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Käyttötapauskuvaus
KÄYTTÖTAPAUKSEN NIMI: Rakennusluvan ennakkokäsittely
Yleiskuvaus

Laatija
Päiväys / Versio
Prosessi

Sähköisen työpöydän käyttö rakennushankkeeseen ryhtyvän tiimin ja
rakennusvalvonnan välisen kommunikoinnin tukena vaativan
rakennushankkeen valmistelu- / suunnitteluvaiheessa ennen rakennusluvan
hakemisvaihetta.

Hannu Vanhatalo
16.4.2010 / 1
Luvan ennakkokäsittely.

Käyttäjäroolit

Kuvataan käyttötapauksen käyttäjäroolit

Roolin oikeudet

rooli 1
rooli 2
rooli 3

Rakennushankkeeseen ryhtyvä / Hakija
Pääsuunnittelija
Lupakäsittelijä

Luku- ja kirjoitusoikeudet
Luku- ja kirjoitusoikeudet
Kaikki oikeudet

Esitiedot/ehdot

Hakijalla on tiedossa rakennuspaikka ja alustavat suunnitelmat / luonnokset
tulevasta rakennuksesta on käytössä sähköisessä muodossa.
Hakija on kirjautunut järjestelmään omilla tunnuksillaan.
Pääsuunnittelijalla on myös tunnukset järjestelmään.
Hakijalla ja pääsuunnittelijalla on lisäksi VETUMA-tunnukset (esim.
pankkitunnukset).

Käyttötapauksen kuvaus
1
Hakija luo uuden lupa-asian (ennakkokysely) järjestelmällä.
2
Hakija valitsee lupa-asiansa rakennuspaikan.
P1
3
Järjestelmä näyttää rakennuspaikkaan liittyvät tiedot, kuten osoitteet, omistajat ja tunnukset.
P2
4
Hakija tarkistaa tiedot sekä lisää puuttuvat ja korjaa virheelliset tiedot.
5
Hakija antaa pääsuunnittelijalleen oikeuden lisätä tietoja lupa-asiaan.
6
Hakija kirjautuu ulos järjestelmästä.
7
Pääsuunnittelija kirjautuu järjestelmään ja avaa lupa-asian tiedot.
P3
8
Pääsuunnittelija tarkistaa hakijan täyttämät tiedot sekä lisää hankkeen toimenpiteen
kuvauksen, tekniset tiedot ja liitteet (esim. luonnospiirustukset ).
9
Pääsuunnittelija varaa järjestelmällä ajan alueen lupakäsittelijälle.
10
Pääsuunnittelija kirjautuu ulos järjestelmästä.
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Alueen lupakäsittelijä vastaa ajan varaamisehdotukseen.
P4
Lupakäsittelijä tekee tapaamisesta muistion työpöydälle.
Pääsuunnittelija kirjautuu palveluun ja tarkistaa muistion, lisää lupa-asiaan päivitetyt
luonnospiirustukset ja lähettää lupa-asian liitteineen rakennusvalvonnan kommentoitavaksi.
P5
Järjestelmä pyytää pääsuunnittelijalta vahvaa tunnistautumista.
Pääsuunnittelija syöttää VETUMA-tunnuksensa, jonka jälkeen lupa-asia (ennakkokysely)
lähetetään rakennusvalvontaan kommentoitavaksi. P6
Järjestelmä lähettää pääsuunnittelijalle ja viranomaiselle sähköpostin, joissa on linkki lupaasiaan (ennakkokysely).
Lupakäsittelijä avaa työpöydän kautta päivitetyt luonnospiirustukset ja kommentoi niitä
työpöydän kautta pääsuunnittelijalle.
Pääsuunnittelija kirjautuu palveluun ja näkee rakennusvalvonnan kommentit.
P5

Poikkeukset
P1
P2
P3
P4

P5

Lopputulos

Muut vaatimukset
v1
v2
v3
Käyttötiheys

Muuta

Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, että rakennuspaikkaa ei löydy annetulla
Järjestelmästä ei löydy rakennuspaikkaan liittyviä tietoja. Hakija syöttää kaikki
tiedot itse.
Pääsuunnittelija ei näe hakemusta omilla tunnuksillaan ja ottaa yhteyttä hakijaan.
Esitetty aika ei sovi lupakäsittelijälle. Lupakäsittelijä ehdottaa toista ajankohtaa.
Ajan varaaja voi hyväksyä vastaehdotuksen tai ehdottaa toista ajankohtaa
työpöydän kautta.
Pääsuunnittelija ei näe palautetta edellisestä vaiheesta ja ottaa yhteyttä
lupavalmistelijaan työpöydän kautta.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tiimillä on edellytykset lupavaiheen suunnitteluun
ja rakennuslupahakemuksen täyttämiseen. Rakennusvalvonnan antama palaute
(muistiot, kommentit, vastaukset jne..) on työpöydän kautta nähtävillä.

Palvelun käyttö tulee onnistua yleisimmillä selaimilla (IE, Firefox…).
Palvelun käyttö tulee onnistua ilman järjestelmän kolutusta.
Tietojen haun ja kartan päivittymisen tulee olla nopeaa (alle 1 s).
Rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pääsuunnittelija aloittavat useita
rakennushankkeita vuodessa.

