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Työpaja 4.2
Käyttäjälähtöinen
tiedonhallinta
1.3.2017 klo 12.00-16.00 Malmitalo
Ala-Malmin tori 1, Helsinki
Piia Sormunen, Maila Herva, Tero Järvinen,
Minna Hurme, Jori Reijula

Agenda
12.00-13.00

Tervetuloa, Jack Westrén-Doll, Granlund Oy
Alustukset
1. Tiedonhallinnan kokonaismalli, Arto Tolonen, Oulun Yliopisto (25min)
2. Tiedonhallinnan prosessin johtaminen käytön ja ylläpidon näkökulmasta, Janne Katajamäki
Talokeskus (15min)
3. Tiedonhallinnan ja viestinnän haasteet rakennushankkeessa, Piia Sormunen, GC (15 min)

13.00-14.45

Työpajatyöskentely rinnakkaissessioina, fasilitaattori Piia Sormunen
A)
Miten tiedonhallinnan prosessia rakentamisessa tulisi johtaa käytön ja
ylläpidon näkökulmasta? Pj. Tero Järvinen
B)
Miten ja millaista tietoa tarvitaan hankkeen elinkaaren eri vaiheissa? Pj. Minna Hurme
C)
Miten sujuva osapuolten yhteisen tiedon hallinta organisoidaan? Pj. Piia Sormunen

14.45-15.00

Tauko

15.00-15.40

Työpajatulosten purku ja keskustelu tuloksista, puheenjohtajat, Lauri Merikallio, Piia
Sormunen

15.40-16.00

Tulosten analysointi ja next steps, Lauri Merikallio, Arto Tolonen
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Juuso Kuusinen
Salla Willberg
Niko Lahtinen
Johanna Arola
Maarit Sääksi
Eerik Jokinen
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Oulun yliopisto
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Miten johtaa rakennushankkeen
tiedonhallintaa, jotta lopputuloksena olisi
käyttäjälähtöinen tiedonhallinta?
Työpajan tavoitteina on vastata kysymyksiin:

1. Miten tiedonhallinnan prosessia rakentamisessa tulisi johtaa käytön ja ylläpidon
näkökulmasta? Pj. Tero Järvinen
2. Miten ja millaista tietoa tarvitaan hankkeen elinkaaren eri vaiheissa? Pj. Minna
Hurme, Pj. Maila Herva
•
Näkökulmat: infra- ja talorakentaminen, uudisrakentaminen,
korjausrakentaminen
3. Miten sujuva osapuolten yhteisen tiedon hallinta organisoidaan? Pj. Piia
Sormunen
• Ihmisten välinen viestintä yhteistoiminnallisessa projektissa
• Suunnittelussa ja rakentamisessa syntyvän tiedon ja datan hallinta

Työmenetelmä
Käytön ja
ylläpidon
näkökulma?
Pj. Tero

Työpaja klo 13:00-14:45
1. Jakaudutaan tasaisesti neljään ryhmään
Ryhmät valitaan omatoimisesti.
2. Me-vaihe, 15 min
Hiljainen hetki, kirjataan omat ajatukset lapulle
(ajatus/lappu).
3. Open Space 1,0 h
Työskennellään työryhmässä ja käydään läpi Mevaiheen kirjaukset – asetetaan ne taululle.
Jos et koe jonain hetkenä saavasi tai antavasi
mitään, vaihda paikkaa.

4. Yhteenveto 30 min
Kirkastetaan esille nousseet asiat.

Tieto hankkeen
eri vaiheissa
(talo)?
Pj. Minna

Tiedonhallinnan
organisointi
Pj. Piia

Tieto hankkeen
eri vaiheissa
(infra)?
Pj. Maila

Open Space filosofia
4 Periaatetta:
Kuka tahansa paikalle tullut on oikea henkilö
Mitä tapahtuukin, on oikea asia
Kun se alkaa, se alkaa
Kun se päättyy, se päättyy
Kahden jalan laki:
Jos et koe jonain hetkenä saavasi tai antavasi
mitään, vaihda paikkaa

Työpajat
”Miten johtaa rakennushankkeen
tiedonhallintaa, jotta lopputuloksena
olisi käyttäjälähtöinen tiedonhallinta?”

Loppukommentit
• Työpajassa pohdittiin, miten rakennetaan kuvaus yksinkertaisesti työpajassa käydyistä
keskusteluista ulkoiseen viestintään. Harri Haapasalo ja Lauri Merikallio vievät asiaa
eteenpäin.
• Jotta rakentamisen prosessi olisi selkeämpi, muuri rakentamisen ja ylläpidon välillä tulee
kaataa.
• Tulee pohtia, kuka ymmärtää kokonaisuuden: nykyisin kokonaisuus on osaoptimointia.
• Jotta prosessi olisi yhteneväinen, tulisi siitä olevan tuotteen ja sen sisällön pysyä läpi
matkan muuttumattomana.

