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Digitalisaatio ja rakennusala alkavat 
pikkuhiljaa olla tiukasti naimisissa 
keskenään. Lopullisesta liitosta kertoo se, 
että yhä useampi suomalainen rakentaja 
on jo ottanut käyttöönsä BIM-tietomallin 
(Building Information Model), jota 
käytetään alkuvaiheessa rakennuksen 
suunnitteluun ja mallintamiseen.  
Lisää BIM:in käytöstä voi lukea sivulta 10.
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Me Cramolla haluamme olla oman alamme 
edelläkävijä ja viedä koko toimialaa 
eteenpäin. Jos me emme tee sitä, joku 
muu tekee. Meidän pitää olla kehitykses-
sä riittävän nopeita ja pysyä digitalisaation 

aallon harjalla.
Kun liiketoimintaa halutaan kehittää eteenpäin, ei 

voida ratsastaa yhdellä ponilla. 
Aina ei voi tietää etukäteen, mikä on se idea, rat-

kaisu tai uusi työn tekemisen tapa, joka lyö läpi sekä 
meillä että asiakkailla. Siksi uusia ideoita työn tekemi-
seen ja kehittämiseen pitää olla riittävästi. Ratkaisuja 

pitää olla tarjolla jo ennen kuin 
joku ehtii kaivata sellaisia.

Yksi tapa pitää ideoimisen ja 
uuden kehittämisen kulttuuria 
yllä ovat cramolaiset innovaatio-
työpajat. Ideointityöhön kutsu-
taan mukaan paitsi omia ihmisiä, 
myös asiakkaita. Kokoonpanot 
ovat vaihdelleet, tavoitteet sa-
moin. Yhteistä on kuitenkin ollut 
se, että asioita halutaan kehittää 
ja uusia suuntia löytää. 

Sata ideaa suppilossa 
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Ratkaisuja pitää 
olla tarjolla jo 
ennen kuin joku 
ehtii kaivata 
sellaisia.

Uusien ideoiden tuominen 
harkittavaksi ja pilotoitavaksi ei voi olla yksittäi-
nen projekti muiden kiireiden keskellä. Ideoinnin ja 
kehittämisen pitää olla prosessi, joka kulkee arjessa 
mukana. Meillä pitää olla suppilossa jatkuvasti sata 
ideaa, joista ehkä kymmenen jalostuu pilotoitavaksi ja 
yksi tai kaksi päätyy asiakaslevitykseen. Parhaat ideat 
lyövät läpi.

Pohjimmiltaan innovaatiotyöpajoissa ja uuden 
ideoinnissa on aina kyse siitä, että eri ihmiset puhuvat 
keskenään. Kun avointa ja innovatiivista keskustelua 
syntyy sekä oman firman sisällä että meidän ja asiak-
kaiden välillä, se vie asioita eteenpäin.

Tatu Hauhio
Executive Vice President, 
Finland and Eastern Europe
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Rakennustyömaan yläpuolella surisevat 
dronet seuraavat töiden etenemistä ja 
kamerat tunnistavat automaattisesti 
kypärättömät työntekijät. Samaan 
aikaan IoT-antureita hyödyntävä tekoäly 
antaa suosituksia betonin kuivumisen 
vauhdittamiseksi.
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 Digityömaa-palvelu kuu-
lostaa tulevaisuudelta, 
mutta on tätä päivää. 
Järjestelmä on käytössä 
jo kymmenillä rakennus-

työmailla ympäri Suomen.
Cramon tarjoaman Digityömaa-pal-

velun kysyntä kasvaa koko ajan. Palvelun 
kehittäneen Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja 
Kari Hirvijärvi kertoo, että monipuolisen 
datankeruun lisäksi palvelun avulla pysty-
tään automatisoimaan aiemmin ihmisen 
työpanosta edellyttäneitä työtehtäviä.

“Esimerkiksi betonin kuivuminen piti 
aiemmin varmentaa säännöllisesti tehtävin 
porareikämittauksin. Digityömaassa mitta-
rit asennetaan betoniin ainoastaan kerran. 
Sen jälkeen kuivumista voi seurata ja seu-
raavia työvaiheita voi suunnitella reaali-
aikaisen datan perusteella”, hän kertoo.

Hirvijärven mukaan Cramo on luonteva 
kumppani Digityömaa-palvelun kehit-

tämiseen ja levittämiseen, sillä se nauttii 
rakennusalan toimijoiden luottamusta 
myös Suomen rajojen ulkopuolella.

”Cramo haluaa olla vuokrausalan edel-
läkävijä myös digitalisaatiossa ja uudella 
ratkaisulla voimme vastata asiakkaidem-
me toiveisiin yhä syvemmästä yhteistyöstä. 
Palvelu on herättänyt paljon kiinnostusta, 
ja suunnitelmissamme onkin laajentaa 
yhteistyötä muihinkin toimintamaihimme 
Suomen lanseerauksen jälkeen”, Cramon 
toimitusjohtaja Tatu Hauhio sanoo.

Digi-insinööri auttaa paikan päällä
Digityömaa-palvelu koostuu kahdesta 
osa-alueesta: digi-insinööripalvelusta ja 
teknologiakokonaisuudesta, johon kuulu-
vat esimerkiksi dronet, kamerat, mittau-
santurit ja tekoälysovellus.

Digi-insinööri taas on kerrallaan useam-
masta työmaasta vastaava henkilö, jonka 
tehtävänä on auttaa rakennustyömaita 

hyödyntämään digi työmaata mahdollisim-
man tehokkaasti. Cramon tuote- ja 
palvelu  kehityspäällikkö Teemu Marjeta 
kertoo, että Cramo on palkannut, ja rekrytoi 
jatkossakin, tehtävään sopivia osaajia.

“Toimenkuva on meillä täysin uusi. 
Ideaalitapaus on henkilö, jolla on 
rakennusalan koulutus, pari vuotta 
kokemusta raksalla ja kiinnostusta kehittyä 
digitaalisten työvälineiden osaajana.”

