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Linja-autopysäkkien ylläpito Digiroadissa / Suomen kunnat ja kaupungit

1. Kunnan vastuulla on päivittää toimivalta-alueensa KATUVERKON pysäkkitiedot Digiroadiin
 Ely-keskus vastaa maanteiden pysäkeistä
 Yksityisteiden pysäkkejä päivittävät tarpeen mukaan sekä kunta että Ely-keskus
 Kiinteistöjen piha-alueilla sijaitsevien pysäkkien tietojen ylläpito kuuluu kunnan vastuulle,
vaikka kiinteistö sijaitsisi maantien varrella
 Toisenlaisista järjestelyistä on ilmoitettava Digiroad-operaattorille
 HUOM! Kuntalainen EI SAA perustaa omia pysäkkejään maanteille Elyn pysäkkien rinnalle.
Mikäli kunta haluaa toimittaa lisätietoa maanteiden pysäkeille (esim.
matkustajatunnukset), on tämä mahdollista Digiroad-operaattorin kautta
Kunta ei saa koskea Elyn pysäkkeihin itse, vaan kaikki muutospyynnöt toimitetaan
Digiroad-operaattorille!
2. Pysäkkitiedot voi päivittää Digiroadiin ylläpitosovelluksella tai lähettämällä tiedot operaattorille
muussa sähköisessä muodossa
 Tunnukset Digiroad-pysäkkisovellukseen saa Digiroad-operaattorilta, pysakit@digiroad.fi
tai 040 507 2301 (klo 9-16)
 Sovelluksen käyttöopastusvideo löytyy osoitteesta www.digiroad.fi
 Pysäkkitietoja voi päivittää Digiroadiin myös lähettämällä tiedot esim. Excel-taulukkona tai
Shape-muodossa operaattorin sähköpostiin
3. Kunnan pysäkkiyhteyshenkilön tulee olla Digiroad-operaattorin tiedossa
 Operaattori pitää listaa kuntien pysäkkiyhteyshenkilöistä
 Kunnan tulee ilmoittaa operaattorille vähintään tekninen yhteyshenkilö pysäkkiasioissa
 Mikäli pysäkkiyhteyshenkilö vaihtuu, on tämä saatettava operaattorin tietoon
4. Digiroadiin tulee päivittää pysäkeistä vähintään koordinaatti, liikennöintityyppi- ja nimitiedot,
pysäkin suunta sekä ylläpitäjätieto
a. Koordinaatit
 Pysäkin koordinaatit ovat Digiroadissa muotoa ETRS-TM35FIN
 Koordinaatit sidotaan Digiroadissa tien keskilinjaan automaattisesti
b. Pysäkin tyyppi
 Paikallis-, kauko-, pika- tai virtuaalipysäkki
 Virtuaalipysäkillä tarkoitetaan pysäkkiä, jolla ei ole virallisen pysäkin statusta (ei
merkkiä, esim. tienhaara tai koulun piha)
c. Pysäkin nimi
 Jokaisella pysäkillä tulee olla yksilöllinen nimi kunnan sisällä
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 Lisätietoa nimeämisestä löytyy liitteenä olevasta tiedotteesta (Liite 1)
b. Pysäkin suunta
 Voi käydä ilmi joko koordinaattitiedosta (tien reuna), pysäkin nimestä (suuntatieto
osana nimeä) tai erillisestä suuntatietosarakkeesta
d. Pysäkin ylläpitäjä
 Digiroadissa valittavissa: kunta, Ely-keskus tai HSL
5. Pysäkin ns. koodiavaimena toimii valtakunnallinen tunniste
 Jokainen pysäkki saa Digiroadissa valtakunnallisen pysäkki-ID:n automaattisesti
 Tunnus mahdollistaa pysäkin suoran hakemisen Digiroad-kannasta
 Tunnus toimii myös ns. koodiavaimena, mikäli pysäkille toimitetaan muutostietoa muuten
kuin ylläpitosovelluksen kautta
6. Digiroad-pysäkit palvelevat useampaa järjestelmää, joten pysäkkejä ei saa poistaa ilmoittamatta
asiasta Digiroad-operaattorille
 Operaattori ilmoittaa pysäkkien poistot ja korvaavuudet esim. Valluliikennelupajärjestelmälle sekä Waltti lippu- ja maksujärjestelmälle
7. Muutokset pysäkeissä tulee ilmoittaa Digiroadiin viimeistään niiden tullessa voimaan
 Uusien pysäkkien voimaantuloa voi hallita Digiroadissa kalenterin avulla jo etukäteen
 Poistuvat pysäkit on mahdollista merkitä päättyviksi kalenterin avulla jo ennen
päättymispäivää. HUOM! Muista ilmoittaa poistoista operaattorille.
8. Operaattori viestii aktiivisesti kuntien suuntaan
 Mikäli kunta ei tee muutoksia pysäkkeihinsä noin ½-1 vuoden aikajänteellä (pysäkkien
määrästä riippuen), on operaattori yhteydessä kuntaan
 Operaattori lähettää pysäkkiyhteyshenkilöille uutiskirjeen vähintään kaksi kertaa vuodessa
9. Digiroad-aineisto on ladattavissa CSV-muotoisena (Excel) osoitteessa www.digiroad.fi tai
Liikenneviraston katselu- ja latauspalvelusta
10. Lisätietoja pysäkkien päivityksestä, Digiroadista ja ylläpitosovelluksesta löytyy osoitteesta
www.digiroad.fi
 Digiroad-operaattori neuvoo ja antaa tukea pysäkkien päivityksiin, nimeämiseen ja
Digiroad-ylläpitosovelluksen käyttöön liittyen, sähköpostitse pysakit@digiroad.fi tai
puhelimitse 040-507 2301 (klo 9-16).
 Pysäkkien usein kysytyt kysymykset http://www.digiroad.fi/yllapito/fi_FI/pysakkiohjeet/
LIITE

Pysäkkien nimeäminen Digiroadissa

