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Laki
tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain (991/2003) 4–7 ja 9 §, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1302/2009, seuraavasti:

4 §

Tietojärjestelmän hallinto

Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän perustamisesta, hallinnosta, ylläpitämisestä, tieto-
palveluista ja tietojen luovuttamisesta sekä järjestelmän teknisestä kehittämisestä huoleh-
tii Väylävirasto.

5 §

Tietojärjestelmän perustaminen

Väylävirasto toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään talletettaviksi käytössään
olevat yleisiä teitä koskevat ominaisuustiedot. Maanmittauslaitos toimittaa järjestelmään
tallennettaviksi tässä laissa tarkoitettuja liikenneväyliä koskevat sijaintitiedot ja käytös-
sään olevat väyliä koskevat ominaisuustiedot Väyläviraston kanssa tekemänsä sopimuk-
sen mukaisesti. Kunta voi toimittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tallennettavaksi
katuja ja hoitamiensa yksityisiä teitä koskevat tiedot Väyläviraston kanssa tekemänsä so-
pimuksen mukaisesti.

6 §

Tietojärjestelmän ylläpito

Kun 5 §:ssä tarkoitetut perustiedot on toimitettu tie- ja katuverkon tietojärjestelmään ja
järjestelmä on otettu käyttöön, Väylävirasto, Maanmittauslaitos sekä kunta vastaavat tie-
tojärjestelmän ylläpitoa varten tarpeellisten tietojen toimittamisesta järjestelmään.

Väylävirasto toimittaa järjestelmään yleisiä teitä koskevat muutostiedot. Maanmittaus-
laitos toimittaa järjestelmään yleisten ja yksityisten teiden ja katujen sijaintia sekä yksi-
tyisten teiden ominaisuuksia koskevat muutostiedot Väyläviraston kanssa tekemänsä so-
pimuksen mukaisesti. Kunta ilmoittaa tai toimittaa katujen ja hoitamiansa yksityisten tei-
den muutoksia koskevat tiedot Väyläviraston kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.
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7 §

Tietojen luovuttaminen tietojärjestelmästä

Väylävirasto voi luovuttaa tietojärjestelmästä tietoja sellaisenaan käytettäväksi ja pal-
velujen tuottamiseksi kirjallisena poimintana taikka rajapinnan kautta tai muutoin sähköi-
sesti.

9 §

Vastuu tiedoista

Väylävirasto ei vastaa Maanmittauslaitoksen tai kunnan sille toimittaman ja Väylävi-
raston tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä edelleen luovuttaman tiedon sisällön puutteel-
lisuudesta tai virheestä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Väylävirasto kuitenkin kor-
jaa viipymättä ja korvauksetta luovutetussa aineistossa todetut olennaiset virheet ja puut-
teellisuudet.
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