Käyttöönotto onnistuu  
muutamassa päivässä
Kun digityömaa-järjestelmä otetaan 
ensi kertaa käyttöön uudella työmaalla, 
digi-insinöörin tehtävänä on tutustua 
huolellisesti projektiin, selvittää työmaan 
erityistarpeet ja keskustella laajasti työn-
tekijöiden sekä työmaan johdon kanssa.

Sen jälkeen hän tekee ensimmäiset 
drone- ja kypäräkamerakuvaukset. 
Myöhemmin mallin avulla voidaan 
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seurata, onko hanke edennyt suun
nitelman mukaisesti.

”Digiinsinöörin tehtävänä on myös 
raportoida välittömästi laatuun, valmius
asteeseen ja työturvallisuuteen liittyvistä 
havainnoistaan. Hän voi olla mukana 
myös viikkopalavereissa, jos asiakas niin 
toivoo”, Marjeta kertoo.

Kun ensimmäiset drone ja kypärä
kamerakierrokset on tehty, järjestelmä 
voidaan ottaa käyttöön. Käytännössä 
tämä onnistuu muutamassa päivässä.

"Suurin hyöty 
saadaan, jos 

järjestelmä otetaan 
käyttöön heti 

rakennustyömaan 
alkuvaiheessa."

“Suurin hyöty saadaan, jos järjestelmä 
otetaan käyttöön heti rakennustyömaan 
alkuvaiheessa. Pystymme esimerkiksi 
automaattisesti seuraamaan, miten 
maansiirto etenee”, Marjeta sanoo.

– Cramolla on jo asiantuntijoita työ
mailla ja laajat asiakassuhteet. Yhteistyön 
ansiosta voimme tuoda työmaille korkean 
luokan teknologista osaamista, jonka 
käyttöä kuitenkin opastavat rakennusalan 
arkea ymmärtävät asiantuntijat. Meille 
tämä avaa täysin uusia mahdollisuuksia, 
Hirvijärvi toteaa.

Cramon kautta palvelun myynti alkoi 
asiakkaille vuoden 2019 alussa.

Läpinäkyvyys tuo 
lisäarvoa kaikille
Aiforsite Oy:n Kari Hirvijärven mukaan 
digityömaajärjestelmän mahdollistama 
ajantasainen tieto hankkeen etenemises
tä hyödyttää myös rakennushankkeen 

rahoittajia, joille on perinteisesti raportoi
tu hankkeen etenemisestä kuukausittain 
lähetettävällä lomakkeella.

”Digityömaapalvelun avulla hankkeen 
seuranta muuttuu reaaliaikaiseksi. Us
kon, että tämä mahdollisuus kiinnostaa 
sekä asunnon uudesta talosta ostaneita 
yksityishenkilöitä että sijoitusrahastoja”, 
Hirvijärvi sanoo.

Reaaliaikainen näkymä työmaan tilan
teeseen tuo uusia mahdollisuuksia myös 
rakennusliikkeille. Kun resurssien käyttö 
muuttuu läpinäkyväksi, koko yrityksen 
toimintaa voidaan suunnitella entistä 
paremmin.

“Kun rakennusliike on ottanut palvelun 
käyttöön useammalle eri työmaalle, 
voidaan sen pääkonttorille perustaa 
valvomo, jonka avulla kaikkia rakennus
työmaita seurataan reaaliaikaisesti. Näin 
johtamista voidaan kehittää koko organi
saation tasolla”, Hirvijärvi sanoo.
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BIM! Työmaakokonaisuus 
paremmin hallintaan
Laitevuokraus ja työmaan hallinta helpottuvat, 
kun Cramo valjastaa apuun 3D-mallinnuksen.

C ramo ottaa rakennusalalla 
vakiintuneen BIM:n eli 
Building Information 
Modeling -järjestelmän 

käyttöön omissa palveluissaan. Kyseessä 
on kolmi ulotteinen tietomallinnus, jonka 
avulla saadaan oikeat ratkaisut ja laitteet 
työ maalle oikeaan paikkaan ja juuri 
oikeaan aikaan. Mallintaminen helpottaa 
ja tehostaa työmaan suunnittelua ja koko 
rakennus projektin hallintaa.

Cramon kehityspäällikkö Jani Kilkka 
kertoo, että asiakas pystyy tulevaisuudessa 
hallitsemaan työmaakokonaisuuden 
BIM:n avulla ja näin parantamaan työmaan 
tehokkuutta. Tietomallintaminen on myös 
läpinäkyvä molemmille osapuolille.

”Palvelu koskee tällä hetkellä osaa 
Cramon tuotteista ja jatkossa pyrimme 
saamaan kaikki tuotteet BIM-maailmaan.”

Se mikä aikaisemmin tehtiin puhelimen 
ja monien sähköpostilla lähetettyjen 
piirustusten välityksellä, saadaan nyt 
helposti tietomallista.

”Aikaa säästyy huomattavasti, koska 
suunnitelmat voidaan tehdä asiak-

kaan kanssa yhdellä istumalla. Tuotteiden 
sijoittelua työmaalle voi testata ja suun-
nitelmaa voi muokata”, Kilkka sanoo.

Tilauslista automaattisesti
Suunnittelupäällikkö Niclas Johansson 
Cramolta kertoo, että BIM-järjestelmä so-
veltuu asiakkaille, joiden rakennusprojekti 
on muutenkin tietomallinnettu. Kun myös 
laitevuokraus saadaan mukaan mallinnuk-
seen, kokonaisuus on helpompi hallita.

”Jos asiakkaalla on jo tietomallipohjai-
nen projektinhallinta, niin Cramon osuus 
voidaan yhdistää siihen. Näin asiakas voi 
suunnitella myös toimittamiemme järjes-
telmien aikataulutusta samalla tavoin kuin 
he hallitsevat muitakin aikatauluja.”

