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Rakentamisen laatu ja 
työturvallisuus ovat taas
pinnalla rakentamisesta 
keskusteltaessa

Asiakas-case: 
LähiTapiola Kiinteistö-
varainhoito Oy luottaa 
Kohdepalveluun

Buildercomin tuote-
uudistuksen seuraava 
vaihe hyvässä vauhdissa
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Rakentamisen laatu ja 
työturvallisuus ovat taas pinnalla 
rakentamisesta keskusteltaessa
Rakentamisen laatu

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudis-
tettiin vuonna 2000. Yhtenä, eikä 
suinkaan vähäisimpänä tavoitteena 
oli parantaa rakentamisen laatua. La-
kiin ja sen täydennykseksi annettuun 
asetukseen otettiin muun muassa vaa-
timus tarkastusasiakirjan laatimises-
ta. Tarkastusasiakirjalla oli tarkoitus 
varmistaa, että rakennetaan suunni-
telmien mukaisesti ja hyvää rakenta-
mistapaa noudattaen. Toinen merkit-
tävä lainkirjaus koskee hankkeiden re-
sursointia. Hankkeet tulee resursoida 
riittävillä ja osaavilla resursseilla.

Laadukkaan rakentamisen varmistami-
sen edellyttämää tarkastuskäytäntöä ei 
ole saatu otetuksi käyttöön, vaan toimi-
taan samoin kuin ennen lakiuudistusta. 
Reilu vuosikymmen on kulunut lakiuu-
distuksesta ja rakentamisen laatu ei ole 
merkittävästi parantunut. Voidaan syys-
tä sanoa, että joissakin asioissa on men-
ty päinvastaiseen suuntaan. Uusia ja 
uudehkoja rakennuksia, jotka on raken-
nettu lakimuutoksen jälkeen, on laitettu 
käyttökieltoon huonon sisäilmanlaadun 
tai kosteus- ja homeongelmien takia. 

Sairaita ja huonosti rakennettuja raken-
nuksia korjataan vain muutama vuosi 
käyttöönoton jälkeen.

Syitä epäonnistumisiin on paljon ja yh-
den syyllisen osoittaminen ei anna oi-
keaa kuvaa koko ongelmasta. Suurin 
vastuu on aina hankkeeseen ryhtyjäl-
lä. Hankkeeseen ryhtyjän tulee resursoi-
da hanke siten, että hänellä on käytös-
sään riittävästi resursseja ja osaamis-
ta. Hankkeeseen ryhtyjän tulee lain hen-
gen mukaisesti ymmärtää vastuunsa ja 
varata oikeanlaiset ja osaavat henkilöt 
hoitamaan hankeen valmistelua, suun-
nitteluttamista, suunnittelua ja raken-
nuttamista.

Itse rakennustyön suorittajillekaan ei 
kaikissa tapauksissa voi antaa hyvää ar-
vosanaa. Urakoitsijat pilkkovat hank-
keet pieniin osakokonaisuuksiin, ns. 
hankintapaketteihin ja kilpailuttavat 
paketit alihankkijoilla. Kilpailun tulok-
sena hankkeisiin valikoituu usein hin-
nan perusteella toimittajia, joille laadu-
kas rakentaminen ei ole itsestäänselvyys 
ja lähtökohta. Pienten alihankkijoiden 
ainoa tavoite on maksimoida urakan 
tuotto. Suurilla valtakunnallisesti toimi-

villa rakennusliikkeillä on lähes poik-
keuksetta sertifioidut laatujärjestelmät. 
Laatujärjestelmien henki on sellainen, 
että urakoitsijoiden tulee valita alihank-
kijoikseen sellaisia yrityksiä, joiden laa-
duntuottokyky vastaa heidän omaa laa-
duntuottokykyään ja toimintatapaansa. 
Useissa tapauksissa alihankkijoiden va-
linta perustuu ainoastaan halvimpaan 
hintaan ja laaduntuottokyky jää koko-
naan arvioimatta. Rakennuttajien tu-
lisikin terävöittää omaa rooliaan tässä 
suhteessa ja vaatia hankekohtaisia laa-
tujärjestelmäauditointeja, jos hankkeen 
aikana ilmenee selkeitä laatupoikkea-
mia sertifioitujen yritysten toiminnas-
sa tai heidän alihankkijoidensa toimin-
nassa.

Buildercom Oy on omalta osaltaan teh-
nyt laadukkaan rakentamisen havain-
noinnin ja dokumentoinnin mahdol-
liseksi. Buildercom Oy:n projektitie-
tojärjestelmän osana on ollut jo lähes 
kymmenen vuotta tarkastusasiakirja-
moduuli. Moduuli vastaa käsityksemme 
mukaan lainsäätäjän ajatusta rakenta-
misen laadun tarkastamisesta ja doku-
mentoinnista. Valitettavasti moduulin 
käyttö on ollut vähäistä. Näemme vä-

häisen käytön syyksi useampiakin asioi-
ta. Merkittävin syy vähäiseen käyttöön 
on rakennuttajien haluttomuus vaatia 
tarkastusasiakirjaa käytettävän. Mei-
dän, eli tietojärjestelmäpalvelun tuot-
tajan, on vaikea nähdä ja ymmärtää 
miksi näin on - eikö rakentamisen laa-
dun havainnointia ja dokumentointia 
todellakaan nähdä tarpeellisena? Toi-
nen yhtä merkittävä syy on eri kunnis-
sa vallitsevat erilaiset viranomaiskäy-
tännöt. Rakennusvalvontaviranomaiset 
eivät edellytä tarkastusasiakirjan käyt-
töä. Tarkastusasiakirjaksi hyväksytään 
eri kunnissa erilaisia rakentamisen ai-
kana tehtyjä tarkastusmuistioita ja jois-
sakin tapauksissa tarkastusasiakirjaksi 
kelpaa kopio työmaapäiväkirjasta. Vi-
ranomaistenkin tulisi terävöittää otet-
taan laadukkaan rakentamisen puoles-
ta. Selkeä viranomaisohjeistus siitä, mi-
ten rakentamisen laadunvarmistus tulee 
työmailla hoitaa, ja kuinka se tulee do-
kumentoida.