• Elokuussa järjestetään seuraava tapaaminen koskien käyttäjälähtöistä tiedonhallintaa.
• Esitettiin ajatus, että elokuulle voisi pyytää tilaajan ja ylläpidon edustajia mukaan.
Ehdotettu: Teppo Salmikivi
• Tutkimusraportti toimitetaan RAIN-hankkeen osapuolille kommentteja varten. Näin
voidaan varmistaa että käytetty terminologia ja määrittely tukevat rakentamisprosessia.

Infra

Talo

Johtaminen

Organisointi

Työpaja-aiheet

Työpajan yhteenveto

1. Miten tiedonhallinnan prosessia
rakentamisessa tulisi johtaa käytön ja
ylläpidon näkökulmasta?

Kuva: Esa Halmetoja, Senaatti-kiinteistöt

Yhteenveto (Tero)
•

Työpajassa keskustelu oli aktiivista, mutta punaista lankaa oli todella vaikea löytää

•

Hankkeen tiedonhallintaprosessin johtamista vaikeuttaa mahdollinen tiedonhallinnan
strategian puuttuminen – hankkeen tiedonhallintaa ei ole aina mietitty

•

Yleisesti ”helppo” vastaus johtamisen mahdollistamiselle on kerätä ylläpidon
vaatimukset suunnittelun lähtötiedoksi ja varmistaa, että ne tulevat
huomioonotetuiksi. Ylläpitovaiheessa suuri osa tarjottavasta työstä on palveluja, jotka
eivät välttämättä ole sidottu tuotetietoon.

•

Todettiin, että rakennushankkeilta puuttuu standardoitu tapa kuvata tietoa (vrt. OY:n
pitämä luento tuotetiedonhallinnasta valmistavassa teollisuudessa). Tämä johtaa
projektikohtaisiin ratkaisuihin jolloin hankkeen tiedonhallinta ”keksitään” aina
uudelleen ja uudelleen.

•

Peräänkuulutettiin ”masterdata” –ajattelua, jota ei siis ole olemassa rakennusalalla.
Tarvitaan pitkän aikavälin visio/hanke, jonka tulisi pystyä standardisoimaan alusta
tiedon vaihdolle (Kiradigi –aspekti)

•

Jos rakennusprojekti on ns. ”elinkaarihanke”, niin uskotaan että urakoitsijalla /
tilaajalla on isompi intressi ottaa kiinteistöt tiedot paremmin haltuun.

Tiedonhallinnan johtaminen
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe

-

yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli

Hankevaihe - yläpuoli
Hankevaihe - alapuoli
Hankevaihe - alapuoli
Hankevaihe - alapuoli
Suunnittelutarjouskysely - yläpuoli

Suunnittelutarjouskysely - alapuoli

Strategia (Miksi? Sijoittuminen, omistamisen aikajänne)
Tarve: Mitä ja kenelle? Missä kunnossa?
Salkku (uudisrakennus, korjaus)
Talous (budjetti/realiteetit)
Käyttäjän palvelut/tarve
Rahavirtojen hallinta
Yhteistyön mahdollistaminen
Sisäiset standardisoidut prosessit
Ylläpidon kustannustavoitteet / määrittäminen
Tilaajan tuotetiedon hallinnan konseptin määrittely
Tuotteiden hankinnan organisointi
Ohjeet tietojen keruulle / hallinnalle
Rakennuksen haluttujen ominaisuuksien määrittäminen,
esim. rakennuskustannus, ylläpitokustannus,
rakentamisen aikataulu, tilojen miellyttävyys,
riskittömyys, ympäristöystävällisyys
Mitä tietoa loppukäyttäjä/omistaja tarvitsee? Mitä
laadunhallinnalta odotetaan?
Tilaajan ominaisuusvaatimukset
Lähtötietojen haku
Tuotetiedon hallinnan prosessivaatimukset,
datavaatimukset
Suunnittelun ohjeet + vaatimukset

Tiedonhallinnan johtaminen
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu

-

yläpuoli
yläpuoli
alapuoli
alapuoli

Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - alapuoli
Rakentaminen - yläpuoli
Rakentaminen - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Takuuaika
Takuuaika
Takuuaika
Takuuaika

