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Lähtökohta

Ongelmana on tällä hetkellä, että maanalaisen infran sijaintitiedot ovat 
hajallaan useassa paikassa → tiedon tarvitsija ei voi tietää, mistä 
kaikkialta sijaintitietoja pitäisi kysyä ja onko hän kysyttyäänkään 
varmasti saanut kaiken tarvitsemansa tiedon. Myös tarvittavien 
näyttöjen saamisessa on ongelmia → infravaurioita kaivutöissä.

Traficomin tulee yhteisrakentamislain 5 §:n mukaan huolehtia, että 
tarjolla on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen keskitetty tietopiste, 
jonka kautta annetaan ilman aiheetonta viivytystä digitaalisessa 
muodossa tiedot fyysisen infran sekä kaapelien, putkien ja niihin 
verrattavien aktiivisten verkon osien sijainnista.

Keskitetty tietopiste (= käytössä oleva Verkkotietopiste, VTP ja 
tuleva/työn alla oleva Sijaintitietopalvelu, STP).
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Sijaintitietopalvelun toteutuksesta

 Sijaintitietopalvelu hankitaan palveluna Suomen 
Infratieto Oy:ltä (100 % valtionyhtiö, Suomen 
Erillisverkkojen tytäryhtiö). Palvelun ohjelmisto-
kehityksen toteuttaa  Suomen Infratiedon 
alihankkija Cinia Oy. Palvelun alustan (raudan) 
toteuttaa Traficom.

 Yhteisrakentamislaki velvoittaa (7 §) kaikkia 
verkkotoimijoita (paitsi puhdas vesi) ilmoittamaan 
verkkonsa maanalaisen infran (esim. kaapelit, 
putket jne.) sijainnit ja niitä koskevat muutokset 
palveluun digitaalisessa muodossa ja ilman 
aiheetonta viivytystä.

 Yhteisrakentamislain velvoitteita tarkennetaan 
Traficomin määräyksellä numero 71 (Määräys 
verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien 
toimittamisesta), eli esim. mitä tietoja 
Sijaintitietopalveluun tulee toimittaa ja miten. 
Määräys tullaan päivittämään syksyyn 2022 
mennessä, mm. muuttuneen hankkeen aikataulun 
takia.

 Yhteisrakentamislaki: 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160276

 Traficomin määräys 71 ja perustelumuistio: 
https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/480001/45988
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Minkä omistamiensa verkkojen verkkotietoja 
kuntien on toimitettava Sijaintitietopalveluun?

Viestintäverkot (kuntien omat kuituverkot)

Sähköverkot (kunnalliset sähköyhtiöt)

Kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkot (kuntien omat toimijat, 
esim. kunnalliset lämpöyhtiöt)

Kaasuverkot (onko kunnilla tällaisia?)

Jätevesiviemäriverkot (kunnalliset vesihuoltolaitokset)

Puhtaan veden verkkojen verkkotietoja ei yhteisrakentamislain mukaan 
tarvitse toimittaa, mutta suosittelemme niidenkin toimittamista.

Hulevesiverkot (kunta itse tai kunnalliset vesihuoltolaitokset)

Ulkovalaistusverkot (yleisimmin kunta itse)

Liikenneverkot (kunta itse, esim. liikennevalot ja liikenneautomaatio)
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Miten verkkotiedot toimitetaan 
Sijaintitietopalveluun?

Ajastetusti digitaalisessa muodossa 
sähköisten rajapintojen kautta 

Sijaintitietopalvelu tarjoaa 
GeoJSON-rajapinnan
verkkotietojen toimittamiseen ja 
päivittämiseen

Pienten verkkojen osalta on 
mahdollista myös piirtää 
Sijaintitietopalvelussa maanalaisen 
infran sijainnit palvelun työkaluilla.

 Joko palvelun työkaluilla piirtämällä 
tai syöttämällä verkkotietojen 
koordinaatit.

 Lisätietoa: 
https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu/si
jaintitietopalvelun-rajapinnat
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Sijaintitietopalvelun aikataulusta

Palvelua kehitetään parhaillaan.

Verkkotietoja voi alkaa toimittaa 
palveluun syksyllä 2022.

Verkkotiedot on oltava toimitettu 
kevääseen 2023 mennessä, jolloin 
Sijaintitietopalvelu aukeaa kaikille 
käyttäjille.

 Palvelun käyttöönottoajankohta 
vahvistetaan määräyksen M71 
muutoksen yhteydessä.



Sijaintitietopalvelun hyötyjä 

Ongelma: tällä hetkellä maanalaisen infran sijaintitietoja ei ole saatavissa yhdestä 
paikasta.

 Kaivajan tai suunnittelijan on hankala tietää, mistä kaikkialta tietoja pitäisi kysyä, eikä 
hän voi olla koskaan varma, onko saanut kysyttyäänkään riittävät tiedot.

Sijaintitietopalvelu tarjoaa yhdestä paikasta riittävät tiedot. 

 Kaivuvauriot vähenevät

 Verkkojen toimintavarmuus paranee  

 Kaivajan sekä suunnittelijan työ tehostuu/helpottuu.

Mahdollisesti tarvittavat maanalaisen infran sijainnin näytöt välittyvät palvelun 
kautta.

Kaikki sijaintiselvitykseen liittyvät tapahtumat dokumentoidaan palvelussa. 

