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 RAIN-hankkeen esittely, Teematyöpajan tavoitteet Lauri Merikallio, RAIN-hankkeen koordinaattori

ja osallistujien esittäytyminen
 Tuotantosysteemi osana liiketoimintamallia Harri Haapasalo, Oulun yliopisto
 Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu Janne Posio, Liikennevirasto
 Case Helsingin yliopisto/Tiedekulma, 

millaisen projektisysteemin rakensimme Henri Jyrkkäranta

Työpajaosuus:

Road map hyvään projektisysteemiin

Mitä RAIN-hankkeessa on tutkittava ja selvitettävä projektisysteemien kehittämiseksi



RAIN-hankkeen taustainformaatiota



Rakennusalalla halutaan muutosta

Nykyinen

toteutusmalli

• Fragmentoitu, 

osaoptimoitu

• Peräkkäinen

vaiheistus, tieto ei

siirry

• Huomio yksittäisiin

panoksiin, ei

lopputulokseen

• Asiakkaan / käyttäjien

tavoitteet eivät ohjaa

• Johtaa

vastakkainasetteluun

Muutosdriverit
• Rakennukset

teknistyvät ja vaativat

monialaisuutta

• Käyttäjien

vaatimukset kasvavat

• Elinkaari-

ominaisuudet

kasvavat

• Tietotekniikka

mahdollistaa

• Lean käytännöt

leviävät

rakennusalalle

• Tyytymättömyys

nykyiseen toimintaan

Integroitu

toteutusmalli

• Integroitu

hankeprosessi

• Huomio

lopputulokseen ja

arvon tuottoon

• Käyttäjä ja elinkaari

nousevat keskiöön

• Tuottavuus paranee

• Toimintaa kehitetään

jatkuvasti

• Ihmisten osaaminen

kehittyy

Hallittu

muutos: 

RAIN

Toiminta kansainväliselle huipputasolle  luo perustan kansainvälistymiselle



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.



RAIN-hanke

Perustuu lean-ajattelulle

• Arvoa asiakkaalle

• Hukan eliminointi

• Ihmisten kehittäminen (jatkuva parantaminen)

• Virtauttaminen (FLOW)

• Systeemin parantaminen, hajonnan 
pienentäminen

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie3ZCP8YPMAhVKP5oKHbgPATAQjRwIBw&url=http://www.leanaccountants.com/&psig=AFQjCNH6GLCwlgtrgWLT6HsbL_izCQuy6A&ust=1460371264055499


RAIN-hanke

• Uuden tiedon hankkimista ja 
tuottamista

• Prosessien ja ihmisten kehittämistä

• Osoitettuja evidenssejä tuloksien 
avulla



Yhteistyö: 1.vuoden teematyöpajat
Nro Teema Kuvaus

1 Yhteistoiminnalliset mekanismit Big room konseptista on jo kokemuksia. Työpajan lähtötietona on selvitys erilaisista Big konsepteista

sekä niiden kokemuksista. Työpajassa keskitytään evidensseihin ja Big Room toiminnan käytännön

esteisiin sekä niiden poistamiseen.

2 Tuotannon virtaaminen Tuotannon virtaaminen perustuu ”one piece flow” ajatteluun. Suunnittelua kuitenkin tilataan

jatkuvasti suurissa erissä. Tahtiaikatuotanto edellyttää parempaa suunnittelun ja rakentamisen

integrointia. Työpajassa keskitytään ymmärtämään virtauksen logiikoita ja opitaan muiden

toimialojen käytännön casesta. Työpajaan kutsutaan mukaan jo tuotantoa virtauttaneita yrityksiä

muilta toimialoilta. Konsortio tarvitsee pilottihankkeita ja niiden tuloksia RAIN-hankkeen aikana.

3 Projektisysteemin suunnittelu Tällä hetkellä projektisysteemejä ei riittävästi systemaattisesti suunnitella. Työpajaan mennessä on

kehitetty ensimmäinen malli, joka kuvaa projektisysteemisuunnittelun tärkeimmät elementit.

Työpajassa tarkastellaan kehitettyä mallia ja parannetaan sitä Tilaajan ja päätoteuttajan

näkökulmista. Työpajaan osallistuu tilaajaorganisaation henkilöitä.

4 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä benchmarking tuloksia panostusten eroista

integraatiokyvykkyyksissä Suomen ja Yhdysvaltojen/Australian välillä. Tutkimus on rajattu

koskemaan projektitasoa. Teematyöpajassa käsitellään eroja, syitä niihin sekä laaditaan

toimenpideohjelmaa kehitystuotoksiksi yritysten käyttöön.

