Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 04/2017
1. Viestintäviraston yhteisrakentamisseminaari 18.5.2017
Seminaarissa esiteltiin yhteisrakentamiskyselyn tuloksia ja Verkkotietopiste.fi-palvelua
sekä keskusteltiin alustusten pohjalta siitä, miten yhteisrakentamista voidaan edistää
jakamalla parhaita käytäntöjä.
Katso esitykset ja videot seminaarisivustolta:
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirastonyhteisrakentamisseminaari2017/

2. verkkotietopiste.fi ja sähköiset rajapinnat
Verkkotietopiste.fi-palvelun ensimmäinen vaihe on julkaistu https://verkkotietopiste.fi/.
Lisätietoja Verkkotietopiste.fi-palvelun toiminnasta löytyy palvelun käyttöohjeesta:
https://verkkotietopiste.fi/Kayttoohjeet_19012017.pdf
Viestintävirasto pyytää verkkotoimijoita tutustumaan palveluun ja aloittamaan tietojen
syöttämisen. Palvelu tarjoaa myös sähköisen REST-rajapinnan. Rajapintakuvaukset ja
tarkempia ohjeita saa verkkotietopisteen käyttäjätuesta. Mikäli suunnittelette rajapinnan
käyttöönottoa, pyydämme tutustumaan siihen jo nyt.
Verkkotietopisteen käyttäjätuki:
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi

3. Verkkotietopiste.fi-palautekysely
Mikäli haluat vaikuttaa verkkotietopiste.fi-palvelun jatkokehittämiseen, uusiin ominaisuuksiin tai siirtymäaikaan tietojen toimittamisessa, Viestintävirasto pyytää vastaamaan
tähän palautekyselyyn 8.6.2017 mennessä. Nyt on mahdollisuutesi vaikuttaa asiaan.
https://www.webropolsurveys.com/S/E0305FCBF1943C27.par
Palvelua kehitetään saadun palautteen perusteella, joten vastauksiin kannattaa sisällyttää myös konkreettisia kehitysehdotuksia ja ideoita. Pyydämme jakamaan linkkiä myös
eteenpäin.

4. Keskustelutilaisuus Verkkotietopisteen rajapintojen käyttöönotosta 13.6 klo 13
Keskustelutilaisuus pidetään Sito-talossa Espoossa tiistaina 13.6 klo 13.
Tilaisuudessa esitellään sähköisten rajapintaratkaisuiden vaihtoehdot rakentamissuunnitelmien tallentamiseen ja hakemiseen. Tilaisuudessa on tarkoitus keskustella aiheesta
tarkemmin kuten myös käyttötapauksista, suunnitelmien elinkaaren/muutosten hallinnasta sekä toiveista palvelun päivitystyökaluille.
Lisäksi tarkoitus on keskustella muista ajankohtaisista aiheista kuten siitä, mitkä rakennushankkeet ovat potentiaalisia yhteisrakentamishankkeita ja mitä laatu- ja tarkkuusvaatimuksia palveluun syötettyjen rakennussuunnitelmien olisi syytä noudattaa?
Kutsua voi jakaa eteenpäin organisaatiossa. Toivottavasti saisimme mahdollisimman kattavasti toimijoita tilaisuuteen mukaan.
Sito-talo sijaitsee: Tuulikuja 2, 02100 Espoo.
Ilmoittautuminen 6.6. mennessä. Paikkoja on rajallinen määrä.
Ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen: anne.leskinen@sito.fi

5. 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 190 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 sivuta löytyvät mm. kaikki verkostolle lähetetyt uutiskirjeet
ja muuta ajankohtaista tietoa:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yhteistyo/kansallinenyhteistyo/tyoryhm
at/yhteisrakentamisverkosto.html

