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Lainsäädännöllistä taustaa (KPPL ja MRL) /ohjaus 
yhteiseen toteuttamiseen
 Kunnan velvollisuus ohjata ja yhteen sovittaa kadulla tehtäviä töitä on osa kunnalle kuuluvaa kadunpitovelvollisuutta 

(MRL 84 §). Kadulla tehtävien töiden yhteensovittaminen koskee katualuetta sekä sen ylä- ja alapuolisia johtoja, 
laitteita ja rakenteita. 

 Kunnossapitolain 14a §:ään otettu säännös kunnalle ilmoittamisesta ennen kuin kadulla ja yleisellä alueella voidaan 
ryhtyä töihin, on välttämätön, jotta kunta on ajantasaisesti selvillä kadulla tehtävistä töistä. Kadulla tehtävien töiden 
yhteensovittamisen tarkoituksena on varmistaa se, että kaikki yhdyskunnan ja kiinteistöjen toiminnan kannalta 
oleelliset verkostot ja laitteet voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Samalla pyritään huolehtimaan siitä, 
että kaivutöiden yhteydessä ei vahingoiteta alueella ennestään olevia johtoja, laitteita tai katurakenteita. 

 Kunnan oikeus olla selvillä kadulla tehtävistä töistä on tarpeen myös sen vuoksi, että kunnalla on aina viime kädessä 
vastuu kadun ja yleisen alueen kunnossapidon järjestämisestä silloinkin, kun joku muu tekee työtä alueella. 
Ilmoitusvelvollisuuden kautta pyritään kiinnittämään entistä enemmän huomiota myös kadun ja yleisen alueen 
esteettömänä ja viihtyisänä pitämiseen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla.
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Lainsäädännöllinen tausta (KPPL) jatkuu …  
 Silloin kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai sen ylä- tai alapuolelle pysyvästi johto tai muu laite, on sijoittamiseen 

saatava erikseen kunnalta oikeus ensisijaisesti sopimalla tai erimielisyystilanteissa rakennusvalvontaviranomaisen 
päätöksellä (sijoituslupa). Eli pelkkä kadulla tehtävistä töistä ilmoittaminen ei riitä silloin, kun katualueelle on 
tarkoitus sijoittaa pysyvästi johto tai muu laite. Sijoituslupa haetaan normaalisti ajallisesti ennen kadulla tehtävistä 
töistä ilmoittamista.

Maksu kadun tai yleisen alueen sulkemisesta
 Kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen 

tilapäisestä käyttämisestä 14a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu 
peritään yhden työmaan osalta vain kerran, vaikka samalla kertaa voidaan asentaa esimerkiksi eri laitosten 
kaapeleita samaan kaivantoon. Maksua ei peritä, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän 
työn yhteydessä. Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, 
jota ei voida ennakoida. (kunnossapitolaki 14b § 3 mom.).
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Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja –
käytöstä (276/2016)
 Lailla laitettiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, joka koskee nopeiden viestintäverkkojen 

käyttöönottokustannusten vähentämistä.
 Yhteisrakentamista ja -käyttöä koskeva laki velvoittaa viestintä- ja sähköverkkotoimijoiden lisäksi myös vesihuolto- ja 

liikenneverkkojen verkkotoimijat suostumaan kohtuulliseen verkkojen yhteiskäyttöön tai yhteisrakentamiseen. 
Yhteistoimintavelvoite kohdistuu verkkoihin kuuluviin rakenteisiin ja rakennelmiin sekä itse verkkojen rakentamiseen.

 Yhteisrakentamisvelvoite soveltuu kuitenkin vain sillä edellytyksellä, että yhteistoiminnan toisena osapuolena on 
teleyritys, eivätkä kummankaan osapuolen kustannukset lisäänny erillisrakentamiseen verrattuna. 

 Yhteistoimintaa koskevalla lailla ei ole vaikutusta verkkojen rakentamista tai käyttöä koskeviin rakentamis-, lupa- tai 
työturvallisuusmääräyksiin.

 Laki myös velvoittaa verkkotoimijat ja viranomaiset toimittamaan tulevia verkkohankkeita sekä olemassa olevia 
verkkoja koskevat tiedot yleisesti saataville keskitetyn tietopalvelun kautta. Viestintävirasto toimii keskitettynä 
tietopisteenä ja yhteistoimintaa koskevien mahdollisten riitojen ratkaisijana.

 Lakimuutokset tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016.

