
RAIN-hanke
Teematyöpaja 2.2

Yhteistoimintamekanismit’

26.9.2016 klo 12.00-16.00

Talokeskus Oy



Työpajan ohjelma

11.40-12.00 Tulokahvit

12.00 Isännän avauspuheenvuoro Toimitusjohtaja Jari Punkari

12.15 Kertaus työpajasta 1 Lauri Merikallio, RAIN-koordinaattori

12.30 Integraatiomekanismit suunnittelun näkökulmasta, alustukset
 Talokeskus Oy
 VR Track Oy
 Granlund Oy
 Pöyry Finland Oy

Alustusten jälkeen ja lomassa keskustelua, kehitysajatuksia ja tutkimusaiheita ryhmäkeskusteluina

14.30 Kahvit

14.45 Tutkimusosio A, teeman tutkimusasetelma, teoriaperusta Professori Harri Haapasalo 
sekä tarvittavat case:t

15.50 Työpajan yhteenveto

16.00 Työpaja päättyy



RAIN pähkinän kuoressa

 2,5 vuotta yhteistä tutkimusta ja kehittämistä -> lokakuu 2018 asti
 Jaettu 5 työpakettiin
 Yhteinen budjetti 450 000 € (Tutkimusosa A)
 Yrityskohtaista kehittämistä (Tutkimusosa B)



RAIN-hanke

Perustuu lean-ajattelulle

• Arvoa asiakkaalle

• Hukan eliminointi

• Ihmisten kehittäminen (jatkuva parantaminen)

• Virtauttaminen (FLOW)

• Systeemin parantaminen, hajonnan 
pienentäminen



Työpaketit

1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset
ja puitteet integroidulle toimintatavalle, yhteisten
tavoitteiden mukaiselle toteutukselle sekä liiketoimintamallien 
uudistamiselle

2. Yhteistyömekanismeilla tuetaan projektitiimin ja
muiden osapuolten toimimista yhteistyössä projektin parhaaksi.

3. Virtauttaminen on nykyistä rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava 
Lean –periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tuloksia tehokkuuden 
ja tuottavuuden parantamisessa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.

4. Tiedonhallinnan työpaketissa luodaan käyttäjälähtöinen imuohjattu 
tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa suunnittelemaan projektin 
tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin eikä, kuten 
nykyään, tiedon luojan näkökulmasta.

5. Ihmisten toiminta –työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen, jota 
tutkitaan luomalla menettelyjä integraatiokyvykkyyden ja uuden 
toimintakulttuurin parantamiseen sekä levittämiseen niin yrityksissä kuin 
koko alallakin.



Teematyöpajojen toimintalogiikka

1. Ensimmäisen kierroksen 2016 työpajoissa määritellään tarkennettuja tutkimussisältöjä
• Alustukset ja ongelman kuvaukset

2. Toisen kierroksen 2016/2017 työpajoissa kuvataan tutkimusasetelma ja määritellään 
empiiriset caset
• Raportoidaan teoriaperusta ja empirian keräyksen set up sekä yritys-caseja. Työpajassa 

käsitellään teoriaperustaa ja empiriaa.

3. Kolmannen kierroksen 2017 työpajoissa raportoidaan ja validoidaan alustavia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen ja eväät jatkokäsittelyyn.
• Mallit implementoinnille (muille kuin empirian caseille)

4. Neljännen kierroksen 2017/2018 työpajoissa raportoidaan yrityskohtaisia tuloksia
• Empiiristen tulosten esitys, haastaminen sekä hyödyntäminen

5. Viidennen kierroksen 2018 työpajat
• Raportoidaan työpakettikohtaiset tutkimustulokset (A-osio)



Kertaus työpajasta 2.1

19.3.2016



Työpajan 2.1 ohjelma

 Isännän puheenvuoro VR Track
 RAIN-hankkeen esittely, Teematyöpajan tavoitteet

ja osallistujien esittäytyminen Lauri Merikallio

 Tutkimustuloksia yhteistyömenetelmistä Kalle Kähkönen
 Tutkimustuloksia integraatiomekanismeista Harri Haapasalo
 Suomalaisia Big room sovelluksia, Big room terminologia Lauri & Otto Alhava

13.45 TAUKO

Työpajaosuus:

• Mitä tutkittua ja perusteltua uutta tietoa tarvitaan yritysten käyttöön erilaisista 

integraatiomekanismeista?

• Millaisia evidenssejä/näyttöjä meillä on yhteistyömekanismien (esim. Big room, 

työpajat, solmutyöskentely, Last Planner Systeemi etc..) hyödyistä 

• Tehokkaiden yhteistyömekanismien käytön esteet ja miten niitä voidaan poistaa?

Päättyy viimeistään klo 15.45



Osallistavat kokouskäytännöt 
– tutkimustuloksia Infra-hankkeista 

4-2-2014

RAIN - Rakentamisen integraatiokyvykkyyden 

kehittäminen

Työpaja 21.03.2016

Kalle Kähkönen

Rakennustuotanto ja -talous

Tampereen teknillinen yliopisto



Johtopäätöksiä

• Osallistavat kokoukset ovat vielä suhteellisen 

uusi toiminnallinen tapa. 

– Kokouksen suunnittelu

– Tehokkaat työ- ja toteutusmuodot

• Olennaista on dialogin edellytysten 

luominen.

