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Esipuhe 

Tietotilinpäätös kuvaa Väyläviraston tietoon liittyvää toimintaa vuonna 2020. 

Dokumentti sisältää yleisölle tarkoitetun kuvauksen tietovarannoista, tiedon-

hallinnan kehittämisestä, tiedon ja palveluiden hallinnasta sekä kuvauksen tie-

don hyödyntämisestä tunnuslukuineen. 

Tietotilinpäätöksen laadinnasta on vastannut Riitta Kaasalainen ja sen laadin-

taan ovat osallistuneet Minna Huovinen, Esko Hätälä, Jan Juslén, Paul Kinnunen, 

Tomi Mykkänen, Anne Ojala, Matti Pesu, Reijo Prokkola ja Elsi Sarjo.  
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1 Johdanto 

1.1  Väyläviraston tietoon liittyvä toiminta on ollut 

häiriötöntä ja kehittynyt edelleen vuoden 2020 

poikkeusoloista huolimatta 

Tietoon, tiedonhallintaan ja näiden kehittämiseen liittyvät tehtävät ovat vuoden 

2020 poikkeuksellisista oloista huolimatta onnistuttu toteuttamaan erinomai-

sesti Väylävirastossa. Viraston digitalisaatiohankkeen yhteydessä käynnistet-

tyjen väylätietojen hallintaan liittyvien perustietovarantojen uudistaminen on 

loppusuoralla. Sen ratkaisut mahdollistavat myös tulevien tarpeiden toteutta-

misen joustavasti. Koska väyläinfraan liittyvät tiedot ovat osa viraston ydintoi-

mintaa, on digitalisaation kehittämisen yksi keskeinen tavoite ollut eri muo-

doissa olevien väylänpitoon liittyvien tietojen ottaminen kattavasti ja selkeästi 

viraston hallintaan. Tämä on tarkoittanut myös tietoon liittyvien roolien täs-

mentämistä tietojen käsittelyssä mukana olevien palveluntuottajien tehtävien 

osalta. 

Vuoden 2020 aikana laadittiin väylätietojen hallinnan visio 2030, jonka toteutus 

tulee sisältämään tiedontuotantoprosessien ja niiden laadun kehittämistä, väy-

läverkon digitaalisen mallin ja keskeisten komponenttien digitaalisen kaksosen 

toteuttamisen, tietopalvelujen uudistamisen ja analytiikan systemaattisen ja 

laajan kehittämisen. 

Älyliikenteen ja liikenteen automaation saralla virasto on tehnyt tiivistä yhteis-

työtä hallinnonalalla LVM:n, Traficomin ja liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin 

kanssa. Väylävirasto on väyläinfrastruktuurin omistajana ja liikenteen ohjauk-

sen tilaajana keskeisessä roolissa kansallisessa yhteistyössä ja EU-tason vai-

kuttamisessa. Viraston rooliin kuuluvat automaation edistämiseen liittyvät toi-

menpiteet on alustavasti määritelty. 

Viraston digitaalisia ratkaisuja on kehitetty sekä toiminnan tehostamisen että 

ajasta ja paikasta riippumaton työskentelyn mahdollistamiseksi. Toimivat digi-

taaliset ratkaisut ovat olleen avain siihen, että virasto on voinut toimia etätyö-

moodissa lähes normaalisti. Samanaikaisesti on toteutettu suunniteltuja ICT-

palvelujen siirtoa Valtorille ilman merkittäviä palvelutason laskuja tai häiriöitä. 

Yhteenvetona voi todeta, että myös tiedonhallinnan alalla, viraston toiminta-

tapa on määritellä tarpeet, hankkia niitä vastaavat palvelut markkinoilta ja sit-

ten ohjata ja seurata sopimusten mukaisen toiminnan toteutumista.  Sekä sisäis-

ten että ulkoisten asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja heidän kanssa  

yhteistyössä tehtävä ratkaisujen määritteleminen ovat tällöin keskeisessä  

roolissa Väyläviraston tietoon liittyvässä toiminnassa. 
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1.2  Väylävirasto vastaa valtion tie- ja rataverkosta 

sekä vesiväylistä ja niiden kehittämisestä 

Väylävirasto on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka keskittyy tie-, rata- ja 

meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon 

sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Lisäksi vastaamme liiken-

teenohjauksen ja talvimerenkulun järjestämisestä. 

Väylävirasto huolehtii liikenteen palvelutasosta ja edistää näin yhteiskuntamme 

hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Viraston tehtävänä on vastata 

liikkumisen muutoksen synnyttämiin asiakastarpeisiin tehokkaasti ja vastuulli-

sesti sekä tuottaa yhteiskunnalle kasvun alustaa toimivan ja turvallisen infran 

muodossa. Lisäksi edistämme osaltamme infra-alan kehitystä ja vastuullista  

rakentamista. Väylävirasto kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnon-

alalle. 

Väyläviraston palvelulupaus on toimiva väyläverkko, joka mahdollistaa Suomen 

hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun. Väyläomaisuudenhallinta on  

tehokasta ja päätöksentekomme perustuu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Toimintamme on avointa, asiantuntevaa ja yhteistyöhakuista sekä asiakas- 

lähtöistä.  

 

Kuva 1. Väylävirasto vastaa valtion väyläverkosta. 
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1.3  Toimiva väyläverkko mahdollistaa Suomen 

hyvinvoinnin, kilpailukyvyn ja kestävän kasvun 

Väyläviraston strategia katsoo tulevaan ja mahdollistaa virastolle uudenlaiset 

toimintatavat. 

Väylävirasto on osaava tilaajaorganisaatio, joka vastaa tie-, rata- ja vesiväylistä 

sekä osallistuu liikennejärjestelmätyöhön edistääkseen kansalaisten sujuvaa 

liikkumista ja elinkeinoelämän tehokkaita kuljetuksia. 

Väyläomaisuutemme hallinta on jatkossa pitkäjänteisempää, ennakoivaa ja 

asiakastarpeisiin vastaavaa. Tietoon perustuva väylien kunnonhallinta ja vahva 

tilaajaosaaminen luovat perustan tehokkaalle ja vaikuttavalle väylänpidolle ja 

rakentamiselle. Asiakaslähtöisyys sekä päivittäisen turvallisuuden ja toimivuu-

den varmistaminen ovat toimintamme perusta. 

Väylävirastolla on keskeinen rooli, kun vastaamme ilmastonmuutoksen vaiku-

tuksiin väylänpidolla. Liikennejärjestelmäsuunnittelussa on nostettava keski-

öön kestävää liikennettä ohjaavat ratkaisut. Väylien rakentamisen ja kunnossa-

pidon ilmastovaikutuksiin on kiinnitettävä jatkossa vielä aiempaa enemmän 

huomiota, ja päästöjen vähentämistä on edistettävä myös väylänpidon keinoin. 

