaattisesti, tämä edellyttää lisäksi toimintamallien, prosessien 

ja jopa asenteen muutosta rakennushankkeissa.  

 

Myös Liikenneviraston asiantuntijoilta vaaditaan työaikaa. Henkilöresurssien 

riittämättömyys tulee vaikuttamaan kehittämissuunnitelmien etenemiseen 

Taitorakennerekisterin kehittäminen edellyttää myös taloudellisia resursseja ja 

tulevat tarpeet tullaan priorisoimaan, joten on vaikeaa tässä vaiheessa arvioida 

tarkasti, milloin ja millä laajuudella rakentamisen aikainen tieto pystytään 

viemään rekisteriin. Myös tuleva organisaatiomuutos saattaa aiheuttaa erilaisia 

haasteita tai mahdollisesti parantaa tilannetta. Liikenneviraston nykyisen 

organisaatiorakenteen mukaan suunnittelu, hankkeet ja ylläpito hoidetaan eri 

osastoilla. Tämä aiheuttaa tiedon katkeamista myös viraston sisällä. Projektien 

toteutukselta odotettaisiin enemmän ylläpitovaiheen ymmärrystä sekä tarpeiden 

huomioimista. 

 

Sillan rakentamisen aikainen tieto ei kulje riittävän hyvin tai ei ollenkaan 

ylläpidon hyödynnettäväksi. Osa tiedoista jää projektipankkeihin tai 

sähköposteihin eikä sitä välttämättä saada ylläpitäjien, sillan tarkastajien ja 

korjaajien, tietoon silloin, kun sitä tarvitaan. Tulosten perusteella sillan 

rakentamisen aikaista tietoa tulisi saada Taitorakennerekisteriin. Tiedoista nousi 

tärkeimpänä esille poikkeamatiedot, materiaalimuutokset, olosuhdetiedot ja ne 

valokuvat, joista on hyötyä vaurioitumisen syiden selvittämisessä ja muissa 

ongelmatilanteissa. Korostettiin, että rakentamisen aikana havaitaan lähes aina 

erilaisia poikkeamia ja sen aikana syntyy erilaisia suunnitelmista poikkeavia 
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muutoksia. Kaikki nämä rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat tiedot tulisi 

kirjata Taitorakennerekisteriin. Tärkeänä pidettiin sitä, että vain oleellinen tieto 

tulisi tallentaa, ettei tietomäärä kasva liian suureksi, nykyinen käyttöliittymä 

muutu sekavaksi ja tietojen löytäminen hankaloidu.  

 

Taitorakennerekisteri koetaan lähes yksimielisesti paremmaksi järjestelmäksi kuin 

aiemmin käytössä ollut Siltarekisteri. Nykyaikainen käyttöliittymä, nopea 

hakutoiminto, raportointimahdollisuus, karttatoiminnallisuus sekä järjestelmän 

sisällön selkeä rakenne saivat lukuisia kehuja. Enemmistö vastaajista koki 

yleistietojen, rakennetietojen, tarkastustietojen sekä kuvien olevan helposti ja 

nopeasti saatavilla. Dokumenttien asetteluun toivottiin parannusta, jotta ne olisivat 

helpommin löydettävissä.  

 

Tuloksia voidaan pitää totuudenmukaisina, koska kohderyhmä oli valittu silta-

asiantuntijuuden sekä Taitorakennerekisterin käyttökokemuksen perusteella. 

Taitorakennerekisterin käyttäjäkunta tulee kasvamaan entisestään uusien 

rakenneluokkien, mutta myös uusien käyttäjien, kuntien, kaupunkien, konsulttien 

ja asiantuntijoiden, myötä. Rakentamisen aikaisen tiedon siirtämistä 

Taitorakennerekisteriin tullaan suunnittelemaan jo tämän vuoden puolella. 

