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merkiksi valmistusteollisuuteen. Syinä heikkoon tuottavuuteen ovat mm. aikatauluviiväs-

tymiset, osaoptimointi ja heikko laatu. Tässä diplomityössä tuottavuuden parantamiseen 

pyritään löytämään keinoja Lean-ajattelusta. 

Lean-ajattelua on hyödynnetty menestyksekkäästi tuotantoteollisuudessa jo pitkään ja 

se on tehnyt tuloaan rakentamiseen viime vuosikymmeninä. Lean-ajattelu on laaja aihe-

alue ja tässä diplomityössä keskitytään hukkien eliminoimiseen. Tavoitteena on tunnistaa 

rakentamisprosessin tärkeimmät hukat ja luoda konsepti niiden eliminoimiseksi. Raken-

tamisprosessi määritettiin koskemaan rakentamisen suunnittelu-, rakentamis-, käyttöönot-

to- ja ylläpitovaihetta. 

Kirjallisuuskatsaus aloitettiin katsauksella Leanin taustaan. Hukkien käsittelyn pohjaksi 

käytiin läpi Lean-ajattelu sen viiden periaatteen avulla. Hukkien eliminointia käsiteltiin 

kirjallisuuskatsauksessa hukkien tunnistamisen ja eliminoinnin myötä sekä hukkatyyppi-

listan kokoamisella eri tutkimuksista. Hukkatyyppiluettelon tarkoitus on toimia runkona 

haastatteluaineiston keräämiselle. 

Rakentamisprosessin hukkien tunnistamiseksi suoritettiin haastatteluja, jossa haastatel-

tavat arvioivat määriteltyjä hukkatyyppejä hukkapistelukuanalyysillä ja parivertailulla 

sekä antoivat esimerkkejä hukkatyypeistä. Tuloksien mukaan viisi rakentamisen tärkeintä 

hukkaa ovat kommunikointi ja dokumentointi, väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen, 

virheet, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali ja tarpeeton liikkuminen. Hukkatyy-

peistä merkittävin oli kommunikointi ja dokumentointi, esiintyvyydeltä suurin tarpeeton 

liikkuminen ja vaikeimmin havaittava työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali. Viidelle 

tärkeimmälle hukkatyypille luotiin eliminointikonsepti, jossa hukkatyypit liitettiin niihin 

sopiviin Leanin periaatteisiin, käytäntöihin ja työkaluihin. Konsepti kohdentaa hukka-

tyyppejä ja antaa työkaluja niiden eliminoimiseen.  
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1 Johdanto 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Rakentamisella on suuri merkitys kansantaloudellemme. Suomessa rakennettuun ympä-

ristöön on sitoutunut 560 miljardia euroa. Se on 72 % Suomen kaikesta kansanvaralli-

suudesta. Pelkästään rakennuksiin on sitoutunut 320 miljardia euroa. (ROTI 2011.) Ra-

kentamiseen käytetään kymmenen noin prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta (Ra-

kennuslehti 2011). 

Tuottavuus tai sen puute on suuri haaste rakennusteollisuudessa (Adrian 1995). Ra-

kentamisen tuottavuus on myös heikompaa kuin tehdasteollisuudessa (Koskela 2000). 

Huonoon tuottavuuteen syynä ovat viivästyneet materiaalien toimitukset, suuret var-

muusvarastot, vääränlainen materiaali, tehoton työvoiman jakautuminen ja materiaali-

kustannukset. Lisäksi urakoitsijat tähtäävät usein lyhyen ajan voittoihin. (Adrian 1995.) 

Muita ongelmia rakentamisessa ovat mm. sen heikko laatu (Sillanpää 2010), arvoketju-

jen fragmentoituneisuus, osaoptimointi arvoketjuissa, asiakkaan tarpeen heikko välitty-

minen toimitusketjussa (Malvalehto 2010, Siponen 2010) ja työvoiman heikko tuotta-

vuus (Alinaitwe ym. 2005). 

Usein tuottavuutta pyritään lisäämään tehostamalla koneiden tai laitteiden kapasiteet-

tia tai suorituskykyä. Samoin pyritään kokonaiskapasiteetin maksimaaliseen hyödyntä-

miseen. Nämä eivät aina kuitenkaan ole parhaita ratkaisuja tuottavuuden lisäämiseen, 

vaan voivat pahimmillaan laskea sitä. Kuten aiemmin todettiin, huonon tuottavuuden 

syyt rakentamisessa ovat pääosin muualla kuin tuotannon prosessien suorituskyvyssä. 

Rakentamisen tuottavuuden parantamisessa pitäisikin keskittyä ensisijaisesti huonon 

tuottavuuden syiden poistamiseen. 

Tuottavuuden parantamiseen ja näiden ongelmien eliminoimiseen ratkaisuna voi olla 

Lean-ajattelu. Lean-ajattelun ydin on arvon tuottaminen asiakkaalle. Tämä tarkoittaa 

sitä, että kaikki toiminnot, jotka yrityksessä tehdään, tuottavat arvoa tai tukevat arvon 

muodostumista. Arvoa tuottamatonta toimintaa kuitenkin ilmenee aina. Lean-ajattelun 

vahva periaate on täydellisyyteen pyrkiminen arvoa tuottamatonta toimintaa eli hukkaa 

eliminoimalla. Leania on hyödynnetty hyvällä menestyksellä esimerkiksi tehdasteolli-

suudessa ja se on tehnyt tuloaan viime vuosikymmeninä myös rakennusteollisuuteen. 

Tässä tutkimuksessa rakentamisen huonoa tuottavuutta pyritään parantamaan Lean-

ajattelun keinoin. Lean-ajattelu on kuitenkin laaja aihealue ja tutkimuksessa fokusoidu-

taan hukkien tunnistamiseen ja eliminoimiseen. Esimerkiksi Alarcón (1997) toteaa, että 

hukkien tunnistaminen ja poistaminen ovat hyvä mahdollisuus tuottavuuden parantami-

seen. Cain (2004) puolestaan toteaa, että hukkien eliminoiminen on hyvä tapa kasvattaa 

yrityksen voittomarginaalia. 

Hukkien ilmenemistä ja eliminointia on tutkittu rakentamisessa aiemmin. Muun mu-

assa Horman ja Kenley (2005) sekä Mossman (2009) toteavat, että puolet ajasta raken-



 

 

8

tamisessa kuluu hukkatoimintoihin. Muita hukista tutkimuksia tehneitä ovat esim. Lee 

ym. 1999, Hall ja Tomkins 2001, Alwi 2002, Zhao ja Chua 2003 sekä Josephson ja 

Saukkoriipi 2005. Ongelmana hukkien eliminoinnissa on, että usein rakennuspäälliköt 

eivät tiedä tai tunnista tekijöitä, jotka aiheuttavat hukkaa eivätkä edes mittaa omaa suo-

rituskykyä (Sepell ym. 1995, Vilasini ym. 2011). 

1.2  Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten rakentamisen heikkoa tuottavuutta 

voitaisiin parantaa Lean-ajattelua hyödyntämällä. Tarkastelun kohteeksi valittiin hukki-

en tunnistaminen ja eliminointi rakentamisessa. Hukkaa rakentamisessa ilmenee monin 

tavoin, mutta ongelmana on, ettei tiedetä mitä eri hukkia ilmenee ja mikä on niiden prio-

riteetti rakentamisessa. On myös löydettävä yhtenäinen priorisointitapa eri hukkatyy-

peille. 

Tutkimuksen aluksi tavoitteena on luoda hukkatyyppiluettelo, joka sisältää kattavasti 

rakentamisen hukat. Tämän perusteella selvitetään, mikä on hukkatyyppien sisältö ra-

kentamisessa ja priorisoidaan hukkatyypit niiden merkittävyyden mukaan. Tutkimuk-

sessa ei ole tarkoituksena määrittää, kuinka paljon hukkaa ilmenee rakentamisessa, vaan 

priorisoida ne suhteessa toisiinsa. 

Hukkatyyppien priorisointi auttaa näkemään tärkeimmät kehityskohteet rakentami-

sessa. Samalla ongelmat kategorisoituvat hukkatyyppien mukaisesti ja niitä on helpompi 

käsitellä ja eliminoida. Hukkien eliminointiin vastataan luomalla eliminointikonsepti, 

joka pohjautuu Leanin periaatteisiin. 

Tutkimuskysymykset asetetaan seuraavasti: 

1. Mitkä ovat rakentamisen keskeiset hukkatyypit? 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan kirjallisuusselvityksen pohjalta. Kirjal-

lisuuskatsauksessa kootaan eri tutkimuksista rakentamisessa löydettyjä hukkatyyppejä 

ja kootaan niistä luettelo. Lisäksi niiden kattavuus ja validiteetti arvioidaan. Lopullista 

hukkatyyppiluetteloa käytetään haastattelurunkona.  

2. Minkälainen on hukkien sisältö ja prioriteetti suomalaisessa rakentamisessa? 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastataan haastatteluaineiston perusteella. Aineisto kerä-

tään arvioimalla hukkatyyppien merkittävyyttä, esiintymistiheyttä ja havaittavuutta. 

Lisäksi hukkatyyppejä vertaillaan keskenään. Näiden tuloksia analysoimalla hukkatyy-

pit asetetaan tärkeysjärjestykseen. Hukkatyyppien sisältö muodostetaan esittämällä ke-

rätyt esimerkit hukkatyypeistä. 

3. Miten hukkia voidaan eliminoida Leanin keinoin? 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessä esitetään tärkeimmille hukkatyypeille konsepti 

niiden eliminoimiseksi. Hukkatyypit yhdistetään Lean-ajattelun periaatteisiin, käytän-

töihin ja työkaluihin. Tavoitteena on, että hukkatyypeille saadaan esiteltyä Leanin peri-

aatteen mukaisia eliminointikeinoja. 

1.3  Tutkimusympäristö 

Tässä tutkimuksessa rakentamisella tarkoitetaan rakentamisprosessia, siihen kuuluvia 

vaiheita ja toimijoita. Yksinkertaistettuna rakentamisprosessin muodostavat rakennetta-

van kohteen suunnitteluvaihe, rakennusvaihe ja käyttöönottovaihe (kuva 1). Rakenta-
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misprosessissa on mukana omistaja, joka asettaa rakennukselle vaatimukset. Vaatimus-

ten mukaan arkkitehdit ja insinöörit suunnittelevat rakennuksen ja urakoitsija valmistaa 

rakennuksen suunnitelmien ja spesifikaatioiden mukaisesti. Tämän jälkeen omistaja 

ottaa rakennuksen käyttöön ja vastaa sen ylläpidosta. Tämä on varsin pelkistetty kuvaus 

rakennusprosessista, joka pitää sisällään muitakin toimijoita, esimerkiksi rakennuttajan, 

viranomaistahot, aliurakoitsijat ja materiaalintoimittajat. Toimijoiden vuorovaikutus on 

yleensä myös monimutkaisempaa, esimerkiksi omistaja voi muuttaa vaatimuksia raken-

nusvaiheessa tai urakoitsijat vaikuttavat myös suunnitteluvaiheessa. Myös rakentamisen 

kohde tai sen suuruus vaikuttavat toimijoiden määriin, niiden rooleihin ja prosessin kul-

kuun. 

 

 

Kuva 1. Rakennusprosessi (Mukaeltu Arditi ja Gunaydin 1997). 

Infrastruktuurin rakentamisessa omistajana, suunnittelijana, rakentajana ja ylläpitäjänä 

voi olla sama taho. Esimerkiksi tieverkoston rakentamisessa tämä taho on kunta, joka 

vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Yleensä suunnittelu ja rakentaminen 

osittain hankitaan alihankintana ja kilpailuttamalla. (Malvalehto 2010.) 

Rakentamisella on myös useita ominaisuuksia, joissa se poikkeaa muista teollisuu-

denaloista. Rakentaminen on palvelutoimintaa, jota kuvaa projektiluontoisuus, proses-

simainen toiminta projekteissa sekä verkostoituneet toteuttajaresurssit. Projektitoimin-

nalle on luonteenomaista toiminnan kertaluontoisuus hanketasolla, osapuolten jatkuva 

vaihtuminen ja toteutusorganisaation kokoonpanon muuttuminen. (Pekkanen 2005.) 

Rakentamisen tuotteen elinkaari on myös usein paljon pitempi kuin muiden tuotantoalo-

jen tuotteiden ja rakentamisen tuotantopaikka ei ole pysyvä, vaan rakennustyömailla on 

erilaiset olosuhteet (Arditi & Gunaydin 1997). Nämä erikoispiirteet eivät kuitenkaan ole 

aina ongelmia eivätkä johda negatiivisiin asioihin tai hukkaan (Vrijhoef & Koskela 

2005). 

1.4  Tutkimusprosessi 

Tässä tutkimuksessa teoreettisen osuuden muodostavat kirjallisuuskatsaukset Leaniin, 

hukkien tunnistamiseen ja eliminointiin sekä hukkatyyppien tarkasteluun. Hukkien eli-

minointi alkaa siitä, että ymmärretään mitä hukka on, jonka jälkeen se pyritään tunnis-

tamaan ja lopulta eliminoimaan. Teoriaosuudessa käsitellään hukkia tämän kaavan mu-

kaisesti. Aluksi teoriaosuudessa käydään läpi, mitä Lean on ja mitkä ovat sen periaat-

teet. Tämän jälkeen määritetään, mitä hukka on ja tarkastellaan, miten hukkia tunniste-

taan ja eliminoidaan. Teoriatarkastelussa käytetään aineistona tieteellisiä artikkeleita ja 

tutkimuksia sekä Lean-ajattelua koskevia teoksia. 

Omistaja Urakoitsija

Arkkitehti/Insinööri Omistaja

Vaatimukset

Suunnitelmat 

ja 

spesifikaatiot

Valmistunut 

rakennus

Suunnittelu-

vaihe

Rakennus-

vaihe

Käyttö ja 

ylläpito

Prosessi

Prosessi

Prosessi
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Tutkimuksen teoriaosuuden pohjalta luodaan pohja ensimmäisen ja kolmannen tut-

kimuskysymyksen vastauksiin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastataan hukka-

tyyppeihin kohdistuvalla kirjallisuuskatsauksella, jonka tarkoituksena on koota luettelo 

rakentamisessa ilmenevistä hukista. Tätä hukkatyyppiluetteloa validoidaan ja sen poh-

jalta muodostetaan lopullinen hukkatyyppiluettelo, jota käytetään haastattelurunkona ja 

on lopullinen vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Kolmannen tutkimuskysy-

myksen vastaus muodostuu Lean-ajattelun pohjalle, mikä käydään läpi siihen kohdistu-

vassa kirjallisuuskatsauksessa. Lisäksi kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on selventää 

Lean-ajattelun periaatteet, jotta ymmärretään sen oikea tarkoitus ja hukkien eliminoin-

nin asema Lean-ajattelussa. 

Tutkimuksen empiirisen osuuden muodostavat haastatteluaineiston tarkastelu ja ana-

lysointi. Haastatteluaineisto kerätään haastatteluilla, jotka kohdistuvat suomalaisen ra-

kentamisen ympäristössä toimiviin henkilöihin. Haastattelut on tarkoitus kohdentaa 

niin, että saadaan rakennuttajan, suunnittelun, urakoitsijan, projektinjohdon ja materiaa-

lintoimittajan näkökanta hukkien merkittävyyteen. Haastateltavat ovat organisaatioiden 

ylempään johtoon kuuluvia ja he ovat pitkään toimineet rakentamisen ympäristössä. 