-

yläpuoli
yläpuoli
yläpuoli
alapuoli

Ratkaisujen toteutus ja muutoksen hallinta
Erottaa tuotetieto ja tuotantotieto
Tuoterakenne
Keskeneräisen tiedon jako (uskallus + lupa)
Tuotetiedon hallinnan prosessivaatimukset,
datavaatimukset
Johtaminen vaatii standardisoituja ratkaisuja
Luottamuksen puute
Auditointi
S RR vaiheessa rakentamisesta vastaava
Tuotetiedon keruu / päivitys
Ratkaisujen lukitukset ja muutoksenhallinta
Käyttöönoton toteutus (koulutukset, ohjeet)
Rakennuksen suunnitelmanmukaisuuden varmistus
Kiinteistön omistaja omistaa tiedon! Missä se on? "Master
data"
Kiinteistöpitofirman kilpailutus
Ylläpitopalvelut integroidusti (+tiedonhallinta)
Lähtötietojen saatavuuden varmistus
Käyttövaiheessa "omistaja" vastaa käytöstä

Tiedonhallinnan johtaminen
Suunnittelu - yläpuoli
Suunnittelu - yläpuoli
Suunnittelu - alapuoli
Suunnittelu - alapuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - yläpuoli
Urakkatarjouskysely - alapuoli
Rakentaminen - yläpuoli
Rakentaminen - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Vastaanotto - yläpuoli
Takuuaika - yläpuoli
Takuuaika - yläpuoli
Takuuaika - yläpuoli
Takuuaika - alapuoli
Ylläpito - yläpuoli
Ylläpito - yläpuoli

Ylläpito - yläpuoli
Ylläpito - yläpuoli

Ratkaisujen toteutus ja muutoksen hallinta
Erottaa tuotetieto ja tuotantotieto
Tuoterakenne
Keskeneräisen tiedon jako (uskallus + lupa)
Tuotetiedon hallinnan prosessivaatimukset, datavaatimukset
Johtaminen vaatii standardisoituja ratkaisuja
Luottamuksen puute
Auditointi
S RR vaiheessa rakentamisesta vastaava
Tuotetidon keruu / päivitys
Ratkaisujen lukitukset ja muutoksenhallinta
Käyttöönoton toteutus (koulutukset, ohjeet)
Rakennuksen suunnitelmanmukaisuuden varmistus
Kiinteistön omistaja omistaa tiedon! Missä se on? "Master data"
Kiinteistöpitofirman kilpailutus
Ylläpitopalvelut integroidusti (+tiedonhallinta)
Lähtötietojen saatavuuden varmistus
Käyttövaiheessa "omistaja" vastaa käytöstä
PTS - suunnitelma hankkeen suunnittelijalle
Opit hankkeesta, seuraavan hankkeen valmistelu
Käytönaikaiset palvelut/prosessit (huolto, kunnossapito,
vuokraus, jne..)
Tuotetiedon hallinnan konseptointi, Suomen kansallinen hanke

Tiedonhallinnan johtaminen
Kommentit
Kommentit
Kommentit

Miksi jälkihoito ei voi liittyä rakentamiseen? Jos huomioitaisiin elinkaariajattelu, myös
palvelunäkökulmasta?
Pidemmät takuuajat ja siten kiinteistöjen hallinta, miten päästään muurista eroon?
Ylläpitopalvelujen kilpailutus ja miten toteutetaan?
Ylläpitovaiheessa tuote on jaettu varaosaluetteloksi, ei kokonaisuudeksi – näin muilla
teollisuuden aloilla.

Kommentit

Alussa tuotteen dna-pysyy tuotteille samana, ja lopuksi dna-on jaettu varaosiin.

Kommentit
Kommentit
Kommentit

Ylläpitovaiheessa suurin osa on palveluita, eikä tuotteita.
Miten johdetaan tietoa ja miten saadaan tietoa siirtymään.
Kaikki voidaan tehdä palveluksi.
Jos Suomessa esimerkiksi halutaan harmonisoida kokonaisuutta, niin kokonaisuuden pitää
olla yhteneväinen ja määritelty standardein (äitipuu), jotta tuotteet ymmärretään
toimijasta riippuen samalla tavalla.
Yksittäisen toimijan on haastava toteuttaa kokonaisuutta yhtenäisen järjestelmän
luomiseksi.
Hankkeen tiedonhallinnan manageri?
Iso muutostarve ja miten entä kuka vie eteenpäin?
Jokainen voi omassa työssään tukea Lean ajattelua.
Rakennetaan rajapintoja ja rakennetaan niitä.
Miten rakentaisimme kuvan keskusteluista, jotta saisimme yhdellä kuvalla esitettyä
selvästi puutteet ja ongelmat. RAIN-hankkeen esitystapa, viestintä? Puheenjohtaja – Harri
ja Lauri pohtivat asiaa.
Miten Rain hankkeen ajatukset yhdistetään Kiradigi hankkeeseen?