Henkilö- ja talousresurssit sekä tuleva organisaatiomuutos todennäköisesti 

vaikuttavat osaltaan siihen missä aikataulussa varsinaiseen toimintamalliin 

päästään. 
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11 YHTEENVETO 

 

Taitorakennerekisteri on ylläpitojärjestelmä, jonka avulla erilaista siltatietoa 

pystytään hallinnoimaan ja hyödyntämään tarpeiden mukaisesti. Sillan 

rakentamisen aikana syntyvä oleellinen ja tärkeä tieto tulisi saada oikeana, 

ajantasaisena ja helposti ymmärrettävänä ylläpitoon, josta sillantarkastajat, 

sillankorjaajat ja siltatietojen ylläpitäjät saisivat tarvittavan tiedon nopeasti ja 

vaivattomasti oman työnsä tueksi. Taitorakennerekisterin koetaan olevan 

helppokäyttöinen, looginen ja hakutoiminnallisuuksiltaan sekä käyttöliittymältään 

toimiva järjestelmä.  

 

Sillan rakentamisen aikaisen tiedon hallinnan suurimmaksi ongelmaksi koetaan, 

ettei rakennusvaiheessa syntyvä tieto kulje riittävän hyvin tai ei ollenkaan 

rakentamisvaiheesta ylläpitoon. Sillan rakentamisen aikainen tieto, kuten 

poikkeamatiedot, materiaalimuutokset, olosuhdetiedot sekä osa valokuvista tulisi 

saada Taitorakennerekisteriin. Sillan rakentamisen aikana aiheutuu eri tilanteista 

johtuen usein erilaisia suunnitelma-asiakirjoista poikkeavia muutoksia. Nämä 

rakentamiseen ja ylläpitoon vaikuttavat tiedot tulisi tallentaa 

Taitorakennerekisteriin.  

 

Tutkimuksen aikana muodostui käsitys siitä, mitä oleellista, merkittävää ja tärkeää 

tietoa rakentamisen aikana syntyy, jota ylläpidon aikana tarvitaan. Tuloksista 

voidaan päätellä, että kaikkea tietoa ei tule siirtää, vaan tulee tarkoin määritellä, 

mikä tieto on ylläpidon aikana tarpeellista. Tuloksista selviää myös 

Taitorakennerekisterin käyttäjien tarve rakentamisen aikaisen tiedon 

hyödyntämiselle sillan ylläpitovaiheen aikana. 
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LIITE 1. Haastattelukutsu  

 

Hei, 

 

opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden 

maisteriohjelmassa ja teen Liikennevirastolle diplomityötäni 

Taitorakennerekisterin käyttöönotosta ja sen mahdollisuuksista sillan 

rakentamisen aikaisen tiedon hallinnassa. Tavoitteenani on selvittää miten 

käyttäjät kokevat Taitorakennerekisterin käyttöönoton onnistuneen ja tutkia miten 

sillan rakentamisen aikana syntyvää tietoa pystyttäisiin hyödyntämään 

Taitorakennerekisterissä ylläpidon aikana.  

 

Käytän varsinaisessa tutkimuksessa kyselylomaketta, jonka lähetän kaikille niille 

sillantarkastajille sekä siltatietojen ylläpitäjille, jotka ovat käyneet 

Taitorakennerekisterin tarkastaja- ja ylläpitäjäkoulutuksen. Ennen kyselyn 

lähettämistä, toivon kuitenkin asiantuntijoiden näkemystä sillan tiedonhallinnasta 

ja miksi rakentamisen aikaista tietoa tulisi saada Taitorakennerekisteriin. Olen 

tehnyt alustavan kyselyrungon, jonka mukaan edetään ja jota syvennän 

tarkentavilla kysymyksillä. Odotan kuitenkin avointa, rentoa ja vapaamuotoista 

keskustelua teemojen ympärillä. 

 

Olisin erittäin kiitollinen, jos teillä olisi aikaa ja mielenkiintoa osallistua 

diplomityöhöni ja siten myös Taitorakennerekisterin kehitykseen.  

 

Kiitos jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Marika Ojanen 

 

 

 



 

 

 

 

LIITE 2. Haastattelurunko 

 

 

Teema: tiedonhallintaprosessi 

Sillan tiedonhallintaprosessin nykytila ja tavoitetila? 

 

Teema: taitorakennerekisterin hyödyntäminen 

Miten ja miksi haluaisit hyödyntää Taitorakennerekisteristeriä rakentamisen 

aikaisena työkaluna?  

