Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 05/2017

1. Verkkotietopiste.fi tehdyt päivitykset
Verkkotietopiste.fi-palvelun ensimmäinen vaihe on julkaistu https://verkkotietopiste.fi/.
Palvelussa havaittiin julkaisun jälkeen ongelmia esisyötettyjen tietojen kanssa (vahvistamattomat verkkoalueet). Nämä ongelmat on nyt korjattu ja Johtotiedon palvelussa
mukana olevat verkkoalueet on syötetty verkkotietopiste.fi -palveluun uudestaan
1km*1km tarkkuudella. Tämän lisäksi muutamien yritysten tiedot näkyivät väärin palvelussa ja tämäkin virhe on korjattu.
Viestintävirasto pyytää verkkotoimijoita kirjautumaan palveluun ja tarkistamaan, että
havaitut ongelmat ovat korjaantuneet. Siltä osin kuin verkkotoimijoiden verkkotietoja on
mukana Johtotiedon palvelussa, näiden pitäisi nyt näkyä vahvistettavina verkkoina. Mikäli havaitsette vielä ongelmia tai puutteita, pyydämme ilmoittamaan tästä verkkotietopisteen käyttäjätukeen:
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi

2. Verkkotietopiste.fi valmisteilla olevat päivitykset
Verkkotietopisteen ensimmäinen päivitys on valmisteilla. Päivityksen jälkeen verkkotoimija voi syöttää palveluun tarkempaa tietoa rakennushankkeistaan. Lisättävät kolme
uutta ominaisuustietoa ovat rakennushankkeen valmiusaste ja tyyppitieto (esimerkiksi
pien-, keski- ja suurjänniteverkko) sekä vapaa tekstikenttä. Lisäksi hankkeista on jatkossa mahdollista antaa lisätietoja myös erillisen liitteen avulla.
Lisäksi verkkopalveluun lisätään upload-toiminto verkkoalueiden ja rakennushankkeiden
verkkogeometrian tallennukseen. Tämä tarjoaa vaihtoehtoisen tavan alueen piirtämiselle
karttapohjalla. Suunnitteilla on myös parannuksia piirtotyökaluun.
Voitte vaikuttaa palvelun kehittämiseen vastaamalla oheiseen palautekyselyyn 8.6.2017
mennessä. https://www.webropolsurveys.com/S/E0305FCBF1943C27.par
Aiheesta tullaan keskustelemaan myös 13.6. tilaisuudessa.

3. Keskustelutilaisuus Verkkotietopisteen rajapintojen käyttöönotosta 13.6 klo 13
Tilaisuudessa esitellään palautekyselystä saadut ehdotukset palvelun kehittämiseksi sekä
jo suunnitteilla olevat kehitysajatukset kuten näkyvyysrajoitusten poisto rakennushankkeilta. Tilaisuuden tavoitteena on yhdessä keskustelemalla tunnistaa parhaimpia mahdollisia toimintaperiaatteita rakentamissuunnitelmien syöttämiseen, muokkaamiseen ja
muutosten hallintaan verkkotietopiste.fi-palvelussa.
Tilaisuuden alussa on lyhyitä alustuksia ja käyttäjäpuheenvuoroja. Näiden jälkeen keskustelua on tarkoitus käydä pyöreässä pöydässä. Toivomme, että erityisesti verkkotoimittajat kertovat tilaisuudessa omia konkreettisia näkemyksiään palvelun rajapintojen
käyttöönotosta.
Tilaisuuden ohjelma:
Klo. 12.30–13.00

Kahvia ja verkostoitumista

Klo. 13.00–13.10

Tervetulosanat (Sitowise)

Klo. 13.10–13.30

Verkkotietopisteen kehittäminen (Klaus Nieminen, Viestintävirasto)
 Verkkotietopiste.fi –palautekyselyn tulokset
 Tunnistetut kehittämiskohteet verkkotietopisteessä

Klo. 13.30–13.40

Verkkotietopiste.fi tiedonsiirron rajapintojen tavoitetila (Sitowise)
 Nykyiset verkkotietopisteen rajapintaratkaisut
 Näkemys rajapintaratkaisujen tavoitetilan arkkitehtuurista

Klo. 13.40–14.00

Käyttäjäpuheenvuoro (Caruna Oy)
 Sähköverkkotoimittajan ajatuksia käytännön toteutuksesta

Klo. 14.00–14.15

Tekniset vaihtoehdot rajapintojen käyttöönotosta
(Siili Solutions Oyj & Sitowise)

Klo 14.15-

Keskustelua

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 16.
Keskustelutilaisuus järjestetään Sito-talossa osoitteessa: Tuulikuja 2, 02100 Espoo.
Ilmoittautuminen 11.6. mennessä. Paikkoja on rajallinen määrä.
Ilmoittautumiset voi lähettää osoitteeseen: anne.leskinen@sito.fi

Verkkotietopiste.fi tehdyt päivitykset
Verkkotietopiste.fi-palvelun ensimmäinen vaihe on julkaistu https://verkkotietopiste.fi/.

4. Uutinen yhteisrakentamisesta
Viestintävirasto on maanantaina julkaissut uutiset yhteisrakentamisesta tekemämme
kyselyn ja 18.5. pidetyn seminaarin pohjalta. Uutinen löytyy osoitteesta:
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2017/kyselyvahvistiyhteisr
akentaminenkannattaa.html

5. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa
on tällä hetkellä mukana 201 henkilöä 119 eri organisaatiosta. 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

