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Rakennusalan haasteet – Lujariihi

Finlandia-talo 30.8.2018
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Ratkaistava kysymys
Millä tavoin kiihdytämme rakennusalan 
toimintakulttuurin muutosta kohti 
innovatiivista, vuorovaikutteista ja 
asiakaslähtöistä toimintatapaa?
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Rakennusalan haasteet – Ratkaisut

Finlandia-talo 30.8.2018
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Ratkaisut priorisointijärjestyksessä

1. Ala kiinnostavaksi nuorille 11*  
2. Globaali open innovation -alusta 6
3. Ristiin pölytys 6
4. Läpinäkyvää yhteistyötä 5
5. Positiivinen sopimuskulttuuri 5
6. Tietomallista standardi 5
7. Alustan palvelumuotoilu 4
8. Asukaslähtöinen asuinympäristö 4
9. Hankkeen työpajamalli 4
10. Kannusteet arvoperusteiksi 4
11. Arvopohjainen ja läpinäkyvä toimintamalli 3
12. As you need 3
13. Avoin arvo-alusta 3
14. Johtamisen uudistaminen 2
15. Vajaakäyttöisten tilojen uusi elämä 1

* = kannatusmerkkien lukumäärä
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?

- Aktiivinen rooli koulujen TET-jaksojen ”työnantajana”

- Yhteys SOME-vaikuttajiin

- Konservatiivisten työskentelymallien purkaminen

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?

- Alan tunnettuus kasvaa

- Alan kiinnostavuus kasvaa

- Töissä on KIVAA J

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?

- WWW + koulut + nuoret työntekijät

- Viestintätaho

- Koko organisaation läpi menevä hanke

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?

- SOME-portaali –yhteys

- Yhteys kouluihin

- Käänteinen mentorointi (20 v. à JORY)

RATKAISUN NIMI

Ala kiinnostavaksi nuorille
TEKIJÖIDEN NIMET
Luja-team

PRIORISOINTI   + + + + + + + + + + + KIINNOSTUNEET
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Digi-alusta, jolla kerätään asiakkaiden ideoita globaalisti

- Uudet asiakkaiden tarpeet/ideat käyttöön

- Suomeen soveltumattomat ideat voi myydä
- Synnyttää yrityksille innovaatiotarpeet

- Alustalla voi testata ideoita
- Synnyttää datasta informaatiota

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Lisää eksponentiaalisesti tietoa asiakkaiden tarpeista

- Kiinteistöjen omistajille

- Rakentajille
- Suunnittelijoille

- Materiaali-/tuoteteollisuus
- Viranomaisohjaukselle

- Tutkimukselle

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Hyvin johdettuja, tulevaisuuteen tähtääviä yrityksiä

- Digi-osaamista

- Globaalin viestinnän osaamista

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Ryhmä parhaiten johdettuja yrityksiä perustaa yrityksen toiminnan 

tuottamiseen

RATKAISUN NIMI

Globaali open innovation -alusta
TEKIJÖIDEN NIMET
Reijo Karhinen, Tapio Kivistö, Ari Ahonen

PRIORISOINTI   + + + + +  + KIINNOSTUNEET  . Teemu Lehtinen Kira-digi  
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Toimialarajojen hävittäminen

- Kiinnostua ja tutkia maailmaa kokonaisuutena

- Saada kaikki kiinnostumaan rakennetusta ympäristöstä ja sen 
merkityksestä

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Kokonaisuuden ymmärrys lopputuloksesta käsin

- Parhaat käytännöt käyttöön

- Parempi elinympäristö

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Julkinen, yksityinen à uudenlainen yhteisö

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Osaamisen kehittäminen laaja-alaisemmaksi

- Osallistaminen

RATKAISUN NIMI

Ristiin pölytys
TEKIJÖIDEN NIMET
Ilkka, Tero, Timo

PRIORISOINTI   + + + + +  + KIINNOSTUNEET  . Teemu Lehtinen Kira-digi  
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KUVAUS

Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Avoin 360°-palautejärjestelmä koko alalle

- Loppukäyttäjät

- Hankeosapuolet
- Uusilla urakkamuodoilla kohti osapuolten aikaista osallistamista 

hankkeissa
- Alan digialustan yhteinen kehittäminen tiedon liikuttamiseksi

HYÖDYT

Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Laadun parantuminen

- Asiakkuuden nousu alan keskiöön

- Kaikkien osaaminen käyttöön
- ”Hinnasta laatuun”

- Yhteishenki alalla ylös
- Yhteisesti kehitetty à kaikki mukaan

- Tieto liikkeelle

RESURSSIT

Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Tilaajavastuu

- Rohkeutta ja osaamista

- Yhteisö ja yhteinen tahtotila

TOIMENPITEET

Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Tilaajavastuu-alustalla heti käyttöön

- Kokeilujen kautta tekeminen

- Koko alan projektiksi & mukaan

RATKAISUN NIMI

Läpinäkyvää yhteistyötä
TEKIJÖIDEN NIMET

Jarmo H., Jyrki L. ja Mikko I.

PRIORISOINTI   + + + + +  KIINNOSTUNEET  Olli S.   
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?

- Hyvästä suorituksesta palkitaan

- Osapuolten yhteinen, avoin lähtökohta

- Pain & gain periaate

- Määritellään yhdessä tekemisen toimintamalli

- Osapuolten riskit, vastuut ja velvoitteet ovat tasapainossa

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?

- Osapuolten välinen luottamus kasvaa

- Avoimuus parantaa hankkeiden ilmapiiriä

- Yhdessä onnistuminen hyödyttää kaikkia

- Alan läpinäkyvyys lisääntyy

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?

- Koko rakennusalan ponnistus

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?

- Sopimusjuridiikat uuteen pohdintaan

RATKAISUN NIMI

Positiivinen sopimuskulttuuri
TEKIJÖIDEN NIMET
Juha, Tuomas, Jon

PRIORISOINTI   + + + + +  KIINNOSTUNEET  .   
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Yhteinen tahto alalla

- Yhteiset tietokirjastot

- Mallin hyödyntäminen läpi prosessin (viranomaiset, suunnittelu, tuotanto, 
materiaalitoimittajat, omistajat, käyttäjät ja ylläpito)

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Viestintä

- Laatu

- Tehokkuus
- Muutokset

- Ennakointi
- Kokonaisymmärrys

- Yhteinen työskentelyalusta

- Tiedon tallentuminen

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Alan toimijat

- Valtio, kaupungit, korkeakoulut

- Olemassa olevat parhaat markkinoilla

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Tahtotilasta sopimus/päätös

- Kira fasilitoi / tai…

- Parhaat tekijät

RATKAISUN NIMI

Tietomallista standardi
TEKIJÖIDEN NIMET
Timo U. Korhonen, Pasi Suutari, Aleksi Randell

PRIORISOINTI   + + + + + KIINNOSTUNEET    
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Koko hankkeen ja ylläpidon avoin alusta

- Alusta palvelumuotoiltu asiakkaalle ja hanketiimille

- Hankkeen alusta tieto alustalle palvelumuotoilun keinoin

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Ylläpito tulee prosessin alussa

- Modulaarisuus tulee asiakkaan hyödyksi

- Mahdollistaa edulliset muutokset elinkaaren aikana

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Avoin hankinta, jonka aikana myös kehitetään

- Olemassa oleva ohjelma? Kira-digi?

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Pilottitakuu (eli riski jaetaan)

- Koko ala mukana kehittämään ja tekemään

RATKAISUN NIMI

Alustan palvelumuotoilu
TEKIJÖIDEN NIMET
Miimu, Matti ja Jussi

PRIORISOINTI   + + + + KIINNOSTUNEET
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Sallivampi kaavoitus

- Vähemmän yksityiskohtainen

- Vuorovaikutteinen lupaprosessi
- Loppukäyttäjien osallistaminen/asiakastutkimus

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Miljardisäästöt

- Joustavampi kaavoitus elää ajassa paremmin

- Kaavoituksen nopeuttaminen à tonttivarannon kasvu

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Tarvitaan vähemmän 

- Asiakasosaaminen differoi kilpailua ja ratkaisuja

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- MRL:n uudistus loppuun

RATKAISUN NIMI

Asukaslähtöinen asuinympäristö
TEKIJÖIDEN NIMET
Hannu Kämäräinen, Saku Sipola, Jani Saarinen

PRIORISOINTI   + + + + KIINNOSTUNEET
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Hankkeeseen osallistaminen tarvekartoituksesta lähtien läpi projektin eri 

sidosryhmille

- Yhteiset ratkaisut koostuvat johdetusta työpajojen koollekutsusta, 
suunnittelusta ja analysoinnista

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Hankkeen hyvä yhteishenki!

- Yhteiset tavoitteet

- Pitävä aikataulu
- Tiedonkulun ja vuorovaikutuksen edistäminen

- Kustannustehokkuus à tyytyväinen asiakas

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Johdon sitoutuminen

- Sitoutunut projektipäällikkö ja tiimi

- Yhteinen tila ”Big Room”

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Kumppanuus ja sitoutuminen

- Työryhmien aikatauluttaminen hankkeeseen

- Käyttäjän osallistaminen
- Työvälineet?

