
IPT3- ja RAIN2-hankkeiden 

tulosseminaari 
27.4.2022



IPT3-RAIN2-tulosseminaarin ohjelma

12.30 Tilaisuuden avaus – hankkeiden puheenjohtajat 

12.45 IPT3- ja RAIN2-hankkeiden tulokset: Johtaminen 

Johdanto: Tilaajan vastuu arvon määrittelyssä ja ymmärryttämisessä

Hanketavoitteiden aikainen määrittely, yhteiset tyytyväisyystasot ja arvoa rahalle – case KYS Uusi sydän

Ihmisten johtaminen, yhdessä tekeminen ja vastuun jakaminen yhteistoimintaprojekteissa 

Big room -työskentely etäaikana ja suunnittelusysteemin muodostaminen – case Jorvin Uusi osasto

Tiedolla johtaminen ja tilannekuvan rakentaminen – case Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehanke

14.00 KAHVITAUKO 

14.30 IPT3- ja RAIN2-hankkeiden tulokset: Virtautus ja alihankkijoiden integraatio

Johdanto: Tuotannon virtauttaminen ja case-kohteet

Virtauttamisen edellytysten luominen – case T2-allianssi

Kumppanuuksien rakentaminen – case Helsingin yliopiston peruskorjaus 2

15.30 Pyöreän pöydän keskustelut – mistä vauhtia muutokseen? 

16.00 IPT3- ja RAIN2-hankkeiden tulokset: Virtautus ja alihankkijoiden integraatio (jatkuu) 

Infra- ja tate-urakoiden integraatio – case HUS Laakson yhteissairaala 

Miten tästä eteenpäin? 

16.30 COCKTAILS JA VERKOSTOITUMISTA
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RAIN2 Loppukatsaus

27.4.2022 Jouko Viitala

RAIN2 johtavat teemat

• Integraatio

• Virtautus/tahtituotanto

• Lean-johtaminen

…ja valitut keinot

• Työpajat

• Testaaminen (pilotointi)

• Muut keinot



Integraatio teematyöpajat
J. Salminen, C. Digby…



Virtautus/tahtituotanto teematyöpajat 
L. Merikallio



LEAN-Johtaminen….



LEAN-Johtaminen….
P. Napolitano



Hanketavoitteiden aikainen 
määrittely, käyttäjätyytyväisyys 

ja arvoa rahalle
IPT3- ja RAIN2- hankkeiden tulosseminaari 27.4.2022

Titta Haatainen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

KYS Uusi Sydän 2025



KYS Uusi Sydän 2025

• Kokonaislaajuus 67 000 bm2
• Uudisrakennusta 46 000 brm2
• Peruskorjausta 21 000 brm2
• Purettavaa 20 000 brm2

• Budjetti 181 M€

• Projekti jaettu neljään 
toteutusvaiheeseen

• Toteutusaika 2017 - 2026



Allianssissa mukana



Tavoitteet
• Tavoitteet määritetty jo 

suunnitteluallianssin 
kilpailutukseen 2017

• Toiminnalliset tavoitteet keskiössä

• Turvallisuus ja laatu 
perusedellytyksiä

• Joustavuus korostuu pitkässä ja 
monivaiheisessa projektissa

• Tavoitteiden pohjalta määritetään 
vaihekohtaisesti avaintulosalueet 
(ATA-tavoitteet)



Ensimmäisen vaiheen toteuma 
Tavoitekustannuksen kehitys:

• Asetettu tavoitekustannus 30 588 000 €

• Lopullinen tavoitekustannus 31 722 000 € 

• Tavoitekustannuksen toteutuneet kustannukset 30 106 000 €

• Bonuksia maksettu 637 000 €

Laajuusmuutokset ja muutokset:

• Muutostaulukon kautta on käsitelty 140 muutosta. Yhteensä 
arvoltaan 1 945 000 €:

• Tavoitekustannuksen nousu 990 000 € 

• Riskivarauksen toteuma 580 000 €

• Allianssin vastattavat muutoskustannukset 375 000 €

Riski- ja mahdollisuusanalyysin toteuma:

• Riski- ja mahdollisuusanalyysissä määritetty riskivaraus 606 000 €

• Riskivarausta purettiin yhteensä 580 000 € (loput siirrettiin 
jälkivastuuajan varaukseksi)

Avaintulosalueiden –seurannan toteuma:

• ATA-seurannassa on arvioitu asetetuilla mittareilla projektin 
onnistumista turvallisuuden, laadun, aikataulun osalta

• Avaintulosalueiden toteutunut loppupistemäärä +33 p asteikolla -70 / 
+70

• Bonuksia ATA- tuloksen mukaisesti maksettu 97 500 €

Toteutunut kokonaisbudjetti ensimmäiselle vaiheelle 33 704 000 € 
(sisältäen tilaajalle suoraan kohdistuvat kulut, jälkivastuuajan 
tavoitekustannus ja maksetut bonukset) 

Toteutunut neliöhinta 2700 €/brm2



Ensimmäisen vaiheen toteuma 
Turvallisuus 26,9 (- 30 / + 30)

• TR-mittaus 10,0 (TR-mittausten ka. 97,5 %)

• Turvallisuusjohtaminen 7,5

• Rakentamisen aiheuttamat ennakoimattomat 
häiriöt sairaalan toiminnalle 9,0

Laatu 14,0 (- 30 / + 30)

• Puhtaudenhallinnassa onnistuminen 0,75

• Rakennuksen saavutettu ja mitattu tiiveystaso 
suunniteltuun nähden (n50) 4,88

• Positiivinen julkisuuskuva 8,3

• 0 virheluovutus 0,0

Aikataulu - 4,3 (- 10 / + 10)

• Väliaikainen vesikatto / -suojaus vedenpitävä 

0,0

• Ulkovaippa kiinni lopullisin rakentein - 10,0

• Vesikatto vedenpitävä - 10,0

• Muuntamot ja kojeisto sekä 

sähköpääkeskukset asennettu paikoilleen 0,0

• IVKH asennusvalmis talotekniikalle 0,0

• Pölypuhtaiden asennusolosuhteiden 

saavuttaminen - 10,0

• Toimintakokeiden aloitus 0,0



Käyttäjätyytyväisyys 
• Ensimmäisen vaiheen käyttöönoton jälkeen tehtiin käyttäjäkysely 8 kk käytön jälkeen Surveypal-kyselynä 

syksyllä 2020

• Vastauksia saatiin 59 kpl (140 avannut kyselyn)

• Yleisarvosana uusista tiloista 3,8 (asteikolla 1 – 5)

• Uusia toiminnallisuuksia otettu hyvin käyttöön, mm. 

• Potilashuoneissa kirjaaminen

• Monipalvelukutsujärjestelmä

• Tilojen lopullista toimivuutta voi arvioida vasta koko projektin päätyttyä, nyt toimitaan vielä vaillinaisissa, ns. 
hybriditiloissa, joista puuttuu mm. keskitetyt

• Toimistotilat

• Logistiikan tilat

• Varastotilat

• Keittiö

• Lääkehuone 



Käyttäjäkysely
• Vuodeosastojen kyselyssä kaikkiaan 53 kysymystä eri aihealueilta

• Osaston äänimaailmasta

• Valaistuksesta

• Kalusteista

• Potilashuoneen olosuhteista

• Potilashuoneiden kirjaamispisteistä

• Sairaalakaasuista

• Potilasnostimista

• Potilas WC- ja suihkutilojen toimivuudesta

• 9Solution monipalvelukutsujärjestelmästä

• Uusi Sydän –projektin toiminnasta

• Kaikkiin osa-alueisiin oli mahdollista antaa myös vapaata palautetta

• Biopankille, sydäntoimenpideyksikölle ja poliklinikalle tehtiin räätälöity kysely



Arvoa rahalle
• Ensimmäisen vaiheen osalta laadittiin arvoa rahalle raportti loppuvuodesta 2021

• Raportin laadintaan osallistui koko allianssiryhmä työpajoissa

• toiminnallinen suunnittelu 

• laajuusmuutosten, riskien ja kustannusten hallinta 

• aikataulun hallinta

• suunnittelun ja toteutuksen integraatio

• viestintä, informointi ja tiedonkulku

• Allianssikyvykkyyden kehittyminen ja tiimien kehittyminen

• Ulkopuolisen allianssiasiantuntijan arvio (Vison)

• Arvoa rahalle raportti esiteltiin KYS Uudistuu -hankkeen ohjausryhmälle helmikuussa 2022

• Raportti jaettiin KYSin intrassa, Uuden Sydämen nettisivuilla sekä sairaanhoitopiirin 

hallituksen ja valtuuston jäsenille



Arvoa rahalle
Arvon tuotto suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

• Toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen voidaan arvioida, kun kaikki rakennusvaiheet ovat valmiit, koska 
hankevaiheissa valmistuvat tilat muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Saadun palautteen perusteella 1. 
vaiheessa käyttöön otetut tilat on todettu toimiviksi.

• Uusien tilojen myötä on otettu käyttöön myös uudet toimintaprosessit vuodeosastotoiminnan käsikirjan 
mukaisesti.

• Hankkeelle asetetut mitattavat tavoitteet on saavutettu.