Urakoitsijoiden etujärjestö Rakennuste-
ollisuus RT on myös havahtunut raken-
tamisen laadun ongelmiin. He ovat lan-
seeranneet Laatupolku-kampanjan, jol-
la he viestittävät jäsenyrityksilleen ra-
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kentamisen laadun merkityksestä alan 
yleiseen imagoon sekä tarpeesta laadun 
havainnointiin työn aikana. Kampan-
jan myötä on syntynyt yksinkertainen 
Laatupolkumittari, jolla työmaalla teh-
tävän kierroksen aikana ulkopuolinen 
tarkastushenkilö kirjaa havaintoja työ-
maan laaduntuottokyvystä. Mittari las-
kee automaattisesti työmaalle laatuin-
deksin, josta voidaan helposti lukea työ-
maan laaduntuottokyky. Buildercom Oy 
kehittää yhteistyössä Rakennusteollisuus 
RT:n kanssa mittaria ja sen ensimmäi-
nen versio on jo nyt käyttöönotettavissa 
osana Buildercom Oy:n palvelua.

Työturvallisuus rakentamisessa

Rakennusalan työturvallisuus on jälleen 
otsikoissa. Hiljattain nimitetty Raken-
nusteollisuus RT:n uusi puheenjohtaja 
Lauri Kivekäs toteaa Rakennuslehden 
haastattelussa 10.1.2013, että työtur-
vallisuuden tulee mennä tuloksenteon-
kin edelle.

Rakennusalan työturvallisuus onkin 
edennyt viimevuosina suurin harppauk-
sin. Syitä parantuneeseen tilanteeseen 
on useita. Tärkein syy on asennemuu-

tos. Asenteet työturvallisuutta kohtaan 
ovat muuttuneet oikeaan suuntaan. 
Asennemuutokseen on vaikuttanut 
oleellisesti yritysten ja työmaiden kes-
kinäinen kilpailu työtapaturmien ja lä-
heltä piti -tilanteiden vähentämisestä 
nollaan. Työmailla näkee tiedotuksia, 
joissa todetaan, montako päivää täl-
lä työmaalla on työskennelty ilman työ-
tapaturmaa tai läheltä piti -tilannetta. 
Suurelta osin käytännöt on omaksuttu 
Ruotsista. Naapurissa onkin oltu työtur-
vallisuus-asioissa huomattavasti meitä 
edellä aina viime vuosiin saakka. Tilan-
ne on kuitenkin viimeisten vuosien ai-
kana kääntynyt meille edulliseksi; pär-
jäämme tässä asiassa paremmin kuin 
oppi-isämme.

Työturvallisuus jos mikä, on asia joka ei 
pysy hyvällä tolalla ilman jatkuvia pon-
nisteluja ja asiasta huolehtimista. TR- 
ja MVR -mittaus ovat vakiinnuttaneet 
asemansa menetelminä, joilla työturval-
lisuutta mitataan. Menetelmiä sovelle-
taan niin manuaalisesti kynällä ja pa-
perilla kuin tietotekniikkaa ja mobiili-
laitteita hyödyntäen. Tietotekniikka ja 
nykyaikaiset liikuteltavat päätelaitteet 
mahdollistavat nopeat tarkastuskier-

rokset ja raporttien synnyttämisen au-
tomaattisesti heti kierroksen päätyttyä. 
Erillisiä työpöydän ääressä tehtäviä toi-
mistotöitä ei enää tarvita.

Buildercom Oy on ollut edelläkävijä 
TR-mittauksen viemisessä osaksi työ-
maan tiedonhallintajärjestelmää. Olem-
me kehittäneet menetelmään mobiili-
laitesovelluksen, jota voi käyttää niin 
puhelimella kuin viimeaikoina laajasti 
yleistyneillä puhelinta suuremmilla kos-
ketuskäyttöisillä päätelaitteilla. Kehitys-
työ jatkuu ja mittauksille on tehty omat 
nimikkeet esimerkiksi ratatyömaita var-
ten. Seuraavana kehitysvaiheena näem-
me työturvallisuuskuvan laajentamisen 
yhden työmaan näkökulmasta laajem-
pien kokonaisuuksien hallintaan työ-
päällikkö- ja yritystasolla. Yritystasoisen 
työturvallisuusdatan kerääminen yhtei-
sesti sovittavien pelisääntöjen mukaan 
mahdollistaa yritysten välisen kilpailun 
työturvallisuusasiassa. Me suomalaiset 
olemme halukkaita kilpailemaan ja kil-
paileminen näin hyvällä asialla on koko 
alalle hyväksi.

