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1. Mitä tiestödataa tarvitaan ja mihin?

Yksityisteiden osuus Suomessa (km) 
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Lähde: Väylävirasto

Tietiedon käyttötapauksia (Lähde: YTPA-hanke)
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Käyttötapaus Tietolajit (kukin mainittu vain kerran, vaikka koskisi muitakin käyttötapauksia)

Tietietokantojen ylläpito Esterakennelma, Jää-, talvi- ja piennartiet, Kohtaamispaikka, Kääntöpaikkojen 
sijainti, Leveys, Raskaan liikenteen ajorajoite, Suurin sallittu -rajoitukset, 
Toiminnallinen luokka

Hallinnolliset tehtävät Hallinnollinen luokka, Käyttöoikeus, Tiekuntien yhteystiedot

Avustuspäätökset Avustusajankohta, Liikennemäärä (v/vrk), Tien kunto 

Tienpidon suunnittelu Kantavuus, Näkemäalueet, Pituuskaltevuus, Sivukaltevuus
Tien kunto: Vesakoituminen, Sillat ja rummut

Tiestön kunnon ja hoidon seuranta Kelirikko (alttius)
Tien kunto: Siltojen kunto, Tien urat, Kuivatuspuutteet 
Tien kunnostustoimenpiteet, Talvihoidon tilanne  

Kartta- ja navigointipalveluiden 
ylläpito

Ks. tietietokantojen ylläpito

Kuljetusten suunnittelu Johdot ja kaapelit, Kääntöpaikkojen ominaisuudet, Puuterminaali, Puun yleinen 
välivarasto, Vaihtuvat painorajoitukset

Tiesäämallit Keli: Tien liukkaus, Lumimäärä, Vesimäärä



Mitä tietojen puuttumisesta seuraa 
puuhuollossa?

• Tien ominaisuudet on arvioitava erilliskäynneillä (mm. metsäyhtiön 
toimihenkilöt, korjuu- ja kuljetusyrittäjät) 

• Tilanteen selvittelyä puhelimitse

• Edellyttää kuljettajalta hyvää paikallistuntemusta (kuljettajapulan takia 
ongelmallista) 

• Kuljettaja joutuu kääntymään jo ajetulta reitiltä ja etsimään uuden reitin

• Mahdollisiin tiestön riskikohteisiin ei osata puuttua ajoissa

• Tietopuutteet korostuvat metsänomistajien kaupungistumisen myötä  
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2. Digiroad tietiedon lähteenä 

• Kansallinen tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmä

• Väyläviraston ylläpitämä; myös 
Maanmittauslaitos, ELY-keskukset ja 
kunnat tietojen ylläpitäjiä

• Perustuu lakiin tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmästä 

• Ilmainen ja avoin 
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3. Yksityistielain ja tieliikennelain vaikutukset 
datan tuotantoon 

• Yksityistielaki (560/2018)
• Astui voimaan 1.1.2019

• Digiroadin ohje: Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa valtionavustusten haun 
yhteydessä:

• Painorajoitukset
• Ajokiellot ja tien käytön rajoitukset (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
• Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne)
• Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.).
• Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa 

toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä.
• Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa 

olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan 
kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. Kuitenkaan lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai 
kieltoja ei tule ilmoittaa.

• Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja liikennemerkkejä.

• Lomake Väylän sivulla tietojen ilmoittamista varten
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Yksityistietietojen tilanne 11/2019 (Väylävirasto 2019) 
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• Ilmoituksia 30 000 km:lta
• 15 300 km rajoituksia

• 14 500 km ei rajoituksia



Yksityistietietojen karttakäyttöliittymä 
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Uusi tieliikennelaki (729/2018)

• Voimaan 1.6.2020

• Kunnilla velvoite toimittaa tiedot asetetuista liikenteenohjauslaitteista 
(liikennemerkeistä, ajoratamaalauksista ja liikennevaloista) Digiroadiin

• Koskee myös yksityisteitä 

• Noin kuukauden aikaraja (esim. lyhytaikaiset tietyömerkit muualle) 

• Ohjeistus keväällä 2020 

• Tiedonkeruuratkaisun kehittäminen tarpeen 

(Väylävirasto 2019) 

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 10



4. Kehitysnäkymiä 

• Maanmittauslaitos
• KMTK Liikenne

• Laserkeilausohjelma 

• (Automatisoitu) joukkoistettu 
tiedonkeruu

• Palvelualusta(t) eri tietolähteiden 
tietojen yhdistämiseen   
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Liikennemerkkien tunnistaminen 
konenäöllä 

Kuva: Vaisala Oyj
http://www.metsateho.fi/tilannekuva-ja-automatisoitu-
tiedontuotanto-metsasektorin-kuljetuksista/

Linkkejä 

• Digiroad
• Tietolajien kuvaus 

https://vayla.fi/documents/20473/588403/Tietolajien+kuvaus+4_2019/f3671732-7e2f-4ae2-
affd-53168bb8a941

• Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin
https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XdJUalczZaQ

• Yksityistietietojen karttakäyttöliittymä https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=fi&uuid=af456730-
ce3e-4332-9175-bdc9636db361

• Tieliikennelaki https://vayla.fi/avoindata/digiroad/tieliikennelaki-2020

• YTPA-hanke https://www.metsakeskus.fi/biotalouden-tietojarjestelma

• Väylävirasto (2019). Yksityistiedata Digiroadissa. Kalvoesitys Tietietofoorumissa 
7.11.2019. Saatavissa: https://www.slideshare.net/Metsakeskus/yksityistiedata-
digiroadissa-tietietofoorumi-7112019-vylvirasto

• Yksityistielaki http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180560

LUOMASSA MAHDOLLISUUKSIA 12


