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KiraDigi hanke pähkinänkuoressa
● Taustalla kuluttajan palvelukokemuksen parantaminen 

rakennushankkeessa digitaalisen 
yhteishankinta-alustan avulla

● Tavoitteena validoida yhteishankinta-alustan 
markkinapotentiaalia tuottamalla yhteishankintakaupan 
kokeiluversio ja testaamalla sitä asiakkailla

● Rahoitushakemus hyväksyttiin toukokuussa 2017
● Alpha versio livenä heinäkuussa 2017
● Kokeiluversio livenä lokakuussa 2017
● Testattu yhdeksässä Firan linjasaneerauskohteessa
● N. 500 uniikkia käyttäjää 21.12.2017 mennessä
● Tunnistettu potentiaali perustuu kvalitatiiviseen 

palautteeseen ja havaittuun yleiseen kysyntään



Tausta ja tarve
● Kuluttajan palvelukokemus rakennushankkeessa
● Läpinäkyvyys asukas- ja toteuttajayhteisöjen välillä
● Yhtenäinen digitaalinen palvelukokemus 

rakennushankkeen elinkaarelle
● Asukkaiden kiinnostus edullisiin ja naapurien tekemiin 

hankintoihin
● Yhteishankinta-alusta, jonka avulla asukkaat voivat 

yhdessä naapuriensa kanssa suunnitella ja tilata 
tuotteita ja palveluita koteihinsa

● Kokeiluhankkeessa luotava sovellus on digitaalisen 
alustan prototyyppi taloyhtiön yhteishankintoihin
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● Tavoite:
○ Luoda alustasta prototyyppi ja testata sitä ainakin yhdessä 

putkiremonttihankkeessa.
● Tulos:

○ Alustasta luotiin kaksi erilaista prototyyppiä
■ 1. Visuaalinen laatutasovalitsin, jossa yhteishankinta perustuu 

siihen, että taloyhtiö valitsee laatutason yhdessä
■ 2. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa, jossa 

yhteishankinta perustuu siihen, että yksittäinen talous saa 
hankinnan sitä edullisemmin mitä useampi yksittäinen talous 
tekee saman hankinnan

● Hyödynnettävyys ja vaikutukset
○ 1. Visuaalinen laatutasovalitsin:

■ Prototyyppi hyödynnettävissä heti
■ Parannettu asiakaskokemus loppukäyttäjälle (voi tehdä valinnat 

etänä) ja tehostettu palvelutuotanto rakennusliikkeille (vähenetty 
paperityö)

■ Hyödynnettävissä esim. taloyhtiöiden päättäessä yleisestä 
laatutasosta linjasaneerauksessa -> Asukkailta saatujen 
toiveiden mukainen valinta entistä helpommin

○ 2. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa:
■ Luodun prototyypin hyödyntäminen vaatii jatkokehitystä

○ Yleisesti:
■ Yhteisöllisyys voi vähentää yksinäisyyttä, vaikutukset nähdään 

pitkällä aikavälillä

Tavoitteet & tulokset

Visuaalinen laatutasovalitsin
fira.fi/hasu/hjeltinmaki/

Tuotteiden ja palveluiden 
yhteishankintakauppa

yhteishankinta.hasuboxi.com/



● Tavoite: 
○ Yhteishankinta-alustan vähimmäisvaatimukset täyttävä kokeiluversio (prototyyppi), joka olisi 

testikäytössä vähintään yhdessä seuraavista linjasaneerauskohteista: As Oy Hämeenvaaran Veitsitien ja 
As Oy Kulosaarenkoti.

● Tulos:
○ Prototyyppi 1. Visuaalinen kylpyhuoneen laatutasovalitsin prototyyppiä testattiin 6 hankkeessa ajalla 

heinäkuu–marraskuu 2017
■ As Oy Järvenpään Hjeltinmäki (16 huoneistoa)
■ As Oy Niemenmäentie 2 (13 huoneistoa)
■ As Oy Orioninkatu 11 (24 huoneistoa)
■ As Oy Värjärintie 5 (16 huoneistoa)
■ As Oy Värjärintie 7 (12 huoneistoa)
■ As Oy Vihertöyry (61 huoneistoa)

○ Prototyyppi 2. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa prototyyppiä testattiin 3 hankkeessa 
ajalla 20.10.–6.11.2017

■ As Oy Vaasankatu 18 (38 huoneistoa)
■ As Oy Eteläkärki (111 huoneistoa)
■ As Oy Hämeenvaaran Veitsitie 14,16 ja 17 (70 asuntoa)

● Hyödynnettävyys ja vaikutukset
○ Prototyyppi 1.

