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Mikä on Velho?
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Järjestelmäkehitysprojektia varten perustettu allianssi

Järjestelmäkokonaisuus, jonka sisältöön kuuluvat:

1. Tiestötiedon perustietovarasto 

2. Kaikkien väylämuotojen (tiet, radat ja vesiväylät) 

suunnitelma- ja toteumatietojen hallinta 

• Lisäksi hankkeella edistetään:

• Liittyvien järjestelmien ja palveluiden sekä prosessien digitalisoimista

• Inframallien hallintaa ja hyödyntämistä elinkaaren eri vaiheissa
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Suunnitelma- ja toteumatiedot

Eri väylämuotojen hanketiedot

Suunnitelma-aineistot

Toteuma-aineistot

Tiestötiedot

Tierekisterin sisältö ja laajennukset

mm. mittausdata ja rakennetiedot

Toiminnallisuuksia

Laajat hakumahdollisuudet

Karttakäyttöliittymä

Inframallien katselu

Ajantasainen tieto

Tiestötiedot visuaalisesti

VELHO

Hoitourakoinnin-
raportointi-

järjestelmä HarjaTierakenteiden-
hallinta-

järjestelmä
YHA

Taito-
rakenne-
rekisteri

Hankeaineiston-
hallinta-

järjestelmä HHJAsianhallinta



Velhon tiestötiedot – mitä tavoitellaan

• tarjoaa käyttäjille selkeän käyttöliittymän tiestötiedon hakuun, 
katseluun, raportointiin ja jakamiseen.

• muodostuu tietosisällön osalta ensivaiheessa pääasiassa nykyisestä 
Tierekisteristä, jatkossa tietosisältö laajenee ja päivittyy suoraan 
tiestöön liittyvistä ydinprosesseista.
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Velhossa tiedot samalla tavalla, 
yhdessä tietovarastossa

• Kaikkien väylämuotojen kaikkien suunnittelu- ja investointikohteiden 
hanketiedot kootusti yhdessä paikassa 

• Suunnitelma- ja toteuma-aineistot hyödynnettävissä keskitetystä 
tietovarastosta esim. seuraavissa vaiheissa lähtötietona tai 
rakenteisena tietona.

• Mahdollistetaan inframallien tehokkaampi hyödyntäminen

• Integroituu keskeisiin järjestelmiin
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Kehittäminen ja käyttöönotto etenee 
vaiheittain
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Keväästä 2019 ollut Väylän ja ELYjen pilottikäytössä kaikkien väylämuotojen 
suunnitelma- ja toteumatietojen hallinta

• Projektien perustiedot

• Dokumentinhallintaa pilotoitu, laajemmin käyttöön 2020 



Esimerkki Velhon tietojen hyödyntämisestä
Tiedot Hankekartalla
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https://julkinen.vayla.fi/webgis-sovellukset/karttapalvelu/index.html?locale=fi&config=hankekartta


Kehittäminen ja käyttöönotto etenee 
vaiheittain

Vuoden 2020 aikana 

• Otetaan käyttöön BIM-työkalu inframallien tarkasteluun 

• Tiestötiedot saatavilla vaiheittain Velhon kautta 

• Lisää käyttäjäryhmiä  

• Uusi aineiston luokittelutapa dokumenttien hallintaan 

Järjestelmän kehittäminen jatkuu…

9



Järjestelmäkehitys ei yksin riitä

• Digitalisaatio –hankkeesta alkanut satsaus 
hanketietojen systemaattiseen hallintaan tehostaa 
tiedon yhtenäisyyttä: 
• Tietojärjestelmien kehittämistä (Velho-hanke) 

• Meneillään
• Suunnitelma- ja toteumatiedonhallinnan ohjeet

• Meneillään / Vaatii kehittämistä

• Digitalisaation hyötyjen ulosmittaaminen vaatii 
kuitenkin myös toimintatavan muutosta:
• Prosessien johtamista sekä ihmisten toiminnan ja 

osaamisen kehittämistä
• Vaatii kehittämistä ja ylläpitoa

• Vastuiden ja tehtävien määrittämistä sekä 
organisointia
• Vaatii kehittämistä ja ylläpitoa
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Lisää Velho-tietoa

Velho-nettisivut
https://vayla.fi/velho-allianssi

Velho-tukipalvelusivusto
http://ohje.velho.vayla.fi/

Muut yleiset Velhoon liittyvät kysymykset, 
palautteet velho@vayla.fi
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Kiitos!

Jaana Kalliolaakso
Kehittämispäällikkö, hanketiedot

Puh. 0295 34 3444
Gsm. 050 308 7164 

Jaana.Kalliolaakso@vayla.fi




