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Rakennustuotanto ja -talous 

Arvoketjun hallinta 
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BIM??? 
 

• Onko BIM pelkkää hypetystä, vai realismia? 
 

• Pitääkö ICT jakaa: 
 
• IT, Information technology    

 
• CT, Communication Technology 
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• Tukea hankkeen päätöksentekoprosessiin 
• Sitouttaa osapuolet hankkeen tavoitteisiin 

mallin avulla 
• Havainnollistaa suunnitteluratkaisuja 
• Auttaa suunnittelua ja suunnitelmien 

yhteensovittamista 
• Tukea hankkeen kustannus- ja 

elinkaarianalyysejä 
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Mallinnukselle asetettuja tavoitteita 

• Nostaa ja varmistaa rakennusprosessin ja 
lopputuotteen laatua 

• Tehostaa rakentamisen aikaisia prosesseja 
• Parantaa turvallisuutta rakentamisen aikana 

ja elinkaarella 
• Tukea hankkeen tietojen siirtämistä 

käytönaikaiseen tiedonhallintaan 
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Haasteet 
 

• Projektikohtainen alin tarjoushinta, ei 
elinkaarta 

• Rakennusklusterin vanhanaikainen 
toimintakulttuuri  laaduntuottokyky 

• Rakennusprojekti on virtuaaliyritys 
• Ostettavat palvelut pienissä palasissa 
• Toimitusketjujen hallinta vs. 

projektitoiminta 
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Rakennustuotanto ja -talous 

Tavoitteet 1 

• Monipuolinen – analyyttinen tapa hallita 
prosessien tehokkuutta 

• Integroi ja sisältää moniulotteisia 
toiminnan ohjaamisen näkökulmia: 
• JIT, just in time 
• Laatujärjestelmien hallintaa 
• Tiimityön omaksumista 
• Toimittajien orkestrointi 
• etc 
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Tavoitteet 2 (Lean) 

• Lyhyesti: tehdään vähemmällä 
enemmän 

• Tärkein tavoite on hukan eliminointi ja 
arvon tuottaminen asiakkaalle 

• Erittäin tehokas, kun sovelletaan koko 
arvoketjussa ja huomioidaan kaikki 
osapuolet asiakas, suunnittelijat, 
valmistajat, alihankkijat..) 
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Tuoteosatoimittajat 

• Rakennusprojektin prosessikuvauksissa 
toimittajien rooli on jäänyt taka-alalle 

• Toteutuskelpoisuus 4D:n avulla 
• Löytää tietomallien tarjoamia uusia 

mahdollisuuksia tuoteosatoimittajille 
• Etsiä keinoja, kuinka tuoteosatoimittaja pääsisi 

mukaan hankkeisiin nykyistä aikaisemmassa 
vaiheessa 

• Määrittää hankkeen lähtötietojen 
minimitietosisältö, jota kannattaa hyödyntää 
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YTV 2012 
 

• Hyvä tarkoitus levittää tietämystä 
• Tarjouksia pyydetään YTV:n mukaan; ei toimi 
• Pitää ymmärtää, mitä oikeasti halutaan ja 

keneltä 
• Sopimusten tekeminen oikein on oleellinen 

osa hyvälle lopputulokselle 
• Osa 14 – rakennusvalvonta tulossa 
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Luonnossuunnittelu 
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Toteutussuunnittelu 
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Asemakaava 

Maankäytön suunnittelu 

VIRTUAALINEN 
RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

INFRA BIM 

Mallintamisen visio 

BIM 
Rakennus 
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