Tietomallinnuksen ansiosta asiakas 
välttyy aikaa vieviltä vaiheilta. Kolmiulot-
teinen tietomalli on tarkasteltavissa eri 
kulmista ja on yksiselitteinen. Suunnit-
teluvaihe nopeutuu ja tulos on virheettö-
mämpi. Myös toimitusten luotettavuus 
paranee, sillä tietomalli luo automaat-
tisesti listauksen tilattavista tuotteista. 
Tuotetilauksia ei kuitenkaan toistaiseksi 
voi hoitaa BIM-järjestelmän kautta.

”Kun asiakas on tilannut Cramon rat-
kaisut työmaalle, keskustelemme suoraan 
työmaan vastaavan mestarin kanssa käy-
tännön toteutuksesta tietomallin avulla. 
Esimerkiksi lämmitysratkaisuista nähdään 
putkivedot, jolloin saman tien estetään se, 
että ne olisivat jonkin muun asennettavan 
rakennusosan tiellä.”

Ensin putoamissuojausta
Johansson sanoo, että Suomessa Cramo 
lähtee liikkeelle työmaan putoamissuo-
jaussuunnitelmista.

”Esimerkiksi kaiteet saadaan malliku-
vaan työmaan todellista etenemistä vas-
taavasti. Asiakas voi katsella kaideratkai-
suja samalla kun hän pyörittelee malleja, 
ja suoraan mallista näemme mahdolliset 
ongelmakohdat.”

Johansson kertoo myös toisen käytän-
nön esimerkin: työmaahissien sijoittami-
sen.

”Niiden pitää olla oikeassa paikassa, jot-
ta ne mahdollistavat vaikkapa julkisivuele-
menttien asentamisen. Hisseille pitää 
päästä koko ajan, joten niiden sijainnilla 
on iso merkitys.”
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Laitteen vuokrauksen 
alkamis- ja päättymis-

aika voidaan aika-
tauluttaa tietomalliin.BUILDING  

INFORMATION 
MODELING

Asiakas tarkastelee 
tuote tietoja tieto-
mallin/BIMin kautta.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Kolmiulotteinen 
kuva näyttää, miten 
kukin laite tai palvelu, 
vaikkapa suojakaiteet, 
työmaahissit, nostimet 
tai työmaan lämmitys-
järjestelmä, voidaan 
sijoittaa työmaalla.

Laitteille voidaan mallissa hakea 
edullisin mahdollinen sijainti. 
Näin ne voidaan jo ennakolta 
sijoittaa paikkoihin, jossa ne 
palvelevat työ vaiheita parhaiten.

Laitteita, esimerkiksi 
siirrettäviä työmaatiloja 

voidaan tarkastella 
eri suunnista ja niiden 

sisältä.

Myös laitteiden mittoja 
ja muita tuotetietoja 
voidaan tarkastella 

suoraan mallista.

Näin BIM tuo Cramon laitteet työmaalle
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 Jo kahtena edellisenä vuonna 
Cramon henkilöstö valjastettiin 
uusien innovaatioiden etsintään 
työpajatyöskentelyn avulla. 
Nyt tehokkaaksi koettu työtapa 

laajentuu myös asiakkaiden suuntaan: 
lokakuussa 2018 ideointiin kutsuttiin 
mukaan pitkäaikainen asiakas Peab Oy.

”Keskitymme Cramolla asiakas
kokemuksen parantamiseen. Innovaatio
työpajan järjestäminen on hyvä keino 
kuunnella asiakkaita ja löytää oikeita 
kipukohtia”, kertoo Cramo Finland Oy:n 
toimitusjohtaja Tatu Hauhio. 

Työpajan yksi tavoite oli löytää helpo
tuksia erityisesti työmaaarkeen. Yhdessä 

Peabin edustajien kanssa etsittiin muun 
muassa asiakaspolulta kohtaamis pisteitä, 
joissa Cramo voisi olla paremmin läsnä. 
Kun kuulee asiakkaalta alusta asti ja 
suoraan, mikä työarjessa tökkii ja mitä 
siltä toivotaan, ei tarvitse arvailla. Siksi 
yhteisten suunnittelutyöpajojen avulla 
voidaankin edetä ripeästi teoriasta käy
täntöön. 

Apuna matkassa ovat Motley Agency 
Oy:n Service Designer Lotta Väkevä, 
Business Director Thomas Rosenlew 
sekä Designer Jonathan Ben-Ami, jotka 
fasilitoivat työpajaa ja mallintavat tulok
sia eteenpäin tuotekehittelyyn. Cramolta 
työpajaan osallistuivat avainasiakaspääl

Yhteistyöstä voimaa  
– innovaatiotyöpajoilla 

vauhtia tuotekehitykseen

Pannuittain kahvia, 
lennokkaita ideoita, 
rehellistä keskustelua 
ja yksi päivä. 
Innovaatiotyöpajassa 
yritys ja asiakas 
pyrkivät yhdessä 
kohti konkreettisia 
kehitysideoita. 
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"On hienoa olla 
ensimmäisenä 

testaamassa  
tällaista 

toimintatapaa."

TARU PUHTO, PEAB

Ratkaisuja työmaan arkeen
Co-design eli yhteissuunnittelu on 
työtapa, jossa asiakkaita ja loppukäyttäjiä 
kuunnellaan osana palveluiden kehit-
tämisprosessia. Tieto arjessa tökkivistä 
osa-alueista, kipukohdista sekä toivotuis-
ta kehityskohteista saadaan suoraan pea-
bilaisilta, jotta heidän tarpeensa voidaan 
huomioida jo palvelukehitysprosessin 
alkutaipaleella. 