Hukkatyyppejä arvioidaan vaikutuksen, esiintyvyyden ja havaittavuuden perusteella. 

Hukkatyyppejä vertaillaan myös toisiinsa. Lisäksi hukkatyyppien ilmenemisestä anne-

taan esimerkkejä. Näistä muodostui haastatteluaineisto, jonka käsittelyn ja analysoinnin 

pohjalta vastataan toiseen tutkimuskysymykseen. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastataan, kun on selvitetty hukkien tärkeysjär-

jestys. Vastaus muodostuu teoriaosuuden kirjallisuuskatsauksen pohjalta ja kohdistuu 

tärkeimpiin hukkatyyppeihin. Eliminointikonseptia verrataan Lean-ajattelun malliin 

hukkien eliminoinnissa ja arvioidaan, onko se yleistettävissä koskemaan hukkien eli-

minointia rakentamisessa. Tutkimuksen lopuksi kuudennessa kappaleessa pohditaan 

tutkimustuloksia sekä arvioidaan tutkimusta ja tutkimustuloksia kriittisesti ja esitetään 

jatkotutkimustarpeita. Lopuksi esitetään tutkimuksesta yhteenveto. Tutkimusprosessi on 

esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Tutkimusprosessin eteneminen. 

 

Kirjallisuuskatsaus:

Hukkatyypit rakentamisessa

Haastattelut

Haastatteluaineiston käsittely ja analysointi

TK 1: Hukkatyyppiluettelo

TK 2: Hukkien sisältö ja prioriteetti

TK 3: Hukkien eliminointikonsepti

Kirjallisuuskatsaus:

Lean, hukkien tunnistaminen ja eliminointi

Hukkatyyppien validointi

Hukka-pisteluku Parivertailu
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2 Hukka Lean-ajattelussa 

Tässä teoreettisessa osiossa käsitellään ensin lyhyesti Lean-ajattelun tausta ja perusteet. 

Näiden jälkeen perehdytään hukkien tarkasteluun. Hukkien tarkastelussa tuodaan esiin 

mahdollisimman kattavasti rakentamisen hukkatyypit ja käsitellään hukkien tunnista-

mista ja eliminointia. Osion lopuksi hukkatyypit esitellään luettelona, jossa ne kuvataan 

lyhyesti. 

2.1  Leanin tausta 

Leanin juuret juontavat Japaniin. Ennen Leania elettiin massatuotannon aikaa, joka tuli 

teollisuuteen 1900-luvun alussa. Toisen maailmansodan jälkeen kysyntä oli kovaa ja 

massatuotanto oli tehokkain tapa tuottaa lähes mitä tahansa tuotetta käsityötuotannon 

sijaan. Massatuotannon kannalta merkittävä vaihe oli Henry Fordin tuoma kokoon-

panolinja autojenvalmistuksessa, minkä taustalla oli Frederick W. Taylorin idea tieteelli-

sestä liikkeenjohdosta. Oleellisin syy massatuotannon alkuun oli kuitenkin osien helppo 

vaihdettavuus ja niiden yksinkertainen liittäminen toisiinsa. Tämä innovaatio standar-

doidusta työstä mahdollisti kokoonpanolinjan ja tuotteiden jatkuvan virtauksen. (Wo-

mack ym. 1990.) 

Japanissa toisen maailmansodan jälkeen teollisuus kohtasi suuria haasteita, koska he 

eivät voineet soveltaa perinteisen massatuotannon metodeja pienien markkinoiden ja 

resurssien niukkuuden vuoksi. Lisäksi japanilaisilla markkinoilla vallitsi kova kilpailu. 

(Womack ym. 1990, Hines ym. 2004.) Tämä johti siihen, että japanilaisen tuotannon 

täytyi keksiä uusi tuotantotapa pärjätäkseen kilpailussa mukana. Toyotalla tämä tilanne 

johti Toyotan tuotantojärjestelmän (Toyota Production System (TPS)) kehittämiseen. 

Järjestelmä luotiin hitaasti seuraavien vuosikymmenien ajansaatossa. Lean-tuotanto 

pohjautuu TPS:n, joka kannusti työntekijöitä osallistumaan oman työn suunnitteluun. 

Työntekijöiden ja koneiden työllistämiseksi pidetyt varastot poistettiin, mikä johti toimi-

tusten viivästyksiin ja tuotantolinjojen pysähdyksiin. Lisäksi työtehtävät suunniteltiin 

siten, että ne ensimmäisellä kerralla tehdään oikein. Alussa nämä ideat vaikuttivat järjet-

tömiltä, mutta alkoivat hitaasti parantaa tuottavuutta ja muita mittareita. Tämä ajattelu-

tapa alkoi tuotannon lattiatasolta, mutta levisi pian koko tuotteen elinkaareen alkaen 

asiakkaan vaatimuksista ja päättyen valmiin tuotteen luovuttamiseen asiakkaalle. (Wo-

mack ym. 1990.) 

Lean-tuotannon metodit ovat näyttäneet olevan tehokkaampia kuin käsityö tai massa-

tuotanto useissa erityyppisissä tuotantoyrityksissä. TPS:n kehittyminen on yhden yrityk-

sen tapaus, mutta muilla japanilaisilla valmistajilla oli samanlainen lähtötilanne ja ne 

kehittivät samantapaisia ratkaisuja kuin Toyota. Ilmapiiri Japanissa oli suotuisa muutok-

selle kohti Lean-tuotannon menetelmiä. Laadun ja sen tarkastelun kehittyminen vaikut-

tivat myös Leanin kehittymiseen. (Womack & Jones 2003.) Esimerkiksi Deming ulotti 
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laadun koskemaan koko organisaatiota. Juran painotti laadun hallinnan tärkeyttä tuotan-

non jokaisessa vaiheessa. Crosby puolestaan teki tunnetuksi nollavirhe-ajattelun. Myös 

Ishikawa kuvauksessa kokonaisvaltaisesta laadusta ja sen hallinnasta ilmenee useita 

samoja periaatteita kuin Lean-ajattelussa. Esimerkiksi siinä korostettiin asioiden teke-

mistä kerralla oikein, laatusuunnittelua ja tuotteen tekemistä todellisen asiakkaan tarpei-

siin peilaten (Ishikawa 1985.) 

2.2  Lean 

Lean-ajattelun perustuu sen viiteen periaatteeseen. Nämä periaatteet määrittivät Wom-

ack ja Jones (1996) kirjassaan Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation. Lean-ajattelun keskeiset viisi periaatetta (kuva 3) ovat asiakkaan kokeman 

arvon määrittäminen, arvovirran tunnistaminen, prosessin vaiheiden järjestäminen jat-

kuvaksi virtaukseksi, tuotteiden valmistaminen vain asiakkaan tarpeesta eli imuohjaus ja 

täydellisyyteen pyrkiminen. 

 

Kuva 3. Lean-ajattelun viisi periaatetta. (Lean Enterprise Insititute) 

Lean-ajattelun ydin on asiakkaan kokeman arvon tuottaminen. Leanin mukaan kaiken 

toiminnan yrityksessä pitäisi tuottaa arvoa lopulliselle asiakkaalle tavalla tai toisella. 

Tämä tarkoittaa, että yrityksessä on oltava jatkuva virtaus arvoa tuottavia toimintoja 

tuotteen valmistamisessa koko elinkaaren ajan. Se alkaa asiakkaan tarpeiden määrittä-

misestä ja sisältää myös tuotteen luovuttamisen asiakkaalle ja asiakkaasta huolehtimi-

seen tuotteen käytössä. Jatkuvan virtauksen mahdollistamiseksi on tunnistettava ja pois-

tettava arvoa tuottamattomat toiminnot ja järjestettävä toiminnot arvovirroiksi. Jatkuva 

virtaus tarkoittaa sitä, että kun materiaalia tai informaatiota tuodaan prosesseihin, sen 

pitäisi virrata prosessien läpi niin nopeasti kuin mahdollista valmiiksi tuotteeksi joko 

sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. Imuohjauksen käyttämisellä luodaan hyöty jatkuval-

le arvovirralle. Se tarkoittaa sitä, että ylävirran prosessit toimivat vain alavirrasta tulleen 

tarvesignaalin myötä. Näiden periaatteiden toteuttaminen on kuitenkin haastavaa eikä 

tapahdu hetkessä. Viides periaate eli täydellisyyteen pyrkiminen ohjaa kehittämään yri-

tyksen toimintaa koko ajan. Se luo näistä periaatteista toistuvan syklin, jonka vaiheita 

yhä uudelleen läpikäymällä edetään kohti täydellisyyttä. Leanissa korostetaan täydelli-

Asiakkaan 
kokeman arvon 
määrittäminen

Arvovirran 
tunnistaminen

Virtauksen 
luominen

Imuohjauksen 
käyttäminen

Täydellisyyteen 
pyrkiminen
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syyteen pyrkimisessä jatkuvaa parantamista pienillä ja arkipäiväisillä muutoksilla (Wo-

mack & Jones 1996, Hines & Taylor 2000.) 

Hinesin ym. (2004) mukaan Lean on yksi vaikuttavimmista nykyajan paradigmoista 

tuotantoteollisuudessa. Lean toimii kahdella tasolla: strategisella ja operatiivisella. Stra-

tegisella tasolla ovat asiakaskeskeisyys ja Lean-ajattelu. Operatiivisella tasolla on käy-

tössä Toyotan tuotantojärjestelmän menetelmiä ja muita tätä tukevia menetelmiä. Lean-

ajattelu on myös kehittynyt laajemmaksi näkemykseksi koko organisaation tasolle, eikä 

se enää perustu pelkkiin työkaluihin ja vaikuta vain tuotannon tasolla. (Hines ym. 

2004.) 

Organisaatiot, jotka eivät ymmärrä strategista näkemystä, kuten asiakkaan arvon 

ymmärtämistä ja sen luomista, keskittyvät vain kustannuksiin, toimittamiseen ja laa-

tuun. Tällöin ei huomioida mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa ja tämä johtaa arvoketjujen 

osaoptimointiin. (Holveg & Pil 2001, Holweg 2003.)  

Strategisesta näkökulmasta Lean-ajattelussa on tarkoitus tuottaa arvoa asiakkaalle 

Lean-periaatteiden mukaisesti. Operatiivisella tasolla toteutetaan näitä periaatteita eri-

laisilla menetelmillä ja työkaluilla, jotka tukevat periaatteiden toteuttamista. Nämä tasot 

ovat esitetty kuvassa 4. Menetelmät ja työkalut voivat olla Leanin mukaisia työkaluja tai 

muita menetelmiä kuten Six Sigma tai pullonkaula-ajattelu. (Hines 2004.) Esimerkiksi 

Hines ym. (2004) suosittelee käyttämään Lean-ajattelun tukena erilaisia menetelmiä, 

kuten tuotantokapasiteettia; tuotteiden ja prosessien laatua; tuotannon kykyä vastata 

tarpeeseen; kysynnän vaihtelua; resurssien käytettävyyttä ja tuotannon kontrollointia 

koskevia menetelmiä. Nämä eivät ole osa alkuperäistä Lean-konseptia, mutta niitä voi-

daan käyttää tukemaan laajemmin Leanin strategian toteuttamista. Näin voidaan opti-

moida arvoketjun toimintaa kokonaisuutena. Lean onkin kehittynyt pelkästä tuotannon 

tehostamisesta kokonaisvaltaiseksi toiminnan kehittämisen ja johtamisen työkaluksi 

(Malvalehto 2010.) 

 

 

Kuva 4. Lean-ajattelun strateginen ja operatiivinen taso. 

Strateginen taso:

Arvon ymmärtäminen
Arvo

Arvovirta

Virtaus

Imuohjaus

Jatkuva parantaminen

Operatiivinen taso:

Hukan eliminointi Lean-työkaluilla ja 

muilla menetelmillä
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Lean on kohdannut myös kritiikkiä. Eräs kritiikin kohde ovat olleet epäonnistuneet yri-

tykset implementoida Lean-ajattelua kokonaisuudessaan organisaatioon. Leanistä on 

onnistuttu implentoimaan tuotannollisen toiminnan strukturoidut osat, mutta organisaa-

tion kulttuurin ja ajattelutavan muutokset eivät ole onnistuneet. Tästä syystä Leanin 

vaikutukset ovat jääneet osittaisiksi, eivätkä ne ole vaikuttaneet koko organisaation toi-

minnan tehokkuuteen merkittävästi. (Holweg & Pil 2001.) 

Koskela (2004) kritisoi, että Womackin ja Jonesin määrittämät Lean-ajattelun viisi 

periaatetta ovat liian epätarkkoja ja rajoittuvat massatuotantoon eivätkä sovi esimerkiksi 

rakentamisteollisuuteen tai yksittäistuotevalmistukseen. Periaatteet eivät tarjoa riittävän 

tarkkoja ohjeita, miten niitä pitäisi noudattaa, kuten esimerkiksi arvon määrittämiseen 

asiakkaan näkökulmasta. Arvo on vain termi, joka pitää Leanin viisi periaatetta yhdessä, 

jotta niistä voidaan muodostaa kokonaisuus. Näin ollen periaatteiden soveltaminen riip-

puu paljolti siitä, minkälaisissa tilanteissa niitä sovelletaan (Koskela 2004). 

2.2.1  Arvo 

Womackin ja Jonesin (1996) mukaan Lean- ajattelussa toiminnan keskiössä on arvon 

tuottaminen asiakkaalle. Myös Hinesin ym. (2004) mukaan Leanin keskiössä on arvo ja 

sen luominen. Tuottaja luo arvon, ja asiakkaan näkökulmasta tuottaja on olemassa juuri 

sen takia. Lean-ajattelussa pyritään siihen, että kaiken toiminnan mitä yritys tekee, tulisi 

tuottaa arvoa asiakkaalle. (Womack & Jones 1996.) Koskela (1992) määritteli, että ar-

voa tuottava toiminta muuttaa materiaalia ja/tai informaatiota asiakkaiden määrittämiä 

vaatimuksia kohti.  

Arvon vastakohta on hukka, eli asiakkaalle arvoa tuottamaton toiminta. Luonnolli-

sesti hukkaa aiheuttavia toimintoja on kaikissa prosesseissa ja sitä pyritään Lean-

ajattelun mukaisesti eliminoimaan. Hukkaa ei täysin pystytä koskaan poistamaan, mutta 

merkittävää on se, kuinka paljon sitä ilmenee. Ihmiset, jotka katsovat omaa työtään sub-

jektiivisesti, eivät usein huomaa, mitä eri hukkia prosesseissa voi olla. Hukka ei ole pel-

kästään sitä, mikä ei tuota arvoa, vaan myös sitä, että ei tehdä asioita niin hyvin kuin ne 

voitaisiin tehdä. (Womack & Jones 1996.) Lean-ajattelussa hukat on luokiteltu perintei-

sesti seitsemään eri hukkaan, jotka ovat peräisin Toyotalta. Hines ja Rich (1997) ovat 

luetteloineet nämä seitsemän hukkaa: 

- Ylituotanto: Tuotteiden tuottaminen ilman tilausta 

- Odotus: Seuraavan vaiheen odottaminen, toimitusten odottaminen, viivästykset 

prosessoinnissa, kapasiteetin riittämättömyys, jne. 

- Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset: Keskeneräisten tuotteiden siirrot, tehoton kul-

jetus tai materiaalin siirrot varastoon tai sieltä pois 

- Epäsopiva prosessointi: Tarpeettomat vaiheet, puutteellisten työmenetelmien tai 

huonon suunnittelun takia tehoton prosessi 

- Liikavarastointi: Liikaa materiaalia, keskeneräistä tuotantoa tai valmiita tuotteita 

varastossa 

- Tarpeettomat liikkumiset: Työntekijöiden ylimääräiset siirtymiset ja liikkumiset 

työn aikana: tarpeeton siirtyminen työpisteiden välillä tai osien tai työkalujen et-

siminen, pinoaminen tai niihin kurottautuminen 

- Virheet: Virheet tuotteissa ja niiden korjaaminen tai uudelleen tekeminen 

Lean-ajattelun mukaan organisaatiossa ilmenee kolmea eri tyyppiä olevaa toimintaa, 

jotka alun perin on määrittänyt Monden (1993). Nämä toiminnat ovat arvoa tuottava 

toiminta, arvoa tuottamaton toiminta ja arvoa tuottamaton, mutta välttämätön toiminta. 

Arvoa tuottava toiminta tekee tuotteesta tai palvelusta arvokkaamman lopullisen asiak-

kaan näkökulmasta. Arvoa tuottava toiminta on helppo määrittää kysymällä lopulliselta 
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asiakkaalta, mistä hän haluaa maksaa. Arvoa tuottamaton toiminta on vastakohta arvoa 

tuottavalle toiminnalle. Se ei lisää tuotteen tai palvelun arvoa asiakkaalle eikä ole orga-

nisaatiossa sen hetkisissä olosuhteissa välttämätöntä. Tällainen toiminta on selvästi 

hukkaa ja se pitäisi välittömästi tai lyhyellä aikavälillä poistaa. Arvoa tuottamaton, mut-

ta välttämätön toiminta ei lopullisen asiakkaan näkökulmasta tee tuotteesta tai palvelus-

ta arvokkaampaa, mutta on välttämätöntä organisaation olosuhteiden tai tuotantotapojen 

vuoksi. Tällaisen toiminnan poistaminen on vaikeaa lyhyellä aikavälillä, joten sen pois-

taminen pitäisi olla pitemmän aikavälin tavoitteena. (Hines & Taylor 2000.) 

Hines ym. (2002) määrittivät vielä neljännen organisaation toiminnan tyypin: tule-

vaisuudessa arvoa tuottava toiminta. Tällä tarkoitetaan toimintoja, jotka asiakkaan nä-

kökulmasta tekevät tuotteesta tai palvelusta arvokkaamman tulevaisuudessa. Esimerkik-

si tuotekehitys on tällaista toimintaa. (Hines ym. 2002.) 

2.2.2  Arvovirta 

Arvovirta (value stream) -käsitteen ensimmäisiä esittelijöitä oli Womack ym. (1990), 

joka huomioi arvovirtaan kuuluvien yritysten sisäisten toimintojen lisäksi myös yritys-

ten ulkoiset arvovirran toiminnot. Womack ja Jones (1996) määrittävät, että arvovirta 

on joukko tiettyjä toimintoja, jotka edellytetään tuotteen tai palvelun (tai molempien) 

saamiseksi valmiiksi tilauksesta sen toimittamiseen. Arvovirta sisältää sekä arvoa lisää-

vät että hukkatoiminnot (Womack & Jones 1996). Erona perinteiseen toimitus- tai arvo-

ketjuajatteluun on se, että arvovirta-ajattelussa huomioidaan kaikkien arvovirrassa ole-

vien yritysten osalta vain ne tietyt toiminnot, jotka ovat mukana arvon luomisessa tai 

vaikuttavat siihen. Arvovirtatarkastelussa pyritään luomaan tarkempi ja syvempi kuva 

arvonluomisesta. (Hines & Rich 1997.) 

Arvon tunnistamisen ja määrittämisen jälkeen seuraava vaihe Lean-ajattelussa on ar-

vovirran tunnistaminen jokaiselle tuotteelle tai tuoteperheelle. Tässä tunnistamisessa 

jaetaan toiminnot arvoa tuottaviin, arvoa tuottamattomiin ja arvoa tuottaviin, mutta pa-

kollisiin toimintoihin (sekä mahdollisesti arvoa tulevaisuudessa tuottavaan toimintoi-

hin). Arvovirran tunnistaminen on prosessi, jossa näkee käytännössä millä tavalla mate-

riaali muuttuu lopulliseksi tuotteeksi. Tämä auttaa prosessin arvoa tuottavan toiminnan 

ja hukan tunnistamisessa. Yleinen työkalu arvovirran tunnistamiseen on arvovirran kar-

toitus (value stream mapping, VSM). (Womack & Jones 1996.) 

Arvovirtakartoitus on kynällä ja paperilla toteutettava menetelmä, joka auttaa näke-

mään ja ymmärtämään materiaali- ja informaatiovirtoja. Pelkistetysti arvovirtakuvaus 

toteutetaan seuraamalla tuotteen valmistusreittiä asiakkaalta toimittajalle asti ja huolelli-

sesti piirretään visuaalinen kuvaus jokaisesta prosessista materiaali- ja informaatiovir-

roissa. Tämän jälkeen esitetään keskeiset kysymykset ja piirretään tulevan tilanteen ar-

vovirtakartta, kuinka arvon pitäisi virrata. (Rother & Shook 2009.) Rother ja Shook 

(2009) listasivat myös ominaisuuksia, miksi arvovirtakartoitus on hyödyllinen työkalu: 

- Auttaa visualisoimaan koko virtauksen tuotannossa yksittäisen prosessin sijaan. 

- Auttaa näkemään hukkien alkuperät arvovirrassa. 

- Tarjoaa yhteisen kielen tuotantoprosesseista puhuttaessa. 

- Osoittaa yhteyden informaatio- ja materiaalivirran välillä. 

- Arvovirtakartoitus on kvalitatiivinen työkalu, jonka avulla voidaan kuvata detal-

jitasolla, kuinka tuotantolaitoksen pitäisi toimia jotta saadaan aikaan virtaus pro-

sessien välille. 

Arvovirtatarkastelun toteutus koostuu käytännössä viidestä päävaiheesta, joiden to-

teutuksesta vastaamaan kootaan asiantuntijatiimi, jossa tulisi olla edustaja jokaisesta 

arvoketjun toimijasta tai prosessista organisaatiotasolla liikuttaessa (Rother & Shook 
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1998). Prosessin vaiheet ovat seuraavat: arvovirran tai tuoteperheen valinta, nykytilan 

kartoitus, tulevaisuudentilan määrittäminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja suunni-

telman toteuttaminen (Lasa ym. 2008). 

Lasa ym. (2008) mukaan arvovirtakuvaus on tehokkaampi menetelmä kuin useam-

mat muut prosessikuvausmenetelmät. Heidän mukaan arvovirtakuvauksen visuaalisuus 

ja helppous tekevät siitä paremman. Visuaalisuuden ansioista arvovirtakuvaus on teho-

kas menetelmä tiedon jakamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Se tekee helpommak-

si hukkien ja niiden juurisyiden tunnistamisen. Lisäksi arvovirtakartoitus yhdistää kvali-

tatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon yhteen kuvaan, mikä lisää ymmärrettävyyttä ja hel-

pottaa analysointia. Tällöin prosessien uudelleen järjestäminen ja eri vaihtoehtojen ko-

keileminen tulevaisuuden tilaksi on helpompaa. Myös muutoksien vaikutukset arvovir-

ran muihin vaiheisiin on helppo ottaa huomioon, jolloin vähennetään virheellisten muu-

toksien tekemisen mahdollisuutta. (Lasa ym. 2008.) 

Womack ja Jones (2003) korostavat, että pelkkien työvaiheiden tunteminen ei riitä. 

hukkien eliminoimiseksi on ymmärrettävä työvaiheiden väliset yhteydet ja niiden toi-

mintalogiikka, eli millä tavalla informaatiovirta ohjaa materiaalivirtaa. Ilman informaa-

tiovirran huomioimista on vaikeaa tehdä päätelmiä tuotannon virtauksesta, koska infor-

maatio mahdollistaa virtauksen. (Womack & Jones 2003.) 

2.2.3  Jatkuva virtaus 

Arvovirran kartoituksen jälkeen täytyy luoda virtaus arvoa tuottavien toimintojen välil-

le. Tavoitteena on saada tuote kulkemaan prosessista seuraavaan ilman viivästymisiä, 

pysähtymisiä tai keskeneräisten varastojen muodostumista. 

Virtaus on menetelmä vähentää hukkaa arvoketjusta Lean-filosofian mukaisesti. Ar-

von virtausta tutkimalla pyritään vähentämään osastojen välisiä epäjatkuvuuksia arvon-

tuottamisessa. Jatkuvan virtauksen avulla voidaan muodostaa kokonaiskuva, jotta koko-

naisuutta voidaan optimoida vähentämällä esimerkiksi varastoja ja pullonkauloja arvo-

ketjun sisällä. Lisäksi virtauksen avulla voidaan keskittyä tuotteeseen ja sen tarpeisiin; 

ei organisaation tai koneiden rajoitteisiin. Arvoa tuottavat toiminnot pyritään Lean-

ajattelussa asettamaan jatkuvaksi virraksi, jossa tuotteeseen lisätään arvoa ilman katkok-

sia. (Womack & Jones 2003.) 

Virtausajattelulla siirretään tarkastelun kohde osastomaisesta toiminnasta prosessi-

maiseen toimintaan. Tavoitteena on muuttaa normaaleja toimintojen välisiä rajoja ja 

keskittää ajatuksia arvon tuottamiseen, ei pelkästään yksittäiseen osastoon. Arvovirran 

avulla voidaan määritellä jokaisen toiminnon, osaston ja organisaation työ niin, että ne 

voivat lisätä arvoa kokonaisuuden kannalta optimaalisesti. (Hines ym. 2004.) 

Lean-tuotannossa tuotannon tasapainottaminen vaikuttaa virtauksen vaihtelevuuteen. 

Tuotannon tasapainottamisella voidaan hallita kysynnän vaihtelevuuden vaikutusta pie-

nentämällä eräkokoja. Kun eräkoot on minimoitu, kysynnän vaihtelua voidaan hallita 

tekemällä pieniä muutoksia tuotantovolyymiin ja resurssien kohdentamiseen. (Salem 

ym. 2006.) 

Rakentamisen ympäristössä jatkuvan virtauksen luominen on suuri haaste johtuen 

sen pirstoutuneisuudesta, toimintojen vähäisistä standardoinneista, rakentamisen tuot-

teen erikoispiirteistä jne. (Koskela 2000). Työn virtauksessa rakennusympäristössä on 

myös haasteensa. Randolph Thomas ym. (2003) toteavat tutkimuksessaan, että yli kol-

masosa työajasta kului korjaustyöhön, jonotuksiin ja muuhun tehottomaan toimintaan. 

Last Planner systeemillä pyritään tasoittamaan työn virtauksen luotettavuutta PPC:n 

(percentage of planned assignments completed) avulla (Picchi & Granja 2004). 
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Santos ja Powell (2001) toteavat, että jatkuvan virtauksen kannalta tärkeiden ele-

menttien käyttöönotto, kuten keskeneräisen työn vähentäminen ja eräkokojen pienentä-

minen, on poikkeuksellista. Yksi kulmakivistä jatkuvan virtauksen saavuttamiseksi tuo-

tannossa ovat työsolut (Suzaki 1987). Visuaalinen kontrollointi työasemilla, pakkauksis-

sa ja käytetyissä materiaaleissa on avainroolissa työsolujen implementointien onnistu-

misessa (Santos ym. 2002). Virtauksen stabilointia puolestaan vaikeuttavat epätasapai-

noiset toiminnot rakentamisen ammattikuntien välillä (Howell ym. 1993, Ballard & 

Tommelein 1999). 

2.2.4  Imuohjaus 

Imuohjauksella tarkoitetaan sitä, että ylävirran prosessit tuottavat tuotteen tai palvelun 

vasta silloin, kun ne saavat siihen signaalin alavirran prosesseilta. Tuotantoa ohjaa siis 

asiakkaalta tai alavirrasta saatu impulssi, joka herättää ketjun toimimaan. Tuote tuote-

taan asiakkaalle silloin, kun asiakas tarvitsee tuotteen ja sellaisenaan kuin hän haluaa. 

Tuotetta ei tuoteta varastoon missään vaiheessa arvoketjua, vaan tarve luo herätteen 

ketjun toiminnalle. Todellisuudessa tämän täydelliseen toteuttaminen on äärimmäisen 

monimutkaista. Ilman jatkuvan virtauksen luomista on imuohjausta lähes mahdotonta 

käyttää tehokkaasti. Toimivalla imuohjauksella voidaan vähentää varastoja ja valmistei-

siin sitoutunutta pääomaa. Lisäksi imuohjaus mahdollistaa nopean reagoinnin asiakas-

tarpeiden muutoksiin. (Holweg & Pil 2001, Womack & Jones 1996.) 

Imuohjausta pitäisi myös hyödyntää kaikissa prosesseissa ja sisäisten sekä ulkoisten 

asiakkaiden tilauksissa. Imuohjauksen käyttöönotto on kuitenkin vaativa tehtävä, sillä 

perinteiset prosessit eivät pysty vastaamaan tarpeeksi nopeasti asiakkaan tilauksiin il-

man varastoja. Jatkuvan parantamisen mentaliteetilla toimimalla ja jatkuvan virtauksen 

kehittämisellä saadaan läpimenoaikoja lyhemmäksi ja imuohjaus paremmin toimimaan. 

(Womack & Jones 2003.) 

2.2.5  Jatkuva parantaminen 

Jatkuvan parantamisen eli täydellisyyteen pyrkiminen on Lean-ajattelun viides periaate. 

Sen tavoitteena on edellisten vaiheiden jälkeen tutkia uudestaan arvontuottoa ja asiak-

kaiden tarpeita sekä osoittaa uusia kehityskohteita (kuva 3). Jatkuva parantamisessa 

korostetaan, että prosessit eivät ole koskaan täydellisiä ja niistä löytyy aina parannetta-

vaa. Vaikka hukkia pystyttäisiin eliminoimaan, uudenlaisia hukkia tulee aina esiin, esi-

merkiksi prosessien muuttuessa. Näin ollen hukkien etsintä, eliminointi ja pyrkimys 

prosessien parantamiseen tulisi olla systemaattista ja jatkuvaa. (Womack & Jones 2003.) 

Koskelan (1992) mukaan jatkuvassa parantamisessa keskitytään yleensä seuraaviin asi-

oihin: 

- Pullonkaulojen eliminointi 

- Poikkeamien vähentäminen 

- Läpimenoaikojen lyhentäminen 

- Arvoa tuottamattomien osien eliminoiminen 

- Toimintojen kehittäminen asiakkaiden vaatimusten mukaan 

- Prosessin osien hienosäätö synkronoinnin parantamiseksi 

- Luotettavuuden parantaminen 

- Laitteiden pienet parannukset 

Jatkuva parantaminen Lean-ajattelussa mielletään pieniksi ja jokapäiväisiksi paran-

nuksiksi. Tätä kutsutaan Kaizeniksi, jonka tarkoituksena on tehdä asteittaisia, säännölli-
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siä ja pieniä parannuksia. Tavoitteena on, että muutokset olisivat pysyviä ja kehittymi-

nen olisi jatkuvaa. Kaikuku puolestaan tarkoittaa radikaalia prosessin muuttamista hu-

kan eliminoimiseksi. Esimerkiksi jatkuvan virtauksen ja imuohjauksen luominen ovat 

radikaaleja muutoksia. Kaizen on jatkumo Kaikukulle, sillä jatkuvalla parantamisella 

varmistetaan, että radikaalin parannuksen jälkeen muuttuminen ei lopu siihen, vaan ke-

hitys jatkuu koko ajan pienin askelin. (Womack & Jones 2003.) 