Kommentit
Kommentit

Kommentit
Kommentit
Kommentit
Kommentit
Kommentit
Kommentit

2A. Miten ja millaista tietoa tarvitaan
hankkeen elinkaaren eri vaiheissa? - Infra

Yhteenveto (Maila)
•

Paljon tietoa jää edelleen siirtymättä, sitä ei ole tai se on puutteellista.

•

Keskiössä tavoitteiden määrittäminen pohjautuen käyttäjän/käytön tarpeisiin ja
tämän tiedon siirtyminen eheänä koko hankkeen elinkaaren läpi.

•

Tilaajan prosessit ja arvovalinnat tunnettava niin suunnittelussa kuin rakentamisessa.

•

Hankkeen alkuvaiheessa tärkeää ymmärtää ja jakaa tietoa
•

Nykytilasta

•

Rajoitteista

•

Lähtötiedoista (tunnetut ja tuntemattomat)

•

Rakentajan hyvä saada tieto suunnitteluvaihtoehdoista sekä rakentamisen
vapausasteista.

•

Ylläpitoon siirryttävä toteumatieto sekä tieto käytetyistä materiaaleista ja laitteista sekä
käytettävistä varaosista.

•

Kunnonseuranta ja muut lähtötiedot käytöstä ja ylläpidosta oltava käytettävissä, kun
korjausrakentamishanketta suunnitellaan.

Tieto Infrahankkeissa
Hankevaihe - uudisrakentaminen

Nykytila (materiaalivarat, rakenteet)

Hankevaihe - uudisrakentaminen

Rajoitteet ja kiellot

Hankevaihe - uudisrakentaminen

Tavoitteet ja tarve
Ylläpidon hinta vuodessa (elinkaaren ajalle kumuloituva
hinta)
Kokonaisvaikutus muihin liikenne/ympäristön
kustannuksiin
Poliittisen päätöksen tuki
Olemassa olevan infran kunto ja uusimistarve
Olemassaolevat järjestelmät
Muutosten/tiedon lisääntymisen menettelyt
Tarjouskysely
Hankkeen tavoitteet
Tunnetut lähtötiedot
Tunnistetut tietopuutteet
Olemassaoleva infra (putket, johdot, tarkka sijainti)
Lähtötiedot / nykytila (varmuus-%?)
Hanketta rajoittavat tekijät (luonto, suojelu, maisema)
Sidosryhmät (viranomaiset, yhteisöt, yksityiset)
Tehdyt selvitykset (GEO, PIMA, PW, luonto)
Urakkakyselymuoto
Suunnittelu
Hankkeen tavoitteet

Hankevaihe - uudisrakentaminen
Hankevaihe - uudisrakentaminen
Hankevaihe - uudisrakentaminen
Hankevaihe - korjausrakentaminen
Hankevaihe - korjausrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - korjausrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - korjausrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen

Tieto Infrahankkeissa
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu
Suunnittelu

-

uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
korjausrakentaminen
korjausrakentaminen
korjausrakentaminen

Suunnittelu - korjausrakentaminen
Suunnittelu - korjausrakentaminen
Urakkatarjouskysely - uudisrakentaminen
Urakkatarjouskysely - uudisrakentaminen
Urakkatarjouskysely - uudisrakentaminen
Urakkatarjouskysely - uudisrakentaminen
Urakkatarjouskysely - korjausrakentaminen
Urakkatarjouskysely - korjausrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Vastaanotto - uudisrakentaminen

Suunnitteluperusteet
Tilaajan prosessit
Tilaajan arvovalinnat
Luvat + hyväksynnät
Rajoitteet/vapausasteet
Suunnitteluperusteet
Ratkaisumallit
Suunnitelman tarkkuus (virheen suuruus,
vaihtelu/haarukka)
Geometria
Urakkakysely
Hankkeen tavoitteet
Tunnetut lähtötiedot
Tunnistetut puutteet
Maamateriaalin käyttökelpoisuus
Rajoitteet/vapausasteet
Koneohjausmalli
Hankkeen tavoitteet & mittarit
Suunnittelussa tutkitut vaihtoehdot
Tilaajan prosessit
Mihin/miten tiedot tallennetaan (tilaajan arkistot)
Hankkeen tavoitteet

Tieto Infrahankkeissa
Vastaanotto - uudisrakentaminen
Vastaanotto - korjausrakentaminen
Takuuaika - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Hankevaihe - yhteenveto

Hankevaihe - yhteenveto
Hankevaihe - yhteenveto
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe

-

yhteenveto
yhteenveto
yhteenveto
yhteenveto

Hankevaihe - yhteenveto: korjausrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - yhteenveto

Tietoiset valinnat (riskirakenteet)
Toteutuneet mitat/muodot/sijainti
Tiedot havaituista virheistä (vakavuus, korjaus)
Tieto käytetyistä materiaaleista ja laitteista
Varaosatieto
Toteumatieto (toteumamalli, tarkat metatiedot,
rakentamisen aikainen geosuhdetieto)
Hankkeen tavoitteet?
Tehdyt ylläpitotoimenpiteet
Käyttäjän/käytön tarpeet ja palaute
Tavoitteet (toiminnalliset, laadulliset, ympäristölliset,
käyttökalusto, turvallisuus, tiedonhallinnalliset,
yhteiskunnalliset)
Tavoitteet pohjautuen käyttötarpeeseen koko elinkaaren
läpi
Rajoitteet
Nykytila
Palaute aiemmista hankkeista (kaikki vaiheet!)
Nykyinen käyttö ja käyttäjät
Kunnonseuranta & muut lähtötiedot käytöstä ja
ylläpidosta korjausrakentamiseen
Tunnetut/tunnistamattomat lähtötiedot

Tieto Infrahankkeissa
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Urakkatarjouskysely - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Vastaanotto - yhteenveto
Vastaanotto - yhteenveto
Takuuaika - yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto

Rajoitteet
Suunnittelun lähtötiedot
Tilaajan prosessit ja arvovalinnat
Ylläpidon ja käytön tietotarpeet ja palaute toteumasta
Suunnitelmatarkkuus
Käytön tuomat rajoitteet korjausrakentamiseen
Rakentamisen lähtötiedot
Suunnittelun vaihtoehdot
Vapausasteet
Tilaajan prosessit ja arvovalinnat
Suunnitelmat
Koneohjausmallit
Tietoiset valinnat
Riskit
Tiedot havaituista virheistä
Toteumatieto
Käytön rajoitteet
Materiaalit, laitteet, vara-osat
Tehdyt toimenpiteet

2B. Miten ja millaista tietoa tarvitaan
hankkeen elinkaaren eri vaiheissa? - Talo

Yhteenveto (Minna)
•

Työpajassa yhteenvetona todettiin hankkeen tiedon olevan elinkaaren aikana moninaista ja se
jakautuu karkeasti kolmeen eri vaiheeseen:
1.

Hankkeen alussa, käsitellään aloitukseen liittyviä tietoja (lähtötiedot, tilaajan tarpeen
huomioiminen, elinkaarinäkökulma)

2.

Hankkeen aikana liikkuva tieto on moninaista ja sen hallinta haastavaa. Jopa yhden
organisaation sisällä prosessit saattavat vaikuttaa tiedon siirtymiseen.

3.

Hankkeen valmistuttua tietoa on paljon, sen oikeellisuus, ajantasaisuus ja yhtenäisyys
on usein puutteellista

•

Havaittiin, että perinteinen suljettu ja pilkottu prosessi ei tue tiedon liikkumista ja välittymistä
hankkeen elinkaaren aikana. Avainsanoja ovat avoimuus, luottamus ja uusi ajattelutapa. On
myös tärkeää, että osataan käyttää tietoa ja mahdollistetaan ”keskeneräisen” tiedon
antaminen hankkeen sisällä muille osapuolille.

•

Todettiin, että tiedon käyttäjä vaihtuu hankeosapuolten vaihtuessa, tämä asettaa haasteen
tiedon välittymiselle.

•

Kirjatun ja laaditun tiedon lisäksi elinkaaren aikana välittyy merkittävästi myös
päätöksentekoon ja viestintään liittyvää tietoa. On tärkeää, että alussa viesti ymmärretään ja
kirkastetaan, projektin aikainen viestintä on hallittua (päätökset ja vastuut selvillä). Ja
toisaalta pohdittiin sitä, miten päätöksentekoprosessit ja viestintä taltioidaan hankkeen
ylläpidon sekä peruskorjausten tueksi ja tiedoksi.

