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RAIN2-hankkeen esittely
Lauri Merikallio, Vison OY



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 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 (lean johtaminen)

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

Yhteinen
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Tutkimus 
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kehitys
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pilotointi ja 
analysointi
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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



Vuosi 2020

Työpajat

• 12.3.2020 Integraatio, YIT

• 4.5.2020 Takt Workshop (webinar)

• 16.9.2020 Lean-johtaminen, Ramboll

• 18.11.2020 Integraatio, Granlund

Johtajiston kokoukset

• Työpaja 31.1.2020

• Teams-kokoukset 4-6 kpl

• Muut kokoukset 1-2 kpl

Opintomatkat

• Elokuu 2020: kotimaan excursio

• Syksy 2020: KV-excursio



Teema: Integraation laajentaminen ja syventäminen

Tavoite Työpaja-aiheita Pilottiaiheet Muut keinot

Integroinnin vaikutusten 
tutkiminen eri sopimusmalleissa

Alaurakkaintegraation keinojen 
kartoittaminen

• Alaurakoitsijoiden integrointi, 
integrointitasot (12.3.2020)

• Simulaatiotyöpaja: Erilaisten 
tilanteiden/tapahtumien 
toimintaan ja lopputulokseen 
vaikuttavien asioiden 
tutkiminen eri 
sopimusmalleissa

• Helsingin yliopiston 
päärakennus 

• Osapuolten valinta
• Sopimusmallit

• Ramboll, Consti / T2
• Suunnittelun seuranta

• Helsingin kaupungin 
raitiotieallianssien katutyöt

• Opinnäytetyöt



Teema: Lean-johtaminen

Tavoite Työpaja-aiheita Pilottiaiheet Muut keinot

Lean-menetelmien käsittely nyt, 
kun leanin perusperiaatteet 
alkavat olla hallussa

Kyvykkyyden parantaminen 
(Lean-rakentaminen – back to 
basics)

Lean-organisaation rakentaminen

Gemba tahtituotannossa

• Käytännön esimerkit 
menetelmien käytöstä ja 
soveltamisesta erilaisiin 
hankkeisiin

• Millainen on hyvä lean-
johtaja?

• Muutosjohtaminen

• Mitä go and see tarkoittaa 
tahtituotannossa? 

• Suunnittelun virtauttaminen
• Johtamisen näkökulma
• Poikkitieteellinen
• Toimintamallit
• Päivittäisjohtaminen
• Projektihenkilöstön 

sosiaalinen valmennus
• Tilaaja mukaan
• Gemba-kävelyt –

käytännön esimerkit!
• Osallistava 

päivittäisjohtaminen
• Rakentamisen dokumentointi 

Lean-projektissa

• Opinnäytetyöt



Teema: Virtautettu toimintamalli

Tavoite Työpaja-aiheita Pilottiaiheet Muut keinot

Koko systeemin virtautus

Erilaisten kohteiden 
virtauttaminen

Tiedonhallinta ja kommunikaatio, 
datan merkitys tahtituotannon 
johtamisesta

• Suunnittelun tiedon 
tarkkuustasojen hallinta

• Eräkoon merkitys 
virtautuksessa

• Eri toimialojen integraatio

• Asunnot, toimitilat, 
korjausurakat

• Case-esimerkkejä
• Tunnistetut haasteet
• Näiden kehittäminen 

yhdessä

• Toimintamallit (Avoimet asiat, 

tehtävät ja päätökset)

• Työkalut (Teams, Smartsheet, 

reaaliaikainen tilannehuone)

• Raportointi (Kustannukset, riskit, 
hankinnat)

• Suunnittelun tahdistaminen/ 
virtauttaminen

• Opinnäytetyöt



Työpaja-aineisto

• Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse työpajassa esitetyn aineiston

• Aineisto on myöhemmin saatavilla osoitteessa: http://lci.fi/rain2-
aineistot/

http://lci.fi/rain2-aineistot/


Session 2 avaus
Lauri Merikallio, Vison Oy



Lean johtaminen

Suunnittelun ja rakentamisen virtaus

Hankesuunnitelma Suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto Toiminta

Big Room- toiminta

LÄPIMENOAIKA

Tarve

Aikaisempi integraatio, ml alihankkijat

TVD-prosessi TVD-prosessi

Last Planner Systeemi

Tahtituotanto

Data ja digitalisaatio

Miellyttävyys
Muuntojoustoisuus
Tehokkuus
Alhainen elinkaarikust.
Olematon hiilijalanjälki
Aikataulussa 
Budjetissa



Aikatauluohjauksen logiikka – toteutusvaiheet
Testauksesta ja luovutuksesta  toteutussuunnittelun päivittäisjohtamiseen Testaus ja käyttöönotto

Rakentamisen aikataulu

Tarve

Tarve

Tarve

Toteutussuunnitelmien 
Yhteensovitus  alueittain

Asennuskuvat valmiit 
toteutusta varten alueittain 

tai pienemmissä osissa

Toteutussuunnitelmien 
aikatauluohjaus ja 
suunnittelun 
päivittäisjohtaminen

Lähteet: Statbygg, Norway/Oslo Emegency City Hospital
Finavia, T2-allianssi

Tahtituotannon päivittäisjohtaminen
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Ryhmäkeskustelut
Dokumentaatio



Ryhmäkeskustelun 1 (20 minuuttia)

1. Mitä alustuksesta jäi erityisesti mieleen?
Keskustelkaa aiheesta ensimmäiset 10-15 minuuttia
Kysymys on auki Mentissä ensimmäiset 15 minuuttia, jonka puitteissa kohdan 1 dokumentointi 
tehdään

2. Lisää kysymyksiä Clausille?
Keskustelkaa nousiko mieleen jotain lisäkysymyksiä
Kysymysten esittäminen auki Mentissä viimeiset 5 minuuttia ryhmäkeskusteluajasta

Dokumentointi Mentiin englanniksi.



Groupdiscussion1:Whatwere themaintakeaways  

fromthepresentation? (2-3keypointsinEnglish)

d Mentimeter

Confirmed previous thoughts  and reminded that along with  
construction, design is important  process.

