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Buildercom mukana EXPO 2010 
Maailmannäyttelyn rakentamisessa

Shanghain maailmannäyttely järjestetään 1.5.-31.10.2010. Sen 
teemana on: ”Parempi kaupunki, parempi elämä”. Kyseessä on 
historian suurin maailmannäyttely, johon on ilmoittautunut jo 221 
osallistujaa. Paikalle odotetaan puolen vuoden aikana jopa 80 mil-
joonaa vierasta.

Suomi ilmoitti osallistumisestaan Shanghain maailmannäyttelyyn 
vuonna 2007. Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin työ- ja elin-
keinoministeriö, ja sen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Fin-
pro. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä suomalaisen yhteis-
kunnan eri toimijoiden kanssa.
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Expo 2010 Shanghain maailmannäyttelyn 
Suomen paviljonki on maamme kuva pienois-
koossa, se esittelee Suomea ja sen yhteiskun-
taa maailmalle. Paviljongin arkkitehtuuri pyr-
kii veistoksellisuudessaan visioimaan vapauden, 
luovuuden ja innovatiivisuuden teemoja tule-
vaisuudessa.

Paviljonki nousee saarenomaisena pienoiskau-
punkina veden pinnasta. Silta johdattaa veden 
yli paviljongin sisälle. Paviljongin sydämen 
muodostaa pienoiskaupungin keskus ja tapah-
tumatori, ”Kirnu”, jossa ajatukset kohtaavat 
ja sekoittuvat.

Paviljonki on keskeinen osa Suomen osallistumis-
konseptia Shanghain maailmannäyttelyssä. Pavil-
jonkirakennuksen pinta-ala on noin 3000 neliö-
metriä ja sen arkkitehtisuunnitelmaksi valittiin 
JKMM Arkkitehtien suunnittelema ”Kirnu”.

Paviljonki esittelee tulevaisuuden 
rakennusratkaisuja

Paviljongin teräsrungon suunnittelussa käytet-
tiin TEKLA:n ohjelmaa. Koska rakennus on täy-
sin epäsymmetrinen, kaikki teräsosat ovat erilai-
sia ja teräsrungosta tehtiin yli 600 piirustusta. 
Rakennus on sunniteltu siirrettäväksi uuteen 
paikkaan ja paviljongin 20.000 pulttia tekevät 
uudelleensijoittelun helpommaksi.
 
Paviljongin kantavat rakenteet ovat terästä. Jul-
kisivussa käytetään UPM-Kymmene kehittämää 
paperi-muovi komposiitti rakennetta (materiaali 
on sama kuin UPM-Profi) josta on tehty noin 
600x300 “paanu”. Nämä paanut, 25.000 kpl, 
on kiinnitetty metallirankaan. Vaakarakenteet 
ovat terästä. C-pfofiilin päälle on asennettu va-
neri ja tasoite. Näyttelykerroksessa pinnoitteena 
on parketti (Upoflor) ja kolmannessa kerrokses-

sa valkoinen epoksi, jonka päälle on maalattu 
graafikon (Aimo Katajamäki) suunnittemat ka-
lakuviot.

Paviljonki on kestävän rakentamisen periaattei-
den laboratorio, joka esittelee Suomen ratkai-
suja tulevaisuuden kaupunkien rakentamiseen. 
Rakennustavaltaan ja ylläpito-ominaisuuksil-
taan pyritään energiatehokkaisiin, vähäpäästöi-
siin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. 

Rakentamisessa hyödynnetään uusiutuvia ener-
gianlähteitä mm. aurinkopaneelit. Luonnollista  
tuuletusta käytetään vähentämään koneellisen 
ilmanvaihdon tarvetta.

Buildercom Oy:n rooli hankkeessa on sekä ra-
kentamisajan että varsinaisen näyttelyn aikana 
syntyvän tiedon ylläpitämisessä. Rakentamisai-
kana käytössä on ProjectInfo -palvelu suunnitte-
lijoiden sekä työmaan välisen tiedon vaihtoon. 