- Tietomallien käyttö ja kehittäminen

RATKAISUN NIMI

Hankkeen työpajamalli
TEKIJÖIDEN NIMET
Tero, Malik, Harri

PRIORISOINTI   + + + + KIINNOSTUNEET    
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Muutetaan rakentamisen kannustejärjestelmä niin, että se kannustaa 

kaikkia osapuolia (ml. Viranomaiset) parhaaseen lopputulokseen. 
Kannusteet sekä perussuorituksista että huippusaavutuksista (paljon 
lisäarvoa käyttäjälle tai merkittävää kustannussäästöä laadun kärsimättä 
tms.)

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Kilpailuetua niille, jotka tuottavat eniten lisäarvoa

- Parantaa lopputuloksen laatua ja rakentamisen tuottavuutta

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Innovatiiviset toimijat à kokeiluhankkeet à parhaat käytännöt à

vakioidut menettelyt liittojen kautta

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Tutkimusta arvonmäärityksen parhaista käytännöistä

- Kaikkiin sopimuksiin laatuun perustuva bonusjärjestelmä

- Huippusuoritusten tunnistaminen ja arvontuottoon perustuva 
palkitseminen

- Em. Pointteja tukevien sopimusehtojen laatiminen

RATKAISUN NIMI

Kannusteet arvoperusteiksi
TEKIJÖIDEN NIMET
Olli S., Asmo J., Jussi M.

PRIORISOINTI   + + + + KIINNOSTUNEET
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Asiakkaan arvojen tunnistaminen

- Projektin onnistumisen liittäminen lisäarvoon

- Läpinäkyvyys ja avoimuus kaikessa tekemisessä (myös raha)
- Yhteinen kieli, jonka kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät

- Asiakkaan arvojen ja tekemisen yhdistäminen

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Avoimuus lisääntyy ja tiedonjako paranee kaikkien kesken

- Oman tekemisen rooli ja merkitys asiakkaan arvon luomisessa

- Turha tekeminen, hukka pienenee

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Kiinteistön omistaja, rakennuttaja, suunnittelija, rakentaja, 

asiakas

- Järjestöt, tutkijat luomaan mallia

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Luodaan alustava malli

- Kokeillaan, pilottihanke

- Opitaan ja parannetaan

RATKAISUN NIMI

Arvopohjainen ja läpinäkyvä toimintamalli
TEKIJÖIDEN NIMET
Asko Takala, Janne Mönkkönen, Tomi Tiainen

PRIORISOINTI   + + +  KIINNOSTUNEET    
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Brändätyt palvelutuotteet

- Käytön ja käyttäjätarpeiden tunteminen lähtökohtana

- Antaa palvelulupauksen
- Jatkuvasti kehittyvä tuote

- Useiden toimijoiden verkosto tuottaa
- Brändin rakentaminen ja markkinointi

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Huippuasiakaskokemus à yritysten ja alan maine paranee

- Tuote asiakkaan todelliseen tarpeeseen

- Pienemmät riskit ja parempi kate tekijöille

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Alusta vuorovaikut.

- Palvelumuotoilijat

- Tekoälysovellukset
- Rahoittajat

- Markkinoinnin osaaminen
- Rakennushankkeen osapuolet

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Olevan datan tunnistaminen

- Tuote-/asiakaskokemuksen suunnittelu

- Uusi tuotantoprosessi piloteilla
- Brändi-/markkinointisuunnitelma

RATKAISUN NIMI

As you need
TEKIJÖIDEN NIMET
Helena Soimakallio, Lauri Porokka, Aarni Heiskanen

PRIORISOINTI   + + +  KIINNOSTUNEET    
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?

- Vuorovaikutteinen

- Visuaalinen

- Läpinäkyvä (hinnat ym.

- Reaaliaikainen

- Historia parhaista ratkaisuista

- Laaja tarjonta, räätälöidyt ratkaisut

- Asunnon digitaalinen kaksonen

- Elinkaaripalvelut

- Opastava 

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?

- Asiakas näkee ja ymmärtää mitä on tilaamassa (vrt. auton osto)

- Toteuttaja ymmärtää mitä asiakas haluaa

- Asuntoon liittyvät tiedot helposti saatavilla

- Ekosysteemi elinkaaripalvelujen useille palveluntuottajille

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?

- Alustan toteutus ja ylläpito

- Käyttöönoton tuki

- Koulutus

- Palveluverkoston aktivointi

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?

- Avoimen alustan rakentaminen

- Rajapinnat tuoteosatoimittajille ja palveluntarjoajille

- Olemassa olevien alustojen integrointi esim. BIMobject, Netrauta

- Konfiguraattori

RATKAISUN NIMI

Avoin Arvo-alusta
TEKIJÖIDEN NIMET
Kimmo, Hannu, Teemu

PRIORISOINTI   + + + KIINNOSTUNEET
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KUVAUS
Mistä asioista ratkaisu koostuu?

- Pois osaoptimoinnista

- Läpinäkyvyyden lisääminen, toisten tarpeiden ymmärtäminen

- Yhteiset tavoitteet

- Kaikkien osaaminen käyttöön

HYÖDYT
Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?

- Tehokkuus ylös

- Virheiden määrä alas

- Opitaan tosiltamme

- Kaikki hyötyvät, asiakas saa laatua

RESURSSIT
Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?

- Vaatii yhteistyötä kaikilta, mutta rakennuttajat ja rakennusliikkeet 

avainasemassa

TOIMENPITEET
Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?

- Ennakkoluulottomia kokeiluja

- Vaatii tahtoa ja oikeaa asennetta

- Reilun pelin säännöt

RATKAISUN NIMI

Johtamisen uudistaminen
TEKIJÖIDEN NIMET
Timo K., Anssi K., Maija J.

PRIORISOINTI   + + KIINNOSTUNEET    Olli S.
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KUVAUS

Mistä asioista ratkaisu koostuu?
- Tunnistetaan vajaakäyttöiset tilat

- Tehdään karttapohjainen digi-alusta

- Fasilitaattori yhdistämään alueen asukkaita ja toimijoita, tarpeiden 
hahmotus, kilpailutus palveluista ja ideoista. 

HYÖDYT

Mitä hyötyjä ratkaisu antaa ja kenelle?
- Luodaan uusia alueen asukkaita ja yrityksiä palvelevia palveluja

- Maankäytön tehostuminen

- Alueen elinvoimaisuuden lisääminen
- Parempi käyttöaste

- Mahdollistaa ketterämmän käytön (lyhytaikaisemman tms.)

RESURSSIT

Mitä tahoja ja resursseja ratkaisun toteuttaminen vaatii?
- Asennetta ja tahtoa kiinteistönomistajilta

- Alkuinvestointi palvelukonseptointiin ja digi-alustaan sekä 
pilotointiin

TOIMENPITEET

Millä konkreettisilla toimenpiteillä ratkaisu saadaan toteutettua?
- Palvelukonseptointi digi-alusta

- Pilotointi

- Laajentaminen

RATKAISUN NIMI

Vajaakäyttöisten tilojen uusi elämä
TEKIJÖIDEN NIMET

Petri Laurikka, Jaakko Vanhala, Henna Helander

PRIORISOINTI   + KIINNOSTUNEET
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Rakennusalan haasteet – Ideat

Finlandia-talo 30.8.2018
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Meidän ideat – Ryhmä 1

• Puutarhapalstalla esitellään kuvia kasveista, voisiko 
olla keskusteluryhmä toimivista/kauniista 
ratkaisuista. Hyvät ratkaisut esiin ja julkisiksi.

• Kaavoitusten esittely netissä ennen kaavojen 
lopullista kiinni panemista.

• Asiakas mukaan jo osto vaiheessa uudella 
räätälöidyllä asuntorakentamisen mallilla. Eli malli 
tilaan ”auton” seuraavilla lisätarvikkeilla à
asiakaskeskeisyys.

• Em. Edellyttää muuntojoustavia osia. Osin 
automatisoituja, ehkä robotti-pohjaisia 
tuotantotekniikoita eli pitkälle kehitettyä 
automatisoitua moduulirakentamista.

• Yhteistyö: tapaamiset, mielipiteiden vaihto.

• Kiireen eliminointi: pidetään aikataulut, ei tavoitella 
ennätyksiä, aikaa yhteistyölle ja tapaamisille.

• Tuottavuus: digitalisointi käyttöön eri osa-alueilla 
”pakolla” eli otetaan käyttöön asioita, joita ei vielä 
osata.

• Jaetaan tietoa mahdollisimman avoimesti.

• Luodaan tilanteita, joissa tekijät voivat oppia 
prosessin aikana toisiltaan.

• Avoin yhteistyö ja tiedon virtaus, fokus Suomen 
markkinoilla kilpailusta, maailman markkinoille 
yhdessä!

• Avoin digitaalinen toimintamalli on vientituote 
maailman markkinoille rakentamisen ohjauksessa ja 
hallinnassa.

• Lisätään kohtaamisia eri osapuolten välillä yhteisen 
ymmärryksen ja tavoitteiden kirkastamiseksi.
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Meidän ideat – Ryhmä 1

• Lisätään kannustavia elementtejä, jotka johtavat 
aitoon yritykseen hyvää lopputulosta kohti. Kaikilla 
tasoilla suunnittelusta toteutukseen.