Tieto talohankkeissa
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe
Hankevaihe

-

uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen
uudisrakentaminen

Hankevaihe - uudisrakentaminen
Hankevaihe - uudisrakentaminen
Hankevaihe - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - uudisrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - korjausrakentaminen
Suunnittelutarjouskysely - korjausrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen
Suunnittelu - uudisrakentaminen

Projektin toteutusmuoto ja sen vaikutus
Rakennuksen käyttötarkoitus ja tavoite
Käyttäjien huomioiminen
Prosessin määrittäminen, hyväksyttävät menetelmät
Budjetti, aikataulu, osapuolet, vastuuhenkilöt
Tehtäväluettelot, hankkeen tavoitteet, eteneminen
Hankesuunnitelman lähtökohta (yksittäisten
suunnittelualojen lähtötiedot)
Mallinnus, tavoitteet, käyttötarkoitus
Pre-hankevaihe: investointipäätöstiedot, tarvetiedot
Projektin laatutasoon liittyvät tavoitteet
Lähtötiedot suunnitteluun eri elinkaaren vaiheisiin
Tieto tilaajalle tarvittavista ja kriittisistä lähtötiedoista
Tehdyt päätökset, päätösten muutos, tehtävät
Suunnittelun lähtötiedot
Tuotteistustiedot
Suunnitellut määrät/massat, tunnuslukuja (esim teräs,
betoni, palkit, pilarit, määrät, massat)
Luonnossuunnittelun asiakirjat, hyväksyttämisen
muutokset, päätökset
Rakennuslupamateriaali
Urakkalaskentasuunnitelmat
Täydentävät suunnitelmat

Tieto talohankkeissa
Urakkatarjouskysely - uudisrakentaminen
Urakkatarjouskysely - korjausrakentaminen
Urakkatarjouskysely - korjausrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - uudisrakentaminen
Rakentaminen - korjausrakentaminen
Rakentaminen - korjausrakentaminen
Vastaanotto - uudisrakentaminen
Vastaanotto - uudisrakentaminen
Vastaanotto - uudisrakentaminen
Vastaanotto - korjausrakentaminen
Takuuaika - uudisrakentaminen

Määrätiedot (pinta-alat, kalusteet ja varusteet)
Tietoturva
Kuka omistaa tiedon
Laadunvarmistustiedot (esim. piiloon jäävät rakenteet,
mallikatselmustiedot, mittaukset)
CE-merkinnät, hyväksynnät, tarkastukset
Rakentamisaikaiset muutokset, päätökset
Punakynäversiot suunnitelmista huoltokirjaan
Ohjelmien sisältämä tieto ja tiedonsiirto
Tiedon johtaminen
Vika- ja puutelistat
Talon sisäinen tiedonvaihto
Organisaatiot, masterdata
YB, "as built"-tiedot
Hoidetaan havaitut "virheet", tieto eteenpäin

Tieto talohankkeissa
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - uudisrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Ylläpito - korjausrakentaminen
Hankevaihe - yhteenveto
Hankevaihe - yhteenveto
Hankevaihe - yhteenveto
Hankevaihe - yhteenveto
Suunnittelutarjouskysely - yhteenveto
Suunnittelutarjouskysely - yhteenveto
Suunnittelutarjouskysely - yhteenveto
Suunnittelutarjouskysely - yhteenveto

Kulutustiedot (lämpö, vesi, sähkö)
Huoltokirja, kodin kansio
Tehdyt koneiden huollot + korjaukset
Uudet järjestelmät
Ylläpito, perustarveselvitys, huoltokirja
Laitetiedot
Tilatiedot <-> tietomalli
Taloudelliset tiedot
Älykkyys, automatisointi
Tilaajan tarpeen huomioiminen, tavoiteasetanta
Miksi rakennettiin?
Alussa viestin ymmärtäminen ja kirkastaminen
Hankeosapuolet vaihtuvat. Tiedon käyttäjä vaihtuu.
Prosessit, lähtötiedot, investointipäätös, osapuolet,
kokonaisuus
Elinkaarinäkökulma
Päätökset, vastuutukset
Käyttäjähallinta ja oikeudet

Tieto talohankkeissa
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Suunnittelu - yhteenveto
Urakkatarjouskysely - yhteenveto
Urakkatarjouskysely - yhteenveto
Urakkatarjouskysely - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Rakentaminen - yhteenveto
Vastaanotto - yhteenveto
Takuuaika - yhteenveto
Takuuaika - yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Ylläpito - Yhteenveto
Kommentit
Kommentit
Kommentit