Väyläviraston toimintakulttuurin ytimen muodostavat henkilöstön kanssa yh-

teisesti sovitut arvot: luottamus, avoin yhteistyö ja uudistumiskykyinen asian-

tuntijuus. Näin haluamme toimia myös sidosryhmiemme ja asiakkaidemme 

kanssa.  

 

Kuva 2. Toimiva väyläverkko mahdollistaa Suomen hyvinvoinnin, kilpailukyvyn 

ja kestävän kasvun. 
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2 Tietovarannot ja tiedonhallinnan 

kehittäminen  

2.1  Tietovarannot tukevat tiedolla johtamista 

Väyläviraston tietovarantojen tietopääoma muodostuu väylähankkeiden suun-

nitelma- ja toteutuma-tiedoista sekä väyläomaisuuden ja sen kuntotietojen tie-

tovarannoista. Väyläomaisuustietoja ovat maantie-, rata- ja vesiväylien raken-

ne- ja kuntotiedot taitorakenteineen, tiedot väylillä olevista varusteista ja lait-

teista sekä liikenteeseen liittyvistä ominaisuustiedoista. Tietovarannot sisältä-

vät tarvittavat tiedot väylien koko elinkaaren ajalta suunnittelusta rakentami-

sen toteutumatietoihin ja kunnossapidon toimenpiteisiin liittyen. Lisäksi tieto-

varannoissa hyödynnetään mm. liikennetietoja, ympäristötietoja, turvallisuu-

teen liittyviä poikkeama- ja onnettomuustietoja. Viraston tiedot ovat pääsään-

töisesti staattisia, liikennejärjestelmää ja väyläsuunnittelua sekä kunnossa- 

pidon ohjelmointia ja seurantaa palvelevia tietoja. Lisäksi tietovarannot sisältä-

vät tietoja liikennejärjestelmäsuunnittelusta, keskipitkän ja lyhyen aikavälin 

suunnitelmista sekä muista toimintaa ohjaavista tiedoista. 

Tietovarannot sisältävät sekä tietojärjestelmissä olevaa rekisteri- ja asiakirjal-

lista tietoa, että arkistossa analogisessa muodossa olevaa asiakirjallista tietoa. 

Väyläviraston tietovarannot ja niihin liittyvät keskeiset tietoaineistot on kuvattu 

seuraavassa taulukossa:  

Taulukko 1. Väyläviraston tietovarannot ja niihin liittyvät keskeiset tietoaineis-

tot. 

Tietovarannon 

nimi (nimike) 

Tietovarannon  

käyttötarkoitus 

Keskeiset tietoaineistot  

tietovarannossa 

Toiminta- 

ympäristö- 

tietovaranto 

Viraston toiminnan   

ohjaus, kehittäminen ja 

hallinta 

Säädökset, ohjeet, strategia, johta-

misjärjestelmä, toimintaprosessien 

kuvaukset, toimitilatiedot 

Henkilöstö- 

hallinnon  

tietovaranto 

Henkilöstöhallinnon  

ohjaus, kehittäminen ja 

työsuhteen hallinta 

Henkilöstöhallinnon ohjeet, henkilös-

tön rekrytoinnin ja palvelusuhteen ai-

kainen aineisto, osaamisen kehittämi-

sen tiedot, työhyvinvointiin ja työsuo-

jeluun liittyvät tiedot, palkkaukseen ja 

palkitsemiseen liittyvät tiedot. Työn-

antajatoiminnan tiedot. 

Taloushallinnon 

tietovaranto 

Talouden ja kirjanpidon 

ohjaus, talouden ja 

maksuliikenteen kehit-

täminen ja hallinta 

Talousohjesääntö, talousarviot, tie-

dot laskutuksesta ja kirjanpidosta, ta-

loussuunnitelmat, tilinpäätöstiedot 

Asiakkuus- ja  

sidosryhmä- 

tietietovaranto 

Sidosryhmäsuhteiden 

ohjaus, kehittäminen ja 

hallinta. Asiakaspalaut-

teiden keruu ja hallinta 

Sidosryhmien yhteystiedot ja roolit, 

sidosryhmätapaamisten aineisto, 

asiakaspalautteet 

Viestinnän  

tietovaranto 

Viestinnän ohjaus ja  

kehittäminen, viestin-

nän toteuttaminen. 

Ohjeet, visuaaliset aineistot, kanava-

kokonaisuus 

Hankintojen  

tietovaranto 

Viraston hankintojen 

ohjaus, kehittäminen  ja 

hallinta  

Hankintakategoriat, hankintaohjeet, 

hankinta-asiakirjat, sopimukset,  

tilaukset 
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Tietovarannon 

nimi (nimike) 

Tietovarannon  

käyttötarkoitus 

Keskeiset tietoaineistot  

tietovarannossa 

Liikennejärjes-

telmäsuunnitte-

lun tietovaranto 

Pitkän ja keskipitkän  

aikavälin suunnittelun 

ohjaus ja hallinta 

Pitkän ja keskipitkän aikavälin suunni-

telmat, toimenpideohjelmat, kunnos-

sapito-ohjelmat 

Tiedonhallinnan 

tietovaranto 

Tiedonhallinnan ohjaus, 

kehittäminen ja hallinta 

Tiedonhallinnan ohjeet, arkkitehtuuri-

kuvaukset, tiedonhallinnan kehittä-

mishankkeiden tiedot, ICT-palvelujen 

kuvaukset, käyttöoikeudet, lisenssit. 

Asianhallintaan ja arkistointiin liitty-

vät kuvaukset ja ohjeet 

Kansallinen  

tie- ja katu- 

tietovaranto  

(Digiroad) 

Tie- ja katutiedon datan 

avaaminen ja hyödyn-

täminen, navigointipal-

velun kehittämisen 

tukeminen 

Tiedot Suomen tie- ja katuverkon kes-

kilinjageometriasta ja tärkeimmistä 

ominaisuustiedoista sekä linja-auto-

pysäkeistä, liikennemerkeistä, opas-

tintauluista ja ajoratamaalauksista. 

Turvallisuuden ja 

varautumisen 

tietovaranto 

Turvallisuustoimien  

ohjaaminen, kehittämi-

nen ja hallinta 

Turvallisuusohjeet, tietoturvaohjeisto 

ja tietosuojaohjeisto, auditoinnit, tur-

vallisuusselvitykset, myönnetyt päte-

vyydet. 