Matti Luhtanen,
toimitusjohtaja
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LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy tuottaa kiinteistö-
sijoitus- ja kiinteistöjohtamispalveluja isoille kiinteistö-
omistajille ja sen toimitusjohtajana toimii Vesa Immonen. 
Yrityksen tavoitteena on tehdä hyvästä parasta kiinteistö-
liiketoiminnassa ja sille edellytykset luovat Kiinteistöva-
rainhoidon asiantuntemus, taustat sekä kunnossa olevat 
kumppanuudet ja kustannustehokas, läpinäkyvä tapa toi-
mia. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:llä on kiinteis-
tökantaa yhteensä noin 2 900 ME:n arvosta asiakkaiden 
salkuissa. Salkkujen hoidossa ja arvon kasvattamisessa 
Buildercomin Kohdepalvelu on isona apuna.

Kohdepalvelu LähiTapiola 
Kiinteistövarainhoito Oy:llä

Kiinteistövarainhoidossa työskentelee 
45 henkeä, joista yksi on kehityspäällik-
kö Erja Graae. Erjan tehtäviin kuuluu 
muun muassa Kiinteistövarainhoidon 
palveluiden myyminen organisaation si-
sällä ja järjestelmähankkeista vastaami-
nen sekä innovointi. Hänellä on pitkä 
kokemus LähiTapiolassa työskentelystä, 
joten Kiinteistövarainhoidon erityistar-
peet järjestelmähankintojen osalta ovat 
hänelle tuttuja.

TIETOjärjESTELMän 
hanKInTa

LähiTapiolan Kiinteistövarainhoito on 
ulkoistanut osan toiminnoistaan, kuten 
asuntovuokrauksen, isännöinnin ja toi-
mitilaisännöinnin. Salkunhoitajat toimi-
vat kuitenkin aina Kiinteistövarainhoi-

don alla, ja se ohjaa ja valvoo toimintaa. 
 Hankittavalta kiinteistötietojärjestel-
mältä edellytettiinkin, että sen avulla 
myös ulkoistetuilla toimijoilla on koko 
ajan pääsy kiinteistöjen tietoihin, mut-
ta toiminnan ohjaus säilyy LähiTapiolal-
la. Kohdepalvelun avulla tämä onnistuu, 
koska palvelusta näkee, kuka on tehnyt 
järjestelmässä ja mitä. Tiedot voi tarkis-
taa omalta työpisteeltä mistä vain, mil-
loin vain.
 Erja Graaen mukaan juuri tiedon jaka-
minen oli ratkaisevaa järjestelmää han-
kittaessa. Kiinteistövarainhoito teki kar-
toituksen tarjolla olevista kiinteistötie-
tojärjestelmistä ja heillä oli kokemuksia 
yhdestä järjestelmästä. Sen takia heille 
olikin selvää, mitä kaikkea uudelta jär-
jestelmältä vaadittiin. Kiinteistövarain-
hoidon oman väen taholta tuli myös sel-

keä viesti siitä, että jo pitkään käytössä 
ollut Buildercomin projektipankki hel-
potti arkea ja sen hyödyt oli jo sisäistet-
ty. Erja kertookin, että: ”Käyttäjien koke-
mukset Buildercomin projektipankista ovat 
olleet niin hyvät, että sen perusteella halu-
simme selvittää tarkemmin, mitä sen jat-
ke Kohdepalvelu on. Yhtenä tavoitteista oli 
valita toimiva järjestelmä liiketoimintam-
me tueksi pitkälle tulevaisuuteen ja toki myös 
samalla hyödyntää projektipankin data tuo-
tantokäyttöön. Tuntui siis luontevalta selvit-
tää, onko isoissa rakennuttamisen hankkeissa 
käytössä olleen projektipankin jatke – Koh-
depalvelu – järkevä ja toimiva ratkaisu!” 

YhTEISTYöLLä 
OnnISTuMISEEn

LähiTapiolalla on ennestään kokemuksia 
yhteistyöstä Buildercomin kanssa mo-
nien rakennuttamisen hankkeiden kaut-
ta, joten Kiinteistövarainhoidonkin oli 
helppo olla varma siitä, että asiat viedään 
loppuun asti hyvässä hengessä ja yhteis-
työssä. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, 
että Kohdepalvelu voidaan sovittaa Lähi-
Tapiolan ympäristöön ja saada vastamaan 
organisaation tarpeita. Käyttöönottopro-
sessi suunniteltiin huolellisesti ja siitä 
tehtiin projektisuunnitelma tavoitteena 
järjestelmän ketterä käyttöönotto.
Käyttöönotossa haastavinta oli konver-
sio vanhan ja uuden järjestelmän välil-
lä, koska manuaalista tiedon tallentamis-
ta haluttiin välttää. Konversio onnistui 
kuitenkin hyvin, koska se oli huolellises-

ti suunniteltu. Lisäksi Erja toteaa, että: 
”Yhteistyötä avitti Buildercomin asiakaspal-
veluhenkisyys ja asiakkaan kuuleminen sekä 
toimittajan ongelmanratkaisutaidot.” Niin 
LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon so-
pimukseen kuin Buildercomin toimin-
taan muutenkin kuuluu säännölliset ta-
paamiset asiakkaan kanssa, jotta voidaan 
varmistua siitä, että suunnitelmien mu-
kaiset tavoitteet saavutetaan ja asiakkaan 
tarpeet kuullaan ja huomioidaan. 

