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RAIN3-hankkeen tausta, RAIN2-hankkeen tulokset

• Historia LCI-FIN1 - RAIN2-hanke

• RAIN2-tulokset 
• Tavoitteet ja teemat

• Reflektointi

• Tulokset



LCIFIN1: 2010 – 2012
(Oulun yliopisto ja 7 organisaatiota)

Lean 
rakentamisessa

LCIFIN1

2010



LCIFIN1: Lyhyesti

• Ensimmäisessä LCIFIN-ryhmähankkeessa 
keskityttiin erityisesti lean-tietoisuuden 
kasvattamiseen
• Lean-tuotantoon ja lean-rakentamiseen liittyvään tutkimukseen ja tietoon 

perehtyminen Oulun yliopiston johdolla

• Yksittäisten työkalujen pilotointi mm.
• Arvoketjun mallintaminen

• LastPlanner

• Hankkeen aikana ymmärrettiin 
kulttuurinmuutoksen tarve sekä yritysten sisällä 
että koko toimialalla
• Työkalujen käyttöönotto vaatii erilaisia prosesseja ja erilaiset prosessit 

vaativat ihmisiltä erilaisten toimintatapojen ja ajatusmallien omaksumista



LCIFIN2: 2013-2015
(Oulun yliopisto ja 11 organisaatiota)

Lean 
rakentamisessa

LCIFIN1

2010

Prosessien 
kehittäminen

LCIFIN2

2013



LCIFIN2: Tavoitteet

• Tiedon jakaminen lean-kehitystoiminnasta
• Ryhmähankkeessa mukana olevien yritysten kesken

• Ulkopuolisille toimialanlaajuisen muutoksen aikaansaamiseksi

• Asiakkaille tuotettavan arvon kasvattaminen
• Uudet tuotteet ja palvelukonseptit

• Projektitoimituksen kehittäminen (aikataulu-, budjetti- & laatulupausten 
täyttäminen)

• Tuottavuuden parantaminen
• Työmaatoimintojen kehittäminen



LCIFIN2: Osallistujat



RAIN-HANKE

Rakennusalan integraation 
kehittäminen 2016-2018



RAIN PÄHKINÄN KUORESSA

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



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.







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



Osallistujat

• Rakennusliikkeet
• Consti Yhtiöt Oyj
• Fira Oy
• Amplit Oy
• Destia Oy
• GRK Infra Oy
• NRC Group Finland Oy
• YIT Suomi Oy

• Konsulttitoimistot
• AFRY Finland Oy
• Granlund Oy
• Ramboll Finland Oy



Tulokset: Integraation laajentaminen ja 
syventäminen

• Kumppaneiden sopimusmalleja kehitetään siihen suuntaan, että ne 
mahdollistavat yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja niihin sitoutumisen.

• Digitaalisten ratkaisujen kehittyminen on mahdollistanut tilannehuoneen 
rakentamisen ja erilaisten ohjelmistojen käytön osana tiedon hallintaa. Tämä 
puolestaan on edesauttanut projektien tiedolla johtamisen kehittymistä. 

• Ihmisten johtamisen ja valmentamisen rooli korostuu. Alalla ymmärretään 
paremmin, että sopimus on arvonluonnin mahdollistaja, mutta kulttuurinen 
muutos tapahtuu ihmisten toiminnan kautta. 

• Alalla on tahtotila, että toimintamallit ovat projektista riippumattomia





Integraation tavoitteet eri näkökulmista





Tulokset: Virtautus

• Kasvanut ymmärrys onnistuneen tahtituotannon vaatimuksista koko projektin 
virtautuksen kannalta

• Tahtituotannon soveltaminen tuo hyötyjä osapuolille mm. reaaliaikaisen 
tilannekuvan, tehtävien paremman hallinnan sekä vakioinnin kautta

• Onnistunut tahtituotannon soveltaminen erilaisissa kohteissa on lisännyt 
uskoa virtautuksen mahdollisuuksiin

• Suunnittelun eräkoon pienentäminen on avainasemassa suunnittelu- ja 
tuotantoprosessin virtautuksessa

• Onnistunut virtautus vaatii oikeanlaista johtamista ja motivaatiota





Tulokset: Lean-johtaminen

• Lean-rakentaminen tarkoittaa ennen kaikkea johtamistavan muutosta 
(käännetyn kolmion malli)

• Sitoutunut johto ja asiakasarvon tunnistaminen avainasemassa

• Kerroksittaisen johtamisen kautta johto osallistuu päivittäisjohtamiseen ja 
pystyy mahdollistamaan työntekijöiden onnistumisen jokapäiväisessä työssä

• Lean-johtaminen ei vaadi monimutkaisia menetelmiä tai työkaluja

• Tavoitteiden selkeyttämisellä, ihmisten kohtaamisella ja lyhyemmällä 
johtamissyklillä päästään parempiin tuloksiin







Saavutettiinko tavoitteet?



Seuraavaksi: RAIN3

RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena on jatkaa ja tehostaa 
rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteiden ja menetelmien 
hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa, tuottavuuden parantamisessa 
sekä ihmisten kehittämisessä. 