Väylätieto- 

varanto (Tiestö, 

rata, vesiväylät) 

Väyläomaisuuden  

kehittäminen ja hallinta 

Tiedot (tie-, vesi-rata) väylistä ja nii-

den sijainnista, väylärakenteet, väy-

lien kuvat, kuntomittaustiedot sekä 

tie- ja rataosoitteet 

Taitorakenne- 

tietovaranto 

Taitorakenteiden kehit-

täminen ja hallinta  

Tiedot tie- ja ratasilloista, tunne-

leista, rautatierummuista, paalulaa-

toista, meluesteistä, merimerkeistä, 

laitureista ja em. rakenteiden ominai-

suuksista ja kunnosta 

Väylien varustei-

den ja laitteiden 

tietovaranto 

Väylien varusteiden ja 

laitteiden hallinta 

Tiedot mm. sähkö- ja turvalaitteista, 

kaiteista, valaistuksesta, liikenne- ja 

opastinmerkeistä sekä asetinlait-

teista 

Väylien suunnit-

telu ja toteuma-

tietovaranto 

Väylien suunnittelun ja 

toteuttamisen hallinta 

Väylien hanke-ja projektisuunnitel-

mat ja niiden statustiedot sekä to-

teumatiedot, kustannusarviolaskel-

mat 

Kunnossapidon 

tietovaranto 

Väylien kunnossapidon 

hallinta ja kehittäminen 

Kunnossapidon materiaali- ja toimen-

pidetiedot, vikatiedot, kaukovalvon-

nan tilatiedot 

Ympäristö- 

tietovaranto 

Ympäristötiedon keruu 

ja analysointi väylänpi-

toa varten  

Tärinä ja melumittaukset, pohjatutki-

mustiedot, maaperätutkimukset 

Kulttuuriperintö-

tietovaranto 

Kulttuuriperinnön vaali-

minen 

Museokokoelmat, tiedot nähtävyyk-

sistä ja muinaisjäännöksistä, valoku-

vakokoelma 

Liikenne- 

tietovaranto 

Liikenteen hallinta ja 

ohjaus 

Ratakapasiteetin hallintaan liittyvät 

tiedot, erikoiskuljetukset, talvimeren-

kulun ohjauksen tiedot sekä Fintraffic 

Oy:n ylläpitämät ajantasaiset häiriö-

tiedot, poikkeamatiedot sekä lii-

kenne- ja olosuhdetiedot 

Kiinteistö- ja  

rakennus- 

tietovaranto 

Kiinteistö- ja rakennus-

tietovarantojen ohjaus 

ja hallinta 

Väyläviraston omistamien maa-aluei-

den, vesipohjan ja rakennusten omis-

tus- ja hallintatietoja, käyttö ja rasite-

tiedot. Koneiden ja tilojen vuokraus 
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2.2  Strategia ohjaa kehittämistä 

Väyläviraston tietovarantoja, tietojen laatua prosesseineen, tiedon hyödyntä-

mistä sekä tietojärjestelmiä palveluineen kehitetään sekä strategisten tavoittei-

den että toiminnan kehittämisen tavoitteiden näkökulmasta. Tiedonhallinnan 

kehittämistä edistetään kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti sovittuja kehittä-

mismalleja noudattaen. Virasto hyödyntää toiminnoissaan valtion yhteisiä pal-

veluja sitä mukaa kuin niitä on saatavilla. Julkisena viranomaisena virasto kilpai-

luttaa eri kehittämisprojekteissa tarvittavat kehittämisresurssit palveluineen. 

Tiedon hyödyntäminen väylänpidon toimenpiteiden suunnittelussa, toteutuk-

sessa ja seurannassa edellyttää laadukasta tietoa. Digitalisaation myötä tiedon-

tuotantoprosessien määrämuotoisuus, laatu, luotettavuus ja automatisointi 

nousevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi. Väylänpidon tiedontuotantoprosesseihin 

liittyvät vaatimukset tulisi nykyistä laajemmin ottaa huomioon jo hankintojen 

suunnitteluvaiheessa. 

Vuosittain päivittyvään tiedonhallinnan kehittämisohjelmaan kootaan kaikki  

virastossa tehtävä uuden kehittäminen. Kehittämisohjelman avulla johdetaan ja 

koordinoidaan tiedonhallinnan kehittämistä tavoitteiden ja toiminnan tarpeiden 

mukaisesti. Vuonna 2020 tiedonhallinnan kehittämistä ovat ohjanneet mm. seu-

raavat monivuotiset tavoitteet  

 Kehitetään tietoon perustuvaa väyläomaisuudenhallintaa, joka mahdol-

listaa sen tilannekuvan ja kunnonkehityksen seuraamisen. Kehitetään 

väyläverkon digitaalista kaksosta.  

 Jatketaan staattisten väylätietojen kattavuuden ja laadun kehittämistä.  

 Systematisoidaan väylänpidon tarvitsemien kuntotietojen keruu ja tieto-

jen ylläpito perustietovarannoissa  

 Huomioidaan perustietovarannoissa automatisoituvan liikenteen edel-

lyttämä infran kehittäminen ja laajennetaan tietosisältöjä tarpeiden mu-

kaisesti. 

 Kehitetään digitaalisia menettelyjä väylänpitotoimenpiteiden reaali- 

aikaiseen laadun seurantaan ja todentamiseen. 

 Jatketaan ja laajennetaan tietomallien käyttöönottoa sekä tietomalli- 

tietojen konvertointia tietovarantoihin. 

 Kehitetään tietojen hyödyntämistä tarjoamalla tiedot rajapintojen ja pal-

veluiden kautta tarkoituksen mukaisella tavalla. 

 Kehitetään viraston digitaalisen dokumenttiaineiston hallintaa ja palve-

luja. 

 Kehitetään viraston ICT-palveluja. 

 Varmistetaan osaltaan, että yhteistyö ja tehtävien koordinointi tieto- 

asioissa liikenteenohjausyhtiön ja hallinnonalan virastojen kanssa on 

toimivaa. Jatketaan Väylä-ELY tietoverkoston toimintaa, ja varmistetaan 

että väylätietoihin ja järjestelmiin liittyvät yhteistyömallit toimivat tar-

peiden mukaisesti.  
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2.3   Väylätiedonhallinnan visio vuodelle 2030 

Väyläviraston väylätiedonhallinnan visiossa vuodelle 2030 on linjattu väylä- 

tietojen kehittämisen suuntalinjat. Tavoitteena on entistä laajemmin ja tehok-

kaammin hyödyntää väylistä kerättäviä tietoja ja edistää väylänpidon digitali-

saatiota. Lisäksi Väyläviraston väyläverkon keskeisistä osista luodaan ns. digi-

taalinen kaksonen eli fyysisen väyläinfran digitaalinen ja virtuaalinen kopio.  

Digitaalinen kaksonen tulee sisältämään myös väylien kunto- ja ennustemallit. 