Rea lly und ersta nd ing the common values and goals is a key - lf 
we don't invest into that we don't have the  common ground to 
build a right kind of a culture.

-Alkukeskustelu pidettävä suunnittelun tasosta eri vaiheissa. Avaa
asiaa kaikille - Oltava tarkkana, ettei suunnitteluprosessin
määrittämisestä/käytännöstä tule  liian tarkka. Eli ettei käy sama 
kuin liian tarkalle aikataululle - ei toimi/avaudu -Alkukeskustelu
pidettävä suunntiteluntasosta eri vaiheissa.Avaa asiaa kaikille -
Oltava tarkkana, ettei suunnitteluprosessin määrittämisestä / 
käytännöstä tule liian tarkka. Eli ettei käy sama kuin liian tarkalle
aikataululle - ei toimi/avaudu

- Aikataulu selkeä, ei liian pilkottu, jott a avautuu kaikille -
Sisäinen osiokkuus - suunnitt elijoiden asiakas on
ty önjohto - Miten määrittää etukäteen riittävän hyvä
suunnittelu eri vaiheissa? Suunnittelijoilla erilainen  
kokemus/näkemys

We should take a lot more time to plan the key processes before 
heading to scheduling the work. Also key thing would be not to hide 
behind big batches  -> We can plan our work better and in smaller 
batch sizes.

Importance of user’s role (as a customer)

Importance of daily communication

Condition of Satisfaction for designers also

Performance follows flow

The building is designed for the end user, but still we need to 
remember: the plans are used on site.

Client of desing is also site manager. Very important in detail 
design phase.

How to break down understanding that construction design is 
similar to production  preparation? When we invest into collaborative work there might be  more

costs on the design phase. Then we get into situations when we
run over the design budget and might get pressure from the 
client.

Collaboratively setting values and objectives are on a very good
level in the alliance projects in Finland.
However, we stillhave a long way to go in more
traditional ones.

Setting the goals in the beginning of the project -> create
common understanding of the project -> understand who are the 
customers in the process.

- Lean Design Phases: Design Thinking & Training +  Overall Process 
Analysis + Milestone- & Phase Planning
+ 6 week Lookahead on daily basis

Miten optimo idaan resurssit pätevyyden ja

sitoutuneisuuden vä lillä. Tässä iso haaste, jotta projektia aidosti
voidaan tehdä yhdessä, mutta samalla parhain resurssein.

How it was determined who is  the main client in projects 
conserning LPS?



Ryhmäkeskustelu 2

A. Kuinka paljon suunnittelun eräkokoon kiinnitetään huomiota?

B. Mitä suunnittelun eräkoon pienentämiseksi voidaan tehdä?

C. Mitä edellytyksiä suunnittelun virtaaminen tarvitsee?

Dokumentointi Mentiin.

Merkitkää vastaustenne alkuun kirjaintunniste, mihin kysymykseen vastaatte (A-C).



Ryhmäkeskustelun2 vastaukset A:
d Mentimeter

A) Ei tarpeeksi. Puute aiheuttaa tuottavuusongelmia 

kaikille.

A) Paljon kiinni tilaajasta. Jos tilaajalla on tarve optimoida 

eräkoot sopiviksi niin eräkoon suunnittelua osataan myös 

ajatella enemmän. Riippuu myös tehtäväkokonaisuudesta.

A) Urakoitsijan näkökulmasta hankintapaketit ohjaavat 

liikaa suunnittelua, eikä eräkokoihin kiinnitetä riittävästi 

huomiota toteutusvaiheessa -> saadaanko suunniteltua 

työmaan tarpeiden mukaisessa tahdissa?

A) Eräkoot eivät näyttäydy urakoitsijalle hankkeissa -> 

saadaan ”valmiit” suunnitelmat, joita sitten korjataan ja 

päivitetään.

A) On jo hyviäkin kokemuksia eräkokoajatteluun  

panostamisesta, mutta asiaan pitäisi kuitenkin kiinnittää  

enemmän huomiota!

A) Järjestelmien toiminnalliset alueet ja tahtialueet voivat 

olla erilaisia, mikä on huomioitava tahtisuunnittelussa.

A) Ei ole tarpeeksi, mutta äärettömän tärkeä asia.  

Varsinkin, kun limitetään suunnittelua ja rakentamista yhä 

enemmän. Pitää aloittaa myös keskustelu tuotannon  

tarpeista riittävän aikaisin, jotta saadaan synkattua  

yhteen.

A) Eräkokoon kiinnitetään paljon huomiota, jos tuotanto  

on tahtiaikataulussa. Eräkokoon kiinnitetään huomiota 

erityisesti silloin, kun siihen ohjataan asiakkaan puolesta.  

Eräkokoa voi ohjata myös ulkoiset tekijät.

A) Tehdään yksilö- jo projektitasolla kunollaan
paineistetussa tilanteessa.C) Tilaajan ja työmaan tahtotila.
Työmaa virtauttaa omaa tuotantoaan (osaoptimointi)
(esimerkiksi hankintaan saatava kaikki
kerralla - mikä taso olisi riittävä).

A) Aika vähän puhutaan eräkoon rajoittamisesta ja 

pienentämisestä – enemmän puhutaan keskeneräisen 

tuotannon rajoittamisesta A. Lohkoamisen kautta 

mietitään eräkokoa, mutta ei teknisesti A. Ei ole hirveästi 

huomiota laitettu.

A) Vaikuttaa siltä, että teollisuuspuoli ja talonrakennus 

poikkeaa toimintatavoiltaan. Teollisuuspuolella lopputuote 

vaikuttaa olevan kirkkaammin tekijöiden mielessä. 

Teollisuuspuolella ehkä samat porukat tekemässä 

kohteita, joka helpottaa.

A) Ei kiinnitetä juurikaan huomiota eräkokoihin tällä  hetkellä. 



Ryhmäkeskustelun2 vastaukset B:

V

Mentimeter

B.Yhteistoiminta ja keskustelu avartavat ja 
auttavat ymmärtämään suunnittelun  
aikatauluttamista.