”Yhteissuunnittelu toimii erityisesti 
asiantuntija-aloilla, joiden ammattilai-
silla on paljon erityislaatuista hiljaista 
tietoa. Cramon henkilöstöllä on oman 
alansa erityisosaamista ja peabilaisil-
la vastaavasti rutkasti työmaa-arjen 
asiantuntijuutta. Työpajassa yhdistimme 
molempien osapuolten tiedot, tarpeet ja 
toiveet”, Lotta Väkevä kertoo.

Peabin asiakaskokemuksen kehittämi-
sen ja palvelukehityksen osallistamisen 
lisäksi yksi innovaatiotyöpajan tavoite 
oli kehittää uusia ratkaisuja työarkeen. 
Niiden avulla pystytään esimerkiksi 
helpottamaan ja parantamaan koneiden 
vuokrausprosesseja.

 ”Yhteissuunnittelussa Peab voi vaikut-
taa siihen, millaisia palveluita he saavat 
jatkossa. Ei siis tiedustella mielipidettä 
vasta valmiista prototyypistä, vaan kysy-
tään heti aluksi, mitä he toivovat”, Väkevä 
summaa.  

Ideat pöytälaatikosta 
käyttökuntoon
Hyvät ideat pyörivät Väkevän mukaan 
usein muodottomina takaraivossa tai 
jäävät syyttä suotta lojumaan pöytälaa-
tikkoon. Innovaatiotyöpajassa nämä 
ajatukset houkuteltiin esiin ja muovattiin 
konkreettisiksi esimerkeiksi. Lukko-
jen aukominen ja luovuuden herättely 
tapahtui erilaisilla ideointiharjoituksilla, 
ja työpajassa ideointi aloitettiin puhtaalta 
pöydältä.

 ”Ideoiden määrä saa ensin ajaa 
laadun ohi. Aluksi heitellään vapaasti 
mahdollisimman paljon ajatuksia, joista 
parhaat napataan kehittelyyn. Ideoita ei 
voi pakottaa syntymään, eikä siitä pidä 
stressaantua. Tuleepa ajatuksia nolla tai 
tusina, pääasia on, että työpajassa kukaan 
ei ole yksin.” 

Työpajan aikana koko Peabin asiakas-
polkua tarkasteltiin laajasti, etsien sekä 
ongelmakohtia että mahdollisia kehitys-
kohteita. Yhdessä löydetyille havainnoille 
luotiin myös tärkeysjärjestys. Väkevän 
mukaan työpajat vaativat onnistuakseen 
osallistujilta yhteistyötä, avointa mieltä ja 
rohkeutta tuoda näkemyksiään ja tarpei-
taan esiin.

”Rehellinen keskustelu oli kaiken a ja o. 
Haluamme Cramolla olla askeleen muita 
edellä ja kulkea avoimin mielin kohti 
uutta, tuoda uutta twistiä markkinoille 
ja toimia suunnannäyttäjänä muille. 
Peabilaisilta saimme uusia näkökulmia 
ongelmakohtiin ja niiden ratkaisuun. 
Ymmärrämme nyt toisiamme entistäkin 
paremmin”, Jani Kilkka kertoo. 

Uurastus palkitaan
Koko päivän kestävä työpaja haastaa 
keskittymiskyvyn, mutta myös palkitsee 
osallistujansa. Kahvia kului kuppikau-
palla, mutta päivän päätteeksi täyttyi työ-
pajan tavoite: syntyi kolme konkreettista 
palveluideaa. Tiiviin yhteistyön tuloksena 
muodostui useita ideakonsepteja, joista 
otettiin edelleen kehittelyyn kustannus-
laskemisen, projektinhallinnan ja -suun-
nittelun sekä kommunikoinnin paran-
tamiseen tähtäävät työkalut. Ratkaisuja 
Cramon ja Peabin innovaatiotyöpajan 
tuotteistukseen saadaankin vuoden 2019 
alkupuoliskolla.

”Juuri näissä kohdissa on ollut eniten 
haasteita, vaikka yhteistyö on sujunut-
kin”, kertoo Taru Puhto, laskennan ja 
hankinnan päällikkö Peabilta. ”On hienoa 
olla ensimmäisenä testaamassa tällaista 
toimintatapaa, jossa meitä asiakkaina 
kuunnellaan alusta asti. Olemme jo 
lyhyessä ajassa löytäneet konkreettisia 
kehitysehdotuksia”.

Asiakaskokemukseen panostaminen on 
nykyään enemmän sääntö kuin poikkeus, 
ja asiakkaita on Väkevän mukaan huo-
mioitava eri tavoin kuin ennen.

”On kaksi tapaa suunnitella palveluita: 
joko asiakasta varten tai heidän kanssaan. 
Cramo on oivaltanut, kuinka palveluita 
voi innovaatiotyöpajojen avulla kehittää 
aktiivisesti asiakasta kuunnellen”, Väkevä 
sanoo.

likkö Kari Jäppinen ja kehityspäällikkö 
Jani Kilkka. Peab Oy:ltä mukana olivat 
työpäälliköt Heikki Korpela, Esa Rin-
ne sekä Henri Hynynen. 
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Cramon uusi digitaalinen palvelu 
mullistaa työmaasuunnittelun

A jatus Työmaasuunnitelma-
palvelusta (Customer 
Planning Tool) syntyi talven 
aikana Cramon kehitystyö-

pajoissa. Palveluun liittyvän käyttösovel-
luksen tekeminen on aloitettu yhdessä 
Cramo Groupin IT-osaston kanssa. Han-
ketta vetää kehityspäällikkö Jani Kilkka.

— Asiakkaat ovat olleet mukana uuden 
palvelun kehitystyössä, ja pyydämme 
heiltä parannusehdotuksia vielä projektin 
aikana. Kehitystyö perustuu asiakaslähtöi-
syyteen. Haluamme tuoda alalle koko ajan 
uusia palveluja, joilla voidaan helpottaa 
asiakkaiden arkea, Kilkka toteaa.

