Tasaista kasvua 2018
Meillä on taas takana hieno vuosi. Visonin liikevaihto kasvoi
tasaisen vauhdin taulukolla liki 25 % ja rakennusalan yhteistoiminnan ja lean-johtamisen kysyntä vielä enemmän.
Olemme kotiutuneet BIM Kampukselle ja jaamme sujuvasti
tilat, kahvit ja banaanit Tietoa Finland Oy:n ja FIGBC:n
kanssa. Meitä yhdistävät Lean, Green ja BIM.
Meitä on nyt Visonissa
15 asiantuntijaa ja liki
300 vuotta kiinteistö- ja
rakennusalan kokemusta ja osaamista. Sari Koskelo liittyi tiimiin tammikuussa ja Rauli Hämäläinen lokakuussa.
Keväällä meillä piipahti toimistoapulaisena Anna S. Opiskelijoistamme valmistuivat Annika Brandt psykologiksi ja Juho
Laine oikeustieteen maisteriksi. Heidän rakennushankkeiden johtamista ja tarjoajien valintaa koskevat gradunsa löytyvät kotisivuiltamme: www.vison.fi/julkaisut

Suomi nousee kansainvälisessä rankingissa
Suomi on noussut viimeistään tämän vuoden aikana Euroopan ykköseksi vaativien rakennusprojektien toteuttamisessa. Stanfordin yliopiston vertailututkimuksen mukaan
olemme nyt myös maailman kärjessä integrointiin ja leanrakentamiseen tähtäävän ekosysteemin kehittämisessä.

perusteisiin pitkälle yli 200 tilaaja, rakennuttajaa, suunnittelijaa, ja rakentajaa.

Kirkkoja, kouluja ja sairaaloita
Pääsimme tänä vuonna käynnistämään Ylivieskan ja Tapiolan kirkon allianssiprojektit. Lisäksi meitä ovat työllistäneet
mm. Keravan uusi yhtenäiskoulu, Pakilan palvelurakennukset, HOAS:n peruskorjausallianssi, Finavian terminaalilaajennus, Laakson sairaala sekä parinkin kaupungin ratikat. Lisäksi suunnittelimme ja kilpailutimme Liikenneviraston ja
kuuden kaupungin kanssa jo toisen ICT-palveluallianssin.
Toimimme myös kenkälusikkana ja sopimuskonsulttina historiamme euromääräisesti suurimmassa projektissa. Liikennevirasto teki projektin päätteeksi joulukuussa noin 650
milj. euron hankintapäätöksen tie-, meri- ja rautatieliikenteen ohjaus- ja hallintapalveluista.
Norjassa osallistuimme maan ensimmäisen allianssihankkeen E6 Kvål-Melhus hankintavaiheeseen. Lisäksi kävimme
konsultoimassa suomalaisia yrityksiä Englannissa, Intiassa,
Meksikossa, Puolassa, Saksassa ja Tšekissä.

Palkintoja ja positiivista julkisuutta
Konsultoimistamme hankkeista palkittiin Tampereen rantatunneli maailman parhaana projektina (IPMA) sekä Suomenlinnan tunneli ja Länsi-Metron johtamismalli Suomen
parhaina projektitekoina (Projektiyhdistys).

T&K ja muita mystisiä lyhenteitä
Panostamme myös 2019 rakentamisen T&K-toimintaan LCI
Finland ry:ssä sekä julkisten tilaajien ja RAKLI ry:n IPT2-hankkeessa (www.ipt-hanke.fi). Myös rakennusalan yritysten
RAIN-hanke jatkunee jossakin muodossa taas ensi vuonna.

Pian rakennetaan kaikki tahdissa

Hyvää joulua ja upeaa uutta vuotta

Integrointi ja lean-johtaminen laajenevat nyt nopeasti rakentamisen eri sektoreille, teollisuuden rakennushankkeisiin ja työmaille. Tahtituotanto leviää mm. Helsingin yliopiston ja HOAS:n hankkeissa sekä Constin, Firan, YIT:n ja VR
Trackin työmailla. Ja kohta myös Helsingin katutöissä!

Joululahjamme osoitamme apua tarvitseville lapsille.

Olemme auttaneet kuluvana vuonna tahtiin lähes 10 eri
projektia. Lisäksi olemme kouluttaneet Lean-rakentamisen

Hyvää joulua & lämpimät kiitokset kuluneesta vuodesta
T: Vison Oy

