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TIIVISTELMÄ 

VlSI  on  menettelytapa  MVR-hankkeiden  läpiviennin  tehostamiseksi tiedon- 
hallintaa  ja  viestintää parantamalla.  

VISI -lyhenne  on  peräisin  hollanninkielisestä kehityshankkeen  nimestä  
"Voorwaarden scheppen voor invoeren standasrdidatie ICT  in  GWW-sector" 

 eli "Edellytysten luominen tiedon  ja  viestintäyhteyksien  menetelmien  (ICT)  
yhtenäistämiseksi maa-  ja  vesirakennusalalla". Hollantilaishankkeen  tavoit-
teena oli kehittää yleinen malli numeerista (digitaalista) viestintää varten si-
ten, että suuriin  ja  monimutkaisiln  infra-alan hankkeisiin osallistujat voivat 
järjestää viestinnän  ja  yhteistyön  joustavalla  tavalla. Tällä tavalla pyrittiin 
pienentämään kustannuksia  ja  lyhentämään rakennushankkeiden  läpivienti-
aikaa.  Kehityshankkeeseen  osallistui  mm.  tilaajaorganisaatioiden  (kuten  pai

-kallis-  ja  valtionhallinto),  insinööritoimistojen,  urakoitsijoiden, liittojen  ja  IT- 
yritysten edustajia.  

VISI:n ydinpiirteitä: 
- VISI:n  lähtökohta  on  käsitteiden määrittely totutusta  poikkeavalla  ja  osin 
uudella tavalla.  VISI:ä  voi käyttää  vain  sitoutumalla  sen  käsitteistöön. 
- VISI:n  käsitteistö  on  kehitetty niin  tarkoitushakuisesti,  että  se  ei  kovin  hyvin 
vastaa (millään kielellä) rakennusalan vakiintunutta  käsitteistöä. VISI:n  hyö-
tykäyttö edellyttää paneutumista  ja  sitoutumista  sen  käsitemääritelmiin 
- Tiedonsiirto  on  ketjutettu:  kaikille toimille  on  aloitteentekijä,  aloite näkyy  
VISI:ssä,  samoin vastaus aloitteeseen  ja  kaikki seuranneet toimet.  
-  Kaikkien  toimijoiden  vastuu  on  kuvattu: jokainen  toimija  tietää, mitä häneltä 
odotetaan  ja  mihin hänen  valtuutuksensa  ulottuu.  
- Tiedonsiirto  on  kaksisuuntaista:  viesteihin liittyy palaute joko toimien  hy

-väksyntänä  tai  tiedon saamisen  kuittauksina. 
- VISI:in  kertyy aukoton  historia projektin  etenemisestä  ja  jokaisen  toimijan  
saamasta tiedosta sekä annetuista vastauksista. Jokainen  tiedonsiirto  edel-
lyttää  vastaanottajalta  reaktiota (hyväksyntä  tai  kuittaus  tiedon saannista), 
minkä vuoksi  toimintavastuun pakoileminen  käy hankalaksi.  
- VISI:ssä kirjanpidolla  tarkoitetaan  lokikirja-tyyppistä kuvausta hankkeen lä-
piviennistä, ei  taloushallinnon  dokumenttia,  joka  sekin  on  mandollista tuottaa  
VISI:n  avulla. 

Hyväksynnän perusteet voidaan sisällyttää  VlSI  :in.  Erityisesti suunnitelma- 
asiakirjojen, rakennustyön tuloksen  ja  ylläpidon tuloksen  hyväksyttävyyspe

-rusteet  selkiinnyttävät  kaikille osapuolille tilaajan tavoitteen.  

VlSI  pyrkii varmistamaan yhteistyön  ja  viestinnän tehokkaan järjestämisen  ja 
 rakenteen. Lisäksi  VlSI  pyrkii hyödyntämään  internet-pohjaista  viestintää. 

Tavoitteen saavuttamiseksi täytyy selkeästi kuvata, kuinka  vastuut  (osapuol-
ten roolit)  on  jaettu, mitä viestejä tarvitaan,  ja  mitä  tietosisältöä  näissä vies-
teissä  on  oltava. Suomessa esimerkiksi  Rakennustietosäätiön nimikkeistö- 



järjestelmä  on  sovellettavissa viestien tietosisällöri määrittelyssä  ja  yhteen-
sovittamisessa alan asiakirjoihin. 

VISI:n  toteutuksessa keskeisessä asemassa  on  tarjouspyyntöasiakirja.  Se 
on  hankkeen lopputuloksen kuvaus. Tarjouspyyntöasiakirja  on  olennainen 
VlSl:ssä esiintyvälle 'integroidulle yhteistyökonseptille', kumppanuusmallille. 
lntegroidun yhteistyökonseptin tunnusplirre  on,  että hankkeen työnjako,  vas

-tuut  ja  riskit nimetään  ja  sovitaan etukäteen. Siten tarjouspyyntö  on  muun 
toiminnan lähtökohta  ja  verrannollinen perinteiseen urakkasopimuksen sisäl-
lön määritykseen. Tarjouspyynnön tyyppi voi jopa vaihdella toimivuusperus-
teisista vaatimuksista lopulliseen suunnitelma-asiakirjaan teknisine kuvauk-
sineen. Tarjouspyynnön vastaus puolestaan  on  riippuvainen toimeksisaajalle 
annettujen suunnitteluprosessin osuuksien suorittamisen laadusta  ja  laajuu-
desta. 

Yhteistoimintamalli  on  toinen keskeinen VISI:n piirre.  Sen  mukaan hankkee-
seen osallistujien  on  saavutettava yhteisymmärrys kaikkien osapuolten 
asemasta yhteistyörakenteessa koskien 

•  rakentamisen organisointimallia; 
• urakkamuotoa; 
• urakkatarjousmuotoa; 
•  ja  hankkeen tietojen toimittamista.  

Kaiken  tämän tavoitteena  on  projektiorganisaatio  ja  prosessin käsittely, jois-
sa taloudellisten  ja  yhteiskunnallisten riskien hallinta  ja  vastuunjako  tulevat 
kannetuiksi. 



ESIPUHE  

Koko  rakennusala  ja  erityisesti  INFRA-rakentaminen  on  muutostilassa. 
 Hankkeet ovat muuttumassa roolijaoltaan (esimerkiksi suunnittelu - toteutus) 

 ja  vastuurajoiltaan  (elinkaaren aikainen hallinta). Samanaikaisesti hankkel
-den  tavoiteasetannassa  siirrytään rakennetyyppejä kuvaavista teknisistä 

vaatimuksista lopputuotteen ominaisuuksia kuvaaviin toimivuusvaatimuksiin. 

Muutosten seurauksena osapuolten kommunikaation  ja  vastuurajojen  hallin-
nasta tulee uudentyyppistä. Myös riskien  ja  kustannusten hallinta  on  muut-
tumassa. Kumppanuusmallissa tilaajan  ja  asiakkaan intressit saadaan koh-
taamaan kokonaistaloudellisella tavalla,  jos  osapuolten keskeinen kommuni-
kaatio toimii. Tällöin voidaan myös mandollistaa tuottajien osallistuminen 
hankkeiden varhaiseen kehittämiseen. 

Tiedonsiirto-  ja  kommunikaatiomalleja  on  viimeisten noin kymmenen vuoden 
aikana kehitetty vastaamaan näiden muuttuneiden toimintatapojen tarpeita. 
Tätä varten tarvitaan  koko  alalle yhtenäisiä tietomalleja hanketietojen jousta-
vaan siirtoon  ja  hyödyntämiseen  osapuolten välillä. Keskeistä  on  myös uusi-
en urakointimuotojen  ja  toimivuusvaatimuksiin  pohjautuvan urakkakilpailun 
saattaminen toimivaksi kokonaisuudeksi  teknologian  slirron  ja  soveltamisen 
avulla. 

VlSI  on  hollantilainen rakennusalan tieto-  ja  viestintäjärjestelmä.  Sen  tavoit-
teena  on  hankintamenettelyjen  kehittäminen  ja  alan toimijoiden verkottumi

-sen  edistäminen. Tässä selvityksessä kuvataan VlSI  ja  arvioidaan sitä, onko 
VlSI suomalaiseen toimintaympäristöön kehitettäväksi soveltuva malli. Jär -
jestelmäkuvauksen  ja  -arvioinnin lisäksi selvityksessä  on  lyhyesti tarkasteltu 
myös eräitä muita kommunikaation hallintaan kehitettyjä ratkaisuja. 

Selvitys kuuluu Tiehallinnon t&k-ohjelmaan. Selvityksen asiantuntija- 
arvioinnin perusteella tehdään päätöksiä mandollisesta tiedonsiirtohank-
keesta yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa. Selvityksen  on  tehnyt 
VTT:n erikoistutkija  Anne Tolman.  Työtä ovat ohjanneet Tiehallinnosta  han

-kintajohtaja  Markku Teppo, hankintapäällikkö Ari Huomo  ja  ylitarkastaja 
Seppo Toivonen. 

Helsingissä, heinäkuussa  2004  

Markku Teppo 
Tiehallinto  
Palvelujen hankinta 
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JOH DANTO  

JOHDANTO 
Tässä selvityksessä kuvataan tulokset hollantilaisesta  keh ityshankkeesta 

 "Edellytysten luominen tiedon  ja  viestintäyhteyksien  menetelmien  (ICT)  yh-
tenäistämiseksi maa-  ja  vesirakennusalalla". VISI -lyhenne  on  peräisin hank-
keen  hollanninkielisestä  nimestä.  

VlSi  on  menettelytapa tiedon  ja  yhteydenpidon hailitsemiseksi. VlSi  on  to-
teutettu  analysoimaiia  toiminta  tapahtumiksi,  osapuolet  roolikuvauksiksi  ja 

 tiedot  viesteiksi.  Tietoliikenne  on  aina kanden roolin väliseen viestiin sidot-
tua. Viestien välittäminen tapahtuu  internetpaivelimen  kautta. Toiminta  on 

 määrämuotoista  ja  sitoutunutta VlSi  :n  omiin  käsitteisiin.  

I  KÄSITTEET 
Keskeisimpiä  V1S1:in  tarpeisiin  määriteityjä  käsitteitä: 

 •  Roolit  
•  Tapahtumat  
• VISI:n vuorovaikutuskaavio 
• Tapahtumakaavio 
•  Tapahtuman tila  
•  Viestit  
• Tietoelementit 

Rakennushankkeet  ovat muuttumassa  yhteistyöhankkeiksi. Toimijoiden  roo-
lit eivät enää ole niin selkeitä kuin aiemmin. Rooleja voivat olla esimerkiksi 
'tilaaja', 'rakennuttaja', 'rakentaja'  tai  'suunnittelija'.  VlSi  :n  terminologiassa 

 tapahtuma  on  sitova sopimus kanden roolin (ei useamman eikä vähemmän) 
välillä siitä, että jotain pitää tapahtua.  Se,  mitä pitää tapahtua, kuvataan 
viesteillä. Viesti  on  (V1SI:n terminologiassa)  informaation  (tietosisäliön)  välit-
täjä  ja  tiedon  luovuttaja.  Viesti  on  määrätty sanoma, joka  on  erottamattomas-
ti sidottu tapahtumaan. Viestin  tietosisältörakenne  on  kuvattu  VISI:n  puitteis-
sa. Viestiin kuuluu  otsake  (header)  jonka perusteella viesti ohjataan asiaan- 
kuuluville  tahoilie,  joiden kuuluu toimia  sen  mukaisesti. Viestin sisällössä 
ovat  tietoelementit, liitteet  ja  asiakirjaviittaukset.  

1.1 	Rooiit 

Rakennushankkeissa  kullakin  toimijalia  on  jokin rooli.  Urakkamuodon kump-
panuusmalii  I  yhteistyömaili  toteutetaan roolien  jakamiseila  eri  osapuoiilie. 

 Yhdellä  osapuoleiia  voi olla samassa hankkeessa useita rooleja  ja  toisaalta 
yhdessä roolissa voi olla useita  toimijoita.  Jokin  toimija  voi olla eri  projekteis

-sa  eri rooleissa. "Rooli" kuvaa  hankekohtaisesti  sitä osuutta, johon jokin toi
-mija  on  sitoutunut. Rooleja kuvataan  nimikkeiliä  kuten "tilaaja", "rakentaja"  ja 

 "suunnittelija". Roolien perusteella tiedetään hankkeen  vastuutahot  ja  toimi- 
joiden valtuudet. 

Kaikkiaan päärooleja  on  kuvattu  14.  Taulukko  1  esittää yhteenvedon roolien 
 avaintehtävistä  ja  keskeisistä  vastuista.  Tarkemmat  roolikuvaukset  on  esitet-

ty liitteessä  1.  



lo 	 VlSI  yhteistyön  ja  viestinnän toteutustapana MVR-hankkeissa 
KÄSITTEET 

Taulukko  1.  Roolit, niihin kuuluvat avaintehtävät  ja  vastuut  

ROOLI  Avaintehtävä  Vastuu 
Tilaaja  (aloitteentekijä)  käynnistää hankkeen -tilauksen sisältö 

-päätöksenteko hankkeen tilaamisesta  
AO lnitiatiefnemende ___________________________  -päätös toimituksen hyväksymisestä 
Rakennuttaja toimeksiantaja  toteutuksessa  -  hankkeen  esiselvitykset 

- 	arvostelee, 	hyväksyy 	ja  -  tavoite-  ja  talousraamin pitävyys  
Al .0 Opdrachtgevende  kiinnittää  tehtävänannot -  tarkastukset hyväksyntää varten 
Toimittaja käynnistää 	hankkeen 	läpi- Toimeksiannon mukaisesti osuuksia  tai  

viemisen toimeksiannon  pe-  kokonaisuuksia  osioista  A2, A3, A4, A5, 
All. Projectleverende rusteella  A6, A7ja /tai A8  
Suunnittelija esiselvityksen 	tai 	suunnitel-  Toimeksiannon mukaisesti osuuksia  tai 

man  toteutus kokonaisuuksia 	osioista 	A2.l, 	A2.2, 
A2 Ontverpende ________________________  A2.3, A2.4, A2.5, A2.6  ja /  tai A2,7 
Toteuttamiskelpoi-  hankkeen  teknistaloudellisen -  tarvittavien tietojen hankinta  
suuden  selvittäjä toteuttamiskelpoisuuden 	ar-  - relevanttien  selvitysten koordinointi  

viointi - raportointi teknistaloudellisista edelly - 
A2.l. 	Leverende 	on- tyksistä 
derzoek ____________________________ ______________________________________  
Hankkeen määrittelijä toteuttamiskelpoisen 	hank- -  koordinoi eri alojen  selvitystulokset  

keen  määrittely  -  tietojen antaminen  ja  hankkiminen  
A2.2 Leverende defini- -  raportti  toteutettavasta  hankkeesta  
tie ___________________________ ____________________________________  
Tavoitteiden määritte- (toimivuus)vaatimusten -  koordinoi eri alojen tutkimukset  
lijä  (hankkeen 	tavoiteohjelman)  -  esittää vaatimuksista raportin 

asettaminen  
A2.3 Leverende PvE __________________________ __________________________________ 
Hankesuunnittelija hankesuunnitelman 	laatimi- - tarjoustietojen  hankinta  ja  -hallinta  

nen - erityisasiantuntemuksen  hankinta  
A2.4 	Leverende 	voo- - ratkaisuluonnosten  arviointi  
rontwerp ____________________________ ______________________________________  
Pääsuunnittelija Sitovan suunnittelun  toimitta- -  lopullisten suunnitelmien laatiminen  

ja:  sekä"design"  että  raken- - materiaaliratkaisujen  toimittaminen  
A2.5 	L. 	definitief 	ont-  nus(prosessii)suunnitelma - suunnitelmapiirrosten  toimittaminen  
werp ____________________________ ______________________________________ 
Tarjouspyyntöasiakir- Tarjouspyynnön 	eli 	loppu-  -  hankkii suunnitelma-asiakirjat  
jojen  toimittaja tuotteen 	kuvauksen 	toimit- -  erittelee  maksupostit  
A2.6 L. vraagspesifica-  tammen  -  asettaa  urakkasopimusasiakirjat  
tie ____________________________ ______________________________________ 
Tarjouspyyntöön  vas-  Toteuttamistarjouksen 	teke- -  yksityiskohtaiset laskelmat 
taaja  minen  - detaljisuunnitelmat  toteuttamisesta  
A2.7 -  hankkeen aikaiset tekniset ratkaisut  
L. uitvoeringsontwerp ___________________________ ____________________________________ 
Erityssuunnittelija  Erityistä suunnittelua  vaativi- - 	tarvittavan 	erikoisasiantuntemuksen  

en 	detaljisuunnitelmien 	ja 	-  hankkiminen  
A2.8 L. detailontwerp  piirustusten tekeminen  -  suunnitelma-asiakirjojen  toimittamitus 
Rakennuspaikan  Työmaa-alueen 	kunnostus  -  työmaan suunnittelu  
kunnostaja  hankkeen toteuttamista  var-  -  työmaan  organisointi  

ten -  valmistelut hanketta varten  
A3 Bouwrijpmakende ___________________________ ____________________________________  
Rakentaja Toteuttaa 	sitovia 	suunnitel- -  toteutuksen suunnittelu  

mia  vastaavan lopputuloksen  -  toteutuksen  organisointi  
A4 Bouwende ___________________________ -  työn  ja  materiaalien sovittu käyttö 
Toimittaja Hankintojen toteuttaminen  - tilattujen  toimitusten tekeminen  

