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Esityksen tavoite ja sisältö

Esityksen jälkeen kuulijalla on perustason ymmärrys...

• mitä Velhossa tapahtunut edellisten 
kuukausien aikana

• mihin panostamme seuraavaksi

• mistä kysyä tai selvittää lisätietoa
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Esityksen aikana voitte kommentoida ja kysyä Teamsin
keskustelussa. Käydään nämä esityksen lopuksi läpi. 



Mitä edellisessä infossa käytiin läpi?
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03 / 2020 
tilanne



Mitä tehty ja missä mennään nyt?
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Projektit ja aineistot
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Projektit ja aineistot

• Kevään kohokohdat
• Aineistopilotti (04/2020)

• Pienkehitystä + isompia linjauksia jatkoon

• Projektien ja toimeksiantojen mitätöinti
• Projektien tieosoitteiden ja kartan synkronisointi
• Ensimmäinen versio aineistojen hausta
• Yhteistyö rinnakkaisprojektien kanssa ja tiedon jaon kehittyminen
• Perusparannuksia mm. notifikaattien sekä projektien symboleiden osalta
• Velhon metatietorakenteen uudistus (koko Velhoon liittyvä)

• Seuraavaksi (n. 3kk aikajänne)
• Aineistojen massalataus (dokumentit ulos Velhosta)
• Laaja haku uudistuu (koko Velhoon liittyvä)
• Parannuksia toiminnallisuuksiin
• Metatietoihin liittyvät parannukset (tila-, vaihe-, dokumenttityyppi)
• BIM-työkaluun siirrettävien tiedostojen laajempi otanta
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Projektille annetut 
tieosoitteet näkyvät kartalla. 

Projektien ja toimeksiantojen 
mitätöintitoiminnallisuus



Tiestötiedot
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Tiestötiedot

• Kevään kohokohdat
• Tietosisältömäärittely (valmistuneet ja käynnissä): varusteet, tien alueen poikkiprofiili, kunnossapito- ja 

urakkatiedot, toimenpidetiedot, luokitukset, Taitorakennerekisteriin liittyvät kohteet sekä varoitukset, 
rajoitukset ja päätökset

• Varusteiden migraatio Tierekisteristä Velhoon
• PTM-tietojen tuonti ja jalostus Velhossa
• Tiestötietonäkymä: tietojen näytön parannukset, käytettävyysparannukset selailuun huomioiden perusteella
• Kohteiden haku – kehitys käynnissä
• Tiedonjako

• Kuntotietopaketin jako YHAlle yhteistyössä PTPn kanssa

• Integraatiosuunnitelma tarkennettu pidemmälle 
aikavälille

• Tiestönäkymän ja kartan koon manuaalinen skaalaus

• Seuraavaksi
• Migraatiot (tien alueen poikkileikkaus, kunnossapito- ja urakkatiedot)
• Kohde- ja tieosuushaut
• Lisäksi käyttökokemuksen mukaan parannuksia
• Ensimmäistä tuotantokäyttöä suunniteltu syksylle
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Symbolin päivitys (+ 
kartta seuraa palkin 
mukana)

Kartan ja 
tiestötietonäkymän 
kokojen skaalaus

Useita parannuksia tietojen 
näyttöön + mm. tieosoitteiden 
kasvusuunnan vaihto

Käyttöönottosuunnitelman 
karkeaa aikataulua

Karttatasovalikko



Koko Velhoon liittyvä kehitys

• Kevään aikana

• Haun jatkokehitys

• Karttatasovalikon laajentaminen uusilla 
tausta-aineistoilla

• Seuraavaksi

• Haun jatkaminen (aineistot, projektit, kohteet, tieosuudet)

• Karttatasojen laajentaminen

• Mahdolliset muut pienkehitykset
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Hakunäkymä 
uusiutuu ja Velho 
ohjaa käyttäjää 
hakujen teossa. 



Summaus: Velho aikajanalla
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Painopisteet:
- Aineistopilotti ja 

perusparannukset
- Mitätöinnit
- Karttatoimintojen kehitys
- Tiestötietonäkymän 

parannukset
- Haun kehittäminen
- Tiedonjako latauspalvelun 

kautta (PTP, YHA)

Seuraavaksi:
- Aineistojen massalataus ja metatietomuutokset
- Tiestötiedon käyttöönottoa kohti (1. versio)
- Migraatiot Tierekisteristä jatkuvat (tien alueen 

poikkileikkaus, kunnossapito- ja urakkatiedot)
- Haku: Kohdehaku, tieosuushaku, projektihaku ja 

aineistohaku
- Integraatiot: jatkotyöt + seuraavien suunnittelu

Sidosryhmäyhteistyö, pilotointi ja käyttöönotot

Kesä 
2021



Lisätietoa?

1. https://vayla.fi/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
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Seuraava kvartaali-info syyskuun 2020 lopussa 
(kutsu tulee lähiaikoina).

https://vayla.fi/velho-allianssi
http://ohje.velho.vayla.fi/
mailto:velho@vayla.fi
mailto:velhotuki@vayla.fi