B: Luottamus osapuolien välillä pitää saada 
paremmaksi, jotta eräkokoa voidaan pienentää tarpeen  
mukaiseksi

B:Pakko on paras ja jos se tulee asiakkaalta, niin

kaikki hyväksyy

B.Onko jotain opittavaa vakioinnin ja esivalmistuksen 
näkökulmasta? Suunnitellaan tiettyyn asti ja detsku tulee
esivalmistuksen myötä -> Muutettaisiin tämä  
syvyysajattelu myös muussa suunnittelussa  
samanlaiseksi?

B: aidosti yhteinen aikataulusuunnittelu ja rakentaminen,  
kommunikaatiota paljon edemmän, jotta luottamus  
osapuolten välilläkasvaa

B: Kun tuotanto suunnittelee toteutustapaa, tämä  
voidaan (ja tulee) yhdistää myös suunnittelun  
eräkokoon.Tilannekuvan merkitys on iso aikataulun  
hallinnannäkökulmasta.

B:Suunnitteluorganisaation tulee
ymmärtää tuotannon imuohjauksen tarve.

B: Lisätä yhteistoiminnallisuutta hankkeissa

B: Elefantti pilkotaan pienemmäksi. Mietitään
rakentamisen kautta, rakentamisen aikataulu  
huomioiden. Hankinta-aikataulu: oikea-aikaiset  
hankinnat.Työmaanorganisaatio kytkeminen mukaan  
ketjuun

B.Kun saadaan palvelualueet vastaamaan tahtialuetta, 
niinsaadaan myös eräkokoapienennettyä B.Keskeinen 
tekijä että hyvät ratkaisut löydetään, kuneri osapuolet  
ovatmukana aikaisessavaiheessa

B.Lähtötiedot keskiössä,mutta myös niissä
eräkoon pienentäminen muistettava. Ei
välttämättä tarvita kaikkia lähtötietoja heti, vaan 
myös näitä pyyntöjä priorisoitava.

B) Kumppanuudet, luottamus siihen että työmaa 
uskaltaa purkaa suunnitelmavarastonsa. Kannattavuus
pientä -haastaa.

B.Pitää tunnistaa,mitä ei voida viedä tahtiin, loppuosat  
on paljon helpompi pilkkoaB.Mietitää n, millä ta valla  
saadaan setuotanto toimimaan tahdissaja seimu tulee  
sieltä

B) Prosessin täytyy vastata eräkokoja. 



Ryhmäkeskustelun2 vastaukset C:
d Mentimeter

C.Klassinenesimerkki resurssi- ja virtaustehokkuuden
dilemmasta. Pitäisi pystyä koko logiikka
kääntämään virtaustehokkuutta päin - Firmojen
resurssisuunnittelu, lähtötietojen saaminen, tilaajan
päätöksenteko jne.

C. Ongelmana myös ansaintamallit - Suunnittelua  
tehdään liianpaljon liian aikaisin, kun ansainta perustuu 
laskutettavien tuntienmäärään.

C. Työmääräarvioiden lisäksi tekemisen 
ennustaminen ja  varmentaminen.

C.Kokonaisvaltainen, luotettava prosessi, jossa 
huomioitu myös viranomaisten ja käyttäjien  
päätöksentekoprosessit.

C: Teollisuuspuolella tuntuuolevan tilaajalla kirkaskuva  
siitä, mitä halutaan. Ohuet organisaatiot.
Talonrakennuspuolellapäinvastoin.

C) Lähtötietojen saaminen ja tilaajan päätökset 
avainasemassa.Nämä ovat vielä tällähetkelläusein  
haasteena toteutuaoptimaalisesti

C:Lähtötietojen ajoissa saamisen tärkeys korostuu,
jotta suunnittelunvirtaaminen toteutuisi tehokkaammin

C:Lähtötietoja muilta suunnittelijoilta ja

tuotannon  suunnittelusta.Yhteishenkeä ja

yhteisiä tavoitteita.  Ymmärrystä siitä mitä 

ollaan tekemässä, ja miten eräkoko

vaikuttaa tekemiseen.Määrätietoista  

johtamista suunnittelulle.

l

C) Miten nykyisten sopimusmallienpuitteissavoitaisiin 
tehdä oikeat suunnitelmat (tarkkuus) oikeaan aikaan? 
Sidotut määrät? Ketterät tuotantolinjamuutokset?  
Alihankintaketjujen / -kumppanuuksienhallinta...

C:Kokonaisuuden johtamista.  Kokonaisuus 

pi tää olla  hallinnassa -> tilannekuva.

C.Suunnittelun suunnittelu – käytävä keskustelu 
aikaisessa vaiheessa, miten projektissa toimitaan.

c: Pitää ymmärtää mistä puhutaan. Käsitteet  kuntoon

C:Suunnittelun hankinnalla luodaan edellytykset  
virtautukseen.Tiukan kiinteän hinnan ongelma: tarv itaan
joustava sopimusmuoto, jossa kannustimia

C.Pitää olla ymmärrystä siitä,minkälaisia asioita ollaan 
tekemässä ja missävaiheessamitäkin suunnittelua  
tarvitaan C. Jatkuva, päivittäinen kanssakäyminen: 
hyvät ihmissuhteet ja tiimihenkiC.Suunnittelu ymmärtää  
työmaan tarpeen ja päinvastoin

C.Sopimusmallin ja kaupallisen mallin pitää tukea  
virtauttamista C. Yhteinen sovittu prosessi - kaikilla se 
lähtökohta, että suunnittelua halutaan virtauttaa ja 
prosessi tukeesitä C.Pitää tietää, missä
järjestyksessä rakennetaan

C. Muutokset hallintaan

C.Hankkeen laajuus ja tekniikka pitää löydä
lukkoon, jotta saadaan suunnittelu virtautettua 
C.Hyvä,  ajantasainen tilannekuva

C: Täytyy ensin tietää,mitä ollaan 
virtauttamassa,ja resurssien ja aikataulun on 
joustettava  virtaussuunnittelussa.



Ryhmäkeskustelu 3

• Mikä Mikon ja Kasperin esityksissä 
A. innosti?

B. jäi askarruttamaan?

Dokumentoin Mentiin.

