Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 03/2017
1. Viestintäviraston yhteisrakentamisseminaari 18.5.2017
Seminaarissa keskustellaan alustusten pohjalta siitä, miten yhteisrakentamista voidaan
edistää jakamalla parhaita käytäntöjä. Seminaarissa esitellään myös Viestintäviraston
yhteisrakentamiskyselyn tulokset sekä verkkotietopiste.fi-palvelua. Tilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä. Lisäämme linkin verkkolähetykseen myöhemmin. Twitteristä
tilaisuus löytyy tunnisteella #yhteisrakentaminen2017.
Katso ohjelma ja ilmoittaudu
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirastonyhteisrakentamisseminaari2017/

2. verkkotietopiste.fi
Verkkotietopiste.fi-palvelun ensimmäinen versio on julkaistu https://verkkotietopiste.fi/.
Palvelun tarkoitus on edistää valokuituverkkojen rakentamista laskemalla rakentamiskustannuksia. Tähän päästään verkkojen yhteisrakentamisella ja mm. suojaputkien ja
laitetilojen yhteiskäytöllä. Lisäisi palvelun tarkoituksena on vähentää maan kaivamisesta
johtuvien kaapelikatkojen aiheuttamia vikatilanteita.
Ensimmäisen vaiheessa verkkotoimijat tallentavat palveluun perustiedot verkkojen rakentamissuunnitelmistaan. Nämä tiedot kattavat verkon tyypin, rakennusaikataulun,
hankealueen rajauksen sekä yhteystiedot. Palvelun kautta voi hakea rakennussuunnitelmia sekä lähettää tietopyyntöjä sekä kommentteja rakennushankkeen ilmoittajalle
yhteisrakentamisesta sopimiseksi.
Lisäksi verkkotoimijat tallentavat palveluun tiedon alueista, jossa niillä on verkkoja tai
verkkojen rakentamisessa käyttökelpoista fyysistä infrastruktuuria kuten suojaputkia.
Palveluun on syötetty valmiiksi joukko verkkoalueita Johtotiedon palvelusta. Verkot eivät
näy palvelussa ennen niiden vahvistamista. Palvelun kautta voi hakea hakualueella olevia verkkoja sekä lähettää tietopyyntöjä sekä kommentteja verkon omistan ilmoittamaan
osoitteeseen. Katso tarkempia lisätietoja Verkkotietopiste.fi-palvelun toiminnasta palvelun käyttöohjeesta: https://verkkotietopiste.fi/Kayttoohjeet_19012017.pdf
Kyse on palvelun ensimmäisestä vaiheesta ja palvelua on tarkoitus kehittää eteenpäin.
Siksi Viestintävirasto pyytääkin verkkotoimijoita tutustumaan palveluun ja hyväksymään
esisyötetyt verkkoalueet. Viestintävirasto tulee pyytämään yhteisrakentamisverkostolta
palautetta käyttökokemuksista sekä kehitysehdotuksia ja -toiveita. Kuulemme mielellämme näkemyksenne tarvittavasta siirtymäajasta.

Viestintävirasto tulee kertomaan erikseen jatkokehityshankkeista sekä siitä, milloin
verkkotoimijoita edellytetään syöttämään yllä mainitut tiedot palveluun. Tarkoitus on
varmistaa, että toimintaa on mahdollista automatisoida ja integroida osaksi normaalia
toimintaa. Tähän liittyen palvelu tarjoaa myös sähköisen REST-rajapinnan palvelun käyttöön. Lisäksi verkkotoimijoiden on mahdollista tarvittaessa hankkia yrityskohtaisesti räätälöityjä rajapintoja tietojen tallentamista varten.
Verkkotietopiste-fi-palvelun käyttäjätuki:
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi

3. Yhteisrakentamisverkosto
Tervetuloa mukaan yhteisrakentamisverkostoon. Verkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja
viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäseniksi kutsutaan viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen omistajia ja rakentajia sekä sidosryhmiä. Verkosto on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Verkostossa on tällä hetkellä mukana 179 henkilöä 115 eri organisaatiosta ja Viestintäviraston tavoitteena on saada mukaan edelleen uusia toimijoita. Verkostoon voi ilmoittautua mukaan osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
Yhteisrakentamisverkostolle on perustettu oma sivu, josta löytyvät mm. kaikki verkostolle lähetetyt uutiskirjeet ja muuta ajankohtaista tietoa:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yhteistyo/kansallinenyhteistyo/tyoryhm
at/yhteisrakentamisverkosto.html

