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Esityksen sisältö

• Edellisen infon 09/2020 nostojen läpikäynti

• Velho roadmap 2021

• Projektit ja aineistot – tilannekatsaus

• Tiestötiedot – tilannekatsaus

• Velhon yhteiset asiat

• Summaus ja lisätiedot
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Mitä edellisessä infossa käytiin läpi?
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09 / 2020 
tilanne



Mitä tehty ja missä mennään nyt?
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Tievelhon ensimmäinen 
käyttöönotto

Projektivelhon käyttöönoton 
tukeminen

Vaiheittainen Tierekisteri-
irrottautuminen (tietojen 
jako, päivitysprosessit)

Projektivelhon 
käyttömahdollisuuksien 
laajentaminen

Sopivat välitavoitteet

10/2021 –> YAS vaihe



Projektit ja aineistot

• Alkusyksyn kohokohdat
• Suorituskykyisyyden parantaminen

• Toiminnallisuuksien vakauttaminen ja mm. aineisto-operaatioiden tehostaminen käyttökokemusten pohjalta

• Käyttöönoton tukeminen ja tähän liittyvä pienkehitys

• Sisältää henkilötietoja –notifikaatit

• Viittaus-toiminto edennyt ja saataneen käyttöön lähiaikoina

• Kevään työjonon kirkastus 

• Viestintä: yhteistyössä käyttöönottoprojektin kanssa 

• Seuraavaksi
• Seuraavan välitavoitteen lanseeraus parhaillaan suunnittelussa 

ja tarkentuu, alustavasti
• Tietojen jaon parantaminen -> poimintakriteerit Verkkotietopisteelle

• Aineistolistauksen versio 2.0

• Viittaustoiminnon käyttöönotto
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Syyskuun tilanne



Projektit ja aineistot
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Henkilötietonotifikaatit

Viittauksen periaatekuva

Työjonoa keväälle..



Tiestötiedot

• Alkusyksyn kohokohtia
• Ensimmäinen käyttöönotto 10.12.2020 (Tiestötietonäkymä)
• Migraatioita jatkettu (rakenne- ja varustetietojen päivitykset, tiekohteet
• Tietosisältömäärittelyt edenneet aikataulussa ja määrittelyt lähes valmiit
• Hakutoimintojen osalta tieosuushaun kehitys + kohdehaun määrittely ja läpikäynti 

sidosryhmien kanssa
• Temporaalisuuden hallinnasta tehty alustavat suunnitelmat
• Irti Tierekisteristä –kokonaisuus lähtenyt liikkeelle integraatiosuunnitteluilla + tiedonjaon 

edistämisellä (API-tietoiskut)
• Tärkeimpien integraatiokumppaneiden kanssa palaverikäytännöt

• Seuraavaksi
• Tieosuushaun käyttöönotto (alustavasti 01/2021)
• Irti Tierekisteristä – tarkempi vaiheistus ja toteutus

• Muu kehitys tämän pohjalta

8

Syyskuun tilanne



Tiestötiedot
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10.12.2020 otettu 
tiestötietonäkymä tuotantokäyttöön 
(rakenne- ja mittaustietojen katselu)



Tiestötiedot
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Tämän tarkennus työn alla Irti Tierekisteristä – teeman kautta!



Muu koko Velhoon liittyvä kehitys

• Viestintä

• Velho-viesti (kuukausittain viesti Velho-käyttäjille 12/2020 alkaen)
• Lisäksi suunnitelmissa rajapintoihin liittyvä kk-viesti 1/2021 alkaen

• API-tietoiskut (pidetty 2 kpl)

• Velho-vartit, koulutukset ja muu yhteistyö

• Ohjesivun käytön tehostaminen
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Summaus: Velho aikajanalla
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10-12/2020 2021-alkuvuosi 2021

NYT

Painopisteet:
- Tiestötietonäkymän 

käyttöönotto tuotannossa
- Projektivelhon käytön 

parantaminen + viittaus-
toiminto

- Hakutoiminnot
- Tietosisällön laajentaminen 

migraatioiden kautta
- Irti Tierekisteristä -

suunnittelu

Alkuvuoden painopisteet
- Tieosuushaku käyttöön alkuvuonna 2021
- Kohdehaun määrittelyt
- TR-tietosisällön migraatiot loppuun
- Projektivelhon aineistolistaus
- Irti Tierekisteristä – vaiheistuksen kirkastus
- Välikäyttöönottojen suunnittelu ja viestintä

Sidosryhmäyhteistyö, pilotointi ja käyttöönotot



Lisätietoa?

1. https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-
kunnonhallinta/velho-allianssi - Velho-nettisivut

2. http://ohje.velho.vayla.fi/ - Velho tuki-palvelusivusto 

3. velho@vayla.fi – sähköposti, joka tavoittaa Velho-tiimin

4. velhotuki@vayla.fi – järjestelmään liittyvien ongelmien 
yhteydenottokanava

13

Seuraava kvartaali-info maaliskuussa (kutsu tulossa).

https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-kunnonhallinta/velho-allianssi
http://ohje.velho.vayla.fi/
mailto:velho@vayla.fi
mailto:velhotuki@vayla.fi