Työmaasuunnitelma-palvelun alussa 
asiakas täyttää kyselyn, josta selviää 
esimerkiksi tulevan kohteen rakennus-
aika, perustuksen ja rungon rakennus-
aikataulu. Lisäksi täydennetään tarkem-
pia parametrejä, kuten kerrosmäärä, 
rappujen ja parvekkeiden lukumäärä 
sekä perustiedot suunnitellusta sähkö- ja 
lämmitysjärjestelmästä. Parametrien 
täyttämiseen menee aikaa vartin verran. 
Alkuvaiheessa sovellus sopii perus-
kerrostalon suunnitteluun.

— Tästä datasta Työmaasuunnitelma-
palvelun sovellus tekee pohjan, jossa 
näkyy ehdotuksemme vuokrakaluston 

tarpeesta eri rakennusvaiheissa. Suun-
nitelma pitää sisällään myös Cramon 
asennuspalvelujen ja kuljetuspalvelujen 
osuuden. Asiakas voi muokata suunnitel-
maa ja sen aikatauluja. Sitä voi käyttää 
esimerkiksi tarjousvaiheessa kustannus-
laskelman apuna.

Sovelluksen logiikan perustana on 
Cramon laaja tilastohistoria vastaa-
vanlaisten kohteiden etenemisestä ja 
kalustotarpeesta. Datan tukena on suun-
nittelussa käytetty cramolaisten asian-
tuntemusta ja kokemukseen perustuvaa 
osaamista.

Cramo tuo syksyllä markkinoille täysin uudenlaisen palvelun, joka siirtää rakennus kone
vuokraamoalan seuraavalle tasolle digitaalisten palvelujen tarjonnassa. Työkalun avulla 
asiakas saa tulevasta työmaastaan valmiin suunnitelman, josta näkee, millaista kalustoa eri 
rakennusvaiheissa tarvitaan. Ohjelman logiikka on Cramon suunnittelema ja toteuttama.
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Cramo Shape and Share  
– miksi ja miten?

Cramolaiset puhuvat itsestään 
sheippaajina eli muotoilijoina tai 

muovaajina. Tuotteita ja palveluita ollaan 
valmiita viilaamaan jatkuvasti. Miksi? 
Siksi, että koneita voi periaatteessa vuokrata kuka 
tahansa. Erottuvuustekijät on haettava muualta. Meillä 
panostetaan jatkuvaan kehittämiseen ja kehittymiseen 
kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Mistä on kyse? 
Ensimmäinen Cramo Story-strategia lanseerat-

tiin vuonna 2014. Silloin palveluja alettiin tarkastella 
vahvemmin asiakkaan silmin. Kulmakivenä olivat ja 
ovat yhä yrityksen arvot eli luotettavuus, luovuus ja si-
toutuminen. Lupaus olla asiakkaille läsnä näkyy esimer-
kiksi ongelmanratkaisussa, toimitusaikalupauksessa, 
takuuna koneiden toimivuudesta ja hyvityskäytäntönä. 

Mutta eikö kaikilla ole jokin strategia?
Shape&Share -kasvustrategia ei ole intranetissä 

pölyttyvä pp-tiedosto, vaan jatkuvasti elävä työkalu. Kun 
arjen kiireen keskellä tulee tilanne, jossa pitää tehdä 
itsenäisiä ratkaisuja eikä ehdi kysyä tai saada neuvoa, 
voi ratkaisua lähteä miettimään strategian pohjalta. 

Osataanko digitaalisuutta hyödyntää 
tuotteita muotoillessa?

Monissa paikoissa pelätään edelleen digipeikkoa. 
Cramossa digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet on 
hyvin ymmärretty ja otettu strategian ytimeen. Mitään 
ei kuitenkaan tehdä vain siksi, että nykyteknologia sen 
mahdollistaa. Usein asiakas haluaa käyttää perinteisiä 
ja digipalveluja limittäin. Asiakkaan kuunteleminen on 
digitalisaatio kehittämisessäkin Cramolla kaiken a ja o. 

Eikö tällainen muotoiluhomma olisi 
lähinnä johdon heiniä? 

Haastamme henkilökuntaa mukaan innovoimaan ja 
kehittämään toimintaamme erilaisten tempausten 
muodossa. Ei ole aina helppoa löytää konkreettisia 
ratkaisuja, mutta ihmiset tuntuvat tykkäävän mallista ja 
ehdotuksia kyllä riittää. Käynnissä on koko ajan hank-
keita, joiden alkuidea on lähtöisin henkilöstöltä. Yksi 
tällainen on älypuhelinpeli, jonka avulla voi opiskella 
Cramon tuotteita, palveluja ja yleistä tietoutta. 

Cramon sisäiset innovaatio työpajat 
toimivat ajatus hautomoina. Miten oman 

firman ihmisistä saadaan parhaat ideat irti?
Cramon sisäisten innovaatiotyöpajojen kokoonpanot 
vaihtelevat. Yhdellä tiimillä saatetaan kerätä raakoja 
ideoita, seuraavassa vaiheessa ”innovaatiokiihdyttä-
mössä” toinen tiimi karsii ideat hylättäviin ja kehitys-
kelpoisiin. Omalle tekemiselle sokeutuu helposti. Kun 
ideointia tehdään eri kokoonpanoilla, tuore näkökul-
ma säilyy ja samalla tulee tutustuttua työtovereihin. 
 Moderni, tiimejä sekoittava tekotapa mahdollistaa myös 
uusien tuotteiden ja palvelujen testaamisen organisaa-
tion sisällä ennen lanseeraamista. 

1.

2.

5.

6.

4.

3.

Asiantuntijana toimi 
Cramon Head of  
Digital Elina Aalto

 
 
 
 

Lue lisää! 
www.cramo.fi/fi/yritys/ 
ajankohtaista



Vuokrakalusto  
tiukasti hyppysissä

Peabin työnjohtaja ja tuotantoinsinööri Mikko Saarinen 
luottaa kaikessa työmaa kaluston hallintaan liittyvässä 
Cramon verkko palveluun. Työ maan kalusto tilanteen 

arvuuttelu on hänen osaltaan historiaa.