• Luodaan ilmapiiri, joka ei lannista tai rankaise 
epäonnistumisesta, jos on annettu 100%.

• Suunnittelijoiden ansaintamallin kehittäminen 
tuntipohjaisesta arvoperustaiseksi.

• Tekijät mukaan hankkeissa aikaisemmassa 
vaiheessa.

• Entistä selvempiä digitaalisia työalustoja kaikille 
rakentamisen ketjussa. Todellinen BIM!

• Tekoäly tekemään toistuvat manuaaliset työt 
prosesseissa, jää enemmän aikaa oikean lisäarvon 
tuottamiseen yhdessä asiakkaan ja kumppanien 
kanssa.

• Tekoälyä tukemaan sensorit, kamerat à
reaaliaikainen tilannekuva.

• Digitalisaation laajentamien RIM/työmaatoimisto à
työntekijä.

• Valitaan vuoden asiakaslähtöisin rakennusalan yritys 
äänestämällä.

• Rakennusalan TripAdvisor – puolueeton 
rakennusalan toimijoiden arviointijärjestelmä.

• EPSI-mittaukset ym. Auditoinnit julkisiksi.

• Asiantuntijoiden, visionäärien ja tekijöiden yhteisiä 
kokoontumisia ja työpajoja lisää.

• Viranomaisten osallistaminen ”tiimin jäseninä”, ei 
pelkästään valvovana elimenä

• Rakennetun ympäristön jatkuva allianssi
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Meidän ideat – Ryhmä 1

• Kiinteistöjen suunnittelu käyttäjien, asukkaiden, 
naapurien yhteisellä alustalla

• Rakennusalan ”TripAdvisor” – lisää läpinäkyvyyttä 
laatuun ja alan toimijoihin + markkinapaikka.

• Kohteista alusta kolmansien osapuolien ratkaisuille. 
Asiakas voisi vapaasti valita eikä tarvitsisi tyytyä 
kolmeen vaihtoehtoon.

• Asiakaslähtöinen asuminen, kun ongelma ilmenee, 
se laitetaan kuntoon eikä aleta tappelemaan siitä.

• Oman kodin digitaalinen kaksonen, helppo pääsy 
kaikkeen tarvittavaan tietoon.

• Uusi digitaalinen alista rakentamiselle koko 
lupaprosessin läpi siten, että siihen on kytketty myös 
kaavoitus, seuraus: rakentamisen sujuvoittaminen. 
Asukas-loppukäyttäjä mukana samalla tietoteknisellä 
alustalla. Alustaan mukaan myös asunnon käyttö ja 
säätö, ylläpitokustannukset

• Asiakasfoorumi, missä asiakas/käyttäjä voi esittää 
ideoita paremmaksi ratkaisuiksi (esim. miten voisi 
avata palo-oven kellarivarastoon yhdellä kädellä kun 
toisessa on tavaraa.)

• Perustetaan määräysvapaita kortteleita, alueita tms., 
joissa saa melko vapaasti kokeilla erilaisia ratkaisuja 
ilman byrokratiaa.

• Kehitetään työkalu (softa, peli tms.) joka valmentaa 
kuluttaja-asiakkaita tunnistamaan laadukkaita 
ratkaisuja ja ohjaamaan siten kysyntää niihin

• Lisätään rakennushankkeen läpinäkyvyyttä luomalla 
järjestelmä, jossa kukin osapuoli voi antaa avointa 
palautetta (esim. ihan työntekijätasolle) rajapintojen 
toimivuudesta eli aiemman suoritteen laadusta ja 
onnistumisesta.

• Tunnistetaan laadukkaat ratkaisut ja julkistetaan ne 
keskustelufoorumeille.
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Meidän ideat – Ryhmä 1

• Luodaan yhteiskunnalle ja oppilaitoksille painetta 
lisätä tutkintoihin enemmän ”kovaa” rakentamisen 
osaamista. Vastaavasti tuodaan alalle humanisti-
osaamista niihin tehtäviin, joissa ei vaadita tekniikan 
osaamista.

• Tunnistetaan todellinen asiakas, eli loppukäyttäjä.
• Rehellisyys ja suoruus kunniaan, härkäpaalu (esim. 

digitaalinen) kieroilijoille.
• Alan yhteinen visio 2030.
• Lisää digikokeiluja (Kira-digi), jatko
• Kansainvälinen verkostoituminen / benchmarking

• Esivalmistuksen lisääminen
• Työmaan etävalvomo
• YSE1998 uudistaminen yhteistoiminnallisuuden 

lisäämiseksi. Osapuolten roolien uudelleen 
miettiminen (tehtäväluettelot). 

• Yhteistoiminnalliset mallit kaikkiin hankkeisiin (kevyt 
versio).

• Uudet bisnemallit tukemaan uudistusta, asuminen 
palveluna bisnesmalli?

• Avoimet kokeilut ja parhaiden tulosten laajan 
käyttöönoton tukeminen.

• Alustatalouden pilotit rakennusalalla, tieto 
läpinäkyväksi ja jakoon.

• Liiketoimintamallien läpinäkyvyys. Ymmärrys siitä, 
miten kukin hankkeessa toimiva aikoo tehdä rahaa.

• Perinteisestä tuottavuuden mittaamisesta 
(käyttökate, tuotantoaika…) mittaamaan 
arvontuottoprosessin tuottavuutta, näin asiakas 
mukana projektin alusta projektin loppuun asti ja 
myöhemmin myös ylläpitoon.

• Digitalisaatio mukaan lupaprosessiin.
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Meidän ideat – Ryhmä 1

• Grynderi kasaa as-built-BIM-mallin ja tarjoaa siihen 
perustuen erilaisia elinkaaripalveluita

• BIM-mallit ajan tasalla hankkeen ajan ja niihin 
sisällytettävä kaikki asennusta varten tarvittavat 
detaljit

• BIM asentajan työkaluksi – automaattinen mittaus 
mallista

• Rakennusvirheiden kuuma linja, 24h korjauspalvelu 
(vähän kuin Autoliiton tiepalvelu) samalla data 
avoimeen pankkiin.
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Meidän ideat – Ryhmä 2

• Tuotelähtöisen tarjonnan (seinät) muuttaminen 
palveluksi

• Suunnittelun ja/tai rakentamisen kilpailuttaminen 
muualla kuin hinnalla (läpimenoaika, tulos, 
vaikutukset)

• Käänteinen kilpailutus antamalla tarjoajan speksata
ratkaisu ja sen toteutus 

• Lopputuotteen tai ratkaisun virtualisointi asiakkaan 
kokeiltavaksi tai arvioitavaksi

• Sopimusosapuolten riskien ja hyötyjen jakaminen

• Digitaalinen kaksonen jokaisesta 
rakennushankkeesta; tie, silta, palo…

• Vain yleiskaavataso

• Innovaatiokumppanuus byrokraattisten esteiden 
poistamiseksi ja hyötyjen realisoimiseksi

• Kohteiden vakuuttaminen turvaamaan projektin 
osallisia ja käyttäjiä tilanteessa, jossa yhdessä 
hyväksytty toteutus osoittautuu riittämättömäksi

• ”Raaka” tuottavuuden parantamisen edellyttäminen 
toimien perkaamiseksi ja huonossa maineessa 
olevien ”uudelleen nimeäminen” (esim. 
sarjatuotanto) niin, että niille saadaan sosiaalinen 
hyväksyntä

• Rakentamisen laatutason selkeämpi differointi niin, 
että tarjontaa on myös todella halpaan segmenttiin. 
Ei kuitenkaan alueellisesti eriytettynä.

• Rakennustyön dokumentointi jatkuvasti tallentavilla 
”rintataskukameroilla”

• Tuusulan moottoritie 8-kaistaiseksi oopperatalolle 
asti! Ratikka Tuusulaan.
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Meidän ideat – Ryhmä 2

• Siirretään yhdessä projektit 3D-ympäristöstä 5D-

avoimiin alustoihin. Vakioimalla/standardoimalla 

ohjelmat/menettelyt à rakennushanke on koko 

projektin ajan kaikkien osapuolten nähtävinä 

(rakennuttajan, suunnittelijoiden, 

komponenttituottajien, rakennustyömaan jne.)

• Avataan edellä esitettyjen alustojen data muiden 

hankkeiden käyttöön à syntyy valtavasti avointa 

tietoa, joka mahdollistaa uusia liiketoimintoja.

• Reaaliaikaisuus tiedossa/datassa erityisesti 

ylläpitoon à hyvinvointia edistävät rakennukset

• Retuperän VPK:n jo aikanaan esittämällä tavalla 

Finlandiatalon materiaaliksi valittava Styrox –

lisälämmöneriste, joka ei käyristy!

• Helsingin kaupungin katuosaston yksityistäminen

• ARA:n valmennus ja koulutus (urakoita ei tarvitse 

kilpailuttaa hinnalla)

• Kill YSE, sopimukset asiakastarpeen mukaisesti

• Koko kaavoitus-rakennuslupa-suunnittelu-

rakentaminen (-omistaminen) –ketjua sitova 

markkinatutkimus. Jokaisen rakennettavan 

hankkeen lähtökohdaksi asiakkaan tarpeet ja 

mahdollisuudet – ei norsunluutorni ohjaa valintoja.

