Yhteisrakentamisverkoston uutiskirje 10/2017

1. Tietojen toimittaminen verkkotietopiste.fi-palveluun
Viestintävirasto pyytää kaikkia viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen
omistajia tai haltijoita, myös kuntia, tallentamaan tiedot verkkoalueistaan ja verkkojen
yhteisrakentamisen mahdollistavista rakennushankkeistaan verkkotietopiste.fipalveluun 30.11.2017 mennessä.
Verkkotoimija voi syöttää tiedot verkkotietopiste.fi-palveluun sähköisen rajapinnan tai
palvelun selainkäyttöliittymän kautta ja aineistopäivitykseen on mahdollista saada tukea
palvelutoimittajalta. Selainkäyttöliittymässä on piirtotyökalut ja mahdollisuus tuoda
verkkogeometria shape-tiedostolla. Olemassa olevan verkon tiedot voi tuoda palveluun
tarkempana reittitietona tai verkkotoimija voi ilmoittaa palveluun vain toimialueensa.
Tällä hetkellä palveluun on tuotu jo 480 verkkoa ja 460 rakennushanketta. Viestintävirasto kannustaa toimijoita ottamaan palvelun käyttöön mm. yhteisrakentamishankkeiden etsimisessä ja niiden koordinoinnissa.

2. Palvelun kehittäminen ja tehdyt päivitykset
Verkkotietopiste.fi-palvelun tämän vuoden kehityshankkeet ovat valmistuneet ja palvelun ominaisuuksia on edelleen parannettu. Kartta kohdistuu nyt kunnan keskustaajamaan kunnan nimellä haettaessa ja kunnan alue on nyt valittavissa hakualueeksi. Viivamaisista kohteista näytetään niiden pituus ja viestitoiminnoille on tehty kevytpäivitys
rikastamalla sähköpostiviestien sisältöä.
Palvelun suorituskyvyn turvaamiseksi palvelu käsittelee yli 10 000 geometriakohdetta
sisältävien verkkojen geometriaa yhdistämällä kohteita. Lisäksi palveluun on tehty muita
pieniä päivityksiä ja korjauksia.
Palvelun kehitystä jatketaan käyttökokemusten kartuttua ensi vuoden alussa. Viestintävirasto on lähettämässä verkostolle palaute- ja kehityskyselyn joulukuun alussa. Viestintävirasto on myös parhaillaan teettämässä palvelulle käytettävyysarviointia ja tietoturvaauditointia. Näiden toimenpiteiden perusteella päätetään ja priorisoidaan ensi vuoden
kehityshankkeita.
Palvelun kehittämisestä keskustellaan myös torstaina 25.1.2018 klo 13–15 Viestintävirastolla. Tilaisuuteen voi osallistua voi myös etänä verkon välityksellä. Tilaisuudesta tulee lisätietoa myöhemmin ─ varaa aika jo kalenteristasi!

3. Viestintäviraston kannanotto johtotietojen maksullisuudesta suunnittelukäyttöön
Viestintävirasto on saanut kesän ja syksyn aikana yhteydenottoja Telia Finland Oyj:n
kaapelitietojen veloituskäytännön muutoksesta, jonka mukaisesti suunnittelukäyttöön
tilattavista kaapelikartoista on alettu perimään maksu.
Viestintävirasto on arvioinut käytännön lainmukaisuutta tietoyhteiskuntakaaren 241 §:n
ja yhteisrakentamislain perusteella ja todennut, että Telian veloituskäytäntö ei riko lainsäädännön velvoitteita.
Viestintävirasto katsoo, että tietoyhteiskuntakaaren mukainen teleyritysten velvollisuus
luovuttaa maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista edellyttää konkreettista maanrakennustyötä tai muuta vastaavaa telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaa työtä. Nämä tiedot on Viestintäviraston näkemyksen mukaan annettava työn suorittajalle veloituksetta.
Tiedot on annettava maksutta myös silloin, kun suunnittelussa toteutetaan kaapeleja
vaarantavaa työtä kuten maaperäselvityksiä tai muuta vastaavaa.
Yhteisrakentamislain 7 §:n perusteella verkkotoimijalla on oikeus veloittaa maksu kaapelien sijaintitietojen toimittamisesta tilanteessa, jossa tietoja pyydetään suoraan verkkotoimijalta. Tietojen toimittamisesta veloitetun maksun tulee olla kohtuullinen, sillä säännöksen mukaan tiedot on luovutettava oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Lainkohdan perustelujen mukaan tietojen antaminen suoraan toisen verkkotoimijan
pyynnöstä on tarpeellista silloin, kun tiedot eivät ole saatavilla keskitetyn tietopisteen
kautta. Oikeus tietojen pyytämiseen tämän momentin mukaisesti koskee vain toisia
verkkotoimijoita.

4. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopiste.fi-palveluun liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa on jo mukana 331 henkilöä 202 eri organisaatiosta. Verkostoon voi ilmoittautua
osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/C867C401E0FB8CE8.par
Viestintäviraston verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa verkostosta ja aiemmat uutiskirjeet:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/yhteistyo/kansallinenyhteistyo/tyoryhm
at/yhteisrakentamisverkosto.html

5. Käyttäjätuki
Verkkotietopiste.fi-palvelun käyttäjätuki:
Puhelin: 010 347 4935
Sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi
Palvelun käyttöönoton ja aineistopäivityksen tukea antaa Sitowise. Palvelu on osin maksullinen:https://www.sito.fi/31123/verkkotietopiste-palvelulla-tavoitellaanyhteisrakentamisen-edistamista/

