
Tietoisku – RAIN, Visio 2030, IPT2
Lauri Merikallio, Vison Oy

LCI-Päivä 2016



RAIN-HANKE
2016-2018



RAIN pähkinän kuoressa

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



Viisi työpakettia

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
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IPT2

Integroidut projektitoteutukset -hanke



IPT-hanke 2014-16
IPT-hankkeen tulokset
• 11 hankintayksikön 

hankintamallien ja osaamisen 
kehittäminen

• Noin 120 koulutettua 
asiantuntijaa

• 11 pilottihanketta arvoltaan 
yli 600 milj. €

• Suositukset ja ohjeet 
otettavissa käyttöön

• Sopimusmallit tekeillä 
RT-korteiksi

Lisätietoja: www.IPT-hanke.fi

Eturivin 
tilaajat
yhdessä

Yhteisin 
pilotein

Suomalaisen 
IPD-mallin 

kehittäminen 
vaativiin 

projektitoteu-
tuksiin

Suomi 
ykköseksi 
vaativien 

hankkeiden 
toteutumis-

malleissa

Markkinat 
ja palvelut

Vaikutukset
• Alan toimintatapojen ja 

kulttuurin muutos
• Alan tuottavuuden 

parantuminen

Tulokset
• analysoidut pilotit (raportti)
• sovellettavat toimintamallit 

ja malliasiakirjat
• ohjeet alalle

http://www.ipt-hanke.fi/


IPT-hankkeen osapuolet ja 

pilotit
Pilottikohde M€

Jakomäen keskiosan kehittäminen, Helsinki 30

Kainuun Uusi Sairaala 135

Rataverkon kunnossapitoalueen 2 alueurakka 25

Leppävaaran koulukeskus, Espoo 30-35

Pohjankartanon koulun ohjelma-allianssi, Oulu 10

Lasten ja naisten sairaala (LaNa), PPSHP 60-70

Syvälahden koulu, Turku 28

Tammelan stadion, Tampere 60

Tesoman hyvinvointipalvelut (10 vuotta), Tampere 140

Vt6 Taavetti – Lappeenranta 76

Yliopistonkatu 4 peruskorjaus, Helsingin yliopisto 25

Yhteensä 619-634



IPT2-hankkeen tavoitteet 2017-19

Osaamispohjan laajentaminen
• Nykyisiltä tilaajilta ja palveluntuottajilta uusia 

osaajia 

• Uusia tilaajia ja palveluntuottajia 

• Uudenlaisia hankkeita  

Osaamisen syventäminen
• Hankesysteemin suunnittelu

• Markkinoiden haastaminen hankintavaiheessa 

• Arvon tuottaminen kehitysvaiheessa

• Tuottavuuden parantaminen toteutusvaiheessa

• Ihmisten ja toimintakulttuurin kehittäminen



IPT2-hankkeen tulokset
Osaamisen laajentuminen
• Tilaajien IPT-hankinnat rutiiniksi 

• Kehittyneet kaupalliset mallit

• IPT & Lean –osaajien määrän viisinkertaistuminen (> 500)

Tilaajat haastavat markkinoita kehittymään
• Haastavammat, tilaajan tavoitteita tukevat valintakriteerit

Tuloksia ja esimerkkejä tuottavuuden 
parantamisesta
• Läpimenoaikojen lyhentyminen 20 – 40 %

• Kustannusarvioiden ja aikataulujen pitävyys

Lean-menetelmien ohjeistus
• Target value design –prosessit ja niiden soveltaminen

• Menetelmät läpimenoaikojen lyhentämiseksi

Rakentamisen
kulttuurin muutos

• avoimuus ja läpinäkyvyys
• arvoa asiakkaalle
• tuottavuus
• vaikuttavuus
• uudet strategiat
• uudenlaiset liiketoimintamallit

MISSIO



Lisätietoja
RAKLI

Toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, 

jyrki.laurikainen@rakli.fi

Tekninen johtaja Mikko Somersalmi, 

mikko.somersalmi@rakli.fi

IPT-hankkeen puheenjohtajisto

pj. Teppo Salmikivi, kiinteistöjohtaja, Helsingin 

yliopisto, 

teppo.salmikivi@helsinki.fi

2. puheenjohtaja Pekka Petäjäniemi, 

investointijohtaja, Liikennevirasto, 

pekka.petajaniemi@liikennevirasto.fi

Vison Alliance Partners Oy

Partnerit Jani Saarinen, Lauri Merikallio ja 

Antti Piirainen, etunimi.sukunimi@vison.fi

www.ipt-hanke.fi
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Visio 2030 osallistujat

Ohjausryhmä
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”Kuunteluoppilaat”



Visio 2030 
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TOP DOWN

BOTTOM UP

Visio 2030

Nykyprosessin 
ongelmat, 

innovaation 
esteet

Määritetääna
skeleet ja 
aikataulu

Ratkaistaan ongelmia, 
kehitetään alaa, 
tuottavuusloikka

Määritetään 
tavoite

Ongelmalähtöiset 
tutkimushankkeet
(Aalto, yritykset)

Määritetään 
tarvittavat 
digiratkaisut

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen 

(Aalto)

Tutkimus
(KV-benchmarking, 

muiden alojen 
benchmarking, 

teknologian kehitys)

(Aalto)

Toimitusjohtajatason
Työryhmätyöskentely

(Yritykset, (Aalto) )

Uuden sukupolven 
kouluttaminen

(Aalto)



Vuosi 1 (2016 – 2017) – kolme teemaa

• Visio 2030 prosessi – toimitusjohtajatason työryhmä

• Tavoitetulokset vuonna 2030

• Lean suunnittelunohjaus ja aikataulutus

• Tavoittena parempi tuotannon ja suunnittelun yhdistäminen

• Kansainvälisten parhaiden käytäntöjen etsiminen

• Testit Suomessa

• Yhteistyön ja viestinnän parantaminen rakennushankkeissa

• Miten luottamus kehittyy ja miten sitä johdetaan?

• Miten projektin tiedonhallintaa pitäisi kehittää?
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