Näkymä tulevista hankevaiheista  ja tunnistetut keskeisimmät kehitystarpeet

• Hyödynnetään hyväksi todettuja toimintamalleja ja ratkaisuja 

• Viedään eteenpäin tunnistettuja kehitystarpeita ja seurataan kehitystoimenpiteiden vaikuttavuutta ja 
jalkauttamista

• Mittaroitavien tavoitteiden asetanta toteutuneiden hankevaiheiden perusteella

• Pidempiaikainen yhteistyö tiivistää ryhmähenkeä

• Projektin vaiheistamisen myötä tunnistettuja kehitystoimenpiteitä voidaan hyödyntää tulevissa vaiheissa jatkuvan 
parantamisen periaatteiden mukaisesti



Arvoa rahalle
Mihin tavoitteisiin on tilaajan tavoitteiden lisäksi tuotettu arvoa

• Avaintulosalueet

• Projektin aikana tunnistetut tavoitteet

• Työssä jaksaminen

• Työntekijöiden sitoutuminen

• Etätyö / hybridityömalli

• Toimintatapojen ja toimintaympäristön muutos ja kehittäminen 

Arvoa rahalle –raportin jatko

• Tulevien hankevaiheiden valmistumisen ja käyttöönoton jälkeen järjestetään tiedonkeruu– ja 
analysointivaihe Arvoa rahalle –raportin päivittämiseksi. Koko projektin valmistuttua laaditaan 
Arvoa rahalle –loppuraportti.



Kiitos ☺

• Lisätietoja:
• Titta Haatainen, titta.haatainen@kuh.fi, 044 717 9645
• KYS Uusi Sydän nettisivut: https://www.psshp.fi/web/uusisydan
• Arvoa rahalle raportti: Uusi Sydän 2025 -rakennusprojektin väliraportti 

valmistui - Uutiset - Uusi sydän (psshp.fi)
• Uusi Sydän Facebookissa: 

https://www.facebook.com/KYSuusisydan2025/

mailto:titta.haatainen@kuh.fi
https://www.psshp.fi/web/uusisydan
https://www.psshp.fi/web/uusisydan/-/uusi-sydan-2025-rakennusprojektin-valiraportti-valmistui?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fuusisydan
https://www.facebook.com/KYSuusisydan2025/


Ihmisten johtaminen, yhdessä 
tekeminen ja vastuun jakaminen 

yhteistoimintaprojekteissa
IPT3- ja RAÍN2-hankkeiden yhteinen tulosseminaari

27.4.2022

Ossi Inkilä
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Ossi Inkilä

▪ Allianssin projektipäällikkö

▪ T2 Allianssihanke 6/2017 – 9/2021

▪ LYS Allianssi 9/2021 –> 

▪ Allianssien johtoryhmien jäsen 

▪ T2 Infra-allianssi, johtoryhmän puheenjohtaja 
12/2018 – 6/2021

▪ LYS Infra-allianssi, johtoryhmän puheenjohtaja 
12/2021 -> 

▪ Jorvi UO rakennus, johtoryhmän jäsen 4/2022 -> 

▪ SRV:llä IPT hankkeisiin keskittyvän tuotantoyksikön 
johtaja 5/2021 ->
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Oman 
yrityksen 
linjajohto

Omat 
alaiset

Palvelun 
tuottajien 
henkilöstö

Palvelun 
tuottajien 
linjajohto

Asiakkaan 
ylläpito 

organisaatio

Yhteistyö 
kumppanit 

ja 
Alihankkijat

Asiakkaan  
henkilöstö

APP

Allianssin projektipäällikkö

▪ Johtaa allianssin projektiryhmää

▪ Ylläpitää projektiryhmän korkeaa 
suorituskykyä

▪ Vastaa projektiryhmän 
integroitumisesta ja yhteistoiminasta

▪ Ihmisten kunnioittaminen

▪ Hukan minimoiminen

▪ Jatkuva parantaminen

▪ Arvon tuottaminen

▪ Virtauksen luominen
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Toimintakulttuuri, 
luontaiset ominaisuudet, 
mindset…



Perinteinen alisuoriutuva työyhteisö

▪ Vastakkainasettelu

▪ Epäluottamus

▪ Pahansuovat tulkinnat

▪ Ahdistus ja hallitsemattomuuden tunne

▪ Uupumus ja kuormittuminen 

▪ Perustekeminen ontuu

▪ Virheet ja huolimattomuus

▪ Hankaluus, kitka. tehottomuus
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Huipputiimi

▪ Yhteinen vastuunkanto

▪ Psykologinen turvallisuus

▪ Hyväntahtoiset tulkinnat

▪ Merkityksen kokeminen ja motivaatio

▪ Hyvinvointi ja energia

▪ Luova ja innovatiivinen ajattelu

▪ Jatkuva parantaminen 

▪ Helppous, sujuvuus, tehokkuus

Lähde: Jari Salo, Juuriharja Consulting Group
Lähde: Jari Salo, Juuriharja Consulting Group



KOKEMUKSET

USKOMUKSET

TOIMINTA

TULOKSET
Kokemukset luovat uskomuksia

Uskomukset ohjaa toimintaa

Toiminta saa aikaan tuloksia

Johtamisen fokus tänne!

Useimmiten suunnitellaan 
vain tämä!



YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

Klassinen johtaminen Lean-johtaminen

TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO
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Asiakkaat

Johtamistavan muutos

Hankkeen parhaaksi

Mahdollistajat

Edistäjät

Tukijat

Tekijät





LYS-allianssin johtamisen periaatteet

Johtaminen on avointa ja oppimista korostavaa
• Asioita esiin nostavaa, virheitä korjaavaa ja niistä 

oppivaa
• Epävarmuutta poistavaa
Johtaminen on tavoitteellista ja edellytyksiä luovaa
• Vastuullista, valtuuttavaa ja kannustavaa
• Kokonaisuutta hahmottavaa, ei osaoptimoivaa
• Selkeä ja asioita jouhevasti edistävää, päätöksentekoa 

mahdollistavaa
Johtaminen on ratkaisukeskeistä
• Ennakoivaa, esimerkkiä näyttävää ja valmentavaa
• Konflikteja ratkovaa
• Kompromisseja löytävää
Johtaminen luo positiivista ilmapiiriä
• Luottamusta herättävää, tekijöitä kunnioittavaa
• Onnistumisia mahdollistavaa ja motivoivaa
• Työntekemisen tulee olla hauskaa!

Tuki ja 
päätöksenteko

Reflektointi ja 
palaute



YHTEEN-
SOVITUS

Yhteiset palvelut

Projektipäälliköt 
Satu Tammilehto

N.N (apulais)

Laakson yhteissairaalan toiminta / vastuuyhteishenkilöt

Laakson yhteissairaalan allianssiorganisaatio

APR

Osaprojektin 
johto

Suunnittelu- ja
toteutustiimit

Osaprojekti 3
Päärakennus (kok.)

Projektipäälliköt 
Kati Myöhänen, 

Anna Lohilahti 
(apulais)

Osaprojekti 2
Infra ja aluetyöt

Projektipäälliköt
Ville Järvinen, 

Marja-Liisa Hynynen
(V&M päättävät, 
kumpi apulais)

Osaprojekti 1
KV 1

(päättyy 11/2021)

Projektipäälliköt 
Ossi Inkilä

Maarit Tulokas 
(apulais)

Osaprojekti 5
Säilyvät rakennukset

Projektipäälliköt 
N.N

N.N (apulais)

Osaprojektin 
johtotiimi

Suunnittelu, 
tuotanto, muut 
asiantuntijat, 

toiminnan 
edustajat

Osaprojektin 
suunnittelun ja 

tuotannon johto

Osaprojekti 4
Itäinen uudisrakennus

Projektipäälliköt 
N.N., 

N.N. (apulais)

Päätöksenteko
(”APR-P”)

Tilannekuva
(”APR-T”)

AJR

Päätökset, jotka koskevat useampaa 
suunnittelu- ja toteutustiimiä ja 
joilla on vaikutusta kustannus-, 
aikataulu tai avaintulostavoitteisiin

Päätökset, joilla on vaikutuksia 
useisiin osaprojekteihin ja projektin 
kokonaisaikatauluun, -kustannuksiin 
tai avaintulostavoitteisiin

Päätökset, joilla on vaikutuksia 
useisiin osaprojekteihin tai projektin 
kokonaisaikatauluun tai 
kustannuksiin

N.N
N.N

N.N
N.N

N.N
N.N

N.N
N.N

N.N
N.N

N.N
N.N

Allianssin projektipäällikkö
Ossi Inkilä,

Maarit Tulokas (apulais)

Päätökset, jotka muuttavat 
johtamisjärjestelmää, kustannus- tai 
avaintulostavoitteita tai koskevat 
merkittäviä / budjetin ylittäviä hankintoja

Osaprojekti 6
Pohjoinen uudisrakennus

Projektipäälliköt 
N.N

N.N (apulais)

Seuraavalle 
tasolle siirtyvät 

päätökset

APR-P:
Ossi Inkilä, Maarit 
Tulokas, Toni Väisänen, 
Satu Tammilehto

APR-T:
Osaprojektien PP:t ja apulaisPP:t, 
yhteensovituksen PP ja 
vastuuhenkilöt, 
APR-P jäsenet, 
toiminnan yhteyshlöt



Ihmisten johtaminen, 
yhdessä tekeminen ja 
vastuun jakaminen
IPT3- JA RAIN2-HANKKEIDEN LOPPUSEMINAARI 27.4.2O22

MIKKO INKALA - AFRY FINLAND OY 
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PERSPEKTIIVI / SUUNNITTELIJANA

Allianssikokemus
— Vt6 Taavetti-Lappeenranta (TaaLa-allianssi)

— Raitiotieallianssi / TRT vaiheet 1-2 (Tampere)

— Suomenlinnan huoltotunnelin peruskorjaus

— Vt12 Lahden Eteläinen Ohikulkutie (Valtari)

— Savilahden alueen infra (Salli, Kuopio)

— Kalasatamasta Pasilaan (Karaatti)

— Laakson yhteissairaala RAK-KAT (UNITAS)

— Vantaan Energia Lämmön kausivarasto (CTES)

— Mt180 Kirjalansalmi+Hessundinsalmi, B+C

— Hailuodon kiinteä yhteys 

— Ja ne hävityt allianssit (Liekki, Rantatunneli, 

Raidejokeri, Kruununsillat)
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LEAN johtaminen (Jyrki Perttusen mukaan)

Johtamisjärjestelmä, joka perustuu

1) Asiakastarpeen ymmärtämiseen

2) Työn vakioimiseen ja

3) Systemaattiseen, jatkuvaan 

kehittämiseen.