Merkitkää vastauksen alkuun A/B sen mukaisesti, kumpaan kysymykseen vastaatte.



Ryhmäkeskustelun3 vastaukset A:
d Mentimeter

A. Visuaaliset tilannekuvat

A:Firan tilannekeskus

A:Firon esityksessä datan visualisointi innosti erityisesti.  
Data on varmasti sellaista, mikä kiinnostaa myös
työnjohtoa työmailla.

A. innosti?- Inspiroi se,miten dataa pystytään alkamaan  
hyödyntämään: tuottavuus ja sen kehitykset ja  
tahtituotannon kehittäminen inspiroi. - Miten saadaan 
luotettavaa dataa ja miten sitä voidaan hyödyntää? -A.  
innosti?- Inspiroi se, miten dataa pystytään alkamaan  
hyödyntämään: tuottavuus ja sen kehitykset ja  
tahtituotannon kehittäminen inspiroi. - Miten saadaan 
luotettavaa dataa ja miten sitä voidaan hyödyntää? -

A. Se, että dataa ylipäänsä kerätään ja analysoidaan

A. Datan määrä, tietoa löytyy

A. Tietojen läpinäkyvyys, tätä tarvittaisiin lisää.

A. Hienoa, miten saadaan  työtä läpinäkyväksi

A. Avoimuuden ilmapiiri ja tiedon jakaminen alalla 

osoittaa positiivista kehitystä!

A. Data mahdollistaa samantyyppiset prosessit yli 

projektirajojen. Sankarirakentaminen vähenee…

A. Firan ajatus projektimallista prosessimalliin 

siirtymisestä, jolloin oppimista tapahtuu enemmän.

A:Miksi nyt vasta on aloitettu keräämään tietoa  
rakennusprojekteista. Voisikoolla jotakin meta tietoa  
joka olisikaikkiensaatavilla kokoajan? Kiinteistön  
omistajalle voisi muodostua parempi kuva projektin  
onnistumisesta?

A.Datahubi tiedonlähteenä - hieno

edistysaskel!

A:Hankkeissa on erityispiirteitä,  mutta silti 
hanketta voidaan  tehostaa ja tukea

tahtituotannolla.

A:Visualisointi kuvaa hyvin hanketta ja oli mukavaa, että  
esimerkissäoli näkyvillä myös puutteita kuvaa  
käytännön arkea paremmin.

A:olosuhteiden mittaaminen innosti. Olosuhteiden  
huomiointi mm. päätöksenteossa on oleellista, ettei
päätöksiä tehdä· toivotaan-toivota a·n -mielentilassa.

A.- Automatisoitu datankeruu- Data ei valehtele -
Olemassaoleva dataa yhteen näkymään ->  
visualisoinnilla saahyvänperusnäkemyksenA.-
Automa tisoitu datankeruu- Data ei valehtele - Olemassa
oleva dataa yhteennäkymään -> visuolisoinnilla saa  
hyvän perusnäkemyksen



Ryhmäkeskustelun3 vastaukset B:

B. Datan mittaaminen ja si tä kautta virheiden

vähentäminen - miten toteutetaan?

B:Mitenkä pal jon suunnittelijan  tietomallia 

hyödynnetään, ja  missä määrin?

B: Mi ten da tan  keräämistä ja  analyyseja 
saataisiinkäyttöön  myös "ei-toimi-meillä
infratyömailla"?

B:Mi ten da taa o n muodostettu?:  näkyykö mm. 
vuodenaikojen  vaihtelut yms.

B.Kysymys Firan suuntaan:Millaisia johtopäätöksiä ja  
kehitystoimenpiteitä ollaansaatuaikaiseksidatalla?
Miten dataa hyödynnetään? Data aineettomaana  
pääomana?

B:Miten saadaan sitoutettua oikeasti väki tekemiseen?  
Miten dataa voisi käyttää tämän aikaansaamiseksi?

B. Kun dataa saatavilla enemmän, niin voidaan myös  
alkaa kehittämään tahtituotantoa systemaattisemmin -
Automa tisoitu datankeruu- Data ei valehtele - Olemassa  
oleva dataa yhteen näkymään -> visualisoinnilla saa 
hyvän perusnäkemyksen

B.Perinteiset talotekniikka-alan yritykset tekevät
urakkana, jolloinansainta perustuu urakan
mahdollisimman tehokkaaseen työhön -> tahtituotanto 
voi olla hieman eri kulmassa perinteiseen muotoon.

B.Pienelläporukalla tahtituotantoa viety eteenpäin ->  
miten lähdetään laajentamaan ja kuinka helposti 
skaalattavissa?

B:Tarvittaisiindataa siitä, kuinkapaljon
käytetään/ tarv itaan aikaa työnsuunnittelun?Ja mikäon  
senkorrelaatio hankkeenonnistumiseen?

B:Kuinka paljon dataa jaetaan avoimesti oman  
organisaation sisällä?Onko suunnitteilla käyttää dataa  
sisäisesti ti lannekuvanluomisessa?

B: Projektien määrä oli vielä pieni,  mutta 
jostainhan se on  aloitettava

B.Datan keräämisen automatisointi ja sen
hyödyntämismahdollisuudet hankkeen aikana.tulevissa
hankkeissa

B:Nyt on rakennettu yrityskohtaisia alustoja ja työkaluja.  
tulisiko tulevaisuudessarakentaa yhteinen työkalu, joka  
olisi kaikkien käytössä?Menetelmä laajemmin kaikille  
alalle käyttöön.

B:KPI-mittarien käyttö mahdollistaa yritysten johdossa  
myös perusteltuja toimenpiteitä. Jopa  
henkilöstövaihdokset.Nykyään tilannenähdään vasta  
honkkeen jälkeen.Datalla setiedetään projetkinaikana

B. Työehtosopimus mm. TATE:ssaei tue tahtiaikataulua 
ja työn pilkkomista pieniinosiin. Tämä tulisi muistaa  
tahtiajattelussa.

B:Datan laatu

B:Data tällä hetkellä pääosin asuntotuotannosta. Miten  
hybridihankkeet? Miten data saadaan hyödynnettyä
yksilöllisissä hankkeissa?