Lähde: Yhteisrakentamislaki tukemaan viestintä- ja sähköverkkojen rakentamista, 21.04.2016 (www.lvm.fi) 
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Yhteisrakentamisen mahdollisuuksia / etuja ja haasteita 
 Yhteistyön tiivistäminen edelleen eri toimijoiden kesken – vaativa yhtälö. Yhteinen kunnallistekninen työmaa on 

prosessi, jonka olemassaolo ja onnistuminen perustuvat ensisijaisesti työmaan toimijoiden väliseen ennakoivaan 
suunnitteluun sekä aktiiviseen vuorovaikutukseen.

 Aikataulujen yhteensovittaminen; suunnittelu – rakentaminen. Hankkeiden eri osapuolten suunnitelmien ja 
aikataulujen yhteensovittamista sekä tiedonsaantia muiden verkkotoimijoiden rakentamissuunnitelmista. Huom. 
toimialojen luonteen erot.

 Operaattoreiden menettelytavat ja verkostojen rakenne, vaatimukset ja tarpeet erilaisia. Optimaalisen sijainnin 
löytyminen on välillä haastavaa. 

 Käytettävissä olevat resurssit mm. osaaminen ja rahoitus. 
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Yhteisrakentamisen mahdollisuuksia / etuja ja haasteita 
 Dokumentointi ja tiedonhallinta, miten moninaisen joukon yhteisen tiedon hallinta voidaan järjestää. Case: Helsingin 

tiedon hallinnan kehittäminen.  
 Lupaprosessit, vaihtelee. Kunnat ja valtio molemmat ns. ilmoitusmenettelyssä. Kuntia säätelee KPPL. 
 Kustannussäästöt; liikennehäiriöt, imago- ja viihtyisyyshaitat (jos ei yhteisrakentaminen onnistu) ja yhteisen 

infraomaisuuden rakenteen ja arvon säilyttäminen. Lähialueen asukkaille syntyvien haittojen minimointi. 
 Kustannussäästöt yhtä aikaisista kaivutöistä ja kulujen oikeudenmukainen jakautuminen. Infraomaisuuden arvon 

säilyttäminen ja päällysteen ehyenä säilyminen 
 Väylien käyttäjille - liikenteelle syntyvät haitat. Liikenneturvallisuuden parantuminen: Yhteyksien epätasaisuus, 

tilapäiset liikennejärjestelyt, kaivannot, työmaaliikenne. 
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Yhteisrakentamisen eteen tehdyt työt 
 Verkkotietopiste.fi 
 Yhteinen kunnallistekninen työmaa

• Yhteinen kunnallistekninen työmaa- Tilaajien välinen sopimus. 
• Yhteistyössä Suomen Kuntaliitto, Energiateollisuus, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ja Suomen 

Vesilaitosyhdistys

 Kuntien omat, hyvät käytänteet muun muassa Joensuu, Helsingin YKT-malli 
 Joitain julkaisuja ja selvityksiä esimerkiksi LVM, SKTY
 Lisäksi FiCom ry ja Energiateollisuus ry ovat laatineet yhteistyössä jäsenyritystensä kanssa uuden sähkö- ja 

televerkkojen yhteisrakentamista koskevan kustannustenjakomallin, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista 
toimialojen yhtiöiden kesken.
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Mitä vielä voitaisiin tehdä? 
 Suurin kompastuskivi, kun asiat ei kuitenkaan etene toivotulla tavalla? Tästä puhuttu jo 10...15 vuotta. 
 Alan yhteisen tahtotilan synnyttäminen valtakunnallisesti? 

• Tilaajat ja tuottajat – tähän asti käyty varsin tilaajavetoisesti.  

 Johtoajatuksena valtakunnallinen tahtotila yhteisrakentamisen edistämisestä kaikkien merkittävien osapuolten 
kesken.

 Hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen - myös urakoitsijoiden sitouttaminen
 Yhteistyön edistäminen Verkkotietopisteen kautta ja Viestintäviraston kanssa. 
 Verkkotietopisteen ja sen palvelujen edelleen kehittäminen käynnissä.
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2) Verkkotietopiste ja sen toimiminen kuntien 
kannalta 
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Toimeksianto ja työn eteneminen 
 Miten kaikki sai alkunsa? 

