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Liikenteenohjauslaitetietojen tarve
• Ajoesteet
• Tiemerkinnät
• Liikennemerkit, lisäkilvet
• Liikennevalot
• Opasteet
• Portaalit
• Viitat
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Liikenteenohjaukseen liittyvät 
tiedot
Ajoneuvokohtaiset rajoitukset + VAK
Hidasteet
Joukkoliikenne- ja pyöräkaistat
Kadun (ajoradan) leveys
Kaistat (sijainti, lukumäärät, tms.)
Katuluokat
Keskilinjat
Korkeusrajoitukset (alikulut, tunnelit)
Kääntymisrajoitukset
Nopeusrajoitukset
Painorajoitukset (sillat, 
taitorakenteet)
Pituusrajoitukset
Pysäkit (HKL, HSL)
Pysäköintilippuautomaatit
Pysäköintipaikat
Pysäköintivyöhykkeet
Reunatuet
Suojatiet
Yksisuuntaisuudet

Tarvitsemme tietoja 
töiden suorittamiseksi 

maastossa.

Tarvitsemme tietoja 
töiden tilaamiseksi.Tarvitsemme tietoja 

suunnittelun 
lähtötiedoiksi.

Voisimme hyödyntää 
tietoja navigoinnissa.

Helpottaisi valvontatyötä, 
jos tiedot olisivat 

käytettävissä 
järjestelmässä.

Tarvitsemme tiedon 
lupien myöntämiseen ja 

valvontaan.
Tiedot tarvittaisiin 

Digiroadiin. Lakikin 
vaatii.

Parantaisi hallintaa, jos 
tietäisimme mitä on 

missäkin.

RAJAUS 
Tieliikennelain mukaiset 
liikenteenohjauslaitteet



Lähtötilanne
• Suunniteltu liikenteenohjauksen tilannetieto: 

• Liisu-järjestelmä, tietokanta 
• Erilliset suunnitelmat ja päätökset, pdf

• Maastoon toteutettu liikenteenohjauksen tilannetieto: 
• Katunäkymäkuvauksilla kertaluonteisesti tuotettu liikennemerkkitieto osasta 

kaupunkia.
• Vaisalan konenäöllä matkapuhelinkameralla tuotettua tietoa tuotu kertaluonteisesti 

testiympäristöön.
• Pysäköintipaikkojen digitointi suunnitelmien, ilmakuvien ja maastokäyntien pohjalta. 
• Yleisten alueiden rekisteri: katualueet ja katualueen osat, osa varusteista.
• Digitoidut keskilinjat (mm. keskilinjat, sillat, alikulut, portaat) vuodelta 2014.
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Toteumatiedot puuttuvat käytännössä kokonaan ja 
tietoja on tuotettu lähinnä kertaluonteisina 

erillisaineistoina. Nykyiset järjestelmät ja rekisterit eivät 
ole ketteriä uusien tietolajien laajennuksiin. Toteuma-

aineistojen tuottamisesta ei ole sovittu, joten mikään 
prosessin vaihe ei niitä ole kerännyt.
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Käyttäjän tarpeet
Käyttötapaukset
Käyttäjämäärät
Roolit
Kriittisyys ja hyödyt

Projektin resurssointi ja 
hankinta

2018

Tavoitetila
Määrittely

Kehitysvaihe

Alustan käyttöönotto ja ylläpito
Erillisprojektit: 
Sovellusten ja menetelmien kehitystyöt ja käyttöönotto

2019

2020

Teknologiat
Menetelmät
Arkkitehtuuri
Tiedon yhteentoimivuus

Minikilpailutus AOK:n puitesopimuksesta
Toimittajana Anders Innovations Oy



Toiminnan 
tietotarpeet 
kerättiin
tieto-
lajeittain 
tietovirta-
kaavioihin

Tietojen yhteentoimivuus
Termien yhteentoimivuus

Järjestelmien yhteentoimivuus



Tietojen tuottaminen työvaiheissa
• On sovittava, mikä työvaihe ja taho liikenteenohjauksen tietolajien tiedot 

suunnitelmailmentymästä ja toteumailmentymästä attribuuttitietoineen luontevimmin 
tuottaa, millä työkaluilla, missä muodossa. 