Tiedonkulku hankkeen eri vaiheissa
Lähtötiedot
Asiakas, investori, suunnittelu, rakentaja
Avoimuus, luottamus
Uusi ajattelutapa
Miten voin antaa keskeneräistä materiaalia?
Moninaista tietoa: sen siirtyminen ja hallinta haastavaa
vaiheiden lähtötiedot, päätökset, dokumentit
Projektinaikainen viestintä
Viranomaisvaatimukset
Organisaaatioiden sisäiset prosessit haastavat
Peruskorjaus -> vanhan tiedon saatavuus
Perinteinen: suljettu ja pilkottu (informaation jakaminen)
Palvelualustaportaali?
Arkistotieto yleensä
Ylläpidon yhtenäisyys, tietojen oikeellisuus, automatisointi
Perustarveselvitys, huoltokirja, kodin kansio, kulutustiedot, tietomalli
Miten viestintä säilötään ja dokumentoidaan?
Miten suunnittelija pääsisi tilanteeseen, jossa hän uskaltaisi antaa
keskeneräistä tietoa eteenpäin ilman, että joutuu ”hirteen” väärän
tiedon antamisesta?
Lopullinen tieto parempaa, jos uskalletaan käyttää prosessin aikana
myös raakiletietoa.
Tuotetiedolla pitäisi olla elinkaaristatus. Statustiedon pitää olla kaikkien
tiedossa ja sitä pitää kunnioittaa ja sen merkitys ymmärtää.

3. Miten sujuva osapuolten yhteisen tiedon
hallinta organisoidaan?

Yhteenveto (Piia)
•

Työpajassa havaittiin, että haasteet koskevat seuraavia osa-alueita tiedonhallinnan
organisoinnissa

1. Kokouskäytännöt
2. Tiedon reaaliaikaisuus
3. Tiedon siirtyminen oikeille henkilöille
4. Vastuut tiedonhallinnan organisoinnissa
5. Yhteistoiminnallisen rakentamisprosessin ymmärtämiseen
•

Havaittiin, että kaiken keskiöön nousee yhteistoiminnallisen rakentamisprosessin
ymmärrys ja yhteisten pelisääntöjen ja toimintamallin laatiminen hankkeen alussa.
Toimintamalli sisältää prosessin kuvauksen ja tiedonhallinnan. Big Room:in toiminnan
määritys on myös oleellinen osa toimintamallia.

•

Yhteistoiminnalliseen työskentelyn koordinointiin tulee olla nimettynä vastuullinen
henkilö toimiakseen hyvin.

Tiedonhallinnan organisointiHaasteet?
1 Kokouskäytännöt
1 Kokouskäytännöt
1 Kokouskäytännöt
1 Kokouskäytännöt
1 Kokouskäytännöt
1 Kokouskäytännöt
2 Tiedon reaaliaikaisuus
2 Tiedon reaaliaikaisuus
2 Tiedon reaaliaikaisuus
2 Tiedon reaaliaikaisuus

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
Tiedon
Tiedon
Tiedon
Tiedon
Tiedon
Tiedon
Tiedon
Tiedon

Tiedon reaaliaikaisuus
Tiedon reaaliaikaisuus
Tiedon reaaliaikaisuus
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille
siirtäminen oikeille henkilöille

Ymmärrys hankkeen alussa: mitä tietoa hankkeessa tulee olemaan
Ymmärrys, mitä tietoa muilla on ja mitä tietoa tarvitaan
Kokousten valmistelu puutteellinen (johtuu kiireestä, joka johtuu
huonosta tiedonhallinnasta)
Kokukset huonosti valmisteltuja - aina sama agenda
Suuri määrä kokouksia, tavoitteet ja toimenpiteet hukassa
Pitkät kokoukset, joissa liian yksityiskohtaista asioiden läpikäymistä
Muistiokäytännöt myöhässä, tehtävien toteutumista ei seurata
Tieto vanhenee ilman että tarpeelliset osapuolet saavat siitä tiedon.
Kaikki ei ole mukana päättämässä kaikista asioista, mutta tarvitsee
sitä tietoa lähtötietona omaan toimintaan
Ei yhteistä kanavaa / tietoa tuotetaan niin paljon, että oikean ja
relevantin tiedon kaivaminen hankalaa
Muistiot hukkuvat sähköposteihin ja projektipankkiin
Tietoa hukkuu prosessin aikana (esim. sähköpostit)
Tieto sähköpostikansiossa, tietoa pirstaleittain useissa paikoissa
Nähdään eri tavalla
Oleellista tietoa ei hahmoteta
Miten saada tietoa alhaalta ylös?
Tieto on henkilöitynyttä
Henkilöstövaihdokset kesken hankkeen -> sitouttaminen
Avainhenkilöt kiireisiä - priorisointi
Tietoa ei osata hyödyntää
Miksi me laaditaan muistioita?