Paviljongin arkkitehtisuunnittelu suunnittelu 
sekä rakennesuunnittelun ideointi tehtiin Suo-
messa. Kiinassa suoritettiin arkkitehtisuunnitte-
lu JKMM valvonnassa sekä muut suunnittelut. 
Varsinaisen rakentamisen suorittivat kiinalaiset 
urakoitsijat. Työtä valvoo suomalaisen Lemco-
nin paikallinen toimisto Shanghaista.

Suomalaisen osaamisen kärki 
esillä näyttelyssä

Shanghain maailmannäyttelyä varten kootun 
suunnittelutiimin jäsenet edustavat luovan, mo-
nialaisen osaamisen kärkeä Suomessa. Muoto-
hiomo on laajalti tunnustettu muotoilu- ja vies-
tintäalan yritys. Fantasiarakenne on lavaste-, 
messu- ja erikoisrakentamisen sekä valaistus-
suunnittelun ammattilainen. Partanen & Lamu-
suo Partnership rikkoo taiteen ja arkkitehtuurin 

perinteisiä rajoja monialaisilla, kiitetyillä suun-
nitelmillaan.

ProjectInfo -palvelua käytetään myös itse näyt-
telyn rakentamisessa syntyvän tiedon jakeluun 
ja säilyttämiseen. Näyttelyn aikaiseen hoitoon 
ja ylläpitoon käytetään FacilityInfo -palvelua. 
Palvelun kautta lähetetyt palvelupyynnöt kir-
jautuvat järjestelmään ja näkyvät huoltohenki-
lökunnan työlistalla.
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JD-Intra toimii yrityksen sisäisenä luotettavana 
tiedonvälityskanavana korvaten epävarman ja 
hallitsemattoman sähköpostitiedottamisen sys-
temaattisuudella. Tiedot jäävät talteen yhteen 
paikkaan, josta niitä tarvitsevat voivat hakea 
ne helposti ja nopeasti. JD-Intra varmistaa, että 
tieto on kaikille samansisältöistä, eikä muutu 
matkan varrella.

JD-Intra on rakennettu ProjectInfo -tuotteen 
pohjalle ja siinä on mahdollista käyttää kaikkia 
samoja moduuleja kuin ProjectInfo -palvelussa-
kin.

JD-Intran avulla yritys hallitsee ja ylläpitää kes-
kitetysti yrityksen sisäistä yhteistä tietoa, kuten 
yhteystietoluetteloita ja muita rekistereitä. Tuot-
teen avulla virhekustannuksia voidaan vähen-
tää reaaliaikaisen ja keskitetyn tiedonhallinnan 
ansiosta.   

Yritysten työmaiden hallinta mahdollistuu ny-
kyaikaisilla hanketieto-osioilla, joissa työmaiden 
dokumentaatiot, tiedonvaihto, laatu, työmaa-
päiväkirjat ja työturvallisuus ovat hoidossa säh-
köisen älykkään kanssakäymisportaalin avulla. 
Sähköisen kanssakäymisportaalin avulla voi-
daan vähentää dokumenttien jakelukustannuk-
sia sekä säästää aikaa tiedon jatkuvan arkistoi-
tumisen ansiosta. 

Työmaiden hallinta JD-Intran avulla mahdollis-
taa samanlaisen suunnittelu- ja työmaahallin-
taprosessin, kuin mitä rakennuttajat ja tilaajat 
käyttävät hallitessaan omaa rakennuttamis-
prosessiaan ProjectInfo palvelulla. Urakoitsijat 
voivat hyödyntää JD-Intraa osana omaa mark-
kinointiaan antamalla siihen rajoitetun käyttö-
oikeuden, niin tilaajille kuin omille asiakkail-
leenkin.

JD-Intra mahdollistaa yhteistyökumppaneit-
ten, kuten alihankkijoitten, tavarantoimittajien 
ja konsulttien kytkemisen rakennushankkeiden 
tiedonhallintaan työmaakohtaisesti. JD-Intran 
avulla tietoliikenneyhteydet, tärkeät tiedot ja 
toimintaympäristö ovat ammattilaisten käsis-
sä ja niitä hoidetaan luotettavasti vuorokauden 
ympäri. 