• Asuntorakentamisen alv à 12% (ei toteudu)

• Kiinteistön omistajan/käyttäjän data-tarve ohjaa 

edeltävän ketjun; rakentaminen; suunnittelu etc. 

Datan tuottamista!

• Prosesseissa/ylläpidossa dataan perustuva 

päätöksenteko à tarpeet ovat muuttuneet, mutta 

onko päätöksenteko / sen kriteerit?

• Mallintamispakko julkiseen rakentamiseen

• Talotekniikka palveluna
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Meidän ideat – Ryhmä 2

• Rakennushankkeelle Advisory Board muulta alalta 
sparraamaan hanketiimejä digitalisaatiosta ja 
asiakasymmärryksestä. à tehdään kehitys ja 
oppimistyötä käytännössä

• Yliopisto- ja ammattikorkeakouluohjelmien ja –
resurssien alistaminen asiakaspalautteelle à
tuotetaanko sitä mitä asiakkaat tarvitsevat?

• Palvelumuotoilu jokaisen projektin prosessin 
ensimmäiseksi työvaiheeksi tilaohjelmaa ennen?

• Rakentamisen aikana asiakkaan mukana pitäminen, 
avoimuus, palaute ja kokemusten jalostaminen 
seuraavissa projekteissa.

• Palvelumuotoilu hanketiimille – mitä luvataan 
yhdessä loppukäyttäjälle ja avoin tieto siitä, kuinka 
toteutui

• Laatu oppiaineeksi (vrt. palvelumuotoilu)
• Tunnistatko asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan 

tarpeet?

• Asiakkaiden kuulemistilaisuuksia à mahdollisuus 
osallistaa

• Modulointi rakentamisessa à toimivia hyväksi 
havaittuja ratkaisuja

• Tuodaan rohkeita kokeiluja ilman, että 
epäonnistumisesta seuraa taloudellinen ongelma

• Massaräätälöinti käyttöön (yhteiset moduulit + 
personointi)

• Julkisten hankkeiden (myös yksityisten) 
kilpailuttaminen laajempina kokonaisuuksina 
(suunnittelu, 2 hanketta yhden sijaan)

• Rakennuskustannusten puolittaminen ja laadun 
parantaminen alan yhteiseksi haasteeksi

• Alueellinen näkökulma, yksi talo voi olla liian pieni, 
mutta kortteli sopiva yksikkö uusille palveluille

• Palvelun tuottajat aikaisemmin mukaan projektiin
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Meidän ideat – Ryhmä 2

• Vuorovaikutus- ja asiakaslähtöisyys valmennuksia

• Loppuasiakas mukaan aikaisemmin

• Koti mitä kaikkea se on asukkailleen –palvelut

• Rakentamisprosessin tiedonkulku

• Asiakas- ja käyttäjäkokemuksen ja arvioinnin 

virtualisointi (BIM-tutkiskelu + palautteen 

digitalisointi)

• Julkisten tie- ja katualueiden kaivuu- ja purkutöille 

vuokra 5000 €/kaista/pvä

• Tonttien rajojen hyötykäyttö

• Uudet omistajuuden mallit ja asuntojen muunnos 

(myös neliöt) asiakkaan tarpeen mukaan.

• Modulaarisuus, sekä prosessissa, että tuotannossa. 

Modulaarisuus laadun parantajana ei luovuuden 

tappajana.

• Palvelut ja palvelullistuminen, loppuasiakkaan 

parempi valikoima ja mahdollisuus vaikuttaa.

• Uusien kokeilujen riskien jakaminen, takuu jos 

homma ei toiminutkaan

• Tekes ja rakennusala – ei euroakaan 

tuotekehitystukia, vaan hyväksytyille kohteille 

”palauttamisvakuutus” à kokeillaan ja kehitetään 

kaupallisesti, pahojen virheiden paikkaus 

vakuutuksella

• Jatkossa kehitystutkimukset suunnattava niin, että 

toimialan toimijat poissuljetaan vastaajien joukosta ;)

• Olemassa olevien rakentamisprosessien analysointi, 

parhaiden ja kustannustehokkaiden mallien 

kokoaminen à rohkea pilotointi

• Robotisaatio hankintaehdoksi (”automatisoidun ja 

modularisoidun työn osuus”) ja hyödyt asiakkaalle (ei 

kehityskuluja pilottiasiakkaalle)
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Meidän ideat – Ryhmä 2

• Sisäilman ja rakenteiden anturointi ja seuranta 
jokaiseen rakennukseen sekä uusiin että vanhoihin

• Kodinkoneet palveluna
• Vuoroasuminen (vrt. vuoropysäköinti)
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Meidän ideat – Ryhmä 3

• Yhteiskunnan omistamia (julkinen sektori) 
rakennuksia, toimitiloja ja kiinteistöjä vapautuu 
tulevaisuudessa tai on jo vapautunut huomattava 
määrä. Lisätään alan toimijoiden tietoisuutta näistä 
(läpinäkyvyys) jolloin ala voi hyödyntää 
mahdollisuutta uusien hankkeiden tai asiakkaiden 
tarpeiden täyttämiseen.

• Muutosprojektien rohkea tuonti tilatarpeiden 
muuttuessa eli kiinteistöjen käyttötarkoituksen 
laajentaminen. ”Voiko virastotalossa nukkua öisin?”

• Lähiseudun palvelutarpeiden kartoitus esim. 
kyselyillä idea-illoissa à koko alueen kehittäminen 
à ”fasilitaattori-yritys” kerää palveluntarjoajat ja 
toteuttajat yhteen.

• Kasvatetaan ideakilpailut/aluekehittämishankkeet 
avoimiksi siten, että kaikki toimijat voivat tarjota omia 
hankkeitaan/omistamiaan alueen toimitiloja mukaan 
koko aluetta koskeviin ideariihiin.

• Otetaan nuorten osaaminen innovatiiviseen 
kehittämiseen vahvemmin mukaan

• Oma asenne pitää olla avoin. Kehitetään itseämme.

• Keskitytään vahvemmin tulevaisuuteen ja nuoriin.

• Kokeillaan rohkeammin uutta yhdessä. Unohdetaan 
kilpailu

• Parannetaan sitoutumista laatuun ja sen 
toteutumiseen. Kehitetään rakentamisen laadun 
mitausta.

• Valtakunnalliset pilottihankkeet siten, että 
raportoidaan paremmin mitä pilotoitu ja sen 
kokemukset à yhdessä oppiminen ja 
systemaattinen kehittäminen

• Laatuun otetaan mukaan myös arkkitehtooninen
laatu ja detaljien viimeistelyn laatu
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Meidän ideat – Ryhmä 3

• Kehitetään erilaisille käyttäjäryhmille erilaisia 
ratkaisuja, eri taloihin

• Operatiiviseen johtoon, hallituksiin mukaan 
monialaisempi porukka (arkkitehtejä, sosiologeja, 
opiskelijoita, miehiä ja naisia) haastamaan ajattelua 
aidosti

• Unohdetaan ensin raha ja mietitään mitä todella 
halutaan, tavoitellaan ja sitten tehdään se kuten 
”Löyly”

• Muutetaan perushankinta; ja valitaan nuori 
kokematon toimisto

• Rekrytointi rakennusalalle muilta aloilta. Saadaan 
osaamista ja ideointia täysin eri toimialoilta.

• Rakentamisen muuttaminen/ohjaaminen isompiin 
yhteistyökokonaisuuksiin (kaikki mukaan jo 
varhaisessa vaiheessa). Kumppanuus!

• Osallistetaan nuoria eri aloilta työpajamenetelmillä

• Loppukäyttäjän ja saatavilla olevien palveluiden 
valmennus jo kehitysvaiheessa. (helppous)

• Riskinottoa. Esim. oma ”divisioona” kokeilukohteiden 
rakentamiseen

• Yhteistyö ”kilpailijoiden” kanssa alan viemiseksi 
eteenpäin

• Konseptisuunnittelua ennen hankesuunnittelua

• Konseptisuunnittelua Big Roomissa tms. 
monialaisesti, myös nuoria, aikuisia, perheitä, 
senioreita mukaan.

• Konseptisuunnittelussa sama arkkitehti kun 
myöhemmissä vaiheissa, että hiljainenkin tieto siirtyy 
(vaikka optiolla)

• Yhteistyötä palveluiden kehittäjien kanssa elämisen 
palveluista
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Meidän ideat – Ryhmä 3

• Osallistetaan nuoria enemmän ja haetaan 
innovatiiviset loppukäyttäjätarpeet täyttävä ratkaisu

• Tehdään yhdessä ja siirretään kilpailu vähemmälle
• Oikeat työkalut ideoiden tuomiseen, kannusteet, 

mahdollisuus etäideointiin

• Rakentajien palkkiot sidotaan asukastyytyväisyyteen
• Asukkailta kysyttäviä asioita pitää kehittää 

systemaattisesti. Mitkä ovat arvot? (ekologia, 
sosiaaliset, taloudelliset arvostukset tms.). Millaisia 
elämäntapoja (liikkuva, jakamistaloutta hyödyntävä 
kokeileva, itsetekevä tms.). Millaiset perhekuviot 
(uusioperheet, muualla asuvat vanhat vanhemmat 
tms.) Eli ei kysytä suunnittelun tuloksia (parveke vai 
ei) vaan mitä tarpeita on?

