


Tavoite: luoda realistinen kuva siitä 1) mitä 
tilannekuvalla työmaalta voidaan saavuttaa ja 2) mitä 
sen saaminen edellyttää.

Sisältö:

1) Esimerkki tilaajan tilannekuvasta: toteutettu 05/2020 
keskellä koronan ensimmäistä aaltoa, tuloksena 
tyytyväinen asiakas

2) Mitä tilannekuvan tuottaminen on edellyttänyt meiltä, 
toteutusorganisaatiolta?

3) Miksi digitalisointi on välttämätöntä ja mihin se 
johtaa?

Yleisökysymykset:

• Keskeyttäkää ja kysykää/kritisoikaa/väittäkää vastaan

• Vähintäänkin, laittakaa kysymyksiä ja kommentteja chattiin.

Lisäksi Mentissä:

Pystyttekö tilaajina saamaan hankkeisiinne tilannekuvan 

käyttöönne?

1. kyllä: olemme tehneet jo niin

2. kyllä: aiomme tehdä niin

3. ei, tilaaja ei pysty vaikuttamaan työmaan 

digitalisointiin

4. en tiedä miten tekisin

5. en koe tilannekuvaa tarpeelliseksi







▪ Meille tilannekuva on reaaliaikainen, faktapohjainen tieto, 
käyttökelpoisessa muodossa, joka mahdollistaa 
tehokkaasti oikeiden johtamistoimenpiteiden 
suorittamisen eri tasoilla organisaatiota

▪ Tästä seuraa loogisesti:

1. tilannekuva perustuu dataan, joka on oltava oikeellista 
ja kattavaa

2. tilannekuva on eri eri käyttötapauksissa, toisin sanoen 
käyttötapaukset on tunnistettava ja niihin on luotava 
datasta tilannekuva

3. prosessin/toimintamallin on tuotettava dataa: 1) 
automaattisesti, 2) semiautomaattisesti ja 3) 
manuaalisesti

4. prosessi/toimintamallin täytyy kuvata ja kouluttaa

5. prosessia/toimintamallin on noudatettava kurinalaisesti 
ja noudattamista on valvottava

6. tilannekuvan käyttökelpoisuus paranee iteratiivisesti. 
Keinot ovat: koulutus, prosessin kehitys ja 
käyttöönotto, digitaalisten työkalujen kehitys ja 
käyttöönotto, datan haltuunotto, rikastaminen ja 
visualisointi, business-prosessien automatisointi sekä 
analytiikan & sääntömoottoreiden käyttö 

Lähde: https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-6d0c60ea-3fc0-4967-a77b-6eaf1fc9ee2c.pdf

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-6d0c60ea-3fc0-4967-a77b-6eaf1fc9ee2c.pdf


Esteet työnjohtajilta

(reaktioaika 2h): Sitedrive

Laatuvirheet: Congrid

Tehdyt tehtävät suhteessa aikatauluun 

(Vinjetti): Sitedrive

Läsnäolot: Sitemanager

Lisäksi: olosuhteet asunnoittain,

käyttöaktiivisuus, korjausvasteet



Kysymys on selkeästikin prosessitiedosta.



As Build

As-planned

Product information:

location, details, material, 

volymes, geometry, etc..

Process information:

who, what, when, why, 

etc.

Product

Process

As-performed

As-designed As-build

Takaisinkytkentä: oppiminen



TEHTÄVÄ RESURSOITU

alaurakoitsijan työntekijä

(sijainti, aika, tehtävä)

TEHTÄVÄ MUUTETTU

muutosloki

ESTE HAVAITTU

Alaurakoitsijan työntekijä/tj.

Meidän työnjohtajamme

ESTE POISTETTU

TEHTÄVÄN TOTEUTUS

työntekijä: aloitus, lopetus,

keskeytys, jatko 

ITSELLELUOVUTUS

alaurakoitsija

MALLITYÖ

yhteinen ymmärrys mestan lähtötasosta, 

puutteiden ratkaise-misesta ja loppulaadusta

VASTAANOTTO

meidän työnjohtaja

VI/PU-KORJAUS:

alaurakoitsija

HYVÄKSYNTÄ:

tj, valvoja

Tahtiaikataulu: SiteDrive Laadunhallinta: Congrid

2) Työmaatoimisto: tuotannonsuunnittelu ja vuorovaikutus

Johtamisvälineet:

• JAETTU REAALIAIKAINEN TILANNEKUVA = näkymät tilanteisiin 

ja toimijoille erityisesti holville tiedon käyttöön ja syöttöön

• TUOTANNONSUUNNITTELU JA AIKATAULUTUS vastaava 

mestari ja meidän työnjohtajat

• KÄYTTÖLIITTYMÄT RUTIINEIHIN aikataulu-, mestari- ja 

urakoitsijapalaverien työkalut tehokkaaseen toimintaan

1) Työ työmaalla

Rakentamisen kova ydin on prosessi, joka digitalisoituna 

tuottaa tehokkaasti datan tilannekuvaan

VI/PU-KORJAUS:

alaurakoitsija sisäisesti





Reititin

4G datayhteys

Ulkoisen antennin 
syöttökaapeli

WLAN tukiasemat 
kerroksissa

Mobiiliyhteys ei toimi (tai ole riittävä) työmaaolosuhteissa.

Kännyköiden, läppäreiden ja sensoriverkkojen datayhteys 

täytyy varmistaa paikallisella langattomalla verkolla



Työnjohtajan ja työntekijän

välinen koordinaatio ja 

kommunikaatio: digitaalinen

jalanjälki

Tietomalli ja suunnittelutiedot 

haalarin taskuun, tarkastustiedot

pilveen

Olosuhdetiedon 

automaattinen kerääminen

Capella                   

Capella                   











Mitä data kertoo meille?



Apartment #



Apartment #

Lähde: CAN A TAKT PLAN EVER SURVIVE BEYOND THE FIRST CONTACT WITH THE TRADES ON-SITE? Otto Alhava, Vili Rinne, Enni Laine and Lauri Koskela

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-348edbd3-872d-4807-809b-26aadeb1bf12.pdf

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/attachment-348edbd3-872d-4807-809b-26aadeb1bf12.pdf


In the beginning of 

the interior phase, 

there were 400 

detected faults

Reset after first wave:

1)blocking faults: 150

2)standalone faults

300

Final battle:

2300 faults

before

handover

7 apartments

with zero

defects, 

144 faults

Apartment #



Takt

production: 

ramp-up

Takt

production

in operation

From proactive

planning to 

reactive

management: 

Problems with

tolerance

management
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Final battle for 

quality

management

Apartment

#



Suddenly the participants shared the same situation picture

Scheduling and resource

allocation application (Fira SiteDrive)

Quality management 

application (Congrid and 

Congrid lite)

Situation Awereness

application (Fira Insite)

Trades report

roadblocks

on site and

receive status

Foremen (GC)

report resolved

roadblocks

on site

Workers

receive

work orders

on site

Workers

sign on/off

tasks

on site

Data Integration Platform (Fira Open Data Platform)

Foremen

(GC) report

quality

inspections

Foremen

(GC) report

quality

defects

Trades

report

corrections

for GC

Status is 

used in

daily

management

Foremen

check the

conditions

on site

IoT data is

automagically

collected

from sensors



DW

Aikataulu Laatu

BI

Strukturointi

Data

Rajapinnat

Laatu

Aikataulu

Kulunvalvonta

BI

Aggregointi

ja rikastaminen

Talous IoT

Analytiikka &

projektiot

Busines&

prosessilogiikka

Strukturointi

Data

Rajapinnat

Aggregointi

ja rikastaminen

1G: tahtiprojekti haltuun

➔Suljettu SQL-kanta

2G: linjan tahtiprojektit haltuun

➔ Avoin data-alusta

3G: virtautettu toimitusketju haltuun

➔ Avoin integrointialusta

Talous IoT

BIM

Urakoitsija(t)

Esivalmistaja(t)

Materiaalitoimittaja(t)

Kulunvalvonta

Laatu

Aikataulu

Kommunikaatio

GS1



1G: tahtiprojekti haltuun

➔Suljettu SQL-kanta
2G: linjan tahtiprojektit haltuun

➔ Avoin data-alusta

3G: virtautettu

toimitusketju haltuun

➔ Avoin integrointialusta

Käytön kouluttaminen ja 

toiminnan kehittäminen 

työmaalla

• Vastaava mestari

• Työnjohtajat työmaalla

+ 

Tiedon kattava haltuunotto ja kumppanoituminen

liiketoimintayksikössä

• pääurakoitsijan työpäälliköt, linjajohto

• tuotantoinsinöörit

• urakoitsijoiden projektipäälliköt, työpäälliköt

• yksittäiset materiaalitoimittajat

Asiakkaat: + 

Toimitusketjun haltuunotto yritystasolla:

• suunnittelijat

• tehdastoimittajat, ajojärjestelijät

• materiaalitoimittajat, logistiikkayritykset

Tuotteen muutos ja takaisinkytkentä:

• arvon yhteisluonti

Ratkaistava 

ongelma:

”Saammeko 

tahtituotannon 

toimimaan? Lyheneekö 

läpimenoaika?”