Ennen kaikkea LEAN on terveen järjen 

käyttöä johtamisessa ja työssä.

Johdon kolme päätehtävää:

1) Tavoitteiden asettaminen, henkilöstön 

sitouttaminen tavoitteisiin ja seuranta

2) Arvoa lisäävän työn mahdollistaminen ja 

tukeminen (Esteiden ja hukan 

poistaminen)

3) Jatkuva parantaminen (käytäntöjen ja 

henkilöstön kehittäminen)

Johtamisen sykli on lyhyt.
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LEAN-johtaminen

Mahdollistaja

Edistäjä

Tekijä

Tukija
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Ihmisten johtaminen, yhdessä tekeminen ja 
vastuun jakaminen projekteissa

• Projektin kokonaisoptimointi

• Kaupallinen malli ja yhteinen sopimus

• Projektin menestys priorisoidaan

• Yhteinen organisaatio

• Projektin tavoitteet kaikille selvät

• Selkeästi valtuutetut työryhmät

• Big room käytännöt (tilat, tiedonhallinta)

• Yhteinen tilannekuva – Visualisointi

• Last planner, viikkotehtävät ja seuranta

• Yhteinen identiteetti

• Yhteiset pelisäännöt

• Oikeat ihmiset

• Luottamuksen ja kannustuksen ilmapiiri

• Pitävät lupaukset

• No blame

• Innovaatio- ja ratkaisuhakuisuus

• Kyvykkyyden jatkuva ylläpito ja parantaminen

• Johdon sitouttaminen projektin tavoitteisiin
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BIG ROOM -TYÖSKENTELY ETÄAIKANA JA 
SUUNNITTELUSYSTEEMIN MUODOSTAMINEN

HUS, JORVIN SAIRAALAN UUSI OSASTORAKENNUS

27.4.2022

Merja Pesonen

Pääsuunnittelija, Jorvin uusi osastorakennus

Suunnittelujohtaja, Lukkaroinen Arkkitehdit Oy



JO UUSIO

JORVIN UUSI 
OSASTORAKENNUS

29.4.202239

Uusi osastorakennus täydentää 
sairaalakampusta Espoon Jorvissa: 

• Uusi pääaula
• Vuodeosastoja
• Kuvantaminen
• Lasten poliklinikka
• Synnytys

Laajuus 50 300 brm2

Kustannusarvio 232 M€



JO UUSIO

HANKKEEN PÄÄTAVOITTEET

29.4.202240

Toiminnallisuus:

Toipumista edistävät ja 
viihtyisät tilat potilaille.

Vetovoimainen työpaikka 
henkilökunnalle.

Sujuva tuotanto: 

Ympäröivän 
sairaalatoiminnan vähäinen 

ennakoitu häiriö. 

Tiukassa 
kokonaisaikataulussa 

valmistuminen.

Vastuullisuus:

Ekologisuutta 
muuntojoustavuudella 

ja 
hiilijalanjäljen 

pienentämisellä niin 
suunnitteluratkaisuissa kuin 

tuotannossa.



JO UUSIO

JORVIN UUSI OSASTORAKENNUS

29.4.202241

Käyttöön-
otto

Tarveselvitys
Hanke-

suunnittelu

Yleis-
suunnittelu

Kehitys-
vaihe

Toteutussuunnittelu

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rakentaminen

Big room etänä



JO UUSIO

KETTERÄÄ JA OSALLISTAVAA SUUNNITTELUA

29.4.202242

Big room –työskentely etäaikana 



JO UUSIO

TARPEEN MUKAAN JA KETTERÄSTI

Toiminta mahdollisimman muuttumattomana etäkokouksiin 

• Last Plannerin digikaksonen Miroon

• Käytäväkeskusteluja korvaamaan etäsessio päivän päätteeksi 
tilasuunnittelun ydinporukalle

Ketterä päätöksenteko

• Päätöksiä ja linjauksia voidaan tehdä sessioissa ja työryhmissä, 
jolloin päätöksenteko on oikea-aikaista ja oikeapaikkaista

• Vakiokokousten määrä minimoitu tarpeen mukaiselle tasolle, jotta 
varsinaisiin suunnittelusessioihin jäisi enemmän aikaa

29.4.202243



JO UUSIO

OSALLISTAVA YHTEISTOIMINTA

Tekniikan hyödyntäminen: 

• Teams projektin ”intrana”,  josta linkit tarvittaviin järjestelmiin

• Hybridiajan käyttäjäsessioihin jalustalliset web-kamerat kuvaamaan 
pöydälle levitettyä piirrosta

• Virtuaalimallit/videot tyyppitiloista ja rakennuksesta yleisesti
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JO UUSIO

SAMAAN TAHTIIN
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Siirtyminen kehitysvaiheeseen ja
Suunnittelusysteemin muodostaminen



JO UUSIO

NOPEA LÄHTÖ KEHITYSVAIHEESEEN

Hyvistä käytännöistä pidetään kiinni

• Hyvät käytännöt hankesuunnittelusta skaalataan kehitysvaiheeseen ja toteuttajan integroimiseen

• Ennakointi  (jatkuva riskien- ja kustannustenhallinta), jotta suunnitteluprosessi on suoraviivaista 
ilman takapakkeja

Isompi projektitiimi vaatii systemaattisemman tilannekuvan

• Yhteisen tilannekuvan ja sen käytänteiden luominen käynnissä
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JO UUSIO

SUUNNITTELUSYSTEEMI

29.4.202247

Toiminnallinen 
ja 

tilasuunnittelu APR 

Tekninen 
suunnittelu

JÄÄDYTYS

Suunnitelma-
katselmus
Tekniset ja 

toiminnalliset 
näkökulmat

APR

LUKITUS
Oma-

tarkastus

Yhteen-
sovitus

Kustannusarviointi

Suunnitelma-
katselmus
Tekniset ja 

toiminnalliset 
näkökulmat

Kustannusarviointi

Tuotanto-
suunnitelmat

Tarkastuslistan laatiminen ja 
näkökulmien vastuuhenkilöiden 

nimeäminen käynnissä 



JO UUSIO

SUUNNITTELUSYSTEEMI

29.4.202248

• Rakennus jaettu kiinteään, puolikiinteään ja muuntuvaan osaan

• Jäädytys ja lukitus tehdään näihin erikseen, osaan pienemmissä eräko’oissa
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JO UUSIO

HANKINTAPAKETTISUUNNITTELU

29.4.202249

Suunnittelu-/hankintapaketit käsitellään systemaattisesti:

lähtötiedot → vaihtoehtotarkastelut → hankintasuunnitelmien katselmus → tuotannon kehitysideat → toteutussuunnitelmat 
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KIITOS!

merja.pesonen@lukkaroinen.fi

044 728 3305



Tiedolla johtaminen ja 
tilannekuvan rakentaminen

Oliver Heinonen, FLOU
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1. Tietojohtaminen hankkeella

2. Tilannekuvapalvelun tarpeet ja vaatimukset

3. Tilannekuvan kehityskaari

4. Yhteenveto



1. Tietojohtaminen hankkeella



Lähtökohdat ja alkuun – hankematkalle…

Lähde: Tietojohtamisen valmennus, Helsingin kaupunki

Hankestrategia: (11/2019)
1. Toteuttaa IPT-kokonaisuus, joka tuottaa 

raitiotieyhteyden hankkeen parhaaksi (IPT = 
integroitu projektitoteutus)

2. Toteuttaa projekti LEAN-rakentamisen 
periaatteita soveltaen ja kehittäen

3. Mahdollistaa jatkuvan kehityksen 
toteutuminen (ihmiset, yhteistyö, 
tuottavuus, toiminta)

Hankkeen arvot: (05-06/2020)
• Asiakkaita arvostaen
• Tekijöitä tukien
• Vastuullisuutta vaalien

