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Poliisihallitus
- onnettomuustiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto
- ajokorttitiedot
- ajoneuvotiedot

Tilastokeskus
- kuolemansyytiedot
- hallinnolliset aineistot

Onnettomuuksien tietolähteet

Tietojen käsittely Tilastokeskuksessa 

Tienpitäjätiedon määrittäminen  (valtio, kunta, yksityinen)

Onnettomuuksien paikantaminen Digiroad -tieviivaan sekä tietojen tarkistus ja korjaus
- kaikki maanteillä tapahtuneet onnettomuudet
- maanteiden ulkopuolisella verkolla ne onnettomuudet, joissa joku on kuollut tai loukkaantunut

sekä lisäksi kaikki hirvieläinonnettomuudet (osallisena hirvi, peura tai kauris)  
maanteiden ulkopuolisen verkon muiden omaisuusvahinko-onnettomuuksien tiedot jäävät sellaisiksi,
miksi poliisi on ne ilmoittanut   

Liikenneviraston 
onnettomuustietokanta
- Tilastokeskuksen  koneella
Tilastokeskuksen tietopalvelu
- kunnat, viranomaiset jne.
- tilaaja tekee sopimuksen LIVIn

kanssa ja Tilastokeskus toimittaa 
aineiston (maksullinen palvelu)

Tierekisterin 
onnettomuusteema
- aineisto kerran/kk
- tierekisteritietojen

liittäminen

Tiira -tietopalvelujärjestelmä
- valmisraportit
- onnettomuuskuutio 
- omaehtoinen raportointi
- tietojen yhdistely muihin LIVIn

aineistoihin

Onnettomuustietojen käyttäjät



Ulkopuoliset Liikenneviraston onnettomuustietojen käyttäjinä

Tiira -tietopalvelujärjestelmä
- käyttökelpoisin ja suosituin raportti on onnettomuuksien vienti exceliin (kaikki tiet ja 

onnettomuudet, lisäksi mukaan saa osallis- ja henkilötiedot)

Tierekisterin katselu
- ainoa keino päästä lukemaan poliisin ilmoitusjäljennöksiä (käyttöä valvotaan tarkasti

ja lukuoikeudet annetaan vain määräaikaisina ja projektikohtaisina)
- 10 viimeistä kokonaista kalenterivuotta luettavissa, sitä vanhemmat poistetaan

vuosittain

Onnettomuuksien riskinlaskenta
- laskee käyttäjän valitsemilla ennakkotiedoilla onnettomuuksien tiheys- ja astelukuja 

maanteiltä 

Kaikki edellä esitetyt palvelut edellyttävät extranet -sopimusta Liikenneviraston kanssa

Vuosittaiset onnettomuusraportit:
- kaikki onnettomuudet ja hirvieläinonnettomuudet maanteillä 
- vuoden 2013 raportit haettavissa Liikenneviraston sivuilta
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Kuolleiden kertymä maanteillä kuukausittain vv. 2007-14
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Maanteiden henkilövahinko-onnettomuudet vv. 2009-14
raskaan liikenteen osallisuuden mukaan
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