-  toimitusten suunnittelu  ja  organisointi 
A4.l Toeleverende -  huolehtii  tarjoushinnoista  ja  neuvoo 
Ylläpitäjä Organisoi, 	suunnittelee 	ja  -  ylläpidon toteuttaminen 

toteuttaa 	ylläpidon 	kuvatun  -  omien toimittajien valvominen  
A5 Onderhoudende  laadun mukaisena  -  ryhtyy tarvittaviin  parannustoimiin  
Käyttäjä Käytön 	käynnistäminen 	ja  -  käytön käynnistys  ja  ylläpito 

käytön ylläpitäminen  -  käytön edellyttämät säädöt  
A6 Exploiterende ___________________________ -  käyttö-, laatu-  ja  kustarinusraportointi 
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KÄSITTEET 

Rahoittaja Rahoittaa hankkeen -  taloudellinen toteutus 
- takaisinmaksutarkastelu  

A7  Financierende -  hankkeen kulujen  kattaminen  

Maanhankkija  Kaikki maan hankintaan  hit-  - ympäristöselvitykset 
tyvät 	toimet 	selvityksistä - kaavatilanneselvitykset  

A8  Grondverwervende pakkohunastukseen -  maan arvonmääritys  ja  maanhankinta  

Norm  inmukaisuuden  Lain 	ja 	vallitsevan 	hyvän -  tarkistaa lainmukaisuuden 
varmentaja  rakennustavan 	ja 	alan 	tie-  -  tarkistaa tietämyksenmukaisuuden  
A9  Regulerende tämyksen mukaisuus -  tarkistaa sisäisen yhteensopivuuden 

Neuvonantaja Konsultointi 	juoksevien 	asi- -  neuvoo toimeksiantajaansa 
oiden  hallitsemiseksi 

AiO Adviserende 

Vastaanottotarkastaja  Tarkastaa 	yhdenmukaisuu- -  testaus-  ja  tarkistustoimet  
den  toimituksen  ja  toimitus- - 	suunnitelmien  ja 	toteutuksen 	tavoit - 

All 	Toetsen-  sopimuksen välillä teenmukaisuuden varmentaminen 
de/accepterende __________________________ ____________________________________ 
Urakkakilpailun 	jär -  Tarjouspyynnön 	esittäjä: -  tiedotus tarjousprosessista 
jestäjä  tiedottaa valintaperusteista  ja  -  tiedotus hankkeesta 

valitsee 	tarjouskilvan 	voitta- -  tehtyjen tarjousten arviointi  
Al2  Aanbestedende  jan  __________________________________ 
Tietohallintovastaava  Tiedonkulun 	järjestäminen -  tieto-  ja  kommuriikointitarveselvitys  

eri osapuolten välillä  ja  pro-  -  osapuolten tietoyhteyksien hoito  
A13 	Creérende jektijohdolle - raportoinnin  järjestäminen 
draagvlak __________________________ ____________________________________ 
Markkinatoimijat Urakkatarjouskierrokselle -  ilmoittautuminen tarjouskilpaan 

pyrkiminen -  tietojen hankkiminen  
A14  Potentiöle markt -  tarjouksen tekeminen 

Roolikuvaukset  sisältävät kunkin  toimijan  avaintehtävät hankkeessa  ja  tieto- 
järjestelmään  (VlSI) tuotettavan  palautteen omaa rooliaan koskevista asiois-
ta. Siten  VISI:n  sisältö  on  kooste kunkin  toimijan  hankkeen edetessä saa-
masta tiedosta, mutta myös kunkin  toimijan  tuottamasta omaa toimintaansa 
koskevasta tiedosta: kun roolit  on  hankkeen alussa määritelty selkeästi, ku-
kin  toimija  löytää  VISI:stä  itseään koskevat  lähtötiedot  ja  antaa  palautteena 

 tiedot omasta toiminnastaan hankkeessa sille taholle  osoitettuna,  jonka aloit-
teesta  ko. toimija  on  hankkeessa mukana. Siten kaikki aloitteet  kirjautuvat 
VISI:in  samoin kuin eteenpäin  ketjuuntuneet toimijoiden  vastaukset  aloittei

-sun.  Samoin kaikki toimet  (tietosisältöjen  laatiminen, kehittäminen jne. sekä 
fyysisten  suoritteiden  ja  kustannusten toteutuminen)  kirjautuvat VISI:in  ja  nii-
den tilaaja kuittaa  VISI:ssä  toimille mandollisen hyväksynnän  tai  ainakin 
saaneensa tiedon toimista.  

1.2  Tapahtumat 

Kun kaksi osapuolta  on  päässyt sopimukseen siitä, että jotain pitää tapahtua 
 tai  jokin työ pitää tehdä, puhutaan tapahtumasta  (T).  Jokaisessa tehtävässä 
 on aloitteentekijä  (rooli, joka käynnistää tapahtuman)  ja toimeenpanija  (rooli 

joka toteuttaa tapahtuman). Kuvan  1  mukaisesti nuoli osoittaa aina aloitteen- 
tekijästä  toimeenpanijaan: 
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rakennuttaja 	 suunnittelija  

(aloitteentekija) 	— T 	(toimeenpanija)  

Kuva  1.  Tapahtuma  on  aina kanden roolin välinen. 

Esimerkiksi kunta voi pyytää  insinööritoimistoa  suunnittelemaan  alikulun. 
 Tässä kunta täyttää  toimeksiantajan  roolin  ja  on  aloitteentekijä,  insinööritoi-

misto saa suunnittelijan roolin  ja  on  tapahtuman  toimeenpanija. 

Tapahtumalla  on  elinkaari.  Tapahtuma käynnistyy  määrätystä  tilanteesta  ja 
 käy läpi joukon tiloja kuten pyyntö, lupaus, toteutus, valmiiksi ilmoitettu  ja 
 vastaa  notettu  

Jokaista tapahtumaa kuvaa viesti. Viesti  on  välttämätön muodollisen tiedon- 
siirron vuoksi roolien välillä. Viesti  on  kehitetty tehtävän antamista,  poik-
keamisista ilmoittamista, raportoinnin  tekemistä  ja  valmistumisesta  ilmoitta

-mista  varten. 

Yhteenvetona:  
•  Tapahtuma  on  sitova  sopimus 1  kanden roolin välillä.  
•  Tapahtuman  käynnistäjää  kutsutaan  aloitteentekijäksi. 
•  Tapahtuman tekijää kutsutaan  toteuttajaksi. 
•  Tapahtumat jatkavat matkaansa lukuisien  tapahtumatilanteiden  käsit-

telyn kautta.  
•  Tapahtuma voi toistua samassa projektissa useita kertoja.  
•  Yhden tehtävän kuluessa voi määrätty viesti toistua useita kertoja. 

 • Aloitteentekijän  ja  toimeenpanijan  väliset viestit tallennetaan  tapah- 
tumakohtaisesti. 

VISI:ssä projektiosapuolten viestiliikenne  on  kiinteä  osa  hankkeen toiminta-
mallia. Kaikki toiminta  on  kuvattu  määriteltyinä tapahtumina.  

1.3  Vuorovaikutukset VIS1:ssä 

VISI:n  kautta suuri joukko rooleja  ja  tapahtumia  on  järjestetty  toimintakaavi-
oon. Toimintakaaviossa  on  mandollista erotella tapahtumat siten, että ne 
ovat riippumattomia käytettävästä  urakointimuodosta  ja  urakoinnin yhteis-
toimintamallista. Rakentamisprosessi  voidaan siten kuvata pelkästään toi-
siinsa  kytkeytyneiden  roolien  ja  tapahtumien  verkostona.  Tämän verkoston 

 kaavioesitystä  kutsutaan  VISI:n vuorovaikutuskaavioksi:  

Hollannin  'afspraak  on  sekä yhteisymmärrystä että  oikeustointa  kuvaava sana, joka  on  suomeksi 'sopi-
mus' myös juridisessa kielenkäytössä.  VISI:ssä  pyrkimys  on  löytää yhteisymmärrys,  jota  voidaan pitää 

 sopimuksena. 
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suunnittehja  

työ  m a a fl  
valmistaja 

toimittaja 	rakentaja 

ylläpitäjä 

hankkeen 
toimittaja  

tilaaja 

raken-
nuttaja  

ra  hoitj 

maarr--
hankkija  

orm'nrnukaisuuT 
envarmentaja 

neuvonaritaj1 
(konsuitti) 

tietohallnto
-vastaava 

vastaa  notfo -

tarkastaja 
I 	 A  

käytön 
toteuttaja 

urakka- 
kilpailun 
järjestäjä  

toimialan 
markkinat  

Kuva  2.  Rakentamisprosessi  muodostaa toisiinsa  kytkeytyneiden  roolien  ja 
 tapahtumien verkoston.  

Kuva  2  esittää yksinkertaistettuna  VlSI:  n  vuorovaikutuskaavion.  Keskeisiä 
ovat hankkeen toimittajan  ja  rakennuttajan roolit, joilla molemmilla  Ofi yhteis-
toimintamallissa  erityispiirteitä  ja  vastuita.  Vastuu toteutuksen koordinoinnis-
ta  ja  rakentamisen  toteututtamisesta  sisältyy toimittajan rooliin. Perinteisessä 

 toimintamallissa  suunnittelu-  ja  toteutusvaihe  ovat korostetusti erillään. Ra-
kennuttaja antaa  ensin  jollekin osapuolelle  suunnittelutehtävät  ja  myöhem-
min joku muu osapuoli saa tehtäväkseen rakentamisen.  
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Kuva  3. VISI:n vuorovaikutuskaavio  perinteiselle toimintamallille. 

Perinteisellä  toimintamallilla toteutetuissa  hankkeissa osuvat rakennuttajan 
 ja  toimittajan roolit yksiin  (VISI:n roolikuvausten mukaisina).  Siten kaavio 

voidaan esittää kuvan  3  mukaisesti yksinkertaistettuna, koska rakennuttajan 
 ja  toimittajan roolit ovat saman osapuolen  toteuttamat  vain  ajallisesti peräk-

käisinä. 

Roolit voivat olla muutakin kuin "tapahtuman  aloitteentekijä'.  Yhteen rooliin 
sidoksissa olevien tapahtumien lukumäärä riippuu hankkeen luonteesta,  ra-
kentamisvaiheista, yhteistoimintamuodoista ja urakkamuodoista.  Kaikki edel-
lä esitetyt roolit eivät aina ole tarpeellisia, eivätkä kaikissa hankkeissa käy-
tössä. Esimerkiksi kun maa  on  valmiiksi hankittu, puuttuu  maanhankkijan 

 rooli siihen liittyvine  tapahtumineen. 

Roolijakoa  voi  vuorovaikutuskaaviossa  havainnollistaa  värityksillä.  Kuva  4 
 esittää  'integroidun" rakentamisprosessin roolijakoa.  Jokaisella  toimijataholla 

 on  oma värinsä. Tässä hankkeessa  on  sekä hankkeen toimittaja että raken-
nuttaja. Hankkeen toimittaja  on  myös vastuussa sekä suunnittelusta että ra-
kentamisesta,  ja  näin  ollen  myös niiden koordinoinnista. Toimittaja voi tässä 
roolissaan myös joko valita itsensä täyttämään sekä suunnittelijan että ra-
kentajan roolit,  tai  hankkia niihin toiset  toimijat.  
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Kuva  4.  Yhdessä roolissa voi olla useita toimjoita, jotka lisätään vuoro vaiku-
tuskaa vioon. 

Kuvassa  4  näkyy, että hankkeen toimittaja täyttää itse myös rakentajan roo
-in  mutta ei suunnittelijan roolia. Tässä valinnassa suunnitteluun  on  kytketty 

kaksi tahoa. Niinpä johonkin määriteltyyn rooliin - kuten suunnittelija - voi 
olla useita eri täyttäjiä. Tämä pätee myös niihin kuuluviin tapahtumiin. Ne 
pysyvät järjestyksessä esimerkiksi eri suunnittelualojen mukaisesti. Tässä 
esimerkissä myös rakennuttajalla  on  lisäksi roolinaan urakkakilpailun järjes-
täjä. 

Roolijaossa  voi myös muodostua tilanne, jossa joihinkin rooleihin  ja  tapah-
tumiin ei liity niiden välistä kytkentää (tapauksessa jolloin tapahtuma kuuluu 
yhden roolin sisään). Tällaista vuorovaikutusten tiivistämistä voidaan toteut-
taa hallitusti, mutta ei aivan mielivaltaisesti. 

Yhteenvetona: 
• VISI:n vuorovaikutuskaavio  havainnollistaa rakennusprosessin ver -

kostokuvana sekä keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevia rooleja 
 ja  tapahtumia. 

• Roolijako  muodostetaan rakentamisvaiheen, yhteistoimintamuodon  ja 
 urakkatyypin  perusteella. 

•  Osapuolet voivat täyttää useamman kuin yhden roolin. 
• 	Roolit voivat olla eri tapahtumien aloitteentekijöinä. 
•  Määrättyjä rooleja voi esiintyä useaan kertaan samassa kaaviossa. 
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Viestit  on  tarkoitus järjestää  -  siinä määrin kuin  se on  mandollista  -  loogiseen 
 jatkumoon  (D).  Tämä palvelee sitä tarkoitusta, että myönteinen vastaus (teh-

tävän kiinnitys)  tehtävänantoon  voidaan lähettää kun tehtävä  on  toimitettu. 
Tapahtumien käsittely tapahtuu kiinteän kaavan mukaan kuudessa eri tilas-
sa  (E).  Määrätty viesti voi siirtää tapahtuman tilasta toiseen. 

Useimpien viestien käsittelyssä esiintyvät kuvan  6  mukaisesti seuraavat 
kuusi tilaa:  

•  Alku  
•  Pyyntö  
• Lupaus/toteutus 
•  Muutos  / Pysäytys  (tarkoituksensa jatkaa myöhemmin)  
• 	Valmiiksi ilmoitettu  
•  Hyväksyntä  /  loppu 

Tapahtuma saa 'alku' -tilan kun  aloitteentekijä  osoittaa tapahtuman tehtä-
väksi  toimeenpanijalle.  Näin  tapahtumaprosessin  käsittely saa alkunsa. 

 Aloitteentekijä  ohjaa  toimeenpanijalle  tehtävän toimeksiannon  (1)  ja  samalla 
tapahtuman tila muuttuu  pyynnöksi.  Tehtävän  toimeksisaannin  vahvistami-
sen  (2)  seurauksena tapahtuman tila  on  'lupaus  /  toimeenpano'. 'Lupaus  / 

 toteutus' -tilassa voidaan lähettää erilaisia viestejä  (3)  esimerkiksi viestejä 
muutoksista  ja poikkeamista,  raportteja edistymisestä  ja  palautetta laadun- 
tarkastuksista  ja  -hyvä  ksynnästä.  

2 riupaus  pyyntö 	tus 	ittj 	/ iopJ  

muutos  I  

	

Iakannut 	pysäytys  

5  

Kuva  6.  Tapahtuman tilat. 

Kun  aloitteentekijä  ilmoittaa tehtävän muutoksista  tai toimeenpanija poik-
keamista  ja  seurauksista, siirtyy tapahtuma tilaan 'muutos  / pysäytys'  (4). 

 Sen  jälkeen kun  aloitteentekijä  on  ilmoittanut muutoksesta, voi  toimeenpani
-ja  reagoida  tehtävämuutoksen  seuraamuksista ilmoittamalla  (5). Aloitteente-

kijä  voi tällöin hylätä  (6) tai  hyväksyä  lisätehtävänannolla  (7)  joka käynnistyy 
kunhan  toimeenpanija  sen  hyväksyy  (2).  Molemmissa tapauksissa tapahtu-
ma päätyy uudelleen tilaan 'lupaus  /  toteutus'. 

