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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

Yhteenveto pyöreästä pöydästä I (10.3.2022)



1. Läpimenoaika

2. Digitaalinen rakentaminen

3. Parempaa laatua 



Läpimenoaika
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T2 jatkot

▪ Tahtiaikataulun visualisointi tahtialueina 4D:ssä
• Isossa kuvassa helppo hahmottaa tahtijunan liike

▪ Logistiikkareittien havainnollistaminen
• Varastopaikkojen suunnittelu



Parempaa laatua vastuullisuudella

Arvoa tuottava

työ tehdään

työmaalla –

työntekijöiden

arvostaminen

Tahtituotannon

pienempi eräkoko –

hukan poistaminen

Tahtituotanto vaatii

merkittävästi parempaa

tuotannon suunnittelua

(ei voi ulkoistaa) –

parantaa laatua
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