Myös Demingin laatuympyrässä (kuva 5) on vastaavanlainen ajatus kuin Leanin vii-

dennessä periaatteessa, eli ympyrää kiertämällä tavoitellaan jatkuvaa kehittymistä. Laa-

tuympyrä alkaa suunnittelemalla, mitä halutaan muuttaa ja mihin pyritään, eli asetetaan 

parantamiselle tavoitteet. Sitten toteutetaan muutokset ja seurataan, onko niillä toivotut 

vaikutukset. Sen jälkeen mietitään, mitä on opittu ja toimitaan sen mukaan. Hyvät ja 

toimivat asiat standardoidaan ja prosessi aloitetaan alusta. (Imai 1997.) 

 

 

Kuva 5. Demingin laatuympyrä. (Deming 1950) 

2.3  Hukka 

Lean-ajattelun keskeinen osa-alue on hukan poistaminen. Hukkaa ilmenee toiminnassa 

monissa eri muodoissa ja sitä pyritään poistamaan sekä yrityksen sisältä että sidosryh-

mien väliltä. Hukkaa on tutkittu rakennusteollisuudessa laajasti viime vuosikymmeninä. 

Tässä osiossa luodaan katsaus olemassa oleviin tutkimuksiin hukista ja kootaan raken-

tamisessa ilmeneviä hukkatyyppejä. 

2.3.1  Hukkatyypit 

Perusajatus Lean-filosofiassa on eliminoida kaikenlainen hukka, jotta voitaisiin täyttää 

asiakkaan vaatimukset paremmin. Hukka on määritelty Lean-ajattelussa kaikeksi toi-

minnaksi, joka kuluttaa resursseja, mutta ei luo arvoa. (Womack & Jones 1996.) Tunne-

tuimmat ja yleisimmät määrittelyt ovat Koskelan (1992) ja Formoson ym. (1999) teke-

mät. Koskela (1992) määrittelee hukan olevan kaikenlaista tehottomuutta, joka on seu-

rausta välineiden, materiaalin, työvoiman tai pääoman käytöstä suuremmassa määrin 
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kuin on tarpeellista. Hukka sisältää sekä materiaalihävikin että kustannukset tarpeetto-

masta työstä, joka aiheuttaa lisäkustannuksia, mutta ei lisää arvoa tuotteeseen (Koskela 

1992). Formoso ym. (1999) puolestaan määrittävät hukan kaikista toiminnoista synty-

viksi tappioiksi, mikä saavat aikaan suoria tai epäsuoria kustannuksia, mutta eivät lisää 

arvoa tuotteeseen asiakkaan näkökulmasta. Myös Alarcon (1994) ja Love ym. (1997) 

määrittelevät hukan samalla tavoin kuin Koskela. Polat ja Ballard (2004) toteavat, että 

hukka on ”kaikkea mitä voidaan eliminoida vähentämättä asiakkaan arvoa”. Hukkien 

eliminointi on tärkeää, sillä asiakkaat eivät halua maksaa prosessin osista, jotka eivät 

tuota heille arvoa (Liker & Morgan 2006). Tämä tarkoittaa, että vaikka toiminto vaikut-

taisi tuotteen valmistuksen näkökulmasta hukalta, niin lopulta asiakas on se, joka mää-

rittelee onko se hukkaa vai ei (Hines ym. 2004).  

Lean-ajattelussa hukat on luokiteltu perinteisesti seitsemään eri hukkaan, jotka ovat 

peräisin Toyotalta ja Taiichi Ohno (1988) määrittämiä. Nämä ovat ylituotanto, odotus, 

tarpeettomat siirrot ja kuljetukset, epäsopiva prosessointi, liikavarastointi, tarpeettomat 

liikkumiset ja virheet. Koskela (2004) lisää hukkiin tuotteen tai palvelun tekemisen il-

man, että kaikki työn valmiiksi saattamiseen tarvittavat panokset ovat saatavilla (ma-

king-do). Panoksilla ei tarkoiteta vain materiaaleja, vaan myös koneita, työkaluja, henki-

lökuntaa, ohjeita, ulkoisia olosuhteita, jne. Making-do on puskuroinnin vastakohta ja se 

on yleistä tilanteissa, jossa tuotteen tuottamiseen vaaditaan monien epävarmojen asioi-

den osumista yhteen. (Koskela 2004.) Bicheno (2004) puolestaan kuvailee viisi hukka-

tyyppiä, jotka ovat oleellisia nykyajan liiketoiminnassa: 

- Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen: Ei ymmärretä, mitä asiakas haluaa ja 

tuotetaan väärää tuotetta tai palvelua. 

- Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali: Työntekijöiden luovuuden tai älyk-

kyyden hyödyntämättä jättäminen, ei kuunnella työntekijöitä ja ajattelu, että vain 

johtajien ideat ovat harkittavia. 

- Epäsopivat menetelmät: Epäsopivat tietojärjestelmät ja ohjelmat, tarpeeton pape-

rityö sekä epäsopivat mittauskäytännöt. 

- Energian ja veden hukka: Sähkön, kaasun, öljyn ja veden tuhlaus. 

- Materiaalien hukka: Materiaalien tuhlaus suunnittelussa, tuotannossa tai käytön 

aikana 

Macomber ja Howell (2004) määrittivät merkittäväksi hukaksi kuuntelematta ja pu-

humatta jättämisen. He toteavat, että ihmisen potentiaalin hyödyntämättä jättäminen on 

kytköksissä näiden kahden hukan kanssa. Emiliani (1998) laajentaa hukan käsitettä 

käyttäytymisen tasolle Lean-ajattelussa. Hän korostaa käyttäytymisen merkitystä kai-

kessa yrityksen toiminnassa niin yrityksen sisäisissä prosesseissa kuin asiakaskontak-

teissakin. Lean-ajattelua tukeva käyttäytyminen on sellaista, mikä lisää, tukee tai luo 

arvoa asiakkaalle. Hukkakäyttäytyminen on puolestaan sellaista, mikä ei lisää, tue tai 

luo arvoa asiakkaalle. (Emiliani 1998.) Kuvassa 6 on esimerkkejä kummastakin käyttäy-

tymisestä. 
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Kuva 6. Esimerkkejä hukka- ja lean-käyttäytymisestä (Emiliani 1998). 

Liker (2004) tuo esille, että hukkakäsitteeseen liittyy hukkien (muda) lisäksi kaksi muu-

takin tekijää, jotka vaikuttavat oleellisesti arvon tuottamiseen asiakkaille. Nämä tekijät 

ovat ylikuormitus (muri) ja epätasaisuus (mura). Yhdessä tekijät muodostavat kokonai-

suuden, jossa ne vaikuttavat toisiinsa (kuva 7). (Liker 2004.) 

 

 

Kuva 7. Hukan, ylikuormituksen ja epätasaisuuden kokonaisuus. 
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Ylikuormituksella tarkoitetaan liian suurta työkuormaa ihmiselle tai työkoneelle. Tämä 

voi aiheuttaa virheitä, työturvallisuuden ja laadun heikkenemistä eli hukkaa. Epätasai-

suus voi johtaa turhan suuren kapasiteetin ylläpitoon, koska tuotanto pitää suunnitella 

kestämään suurin työkuorma, vaikka keskiarvo olisi huomattavasti pienempi. Ylikuor-

mitus ja epätasaisuus ovat siis hukan lähteitä, mutta pelkästään hukkiin keskittymällä 

saatetaan puolestaan lisätä ylikuormitusta ja työn epätasaisuutta. Tämän vuoksi Lean-

ajattelussa pyritään ottamaan nämä kaikki kolme tekijää samanaikaisesti huomioon. 

(Liker 2004.) 

2.3.2  Hukkatyypit rakentamisessa 

Rakentamisen ympäristössä hukkien sisältö ja luonne voivat olla erilaisia verrattuna 

esimerkiksi tehdasteollisuuteen. Tässä kappaleessa tutkitaan rakentamisen ympäristössä 

ilmeneviä hukkia. Formoso ym. (1999) ovat tehneet jaottelun hukkien luonteen mukai-

sesti rakentamisen ympäristöön. Se pohjautuu Leanin seitsemään perinteiseen hukkaan: 

- Ylituotanto: Tuotetaan materiaalia yli tarpeen tai aikaisemmin kuin on tarve. 

Se aiheuttaa hukkaa materiaalin, työvoiman tai välineiden käytössä. Yleensä 

ylituotannosta syntyy keskeneräisten tuotteiden varastoja ja ne voidaan me-

nettää, jos materiaali voi huonontua ajan kuluessa. 

- Odotus: Prosessit tai työntekijät joutuvat odottamaan esimerkiksi materiaalin 

saapumista, edeltävien työvaiheiden valmistumista, koneiden rikkoutumisista, 

informaation puutteesta, jne. 

- Kuljettaminen: Tällä hukalla tarkoitetaan sisäisiä materiaalin kuljetuksia 

työmaalla. Esimerkiksi turha materiaalin käsittely, puutteellisten välineiden 

käyttö tai huonokuntoiset tiet voivat aiheuttaa tällaisia hukkia. Tätä hukkaa 

aiheutuu yleensä huonosta työmaan layoutista ja materiaalivirtojen puutteelli-

sesta suunnittelusta. Sen olennaisimmat seuraukset ovat työvoiman, energian 

ja työtilan hukka sekä mahdollisesti materiaalihukka kuljetuksen aikana. 

- Prosessointi: Tarkoittaa prosessin luonnollista vaihtelua, jota voidaan välttää 

vain muuttamalla rakentamisteknologiaa radikaalisti. 

- Varastot: Tarkoittaa liian suuria tai tarpeettomia varastoja, mikä johtaa mate-

riaalihukkaan ja rahallisiin menetyksiin pääoman sitoutumisen takia. Varasto-

ja syntyy huonon resurssien suunnittelun vuoksi ja epävarmuudesta tilauksien 

määrien arvioinnissa. 

- Liike: Tarkoittaa työntekijöiden turhaa ja tehotonta liikkumista työn aikana. 

Voi aiheutua puutteellisista työvälineistä, tehottomista työmenetelmistä tai 

huonosta työpaikan järjestelyistä. 

- Virheet: Tätä hukkaa ilmenee, kun lopullinen tai välivaiheen tuote ei täytä 

sille asetettuja laatuvaatimuksia. Virheet voivat johtaa korjaustyöhön tai tar-

peettomien materiaalien sisällyttämiseen rakennukseen. Voi aiheutua useista 

syistä: huonosta työn suunnittelusta ja määrittelystä, valvonnan puutteesta, 

työtä tekevän tiimin huonosta pätevyydestä tai suunnittelun ja tuotannon in-

tegroinnin puutteesta. 

- Muut: On hukkaa, joka on luonteeltaan erilaista kuin aiemmat hukat. Esi-

merkiksi tällaisesta hukasta ovat varkaudet, vandalismi, huonot sääolosuhteet, 

onnettomuudet jne. 

Lee ym. (1999) luokittelivat rakentamisessa ilmenevän hukan kahdeksaan ryhmään, 

jotka ovat viivästymiset, kustannukset, turvallisuuden puute, korjaustyö, tarpeettomat 

kuljetukset, pitkät välimatkat, sopimattomat työmenetelmät tai -välineet, ja huono ra-
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kennettavuus. Garas ym. (2001) puolestaan ryhmittelivät rakentamisen hukan kahden 

pääasiallisen tekijän mukaan: 

1. ajan hukka sisältäen odotusvaiheet, pysäytykset, selvitykset, informaation 

poikkeamat, korjaustyöt, tehoton työ, keskustelut eri asiantuntijoiden välillä, 

viivästykset suunnittelussa ja välineiden epänormaalin kulumisen 

2. materiaalihukka, joka muodostuu ylitilauksista, ylituotannosta, materiaalin 

virheellisestä käsittelystä, varastoinnista, valmistusvirheistä ja varkauksista 

sekä vandalismista. 

Cainin (2004) mukaan hukan tyyppejä ovat työn huono laatu, rakennettavuuden puu-

te, materiaalihukka, ei-tuottavan aika, alioptimaaliset olosuhteet ja turvallisuuden puute. 

Josephson ja Saukkoriipi (2005) luokittelivat hukat virheisiin ja tarkastuksiin; resurssien 

käyttöön; terveyteen ja turvallisuuteen; ja järjestelmään ja struktuuriin. Virheillä ja tar-

kistuksilla tarkoitetaan virheistä syntyneitä kustannuksia ja tarkastuksia sekä vakuutuk-

sista, varkauksista ja omaisuuden tuhoamisesta aiheutuvia kustannuksia. Resurssien 

käyttö on työvoiman, koneiden ja materiaalin tehottomasta käytöstä aiheutuvaa hukkaa. 

Terveys ja turvallisuus -luokalla tarkoitetaan työtapaturmista ja sairauspoissaoloista 

aiheutuvaa hukkaa. Järjestelmä ja struktuuri sisältävät hukan, joka aiheutuu rakennuste-

ollisuuden struktuurista, kuten pitkistä maankäytön suunnitteluprosesseista, laajoista 

ostamisprosesseista ja suuresta dokumentointimäärästä. (Josephson & Saukkoriipi 

2005.) 

Alwin ym. (2002) tutkimuksessa rakennusprojekteista ilmeni viideksi merkittävim-

mäksi hukaksi valmiiden töiden korjaus, materiaalin odottaminen, aikataulujen viiväs-

tyminen, työntekijöiden hitaus/tehottomuus ja raaka-aineiden tuhlaus työmaalla. Sy-

mond (2008) puolestaan tutkimuksessaan hukasta rakennusprosesseissa tunnisti ja arvi-

oi viisikymmentä erilaista hukkaa. Symond huomioi kaksi prosessia, jotka ovat hukan 

eliminoimisen kannalta kriittisiä. Nämä olivat asiakkaan oheistus ja suunnittelu, joissa 

kummassakin tunnistettiin kommunikaation ja yhteistyön olevan merkittäviä tekijöitä, 

jotka voisivat parantaa prosesseja (Symond 2008). 

Monet tutkimukset hukasta rakennusteollisuudessa ovat rajoittuneet työmaalle. Suuri 

osa resursseista kulutetaan työmailla, joten on luonnollisesti tärkeää tarkastella siellä 

ilmenevää hukkaa. Jos tutkimukset ovat kuitenkin rajoittuneet vain tähän osuuteen, niin 

silloin ei huomioida muita osuuksia, kuten materiaalin toimittajien työtä toimitusketjus-

sa, rakennuksen käyttövaihetta, tukitoimintojen työn osuutta (esim. hallinto) ja muiden 

toimintoja, jotka rahoitetaan rakennusprojektilla. (Forsberg & Saukkoriipi 2007.) Siksi 

on tärkeää ulottaa hukkien tarkastelua myös rakentamisen arvoketjuihin. 