Valmiiksi  ilmoittamisella  (8) toimeenpanija  kertoo tehtävän valmistuneen  ja 
 siirtää tapahtuman tilaan 'valmiiksi ilmoitettu'.  Aloitteentekijän  hyväksynnän 

 (9)  jälkeen tapahtuma tulee tilaan 'hyväksyntä  /  loppu'  ja  päättyy.  
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Tapahtuma voi päättyä myös ilman tavoiteltua tulostaan. Tätä tilannetta var-
ten  on  tilasta 'muutos  I  pysäytys'  pääsy  (7)  tilaan lakannut'. 'Lakannut' -tilaa 
ei esiinny tapahtumakaaviossa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tapahtumat siirtyvät tilasta toiseen viesti-
en  välityksellä. Tätä siirtymistä kuvataan tapahtumakaaviossa vaakasuuntai-
silla nuolilla  (F).  

Pystysuuntaisilla nuolilla  (G)  esitetään viestin kulkusuunta (aloitteentekijältä 
toimeenpanijalle vai vastakkaiseen suuntaan).  On  myös mandollista, että 
viesti menee kandelle taholle. 

Erilaisten tapahtumien kaavio  on  väljästi sovellettavissa: viestit kattavat val-
taosan eri roolien välillä tavallisesti tarvittavasta yhteydenpidosta  ja  tiedon- 
välityksestä. Osapuolilla  on  kuitenkin täysi vapaus keskenään neuvottele-
maila sopia tarpeidensa mukaisista tapahtumien  (ja  siten tapahtumakavion) 
sovittamisista. Aiheesta  on  lisää seuraavassa viestejä käsittelevässä kappa-
leessa. 

Tapahtumat 'suunnittelu'  ja  'rakentaminen' näyttävät hyvin samankaltaisilta. 
Tämä johtuu palveluiden  ja  työtehtävien toimittamisprosessien samankaltai-
suudesta. 

Yhteenvetona: 
• Tapahtumakaaviossa  esitetään tapahtuman nimi, kuvaus  ja tulos. 

 • Tapahtumakaaviot sisätävät välitettäviä  viestejä. 
•  Tapahtuma kaaviossa viesti  on  ryhmitelty viestiluokkiin. 
•  Viestissä kuvataan vaikutus tapahtuman tilalle. 
• Viestikohtaisesti  ilmoitetaan viestin lähettäjä  ja  vastaanottaja (viestillä 

voi olla kaksikin vastaanottajatahoa) 
•  Viesteillä  on  looginen järjestys. 
•  Osapuolet voivat keskenään sopimalla sovittaa tapahtumia  ja  tapah-

tumakaaviota.  

15  Viestit 

Jokaista tapahtumaa kohti otetaan käyttöön viestit osapuolten välistä muo-
dollista yhteydenpitoa  ja  tiedonsiirtoa  varten.  Kuva  7  esittää yleiskuvana  ta

-pahtumakaavion  viestejä. Kunkin tapahtumakuvauksen perässä  on  tässä 
kuvassa mukana numero, joka vastaa edellisessä kappaleessa käsiteltyjä 
tapahtumien tiloja. Tapahtumakuvausten edessä  on  kullekin ainutkertainen 
tunniste, joka koostuu kirjaimista  CA  (Communicatieve Actie,  eli yhteydenpi-
totoimi)  ja  numeroista. 
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Urakkaperusteiset  viestit: 
CA1.1  toimeksiannon ohjaus  (1)  
CA2.1  toimeksiannon vastaanottamisen vahvistus  (2)  

CA3. 1.1-1  lopputuloksen valmistumisilmoitus  (8)  
CA4. 1 .1  lopputuloksen hyväksyminen  (9)  
CA3.1.1 -2  osatuloksen  tarjous  (3)  
CA4.1  .2  osatuloksen  hyväksyntä  /  hylkääminen  (3)  

Urakan muutoksen viestit: 
CA3.1.2  ilmoitus muutoksesta  (4)  
CA3.1.3  reaktio muutoksen seurauksiin  (5)  
CA3.2.4  ilmoitus poikkeamista  ja  seuraamuksista  (4)  
CA4.1.3 poikkeamien  hylkääminen  (6)  
CAl  .2  muutoksenteko  urakkaan  (7)  
CA2.1.2 urakkamuutoksen  vahvistaminen  (8)  

Operationaaliset  viestit: 
CA3.2.1  raportti  (3)  
CA4.2  raportin hyväksyminen  (3)  
CA3.2.2.  asiakirjan toimittaminen  (3)  
CA2.2  asiakirjan vastaanottovahvistus  (3)  

Taloudelliset viestit: 
CA3.3.1  J  tuotetilitys  (3)  
CA3.3.2 	Jj  laskutus  (3)  
CA4.3 arvonselvitys  (3)  

Laadunhyväksyttämisviestit: 
CA3.4.1  laadun hyväksymisen  hakeminen  (3)  
CA4.4 	laadun hyväksymiseksi tehdyn tarkastuksen tulosten ilmoitta- 
__________ 	minen  (3)  

Kuva  7 Viestiluokatja  niiden vaikutus tapahtuman tilaan. 

Tapahtumakaaviosta  nähdään, että viestit kuuluvat johonkin seuraavista 
viestikategorioista: 

• Urakkaperusteiset  viestit 
•  Urakan muutoksiin perustuvat viestit 
• Operationaaliset  viestit 
• 	Taloudelliset viestit 
•  Laatuun perustuvat viestit 

Yksinkertaisimmillaan  voi tapahtuma  tulla  läpiviedyksi  yksinomaan urakka-
perusteisten viestien luokassa. Käytännössä  on  kuitenkin pikemminkin 
sääntö kuin poikkeus että tapahtuu muutoksia  ja  poikkeamia alkuperäisestä 
tehtävästä, minkä johdosta tarpeelliset uudet viestit kuuluvat luokkaan ura- 
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kan  muutoksiin perustuvat viestit'. Lisäksi viestejä  on  nimetty  'operationaalis
-ten',  'taloudellisten'  ja  'laatuun  perustuvien'  viestien luokkiin. Kunkin hank-

keen osapuolet keskustelevat siitä, mitä viestejä kussakin hankkeessa lopul-
ta käytetään.  

VlSl:n  käytöstä viestien välittämisessä sopineet osapuolet voivat keskenään 
määritellä  yhteydenpidon  ja  tiedottamisen laadun  ja  laajuuden sekä  sen  mu-
kaisesti päättää joko lisätä  tai  jättää pois viestejä. Siten voidaan sopia esi-
merkiksi ettei 'taloudellisten'  tai  'laatuun  perustuvien'  viestien luokkia oteta 
viestinnässä käyttöön.  

VISI:n puitteessa  jokaiselle  viestille  määritellään mitkä  tietoelementit  siihen 
kuuluvat.  Tietoelementit  voivat yhtä hyvin olla asioita kuin  attribuuttejakin.  
Viestin muoto voi vaihdella  projekteittain ja/tai toimintaympäristön  mukaan. 
Kuvassa  8 on  esimerkki, miltä viesti voi näyttää. kyseessä  on  viesti 'arvon- 
selvitys' tapahtumasta  'kokonaissuunnitelman  toimittaminen'. Tehtävän anta-
ja ilmoittaa suunnittelijalle, että kyseinen suunnitelma  on  suoritettu  
tehtävänannon  mukaisesti.  
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Toimituksen maksukelpoisuuden toteaminen 

Lähettäjä 
	

Vastaanottaja  
Organisaatio: 	Rijkwaterstraat 

	
Organisaatio: 	Firma Waal  Oy  

Kontaktihenkilö: 
	

F.J.Heuvelman 
	 Kontaktihenkilö: 

	PT. van der Waal  
Rooli: 	A 

	

Ra  ken  nutta  ja 	 Rooli: 	 Suu  nnittelija  

Tapahtuma: 	 Kokonaissuunnitelman  toimittaminen  (T2) 
Status: 	 Aktiivinen  
Aloituspäivämäärä: 	B 	26,  maaliskuu  2004  
Lähetetty: 	 26,  maaliskuu  2004  
Luettu: 	 26,  maaliskuu  2004  

Aihe:  
Työsaavutukseen  selvitys: 

 Osamaksun tunniste: 
Työnumero: 	C  
Suoritetut  osamaksut: 

 Kustannusten  tilisiirto: 
Lisäkustannusten  perusteet: 
Lisä-  ja  muutostyölaskelma: 

 Lisä-  ja  muutostöiden  viite: 
Alennus  I bonus  tiedustelu: 

 Alennus-  I  bonusviite: 
Sakkolaskelma: 
Sakkoviite: 
Rakennusmateriaalilaskelma: 
Materiaalilaskelman viite: 
Loppulaskelman  tekeminen: 

 Loppulaskelman  toimitus: 
 subtotal:  

Arvon  lisävero: 
Kokonaismaksu: 
Termiinin hyväksyjä:  

€2.951.476,53  
€  85.983,23 

 suunnitteluperustemuutos 

"epärelevantti" 

"epärelevantti" 

"epärelevantti" 

"epärelevantti" 

"epärelevantti" 
€  3.037.459,76 
€577.117,35 
€3.614.577,11 

 F.J. Vermeulen  

Huomautukset:  

	

Liitteet: 	 I 	 I  

Kuva  8. Arvonselvitykseen  liittyvä viesti. 

VISI:n tietoelementit  viestissä  on  ryhmitelty otsakkeeseen  (A)  ja  runkoon 
(B+C). Otsakkeen tietoelementit ovat jokaisella viestillä samat. Viestin 
mukaan voidaan lisätä liitteitä. Tällöin myös jokainen  lute  esitetään kiinteällä 
tietoelementtimuodolla kuvattuna. Siten jokaisella liitteelläkin  on  oma hallin-
nollinen tietoryppäänsä  (jota  voitaisiin kutsua metatiedoksi) mukanaan.  

Projektin  kuluessa määrättyä tapahtumaa voidaan toistaa  ja  läpiviedä  useita 
kertoja. Samoin jonkun tapahtuman sisällä voidaan määrättyä viestiä käyttää 
useita kertoja esimerkiksi osatulosten toimittamiseksi. 

Yhteenvetona: 
•  Viestejä käytetään tapahtumien käsittelemiseksi. 

	

• 	Viestit  on  lajiteltu viestiluokkiin. 

	

• 	Viesteillä  on  looginen järjestys. 
•  Viestit koostuvat tietoelementeistä. 
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•  Viesteillä  on  kiinteä rakenne, johon kuuluu otsake  (header)  ja runko 
 (body).  

• 	Viestin mukana voi olla liitteitä.  

1.6  Tietoelementit  

Jokainen viesti koostuu tietoelementeistä. Kullakin tietoelementillä  on  tunnis- 
te,  nimi  ja  kuvaus. Tietoelementin esitystavalle  (layout)  ja  sisällölle  voidaan 
asettaa ehtoja  ja  edellytyksiä. 

Otsakkeen  (header)  muodostamiseen tarvittavat tietoelementit edellyttävät 
seuraavien asioiden esittämisen: 

•  Viestin kuvaus 
•  Tapahtuman kuvaus 
•  Lähettäjän nimi 
•  Lähettäjän oganisaatio 
•  Lähettäjän rooli (VISI:n roolikuvausten mukaisena) 
• Vastaanottajan nimi 
•  Vastaanottajan organisaatio 
•  Vastaanottajan organisaatiokuvaus 
•  Tapahtuman alkupäivämäärä 
•  Viestin lähetyspäivämäärä 
•  Viestin lukemispäivämäärä 

VISI:n puitteessa  esiintyy kandenlaisia tietoelementtejä. Yksinkertaiset  tie
-toelementit  muodostavat perustan.  Sen  lisäksi  on  monimutkaisempia yhdis-

telmätietoelementtejä, joita käytetään yksinkertaisten tietoelementtien ryh-
mittämiseen. Esimerkkinä yhdistelmätietoelementistä käy kontaktihenkilön 
ryhmittelyyn käytettävä tietuerypäs. Yhdistelmätietoelementtinä kontaktihen

-kilö  koostuu seuraavista yksinkertaisista tietoelementeistä: 

• Alkukirjaimet 
• 	Etunimi 
•  Lisäykset 
•  Sukunimi 
• Työpuhelinnumero 
• Telefaksin  numero 
• Yksityispuhelimen  numero 
•  GSM -puhelimen numero 
• 	Sijaintipaikan  osoite 
• Sijaintipaikan postinumero 
• 	Sijaintipaikka 
• 	Sijaintimaa 
• Postiosoitteen postilokeronumero 
• Postiosoitteen postinumero 
• 	Postiosoiteen  sijainti 
• Postiosoitteen  maa 
• Sähköposti  

Vaikka VlSI  on  kehitetty standardisointitarpeen vuoksi,  on  mandollista pääs- 
tää liikkeelle sellaisista tietoelementeistä koostuvia viestejä, joita  on  tarpeen 
parannella lisäyksillä. Yhteydenpito-  ja  tiedonvälitystarve  vaihtelevat aina 
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hankkeittain.  Lähtökohtana  on,  että osapuolet keskenään määrittelevät, mitä 
tietoja  on  vaihdettava,  ja  käyttävät  VlSl:ä  yleisesti  käypänä  mallina.  

Yhteenvetona:  
•  Viestit koostuvat  tietoelementeistä 
• VlSI :ssä erotellaan  yksinkertaiset  ja  yhdistelmätietoelementit 
•  Osapuolilla  on  vapaus lisätä  tai  poistaa viesteissä käytettäviä  tie

-toelementtejä.  

1.7  Liitteiden  käyttö  V1S1:ssä  

Viesteihin voidaan  VISI:ssä  kytkeä liitteitä, mikä vahvasti muistuttaa  liitetie-
dostojen kytkemistä sähköpostiviesteihin.  Selvä ero  on  kuitenkin siinä, että 

 VISI:n liitteen  on  oltava määrämuotoinen.  Määrämuotoisuus  toteutuu täyttä-
mällä joukko  tietoelementtejä. Liitteen tietoelementit  ovat:  

•  asiakirjan  tunniste: asiaankuuluvien  osapuolten sopima  tunniste 
• muutostunniste,  jonka perusteella tunnistetaan eri versiot asiakirjas-

ta, esimerkiksi  muutoskirjain  tai version  numero  
•  asiakirjan nimike  
• asiakirjatunniste,  joka  on  sisäisen  asiakirjahallinnan  perusteena käy-

tettävä  tietoelementti 
• formaatti:  koko,  ulkoasu, muoto; esimerkiksi  A4  (ei tarpeen  määitellä 

 kaikille  liitteille) 
•  sivujen lukumäärä  
• kohdekoodi,  jonka perusteella  lute  osataan yhdistää oikeaan paik-

kaan  
• yhteensopivuustyyppi (tiedostotyyppi) osittaa digitaalisen käyttöym-

päristön,  esimerkiksi  PDF 

VISI -viestit ovat huomattava  apuneuvo  asiakirjojen  ja  tiedostojen luovuttami
-seen.  Viestin tyyppi  ja  sisältö  määrittävät  miksi kyseinen dokumentti luovute-

taan taholta toiselle (hankkeessa  määritellyllä  tavalla).  Liitteiden määrittelyt 
 ovat eduksi ensisijaisesti asiakirjojen hallitsemiselle.  

VISI:n  välityksellä  toimitettavat  asiakirjat  ja  tiedot täytyy voida yksinkertaisel-
la tavalla vastaanottaa eri rooleissa toimivien tahojen  tietojärjestelmissä. 

 Toisin sanoen menettelyn täytyy toimia sekä sisäisessä että ulkoisessa yh-
teydenpidossa  ja  tiedonsiirrossa.  Tämän mandollistamiseksi  VI  SI:  n  viestien 

 tietosisältöjen  on  oltava yksinkertaisessa suhteessa ammattikunnan  käyttä
-mun  tietorakenteisiin. Tietosisältö  (informaatio) tulee voida järjestää maa-  ja 

 vesirakennussektorin  tunteman rakenteen mukaiseksi kohde  (tai  tavoi-
te)puuksi  (object tree).  Tällainen  kohdepuu  voidaan järjestää esimerkiksi 

 Windows-järjestelmän mukaiseksi  salkkurakenteeksi. Tietoelementti  'kohde- 
koodi' antaa  "kohdepuu" alaosioille  niiden keskinäiset suhteet.  
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2  VISIKÄYTÄNNÖSSÄ  

2.1  Johdanto  

VISI -toimintamallia voidaan käyttää kaikissa yhteistoimintamuodoissa. VISI:n 
fyysinen toimintapuite  on  esitetty liitteellä  2.  Yhteistoimintamuotojen  erot tu-
levat esiin roolijaon esittämisessä. Seuraavassa  on  esimerkkeinä käyty läpi 
kolme yhteistoimintamuotojen päätyyppiä eroavaisuuksineen, nimittäin pe-
rinteinen yhteistoimintamalli, (monivuotinen) ylläpitomalli  ja  uusin yleisty-
mään pyrkivä kumppanuusmalli (integroitu yhteistoimintamalli). Seuraavassa 
kappaleessa käydään läpi perinteisen  ja  kumppanuusmallin  mukaisten  tie

-donvaihtojärjestelyjen  eroja. 