B:Kuinka reaaliaikainen tiedonkeruun tulisi olla?

B: Missä määrin esimerkiksi asentajia velvoitetaan

tekemään tiedon tallennust a?

B: Miten da tan  kerääminen  saadaan sellaiseksi,

että se  e i  kuormita työnjohtoa nykyistä 
enempää?

B. Tarvitaanko datakoordinaattoria, jotta data pysyy
hanskassaeri suuren tietolähteiden ja eri rajapintojen
määrän myötä?

B/ askarrutti miten saadaan myös runkovaiheen ja  
maarakennusvaiheen läpimenoaikaa lyhenemään?
entä miten tahtiaikataulussa huomioidaan
viranomaiskäsittelyt?

B.- Pienellä porukalla tahtituotantoa viety eteenpäin ->  

miten lähdetään laajentamaan ja kuinka helposti  
skaalattavissa?



Ryhmäkeskustelun3 vastaukset B: (jatkuu)
d Mentimeter

Rakennusliikkeet ovat halvimpia/  
liikevaihto,koska aineetonta  pääomaa ei
jää talteen

Miten infra- ja toimitilapuolella voidaan hyödyntää  
dataa josei ole yhteä paljoa toistuvuutta?Datan  
kerääminenopitaan paremminkunkeksitäänmihinsitä  
käytetää

B.- milloin todellisuutta,että  pystytään 
hyödyntämään  kaikissa projekteissa



Ryhmäkeskustelu 4

A. Miten dataa ja digitalisaatiota tulisi vielä paremmin hyödyntää tahtituotannon edellytysten 
luomisessa eri näkökulmista?

B. Mitä pitäisi tutkia lisää? (tutkimuskysymyksiä)

Dokumentointi Mentiin.

Merkitkää vastauksen alkuun A/B sen mukaisesti, kumpaan kysymykseen vastaatte.



Ryhmäkeskustelun 4vastaukset:
d
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A: Suunnittelun panosdatan  
(työsaavutuksen)  
hyödyntäminen alusta alkaen

A: Jatkuva parantaminen, edellisten onnistumistenja
epäonnustimisten hyödyntäminen, tunnistaa  
pullonkaulat etukäteen

Rajapinta suunnittelunja toteutuksen välillä.Milloin kivi  
asennetaan, milloin kivi pitää valaa, milloin kiven  
suunnitelmanon oltava valmis.

A: Mallin datan avulla voidaan  
muodostaa myös työmaan  
tilannekuvaa valmiusasteeseen  
perustuen.

A: Suunnittelusta massatietoja  
enemmän. Näin urakoitsija  
pystyy resurssoimaan ja  
aikatauluttamaan

A: Tietomallipohjaisella suunnittelulla saadaan  
lopputuotteesta tarkka käsitys jo aikaisin, mistä voidaan  
johtaa tietoa takaisin päin tuotannon suunnitteluun

A: Vakiontia tarvitaan, jotta  
datan laatu paranisi

A: Tahtituotannon tilannekuvan ymmärätminensamalla  
tavalla. Mitä tarkoittaa "Valmis"?(=jatkokysymys:"Mitä  
on tekemättä?")

A: Datalla johtaminen ei poista tarvetta ihmisten  
johtamiselta. Data tukeetahtituotannon suunnittelua  
lähtötietojen ja historiatietojen avulla ja auttaa tuomaan  
esiinpoikkeamat suunnitellusta.

A.Miten työntekijät voisi automaattisesti luoda  
tilannekuvaa (applikaatiot sensorit jne.). Tilannekuva ei 
siis perustuisi manuaaliintyöhön -> Automaa ttinen  
reaaliaikainen tilannekuva helpott aa tahtituotannon  
johtamista

A.- Laadunvarmistuksenja muun  
dokumentaation datan  hyödyntäminen

A.Jatkuva parantaminen: pitkällä aikavälillä tärkeä asia. 
Helposti aloitetaan aina alusta uudessaprojektissa, 
sama ongelmatahtituotannossa.

A.Miten saadaan poikkeamat  
koottua mahdollisimman  
tehokkaasti?

Alkuvaiheen tahtisuunnitelman  
laatiminen esim.  
kustannuslaskelmandatalla.



Ryhmäkeskustelun 4vastaukset:
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A:miten suunnitteluneteneminen saadaan dataksi, jota  
voidaan hyödyntää tahtituotannon edellytykseksi

A: Olosuhdehallinnasta pitää  
saada dataa

A:Aikaisten, master-tason päätöksien vaikutuksien
selvittäminen suunnittelunja toteuksen integroinnin
kannalta

A) Rahaaenemmän
tahtit uotannon hyödyntämiseen.

Suunnittelun tilannekuvan
puutteelisuus.Valmiusasteet ja  
priorisoinnin muuttuminen.

A:Datan keräämisessätulisi pohtia, mihn  
käyttötarkoitukseen sitä kerätään (missämuodossa  
kerätään, jotta olisi hyödynnettävissäehkä jopa  
anonyyminä eri firmojen välillä?)

A/ siihen että ymmärretäänparemminja mallinnetaan  
riippuvuussuhteita käyttötapahtumaan ja muihin  
teknisiinkokonaisuuksia B/ miten eräkokoa optimoida?  
Tutkittava lisää suunnittelunset-up/  
valmisteluaikatarvetta erivaiheissahanketta

A) Työkalu on kuitenkin vain  
työkalu, tahtituotanto tulisi 
lähteä liikkeelle ihmisistä.

A.Miten työntekemistä seurataan työmaalla. Jatkuva 
törmäys tuleesiinä. että seurantaan kaunistellaan  
suorituksia -> käytännöt datan täytölle. jotta realistista

A: Logistiikkavirran hallinta

A: Dataa on oltava käytettävissä, word ja powerpoint ei  
ole dataa... HR järjestelmät mukaan. Datan eheys on  
tärkeää, ytenäinennäkemyssiitä, miten dataa kerätään.

Materiaalilistojenja  
työkuormatiedon tuominen  
tietomallista.



