
BUILDING 2030 – PITKÄ JÄNTEISTÄ YHTEISTYÖTÄ 
YRITYSTEN KANSSA

Lean Construction Congress, 21.9.2022

professori Antti Peltokorpi
Aalto-yliopisto, Rakennustekniikan laitos



RAKENNUSALAN BUILDING 2030

Aalto-yliopiston
kokoama yli 20 

yrityksen
konsortio

Visioi, tutkii ja 
edistää 

parempaa 
rakentamisen
tulevaisuutta

Viisi pääteemaa Haluaa tehdä  
Suomen 

rakennusalasta 
maailman 
luotetuinta

1. Luotettavuus
2. Käyttäjä-

ystävällisyys
3. Kestävä 

kehitys
4. Tuottavuus
5. Innostavuus



Kv. benchmarking + Mittariston 
kehittäminen

mm. robotiikka ja tilannekuvan
muodostaminen

Tulosten mittaaminen

Vision teemojen edistymisen 
seuranta

Tuotetiedon hallinta

Visioprosessi BIM linkitettyyn 
tuotetiedon hallintaan

Korkea rakentaminen

Korkean rakentamisen osaamisen
parantaminen

Systeeminen muutos + Tulosten 
mittaaminen

Rakennusalan systeemisen 
muutoksen tekijät

Visuaalinen johtaminen ja 
tilannekuvan käyttö

Suunnittelun tilannekuva, työmaan 
visuaalinen johtaminen, 

tahtituotanto

Uusien toimintamallien 
jalkauttaminen käytäntöön

Prosessi rakennusalan 
innovaatioiden jalkauttamiseen

Tuotanoprosessin digitaalinen 
kaksonen

mm. konenäön hyödyntäminen, 
simulaatiomallit

Teollinen ja digitaalisoitu 
korjausrakentaminen

Esivalmisteet, tiedonvirtaus, 
riskien hallinta

Toimitusketjujen hallinta

Tuote- ja toimituserätunnisteiden 
hyödyntäminen

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

BUILDING 2030 TUTKIMUS (2/2)

Hajautettu työnsuunnittelu

Tahti- ja imupohjainen & 
osallistava tuotannonsuunnittelu

Organisaation dataan pohjautuva 
oppiminen

Laatudatapankki, datapohjainen 
tahtituotanto

Sisäilmaryhmä

Tutkimustieto käytäntöön

Esivalmistusta tukeva 
suunnitteluautomaatio

mm. talotekniikan detaljointi, 
elementtisuunnittelu



Building 2030 - Onnistumisia
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Building 2030 - Menestystekijöitä

• Taustalla yhdessä muodostettu jaettu visio
• Yritykset päättävät tutkimusteemoista
• Pitkäjänteisyys rahoituksessa ja ihmisten ja organisaatioiden yhteistyössä
• Hedelmällinen alusta tutkimusaineiston keräämiseen ja tulosten jalkauttamiseen
• Monipuolinen konsortio mahdollistaa systeemitason muutoksen
• Kv. verkostojen jatkuva hyödyntäminen
• Koulutustilaisuudet ja julkiset loppuraportit
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Building 2030 – Haasteita & muita havaintoja

• Pitkäjänteisyys & jatkuvuus: 
– Vuosi on lyhyt aika tutkia ja kehittää yhtä teemaa
– Haasteena lyhyissä projekteissa myös tutkimuksen jatkuvuus ja rekrytointi

• Ihmisten oppimisnopeus: 
– Ehditäänkö tuloksia viedä käytäntöön?

• Yhteinen visio: 
– Ketkä ovat määritelleet vision, voinko vaikuttaa siihen myöhemmin?

• Yritysten aito aktiivisuus:
– Miten saadaan pilotteja ja kokeiluja yrityksissä ja projekteissa?
– Yritysten jakama tieto toisilleen arvokasta
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