
Vayla.fi-verkkopalvelu, hankesivujen ohjeet 

(päivitetty 5.10.2020) 

 

Tässä ohjeessa neuvotaan sekä uuden hankkeen luominen että 
olemassa olevan hankkeen muokkaaminen. Katso ohjeen lopusta 

huomiot vanhalta sivustolta tuodun hankkeen muokkaamisesta. 

Uuden hankkeen luominen 

Kirjautumisen jälkeen näet yläosiossa tumman osion, josta löytyvät 
hallintaan liittyvät elementit. Saadaksesi hallintavalikon näkyviin, 

klikkaa valikko auki. 

 

1. Laajenna pudotusvalikosta rakenna 

2. Valitse sivuston sivut 



 

Selaa oikeaan kansioon. esim. suomenkieliset hankkeet polussa 

. fi > rakentaminen > kaikki hankkeet (tai esim. Elyjen 

suunnitteluhankkeet) 

 

Hankkeista on tehty mallihanke-niminen sivu, jonka avulla voidaan 

kopioida valmis pohja. 

1. Klikkaa kolme pistettä kyseisen sivun kohdalta 

2. Valitse kopio sivu 



 

Anna sivulle hankkeen nimi ja tallenna. 

 

Sivu lisätään listauksen alimmaksi. Sivupohja on nyt valmis ja voidaan 

siirtyä sisältöjen tekemiseen. 



 

Hanke - sisältöjen tekeminen 

1. Vasemmalta laajenna pudotusvalikosta kohta "sisältö" 

2. Valitse "web-sisältö" 



 

Selaa kansioita pitkin oikeaan hankehakemistoon 



 

Lisää hankkeelle ensin oma kansio 

1. Klikkaa plus merkkiä 

2. Valitse "alikansio" 

 

Anna kansiolla hankkeen nimi. Ensin on liikennemuotoon viittaava 
sana (RATA/VESI/TIE), sen jälkeen hankkeen nimi ja sen jälkeen 

dokumenttityyppi. 

Esim. RATA Kuopion ratapiha, hankeartikkeli 



 

Vaihda tarvittaessa järjestyssuunta ja klikkaa äsken luotu kansio auki 

 

Hankesisältö 

Hankkeen omassa kansiossa valitse plussasta uusi ja lisää 



 

Etsi sanalla hanke ja valitse hanke 

 

Anna web-sisällölle otsikko. Ensin on liikennemuotoon viittaava sana 
(RATA/VESI/TIE), sen jälkeen hankkeen nimi ja sen jälkeen 

dokumenttityyppi. Esim. RATA Kuopion ratapiha, hankeartikkeli 

Hankkeen otsikko näkyy vain sisäisesti web-sisältöjen listauksissa. 

 



1. Kirjoita hankkeen nimi 

2. Valitse nostokuva hankkeelle joka näkyy haussa 

3. Kirjoita hankkeen kuvaus joka näkyy haussa 

 

Kirjoita nostokuvaus 



 

Valitse hankkeen etusivu 

 

Selaa sivustohierarkiaa eteenpäin ja etsi hankkeen sivu.  



 

Valitse aikaisemmin luotu hankkeen sivu ja klikkaa valitse 



 

Valitse hero-kuva joka näkyy hankesivulla. Hankeen herokuva ei ole 
jatkossa pakollinen. Hero-kuvan koko on 1280x720: Muista tallentaa 

kuva niin, että koko ei ylitä 1 Mb. 



 

Valitse luokituksista hanketta kuvaavat luokitukset 

Luokitukset ovat oleellisia, jotta hankehaussa hankkeet löytyvät eri 

hakuehdoilla! 

 Hankkeen vaihe 

 Väylämuoto 
 Alue: maakunta ja kunnat 

Huom! Nämä eivät ole peräkkäin listauksessa. 

 

Lopuksi kun kaikki tarpeelliset sisällöt on täytetty Julkaise 

 



Siirry nyt sivulle jonka olet luonut aikaisemmin. Voit siirtyä sivun 

nimellä jonka loit aikaisemmin tai käyttää hankehakua. 

