Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 06/2017

1. Verkkotietopiste.fi tekeillä olevat päivitykset
Verkkotietopiste.fi-palvelun ensimmäinen vaihe on julkaistu https://verkkotietopiste.fi/.
Palvelusta löytyi aluksi muutamia virheitä, jotka on nyt korjattu. Palvelua myös parhaillaan kehitetään saadun palautteen perusteella. Juuri nyt työn alla on parannuksia etenkin rakennussuunnitelmien tallentamiseen. Näitä ovat:




rakennushanketietojen rikastaminen kolmella uudella ominaisuustiedolla (valmiusaste, tyyppitieto, vapaa tekstikenttä) sekä mahdollisuus lisätä liitetiedostoja
lataustoiminto verkkogeometrian tallennukseen (shape)
parannuksia piirto- ja hakutyökaluihin.

Osana hakutyökaluihin tehtäviä muutoksia rakennushanketiedot on tarkoitus avata näkyville ilman hakurajoja. Näin verkkoyritykset voivat hakea potentiaalisia yhteisrakentamiskohteita ilman, että haut pitäisi rajata kerrallaan määrällisesti tai alueellisesti vain
pienelle alueelle. Tiedot ovat silti näkyvissä vain palveluun kirjautuneille käyttäjille ja
Viestintävirasto seuraa käyttömääriä mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi.
Näillä kaikilla toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että palvelu vastaa toimialan tarpeita ja että se tosiasiallisesti edistää yhteisrakentamista.

2. Rakennushankkeista toimitettavat tiedot
Rakennushankkeista toimitettavat (pakolliset) tiedot:






Rakennushankkeen nimi
Valmiusaste (alustava tai toteutetaan)
Rakennusaikataulu (alku- ja loppupäivät)
Hankealueen rajaus
Yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Lisäksi verkontoimijan on mahdollista antaa seuraavia vapaaehtoisia lisätietoja.




Sähköverkoista hankkeen tyyppitietona rakennetaanko hankkeessa pienjänniteverkkoa, keskijänniteverkkoa, pien- ja keskijänniteverkkoa tai suurjänniteverkkoa.
Vapaaseen tekstikenttään verkkotoimija voi kertoa esimerkiksi onko kyse jo yhteisrakentamishankkeesta, hankkeen päätoteuttajan tai päivän, johon mennessä
yhteisrakentamispyyntöjen toivotaan saapuvan.
Liitetiedoston avulla voidaan myös antaa tietoa esimerkiksi tarkemmasta reittisuunnitelmasta.

3. Tietojen toimittamisaikataulu
Nyt palvelussa ei ole vielä juuri sisältöä ja seuraava askel on tietojen toimittaminen palveluun. Viestintävirasto pyytää verkkotoimijoita syöttämään palveluun tiedot verkkoalueistaan sekä yhteisrakentamisen kannalta potentiaalisista rakennushankkeista lokakuun
2017 loppuun mennessä. Viestintävirasto tulee lähettämään verkkotoimijoille tästä
vielä erillisen muistutuskirjeen alkusyksystä. Toimijoiden ei kuitenkaan kannata jäädä
odottelemaan kirjettä vaan jo nyt kunkin pitäisi pohtia, miten asia tullaan hoitamaan.
Viestintävirasto ymmärtää, että kaikki verkkotoimijat eivät ole vielä ehtineet tutustua
palveluun tai sen tietojen syöttämiseen tarjoamaan sähköiseen rajapintaan. Lisäksi nyt
on käynnissä verkkojen rakennuksen kuumin sesonki. Asiaan on kuitenkin syytä panostaa, jotta verkkotietopiste.fi-palvelu saadaan ajettua osaksi kunkin yrityksen omaa verkkohankkeiden suunnittelua.
Osa verkkotoimijoista toivoi pidempää siirtymäaikaa, mutta vuoden 2018 rakennuskautta ajatelleen asialla on jo kiire. Ensi vuoden hankkeiden suunnittelu ja päätösten tekeminen on käynnissä jo syksyllä. Siksi tiedot on toimitettava palveluun viimeistään lokakuun
2017 loppuun mennessä. Suurin osa Viestintäviraston kyselyyn vastanneista verkkotoimijoista piti tätä ajankohtaa myös mahdollisena.

4. Tietojen syöttövaihtoehdot
Verkkotoimija voi syöttää tiedot verkkotietopiste.fi-palveluun



sähköisen rajapinnan tai
palvelun käyttöliittymän kautta.

Käyttöliittymässä alue on mahdollista digitoida piirtämällä tai verkkogeometrianvoi ladata palveluun shape-tiedostota.
Viestintävirasto ymmärtää hyvin, että etenkin suuremmat toimijat haluavat välttää ylimääräistä käsityötä ja syöttää tiedot sähköisen rajapinna kautta. Mikäli verkkotoimija ei
kuitenkaan ehdi ottaman käyttöön sähköistä rajapintaa ennen tätä, rakennushankkeet
on voi syöttää palveluun aluksi myös käyttöliittymän kautta ja tarvittaessa verkkotoimija
voi sopia Siton kanssa esimerkiksi hankealueiden digitoinnista.
Tietoa palvelun käytöstä ja rajapinnoista saa verkkotietopisteen käyttäjätuesta:
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi

5. Ohje palveluun sisäänkirjautumisesta
Viestintävirasto on julkaissut ohjeen verkkotietopiste.fi-palveluun sisäänkirjautumisesta.
Ohjeessa on lisätietoa KATSO-tunnuksista ja niiden käyttöönotosta palveluun kirjautumista varten. Ohje löytyy verkkotietopiste.fi-pelun etusivulta: https://verkkotietopiste.fi/
KATSO-palvelu
ja
palveluun
https://yritys.tunnistus.fi/

liittyvät
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löytyvät

osoitteesta

6. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa
on tällä hetkellä mukana 218 henkilöä 123 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