Ryhmäkeskustelun 4vastaukset:
d Mentimeter

B.Miten dataa pitäisi kerätä? 
Mahdollisimmanehjän datan  
saaminen? Voiko dataan 
luottaa?

B.Miten tahtituotannosta  
saatava data voidaan  
takaisinkytkeä  
hankesuunnitteluun?

B:Miten erilaisia dataa tuottavia järjestelmiä  
pystyttäisiinyhdistämäänyhtenäiseksitilannekuvaksi.  
Miten tätä voitaisin toteuttaa projektitasolla ja  
projektienvälillä?Tähänvoisi hakea analogiaa
tuotetiedon hallinnasta?

Laadun varmistus joka osallistaa  
kaikki tuotannon tasot samaan  
prosessiin ja dataan.

B. Logistiikanvaikutus tahtituotannononnistumiseen. 
Tehottomuuden löytäminenlogistiikasta.Materiaaleihin  
ja kulutukseen liittyvän datan hyödyntäminen 
tahtituotannonkehittämisessä

B.Päivittäisjohtaminen, miksi se  
ei onnistu rakentamisessa?

B. Käytäntöjä siihen, kun dataa saatu, niin miten sitä 
hyödynnetään jatkuvaan parantamiseen?

B:hankinnat ja sopimukset, tulisi  tutk ia lisää 

tahti tuotannon  mahdollistamistamiseksi.

B)Hyvillä vertailukohteilla varmuutta tahtituotannon  
hyvyyteen ja toimivuuteen, niin aikataulunkuin 
kustannusten osalta.

B: Mitä tarvitsee olla tiedossaTahtituotannosta  
suunnittelijalla tarjottaessaja hinnoiteltaessa  
suunnittelutyötä, vaikutukset miehitykseen
yms.?



Ryhmäkeskustelun 4vastaukset:
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B:Päivittäisjohtamisen työkaluna datan käyttö, jotta  
projekti saa mahdollisimman reaaliaikaista tietoa  
tilanteestaja pystyy reagoimaannopeasti poikkeamiin.

B:Millä päätöksiltä on vaikutusta lopputulokseen?Laatu  
ja kustannus? Osattaisiin tehdä vaikuttavia asioita.

B) Viestintää tulisi vielä kehittää.Ei vain ylhäältä  
alaspäin, vaan myös alhaalta tieto ylöspäin. 
Aliurakoitsijat mukaan kehittämään.

B:Kaksierilaista lähtökohtaa:mitä ollaan tekemässä ja  
miten ollaan tekemässä. Vrt.prosessin tieto (eli miten  
tehdään tai ollaan aikaisemmintehty) ja lopputuotteen  
tieto (eli mitä ollaan tekemässä esim. tietomallista  
johdettuna).

B:Datan avulla päästään kiinni poikkeamiinja näiden  
juurisyihin, jolloin pystytään tekemään tarvittavia  
parannustoimenpiteitä.

B: Tarkempaa tutkittavaa voisi olla siinä, miten
mallipohjaisesta suunnittelusta voidaan johtaa dataa  
tuotannon suunnitteluunja työmaan tilannekuvan
seurantaan.

B:Mikä on oikea aika päätöksille
Tahtituotannosta?

B) Tehdään tahtituotannosta
uusinormaali.

B) Mitä useampi yritys tuottaa dataa sitä paremmin
saadaan hyödynnettyä tietoa ja toimintatapoja.

B:Suunnittelun ja tahtituotannon limittäminen?



Kysymykset alustajille
Menti.com-dokumentaatio



Questions forClaus?
d Mentimeter

On what level do you do the process analysis - Examples of 
mapped things?-> What kind of processes  you map or is it an 
overall process for the whole Project  delivery? There seems to 
be no timeline when mapping  the process?

- How you manage a situation, if client wants to change
something which already has decision made(milestone
achieved, but then someone wants to change it)

How can you get people map activities on a daily level  for the 
next 6 weeks during the early design phases? Do  you replan a 
lot? On that phase the design is usually creative ond iterative 
work. where it's hard to predict  what happens next.

Thoughts:1) Supports the experiences we have had with  
alliances. 2) lmportant to see there is effort to change the 
development phose.

Q: How to be able to make the  change?

Q:How to get common und erstanding (eg. on
Condi tions of Satisfaction, last planner) when distant
working?

Performonce follows flow: What about communication  
platform in Big Room environment? Best practices for  virtual
Big Room?

What kind of KPls can be used in design and flow?

How to get started with usage of LPS? How to integrate all the 
stakeholders to the usage of LPS?

Thoughts: Attributes of High Performing teams was a  really 
good picture. Understanding common goal is  often 
overlooked phase.

What kind of digital platforms can be used in design 

process?

Comment: Making change in practice is a challenge. Day 1 is easy, 
but day 2 is more difficult. Needs constant practicing and 
repetition.

How much time it takes weekly to achieve this kind of  
scheduling system? How could this process be as lean  as 
possible? Do you use digital tools to do this? We don't have
possibilities to get into same Big Room in many of the projects.

How to ensure that daily communication and guidance
works well?

How to manage deviations? Are there any practical examples from a project that hasn’t seen
the silo effect?

ls LPS overall process analysis always done as a  standard? We 
think that we are actually not doing it in Finland.

How you handle design changes from contractor? (easier
installations or something related to easier
constratibility)

Will we ever see a construction project with a perfect and 
controlled schedule? Design and construction on  time?

How does the design process in infrastructure and  building 
construction projects differ from each other?

Q: How to make change in a lean way? How to make change 
incrementelly?

Kuinka ymmärrys syntynyt siitä,  että kuka on projektin
aikataulutuksen pääasiallinen asiakas?

Onko hyviä käytänteitä, miten saada henkilöiltä riittävästi
aikaa yhteiseen työhön?

Good point regarding who actually needs the design (the site 
manager)! But how do we ensure in process that the site manager 
also understands the reasons on why a specific solution is needed? 
l.e.it is not only for the actual production?

H o w to find the correct level of desingning in different  
designing phases? This is difficult. Some tools for this?

Digitalization in current situation? How  are you working at 
the moment?

Jos tulee  viivästyksiä niin miten kiritään aikataulu kiinni?