Rakentamisen toimitusketjujen hukkaa on tutkittu useissa tutkimuksissa (esim. Luh-

tala ym. 1994, Vrijhoef & Koskela 2000, Arbulu & Tommelein 2002 ja Barker & Naim 

2004). Ne osoittavat, että hukkaa esiintyy kaikkialla toimitusketjuissa ja sitä ilmenee 

mm. prosessien ja organisaatioiden välisissä rajapinnoissa (Arbulu & Tommelein 2002). 

Hukan määrittäminen ja ymmärtäminen toimitusketjuissa voi olla kuitenkin monimut-

kaista ja sekaannusta aiheuttavaa. Toimitusketjun näkökulmasta hukka voidaan määri-

tellä kaikeksi materiaalin, resurssien, ajan ja energian tarpeettoman suureen käyttöön 

kaikissa toiminnoissa tai prosesseissa toimitusketjun kaikissa vaiheissa (Barker & Naim 

2004). 

Vrijhoef ja Koskela (2000) huomioivat kolme keskeistä johtopäätöstä hukasta raken-

tamisen toimitusketjussa. Ensimmäiseksi, normaaleissakin rakentamisen toimitusket-

juissa ilmenee paljon hukkaa ja ongelmia. Usein niitä ei huomata tai ne jätetään huomi-

oimatta. Toiseksi, suurin osa hukasta ja ongelmista aiheutuu toimitusketjussa niiden 

havaitsemisvaihetta aiemmin. Hukkien havaitsemisvaiheessa juurisyitä löydetään har-

voin, mutta vielä harvemmin niissä vaiheissa, joissa hukka on muodostunut. Kolman-
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neksi, hukka ja ongelmat johtuvat suureksi toimitusketjujen hallinnan lyhytnäköisyydes-

tä. (Vrijhoef ja Koskela 2000.) 

Suurin osa hukkien syistä toimitusketjussa liittyy korjaustyöhön ja odottamiseen (in-

formaatio tai materiaali). Odotusaika johtuu osittain erätuotannosta. Erätuotanto on tär-

keä seikka toimitusketjun suorituskyvyn tarkastelussa, sillä suuret eräkoot aiheuttavat 

pitemmät odotusajat ja lisäävät läpimenoaikaa. Toinen tekijä odotusajan muodostumi-

selle on useiden tehtävien yhtä aikaa tekeminen. Tällöin millä tahansa yhdellä tehtävällä 

on pienempi todennäköisyys tulla tehdyksi ja se joutuu odottamaan, mikä johtaa lä-

päisyajan pitenemiseen. Korjaustyö johtuu epämääräisen tiedon sisällyttämiseen aikai-

sin suunnitteluvaiheessa tai muussa toimitusketjun vaiheissa. Korjaustyö aiheuttaa mm. 

suoritustehon laskua ja epäluotettavaa työvirtausta. (Arbulu & Tommelein 2002.) 

Malvalehto (2010) ja Siponen (2010) tutkivat infrastruktuurin ja kiinteistöjen arvo-

ketjuja. Arvoketjut käsittivät kaikki vaiheet kaavoituksesta rakennuksen hävittämiseen. 

He totesivat, että arvoketjuissa ilmenee hukkaa esimerkiksi virheellisen päätöksenteko-

prosessin seurauksena kaavoitusvaiheessa. Hukkaa aiheutuu myös asiakastarpeen tun-

nistamisesta useaan kertaan arvoketjussa. Imuohjauksen katkeaminen arvoketjussa ai-

heuttaa varastoja niin suunnittelun kuin rakentamisen vaiheessa. He toteavat, että infra-

struktuuria voidaan rakentaa varastoon kerralla huomattavia määriä. Hukkaa ilmenee 

myös ylikapasiteetin muodossa. (Malvalehto 2010, Siponen 2010.) Elinkaaren aikaisten 

hoitotarpeiden huomioimatta jättäminen ja puutteellinen ymmärrys kiinteistöjen hoito-

tarpeesta johtavat korjausvelan syntymiseen. Myös myöhästynyt ylläpito ja hoito aiheut-

tavat lisäkustannuksia. (Siponen 2010.) 

2.3.3  Hukkien tunnistaminen 

Leanissa pyritään siihen, että ongelmat tulisivat näkyväksi. Esimerkiksi luomalla virtaus 

eivät tehdyt virheet voi piiloutua suurten varastojen alle, vaan ne havaitaan virtauksen 

pysähtymisenä ja ongelmina tuotannossa. Vaatii oikeanlaista ajattelutapaa, että osataan 

havaita virheet, eikä nähdä ongelman ratkaisuna esimerkiksi välivarastojen kasvattamis-

ta. 

Hukkien tunnistaminen vaatii ymmärrystä ja tietoa hukkatyypeistä ja Lean-

ajattelusta. Hukkien tunnistamisessa on tärkeää, että ymmärretään koko toimialan ra-

kenne ja liiketoiminnan luonne, sillä kaikki luetellut hukat eivät ole relevantteja joka 

tilanteessa. Luetellut hukat tarjoavat hyvän pohjan hukkien tunnistamiselle, mutta hukat 

kannattaa kuitenkin määritellä tai muotoilla uudelleen toimialalle sopiviksi, jotta niitä 

eliminoitaessa osataan keskittyä heti asiakasarvon kannalta keskeisiin hukkiin. Hukkien 

uudelleen määrittely ja muotoilu auttavat myös yrityksen henkilökuntaa ymmärtämään 

asiat paremmin ja soveltamaan niitä omassa työssään. (Hines & Rich 1997.) 

Hukkaa ilmenee suuria määriä toiminnassa. Esimerkiksi LERC:n (Lean Enterprise 

Research Center) tutkimusten mukaan tehdasympäristön toimintoihin kuluva aika on 

jakautunut seuraavasti (Hines ym. 2002): 

- 4 % arvoa tuottavat toiminnot 

- 1 % tulevaisuudessa arvoa tuottavat toiminnot 

- 35 % välttämättömät, mutta arvoa tuottavat toiminnot 

- 60 % arvoa tuottamattomat toiminnot 

Samanlaisten tutkimusten mukaan tietotyöympäristössä, esimerkiksi toimistotyössä, 

toimintojen suhteet jakautuivat seuraavasti (Hines ym. 2002): 

- 1 % arvoa tuottavat toiminnot 

- 1 % tulevaisuudessa arvoa tuottavat toiminnot 

- 49 % välttämättömät, mutta arvoa tuottavat toiminnot 
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- 49 % arvoa tuottamattomat toiminnot 

Hukkien tunnistamiseksi tulisi määrittää keskeiset liiketoimintaprosessien arvovirrat 

ja päättää, mihin arvovirtoihin keskitytään. Tämän helpottamiseksi ne voi jakaa strategi-

siin prosesseihin, ydinprosesseihin ja tukiprosesseihin. Strategiset prosessit antavat toi-

minnalle suunnat ja tavoitteet, ydinprosessit vaikuttavat suoraan näiden tavoitteiden 

toteutumiseen ja tukiprosessit puolestaan epäsuorasti. Arvovirtojen tarkempi määritte-

leminen kannattaa aloittaa ydinprosesseista. Arvovirtojen analysoinnissa hyvä työkalu 

on arvovirran kartoitus, joka auttaa hukkien tunnistamisessa. (Hines ym. 2002.) 

Emilianin (1998) mukaan käyttäytymiseen liittyvien hukkien tunnistaminen on huo-

mattavasti vaikeampaa kuin muuhun tekemiseen liittyvien hukkien tunnistaminen. 

Käyttäytymisen hukkien tunnistaminen vaatii, että ymmärretään mitä ihmiset tekevät ja 

miksi. Käyttäytyminen on usein vahvasti sidoksissa henkilön työtehtäviin. Lisäksi sii-

hen vaikuttavat työstä aiheutuvat ja työn ulkopuolelta tulevat paineet (Emiliani 1998.) 

Yleisenä ongelmana hukkien eliminoimisessa on, että ei huomioida hukkien todellisia 

juurisyitä eli niiden aiheuttajia, vaan keskitytään näkyvän hukan poistamiseen. Tästä 

kertoo samojen virheiden tekemisestä uudelleen ja samojen hukkien ilmeneminen. 

(Emiliani 1998.) Lean-ajattelussa on tärkeää, että hukkien eliminoimiseksi ja ongelmien 

ratkaisemiseksi pysyvästi selvitetään niiden todelliset juurisyyt. Juurisyiden selvittämi-

seksi ja tunnistamiseksi on olemassa esimerkiksi 5xMiksi-menetelmä. Menetelmän 

ideana on, että kysytään niin monta kertaa miksi, että ongelman todellinen aiheuttaja 

selviää. On oleellista, että vastauksia pohditaan huolellisesti ja asiantuntijatiimin kanssa 

(Liker & Meier 2006). Alla olevassa taulukossa 1 on esimerkki 5xMiksi-menetelmästä. 

Siitä voidaan havaita, että todellinen ongelma on syvemmällä tasolla asenteissa kuin 

koneessa oleva vika. Mikäli ongelma ratkaistaan vain korjaamalla kone, voi sama vika 

ilmetä uudestaan, koska hankintakäytännöt ovat väärät ja hankintaan edelleen huonoja 

tiivisteitä. 

Taulukko 1. Esimerkki 5xWhy-menetelmästä. (Liker 2004) 

 Ongelman taso Vastaavan toimenpiteen taso 

 Maassa on öljylammikko Hiekota ja poista öljy 

Miksi? Koneesta valuu öljyä Korjaa kone 

Miksi? Tiiviste on heikentynyt Vaihda tiiviste 

Miksi? Ostimme huonoista raaka-aineista 

ostettuja tiivisteitä 

Muuta tiivisteen teknisiä ominai-

suuksia 

Miksi? Saimme hyvään hintaan kyseiset 

tiivisteet 

Muuta hankintakäytäntöjä 

 

Miksi? Ostovälittäjiä arvioidaan lyhyen ai-

kavälin kustannussäästöjen pohjalta 

Muuta myyntivälittäjien arviointi-

käytäntöä 

 

Toyota käyttää tätä menetelmää jatkuvasti kaventamiseen, eristämiseen ja tarkentami-

seen, pyrkimyksenä vaikuttaa asioihin, joiden parantaminen tarjoaa suurimman hyödyn. 

Oikean juurisyyn eliminoimisen jälkeen alkuperäinen ongelma häviää pysyvästi. Ka-

ventamista ja tarkentamista voidaan kuvata tunnelimaisena prosessina (kuva 8). (Liker 

& Meier 2006.)  
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Kuva 8. Kaventamisen ja tarkentamisen prosessi. 

2.3.4  Hukkien tunnistaminen rakennusteollisuudessa 

Rakennuspäälliköt usein epäonnistuvat hukkien tunnistamisessa tai jäljittämisessä ra-

kennusprojekteissa. Yksi syy siihen, miksi hukkaa ei tunnisteta, on sopivien työkalujen 

puutos hukan mittaamisessa. (Lee ym. 1999.) Koskela (1994) toteaa, että rakentamises-

sa ei ole yritetty systemaattisesti tunnistaa kaikkia hukkien tyyppejä rakentamisen pro-

sesseissa. Serpell ym. (1995) väittävät, että monissa tapauksissa rakennuspäälliköt eivät 

tiedä tai tunnista tekijöitä, jotka aiheuttavat hukkaa, eivätkä edes mittaa omaa suoritus-

kykyään. 

Alarcon (1997) kehitti useita työkaluja hukkien tunnistamiseen ja poistamiseen, ku-

ten hukan vianmääritysselvitys ja työn toiminnan mittaaminen. Koskela (2000) tunnisti 

tekniikoita hukan poistamiseen, kuten keskeneräisen työn eliminoiminen, eräkoon pie-

nentäminen, laitoksen layoutin muuttaminen, virtauksien synkronointi, toimintojen 

muuttaminen peräkkäisestä järjestyksestä rinnakkaiseen ja vähentämällä organisaation 

tasoja. Serpell ja Alarcon (1998) esittivät jäsennetyn viitekehyksen prosessien paranta-

miseen projektitasolla. Tässä mallissa erikoisuutena oli syklinen prosessi hukan mini-

moimiseen. Se ei kuitenkaan ota kantaa hukan prioriteettiin. (Vilasini ym. 2011.) Alwi 

(2002) kehitti tätä mallia, jossa on huomioitu hukan priorisointi sen esiintymistiheyden 

ja vaikutuksen mittauksella. 

Alwi ym. (2002) malli hukkien tunnistamiseksi esitetty kuvassa 9. Tämä malli alkaa 

hukkien aiheuttamien ongelmien havaitsemisesta ja niiden ratkaisemisen tarpeesta. Mal-

li on silmukkamainen ja alkaa aina alusta niin kauan kuin hukkia ilmenee ja hukat ovat 

merkittäviä. Käyttämällä tätä mallia on mahdollista pitää yllä säännöllistä hukkien mit-

tausta ja saavuttaa muita hyötyjä kuten kattavan dokumentaation saaminen hukista, 

hukkien muuttujien ymmärtäminen, toimijan suorituskyvyn mittaaminen ja vaihtoeh-

Ongelma

Mahdolliset syyt

Todennäköisimmät syyt

Syyn sijainti

5xWhy-prosessi

Juurisyy
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toisten toimintamallien tarjoaminen. Erityisesti kattava ja laadukas hukkien dokumen-

tointi on tärkeää niiden negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi. (Alwi ym. 2002.) 

 

 

Kuva 9. Alwin ym. (2002) malli hukkien tunnistamiseksi. 

Lee ym. (1999) toteavat, että perinteiset prosessimallit rakentamisessa eivät ole riittäviä 

tunnistamaan toisistaan arvoa tuottavia ja arvoa tuottamattomia toimintoja. Rakentami-

sen prosessianalyysi (CPA) implementoi prosessikaaviot ja virtausdiagrammit yhteiseksi 

prosessianalyysitekniikaksi (Parker & Oblesky 1971, Ishiwata 1997). Siinä keskitytään 

eliminoimaan hukkaa, irrationaalisuutta ja epäjohdonmukaisuuksia. CPA on hieman 

samanlainen menetelmä kuin arvovirran kartoitus. Se on hyödyllinen niiden hukkien 

tunnistamisessa, mitkä liittyvät tarpeettomaan prosessointiin, ihmisten liikkeisiin, mate-

riaalin liikkeisiin ja odotusaikaan (Lee ym. 1999). 

CPA:ssa prosessikaaviolla luetteloidaan jokainen rakentamisen toiminto. Lisäksi 

kaavio näyttää virtauksen yksikössä, osastossa, laitoksessa, tai laitosten välillä. Virtaus-

diagrammi täydentää prosessikaavion virtausta. Sen avulla kuvataan alueen layout ja 

prosessin virtaus standardoitujen merkintöjen avulla. Tämän jälkeen voidaan parantaa 

prosessia vaihtamalla työvaiheiden järjestyksiä, poistamalla tai lisäämällä vaiheita tai 

vaihtamalla vaiheiden sijaintia prosessissa. (Lee ym. 1999.)  

2.3.5  Hukkien eliminointi 

Hukan poistaminen organisaatiosta on hyvä esimerkki kustannustehokkaasta järkiperäi-

sestä lähestymistavasta organisaation toiminnan tehostamiseksi (Merikallio & Haapasa-

lo 2009). Hukan poistamiseen on olemassa useita Lean-työkaluja. Tässä luvussa on tar-

koituksena esitellä niistä keskeisimpiä ja merkittävimpiä hukan poistamisessa. 

