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Rakentamisen prosessi

Toimitusketjujen

prosessit

+

Suunnitteluprosessi
Hankinta & 

Tuotannon 

suunnittelu

Vauhdittaja:

''Komenna ja 

kontrolloi''-

kulttuuri

Jatkuva oppiminen projektista toiseen on estynyt/hiljaista tieto ei saada talteen aineettomaksi pääomaksi

Logistiikka, 

materiaalivirtojen hallinta ja 

jatkuva ongelma

Rakennuksen 

kuivattamista ei 

hallita 

systemaattisestiToteutuskelpoisen aikataulun 

laatiminen vaikeaa/työ- ja 

materiaalimenekkejä ei tunneta 

riittävällä

Suunnitelmien 

tarkkuustaso, tietosisältö 

ja toteuttamiskelpoisuus 

riittämättömiä => jälleen-

käytettävyysaste matala

Ajan arvoa ei osata laskea / 

hinnoitella / kilpailuttaa, ei painetta 

muuttaa nykyisiä toimintamalleja

Ylläpitäjä:

Halvimpien 

suunnitelmien 

ostaminen

Vakiintuneet urakka- ja sopimusmallit estävät kehittävän yhteistyön

Liian väljät toleranssit / 

esivalmistuksen ja 

vakioitujen 

työmenetelmien 

vähäisyys 

=> improvisaatio

Laadunvalvonnan dataa 

ei pystytä hyödyntämään 

laadun johtamisessa

Urakoiden ketjutus, resurssien ylibuukkaus ja 

nollasummapeli estää tuottavuuden kehittämisen => 

ansaintaparadigma

Viranomaisvaatimukset 

eivät edistä alan 

muutosta

Pirstoutuneen toimialan 

muutosvastarinta / ala ei houkuttele 

lahjakkaita nuoria osaajia
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Keskustelut: Kumppanuuksian puute ja verkostot

13%

6%

1%

2%

3% Integroidun tietomallintamisen ja informaatiomallit

1%

Hankekehitys

Tuotantotapaa ei valita 

hankekehitysvaiheessa 5%

Manuaalinen tiedonkäsittely estää tiedon virtaamisen suunnittelusta hankintaan, toimituskejtuun ja tuotantoon sekä takaisin 

suunnitteluun
17%

Tilaajalla merkittävä rooli suunnittelu ja 

tuotantotavan valinnassa
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Mitä

Mihin Koska
Kuinka paljon

Miten

Materiaalien kannalta meillä on 

aina samat vakiokysymykset

Näillä kysymyksillä on suora vaikutus:

Läpimenoaikaan

Tuottavuuteen

Materiaalihukkaan

Turvallisuuteen

Kestävään kehitykseen
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Mitä

Mihin Koska
Kuinka paljon

Miten

Projektin päätoteuttajalla ei ole 

juurikaan vakiomallisia käytäntöjä 

hallita näitä kysymyksiä, koska: 

Jos ostamme työn ja materiaalin yhdessä, 

koetaan, että materiaalienhallinta on 

aliurakoitsijan asia

Aliurakoitsijat pitävät materiaalienhallintaa 

omana asianaan ja jopa liikesalaisuutenaan

Meillä ei ole riittävän palavaa käytännön 

ongelmaa, koska varsinkin projektin 

sisätyövaiheissa on niin paljon aikaa, että 

pärjäilemme hiukan huonommallakin 

materiaalien hallinnalla

Emme näe, emmekä usko saavuttavamme 

liiketoimintahyötyä, jos materiaaliprosessia 

parannetaan 



Osaluettelon 

luominen ja 

määrittäminen

Osaluettelon 

jaksottaminen ja 

toimituserien 

aikatauluttaminen

Toimitusverkoston 

hallinta 
Logistiikka

Suunnittelutieto, 

asiakasmuutokset ja 

aliurakoitsijan lisäykset

Kohdekohtainen 

osaluettelo

Työmaan aikataulutus ja 

työn vaiheistaminen

(tahdit)

Materiaali toimitukset liitetty 

työmaan aikatauluun ja 

vaiheistukseen. Toimituserät 

suunniteltu vasten työmaan 

aitoa tarvetta

Materiaaliennusteet,

materiaalivahvistukset ja

kotiinpyynnöt

Materiaalisaatavuuden 

varmistaminen

Materiaalien vastaanotto,

materiaalisiirrot ja 

poikkeamien hallinta

Materiaalien toimitus 

asentajalle juuri oikeaan 

tarpeeseen

Tietoon perustuva materiaalien hallinta

Osaluettelon 

luovutus

Materiaaleihin kytketty 

jäljitettävyys ja käytön 

vaatima tieto

Elinkaaritiedot, 

Kiinteistöhallinta

Jaa dataan perustuvaa tilannekuvaa ja kehitä toimintaa
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