• M71 työryhmä teki määrittelyn, jonka perusteella Viestintävirasto kilpailutti palvelutoimittajan.
• Sitowise on yhteistyössä Suomen Erillisverkkojen kanssa toteuttanut Viestintäviraston tilauksesta Verkkotietopiste.fi -palvelun. 
• Viestintävirasto asetti tavoitteeksi, että verkkoalueet ja kaikki yhteisrakentamisen kannalta keskeisimmät rakentamissuunnitelmat 

olisivat palvelussa marraskuun 2017 loppuun mennessä (Tietopyyntö toimijoille 27.9.2017). 
• Palvelua jatkokehitetään yhteistyössä verkkotoimijoiden kanssa. 

‒ Kuntia tarvitaan kehitykseen mukaan 
• Digitaalisen infrastruktuurin strategia.

‒ Strategian viimeistely on käynnissä. 
‒ Verkkotietopiste nähdään valokuidun edistämisen kannalta merkittävänä.
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Viestintäviraston tietopyynnön vaatimukset
 Mitä tietoa kuntien on tuotava palveluun?
 Kuntien on tuotava palveluun tiedot kaikista omista liikenteeseen, energiaan, viestintään ja vesihuoltoon liittyvistä 

rakennushankkeistaan, jotka mahdollistavat verkkojen yhteisrakentamisen. 

 Lisäksi palveluun tuodaan tiedot näihin verkostoihin liittyvistä 
• maanalaisista rakenteista kuten kaapeleista ja putkista, joista maaurakoitsijan tulisi saada tieto sekä 
• viestintäverkkojen kaapelien, laitteiden ja tukiasema-antennien mahdollistavasta infrasta kuten suojaputkista, laitetiloista ja 

mastoista/tolpista.

 Liikenneverkoista palveluun on tuotava tiedot esimerkiksi 
• katuvalojen maanalaisesta kaapeloinnista, 
• katuvalopylväistä jonne on mahdollista asentaa matkaviestinverkon tukiasema-antenneja sekä 
• valokuituverkon asentamisen mahdollistavista katurakenteeseen asennetuista suojaputkista. 

 Tietoa varsinaisesta katu- ja tieverkosta ei tarvitse toimittaa.

 UKK: https://www.viestintavirasto.fi/internetpuhelin/yhteisrakentaminen/useinkysytytkysymykset.html4.5.2018[Esittäjän nimi]
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Verkkotietopisteen nykytilanne, etusivu 
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Rakentamissuunnitelmien haku, Espoo
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Verkon lisäys
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Verkkotietopisteen tietosisältö 5.4.2018
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Tietojen toimitustilanne kunnissa 
5.4.2018:
Tietoja on toimittanut 191 kuntaa
Moni kunta ei ole toimittanut 
lainkaan tietoa rakennushankkeista



Verkkotietopisteen tiedontoimittajat
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Palvelun kehittäminen tänä vuonna
 Viestitoiminnot

• Automaattisiin sähköpostiviesteihin karttakuva rakentamishankkeen sijainnista + muuta lisätietoa
• Automaattiviestien säätömahdollisuudet

 Tuki GK-koordinaateille (aineistoviennissä)
 Palveluun syötettyjen tietojen hyödyntäminen rajapinnan avulla (standardi WFS) 
 Uusia tietojen syöttöformaatteja palvelussa (CAD), tietosisältöjen laajentaminen
 Käyttöliittymä mm. piirto ja hakutyökalut parantuvat
 Herätetoiminto vanhentuvista rakentamissuunnitelmista
 Tulosten esittäminen
 Käytettävyys ja suorituskyky
 Sähkönjakeluverkkoyhtiöiden vastuualuekartat

• Energiavirasto hyväksyy vastuualuerajat palvelussa
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Miten jatkossa? Haasteet 
 Verkkotietopiste tiedonvälittäjänä ja yhteistyökanavana

• Kunnat  ylläpitävät itseään varten ennakoivasti tietoa yhteisrakentamiskohteista tämän tiedon päivitys helposti 
verkkotietopisteeseen

• Verkkotietopisteen tietojen hyödyntäminen kuntien omissa järjestelmissä (valtakunnallisesti toimivat operaattorit, 
sähkönjakeluverkkotoimijat)

 Tietojen tasalaatuisuus
• Palveluun syötettävien tietojen laatu, tarkkuus ja tietojen päivittämissykli vaihtelevat toimijoittain
• Eri toimijoiden rakentamishanketiedot riittävän ennakoivasti verkkotietopisteeseen
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Yhteisrakentamisverkosto
 Viestintävirasto tiedottaa yhteisrakentamisverkoston kautta

https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
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Kiitos!
Marika Kämppi p.  040 198 5210 marika.kamppi@sitowise.com
Sanna Mäyrä p. 040 5812915 sanna.mayra@sitowise.com