Kysymyksiä tai kommenttejaEelonille (Aalto-yliopisto)?

Claus kertoi, että pitäisi keskittyä prosessien
kuvaamiseen ja kehittämiseen sekä suunnitella tehtäviä  
tarkemmalla tasolla. Mitkä omat fiiliksesi esitetystä  
toimintamallista?Pitäisikö suunnitellapäivätarkkuudella  
tehtäviä eräkoonpienentämiseksi?

Miten kuvailisit tate-yleissuunnitteluvaiheen suunnittelua  
vs. tate-toteutustason suunnittelua? Entä miten tähän  
liittyy tuotannonsuunnittelu?

Viikoittaiset sprintit, kanban-ohjaus ja tuntikirjausten  
rajaaminenkuulostaa hyvältä. Miten virtausta kehitettiin
isossa kuvassa? Suunniteltiinko  
kokonaisprosessi/aikatauluyhdessä ja luotiinvirtausta?

Miten valmisteluaika voitaisiin sitoa

kannustimiin?Onko tästä mitään

esimerkkejä?

Onko sinulla kokemuksia, miten visualisoida 

suunnittelijan WIP-i? Jos on, voisitko kertoa?



Samaa mieltä Clausin kanssa, prosessi on 
ehdottomasti kuvattava. Onneksi tähän löytyy 
malleja, joista voi muokata omaan 
organisaatioon ja projekteihin sopivan mallin. 
Päivätarkkuuteen pyrkiminen voi olla pitkä 
aikavälin tavoite (jota ei ehkä koskaan 
saavuteta), mutta käytännössä 1-2 viikon 
eräkoossa on jo tekemistä.

Esimerkki oli osa Swecon ketterän 
rakennesuunnitelun kehitysprosessia 
ja kytkeytyi sitä kautta isoon kuvaan 
Swecolla. Niina Jaatinen oli priimus-
motor tässä hankkeessa. 
Kokonaisprosessi suunniteltiin 
esimerkkitapauksessa yhdessä 
suunnitteludisipliinien ja 
aikatauluttajan (sekä 
projektipäällikön, eli allekirjoittaneen) 
kanssa.

En näe eräkoon pienentämisen kannalta suurta 
eroa yleissuunnittelun ja toteutussuunnittelun 
välillä. Teimme esisuunnittelun CASE-projektissa 
samalla mallilla onnistuneesti. Suunnittelutehtävät 
tunnetaan TATE:n osalta varsin hyvin, joka on 
edellytys eräkoon määrittelyyn. Käyttäisin kuitenkin 
yleissuunnitteluvaiheessa enemmän iteraatiota 
paremmin tukevaa Agilea osana suunnittelua ja 
tahtimalleja vasta toteutussuunnittelu- ja  
tuotantovaiheessa.

Käyttäisin Kanbania, se on 
helpoin ja yksi 
visuaalisimmista tavoista 
havaita ja esittää WIP (kunkin 
pystysarakkeen kohdalle oma 
prosessin edellyttämä WIP). 
Mutta tässä tulee huomata se 
tosiseikka, joka tulee esille 
kaikessa asiantuntijatyössä; 
työtä virtaa huomattavan 
paljon ohi virallisten kanavien, 
mm. puhelimella ja 
sähköpostilla tulee paljon 
tehtäviä suunnittelijalle, jota ei 
näy Kanban-taululla.

Eeloninvastauksia kysymyksiin:



Kysymyksiätai kommenttejaHannulle (Ramboll)?

Hyvin nostettu TATE-puolen järjestelmien merkitys
suunnittelussa.Ensiksi pitää   suunnitella
järjestelmäkokonaisuus, vasta sen jälkeen
päästään detaljimpaan tasoon (esim.  
lohkokohtaisuuteen)

Miten saadaan porukka katsomaan asioita oikeasti  
ennakkoon? Usein sanotaan, että asia on 
kunnossa, mutta ei kuitenkaan ole todella
varmistettu.

Pitääkö suunntitelussa ja tuotannossaolla eri  
"tahtilohkojako"? Vai saataisiinko nämä samoiksi
vaikka  niin, että suunntitelu ottaa tarvittaessa
isompia kokonaisuuksia?



Kysymyksiä taikommentteja Karille jaTomille?

Oliko rakentaja (ja missä vaiheessa) mukana
miettimästä suunnittelun tahdistamista, jotta se 
saatiin palvelemaan heitä?Oliko jotain oppeja, mitä
kannattaisi  tehdä vieläparemmin?

Miten suunnitelmapaketit priorisoitiin ja muodostettiin  
tukemaan toteutuksen aikataulua? Käytiinkö asiaa  
aktiivisesti läpi, miten yhteistyö toteutui toteutuksen jo  
suunnittelunvälillä?

Suunnitelmopokettienhallinnointi, laadunvarmistus ym.  
on useinraskasta. Onko ajatuksia miten tätä prosessia  
voisi mahd.paljon keventää jo automatisoida? Ettei
pienempi eräkoko aiheuttaisi extratyötä.

Oliko tahtialueen eräkoko mielestänne sopiva tällaiseen  
kohteeseen? Olisiko tahtialueiden eräkokoa  
pienentämällä enää saanut lisähyötyjä?(Esim. nyt
kuvattu lohkojakojaettuuseampaan tahtiolueeseen)

Hyvä esimerkkisiitä, että tiedonkulun ongelmista /  
huonoudestahuolimatta suunnittelijan jo urakoitsijan  
yhteistyöllä päästiin hyvään lopputulokseen.

Aikakellojärjestelmän toteutus  hieno 
esimerkki eräkoon  pienentämisessä
järjestelmittäin!

Onko muotoutunut käsitys mikä olisi sähköpostin sijaan  
tänäpäivänä paras työväline suunnitelmadokumenttien
kommentointiin, suunnitelmistakäytäviin keskusteluihin
ja näistä syntyvien tehtävienhallintoon?

Kiva kuunnella Tomia,kun on  

innostunut esittelemään kohdetta :)

Onko suunnittelun virtauttamisessa ja eräkoon  
pienentämisellä (suunnittelua rinnan tuotannon kanssa)  
saavutettu säästöä suunnittelukustannuksissa?