Perusteet

Tarpeet



2. Tilannekuvapalvelun tarpeet ja 
vaatimukset



Tilannekuvapalvelun tarpeet ja vaatimukset

Saavutettavuus
• Ajasta ja paikasta 

riippumaton

Dataflow
• Masterdatan sijainti ja 

laatu
• Datalähteet, 

arkkitehtuuri
• Prosessiohjautuva 

toteutus
• Automatisoinnin taso ja 

toteutussykli

Toteutus
• Ajantasaisuus
• Päätös manuaalisen ja 

automatisoinnin 
suhteen

• Jatkuvuuden ja 
siirrettävyyden 
edistäminen/varmistami
nen

Visualisointi

Arvoketjun luominen



3. Tilannekuvan kehityskaari



Tilannekuvan kehittämisen aikajänne

Marraskuu 2020

Tilannekuva-

vastaavan 

nimittäminen ja 

ensimmäiset 

hanketasoiset 

luonnokset

Lokakuu 2021

Toteutus-

vaiheeseen 

siirtyminen: 

tilannekuva 

ottanut roolin 

keskeisenä osana 

johtamista

Hankkeen 

molemmat omat 

sovellukset otettu 

käyttöön 

Huhtikuu 2021

Lähtökohtien 

kirkastaminen ja 

tiedonhallinta-

kumppanin valinta

Elokuu 2020

Tilannekuva 

muodostunut 

ensisijaiseksi 

lähteeksi 

hanketta 

koskevan tiedon 

saavuttamiseksi

Tammikuu 2022 Loppukevät 2022

• Toteutusvaihetta tukevien 

näkymien jatkojalostus

• Tilannekuvan paketointi 

osaksi hankeperintöä
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Kustannukset Aikataulut Riskienhallinta
Allianssi-
kyvykkyys

Työmaa-näkymä Resursointi Turvallisuus
Määrien 

valmiuden 
seuranta

Tavoitekustannuksen 
muodostuminen

Hankeaikataulu Toiminnalliset riskit Yhteistyö Drone-kuvat Henkilöstövahvuus MVR-mittaukset
Toteutuneiden määrien 

seuranta

Sidotut kustannukset -
hankinnat

Suunnitteluaikataulut
Riskienhallinnan status 
ja suuntaindikaattorit

Innovaatioputki Työn etenemän 
visualisointi

Työkonevahvuus Tapaturmat
Suunnittelun tekninen 

valmiusaste

Toteutuneet 
kustannukset

Tekniikkalajien 
aikataulut

Esteloki – sisäiset / 
ulkoiset

Päätösloki
Työmaakamerat Resurssikapeikot Läheltä piti -tilanteet

Laadunvarmistuksen 
status – rakentaminen 

ja suunnittelu

Kustannusennuste
Lohkojen 

rakentamisaikataulut
Ulkoinen vuorovaikutus

Voimassa olevat 
liikennejärjestelyt

Hankkeen 
päätunnusluvut = ATA:t

Kustannuksiin liittyvät 
riskit

Kriittiset 
päätöksentekopisteet

Työtyytyväisyys Laajuusmuutokset

Laajuusmuutokset Hankinnat
Prosessien tilanne –

digitalisaatio, tahti, TVD

Operaattorin 
käyttöönoton 
eteneminen

Lisäksi tilannekuvan ns. päänäkymän jäsentelyksi esitettiin STRATEGIA – TOTEUMAT – IHMISET – TOIMEENPANO 
JA PÄÄTÖKSET – KEHITTÄMINEN –jaottelua. Näiden alle koottaisiin soveltuvat yo. taulukossa esitetyt luvut ja 
indikaattorit sekä näistä johdetut ennusteet tai muutosta kuvaavat luvut.
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4. Yhteenveto



Yhteenveto

1

2

Tunnista ja kiinnitä tarvittava osaaminen

Ei IT-hankkeena, muttei myöskään vain infra-

/rakentamishankkeena

3 Tunnista tietojohtamisen tarpeet, luo visio – ideoi ja 

toteuta – kehitä, eli vaali kokeilukulttuuria osana matkaa





Tuotannon virtauttaminen

Firan case-esimerkki

Mikko Leväniemi

Hannes Ilveskoski

Otto Alhava

IPT3- ja RAIN2-hankkeiden 

yhteinen tulosseminaari 

27.4.2022



Viimeistely 

1

LVI-

asennus

Sähkö-

asennus

Kalustus 2

Kalustus 1

Viimeistely 

2

Loppu-

tarkastus

WC-istuin-

asennus

Sili-

koonaus

Seinä-

saumaus

Rungon 

kokoonpano

Seinien valmistus 

ja laatoitus

Seinälaatoituksen 

esivalmisteet

Katon 

valmistus

Lattia-

laatoitus

Lattia-

saumaus

Pohjalaatan 

esivalmisteet

Pohjalaatan 

muottityö ja 

varustelu

Pohjalaatan 

valu

Pohjalaatan 

muottipurku 

ja tarkastus

Viemäri-

kuvaus

Jälkiasennus 

ja -korjaus

Lattialaatoituksen 

esivalmisteet

10

11

9

8

12
13

14
15

1617

18

8c8a

1

2

3

4

6

7

19

5

1a

14a

8b

LVI-

esivalmisteet

15a

Pystynousujen 

esivalmistus

15b

Sähkö-

esivalmisteet

Varastointi ja 

suojauksen 

viimeistely

20

Lastaus 

kuljetukseen

21
Aloittamatta

Toimitettu 

työmaalle

Terminaali

Ohutlevypaja

Läpivienti-

simulaattori

Modules-valmistusprosessi ja siihen sovitettu tehtaan työpistejako

Teollinen virtaus:

• 2h tahtiaika päävirrassa

• sivuvirrat läpimenoajan 

lyhentämiseksi

• jatkuva työmenetelmien 

mitattu kehittäminen

• sisäänrakennettu laatu

• materiaalivirta eriytetty 

logistiseksi tahdiksi

=> valmistusprosessi määritetty työtehtävien osalta minuuttitarkkuuteen 

ja materiaalien osalta asennuspisteittän osan tarkkuudella (BOM)



VALMISTUSPROSESSIN MERKITYS

• On siis olemassa osa- ja materiaaliluettelo, tehtäväluettelo näiden paikoilleensaamiseksi, ymmärrys tarvittavasta 
osaamisesta ja käsitys tarvittavasta ajasta.

= rakentamisen resepti 

Jos haluamme lyhentää tahtiaikaa, meidän täytyy saada rakentamisen resepti haltuumme?



PROSESSITYÖN EROTTAMINEN PROJEKTITYÖSTÄ 

Projekti 1: As Oy xxx

Kellarityöt

Porrashuonetyöt

Pihatyöt

Asuntojen korjaus (2 as/pv, 4 vk läpimeno)

Projektin suunnittelu

Asuntokorjauksen 

konfigurointi

Projektin 

päättäminen

Projekti 2: As Oy yyy

Kellarityöt

Porrashuonetyöt

Pihatyöt

Asuntojen korjaus (2 as/pv, 4 vk läpimeno)

Projektin suunnittelu

Asuntokorjauksen 

konfigurointi

Projektin 

päättäminen

Projekti 3: As Oy zzz

Kellarityöt

Porrashuonetyöt

Pihatyöt

Asuntojen korjaus (2 as/pv, 4 vk 

läpimeno)

Projektin 

suunnittelu

Asuntokorjauksen 

konfigurointi

n. 65-70% 

kokonaistyöajasta (n. 

150h per asunto)

4h tahti edellyttää rajauksen tekemistä toistettavan työn haltuunottamiseksi pääurakoitsijalle

Prosessityön erottaminen 

muodostaa asuntotehtaan. 

Asuntotehdas sisältää

kaikki asunnoissa tehtävät työt.

Asuntotehtaan avulla voidaan vakioida

kaikkien projektien asuntojen korjaus ja

mahdollistaa projektitehtaan ja asuntotehtaan

toteuttaminen organisaatiossa. 



VAUNU ON TAHTITUOTANNON TÄRKEIN YKSIKKÖ ”RAKENTAMISEN RESEPTIN” 
SAAMISEKSI HALTUUN

Tahti 

01

Tahti 

02

Tahti 

03

Tahti 

04

Tahti 

05

Tahti 

06

Tahti 

07

Tahti 

08
Tahti 

09

Tahti 

10

Tahti 

11

Vaunu 

1

Vaunu 

2

Vaunu 

3

Vaunu 

4

Vaunu 

5

Vaunu 

6

Vaunu 

7

Vaunu 

8

Alue 

01

Vaunu 

1

Vaunu 

2

Vaunu 

3

Vaunu 

4

Vaunu 

5

Vaunu 

6

Vaunu 

7

Vaunu 

8

Alue 

02

Vaunu 

1

Vaunu 

2

Vaunu 

3

Vaunu 

4

Vaunu 

5

Vaunu 

6

Vaunu 

7

Vaunu 

8

Alue 

03

Vaunu 

1

Vaunu 

2

Vaunu 

3

Vaunu 

4

Vaunu 

5

Vaunu 

6

Vaunu 

7

Vaunu 

8

Alue 

04

Vaunu 2

Tehtävä 5

Tehtävä 4

Tehtävä 3

Tehtävä 2

Tehtävä 1

Tahtijuna = valmistusprosessi puksuttaa jokaisessa 

sijainnissa

Työntekijä(t) toteuttaa toistuvat vaunun tehtävät perättäisissä 

sijainneissa, tahtialueissa

Vaunun sisältämät tehtävät toteutetaan yhden tahdin aikana: 

valmistusprosessin osa lähtötilan ja lopputilan välillä

Kohde on jaettu

tahtialueiksi

Rakentamisaika on 

jaettu tahdeiksi

Rakennusalan tuottavuus ratkeaa tällä tasolla: 

työntekijä kohtaa mestan, käytettävissä olevan tilan, 

tehtävät, aikarajan, suunnitelman, materiaalit, 

aikaisempien töiden tulokset, olosuhteet ja työkalut



VALMISTUSPROSESSI KÄYTÄNNÖSSÄ

1. Tarkistus, että roilot ovat oikeissa kohdissa ja riittävän syvät

2. Peilikaappien sähköputkien asennus ja täyttö

3. Termostaatin putken ja rasian asennus ja täyttö asunnoissa 

(VAIN A 16)

