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YIT Datahub päätettiin perustaa 2015 lopulla liiketoiminnan murroksen tueksi
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Esimerkki harmonisoidusta datasta työturvallisuudessa

• Työturvallisuudessa on useita tietotyyppejä ja 
lähteitä

• Työturvallisuushavainnot

• Viikkomittaukset

• Tapaturmat tarkenteineen

• Työtunnit (LTIF)

• Master Data projektiin liittyen, kuten organisaatio, 
rakennushankkeen tyyppi ja maatiedot

• Harmonisoitu datamalli koostaa kaikki 
työturvallisuustiedot yhdeksi jakelupisteeksi yli 
järjestelmien

• Datan päivittäinen hyödyntäminen sisäisessä 
raportoinnissa varmistaa datan laadun

• Esimerkiksi YIT:n tapaturmataajuustiedon 
jakaminen tilaajalle tai kumppanille on 
mahdollista raporttina tai suoraan datana YIT:n 
ylläpitämän rajapinnan läpi



Eräs 

asuinkerrostalo 

Helsingissä

Eräs 

asuinkerrostalo 

Tampereella

Data tukee myös hukan havaitsemista ja läpimenoajan tehostamista

13 kk

17 kk



Projektivertailu

• Pystymme tänä päivänä vertailemaan kustannuksia, määriä ja projektien 
etenemistä yli projektien YIT:n vakioidussa Talo 2000 –mallissa:

• Kattavuus Talo 2000: kaikki YIT:n nimissä 2016 jälkeen aloitetut projektit

• Alueittain

• Rakennustyypeittäin

• Litteroittain

• Määrien osalta

• Kustannusten osalta

• Suhteellisten muuttujien osalta (eur/brm ym.)

• Tiedon jatkokäyttäminen on muuttanut myös suhtautumista tiedon keräämiseen:
• ”Ennen piti miettiä mitä edellisten projektien tietoa uskaltaa uudessa projektissaan käyttää, nyt 

projektin täytyy varmistaa että muut voivat luottaa sen tuottamiin tietoihin” 
–kokenut yksikönjohtaja, YIT, 12/2019



Tahtiaikataulun vaikutus
rakennushankkeen
läpimenoaikaan
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Miten tahtiaikataulun käyttäminen hankkeella näkyy datana?

• YIT:llä on jo kymmeniä tahtiaikahankkeita, 
mutta jotta tämän vertailun voi tehdä, täytyy
löytää vertailukelpoisia tahti- ja muita hankkeita

• Tähän vertailuun tehtiin YIT:n Datahubista
seuraavat suodatukset hyvän vertailujoukon
löytämiseksi:

• Hanketyypiksi valittiin YIT:llä usein toistuva asuin-
kerrostalon perustajaurakka

• Tampereen yksikössä on pidetty hyvin kirjaa siitä
mitkä hankkeet käyttävät tahtiaikataulua, joten
vertailua lähdettiin toteuttamaan Tampereella

• Lisäksi Tampereelta valittiin mukaan perinteisiä 
hankkeita joista oli hyvin dataa saatavilla

• Alustava vertailu (1) näytti yllättävän huonolta, joten 
tutkimme dataa hieman tarkemmin ja huomasimme 
että osa tahtihankkeista oli selvästi suurempia

• Uudella rajauksella (2) näyttäisi siltä että 
vertailukelpoinen tahtihanke voi olla pidempi 
runkovaiheessa, mutta lyhyempi viimestelyssä (3)
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Rakentamisen vaiheiden kesto, tahti vs perinteinen hanke

• Tahtihankkeen rakennusvaiheiden
profiili

• Runkovaihe 2,2 kk (1-4)

• Sisätyövaihe 8,6 kk (6-10)

• Viimeistely 0,4 kk (0-1)

• YHT: 11,2 kk

• Perinteisen hankkeen
rakennusvaiheiden profiili

• Runkovaihe 2,4 kk (2-4)

• Sisätyövaihe 8,2 kk (7-11)

• Viimeistely 1,0 kk (1-2)

• YHT: 11,6 kk
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• Perinteisten hankkeiden
kustannushallinta, keskiarvo

• 1 Rakennusosat: 3,07% yli budjetin

• 2 Tekniikkaosat: 1,04 % alle budjetin

• 3 Hanketehtävät: 1,25 % yli budjetin

•

• 1 Rakennusosat on 
kustannusten osalta suurin
litteraluokka

• Sekä vaihteluväli
että keskiarvo tahtihankkeita
heikompi

• Tahtihankkeiden kustannushallinta, 
keskiarvo

• 1 Rakennusosat: 0,86% alle budjetin

• 2 Tekniikkaosat: 0,92% alle budjetin

• 3 Hanketehtävät: 1,04% alle budjetin

•

Vertailusta ulkona:
• 4 Kiinteistötehtävät

• 5 Käyttäjätehtävät (ei käytössä)