 

Teema: oleellinen tieto 

Mitä ylläpidossa oleellista ja tärkeää tietoa syntyy rakentamisen aikana? 

 

Teema: tiedonkulun ja hallinnan ongelmat 

Millaisia ongelmia koet tiedonkulussa ja tiedonhallinnassa olevan?  

 

Teema: tiedonkulku 

Mikä tieto ei kulje ja miksi ei? 

 

Teema: poikkeamatiedot 

Koetko tärkeäksi, että poikkeamatiedot saataisiin Taitorakennerekisteriin? 

Miksi? 

 

Teema: joustavuus 

Miten saadaan joustavammin vietyä oleellinen tieto/dokumentaatio (esim. 

poikkeamatiedot) rakentamisvaiheen aikana Taitorakennerekisteriin? 

 

Teema: roolit 

Miten ja kenen toimesta (rakennusvaiheessa) tietoa/dokumentaatiota tulisi 

tuottaa Taitorakennerekisteriin? 

 

 



 

 

 

 

LIITE 3. Asiantuntijahaastattelut 

 

Päivämäärä Nimi Titteli/ tehtävänimike Yritys/organisaatio 

18.4.2017 J. Laamanen Projekti-insinööri YIT Rakennus Oy 

19.4.2017 M. Äijälä Silta-asiantuntija Tekniikka ja ympäristö, 

Liikennevirasto 

25.4.2017 H. Myllymäki Silta-asiantuntija/ 

Taitorakennerekisterin 

pääkäyttäjä 

Tekniikka ja ympäristö, 

Liikennevirasto 

2.5.2017 N.N Projekti-insinööri  

 



 

 

 

 

LIITE 4. Kyselylomakkeen saatekirje 

 

 

Hei, 

 

opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa tuotantotalouden 

maisteriohjelmassa ja teen Liikennevirastolle diplomityötäni 

Taitorakennerekisterin käyttöönotosta ja sen mahdollisuuksista sillan 

rakentamisen aikaisen tiedon hallinnassa.  

 

Tavoitteenani on selvittää, miten te käyttäjät koette Taitorakennerekisterin 

käyttöönoton onnistuneen ja tutkia miten sillan rakentamisen aikana syntyvää 

tietoa pystyttäisiin hyödyntämään Taitorakennerekisterissä ylläpidon aikana.  

Toivonkin nyt teidän asiantuntijoiden vastauksia aiheeseen liittyen. Voitte vastata 

anonyymisti tai jättää nimenne, ihan kuinka itse haluatte. Kysely on auki 3.5.-

12.5.2017 välisen ajan ja sen tekemiseen menee noin 10 minuuttia.  

 

Olisin erittäin kiitollinen, jos teillä olisi aikaa ja mielenkiintoa osallistua 

diplomityöhöni ja siten myös Taitorakennerekisterin kehitykseen.  

 

Kiitos jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Marika Ojanen 

 

 



 

 

 

 

LIITE 5. Kyselylomake 

Kyselylomake - Marika Ojanen   

Tämä on Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon tehtävän diplomityön  

kyselylomake. Vastaa seuraaviin kysymyksiin parhaasi mukaan. 

1. Vapaaehtoinen  

Etunimi  
 

________________________________ 

Sukunimi  
 

________________________________ 

 

 

 

2. Oletko * 

 Sillantarkastaja 
 

 Siltatietojen ylläpitäjä 
 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

Yleistä Taitorakennerekisteristä  
 

 

 

3. Millaisena ylläpitojärjestelmänä pidät Taitorakennerekisteriä?  

(esim. helppokäyttöinen, sekava, verrattuna edelliseen rekisteriin jne.)  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

 

 

4. Koetko, että tällä hetkellä seuraavat tiedot ovat saatavilla  

helposti ja nopeasti?  

 Kyllä Ei 

Yleistiedot  

(jatkuu) 

      



 

 

 

 

LIITE 5. (jatkoa) 

Rakennetiedot  
 

      

Tarkastustiedot  
 

      

Dokumentaatio  
 

      

Kuvat  
 

      

 

 

 

5. Tarkenna tähän halutessasi edellistä vastausta  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Rakentamisen aikainen tieto Taitorakennerekisterissä  
 

 

 

6. Mitä seuraavista rakentamisen aikana syntyvistä tiedoista toivoisit löytäväsi 

Taitorakennerekisteristä?  