■ Prototyyppi hyödynnettävissä heti
■ Parannettu asiakaskokemus loppukäyttäjälle (voi tehdä valinnat etänä) ja tehostettu 

palvelutuotanto rakennusliikkeille (vähenetty paperityö)
■ Hyödynnettävissä esim. taloyhtiöiden päättäessä yleisestä laatutasosta 

linjasaneerauksessa -> Asukkailta saatujen toiveiden mukainen valinta entistä helpommin
○ 2. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa:

■ Kohdekohtaista vastausprosenttia voi hyödyntää taloyhtiöiden asiakasprofiloinnissa
○ Yleisesti:

■ Pilottikäytön ollessa aiottua laajempaa kummankin prototyypin osalta saimme kerättyä 
enemmän:

● Käyttäjien palautetta
● Tietoa asiakkaiden toiveista liittyen linjasaneerauksiin

○ Näiden palautteiden sekä toiveiden valossa jatkokehityksen tarvetta voidaan arvioida  helpommin

Tavoitteet & tulokset



● Tavoite:
○ Saada ymmärrys digitaalisen yhteishankinta-alustan markkinapotentiaalista. 

● Tulos:
○ Prototyyppi 1. Visuaalinen kylpyhuoneen laatutasovalitsin

■ Tunnistettu markkinapotentiaali
● Rakennushankkeen toteuttajalle tarjottava valintakonfoguraattori

■ Tunnistettuja haasteita
● Kaikkien osallisten (esim. logistiikka, hankinta, laskutus jne.) palveleminen 

yhden ratkaisun kautta
○ Prototyyppi 2. Tuotteiden ja palveluiden yhteishankintakauppa

■ Tunnistettu markkinapotentiaali
● Eri ikäluokat ( 18 -> )
● Erilaiset taloyhtiöt ( esim. kerros- tai rivitalot)
● Palvelu on skaalattava (taloyhtiön sijainnilla ei ole merkitystä 

yhteishankinnan kannalta) poislukien kohdekohtaisen tarjonnan 
muokkaamisen sekä paikallisen kumppaniverkoston ylläpitämisen 
vaatimat toimenpiteet

■ Tunnistettuja haasteita
● Yhteishankinnan ajoittaminen niin, että saadaan mahdollisimman laaja 

hankkijajoukko ja myös niin, että hankittava tuote/palvelu on relevantti 
asiakkaalle juuri sinä hetkenä, kun se yhteisesti hankittuna on mahdollista 
toimittaa

● Hyödynnettävyys ja vaikutukset
○ Prototyyppi 1.

■ Tuloksia voidaan hyödyntää jatkokehityksessä
○ Prototyyppi 2.

■ Tuloksia voidaan hyödyntää asiakas- ja elinkaarilähtöisen ja  tuote- ja palvelutarjonnan 
jatkokehityksessä

○ Yleisesti:
■ Vaikutuksiltaan näin kattavat tulokset mahdollistavat asiakkaiden koko asumisen 

elinkaaren aikaisen palvelun jatkokehityksen

Tavoitteet & tulokset



● Tavoite:
○ Selvittää potentiaalisimmat yhteishankintatuotteet ja -palvelut 

linjasaneerauskohteen eri vaiheissa; suunnitteluvaihe, rakentaminen ja 
asuminen.

