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Agenda

• Mikä on Velho
• Mitä tietoa on Velhossa
• Kuka käyttää Velhoa
• Miksi käytetään Velhoa
• Miltä Velho näyttää
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Suunnitelma- ja toteumatiedot prosesseissa
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Suunnittelu Toteutus Kunnossapito

VELHOVäyläviraston, ELY-keskusten arkistot, Taitorakennerekisteri, RATKO, YHA, Harja jne jne jne
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Ohjelmistohanke Järjestelmäkokonaisuus

Tievelho Projektivelho

Mikä on Velho?



SISÄLTÄÄ

Suunnitelma- ja toteumatiedot
Eri väylämuotojen hanketiedot
Suunnitelma-aineistot
Toteuma-aineistot

Tiestötiedot
Uudet tietosisällöt
Tierekisterin sisältö ja laajennukset
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Harja
YHA

HHJ

Asian-
hallinta

Taito-
rakenne-
rekisteri

VELHO

Laajat hakumahdollisuudet

BIM-katselu

Karttakäyttöliittymä

Ajantasainen tieto

Tiestötiedot visuaalisesti



Velhon kehitys ja käyttäjät
• Järjestelmän käyttäjiä ovat Väyläviraston ja ELYjen L-vastuualueiden

asiantuntijat sekä kaikki palveluntuottajat (nyt yhteensä noin 700)
• Myöhemmin myös muut sidosryhmät (esim. Traficom, LVM)
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Kehitysvaihe  > Toteutusvaihe    > 1. käyttöönotto              > Aineistot       > Tievelhon 1. käyttöönotto….  > Toteutus päättyy & Ylläpito alkaa

Huhtikuu 2019 - Maaliskuu 2021 kävijämääriä



Tievelho

• Tievelhon tietosisältö
• Tiestötietojen syntyprosessit
• Tiestötietojen hyödyntäminen
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Tievelhon tietosisältö

• Tievelho sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista
maanteistä ja niiden liikenteestä

• Tietosisältö perustuu Tierekisterin tietoihin, niitä on
laajennettu ja tarkennettu vastaamaan paremmin
Väyläviraston ydinprosesseja

• Järjestelmä koostuu tiestötietojen perusrekistereistä ja
niihin liittyvistä palveluista

• Tietorakenne pohjautuu Väyläviraston ohjeistuksiin,
standardeihin ja asiantuntijoiden näkemyksiin
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Tiestötietojen syntyprosessit

• Tiestötietoja syntyy Velhoon useasta erillisestä
prosessista, kuten suunnittelu, rakentaminen,
kunnossapito ja käyttö

• Tievelhossa on myös erilaista inventointi- ja
mittaustietoa

• Tievelhossa oleva tieto kulkeutuu prosesseista
järjestelmään automaattisemmin

• Tiedon tuotantoprosesseihin liittyvä jatkuva
kehittäminen kulkee Velhon kehittämisen
rinnalla

• ELYjen L-vastuualueet vastaavat useimpien
tiestötietojen ajantasaisuudesta
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Tiestötietojen hyödyntäminen

• Tiestötietoja tuotetaan ja hyödynnetään laajasti eri
prosesseissa esim. lähtötiedot

• Tiedolla johtaminen on ollut yksi tärkeä ajatus Velhon
palveluita suunniteltaessa

• Tiestötietoa hyödynnetään myös Väyläviraston ja ELY-
keskusten ulkopuolisessa liiketoiminnassa

• Velho mahdollistaa tiestötietojen hyödyntämisen
järjestelmien näkökulmasta nykyaikaisin
rajapintaratkaisuin
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Tältä näyttää Tievelho

11



Tiestötietonäkymä: mahdollisuus tarkastella tien
rakenne- ja mittaustietoja sekä ajorata- ja kaistatietoja visualisoituna.



Haun aloitusnäkymä
Myöhemmin lisää tiekohteita,
projektit ja aineistot

Laaja haku - tulossa 03/2021



Hakuehtojen valinta:
Sisältää kaikki Velhon
metatiedot



Valitut hakuehdot ja
niiden muokkaaminen



Hakutulokset listana



Projektivelho

• Hanketiedot
• Aineistot
• 3D-työkalu
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Projektivelhossa: Hanketiedot ja
aineistot

HANKETIEDOT = projektin perustiedot
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AINEISTOT = projektiin kuuluvat tiedostot



Mihin Projektivelhon tietoja käytetään?

