
RAIN3-työpaja
Keskiviikko 31.8. klo 8.30-13



RAIN3-työpaja 31.8.2022 klo 8.30-13.00

8.00-8.30 Aamukahvit ja kevyt aamupala tarjolla BIM Kampuksella (Lapinrinne 3, 00100 Helsinki)

8.30 - 10.30 Mitä virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus ovat ja miten ne eroavat toisistaan - teoriaa ja käytännön esimerkkejä

8.30-8.45 Johdatus aiheeseen

8.45-9.15 Virtaus – teoriasta käytäntöön / Joonas Lehtovaara, Aalto-yliopisto

9.15-9.45 Case Kalasatamasta Pasilaan: Suunnittelu tukemassa tuotannon virtausta – kysymys on erityisesti kulttuurinmuutoksesta / 
Jussi Borgenström, Sörkan spora –allianssin suunnittelupäällikkö ja Petri Korkiakoski, suunnittelunohjaus

9.45-10.30 Ryhmätyö 1: Virtautetun tuotannon hallinta: johtaminen, kipupisteet, virtauksen mittaaminen

10.30-10.50 Tauko

10.50 - 12.15 Toimiva virtaus edellyttää panostusta koko toimitusketjun hallintaan

10.50-11.20 Logistiikka ja toimitusketjun hallinta asuntotuotannossa / Hannes Ilveskoski, Fira Oy

11.20-12.15 Ryhmätyö 2: Työstetään yhdessä askeleet kokonaisuuden virtauttamiseen eri näkökulmat huomioiden

12.15-13.00 Virtauksen edistäminen rakennusalalla

12.15-12.45 Ryhmätyö 3: Mitä käytännön testauksia (pilotteja) ja opinnäytetöitä tarvitaan RAIN3-verkostossa edistämään rakennusalan 
parempaa virtausta?

12.45-13 Yhteenveto ja päätös



Käytännön ohjeistus

• Hybridityöpaja
• Keskustelua voi käydä työpajan aikana Teamsin chatissa, myös livenä 

osallistuvat voivat halutessaan liittyä keskusteluun

• Mentimeterin kysymyksiin vastaaminen sekä livenä että etänä

• Työpajatehtävissä ihmiset jakautuvat pienryhmiin osallistumistavan mukaan
• Livenä pääfasilitaattori: Lauri/Hannu

• Etänä pääfasilitaattori: Sari

• Etäosallistuja: jos et osallistu ryhmätyöskentelyyn/osallistut vain 
osittain, ilmoitathan siitä Sarille Teamsin chatissa



RAIN3-hankkeen kilpailuoikeudellinen ohjeistus ja pelisäännöt

• Emme keskustele tarjoustoiminnastamme, hankinnoistamme, emmekä muista liiketoimiimme 

liittyvistä kaupallisista asioista

• Kannamme yhdessä vastuun siitä, että keskustelu kielletyistä aiheista keskeytetään 

välittömästi

• Pitäydymme tilaisuuksissa yhdessä sovittujen asialistojen aiheissa

• Jaamme kaiken työpaja-aineiston avoimesti verkossa

• Osoitamme arvostuksemme puhumalla toisista sekä muista alan toimijoista kunnioittavaan 

sävyyn

• Toimimme positiivisesti ja kannustavasti yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 



RAIN3-hanke lyhyesti

• RAIN3-konsortioon kuuluvien rakennusalan toimijoiden rahoittama Tutkimus- ja kehityshanke, 
joka toteutetaan vuosina 2022-25

• Tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita 
• Lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa
• tuottavuuden parantamisessa
• ihmisten kehittämisessä
• vihreässä siirtymässä

• Hankkeessa noudatetaan kilpailulainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä hankintasäännösten 
määräyksiä.

• Toiminta perustuu konsortion jäsenille avoimiin teematyöpajoihin, opintomatkoihin, käytännön 
testaukseen sekä ennen kaikkea toimijoiden vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen. Hankkeen 
osapuolten edustajista koostuva johtajisto ohjaa hanketta.

• Viestintä on avointa, hankkeen materiaalit julkaistaan maksutta LCI Finland ry:n verkkosivuilla



KIRA-alan tavoitteet (KIRA-foorumi) 

Vihreä siirtymä

• Toteutamme 
valtakunnallisen 
hiilineutraaliustavoitteen 
2035

• Siirrymme kiertotalouteen 
asteittain vuoteen 2040 
mennessä

Tuottavuus ja digitalisaatio

• Nostamme tuottavuutta 
50 %

• Digitalisoimme 
rakennukset ja 
varmistamme tiedon 
virtauksen läpi elinkaaren

Arvonluonti läpi elinkaaren

• Parannamme 
asiakastyytyväisyyttä 50 % 
ja mahdollistamme 
palvelullistamisen

• Aikaansaamme näyttöjä 
edistyksellisistä 
ratkaisukokonaisuuksista, 
jotka avaavat 
vientimahdollisuuksia

https://kirafoorumi.fi/kiinteisto-ja-rakentamisalan-kasvuohjelma/



RAIN3-hankkeen pääteemat

Lean-johtaminen Integraatio

Virtautus
Lean ja vihreä 

siirtymä



Tilaajat mukana yhteisissä työpajoissa

IPT4-pilotit 
(projektit sovitaan 

erikseen)

Tilaajaorganisaatio-
kohtainen valmennus ja 

perehdytys

Keskinäiset IPT-
työpajat
2-3/vuosi

IPT-
ohjaus
-ryhmä

Yhteiset 
RAIN3-

työpajat 

RAIN3-ohjausryhmä

Muu RAIN3-hankkeen 
toiminta

IPT4-hanke* RAIN3-hanke

*IPT4-hanke on RAKLIn tuottama ja Visonin operoima tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma



RAIN3-työpajaan kutsutut osapuolet

RAIN3-konsortio
• Rakennusliikkeet

• Consti Yhtiöt Oyj

• Fira Oy
• Amplit Oy
• SRV Rakennus Oy
• Destia Oy

• GRK Infra Oy
• NRC Group Finland Oy
• Lujatalo Oy
• (Jatke Oy)

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

IPT4-hankkeen tilaajat
• Helsingin kaupunki

• Helsingin yliopisto

• Helsingin opiskelija-asuntosäätiö

• HUS-Kiinteistöt Oy

• Kouvolan Asunnot Oy

• Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

• Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS 

• Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

• Rovaniemen kaupunki

• Tampereen kaupunki

• Turun kaupunki

• Väylävirasto



Työpajan tavoitteet ja dokumentointi

• Edellisen työpajan tulokset: 1.6.2022 Kick-off http://lci.fi/rain3-aineistot/

• Tämän työpajan tavoitteet:
• Ymmärryksen kasvattaminen siitä, miten virtaustehokkuus eroaa 

resurssitehokkuudesta ja miten virtausta johdetaan?
• Ymmärrys siitä, mitä askeleita tarvitaan koko hankkeen / projektisalkun 

virtautukseen

• Työpajan dokumentointi
• Työpajan muistiinpanoseinä ja yhteenveto mirossa: 

https://miro.com/app/board/uXjVPc8soH4=/

http://lci.fi/rain3-aineistot/
https://miro.com/app/board/uXjVPc8soH4=/


RAIN2-hankkeen tuloksia: 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





RAIN2 (Syksy 2019)