• Helppo työpajamalli kaikkien osapuolten 
osallistamiseen. Tavoitteena loppukäyttäjän tarpeet.

• Yleinen ideapankki, jossa riittävä ja houkutteleva 
porkkana idean kehittäjälle.

• Rajapintojen avaaminen uusille kumppaneille
• Muutoksen välttämättömyydestä kertoiminen joka 

tasolla

• Ottamalla ”kaikki” mukaan tekemään/ideoimaan 
uutta (työmaalta alkaen)

• Palkitseminen uusista ideoista

• Asukkaiden osallistaminen alueelta mukaan uuden 
ideointiin à mitä haluaisin asunnoltani/asumiseltani 
nyt?

• Tieto työmaalle asti siitä kuinka tärkeä osa ketjua he 
ovat
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Meidän ideat – Ryhmä 3

• Tietomallien hyödyntäminen rakennusvaiheen 
jälkeen. Huoltokirjan laajentaminen laajempaan 
käyttöön. Rakennusvaiheen aikana kertyneen tiedon 
säilyttäminen ylläpitojakson tueksi sekä muutoksia 
varten. 

• Palveluiden käyttöönotto rakennushankkeen 
loppukäyttäjille. Ideat, palautteet, huolet esiin sekä 
luomaan uutta isolla joukolla. Alustan käyttö 
jatkuvana ennen hanketta, hankkeen aikana, 
hankkeen jälkeen à hankkeen muotoilu tarpeeseen 
+ ideoita seuraavaan

• Helppokäyttöisempien kokonaisuuksien tuominen 
kiinteistöjen käyttöön esim. toimitiloissa 
palvelupyynnöt: huolto, 
siivous…Yhteistyökumppaneiden palveluista 
alennusta à yhteistilaus. Palvelualustan 
laajentaminen muihinkin kuin 
kiinteistöpalveluihin/toimitilapalveluihin.
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• Kansainvälisten projektikehitysmallien laajempi 
hyödyntäminen

• Hankintalain innovaatiokumppanuus à kehitys

• Vaihemenettelyn laajempi hyödyntäminen

• Palveluiden paketoiminen ratkaisuiksi (asuminen 
palveluna, koulu palveluna) asiakaslähtöisesti.

• Yhteistoiminnan vastuiden jakaminen perustuen 
tarkoituksenmukaiseen malliin

• Rakentamisen ”TripAdvisor”

• Big Room –työskentelyn yleistämien myös 
tavanomaisiin hankkeisiin

• Koko rakennusalan yhteinen tietopankki ongelmille 
ja niiden ratkaisuille

• ”Tulkkien” käyttö kiistoissa (eli puolueeton 
rakennusalan osaaja ratkoo kiistat)

• Data ohjaamaan rakentamista ja suunnittelua, ei 
oletukset (vrt. rework)

• Digitaalisten verkostojen kehittäminen konkreettisiksi 
hankkeiksi alustoilta

• Moduuliperusteinen tuotanto laadun ja tehokkuuden 
lisäämiseksi

• Liiketoiminnan kehitysideat haetaan rakennusalan 
ulkopuolelta

• Organisaatioihin muutosagentteja (esim. 
palvelumuotoilija) riittävän paljon ja monipuolisesti, 
jotta kriittinen massa ylittyy

• Monitaitoiset tiimit työmaille, mallia autotehdas. 
Lisäksi rotaatio, jotta osaaminen kasvaa ja 
monipuolisuus syvenee.

• Rakentamisen TripAdvisor = julkinen loppuasiakkaan 
kohtaaminen digiuniversumissa
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Meidän ideat – Ryhmä 4

• Globaalit osaajaverkostot käyttöön digitaalisten 
alustojen kautta asiantuntijatyössä; tehtävä kuvataan 
alustalla, ratkaisut kilpailevat

• Projektien sijaan kehitetään huipputuotteita

• Suunnittelun joukkoistaminen = käyttäjät 
suunnittelijoiksi

• Rakennusalan TripAdvisor –tyyppinen platform

• Nuorten haastajatiimit jokaiseen hankkeeseen 
kehittämään kilpailevia ratkaisuja

• Rakentaminen moduulipohjaiseksi à moduulit 
huippuunsa kehitettyjä tuotteita

• Jokaisella yrityksellä ”Api” = avoin digitaalinen 
rajapinta tiedonsiirtoon

• Konseptien testaaminen sijoittaja-rahoittaja 
yhteistyön kautta (rahoituskelpoisuus)

• Moduulipohjaisten kokonaisratkaisujen 
vientipotentiaalin arvioiminen ja kehittäminen

• Tuotetaan lisää sisältöjä, ei pelkkiä rakennuksia. 
Rakennus on alusta, jossa kohdataan.

• Palveluklusterin luominen alan ympärille –
rakentaminen on palvelu

• ”rakentamispalvelu” –lopputuotteen määrittäminen ja 
sen kehittäminen

• Laadullisten kriteerien tuominen aiempaa useammin 
kilpailuihin

• Alalle avoin tietoalusta

• Perustetaan rakennusministeriö

• Pakotetaan poliitikot pitkäjänteisen 
infrarakentamisen taakse yli puoluerajojen 
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Meidän ideat – Ryhmä 4

• Uskalletaan tarkastella vastaako YSE nykyajan 

vaatimuksia tai uusia urakkamuotoja

• Positiivisempi sopimuskulttuuri

• Byrokratian kehittämien yksinkertaisemmaksi 

digitalisaation avulla

• Haasteita ratkotaan yhteistyössä esim. kuvien avulla. 

Esim. jos tehdään tällainen muutos se aiheuttaa 

tällaisen tilanteen / lopputuloksen kesken projektin

• Sovitaan projektikulttuuri, jossa syytöksiä ei 

hyväksytä, ongelmiin etsitään aina ratkaisu

• Investointilupa: yhden luukun periaate kaikkeen 

lovitukseen, joka hyödyntää digitaalisia alustoja

• Yhden A4:n mittaisen urakkasopimuksen laatiminen

• Puhu positiivisesti

• Markkinoi onnistumisia

• Katsotaan eteenpäin – tulevaisuus on siellä

• Otetaan ongelmista koppi. Syyttely pois, ollaan 

avoimia.

• Benchmark toiselta toimialalta parhaiden ratkaisujen 

tunnistamiseksi

• Parviäly käyttöön ongelmanratkaisuun

• Suunnitelmien arviointi VR-ympäristössä käyttäjä-

avatarien avulla = talo/kortteli/kaupunki on peli, jonka 

koko elinkaari käydään läpi simulaatiossa

• Avoin ”online-opisto”, johon kuka tahansa voi 

helposti (kännykällä) julkaista pikakurssin videolla 

tms.

• Osaajien on-line markkinapaikka vrt. urakka.com, 

freelance.com, fiverr.com

• Uusia asumismuotoja kierto- ja lainatalouden 

mukaan
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Meidän ideat – Ryhmä 4

• Haetaan kuluttajilta tietoa haasteista ja toiveista ja 
ratkotaan niitä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. 
Hyödynnetään ratkaisut maineen puhdistamisessa.

• Tehdään lupauksia siitä miten innovointia ja 
avoimuutta edistetään ja sitoudutaan niihin.

• Tehdään kumppanuussopimuksia, joissa sovitaan 
yhteistyömalli, jossa innovointi ja avoimuus 
hyödynnetään

• Hanki elämä –konsepti, joka tarjoaa asumisen, 
liikkumisen ja elintarpeiden kokonaisuuden palveluna 
halutun lifestyle-teeman mukaan: Maatiainen 1295 €, 
City 1795 €, Cosmopolitan 4999 €/kk

• Rakennusten sisäilma ja terveellisyys 
energiatehokkuuden edelle sääntelyssä ja 
määräyksissä

• Otetaan projektien kokouskulttuuriin mukaan 
säännöllinen palaveri/kokoontuminen, jossa mukana 
myös asiakas ja loppuasiakas. Tilaisuudessa voisi 
kertoa mitä osapuolet hankkeessa tekevät, tavoitteet 
ja pelot. Sopia yhteinen tavoite ja miten se 
saavutetaan.

• Toimintakulttuuria muutetaan avoimempaan 
suuntaan ”innovointi –työpajoilla”, joissa haasteita 
otetaan esille ja ratkotaan yhdessä.