 

Hankkeen sivulla klikkaa sinisellä pohjalla olevaa linkkiä. "valitse web-

sisältö tehdäksesi sen näkyväksi" 

 

Klikkaa valitse 

 



1. Hae web-sisältöä haun avulla. Jos haet lauseella, laita se 

heittomerkkeihin. 

2. Valitse hankesisältö 

 

1. Tallenna 

2. Poistu näkymästä klikkaamalla ruksia. 

 

Hankesisältö on nyt näkyvissä sivuilla. 



 

Hankkeen perustiedot 

Hankkeen perustiedot on oma sisältönsä sivulla, jonka sisällöntuottaja 

tekee ja hallinnoi itse hankesivulla. 

Hankkeen web-sisältöjen hallinnassa lisää samaan kansioon Hankkeen 

perustiedot 



 

1. Anna web-sisällön otsikko joka näkyy ylläpidossa 

2. Valitse hankekorttiin dokumentti asiakirja- ja mediatiedostoista. 

(Valinnainen käytetään lähinnä suunnitteluhankkeissa) 

3. Määritä aikataulu 

4. Kirjoita yhteistyökumppanit 

5. Kirjoita kustannukset 

6. Lisää Vastuutaho ja haluttaessa logo 

7. Plus-merkistä voi lisätä enemmän vastuutahoja ja miinumerkistä 

poistaa kyseisen kohdan. 



 

Kirjoita tavoitteet ja julkaise 



 

Valitse perustiedot sisältö sivulle samalla tavalla kuin hankesisältökin. 



 

Hankkeen eteneminen 

Hankkeen eteneminen on oma sisältönsä sivulla jonka sisällöntuottaja 

tekee ja hallinnoi itse hankesivulla. Tämä on oleellinen elementti 

suunnitteluvaiheessa olevissa hankkeissa. 

Hankkeen web-sisältökansiossa 

1. Klikkaa plus-merkkiä 

2. Klikkaa Hankkeen eteneminen 



 

1. Anna web-sisällölle nimi joka näkyy sisältöjen hallinnassa (esim. 

”VT 5 eteläinen hankkeen eteneminen”) 

2. Kirjoita vaiheen kohta 

3. Anna päivämäärä 

4. Käännä pois päältä, poistaa päivämäärän näkyvistä. 

5. Korosta vaiheen kohta 

6. Plusmerkistä saat lisää vaiheita ja miinuksesta voit poistaa kyseisen 

kohdan. 

Täydennä muissa vaiheissa samat kentät. 

Julkaise 



 

Valitse hankkeen eteneminen sisältö sivulle. 



 

Sisältöartikkeli 

Web-sisältökansiossa 

1. Klikkaa plus-merkkiä 

2. Klikkaa Sisältöartikkeli 



 

Anna web-sisällölle nimi joka näkyy sisältöjen hallinnassa 

 

1. Anna sivulla näkyvä otsikko 



2. Lisää varsinainen sisältö 

3. Plus-merkistä saat lisää kappale / sisältökenttiä ja miinuksesta saat 

kyseisen kohdan pois. 

Huom! Lisää teksti aina muotoilemattomana. Joko liitä tekstinä 
painikkeella, muistion kautta kopioiden tai muulla tavalla joka poistaa 

lähteen muotoilut 

Lopuksi Julkaise 

 

Valitse sisältöartikkeli sivulle. 



 

Yhteystiedot 

Web-sisältökansiossa 

1. Klikkaa plus-merkkiä 

2. Klikkaa Yhteystiedot 



 

1. Anna web-sisällölle nimi joka näkyy sisältöjen hallinnassa 

2. Yhteystietolaatikon otsikko 

3. Kirjoita Organisaatio 

4. Kirjoita Tehtävänimike 

5. Kirjoita Koko nimi 

6. Kirjoita Puhelinnumero. Plus-merkistä saat asetettua useamman 

numeron. 

7. Kirjoita sähköpostiosoite 

8. Näytetäänkö Väyläviraston osoite 

9. Osoite henkilökorttiin. 



10. Plus-merkistä voit lisätä toisen yhteystiedon ja miinuksesta voit 

poistaa kyseisen yhteystietokohdan. 

 

Valitse yhteystiedot sivulle. 