Tiedonhallinnan organisointiHaasteet
4
4
4
4

Kuka määrittää tiedonhallinnan organisoinnin?
Kuka määrittää tiedonhallinnan organisoinnin?
Kuka määrittää tiedonhallinnan organisoinnin?
Kuka määrittää tiedonhallinnan organisoinnin?
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
5 yhteistoiminnallinen rakentamisprosessi
Kommentit
Kommentit

Tekniset järjestelmät ja kulttuurit törmäävät
Asennen tiedon tuottamiseen
Asenne tiedon omistajuuteen
Oletetaan että asiat hoituvat
Tiedon jakaminen (millaista tietoa voi jakaa)
Tietoa useassa paikassa eli hajautuneena
Sama tieto ei ole kaikkien käytettävissä
Tavoitteet puuttuvat
Rakentamisprosessin ymmärrys
Puuttuva ymmärrys toisten osapuolten tietotarpeista
Suunnitteluaikataulut eivät ole yhdessä tehtyjä
Suunnittelutietojen vaihtoaikataulut laatimatta
Tieto on dokumenttipohjaista
Kuinka tieto siirtyy oikealle henkilölle oikeaan aikaan –
eikö riitä, että tieto on jossain olemassa.
Toimintatapojen pelisääntöjen sopiminen alussa on
tärkeää.

Tiedonhallinnan organisointi –
Kehitysehdotukset
Kehitysehdotukset - Big Room ja kokouskäytännöt Miten projektin Big Room toimii? Yhteinen näkemys
Kehitys (työpajat, Big Room, kehitysehdotus, tiedon
Kehitysehdotukset - Big Room ja kokouskäytännöt
hallinnan suunnittelu projektin alussa, resurssointi)
Kehitysehdotukset - Big Room ja kokouskäytännöt Kokouksille selkeät ohjeet etukäteen, valmisteltu aineisto!
Kehitysehdotukset - Big Room ja kokouskäytännöt Yhteiset työtilat ("BEI", ALIBG", "VBG")
Kehitysehdotukset - Big Room ja kokouskäytännöt Käyttäjä mukana ja/tai ylläpitäjä
Kehitysehdotukset - Tiedon reaaliaikaisuus
Sähköpostin vähentäminen
Kehitysehdotukset - Tiedon reaaliaikaisuus
Työkalut ja niiden valinta
Projektinhallintatyökalu (jolla voidaan vähentää
Kehitysehdotukset - Tiedon reaaliaikaisuus
sähköpostiliikennettä)
Kehitysehdotukset - Tiedon siirtyminen oikeille
Käyttäjä + data
henkilöille
Kehitysehdotukset - Tiedon siirtyminen oikeille
Tiedon siirtyminen (alhaalta ylös, ylhäältä alas)
henkilöille
Kehitysehdotukset - Tiedon siirtyminen oikeille
Miten voitaisiin toteuttaa tiedonsiirtyminen työmaalta
henkilöille
tehokkaammin (esim. vakiokaavake -> toimintamalli)

Tiedonhallinnan organisointiKehitysehdotukset
Kehitysehdotukset - Kuka organisoi?
Kehitysehdotukset Kehitysehdotukset Kehitysehdotukset rakentamisprosessi
Kehitysehdotukset rakentamisprosessi
Kehitysehdotukset rakentamisprosessi
Kehitysehdotukset rakentamisprosessi
Kehitysehdotukset rakentamisprosessi
Kehitysehdotukset rakentamisprosessi

Kuka organisoi?
Kuka organisoi?
Yhteistoiminnallinen
Yhteistoiminnallinen
Yhteistoiminnallinen
Yhteistoiminnallinen
Yhteistoiminnallinen

Yhteistoiminnallinen

Kehitys (projektikalenteriin aikaa "raivaaminen", jotta on
aikaa pitää kokonaisuuden lankoja käsissä)
Vastuullinen hlö tulee olla nimettynä
Vastuut ja roolit
Haetaan yhteisymmärrys alussa
Osaoptimoinnista kokonaissuunnitteluun!
Suunnitellaan ja seurataan
Sovitaan pelisäännöt
Asetetaan tavoitteet
Sitoudutaan pelisääntöihin

Hyvä aktiivinen ilmapiiri,
hyviä ideoita. Aikataulu
hieman tiukka, ehkä tunti
lisää aikaa seuraavaan.

Työpajat hyviä –
asiat tulee
pohdittua eri
asiantuntijoiden
näkövinkkelistä

- Herätti runsaasti
keskustelua

Yksi parhaista

Teppo Salmikivi
paikalle

Alustukset menivät hieman
pitkäksi

Teemme asiakkaistamme
edelläkävijöitä!

Piia Sormunen, TkT

Maila Herva, TkT

Toimialajohtaja,

Laatupäällikkö,

neuvonantopalvelut

Granlund Oy

p. 040-6533118

p. 0400-175142

piia.sormunen@granlund.fi

maila.herva@granlund.fi