Suoraviivaista ja nopeaa
”Näen palvelusta aina ajantasaisen listan 
työmaalle vuokratusta kalustosta. Ennen 
jouduin jatkuvasti soittelemaan eri ihmi-
sille, pyytämään näitä tietoja sähköpostil-
la tai odottamaan laskua, josta vuokratut 
tuotteet näkyivät. Cramon verkkopal-
velu on tehnyt työstäni suoraviivaista ja 
nopeampaa. Nyt voin milloin tahansa 
tarkistaa, mitä työmaaltani pitäisi löytyä”, 
Saarinen kertoo. 

Verkkopalvelu toimii sekä tietoko-
neella että mobiilisti. Palvelun kautta 
työmaakaluston saatavuuden tarkista-
minen, vuokraaminen ja palauttaminen 
on vain muutaman ruudun klikkauksen 
takana. Tiedot voi myös jakaa työkaveril-
le samalla työmaalla. 

Saarinen käyttää palvelua viikoittain, ja 
viimeksi mukaan lähti työmaalla tarvitta-
va pöytäsirkkeli. 

”Näen kerralla koko kalustovalikoiman 
ja saatavuudet. Kustannusarvioiden-
kin osalta palvelu on kätevä, sillä esillä 
ovat sekä tuotteiden kappalehinnat että 
paljonko kaluston vuokraus maksaisi 
tietyltä ajanjaksolta. Palvelussa voi myös 
valita rahdin sijaan noudon lähimmästä 
Cramon toimipisteestä. Siten pienemmät 
välineet voi napata itse kyytiin vaikkapa 
lounastauon yhteydessä.”

Tehokasta ja luotettavaa
”Ihmisten tavoittelu puhelimitse voi 
hidastaa ja mutkistaa työtä. Nyt ei tar-
vitse arpoa, mihin kalustovuokraamoon 
soittaisi ensimmäisenä, tai kysellä tietyn 
kaluston saatavuutta eri paikoista. Verkon 
kautta vuokraan työmaalla tarvitut väli-

neet välittömästi ja yhdellä kerralla, ilman 
turhia viivytyksiä”, Saarinen sanoo.  

Kaluston palauttaminenkin on 
vaivatonta ja luotettavaa, kun kaikesta 
toiminnasta jää jälki. 

”42 asunnon luhtitalo-työmaamme 
Espoon Kivenlahdessa on loppumetreil-
lä, joten tällä hetkellä kaluston liikenne 
kulkee lähinnä toiseen suuntaan: palau-
tamme vuokravälineitä. Kalustoa palaut-
taessa verkkopalvelun muistiin kirjautuu 
milloin, mitä ja kuinka paljon tavaraa on 
palautettu. Tiedot päivittyvät jatkuvasti 
ja automaattisesti. Väärinkäsityksiä tai 
epäselvyyksiä ei synny, kun vuokrakalus-
ton liikkuminen ei ole pelkkien aiemmin 
käytyjen puhelinkeskusteluiden varassa.”

Nykyaikaista ja toimivaa
Saarisen mukaan rakennusalalla ei jumi-
teta menneisyydessä. Monet aikaisemmin 
pelkälle paperille tehdyt työt, kuten tur-
vallisuustarkastukset ja mallipöytäkirjat, 
hoituvat nykyään digitaalisesti. 

”Monille alan töille on nykyään 
omat erityiset sovelluksensa. Olen itse 
tykännyt käyttää verkkopalvelua, joten 
suosittelen sitä muillekin. Jos joutuu 
vuokraamaan kalustoa tai olemaan muu-
toin osana vuokrausprosesseja, Cramon 
verkkopalvelu yksinkertaisesti toimii.”

"Rakennusalalla 
ei jumiteta 

menneisyydessä."
MIKKO SAARINEN, PEAB

16



17

Totta vai tarua –  
viisi väittämää Cramon  
verkkopalvelusta
Verkkoon liittyy edelleen paljon ennakkoluuloja ja 
verkkokauppaan kummallisia uskomuksia, vaikka 
world wide webin keksimisestä tulee tänä vuonna 
kuluneeksi jo 30 vuotta.  Verkko on samaan aikaan 
uhka ja mahdollisuus. Hyvällä verkkopresenssillä 
voit saavuttaa suuria ja vastaavasti – jos et ole 
netissä, et ole olemassa. 

Cramo panostaa digitaalisiin palveluihin ja 
mm. verkkopalvelun uudistaminen käyttäjäystä-
vällisemmäksi oli yksi viime vuoden tärkeimpiä 
virstanpylväitä. Verkkopalvelun käyttö kasvaa 
tasaisesti ja nyt viimeistenkin arkailijoiden on aika 
ottaa se käyttöön! 

Väite 1: Mitä enemmän verkossa asiointi 
kasvaa, sitä vähemmän vuokraamoissa tarvi-
taan henkilökuntaa asiakkaita palvelemassa. 
Ihmiskontaktit vähenevät ja Cramosta tulee 
asiakkaille etäinen ja kasvoton yritys.
Tarua. Ihmiskontaktit säilyvät vuokraamoissa 
jatkossakin. Kun tilaus- ja palautusprosessi sekä 
kalustolistojen kyselyt hoituvat digitaalisesti, 
jää vuokraamotyöntekijällä enemmän aikaa 
keskittyä itse asiakaskohtaamiseen ja sopivan 
ratkaisun löytämiseen esimerkiksi vaativammis-
sa projekteissa. 
 