• Hanketiedot jaetaan Velhosta
• Väyläviraston hankekartta
• Väyläviraston avoin rajapinta
• Traficomin Verkkotietopiste

• Hankkeen aineiston hyödyntäminen
Velhosta

• Projektin aikana
• Projektin päätyttyä
• Lisäksi rakenteinen tieto suoraan

esim. tiestötiedoksi

19”Jos projekti ei näy Velhossa, sitä ei ole”



Milloin aineistoa viedään Projektivelhoon?
• Aineistoa syntyy vähitellen projektin aikana
• Luovutuspisteet
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Tältä näyttää Projektivelho
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Projektin tietoihin
vois siirtyä
• Suoraan etusivun

kartalta,
• Pikahaun tai
• Projektilistauksen

kautta

Väyläviraston extranet-käyttäjille, joille
projektipäällikkö pyytää erikseen
käyttöoikeudet Velhoon
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Projektit
listattuna,
Suodatukset
Pikahaku
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Projektin perustiedot:
• Nimi
• Väylämuoto
• Vaihe ja sen aikataulu
• (Alustava tot.ajankohta)
• Tila
• Sijainti
• Vastuuhenkilö
• Tilaajaorganisaatio



03/15/2021 25

Aineistot
tallennetaan
toimeksiannoittain
metatietoineen
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Aineistolistauksen
suodatus
metatiedoilla

Toiminnot
• Muokkaus

Lataaminen
• 3D (BIM-työkalu)
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Velhon BIM-työkalu avautuu uuteen
ikkunaan
• Velhoon aineistoja vietäessä BIM-

työkaluun ladataan automaattisesti
kaikki

• xml (Inframodel) – ja IFC-
tiedostot

• sekä dwg/dxf-tiedostot, joiden
dokumenttityyppinä on ”Osamalli”.

• Velhosta poistettavat tiedostot
poistetaan myös BIM-työkalusta.



Velhon BIM-työkalu
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Osamallit – tiedostot
- Näkyvyys
- Zoomaus
- (asetuksia)

Tunnistettu kohde/objekti
- Inframodel (xml) tai IFC-
ominaisuudet
- esim. InfraBIM-koodi, materiaalitieto



Perustoimintoja
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Toimintoja
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Poikkileikkaus
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Pituusleikkaus
• Valitse samalla tavalla mittalinja, kuten edellä
• Piirtää pituusleikkauksen (100 m) osoitetulta

paalulta eteenpäin



33

2D- ja 3D- dwg-aineistojen hyödyntäminen



Yhteenveto
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Velhon käyttöönotto ja kehitys jatkuu

• Tievelhon vaiheittainen käyttöönotto jatkuu 2021
• Alkuvuonna 2021 tiestötietojen tietosisältö kokonaan katsottavaksi ja

haettavaksi sekä latausmahdollisuus
• 09/2021 mennessä Tierekisteristä irrottautuminen ja integraatiot

• Projektivelhon toiminnallisuuksia parannetaan ja kehitetään saatujen
käyttökokemusten mukaan

• Toteutusvaiheen ohjelmistokehitys jatkuu tiiviisti 09/2021 asti, jonka
jälkeen siirrytään järjestelmän ylläpitovaiheseen
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Järjestelmäkehityksen ohessa tapahtuu
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• Tietojen systemaattinen hallinta ja laatu – kohti tiedon yhtenäisyyttä
• Suunnitelma- ja toteumatiedonhallinnan ohjeet
• Hankkeen aikainen toiminta ja luovutusaineiston laatu
• Tiedonhallinnan vaatimukset hankintoihin

• Toimintatapa ja prosessit muuntuvat
• Järjestelmiin ja rekistereihin tallennettavien tietojen toimittaminen –>

kohti digitaalista kaksosta
• Tehtävien ja vastuiden määrittelyt
• Sparraus ja osaamisen kehittäminen



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
• Tiestötieto korvaa Tierekisterin, jatkossa tietosisältö laajenee ja

päivittyy suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista.
• Integroituu keskeisiin järjestelmiin
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