Vaiheittaista etenemissuunnitelmaa  kuvataan myöhemmin. Etenemisvaihe-
suunnitelmaa voidaan soveltaa kaikenlaisiin urakkamuotoihin riippumatta 
kyseisen urakan yhteistoiminnan järjestämisen erityispiirteistä. VISI:n sovel-
tamisessa yhteydenpidon  ja  tiedottamisen toteuttaminen  on  käytettävän 
urakkamuodon jäykkyydestä  tai  joustavuudesta kiinni myös muissa kuin täs-
sä käsiteltävissä esimerkeissä. Etenemisvaihesuunnitelma  on  kunkin hank-
keen projektijohdon valittavaksi VISI:ssä tarjolla oleva apuneuvo.  

2.2  Erilaiset yhteistyömuodot 

Kuvassa  9 on  kaavioon koottuna esimerkkitapauksiksi  useita erilaisia yhteis-
toimintamalleja. Rakentamisprosessi koostuu seuraavista vaiheista: aloite, 
tutkimus, määritys, vaatimuksien asettaminen, alustava suunnittelu, lopulli-
nen suunnittelu, toteutussuunnittelu, valmistelu, toteutus  ja  ylläpito. Käytetty 
jaottelu noudattaa rakennushankkeen läpiviennin järjestystä. 

Osapuolten välinen vastuujako riippuu yhteistoimintamuodosta. Kuvassa esi-
tettyjen kolmen yhteistoimintamuodon lisäksi  on  toki joukko muitakin mah-
dollisuuksia. VISI:n mukautuvuus antaa tukea minkä tahansa ajateltavissa 
olevan yhteistoimintamuodon soveltamiselle. 
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Kuva  9.  Erilaiset yhteistoimintamallit. 

'Ohjattu urakka' tarkoittaa hanketta, jossa urakoitsijaosapuoli toteuttaa tilaa-
jan tarkasti ohjaaman suorituksen. Lisäksi 'jaettu urakka' vastaa jotakuinkin 
"urakkayhteenliittymää". 

Kuvassa esiintyvät lyhenteet tulevat hollanninkielisista termeistä,  ja  ovat jo-
takuinkin seuraavansisältöiset: 
UAV -  Yleiset sopimusehdot (hallinnolliset, lakiin pohjautuvat) 
RVOI -  Yleiset konsultointisopimusten ehdot, jotka säätelevät asiakkaan  ja  
konsultoivan  insinöörin toimintapuitteita  
RAW  Rakennusurakoinnin  yleiset sopimusehdot (hallinnolliset, lakiin pohjau-
tuvat) 
UAR -  yleiset urakointisäännöt 

Toim intamuodot  on  jaoteltu seuraavasti: 

Perinteinen yhteistoimintamalli;  tässä mallissa rakennuttaja  on  vas-
tuussa suunnittelusta  ja  rakennusala toteuttamisesta, joka tapahtuu 
vakiintuneiden urakka-asiakirjojen (yleisten sopimusehtojen, raken-
nusalan sopimusehtojen jne.) mukaisesti. 
(Monivuotinen) yllä pitomalli  sisältää joko yhden  tai  useita osaurakoi

-ta.  Tämän  mallin  mukaisia ovat puitesopimukset. 
Kumppanuusmallissa  (inte groidussa yhteistoimintamallissa)  on  toi-
meksiannon vastaanottaja vastuussa sekä suunnittelusta että toteu-
tuksesta. Esimerkkejä ovat  Design  &  Construct  ja  Turkney - 
toimintamallit. 
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2.2.1  Perinteinen  yhteistoimintamalli  

Perinteinen yhteistoimintamalli  on  yhä yleisimmin käytetty. Kyseisessä urak-
kamuodossa vastuu suunnittelusta  ja  toteutuksesta  on  eriytetty  sillä  tavoin 
kuin yleisissä urakkasopimuskaavoissa  on  esitetty  ja  vakiinnutettu niiden 
kanssa yhteensopiviin yleisiin sopimusehtoihin. Näiden urakointiperusteiden 
soveltamisen edellytys  ja  seuraus  on se,  että rakennuttaja  on  vastuussa 
suunnittelusta  ja  urakoitsijaosapuoli  toteutuksesta. Rakennuttaja kuvaa  var-
sin  tarkasti  sen,  mitä urakassa tehdään. 

Perinteisessä urakoinnin yhteistoimintamallissa sopimukset  on  pääsääntöi-
sesti sidottu (vakio)säädöksiin  ja  yleisesti hyväksyttyihin apuneuvoihin (esi-
merkiksi 'YSE-tyyppisiin yleisiin sopimusehtoihin) Nämä urakan tilaajan  ja 

 toteuttajan  väliset sopimukset  on  erityisesti suunnattu tarjous-  ja  toteutusvai-
heen  aikaiseen tiedonvaihtoon. VISI:ssä puolestaan projektiosapuolten väli-
nen tiedonvaihto (viestiliikenne) perustuu tapahtumakaavioihin. (esimerkkejä 
perinteisen yhteistoimintamallin tapahtumakaavioista  on  saatavilla).  

2.2.2  Kumppanuusmalli (Integroitu yhteistoimintamalli) 

Kumppanuusmalli  on  herättänyt viime vuosina kiinnostusta.  Mallin  lähtökoh-
ta  on  vahva hankesidonnaisuus, jossa osapuolten nimeäminen  ja  vastuunja

-ko  ovat avainasemassa. Hankkeen tilanne  ja  rakennuttajan tarpeet ovat 
keskeisiä. Erityisesti sovitaan enemmän  tai  vähemmän kiinteästi rakennutta-
jan  ja  toimeksisaajan  välisestä työn  ja  riskien jaosta, joita säädellään myös 
perinteisessä yhteistoimintamallissa. Urakkasopimukseen kuuluvissa hyväk-
symis-, todentamis-  ja  testaussuunnitelmissa  kuvataan  millä  perusteilla  ja 

 milloin tilaaja hyväksyy  tai  tarkastaa tulokset. Tarjouspyyntöasiakirjojen puit-
teissa painotus  on  toimivuusmäärityksissä (funktionaaliset spesifikaatiot). 

 Oleellisesti tätä varten tarvitaan hyvin säädetty viestintäyhteyksien  ja  tiedon- 
vaihdon järjestely koskien sekä teknistä että hankeen ohjaukseen liittyvää 
tietoa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessakin. Molemmat seikat sisältä-
vät ajatuksen, että tiedon tuottaminen  ja  tiedonvaihto  toteutetaan hankkeen 
olosuhteiden mukaisesti säädeltynä  ja  sovitettuna. Kumppanuusmallissa 

 puututaan kuitenkin tiedonvaihdon lähtökohtiin. VISI:n soveltaminen auttaa 
järjestämään suunnittelu-  ja  toteutusvaiheessa  tietojen (etukäteis-)varus-
tamisen. VlSI edellyttää yhteisymmärryksen saavuttamista jokaisen tapah-
tuman kohdalla.  Jos  ongelmia syntyy, ne tulevat ilmi tapahtumakohtaisesti, 
koska VlSI edellyttää hyväksyntää, ennen kuin tapahtuma  on  valmis  ja mak

-satuskelpoinen.  Lisäksi VlSI edistää hankkeen pilkkomista hallittavissa ole-
viin tapahtumiin.  

2.3  Erilaiset  roolijaot  

Mitä siis VISI:llä  on  tarjota eri yhteistoimintamuodoille? VISI:ssä myönnetään 
vastuut  ja  osuudet toiminnasta rooleille. Niinpä erot eri yhteistoimintamuo-
doissa, esimerkiksi perinteisen urakkakilpailuttamisen  ja  kumppanuusmallin 

 välillä, tulevat esiin roolijaossa. 

Perinteisellä tavalla toteutetuissa rakennushankkeissa  on  selkeä erottelu 
suunnittelu-  ja  toteutusvaiheisiin.  Suunnittelijan  ja  toteuttajan  rooleissa toimii 
eriytetysti vähintään kaksi eri osapuolta. Kumppanuusmallin (integroidun yh- 
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teistoimintamallin)  mukaan  toteutetuissa  hankkeissa  (UAV-gc)  puolestaan 
pääsääntöisesti hankkeen toteuttaja ottaa myös  suunnitteluvastuun  itselleen. 

 VISI:n käsitteistössä  ilmaistuna  toteuttajaosapuoli  täyttää myös hankkeen 
 suunnittelijaosapuolen  roolin.  

3 ETENEMISSUUNNITELMA 
Etenemissuunnitelma  on  tarkoitettu  projektin  johtajalle avuksi mielivaltaisen 
rakennushankkeen  yhteydenpidon  ja  tiedottamisen määrittelyä varten. Tätä 

 etenemissuunnitelmaa  voidaan käyttää jokaiseen  yhteistoimintamuotoon, 
 mihin tahansa  urakkamuotoon  ja  jokaiseen  rakennusvaiheeseen  sovellettu-

na.  

3.1  Etenemissuunnitelman  käyttö  

Etenemissuunnitelma  on  apuväline sopimuksiin pääsemiseksi  yhteydenpi-
dosta  ja tiedonslirrosta  johonkin  (osa)hankkeeseen  osallistuvien tahojen vä-
lillä.  Sen läpiviemisellä  hankkeessa mukana olevat roolit  ja  tapahtumat tule-
vat  inventoiduiksi  ja asiaankuuluvat  viestit  määritellyiksi.  

Aloitteen  VISI:n  käyttöönotosta tekee usein  se  osapuoli, jolla  on  myös toimi-
valta päätöksentekoon. Yleisesti ottaen kyseessä  on  rakennuttaja.  Yhtey-
denpidosta  ja tiedonvaihdosta  sopiminen tapahtuu tavallisesti hankkeen 
osapuolten välisissä keskusteluissa, jolloin osapuolet toistuvasti kukin vuo-
rollaan voivat ohjata  VISI:n  soveltamista omalla kohdallaan. Tiedotus-  ja yh-
teydenpitorakenteen  laatiminen onnistuu yleisesti paremmin osina (esimer-
kiksi  rakennusvaiheittain)  kuin  työstämällä  koko  hanketta kerralla. 

Käytäntö  on  opettanut, että rakennushankkeen edellyttämän yhteistoiminta- 
mallin ja  I tai urakkamuodon  valinta tapahtuu ennen kuin  tiedonvaihto-  ja yh-
teydenpitorakennetta  pohditaan.  Etenemissuunnitelmaa  voidaan kuitenkin 
silti käyttää ilman erityisiä ongelmia.  Jos  toimintamalli  on  jo  valittu, voidaan 

 asiaankuuluva roolijako  toteuttaa  VlSI  :n  käsitteistön mukaisena. Ellei toimin-
tamallia ole vielä valittu, voidaan  etenemissuunnitelmaa  käyttää palvele-
maan  yhteistoimintamallin  tai urakkamuodon  valinnassa.  

Etenemissuunnitelman  soveltaminen riippuu myös hankkeen vaiheesta. 
 VISI:ä  voidaan käyttää aloitteesta ylläpitoon asti, mutta myös  vain  johonkin 

hankkeen vaiheeseen. Niinpä  VISI:a  voidaan rajoittua käyttämään  vain  niis-
sä hankeen vaiheissa, joissa  on  lukuisia  toimijoita  ja selkeiden  sopimusten 
tarve  on  suuri. Parhaimmillaan hyvin määritelty  tiedonvaihto-  ja yhteydenpi-
torakenne  palvelee selkeästi  ilmaistuina  laadun, tehokkuuden,  läpimenoajan, 

 kustannusten  ja prosessinhallinnan kuvauksina.  

Ainoa  reunaehto VISI:n mielekkäälle  käytölle  on,  että osapuolet ovat vuoro-
vaikutuksessa. Hyvälle  lopputulokselle  on  ennen muuta tärkeää, että tietty 

 tasapuolisuus  roolien välisessä vuorovaikutuksessa toteutuu.  
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3.2  Etenemissuunnitelman  sisältö  

Etenemissuunnitelman sisältö koostuu kandeksasta askelmasta:  

1. tavoitteeseen sitoutuminen  
2. asiaankuuluvien  roolien tunnistaminen  
3. roolijako  osallistujien kesken  
4. asiaankuuluvien  tapahtumien tunnistaminen  
5. asiaankuuluvien  viestien tunnistaminen  
6. tapahtumakaavioiden  laatiminen  
7. viestien  ja  tietoelementtien linkittäminen  
8. tietojen vaihto 

Myös etenemisvaihesuunnitelmasta  on  saatavilla esimerkkejä. 
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4  KOKEMUKSIA KÄYTÄNNÖN HANKKEISTA  

VISI:n laatijoiden  tekemän  käyttäjätutkimuksen  perusteella  käyttökokemuk
-set  ovat tuottaneet seuraavat johtopäätökset:  

• VlSI  on  sopiva pohja  projektiosapuolten  välisen  yhteydenpidon  ja  tie
-donvaihdon  sopimuksiin  

•  viestien  muunneltavuus loppukäyttäjän  tarpeiden mukaan  on  tärkeä 
ominaisuus  

•  pelkkä  VISI -postilaatikko ei tuota lisäarvoa;  lisäarvo  toteutuu  vain  mi- 
käli viestien käyttö  on  tehokasta  projektihallinnon  parantamiseksi 

 • V1S1:stä  voidaan saada lisäarvoa suppealla  panostuksella  ja  olemas- 
sa olevalla työvoimalla 

Tämän  käyttäjäkyselyn  perusteella vuonna  2003  Hollannissa myös päätettiin 
kehittää  VlSI  koko sektorin  kattavaksi  standardiksi. 
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5  KANSAINVÄLINEN TILANNE  
1990-luvulla (kansainvälinen) rakennusteollisuus tuli luottavaisemmaksi in-
formaatio-  ja  kommunikaatiotekniikan (ICT)  käytössä. Aluksi totuttiin sähkö- 
postin  käyttöön, sitten tulivat markkinointiin tarkoitetut internetsivut, joiden 
jälkeen internetin käyttö laajeni  ensin  yksisuuntaiseen  ja  pian kaksisuuntal

-seen  kommunikointiin. Pian seurasi sähköinen liiketoiminta. Rakennusalalla 
tämä erityisesti näkyi konsulttien  ja  toimittajien runsaana esiintymisenä  in

-ternetissä.  Viimeaikoina myös suuret kansainvälisesti toimivat rakennus-  ja 
 urakointiliikkeet  ovat alkaneet ilmaantua internetpohjaisesti toimivaan maa-

ilmanlaajuiseen tilaus -ja  tarjoustoimintaan.  

1990-luvulta lähtien ohjelmistoja  on  tuotettu (yleisimmin  Windows
-pohjaisina) erityistehtäviin,  ja  nyt  on  meneillään pyrkimys integroida suunnit-

telu-  ja  rakentamisprosessia verkkosivujen  avulla. Myös kaupallisia projek-
tinhallintajärjestelmiä  on  kehitetty joukoittain. 

Rakennusalalle  on  ominaista, että ennen varsinaista rakennustyötä hank-
keella  on  jopa useiden vuosien kehittelyvaihe. Tässä vaiheessa voi olla  koko 

 joukko ammattilaisia partnereita tuottamassa useita versioita runsaaksi pai-
suvassa asiakirja-aineistoissa. Tiedonsiirtoa tapahtuu eri ammattiryhmien 
välillä  ja  sisällä. Nykyisin käytössä olevat projektinhallintatyökalut toimivat 
ammattiryhmittäin roolien sisäisinä. Tiedonsiirto eri roolien välillä tapahtuu 
usein paperilla esitettyinä piirustuksina, raportteina  ja  asiakirjoina.  Nykyisin 
tiedonsiirtoa tehdään  jo  jossain määrin myös sähköisesti. Rakennusala ko-
konaisuutena  on  kuitenkin vielä penseä muuttamaan tiedonsiirtoon  ja  yhtey-
denpitoon  liittyvää toimintatapaansa sähköiseksi. 