Väite 2: Väärinkäytösten uhka kasvaa, jos 
kaikki työntekijät voivat omatoimisesti tilail-
la tavaraa työmaalle miten tykkäävät.
Tarua. Itseasiassa käy päinvastoin, kun tilauksen 
tehneet voidaan identifioida käyttäjätunnuksen 
perusteella. Verkkopalveluun voidaan määritellä 
eriasteisia käyttöoikeuksia, jolloin asiakasyritys 
voi itse päättää, ketkä henkilökunnasta ovat esi-
merkiksi oikeutettuja vuokraamaan ja ketkä voivat 
nähdä vain työmaan kalustolistat. 

Väite 3: Verkkopalveluun kertyneen tiedon 
avulla asiakas voi mm. suunnitella tulevien 

projektien resursseja ja  
budjetteja.
Totta. Verkkopalvelusta löytyvillä 
tuoteryhmä- ja työmaakohtaisilla vuokraus tilastoilla 
voi ennustaa tulevan projektin kalustotarvetta ja siihen 
liittyviä kustannuksia. Palvelusta näkee eri työmaiden 
tilaushistoriat, eri tuoteryhmiin käytetyt eurot valituilla 
ajanjaksoilla työmaittan, sekä ihan yksittäiset laskut. 
Data sisältää myös sellaiset vuokraukset, joita ei 
ole tehty verkkopalvelussa vaan esim. myyjän tai 
vuokraamon kautta.

Väite 4: Verkkopalvelua käyttämällä voi  
säästää merkittävästi rahaa.
Totta. Verkkopalvelussa saa paremman kokonais-
käsityksen vuokralla olevasta kalustosta eri työmailla. 
Kun kaikki kalusto on kootusti yhdessä paikassa, on 
tarpeeton kalusto helpompi muistaa palauttaa ajallaan 
ja onnistuu myös ”virka-ajan” jälkeen. Palautuksesta 
jää myös aina dokumentti asiakkaan sähköpostiin, 
jolloin asiakkaalla on mustaa valkoisella mahdollisten 
ongelmatilanteiden varalta. Verkkopalvelusta voi 
myös aina kätevästi tarkistaa, milloin laite on otettu 
vuokralle ja milloin on suunniteltu palautuspäivä. Koska 
verkkopalvelun käyttö on no peaa ja helppoa, säästyy 
eurojen lisäksi myös aikaa. 

Väite 5: Verkkopalvelun käyttöönotto on hankalaa 
ja asiakkaalle on helpompaa hoitaa asiansa 
puhelimitse.
Tarua. Tunnusten tilauksen jälkeen asiakas saa 
sähköpostiinsa linkin, jonka kautta hän luo itselleen 
käyttäjätunnuksen. Tämän jälkeen palvelua on todella 
helppo käyttää. Vuokralla oleva kalusto, laskut ja tilastot 
löytyvät loogisesti ja verkkopalvelusta näkee myös 
laitteiden saatavuuden eri vuokraamoissa, koneiden 
tarkat tuotetiedot ja sopimushinnat. Vuokrauksista ja 
palautuksista tulee myös aina vahvistus sähköpostiin, 
jolloin asiakkaalla on varmuus siitä, että asia on 
lähtenyt Cramon päässä eteenpäin. 



eGate sairaalatyömaalla 
SKANSKAN SAIRAALATYÖMAALLA 
Kotkassa on viime aikoina tuijotettu 
ruutua ihan aiheesta. Kymenlaakson 
sairaalan laajennus nousee vanhan 
sairaalan kylkeen. Cramon suunnitte-
luosasto on tehnyt rakennukseen kos-
teusmittaus- ja kuivaussuunnitelman, 
jonka mukaan työmaalla edetään.

”Jo varhaisessa vaiheessa on hyvä 
tehdä riittävä suunnitelma, joka käy-
dään rakennuttajan tai tilaajan kanssa 
läpi. Viime vuosina kosteusvaurioita 
on tullut entistä enemmän esiin, joten 
tarvitaan tiukempaa otetta”, toteaa 
Cramon olosuhdehallinnan asiantun-
tija, projektipäällikkö Mika Aalto.

Betonin ja ilman mittaukset aloitet-
tiin viime syksynä. Käytössä on lan-
gaton eGate-järjestelmä, jonka avulla 
voidaan seurata mittaustuloksia ajan-

tasaisesti. Betoniin on porattu 16 millin 
reikiä, joihin mittalaitteet on asennettu 
rakenteeseen sopivaan syvyyteen.

”Antureita on mittaamassa myös 
ilmaa: rakennusaikainen lämpötila ja 
kosteus pitää olla oikeassa suhteessa 
siihen, että rakenteet pystyvät kuivu-
maan”, kertoo Aalto.

Aalto toteaa reaaliaikaisen mittauk-
sen kertovan tarkasti, miten kuivumi-
nen etenee ja milloin rakenteet alkavat 
saavuttaa pinnoitettavuus rajan. Kun 
mittausdataa seurataan koko ajan, 
päästään reagoimaan nopeasti olo-
suhteiden muuttuessa.

Myös Skanska Talonrakennus Oy:n 
työnjohtoharjoittelija Janita Ojala 
pitää eGate-järjestelmää hyödyllise-
nä. Hän seuraa tuloksia aktiivisesti 
päivittäin.

”Näytöltä näkee heti, jos betoni 
ei kuivu tai lämpötilat ovat alhaalla. 
Näin saadaan nopeasti esimerkik-
si lämmittimet puhaltamaan lisää 
lämpöä.”

Cramo on ottanut eGate-järjestel-
män käyttöön yli vuosi sitten. Sitä on 
hyödynnetty jo kymmenissä kohteissa. 
Aallon mukaan langattomien järjes-
telmien luotettavuus on parantunut 
vuosien varrella ja kehitys on mennyt 
eteenpäin.

”Uusi eGate on avoin ja läpinäkyvä 
järjestelmä, jota voi seurata niin tieto-
koneella kuin kännykällä. Rakennut-
taja, valvojat ja työmaaorganisaatio 
näkevät olosuhteet reaaliaikaisesti.”