• Rakennusalan mielipidevaikuttajat tuovat asiaa esille 
eri foorumeissa positiivisesti

• Projekteihin mukaan ”ei-alan” ihmisiä vrt. taiteen %-
periaate

• Oppimispankki = yritysten yhteinen verkkoalusta, 
jossa jaetaan hyviä ja huonoja 
ratkaisuja/kokemuksia ja oppeja mistä
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Meidän ideat – Ryhmä 4

• Tekesin tms. kehitystukea takaisin myös hankkeille, 
jotka eivät ”valloita maailmaa”, mutta parantavat alan 
tuottavuutta ja laatua

• Hankkeiden ansaintamallit vahvasti 
asiakastyytyväisyyteen perustuen

• Tekoäly mukaan suunnitelmien tekoon ja 
testaukseen käyttödataan tunnistamaan mikä on 
olennaista jne.
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Meidän ideat – Ryhmä 5

• Luodaan malleja, jotka ovat täysin läpinäkyviä à
läpinäkyvyys à luottamus à sitoutuminen à
onnistunut projekti

• Jaetaan #Best practice” käytäntöjä eri tasoilla, eri 
yhteyksissä, eri viiteryhmissä à luodaan jatkuva 
parantamisen into

• Sisällytetään jatkuvaan parantamiseen (Esim. 
PDCA) kaikkeen tekemiseen à arvioidaan ja 
kehitetään myös, ei ainoastaan suunnitella ja tehdä

• Hyväksytään, että kaikki tekevät virheitä à ei 
syytellä vaan etsitään yhdessä ratkaisu

• Katsotaan enemmän peiliin à mitä voin kehittää 
omassa tekemisessäni

• Ajatellaan yhteistä tavoitetta, jos yksi menestyy / 
mokaa niin onnitellaan kaikkia / etsitään ratkaisu 
yhdessä à tästä toimintamalli

• Jatkuvan parantamisen toimintamalli hankkeen / 
alan yhteiseksi: yhdessä arviointi ja kehittäminen

• Innovatiivisuus/tuottavuus: rakennusalan tuottavuus 
on tunnetusti heikko. Digitaalisuus mahdollistaa 
tuottavuuden/tuotannon pullonkaulojen 
tunnistamisen à kerätään ja hyödynnetään data

• Unohdetaan arroganssi, toteutetaan kohteet 
asiakkaille

• Osaoptimointi koko ketjussa on ehkä suurin 
tehottomuuden lähde alkaen viranomaistoiminnasta 
ja päätyen rakennustyömaalle

• Robotiikan hyödyntäminen työmaaolosuhteissa
• Asumismuotojen tunnistaminen tulevaisuudessa. 

Asunnot pitäisi olla helposti muokattavissa. 
Siirrettävät asuntomoduulit.
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Meidän ideat – Ryhmä 5

• Jaetaan kokemuksia; sekä epäonnistumisia, että’ 

onnistumisia – opitaan niistä

• Ei puhuta pahaa alasta

• Itsekritiikin ja kritiikin asiallinen käsittely

• YSE kirjoitetaan vastaamaan nykypäivää

• Vuorovaikutus osaksi alan koulutusta

• Yritysten rajoja rikkovat yhteiset kehityshankkeet

• Suomen kilpailukyky-foorumi, joka kehittää koko alaa 

varmistaen kilpailukyvyn jatkossa

• Suunnitelmallinen urakierto/osaajavaihto yritysten 

välillä (ja alojen välillä)

• Asiakaslähtöisyys ja –asenne koulutukseen kaikille 

tasoille

• Ammattijargonin vaihto yleiskieleen

• Edistetään alan monimuotoisuutta à palkataan 

ihmisiä erilaisilla koulutustaustoilla, lisää naisia alalle

• Lisätään alan houkuttelevuutta

• Palkataan palvelumuotoilijoita kertomaan mitä 

asiakkaat haluavat

• Poistetaan yritysten väliset rajat – yhteiset tilat, 

yhteiset johtajat ja johtoryhmät à rakennusala 

yrityksenä

• Kielletään asianajajien ja sopimusten käyttäminen

• Benchmarkataan hyviä käytäntöjä finanssialan 

toimintakulttuurin muuttamisesta

• Arvioidaan jokaisessa projektissamme avoimesti sitä 

mikä tuottaa arvoa asiakkaalle, poistetaan rohkeasti 

arvoa tuottamattomia toimintoja.
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Meidän ideat – Ryhmä 5

• Jakamalla tietoa onnistumisista ja kehitettävistä 
asioista (virheet, puutteet yms.)

• Tietomallien standardisointi
• Rakennusalan imagon parantaminen. Kerrotaan itse 

positiivisesti, media mollaa ”bad news are good
news”

• Tilojen standardisointi mahdollistaisi 
moduulirakentamisen määrän kasvun

• Hukkaa pois koko prosessista, pidettäisiin ihmiset 
tiiminä pidempään koko prosessin keston ajan 
(suunnitelmallisesti)

• Puretaan siiloja, toimialan sisäisiä jaotteluja à
lisätään yhteistyötä ja ristiinoppimista

• Haetaan oppeja muilta toimialoilta

• Sovelletaan ”open book” –periaatetta ja 
mahdollistetaan jatkuva parantaminen

• Annetaan valta niille, joilla on paras tietämys 
kustakin asiasta à ne suunnittele työn tekemisen, 
jotka toteuttaa / se, joka toimittaa suunnittelee detaljit

• Pysäytetään toiminta hetkeksi ja aloitetaan puhtaalta 
pöydältä

• Toimijoiden roolinvaihto ”-peli”. Asettautuminen 
toisten toimijoiden tilanteisiin ja myös erilaisten 
asiakkaiden tilanteisiin.

• Laatu: hinta-laatu-aika on rakentamiselle epäselvä
• Lähdetään aidosti tavoittelemaan laadukasta 

projektitoteutusta ja tuotetta unohtaen, että se on 
kallista tai kalliimpaa

• Osoitetaan kunnioitusta toinen toisillemme: 
arvostetaan osaamista (näkyy hankinnoissa), ei 
hyväksytä vaillinaista (suunnittelun johtaminen) 
tekemistä tai huonoa toteutusta
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Meidän ideat – Ryhmä 5

• Lisätään rakennusalan eri toimijoiden ymmärrystä 
toistensa työstä (suunnittelijat ymmärtävät työmaan 
tarpeet, rakennuttaja ymmärtää käyttäjän tarpeet 
jne.)

• Kehutaan toistemme onnistumisia julkisesti

• Pyritään löytämään ratkaisut yhdessä, ei pimitetä 
ongelmia

• Ollaan avoimia

• Alan koulutuksiin pakollinen harjoittelu

• Rakennusyrityksissä, suunnittelutoimistoissa, 
rakennuttajalla ja kiinteistöomistajalla – kaikki 
kävisivät kaikki kolme läpi

• Hankkeen/projektin alkuun päivä/pari 
tyky/strategiapäivät, joissa luodaan yhteiset 
tavoitteet avoimesti ja luodaan luottamuksen ilmapiiri

• Yhteisen tekemisen korostaminen à kaikkien 
tekijöiden nimet esiin, kuten elokuvissa

• Kaikki tekijät asiakaspalautteen piiriin

• Pystyykö digitalisaatio tehostamaan prosesseja?

• Tuotetestaus ja –vertailu myös asuntotuotantoon ja 
arvioidaan koko ketju

• Yhteinen näkemys hinta/laatu kilpailutuksen 
kriteereistä
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Meidän ideat – Ryhmä 7

• Näkökulmana rakennusala laajasti: viranomaiset, 
suunnittelijat, urakoitsijat, materiaalitoimittajat, 
isännöitsijät, kiinteistönomistajat

• Tietomallin käyttäminen edellytysten parantaminen

• Prosessista yksi taho kokonaisvastuussa

• Kaikki tahot pitävät minkä lupaavat à uusi asenne
• Loppukäyttäjä mukaan prosessin alusta alkaen

• Teknologian kehitys kärkihankkeeksi (esim. 
tietomallit) ja resurssien merkittävä kasvattaminen

• Ammattiylpeyden ja alan houkuttelevuuden 
parantaminen huippuunsa

• Yliopistot ja korkeakoulut laajemmin kytköksissä alan 
kanssa

• ”Verrokki” käyttäjäryhmä suunnitteluun mukaan, jos 
hankkeelta puuttuu loppukäyttäjät

• Tietomallin koeponnistus kaikkien osapuolten kanssa 
ennen rakennustyön aloitusta à analyysi

• Heti alkuun mahdollisimman laaja asiantuntemus à
oikea suunta

• Käyttäjän sitouttaminen mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa

• VR ja AR teknologian hyödyntäminen suunnitelmien 
toimivuuden testaamiseen mm. tilasuunnittelussa

• Ymmärretään ja kuullaan kohdeasiakkaita ja 
rakennetaan ja suunnitellaan kohteita, jotka ovat 
oikeasti toimivia, laadukkaita ja tarpeiden mukaisia

• Hyödynnetään teknologiaa lopputuotteen 
testaamisessa ennen lopullista päätöstä ja aloitusta

• Rakennuksiin lisää älyä, jolla voidaan paitsi seurata 
tilojen toimivuutta niin käyttää tieto uusien 
hankkeiden toteutuksessa
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Meidän ideat – Ryhmä 7

