
RAIN3-TYÖPAJA: INTEGRAATIO

RAIN3-työpaja 26.10.2022



RAIN3-työpaja 26.10.2022 klo 8-12
Paikka: Teams/Kalasatamasta Pasilaan –hankkeen big room

8.00-8.15 Tervetuloa työpajaan / Jouko Viitala, GRK

8.15-8.25 Johdatus aiheeseen

8.25-8.45 Tilaajan ajatuksia integroinnista / Artturi Lähdetie, Kaupunkiliikenne Oy

8.45-9.00 Katsaus RAIN2-tuloksiin integroinnista sekä terveiset New Orleansista (LCC 2022) / Lauri Merikallio, Vison 

9.00-9.15 Ryhmäkeskustelu

Kahvitauko

9.30-9.50 Ajatuksia integroinnista / Jari Törnqvist, Lujatalo 

9.50-10.05 Tiedon integrointi / Lars Albäck, VastuuGroup 

10.05-10.25 KaPa:n Karaatti-allianssin kokemuksia yhteistyöstä käännetyn kolmion mallissa (tilaaja, suunnittelija, rakentaja) 

Tauko

10.35-11.40 Ryhmätyö 1: Työpaja siiloista, linjajohdon tuesta ja luottamuksen edistämisestä

11.40-11.55 Ryhmätyö 2: RAIN3-hankkeen testaus- ja tutkimusaiheet

11.55-12.00 Yhteenveto ja päätös

Työpajan teema: Miksi integroidaan? Mitä on integraatio? Mitä on jo opittu? Mitä seuraavaksi?

Menti.com -koodi: 7848 2912



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

Käsitelty 28.9.2022

Käsitelty 30.8.2022 Tulossa työpaja 30.11.2022



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

• Amplit Oy
• Consti Yhtiöt Oyj
•Destia Oy
• Fira Oy
•GRK Infra Oy
• Jatke Oy
• Lujatalo OY
•NCC Suomi Oy
•NRC Group Finland Oy
• SRV Rakennus Oy
• AFRY Finland Oy
•Granlund Oy
• Ramboll Finland Oy
• Vastuu Group

•Helsingin kaupunki
•Helsingin yliopisto
•Helsingin opiskelija-asuntosäätiö
•HUS-Kiinteistöt Oy
•Kouvolan Asunnot Oy
•Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
•Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS
•Pohjois-Pohjanmaan 

sairaanhoitopiiri / OYS
•Pääkaupunkiseudun

Kaupunkiliikenne Oy
•Rovaniemen kaupunki
•Tampereen kaupunki
•Turun kaupunki
•Väylävirasto



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 

Kilpailuoikeudelliset pelisäännöt



Johdatusta aiheeseen…



Kokonaisuuden optimointi edellyttää

• siiloista poistumista
• yhteistoiminnallisuutta



Yhteistoiminta (integraatio) mahdollistaa 
yhteiseen maalin pelaamisen

Kuvat: Niklas Modig, This is Lean



204 projektia, joista
- julkisia 127 kpl (62%)
- yksityisiä 77 kpl (38%)
v. 2008-2013

Eri toimitusstrategioita:

Toimitusstrategian vaikutukset

Ry
hm

än
 y

ht
ee

nk
uu

lu
vu

us

Ryhmän integraatio

Ryhmän koheesio (yhteenkuuluvuus):
• Vähentää kustannusten kasvua
• Parempi työskentelykokemus
• Korkeampi projektisysteemin laatu

Ryhmän integraatio:
• Vähentää viivästyksiä 

aikataulussa
• Mahdollistaa tiiviimmän 

aikataulun
• Kasvattaa ryhmän 

yhteenkuuluvuutta

70 %:ssa 
viivästyneistä 
hankkeista 
ryhmän 
integraatio oli 
keskimääräistä 
alhaisempi

58 %:ssa budjetin ylittäneistä 
hankkeista ryhmän koheesio 
(yhteenkuuluvuus) oli keskimääräistä 
alhaisempi

(soveltaen)

Tutkimusnäyttöä integroinnin puolesta

Rakentajien ja 
asiantuntijoiden 
varhainen 
osallistaminen

Jaettu 
sopimusvastuu

Kyvykkyyteen 
perustuva valinta

Kustannustiedon 
jakaminen Open 
book -periaatteen 
mukaisesti 

Luokka V

Luokka IV

Luokka III

Luokka II

Luokka I



Työpajan tavoitteet

• Lisätä ymmärrystä: Miksi integroimme?, Mitä olemme jo oppineet? 
Mikä estää ihmisten, prosessien ja tiedon integrointia?