hYödYT

Erja kertoo, että Kiinteistövarainhoidol-
la Kohdepalvelu on lisännyt merkittävästi 
tehoja tietojen löytämisessä ja sitä kautta 
säästänyt huomattavasti aikaa. Myös tie-
toturva on parantunut, koska tiedot ovat 
koko ajan keskitetysti yhdessä tietoturval-
lisessa paikassa esimerkiksi palo-, vesi- ja 
murtovahinkojen varalta. Tietojen tallen-
nusvastuu on nyt jakautunut ympäri or-
ganisaatiota sekä erilaisille kumppaneille, 
ja ajantasaiset tiedot ovat kaikkien niitä 
tarvitsevien saatavilla välittömästi.
Tiedon jakamisen lisäksi myös työn seu-
ranta on järjestelmän myötä parantu-
nut. Kumppanuuksien ja eri sidosryhmi-
en johtamisessa on saatu Erjan mukaan 
merkittäviä hyötyjä, koska järjestelmän 
kautta Kiinteistövarainhoito voi seurata 
sitä, ovatko asiat tehty ja dokumentoi-
tu sovitusti. Kumppanuuksien mukaan-
tulo järjestelmään on mahdollistettu eri-
laisten roolien ja ohjeistuksien kautta 
ja dokumentaatioon liittyvien tehtävien 

KIRJOITTAJA: ELInA pORKKA

Buildercomin projektipäällikkö Anssi saarinen ja LähiTapiola 
Kiinteistövarainhoidon kehityspäällikkö Erja Graae. Anssi ja Erja ovat 
tehneet pitkäjänteistä yhteistyötä Kohdepalvelun jalkauttamiseksi 
Kiinteistövarainhoidon jokapäiväiseksi työkaluksi.

vastuut ovat sitäkin kautta jakaantu-
neet ja helpottuneet. Nyt dokumenteil-
le on vain yksi paikka ja samat säännöt 
tietojen tallennuksesta pätevät kaikille. 
Tavoitteena järjestelmähankinnassa oli 
saada kaikki kiinteistötiedot reaaliai-
kaisesti kaikkien niitä tarvitsevien saa-
taville, ja siinä onnistuttiin.
 Kiinteistövarainhoito ja Buil-
dercom käyttävät projektipankkia myös 
”yhteis työpankkina”. Pankki toimii 
yhteyden pidon välineenä, jonne molem-

mat osa puolet voivat tallettaa tärkeitä 
hallinnollisia dokumentteja, joihin kai-
killa on pääsy ajasta ja paikasta riippu-
matta.
 
haaSTEET

Kiinteistövarainhoidolla käyttöönot-
to sujui suunnitelman mukaan, mutta 
uusien toimintatapojen jalkauttaminen 
vaati ja vaatii jatkossakin ponnistelu-
ja onnistuakseen. Järjestelmän käyttämi-

nen totuttujen prosessien tukena uudella 
tavalla on avannut silmät sille, että päi-
vittäisessä työssä vakiintuneiden proses-
sien muuttaminen on hidasta. Erja ki-
teyttääkin, että: ”kaikkea ei voi viedä läpi 
ketterästi ja heti”. Kiinteistövarainhoidol-
la jalkauttamiseen varauduttiin laatimal-
la järjestelmän käytöstä selkeät, mut-
ta joustavat ohjeet. Erja muistuttaa, että 
”Vaikka ohjeet olisivat kuinka hyvät, niiden 
sisäistämiseen kannattaa panostaa ja varata 
oikeat resurssit. Ihmisiä ei myöskään saa tu-
kahduttaa liian tarkoilla ohjeilla.”
 Näiden vinkkien lisäksi järjestelmäl-
tä kannattaa vaatia joustavuutta. Lähi-
Tapiola, kuten moni muukin organisaa-
tio, elää nopeasti muuttuvassa liiketoi-
mintaympäristössä, jossa prosessit ovat 
jatkuvia. Siksi tietojärjestelmien pitää 
myös olla joustavia ja muuntautumisky-
kyisiä muutosten mukana. Buildercom 
on tässä tullut hyvin vastaan tarjoamalla 
Kiinteistövarainhoidollekin uusia järjes-
telmän käyttömahdollisuuksia – välillä 
niinkin runsaasti, ettei kaikkea tahtoti-
lasta huolimatta voida toteuttaa. 

MISSä MEnnään nYT?

Käsitteestä KKP on tullut jo arkipäi-
vää Kiinteistövarainhoidolla. Työpis-
teestä toiseen huudettuun kysymykseen 
”Missä se tiedosto on?” vastaus on nykyään 
aina ”Katso Kohdepalvelusta!”. Järjestel-
män käyttäjät ovat huomanneet sen hyö-
dyt – sieltä todellakin löytää etsimän-
sä olipa sitten Oulussa tai Espoossa, Erja 