2.4  Tiedonhallinnan kehittämisen tuloksena uusi 

väylätietojen hallinnan perusta 

Kehittämisen tuloksena viraston käyttöön saadaan uudet tiedonhallintaratkai-

sut, jotka muodostavat uuden väylätietojen hallinnan perustan. Vuoden 2020 

keskeisiä tuloksia ovat:  

Väylävirasto toimii rataverkon haltijana ja vastaa noin 6000 km pituisesta rata-

verkosta. Ratainfratietojen hallintajärjestelmän kehittämisen tuloksena Väylä-

virastolla on käytössään uusi ratainfratietojen tietovaranto, ja tietojen ylläpi-

toon tarkoitetut tietojärjestelmät. Ratainfratietojen masterina toimii Ratko, jolla 

hallitaan ratakohteiden sijainti- ja ominaisuustietoja. Ratko tarjoaa näkymän ra-

dan fyysisiin kohteisiin omaisuudenhallinnan ja kunnossapidon tarpeiden näkö-

kulmasta. Raiku-järjestelmällä kirjataan tiedot radan kunnossapidon toimen- 

piteistä. Ryhti-järjestelmä on ratojen ylläpidon ohjelmointisovellus, joka tuottaa 

suunnitelmat keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteiden ohjelmointiin.  

Lisäksi Rahti-järjestelmällä huolehditaan ratojen materiaalinhallinnasta. Rata-

infratietojen hallintajärjestelmässä on tällä hetkellä ratakohteita yli 200 000. 

Tavoitetilassa kohteita on noin puoli miljoonaa. Tuettuja omaisuuslajeja on tällä 

hetkellä 125 kpl, tavoitetilassa noin 150–160 kpl, esimerkiksi päällysrakenteet, 

turvalaitteet, sähköradan omaisuuslajit ja rataverkon palvelut. Kunnossapidon 

kirjauslomakkeita on käytössä tällä hetkellä melkein 200 kpl. Järjestelmällä on 

noin tuhat aktiivista käyttäjää, joista suurin osa on virastoon sopimussuhteessa 

olevia palveluntuottajia. Ratainfratietojen hallintajärjestelmä on jo laajasti käy-

tössä, ja tietoalusta tarjoaa kattavat tiedot tietoperusteiseen ratainfran hallin-

taan ja kehittämiseen.  

Väylävirastossa otettiin käyttöön radantarkastusvaunu Meeri. Meeri ajaa val-

tion rataverkon läpi useita kertoja vuodessa, ja se tuottaa mittaustietoa rataver-

kon korjaustarpeiden ohjelmoinnin tueksi. Meerin tuottama tieto täydentää ra-

taverkon kunnon kokonaiskuvaa.  

Väyläviraston uuden tiestötietojärjestelmän kehittäminen etenee suunnitellusti 

Velho-allianssissa /1/.  Uusi Tievelho tulee korvaamaan noin 30 vuotta käytössä 

olleen tierekisterin. Uuden tiestötietojärjestelmän tietomalli on kehitetty vas-

taamaan tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeita valtion vastuulla olevan maan-

tieverkon noin 78 000 km tietojen hallinnassa. Tievelho tulee tarjoamaan tiestö-

tiedot uuden käsitemallin mukaisena sekä tarjoaa käyttäjilleen entistä parem-

mat tavat tietojen hakuun, tarkasteluun ja visualisointiin.    
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Osana Velho-allianssia on myös toteutettu viraston kaikkia väylämuotoja palve-

leva Projektivelho. Projektivelho tarjoaa käyttöliittymän, jonka avulla on mah-

dollista hallinnoida hanke- ja projektikohtaisesti väyläinfran suunnittelun ja ra-

kentamisen eri vaiheissa syntyvää suunnitelma- ja toteumatietoaineistoa. Pro-

jektivelho tarjoaa myös BIM-työkalun hankkeiden yhteydessä laadittujen infra-

malliaineistojen katseluun. Projektivelho on jo otettu laajasti käyttöön viras-

tossa, ELY-keskuksissa sekä palveluntuottajien keskuudessa. Järjestelmällä on 

tällä hetkellä noin 700 käyttäjää. Käyttöönoton myötä virastolle syntyy keski-

tetty ja kattava suunnitelma- ja toteumatietovaranto, jolloin tietovarannon tie-

toaineistoja voidaan hyödyntää tie-, rata- tai vesiväylän kehittämisprosessin 

seuraavassa vaiheessa. Kehittämisen yhteydessä on myös varmistettu tietojen 

yhteiskäyttöisyys. Esimerkkinä tästä Projekti-velhon hanketiedot, jotka päivitty-

vät mm. viraston ulkoisilla sivuilla olevaan hankekarttaan /2/ ja Traficomin 

Verkkotietopisteelle /3/.  

Väylävirasto hallinnoi Suomen kaikkia virallisia vesiväylätietoja. Laajan vesi-

väyläverkoston, noin 20 200 km, varrella on väylän käyttäjien apuna yli 25 000 

merenkulun turvalaitetta - viittoja, poijuja, loistoja, linjatauluja, majakoita jne. 

Toiseksi eniten maailmassa.  

Väylävirastossa on käynnissä uuden vesiväylätietojen hallintajärjestelmän  

Haavin kehittäminen, jonka avulla tietojen ylläpitoa ja hyödyntämistä entises-

tään automatisoidaan. Virastossa on myös saatu käyttöön uusi Reimari, jolla yllä 

pidetään ja raportoidaan vesiväylien turvalaitteiden ja vesiliikennemerkkien 

hoito- ja ylläpitotyöt.   

Virastossa on käynnistynyt Hankesuunnittelun sähköinen vuorovaikutuspro-

sessi ja -palvelut -projekti, jossa tavoitteena on uudistaa ja digitalisoida tie- ja 

ratasuunnittelun vuorovaikutusprosessi kansalaisten ja suunnitteluviranomais-

ten välillä. Kehittämisen tuloksena syntyvään järjestelmään (HASSU-järjes-

telmä) luodaan vuorovaikutuksen toteuttamisen kannalta tarpeelliset hallinta-

ominaisuudet. Lakisääteinen vuorovaikutusprosessi koskee aina tiettyä suunni-

telmaa, esimerkiksi ratahankkeen yleissuunnitelmaa. Samaan hankkeeseen voi 

liittyä elinkaarensa aikana useita suunnitelmia, ja siten useita vuorovaikutus-

prosesseja. Vuorovaikutukseen kuuluvat esimerkiksi suunnitteluaineiston jaka-

minen kansalaisille ja muille aineistoa tarvitseville tahoille, muistutusten teke-

minen suunnitelmista sekä mahdollisuus saada tietoa vuorovaikutustilaisuuk-

sista ja erilaisista sähköisen vuorovaikutuksen muodoista. 

Virastossa on ollut käynnissä sopimustenhallintajärjestelmän kehittäminen. 

Uusi järjestelmä tullaan ottamaan laajamittaisesti käyttöön vuoden 2021 aikana. 

Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä Väyläviraston sopimusten 

hallintamallia yhtenäistetään, kun sopimustiedot ja niiden hallinta ovat jatkossa 

yhdessä järjestelmässä. Väylävirastossa on voimassaolevia sopimuksia useita 

tuhansia, joista hankintasopimuksia on yli puolet ja loput ovat muita sopimus-

tyyppejä.  

Ihku-laskentapalvelu tuo avointa ja läpinäkyvää kustannustietoa infra-alalle. 

Laskentapalvelussa tehtyjen kustannusarvioiden laskentaperusteet ovat avoi-

mesti näkyvissä. Näin eri osapuolet pystyvät keskustelemaan laskennassa teh-

dyistä oletuksista ja laskennan oikeellisuudesta. Ihku-laskentapalvelu lisää 

suunnittelijoiden tietoisuutta kustannusten muodostumisesta ja vähentää 

suunnittelijan manuaalista työtä. Laskentapalvelun sydämenä toimii rakennus-

osakirjasto, johon on kerätty suuri määrä panospohjaista kustannustietoa.  
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Ihku-laskentapalvelu on toteutettu allianssimallilla /4/ vaiheittain vuosina 

2019–2020 yhteistyössä kaupunkien kanssa. Ihku-laskentapalvelu otettiin käyt-

töön tammikuussa 2021. 

Väyläviraston ratapiirustusarkistossa huolehditaan radan ja sen rakenteiden 

sekä järjestelmien toteumapiirustuksista sekä niihin liittyvien palveluiden tuot-

tamisesta. Piirustuksia on noin 550 000 kpl, ja niihin kohdistuu vuosittain noin 

2 000 tietopyyntöä. Valtaosa arkiston aineistoista on vielä analogisessa muo-

dossa. Ratapiirustusarkiston uudistamisprojektissa aineisto tullaan digitoimaan 

sähköiseen muotoon, ja samalla kehitetään siihen liittyviä palveluita.  

LVM:n Väylävirastolle asettamissa tulostavoitteissa on määritelty tavoitteita 

liittyen väylien kunto- ja omaisuustietojen hallinnan kehittämiselle, väylänpidon 

laadun- ja toimenpiteiden seurannan kehittämiselle, infran tietomallien kehittä-

miselle sekä liikenteen automatisaation edistämiselle. Näiden osalta vuoden 

2020 kehittämistoimenpiteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 

ELY-keskusten kanssa on toteutettu tietoasioihin liittyvää yhteistyötä tietover-

kostossa, jossa kaikki liikennevastuualueen ELY-keskukset ovat edustettuina. 

Verkosto on kokoontunut säännöllisesti ja käsitellyt aiheita liittyen digitalisaa-

tioon, inframalleihin, väylätietojen hallintaan, älyliikenteeseen, analytiikkaan, 

tietopalveluihin ja väylätietomittauksiin. 
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3 Tiedon ja palveluiden hallinta 

3.1  Tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet 

Väylävirastossa käynnistettiin 1.1.2020 voimaan tulleen tiedonhallintalain edel-

lyttämät toimenpiteet. Vuoden 2020 aikana tiedonhallintalain toimeenpanopro-

jektissa on määritelty ja hyväksytty lain edellyttämät tiedonhallinnan vastuut ja 

tietovarannot keskeisine tietoaineistoineen, laadittu ensimmäinen versio tie-

donhallintamallista sekä julkaistu Väyläviraston sivuilla asiakirjajulkisuus- 

kuvaus /5/ Väyläviraston tiedoista. Tietoturvaohjeisto ja tiedonhallinnan han-

kintojen ohjeet ja asiakirjamallit on päivitetty lain muutosten mukaisiksi.   

Koko henkilöstölle on järjestetty koulutustilaisuuksia erityisesti tietoturvaan ja 

hankintojen ohjeisiin liittyen, lisäksi tiedonhallintalain vaikutuksia on käsitelty 

henkilöstövalmennuksissa ja tietyille kohderyhmille järjestetyissä työpajoissa 

ja seminaareissa. 

3.2  Tiedon käsittelyn menettelytavoilla parempaa 

asioiden hallintaa 

Asian hallinnan tiedonhallinta käsittää analogisten arkistojen, asianhallinnan ja 

sähköisen allekirjoittamisen lisäksi dokumenttienhallinnan sekä rekisteritie-

donhallinnan palveluita.  

Väylävirastossa tiedonohjaus on keskittynyt asiakirjallisen tiedon tiedonohjauk-

seen. Tiedonohjaussuunnitelman avulla ohjataan virastossa käsiteltävien asia-

kirjallisten tietojen yhtenäisyyttä ja elinkaarta sisältäen käsittelyn, säilyttämi-

sen ja hävittämisen. Tiedonohjaussuunnitelmaa toteutetaan Sähke2 -määräys-

ten /6/ mukaisesti ja sitä ylläpidetään asianhallintajärjestelmään integroidussa 

tiedonohjausjärjestelmässä.  

Asianhallintajärjestelmä on viraston toimivaltaan kuuluvien asioiden ja asiakir-

jojen hallinnan, käsittelyn ja arkistoinnin tietojärjestelmä. Sen avulla hallitaan 

viraston käsittelemiä asioita sekä niihin liittyviä asiakirjoja ennalta määriteltyjen 

käsittelysääntöjen mukaisesti. Se sisältää asian rekisteröinnin, käsittelyproses-

sin, TOS-integraation (tiedonohjaussuunnitelma), asiakirjojen tallentamisen, 

sähköisen allekirjoituksen, arkistoinnin ja hävityksen. 1.1.2015 lähtien virastolla 

on ollut lupa säilyttää asianhallintajärjestelmään tallennetut, määräajan ja py-

syvästi säilytettävät, asiakirjat sekä rekisteröintitiedot yksinomaan sähköisessä 

muodossa. 

3.3  ICT-ympäristöjen tehokas hallinta takaa 

toiminnan jatkuvuuden  

Viraston ICT-ympäristö on monitoimittajaympäristö, ja sitä johdetaan palvelu-

toimittajien kanssa sovittujen palveluhallintamallien mukaisesti. Hallintamal-

leissa kuvataan mm. toimet tuotanto- ja häiriötilanteissa, palvelutaso-, talous- 

ym. raportointi, sekä yhteistyötä muiden järjestelmä- ja sovellustoimittajien 

kanssa.  
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Viraston käyttöpalvelujen siirto valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskukselle 

(Valtori) jatkui vuonna 2020. Valtorin kanssa laadittua suunnitelmaa täsmen-

nettiin palvelukohtaisilla siirtosuunnitelmilla ja päätelaitehallintapalvelujen pi-

lotointi käynnistetiin loppuvuodesta 2020. Vuoden aikana laadittiin myös pilvi-

palvelujen hallintamalli, joka on edellytys hybridiympäristön tehokkaalle hallin-

nalle. Varsinaisten järjestelmäsiirtojen osalta toteutettiin pilvipalveluihin tehtä-

viä siirtoja.  Onpremise-siirroissa odotettiin Valtorin konesalikilpailutuksen val-

mistumista. Päätös järjestelmän siirrosta, pilveen tai konesaliin, tehdään käyt-

tötarpeisiin ja riskianalysointiin perustuen.  