• Kysymys Mentissä: Mitä odotat työpajalta?
• Laita järjestykseen, mikä on vaikuttavin

– Integroida sopimuksella
– Integroida ihmisiä, tiimejä
– Integroida toimintatapoja, prosesseja
– Integroida tietoa



Katsaus RAIN2-tuloksiin ja terveiset LCI2022 
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Projektisysteemin suunnittelun tulokset 
konkretisoidaan integraatiosuunnitelmassa.

Haluttu integraatioaste saadaan aikaiseksi

• sopimuksilla ja sen kaupallisilla malleilla,

• vakioiduilla yhteistoimintaa tukevilla 
toimintamalleilla sekä

• integroimalla teknologiaa yhdistämään ja 
helpottamaan eri osapuolten välistä toimintaa. 

Lopputuotteen onnistuneeseen suunnitteluun 
ja sen ohjaukseen sekä menestyksekkääseen 
toteutukseen tarvittava osaaminen on 
hankittava riittävän aikaisin, ja osapuolten on 
sitouduttava käyttäjien sekä tilaajan 
tavoitteisiin.

Perinteinen ajattelutapa

Parempaa integrointia projektisysteemin 
suunnittelulla

Integroitu ajattelutapa

Lähde: Vison Oy





Integrointiasteet

1. tason integrointi
• Sopimus ja kaupallinen malli, Open book, hankitaan neuvottelumenettelyllä / 

neuvottelemalla, edellytetään yhteistoimintakykyä
• Otetaan mukaan kehitysvaiheessa tai pitää muulla tavalla sisällään valmisteluvaiheen, 

jossa tavoitekustannus tai -hinta sovitaan
• Ihmiset integroidaan yhteiseen organisaatioon, projektiryhmä / rakentamisryhmä, Big 

Room-toiminta, Last Planner -systeemi, jatkuva parantaminen, tiedonhallinta, 
verkkoresurssit

• Laaja perehdytys ja va lmennus

2. tason integrointi
• Hankinnassa mukana neuvottelua (varmistetaan oikeat henkilöt ja asenteet)
• Ki inteä hinta tai tavoitehinta, kannustinjärjestelmä

• jos  tavoitehinta, niin va lmisteluvaihe
• jos  tuoteosakaupoissa kehitysvaihe ja tavoitehintaosuuksia, niin 2. tason 

integrointi 
• Osittain Big Room-toiminnassa, aikatauluohjaus (LPS), turva llisuus, laatu yms.
• Normaalia laajempi perehdytys

3. tason integrointi
• Normaali hankintaprosessi
• Ki inteä hinta tai yksikköhinnat

• normaalit tuoteosakaupat (ei kehitysvaihetta tai tavoitehintaosuuksia)
• Osallistuminen tuotannon ohjauksen prosesseihin
• Normaali perehdytys

1

2

3

Ydinryhmä
Ti laaja päättää, mitkä toimijat kilpailutetaan tilaajan kanssa johtamaan hanketta kehitys- ja 
toteutusvaiheissa sekä vastaamaan yhdessä ri skeistä ja mahdollisuuksista.

Ti laajan tehdessä erillishankkeita sen tulee päättää, millä integraatioasteella toimijat 
integroidaan projektiin. Mitä enemmän erillishankinta va ikuttaa projektin tavoitteisiin, sen 
korkeampi integraatioaste.



Hankintojen luokittelu

Helppo Vaikea
Toimittajamarkkinoiden hallittavuus

Strategiset hankinnat
• Taloudellisesti merkittäviä hankintoja
• Kompleksisia ja monimutkaisia
• Laajuus vaikea hallita, herkkiä muutoksille. Joustavuuden tarve suuri
• Toimittajia vähän, toimittajan vaihtaminen työlästä ja kallista
• Sisältävät paljon suuria ja moninaisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita on vaikea 

ennakoida tai hallita
• Ovat aikataulukriittisiä ja/tai läpimenoaikakriittisiä

Tavoitteena on esim. tilata kokonaispalvelua, kehittää ratkaisuja yhteistyössä 
toimittajan kanssa sekä hallita riskejä

Pullonkaulahankinnat
• Ei taloudellisesti merkittäviä hankintoja 
• Vähän toimijoita – osaajia - erityisosaamista
• Huono saatavuus tai toimitusvarmuus
• Sisältävät paljon riskejä, joita on vaikea ennakoida tai hallita. 