Seurantaa on mahdollista jatkaa 
kohteen valmistuttuakin elinkaari-
mallin mukaan. 
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CRAMO MUUTTUU

Edelläkävijän elkein eteenpäin

Tehdään terve talo

Cramo Koulusta 
turvallisuutta ja 
tuottavuutta

TekstiäKOULUN PENKILLÄ ei aina 
tarvitse istua vuosikausia 
saadakseen tarpeellisia tie
toja hanskaan. Cramo Koulu 
 pyrkii siihen, että koulutetta
vat saavat napakalla tahdilla 
otteen juuri niistä asioista, 
mistä pitää.

– Pääperiaate on turvallinen lait
teiden, koneiden ja työympäristöjen 
hallinta.  Koulutuksia tuotetaan sekä 
Cramon omalle henkilökunnalle, että 
asiakkaille, kertoo tekninen johtaja 
Hans Blomstedt. 

Cramo tarjoaa valmiita kursseja, joi
hin ilmoittautua, mutta myös räätälöi
tyjä koulutuspäiviä asiakkaan tarpee
seen. Koulutusta voi saada esimerkiksi 
henkilönostimien ja muiden koneiden 
ja laitteiden käyttöön, työympäristö
jen hallintaan ja putoamissuojausten 
käyttöön. Valikoimasta löytyvät myös 

CRAMO HALUAA OLLA edelläkävijä 
vuokrausalalla. Haluamme palvella 
asiakkaitamme paremmin ja tarjota 
laatua ja tehokkuutta sekä digitaalisia 
ratkaisuja asiakkaamme työmaaarkea 
helpottamaan. 

Tahtotilamme vaatii meiltä uudis
tumista. Uudistuminen näkyy muun 
muassa organisaatiomuutoksena, jossa 
Cramon maantieteelliset toiminta
alueet ja liiketoimintayksiköt on uu
delleenmääritelty. Tuloksena voimme 
tarjota entistä parempaa kokonaispal
velua. Muita uudistumisen näkyviä 
piirteitä ovat panostukset verkkokaupan 

ja digitaalisten työmaapalveluiden 
kehitykseen. 

Uudistustoimilla tähtäämme 
parempaan asiakaspalveluun ja 
kokemukseen. Haluamme, että asiakas 
saa meiltä aina oikean palvelun ja ka
luston, jokaiseen työhön ja tarpeeseen. 
Uudistuminen näkyy asiakkaalle mm. 
parempana kaluston saatavuutena, no
peampina toimituksina ja palveluiden 
laadun paranemisena. Lisäksi meillä 
on enemmän aikaa tärkeälle asia
kastyölle, jonka toivomme johtavan 
syvempään yhteistyöhön, asiakasym
märrykseen ja tyytyväisyyteen.

10
miljoonaa sirkkaa
kasvaa Cramon tarjoamissa  

tiloissa Tervossa. Sirkan tuotantoon 
erikoistunut Savonia Grasshopper Oy 

pyysi apua Cramolta halutessaan ryhtyä 
kasvattamaan sirkkoja. Vuokrauksesta 

poistetut työ maatilat varustettiin 
sirkkojen kasvatukseen.

HEINÄKUUSSA 2018 starttasi Jyväskylän 
Mankolan yhtenäiskoulun laajennushanke, 
jonka pääurakoitsijana toimii YIT Raken
nus. Tilaaja oli määritellyt hankkeen Terve 
Talo kohteeksi. Terve Talo kriteereillä 
rakennettavaan kohteeseen asetetaan vaa
timuksia suunnitteluun ja rakentamiseen, 
jotta sisäilmaston laadun voidaan varmistaa 
pysyvän korkeana. 

Cramo toteuttaa Mankolassa YIT Raken
nukselle Kuivaketju10 kokonaisratkaisun, 
jotta Terve Talokriteereihin päästään. 
Ratkaisu sisältää paketin olosuhdehallinnan 
palveluita, mm. sääsuojaukset ja kosteuden 
seurantaa.

”Oletamme, että kosteudenhallinta ja 
oikean kaluston järjesteleminen on hoidettu 
Cramon puolelta ja meidän ei tarvitse puut
tua siihen vaan voimme keskittyä omaan 
työhömme”, kertoo työmaainsinööri Juha 
Mäkelä YIT Rakennus Oy:stä.

Cramo tarjoaa kohteeseen laajan toteu
tuksen, johon kuuluu väliaikainen lämmitys, 
kosteusmittaukset, rakennekuivaus, etälu
ettava kosteudenseuranta, julkisivutelineet, 
lämpökuvaus ja rakenteiden tiiveyskoe. 

esimerkiksi työturvallisuukorttikou
lutukset ja ensiapukoulutukset. 

– Peruste koko hommalle on se, 
että kun asiakas kouluttaa hen
kilöstöään esimerkiksi nostinten 
käyttöön, tuottavuus paranee. Silloin 
aikaa ei mene työmaalla vääriin 
asioihin, Blomstedt kiteyttää. 

Asiakkaille koulunpenkille ryhty
minen on matalan kynnyksen päätös 
juuri räätälöinnin takia. Lyhyt, puolen 
päivän tietoisku sopii esimerkiksi 
asiakkaalle, jonka henkilöstö on 
tottuneita nostinten käyttäjiä, mutta 
työmaalle tulee uusi laite. 

Lue lisää uutisia: www.cramo.fi/fi/ 
yritys/ajankohtaista
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Cramo.fi -palvelussa voit:

 ■ etsiä kalustoa, tarkistaa saatavuuden 
ja vuokrata verkossa

 ■ tilata kuljetuksia
 ■ hallita vuokrakalustoasi työmaittain
 ■ katsoa laskujasi ja vuokraustilastojasi

VUOKRAA, PALAUTA 
JA TARKASTELE 
VUOKRAKONEITASI 
VERKOSSA.