kertoo. Tiedostoja haetaan järjestelmästä 
jatkuvasti ja uusia viedään sinne päivit-
täin. Uusille käyttäjille, kuten urakoitsi-
joille ja suunnittelijoille, pyydetään tiu-
haan määräaikaisia käyttöoikeuksia, jotta 
tiedot ovat ajan tasalla ja saatavilla. Näin 
mahdollistetaan pienten ja suurten kor-
jaus- ja muutostyöhankkeiden dokumen-
taation jakelu ja päivitettyjen versioiden 
palautus taas takaisin järjestelmään.
 Tulevaisuudessa Erja uskoo, että asi-
akkaiden vaatimukset tietojen saatavuu-
den ja siirrettävyyden suhteen kasvavat. 
Tällöin sekä Kiinteistövarainhoidon or-
ganisaation että sen käyttämien tietojär-
jestelmien on oltava muuntautumisky-
kyisiä. Suunnitteilla onkin parhaillaan 
useita integraatioita esimerkiksi LähiTa-
piola Kiinteistövarainhoidon masterjär-
jestelmään, KoKi Kiinteistönpidonjär-
jestelmään ja CRM-asiakkuudenhallinta-
järjestelmään. Muutosratkaisuja mieti-
tään kuitenkin aina yhteistyössä tilaajan 
ja tarjoajan kanssa ja ratkaisut ovat tähän 
mennessä aina löytyneet. ”Ja löytyvät jat-
kossakin”, Erja täsmentää.
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Huoltokirjajärjestelmä 
Akaan kaupungilla

Rakennusinsinööri Jaakko Parviainen ja 
kiinteistönhoidon työnjohtotehtäviä hoi-
tava Kari Kairenius ovat vastuuhenki-
löitä Akaan kaupungin tilapalveluissa, 
ja siten läheisiä yhteistyökumppaneita 
myös Buildercomille. Buildercomin toi-
mintamalliin kuuluu, että jokaisella asi-
akkaalla on asiakasvastuuhenkilö, jon-
ka tehtävänä on toimia yhteyshenkilö-
nä asiakkaaseen päin.  Säännöllisellä yh-
teydenpidolla varmistetaan, että asiakas 
saa hyötyjä hankkimastaan tietojärjestel-
mästä. Akaan asiakasvastuuhenkilönä on 
toiminut yhteistyön alusta asti Tuomas 
Vahtera.

TIIMITYöSKEnTELYä 
KIInTEISTönhOIdOSSa

Buildercomin huoltokirjajärjestelmän, 
FacilityInfon, käyttöönotto ajoittui 
luontevasti samaan aikaan kuntaliitok-
sen kanssa. Parviaisen mukaan silloin, 
kun isoja asioita tapahtuu, on hyvä aika 
tehdä muutoksia myös vanhoihin toi-
mintatapoihin. Kuntaliitoksen myötä  
huomattiin esimerkiksi se, että Viialan 
ja Toijalan kuntien toimintatavat poik-
kesivat toisistaan. Yhdistämällä erilais-
ten toimintatapojen parhaimmat käytän-

teet tiimityöskentelyyn uudet akaalaiset 
saivat myös kiinteistönhoitoon lisää te-
hokkuutta.
 Pari vuotta sitten kiinteistönhoidossa 
otettiin uudeksi toimintamalliksi kah-
den hengen tiimeissä työskentely. Kau-
pungin omistuksessa olevat kiinteistöt 
on jaettu viiteen kiinteistönhoitoaluee-
seen ja kutakin aluetta hoitaa yksi tiimi-
pari. Tiimin kokoonpano vaihtuu kuu-
kausittain ja kukin kiinteistönhoita-
ja pysyy samalla kiinteistönhoitoalueel-
la kaksi kuukautta. Työnkierron ansiosta 
kiinteistönhoitajat kiinnittävät parem-
min huomiota ”uusiin” kohteisiin, jol-
loin kiinteistöt saavat parempaa ja tasa-
puolisempaa kohtelua. Parviainen ker-
tookin, että kiinteistönhoitajien arkeen 
on tullut toimintamallin myötä terve-
tullutta vaihtelua ja lisää mielekkyyttä. 
Hiljainen tieto siirtyy myös paremmin 
työntekijöiden välillä, kun työtä tehdään 
yhteistyössä.

TILOjEn LOppuKäYTTäjäT MuKa-
na huOLTOKIrjajärjESTELMän 
KäYTöSSä

Nykypäivään kuuluu tilojen loppukäyt-
täjiltä tulevien palvelupyyntöjen sähköi-

nen käsittely. Huoltokirjajärjestelmän 
palvelupyynnöt-toiminnolla kiinteis-
tön loppukäyttäjä pystyy tekemään yh-
teydenottopyyntöjä sekä vikailmoituk-
sia Internetin välityksellä. Näin kiin-
teistökohtaiset palvelupyynnöt voidaan 
vastaanottaa keskitetysti ja myös tiedon-
kulku takaisin loppukäyttäjälle paranee 
järjestelmän automaattikuittausten an-
siosta. Toiminto edesauttaa työn suun-
nittelua sekä mahdollistaa selkeän rapor-
toinnin ja seurannan.
 Tyypillinen tapaus kiinteistönhoitajal-
le oli aiemmin se, että mennessään kiin-
teistöön suorittamaan tiettyä tehtävää jo 
ennen sen valmiiksi saamista hihasta oli 
ehditty käydä nykimässä muutamaan ot-
teeseen uusien töiden tiimoilta. Lopul-
ta vain viimeinen asia jäi mieleen, ja al-
kuperäinenkin tehtävä saattoi jäädä hoi-
tamatta. Huoltokirjajärjestelmän käytön 
myötä tällaista ei enää pääse tapahtu-
maan, sillä järjestelmään kirjataan kaik-
ki palvelupyynnöt sähköisesti ja ne kui-
tataan sitä kautta suoritetuksi. Kiinteis-
tönhoitaja voi helposti seurata työtehtä-
viään suoraan palvelusta, jolloin työaika 
kuluu puhelimeen vastaamisen sijasta 
vain olennaiseen. 