Harmi, että caseLastensairaala ei päässyt vielä tänä  
vuonna framilleLei-päivillä. Tämä on hieno esimerkki  
innovatiivisesta TATE-toteutuksesta.

Mahtavaa innostuneisuutta ja  
hienoja esimerkkejä!

Seurasiko rakennusteknisten  
töiden toteutus samoja  
tahtialueita?

Mitä olisit suunnittelun  
prosessien ja toteutusprosessin  
perusmittarit?

Pääsikö Amplit vaikuttamaan suunnitteluun enemmän
kuin normaalissa projektissa?Jos näin, niin olisiko
syynä  se että urakoitsija tuli mukaan ennen 
toteutusvaiheen  suunntitelua?

Kuinka aikaisin ja mille tarkkuudelle käyttöönottovaihe  
suunntieltiinniin, että se saatiin ohjaamaan tuotantoa
ja tuotantoaikataulu palveli käyttöönottojärjestystä?



Kysymyksiä tai kommenttejaMikolle (YIT)?

Minkälaisen datan saitte  
automaattisesti ja minkälaista  
datan tarvitseeihmisen  
raportointi?

Voisiko datasta vetää johtopäätöksen, että hankkeissa
on painett a painaa hanketehtävien kustannuksia alas ja  
siten riskeerata ennakkosuunnitteluunkäytettävää  
työtä? Jonka seurauksena muut litterat ylittyvät mutta  
hanketehtävien alittuvat?

Tahtituotannossakeskitytty Suomessapaljon  
sisävalmistumisvaiheeseen, koska sen on koettu olevan  
se·sekavin· osa, johon tahti tuo järjestystä ja  
luotettavuutta.Runkovaihe jäänyt sivuun; olisikosyytä  
ottaa runkovaiheen tahti jatkossatutkimukseen?

Tarkentava kysymys kerätyn datan tarkkuudesta:  
kustannukset ja aikataulut oli kerätty hankkeista  
tehtävätasolla?

Rakennuslupaprosessi; onko YIT:llä dataa sen  
läpimenoajasta?Ja miten heiluusuhteessa  
rakentamisenprosessiin?Vrt. julkinen data, josta asia  
selviää.

Jaatteko datasta koostettua tilannetietoa yrityksen  
sisällä avoimesti ja käytetäänkö sitä paljon projekteilla?

Onko johtopäätös siis, että hanketehtävät ovat tulleet  
kalliimmiksi tahtihankkeilla?(Mutta muualla on tullut  
säästöä.)

Jos kokonaisläpimenoajassasäästö -27%, niinpaljonko  
prosentuaalisesti säästö pelkässä sisävaiheessa?Missä  
raja viimeistelyn ja sisävaiheen välillä?Viimeistelyputosi  
Okk keskimää rin tahtikohteissa, mitä käytännössä?

Miten hyvin tuotannonsuunnittelu saadaan  
perustumaan lopputuotteen suunnitelmaan?  
Saavutukset, hankinnat yms pohjautuu kuitenkinsiihen,  
mitä ollaan rakentamassaeli tietomallipohjaisesta  
suunnitelmasta saatavaan dataan pohjautuvaa  
työnsuunnittelua.

- YIT:n caseen jäi mietityttämään:mielenkiintoinen 
lähtökohta toteuman tutkimiseen.Karkealla tasolla  
tarkasteltu toteumaa. olisi kiva tietää tarkemmin, että 
kuinkatarkalle tasolle(esim.huone- tai tahtikohtainen 
vertailu) pystytään pääsemään?



Kysymyksiä taikommentteja Otolla jaKasperille (Fira)?

Tuotteko aliurakoitsijoillelähetetyissätarjouspyynnöissä  
esille, että kyseessä on tahtituotannolla tehtävä kohde?

Hieno esimerkki siitä, miten tahtituotanto pitäisi ajatella
yksittäisten projektien yli!

Valitettavasti tällä hetkellä pyritään edelleen ottamaan  
sisävaiheen töissärunkovaiheen viiveetkiinni.Tämä ei  
kohtele oikein aliurakoitsijoita, jotka tekevät töitään  
valmiille pinnoille.

Pyritäänkö eri alaurakoitsijoilleluomaan jatkuvuusläpi  
projektien tahdistettaessauseampia projekteja, vai  
tuleekolähtökohtaisesti jonkinverrantaukoa?

Miten hyvin saadaan rikastettua suunnitelmadataa  
tuotannonsuunnittelulla, jotta tietomallipohjainen  
suunnittelusaataisiinmukaanketjuun.



Kysymyksiä taikommentteja Mikolle jaPetterille (Consti)?

Datan tärkeys: auttaa tehdä  
tehokaitta päätoksia

"Mestari kuuluumestalle" on todella tärkeä toimi.Toisen  
käden tieto poistuu ja mestari pystyy käyttämään  
aikansaoikeisiinasioihin, mm. tahdistavien työvaiheiden  
ohjaukseen ja ongelmienratkaisuun.

Jos tuotannon nopeuttaminen mahdollisti  
aliurakoitsijoiden tuottavuuden kasvamisen, oliko  
alkuperäisessätahdissatuottavuusliian alhainen, vai  
olikokyseessätekemisen aikaisestaoppimisesta, joka  
lisäsi tuottavuutta ?

Kuinkatarkasti toteumadataa (työmenekit ja tehot)  
saadaan hyödynnettyä aikataulupäivityksissä ja  
käytettyä hyödyksi tulevissahankkeissa?



Kysymyksiä tai kommenttejaJuulille (Case Raide-Jokeri)?

Miten data kerätään?Onko  
automatisoit u vai kerätäänkö  
kaikki data "käsin"?

Kun tilannekuvaa tuodaan manuaalisesti po werpointtiin,  
onko tässä iso työ homman kokoajille?Tehdäänkö  
powerpoint tuomalla tiedoteri ohjelmistoista yhteen?
Esim. turvallisuustiedot. riskitiedot ym. haetaan eri
ohjelmistoista manuaalisesti tähän?