5 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpajassa käsitellään toiselta toimialalta oleva käyttäjälähtöisen tiedonhallinnan

toimintamalli. Kuvataan käyttäjälähtöinen tiedonhallintamalli. Työpajassa mukana käyttäjiä (omistajia

ja huoltoyrityksiä)

6 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä Suomesta tehtyjä analyysejä integraatiokyvykkyyden

kehittämisestä projekteilla. Työpajassa keskitytään tulosten analysointiin ja johtopäätöksiin.

7 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpaja fokusoituu käyttäjärajapintaan ja siihen liittyviin prosesseihin. Työpajassa mukana

käyttäjiä (omistajia ja huoltoyrityksiä)

8 Yhteistoiminnalliset mekanismit Työpajaan mennessä on laajasti käytössä evidenssiä yhteistyötä edistävistä mielenkiintoisimmiksi

alustavasti arvioiduista prosesseista. Tutkimus-paketin A sekä yrityskohtaisten tutkimus- ja

kehitystehtävien avulla. Teematyöpaja keskittyy tulosten analysointiin ja jatkojalostukseen.

9 Tuotannon virtaaminen Teematyöpajassa keskitytään erityisesti suunnittelutuotannon virtauksen esteiden tunnistamiseen ja

poistamiseen onnistuneiden casejen avulla.

10 Projektisysteemin suunnittelu Teematyöpajassa käsitellään tutkittuja tuloksia Tutkimuspaketin A tuotoksista sekä tilaajan

integroiman että päätoteuttajan integroiman projektisysteemin avualla.



Työpajan tavoitteet

• Projektisysteemikäsitteen määrittäminen

• Tunnistaa hyvän projektisysteemin 
ominaisuuksia

• Tunnistaa projektisysteemeihin liittyvän uuden 
tiedon hankkimisen ja tuottamisen tarpeet 

• Tunnistaa tutkimuksen- ja kehittämisen 
tarpeet



Projektisysteemin suunnittelu

Lähtökohtia ja näkökulmia:

Valmistavan teollisuuden sekä Lean palveluiden systeemi on 
suunniteltu ja systeemi on vahva sekä jatkuvasti parantuva

Em. systeemit tuottavat määritellyn asiakasarvon ja minimoivat 
hukkaa. Hajonta on pieni.



Projektisysteemin suunnittelu

Lähtökohtia ja näkökulmia:

Millainen on rakennushankkeiden projektisysteemi?

Miten hyvin se on suunniteltu?

Miten hyvin se toteuttaa Tilaajan/käyttäjän tavoitteet sekä 
eliminoi hukkaa suunnittelu-, toteutus ja ylläpitovaiheissa?



Arvoa asiakkaalle – arvoa rahalle

€

Käyttäjän tarpeet

Suunnittelu

Rakentaminen

Arvo Tilaajalle, käyttäjälle
Rakennuksen kannattavuus

AikaRakennuksen ylläpito

Rakennuksen käyttö

Liiketoiminnan kustannukset

Tämä pitää ymmärtää…

…jotta suorituskykyinen 
rakennus voidaan toteuttaa.

Muokattu lähteestä: DPR Construction (2014)