 

Hankkeen kuvat liitteet 

Muista aina tallentaa kaikki hankkeeseen liittyvät kuvat ja liitteet 

hankkeen omaan kansioon asiakirja- ja mediapankissa. 

Ajankohtaista hankkeessa -sisältöjulkaisija 

Sivun alaosassa vie hiiri sisältöjulkaisijan päälle ja klikkaa kolmea 

pistettä. 

 

Valitse Asetukset 



 

Varmista että Roolit kohdassa on määritetty, että sääntö sisältää 

"hankeuutinen" ja hankkeen oman luokituksen. Hankeluokitukset 
luodaan Väyläviraston viestinnässä silloin kun uutisointia tulee paljon 

ja oma luokitus on perusteltua. 

Klikkaa valitse lisätäksesi uuden luokituksen rajaukseen. 

 

Hae halutulla termillä ja aseta ruksi luokituksen kohdalle. Lopuksi sulje 

ruutu ruksista. 



 

Nyt sisältöjulkaisijassa listataan kaikki uutiset, joissa on luokitus 

"hankeuutinen" ja "Tarinmaantie (koulutusmalli)" 

Lopuksi tallenna ja poistu asetuksista oikean yläkulman ruksista. 



 

Sisältöjulkaisija listaa nyt luokituksen mukaisia sisältöjä. 

 

Uutinen 

Web-sisältökansiossa 

1. Klikkaa plus-merkkiä 

2. Klikkaa Uutinen 



 

1. Kirjoita otsikko joka näkyy myös uutiset näkyvänä otsikkona. 

2. Kirjoita Ingressi 

3. Lisää tarvittaessa kuva 

4. Jos kuva asetettu anna pääkuvan vaihtoehtoinen teksti 

(saavutettavuus) 



 

1. Kirjoita kappaleelle otsikko 

2. Kirjoita sisältö 

3. Plus-merkistä saat lisää kappaleita ja miinuksesta voit poistaa 

kyseisen kappaleen. 



 

Valitse uutiselle luokitukset. 

1. Hankeluokitukset löytyvät hankkeeseen liittyvät luokitukset 

2. Uutinen kohdasta asetetaan hankeuutinen 

Lopuksi Julkaise 



 

Nyt uutinen listataan sisältöjulkaisijassa jonka asetukset laitettiin 

aikaisemmin listaamaan hankeuutisia joissa luokitus tarinmaantie. 



 

Uutista klikattaessa nähdään koko uutinen omalla sivullaan. 

 

Kieliversion tekeminen 

Kun suomenkielinen versio on tehty valmiiksi, voidaan toteuttaa 
kieliversiot. Kieliversiot toteutetaan samaan sisältöön kuin itse 

suomenkielinenkin versio. 



 

1. Klikkaa Suomen lippua 

2. Valitse kieli jolle teet kieliversion 

 

1. Valittu kieli näkyy ylävalikossa sinisellä ja kenttien kohdalla lipun 

muodossa. 

2. Käännä kaikki suomenkieliset kentät valitulle kielelle. Huomio 

kuvien vaihtoehtoiset tekstit ja mahdolliset linkit. 



Kun kaikki kentät on käännetty, Julkaise. 

Käännökset tulee tehdä kaikille hankesivun sisällöille samalla tavalla. 

 

 

 

Hankesivun visuaalinen ilme ja saavutettavuus 

Hankesivulla ainoastaan lisätietojen antajat tulevat sivun vasempaan 

kainaloon. Muut tiedot tulevat leipätekstiosion loppuun. Esim. 

liitetiedostot, linkit muille sivustoille ja uutiset. 

Kun menet muokkaamaan vanhalta sivustolta tuotua hanketta, siitä 
puuttuu hankkeen perustiedot ja hankkeet eteneminen. Myös liite- ja 

lisätieto -laatikot ovat todennäköisesti sivun kainalossa. 

Sivulla pitää huomioida saavutettavuus. Kaikkiin kuviin pitää lisätä alt-
tekstit. Huomioi myös, että sivulla on vain yksi pääotsikko (ns. H1-

otsikko). Arvioi myös, minkä verran esität informaatiota infograafissa, 

jotta sama tieto on tarjolla myös tekstimuodossa.  

 

 



 


