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Asiakas ja 

tulevaisuus?

Oma toiminta 

ja nykyisyys?

”Rakennamme kuin

itsellemme” 
”Fiksumpaa rakentamista” ”Fiksumpaa yhteiskuntaa 

rakentamisessa”



”In the construction industry the lack of 

positive human connections (through mean-

spirited revenge and domination of 

negativity), probably drives towards over-

emphasized focus on facts and "tolerable 

basic level"  as the seemingly best option.”
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toimintatavat

BIM Informaatio ja prosessit ovat 

läpinäkyviä ja tieto on kaikkien 

käytettävissä projektissa





TyöntekijäTyönjohtaja

Aikataulutus

Viikko-

ohjelma

Toteumat ja 

tilannekuva

Seuranta ja 

suunnittelu







”Putkiremontti onnistuu hyvin kahdessa viikossa, kun:

A. kaikki tietävät mitä pitää tehdä

B. kaikki tekevät ahkerasti arvokasta työtä

C. kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja

D. yllätyksiä varten on aina valmiina yhteinen 
varasuunnitelma”

Ilmiömäinen suoritus on mahdollinen vasta sitten kun viimeinenkin 

työntekijä on integroitu mukaan.



Asentaja voi luottaa siihen, 

että oikeat tavarat odottavat 

tekijää merkattuna asunnossa;

ammattimies ei enää etsiskele,

keskeytä töitä, eikä kanniskele 

materiaalia tai haeskele tietoa
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Tiedämme menekin ja tiedämme

mitä on kannettu minnekin 

reaaliaikaisesti; ylimäärä ei pyöri jaloissa3

Työmääräin kertoo mitä ja miten

suorite tässä asunnossa tehdään; arpominen 

loppuu ja virheitä ei enää tule

Työntekijä voi luottaa siihen, 

että edellinen mesta on valmis;

ei enää varamestoja, katkokävelyä

tai turhia keskeytyksiä
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Asunnon arvonnousun 

todentaminen:

Asukas saa tarkat tiedot

asunnon remontista 

todisteeksi oikein suoritetusta 

remontista:

• mittaustulokset

• kuvat vesieristeistä, 

eristeistä, suojauksista jne.

• todennetut kuivumisajat

• testit, hyväksynnät, 

vastaanotot

=> kuin auton huoltokirja..
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Asunnon käytön helpottaminen:

Kuvat piiloon jäävistä rakenteista 

esim. reikien poraamista ja 

kalusteiden kiinnittämistä varten

1 Asiakkaalle mielenrauhan tae

Osakas voi milloin vain katsoa 

miten remontti on edennyt 

suhteessa suunniteltuun ja voi 

seurata etenemistä

Asukkaalle jäljitettävyys kuntoon

Asukas saa tiedot asunnossa 

käytetyistä materiaaleista, toimittajista 

sekä töiden tekijöistä 2
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Asentaja noudattaa 

tehokkaasti aikataulua:

Asentaja näkee omat 

suoritteensa ja aikataulunsa 

sekä kuittaa työt pois päivän 

kuluessa/hälyttää ongelmista
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Alaurakoitsijan nokkamies 

ja FP:n työnjohtajat johtavat 

reaaliaikaisesti töitä:

Työnjohtajat näkevät 

reaaliaikaisesti töiden 

etenemisen suhteessa 

suunnitelmaan ja pystyvät 

reagoimaan poikkeamiin sekä 

aikataulujättämään