Tietojärjestelmien sisältämien tietojen luottamuksellisuuden ja eheyden säilyt-

täminen edellyttää, että tietoja voivat käyttää vain henkilöt, joilla on tietojen 

käyttöön asianmukaiset valtuudet. Virasto myöntää käyttöoikeuksia vain palve-

lussuhde- tai sopimusperusteisesti. Käyttöoikeudet ovat aina henkilökohtaisia 

ja ne myönnetään vain niihin palveluihin, jotka on sopimuksessa määritelty.  

Viraston käyttäjä- ja pääsynhallintapalvelu on keskitetty. Keskitetty palvelu tar-

joaa järjestelmien, sovellusten ja käyttäjien tarvitsemat VAHTI-vaatimusten mu-

kaiset IAM-palvelut (identiteetin- ja pääsynhallintapalvelut). Näitä ovat mm. 

pääsynhallintaratkaisut, automatisoitu identiteetin ja käyttöoikeuksien elinkaa-

renhallinta, autentikointi ja ulkoistettu käyttäjä- ja käyttövaltuushallintapal-

velu. Väyläviraston keskitetyn käyttövaltuushallinnan piirissä on viraston työn-

tekijöiden lisäksi huomattava määrä (yhteensä n. 8000) ulkoisia yhteistyö- ja 

sopimuskumppanikäyttäjiä. 

ICT-toiminnan keskeiset painopisteet vuonna 2020 olivat: käyttöpalvelusiirron 

suunnitelmien tarkentaminen ja toteutus Valtorin aikataulujen puitteissa, SOA-

toimiston (sisältää integraatio- ja valvontapalvelut) ja portaalipalvelun kilpailu-

tukset, pilvipalvelujen hallintamallin kehittäminen sekä siirtyminen etätyösken-

telyyn COVID-19 johdosta. Etätyöskentelyyn siirtyminen toteutettiin onnistu-

neesti alle viikossa ja se edellytti yksityiskohtaisemman ohjeistuksen laatimista 

viraston henkilöstölle. Vuoden 2020 toiminnassa korostuivat entisestään tieto-

turva ja tietosuoja. Haavoittuvuushallinnassa käsiteltiin vuoden aikana lähes 

700 havaintoa, johtuen sekä kattavammasta valvonnasta että tietoturvan mer-

kityksen kasvusta. Käyttöpalvelusiirroista ja laajasta etätyöskentelystä huoli-

matta palveluissa oli hyvin vähän merkittäviä häiriöitä ja kehitysprojektit eteni-

vät suunnitellusti. Mm. yksittäisten robotiikkapalvelujen julkaisusta siirryttiin 

robotiikkapalvelun kokonaishallintaan. 

ICT-hallinnan keskeinen tavoite on varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus. Tä-

män varmistamiseksi työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä palvelutoimittajien 

kanssa. Lähitulevaisuuden painopiste siirtyy entistä enemmän tilannekuvan jat-

kokehittämiseen, jonka avulla varmistetaan palvelujen entistä laadukkaampi 

hallinta ja tietoturva. 
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3.4  Digitaalinen turvallisuus varmistaa tietoturvan 

Väyläviraston digitaalista turvallisuutta on edelleen kehitetty, vaikka onkin ollut 

poikkeuksellinen vuosi COVID-19-viruksen vuoksi. Työntekijät ovat siirtyneet 

pääsääntöisesti etätyöskentelyyn. Etätyöskentely voi tuoda uusia haasteita tie-

don luottamuksellisuuden säilyttämiselle, mutta tiedossa ei ole, että olisi tähän 

liittyviä ongelmia olisi esiintynyt.  

Virasto on edelleenkin parantanut omia havaintokeinoja tietoliikenneverkoissa 

tapahtuvien epäilyttävien tapahtumien havaitsemiseksi. Näitä valvontasenso-

reiden esille tuomia hälytyksiä tapahtui vuoden 2020 aikana yli 80 000 tapahtu-

maa, joista vain murto-osa edellytti toimenpiteitä. Myös uusia turvajärjestelmiä 

on alettu rakentamaan tietoteknisen ympäristön turvallisuuden parantamiseksi. 

Virasto teetti alkuvuonna yhdelle vanhemmalle rataosuudelle arviointilaitoksen 

avulla kyberturvallisuustarkastuksen. Havaintojen perusteella on pidetty ris-

kienhallintatyöpajoja havaintojen kriittisyyden arvioimiseksi. Loppuvuonna aloi-

tettiin kahden uudemman rataosuuden tarkastukset. Tämän avulla virasto voi 

selvittää vanhojen ja uusien rataosuuksien havaintojen samankaltaisuudet ja 

erot. Virasto teetti loppuvuonna myös hallinnollisen ympäristön kyberturvalli-

suuden kypsyysarvioinnin. Tulosten mukaan viraston kypsyystaso kyberturval-

lisuuden eri osa-alueilla on pääosin hyvällä tasolla. 

Viraston tulevien vuosien yhtenä painopistealueena tulee olemaan operatiivisen 

ympäristön kyberturvallisuuden parantaminen. 

Virastossa on tietosuojavastaava, joka seuraa tietosuojasääntöjen noudatta-

mista koko virastossa ja huolehtii muista tietosuojavastaavalle tietosuoja-ase-

tuksessa ja kansallisessa lainsäädännössä asetetuista tehtävistä. 
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4 Julkiset tietopalvelut ja väylätietojen 

hyödyntäminen 

Tietojen laaja-alainen hyödyntäminen osana viranomaistoimintaa, päätöksen-

tekoa ja infraomaisuuden hallintaa lisääntyy. Liikenteen palveluiden ja liiken-

teen automaation kehittyminen edellyttävät väyläverkkoa kuvaavilta tiedoilta 

jatkuvasti enemmän sisältöä, kattavuutta ja laatua. Myös kansalaiset ovat tot-

tuneita tietopalveluiden käyttäjiä ja haluavat aiempaa tarkempia tietoja käyt-

töönsä hyvin käytettävien tietopalveluiden kautta.  

Jotta tieto voi palvella hyödyntämistarpeita, tulee tietojen sisällön olla riittävän 

kattavaa, ajantasaista ja laadukasta. Lisäksi tiedoille tulee olla tehokkaat jake-

lukanavat, joiden kautta välitetään käyttäjille itse tietosisällön lisäksi myös riit-

tävät meta- ja laatutiedot. Nämä tietosisältöihin ja tiedon välityskanaviin koh-

distuvat vaatimukset muodostavat yhdessä tietojen hyödynnettävyyden. 