Jydacom Oy:n toimesta hoidettu käyttöoikeus-
hallinta takaa kaikille pääsyn heille tärkeisiin 
tietoihin ja toisaalta varmistaa sen, että tieto on 
vain niiden käytettävissä, joille se on tarkoitettu. 
JD-Intrassa tietojen varmistukset tehdään päivit-
täin ja ongelmatilanteissa tiedot ovat varmuus-
kopioinnin ansiosta palautettavissa.

JD-Intra on muokattavissa yrityksen julki-il-
meen mukaiseksi yritysportaaliksi.

JD-Intra avuksi yritysten 
sisäiseen tiedonhallintaan  

Buildercom Oy on yhdessä Jydacom Oy:n kanssa kehittänyt tuotteen 
nimeltä JD-Intra. Tuote on suunnattu Jydacom Oy:n asiakkaille ja se 
tarjoaa toimivan vaihtoehdon yritysten intranetille.
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PÄÄKIRJOITUS

Suomalaisia hankkeita maailmalla

Yleisin malli näille hankkeille on ollut sellainen, 
jossa Suomalainen yritys on mukana toteutta-
massa projekteja maamme rajojen ulkopuolella. 
Tällöin osa toiminnasta on suomenkielistä ja 
mukana on englannin lisäksi joitain paikallisia 
kieliä. Dokumenttien osaltahan mitään rajoit-
teita ei ole ollut, korkeintaan tiedostonimet on 
muutettava sopiviksi. Käyttöliittymiä eri toimin-
noille on rakennettu lähes kymmenelle kielelle 
ja nykytekniikka ei sille rajoituksia asetakaan. 
Myöskään tukitoiminnalle ei näistä hankkeista 
aiheudu erityisiä ongelmia. Tätä voisi kuvata 
ilmaisulla ”business as usual”. Syyksi palve-
luittemme käyttöön on etäisyyden ja nopeuden 
lisäksi noussut turvallisuus, eli käyttäjät halu-
avat tiedon mahdollisimman nopeasti talteen 
varmaan paikkaan suojaan esimerkiksi teknisil-

tä ongelmilta. Joillain alueilla on syytä esimer-
kiksi scannata kaikki allekirjoitetut dokumentit 
kun ne luovutetaan osapuolille. Toinen eräissä 
kohteissa tärkeäksi muodostunut asia on ollut 
käyttölokin säilyttäminen mahdollisten jälki-
käteen esiin nousevien asioiden toteamiseksi. 
Lokitietojamme on käytetty kansainvälisessä oi-
keudessa todisteena ja neutraalina osapuolena 
meiltä saatuun tietoon on silloin katsottu voi-
tavan luottaa. Niinpä nämä kaikki tiedot kan-
nattaakin säilyttää niin kauan kuin osapuolilla 
on sitoumuksia (takuu- ja vastuuajat).

Kansainväliset toimijat suomalaisissa 
projekteissa ja kiinteistönpidossa

Tämän päivän rakentamisessa samoin kuin 
kiinteistönpidossa osapuolina on yhä enemmän 
muitakin kuin suomalaisia toimijoita. Omista-

jana tai jonkun osa-alueen palveluntuottajana 
on usein joku kansainvälinen organisaatio. Kun 
sitä johdetaan ja osaa toiminnoista hoidetaan-
kin muulla kielellä kuin suomeksi, on Builder-
comin palveluiden käyttö muokattavissa siten, 
että kukin osapuoli näkee käyttöliittymät omal-
la kielellään. Pisimmälle viedyissä tapauksis-
sa lomakkeetkin ja raportit muokataan myös 
nämä tarpeet huomioiden. Tällä tavoin sääste-
tään merkittävästi aikaa ja vaivaa kun asioita 
joudutaan käsittelemään useaan kertaan ennen 
kuin yhteisymmärrys osapuolten kesken saa-
vutetaan. 