• VIREsmart vuorovaikutusta koskevat tulokset 

selittävät eri kommunikointimentelmien 

mahdollisuuksia.
Department of Civil 

Engineering
10



INTEGRAATIOMEKANISMIT

11

Professori Harri Haapasalo

Oulu yliopisto Tuotantotalous

University of Oulu / Industrial Engineering and Management 27.9.2016
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INTEGRAATION TARKOITUS

Rakennushanke

Integroida hankkeen toimijat aikaisessa 

vaiheessa, jotta voidaan 

- Määritellä hankkeen tavoitteet

- Identifioida osapuolet

- Identifioida tarpeet ja vaatimukset 

- Tasapainottaa ne hankkeen parhaaksi

- Ohjata ja optimoida hanketta sen 

suunnittelun ja toteutuksen aikana



PERINTEINEN TOIMINA VS INTEGROITU 

AJALLINEN NÄKYMÄ



INTEGROINTIMEKANISMIT

• Rakennusteollisuudessa käytetty integrointimekanismien 

jaottelu (Mitropoulos and Tatum, 2000):

• Sopimuksellinen: esim. tavoitteiden asetanta, kannustimet, 

suunnitelmat, viralliset säännöt ja käytännöt

• Organisatorinen (ohjeistukset, rakenteet & epävirallinen 

vuorovaikutus): esim. organisaatiokaaviot, integroivat henkilöt, 

koordinoivat yksiköt, standardoidut projektiraportit, toimintaa 

tukevat prosessit, yhteiset kokoukset/työpajat, yhteinen 

työskentelytila (Big Room)

• Teknologinen: standardoitu informaatio- ja 

kommunikointiteknologia (BIM, Last Planner, Lync…)



KÄYTETYT INTEGROINTIMEKANISMIT

Integrointimoodi Suunniteltu integrointimekanismi Muutokset 

integrointimekanismeissa

Muutoksen

aiheuttajat

Sopimuksellinen • Tavoitteiden asetanta (aikataulu, 

turvallisuus, käytettävyys ja julkinen 

kuva)

• Suorituskykykannustimet

• Muutokset alihankkijoiden 

kannustimissa

• Avaintulosaluemittareiden 

kyseenalaistaminen 

(julkinen kuva)

• Huomatut puutteet

ja tyytymättömyys 

käytänteisiin

Organisatorinen Ohjeistukset

• Organisaatiorakenne ja työkuvaukset

• Henkilöstön jatkuvuus

• Projektiraportit ja ohjeistukset

Rakenteet ja epäformaali

vuorovaikutus

• Poikkiorganisatoriset tiimit (tiet, 

silta, tunneli, tekniset systeemit, 

kommunikaatio)

• Koordinoivat elimet ja roolit 

• Yhteistoiminnallisen työskentelyn 

prosessit  (esim. TGV, Last Planner) 

• Poikkiorganisatoriset kokoukset

• Jaettu tila Big Room

• Yhteiset arvot ja vuorovaikutus

• Uudet roolit ja työnkuvat 

• Suuri avainhenkilöiden

vaihtuvuus (esim. 

suunnittelupäällikkö)

• Alihankkijoiden integrointi 

riskienhallintaan

• Elykeskus lisättiin 

allianssin johtoryhmään 

sekä edustajia alaryhmiin

• Innovaatioprosessin

kevennys

• Big Room työskentelyn 

muutokset

• Odottamattomat 

muutokset 

ulkoisissa 

olosuhteissa 

• Oppiminen

• Huomatut

puutteet

Teknologinen • BIM

• Projektipankki

• Visuaaliset ja virtuaaliset työkalut

• BIM:n käytön lisääminen

• Last Planner 

työskentelytavan muutokset

• Oppiminen



Suomalaisia Big room sovelluksia
- case Intensiivibigroom

• Lauri Merikallio

• Otto Alhava



Big room

Määritelmä:
Projektin eri osapuolten eli tilaajien, suunnittelijoiden sekä 
rakentajien ja usein myös käyttäjien yhteinen työskentelytila 

(The Big Room is an on-site co-location space that physically brings together owners, 
designers, builders, and often facility operators to work together)



Big room

Joitakin Big roomiin rinnastettuja käsitteistöjä ovat olleet

• Käyttäjäsessio (show room)
• Työpaja
• Solmutyöskentely
• Projektihuone
• Virtuaali-Big room
• Intensiivi-Big room
• Komentokeskus (war room)

Tulisiko käsitteistö selkeyttää ja julkaista? (esim. www.lci.fi)

http://www.lci.fi/


INTENSIIVI-BIG ROOM VAATII TUNNEÄLYÄ

Otto Alhava

RAIN kick ass





MITÄ SANOI PSYKOLOGI?

”Olen positiivisesti yllättynyt, mutta..”

Oletteko kiinnittäneet huomiota ihmisiin?
1. Miten motivoituneita ja innokkaita he 

ovat?
2. Miten he osallistuvat työskentelyyn?
3. Millaisen panoksen he antavat?
4. Millaisiin tuloksiin voisitte päästä?
5. Mitä asialle voisi tehdä?



Työpaja

Mitä näyttöjä/
evidenssejä tällä 

hetkellä

Miten projektien 
toteuttaminen 

muuttuu 
yhteistoiminnan 

näkökulmasta

Esteet ja niiden 
poisto

Mitä uutta tietoa 
tarvitaan?

Mitä 
yhteistoiminta-
mekanismeja 

kehitetään 
yhdessä?

Mistä tarvitaan 
evidenssiä?

J
A
T
K
O
J
A
L
O
S
T
U
S

OSA1 OSA2



Alustukset:

• Talokeskus Oy

• VR Track Oy

• Granlund Oy

• Pöyry Finland Oy



Alustukset:

Key pointsit!

Kehittämiskohteet?

Tutkimusaihiot?