Tiedonhallintajärjestelmät  ja  projektinhallintajärjestelmät  ovat yleisesti räätä-
löityjä tiettyä toimintaa (esimerkiksi suunnittelu, laskenta)  tai  erityistä tietosi-
sältöä (piirustukset, asiakirjat) varten. Perinteisen rakennusalan ammatti- 
ryhmiin perustuvan roolijaon mukaan toiminta-  tai  informaatioperusteiset  oh

-jelmistot  voidaan karkeasti jaotella seuraavilla tavoilla  (kuva  10)/li. 

Toimintaperusteinen  jako:  

Toiminta 
_______________  

Roolit 
P PM A OS E C S FM LA B L  

Hankkeen aloitus 
Alustava suunnittelu  o o  •  o o C  

Kannattavuusselvitys  o 0 0 S 0  

Viranomaishyväksyntä  0 0 0  

Rahoituksen hankinta .  C o 0  

Tarkat suunnitelmat  0 0  • • . 
Urakkatarjouskilpailu  0 0 o  • •  0 0  

Rakentaminen  0 0 0 0 0  •  0 0 

Facility management  .  0 0 0  
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Tietosisältöperusteinen  jako:  

Informaatio 
_______  

Roolit  
P  PMA QSE  CS  FMLAB  L  

Piirustukset  o o  •  a  • •  0 0 0 0  

Spesifikaatiot  o o  .  o  •  o o a o  

Määrälaskelmat  o a  • •  o a  

Budjetti  o o a  •  o a o a o  

(Urakka)sopimukset  o o o  • • . .  
Suunnitelmat  o  •  o  • • . •  o  • 
Henkilöstöhallinto . •  a  

Materiaalihallinto . .  a  • • 
Laite/varustehallinto •  0  • •  

Selitykset:  
•  käynnistys, toiminta  
o  informaatio,  tietosisältö  
P Promoter,  asiakas  
PM Project Manager,  projektin  johtaja  
A  arkkitehti  
QS Quantity Surveyor,  määrälaskija  (laaja toimenkuva)  
E  insinöörit  
C  urakoitsija  
S  aliurakoitsijat,  toimittajat  
FM Facilities Manager 
LA Local Authorities,  viranomaiset  
B  pankkiirit  
L  lakimiehet  

Kuva  10.  Toiminta  perusteinen  ja  tietosisältöperusteinen  jako  ohjelmisto/lie.  

Kuvassa  10  esiintyvät roolit vastaavat kansainvälisen käytännön ammatti -
kuntapohjaista  jakoa, joka poikkeaa  VISI:n  käyttämästä toimintaan perustu-
vista  roolikuvauksista.  Koska  VISI:ssä  myös toiminta  on  analysoitu uudella 
tavalla,  VISI:n  käyttämät roolit eivät vastaa esimerkiksi kuvassa  10  näkyvää 
perinteistä  roolinimikkeistöä.  

Eri ammattialat tuottavat hankkeen edetessä oman  projektiaineistonsa  lähes 
poikkeuksetta sähköisesti. Usein eri tahot tuottavat sisällöllisesti samaa  tai 

 samankaltaista  tietoainesta  eri  ohjelmistoilla.  Nämä  ohjelmistot  voidaan ja-
kaa karkeasti  projektinhalli ntaohjelmistoihin  ja  erityisohjelmistoihin.  

Kansainvälisesti käytettyjä  projektinhallintaohjelmistoja  on  analysoinut  mm. 
Project Management Institute  (PMI),  joka  luokitteli ohjelmistot  seuraavasti 

 /2/:  

-  yleinen  projektinhallinta,  32  ohjelmistoa  
- prosessinhallintaohjeimistot  17,  
- aikatauluhallintaohjelmistot  34, 

 - kustannushallintaohjelmistot  24,  
- resurssienhallintaohjelmistot  26, 

 - tiedonhallintaohjelmistot  16  ja  
- riskinhallintaohjelmistot  15  ohjelmistoa.  
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Näissä  PMI:n luokissa  on  kuitenkin  päällekkäisyyksiä,  esimerkiksi  Web- 
project  -ohjelmisto  on  laskettu kaikkiin seitsemään luokkaan  ja  Microsoft 
Project 98  esiintyy viidessä luokassa. Myös tämän  PMI:n  katsauksen ulko-
puolella  on  runsaasti kansallisesti kehitettyjä ohjelmistoja (esimerkiksi Suo-
messa  Buildercom  Oy:n hallussa), joiden  kansainvälistymiselle  ei ole mitään 
teknistä estettä.  

Erityisohjelmistoja  on  tarjolla  paikkatiedoista (GIS GPS  etc.)  ja  rakennuspai
-kan  pinnanmuodoista  aina piirustusten laadintaan  (CAD-tyyppiset  ohjelmis
-tot)  ja  muuhun arkkitehti-  ja  insinöörityön  tukeen. Käytännöllisesti katsottuna 

kaikille  rakentamishankkeisiin  osallistuville  ammattikunnille  on  kymmenittäin 
omia kansainvälisiä  ja  usein myös joitakin kansallisia ohjelmistoja. Jotkin  oh

-jelmistot  (esimerkiksi  Aut0CAD)  ovat  hallitsevassa  markkina-asemassa. 

Vallitseva tilanne  on,  että (yksinoikeudella omistetut)  ammattialakohtaiset 
merkkituotteet  ovat laajassa käytössä, mutta  internetin  käyttö sinänsä  ja  eri-
tyisesti eri  ammattialojen  keskinäisen kommunikaation välineenä  on  toistai-
seksi lähes olematonta. Lisäksi tarjolla olevien ohjelmistojen  ja  käytössä ole-
vien ohjelmistojen vertailu osoittaa, että  vain  muutamia tuotteita laajasta tar-
jonnasta  on  otettu käyttöön  ja  useat yritykset lisäksi  kehittelevät  omia esi-
merkiksi  Excel -pohjaisia  apuvälineitä omaan käyttöönsä. Niinpä sekä ohjel-
mistojen että  internetsovellusten  käyttö rakennusalalla  on  vielä maailmanlaa-
juisesti tarkasteltuna heikkoa mandollisuuksiin nähden.  

ICT:n  käytön nopeimmin kasvavia alueita  on  kuitenkin juuri  web-pohjainen 
projektinhallinta. Toimintaperusteisen  ja  tietosisältöperusteisen ammattiala-
kohtaisen roolijaon  mukaiset toiminnan  ja  informaation sisällöt ovat raken-
nusalalla niin suurelta osin  päällekkäiset  (kuva  10),  että mandollisuudet  in

-tegroituun projektinhallintaan  ovat  ICT-sovellettavuuden  kannalta hyvät. Il-
meinen ongelma  on se,  että  projektin  edetessä (usein pitkällä, useiden vuo-
sien aikavälillä) tietomäärä lisääntyy  ja  haarautuu yhä pienemmiksi yksityis-
kohdiksi, toimijat  saattavat vaihtua,  ja  tietosisältöihin  tulee muutosten  ja  lisä-
ysten  seurauksena jatkuvia  päivityksiä.  Oleellista  on  kuitenkin  se,  että tieto- 
sisällön  rakenneosat  ovat samoja, vaikka sisältö vaihtelee. Mitä  varmemmal

-la  pohjalla  tietosisällön rakenneosien  analyysi  on,  sitä  luotettavampi  on  sen 
 I CT-sovellettavu  us.  

VISI:ssä tietosisältöjen  analysointi  on  viety pitkälle. Olemukseltaan  VlSI  on-
kin  -  nimensä  mukaisestikin -  ensisijaisesti  tiedonsiirto-  ja  yhteydenpitojärjes-
telmä. Projektinhallintaominaisuudet  ovat seuraus  tiedonhallinnasta.  Juuri 
tämä piirre  oleellisimmin  erottaa  VISI:n  muista  järjestelmistä.  

Lähteet:  
1. Malcolm Murray, Raymond  Nkado,  Angela Lai (Universities of the Wit

-watersund  and Port Elisabeth) The Integrated Use of Information and Com-
munication Technology in the Construction Industry. 

2. Project Management Institute:  http://www.pmi.org/info/default.asp  
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Tilanne Suomessa  on  kansainväliseen tilanteeseen verrattuna yleisessä 
 ICT-alan kehityksessä hyvä  ja  myös rakennusalan sovellusten  ja asenneil-

mapiirin  osalta myönteinen. Useat isot  toimijat  näkevät  ICT:n  strategisena 
mandollisuutena, joten sille  on  markkinoilla imua.  

VISI:n  kansalliseksi vertailukohdaksi valittiin  Buildercom  Oy:n paketti, joka 
koostuu  Raksanet- Sitelnfo-  ja Facilityinfo -osioista.  Nämä  osiot  yhdessä si-
sältävät elinkaaren suunnittelusta käyttöön siten, että  Raksanet  on  suunnit-
telua  ja rakentamisprosessin  hallintaa varten,  Sitelnfo rankentamisvaihetta  ja 
Facilityinfo käyttövaihetta  varten  (lute 3).  

Buildercom  -ratkaisu koostuu  internet-palvelimesta, tietokantapohjaisista  so
-velluksista, projektipankkitoiminnoista  sekä ylläpidosta  ja hallinnoinnista. 

Buildercomin  tarjoamat mandollisuudet ovat pitkälti samat kuin  VISI:n.  Eroja 
ovat  mm. se,  että  Buildercom  on  paloitellut  suunnittelu-, toteutus-  ja  käyttö- 
vaiheet eri  ohjelmistopaketeiksi; tiedonhallinta Buildercomin  ratkaisussa toi-
mii pitkälti samalla periaatteella kuin perinteinen  projektinhallinta  ja  tukee 
vakiintuneisiin  menettelytapoihin  suuntautuvaa käytäntöä. Tämä näkyy esi-
merkiksi suhteellisen raskaassa  päivityskäytännössä.  Suurin ero  on  kuiten-
kin vastuun hallinnassa.  V1SI:ssä  jokainen hankkeen aikainen tapahtuma  on 

 muotoiltava viestiksi toimeksiantajan  ja toimeenpanijan  välille; viesti ohjautuu 
 ja  tulee  kuitatuksi vastaanottajalta  (ei voi syntyä  sekaannuksia  kuinka  "jake-

lulistalla"  olevien tulee reagoida  ja  kenelle kuuluvat  vastuut  ja  velvollisuudet), 
jokainen toimi synnyttää palautetiedon  ja  jokainen toiminnan  tulos  tulee  hy-
väksytettyä.  Vastuun  ketjutuksen  ohessa  VlSI  sisältää myös kustannusten  ja 
maksutoimitusten hallinnan,  jotka  on  sidottu  tapahtumakohtaisiksi:  koska tu-
lokset  on  aina hyväksyttävä ennen tapahtuman päättymistä  ja maksukelpoi-
suutta,  vastuu  realisoituu  välittömästi toiminnan yhteydessä.  Taloushallinto 

 on  siten  VISI:ssä  vahvasti toimintaan  ja  tulosten  hyväksyttävyyteen  sidottu.  

Buildercom  on  VISI:in  verrattuna otteeltaan enemmän  reaktiivinen (VlSI  on 
 proakti ivisempi). 

VlSI  on  integroidumpi:  koko  elinkaaren  aikaisesti  kaikki hankkeen tapahtu-
mat  ja toimijat  sisältyvät tieto-  ja viestintäjärjestelmään. 

Buildercom  on  paketoinut  tuotteensa kolmen  osioon  ajallisesti eri asiakkai-
den (rakennuttaja, rakentaja  ja käyttövaiheen vastuutaho)  tarpeita ajatellen. 

 VlSI  ei  rakenteensa  puolesta  jaksotu  eikä sitoudu eri  näkökulmiin -  toisaalta 
kustakin hankkeen vaiheesta  on  erotettavissa oma  osio,  ja  kukin osallistuva 
taho saa osuuttaan vastaavan tietopankin.  Buildercomin Kiinteistöarkisto  lä-
hinnä vastaa  VISI:n  koko  sisältöä, mutta  vain  jos  kaikki kolme  osiota  (Rak-
sanet, Sitelnfo ja Facilitylnfo)  toteutetaan  täydellisinä  ja sulautetaan. VISI:n 
roolijaon ja  tapahtumien pitkälle viety analysointi kuitenkin synnyttää yksi-
tyiskohtaisempaa tietoa  ja  erityisesti rekisteröi  vastuuketjua. 

Buildercomin  ja VISI:n  erot  pohjautunevat  valtaosin siihen, että  Buildercom 
 on  kehittänyt ensisijaisesti  projektinhallintatyökaluja, VlSI  puolestaan  on  en-

sisijaisesti  tiedonhallinta-  ja viestintäjärjestelmä: V1SI:ssä projektinhallinta  on 
 seurausta  tiedonhallinnasta, Buildercom  pyrkii hallitsemaan projektia  ja  tie

-toainesta  syntyy toiminnan seurauksena.  
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TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄSTA  

Hankkeen  käynnistäjällä  on  merkittäviä ajan  ja  kustannusten  säästömandol-
lisuuksia  sekä  tiedonsiirtovirheiden välttämismandollisuuksia  avaamalla 
hankkeelle  internetsivusto,  joka koostuu kaikesta hankkeen kannalta  rele-
vantista  aineistosta. Hankkeen  läpinäkyvyyttä  voidaan edistää  väIttämällä 
salasanasuojauksia  ja  kannustamalla osapuolia avoimuuteen.  

VISI:n erityispiirteenä  roolien kuvaus uudella tavalla  ja  hankkeen  tietosisäl
-lön  purkaminen tapahtumien  välisiksi viesteiksi  tekee  VISI:stä  joustavan 

minkä tahansa tyyppisiin  urakkamuotoihin  ja työyhteenliittymiin.  

7.1  Uudentyyppiset hankkeet  

VlSI  on  varsin  notkea  sovellettavaksi erityyppisiin  hankkeisiin.  Se on  itse 
asiassa täysin  immuuni urakkamuodolle,  koska  urakkamuotoa  ei varsinai-
sesti edes ole tarpeen määritellä  -  kyseessä  on  tällöin roolien muodostami-
nen tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Design-Construct (DC)  -hankkeissa  toteuttavan  osapuolen (yleensä  urakoit
-sijan) varhainen osallistuminen hankkeeseen  on  yleisesti taloudellinen etu, 

koska toteuttaja osallistuu  toteuttamiskelpoisuuden  arviointiin  jo  alkuvai-
heessa. Lisäksi suunnittelun  ja  toteutuksen aikaväli kutistuu  johtaen  hank-
keen toteutuksen lyhyeen  läpimenoaikaan,  mikä myöskin tuo osapuolille ta-
loudellista hyötyä.  VISI:n  soveltamisen hyöty  tämäntyyppisissä  hankkeissa 

 on  jälleen osittain  roolijaon  joustavuudessa, kullekin  oaspuolelle  voidaan 
 räätälöidä  tehokas rooli  tai  useiden eri roolien yhdistelmä, jolloin esimerkiksi 

 osaamis-  ja kapasiteettimandollisuudet  voidaan ottaa huomioon  jo  suunnitte-
lussa. Lisäksi sujuva kommunikaatio edistää  kehitysmyönteistä  toimintaa.  

Build-(Own)-Operate-Transfer B(0)OT  -hankkeissa  vastuunjako  on  erityisen 
merkityksellinen  toimintaketjun pitkäaikaisuudesta  johtuen.  VISI:n  etu  on 

 kiistaton toimeksiantojen  ja  niihin  reagointien kirjautuminen. VISI:n rooliku-
vausten  perusteella  vastuut  ja  valtuudet joudutaan määrittelemään,  ja  tapah-
tumista sekä myös tilanteen mukaisesta palautteesta (tilaajan palaute  hy-
väksynnästä, toimeenpanijan  palaute  projektikohteen  tilasta)  kirjautuu.  Sa-
malla kohteesta rakentuu  lokikirja  koko  elin kaaren varrelta. 

Yleisesti  on  kehitetty  projektinhallintaohjelmistoja,  joissa  on tiedonhallintaan 
 liittyviä ominaisuuksia varsinaisen tavoitteen ohessa  tai  seurauksena.  VlSI  ei 

ole ensisijaisesti  projektinhallintaa  vaan  tiedonsiirtoa  ja kommunikointia  var-
ten  - projektinhallintaominaisuudet  ovat seurausta  tiedonhallinnasta. 

VISI:n tiedonhallintastrategia  perustuu  analysointiin  kohti mandollisimman 
pieniä  "tietoalkioita'  jotka  on  nimetty  ja  tuotu esiin viesteihin. Viestien  mää-
rämuotoisuuden  ajatellaan turvaavan tarvittavan tiedon siirtymisen. Viestin 
sisältö muuttuu myös 'sopimukseksi', ei ensisijaisesti juridisessa mielessä 
vaan yhteisymmärryksen  ja tahtotilan  ilmaisuna.  
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VIS  1:n  hollantilaiset kehittäjät ovat tehneet järjestelmän  käyttöönottovaihees
-sa  itsearvioinnin,  joka koostuu  kehittäjäryhmän  omasta näkemyksestä  ja  yh-

den laajan  pilot-kohteen palautteesta.  

