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Miten ratkaisemme ongelmat 
skaalattavasti alan parhaaksi?
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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 

systemaattisesti
Toteutuskelpoisen 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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7%

4%4%

4%

4%

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 suunnitteluun17%

Tilaajalla merkittävä rooli suunnittelu ja 

tuotantotavan valinnassa

Yhteenveto pyöreästä pöydästä I (10.3.2022)
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Miten tunnistamme oikeat ongelmat alalla? 

• Miten varmistumme siitä että tunnistamme oikeat ja SKAALATTAVAT ongelmat alalla?

• Olemme tottuneet vuosien varrella ostamaan ”teknologiaa” hyllyltä joka osoittautuu toimimattomaksi toimintatavan 

osalta

• Teknologia esittäytyy innostavaksi → ”keksimme/kehitämme” ongelman johon tyytyväisenä voimme osoittaa 

ratkaisun…

• Kehitämme mielellään teknologiaa olemassa oleviin ongelmiin emmekä haasta meidän toimintatapaa

• Digitoimme helposti vanhan toimintatavan mikä ei takaa tuottavuusloikkaa

→ Kun tunnistamme Skaalautuvan ongelman, uskallammeko haastaa nykyistä toimintamallia?
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”Oikea tieto, Oikeaan aikaan, Oikeaan paikkaan”

Tiedolla Johtaminen?
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Tiedolla johtamisen haaste
Rasti projekti raportti 4.2.2019
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Rakentamisen ketjun vaiheiden välillä on kitkaa
Rakennusteollisuuden digitutkimus 2020
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Arvioi miten suuria tehokkuushyötyjä digitaalisilla ratkaisuilla on mahdollista saavuttaa prosesseissa seuraavien rakentamise n vaiheiden välillä 

(1 = ei mahdollisuuksia merkittäviin tehokkuushyötyihin … 5 = mahdollisuus merkittäviin tehokkuushyötyihin)

53 %

61 %

55 %

Lupavaiheen ja 

suunnitteluvaiheen 

välillä

Suunnitteluvaiheen 

ja rakennusvaiheen 

välillä Rakennusvaiheen ja 

ylläpitovaiheen välillä

Lupavaiheen ja 

rakennusvaiheen 

välillä

Suunnitteluvaiheen 

ja ylläpitovaiheen 

välillä
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Vastaajat arvioivat mahdollisuudet saavuttaa 

tehokkuushyötyjä digiratkaisuilla suurimmiksi 

suunnitteluvaiheessa ja rakennusvaiheen välillä
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Globaali standardi on jo olemassa…
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GS1 käytännössä – Case Keittiötoimitus
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Vakioitu yksilöinti ja tunnistaminen mahdollistaa toimittajariippumattoman toimitusketjun tiedonhallinnan
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Pilootit/pisteratkaisut vs. Skaalautuvuus

21.4.2022 10

Pilootit/pisteratkaisut
Yritys ToimialaProjekti/Ekosysteemi

Skaalaututuvuus

Tiedon vakiointi ja 

koneluettavuus

Alan tulee määrittää ITSE

Yhteiset pelisäännöt

Laki ja asetukset

Jatkuva 

oppiminen

Tuottavuusloikkaa ei saada aikaiseksi ilman Skaalautuvuutta
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