 Tapahtumatiedot ovat saatavissa yhdestä paikasta esim. maanalaisen infran 
kaivuvahinkotapauksissa.
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Sijaintitietopalvelun lisähyötyjä kunnille, mikäli 
kuntien kartat saadaan mukaan palveluun

Kaivuuvahinkojen pieneminen (ml. kuntien omistama infra), kaivuut 
voidaan tehdä entistä enemmän ilman näyttöä, kustannushyödyt

 Infrastruktuureja koskevat sijaintitiedot voidaan ilmoittaa maankaivajille 
mahdollisimman tarkasti. 

Lupaprosessien sujuvoittuminen

 Kuntien luvat voidaan hakea Sijaintitietopalvelusta saatavalla kuntien kanssa 
yhdenmukaisella karttapohjalla 

 Vrt. kunnat käyttävät omia karttapohjia lupapäätöksenteossa, mutta saavat 
luvanhakijalta lupaa koskevat tiedot epätarkemmilla MML:n karttapohjilla. 

 Infrastruktuurin suunnittelun (ml. kuntien suunnittelutyö) tehostuminen ja 
helpottuminen, kun olemassa oleva infra on tarkoilla kartoilla.

Kunnille, joilla ei ole omaa johtotietopalvelua, Sijaintitietopalvelu tuottaa 
vastaavankaltaisen palvelun. 
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KEHTO-kuntien kantakartat Sijaintitietopalveluun –
käytännön toteutuksesta

KEHTO-kuntien kantakartat tulisivat yleishyödylliseen käyttöön eikä niillä 
tehtäisi liiketoimintaa (kaivajille kartta jaettaisiin vain kaivuualueelta sisältäen 
infran sijaintitiedot).

Traficom toivoo, että kuntien kartat saataisiin Sijaintitietopalveluun 

 Kustannuksitta, tai ainoastaan välittömin irrotuskustannuksin. 

 Kartat vaatinevat yhtenäistämistä (esim. katujen nimien sijoittaminen), josta joka 
tapauksessa syntyy kustannuksia Traficomille.

 Mahdollisuuksien mukaan sähköisen rajapinnan kautta.

 Mieluimmin vektorimuodossa (rasterimuotoinenkin käy).

Tähän mennessä Sijaintitietopalveluun kartan ovat toimittaneet seuraavat 
kaupungit: Helsinki, Espoo, Tampere, Turku, Kaarina, Lappeenranta, Kuopio, 
Jyväskylä ja Rovaniemi.
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Verkkotoimijan toimenpiteet ennen verkkotietojen 
toimittamista

 Verkkotoimijan tulee määritellä Suomi.fi –valtuudet. Valtuuksien 
määritteleminen/antaminen on mahdollista 5.4.2022 lähtien. 

 Verkkoinfrastruktuurin verkkotietojen toimittaminen.

 https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/verkkoinfrastruktuurin-verkkotietojen-
toimittaminen/50efb352a16106c64e9630dd63089cf7

 Verkkotoimijan ja maanalaisen verkkoinfrastruktuurin näyttöpalvelun tarjoajan tietojen 
hallinnointi.

 https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/verkkotoimijan-ja-maanalaisen-verkkoinfrastruktuurin-
nayttopalvelun-tarjoajan-tietojen-hallinnointi/c4b430ac4c9a11f628a3e0e04c44e4b1

 Verkkoinfrastruktuurin sijaintiselvityksen pyytäjän tietojen hallinnointi. 

 Verkkoinfrastruktuurin sijaintiselvityspyyntöjen tarkastelu.

 Verkkotoimijan täytyy rekisteröityä palveluun

 Verkkotoimijan tietojen hallinnointioikeuden tai nimenkirjoitusoikeuden omaava 
verkkotoimijan Sijaintitietopalvelun käyttäjä pystyy rekisteröimään kyseisen verkkotoimijan 
palveluun.
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Linkkejä

Yhteisrakentamislaki (YRL):

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160276

Lain perustelut:

https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150116

Traficomin määräys 71:

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys_71_verkkotietojen_ja_ve
rkon_rakentamissuunnitelmien_toimittamisesta.pdf

Määräyksen 71 perustelumuistio:

https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/MPS_71_verkkotietojen_ja_verkon_rakentamissuunnitelmie
n_toimittamisesta.pdf

Sijaintitietopalvelun epävirallinen verkkosivu, sis. mm. rajapintakuvaukset:

https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160276
https://finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150116
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys_71_verkkotietojen_ja_verkon_rakentamissuunnitelmien_toimittamisesta.pdf
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/MPS_71_verkkotietojen_ja_verkon_rakentamissuunnitelmien_toimittamisesta.pdf
https://www.traficom.fi/fi/s/sijaintitietopalvelu


Kolme keskeistä nostoa

Varmistattehan, että kaikki 
oman kuntanne omistamista eri 
verkoista vastaavat tahot ovat 
tietoisia verkkotietojen 
toimitusvelvollisuudesta ja 
-aikataulusta.

Selvitättehän oman kuntanne 
omistamien verkkojen 
verkkotietojen M71-määräyksen 
mukaisuuden.

Selvitättehän, voiko kuntanne 
toimittaa kantakartan 
korvauksetta Sijaintitieto-
palvelun käyttöön.
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Kiitos! 
Kysymyksiä?
Kalle Varjola

kalle.varjola@traficom.fi 

sijaintitietopalvelu@traficom.fi