uuSIEn TOIMInTaTapOjEn 
OMaKSuMISTa

Palvelun onnistunut käyttöönot-
to turvat tiin suunnittelemalla yhdessä 
akaalaisten ja Buildercomin kanssa kou-
lutukset, joihin osallistui niin huolto-

miehiä, suunnittelijoita kuin kiinteis-
tön käyttäjiäkin. Viiden koulutuskerran 
myötä kaikille oli selvää, kuinka tärkeä 
ja työtä helpottava väline FacilityIn-
fo on. Tämän jälkeen käyttäjätkin olivat 
motivoituneita sen hyödyntämiseen. 
 Alkuvaiheessa huolenaiheena oli kui-
tenkin, alkaako järjestelmän käytön 
myötä kiinteistöhoitajien riesaksi tulla 
paljon turhia ilmoituksia. Kiinteistön-
hoitajat olivat muutenkin kiireisiä, joten 
jos kiinteistön käyttäjät alkaisivat käyt-
tää palvelupyyntömahdollisuutta väärin, 
työ ei helpottuisikaan. Lisäksi uusiin toi-
mintatapoihin ja järjestelmiin siirryt-
täessä ongelmalliseksi koettiin käyttäjien 
taipumus sähköisistä palvelupyynnöistä 
huolimatta tehdä pyyntöjä muita reittejä 
pitkin. Kiinteistönhoitajien puolelta on-
gelmana oli palvelupyyntöjen kuittaami-
nen ennenaikaisesti. Näitä ongelmakoh-
tia Akaalla lähdettiin korjaamaan ohjeis-
tamalla sekä kiinteistönkäyttäjiä että –
hoitajia säännöllisesti. 

KuInKa OngELMaT raTKESIVaT? 

Aluksi huoltokirjajärjestelmään jaet-
tiin tunnuksia vain tietyille henkilöille 
ja tästä syystä kaikki palvelupyynnöt ei-
vät heti tulleet huoltokirjan kautta. Pal-
velupyyntöjä tehtiin edelleen vanhaan 
malliin paperilappuversioina, jolloin pal-
velupyyntö useasti olikin jo tehty en-
nen kuin se ilmestyi huoltokirjaan. Tun-
nuksien määrän huomattava lisääminen 
käyttäjille on lähes kokonaan poistanut 
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ongelman. Myöhemmin Akaalla huo-
mattiin, ettei syyllinen aina ollut kiin-
teistön käyttäjä, vaan joukossa oli myös 
muutama vanhoihin tapoihin jämähtä-
nyt kiinteistönhoitaja. 
 Kiinteistön käyttäjien yhteyshenkilöi-
den lisääminen ei ole aiheuttanut ollen-
kaan turhia palvelupyyntöjä, joten Parvi-
ainen ja Kairenius eivät ole kokeneet tar-
peelliseksi rajoittaa yhteyshenkilöiden li-
säyksiä enää.  Pieneksi haitaksi on heidän 
mukaansa koettu se, että henkilökunnan 
vaihtuvuuden vuoksi aina ei ole tietoa sii-
tä, onko huoltokirjajärjestelmään vanhoja 
oikeuksia.  Kiinteistönhoitajien puolella 
ongelmakohdat pyritään pitämään kun-
nossa jatkuvalla opetuksella: FacilityIn-
fo on nyt kuukausipalavereiden ainut joka 
kuukautinen aihe ja tulee olemaan vielä 
tulevaisuudessakin.
 Kuten aiemmassa mainittiin, kuukau-
sittaisissa kiinteistöhuollon palavereis-
sa FacilityInfo-huoltokirjajärjestelmä tu-
leekin jatkuvasti esille, ja silloin on ollut 
hyvä tilaisuus ottaa parannuskohteet pu-
heeksi. Lähtökohtana olisikin, että Fa-
cilityInfo olisi kiinteistönhoitajien työ-
kalupakki, joka päivän aluksi avataan ja 
se kertoo palvelupyyntöjen lisäksi, mitä 
huoltoja on päivän ohjelmassa. Ennakko-
huolto-ohjelmien ulkopuoliset tapahtu-
mat, havaintojen mukaan korjatut asiat 
tai puutteet voidaan vastaavasti merki-
tä kiinteistön käyttöpäiväkirjaan. Näin 
pienet eivätkä suuret asiat pääse unoh-
tumaan, ja ne ovat aina tallessa järjestel-
mässä myöhempää tarkastelua varten. 