• Täydentävät menetelmät.
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Suunnitelmailmentymän 
attribuuttitiedot voisivat 

syntyä meillä 
liikenteenohjaus-
suunnittelussa.

Tilapäisten 
liikennejärjestelyiden 

suunnitelmailmentymän ja 
toteumailmentymän 

attribuuttitiedot 
lupaprosessin yhteydessä.

Voisimmeko ehkä tilata 
kartoituksia täydentämään 

esimerkiksi toteuman 
attribuuttitietoja?

Voisimme tilaajina pyytää 
tiedon tuottamista 

urakoitsijoilta.

Toteumailmentymän 
attribuuttitiedot voisivat 
syntyä maastotöiden 

yhteydessä.

Toteumailmentymän 
attribuuttitietoa voisi syntyä 
maastotöiden yhteydessä. 

Entä pysäköinninvalvonnan 
kamera-auton potentiaali?

Voisiko toteumatiedon 
tuottamista joukkoistaa? 

Autoissa on tarkat kamerat. 
Entä ilmaiset 

katunäkymäpalvelut?

Toteumailmentymän 
attribuuttitietoja voisi 

kopioitua suoraan 
suunnittelusta. Mehän 
toteutamme, mitä on 

suunniteltu.



Liikenteenohjauksen 
tiedonhallinnan kehittämisen 
kokonaisuus

1. Alusta- ja rajapintakehitys

2. Eri sovellusten kehitystyöt

3. Työmenetelmien kehitystyöt



Kehittämisen periaatteet

88

Käyttöliittymät
Liisu Allu Maasto Karttapalvelu Muut

Ylläpitokäyttöliittymä

Avoin IOH Alusta

X

FME ym. 
vastaavat 

ETL-välineet

Tietokantakerros

Tiedonsiirtokerros

Käyttäjäkerros

Rajapinta REST
Tietojen luku avointa 

Tietojen muokkaus omistajan hallinnoimaa

Tietokanta

Liisu-
rekisteri

Liikennevalo-
tietokanta Digiroad

Tietokanta 
Y

PERIAATTEET:
Kaikkien käytössä oleva tietovarasto
Master data
Avoin lähdekoodi 
Avoin data
Toimiva rajapinta
Yhteentoimiva tietomalli 
Yhteentoimiva termistö
Automaattiset tiedonsiirtoprosessit 

WFS



Käytännön kehitystyö
• Käytännön toteutetus Scrum-menetelmällä, 

alustoina Jira ja Teams. Ensimmäinen 
pilottivaihe valmistui vuonna 2020, jolloin 
MVP-versiot tietokannasta, REST-
rajapinnasta sekä admin-käyttöliittymästä 
saatiin valmiiksi. Alustavat tietomallit saatiin 
kehitettyä kullekin liikenteenohjauslaitetyy-
pille, mutta pääpaino oli liikennemerkeissä.

• Jatkokehitysprojektissa vuonna 2022 on 
jatkettu siitä, mihin vuonna 2020 jäätiin. 
Tavoitteena on, että Cityinfra kytkeytyy 
osaksi kaikkia kaupungin prosesseja, joissa 
tuotetaan tai tarvitaan liikennemerkkitietoa.
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Käytännön kehitystyö
• Koska alusta on vielä kehitteillä, sen eri tietomallit eivät ole vielä lukkoon 

lyötyjä. Kokeilussa otetaan vastaan parannusehdotuksia tietomallin ja sen 
ominaisuustietojen kehittämiseksi.

• Ajankohtaisia kehitystehtäviä:
• Kuinka rakennustyömailla rakennetut uudet liikennemerkit saadaan 

tehokkaasti tuotua alustalle?
• Kustannustehokkaat ja tarkat keinot inventoida liikennemerkkejä 

maastossa.
• Kuinka yhdistää rakennustyömaiden tai maastoinventointien liikennemerkit 

niiden suunnitelmailmentymiin?
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Linkit ja lisätietoa
Alustasta
https://github.com/City-of-Helsinki/city-infrastructure-platform
https://city-infra.test.hel.ninja/fi/admin/
https://city-infra.test.hel.ninja/swagger/
https://city-infra.test.hel.ninja/v1/

Projektipäälliköltä
esko.laiho@hel.fi
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