8.1  Kehittäjäryhmän  palaute  

Kehittäjäryhmän  yleinen käsitys oli, että  VlSI  on  nopeasti opittavissa,  ja  se 
on  otollinen  yhteydenpidon  ja  yhteisymmärryksen ('sopimuksen') saavutta-
misen väline.  VISI:n  käsitteistö ei tuntunut välittömästi 'tutulta'  ja  sanavalinto

-ja  toivottiin  hiottaviksi. Toimintapuitteena VlSI  arvioitiin  notkeaksi erityyppi
-sun  hankkeisiin  ja sen  katsottiin laajasti sisältävän hankkeiden tarvitsemat 

tieto-  ja  viestintäominaisuudet. 

Kehittäjäryhmän  käyttäjää edustavien tahojen palaute toi esiin seuraavia 
seikkoja:  

•  nopeat  internetyhteydet  ovat etu  
•  MS Office  -ominaisuuksia (kuten  'look and feel',  'leikkaa-liimaa') voisi 

hyödyntää enemmän  
•  käyttäjien  tietojärjestelmien  (software, hardware) on  oltava hyvät, 

samoin  tietosuojan 
• VISI:ssä  saisi olla myös epävirallisen viestinnän  fläppitaulu 

Kehittäjäryhmän  sisäisesti arvioitiin lisäksi, että roolien kuvauksia tulisi yhä 
syventää  ja  VlSl:n  toimintoja tulisi hioa  helpommiksi. 

Koehankkeista  kehittäjät totesivat, että  
• kokeiluhankkeisiin  osallistujat  kyllä  helposti hyväksyvät ajatuksen 

 VISI:n  käytöstä, mutta eivät välttämättä  oivalla  käytännön seuraa- 
mu  ksia 

• kokeiluvaiheessa partnereiden  ja  prosessien analyysiin  on  panostet-
tava 

• VISI:n  käytön laajuudesta  on  sovittava  jo  hankkeen alussa  
• koehankkeen partnereiden  täytyy olla  motivoituneita;  pelkkä suuri 

 uteliaiden  joukko ei ole toivottava  
• VISI:n käyttöönottoa  edistää,  jos  hankkeen käynnistäjä ottaa  VISI:n 

työkaluksi; partnereilla  on  yleisesti taipumus toimia  vain  omista lähtö-
kohdistaan omia etujaan tavoitellen ilman kunnianhimoa lopputulok-
sen kokonaisuudesta  

• koehankkeet  ovat välttämättömiä käyttöönoton alussa  

Loppuyhteenvetona itsearvioinnissa  todettiin  VISI:n  olevan sellaisessa kehi-
tysvaiheessa, että  paran  nu  kset  tapahtuvat sovellutusten yhteydessä. Osa-
puolten tulee tottua  sähköiseen toimintaympäristöön,  mikä parhaiten toteu-
tuu käytännön kokemuksen kautta.  VlSI  tulee liittää osaksi osapuolten  oh

-jelmistorakenteisiin  (suunnittelun, kirjanpidon jne.  ohjelmistoihin). Ohjelmis-
toasiantuntijat  tulee ottaa mukaan varhaisessa vaiheessa.  
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8.2 Pilot-kohteen palaute  

Pilot-kohde oli ison hollantilaisen  ulkosataman uudistushanke.  Seuraavat 
tulokset ovat hankkeen osapuolten  VlSl:n kehittäjäryhmälle  antamaa 
palautetta.  

VISI:ssä  viestit ovat keskeisessä asemassa.  VISI:n käyttöönottoa  varten 
pelkkä  sähköpostijärjestelmä  ei riitä, vaan  digitaalisen toimintaympäristön 

 tulee olla  kattavampi.  Tavallisesti tietojen käsittely vaatii paljon työtä,  ja 
VISI:n  avulla  työmäärän  arvioitiin  puolittuvan. VlSI  tulee kytkeä hankkeen 

 tietopankkiin  (arkistoon)  ja  hankkeen  hallintajärjestelmiin.  Ensisijainen etu 
saavutetaan talouden ennustettavuuden paranemisella.  

Pilot-kohteessa  VISI:n  kautta haluttiin  mm.  seuraavia asiakirjoja:  sopimusar-
kisto,  tavoitteet, tavoitteiden tarkastukset,  laatusuunnitelmat, laaduntarkas

-tus,  toimitusten kirjanpito,  pöytäkirjat, työmaapäiväkirja,  menevien  ja  tulevien 
viestien kirjaaminen, menevät  ja  tulevat viestit,  poikkeamaraportit, testaustu

-lokset,  piirustukset,  videonauhoitukset, kuukausiraportit, urakkasopimusten 
 muutokset, lomakkeet,  kustannuslaskenta  ja  hinnat,  määräperusteiset  lasku

-tettavat,  poikkeamat,  konsultoinnit  ja  vanhentuneet versiot. 

Hankkeessa tehtiin  roolikuvaukset,  joissa esitettiin  rooleihin  liittyvät  vastuut.  

Pilot-kohteessa havaittiin kaksi ongelmaa:  
1. tarkastukset seuraavat hallinnollista prosessia  lIian  pitkällä viiveellä  
2. samaa  tietosisältöä  tuotiin järjestelmään useammin kuin kerran seu-

rauksena ylimääräistä aineistoa 
Ratkaisuna esitettiin  object tree  -rakennetta, jossa yksityiskohdat sidotaan 
hankkeen asiakirjoissa  spesifikaatio-osaan.  

Kokemuksina  esitettiin lisäksi seuraavat seikat  
• tietojärjestelmän  tulee ulottua  urakoitsijaa  pidemmälle  toimintaketjus

-sa 
• tietojärjestelmän  tulee sisältää hankkeen  spesifikaatiot 
• spesifikaatioiden  tulee esiintyä yhdessä  vaatimustasojen  kanssa 

 • testaustulokset  tulee ottaa mukaan  tietojärjestelmään 
•  ellei  vaatimustasoa  saavuteta, järjestelmään tulee raportti  poik-

keamasta 
•  hankkeen eri osapuolten  on  oltava selvillä hankkeen  erityisvaatimuk - 

sista,  niiden toteutuksen edistymisestä  ja  molempien osapuolten 
 (aloitteentekijän  ja toteuttajan)  näkemyksistä  

•  valmiiksi tulleet  asiat  tulee pakata  salkkuihinsa,  joista ne myöhemmin 
tarvittaessa löytyvät  

Pilot-kohteen  yleisarviointina  esitettiin, että prosessin rakenne saatiin entistä 
paremmin hallintaan, poikkeamat havaittiin entistä aikaisemmassa vaihees-
sa, virheitä tehtiin vähemmän  ja  hankkeen  hallintotyömäärä puolittui. 
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9  VISI:N KAYTTAJILTA  KERÄTTY PALAUTE 

Käyttäjäpalautetta  kerättiin kesäkuussa  2004.  Palautetta saatiin Haagin kau-
pungin  rakennusvirastolta (lngeniersbureau  Den Haag)  ja Rotterdamin  yleis-
ten töiden  virastolta (Gemeentewerken  Rotterdam),  yhteensä neljästä 
hankkeesta. Lukumäärä  on  niukka, mutta otos käsittää käytännössä kaikki 
toistaiseksi  em.  itsearvioinnin  jälkeen  (VlSI  :n  kehittyneimmällä versiolla)  to-
teutetut mittavat hankkeet.  Hankekoot  vaihtelivat  1,5  ja  6  miljoonan  euron 
väillä.  

Kysely osoitettiin hankkeessa sille taholle, joka toi  VISI:n  hankkeeseen. Käy-
tännössä tämä tarkoitti poikkeuksetta  tilaajaa  tai  tilaajan edustajaa, joiden 

 hyötyodotukset  ovat suurimmat.  Käyttöönottajat  myös totesivat tämän asian- 
laidan  mainitsemalla,  että  VISI:n  käyttöönotto luontevimmin tapahtuu nimen-
omaan  tilaajaorganisaation  aloitteesta;  suorittavan  osapuolen mandollisuu-
det  sen tuomiseksi koko  hankkeen  työkaluksi  ovat  heikommat  ja  myös suu-
rimmat edut koituvat  tilaajaosapuoleile.  

Yleinen odotus  VISI:n  käyttöön  ryhtyjillä  oli  projektihallinnan  helpottamises-
sa. Riskien  hallinnan  odotettiin seuraavan prosessin  selkiintymisestä  ja 

 kommunikaation paranemisesta. Lisäksi käyttäjät olivat uteliaita tutustumaan 
 VISI:n  tarjoamiin mandollisuuksiin.  

VlSI  koettiin hankkeen  läpinäkyvyyttä lisäävänä  ja notkeana hankkeenaikai
-sille muutoksille. Yhdessä tapauksessa  urakoitsijan  konkurssin jälkeinen uu-

si kumppani otti suoraan  VISI:n  kautta tilanteen haltuunsa. 

Sekä roolien että tapahtumien käyttö oli kaikkien vastaajien mukaan helppoa 
 ja  jopa luontevaa. 

Kaikki käyttäjät kokivat  VISI:n  ansiosta ajan säästöä. Ajan säästö koettiin 
seurauksena hallinnon  helpottumisesta.  Puolet vastaajista koki myös apua 
riskien hallinnassa, toinen puoli ei kokenut  riskikysymystä  kohdallaan  rele-
vanttina.  

Kustannusten hallinnassa  VISI:ä  pidettiin hyvänä: kehuja saivat  maksupyyn-
töjen  hyvä  hallittavuus,  tarkistukset  maksukelpoisuudesta  vaatimusten  täyt-
tymisen  kannalta,  maksatusaikataulun  seuranta sekä kirjanpidon  helpottu

-minen.  Erityisesti  ennakoimattomien  tilanteiden hallinnassa  VlSI  sai kehuja, 
samoin yleiskuvan antamisessa.  

VlSI  :n  koettiin edistävän yhteistoimintaa. Neuvottelujen koettiin  tehostuneen 
 ja  niiden tarpeen vähentyneen (jopa  50  %). 

Ongelmatilanteissa VISI:stä  koettiin hyötyä, koska poikkeamat  on  ilmaistava 
 vaikenemisen sijaan. Myös kommunikaation koettiin parantuneen. Talous- 

hallinnon  läpinäkyvyys  koettiin eduksi myös ongelmien  välttämisessä. 

VlSI  :n  mandollisuuksia  dokumentinhallinnassa  oli käytetty erittäin vaihtele-
vasti. Eräs käyttäjä toteutti  VISI:n  avulla automaattisen dokumenttien tuo-
tannon,  taltioinnin  (arkisto),  lokikirjan  ja  kirjanpidon. Toiset käyttäjät tekivät 

 vain  osia  asiakirjahallinnosta VISI:llä. 
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Laitetekniikan  ei koettu aiheuttavan ongelmia  VISI:n  käyttöönotossa: tarvi-
taan  vain  yhteys  palvelimeen. VISI:n sisältörungon  laatimiseen kuluu noin 
yksi työviikko  (40  työtuntia)  ja  kukin käyttäjä tarvitsee noin päivän  ohjatun 
perehdyttämisen. Ohjelmistotarve  on vain  saada  rajapinta  (interface)  kunkin 
käyttäjän oman hallinnollisen ohjelmiston  ja  yhteisesti käytettävän  sähköpos-
tiohjelmiston  välille  (koekäyttäjät  toimivat  MS Office  ympäristössä  ja  MS Out-
look -sähköpostiympäristössä,  joten  yhteensovittaminen  ei ollut vaikeaa). 

Kaikki  koekäyttäjät  pysyvät jatkossakin  VISI:n  käyttäjinä  ja  laajentavat käyt-
töä (kaikki noin  kymmenkertaiseksi  nyt meneillään olevista parista  hank-
keestaan  pariinkymmeneen).  VISI:n  katsotaan kuitenkin olevan vielä kehitty-
vä järjestelmä (erityisesti sitä kautta, että  sovellettavat ohjelmistot  kuten  MS 
Office  yhäti kehittyvät  ja toimintaympäristön  kehitys johtaa myös  VISI:n  jat-
kuvaan kehitykseen mandollisuuksien paranemisen myötä). Aikaisempiin 
vastaaviin yrityksiin verrattuna  VISI:ä  kuitenkin pidettiin käytännöllisenä (ei 

 turhan  akateeminen)  ja jo  pitkälle kehittyneen tietotekniikan ansiosta edisty
-neenä.  

Käyttäjien oma  kokemus V1SI:tä  oli myönteinen, samoin heidän käsityksensä 
mukaan hankkeiden muutkin osapuolet olivat kaikkiaan tyytyväisiä  VISI:n 

 käytöstä. 

Parannusehdotuksia kysyttäessä esiin nousi  vain  koko toimintaketjun  mu-
kaan ottaminen  V1SI:in  ja  pienten esiin nousevien  parannusten  jatkuva  työs-
täm  i nen.  

Yhteenvetona  VISI:n parhaiksi  puoliksi koettiin hallinnon merkittävä  (50 %) 
 tehostuminen,  kustannushallinnan  parantuminen sekä  sen  tarjoama riskien 

 ja laadunhallinnan apuneuvo.  Selkeää kielteistä palautetta  VlSI  ei saanut 
mistään  piirteestään,  joten  se on  varsin  valmis  sovellettavaksi.  

lo  VISI:N KÄYTTÖÖNOTTOA PUOLTAVIA  TEKIJÖITÄ  

VISI:n kuningasajatus  on  hallita hankkeita  hallitsemalla  tietoa. Tämä  on  kiis-
tattomasti tehokkain ote, suurimmat säästöt  ja  helpoin toiminnan tuloksen 
ohjaus tehdään  hankesuunnitteluvaiheessa  ja esisuunnitteluvaiheessa,  jol-
loin toimitaan nimenomaan  tietoelementeillä.  Suunnitteluvaiheessa kuvataan 
ideaali  -  paras  mandollinen, rakennusvaiheessa tästä  ideaalimaliista  pyritään 
tekemään reaalinen, joka vastaa suunnitelmissa esitettyä  ideaalia. VlSI  on 

 käyttökelpoinen työkalu tähän  alkutiedon  ja  toteutuksen väliseen prosessiin. 
 VISI:n hyödyllisyys  jää  kuitenkin oleellisesti  sen  varaan, että tavoitteet osa-

taan asettaa  ja  kuvata  -  parhaimmillaankin  tiedonhallintajärjestelmä  vain  vä-
littää  ja taltioi  tietoja.  VISI:n  etu  on  siinä, että tavoitteet voidaan esittää minkä 
muotoisina tahansa, kunhan hankkeen osapuolten roolit  on jäsennetty  kat-
tamaan  koko  ketju tavoitteiden muuttamiseksi  lopputuotteeksi.  Hallinta ta-
pahtuu  VISI:n kaksisuuntaisuuden  ansiosta: jokaisen viestin lähettäjä saa 

 palautteena  vastuksen  aloitteeseensa  ja  voi hyväksymällä  tai hytkäämällä  ja 
/  tai  lähettämällä uusia viestejä ohjata lopputuloksen ominaisuuksia. Tämä 

 laadunohjaus-  ja seurantaominaisuus  on  osoittautunut  VISI:n  käyttäjien ko-
kemuksen perusteella toimivaksi. Samoin kustannusten syntyminen, maksu

-perusteen  toteaminen  ja vaatimustenmukaisuus laskutustilanteessa  tulee  
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VISI:n  avulla selkeästi esiin  ja dokumentoiduksi. VlSi  on  luonteva mandolli-
suus toteuttaa  koko  hankkeen elinkaaren kattava tietopankki.  

VlSI  soveltuu myös  uudentyyppisiin  hankkeiden  toteutusmuotoihin.  Ajankoh-
ta järjestelmän käyttöönottoon  on  hyvä, koska  rakennuttamisen  ja urakoinnin 

 toimintamallia joudutaan joka tapauksessa muuttamaan.  VISI:n  kehittäminen 
käynnistettiin tarpeesta kiistattomasti määritellä hankkeissa mitä  on  luvattu 

 ja  mistä  on  sovittu,  ja  tässä  avaintehtävässä  sen  koetaan olevan toimiva rat-
kaisu.  

