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1. Tietojen toimittaminen verkkotietopiste.fi -palveluun
Seuraava askel on tietojen toimittaminen palveluun. Viestintävirasto on lähettämässä
ensi viikolla viralliset tietopyynnöt yli tuhannelle verkkotoimijalle.
Viestintävirasto pyytää kaikkia viestintä-, energia-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen
omistajia tai haltijoita mukaan lukien kunnat tuomaan tiedot verkkoalueistaan ja verkkojen yhteisrakentamisen mahdollistavista rakennushankkeistaan verkkotietopiste.fi
-palveluun 30.11.2017 mennessä.
Verkkotoimija voi syöttää tiedot verkkotietopiste.fi-palveluun sähköisen rajapinnan tai
palvelun verkkokäyttöliittymän kautta.
Koska moni verkkotoimijoista haluaa siirtää tiedot verkkotietopisteen tarjoaman sähköisen rajapinnan kautta, Viestintävirasto katsoi saadun palautteen perusteella kuukauden
lisäajan tarpeelliseksi. Joka tapauksessa Viestintävirasto kehottaa kaikkia verkkotoimijoita kirjautumaan uudestaan päivitettyyn palveluun yritysasiakkaana ja aloittamaan tiedonsyöttämisen suunnittelun ja toteutuksen sen tai sähköisen rajapinnan kautta.

2. Pakolliset tiedot
Verkkoalueista toimitettavat pakolliset tiedot ovat verkon nimi, verkon tyyppi, sähköverkkojen osalta tarkempi verkon tyyppi, verkkoalueen rajaus sekä yhteystiedot.
Rakennushankkeista toimitettavat pakolliset tiedot ovat rakennushankkeen nimi, rakennettavan verkon tyyppi, sähköverkkojen osalta tarkempi verkon tyyppi, rakennusaikataulu, valmiusaste, hankealueen rajaus sekä yhteystiedot.
Lisäksi verkkotoimija voi halutessaan kuvata verkkoa tai rakennushanketta tarkemmin
vapaaseen tekstikenttään ja antaa lisätietoja liitetiedoston avulla. Sekä verkkoalue että
rakennushanke on mahdollista määrittää palveluun peittoaluetietona tai tarkempana
reittitietona. Aluetiedon tarkkuustaso on tiedon toimittajan päätettävissä.
Rakennushankkeiden osalta verkkotoimijoiden tulee ilmoittaa kaikki yhteisrakentamiseen
soveltuvat rakennushankkeet. Käytännössä toimijoiden on tehtävä arviointi itse, mutta
tulkintatilanteissa toimijat voivat olla aina yhteydessä Viestintävirastoon. Nyrkkisääntönä
voidaan kuitenkin sanoa, että lähtökohtaisesti yksittäisen liittymän (talokaapelin) rakentamista tai verkon paikallista vian korjausta ei tarvitse ilmoittaa.

3. Tiedon toimittamisen helpottaminen
Yhteisrakentamislain mukaisesti verkkotoimijoilla on velvollisuus toimittaa tiedot Viestintäviraston verkkotietopiste.fi -palveluun. Verkkotoimijat vastaavat itse tietojen toimittamisesta ja ylläpidosta. Tämä koskee niin verkkoalueita kuin rakennushankkeita. Palvelun
käyttöönoton yhteydessä Viestintävirasto pyrkii kuitenkin vähentämään verkkotoimijoille
aiheutuvaa työtä, jos isoa verkkotoimijajoukkoa koskevat tiedot on helposti saatavissa
keskitetysti.
Viestintävirasto on selvittänyt muun muassa mahdollisuutta ladata sähköverkkoyhtiöiden
verkkoalueet keskitetysti palveluun, mutta tämä ei valitettavasti osoittautunut mahdolliseksi. Viestintävirasto on kuitenkin sopinut kertaluonteisesta rakennushanketietojen siirrosta Johtotiedon Yhteiskaivu.fi -palvelusta. Yhteiskaivu.fi -palvelua käyttävien verkkotoimijoiden ei siten tarvitse syöttää erikseen palvelussa 31.10.2017 olevia rakennushankkeitaan verkkotietopiste.fi-palveluun vaan tämä tehdään toimijoiden suostumuksella
automaattisesti.
Viestintävirasto on valmis harkitsemaan myös muiden mahdollisten kertaluonteisten
massasiirtojen toteuttamista, mikäli siirto on helposti toteutettavissa ja palvelee suurta
joukkoa verkkotoimijoita. Mikäli tällaisia tarpeita on, Viestintävirasto pyytää ottamaan
aiheesta pikaisesti yhteyttä Klaus Niemiseen (etunimi.sukunimi@viestintavirasto.fi).
Viestintävirasto on myös varannut rajatun määrän rahaa verkkotoimijoiden tukemiseen
sähköisen rajapinnan käyttöönotossa verkkotoimijan omien virhetilanteiden selvittelyssä.
Tätä tuettua tiedonsiirtoa voidaan tarjota vain yksi henkilötyöpäivä verkkotoimijaa kohden. Tätä ylimääräistä tukea tarjotaan maksimissaan 30.11.2017 saakka ja tarkoitukseen varattujen rahojen loppuessa tuki päättyy automaattisesti.
Verkkotietopisteen käyttäjätuki antaa tietoa palvelun käytöstä ja rajapinnoista arkisin klo
9.00–16.00 (puhelin: 010 347 4935 ja sähköposti: verkkotietopiste@johtotieto.fi).

4. Palvelun päivitykset
Verkkotietopiste.fi-palvelua on kehitetty merkittävästi kesän aikana ja karttakäyttöliittymään sekä piirto- ja hakutyökaluihin on tulossa vielä lokakuun alkuun mennessä muutoksia, joilla on tarkoitus parantaa palvelun käytettävyyttä entisestään. Näistä tiedotetaan vielä erikseen.
Myös palvelun ohjeita on päivitetty ja uusimmat ohjeet kannattaa ladata aina palvelun
etusivulta https://verkkotietopiste.fi/. Myös käyttöohjepäivitys on tulossa pian.

Sekä sähköinen rajapinta että selainkäyttöliittymä ovat kuitenkin jo valmiita tietojen
syöttämistä varten. Viestintävirasto kehottaa kaikkia verkkotoimijoita kirjautumaan uudestaan päivitettyyn palveluun yritysasiakkaana ja aloittamaan tiedonsyöttämisen suunnittelun ja toteutuksen sen tai sähköisen rajapinnan kautta.

5. Paikkatietomarkkinat
Viestintävirasto on mukana Paikkatietomarkkinoilla tiistaina 7.11. klo 9.00–18.00. Tule
markkinoille keskustelemaan verkkotietopisteestä, tietojen syöttämisestä sekä verkkotietopisteen hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Kuulemme myös mielellämme palautettanne.
Katso ohjelma: http://www.maanmittauslaitos.fi/tietoamaanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/tapahtumat/paikkatietomarkkinat/ohjelma
Ilmoittautuminen kävijäksi: http://www.maanmittauslaitos.fi/tietoamaanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/tapahtumat/paikkatietomarkkinat/ilmoittaudukavijaksi

6. Yhteisrakentamisverkosto
Yhteisrakentamisverkosto toimii palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanavana yhteisrakentamiseen ja -käyttöön sekä verkkotietopisteeseen liittyvissä kysymyksissä. Verkostossa
on jo mukana 251 henkilöä 145 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