4.1  Väyläviraston tietoluovutusten periaatteet 

Vuoden 2020 aikana julkaistiin Väyläviraston tietoluovutusten periaatteet /7/. 

Väyläviraston toiminnan myötä syntyvät tietoaineistot ja niiden perusteella teh-

dyt tilastot ja tutkimukset ovat julkista tietoa, ellei niitä koske laissa oleva sa-

lassapitoperuste. Julkista tietoa luovutetaan muiden yhteiskunnan toimijoiden 

ja kansalaisten käyttöön avoimena datana aina silloin, kun se on mahdollista.  

Tietojen hallinta eri tilanteissa on yhden tai useamman henkilön vastuulla, 

mutta enenevässä määrin yhä useampi viraston asiantuntija on kosketuksissa 

tietoon sen elinkaaren eri vaiheissa. Selkeät periaatteet ja tavoitteet tukevat oi-

keaoppista tietojen käsittelyä.  

Julkaisu sisältää kirjallisuuskatsauksen tietoluovutuksia koskevasta lainsää-

dännöstä ja suosituksista Väyläviraston tietoaineistot huomioiden. Näiden poh-

jalta on laadittu tietoluovutuksia koskevia periaatteita ja tavoitteita mm. seuraa-

vista: 

 miten tietoa tulisi luovuttaa

 miten tietoa tulisi luokitella käsittelysääntöjen mukaisesti

 tietoluovutusten maksullisuudesta

 käyttöehdoista ja lisensseistä

 metatiedoista

 tietoaineistojen jalostamisesta

Periaatteiden avulla tavoitellaan mahdollisimman hyvää tietoaineistojen löy-

dettävyyttä, saatavuutta, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä (FAIR-malli).  
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4.2  Asiointipalveluille, arkisto- ja kirjastotieto-

palveluille on kysyntää 

Väyläviraston asianhallintajärjestelmässä käsiteltiin 9 719 uutta asiaa ja noin 

25 000 toimenpidettä vuoden 2020 aikana. Asiat tulivat vireille muun muassa lii-

kenneväylien ja -järjestelmien hankintojen, maankäyttöasioiden, väyläverkon 

kehittämisen, kiinteistö- ja ympäristöasioiden, väylänpidon viranomaistehtä-

vien ja väyläteknisten asioiden yhteydessä. 

Viraston arkistoon tuli yhteensä noin 1600 tietopyyntöä. Tiedon tarvitsijoista 

noin 80 prosenttia oli ulkopuolisia asiakkaita.  

Vuoden 2020 aikana Väylävirasto tuotti 139 julkaisua. Virasto julkaisee kansa-

laisten saataville kaikki julkaisut valtakunnallisessa Doria-julkaisuarkistossa. 

Myös Väylävirastoa edeltäneiden virastojen julkaisut, noin 9 200 julkaisua, on 

digitoitu julkaisuarkistoon. Doria-julkaisuarkistosta /8/ löytyy myös noin tuhat 

historiallista valokuvaa Saimaan kanavan rakentamiseen liittyen.   

 

Kuva 3. Väyläviraston asiakirjalliset tiedot. 

4.3  Avoimen datan jakelukanavat tarjoavat väylä-

tietoja jatkohyödynnettäviksi 

Viraston avoimia väylätietoaineistoja tarjotaan avoimena datana hyödyntäjille 

usean eri kanavan kautta. Väyläviraston tietoaineistot ovat suurimmaksi osaksi 

paikkatietomuodossa. Karttapalveluiden kautta tiedon hyödyntäjä voi katsella 

väylätietoja erilaisten karttaesitysten avulla. Lataus- ja katselupalvelu /9/ tar-

joaa kokoavasti kaikkien väylämuotojen avoimet tietoaineistot katseltavaksi ja 

ladattavaksi yhdestä ja samasta palvelusta.   
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Kuva 4. Infograafi vuoden 2020 tunnusluvuista. 

Tämän lisäksi väylätietoja tarjotaan katseltavaksi yli 30 erilaisen avoimen tee-

makarttapalvelun /10/ kautta. Väyläviraston avoimet teemakartat löytyvät 

koostetusti viraston ulkoisilta sivuilta. Kuvassa on esitetty suosituimmat tee-

makarttapalvelut. 

Avoimien rajapintapalvelujen /11/ avulla hyödyntäjät voivat käyttää tietoja esi-

merkiksi osana omaa tuotekehitystä haluamallaan tavalla yhdistelemällä ja jat-

kojalostamalla tietoa keskenään.  

Avoimena datana on saatavilla kattavasti väylätietoja kaikista väylämuodoista 

sekä näiden taitorakenteista, että hanke- ja suunnitelmatietoja. Tarjolla on yh-

teensä 260 kpl erilaista avointa paikkatietoaineistoa Lataus- ja katselupalvelun 

/9/ sekä avointen rajapintojen kautta vapaasti hyödynnettäväksi. Rajapintapal-

veluihin kohdistui vuonna 2020 noin 90 miljoonaa erillistä pyyntöä. Rajapinta-

palveluihin kuuluvat WMS- ja WFS-muotoiset avoimet rajapintapalvelut. Uusia 

tietoaineistoja avattiin ja julkaistiin avoimissa rajapintapalveluissa ja Lataus- ja 

katselupalvelussa 75 kpl vuoden 2020 aikana. Tieto- ja palvelupyyntöjä avoi-

meen dataan liittyen kohdistui vuoden aikana noin sata kappaletta.  

Vuoden aikana julkaistiin kaksi uutta INSPIRE-tietotuotetta: kanavien sulut ja 

yleisiä vesiväyliä koskevat kiellot ja rajoitukset sekä kaikki muut vesiliikenteen 

rajoitusalueet. Olemassa oleva INSPIRE-Liikenneverkot päivitettiin. EU:n jäsen-

maissa paikkatietoaineistojen vastuuorganisaatioiden kuuluu tuottaa tietyt 

paikkatietoaineistot yhteiskäyttöisessä INSPIRE-muodossa eli INSPIRE-direktii-

vin mukaisessa määritellyssä tietomallissa, joka on sama kaikilla EU-mailla. 

Tällä mahdollistetaan aineistojen helppo yhteiskäyttö ja vertailukelpoisuus 

maiden välillä. Väyläviraston vastuulla olevat INSPIRE-velvoitteet on nyt täy-

tetty ja INSPIRE-tietotuotteet ovat samanmuotoisia kuin muillakin EU-mailla. 

Väyläviraston julkisten tietopalveluiden aineistojen metatiedot tullaan myös 

julkaisemaan Paikkatietohakemistossa /12/ ja avoindata.fi-palveluissa /13/. 