 Rakentamisen aikaisia poikkeamatietoja 
 

 Rakentamisen aikaisia valokuvia 
 

 Materiaalitietojen muutokset 
 

 Rakentamisen aikaiset olosuhdetiedot 
 

 En mitään 
 

 

 

 

7. Mitä muuta rakentamisen aikaista tietoa ja/tai dokumentaatiota toivoisit  

löytäväsi Taitorakennerekisteristä? Voit tähän myös halutessasi tarkentaa  

aiempaa vastauksiasi.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

(jatkuu) 



 

 

 

 

LIITE 5. (jatkoa) 

8. Koetko tärkeäksi, että rakentamisen aikaisia valokuvia tallennetaan  

Taitorakennerekisteriin? Miksi?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Kuvat ja dokumentit  
 

 

 

9. Taitorakennerekisteriin on määritelty dokumenttien tyypit seuraavalla 

tavalla. Valitse kaikki ne vaihtoehdot millaisia dokumentteja uskot  

tarvitsevasi tai vieväsi järjestelmään?  

Suunnitteluasiakirjat 
 

 Alkuperäiset/toteumapiirustukset 
 

 Laskelmat 
 

 Ominaistietokortit 
 

 Muut suunnitteluasiakirjat 
 

Rakentamisasiakirjat 
 

 Laatuasiakirjat 
 

 Muut rakentamisasiakirjat 
 

Tarkastusraportit 
 

 Erikoistarkastukset 
 

 Analyysiraportit 
 

 Muut tarkastusraportit 
 

 

 



 

 

 

 

(Jatkuu) 

LIITE 5. (jatkoa) 

 

Kantavuustarkastelut 
 

 Painorajoitustarkastelut 
 

 Koekuormitukset 
 

 Muut kantavuustarkastelut 
 

Korjausasiakirjat 
 

 Korjauspiirustukset 
 

 Korjauslaskelmat 
 

 Muut korjausasiakirjat 
 

Sopimukset 
 

 Omistajavaihdokset 
 

 Kunnossapitosopimukset 
 

 Putki- ja kaapelisopimukset 
 

 Muut sopimukset 
 

 

 

 

10. Tarkenna tähän halutessasi edellistä vastausta.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

11. Taitorakennerekisteriin on määritelty dokumenttien osalta edellisten  

dokumenttityyppien lisäksi seuraavat metatiedot.  

Mitä näistä uskot käyttäväsi viedessäsi dokumentteja?  

 Otsikko 



 

 

 

 

 

(Jatkuu) 
 

LIITE 5. (jatkoa) 

 Suunnitelmanumero 
 

 Tyyppikohtainen tunniste 
 

 Dokumentin tuottanut organisaatio 
 

 Diaarinumero 
 

 Kuvaus 
 

 

 

 

12. Mitä muita dokumenttityyppejä uskot tarvitsevasi?  

Tarkenna tähän myös halutessasi edellistä vastausta.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

13. Taitorakennerekisteriin on määritelty kuvaluokat seuraavalla tavalla.  

Valitse kaikki ne vaihtoehdot millaisia kuvia uskot tarvitsevasi tai vieväsi  

järjestelmään?  

 Yleiskuva 
 

 Ilmakuva 
 

 Detaljkuva 
 

 Ominaistietokortti 
 

 Piirustus 
 

 Työkuva 
 

 Vauriokuva 
 

 Muu kuva 
 

 

 

 



 

 

 

 

14. Mitä muita kuvaluokkia toivoisit olevan?  

(Jatkuu) 

LIITE 5. (jatkoa) 

Tarkenna tähän myös halutessasi edellistä vastausta.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Yhteenveto  
 

 

 

15. Miten muuten haluaisit hyödyntää Taitorakennerekisteriä?  

Kritiikkiä? Kehuja? Kehitysideoita? Sana vapaa!  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Paljon kiitos vastauksistanne! 

Marika  

 
 

 

 