Kansainvälistyminen on mahdollisuus 

Tiedonhallintapalveluiden prosessit eivät ole 
kaikissa maissa samansisältöisiä, ja tähän 
olemmekin törmänneet ollessamme tekemisissä 
hankeosapuolten kanssa syvällisemmin. Näyt-
tää kuitenkin siltä, että meillä suomalaisilla on 
aika pitkälle kehittyneet toimintamallit ja haluk-
kuutta ottaa meidän konseptejamme käyttöön 
on esiintynyt. Olemme viime aikoina tehneet 
aktiivista kartoitusta mahdollisuuksista viedä 
suomalista osaamista rajojemme ulkopuolelle 
lähinnä juuri tästä lähtökohdasta. Palveluidem-
me kehityksessä on jo alusta lähtien otettu mah-
dollisuus kieliversioihin ja tähän mennessä esiin 
tulleiden lokalisointiasioiden toteuttaminenkin 
näyttäisi olevan mahdollista. Suurimmaksi kom-
pastuskiveksi voivat osoittautua asenteet ja van-
hoista toimintamalleista poisoppiminen, yllättä-
en samat asiat kuin Suomessakin. 

Juha Aspinen

Buildercom kansainvälistyvässä toiminnassa
Toiminnassamme on ollut kansainvälisyys mukana jo alkumetreiltä 
lähtien. Kun mahdollisuus rakentamisen tietojen hallintaan keskite-
tysti paikasta ja ajasta riippumatta tuli alan ihmisten tietoisuuteen, 
ottivat ensimmäiset toimijat palvelumme heti käyttöönsä. Olimme 
mukana Baltiassa jäähalliprojekteissa ja liikekeskushankkeissa, au-
totehtaassa ja nautintoainetuotantolaitoksissa Venäjällä, öljynpo-
rauslauttaprojektissa Sahalinilla ja selluloosatehtaalla Etelä-Ameri-
kassa. Nyt tämä kaikki on ollut rutiinia ja normaalitoimintaa usean 
vuoden ajan. 
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Teksti: Buildercom oy | aineisto: Juha Lemström, Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Rakennuttajana Senaatti-kiinteistöt on nähnyt 
uuden asetuksen tuomat täsmennykset terve-
tulleina uudistuksina ja kehityksenä. Senaatti-
kiinteistöjen johtaja Juha Lemströmin mukaan 
uusi asetus selkeyttää oikeuskäytäntöjä kun vas-
tuut on selkeästi kirjoitettu auki. Vastuunkanta-
jaa ei tarvitse enää myöhemmin hakea, kun se 
on jo asetuksessa selkeästi kuvattu. Lemström 
on ollut mm. vetämässä valtioneuvoston Linna 
-tutkimushanketta, joka selvitti valtioneuvoston 
vuonna 1994 voimaan tulleen päätöksen raken-
nustyön turvallisuudesta vaikutuksia. Sen jäl-
keen Lemström on ollut lausunnon antajana ja 
RT-kortti -työryhmissä RAKLI:n edustajana.

Uuden asetuksen vaikutukset 
rakennusalan työturvallisuuteen

Uusi asetus 205/2009 täsmentää vaatimuksia 
rakennuttajan työturvallisuusvelvoitteista. Me-
nettelyohje muuttui ja täsmentyi uuden RT-kor-
tin (RT 10-10982) myötä helmikuussa 2010.

Rakennuttajalla on lakisääteinen velvollisuus 
vastata omista työturvallisuustavoitteistaan. 
Työturvallisuus ei ole erillinen toimenpide, 
vaan luonnollinen ja oleellinen osa rakennutta-
mistyötä. Hyvin ja oikein valmisteltua, seurat-
tua työmaata rakennuttaja voi omalta osaltaan 
johtaa tarkasti ja määrätietoisesti. Oleellista 
on, että rakennuttaja kysyy itseltään, mitä hän 

tekee varmistaakseen tilaamansa työn turvalli-
suuden. Urakkasopimuksissa kuitenkin sovitaan 
aina turvallisesti suoritetusta työstä.

Rakennushankkeissa rakennuttajan, suunnitte-
lijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan 
on yhdessä ja jokaisen osaltaan huolehdittava 
siitä, että työstä ei aiheudu vaaraa työmaalla 
työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä 
oleville henkilöille. Kohteen valmistuttua tämä 
tulee ottaa huomioon myös rakennuksen kun-
nossapidossa ja huollossa.

Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että kai-
killa yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä 
on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä. 
Heidän on tunnettava kyseessä olevan raken-
nustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden 
poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 

Muutokset RT-kortin myötä!

