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Tietosuojaseloste, Henkilötietojen käsittely Väyläviraston ratojen ja 
vesiväylien suunnittelussa ja toteutuksessa

Tämä tietosuojaseloste kertoo, mihin tarkoitukseen henkilötietojasi 
käsitellään ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä. Tämä tietosuojaseloste 
koskee henkilötietojen käsittelyä Väylävirastossa ratojen ja vesiväylien 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Ratojen ja vesiväylien toteutuksella 
tarkoitetaan sekä rakentamissuunnittelua että varsinaista rakentamista. 

1 Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Väylävirasto toimii ratojen ja vesiväylien suunnitteluun ja toteutukseen 
liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjänä.  

Rekisterinpitäjänä toimivan Väyläviraston yhteystiedot: 

Väylävirasto 
PL 33, 00521 Helsinki
kirjaamo@vayla.fi 
Puhelin 0295 343 000
Tietosuojavastaava: kirjaamo@vayla.fi  

2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Väylävirasto käsittelee henkilötietojasi valtion rataverkon haltijana ja valtion 
vesiväylänpitäjänä koskien ratojen ja vesiväylien suunnittelua ja toteutusta. 
Ratojen ja vesiväylien toteutuksella tarkoitetaan sekä 
rakentamissuunnittelua että varsinaista rakentamista. 

Ratojen ja vesiväylien suunnittelussa ja toteutuksessa henkilötietojen 
käsittelyn tarkoituksena on: 
- tiedottaa suunnittelun ja toteutuksen etenemisestä
- käsitellä yhteydenotot, palautteet, muistutukset ja valitukset
- maankäyttöön liittyvien vaikutusten selvittäminen
- aluevarausten sekä maankäyttöön ja kiinteistöihin liittyvien järjestelyjen 

määrittely, niistä sopiminen sekä niiden esittäminen osana suunniteltavaa 
ja toteutettavaa kokonaisuutta  

-    lunastus-, käyttöoikeus- ja korvaustarpeiden selvittäminen ja esittäminen
- toteutuksen edellyttämien viranomaislupien hakeminen

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 6 
artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti Väyläviraston lakisääteisten 
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velvollisuuksien noudattamiseen ja e alakohdan mukaisesti yleistä etua 
koskevan tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi.

Väyläviraston lakisääteiset tehtävät ja velvoitteet suunnittelussa ja 
toteutuksessa ilmenevät muun muassa seuraavasta lainsäädännöstä:
- Laki Väylävirastosta (862/2009)
- Ratalaki (110/2007), erityisesti 7 §, 22 §
- Vesilaki (587/2011), erityisesti 10 luku
- Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
- Hallintolaki (434/2003), erityisesti 8 §

Valtion liikenneväylien suunnittelu -verkkopalvelun lokitietojen käsittely 
perustuu Väyläviraston lakisääteiseen velvollisuuteen, josta säädetään laissa 
julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (13 §, 17 §).

4 Käsiteltävät henkilötiedot

Väylävirasto käsittelee suunnittelussa ja toteutuksessa seuraavia 
käyttäjäryhmien henkilötietoja:
- vaikutusalueen maanomistajat

- nimi
- yhteystiedot
- kiinteistötunnus ja muut kiinteistöä koskevat tiedot (esim. 

kiinteistön omistussuhteisiin liittyvät tiedot)

- vuorovaikutukseen osalliset
- nimi
- yhteystiedot, esimerkiksi osoite, puhelinnumero ja 

sähköpostiosoite
- sidosryhmien edustajien asema ja organisaatio 
- muut yhteydenotoissa, palautteissa ja muistutuksissa 

esitettävät henkilötiedot

Valtion liikenneväylien suunnittelu –verkkopalvelussa käsitellään lisäksi 
- lokitiedot, jotka sisältävät

- verkko-osoite, josta palvelua on käytetty
- mahdolliset kirjautumistiedot sekä tieto käyttäjän tekemästä 

toimenpiteestä
- evästeet, joiden käsittelystä saat lisää tietoa sivulta:

- https://vayla.fi/tietoa-meista/yhteystiedot/tietoa-  
sivustosta/evasteet

Lainmukaiseen vuorovaikutukseen, palautteen ja muistutusten antamiseen 
liittyen henkilö voi itse päättää mitä yhteystietoja hän itsestään antaa. Mikäli 
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henkilö ei anna yhteystietoja, ei häneen voida olla suunnittelua koskevissa 
asioissa yhteydessä.

