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• Väylävirasto on käynnistänyt 2010- luvulla useita 
digitalisaatiohankkeita, joiden avulla uudistetaan 
väylä- ja liikkumistietojen tuottamista, 
ylläpitämistä ja jakelua

• Uudistettavan väylien omaisuudenhallinnan 
työkalut
• Tierekisteri
• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto

• Uusiomateriaalirakenteiden dokumentointi vastaa 
suurilta osin luonnonkiviaineisrakenteiden 
dokumentointia, mutta eroavaisuuksiakin on sekä 
teknisten ominaisuuksien että 
ympäristökelpoisuutta koskevien asioiden osalta

Tausta
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• Koota yhteen lainsäädännön sekä 
Väyläviraston ohjeiden ja julkaisuiden 
asettamat raportointitarpeet 
uusiomateriaaleista

• Määritellä tiestötietoja koskevaan 
järjestelmään sisällytettävät uusiomateriaalit 
ja uusiomateriaalirakenteet

• Laatia kuvaus uusiomateriaalien 
tiedonhallinnan vaatimuksista

• Määritellä järjestelmään sisällytettävät 
uusiomateriaaleja koskevat tekniset sekä 
ympäristölliset parametrit

Tavoitteet
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• Toteutusajankohta 8-12/2018
• Projektin ohjausryhmä:

• Väyläviraston asiantuntijat
• VELHO –allianssin asiantuntijat

• Väylävirasto, Ramboll, Sitowise ja Solita
• Ramboll Finland Oy
• Sitowise
• Destia Oy

• Selvityksen ja raportin laadinta
• Ramboll Finland Oy
• Sitowise

Toteutus

• Työssä tarkasteltiin tien päällysrakenteiden 
nykyistä dokumentointitapaa sekä olemassa 
olevassa tierekisterissä esitetyn tietosisällön 
päivitys- ja laajentamistarpeita 

• Päivitystarpeiden tarkastelussa hyödynnettiin vuonna 2010 
toteutetun Päällysrakennetiedot tierekisteriin –kehitystyön 
tuloksia

• Dokumentoitavan tietosisällön lisäksi työn aikana 
järjestetyssä workshopissa pohdittiin tiedon 
jalostamisen sekä tiedon siirtämisen vastuita 
hankkeen elinkaaren eri vaiheissa

• Työn sisältö ja tulokset pyrittiin sovittamaan 
yhteen VELHO –järjestelmäkehitystyön tarpeiden 
kanssa

• VELHO –kehitystyö ollut parhaillaan käynnissä 
uusiomateriaalityön aikana

• VELHO –järjestelmään sisältyy: 
• Tiestötietoja koskeva järjestelmä (Tievelho)
• Suunnitelma- ja toteumatietovarasto (Projektivelho)
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Suunnitelma- ja toteumatiedot keskitetysti haltuun
• Tiedon sujuva kulku suunnittelusta ja rakentamisesta ylläpitoon 
• Hoidon ja ylläpidon yhteydessä syntyvä tieto tehokkaasti talteen
• Uusi monipuolisempi tietosisältö
• Tukee ja hyödyntää uusia tiedontuotantomenetelmiä
• Tiedon sujuvampi hyödyntäminen elinkaaren eri vaiheissa ja 

päätöksentekoprosessissa
• Käyttöliittymät helppokäyttöisiksi, karttapohjaisuuden hyödyntäminen
• Tietojen analysoinnin ja visualisoinnin kehittäminen
• Laadun hallinnan kehittäminen
• Automaattiautoilun vaatiman tietosisällön kehittäminen

Uusiomateriaalirakenteet

VELHO -järjestelmäkokonaisuus

Projektitiedot 
ja -aineistot Tiestötiedot

27.3.2019!

kuva: VELHO -allianssi



8

VELHO -allianssi
https://vayla.fi/hankkeet/digitalisaatiohanke/tieverkon-
kunnonhallinta/velho-allianssi#.XJtP0lUzbRY

kuvat: VELHO -allianssi

Uusiomateriaalit

VELHO -järjestelmäkokonaisuus