Osana uuden RT-kortin vaatimuksia on työtur-
vallisuussuunnitelma, jossa päätoteuttaja laatii 
työmaan työturvallisuutta koskevat asiakirjat. 
Asiakirjat ovat rakennuttajan antamia kirjalli-
sia ohjeita, joissa on esitettävä turvallisuushal-
linnan tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi niiden 
tulee sisältää ohjeet turvallisuusseurantaan ja 
-tarkastuksiin, yhteistoimintaan ja työmaakoko-
uksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja kulkulu-

Nykyaikainen tiedonhallinta 
parantaa työturvallisuutta
Senaatti-kiinteistöt on yksi Suomen merkittävimmistä rakennuttaja-
organisaatioista. Käynnistämissään hankkeissa Senaatti-kiinteistöil-
le on aina ollut äärimmäisen tärkeää huolehtia myös työturvallisuu-
desta. Hyvin tehdyt hankkeet ovat kokonaisvaltaisia, joissa jokainen 
vaihe tehdään ammattitaidolla ja työturvallisuusasiat huomioiden.
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paan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien 
turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. 

Rakennuttajan tulee nimetä rakennushank-
keille työturvallisuuskoordinaattori. Hänen 
tehtävänään on huolehtia rakennuttajalle sää-
detyistä velvoitteista ja lain valvonnasta. Tur-
vallisuuskoordinaattori tekee yhteistyötä pää-
toteuttajan kanssa rakentamisen turvallisuutta 
koskevassa suunnittelussa ja rakennustyön to-
teuttamisessa. Rakennuttajan tehtävänä on 
myös nimetä työmaalle päätoteuttaja, joka on 
vastuussa työturvallisuusvelvoitteista. Pääto-
teuttajan tulee vastata työmaasta koko toteu-
tusvaiheen ajan. 

Koska työturvallisuudessa on kysymys rikos-
laista, jonka mukaan vastuun yrityksissä kan-
taa yksityiset ihmiset, tulee rakennuttajan do-
kumentoida työturvallisuustoimenpiteet aina 
kirjallisesti näyttösyistä. Rakennuttajan vas-
tuulla on pitää kaikki suunnitelmat, turvalli-
suusasiakirjat, turvallisuussäännöt ja menette-
lyohjeiden tiedot ajan tasalla.

Rakennuttajan on huolehdittava, että kirjal-
listen asiakirjojen tiedot ja niiden muutokset 
välitetään suunnittelijoille ja päätoteuttajalle. 
Rakennuttajan tulee huolehtia myös, että tie-
dot, suunnitelmat ja niistä johtuvat turvalli-
suustoimenpiteet käsitellään yhteistyössä en-
nen rakennustyön alkua ja tarvittaessa vielä 
rakennustyön aikana. Jos rakennuttajalla ei ole 
asiakirjojen laadintaan tai niiden täytäntöön-
panon seurantaan riittävää asiantuntemusta, 
rakennuttajan on käytettävä ulkopuolista asi-
antuntijaa. Tällöin rakennuttajan on varmis-
tuttava siitä, että asiantuntijalla on riittävä 
pätevyys ja muut edellytykset rakennuttami-
seen liittyvien tehtävien asianmukaiseen suo-
rittamiseen.

Rakennuttaja huolehtii työturvallisuusasiois-
ta työmaakokouksissa, joissa huolehtimis-
velvoitteen toteuttaminen näytetään toteen 
jokaisessa työmaakokouksessa kokouspöytä-
kirjamerkinnöin.

Työmaakokouksissa päätoteuttaja velvoitetaan 
raportoimaan työsuojeluasioiden hoitamisesta 
joko erillisellä ilmoituksella tai työmaavaiheil-
moituksen osana. 

Raportointiin voi liittyä esimerkiksi:

• työturvallisuustilanneraportti
• työsuojelukatselmukset
• TR-mittausseuranta 
• työsuojelukoulutus
• henkilökunnan perehdyttäminen

Kokouspöytäkirjat on pystyttävä osoittamaan 
toteen kirjallisilla ajantasaisilla dokumenteilla. 
Turvallisuusasioiden valvonta on jatkuvaa ja 
turvallisuuden laiminlyönteihin on puututtava 
välittömästi.