Hukkien eliminointi on Lean-ajattelun keskeinen osa-alue. Se ulottuu toiminnan 

kaikkiin vaiheisiin ja tasoille, sillä hukkaa ilmenee jokaisessa toiminnan tasossa (Wo-

mack & Jones 2003). Kuvassa 10 on esitetty hukkien tunnistamisen ja poistamisen si-

joittuminen Leanin prosessikuvauksessa. Leanin periaatteiden jokaisessa vaiheessa il-

menee hukkaa ja se on eliminoitava, jotta periaatteita voidaan toteuttaa ja saada ne toi-

mimaan. Hukkien eliminointi on tapauskohtaista ja eliminointiin sopivat työkalut riip-

puvat hukan luonteesta ja toimintaympäristöstä.  

Uutta hukkaa myös ilmenee aina, kun sitä saadaan poistettua. Kun hukkaa poistetaan, 

saadaan arvoa tuottava toiminta virtaamaan nopeammin ja imuohjaus paranemaan, kun-

nes taas ilmenee hukkien aiheuttamia ongelmia. (Womack & Jones 2003.) Vaikka hukan 

eliminointi vaatii joskus uusia valmistusteknologioita ja tuotekonsepteja, nämä teknolo-

giat ja konseptit ovat tavallisesti yksinkertaisia ja niiden käyttöönotto on mahdollista 

heti.  

Hukkien 

aiheuttamat 

ongelmat Hukan 

tunnistaminen ja 

merkittävyyden 

määritysHuomattavat 

tulokset

Hukkien 

mittaaminen

Hukkien 

tunnistamisen 

työkalut

Ei 

merkittävä

Loppu

Vaikuttaa 

yrityksen 

suorituskykyyn

Vaihtoehtoiset 

toimintamallit
Käyttöönotto

Hukan 

aiheuttajien 

tunnistaminen
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Kuva 10. Hukan poistaminen Leanin periaatteiden mukaan. 

Vilasini ym. (2011) esittävät systemaattisen menetelmän hukkien eliminoimiseksi ra-

kentamisen ympäristössä (kuva 11). Yhdistämällä perinteinen tuotannon kehittämisen 

tekniikka (esim. prosessikartat, spagettidiagrammit) ja Lean-tekniikat (jatkuva paranta-

minen, virheiden ennaltaehkäisy, standardointi) saadaan tämä malli hukkien minimoimi-

seksi. Malli on yksinkertainen, eikä vaadi syvällistä koulutusta. (Vilasini ym. 2011.) 

Malli on vastaavanlainen kuin Alwin ym. (2002) tekemä, mutta tässä korostuu oppimi-

sen ja käytäntöjen ymmärtäminen merkitys ennen hukkien tunnistamista ja eliminointia. 

Vilasini ym (2011) tarkoittavat oppimisvaiheella työympäristön prosessi- ja materiaali-

virtojen ymmärtämistä ja selvittämistä. Oppimisvaihe voidaan kuitenkin ulottaa tarkoit-

tamaan Lean-ajattelun ja hukkien eliminoinnin ymmärtämistä, sillä hukkien eliminointi 

pahimmillaan voi heikentää prosessien toimintaa, jos keskitytään vain hukkien eli-

minointiin ymmärtämättä kokonaiskuvaa ja Leanin tarkoitusta. 

Hukan tunnistaminen ja poistaminen

Arvon 

määritys

Arvovirran 

tunnistaminen

Virtauksen 

luominen
Imuohjaus

Jatkuva 

parantaminen

Lean-metodit ja työkalut

5S, VSM, Andon, Kanban, Poka-Yoke, JIT, 5xWhy, …
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Kuva 11. Vilasinin ym. systemaattinen malli hukkien eliminointiin. 

2.4  Hukkatyyppiluettelo 

Tutkimuksen teoriaosion tavoite oli vastata ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja luo-

da kattava hukkatyyppiluettelo. Teoriaosiossa perehdyttiin myös Lean-ajatteluun ja sen 

periaatteisiin. Tutkimuskysymystä kolme varten käsiteltiin myös hukkien tunnistamista 

ja eliminoimista. 

Leanin viisi periaatetta muodostavat Lean-ajattelun perustan, mikä tähtää tuotantojär-

jestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja tehostamiseen. Leanin lähtökohtana on 

asiakkaan tarve ja sen täyttäminen. Tavoitteena on arvoa tuottamattoman toiminnan 

poistaminen ja tuotannon virtaus. Lean-ajattelussa pidetään tärkeänä asiana myös toi-

minnan jatkuvaa kehittämistä. Ajatuksena on, että on pystyttävä vastaamaan aina ympä-

ristön ja asiakkaiden muutoksiin. 

Hukkien eliminointi on yksi Lean-ajattelun käytännöistä toteuttaa Leanin periaatteita. 

Hukkia ei voida tunnistaa, ellei ensin tiedetä, mikä on asiakkaan määrittämä arvo. Tä-

män jälkeen voidaan vasta alkaa tunnistaan hukkaa eli arvoa tuottamatonta toimintaa. 

Sitä tulee eliminoida, koska siitä ei ole hyötyä asiakkaalle. Hukkien eliminointi ei saa 

olla itsetarkoitus, vaan tähtäimenä tulee olla prosessien virtaaminen sujuvasti ja asiak-

kaan tarpeiden huomiointi. Nimenomaan hukka estää prosessien virtaamisen (Womack 

& Jones 2003). Hukkien eliminointi tapahtuu kuhunkin tilanteeseen sopivilla menetel-

millä ja työkaluilla. Hukkien tunnistamisen ja eliminoinnin prosessi on jatkuva, eli se 

alkaa aina uudelleen. Tämä liittyy täydellisyyteen pyrkimisen periaatteeseen eli toimin-

nan jatkuvaan parantamiseen.  

Luvuissa 2.3.1 ja 2.3.2 käsiteltiin eri hukkatyyppejä ja hukkien luokittelua. Luvuissa 

mainitut hukkatyypit kootaan alla oleviin taulukoihin 2 ja 3. Tarkoituksena on luoda 

pohja rakentamisen hukkatyyppiluettelon muodostamiseksi. Taulukossa 2 on esitetty 

hukkatyypit ja niistä maininneet tutkijat. Hukkatyyppien käsittely painottui rakentamis-

teollisuuden ympäristöön, mutta useimmat hukat ilmenevät muillakin teollisuudenaloil-

la. 

Vaihe 1: Oppiminen

Vaihe 2: Käytäntöjen 
ymmärtäminen

Vaihe 3: 
Analyysimenetelmien 

valinta

Vaihe 4: Tiedon 
keräys

Vaihe 5: Tiedon 
analysointi

Vaihe 6: 
Kehitysmahdollisuuk-
sien tunnistaminen

Vaihe 7: 
Kehittämisstrategian 

luominen

Vaihe 8: Ratkaisujen 
käyttöönotto
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Taulukko 2. Hukkatyyppien maininneet tutkijat. 

Hukkatyyppi Tutkijat 

Ylituotanto Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999, Garas ym. 

2001 

Odotus Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999, Garas ym. 

2001, Alwi ym. 2002 

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999 

Epäsopiva prosessointi Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999, Garas ym. 

2001 

Liikavarastointi Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999, Garas ym. 

2001 

Tarpeettomat liikkumiset Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999 

Virheet Hines & Rich 1997, Liker 2004, Formoso ym. 1999, Garas ym. 

2001, Alwi ym. 2002 

Making-do Koskela 2004 

Väärän tuotteen tai palvelun tuot-

taminen 

Womack & Jones 1996, Bicheno 2004 

Työntekijöiden hyödyntämätön 

potentiaali 

Bicheno 2004, Macomber & Howell 2004, Liker 2004 

Ylikuormitus Liker 2004 

Epätasaisuus Liker 2004 

Huono rakennettavuus Koskela 1992, Lee ym. 1999, Cain 2004 

Dokumentointi Josephson & Saukkoriipi 2005, Alwi ym. 2002 

Turvallisuus Josephson & Saukkoriipi 2005 

Muu (sääolot, varkaus, vandalismi) Formoso ym. 1999, Garas ym. 2001, Josephson & Saukkoriipi 

2005 

Epäsopivat menetelmät Bicheno 2004 

Maakäytön suunnitteluprosessi Josephson & Saukkoriipi 2005, Malvalehto 2010, Siponen 2010 

Informaation poikkeamat Garas ym. 2001 

Alioptimaaliset tai huonot olosuh-

teet 

Cain 2004 

Hukkakäyttäytyminen Emiliani 1998 

 

Hukkatyyppien pitää olla määriteltyjä, jotta niitä voidaan käyttää apuna hukkien tunnis-

tamisessa. Määrityksen tulee olla selkeä, missä käy ilmi, mitä hukkatyypillä tarkoitetaan 

ja mitä se sisältää. Luokittelu selkeyttää kokonaisuutta ja hukkaa on helpompi käsitellä 

ja eliminoida. Hukkatyypit on selitetty taulukossa 3.  

Taulukko 3. Hukkatyyppien määritykset. 

Hukkatyyppi Määritys 

Ylituotanto Tuotetaan materiaalia, tuotteita tai palveluita yli tarpeen tai aikai-

semmin kuin on tarve. Esimerkki: tuotteita tehdään varastoon. 

Odotus Ilmenee siten, että tuotteet, työntekijät tai työvaiheet joutuvat odot-

tamaan toimettomina jonkin syyn takia. Esimerkki: työntekijä joutuu 

odottamaan rikkoutuneen laitteen korjaamista. 

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset On materiaalin, osien, työvälineiden tai informaation turhaa liikut-

tamista ja siirtelyä, mikä ei liity suoraan seuraavaan työvaiheeseen. 

Esimerkki: tuotteita tai materiaalia siirretään välivarastoon ja sieltä 

pois työvaiheiden välissä. 

Epäsopiva prosessointi Tehotonta prosessointia, joka aiheutuu tarpeettomista vaiheista, 

puutteellisista työmenetelmistä tai huonosta suunnittelusta. Tarkoit-

taa myös ylilaadun tekemistä ja kapasiteetin hyödyntämättä jättä-

mistä. Esimerkki: tehdään tuotteeseen ominaisuuksia, joita asiakas 

ei tarvitse eikä ole valmis maksamaan niistä. 

Liikavarastointi Tarkoittaa tuotteiden, materiaalin tai keskeneräisen tuotannon tar-

peetonta varastoimista. Esimerkki: Ylisuurien hankintaerien tilaami-

nen. 

Tarpeettomat liikkumiset Tarkoitetaan työntekijöiden liikkumista, joka ei liity arvoa tuotta-
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vaan toimintaan. Esimerkki: työntekijän pitää etsiä työkaluja tai 

osia. 

Virheet Tarkoittaa virheellisiä menettelytapoja, virheiden tekemistä ja niistä 

aiheutuvaa korjaustyötä. 

Making-do Tuotteen tai palvelun tekemistä ilman, että kaikki työn valmiiksi 

saattamiseen tarvittavat panokset ovat saatavilla. On puskuroinnin 

vastakohta. Esimerkki: aloitetaan työn tekeminen, vaikka edellytyk-

set sen aloittamiseen eivät ole kunnossa. 

Väärän tuotteen tai palvelun tuot-

taminen 

Ei ymmärretä, mitä asiakas haluaa ja valmistetaan asiakkaalle vää-

ränlainen tuote tai palvelu. 

Työntekijöiden hyödyntämätön 

potentiaali 

Tarkoittaa työntekijöiden luovuuden tai älykkyyden hyödyntämättä 

jättämistä eli ei huomioida työntekijöitä ideoita ja näkökulmia. Si-

sältää myös kuuntelematta ja puhumatta jättämisen. 

Ylikuormitus Tarkoittaa liian suurta työkuormaa ihmiselle tai työkoneelle. Tämä 

voi aiheuttaa virheitä, työturvallisuuden ja laadun heikkenemistä eli 

hukkaa. 

Epätasaisuus Epätasaisuus tuotannossa. Voi johtaa turhan suuren kapasiteetin 

ylläpitoon, koska tuotanto pitää suunnitella kestämään suurin työ-

kuorma, vaikka keskiarvo olisi huomattavasti pienempi. 

Huono rakennettavuus Suunnitellaan vaikeasti tai tehottomasti toteutettavia rakennuksia. 

Dokumentointi Tarkoittaa puutteellista ja heikkolaatuista dokumentointia tai ohjeis-

tusta sekä niistä aiheutuvia ongelmia. 

Turvallisuus On tapaturmista aiheutuvaa hukkaa. Lisäksi tarkoittaa huonoja tur-

vallisuusolosuhteita ja vaarallisia työmenetelmiä.  

Muu (sääolot, varkaus, vandalismi) Odottamattomista tapahtumista aiheutuvaa hukkaa. Esimerkiksi: 

sääolojen, ilkivallan tai varkauden aiheuttama hukka. 

Epäsopivat menetelmät Tarkoittaa epäsopivia tietojärjestelmiä ja ohjelmia, tarpeetonta pape-

rityötä sekä epäsopivia mittauskäytäntöjä. 

Maakäytön suunnitteluprosessi Tarkoittaa kaavoituksessa ilmenevää hukkaa. Esimerkiksi kaavavali-

tuksista, mikä aiheutuva turha odotus. 

Informaation poikkeamat Vääränlainen tai virheellinen informaatio, jonka seurauksena teh-

dään vääriä asioita ja johtopäätöksiä. 

Alioptimaaliset tai huonot olosuh-

teet 

Tarkoitetaan huonoja työskentelyolosuhteita, jotka vaikuttavat työn 

tehokkuuteen. 

Hukkakäyttäytyminen On sellaista käyttäytymistä tai toimintaa, mikä ei lisää, tue tai luo 

arvoa asiakkaalle. On Leanin mukaisen käyttäytymisen vastakohta. 
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3 Hukka suomalaisessa rakentamisessa 

Tässä osiossa on tarkoituksena tarkastella teoreettisessa osiossa esitettyjä hukkatyyppe-

jä. Aluksi teoriaosuudessa esitetty hukkatyyppiluettelo validoidaan ja muodostetaan 

rakentamisen hukkatyyppiluettelo. Tämän jälkeen hukkatyypit priorisoidaan tärkeysjär-

jestykseen ja esitetään niiden sisältö haastatteluaineiston pohjalta. Tärkeimmille hukka-

tyyppien kohdalla analysoidaan, millä Leanin keinoin niitä voidaan eliminoida. 

3.1  Aineiston keruu ja haastattelumenetelmät 

Ennen aineiston keruuta ja haastatteluja muodostettiin haastattelurunko. Haastattelurun-

ko muodostui hukkatyypeistä, joita haastatteluissa arvioitiin. Tarkoituksenmukaisten 

hukkatyyppien selvittämiseksi validoitiin kirjallisuuskatsauksessa koottuja hukkatyyp-

pejä ja muodostettiin hukkatyyppiluettelo, jota käytettiin haastattelurunkona. Validointi-

prosessi ja kyseinen hukkatyyppiluettelo on kuvattu kappaleessa 3.2. 

Hukkien tärkeyden selvittämiseksi kerättiin tietoa haastattelemalla rakentamisessa 

toimivien yritysten henkilöitä. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi rakentamisprosessin 

hukista haastattelut kohdistettiin rakentamisprosessin eri toimijoihin suomalaisessa ra-

kennusteollisuudessa. Haastateltavina olevien henkilöiden yritykset edustivat toimijoita 

suunnittelusta, rakentamisesta, urakoinnista ja projektinjohdosta. Haastateltavat henkilöt 

edustivat yrityksessään ylintä johtoa. Kaikilla haastateltavilla on yli 10 vuoden työko-

kemus rakentamisen eri tehtävissä. Haastatteluja suoritettiin seitsemän kappaletta ja ne 

toteutettiin keväällä 2012. Kaksi haastattelua toteutettiin paikan päällä ja viisi haastatte-

lua suoritettiin puhelinhaastatteluina. 