”Saammeko tahtituotannon 

monistettua? Pystymmekö 

virtauttamaan tuotannon?”

”Saammeko 

tahdistettua 

toimitusketjun?”

Välttämätön 

läpimenoajan 

puolittamiseksi

+ +





Lähde: Olli Seppänen, LCI-webinaari 9.9.2020



Nosto
Tuenta

Korjaukset

Muottityöt

valu

(Välivarastointi)

Valut
Vesikatto + 

vaippa ummessa

Mittaus

Vastaanotto

Viimeistely Varastointi Kuljetus

Runkovaihe työmaalla

Esivalmistus

tehtaalla

Esivalmistajan

toiminnanohjaus-

järjestelmät

Urakoitsijoiden

aikataulu-, laatu-,

talous- jne. järjestelmät

Viestintä ja tiedonhallinta:

soitto, sähköposti,

excel, pdf, whatsup

Digitalisoitu prosessilähtöinen valmistus

Digitalisoitu projektilähtöinen rakentaminen



”Erityisesti elementtien osalta minä haluan tietää joka 

perjantai, 1) montako minkäkin tyyppistä elementtiä piti 

asentaa, ja 2) montako saatiin asennettua. 3) Mikä oli 

meidän nettovirheidemme muutos, eli paljonko korjasimme 

vanhoja virheitä ja paljonko tuli uusia virheitä. 4) Haluan 

tietää, mikä oli niiden juurisyy, ja mitä muutetaan, jotta ensi 

viikko menisi paremmin ja 5) mitä muutimme viime 

perjantaina, tehosiko se suunnitellulla tavalla.”

Miksi käyttäisimme eri tarkastelutapaa kuin esivalmistajat: tehtaita ajetaan 

viikkotuotannon logiikalla, joka perjantai tiedetään tuotannon myyntiarvo. Jokaisen 

elementin data ja vikatyypitys on tehty valmiiksi (template). Miksi emme ulota tätä 

toimitustäsmällisyyteen ja paikalla-asennettuun laatuun?



2

Sähköiset

rajapinnat

yritysten välille

1

Koneluettavat

tunnisteet

3

Yksilöivä (tuote)koodi



Elementtitehdas: 

valmistus + kuljetus
Työmaa: 

(varastointi) + asennus + jatkotoimet

Nosto
Tuenta

Korjaukset

Muottityöt

valu

(Välivarastointi)

Valut
Vesikatto + 

vaippa ummessa

Mittaus

Vastaanotto

Viimeistely Varastointi Kuljetus

Elementtitoimitus

ja –asennus GS1 

viitekehyksessä



Asentaminen

Nikkarointipohjainen

paikalla rakentaminen

Ala  

stagnaatiotilassa,

rakentaminen

systeemisesti

rikki

Teollinen

rakentaminen

Rakentaminen

1.0

Projekti 

Rakentaminen

2.0

Prosessi

Rakentaminen

3.0

Teollinen prosessi

Läpimenoaika/2

Läpimenoaika/2..

toinen kattaus

#1: suunnitelmatason nosto,

toleranssien hallinta, 

improvisoinnin poisto,

työmaan ja toimitusketjun 

digitalisointi, tuotannon 

tahdittaminen

#2: esivalmistusasteen ja 

esivalmisteiden jalostusarvon

radikaali nostaminen

Rakentaminen ei ole 

enää rikki, eikä 

meidän tarvitse enää 

hävetä muiden 

teollisuusalojen 

rinnalla





Subcontractor

Main 

Contractor
Developer CustomersSubcontractor

Supplier

Supplier

Supplier
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Sub-

contractor

Sub-contractor

Traditional  matchmakers = gatekeepers

Sub-

contractor

Consumers

Producers

Producers

e
tc

.

Supplier

For more info, see: Platform Ecosystems: Unlocking the Subcontractors’ Business Model Opportunities

Enni Laine, Otto Alhava, Antti Peltokorpi & Olli Seppänen, IGLC 2017, http://iglc.net/Papers/

Arvon luominen = value creation

Arvon talteensaaminen = value capturing

http://iglc.net/Papers/


Menti:

Pystyttekö tilaajina saamaan hankkeisiinne 

tilannekuvan käyttöönne?

1. kyllä: olemme tehneet jo niin

2. kyllä: aiomme tehdä niin

3. ei, tilaaja ei pysty vaikuttamaan työmaan 

digitalisointiin

4. en tiedä miten tekisin

5. en koe tilannekuvaa tarpeelliseksi