Muutoksia valvonnassa

Entinen Uudenmaan työsuojelupiiri (nykyisin 
löytyy netistä esim. Ely työsuojelu) on tehnyt 
Webpropol kyselyn, jolla pyritään kartoitta-
maan tilannetta ja kohdentamaan valvonta tar-
koituksenmukaisesti. Valvonnan kiristymisestä 
tai muutoksista on vielä tässä vaiheessa vaikeaa 
tehdä arvioita, kun aikaa uusimmasta uudistuk-
sesta on kulunut vain vähän.

Suomen rakennusalan työturvallisuuden taso 
ei pärjää kansainvälisessä vertailussa. Suomi 
kilpailee viimeisestä sijasta Albanian kanssa ja 
olemme eurooppalaisittain häntäpäässä*. Aivan 
viime aikoina eräät ulkomaalaisessa omistuk-

sessa olevat rakennusliikkeet ovat kohottaneet 
omien työmaittensa työturvallisuutta, ja ovat 
saavuttaneet muiden pohjoismaisten sisaryri-
tystensä tason.

Sähköiset tiedonhallinnan työvälineet 
lisäävät työturvallisuutta

Nykypäivän hektinen työrytmi on aiheuttanut 
kasvavan tarpeen tietojen siirtämisessä, hallin-
noinnissa ja arkistoinnissa. Enää ei riitä, että pa-
periset versiot tarvittavista dokumenteista löy-
tyvät työmaakopeista ja tiedonjako tapahtuu 
postin välityksellä. Tietojen ja asiakirjojen on 
oltava saatavilla ajasta ja paikasta riippumat-
ta ja jokaisen asianosaisen on päästävä niihin 
käsiksi helposti ja vaivattomasti. Nopeasti ke-
hittyvä tietotekniikka ja tarjolla olevat palvelut 
ovat tuoneet myös rakennusalalle ratkaisuja, 
joita hyödynnetään yhä enemmän myös työtur-
vallisuuden piirissä.

Juha Lemström pitääkin etenkin työturvallisuu-
den hallintaan liittyvien sähköisten työvälinei-
den nopeaa kehitystä erittäin positiivisena.
-On hyvä, että myös tämä puoli pysyy kehityk-
sen mukana, toteaa Lemström.

Buildercomin sähköiset ratkaisut 
takaavat työmaiden turvallisuuden

Buildercom Oy:n palvelukokonaisuus rakennus-
projektien suunnittelu- ja toteutusvaiheen pro-
sesseihin kattaa myös työmaiden turvallisuuteen 
tarvittavat tiedonhallintamoduulit. Työturvalli-
suusmoduuli on apuväline rakennushankkeen 
suunnittelu- ja toteutusvaiheen työturvallisuus-
suunnitteluun ja -johtamiseen. Palvelun avulla 
on helppo laatia ja ylläpitää suunnitelmia, il-
moituksia sekä muita lain ja säädösten mukaisia 
työturvallisuusasioita ja seurata niiden toteutu-

mista. Työturvallisuusmoduuli on ollut osa Pro-
jectInfo tuotetta jo vuodesta 2001 saakka.

Moduuli on ollut osittain vähäisellä käytöl-
lä ehkä siksi, että työturvallisuutta on pidetty 
perinteisesti työmaan päätoteuttajan vastuul-
la olevana asiana. Työturvallisuusmoduulia ja 
erityisesti sen TR- ja MVR-mittausta ovat hyö-
dyntäneet pääsääntöisesti urakoitsijat (pääto-
teuttajat), joiden vastuulla on työmaan aikainen 
työturvallisuudesta huolehtiminen ja dokumen-
tointi. 

Uusien tulkintojen ja tarkentuneen lainsäädän-
nön myötä tilanne tulee muuttumaan. Raken-
nuttajan vastuun kasvusta johtuen kiinnostus 
ajantasaiseen ja paikkansapitävään tiedonhal-
lintaan kasvaa. Se luonnollisesti tulee kasvatta-
maan myös sähköisten tiedonhallintapalvelui-
den kysyntää. Lisääntyvä palveluiden käyttö tuo 
osaltaan mukanaan myös parempia käytäntöjä 
ja työturvallisuus rakennusalalla paranee. 

