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Tiedote satama- ja terminaali toimijoille 

15.2.2018 

 

 

Satama- ja terminaali toiminnoista vastaava ylläpitäjä – 

avaathan tietosi NAP-palveluun 

 

Liikennepalvelulaki velvoittaa kaikkia liikenteen parissa toimivia toimijoita jakamaan tietoja 

omista palveluistaan alan muidenkin toimijoiden käyttöön.  

 

Uusina velvoitteina ovat 1.1.2018 voimaan tulleet tietojen kaksi eri avaamisvelvoitetta. 

Näistä velvoitteista toinen, olennaisten tietojen avaamisvelvoite, koskee myös asema-, 

satama- tai terminaalitoiminnoista vastaavia toimijoita. Toinen velvoite, lippu- ja maksu-

järjestelmän avaamisvelvoite, koskee vain tie- ja raideliikennettä. 

 

Tietojen avaaminen tapahtuu rajapintojen kautta. Rajapinnan avulla voidaan välittää tie-

toa kahden järjestelmän välillä. 

 

Olennaiset tiedot 

 

Olennaisten tietojen velvoite koskee tietoja, jotka kaikkien liikkumispalveluita tarjoavien 

toimijoiden tulee avata. Satamia ja terminaaleja koskevia olennaisia tietoja on mm. 

 

 toiminnosta vastaavan nimi, y-tunnus ja yhteystiedot 

 aukioloajat 

 palvelun saatavuus ja esteettömyystiedot 

 sijainti paikkatietona 

 kartta ja opastustiedot (tai linkki palveluun, josta tieto on saatavilla). 

Tiedot voi avata kahdella vaihtoehtoisella tavalla: 

 

 Avata oma olennaisten tietojen rajapinta ja tallentaa rajapintaa kuvaavia tietoja Lii-

kenneviraston ylläpitämään NAP-palvelukatalogiin.  

 

 Tallentaa kaikki olennaiset tiedot suoraan Liikenneviraston NAP-palvelussa. 

 

Molemmissa tapauksissa tietojen avaaminen tapahtuu käytännössä täyttämällä palvelu-

kohtainen lomake NAP-palvelukatalogissa (www.finap.fi). Palvelun käyttö edellyttää rekis-

teröitymistä. Seuraavalla sivulla on tarkempi ohje tietojen viemisestä NAP-palvelukatolo-

giin. 

 

Toimijan tulee huolehtia siitä, että omat tiedot ovat aina ajan tasalla. Tietoja tullaan käyt-

tämään mm. nykyistä laajempien reittioppaiden ja liikennepalveluiden kuvaamiseen. Tie-

tojen vieminen NAP-palveluun on siis hyvä tapa kertoa omista palveluistaan. 

 

 

Olennaisia tietoja on tarkennettu asetuksella (634/2017), jossa ne on jaoteltu tyypeittäin. 

Asetuksesta voi tarkastaa mm. satamien ja terminaalien kaikki olennaisiksi määritellyt tie-

dot. 

 

  

Lisätietoja : 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170643
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Liikkumispalveluiden tietojen avaamisesta (muut kuin NAP-palvelukatalogiin liittyvät kysy-

mykset) Liikkumispalveluiden rajapintatiedot 

sähköposti: liikkumispalveluidentiedot@trafi.fi 

puhelin: 029 534 5050 

 

Lisätietoja NAP-palvelukatalogista: www.liikennevirasto.fi/nap,  

sähköposti: joukkoliikenne@liikennevirasto.fi 

puhelin: 029 534 3434 

 

Lippu-projekti www.viestintavirasto.fi/lippu   

sähköposti: lippu@ficora.fi 

 

 

 

Asemien, satamien ja terminaalien tietojen tallentaminen NAP-palveluun: 

  

1. Siirry sivulle www.finap.fi ja rekisteröidy palveluun. Linkki käyttöohjeeseen löytyy etusivun yläpal-

kista kohdasta ”Käyttöohje” sekä tästä linkistä.  

2. Luo uusi palveluntuottaja NAP-palvelussa. (esimerkiksi Jyväskylän rautatieasema tai Länsisatama) 

3. Lisää uusi palvelu NAP:ssa. Valitse liikkumispalvelun tyypiksi ”Asemat, satamat ja muut terminaa-

lit”. 

4. Täytä avautuneella lomakkeella kysytyt tiedot ja seuraa lomakkeen infotekstejä 

5. Mikäli yritykselläsi on tietoa omissa tai kumppanisi koneluettavissa rajapinnoissa, muista täyttää 

niiden tiedot kohtaan ”ulkoiset rajapinnat”! (Huom. Rajapinnalla ei tarkoiteta ihmissilmin luetta-

vaa verkkosivua.) 

 Valitse rajapinnan tyyppi kohdasta ”Tietosisältö”. 

 Lisää koneluettavan rajapinnan WWW-osoite kohtaan ”Web-osoite”. (WWW-osoitteen tulee 

johtaa joko suoraan koneluettavaan rajapintaan tai vaihtoehtoisesti sellaiselle verkkosivulle, 

missä kerrotaan, miten rajapintoja pääsee käyttämään.) 

 Täytä myös tiedot rajapinnan formaatista, lisenssistä ja mahdollisista lisätiedoista.  

 

6. Tallenna lopuksi täyttämäsi tiedot ja julkaise valmiit tiedot. Julkaistun palvelun tietoja voit katsoa 

palvelukatalogista. Palvelua pääset muokkaamaan myöhemmin ”Omat palvelutiedot-välilehdeltä. 
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