Haastatteluissa käytettiin strukturoitua haastattelupohjaa arvioimalla hukkatyyppejä 

hukkapistelukuanalyysillä ja parivertailulla. Menetelmät esitetään tarkemmin seuraavis-

sa kappaleissa. Nämä menetelmät tehtiin taulukkomuotoon ja ne ovat liitteinä 1 ja 2. 

Hukkapistelukuanalyysiin kuului myös esimerkkien antaminen hukkatyypeistä. Hukka-

pisteanalyysejä kertyi seitsemän ja parivertailuja viisi kappaletta. 

Hukkapistelukuanalyysi on FMEA-menetelmän (Failure Mode and Effect Analysis) 

eli vika- ja vaikutusanalyysin mukainen. Hukkatyypeille on tarkoitus tunnistaa vaikutus, 

esiintyvyys ja havaittavuus. Näille tyypeille annetaan arvot 1-10. Vaikutus tarkoittaa 

sitä, että miten hukka vaikuttaa tuotannossa. Luku 10 tarkoittaa erittäin suurta haittaa, 

luku 1 puolestaan olematonta haittaa. Esiintyvyys tarkoittaa, kuinka tiheään hukkaa il-

menee tuotannossa ja havaittavuus sitä, kuinka helposti hukka tuotannossa havaitaan. 

Esiintyvyydessä luku 10 tarkoittaa jatkuvaa ilmenemistä, luku 1 todella harvoin ilmene-

vää. Havaittavuudessa luku 10 puolestaan tarkoittaa erittäin vaikeasti havaittavaa ja 

luku 1 helposti huomattavaa. Tässä tutkimuksessa hukkatyypeille määritetään nämä 

tyypit, jotka kertomalla saadaan hukkatyypille WPN (Waste Priority Number) eli huk-

kapisteluku, joka kuvaa hukkatyypin merkittävyyttä. 
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Toinen hukkien vertailumenetelmistä haastatteluissa oli parivertailu. Parivertailussa 

on tavoitteena selvittää usean vertailtavan tekijän suuruus- tai paremmuusjärjestys tai 

jokin muu looginen järjestys (Valli 2001). Parivertailussa vastaaja joutuu priorisoimaan 

kaksi keskenään vertailtavaa tekijää. Vertailun etuna on, että vertailemalla tekijöitä pa-

reittain, saadaan niiden keskinäinen tärkeysjärjestys selville. Parivertailun aluksi muo-

dostetaan n*n kokoinen matriisi, jossa n kuvaa vertailtavien tekijöiden määrää. Seuraa-

vaksi vastaaja priorisoi vertailtavat tekijät yksi kerrallaan toisia tekijöitä vastaan 9-

portaisen asteikon avulla (taulukko 4). Tutkimusten mukaan kyseinen asteikko on laa-

juudeltaan juuri sellainen, että se tarjoaa luotettavimmat tulokset (Al-Subhi Al Harbi, 

2001; Saaty, 1980). 

Taulukko 4. Parivertailun asteikko (Saaty, 1980). 

Painoarvo Selite 

1 Tekijät A ja B yhtä tärkeitä 

3 A jonkin verran tärkeämpi kuin B 

5 A paljon tärkeämpi kuin B 

7 A huomattavasti tärkeämpi kuin B 

9 A absoluuttisesti tärkeämpi kuin B 

  

2,4,6,8 Väliarvo 

Käänteis- 

luvut 

Ylläolevien arvojen käänteislukuja (
1
/2 … 

1
/9) voidaan 

käyttää tarvittaessa  

 

Kun parienväliset vertailut on suoritettu, käytetään ominaisvektorimenetelmää (eigen 

vektorit), jonka tuloksena syntyvät ominaisarvot (eigen –arvo). Arvot saadaan laskettua, 

kun taulukon jokaisen solun arvo jaetaan kyseisin sarakkeen kokonaissummalla, minkä 

jälkeen vektori voidaan laskea rivin keskiarvon kautta. Tämän jälkeen vertailun Eigen -

arvoa (λmax) käytetään yhdenmukaisuusindeksin (consistency index, CI) laskemiseksi; 

CI= (λmax-n) / (n-1). Viimeisenä lasketetaan yhdenmukaisuussuhde (consistency ratio, 

CR), joka saadaan jakamalla yhdenmukaisuusindeksi satunnaisluvuilla generoidusta 

käänteislukumatriisista lasketulla satunnaisindeksillä (Random Index, RI), jotka on esi-

tetty taulukossa 5. Jos CR on pienempi kuin 0.10, voidaan parivertailua pitää yhdenmu-

kaisena ja täten paikkansapitävänä (Al-Subhi Al-Harbi, 2001; Saaty, 1980). 

Taulukko 5. Satunnaisindeksin arvot (Alonso & Lamata 2004). 

Matriisin koko (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Satunnaisindeksi 0 0 0,52 0,88 1,11 1,25 1,34 1,41 1,45 1,49 1,51 1,54 1,56 1,57 1.58 

3.2  Hukkatyyppien validointi 

Aineiston keruuta varten taulukossa 2 esitetyt hukkatyypit pitää validoida rakentami-

seen sopiviksi ja järkeväksi listaksi. Tarkoituksena on karsia hukat, jotka eivät sovi tai 

ovat merkitykseltään pieniä rakentamisen hukkien tarkasteluun. Tarkastelu suoritetaan 

vertaamalla hukkatyyppejä rakentamisen arvoketjuihin. Nämä arvoketjut ovat Malva-

lehdon (2010) ja Siposen (2010) tekemät infrastruktuurin ja kiinteistöjen arvoketjut. 

Arvoketjut ovat tiivistettyinä liitteissä 3 ja 4. Lisäksi tarkasteluun otetaan kaksi Oulun 

Yliopiston Tuotantotalouden osastolla tehtyä arvoketjuanalyysia. Liitteessä 5 on kuvaus 

tällaisesta arvoketjutjusta. Validointi toteutetaan arvioimalla ja vertailemalla hukkia ja 

arvoketjuja. Hukkien tarkastelu tehdään koko arvoketju huomioon ottaen, eikä tarkaste-

lussa syvennytä detaljitasolle. Esimerkiksi kiinteistöjen ja infrastruktuurin arvoketjujen 
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rakentamisvaiheessa voidaan olettaa esiintyvän kaikkia alla esitettyjä hukkatyyppejä, 

mutta tarkoituksena on todeta ne hukat, jotka havaitaan koko arvoketjun tarkastelun 

analyysissä. 

Hukista otettiin arvoketjutarkasteluun ylituotanto, odotus, tarpeettomat siirrot ja kul-

jetukset, epäsopiva prosessointi, liikavarastointi, tarpeettomat liikkumiset, virheet, ma-

king-do, väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen, työntekijöiden hyödyntämätön poten-

tiaali, ylikuormitus, epätasaisuus, huono rakennettavuus, dokumentointi, turvallisuus ja 

muu hukka. Muut näistä karsittiin pois, sillä ne voidaan tiivistää muihin hukkiin tai ovat 

koko arvoketjun tasolla vaikeasti havaittavia hukkia. Esimerkiksi hukkakäyttäytymistä 

on vaikea mitata tai havaita koko arvoketjun tarkastelussa ja sen voi sisällyttää esimer-

kiksi epäsopivaan prosessointiin. Karsinta tehtiin, jotta saadaan esitysmuoto pysymään 

selkeänä ja helposti seurattavana sekä estämään päällekkäisyydet hukkien tunnistami-

sessa. 

Hukkien vertailu suoritetaan muodostamalla kaksi taulukkoa: hukkien vertailu kiin-

teistöjen ja infrastruktuurin arvoketjuihin sekä hukkien vertailu tienpäällystysurakoiden 

arvoketjuihin. Näistä tehdään yhteenveto ja valitaan arvoketjutarkastelussa näkyvät hu-

kat jatkotarkasteluun. 

3.2.1  Kiinteistöjen ja infrastruktuurin arvoketjut 

Taulukossa 6 on vertailtu ja analysoitu hukkien ilmenemistä kiinteistöjen ja infrastruk-

tuurin arvoketjuissa. Arvoketjujen vaiheet on tiivistetty taulukon pystyriveille ja tarkas-

teltavat hukat ovat vaakariveillä. Rasti ilmentää, että kyseistä hukkaa ilmenee arvoket-

jun kyseisessä vaiheessa. Analysoinnissa on käytetty arvoketjuja ja niiden laatijoiden 

analyysejä arvoketjuista. 

Taulukko 6. Hukkien ilmeneminen kiinteistöjen ja infrastruktuurin arvoketjuissa. 
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Ylituotanto x x x x  

Odotus x x    

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset      

Epäsopiva prosessointi     x 

Liikavarastointi x x x x  

Tarpeettomat liikkumiset      

Virheet x    x 

Making-do  x    

Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen x x x x  

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali      

Ylikuormitus      

Epätasaisuus      

Huono rakennettavuus x  x   

Dokumentointi x     

Turvallisuus      

Muu (esim. sääolot, varkaus, vandalismi)      
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Kaavoitusvaihe 

Kaavoitusvaiheessa ilmenee ylituotantoa, odotusta, liikavarastointia, virheitä, väärän 

tuotteen tai palvelun tuottamista, huonoa rakennettavuutta ja dokumentoinnista aiheutu-

vaa hukkaa. Ylituotanto ilmenee siten, että kaavoitusprosessit toimivat työntöohjauksel-

la ja kaavoja valmistuu varastoon. Työntöohjauksella toimiva tuotanto reagoi myös hi-

taammin kysynnän muutoksiin ja voi aiheuttaa ylimääräisiä varastoja, pullonkauloja ja 

viivästyksiä. Kaavoituksen valitusmenettelyt koskevat usein kaavoitusprosessia, jolloin 

päätöksen väitetään syntyneen virheellisen päätöksenteon seurauksena. Eli hukkaa il-

menee virheinä ja niiden seurauksista. Kaavoitusprosessin dokumentoinnilla voitaisiin 

huomata paremmin virheellisiä toimintoja. Dokumentoinnin puutteesta johtuen aiheutuu 

siis hukkaa. Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen ilmenee siten, että kaavoitettu alue 

tai tontti jää rakentamatta, koska se ei vastaa rakentajan tarpeita, rakentaja ei pysty ra-

kentamaan haluamaansa rakennusta tontille tai kaavaan joudutaan tekemään muutoksia. 

(Siponen 2010, Malvalehto 2010.) 

Hankesuunnittelu 

Hankesuunnittelussa hukista esiintyy ylituotanto, odotus, liikavarastointi, virheet, ma-

king-do ja väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen. Ylituotantoa ilmenee, sillä hanke-

suunnittelu tapahtuu myös ennusteiden pohjalta eikä toteudu imuohjauksen perusteella. 

Tämä voi aiheuttaa arvoketjussa viivästyksiä ja ylimääräisiä varastoja. Osa toimijoista 

voi tilata tuotteita toisilta arvoketjun toimijoilta ilman asiakkaan imua. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tehdään asioita liian aikaisin eli making-do:ta. Väärän tuotteen tai palvelun 

tuottaminen on sitä, että ei tehdä yhteistyötä eri toimittajien kanssa ja tuote ei vastaa 

seuraavan arvonketjun toimijan tarpeita täydellisesti tai ollenkaan. (Siponen 2010.) 

Tekninen suunnittelu 

Teknisessä eli rakennuksen suunnittelussa on ylituotantoa, liikavarastointia, väärän tuot-

teen tai palvelun tuottamista ja huonon rakennettavuuden hukkaa. Rakennettavien koh-

teiden suunnittelu toimii työntöohjauksella ja se voi merkitä ylituotantoa ja tuotosten 

olemista varastossa. Eri näkemykset asiakkaan arvosta suunnittelun ja rakentamisen 

välillä voi tarkoittaa sitä, että suunnitelmat on hankala toteuttaa eli aiheutuu hukkaa 

huonosta rakennettavuudesta. (Siponen 2010, Malvalehto 2010.) 

Rakentaminen 

Rakentamisvaiheessa ilmenee väärän tuotteen tuottamista, ylituotantoa ja liikavarastoin-

tia. Väärän tuotteen tuottaminen on sitä, että asiakas ei saakaan sitä, mitä olisi halunnut 

tai ei pysty vaikuttamaan tarpeeksi rakentamisen tai suunnittelun aikana tuotteeseen. 

Rakennuksen valmistuttua sille ei välttämättä ole käyttäjää, jos tuotantoa on ohjannut 

työntöohjaus, eli rakennus joutuu olemaan varastossa. Etenkin infrastruktuuria rakenne-

taan varastoon odottamaan käyttäjiä (Siponen 2010, Malvalehto 2010). 

Käyttö, ylläpito ja hävitys 

Käyttövaiheessa hukkaa ilmenee epäsopivan prosessoinnin, virheiden ja väärän tuotteen 

tai palvelun tuottamisena. Epäsopiva prosessointi tarkoittaa rakennusten tehotonta tai 

vajaata käyttöä. Esimerkiksi koulun käyttötarve rajoittuu pääosin keskelle päivää ja ra-

kennus on tyhjänä iltaisin. Virheitä voi syntyä esimerkiksi siinä, että ei havaita korjauk-

sen tarpeita tai ne jätetään huomiotta, mikä johtaa korjausvelan syntymiseen. Myöhäs-

tynyt ylläpito ja hoito aiheuttavat yleensä myös lisääntyneitä kustannuksia. (Siponen 

2010.) 
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3.2.2  Infrastruktuuriurakoiden arvoketjut 

Infrastruktuuriurakoiden arvoketjut on mallinnettu prosessien vaiheiden ja keston mu-

kaan. Arvoketjujen ja hukkien analysoinnissa on käytetty hyväksi arvoketjujen kuvausta 

ja niistä tehtyjä huomautuksia sekä tietoja. Arvoketjuja on analysoitu koko arvoketjun 

tasolta ja katsottu, miten hukat ilmenevät arvoketjun toimijoilla. Alla olevaan tauluk-

koon 7 on koottu havaitut hukat näissä arvoketjuissa. 

Taulukko 7. Hukkien ilmeneminen infrastruktuurisurakoiden arvoketjun toimijoilla. 
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Ylituotanto    

Odotus x x x 

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset x x x 

Epäsopiva prosessointi x x x 

Liikavarastointi   x 

Tarpeettomat liikkumiset    

Virheet x   

Making-do   x 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen    

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali    

Ylikuormitus   x 

Epätasaisuus    

Huono rakennettavuus    

Dokumentointi    

Turvallisuus    

Muu (esim. sääolot, varkaus, vandalismi)    

 

Arvoketjuissa ilmeneviä hukkia ovat odottaminen, epäsopiva prosessointi, tarpeettomat 

siirrot ja kuljetukset, virheet ja making-do. Etenkin odottaminen ja epäsopiva proses-

sointi näkyvät selvästi ja merkittävästi. Odotus ilmenee tarjouspyyntöjen ja –päätösten 

tekemisessä. Tämä vaihe vie pitkän ajan koko prosessista, useita kuukausia kummassa-

kin arvoketjussa kaikilla osapuolilla. Tässä ilmenee selvästi myös tehoton prosessointi, 

sillä tarjouskilpa olisi huomattavasti nopeamminkin toteutettavissa, jos tässä tehtäisiin 

näkyvämmin yhteistyötä. Tässä vaiheessa tapahtuu myös tarpeetonta tietojen siirtämistä 

edestakaisin. Tarpeeton prosessointi näkyy myös toisessa arvoketjussa tinkikierroksen 

järjestämisessä, koska tällä prosessilla ei koko arvoketjua ajatellen ole mitään arvoa. 