VInKIT MuILLE

Muille järjestelmän käyttöä harkitseville 
Parviainen suosittelee kiinteistömassan 
jakamista tärkeisiin ja vähemmän tärkei-
siin kohteisiin, jolloin ennakoivaa huol-
tokalenteria voidaan käyttää isommissa 
kohteissa ja käyttöpäiväkirjaa puolestaan 
pienemmissä. Riittävä määrä palvelu-
pyyntöjen yhteyshenkilöitä on Parviaisen 
mukaan välttämätöntä, jotta homma toi-
mii kunnolla. Parviaisen ja Kaireniuk-
sen mielestä ensimmäisenä järjestelmän 
käyttäjiksi tulee kouluttaa huoltohenki-
lökunta, jonka jälkeen kiinteistöjen lop-
pukäyttäjät, joihin kuuluvat mm. koulu-
jen rehtorit ja opettajat.
 Tänä päivänä niin huoltokalenteri, 
käyttöpäiväkirja kuin palvelupyynnöt-
kin ovat Akaalla vakiintuneessa käytös-
sä ja osana kiinteistönhoidon jokapäi-
väisiä rutiineja. Kiinteistönhoidon li-
säksi myös puhtaanapidossa järjestelmä 
on otettu omakseen ja siivoojat ovatkin 
huomanneet huoltokirjajärjestelmän 
helpottavan omaa työtään. Esimerkiksi 
siivoustyönjohtaja käyttää järjestelmäs-
tä saatavia tietoja hyödykseen omissa 
siivoustyön mitoituksissaan. Seuraavak-
si suunnitelmissa on hyödyntää Facili-
tyInfoa suursiivouksien ja työajanseu-
rannan järjestämisessä. 
 Haastattelun lopussa Parviainen ja 
Kairenius toteavat suosittelevansa yh-
teistyötä Buildercomin kanssa mielel-
lään!

Buildercom ja Energiakolmio ovat solmi-
neet yhteistyösopimuksen, jolla halutaan 
vastata asiakastarpeeseen kiinteistötiedon ja 
energiaseurannan integroimiseksi. Yhteis-
työn tarkoituksena on yhdistää Builderco-
min ja Energiakolmion palveluja asiakkaalle 
helposti käytettävään muotoon. Yhteistyöl-
lä halutaan palvella Buildercomille ja Ener-
giakolmiolle yhteisiä asiakkaita entistä pa-
remmin ja kattavammin. Yhteistyön myötä 
järjestelmien toiminnallinen integrointi tul-
laan huomioimaan molempien järjestelmien 
jatkokehityksessä.
 Palvelussa Energiakolmion EnerKey-ra-
portointijärjestelmä tuodaan osaksi Facili-
tyInfoa, jolloin kiinteistön kaikkia tietoja 
voidaan hallinnoida yhden rajapinnan kaut-
ta. 
 Lainsäädäntö on ajanut kiinteistön omis-
tajat tilanteeseen, jossa kiinteistöjen energi-
ankulutusta on ryhdyttävä seuraamaan ja et-
simään keinoja kulutuksen vähentämiseksi. 
Buildercom Oy:n FacilityInfo palveluun on 
jo pitkän aikaa kaivattu energiankulutuksen 
seuranatamoduulia. Moduulin aikaansaami-
seksi Buildercom Oy on selvittänyt erilaisia 
vaihtoehtoja. Ensimmäisenä vaihtoehtona 
on koko ajan ollut yhteistyön aikaansaami-
nen toimijan kanssa, jolla on valmis konsep-
ti ja palvelu asian hoitamiseksi. Buildercom 
Oy on nähnyt, että oman moduulin kehit-
täminen kilpailluille markkinoille ei ole pe-
rusteltua. Kehitystyö olisi vaatinut runsaasti 
resursseja ja osaamista. Oman palvelun yllä-
pitäminen on niin ikään resurssi- ja osaamis-
kysymys ja tällaisia resursseja ja osaamista 
Buildercom Oy:llä ei tällä hetkellä ole. Me 

Buildercom Oy:ssä olemme erittäin tyyty-
väisiä siihen, että osaava yhteistyökumppani 
löytyi samasta kaupungista. Uskomme, että 
Buildercom Oy:n ja Energiakolmio Oy:n 
yhteistyö energiankulutuksenseurannassa ja 
kulutuksen vähentämiseen liittyvässä kon-
sultoinnissa tuottaa asiakkaillemme rahanar-
voista hyötyä.
 Energiakolmio on Suomen johtava riippu-
maton energiamarkkinoiden asiantuntijayri-
tys. Energiakolmio tarjoaa energian hankin-
taan, käyttöön sekä käytön tehostamiseen 
liittyviä palveluita. Yrityksessä työskentelee 
n. 75 työntekijää, toimipaikkana Jyväsky-
lä. Yrityksen omistaa MidEnergo Oy. Ener-
giakolmion asiakkaat edustavat kolmannes-
ta Suomen kunnista ja kaupungeista, nel-
jännestä Suomen kiinteistökannasta sekä 
viidennestä Suomen kokonaissähkön kulu-
tuksesta.
  Buildercom Oy:n näkökulmasta yhteistyö 
Energiakolmio Oy:n kanssa tarkoittaa sitä, 
että voimme tarjota asiakkaillemme laa-
jemman palvelukokonaisuuden ja laaja-alai-
sempaa osaamista. Nykyiset ja tulevat asi-
akkaamme saavat käyttöönsä markkinoiden 
johtavat energiankulutuksen seurantaväli-
neet ja osaamisen. Yhdessä Energiakolmio 
Oy:n kanssa kykenemme pääsemään kilpai-
lijoidemme tasolle palvelu- ja konsultoin-
titarjonnassa ja sen ylikin. Asiakkaan näkö-
kulmasta olemme yhdessä enemmän kuin 
yksi plus yksi. Asiakkaat tulevat hyötymään 
merkittävästi yhteisestä osaamisestamme ta-
voitellessaan säästöjä energiankulutuksessa.

