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Taustaa RAIN2-hankkeelle

RAIN-hanke (2016-2018)

Rakennusalan muutosliike

Positiiviset kokemukset ensimmäisestä 
RAIN –hankkeesta.

Alalla vallitseva voimakas muutosliike lean-
periaatteiden ja –käytäntöjen 
hyödyntämiseksi rakennusalalla osana 
kansainvälistä liikettä.

Uudistumistarpeet

Muutoksen ollessa vasta alussa 
uudistumista jarruttavat perinteiset, jäykät 
toimintamallit.

Yhteistyö

LCI Finland ry tarjoaa puitteet hankkeelle, 
IPT- ja Visio2030-hankkeet vauhdittavat 
omalta osaltaan rakennusalalla tapahtuvaa 
kehitystä.



RAIN-hanke (2016-2018)
RAIN-hanke päättyi vuoden 2018 lopulla.
Hankkeen aikana yritysryhmä kehitti ja testasi lean-
taustaisia projektien integrointiperiaatteita yhdessä 
tutkimuslaitosten kanssa.
Kokonaisuus muodostui viidestä työpaketista

1. Projektisysteemien suunnittelu
2. Yhteistyömekanismit
3. Virtauttaminen
4. Tiedonhallinta
5. Ihmiset

Hankkeen tutkimustulokset on julkaistu RAIN-
hankkeen loppuraportissa



RAIN2-hankkeen sisältö

Perusajatus
Integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien implementointi ja niiden 
jatkuva parantaminen

Pääteemat
1. Integraation laajentaminen ja syventäminen suunnitteluvaiheesta työn 

tekijöihin ja toimittajaketjuun asti
2. Yhteistoiminnan käytännön johtaminen ja työkalut
3. Virtautetun toimintamallin omaksuminen rakentamisen eri vaiheissa ja sen 

esteiden poistaminen

Toteutustapa
• Teoria, tutkimukset, esimerkit ja kokemukset
• Soveltaminen yritysten piloteissa ja yhteispiloteissa
• Tiedonkeruu, analysointi, oppiminen ja parantaminen
• RAIN2-hanke tarjoaa puitteen ja jakamisalustan
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RAIN2-projektin osallistujat
• Hankekonsortion muodostavat jäsenyritykset

• Consti Yhtiöt Oyj
• Fira Oy
• YIT Suomi Oy
• Granlund Oy
• Pöyry Finland Oy
• Destia Oy
• Ramboll Finland Oy
• NRC Finland Oy
• Amplit Oy

• Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy



RAIN2-hankkeen toimintaperiaate

Yhdessä asetetut 
tavoitteet

Työpajat – ymmärryksen 
kehittäminen, uuden 

oppiminen

Pilottihankkeet – testaaminen 
ja kehittäminen käytännössä

Muut keinot –
ymmärryksen laajentaminen

Tulokset ja 
arviointi

RAIN2-
hankkeen 

lopputulokset

Tutkimukset



RAIN2 –prosessi 

Asia nousee 
esiin

Työpaja: 
käsittely/
jalostus

Pilotointi:
testaus

Implemen-
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Teema 3: Virtautettu toimintamalli
Tavoite Työpaja-aiheita Pilottiaiheet Muut keinot
Tahtituotannon soveltaminen 
erilaisiin kohteisiin

• Virtautuksen edellytykset
• Erilaisissa hankkeissa
• Ei toistoa  selkeää 

sisältävissä hankkeissa
• Tahtituotannon edellytysten 

tunnistaminen ja luominen

• Tahtituotanto erilaisissa 
kohteissa

• Tahtituotanto ja esivalmistus 
• Logistiikka
• ”Sarjavirtautus”

• Best Practices –esitykset
• Opintomatka

Suunnittelun integrointi 
tahtituotantoon ja sen 
suunnitteluun

• Suunnittelun ja toteutuksen 
integroitu virtautusprosessi

• Tahtituotannon edellytysten 
luominen, modulaarisuus ja 
tahtituotanto

• Suunnittelun konseptointi 
(työpakettiajattelu)

• Toteutussuunnitelmien 
imuohjaus

• Opinnäytetyöt
• opintomatka

Virtautusosaamisen
syventäminen ja laajentaminen

• Best Practises
• Valmentaminen

• Tahtituotannon soveltaminen 
kohteissa, joissa ei ole 
luontaisesti toistettavia tiloja



RAIN2-työpajan ohjelma 2.10.2019
8.00-8.30 Aamukahvit tarjolla
8.30 Työpaja alkaa BIM Kampuksella (Lapinrinne 3, Kamppi)

Johdatus aiheeseen / Lauri Merikallio, Vison Oy
Case Keinulaudankuja 2: Tahtituotanto / Fira Oy
Kahvit (15min)
Tahtituotannon teoriaa ja sen soveltamista rakennusalalla / Olli Seppänen, Aalto-yliopisto
Ryhmäkeskustelu

11.20 Lounas (30 min)
Esimerkkejä tahtisuunnittelusta ei-monistettavissa kohteissa / Aleksi Heinonen ja Miika Ronkainen, Vison Oy
Case-esimerkit
• Destia Oy
• ÅF Pöyry Finland
• YIT
Ryhmätyö: Mitä asioita pitää lähteä pilotoimaan testaamaan tutkimaan? (Tutkimus ja empiria)
Kahvit (15 min)

14:00 Tutkimuksia tahtituotannosta Suomesta ja muualta / Sari Koskelo, Vison Oy
Tahtituotannon päivittäisjohtaminen, logistiikka ja niiden haasteet / Aleksi Heinonen, Vison Oy
Case-esimerkki: Putkiremonttikohteiden logistiikkaohjaus / Eetu Heiska, Fira Oy
Case-esimerkki: Kokemuksia päivittäisjohtamisesta ja logistiikasta / Mikko Hell, Consti Oy
Ryhmätyö

16.00 Työpaja päättyy



Lean construction tavoitteena on luoda ennustettavaa 
työnkulkua (flow) eliminoimalla tilanteet, jossa
• Työ odottaa työntekijöitä
• Työntekijät odottaa työtä

Lean Construction

Pyritään luomaan täydellinen tilannekuva siitä, kuka 
tekee, missä tekee ja mitä tekee
• Yritysjohdon näkökulmasta
• Projektin johdon näkökulmasta
• Työntekijöiden näkökulmasta
• Perustuen samaan tietolähteeseen



Resurssitehokkuus vs. virtaustehokkuus

Prosessi asiakkaan näkökulmasta

Resurssitehokas

Virtaustehokas

Läpimenoaika

valmis

valmis

Läpimenoaika



Leanin ydin rakentamisessakin
Eliminoi hukkaa





Kastijärjestelmistä

Tilaajat

Rakennusliikkeiden 
projektinjohto

Arkkitehdit ja
suunnittelijat

Talotekniikka-
toimijat

Aliurakoitsijat ja - hankkijat 











Tervetuloa työpajaan
oppimaan ja opettamaan!!


