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Ohjelma

12.30 Avaus 
12.45 Digiroadin aineiston hyödyntämismahdollisuudet 

Matti Pesu, Liikennevirasto 
13.15 Tieliikenteen onnettomuuskustannusten tarkistaminen 

Juha Tervonen, JT-Con 
13.45 Kahvit 
14.15 Vakavasti loukkaantuneet tieliikenteessä

Roni Utriainen, Tutkimuskeskus Verne 
14.45 iLIITU-palvelun uudet ominaisuudet ja 

kehittämistarpeet esittelyä käyttäjäkokemuksia, toiveita 
ja parannusehdotuksia 

15.30 iLIITU - klinikka 



iLIITU - nykytilanne
Ohjausryhmä: ohjaa kehittämistyötä, kokoontuu n. 2 kertaa vuodessa, jäsenet:

•Auli Forsberg Liikennevirasto
•Jaakko Klang Varsinais-Suomen ELY-keskus
•Suvi Vainio, Mervi Hukari, Eevi Auvinen Pirkanmaan ELY-keskus
•Heino Heikkinen, Tarja Jääskeläinen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
•Jussi Kailasto, Sonja Lehtonen Kaakkois-Suomen ELY-keskus
•Kjell Lind, Anne Peltoniemi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
•Anne-Marja Pesonen, Asta Perusvuo, 
Pasi Pirtala Keski-Suomen ELY-keskus

•Tapio Heinonen Länsi-Uudenmaan kunnat
•Timo Väistö Vantaa kaupunki
•Tuomo Saarinen Espoon kaupunki
•Pia Korteniemi, Nina Oikarinen Nurmijärven kunta
•Tapio Heiskanen Liikenneturva



iLIITU –palvelun nykykäyttäjät 11/2016 (n. 140 hlöä )

• Kunnat: Espoo, Lahti, Rauma, Pori,  Lappeenranta, Kokkola, Kouvola, 
Kotka- Hamina-Pyhtää, Savonlinna, Vaasa, Lohja, Vantaa, 
Hämeenlinna, Hyvinkää, Pori, Kauniainen, KUUMA-kunnat (Nurmijärvi, 
Järvenpää, Tuusula, Kerava, Mäntsälä, Pornainen), Nokia, Tampere, 
Oulu, Orivesi, Porvoo, Joensuu…

• ELY- keskukset: VAR-ELY, POP-ELY, KAS-ELY, PIR-ELY, EPO-ELY,  
KES-ELY

• Liitu-suunnitelma-alueet: Mikkelin seutu (pilotti), Inkoo-Siuntio, 
Kuusiokunnat (Alavus, Ähtäri..), Vaasan seutu, Tampereen seutu, 
Joensuun seutu, Salon seutu, Kokkola, Keuruun seutu, Savonlinnan 
seutu, Porin seutu, Riihimäki-Hyvinkään seutu, Haapavesi-Pyhäntä-
Siikalatva, Kannus-Toholampi, Porvoo-Askola…

• Toimija- /koordinaattorityö: Itä-Suomi (POS-ELY-alue), Keski-Suomi, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu (POP-ELYn alue), Kanta-Häme, 
Varsinais-Suomi ja Satakunta

• Muut: oppilaitokset (TTY, HAMK, TAMK), Poliisi (3 yksikköä), muut 
konsultit projekteissa (Ramboll, SITO, Plaana, Strafica)



Kutsuvieraiden esittelyt

29.11.2016



• Uusi versio on otettu käyttöön ( ArcGis 9.2- > ArcGis10.3)
• ulkoasu pyritty pitämään mahdollisimman samannäköisenä kuin 

aikaisemmin
• 30.6.2016 vanha versio poistettu

• Versionnosto: uudet ominaisuudet:
• Siirtyminen Google maps-kartoille (valittu alue)
• Karttanäkymä (iso/pieni) siirtynyt 
• Tulostus (vaaka, pysty, vain kartta -> kartan seloste etusivulla)
• Kartat voi himmentää
• Mittaus-työkalu: mahdollisuus saada google-maps ja navigaattorin 

koordinaatit
• Hakutuloksen taulukko: sarakkeiden järjestely ja valitun rivin kaikkien 

tietojen haku 
• Suosittelemme IE- selaimen käyttöä
• palvelu on testattu myös Chrome- selaimessa, jos tulee ongelmia, 

kannattaa tarkistaa selainasetuksia



Onnettomuusosion muutokset
• Uudet ominaisuudet:

• Onnettomuusaineiston lisäpäivitys 11.10.2016, 171 uutta onnettomuutta, joista 7 
kuol.johtanutta ja 6 loukk. johtanutta

• Pelastuslaitoksen onnettomuustiedot (PRONTO): 
� Kartalla v. 2014, 2015 ja 2016
� Raporteissa v. 2012-
� Mopo-autojen onnettomuuksien oma karttataso