4. Pistorasioiden (pesukone + kuivausrumpu, käyttöpistorasiat 

2 kpl) putkien ja rasioiden asennus ja täyttö

5. Valokatkaisijoiden putkien ja rasioiden asennus ja täyttö

6. Vanhan valokatkaisijan täyttö

7. Pesukoneen poistoputken ja viemärikulman roilon täyttö

8. IV-natsan muuraus

9. Tarkistus, että kaikki rasiat ovat oikeissa paikoissa ja suorat 

(ks. huonekortti)

10. Keittiön sähköputkien (3 kpl) asennus hormiin ja lattiavaluun. 

Kiinnitys reikävanteella.

11. Keittiön taustalevyn asennus

12. IV-putken ohitusosan asentaminen kattoon

13. IV-putki hormista erillis-WC:hen

14. Mahdollisten läpilyöntien ardex-täyttö

15. Siivous

Vaunu 4 – Roilotäytöt, IV-muuraus Vaunu 5 – Viemärihajotus

1. Tarkistus, että natsojen sijainti vastaa 

huonekorttia

2. Palokipsineliöiden poisto katosta

3. Paloakryylin asentaminen putkien 

juureen

4. Kannakekiskojen asennus

5. Viemärihajotuksen teko

6. Siivous

1. Lattian imurointi

2. Verkkojen leikkaaminen

3. Laatan vahvistus asunnossa A1

4. Lattialämmityskaapelin ja anturin asennus 

nippusiteillä (Vain asunto A16 KPH)

5. Pystykynnys, mikäli tarvitaan

6. Muotti hormin korotusvalua varten

7. Tarkistus, että korot ja sijainnit oikein ja valu voi 

alkaa (mestan varmistus)

8. Siivous (nippusiteen hännät ja verkonpalat pois)

Vaunu 7 – Lattiavalu

Asunto 56
t+4h t+8h

Valmistusprosessin tarkkuus:

• Tehtävät avattu tasolle, jonka tiedetään minuuttitasolla

• Tehtävät avattu sijainneittain määrätasolle, jonka 

tarvikkeet tiedetään ostonimikkeinä ja kappalemäärinä

• Tehtävistä pystytään määrittämään aloitusedellytykset ja 

valmiin kriteerit

Työtä 180 minuuttia, puskuria 60 minuuttia



4H-TAHTIAIKATAULU

• kussakin 
vaunussa oma 
tekijä

• vakiosuorite

• materiaalit 
asunnossa 
vaunukohtaisesti



TAHTI PETTÄÄ, 4H PITI RIITTÄÄ, MENI 6H
(JA VÄÄRÄT OSAT)

Viemärihajoitus: suunnitelmataso

Analyysi talletettuna

Ensimmäinen onnistunut toteutus

#1 ratkaisuyritys työmaalla:

suunnitelma rasvaliidulla

Tavoiteltu Ikea-suunnitelmataso: oikeat osat



MIKÄ ON HANKINNAN ROOLI VIRTAUKSEN SUJUVOITTAMISESSA?

• Lähtökohtaisesti tahtituotannon eräkoon pieneneminen vaatii logistisen eräkoon pienentämistä 
ja toimitustaajuuden kasvattamista

• Logististen transaktioiden määrä kasvaa

• Hankinnalla merkittävä rooli virtauttamisessa:

• Toimitusten täydellisyyden varmistaminen

• Oikea-aikaisuus 

• Oikea sisältö

• Tiedon käsittelyn vaatiman manuaalisen työn radikaali vähentäminen

• Hankinta muuttuu toimitusketjun hallinnaksi



TAHTITUOTANNON VIRTAUKSEN ESTEEKSI MUODOSTUU 
MATERIAALIVIRRAN HALLINTA

Materiaali-tarpeen 
määrittely

Logistinen viitekehys Liiketoiminta-sanomat tapahtumatieto

Teknisten ominaisuuksien 
tarkentama tuotenimike

Logistiset yksiköt

tilaus

Pakkaus ja sarjatoimitus-yksikön 
luonti

Teknisiä ominaisuuksia vastaava 
kauppanimike

Eto ja cto näkökulmat

Tuotteen toimitus osina

Toimituserä-kokonaisuudet

tilausvahvistus

lähetysvahvistus

Logististen yksiköiden 
osoitelappujen tietosisältö ja 

koneluettavat tunnisteet 

Lastaus kuljetukseen

lasku

tuotetieto

hinnasto

vastaanotto

Varasto-tapahtumat

Skaalautuva ongelma edellyttää teollisuuden yhteistä standardiratkaisua

Standardointi on toimialan yhdessä tekemää vakiointia



FYYSINEN MATERIAALIVIRTA

Tuotteet pakataan
Pakkaus lastataan 

kuljetukseen

Kauppanimike GTIN

Sarjatoimitusyksikkö 

SSCC

Tilausnumero

Lähetysnumero

Rahtikirjanumero

Sarjatoimitusyksikkö 

SSCC

Terminaalitoiminnot

Sarjatoimitusyksikkö 

SSCC

Työmaan vastaanotto ja sisälogistiikka

Sarjatoimitusyksikkö SSCC

Kauppanimike GTIN
Kauppanimike GTIN

Lähetysnumero

Valmistaja Terminaali Työmaa



MIKÄ ON RAKENTAMISEN RESEPTIN ROOLI PÄÄURAKOITSIJAN PROSESSIKARTASSA
VERRATTUNA TEOLLISEEN VALMISTUKSEEN?

VALMISTUS-

PROSESSI

Tehdastoiminnan

sisäkehä

Ulkokehä

Aikataulu-

prosessi

Laadun-

hallintaprosessi
Työturvallisuus-

prosessi

Talous-

prosessi

Hankinta-

prosessi

Suunnittelun

ohjaus

prosessi

Tuotannon

suunnittelun

prosessi

Kehitys-

prosessi

Manufacturing

Execution

System

MES



KUKA MUODOSTAA TAI OMISTAA RAKENNUSHANKKEESSA 
VALMISTUSPROSESSIN?

Aikataulu-

prosessi

Laadun-

hallintaprosessi
Työturvallisuus-

prosessi

Talous-

prosessi

Hankinta-

prosessi

Suunnittelun

ohjaus

prosessi

Tuotannon

suunnittelun

prosessi

Kehitys-

prosessi
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T2- ALLIANSSI

VIRTAUTTAMISEN EDELLYTYSTEN 
LUOMINEN
RAIN 3- IPT3

27.04.2022,

Hannu Nissinen

Kuva: Tuomas Uusheimo



Suunnittelun kokonaisuuden johtaminen

Päämäärä

• Hankkeen iso kuva ja 
tavoitteet hallinnassa

• Ajantasainen 
tilannekuva

• Värikoodaus ja 
visualisointi helpottaa 
hahmottamista

Prosessit

• Prosessit tukevat 
päämäärää kohti

• Tunnistetaan vaiheet 
jotka voidaan laittaa 
tahtiin

• Kaikki suunnittelu 
valmiina ennen tahtia tai 
suunnittelu etenee 
tahdin kanssa samaan 
aikaan

Ihmiset

• Ihmisten johtaminen

• Päivittäinen johtaminen

• Osapuolten selkeät roolit

• Roolitus ja joukkuepeli, tahdissa 
yhteistyön tulee pelata ja joukkueen 
varmistaa epävarmuudet

• Yhteistyötä tulee johtaa ja kirkastaa

• Johtamista ei voida ulkoistaa, 
vastuuhenkilöt asioille

[Add text]



Aikataulun iso kuva

[Add text]

Ehdotus- ja 
yleis-

suunnittelu

Iteratiivinen 
prosessi, 

suunnittelun 
virtaaminen

Toteutus-
suunnitelmien 

aikataulu-
ohjaus ja 

suunnittelun 
päivittäis-
johtaminen

Asennuskuvat 
valmiit 

toteutusta 
varten 

alueittain tai 
pienemmissä 

osissa

Toteutus-
suunnitelmien 
yhteensovitus  

alueittain

Rakentamisen 
aikataulu

Testaus ja 
luovutus

Tarve Tarve Tarve Tarve

Tahtituotannon 
päivittäisjohtaminen

Hankkeen eteneminen

Tarve

Toteutussuunnittelusta testaukseen ja luovutukseen

Lähteet: Statbygg, Norway/Oslo Emegency City Hospital, Finavia, T2-allianssi



Hankkeen tavoitteiden seuranta - välitavoitteet

[Add text]

PROSESSI

ASIAKAS

TEHTÄVÄSISÄLTÖ

AIKATAULU

RESURSSIT

RISKIT

SIDOSRYHMÄT

TERVEYS JA 
TURVALLISUUS

YMPÄRISTÖ

LAATU

KOMMUNIKOINTI

TALOUS

KOKONAISUUS

V a l m i s  
t a v o i t t e e t  

t ä y t t ä v ä  
k o k o n a i s u u s .