VISI:n  etu  on  sen  käyttöönotosta seuraava  proaktiivinen  ote  reaktiivisen  ot-
teen sijasta. Kaikille toimille  on  aktiivinen  aloitteentekijä,  joka joutuu määrit-
telemään jokaisen  toimeksiantonsa. Tavoitteenasetantaa VlSI  ei helpota  - 

 tilaaja joutuu joka tapauksessa itse ratkaisemaan  tahtotilansa.  Toisaalta  VlSI 
 mandollistaa  millä  tavalla tahansa  määritellyn  tavoitteen hankkeen lähtökoh-

daksi, kunhan  vain  löytyy  VISI:n  käyttöön perehtynyt  tarjouskilpailun  järjestä- 
ja.  

Suomessa pitkälle vakiintunut rakennusalan  (MVR-hankkeissa  Rakennustie-
tosäätiön InfraRYL) nimikkeistö  toimii osaltaan  VISI:n tarvitsemana tietosi-
sältöjen analyysinä. 

VlSI  toimii myös laadun seurannassa  ja hyväksynnässä. Maksuperusteiden 
 toteutuminen tulee näkyviin.  Maksutapahtumat  tulevat näkyviin.  

11 VISI:N  KÄYTTÖÖNOTON MAHDOLLISIA 
ONGELMIA  

VlSI  sinänsä  on vain  metodi.  Se  edellyttää, että hankkeiden osapuolet käyt-
tävät ohjelmistoja, jotka saadaan kommunikoimaan keskenään. Pahin käyt-
töönoton ongelma  on  eri  toimijoiden  ohjelmistojen  interface  -tilanteessa: 

 viestiliikenne  on  mandotonta elleivät järjestelmät voi vastaanottaa  ja  avata 
toistensa lähetyksiä. Valtaosa  toimijoista  käyttää kuitenkin yleisiä  (MS)  oh-
jelmistoja,  ja  yleensä  MS Outlook on  toistaiseksi palvellut  rajapintana.  Siten 
ohjelmistojen  yhteensopivuus  on  enemmänkin periaatteellinen kuin tosiasial-
linen ongelma. 

Suora hyppäys  VISI:n  käyttäjäksi voi olla liian suuri muutos. Kansallinen  ke-
hityshanke  (pieni mutta monipuolinen hanke, jossa  on  mukana useita 'roole-
ja'  ja toimivuuspohjainen tavoitteenasetanta)  voisi paljastaa  VISI:n  tarjoamat 
mandollisuudet  ja  samalla avartaa  asenneilmapiiriä  myönteisemmäksi uusi-
en toimintatapojen  hyväksymiselle: VISI:n  käyttöönotto pakottaa jokaisen 

 toimijan  määrittelemään oman roolinsa hankkeessa.  Motivoituminen  pitää 
saada  hyötyjen vetämäksi  (esimerkiksi koettu hallinnon  helpottuminen). 
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12  JATKOSUUNNITELMA  

VISI:n  koekäytössä Hollannissa ilmenneet edut puoltavat  sen  käyttöönotto- 
kokeilua myös Suomessa.  Käyttöönottokokeilun toteutusmuoto  voisi olla 
konkreettinen  rakennushanke,  jota  ennen  roolikuvaukset  ja  viestien määrä

-muotoisuus  sovitetaan Suomen kannalta  mielekkäimmäfiä  tavalla.  Rooliku-
vauksien hiomista  varten alan  toimijoiden  on  tärkeää osallistua  kehityshank-
keeseen;  näin eri osapuolia  tutustutetaan V1SI:in  ja  samalla muokataan 

 asenneilmapiiriä  uudentyyppisiä hankkeiden  toteutustapoja  kohtaan myön-
teisemmäksi. Viestien  määrämuotoisuutta  toteutettaessa  Rakennustietosää-
tiön nimikkeistö  kannattaa ottaa pohjaksi, koska näin saadaan pitkälle kehi-
tetty  ja  suomalaisten  toimijoiden  jo  valmiiksi hyväksymä  tietosisältöjen  ana-
lyysi  hyötykäyttöön.  Tuttu  nimikkeistö  myös  madaltaa  menettelytavan  käyt-
töönottokynnystä  paitsi henkisesti, myös vastaamalla esimerkiksi  jo  käytössä 
olevaa  kustannuslaskentamenettelyä. 

Kehityshanke  voisi myös olla  yhteishanke  hollantilaisen osapuolen kanssa, 
jolloin voitaisiin kehittää  VISI:ä  kansainvälisen  tarjouskilpailun toteuttamis-
työkaluksi.  Koska kansainväliseen  tarjouskilpailuun  menevät hankkeet ovat 
tyypillisesti isoja,  kansainvälssen  tason kehitys kannattanee kuitenkin  eriyttää 
pienern  män  kansallisen kehitysvaiheen jatkoksi.  

13 LOPPUYHTEENVETO 

VlSI  on  lupaava. Käyttäjien kokemukset Hollannissa ovat olleet myönteiset 
jopa siinä määrin, että  koekäyttäjät  ovat nopeasti lisäämässä (esimerkiksi  1 

 valmis  koehanke,  nyt  4 jatkohanketta,  ensi vuonna  20  uutta hanketta)  VISI:n 
 soveltamista.  VISI:n  käyttöönotto voi  madaltaa  kynnystä  uudentyyppisten 

 hankkeiden toteuttamiseen  vapauttamalla  alan  toimijat  vanhoista toiminta- 
malleistaan oman roolin  uudelleenmäärittelyn  kautta. Joka tapauksessa, 
myös perinteisissä  rakentamishankkeissa, VISI:stä  on  hyötyä  tiedonhallin-
nan  ja yhteydenpidon  välineenä sekä  vastuuketjun selkiyttäjänä. 

VlSI  on  ensisijaisesti  tiedonhallinta-  ja yhteydenpitoapuneuvo.  Muut  projek-
tinhallintaan  liittyvät seikat ovat seurausta tästä  ydinolemuksesta. 
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Lute 1 	Uudentyyppisten elinkaarihankkeiden  toteuttamista edistää eri  
tyisesti  toimittajan  roolikuvaus  

Lute 2 	Buildercom 
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LI  ITTEET 

UUDENTYYPPISTEN ELINKAARIHANKKEIDEN 
 TOTEUTTAMISTA EDISTÄÄ ERITYISESTI TOIMITTAJAN 

ROOLIKUVAUS  
AO - lnitiatiefnemende -  tilaaja, käynnistää hankkeen  ja  on  vastuulli-
nen tilauksen sisällöstä  ja  päätöksentekijä hankkeen tilaamisesta se-
kä toimituksen  hyväksynnästä. 

• A1.O - Opdrachtgevende -  rakennuttaja,  on  vastuullinen hankkeen to-
teutuksen onnistumisesta ajan, laadun  ja  kustannusten osalta, seu-
raa hankkeen etenemistä  ja  tilaajan edustajana hyväksyy tehtyjä töi-
tä, rahoitusta  ja  myös toimii neuvonantajana sekä kerää palautteen 
hankkeen läpiviennistä.  

•  A1.1 - Projectleverende -  toimittaja, käynnistää hankkeen  läpiviemi
-sen  tilauksen perusteella  ja  kantaa  kokonaisvastuun  hankkeen toteu-

tuksesta, vastaa tarpeellisten  alihankintojen  tilauksesta, ylläpitää 
 työmaata,  huolehtii tilauksen mukaisesta  rakentamistyöstä,  tekee  to-

teutetulle kohteelle yliäpitosuunnitelman  ja  (toteuttaa) ylläpidon, to-
teuttaa kohteen  käyttövaiheen  hyödyntämisen, huolehtii rahoitukses-
ta,  ja  hankkii hankkeessa tarvittavat maa-alueet. Toimittaja antaa ti-
laajalle  VISI:n  kautta  palautteena  tiedot edistymisestä, laadusta  ja 

 kustannuksista hankkeen  läpiviennin  aikana. Vastaavasti  VlSI  :n  kaut-
ta tilaaja ilmoittaa toimittajalle  hyväksynnästään  osa- ja  loppusuorit

-teille.  
•  A2 - Ontwerpende -  suunnittelija, huolehtii toteuttamalla  ja/tai koor-

dinoimalla  tilauksen  esitutkinnasta  ja  kehittämisestä.  Avaintehtäviin 
 kuuluu  mm.  hankkeen kannattavuuden arviointi (onko hanke  teknis

-taloudellisesti  ja  rahoituksen kannalta kestävä), hankkeen sopivuu-
den arviointi laajemmassa  toimintapuitteessa, (toimivuus)vaatimusten 

 kehittäminen,  tilausluonnoksen  ja  lopullisen tilauksen kehittäminen,  ja 
 lopullista tilausta varten tarvittavien yleis-  ja  yksityiskohtaisten asiakir-

jojen laatiminen. Suunnittelija antaa tilaajalle  VISI:N  kautta sopimus- 
asiakirjoja koskevat  edistymis-,  laatu-  ja  kustannustiedot.  Tilaaja vas-
taavasti ilmoittaa  VlSI:  n  kautta  hyväksynnästään  suunnittelijan  toimiI-
le. 

•  A2.1 - Leverende onderzoek -  erityisesti  teknistaloudellisen  kelpoi-
suuden  ja  rahoituksen arviointi, myös muiden  asiaankuuluvien toteu-
tusedellytysten  selvitys  ja  raportointi  tilaajalle.  

•  A2.2 - Leverende definitie -  hankkeen tehtävien keskinäisten  riippu-
vuuksien  selvitys.  

•  A2.3 - Leverende PvE - programma van eisen -  tavoiteohjelman laati-
ja  määrittelee hankkeen vaatimukset  (requirements). 

•  A2.4 - Leverende voorontwerp - Esisuunnittelun ("hankesuunnitel-
man")tekijä:  tarjoukseen tähtäävien tietojen hankinta  ja  hallinta, eri

-tyisasiantuntemuksen  hankinta,  ratkaisuluonnosten  arviointi, karkea 
kustannusten  ja  toteutusaikataulujen  arviointi.  

•  A2.5 - Leverende definitief ontwerp  Pääsuunnittelija  -  Sitovan suun-
nittelun  ("design")  toimittaja, joka erityisesti vastaa lopullisten suunni-
telmien laatimisesta, hankkii tarvittava  erityisasiantuntemuksen,  esit-
tää  materiaaliratkaisut  ja  toimittaa  suunnitelmapiirrokset,  kustannus

-puitteen,  sekä projekti-  ja  rakennussuunnitelman.  Lisäksi pääsuunnit-
telija koordinoi muiden  suunnittelualojen  toimittaman  liitemateriaalin 
yhteensopivuuden,  ja  tarvittavat  suunnittelukokoukset.  Tiedot edisty-
misestä sekä laatu-  ja  kustannustiedot  toimitetaan  VISI:n  kautta tilaa- 



Lute 1 (2/9) 	 VlSI  yhteistyön  ja  viestinnän toteutustapana MVR-hankkeissa 
LIITTEET 

jalle,  joka samoin VISI:n kautta ilmoittaa hyväksynnästään  ja  ohjauk-
sestaan.  
A2.6 - Leverende vraagspecificatie - Tarjouspyyntöasiakirjojen  toimit-
taja. Tarjouspyyntö  on  lopputuloksen kuvaus.  Se on  keskeinen 
(kumppanuus-)yhteistyömallin käsite,  ja  voi sisällöltään vaihdella toi-
mivuusvaatimuksista perinteiseen tekniseen yksityiskohtia myöden 
määriteltyyn "valmiiseen" suunnitelmaan. Tarjouspyyntöasiakirjojen 
toimittaja tekee aloitteet  ja  koordinoinnin  suunnitelma-asiakirjojen 
hankkimiseksi, piirustusten laatimiseksi  ja  lisäksi erittelee maksupos

-tit  rakennus-  ja  projektivaiheittain,  sekä asettaa (laatu) urakkasopi-
musasiakirjat. Lisäksi Tarjouspyyntöasiakirjojen toimittaja järjestää  ja 

 koordinoi tarvittavat kokoukset. Tiedot edistymisestä sekä laatu-  ja 
 kustannusvaikutukset  esitetään VlSI :ssä tilaajalle, joka ilmoittaa  hy

-väksynnästään  ja  varmentaa tiedonsaannin VISI:n kautta.  
A2.7 - Leverende uitvoeringsontwerp - Tarjouspyyntöön  vastaaja, 
suorittamiseen tarvittavista asioista huolehtiminen. Toteuttamistarjo

-us (uitvoeringsontwerp)  annetaan vastauksena tarjouspyyntöön.  Ra
-kentamisprosessin  aikana hyväksytty tarjous kehitetään teknisiksi 

ratkaisuiksi. Tarjouspyyntöön vastaaja laatu yksityiskohtaiset laskel-
mat  ja  detaljipiirustukset  toteuttamista varten sekä koordinoi  ja  järjes-
tää tähän tarvittavat eri alojen asiantuntijoiden kokoukset. Jälleen 
tiedot edistymisestä sekä laatu-  ja  kustannusvaikutukset  esitetään 
VIS1:ssä tilaajalle, joka ilmoittaa hyväksynnästään  ja  varmentaa  tie-
donsaannin VISI:n  kautta.  
A2.8 - Leverende detailontwerp -  sivu-urakoiden toimittajat laativat 
omista osuuksistaan yksityiskohtaiset laskelmat  ja  piirustukset sekä 
huolehtivat niitä varten tarvittavan erikoisasiantuntemuksen hankki-
misesta. Tiedot edistymisestä, laadusta  ja  kustannuksista toimitetaan 
tilaajalle, joka hyväksyy  ja  varmentaa tiedonsaannin VISI:ssä.  
A3 - Bouwrijpmakende - Rakennuspaikan kunnostaja  valmistaa työ-
maa-alueen  ja  on  vastuussa siihen liittyvästä organisoinnista, suun-
nittelusta  ja  toteutuksesta mukaan lukien työ  ja  materiaalit. Vastuu-
seen sisältyy myös rakennuspaikan kunnostajan toimeksiannosta 
tehtävien töiden laadunvarmistus  ja  tehtävän kokonaisuuden valvon-
ta  ja  tarvittavat ohjaavat  ja  korjaavat toimet määritellyn lopputulok-
sen saavuttamiseksi. VlSI :ssä. Rakennuspaikan kunnostaja toimittaa 
tiedot edistymisestä  ja  (väli)tuloksista rakennuspaikan  tilanteessa ti-
laajalle.  
A4 - Bouwende - Rakentaja.Rakentaja  toteuttaa sitovia suunnitelmia 
vastaavan lopputuloksen. Ydintoimintoja ovat toteutuksen organisoin

-ti  ja  toteutussuunnittelu  sekä työn  ja  materiaalien käyttö suunnitel-
missa kuvattua työtä vastaavasti. Lisäksi rakentajalle kuuluu huoleh-
tia toteutusprosessiin osallistuvien tahojen työn yhteensovittamisesta 
sekä seurata toteutusprosessin  ja  lopputuloksen laatua, edistymistä 

 ja  kustannuksia  ja  ryhtyä tarvittaviin oikaisutoimiin. Tiedottaminen 
ja/tai (työmaa)kirjanpito urakan edistymisestä  ja  (väli)tuloksista  sekä 
rakentamisolosuhteista tilaajalle.  
A4.1 - Toeleverende -  Toimittaja organisoi, suunnittelee  ja  toteuttaa 
hankinnat rakentajaa varten  ja  tekee tilatut toimitukset. Toimittaja  on 

 yhteydessä rakentajaan, huolehtii tarjoushinnoissa  ja  tarjoaa neuvo-
ja. Toimittaja tiedottaa ja/tai neuvottelee tilaajan kanssa toimitusten ti-
lasta  ja  edistymisestä.  
A5 - Onderhoudende -  Ylläpitäjä organisoi, suunnittelee  ja  toteuttaa 
kuvatun ylläpidon sekä valvoo omia toimittajiaan laadun, edistymisen 
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ja  kustannusten osalta lopputuloksen varmistamiseksi  ja  ryhtyy tarvit-
taviin ohjaus-  ja  parannustoimiin.  Ylläpitäjä tiedottaa tilaajalle  ja/tai 

 tekee kirjanpidon  ylläpitourakan  edistymisestä  ja  tuloksista sekä olo-
suhteista.  

•  A6  - Exploiterende -  Käyttäjä käynnistää  ja  ylläpitää käyttöä. Käyttäjä 
myös huolehtii käytän  edellyttämistä säädöistä, raportoinnista  ja  käy-
tän laadun, edistymisen  ja  kustannusten kehittymisestä. Käyttäjä an-
taa tilaajalle tiedot  ja/tai  kirjanpidon käytön edistymisestä  ja  (vä

-li)tuloksista  sekä olosuhteista.  
•  A7  - Financierende -  Rahoittaja huolehtii hankkeen rahoituksesta. 