• Oppilaitosten sijainnit (onnettomuus- ja koettu turvallisuus osioon)
• Haku-nappi: päälle/pois
• Kohteiden haku (id- ja ilmoitusnumerolla) 
• Hakutuloksen taulukko: sarakkeiden järjestely ja valitun rivin kaikkien tietojen haku 

� yksittäinen onnettomuus: kaikki onnettomuustiedot
� Ind5: onn.kasauman tiedot
� Hakutuloksien analyysi raporttien avulla

• Tienumerointi on muutettu (LiVissa) -> iLIITU hakutoiminnassa on käytössä uusi 
tieosoitenumerointi, tieosoitehaku tapahtuu uuden järjestelmän mukaisesti ja 
onnettomuudet näkyvät kartalla oikein (onn. aineistot ovat vanhalla 
tieosoitejärjestelmällä)

• Uusi onnettomuusraportti tiejaksoille



IND5

IND5:  (viiden vuoden heva-onnettomuudet *1 + omaisuusvahinkoon 
johtaneet onnettomuudet* 0.2) / 5

Esim: 11 *1 +(17-11) * 0.2 = 2.44



Yhteenveto-osion muutokset
• Uudet ominaisuudet:

• Uusi raportti kuntien liitusuunnitelmiin: ohjelmoitu -> näkyy yhteenveto-
sivulla

• Uudet onnettomuuskustannukset otettu käyttöön

UUDET

VANHAT



Mittarit

• Kuolleiden määrä 
• Loukkaantuneiden määrä
• Heva-onn. määrä



Aloitepalvelu

• Tienkäyttäjä/kuntalainen kirjaa netissä ongelmapaikan (kartalle + 
kuvaus) joko Kuntakanavan kautta tai asiakkaan omista 
järjestelmistä

• Aloitepalvelun asiantuntijanäkymä valmistui keväällä 2015 
(käytössä VAR-ELYssä ja PIR-ELYssä, kokeilussa KES-ELYssä, 
Vantaan ja Kouvolan kaupungeissa…)

• Aloitteen tiedot näkyvät iLIITU-palvelussa, joka mahdollistaa:
• tiedot pysyvät tallessa ja järjestyksessä
• aloitteita voidaan tarkastella samanaikaisesti onnettomuuksien 

kanssa (myös nopeusrajoitukset, liikennemäärät….)
• Aloitteista mahdollisuus muodostaa toimenpide-ehdotuksia -> 

hankehallinta



Aloitteiden vastaanotto ja käsittely

iLIITU
-toimenpide
- Kustannukset
- Heva-vähenemä
- TARVA-luokka

Aloitteiden 
vastaanotto
(APK)

Muu tapa?
(määrä-
muotoinen)

iLIITU- Aloitepalvelun 
asiantuntijanäkymä
- Aloitteen tiedot
- Taustatiedot kartalla
- Hakutoiminta
- Aloitteiden muokkaaminen

ja käsittely

iLIITU
-hankekorit

iLIITU- Aloite
excel

iLIITU- Tmp
excel

esim. 
muu 

konsultti



Aloitepalvelun asiantuntijanäkymä

iLIITU
-toimenpide

Aloitteiden 
sisäänajo

Aloitteet
- Aloitteen tiedot

- Kommentit
- Vastaukset ja kenelle..
- Käsittelyn tila

- Taustatiedot kartalla
- Hakutoiminta

Uusi aloite
-tietojen syöttäminen
-karttapaikannus

Aloitteiden hallinta ja käsittely
Aloitteen muokkaaminen

- Aloitteiden tiedot 
- Paikan siirto
- Käsittelyn tila

- Uusi 
- Käsittelyssä
- Ratkaistu (tmp toteutettu)
- Ratkaistu (tmp-esitykseksi)
- Ratkaistu (ei toimenpidettä)
- Siirretty toimenpiteeksi

Muu yhteydenotto
•Puhelinsoitto
•S-posti



Aloitteiden tila

iLIITU
-toimenpide

Uusi
(aloite 
saapunut, 
käsittely 
ei alkanut)

Käsittelyssä
(käsittely on kesken ,
vaatii mahdollisesti
lisäselvittelyä tai 
maastotarkastelua)

Ratkaistu: 
toimenpide toteutettu
(pikatoimenpide toteutettu,
esim. liikennemerkin
uusiminen)

Siirretty
toimen-
piteeks i

Ratkaistu: 
toimenpide-esitykseksi
(aloite johtaa 
toimenpide-esitykseksi)

Ratkaistu:
ei toimenpidettä
(aloite ei anna 
aihetta toimenpiteelle)



Toimenpidelistojen ylläpito

Osion ylläpitotoiminta on käytössä VAR ELYssä ja Kouvolan kunnassa, 
POP ELYssa konsulttien ylläpito-oikeuksia

• Aloitteista mahdollisuus muodostaa toimenpide-ehdotuksia -> 
hankehallinta

• Liikenneturvallisuussuunnitelmien toimenpidelistoja siirretään iLIITU
palveluun excel- taulukkojen avulla

