RAIN-hanke
Teematyöpaja 4.3
Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta

30.8.2017 klo 8.30-12.15
VR Track Oy

Työpajan ohjelma
08.30 Isännän puheenvuoro

Kalle Toropainen

➢ Johdatus työpajaan

Lauri Merikallio

➢ BIM hyödyntäminen suunnittelusta ylläpitoon – case Finavia
Keskustelu

Kari Ristolainen

➢ Tiedonhallintaa asiakkaan elinkaarella
Keskustelu

Janne Katajamäki

9.45 Kahvitauko

Työpajaosuus:
➢ Tutkimustuloksia käyttäjälähtöisestä tiedonhallinnasta

Arto Tolonen
Harri Haapasalo

12.00 Jatkotoimenpiteet

Lauri Merikallio

12.15 Työpaja päättyy

Teematyöpajojen toimintalogiikka
1. Ensimmäisen kierroksen 2016 työpajoissa määritellään tarkennettuja tutkimussisältöjä
•

Alustukset ja ongelman kuvaukset

2. Toisen kierroksen 2016/2017 työpajoissa kuvataan tutkimusasetelma ja määritellään
empiiriset caset
•

Raportoidaan teoriaperusta ja empirian keräyksen set up sekä yritys-caseja. Työpajassa
käsitellään teoriaperustaa ja empiriaa.

3. Kolmannen kierroksen 2017 työpajoissa raportoidaan ja validoidaan alustavia tuloksia
•
•

Empiiristen tulosten esitys, haastaminen ja eväät jatkokäsittelyyn.
Mallit implementoinnille (muille kuin empirian caseille)

4. Neljännen kierroksen 2017/2018 työpajoissa raportoidaan yrityskohtaisia tuloksia
•

Empiiristen tulosten esitys, haastaminen sekä hyödyntäminen

5. Viidennen kierroksen 2018 työpajat
•

Raportoidaan työpakettikohtaiset tutkimustulokset (A-osio)

Kommentteja Janne Katajamäen
alustukseen
Kuka määrittelee, mitä tietoa tarvitaan/kerätään?

•
Tiedon käyttäjä/hyödyntäjä määrittelee tietotarpeen. Hyödyntäjää tulisi ajatella laajemmin aina
asiakkaan asiakkaaseen asti. Olemme käyttäneet termiä käyttäjänpolku, joka alkaa esim.
Sopivan asunnon ja tilan löytämisestä jatkuen käytön aikaan ja siitä vaihtoon tai purkuun.
• Voiko suunnittelun ohjelmistoja käyttää ylläpito-organisaation toimesta?
Suunnitteluohjelmistot on lähtökohtaisesti tarkoitettu suunnittelijoiden tarpeisiin. Mikään ei
tietysti estä tätä, mutta onko järkevää käyttää eri tarkoitukseen suunniteltua ohjelmistoa?
Ylläpito-organisaatio ja näihin liittyvät kolmannet osapuolet ovat käyttäjämäärältään
moninkertainen verrattuna suunnitteluorganisaatioon, jo tämä asettaa useita
toimintaedellytyksiä järjestelmille. Edelleen rajapintojen avulla eri ohjelmistojen parhaita puolia
voidaan hyödyntää yhteen, jolloin tiedon tuottaja, hyödyntäjä ja jalostaja voivat käyttää heille
parhaiten soveltuvaa ohjelmistoa.
Esimerkki toiminnasta Autodesk isona toimijana lähti viimein kehittämään pilvituotetta jossa on
hyvät kuvatut rajapinnat, kytkimme tähän rajapintojen avulla rTampuurin (rakennuttamisen
tiedonhallinta) dokumenttipankin, johon voidaan viedä suunnittelijan tuotokset versioituna.
Tänne tallennettuun tietomalliin taas pääse esim. valvoja kiinni r-tampuurin kautta ja pystyy
visualisoimaan suunnittelijoiden tuotokset ilman erillisiä asennettavia sovelluksia ja lisenssejä
laite- ja selain riippumattomasti. Peruskäyttäjälle tämä on varmasti helpointa.
Toisaalta tietohallintoa edustavana tahona kaikki irralliset asennukset ovat aina yksi
ylläpidettävä riski.

Kommentteja Janne Katajamäen
alustukseen
Onko pilvi turvallinen paikka tallentaa/päivittää tieota?