• Imagomarkkinointia rakennusalan työvoimalle

• Jokaiselle työmaalle pakko palkata 10% 

työntekijöistä oppisopimuksella paikallisista 

ammattioppilaitoksista

• Suunnittelutoimeksiannoissa (ARK, RAK…) 

velvoitetaan SLV-toimiston palkkaavan 1 alan 

opiskelijan jokaista 10 vakituista kohden

• Vastuun korottaminen: jokainen vastuussa omasta 

suorituksestaan ja myös asiakaskokemuksesta

• On-line viestintätyökalujen ja viestinnän 

kehittäminen: viranomainen à loppukäyttäjä

• Työmaan TR-mittauksen kaltainen analyysityökalu 

työmaan ulkoisen ja sisäisen viestinnän seurantaan

• Vaihdetaan koko porukka niin saadaan muutos 

aikaan

• Uudenlaiset kumppanuusmallit käyttöön laajemmin 

à samalle puolelle

• Digitaaliset välineet työntekijätasolle

• Kutsutaan muilta aloilta ihmisiä alalle vahvistamaan

• Innostutaan ihan aidosti ja julkisesti

• Yhteisisä T&K hankkeita enemmän

• Rakennetun ympäristön kokonaisajattelu vahvemmin 

käyttöön à alustatalouden tekijäksi

• Asiakastarve prosessin lähtökohdaksi

• Ennen prosessin alkua riittävästi aikaa ideointiin 

yhdessä miten täyttää asiakastarve (kaikki 

prosessiin osallistuvat)

• StartUpit mukaan kehitykseen, annetaan tilaa ja 

mahdollisuuksia
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Meidän ideat – Ryhmä 7

• Vahvistetaan teknologia palvelemaan kehitystä 
(robotiikka, oppiva koneäly…)

• Koko asiakasketjun ymmärtäminen ja sen 
hyödyntäminen rakennetun ympäristön 
toteutuksessa ja ylläpidossa

• Käyttäjien (asiakas/loppuasiakas) osallistaminen 
alan kehittämiseen

• Keskustelu- ja tiedonvaihtoalustojen kehittäminen

• Yhteisen vaikuttamisen tehostaminen (esim. 
lainsäädäntö/normit)

• Ymmärrys ympäristöstä / kaupunkirakenteesta, jossa 
toimimme

• Tuotantolähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen

• Läpinäkyvä prosessi, löydettävissä digialustalta

• Ammattiylpeyden ja laadun pitäisi nousta 
korkeammalle. Hukkaa syntyy, kun yksinkertaisia 
asioita tehdään kahteen kertaan korjailtaessa

• Alalle toivoisi syntyvän lisää uutta ja kansainvälistä 
kilpailua ravistelemaan totuttuja käytäntöjä, ehkä 
virtuaalinen rakennusliike

• Kiinnitetään urakkasopimuksen hinta (+/- 10%) 
kohteen käyttäjien antamaan palautteeseen 1 v. 
päästä valmistumisesta

• Ei käytetä sopimusehtoja (YSE, KSE) vaan 
kirjoitetaan tärkeimmät asiat max. 5 sivun / 
konsulttisopimuksen

• Edellytetään (tilaaja) palveluntuottajalta alle 30 v. 
henkilöiden palkkaamista työmaatoimihenkilöiksi 
(min 50% koko vahvuudesta)



Lu
ja

 v
uo

si
 2

01
7

Meidän ideat – Ryhmä 7

• Yhdessä sovitut tavoitteet yhteistyömalleihin ja 
samat tavoitteet sovelletaan työmaakohteisiin 
työntekijätasolle asti

• Hankkeisiin liitetään mukaan innovatiivinen demo-
osia, jossa uusia avauksia voidaan testata / käydä 
laajemmin keskustelua ja ajatuksenvaihtoa, jossa 
myös määräyksiä ja normeja voidaan 
kyseenalaistaa.

• Jatketaan samaan malliin kuin tähän asti

• Kaikessa toiminnassa tulisi miettiä tuotteen eli 
kiinteistön loppukäyttäjiä ja käyttäjäkokemusta

• Olisi investoitava aikaa kriittisesti miettiä miten 
asioita voisi tehdä toisin, ketterämmin, edullisemmin 
tai laadukkaammin

• Otetaan käyttöön vuorovaikutusta paremmin ja 
joustavammin tukevia tapoja viestiä ja toimia

• Ymmärretään, että ketterien uusien 
teknologiayritysten on helppo oppia kiinteistöala ja 
että kiinteistö- ja rakennusalan on erittäin vaikea 
uudistua ja omaksua teknologiayritysten malli esim. 
wework ja airbnb

• Pakotettava jokainen rakennusprojektiin osallistuva 
yritys osallistumaan startuppien rahoittamiseen 1% 
vuotuisesta liikevoitosta

• Big Room –työskentely standardoitava ja 
velvollisuudeksi ottaa käyttöön kaikissa hankkeissa = 
kirjoitetaan osaksi YSEä
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Meidän ideat – Ryhmä 8

• Lisätään nuorten kuuntelemista eri muodoissaan

• Palkataan oikeita palvelumuotoilijoita

• Lisätään yhteistyötä startuppien kanssa

• Kannustetaan johtoa ja asiantuntijoita tuomaan 
omaa asiantuntijuuttaan mukaan some-keskusteluun

• Lisätään erilaista osaamista organisaatioihimme 
toisilta aloilta

• Synnytetään digital-twin kaavoitusvaiheesta 
elinkaaren loppuun

• Aloitetaan alan some-keskustelu aidosti RT:n/Rakli:n
fasilitoimana, näiden some-sivuilla

• Haetaan alalle uusia start-uppeja ”Build Your
Funding” –sijoituskilpailun kautta

• Modernisoidaan alan työaikajärjestelyitä. Lisätään 
joustavuutta ja mahdollisuutta tehdä työtä eri tavoilla.

• Asetetaan loppuasiakas aidosti rakentamisen 
keskiöön

• Selkeytetään rakentamisen monimutkaisia 
tuotantoketjuja.

• Tehdään rakentamiseen kansallinen digiloikka-
ohjelma.

• Haetaan uusia liittoumia rakentamisen ulkopuolelta 
tulevien toimialojen kautta.

• Nostetaan asiakaskokemus strategisen mittariston 
kärkeen

• Luodaan innostavia alustoja/tapaamisia muiden 
alojen toimijoille à houkutellaan yhteistyöhön

• Johtamisessa tavoitteeksi aina kansainvälisyys

• Alan yhteiset sopimukset tarkastuksen alle

• Enemmän aitoja yhteisiä kehitystapaamisia
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Meidän ideat – Ryhmä 8

• Kumppanuutta / vuorovaikutteisuutta
• Asennemuutosta, pois ”mörökorvaisuudesta”
• Vältettävä liika kustannuspainoitteista ajattelua (à

raha ohjaa liikaa)

• Alalle saatava enemmän nuoria, alasta saatava 
kiinnostava

• Teknologian kehittämisen rinnalle palvelu ja 
sosiaalisten innovaatioiden kehittämistä

• Alan ulkopuolisten auditointien käyttö normiston ja 
viranomaisohjeistuksen purkamiseen

• Verkostojohtamisen osaamista koulutuksella

• Teollistamisprosessien kehittämistä
• Datan kerääminen anturien ja sensorien avulla
• Läpinäkyvyyttä rakenteilla oleviin asuntokohteisiin –

jatkuva näkymä omaan tulevaan asuntoon

• Ilmastomuutos-näkökulma korostuneesti esiin
• Avoimet webbi-kamerat asunnonostajille, monesta 

kulmasta kuvaaminen
• Sallitaan normeista poikkeaminen kohdekohtaisin 

perustein + korkeammilla lupamaksuilla
• Kerrostalotehtaat rakenteille
• Uusien teknologioiden (AR, tekoäly jne.) rohkea 

hyödyntäminen
• Ohjataan työmaat ajantasaisella tiedolla digi-

ratkaisuja hyödyntäen
• Jatketaan Kira-digin jälkeen digikehitystä yhteisissä 

innovaatioverkostoissa
• Omat toimialajärjestöt mukaan lukien 

edunvalvontajärjestöt – ovatko oikeasti ajassa kiinni / 
tarpeen – uudistumistarve!
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Meidän ideat – Ryhmä 8

• Kunnioita toisia ja ole ylpeä omasta tekemisestä

• Omaksu Lean rakentamisen käytäntöjä ja vie ne 
normaaliksi toiminnaksi

• Luovutaan siiloista ja kehitetään yhdessä alan 
käytäntöjä

• Kehitetään yhdessä alalle alusta tiedon 
virtauttamiseksi eri osapuolten kesken

• Ollaan avoimia uusille teknologioille ja yrityksille

• Lisätään resursseja ja koulutuksia yritystason
vaatimusten toteuttamiseksi – esim. digitalisuuden 
edistämiseksi

• Kootaan yhteen alan monia järjestöjä ja yhteisöjä. 
Toimitaan yhdessä samaan suuntaan.