LOHKOJAKO, SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN 
YHTEENSOVITTAMINEN 

Suunnittelu/Järjestelmä/Palvelualueet Toteutus/järjestelmät



TARKKA AIKATAULUTUS JA SEN SEURANTA ELINEHTO



Tahtituotannon ymmärryksen kehittäminen, tahtiaikataulun 
laatiminen, tahtisuunnitelman yhteinen jatkokehitys ja osapuolten 
mukaan ottaminen

➢ Koko projektin aikataulujen yhteensovittaminen (Rakentaminen, Hankinta)

➢ Palvelualueiden sisällä suunnitelmien lukitseminen

➢ Suunnittelun läpimenoajan huomiointi, muutosten läpimenoajan huomiointi

➢ Suunnitteluorganisaatio mukaan heti alusta tahtituotannon suunnitteluun

➢ Työn pilkkominen järkeviin osakokonaisuuksiin (suunnittelun eri tahti)

➢ Riippuvuuksien tunnistaminen jo suunnitteluvaiheissa (Suunnittelualat)

➢ Väistöalueiden määrittäminen ja tahtituotannon puskurit (ryntäys)

1. T2 TAHTITUOTANNON SUUNNITTELU



Suunnittelun ja tuotannon aikataulujen yhteensovitus ja kommunikointi, 
hankintojen ja materiaalitoimitusten kytkeminen tahtituotantoon, 
yhteistyö osapuolten välillä edellytysten varmistamiseksi

➢ Eri aikataulujen yhteensovittaminen (Suunnittelualat, Hankinta, Tuotanto, 
Työjärjestys)

➢ Suunnitelmien tason määrittäminen eri vaiheissa (Hankinta, Toteutus)

➢ Suunnitteluaikataulun ”hektistä” kiristämistä vältettävä (Väistöalueet/Puskurit)

➢ Esivalmistusasteen miettiminen etukäteen

➢ Suunnittelun vaiheistuksen miettiminen (Tuotanto vs. hankinta)

2. T2 YHTEISTOIMINTA JA EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN 
OSAPUOLTEN VÄLILLÄ



Päivittäisjohtaminen ja tilannekuva, ongelmiin reagointi ja esteiden 
poistaminen, resurssisuunnittelu ja siihen liittyvä kommunikointi

➢ Luottamus hyvä, kontrolli parempi (Kokonaisuuden ohjaus)

➢ Suunnittelun resurssiohjaus tuotantovaiheessa (Resurssien lisääminen tehotonta)

➢ Osapuolten ymmärrys toisten tekemisestä

➢ Ennakointi suunnittelun ohjaukseen

➢ Väistöalueiden ja puskureiden hyödyntäminen

➢ Henkilöiden sitouttaminen yhteiseen päämäärään

➢ Selkeät, kirjalliset kokouspöytäkirjat/lokit

3. T2 TUOTANNON JOHTAMINEN



Aikataulussa pysyminen, töiden valmiiksi saattaminen, laadunvarmistus

➢ Toteutuksen aikataulua pystyttiin kiristämään ja saamaan työt siinä valmiiksi => 
aiheutti osin suunnittelun ryntäämisen (Mestan valmistuminen)

=> Ideaalitilanteessa suunnittelu tehty ennen tahtituotantoon siirtymistä

➢ ”Häntien” hoitamiseen resurssi

➢ Tuotannon ja suunnittelun yhteensovitus etukäteen isossa kuvassa

4. T2 TUOTANNOSSA ONNISTUMINEN



Tahtituotannon ja virtauttamisen haasteet suunnittelun 
näkökulmasta

• Iso kuva ei ole osapuolille selkeä

• Kokonaisuuden ja tahdin hallinta ei tunnu suunnitelmalliselta

• Suunnittelussa rynnätään tahdin niin vaatiessa

• Muuttujien hallinta haasteellista
• Osapuolten monimuotoisuus (vuokralaiset, tilaaja, sidosryhmät, 

lupaprosessit, toteutus)

• Tahdissa ei ole riittävästi väistöalueita tai puskuria ja tahtiin 
tulee häiriö, kun esimerkiksi merkittävä lähtötieto tai päätös 
puuttuu

[Add text]

Hankintojen aiheuttamat haasteet

• Hankintoja ja niiden toteutusta ei 
ole suunniteltu riittävän pitkälle.

• Kaikilla osapuolilla ei ole samaa 
näkemystä suunnitelmien 
tarkkuustasosta kullekin hankinnalle

• Hankinnan toiveet eivät kohtaa 
suunnittelun etenemiseen ja 
valmiusasteeseen.



Päämäärä Prosessit

Ihmiset
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CASE T2-ALLIANSSI

❑ Integroitumisen onnistuminen

❑ Big Room

❑ Oppiminen ja jatkuva parantaminen

❑ Suunnittelu; suunnittelijat mukana 
tahtituotannon suunnittelussa, 
suunnittelun pieni eräkoko, tate-
toimijoiden tuotantonäkemys

❑ Hankinnat sekä toimitus- ja 
logistiikkaketjut

❑ Esivalmistus

❑ Ei toistuva monimuotoinen tila ja 
tasaisesti etenevä virtaus

❑ Päivittäisjohtaminen – oikea 
tilannekuva, ongelmiin puuttuminen ja 
prosessin parantaminen

❑ Yhteinen päämäärä
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Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus



Integrointi viimeiseen työntekijään

▪ Helsingin yliopiston kehittämistavoite on ollut 
”integrointi viimeiseen työntekijään”. Asian 
toteuttaminen lähti liikkeelle jo 
hankintavaiheessa, jatkui HYP1 vaiheessa ja 
jatkuu edelleen HYP2 vaiheessa.

▪ Osapuolten integrointi ja koko työmaan 
kattavat yhteiset pelisäännöt on tunnistettu 
keskeiseksi tekijäksi uusien toimintamallien 
jalkauttamisessa ja arvon tuottamisessa. 

Työkalut

Integrointi 
”viimeiseen 

työntekijään”

Uudet 
johtamis-

taidot

Tekniset 
haasteet



Mitä hankkeessa on tavoiteltu?

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija

Toimittaja

Toimittaja

Toimittaja A

Aliurakoitsija A

Suunn.tsto A

Aliurakoitsija BT
S

R

Keskeiset suunnittelijat / 
aliurakoitsijat / toimittajat  
integroidaan 
hankkeeseen yhteisillä 
sopimus- ja 
kannustinperiaatteilla

Osa suunnittelijoista / 
aliurakoitsijoista / toimittajista 
/  kevyemmällä integroinnilla
▪ voidaan käyttää 

kannustimia

HY ja YIT sekä JRT 
muodostavat allianssin

Tavoitteena
▪ laajentaa integrointia käsittämään keskeiset 

suunnittelijat, aliurakoitsijat ja toimittajat
→ integrointia edistävät sopimusmallit, kannusteet

ja työnjohdon sitouttaminen

Ihannetila
▪ integrointi on ulotettu ”viimeiseen työntekijään”
→ kaikki allianssille töitä tekevät suunnittelutoimistot, 

aliurakoitsijat ja toimittajat ja niiden työntekijät on   
integroitu allianssin tavoitteisiin ja  
toimintaperiaatteisiin:
• tuottamaan arvoa asiakkaalle, vähentämään 

hukkaa
• parantamaan tuotantosysteemiä.

Suunn.tsto

Aliurakoitsija

Aliurakoitsija



Sopimusmallivaihtoehdot

29.4.2022 Osasto / Henkilön nimi / Esityksen nimi

120

Aliurakkasopimus

Sopimusehdot: YSE

Poikkeamat YSE:stä sopimuksen liitteeksi
(Liitteet tarkennetaan yhdessä) 

Kumppanuussopimus

Sopimusehdot: Allianssi

Sopimuksen liitteeksi
(Liitteet tarkennetaan yhdessä)

▪ Kaupalliset ehdot (korvattavat kustannukset, palkkio, kannustinjärjestelmä, maksuperusteet)
▪ Tuotantosuunnitelma (tahtialueet, tahtiaika, töiden suunta, vaunujen massoittelu ja resursointi (sis. 

vararesurssit), aikapuskurit) 
▪ Tuotannon päivittäisen johtamisen käytännöt
▪ Takuu/Jälkivastuuaika 5-vuotta



HYP 1 kumppanuudet ja niiden jatkaminen HYP 2

▪ Rakennesuunnittelu

▪ LVIA- suunnittelu

▪ Sähkösuunnittelu

▪ Purku-urakka

▪ Maalausurakka

▪ Julkisivu-urakka

▪ Ilmanvaihtourakka

▪ Putkiurakka

▪ Sähköurakka

▪ HYP 2 oli optiona sopimuksissa

▪ Varmistettiin resurssit HYP 2 kehitysvaiheelle

▪ Sopimusmalli ja kaupallinen malli HYP 1 
pohjalta

▪ Osapuolet tuttuja

▪ Toimintatavat tuttuja

▪ Sama resurssi hetkellisesti kahdessa 
hankkeessa



Case Sisäpihan kattaminen

• Kesällä 2020 Allianssi käynnisti hankinnan 
sisäpihan kattamiseksi  

• Markkinakartoituksen perusteella haettiin 
kiinnostuneet toimijat

• Ehdokkaille esiteltiin tavoitteet ja käynnistettiin 
neuvottelumenettely suunnittelusta ja 
toteutuksesta

• Neuvotteluiden perusteella tavoitetta 
täsmennettiin marraskuussa 2020 ja siirryttiin 
tarjousvaiheeseen

• Saatiin 3 tarjousta, joista valittiin yksi

• Tarkennettiin kaupallinen malli ja aloitettiin 
lopullisen ratkaisun kehittäminen yhdessä 
Allianssin kanssa



Opit

▪ Hankinta on mahdollisuus edistää hankkeen tavoitteita.