• 6 Hankevaraukset

Kustannushallinnan vertailu, 5 tahti- vs 5 perinteistä hanketta
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"Walk the walk" -analyysi

• Kävimme havaintoja läpi Tampereen yksikön kanssa ja sieltä nousi esiin huoli 
siitä, että valikoituneet hankkeet eivät täysin edusta tavanomaista tahtihanketta 
ja tavanomaista perinteistä hanketta

• Valitsimme käsin Tampereen yksikön kanssa edustavat hankkeet molempiin 
kategorioihin

• 3 tavanomaista tahtihanketta

• 1 perinteinen hanke, jossa ei juurikaan käytetä esimerkiksi esivalmisteita ja on muutoin 
laadultaan em tahtihankkeita vastaava
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Rakentamisen vaiheiden kesto, 3 vs 1

• Tahtihankkeen rakennusvaiheiden
profiili

• Runkovaihe 1,7 kk (1-2)

• Sisätyövaihe 9,3 kk (9-10)

• Viimeistely 0 kk (0)

• YHT: 11,0 kk

• Perinteisen hankkeen
rakennusvaiheiden profiili

• Runkovaihe 2 kk 

• Sisätyövaihe 11 kk 

• Viimeistely 2 kk

• YHT: 15 kk
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• Perinteisten hankkeiden
kustannushallinta

• 1 Rakennusosat: 6,15% yli budjetin

• 2 Tekniikkaosat: 0,28% alle budjetin

• 3 Hanketehtävät: 6,53 % alle budjetin

• 1 Rakennusosat on kustannusten
osalta suurin litteraluokka

• Hankkeessa ei erityisiä riskitekijöitä 
tiedossa kustannusten osalta

• Tahtihankkeiden kustannushallinta
• 1 Rakennusosat: -0,09% yli budjetin

• 2 Tekniikkaosat: 1,20% alle budjetin

• 3 Hanketehtävät: -0,64% yli budjetin

•

Vertailusta ulkona:
• 4 Kiinteistötehtävät

• 5 Käyttäjätehtävät (ei käytössä)

• 6 Hankevaraukset

Kustannushallinnan vertailu, 3 tahtihanketta vs 1 perinteinen
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Yhteenveto, tahtiaikahanke vs perinteinen hanke

• Yleisvertailussa tahtihankkeet 
näyttäisivät olevan nopeampia 
viimeistellä, mikä parantaa 
läpimenoaikaa

• Käsin valikoitujen hankkeiden 
vertailussa tahtiaikahankkeen 
läpimenoajan parannus on huomattava 
(–27%) verrattuna tavanomaiseen

• Tahtiaikahankkeiden kustannuspito oli 
hankkeen muista ominaisuuksista 
riippumatta vakaampaa, säästöt yli 
hankkeiden olivat satoja tuhansia
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Onko kaikki tämä data sitten oikein?

Jos se nousee itse 

prosessista, se on 

oikein

Syötänpä 
nämä tiedot

Projektin 

tiedot

PM 

System

Datahub

Analytiikka

Päätöksentekijä: 

”Onko tämä todella 

projektin tilanne?”

Projekti: ”kyllä, juuri 

näin kirjoitin”

Syötänpä 
nämä tiedot PM 

System Tietojen koonti

Raportti

Power 

Point

Päätöksentekijä: 

”Onko tämä todella 

projektin tilanne?”
Project: ”No en minä ihan noin ollut 

kirjoittanut, toisaalta minullahan on tämä 
Excel missä ylläpidän itse niitä oikeita 
tietoja”

Jos sen koostaa yhteen raportointia tekevä 

henkilö, se todennäköisesti muuttuu matkalla

Muut 

järjestelmät

Master 

Data



YIT pyrkii olemaan parempi kumppani oman datan hallinnan kautta

Datan jakaminen julkisin rajapinnoin ja 
ekosysteemiin

Datan jakaminen asiakkaille

Datan jakaminen toteutuskumppaneiden 
kesken

Datan hyödyntäminen sisäisesti

YIT Datahub

• Mahdollistaa luotettavan tiedon jakamisen sisäisesti, kumppaneille ja 

asiakkaille sekä alustoille



Thank you!

Mikko Kuusakoski

Head of Data & Analytics, YIT

YIT Corporation

P.O.Box 36, Panuntie 11

FI-00621 Helsinki, Finland

Tel. +358 50 396 9509

mikko.kuusakoski@yit.fi
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