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Sambyggnad har varit på tapeten på många håll under hösten. I detta nummer ger vi en kort 

sammanfattning av höstens evenemang samt några smakbitar om vad som är på kommande. 

Kommunikationsverkets sambyggnadsteam tackar varmt för det goda samarbetet och 

återkommer till de aktuella sambyggnadsfrågorna i början av nästa år med vår nya 

Traficom-image. År 2019 blir ett fint temaår för sambyggnad! 

I detta nummer: 

 Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 startade på Kommunmarknaden 

 Gemensam kommunikation om sambyggnad 

 Sambyggnad som tema på GIS-Expo 

 De första tävlandena publicerades i Seinäjoki 

 Information om sambyggnad till fjärrvärmeaktörer 

 Händelser i början av 2019 

Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 inledde temaåret 

för sambyggnad på Kommunmarknaden 

Under hösten har Kommunikationsverket samlat ihop alla betydande aktörer och nu söker vi 

tillsammans lösningar till de utmaningar som byggande av infrastruktur medför. På 

kommunmarknaden 12.9.2018 inledde vi en mångsidig åtgärdshelhet i syfte att öka sambyggnad. 

Den ettåriga kampanjen kulminerar i tävlingen "Årets sambyggnadsgärning 2019".  

I tävlingen söker vi nya innovativa verksamhetsmodeller och idéer för att underlätta sambyggnaden 

och öka samarbete med infrastrukturaktörer. Vi vill att de bästa praxis blir tillgängliga för alla och 

sätter fart på sambyggnader 
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Bildtext: Tävlingens start på Kommunmarknaden med samarbetspartner. I bilden: Sanna Mäyrä, 

Marika Kämppi, Marko Lahtinen, Raimo Mäki, Marianne Selkäinaho, Aatu Samppala, Reija Lång, 

Päivi Peltola-Ojala, Jarmo Matilainen, Paavo Taipale, Markku Hilden och Janne Mänttäri 

 
 

En bred front av centrala aktörer medverkar i att främja 

sambyggnad 

Tävlingen Årets sambyggnadsgärning 2019 arrangeras av Kommunikationsverket, Energiindustri, 

Energimyndigheten, FiCom, Finnet-förbundet, Kommunförbundet, kommunikationsministeriet, 

Trafikverket, jord- och skogsbruksministeriet, Finlands regionnät, Finlands 

Vattenförsörjningsandelslag och Vattenverksföreningen VVY. Tävlingen stöds också av Caruna, 

DNA, Elenia, Elisa, Lounea, Pälkäneen Valokuituverkot, Sitowise och Telia Finland. Arrangörerna 

har förbundit sig till att främja sambyggnad och god praxis vid den. 

 

 



Delta i tävlingen - Anmälningstiden går ut i slutet av mars 

2019 

Anmäl dig till tävlingen på www.yhteisrakentaminen.fi. Sista anmälningsdag är 31.3.2019. 

Tävlingen har två kategorier: en för kommuner och en för nätaktörers projekt. Vinnarna väljs av en 

jury som består av tävlingsarrangörerna - vinnarna publiceras under hösten 2019. 

Sambyggnad ett centralt tema på GIS-Expo 

Temat i Kommunikationsverkets monter på GIS-Expo i Helsingfors Mässcentrum 5-6.11.2018 var 

Nätverksinformationspunkten Verkkotietopiste.fi, sambyggnad och tävlingen Årets 

sambyggnadsgärning 2019. GIS-Expo är Lantmäteriverkets evenemang för geodataexperter. 

Kommunikationsverkets monter fick en hel del intresserade besökare som kunde bekanta sig med 

våra teman som för många var ganska nya. 

Första tävlingsprojekt publicerades i Finlands regionnät rf:s 

höstseminarium i Seinäjoki 

De första tävlandena publicerades 7-8.11 i samband med Finlands regionnäts höstseminarium i 

Seinäjoki. Kauhajoki stad, Pälkäneen Valokuitu Oy och Lakeuden Kuitu Oy anmälde sig först till 

tävlingen. Seminariets deltagare fick information om sambyggnad och sambyggnadstävlingen. 

Finlands regionnät bygger aktivt fibernät på olika håll i Finland och det är möjligt att utnyttja 

sambyggnad på många områden. 

 
 

I bilden: Esko Koskela, Pälkäneen Valokuitu Oy, Aatu Samppala, Sunet Oy och Jukka Kaarre, 

Lakeuden Kuitu Oy. 

Information om sambyggnad till fjärrvärmeaktörer 

Under temadagar för distribution av fjärrvärme 21-22.11 på Marina Palace i Åbo presenterade vi 

sambyggnad och Nätverksinformationspunkten för cirka 100 fjärrvärmeaktörer. Ämnet är ganska 



nytt för många, men sambyggnad fick bra respons. Nätverksinformationspunkten ansågs vara ett bra 

verktyg för samarbete. 

Mångsidig serie av sambyggnadsevenemang från början av 

2019 

 
 

För nätverksindustrin (Verkosto) arrangeras en mässa och ett seminarium i Tammerfors 23-24.1. 

Sambyggnad är temat för mässan där vi har flera presentationer. Du hittar vår monter A613 i A-

hallen. Välkommen! 

I januari startar vårt samarbete med Kommunförbundet. Under våren visar nämligen KuntaTV en 

serie av webbinarier om sambyggnad under rubriken "Fiksu verkonrakentaja" på 

Kommunförbundet LIVE. Det första webbinariet hålls den 28 januari kl. 14-15 och temat är Mitä 

ja miksi yhteisrakennetaan? / Sambyggnad - vad och varför? Följande webbinarier sänds den 11 

februari, 3 mars och 25 mars kl. 14-15. Webbinarierna är öppna för alla och upptagningarna blir 

tillgängliga på adressen kunta.tv. Mer information kommer i början av året, men pricka in datumen 

redan nu! 

Från början av 2019 är vi en del av Transport- och 

kommunikationsverket Traficom 

Transport- och kommunikationsverket Traficom startar 1.1.2019. Till det nya verket sammanslås 

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och en del av Trafikverket. Traficom är en 

myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, 

transport och kommunikation. Verket främjar trafiksystemets funktion och trafiksäkerhet och 

snabbar upp utvecklingen av digitaliseringen. Det stöder hållbar utveckling och ser till att alla i 

Finland har tillgång till trygga och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett 

rimligt pris. Verket sysselsätter cirka 900 personer på 15 orter. Huvudkontoret finns i Helsingfors. 

Efter årsskiftet finns verkets webbsidor på adressen traficom.fi. Trots ämbetsverksreformen 

fortsätter tjänsten verkkotietopiste.fi som hittills och adressen yhteisrakentaminen.fi fortsätter att ge 

information om sambyggnad. 



Välkommen till sambyggnadsnätverket! 

Sambyggnadsnätverket är en respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller 

sambyggnad, samutnyttjande och tjänsten Nätverksinformationspunkt på verkkotietopiste.fi.  

Anmäl dig till nätverket 

Kommunikationsverkets sambyggnadssidor omfattar aktuell information om nätverket och 

sambyggnaden. 

Tidigare nyhetsbrev på svenska hittar du här.  

Berätta dina kollegor och samarbetspartner om sambyggnadsnätverket och hur de kan ansluta sig 

till det! 

Vi tackar för det goda samarbetet och önskar alla en god jul 

och ett gott nytt år! Vi återkommer till 

sambyggnadsnyheterna i början av det nya året. 2019 blir ett 

fint gemensamt år! 

 

Ämnesord: Internet , Telefon , Television , Nät , Nätverk  

Uppdaterad 20.12.2018  
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