Suunnitelman taloudellinen  toteutettavuus  ja  takaisinmaksutarkaste-
lu  ovat rahoittajan vastuulla, samoin taloudellisen  riskianalyysin  te-
keminen (toteutuvan  ja  suunnitellun käytän poikkeamat,  valuuttariski 
yms.);  rahoituksen järjestäminen hankkeen aikaisten kulujen kattami-
seen; lainojen  ja  tuklaisten  järjestäminen; riskien  kattaminen ja  va-
kuutukset; sekä taloudellisen  neuvojen  esittäminen. Rahoittaja laatu 

 (osa)raportin  ja  esittää esimerkiksi urakan  erityispiirteisiin  liittyviä 
neuvoja. Rahoittaja tiedottaa tilaajalle hankkeen edistymisestä  ja  (vä-
li )tuloksista.  

•  A8  - Grondverwervende - Maanhankkija  huolehtii maan hankintaan 
liittyvistä toimista:  ympäristäselvityksestä, kaavatilanneselvityksistä, 

 maan arvon selvityksistä;  kaupankäynnistä  maanomistajien kanssa  ja  
pakkolunastuksesta; hankintasuunnitelmasta  ja hallinnan  edistymi-
sestä.  Maanhankkija  tiedottaa tilaajalle hankkeen edistymisestä  ja  
(väli)tuloksista. 

•  A9  - Regulerende - Norminmukaisuuden varmentaja,  hoitaa asiakir-
jojen lainmukaisuuden tarkistamisen  ja  arvioi hankkeen  yhteensopi-
vuuden  alan tietämyksen  ja  säännösten kanssa esimerkiksi toimi

-vuusvaatimusten täyttymisen  osalta.  
• AiO - Adviserende -  Neuvonantaja toimii tilaajan tukena juoksevien 

asioiden hoitamisessa.  
•  Al 1  - Toetsende  I  Accepterende - Hyväksyjä  I  vastaanottaja.  Vas

-taanottotarkastaja  toimii suunnitelman,  rakennustyän  tuloksen  ja  yllä-
pidon  luovutuksessa  tilaajan puolelta  varmentavana tahona  ja  tarkas-
taa  yhdenmukaisuuden urakkasopimuksen  ja  toimituksen välillä.  Hy

-väksyjä  I  vastaanottaja tiedottaa tilaajalle edistymisestä, laadusta  ja 
 kustannusten  kertymisestä,  sekä  raportol  suunnitelmien, rakennus

-tyän  tulosten  ja  ylläpidon  yhdenmukaisuudesta  ja  lopputuloksen  hy-
väksyttävyydestä  tilaajalle.  

•  Al2  - Aanbestedende - Urakkakilpailun  järjestäjä  tarjouspyynnän 
 esittäjänä huolehtii ensisijaisesti seuraavista seikoista:  -  valmistelu- 

vaiheen tiedotus  tarjousprosessista  ja  hankkeesta;  tarjouspyynnän 
 toimittamisesta sopivassa  mediassa  mandollisille  tarjoajille;  tiedon- 

saannin järjestäminen halukkaille  tarjoajille; tarjouspyyntöän  vastaaji-
en  rekisteräinti esivalintaa  varten; tiedottaminen  valintaperusteista; 
urakkakilpailuun  osallistujille tarvittavan  projektitiedon  esittäminen; 
tehtyjen tarjousten arviointi esitettyjen  valintaperusteiden  pohjalta;  ja  
tarjouskilpailun  voittajan valinta.  Tarjouspyynnön  tekijä myös valmis-
telee tilauksen.  Tarjouspyynnön  esittäjä tiedottaa tilaajalle  tarjouskil-
pailun  etenemisestä  ja  tarjousten  palkkioperusteista  sekä halvimman 

 tai  taloudellisesti  edullisimman  tarjouksen tekijästä.  
•  A13  - Creërende draagvlak -  kirjaimellisesti "tason luoja",  tietohallin-

tovastaava, VISI:n  erityispiirre, tiedonkulun  ja  riskinhallinnan  vastuu- 
taho, joka  inventoi  tieto-  ja  kommunikaatiotarpeet,  laatu  kommunikaa- 
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tiojärjestelmän  tiedonkulun epäonnistumisen estämiseksi (tiedonku-
lun varmistamiseksi); järjestää tiedon  jakeluryhmät  siten että asian- 
osaisilla  on  pääsy kullekin kuuluviin tietoihin  ja  projektijohto  tulee  tie-
dotetuksi  ja  saa sille tarkoitetun palautteen; järjestää  raporttiluontei

-sen  tiedottamisen,  uutistiedotteet  ja  sisäisen kirjeenvaihdon asian-
osaisten tahojen välille;  ja  pitää  keskusteluyhteyksiä  yllä. Lisäksi sille 
kuuluu ulkopuolisten tahojen tarpeellinen tiedottaminen.  Tietohallin-
tovastaava  myös huolehtii tilaajan  ja  toimittajien välisestä  tietoyhtey-
destä  ja  koordinoi  osaprosessit  kokonaisuuteen.  Tietohallintovastaa

-va  tiedottaa tilaajalle  edistymisestään  ja  tietojärjestelmän  toimivuu-
desta eri  intressiryhmien  kesken, laatu loppuraportin,  riskienhallirita

-suunnitelman 	hyväksyminen, 	ja 	tilaajalle 	tarjottujen 	(vä - 
li/)(loppu)tulosten  toimittamisen hyväksymisen!  varmentamisen.  
A14  - Potentiële markt -  Toimialan  markkinatoimijat  ilmoittautuvat 
mandollisina tarjouksen tekijöinä. Keskeisesti mandolliset  urakoitsijat 

 pyrkivät mukaan  urakkatarjouskierrokselle tiedustelemalla  tulevan 
 urakoitsijan  tehtäviä, hankkimalla hankkeeseen liittyviä tietoja,  ilmoit-

tautumalla tarjoajaksi tarjouspyynnön  saajien  alustavaa ja/tai  lopullis-
ta valintaa varten, tekemällä tarjouksen lopullista  urakoitsijan  valintaa 
varten, kuvaamalla  urakkatarjouksensa  sisällön,  ja  urakkakilpailun 

 voittamiseen tarvittavien dokumenttien (asiakirjojen, piirustusten) 
 esittämisellä.  Lopullisena tavoitteena  on  siirtyminen  siirtymien  ura

-koitsijan  rooliin.  



Extranet 
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BUILDERCOM 

Buildercom  Oy  on  vuonna  2000  perustettu, innovatiivisia rakentamisen  ja 
 kiinteistönhallinnan tiedonhallintaratkaisuja  ja  -palveluja tuottava yritys. Syk-

syllä  2002 on  Buildercomiin  liitetty Suomen  Raksanet  Oy.  

Valikoimasta  löytyy välineitä kiinteistön  elinkaaritiedon  hallinnan  eri  vaihei
-sun.  Buildercom  toimii myös  langattomiin teknologioihin sovitetuissa  palve-

luissa. Tuotteet toimivat yhdessä,  integroituna  kokonaisuutena  tai  täysin  ent-
lisinä  osina. Näin palvelut  on  saatu  soveltumaan erityyppisiin  ja  eri  kokoislin 
rakennusprojekteihin. Tarjottuihin paiveluihin  kuuluvat myös  Buildercom  
Oy:n koulutus  ja  asiantuntijapalvelut.  

Satatfrt  

Kuva  I  Buildercomin tiedonhallinta-  ja  yhteydenpitojärjestelmä 

Buildercom  Oy:n  reaaliaikainen palvelukokonaisuus  koostuu kolmesta eri 
palvelusta:  

• Raksanet - projektitietopankki  hanke-, suunnittelu-  ja  toteutusvaihei
-den  suunnittelunohjaukseen  ja  tiedonhallintaan 

• Siteinfo - toteutusvaiheen  eri toimintojen ohjaukseen  ja  tiedonhallin-
taan. 

• Facilitylnfo -  on  työkalu  kiinteistöhoidon  suunnitteluun, valvontaan 
sekä  dokumentointiin  kiinteistön  koko  elinkaaren ajalle  (huoltokirjasta 
huoltokalenterlin  ja  käyttäjäpalautteeseen). 
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RAKSAN  ET 

Raksanet projektitietopankki  on  palvelu  rakennusprojektien  suunnittelu-  ja 
 toteutusvaiheen  eri toimintojen ohjaukseen  ja  tehostamiseen. Palvelu  on 

 käytössä sadoissa  projekteissa eripuolilla  suomea. 

Palvelun sisältä  

• 	projektin  laatuohje  ja  aloituspalaveri 
• hakemistokohtaiset käyttöoikeudet,  mandollisuus lisätä  alihakemisto

-ja  
•  vapaa  hakemistorakenteen  syvyys  
•  yli  250  tiedostotyypin  katselu-,  tulostus-,  punakynä  ja  vertailu ohjelma 

(tukee  mm. CAD,  PLT,  MS Office  tiedostoja) 
• 	tulosteiden tilauspalvelu  valituista  kopiolaitoksista, kopiotilaustoiminto 
• 	projektin  loputtua  tiedostot siirrettynä Kiinteistötietoarkistoon  tai CD- 

levylle  
• tiedotusautomaatti  uusista  ja  muuttuneista  tiedostoista sähköpostilla 
•  käyttäjien perustaminen  ja  tarvittava  levytila 
• 	projektin  uutisointisivu 
• tiedostojen versiohallinta  ja  versiovertailu,  vanhat versiot palautetta- 

vissa  
•  hankkeen  dokumenttiluettelo 
• tiedostojen nouto  ja  lähetys myös pakattuna  (zipattuna) 
•  monipuoliset haku-  ja  raporttitoiminnot 
• luovutusmateriaalin  ja  sopimusasiakirjojen  jäädytys  
• 	kalenteri  ja  tehtävä luettelo  
• HelpDesk -puhelintuki  arkisin  klo  8-16  välisenä aikana 

Palvelun  hyätyjä 

•  nopea  yleissilmäys  ja  parempi  projektin  kokonaishallinta 
• projektiryhmä  reaaliajassa  ja  aina ajan tasalla  
•  laajat  logitiedostot  ja  tapahtumaseurantaraportit 
•  alentuneet  virhekulut 
•  alentuneet informaation käsittely-  ja  jakelukulut 
• kopiotilaustoiminnon  avulla mandollisuus säästää merkittävästi  ko

-pioku  luja  
•  tehostunut  informaatiovirta  mandollistaa lyhyemmän  projektin  läpi - 

men  oaja  fl  
•  täydellinen  versionhallinta,  vanhat versiot nähtävillä  ja  palautettavissa 
•  cad-suunnitelmien  ja  piirustusten katselu  ja  tulostus  ilman  cad - 

ohjelmaa  
•  kokonaisuudessa  aIemmat  kustannukset  
•  muutosten havainnointi  ja  hallinta helpottuu  
•  muodostaa  projektin  sähköisen  luovutusaineistori 
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SITEINFO 

Työkalupakki  toteutuksen eri toimintojen ohjaukseen,  tiedonhallintaan  ja  laa-
tu- sekä  työturvallisuusjohtamiseen. Palvelukokonaisuus  on  valittavissa  pro-
jektikohtaisesti tarpeen mukaan. 

Palvelun sisältö  

•  hankkeen  yleistiedot 
•  toteutuksen  ilmoitustaulu 
•  dynaaminen aikataulu  
• työmaapäiväkirja  ja  raportit  
• tarkastusasiakirja 
•  hankintojen suunnittelu  
• työturvallisuusjohtaminen 
•  sähköinen laskujen hyväksyntä  
• kuvagalleria 
• BuildCam  web-kamerapalvelu 
• HelpDesk -puhelintuki  arkisin  klo  8-16  välisenä aikana 

Palvelujen  hyötyjä  

Projektin- ja  työnjohdolle  enemmän aikaa keskittyä  avaintehtäviin  
o  ajantasainen  ja  luotettava tieto löytyy helposti  ja  nopeasti  
o  raportointi  ja  tiedottaminen helpottuu  ja osa  siitä hoituu auto- 

maattisesti  
o  yhteistyö suunnittelijoiden  ja  muiden osapuolten välillä  selkey-

tyyja  nopeutuu  
o  asioiden  todentaminen  vielä jälkikäteen  => riitatilanteet  vähe-

nee  
o  helppokäyttöinen  

Laadunvarmistus  tehostuu  ja  paranee  
o  huonosta  tiedonkulusta aiheutuvien  virheiden  minimointi  
o  valvottavuus  paranee  =>  nopea reagointi parantaa laatua  
o  hyvä dokumentointi  digitaalikuvineen  parantaa työn lopputu- 

losta  
o  hallinnassa olevat  työturvallisuusasiat  vaikuttavat myös loppu- 

laatuun  

FACILITYINFO 

Facilityinfo-palvelu  on  työkalu  kiinteistöhoidon  suunnitteluun, valvontaan se-
kä  dokumentointiin  kiinteistön  koko  elinkaaren ajalle.  lnternet-pohjainen  pal-
velu mandollistaa  reaaliaikaisen  valvonnan sekä aika-  ja  paikkariippumatto

-man  käytön. Palvelu  on  Suomen  rakentamismääräyskokoelman  vaatimusten 
mukainen.  
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Palvelun sisältä:  

• Yleistiedot  
o  Perustiedot  
o  Järjestelmäyleiskuvaukset  
o  Selvityksetja  tutkimukset  
o  Yhteystiedot 

• 	Kiinteistönhoitopalvelutja  vastuu rajat  
o  Palvelutuotteet  
o  Palvelupaketit  
o  Vastuurajat 

•  Kunnossapito  
o  Käyttöikätavoitteet  ja kunnossapitojaksot  
o  Kunnossapitosuunnitelma  
o  Takuuajanseuranta 

• Kiinteistönhoito  
o  Huoltohistoria  ja  raportit  
o  Huoltopäiväkirja  
o  Paikantamis-ja vaikutusaluepiirustukset  
o  Konekortit 

•  Asiakirjat  
• 	Kiinteistötietoarkisto  

Palvelun  hyötyjä 

• heippokäyttöinen 
•  useiden käyttäjien käytettävissä (näkymät eri  käyttäjärooleille) 
•  mandollistaa  kiinteistöhoidon  tehokkaamman  kilpailuttamisen 
•  tehostaa  ja  selkeyttää  kiinteistökannan  jatkuvaa hoitoa  ja  kunnossa- 

pito-toimenpiteiden oikea -aikaisuutta 
•  tehostaa  ja  selkeyttää  kiinteistöhoitotyön  seurantaa  ja  valvontaa 

 •  selkeyttää  suoritettavien  toimenpiteiden  vastuunjakoa 
•  tarkentaa  ylläpitopalvelujen laatutasojen  määrittelyä  
•  vähentää ennalta odottamattomia  kiinteistöpalveluyritysten lisälasku-

tuksia 
• käyttäjätyytyväisyys  kasvaa järjestelmällisen toiminnan kautta  

Facilitylnfo-palvelu lähentää kiinteistön ylläpitoon sekä talouteen liittyviä pro- 
sesseja toisiinsa sekä tarjoaa  käyttäjälleen reaaliaikaisen kohdetiedon. 

Facilitylnfo  on  oikein  ylläpidettynä  tietolähde niin kiinteistön omistajille, ylläpi-
to-organisaatiolle kuin tilojen  käyttäjillekin. 

LAHDE 

Buildercom  Oy  



N  TOIMINTAPUITE 

ivat 
neiden  tavoin 

 men  kautta alihankkijat ketjutettu 

kumppaneilla  voi 
olla useita rooleja 

Roolit Ri -  R9 
kommunikoivat in 
palvelimen välityk 

 lähettämällä  ja 
vastaanottamalla 

 viestejä. 
Tilanteessa  A 100  

alihankkijaketju (F 
Ri .1 .1)  toimii  VIS 
kumppanuusmalli 

 mukaisessa yhtei 
tietojärjestelmäss 
Tilanne  B  vastaa 
perinteistä meneti 
jossa VISI:ä voida 
soveltaa kandenv 

 (R2 - R2.1  ja  R2. 
2.1.1) 

3nnaista kandensuuntainen viestillikenne:  kaikilla viesteillä  on  lähettäjä  ja  vastaanottaja,  j 
t"  saaneensa viestin  ja  antavat palautteena viestin aiheuttamien toimenpiteiden kuvauksE 
olla esimerkiksi pyyntä ryhtyä toimiin,  ja  vastineena tulee  ensin kuittaus  viestin vastaan- 
aikanaan kuvaus tehdyistä toimista hyväksyttäväksi. VlSI:  in  syntyy aukoton tietopankki 

 en  tapahtumista. 
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