5 Henkilötietojen säilytysaika

Kiinteistötietoja sisältävät kartat ja vaikutustenarviointitiedot, vaikutusalueen 
kiinteistönomistajien tiedot, kaikki suunnittelun liittyvät muistutukset ja 
lausunnot sekä suunnittelun ja toteutuksen aikana laaditut sopimukset 
säilytetään pysyvästi.

Muut tiedottamiseen käytetyt yhteystiedot hävitetään viimeistään 
toteuttamisen jälkeen, jolloin vuorovaikutuksen ja tiedottamisen tarve 
päättyy.

Valtion liikenneväylien suunnittelu -verkkopalvelun lokitietoja säilytetään viisi 
vuotta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan yleisesti saatavilla olevista lähteistä, rekisteröidyltä itseltään, 
rekisteröidyn edustamalta yhteisöltä, muilta viranomaisilta, erityisesti 
toimivaltaisilta elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksilta, kunnilta ja 
Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä sekä edellisen vaiheen 
suunnitelmatiedoista. 

7 Henkilötietojen vastaanottajat

Kun suunnitelma-aineisto asetetaan yleisesti nähtäville, sisältyy nähtävillä 
olevaan aineistoon tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, 
kuten suunnitelmakartoilla olevat kiinteistötunnukset. 

 Muistutukset ja lausunnot luovutetaan 
- kunnalle pyydettäessä siltä lausunto suunnitelmasta ja suunnitelmasta 

jätetyistä muistutuksista
- Ratalaki 22 a §

-    suunnitelmat hyväksyvälle Liikenne- ja viestintävirastolle sekä radan 
lakkauttamisissa Liikenne- ja viestintäministeriölle  

- Ratalaki 22 c §, 79 §

Vaikutusalueen maanomistajien tietoja luovutetaan myös 
- haettaessa toteutuksen edellyttämiä viranomaislupia

- väylätoimituksiin liittyen toimivaltaiselle ELY-keskukselle ja 
Maanmittauslaitokselle sekä toteuttamisesta vastaaville tahoille.
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Henkilötietoja luovutetaan niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain mukaisesti. Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, 
ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi Väylävirasto käyttää 
henkilötietojen käsittelijöinä sopimuskumppaneitaan, esimerkiksi 
suunnittelutehtävää tai maastotöitä tekeviä konsultteja. Henkilötietoja 
käsitellään Väyläviraston tai konsulttien tietojärjestelmissä, joiden toimittajat 
toimivat myös henkilötietojen käsittelijöinä tai alikäsittelijöinä. 

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointia ja mielipide- tai markkinatutkimusta 
varten, ellei luovuttamisesta tähän tarkoitukseen ole erikseen säädetty.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, 
ja oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistasi (yleisen tietosuoja-
asetuksen 15 artikla). 

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tiedot 
(yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artikla).

Sinulla on oikeus henkilötietojesi käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-
asetuksen 18 artiklan mukaisesti, kun:
- olet kiistänyt henkilötietojesi paikkansapitävyyden, ja haluat, että 

henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan asian varmistamisen ajaksi
- tietojasi käsitellään lain vastaisesti, mutta et halua, että tietosi 

poistetaan;
- Väylävirasto ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja, mutta sinä tarvitset 

niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; 
tai

- olet vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla 
odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Väyläviraston oikeutetut 
perusteet perusteesi.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen 
erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella silloin, kun Väylävirasto 
käsittelee henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e 
alakohdan perusteella yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai 
Väylävirastolle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.



Tietosuojaseloste  5 (5)
  

 
24.2.2023  

 
 

 
 

 

Väylävirastossa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon, kuten 
profilointiin, perustuvia päätöksiä. 

Voit esittää oikeuksiasi koskevan pyynnön Väylävirastoon sähköpostilla tai 
postitse. Yhteystiedot löytyvät kohdasta 1.

Tiedot ja toimenpiteet ovat rekisteröidylle maksuttomia, paitsi jos pyynnöt 
ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään 
toistuvasti.

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua 
koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa 
tietosuojasääntelyä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii 
tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivusto).

http://www.tietosuoja.fi/
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