▪ Sitoutuneisuus sopimusmalliin ja uusiin työskentelykäytäntöihin. Uuden oppiminen 
vaatii tukea ja valmennusta.

▪ Yhteinen kehitysvaihe parantaa tavoitteiden ymmärtämistä ja auttaa niiden 
saavuttamista. 

▪ Tavoite ”integrointi viimeiseen työntekijään” on tuottanut 
kumppanuussopimusmallin keskeisten toimijoiden sitouttamiseksi.



Infra- ja tate-urakoiden 
integraatio

CASE Laakson yhteissairaalan allianssi

Maarit Tulokas, KOy Laakson yhteissairaala
Jukka Vasara, Granlund Oy



Laakson yhteissairaala yleisesittely 

• HUSin ja Helsingin yhteishanke
• Koy Laakson yhteissairaala 

perustettu rakennuttamaan ja 
omistamaan sairaala 

• Budjetti 838 Meur (11/2019 
hintatasossa) 

• Laajuus n. 190 000 brm2 
• Toteutus vaiheittain 2022-2029 
• Sisältää uudis-, korjaus- ja 

infrarakentamista



Toteutusstrategia

• Hankkeella yhteinen kulttuuri, jota ohjaa 
hankkeen parhaaksi ajattelu – ”LYS way”

• Vahva ja oikea-aikainen osaajien 
integraatio, jossa käyttäjät vahvasti 
mukana. Yhteiset vakioidut pääprosessit, 
joita parannetaan jatkuvasti

• Hanke toteutetaan LEAN-rakentamisen 
periaatteita soveltaen ja kehittäen

• Digitalisaatiota hyödynnetään sairaalan 
toiminnoissa ja hankkeen toimintatavoissa 

• Työmaan logistiikka on ensiluokkaisesti 
järjestetty  
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Eri toimijoiden integrointi

1. Vaiheittainen integrointi

• Suunnitteluallianssi -> päätoteuttaja mukaan
-> TATE- ja muut toimijat mukaan

• Jos tavoitteet vielä epäselvät

• Jos iso pitkäkestoinen hanke

• Voidaan valita parhaat toimijat joka sektorille

2. Yhtenäinen integrointi

• Päätoteuttajavetoinen kokonaisintegrointi heti alussa

• Jos tavoitteet selvät ja pyritään nopeaan aloitukseen

• Helpottaa koko tiimin integroitumista

• Ei välttämättä parhaat toimijat eri osakokonaisuuksiin

29.4.2022

Missä vaiheessa integrointi tapahtuu?



Hankkeen toteutustapa ja osapuolet

Hankkeen toteuttamisesta vastaa toukokuussa 2021 muodostettu LYS-allianssi
• KOy Laakson yhteissairaala (tilaaja)
• Helsingin kaupunki ja HUS (käyttäjät)
• SRV Rakennus Oy (päätoteuttaja)
• Työyhteenliittymä LATU (pää- ja arkkitehtisuunnittelu)
• UNITAS (rakenne-, geo- ja kalliosuunnittelu)
• Granlund Oy (talotekniikan suunnittelu)

• Destia Oy (alaurakka-allianssi, Infra-rakentaminen)
• SRV Infra Oy (alaurakka-allianssi, Infra-rakentaminen)

• talotekniikkaurakoitsijat valittu (alaurakka-allianssi, talotekniikka)



Onnistuneen integraation osa-alueet

Integraatio vaatii 
suunnittelua



Integroitu tiimi

• Työskentelee yhdessä, yhdistämällä 
organisaatioiden resurssit, prosessit 
ja tiedon 

• Rakentaa luottamusta avoimella ja 
läpinäkyvällä toiminnalla

• Hakee yhdessä ratkaisuja koko 
hankkeen parhaaksi 

• Innovoi ja kehittää yhdessä

• Tuo lisäarvoa asiakkaalle



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 valmennus

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

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

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

3. tason integrointi
• Normaali hankintaprosessi
• Kiinteä hinta tai yksikköhinnat

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

1

2

3

Ydinryhmä
Tilaaja päättää, mitkä toimijat kilpailutetaan tilaajan kanssa johtamaan hanketta 
kehitys- ja toteutusvaiheissa sekä vastaamaan yhdessä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Tilaajan tehdessä erillishankkeita sen tulee päättää, millä integraatioasteella toimijat 
integroidaan projektiin. Mitä enemmän erillishankinta vaikuttaa projektin tavoitteisiin, 
sen korkeampi integraatioaste.



Hankintojen luokittelu
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Markkinoiden hallittavuus

Suuri

Pieni

Ostajan markkinat Toimittajan markkinat

Esimerkiksi 

Talotekniikka

Esimerkiksi 

ovet ja ikkunat

Esimerkiksi 

julkisivu-

elementit

Esimerkiksi 

Maalämpökaivot

01.2022

Tuloksellinen yhteistyö
Tehokas hankinta

Saatavuuden ja laadun varmistaminenToimittajien määrän vähentäminen

Hissit 
kapl työnalla

Logistiikka Robotiikka VSS

Betonirunko
Teräsrunko 03.22

Vesikatto

Paikallavalurakenteet

Potilashuoneen 
kph-moduuli 
näkemys 01.2022

Porraselementit

Alakatot

Kevyet väliseinät

Putkipostijärjestelmä q2.2022

Jätejärjestelmä 01.2022

Infrarakentaminen OK

kalusteet

ICT h2.22
Alue- ja pintarakenteet

Sisävalmistusurakat

Viherpihat

Tuotantokeittiö Työmaalogistiikka

Lukitus

KSL - magneetit h2.2022

Materiaalitoimitukset

Palokatkot

1. käynnistettävät
tilaajan hankinnat

Huom. Elementointi tatessa
Huom. Putkiposti & jätejärjestelmä

Jatkotoimenpiteet / Satu vastaa: 
- Taulukkoon => lisäjalostus: 
taulukkoon (kts. s. 10-11)
Yhteiset palvelut / hankinta

tarkistettava markkina tahtiaikataulun kannalta

Volyymihankinnat

Rutiinihankinnat

Strategiset hankinnat

Pullonkaulahankinnat



Rakenne

KOy

LATU

UNITAS
SRV Rakennus

Käyttäjät

Destia

SRV Infra 

Tate

Lisää

Lisää

Lisää

Lisää

Lisää

Lisää

Lisää

Lisää

Granlund

Tate

Tate



TILAAJASUUNNITTELIJAT URAKOITSIJAT

Raksu

LVI

S

Geo

KSL

ARK

Sisä

Runko

S

LVIA

Maa- ja 
pohjaRakennuttajat

Tekn. 
asiantuntja

Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Käyttäjä

Runko
Runko

Sisä
Sisä

Sisä



TATE-hankintaprosessi ja vertailuperusteet

Vertailuperuste Alustava 

tarjous

Lopullinen 

tarjous

Yrityksen kyky 

suoriutua hankkeen 

tehtävistä

20 % 10 % (ei arvioida 

uudelleen)

Kuvaus 

organisaatiosta ja 

resurssoinnista

40 % 20 % (ei arvioida 

uudelleen)

Työsuunnitelma 

(tahtituotanto)

40 % 20 % (arvioidaan 

uudelleen 

lopullisen 

tarjouksen 

perusteella)

Yhteistoimintakyky 

työpajassa

35 %

Haastattelu 15 %

• Markkinavuoropuheluiden ajankohdat

• Markkinainfo 17.1.2022

• Kahdenkeskeiset markkinavuoropuhelut 20.-21.1. 
2022

• Tarjouskilpailun ajankohta: 

• Tarjouspyyntö vko 4, 27.1.2022 mennessä

• Kaupallinen neuvottelu #1, 16.2 ja 18.2

• Alustava tarjous vko 7 18.2 

• Työpajat vko 9-10:  4.3, 7.3, 9.3, 11.3

• Lopullinen tarjous vko 16.3

• Kaupallinen neuvottelu #2  23.3.