•
Klassikko! Henkilöt ovat aina suurin riski tietoturvan osalla, fakta Snowden.. Suosittelen
tutustumaan cloud First ajatukseen, meillä tämä on tietohallinnon valittu teema. Jos
katsotaan mitä esim Microsoft tekee jo perinteisen palvelinympäristön osalta ja miten
voimakkaasti kulmaa siirretään Azuren päälle palveluksi, niin näkee mikä suunta on.
Tietoturvaan liittyy myös paljon tietoturvan kannalta huonosti toteutettuja sovelluksia ja
ymmärryksen puutetta kokonaisuudesta Ja näin hallittavuuden puutetta.
Toki edelleen on hyvä muistaa että tieto on syytä luokitella ja hallinta sekä sijoitus sen
mukaisesti. Eräät asiakkaistamme asettavat tiedonkäsittelylle ihan eri standardeja ja tämä on
ymmärrettävää kohteet huomioiden. Näissä tapauksessa tietoturva nousee tehokkuuden ja
hyödynnettävyyden ja kollaboraation edelle.
Esimerkki tiedonluokittelusta;
• energianhallinnan kulutuslukemia luetaan sähköisesti = tietoturvan taso alhainen
(lukematieto)
• VS ohjaamme kiinteistön lämmitystä ja ilmanvaihtoa etänä = tietoturvan tarve korkea
(Ohjaustieto)
• VS asiakas allekirjoittaa sähköisesti vuokrasopimuksen = tietoturvan tarve erittäin korkea.
(henkilö ja eurotiedot)

Kommentteja Janne Katajamäen
alustukseen
• Miten elinkaarinäkökulma saadaan käytäntöön?
Tämä vaatii eri toimijoiden Oikeata yhteistyötä ja tavoitetta. Olemme valmiit lähtemään Heti mukaan jos
/kun oikeat yritykset saadaan asian äärelle. Reilusti vain yhteyttä jos asia on ollut teillä esillä.
• Miten varmistetaan alkuperäisen tiedon oikeellisuus? Tieto voi olla linkitetty oikein järjestelmien
välillä, mutta onko se oikeata?
Tiedonhallinnan perusteisiin kuluu käsite Master Data ja kenen vastuulla tämä on. Kuka vastaa
prosessista jossa data muodostuu ja miten tieto siirretään seuraavaan prosessiin. Ja vaikka kuinka
vastuutetaan henkilöitä, kun ihminen on välissä niin tieto korruptoituu ilman tiedon ylläpitoa ja
seurantaa. Tähän onneksi saadaan taas apuja tiedonkäsittelystä ja analytiikasta.
• Kuka omistaa ylläpitomallin?
Artisti, siis kuka omistaa kiinteistön? Muut tahot käytännössä jalostavat tai ylläpitävät tietoa. Näin ei
käytännössä kuitenkaan aina ole.
• Kiinteistön omistaja voi vaihtua jopa 3 kertaa ensimmäisen viiden vuoden aikana, miten
ylläpitomalli seuraa mukana?
Tunnistamalla mikä on oleellista ja standardisoimalla tämä tieto Sekä kehittämällä ja käyttämällä
rajapintoja tiedonsiirtoon. Ymmärtämällä että tiedolla on arvo.
Ostaisitko auton jonka valmistajaa, merkkiä, huoltohistoriaa, kulutusta ja kilometrejä et tiedä? Tai
tiedätkö myyjänä että myyntihinta ja –ajankohta on oikea.
• Tiedolla on monta käyttäjää: tilaaja, asukas, omistajat, viranomaiset, ylläpitäjä
Kyllä

Kommentteja Janne Katajamäen
alustukseen
•
Minkä arvoinen on rakennetieto ostajalle omistajanvaihdon yhteydessä?
Paljonko maksaa tämän tiedon kerääminen uudelleen esim. Seuraavan suunnitteluhankkeen yhteydessä Tai kun
seuraava omistaja aloittaa ylläpidon? Esim. Isännöitsijätodistuksen 183 tiedon ympärillä pyörii arviolta 30 milj€
liikevaihtoa vuositasolla, myydään olemassa olevaa tietoa eri tahoille.
•
Voisiko ennakoivaa analytiikkaa hyödyntää ylläpidon toimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden
ajoituksessa
Kyllä tai ainakin itse uskon tähän. Jätimme juuri kira-digiin kokeiluhakemuksen tähän ja
kiinteistönarvonmääritykseen liittyen, tästä lisää jos toteutus käynnistyy.
•
Miten tiedosta business sijoittajille?
En ole varma sainko kiinni tästä? Sijoittajien ydinbisnestä tämä ei taida olla, mutta osa ydinliiketoiminnan
toteutumista.
•
Pitäisikö kiinteistö- /infrastrategian laatiminen olla ensi tuote, jotta ylläpito ja tiedonhallinta tulisi
tarkoituksenmukaisemmaksi?
Tämä varmasti edistäisi asiaa, auttaa ymmärtämään kokonaisuutta
•
Avoimet standardoidut tiedonsiirtoformaatit on rakenteellista tietoa
Kyllä, kuvaus mitä ja miten.
•
Rakennuksella on monta elinkaarta; peruskorjausta alkaa alusta/tiedonhallinnan näkökulmasta näkyy
”korjaus”
Kiinteistöllä on tiedonhallinnan kannalta yksi elinkaari, joka toivottavasti on jatkossa yhtenäinen.
•
Avoimet rajapinnat hyvä juttu, käytäntö ei toki ole helppoa
Yhteistyö ja ymmärtäminen ovat välillä vaikeita asioita.