Akaan kaupunki syntyi vuoden 2007 alussa, kun Toijalan kaupunki 
ja Viialan kunta yhdistyivät. Kylmäkosken liityttyä Akaaseen vuoden 
2011 alusta kaupungissa asuu jo yli 17 000 asukasta. Tonttikauppa ja 
rakentaminen käyvät vilkkaana. Akaan kaupungin teknisessä toimessa 
onkin oma-aloitteisesti haluttu kehittää kiinteistöylläpitoa, ja avuksi on 
hankittu Buildercomin palveluja.

Buildercom Oy yhteistyöhön 
Energiakolmion kanssa
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Tuoteuudistuksen ensimmäinen release-julkistus tapahtui 
vuoden 2012 Asiakaspäivien yhteydessä. BEM-projektipankki 
julkistettiin ja sen jälkeen on tullut paljon uutta koskien 
seuraavaa julkaisua. Samanaikaisesti on tehty asiakkaidemme 
käyttöönoton suunnittelua ja käyttöönottoja. 

KOKEMuKSIa 
KäYTTöönOTTOjEn MYöTä

Kokemukset käyttöönottojen perusteella 
ovat lupaavia. Ominaisuuksiltaan rikkaas-
sa ja monipuolisessa palvelussa on ollut haas-
teena luoda loppukäyttäjälle helppokäyt-
töisyyttä ja selkeyttä. Tavoitteet näyttäisi-
vät ensimmäisten käyttökokemusten myö-
tä täyttyvän. Ulkoasua pidetään raikkaana ja 
selkeänä - selvästi parempana kuin markki-
noilla olevissa muissa vastaavissa palveluissa.  

Henkilökohtaisen profiilin ja asetusten avul-
la on myös onnistuttu tuomaan vastauksia 
käyttäjäkohtaisia käyttöliittymätarpeita aja-
tellen. Palvelun skaalautuvuus erilaisten 

omistaja-organisaatioiden tarpeisiin näyttäisi 
myös täyttyvän. Erilaisilla parametroinneil-
la ja asetuksilla asiakkaamme ovat voineet 
muokata ympäristöstä itselleen soveltuvan. 

Uudessa ympäristössä asiakkaalla on itsel-
lään mahdollista hallinnoida käyttöoikeuk-
sia ja rakenteita. Lähtökohtana uudistuksella 
on ollut tehdä käyttöoikeuksien hallinnasta 
mahdollisimman yksinkertaista. Käyttöym-
päristön uudistuksessa on panostettu help-
pokäyttöisyyteen ja toimintavarmuuteen. 

Vuoden 2013 aikana käyttöönottoja suunni-
tellaan ja tehdään jatkuvasti lisää. Builderco-
min asiantuntijat ovat mukana auttamassa 
asiakkaitamme tuotevaihtojen menestyksek-

käässä suunnittelussa ja onnistumisessa. Hy-
vin suunnitellen ja organisaatioiden erityis-
piirteet huomioiden pääsemme yhdessä par-
haaseen lopputulokseen.

MITä uuTTa?

Rakennushankkeiden tiedonhallinnan osalta 
mm. dokumentin metatietomaailmaa on laa-
jennettu. Kun dokumentille annetaan me-
tatietoja, tämä mahdollistaa tietojen entistä 
helpomman löydettävyyden hakukonemai-
sesti. Sähköistä kilpailutusta on parannettu 
tarjoajien käyttöliittymän osalta vastaamaan 
entistä paremmin tarjoajien tarpeita. 

Projektin dokumentinhallinnan ohessa on 
mahdollista ottaa uutena toiminnallisena 
moduulina käyttöön ns. dokumenttirekis-
teri-toiminto. Toiminto tuo piirustusluet-
telo-tyyppisen käyttöliittymän erityisesti 
hankkeen suunnittelijoiden tarpeisiin. Ko-
konaisuudessaan toiminto tuo apua suun-
nittelualojen dokumentoinnin suunnit-
teluun ja tallennustyöhön helppokäyttöi-
syyttä oman työpöytäajattelun myötä sekä 

myös itse tiedostojen latauksen automati-
sointia. 

Myös infra-rakennuttamisen ja rakenta-
misen puolelle olemme tuoneet uusia ra-
kennuttajaa palvelevia tuotteita. Merkittä-
vimpänä uutuutena on uunituore julkaisua 
odottava Väylähankkeiden laadunseuran-
nan moduuli.

Kohteiden hallinnan perusteiden osalta on 
valmistunut perustietorekisteri. Rekisteri 
koostuu erillisistä kiinteistö- ja hanketie-
doista. Nämä rekisterit muodostavat pe-
rusrakenteen tuleville ylläpidon ja raken-
nuttamisen kohteille. Rekisterit ovat yh-
dessä tai erikseen käyttöönotettavissa ja 
tuovat jo itsessään hyötyjä omistajaorga-
nisaation kiinteistöjen ominaisuustietojen 
hallintaan sekä hankkeiden perustietojen 
ja seurantatietojen hallintaan. Hankkeiden 
projektipankit voidaan linkittää hanke-
kortteihin ja hankekortit edelleen raken-
nuksiin ja tontteihin. Näin saadaan aikai-
seksi hierarkkinen yhteys kiinteistöjen eri 
osien ja projektipankkien välillä.

Buildercomin tuoteuudistuksen seuraava vaihe hyvässä vauhdissa

KIRJOITTAJA: OSMO KnAAppILA, TuOTEVASTuuHEnKILö, ASIAnTunTIJA, BuILDERcOM OY