• Hankintapäätös vko 13

• Työpajojen tavoitteena on varmistua tarjoajan 
kyvykkyydestä mm substanssin, innovoinnin ja 
yhteistoiminnan osalta
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Miten tästä eteenpäin?
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Missä vaiheessa olemme?
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Projekti- / organisaatiotaso

IPT-hankkeiden perusta 
rakennettu

• Hankintamallit
• Sopimukset ja kaupallinen 

malli
• Kehitys- ja toteutusvaiheet
• Lean-työkaluja

IPT

• Tilaaja muutoksen johtajana
• Ihmiset ja tekemisen kulttuuri
• Arvon muodostaminen ja 

hukan vähentäminen
• Lean-tuotanto

Arvon tuottaminen asiakkaille 
ja tuottavuuden parantaminen

IPT2

Yritys- / toimialataso

• Uudet strategiat, liiketoiminta-
mallit ja mahdollisuudet

• Toiminnallisuus, käytettävyys 
ja elinkaarikestävyys

Euroopan kilpailukykyisin 
kiinteistö- ja rakennusala

IPT3 RAIN2

Toimiala / kulttuurin muutos



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/



TUOTTAVUUS (tuotos vs panos sekä arvo vs hukka)

• Suunnittelun ja rakentamisen
virtautus - Tahtituotanto –
eräkoon pienentäminen

• Digitaalisuus – prosessit -
tilannekuva

• Lean johtaminen – kerroksellinen
johtaminen - tilannekuva

• Integraatio – yhteistyö - tiimityö-
yhteiset tavoitteet



IPT4-hankkeen tavoitteet
→ Tilaajien roolin ja potentiaalin parempi hyödyntäminen
• Tavoitteiden kirkastaminen ja tilaajalle tuotettavan arvon (value) kuvaaminen 
• Ympäristö-, kiertotalous- ja elinkaaritavoitteiden toteuttaminen
• Projektien johtamisen kehittäminen 

→ Projektien eri osapuolten laajempi integrointi
• Tilaajan, käyttäjien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä alihankkijoiden ja materiaali- ja 

järjestelmä-toimittajien aikaisempi integrointi sekä resurssien ja osaamisen hyödyntäminen 
• Sopimusjärjestelyt ja kaupalliset ehdot, riskien ja hyötyjen jakaminen
• Luottamuksen rakentaminen ja vastakkainasettelun vähentyminen

→ Projektien toimintamallien uudistaminen ja vakiointi lean-rakentamista hyödyntäen
• Projektien tilannekuvan hallinta ja tiedolla johtaminen, datan virtaus ja digitalisointi
• Suunnittelun ja tuotannon ohjausmenetelmien uudistaminen, tuotannon virtautus sekä 

tahtituotannon ja logistiikan käytännön pilotit
• Toimintamallien vakiointi ja skaalaus erilaisiin projekteihin
• Kokemusten ja oppien siirtäminen tilaajaorganisaatioiden projektisalkun hallintaan sekä 

laajemmalle joukolle asiantuntijoita yli projektirajojen

→ Tutkimus- ja kehitysyhteistyö
• IPT-ohjelman ja toimialan yritysten RAIN-hankkeiden integrointi
• Korkeakouluopetuksen ja alan tutkimustyön integrointi käytännön tekemiseen
• Kansainvälinen tiedonvaihto

RAKLI 2022: 
KIRA-kasvuohjelman 
tavoitteet toimialalle 

• Hiilineutraaliuden 
saavuttaminen ja 
kiertotalouteen siirtyminen 

• Tuottavuuden ja 
digitalisaation kasvun myötä 
asiakastyytyväisyyden 
parantaminen 

• Arvonluontia läpi elinkaaren 
parantavien 
ratkaisukokonaisuuksien 
kehittäminen
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RAIN3-hankkeen pääteemat

Lean-johtaminen Integraatio

Virtautus
Lean ja vihreä 

siirtymä



Kiertotalous ja lean rakentaminen

• Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti 
lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen 
sijaan jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen

• Materiaaleihin sitoutunut arvo säilyy mahdollisimman 
pitkään yhteiskunnassa

• Kiertotaloudessa talouskasvu ei ole riippuvainen 
luonnonvarojen kulutuksesta

• Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat mm. jätteen 
ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja 
palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, 
korjaaminen, uudelleen käyttö, kierrätys





Aikainen integrointi

Aika
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< 100 %

alihankkijat

▪tilaaja 
suunnittelee ja 
kilpailuttaa 
toteutuksen 
hinnalla
▪tilaajan käsitys 

ratkaisusta

arkkitehti

suunnittelija

Aika

tilaaja

suunnittelijat

urakoitsijat

< 100 %

muut kumppanit

arkkitehti

▪tilaaja 
kilpailuttaa 
parhaat tekijät
▪suunnittelu ja 

toteutus yhdessä
▪sitoutuminen
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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 valmennus

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

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

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

3. tason integrointi
• Normaali hankintaprosessi
• Kiinteä hinta tai yksikköhinnat

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

1

2

3

Ydinryhmä
Tilaaja päättää, mitkä toimijat kilpailutetaan tilaajan kanssa johtamaan hanketta kehitys- ja 
toteutusvaiheissa sekä vastaamaan yhdessä riskeistä ja mahdollisuuksista.

Tilaajan tehdessä erillishankkeita sen tulee päättää, millä integraatioasteella toimijat 
integroidaan projektiin. Mitä enemmän erillishankinta vaikuttaa projektin tavoitteisiin, sen 
korkeampi integraatioaste.



LYS allianssin toimintamallit

Suunnitteluprosessi 

Tavoitekustannuksen asettaminen

Tuotannonohjaus (imuohjaus ja eräkoon hallinta, työnkulut)

Hankesisältö (Laajuudenhallinta ja superuser, laajuusmuutosten hallinta)

Kustannusohjaus (sis. kustannusriskit ja -mahdollisuudet)

Tavoitteet
Vaatimukset
Reunaehdot
Lähtötiedot

Prosessit ja 
työkalut

Toiminta-, tila- ja viranomaisvaatimukset

Ideat ja Innovaatiot

Aikatauluhallinta (LPS)
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Hankkeen tavoitteet

Organisaatio ja toimintatavat

Hankkeen tilanteen raportointi

Muut toimintamallit: Laskutus, viestintä, riskienhallinta, perehdytys 

Laajuuteen ja suunnitteluratkaisuihin 
liittyvä päätöksenteko



Johtamistavan muutos

YLIN JOHTO

KESKIJOHTO

ARVON LUOJAT
(TYÖN TEKIJÄT)

Klassinen johtaminen Lean-johtaminen

TYÖNTEKIJÄT

KESKIJOHTO

YLIN JOHTO
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Big Room toiminta

❑ Tilaajan tavoitteiden sisäistäminen
❑ Yhdessä suunnittelu
❑ Yhteinen aikatauluohjaus (Last

Planner Systeemi)
❑ Yhdessä oppiminen
❑ Ad- hoc keskustelut
❑ Tiimin kehittäminen
❑ Ongelman ratkaisu
❑ Kustannusten ohjaaminen
❑ Päätöksenteko
❑ Sitoutuminen
❑ Työhyvinvointi ja motivoituminen
❑ Reflektointi









IPT4- ja RAIN3-hankkeiden yhteistoiminta

IPT4-pilotit 
(projektit sovitaan erikseen)

Tilaajaorganisaatio-
kohtainen valmennus 

ja perehdytys

Keskinäiset IPT-
työpajat
2-3/vuosi

IPT-
ohjaus
-ryhmä

Yhteiset 
RAIN3/ IPT4-

työpajat 

RAIN3-johtajisto

Muu RAIN3-hankkeen 
toiminta

IPT4-hanke* RAIN3-hanke

*IPT4-hanke on RAKLIn tuottama ja Visonin operoima tilaajaorganisaatioiden yhteinen tutkimus- ja kehitysohjelma. 
IPT4-hankkeen osapuolet voivat osallistua halutessaan RAIN3-työpajoihin.



Mihin fokusta?
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• Laaditaan tilaajan tavoitteet ja myöhemmin niihin 

liitettävät osapuolten tavoitteet, jotka ohjaavat kaikkea 

toimintaa ja varmistetaan, että projektisysteemi tukee 

tavoitteiden saavuttamista

• Suunnitellaan projektin 

ositus ja vaiheistus, joka 

palvelee kokonaisuuden 

optimointia

• Suunnitellaan miten oikea-aikainen 

osaaminen projektille rekrytoidaan ja 

hankitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

✓ Tilaajan tavoitteet 
lopputulokselle

✓ Tilaajan tavoitteet 
suunnittelu- ja 
rakentamisprosessille

✓ Mittaristo

✓ Vaiheistus ja aikataulu
✓ Mitä osaamista tarvitaan, 

missä vaiheessa ja millä 
integraatioasteella

✓ Miten käytetään yhteisiä toimitiloja
✓ TVD-prosessin standardointi
✓ Laajuus- ja muutostenhallinta
✓ Tiedonhallinta
✓ Jatkuva parantaminen
✓ Tiimien ja ihmisten kehittäminen
✓ Raportointi ja mittarointi

✓ Käytettävät sopimukset
✓ Kaupallinen malli ja 

kannustinjärjestelmä
✓ Käytettävät 

integraatioasteet

✓ Hankinta-aikataulut
✓ Vertailuperusteet

Projektisysteemin suunnittelussa keskeisiä 
elementtejä

Lähde: RAIN1-hanke, mukaillen

Kokonaisuuden 
osittaminen

Toteutusmuodon 
valinta

Menestystekijöiden 
määrittäminen -

Tilaajan tavoitteet

Hankintaprosessien 
määrittäminen

Toimintatapojen 
määrittäminen





Kiitos, että välitätte!
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