Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 07/2017

1. Verkkotietopiste.fi sähköinen M2M-rajapinta
Verkkotietopiste.fi-palvelun sähköistä rajapintaa sekä teknistä dokumentaatiota ja käyttöönottodokumentaatiota on päivitetty saadun palautteen sekä ehdotusten perusteella ja
rajapinta on nyt julkaistu. Viestintävirasto on myös julkaissut rajapinnan testauspalvelun.
Rajapinnan avulla verkkotoimijat voivat toimittaa, muuttaa ja poistaa tietoja verkkoalueistaan ja rakennushankkeistaan. Lisäksi verkkotoimijat voivat tehdä hakuja muiden
toimittamiin aineistoihin www.verkkotietopiste.fi -palvelun kautta.
Ohje sähköisen rajapinnan käyttöönotosta löytyy osoitteesta:
https://verkkotietopiste.fi/Rajapinnan_ohje_3008017.pdf
Sähköisen rajapinnan tekninen rajapintakuvaus löytyy osoitteesta:
https://verkkotietopiste.fi/Rajapinnan_tekninen_kuvaus_3008017.pdf
Sähköiseen rajapinnan keskeiset muutokset:









Rajapinnan testiympäristön julkaisu
Verkkotoimijan oman verkon/rakennushankeen tunnisteen tuki
Verkkogeometriatuen laajennus (GeometryCollection)
Piste- ja viivamuotoisten geometrioiden tuki
Virheviestien tarkennukset
JWT:n aikakatkaisun pidennys 60 minuuttiin
Mahdollisuus rajata hakuja verkkotyypin perusteella
Tietosisältöjen päivittäminen verkkopalvelun päivityksiä vastaavaksi

www.verkkotietopiste.fi -palveluun on lisätty ylläpito-välilehti, josta verkkotoimija voi
tilata sähköisen rajapinnan käytössä tarvittavan RSA-avaimen.
Sähköinen rajapinta on nyt valmis käyttöönottoa varten, joten pyydämme verkkotoimijoita aloittamaan rajapinnan testauksen ja käyttöönoton.
Jos teillä on kysymyksiä tai kommentteja sähköiseen rajapintaan, tai sen käyttöönottoon
liittyen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä verkkotietopisteen käyttäjätukeen, p. 010
347 4935 /verkkotietopiste@johtotieto.fi. Voitte antaa kehitysehdotuksia ja ohjeiden
tarkennustarpeita myös Viestintävirastoon Klaus Niemiselle, p. 0295 390 528 / etunimi.sukunimi(at)viestintavirasto.fi.

2. Verkkopalveluun tulossa olevat päivitykset
http://www.verkkotietopiste.fi-palvelua on kehitetty merkittävästi kesän aikana ja uudet
ominaisuudet julkaistaan syyskuun alkupuolella. Ilmoitamme julkaisusta erikseen.
Rakennushankkeista syötettäviä tietoja on rikastettu tiedolla hankkeen valmiusasteesta,
rakennushankkeiden ja verkkoalueiden tietoihin on lisätty tietoa sähköverkkojen tyypistä
(esim. pien- tai suurjänniteverkko). Lisäksi verkkotoimija voi antaa lisätietoja vapaamuotoisen tekstikentän tai liitetiedoston avulla.
Piirtotyökaluja on parannettu niin, että verkkoalue tai rakennushanke voi jatkossa koostua yhdestä tai useammasta piste-, viiva- ja/tai aluegeometriasta. Itseään leikkaavia
geometrioita ei kuitenkaan sallita. Piirtotyökalun lisäksi verkkotoimija voi halutessaan
ladata verkkoalueensa tai rakennushankkeensa aluerajauksen shape-tiedoston avulla.
Piirtotyökalussa käytettävä kartta on mahdollista muuttaa koko ruudun laajuiseksi ja
työkaluun on lisätty undo- ja redo-napit. Lisäksi palveluun on lisätty automaattitallennuksia sekä muita käytettävyyttä lisääviä parannuksia ja aikakatkaisua on pidennetty.
Hakutyökaluja ja karttakäyttöliittymää kehitetään edelleen. Päivitysten käyttöönotosta
ilmoitetaan elo-syyskuun vaihteessa. Hakutyökalua muutetaan vapaamuotoiseksi piirtotyökaluksi entisen 1km*1km ruudun sijaan. Myös hakurajoihin on tulossa muutoksia ja
hakuja on jatkossa mahdollista rajata myös verkon tyypin perusteella. Lisäksi piirtotyökalun karttaa voi jatkossa kohdentaa haluttuun kohteeseen pelkän kunnan nimen perusteella ilman tarkkaa osoitetta.

3. Tietojen toimittamisaikataulu
Palvelussa ei ole vielä paljoakaan sisältöä, joten seuraava askel on tietojen toimittaminen palveluun. Pyydämme verkkotoimijoita syöttämään palveluun tiedot verkkoalueistaan sekä yhteisrakentamisen kannalta potentiaalisista rakennushankkeista lokakuun
2017 loppuun mennessä. Lähetämme verkkotoimijoille asiasta muistutuskirjeen alkusyksystä. Toimijoiden ei kannata jäädä odottelemaan kirjettä vaan jojo edetä toteutuksen suunnittelussa ja palvelun käyttöönotossa.

Verkkotoimija voi syöttää tiedot verkkotietopiste.fi-palveluun



sähköisen rajapinnan tai
palvelun käyttöliittymän kautta.

Käyttöliittymässä alue on mahdollista digitoida piirtämällä tai verkkogeometrian voi ladata palveluun shape-tiedostolla.Tiedostamme, että etenkin suuremmat toimijat haluavat
välttää ylimääräistä käsityötä ja syöttää tiedot sähköisen rajapinnan kautta. Jos verkkotoimija ei ehdi ottaa käyttöön sähköistä rajapintaa ennen lokakuun 2017 loppua, rakennushankkeet voi syöttää palveluun aluksi käyttöliittymän kautta. Tarvittaessa verkkotoimija voi sopia Siton kanssa esimerkiksi hankealueiden digitoinnista.
Verkkotietopisteen käyttäjätuki antaa tietoa palvelun käytöstä ja rajapinnoista arkisin klo 9.00–16.00.
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi

5. Ohje palveluun sisäänkirjautumisesta
Olemme julkaisseet verkkotietopiste.fi-palveluun sisäänkirjautumisesta ohjeen, jossa on
lisätietoa KATSO-tunnuksista ja niiden käyttöönotosta palveluun kirjautumista varten.
Ohje löytyy verkkotietopiste.fi-palvelun etusivulta: https://verkkotietopiste.fi/
Niille, jotka edustavat useampaa kuin yhtä verkkotoimijaa, palveluun on lisätty mahdollisuus jatkossa valita, minkä verkkotoimijan muutoksia ja hakuja kulloinkin tehdään.
KATSO-palvelun käyttäjätuki ja ohjeet löytyvät osoitteesta
https://yritys.tunnistus.fi/

6. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa
on jo mukana 240 henkilöä 140 eri organisaatiosta. Verkostoon voi ilmoittautua osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
Yhteisrakentamisverkostosivulta löytyy mm. verkostolle lähetetyt uutiskirjeet ja ajankohtaista tietoa:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yhteistyo/kansallinenyhteistyo/tyoryhm
at/yhteisrakentamisverkosto.html