• Yksittäisten toimenpinteiden lisäys palveluun käyttöliittymän avulla

Toteutusvaihe:
1.Toimenpide-ehdotus
2.Jatkosuunnittelu
3.Toteutus
4.Toteutettu
5.(Suljettu)

Kiireellisyys:
1. Kiireellisimmät
2. Muut kiireelliset
3. Hyödylliset



Muuta

• Hankekori-osio on valmis käyttöön iLIITU-
palvelussa

• Kaupungin tilastoalueet voidaan lisätä (kunta 
lähettää meille aluerajat), jonka jälkeen hakuja voi 
tehdä alueittain

• Risteyspisteet



Risteyspisteet



iLIITUn toimivat kokonaisuudet ja kehitystarpeet

Toteutus-
listat

Siirto TARVA-luokan mukaan automaattisesti
tai oman valinnan mukaan (rasti ruutuun)

•Kevyen liikenteen 
järjestelyt

•Tievalaistus

•Pienet lituhankkeet 
ja koulujen 
turvallisuus-
toimenpiteet

HANKEKORIT

Kaikki 
liikenne-

turvallisuus-
toimenpiteet

TOTEUTUSTOIMENPITEET

Tmp-suunnittelu
• Lähtötiedot

(KVL, nopraj, 
olosuhteet,…)

• Vaihtoehdot
• Kustannukset
• Vaikutukset 

(Tarva)
TMP-ylläpito

•Hoito

•Kevyen liikenteen 
järjestelyt ja eritasot

•Investointiluonteiset 
toimet

•Nopeusrajoitukset

•Erillistarkastelut

•Omat toimenpiteet

•Muut

•Ei määritelty (ei 
TARVA-luokka

TARVE

Aloite
Kysely
Maastoinv.

Onnetto-
muudet

Muut 
suunnitelmat 
(HYPS, 
Litu,…)



Toimenpiteiden siirto hankekoreihin

172 Suuntauksen parantaminen, maaseutu

173 Kapean tien leventäminen, maaseutu

203 Moottoriliikennetie -> moottoritie

204 Leveäkaistatie moottoriliikennetielle

223 Yksityistiejärjestelyt

261 Lisäkaistan rakentaminen

262 Ohituskaista

263 Leveäkaistatie sekaliikennetielle

282 Liittymän porrastaminen

283 Liittymän siirto parempaan paikkaan

284 Nelihaaraliittymän täyskanavointi

288 Kiertoliittymän rakentaminen

289 Väistötilan rakentaminen

290 Sivuteiden saarekkeen rakentaminen

303 Eritasoliittymän rakentaminen

383 Liikennetieto-ohjaus

481 Riista-aita moottoriväylällä

504 Esteiden poistaminen

Investointiluonteiset ja muut  



Toimenpiteet, hankekorit, toteutuslistat

iLIITU

toimenpiteet

2 Hidaste..  610Muut lähteet:

- aloitteet

- muut suun.

- HYPS

- …

Hoito

Kevyen liikenteen 
väylät ja eritasot 

Toteutus

Nopeusrajoitukset

Erillistarkastelut

Omien toteutuslistojen 
muodostaminen -> analysointi 

ja priorisointi

Tmp:den siirto hankekoreihin 
automaattisesti TARVA lk:n 

perusteella 

Investointiluontoiset 
hankkeet

Muut

Toteutuslista  

Toteutuslista 

Toteutuslista

2 Hidaste..  610

2 Hidaste…610

2 Hidaste…610

2 Hidaste…610

Ei toteutu-
nutkaan

Hylätyt tmpeet

Ei määritelty



Toimenpiteiden siirto hankekoreihin

361
Uusi tievalaistus jäykin 
pylväin

362
Uusi tievalaistus myötäävin 
pylväin

101 Kevyen liikenteen väylä

103
Kevyt liikenne 
rinnakkaisväylälle

131 Kevyen liikenteen alikulku

132 Kevyen liikenteen ylikulku

133
Henkilöauto & kevytliikenne 
alikulku

281 Keskisaarekkeen rakentaminen

287 Liittymän kevyt parantaminen

601 Koroke päätien suojatielle

603 Suojatiejärjestelyt

604-
605

STOP-merkin asettaminen, T ja 
X -liittymään

607 Jyrkän kaarteen merkitseminen

638
Liittymämerkintöjen 
tehostaminen

653 Nopeuksien hidastimet

657
Huomion kiinnittäminen 
nopeusrajoitukseen

Nopeusrajoitukset

Muut pienet lituhankkeet 

Kevyen liikenteen väylät ja 
eritasot

Hoito

Valaistus

521 Muuttuva nopeusrajoitus

671-692 Nopeusrajoitusmuutokset

632 Näkemäraivaus



Aloitteet näkyvät myös hankekoreissa ja 
toimenpidelistoissa (esim. VAR -ELY)



Toiveita, kommentteja?

Jatkokehityksen ehdotuksia