● Tulos:
○ Suunnitteluvaihe

■ Rakennushankkeeseen liittyvät tuotteet/palvelut
● Sisustustuotteet
● Remonttityöt 

○ Rakentaminen
■ Rakennushankkeeseen liittyvät tuotteet/palvelut

● Sisustustuotteet
● Remonttityöt 

■ Rakentamisen arkea helpottavat tuotteet/palvelut
● Muuttopalvelut
● Irtaimistovarastointi
● Siivouspalvelut
● Ikkunanpesu
● Väliaikaismajoitus

○ Asuminen
■ Ei testattu vielä

● Hyödynnettävyys ja vaikutukset
○ Tuloksia voidaan hyödyntää asiakas- ja elinkaarilähtöisen ja  tuote- ja 

palvelutarjonnan jatkokehityksessä
○ Yhteisöllinen vaikutus hankintoja tehtäessä, vaikutukset nähdään pitkällä 

aikavälillä

Tavoitteet & tulokset

Suosituimpia tuotteita ja palveluita



● Tavoite:
○ Tuloksena tavoitteemme on todentaa, että hankintojen 

avoimuus ohjaa kuluttajien käyttäytymistä kohti yhteishankintoja 
ja siten parempaa rakennusalan tuottavuutta ja 
asiakaskokemusta.

● Tulokset:
○ Tunnistettu potentiaali perustuu kvalitatiiviseen palautteeseen ja 

validoituun yleiseen kysyntään. 
○ Pelkästään yhteishankintaan perustuvaa kysyntää ei ole 

validoitu.
● Hyödynnettävyys ja vaikutukset

○ Tulokset ovat hyödynnettävissä  asiakas- ja elinkaarilähtöisen ja  
tuote- ja palvelutarjonnan jatkokehityksessä

○ Tulokset ovat hyödynnettävissä asiakaskokemuksen, sekä 
tuotteiden ja palveluiden kysynnän mittaamiseen

○ Vaikutuksina entistä läpinäkyvämpi toiminta asumisen 
elinkaarella ja edellytykset sen jatkokehittämiselle

Tavoitteet & tulokset



Sisäiset kulut yhteensä 104 481 €
Ulkoiset kulut 72 000€

Talous



Havaitut haasteet ja kehittämistarpeet
● Haasteet

○ Yhteishankinnan ajoittaminen niin, että saadaan mahdollisimman laaja hankkijajoukko ja myös niin, että 
hankittava tuote/palvelu on relevantti asiakkaalle juuri sinä hetkenä, kun se yhteisesti hankittuna on mahdollista 
toimittaa

○ Kaikkien osallisten (esim. logistiikka, hankinta, laskutus jne.) palveleminen yhden ratkaisun kautta
○ Yhteishankintakaupan osalta asiakkaan tavoittaminen ja palvelun markkinointi, eli miten varmistetaan onko 

asiakas saanut tiedon palvelusta
○ Sopivien tuotteiden ja palveluiden löytäminen palvelemaan mahdollisimman montaa asiakasryhmää
○ Oikeiden henkilöiden osallistaminen asiantuntijaorganisaation sisällä

● Kehittämistarpeet
○ Palvelun vieläkin parempi monistettavuus
○ Skaalautuvan mallin rakentaminen
○ Palvelun markkinoinnin kehittäminen
○ Validointi koko asiakkaan asumisen elinkaarella



● KiraDigi on mahdollistanut uudenlaisen digitaalisen 
palvelun testaamisen osana Firan nykyisiä palveluita

● Tällä hetkellä arvioidaan kuinka validoitu kysyntä 
saadaan kannattavaksi liiketoiminnaksi seuraavin 
toimenpitein:
○ Selvittämällä edellytyksiä 

yhteishankintaverkoston tehokkaalle 
yhteistoiminnalle, eli kuluttaja-asiakkaiden, 
taloyhtiöiden, rakennusliikkeiden ja 
tuotteita/paveluita myyvien yritysten 
vähimmäisvaatimukset yhteishankintapalvelulle

○ Arvioimalla edellä mainittujen 
vähimmäisvaatimusten investointitarvetta

○ Tekemällä investointipäätös kehitetäänkö 
palvelua edelleen

Jatkokehitys



Tuomas Ryhänen
tuomas.ryhanen@fira.fi
+358 (0) 40 416 8988

Lisätietoja

mailto:tuomas.ryhanen@fira.fi

