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Tierekisterin katseluohjelman käyttöohje
Katseluohjelmalla voi selailla tierekisterin tietoja. Katseluohjelmiston käyttö on turvallista:
tierekisterin tietoja ei sovelluksessa pysty muuttamaan vaan ainoastaan selailemaan eri
hakukriteereitä käyttäen. Katselusovellusta suositellaan käytettäväksi Google Chrome
-selaimella.
Tierekisterin katseluohjelman linkki
Katseluohjelman käyttö vaatii Väyläviraston Extranet-tunnukset.
1

Sovelluksen pääsivu

Pääsivulla on painike ”Ohje”, josta löytyy tämä käyttöohje. Painikkeesta ”Tietokuvaus”
löytyy tierekisterin tietolajien tekniset kuvaukset. Tietokuvaus-sivulta löytyvän ”Ohje”painikkeen takana on tietolajikohtaiset tietokuvaukset.
Tilannepvm-kentässä on oletusarvona nykyinen päivämäärä, jolloin tarkastelu kohdistuu
ajantasaiseen tierekisteritilanteeseen. Tilannepäivämäärää muuttamalla tarkasteluajankohta voidaan haluttaessa vaihtaa joko tulevaisuuteen tai menneisyyteen. Päivämäärää
muutetaan kirjoittamalla haluttu päivämäärä kenttään tai valitsemalla se kalenteri-kuvaketta painamalla.
Tilannepäivämäärän valinnan jälkeen valitaan tietokokonaisuus, jota halutaan tarkastella.
Tierekisterin katselussa on kuusi eri osiota:
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1.1

Tiestötiedot
Tierekisterin tietolajien selailu aloitetaan painamalla ”Tiestötiedot”-painiketta, jolloin
avautuu tietolajien valintalista.
Valintalistan yläosassa määritellään tieosoite, jonka tietoja halutaan tarkastella (Tie, Osa,
Etäisyys). Haluttaessa voi hakua rajata myös Elyn (Liva), Urakka-alueen, Ajoradan, Puolen
ja Kaistan mukaan. Hakuehtoja voi antaa joko yhden tai useamman. Pakollinen on vain
tienumero. Mikäli loppuosoite jätetään tyhjäksi, tulostaa haku tiedot tien loppuun saakka.
Esimerkkikuvassa haetaan tien 847 tieosien 1 ja 2 tiedot.

Tietolajien valintalistalta valitaan tietolajit, joita halutaan tarkastella rastimalla ”Kentät” ruutu. Jos halutaan nähdä valitun tiedon alkupäivämäärä, rastitaan myös ”Pvm”- ruutu.
Valinta poistetaan painamalla samaa ruutua uudelleen. ”Koodit”-painikkeesta näkee kyseisen tietolajin kentät selitteineen.

Kun valinnat on tehty, painetaan ”Tietolaji/tie”-painiketta, jolloin valitut tiestötiedot tulevat näkyviin. Oletuksena näytetään koko tietolajin sisältö. Mikäli haluaa tarkastella vain
joitakin tietolajin kenttiä, niin niitä pääsee valitsemaan painamalla ”Näytä kentät” -painiketta.
Painikkeesta ”Historia/tietolaji” pääsee tarkastelemaan valitun osoitevälin historiatietoja.
Hakuehtoja voi vaihtaa myös tässä näkymässä. ”Tietolajilista”-painikkeesta pääsee takaisin tietolajien valintalistalle.
Mikäli haluaa toistuvasti tarkastella tiettyjä tietolajeja, voidaan ne rastimisen jälkeen tallentaa oletusasetuksiin painamalla ”Tallenna oletukseksi” -painiketta. Valinnat saa poistettua painikkeesta ”Poista valinnat”.
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1.2

Solmut ja liittymät
”Solmut ja liittymät” -painiketta painamalla pääsee tarkastelemaan tierekisterin solmuja liittymätietoja. Hakuosoite määritellään sivun yläosan kenttiin. Antamalla myös risteävän tien numero haetaan vain ne solmut tai liittymät, joissa nämä kaksi tietä risteävät.
”Solmut”-painike hakee valitun tieosan solmut ja solmukohdat. ”Liittymät”-painike hakee
valitun tieosan liittymäkohdat. Huom.: Liittymätietoja ei enää ylläpidetä, joten ”Liittymätiedot”-painiketta ei kannata käyttää, tiedot eivät ole ajan tasalla.
”Solmut ja liittymät” -näkymässä on kolme vaihtoehtoa: ”Perusversio” näyttää voimassaolevat tiedot. ”Historia”- valinta tulostaa solmujen alku- ja loppupäivämäärät. Huom.:
”Välimatka”-toiminto ei toimi oikein ja sitä ei kannata käyttää.

1.3

Tieosoitteet
”Tieosoitteet”-painiketta painamalla pääsee tarkastelemaan tieosien pituutta, ajoratoja
ja kaistoja. Hakuosoite määritellään sivun yläosan kenttiin. ”Tieosat”-painike tulostaa
tiedot valitun tieosuuden tieosista pituuksineen. Katu-, yksityistie- ja lauttaosuudet näkyvät eriteltyinä. Tieosien ajorata- ja kaistatiedot saadaan näkyviin rastimalla kyseiset
kentät ennen hakua.
”Tieosoitehistoria”-haku tulostaa valitun tieosan historiatiedot.
”Välimatka”-painikkeella voidaan tarkistella tieosien jatkuvuuskoodeja kun ”Jatkuu”kenttä on valittuna.
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1.4

Varusteet
”Varusteet”-painiketta painamalla pääsee tarkastelemaan tierekisterin varustetietolajeja.
”Varusteet” -osio toimii kuten ”Tiestötiedot”- osio, ks. kohta 1.

1.5

Kuntotiedot
”Kuntotiedot”-painiketta painamalla pääsee tarkastelemaan tierekisterin kuntotietolajeja.
”Kuntotiedot” -osio toimii kuten ”Tiestötiedot”-osio, ks. kohta 1.
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1.6

Onnettomuudet
”Onnettomuudet”-painiketta painamalla pääsee tarkastelemaan onnettomuustietoja.
Halutut hakuehdot syötetään alla näkyviin kenttiin ja haku suoritetaan painamalla
”Hae”-painiketta. Hakutuloslistassa Ilmoitusnumeroa klikkaamalla avautuu kyseisen
onnettomuuden tarkemmat onnettomuustiedot.

2

Tietojen vienti katselusovelluksesta Exceliin
Maalaa hiirellä katseluohjelmassa kopioitavaksi haluamasi tiedot ja paina ctrl+c.

Avaa Excel ja paina ctrl+v.