Kuten aina, uusien toimintamallien ja tietojärjes-
telmien omaksuminen vie oman aikansa. Työtur-
vallisuusmoduulin käyttämisestä saatava hyöty 
on kuitenkin jo huomattu ja sen käyttö lisääntyy 
jatkuvasti asiakkaidemme keskuudessa.
 
Buildercom Oy panostaa työturvallisuusmoduu-
lin jatkuvaan kehittämiseen. Lisäksi tiedotusta 
ja koulutusta tehostetaan, jotta käyttö lisääntyy 
entisestään ja rakennushankkeiden turvallisuus 
paranee. Yhtenä tämän vuoden kehityksen pai-
nopistealueena on mobiiliuden parantaminen 
eri tyyppisiin työmaaolosuhteisiin ja -tarpeisiin 
paremmin soveltuvaksi

*Suomen työturvallisuus ei pärjää kansainvälisessä vertailus-
sa, Riitta Vainio ja Milka Sauvala; Helsingin sanomat, Tiistai 
15.syyskuuta 2009.
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Toimiva konsepti

Green Card on alihankintojen laatua varmis-
tava konsepti, joka yhdistää päähankkijoiden 
ja alihankkijoiden edut laaduntuottokyvyn 
parantamiseksi. Päähankkijat ABB, Andritz, 
Cargotec, Fläkt Woods, Hollming Works, 
Kone, Metso, Outotec, Rolls-Royce, Sandvik, 
ThyssenKrupp ja Valtra ovat yhdessä sopineet 
Green Card -arviointimallista. Päähankkijat 
ovat myös sitoutuneet kehittämään arvioin-
tikriteeristöä sekä ottamaan arviointirapor-
tit huomioon omissa toimittajavalinnoissaan. 
Green Card on vahvistettu Teknologiateolli-
suus ry:n alihankintatyöryhmässä v. 2006.

Tavoitteena täsmälaatu

Alkuperäistä Green Card -arviointikriteeris-
töä on ICT -palvelujen osalta täsmennetty 

alan toimijoiden kanssa. Buildercom Oy:n 
arvioinnissa käytettiin tätä ICT -palveluille 
tarkoitettua, täsmennettyä vaatimuslistaa.

Arviointi perustui Inspectalle etukäteen toi-
mitettuun aineistoon sekä varsinaiseen ar-
viointikäyntiin, jonka aikana haastateltiin 
yrityksen avainhenkilöt. Arvioija laati ha-
vainnoistaan seikkaperäisen raportin poik-
keamineen ja kehittämissuosituksineen. Ra-
portista on luettavissa miltä yrityksemme 
näyttää asiakkaidemme silmin asioissa, joi-
ta he pitävät tärkeinä. 

Meidän tehtäväksemme jäi toteuttaa raportis-
sa esitetyt parannukset ja siten kehittää omaa 
toimintaamme entistä laadukkaampien tuot-
teiden ja palvelujen toimittamiseksi asiakkail-
lemme. Kun näistä kehittämistoimenpiteistä 
oli osoittaa selvät ja hyväksyttävät näytöt, 

pystyi Inspecta Oy myöntämään meille Green 
Card -sertifikaatin.

Mainio virstanpylväs matkalla 
ISO 9001 sertifiointiin

Green Card on yksi välitavoite Buildercomin 
jatkuvan parantamisen ketjussa. Green Card 
-arvioinnin myötä kehittämistyöhömme on 
saatu uutta potkua ja toteutetut parannustoi-
menpiteet ovat vieneet järjestelmää tuntuvas-
ti eteenpäin. Seuraava tavoitteemme on ISO 
9001 sertifikaatti.

Maan johtava sertifiointi- ja tarkastusyritys Inspecta Sertifiointi Oy myönsi 
4.5.2010 Buildercom Oy:lle Green Card -sertifikaatin.

Buildercom oy:lle Green Card -sertifikaatti

Teksti: Matti Luhtanen