ARVO

ARVON TUOTTO



Toimivan kokonaisuuden rakentaminen

Informaatio
BIM

Työntekijät & 
organisaatio

Prosessien 
integrointi

Järjestelmien 
integrointi

Toimiva 
kiinteistö / infra

Tiedon 
integrointi

Osaamisen
integrointi

Mittaaminen ja 
parantaminen

Tuotannon 
johtaminen

Teknologian 
integrointi

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat

Integrointi: Informaatio - resurssit – prosessit - teknologia

Lähde: DPR Construction

ARVOARVON TUOTTO



Tilaaja

Käyttäjä

Päätoteuttaja

Pääsuunnittelija

Sähkösuunnittelija

Rakenne-
suunnittelija

LVI-Suunnittelija

Sähkö-
urakoitsija

LVI-urakoitsija

Rakennusprojektien systeemin suunnittelua

Sopimukset ja kaupallisen mallit
Toimintamallit

Muut toimijat

Muut toimijat

Muut toimijat

Projektin vaiheet ja sisällöt



Päivittäinen 
tuotanto

Toimita 
Ylläpidä 

sääntöjä, 
hallitse kysyntää

Kouluta ja 
toteuta

Vertaa 
toteutunutta 
suunniteltuu

n

Tehtävää 
edeltävä 

suunnittelu

Vaiheaikataulu

Tuotannon 
suunnittelu

Yleisaikataulu/ 
Pääaikataulu

Tuotantostrategia
Järjestys- ja 

virtausanalyysit
Määritä 

tuotantoalueet

Ennakoiva 
suunnittelu 

Viimeinen tarkistus 
rajoitteille/ esteille, 

sitoutuminen 

Viimeistele 
asennusohjeet/ 

Visuaalisuus/ 
Tehtävälistat/ 

Videot

Kartoita 
prosessit ja 

säännöt

Suunnittelu ja 
hankinta

Varmista että kestot 
on sisällytetty 
aikatauluun

Valmistus 
tuotantosuunnite

lman/-alueiden 
mukaisesti

Pakkaus ja 
paketit 

tuotanto-
alueittain

Aseta projektin 
tavoitteet

Kehitä 
turvallisuus-

ohjelma

Integroi 
turvallisuus 

stadardoituihin
työprosesseihin

Osallista ja 
kouluta 

työntekijät

Allokoi 
arvioidut 
työtunnit

tuotantoalueille

Luo mittarit 
yhdessä 

aliurakoitsijoi-
den kanssa 

Aseta 
vaatimukset 
tuotannon 

seuraamiselle

Mittaa 
todellisia 

työtunteja 
viikoittain 

tuotantoalueill
e

Aseta

odotukset

Kehitä sisään 
rakennetun 

laadun prosessi

Kohdista laatu 
ja informaatio 
tuotantoalueill

e

Materiaalivirta

Turvallisuus
Virtauksen 
seuranta

Sisään-
rakennettu 

laatu/ Tiedon 
virtaus

Aseta 
odotukset

Aseta 
odotukset

Toiminta

10-0 pv

Valmistele
30-5 pv

Tarkasta ja optimoi
120-30 pv

Kehitä prosessia
-120 pv

Valmistele
30-5 pv

Kehitä prosessia
-120 pv

Tarkasta ja optimoi
120-30 pv

Toiminta

10-0 pv

Toteut
a

Tarkis
ta

Toimi 

Suunn
it-tele 

• Reflektio
• PPC
• Materiaalien 

saatavuus
• CSI-kortit

Projektin tuotantosysteemi
Case Cathedrall Hill Hospital



RAIN tutkimus
Projektisysteemi

Projektisysteemin suunnittelulla luodaan edellytykset integroinnille projektiosapuolten yhteisillä

tavoitteilla sekä niitä tukevilla sopimus- ja kaupallisilla malleilla sekä luomalla hankkeelle

yhteistoimintaa edistävä toteutusprosessi. Työpaketissa tarkastellaan projektin käynnistysvaihetta

ja selvitetään mm. hankeprosessin ja käytettävän sopimuspuitteen vaikutusta integroituun ja

tehokkaaseen projektin toteutukseen.

 Miten projektin käynnistysvaiheessa luodaan edellytykset integroidulle projektitoteutukselle,

jossa toimijoiden tavoitteet, ansaintalogiikat, prosessit ja informaatiojärjestelmät yhdistyvät

kokonaisuudeksi, joka palvelee hankkeen parasta?

 Miten integroivia elementtejä hyödynnetään käytettäessä myös perinteisiä toteutusmuotoja?

Lähde: RAIN-projektisuunnitelma



Alustukset

Tuotantosysteemit osana liiketoimintamallia
Professori Harri Haapasalo

Liikenneviraston hankesysteemin suunnittelu
Laatupäällikkö Janne Posio

Case Tiedekulma, Helsingin yliopisto
Projektipäällikkö Henri Jyrkkäranta

Sana on vapaa



Työpajaosuus

Hyvän projektisysteemin ominaisuudet
Mitä uutta tietoa hankitaan ja tuotetaan 

RAIN-hankkeessa



Integroitu toteutus mullistaa nykyisiä käytäntöjä 
rakentamisprosessin kaikissa vaiheissa



Projektisysteemin määrittely

Mitä eri tekijöitä otettava huomioon projektisysteemin suunnittelussa

1. Kokonaisuuden osittaminen
 Sopimusosapuolet, 

 Eri toimijoiden roolit,

 Eri toimijoiden vastuut, 

 tarvittavat kyvykkyydet, erikoisosaaminen 

 organisointi

2. Toteutusmuodot ja kaupallinen malli sekä eri toimijoiden ansaintalogiikat

3. Hankeprosessi, 
 vaiheistus, 

 toimeksiantojen sisällöt,

 hankintaprosessit

4. Menestystekijät,
 kilpailutustavat,

 Kyvykkyyksien varmistaminen

 kannustimet

5. Toimintaperiaatteet, 
 työskentelytavat,

 johtamistavat,

 innovaatiojärjestelmät, 



Projektisysteemin määrittely

Projektisysteemin rakenteen standardointi

0. Geneeriset toimintatavat

1. Tuotantosysteemin geneeriset perusosat

2. Toteutusmallikohtaiset perusosat ( ≈ prosessit)

Muut aihepiirin ratkaisut:
• IPMA Delta
• PMI OPM3
• Project CMMi

• Millainen projektisysteemi toimii missäkin 
projektissa?