Vaikutukset ovat euromääräisesti pieniä.
• Voivat olla aikataulukriittisiä ja/tai läpimenoaikakriittisiä

Tavoitteena esim. saatavuuden varmistaminen ja keveä hankinta. 

Volyymihankinnat
• Taloudellisesti merkittäviä hankintoja
• Toimintaympäristöltään ja toteutukseltaan suhteellisen yksinkertaisia
• Selvä laajuus – ei juurikaan muutospaineita. Joustavuuden tarve pieni
• Riskit ennakoitavissa ja hallittavissa
• Ei juurikaan mahdollisuuksia
• Toimittajia paljon
• Voivat olla aikataulukriittisiä ja/tai läpimenoaikakriittisiä

Tavoitteena esim. edullisimman hinnan kilpailutus ja volyymin 
hyödyntäminen

Rutiinihankinnat
• Ei taloudellisesti merkittäviä hankintoja 
• Yksinkertaisia, työsuoritteita, laajuudeltaan selviä, toimittajia paljon
• Riskit vähäisiä ja ne on hyvin hallittavissa
• Kehittämisen hyödyt vähäiset ja vaikuttavuus pieni
• Eivät kovin aikataulu-, läpimenoaika ja kustannuskriittisiä

Tavoitteena esim. volyymin kasvattaminen (suurempia hankittavia 
kokonaisuuksia, helpot ja tehokkaat hankinnat



Hankintojen luokittelu

Volyymihankinnat Strategiset hankinnat

Rutiinihankinnat Pullonkaulahankinnat
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Markkinoiden hallittavuus

Suuri

Pieni

Ostajan markkinat Toimittajan markkinat

Esimerkiksi 

Talotekniikka

Esimerkiksi 

ovet ja ikkunat

Esimerkiksi 

julkisivu-

elementit

Esimerkiksi 

Maalämpökaivot

Integraatioaste 1
Kokonaispalvelua, yhteiset 

tavoitteet, korkea suorituskyky, 
kannustavuus  ja niitä tukevat 
kaupalliset mallit. Varmista 

kapasiteetti ja kyvykkyys. Kehitä 
yhdessä. 

Integraatioaste 2 tai 3
Varmista avaintavoitteet, 

edullisesti saavuttava toteutus 
(Korkea suorituskyky, 

toimitusvarmuus, laatu, nopeus, 
yms. ja hinta)

Tuloksellinen yhteistyö
Tehokas hankinta

Saatavuuden ja laadun varmistaminenToimittajien määrän vähentäminen

Integraatioaste 3 Keskitä, kehitä, 
ulkoista, poista (Hinta, laatu, 

toimitusvarmuus)

Integraatioaste 2 Kehitä 
toimijoita.

Varmista toimitusvarmuus, laatu 
ja kehitä yhdessä kevyesti



Lean rakentamisen 6 periaatetta

Kunnioita ihmisiä

Optimoi kokonaisuutta

Luo arvoa

Poista hukkaa

Fokusoi virtaukseen

Paranna jatkuvasti







Ryhmäkeskustelu

• Oliko jotain, mitä erityisesti jäi mieleen puheenvuoroista?
• Mitä kertoisit henkilölle, joka ei ollut täällä tänään?



Ryhmätyö 1: Integraatiota haastavat useat 
kulttuurista ja nykyisistä toimintatavoista 
johtuvat seikat. 
Mikä haastaa paremman integraation saavuttamista? Mitkä ovat juurisyyt ja niihin 
ratkaisuehdotukset?

1. Mikä haastaa? Valitkaa 1-2 käsiteltävä haastetta
2. Mihin kohtaan integraatiosuunnitelmaan haaste liittyy?
3. 5 x Miksi?
4. Ratkaisuehdotukset: mitä pitäisi tehdä ja millä tavalla?



Ryhmätyö 2: RAIN3-hankkeen testaus- ja 
tutkimusaiheet

Käykää keskustelu ryhmässä integraatioon liittyen:
• Mikä vaatii vielä lisätutkimusta ja ymmärrystä?
• Mitä voidaan jo testata?
• Mitä jo testataan?