• Tarkastellaan kuinka ”maailmalla” nämä asiat 
hoidetaan esim. Ruotsi tai Saksa

• Kokeilukulttuuri yritysten vahvaksi toimintatavaksi

• Yritysten innovaatio-hubeja käyttöön ja yhteisiksi 
alustoiksi

• Rohkeita visionäärisiä tutkimuksia/ideointeja esim. 
verotuksen kehittämiseen

• Globaali uusien ideoiden kilpailu

• 3D-suunnittelun edelleen edistäminen

• Moduulirakentamisen lisääminen

• Normaalisuunnittelun siirtäminen allianssi-tyylisiin 
Big Roomeihin

• Julkinen ja avoin asiakaspalautejärjestelmä, sekä 
asunnonostajille, rakennuttajille että 
rakennusliikkeille

• Alan koulutuksen kehittämien kohti parempia 
vuorovaikutustaitoja
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Meidän ideat – Ryhmä 8

• Julkisissa hankinnoissa kohti allianssimallia 
siirtyminen

• Normitalkoot oikeasti käyntiin
• Alan koulutuksessa jo panostettava 

asiakaslähtöiseen ajatteluun
• Viestinnän parantamien alan sisällä, 

asiakasviestinnässä sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa

• Viestintätaitojen painottaminen toimialan 
koulutuspaikoissa ja tutkinnoissa

• Systemaattinen osaamisen uudistaminen yritysten 
johdon agendalla korkealle

• Panostetaan ihmisten johtamiseen ja toimivien 
tiimien kokoonpanoon

• Koulutusta koko organisaatiolle uudistumiseen à
aloitetaan ylimmästä johdosta

• Kokonaisprosessin kuvaus alan yhteistyönä 
tutkijoiden toimesta à raaka-aineeksi yritysten 
prosessien kehittämiseen

• Open Innovation –platform asumisen tarpeiden 
määrittelyyn à alusta globaali suomalainen alusta à
tulokset alalla käyttöön vapaasti

• Digitaalisten palvelujen infra-alustan ja sen 
protokollan määrittely

• Eri asiakastarpeiden määrittely raaka-aineeksi 
kehittämiseen

• Palvelualustan tuotanto RT:n/Raklin toimesta 
startup-yhteistyönä

• Asiakaspalautteen integrointi osaksi palvelualustaa. 
Palaute avointa ja läpinäkyvää.

• Tilat palveluna ja tavoitteena organisaatioiden 
kilpailukyky ja arjen sujuvoittaminen



Lu
ja

 v
uo

si
 2

01
7

Meidän ideat – Ryhmä 8

• Muuntokoulutetaan rakennusinsinöörejä 
tekoälyosaajiksi

• Uudistetaan nykyiset urakkamallit
• Valvonnan tason nostaminen
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Meidän ideat – Ryhmä 11

• Rakennushankkeet esitellään netissä
• Kutsutaan rakennusaineiden tuottajia Lujariiheen
• Kutsutaan tubettajia Lujan rakennushankkeisiin
• Tehdään yhteistyötä matkajärjestäjien kanssa

• Vaihdamme enemmän ajatuksia ja ideoita eri 
osastojen ja osaajien kesken

• Kartoitamme asiakkaiden tarpeita erilaisilla 
menetelmillä, hyödynnämme tässä digitalisaatiota

• Koulutetaan henkilökuntaa jatkuvasti, jotta ollaan 
osaamisen ytimessä

• Otetaan johtoryhmään kerran vuodessa joku uusi 
henkilö talosta, ei tittelin perusteella

• Tehdään alasta houkutteleva vaihtoehto nuorille. Vrt. 
jääkiekko-yleisurheilu. Lahjakkaat pakkaantuvat liian 
kapealle sektorille

• Otetaan töihin ihmisiä rakennusalan ulkopuolelta
• Kysytään useammin ”Miksi?”
• Hyödynnetään enemmän Big Dataa eikä kysytä vain 

muutamalta mielipidettä

• Yritykseen palkattava futuristi, jonka ainoa tehtävä 
on löytää millaisia signaaleja löytyy asioista, joita 
asiakkaat eivät vielä edes tiedä haluavansa

• Rohkeampaa & rennompaa viestintää, jolla 
herätetään kiinnostus

• Rakennus-alan mahtisaarnaaja kiertämään 
peruskouluihin

• Alan palkinto
• Menemme ”vaihto-oppilaaksi” toiseen firmaan, ei 

vakoilemaan vaan avartamaan näkemystä
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Meidän ideat – Ryhmä 11

• Huomioidaan aidosti reklamoiva asiakas eikä 
kategorisoida ”vaikeaksi”

• Tehdään rakennushankkeesta aina ”peli”, jota kaikki 
osapuolet pelaavat/päivittävät, näin nähdään 
ennakkoon eri näkemykset

• Johto laskeutuu ”norsunluutornista” à jokainen 
”toimistoväestä” kerran vuodessa viikoksi työmaalle / 
tehtaalle à ymmärrys oikeasta elämästä kasvaa J

• Työaika = 6 tuntia per päivä + ei työajan valvontaa 
à vastuu työntekijän (kyttäys-mentaliteetti pois)

• JoRy vaihtuu kerran puolessa vuodessa

• Johtoryhmässä mukana aina yksi ruohonjuuritason 
henkilö. Vaihtuva esim. 6 kuukauden välein.

• Hyvä käytös tittelistä riippumatta

• Pääkonttori keskelle kaupunkia

• Alihankintaa matalapalkkaisemmista maista

• Ei tuomita virheistä sillä ne ovat ainoa keino nähdä 
missä voi parantaa

• Alamme systemaattisesti vaikuttamaan 
asennekulttuuriin

• Laitamme asiakkaan ykköseksi / kartoitamme 
asiakkaan tarpeet

• Perehdytään digitaalisiin ratkaisuihin ja valitaan 
rohkeasti oman liiketoiminnan kannalta hyvä 
toteutukseen

• Tehdään oma kännykkäpeli – LujaBirds

• Siirrytään avo-/monitilatoimistoon

• Tietomallinnetaan asiakkaan hulluimmatkin toiveet 

• Otetaan mukaan ideoijia eri aloilta / genreistä

• Nuoria mukaan
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Meidän ideat – Ryhmä 11

• Lisää naisia johtotehtäviin!

• Trendien tarkkailija tutkimaan missä muualla 
mennään. Ei oto vaan fulltime!

• Titetomallintaminen ja sen osaaminen à akatemia jo 
palkkalistoilla oleville ja nimenomaan 
ruohonjuuritasolle.

• Jotta ala kiinnostaa on työpaikoista tehtävä 
houkuttelevia nuorille vrt. Konecranesin nostureiden 
ohjauksen pelillistäminen.

• Ennakkoluulottomuutta johtajille, rohkeutta heille 
tarttua uusiin ideoihin, kykyä itse oppia uutta ja 
myöntää jos ei osaa

• Ei lannisteta ideoijia eikä heidän ideoitaan. Palkitaan 
heitä. Nostetaan osaajia esiin.

• Perustetaan alan yhteinen foorumi, jossa asioita 
pallotellaan

• Ei tuomita virheistä sillä ne ovat ainoa keino nähdä 
missä parantaa
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Rakennusalan haasteet – Tilaisuuden arviointi

Finlandia-talo 30.8.2018
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Tilaisuuden arviointi, keski-arvo 3,6/4,0

Täysin 
erimieltä Eri mieltä Samaa 

mieltä
Täysin 
samaa 
mieltä

Keski-
arvo

Työpaja ylitti ennakko-odotukseni 2 16 12 3,33

Pystyin tuomaan omat ajatukseni esiin 
työskentelyn aikana

9 21 3,70

Huomioin muiden näkökulmat työskentelyn 
aikana

14 15 3,52

Sain uusia ajatuksia ja/tai näkemyksiä 
aiheesta

2 12 16 3,47

Voisin suositella vastaavanlaista työpajaa 
muille

8 22 3,73

90% vastaajista on kiinnostunut osallistumaan aihetta edistävään jatkotilaisuuteen.
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Vapaa palaute

• Hienosti suunniteltu ja fasilitoitu tilaisuus!

• Kuvittaja oli hauska ja hyödyllinen!

• Hyvin fasilitoitu.

• Hieno foorumi joka tuo eri toimijoita keskustelemaan 
avoimesti yhdessä.

• Odotukset olivat kovat. Tilaisuus hyvä.

• Tykkäsin tilaisuudesta J Lisää…

• Hieno tilaisuus

• Hyvä! Kiitos. Ei ollut ajanhukkaa.

• Sopivat ja innostavat johdanto-alustukset.

• Hyvin fasilitoitu.

• Paljon tuttuja.

• Päivän muut hommat jäivät tekemättä, vaan ei 
malttanut lähteä kesken pois J

• Hyvä oli, että pöytäkunnat olivat jo jaettu alussa!

• Kiitos järjestäjille; innostava ja positiivinen tilaisuus! 
Kiva avaus alan yhteisen kehittämisen suuntaan.

…..

• Tuleviin tilaisuuksiin voisi kutsua enemmän 
osallistujia alan ulkopuolelta. Erityisesti aloilta, joissa 
muutos on ollut suuri.

• Ettei liimaudu Lujataloon olisi hyvä jos järjestäjä 
vaihtuisi vuosittain.

• Hieman enemmän olisi voinut vielä rikkoa 
pöytäkuntia työskentelyn aikana.

• Lyhyempi ja tiiviimpi riittäisi

• Lisää innostavuutta alkuun!

• Missä/miten haltuunotto suunnitelmien jatkolle?
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Kiitos