Edellä mainituista palveluista käyttäjä löytää tietoaineistot luettelomuodossa 

sekä saa lisätietoja tietosisällöstä (esimerkiksi mistä palvelusta tietoaineisto on 

saatavilla, käyttöehdoista ja päivittymistiheydestä).  
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4.4  Väyläverkkojen tiedot virtaavat lukuisten 

toimijoiden kautta 

Väylätiedot syntyvät mm. kunnossapidon prosesseissa, tietojen inventoin-

neissa, väylän kehittämishankkeiden yhteydessä, asiantuntijoiden tuottamana 

ja hallinnollisten päätösten kautta. Eri väylämuotojen (valtion vastuulla olevat 

maantiet, rautatiet ja vesiväylät) väyläverkoilla toimintamallit vaihtelevat ja tie-

tojen virrat kulkevat polveilevia reittejä lukuisien organisaatioiden, prosessien ja 

tietojärjestelmien läpi. Näitä polveilevia reittejä hallitaan ja mallinnetaan kuvaa-

malla tietovirrat Väyläviraston Tietokatalogissa. Tietokatalogissa ylläpidetään 

listauksia tietovarannoista, tietoryhmistä, tietojärjestelmistä, palveluista ja so-

velluksista. Tietokatalogin avulla muodostetaan myös kuvia järjestelmien kes-

kinäisistä suhteista.  

Tietojen hallintaan tarvitaan tietojärjestelmien ja teknisten prosessien hahmot-

tamisen lisäksi yhä enemmän ymmärrystä tiedon luonteesta ja käyttötarkoituk-

sista. Tätä otetaan haltuun kehittämällä tiedon omistajuuden toimintamallia. 

Toimintamallin käyttöönotossa tietoon liittyvän osaamisen kehittäminen on 

keskeistä. On tärkeää, että organisaatiossa on asiantuntijoita, jotka ymmärtävät 

kattavasti tietyn tietojoukon syntyä, kulkua ja käyttötarkoituksia. Samalla voi-

daan valvoa tietojen virtoja, havaita mahdollisia ongelmia tiedon kulussa ja nos-

taa esille tietosisältöihin liittyviä kehityskohteita.  

 

Kuva 5. Väyläviraston tietovirrat. 

Viraston tietovarantojen tiedot tuotetaan ja ylläpidetään pääsääntöisesti väyliin 

liittyvän toiminnan tuloksena. Valtaosan tiedoista tuottavat viraston ja ELY-kes-

kusten liikennevastuualueen asiantuntijat sekä virastoihin sopimussuhteessa 

olevat palveluntuottajat.  

Virasto jakaa tietoja hyödyntäjien käyttöön eri jakelukanavia käyttäen tilanne-

kuvien, avoimen datan, karttapalveluiden ja tietoaineistopalvelujen muodossa. 

Pääasiallinen jakelukanava on avoimen datan jakelukanava, josta löytyy katta-

vasti viraston tietoja. Tarvittaessa toimitetaan tietoaineistoja, erityisesti yksilöi-

tyjen tietopyyntöjen yhteydessä, jos tietoa ei ole avoimesta datasta saatavilla. 
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Tämän lisäksi Väyläviraston tietoja hyödynnetään tilastoissa kuten Tilastokes-

kuksen liikennetilastoissa sekä tilannekuvissa kuten Fintrafficin liikennetilan-

nepalvelussa.  

4.5  Tieto virtaa -hankkeen tavoitteena on kehittää 

väylätietojen hyödynnettävyyttä 

Väyläviraston väylätietojärjestelmissä hallinnoidaan laajasti tietoa, jonka hyö-

dynnettävyyttä tulee kehittää, jotta tieto saadaan tehokkaasti ja luotettavasti 

hyödyntäjien käyttöön. Viraston väylätietojärjestelmiä ovat esimerkiksi 

 vesiväylätietojen hallintajärjestelmä Haavi 

 suunnitelma- ja toteutumatietojen hallintajärjestelmä Projektivelho 

 uusi tiestötietojärjestelmä Tievelho (korvaa tierekisterin) 

 ratainfratietojen hallintajärjestelmä Ratko 

 taitorakenteiden (sillat, tunnelit, laiturit, rummut, merimerkit, kanavara-

kenteet jne.) ja niiden kunnon hallintajärjestelmä Taitorakennerekisteri 

 Väyläviraston Kiinteistö- ja sopimusrekisteri viraston vastuulla olevien 

kiinteistöjen (maa-alueet ja rakennukset) hallintaan 

 kunnossapidon toimenpiteiden kirjaus- ja raportointijärjestelmät Harja ja 

Ratko 

 valtion vastuulla olevien maanteiden Tievalaistuksen omaisuudenhallin-

tajärjestelmä   

 kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Digiroad. 

Näissä ns. lähtötietojärjestelmissä ylläpidettävän väyliä kuvaavan tiedon on 

tärkeää olla korkealaatuista: laadukasta, ajantasaista, totuudenmukaista, sisäi-

sesti yhtenäistä, ihmis- ja koneluettavaa sekä sen tulee olla yhdistettävissä 

muihin tietoihin. Tiedon tulee olla myös helposti käytettävissä ja päivitettävissä. 

Viraston väylätieto-omaisuuden hallinnan ja tietovirtojen kehittämishankeen eli 

Tieto virtaa -hankkeen tavoitteena on kehittää Väyläviraston hallinnoimien väy-

lätietojen hyödynnettävyyttä. Hanke käynnistettiin syksyllä 2020 ja siinä uudis-

tetaan Väyläviraston väylätieto-omaisuuden hallinnan kannalta välttämättö-

mät kokoavat tietopalvelut, tuotetaan uudenaikaisia tietojen hyödyntämispal-

veluita, luodaan toimintamallit metatietojen, laatutietojen ja tietovirtojen ylläpi-

tämiseksi sekä toteutetaan tukipalveluita, joilla väylätietoa voidaan rikastaa.  

Hankkeen ensimmäisiä projekteja ovat Väylätietojen hyödyntämisselvitys sekä 

Suomen Väylät -karttapalvelun kehittäminen. Hyödyntämisselvityksessä kar-

toitetaan Väyläviraston omien toimintojen ja läheisimpien sidosryhmien lisäksi 

myös muiden tahojen ja organisaatioiden nykyisiä ja tulevia tarpeita väylätieto-

jen hyödyntämiseen liittyen. Selvitys tuottaa lähtötietoja väylätietojen tietosi-

sältöjen ja palveluiden asiakaslähtöiseen kehittämiseen. Suomen Väylät -kart-

tapalvelu tullaan kehittämään vuoden 2021 aikana, ja sen tavoitteena on uudis-

taa avoimien väylätietojen katseluun tarkoitetut palvelut.  
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