Odotusta ilmenee urakoitsijan ja materiaalitoimittajan sopimusten tekemisen välillä. 

Tämä johti siihen, että materiaalitoimitukset jouduttiin aloittamaan ennakkoon ilman 

varmaa sopimusta. Tämä tarkoittaa making-do:ta ja voi johtaa siihen, että tehty työ me-

nee hukkaan. Pitkistä sopimusneuvotteluista aiheutuen materiaalin toimittamiselle tulee 

kiire ja siitä aiheutuu virheitä ja hukkaa. Tämä tarkoitti myös sitä, että kiire aiheutti yli-

kuormitusta materiaalin tuottamiselle. Sopimusneuvotteluissa urakoitsija ja materiaalin-

toimittajan välillä oli paljon tarpeetonta siirtelyä sähköpostin välillä ja siitä aiheutui 

mm. odottelua. Materiaalitoimittajan toimitukset ennusteiden pohjalta johtavat siihen, 

että tuotettiin ylituotantoa. 
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3.2.3  Yhteenveto validoinnista 

Arvoketjutarkastelun pohjalta havaitut hukat valitaan jatkokäsittelyyn. Nämä ovat yli-

tuotanto, odotus, tarpeettomat siirrot ja kuljetukset, epäsopiva prosessointi, liikavaras-

tointi, virheet, making-do, väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen, ylikuormitus, huono 

rakennettavuus ja dokumentointi. 

Näistä ylituotantoa, odotusta, epäsopivaa prosessointia, liikavarastointia, virheitä ja 

väärän tuotteen tai palvelun tuottamista ilmeni useammassa arvoketjun vaiheessa. Nämä 

ovat arvoketjutarkastelun perusteella merkittävimmät hukat. Huono rakennettavuus ja 

making-do ilmenivät kahteen kertaan ja ylikuormitus sekä dokumentointi kerran. Kum-

missakin vertailussa esiintyviä hukkia ovat odotus, liikavarastointi, epäsopiva proses-

sointi ja virheet. Mitä useammin jokin hukkatyyppi esiintyy arvoketjuissa, sitä merkit-

tävämmän sen voidaan ajatella olevan. Tämän arvoketjutarkastelun tavoitteena on kui-

tenkin löytää hukat, joita ilmenee rakentamisen arvoketjuissa. Hukkatyyppien merkittä-

vyydet ja painoarvot selvitetään tutkimuksen haastatteluvaiheessa. 

Tämän hukkalistan lisäksi otetaan jatkokäsittelyyn myös muita rakentamisessa oleel-

lisia hukkia, vaikka ne eivät näkyneetkään arvoketjutarkastelussa. Arvoketjutarkastelu 

oli melko suppea, joten haastatteluvaiheessa voisi joitain oleellisia hukkia jäädä käsitte-

lemättä, jos valitaan vain arvoketjutarkastelussa löydetyt hukat. Rakentamisen kannalta 

oleellisiksi hukiksi katsottiin lisäksi tarpeeton liikkuminen, turvallisuus, työntekijöiden 

potentiaalin hyödyntämättä jättäminen ja muu hukka (esim. sääolot, varkaudet, jne.). 

Näistä tarpeeton liikkuminen on yksi Lean-ajattelun seitsemästä perushukasta. Muut 

luetellut hukat ovat myös rakentamisen ympäristössä ilmeneviä. Lisäksi dokumentoin-

nin hukkatyyppi laajennettiin kommunikoinnin ja dokumentoinnin hukaksi. Lopullinen 

rakentamisen hukkatyyppilista selityksineen on esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8. Rakentamisen hukkatyyppiluettelo. 

Hukkatyyppi Määritys 

Ylituotanto Tuotetaan materiaalia, tuotteita tai palveluita yli tarpeen tai aikai-

semmin kuin on tarve. Esimerkki: tuotteita tehdään varastoon. 

Väärän tuotteen tai palvelun tuot-

taminen 

Ei ymmärretä, mitä asiakas haluaa ja valmistetaan asiakkaalle vää-

ränlainen tuote tai palvelu. 

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset On materiaalin, osien, työvälineiden tai informaation turhaa liikut-

tamista ja siirtelyä, mikä ei liity suoraan seuraavaan työvaiheeseen. 

Esimerkki: tuotteita tai materiaalia siirretään välivarastoon ja sieltä 

pois työvaiheiden välissä. 

Epäsopiva prosessointi Tehotonta prosessointia, joka aiheutuu tarpeettomista vaiheista, 

puutteellisista työmenetelmistä tai huonosta suunnittelusta. Tarkoit-

taa myös ylilaadun tekemistä ja kapasiteetin hyödyntämättä jättä-

mistä. Esimerkki: tehdään tuotteeseen ominaisuuksia, joita asiakas 

ei tarvitse eikä ole valmis maksamaan niistä. 

Liikavarastointi Tarkoittaa tuotteiden, materiaalin tai keskeneräisen tuotannon tar-

peetonta varastoimista. Esimerkki: Ylisuurien hankintaerien tilaami-

nen. 

Tarpeettomat liikkumiset Tarkoitetaan työntekijöiden liikkumista, joka ei liity arvoa tuotta-

vaan toimintaan. Esimerkki: työntekijän pitää etsiä työkaluja tai 

osia. 

Virheet Tarkoittaa virheellisiä menettelytapoja, virheiden tekemistä ja niistä 

aiheutuvaa korjaustyötä. 

Making-do Tuotteen tai palvelun tekemistä ilman, että kaikki työn valmiiksi 

saattamiseen tarvittavat panokset ovat saatavilla. On puskuroinnin 

vastakohta. Esimerkki: aloitetaan työn tekeminen, vaikka edellytyk-

set sen aloittamiseen eivät ole kunnossa. 

Odotus Ilmenee siten, että tuotteet, työntekijät tai työvaiheet joutuvat odot-

tamaan toimettomina jonkin syyn takia. Esimerkki: työntekijä joutuu 
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odottamaan rikkoutuneen laitteen korjaamista. 

Ylikuormitus Tarkoittaa liian suurta työkuormaa ihmiselle tai työkoneelle. Tämä 

voi aiheuttaa virheitä, työturvallisuuden ja laadun heikkenemistä eli 

hukkaa. 

Huono rakennettavuus Suunnitellaan vaikeasti tai tehottomasti toteutettavia rakennuksia. 

Kommunikointi ja dokumentointi Tarkoittaa puutteellista ja heikkolaatuista kommunikointia tai do-

kumentointia sekä niistä aiheutuvia ongelmia. 

Turvallisuus On tapaturmista aiheutuvaa hukkaa. Lisäksi tarkoittaa huonoja tur-

vallisuusolosuhteita ja vaarallisia työmenetelmiä.  

Työntekijöiden hyödyntämätön 

potentiaali 

Tarkoittaa työntekijöiden luovuuden tai älykkyyden hyödyntämättä 

jättämistä eli ei huomioida työntekijöitä ideoita ja näkökulmia. Si-

sältää myös kuuntelematta ja puhumatta jättämisen hukan. 

Muu (sääolot, varkaus, vandalismi) Odottamattomista tapahtumista aiheutuvaa hukkaa. Esimerkiksi: 

sääolojen, ilkivallan tai varkauden aiheuttama hukka. 

3.3  Hukkatyyppien sisältö ja prioriteetti 

Tulokset käsitellään siten, että aluksi käydään läpi haastateltavien vastauksia hukka-

tyyppien sisällöstä ja esimerkkejä niistä. Sitten esitetään hukkien prioriteetti hukkapiste-

luvun ja parivertailujen pohjalta. Näitä tuloksia analysoidaan ja tärkeimpiä hukkia käsi-

tellään tarkemmin. 

3.3.1  Hukkatyyppien sisältö 

Rakentamisen ja urakoinnin lähtökohtana ylituotannon hukalle oli, että ei noudateta 

yleistä tuotantonopeutta, jolloin työtä kertyy varastoon. Samoin voi kertyä materiaalia 

varastoon työmaalle. Esimerkiksi liian aikaisin asennetut ovet tai ikkunat voivat vaurioi-

tua muusta rakennustyöstä, jolloin ne joudutaan vaihtamaan.  

Yksi haastateltavista mainitsi ylituotannon olevan pahin hukka ja koko hukkien eli-

minoinnin pitäisi lähteä sen poistamisesta. Hän laski myös väärän tuotteen tai palvelun 

tuottamisen olevan ylituotantoa. Hänen mielestään rakennusteollisuudessa ei toimita 

Leanin lähtökohtien mukaisesti, eli ei tiedetä mitä asiakas oikeasti haluaa ja tuoteta lisä-

arvoa sille. Tällöin voidaan tehdä jotain rakennushankkeita jopa kokonaan turhaan. 

Rakennuttajan ja tilaajan näkökulmasta ylituotannon tai väärän tuotteen ja palvelun 

tuottamista ei ole, sillä heille tuotetaan sitä tuotetta, mitä he tarvitsevat. Toisaalta perus-

tajaurakoinnissa ylituotannon ja väärän tuotteen tai palvelun tuottamisen hukat ilmene-

vät asuntomarkkinoiden suhdanteissa. Välillä markkinat ylikuumenevat, jolloin asuntoja 

on tyhjillään ja ilmenee ylituotannon ja väärän tuotteen tai palvelun tuottamisen hukkaa. 

Esimerkiksi tyhjät toimistotilat ovat ylituotannon hukkaa. 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen urakoitsijan näkökulmasta on vääränlaisen 

materiaalin asentamista. Esimerkiksi pintamateriaalit ovat olosuhteisiin nähden väärän-

laiset, jolloin ne voivat irrota. Myös vääränlaiset tekniset välineet tai säätimet eivät toi-

mi kuten on suunniteltu tai ne ovat vääränlaisia. Suunnittelussa väärän tuotteen tai pal-

velun tuottaminen on sitä, että yrityksen ja asiakkaan välillä ei ole samanlaista näke-

mystä siitä, mitä ollaan tekemässä ja näkemykset jäävät lopulta erilaisiksi. Asiakas ei 

välttämättä alkutilanteessa itsekään tiedä tarkalleen, mitä haluaa ja se vaikeuttaa yhteis-

ymmärrykseen pääsemistä. 

Urakoinnin näkökulmasta tarpeettomat siirrot ja kuljetukset ovat esimerkiksi työka-

lujen tai työkoneiden turha siirtely. Yhden haastateltavan mukaan viikkosuunnitelmien 

huono tarkkuus ja epäselvyys johtavat siihen, että joudutaan siirtelemään työvälineitä ja 

materiaaleja. Esimerkiksi materiaalia tuodaan liian aikaisin työmaalle ja sitä joudutaan 

siirtelemään. Suunnittelussa tarpeettomat siirrot ja kuljetukset näkyvät informaation 
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siirtelynä esimerkiksi sähköposteissa. Informaation siirtely ei välttämättä edes johda 

toivottuun lopputulokseen. Usein informaatio on tällöin hajanaista eikä ole hallittavissa. 

Epäsopiva prosessointi on urakoinnin ja suunnittelun näkökulmasta esimerkiksi työn-

tekijöiden tehotonta työtä. Suunnittelussa yhden henkilön työpanos voi vaikuttaa mer-

kittävästi tietyssä vaiheessa ja suunnitteluprosessin tehokkuus on riippuvainen siinä 

vaiheessa tämän henkilön työn tehokkuudesta. Epäsopivaa prosessointia voi olla myös 

ylilaadun tekeminen. Ammattiylpeys voi aiheuttaa ylilaadun tekemistä, esimerkiksi 

suunnittelussa suunnitellaan ”mersu” vaikka asiakas haluaa ”ladan” ja maksaa sen mu-

kaisesti. Myös alilaadun tekeminen on esimerkki tästä hukkatyypistä. Usein aikatauluis-

sa on jopa varattu aika korjaustöiden suorittamiselle. 

Liikavarastointia aiheutuu, jos työmaan logistinen suunnittelu on huonoa tai tuotanto 

ei pysy aikataulussa. Tämän seurauksena työmaalle kertyy liikaa tavaraa ja materiaalia. 

Varastointia ilmenee paljon koko rakentamisen toimitusketjua katsottaessa. Tämä johtuu 

siitä, että prosessit ovat epäluotettavia ja tarvitaan puskurivarastoja. Esimerkiksi ele-

mentti- ja materiaalivalmistajilla on yleensä suuret varastot. Varastojen pidossa tulisi 

pyrkiä niiden oikeaan mitoittamiseen ja sijoittamiseen. Liikavarastointia ilmenee myös 

siten, että suunnitelmat tehdään valmiiksi tilauksen mukaan, mutta urakan toteutus lyk-

kääntyy. Suunnitelmat joutuvat tällöin olemaan varastossa. 

Tarpeettomat liikkumiset urakoitsijoiden ja rakentamisen näkökulmasta ovat työnte-

kijöiden liikkumista esimerkiksi työkalujen tai osien etsimistä. Rakennuttajan näkökul-

masta tämä on esimerkiksi informaation huonoa siirtelyä, jolloin siitä voi aiheutua on-

gelmia ja selvittelyjä. Yleensä ne ovat pieniä ongelmia, mutta niistä voi aiheutua suuria-

kin haittoja. Suunnittelussa tarpeetonta liikkumista on paljon etsimisen ja suunnittele-

mattoman liikkumisen vuoksi. 

Urakoitsijan näkökulmasta virheet ovat laatuvirheitä, piittaamattomuutta tai väärin 

tahallaan tekemistä. Laatuvirheitä aiheutuu myös siitä, ettei tiedetä laatuvaatimuksia 

eivätkä ne silloin toteudu. Aina ei tarkisteta omaan urakkaan kuuluvien osien yhteenso-

pivuutta, esimerkiksi jotkin rakenteet eivät kohtaa. Rakennuttajan näkökulmasta virheitä 

ilmenee aina ja urakoiden lopuksi niitä selvitellään, dokumentoidaan ja virheiden rahal-

lisia arvoja lasketaan. Suunnittelussa virheitä tehdään esimerkiksi virheellisten tietojen 

vuoksi ja suunnitelmia joudutaan jälkikäteen korjaamaan. Lisäksi virheitä tapahtuu, kun 

joudutaan kiireessä tekemään työtä eikä ole aikaa perusteellisesti tarkastaa piirustuksia 

ja korjata niitä. 

Making-do eli työn tekeminen ilman, että työn valmiiksi saattamiseen tarvittavat pa-

nokset ovat valmiina, ilmenee urakoitsijan mukaan siten, ettei työn aloitusedellytyksiä 

huolehdita kuntoon. Usein aikataulutehtäviä käynnistetään liian aikaisessa vaiheessa. 

Rakennuttajan näkökulmasta suurissa ja kompleksissa hankkeissa making-do -hukkaa 

ilmenee aina ja on huonoa projektinjohtoa, jos jonkun puuttuvan asian takia pysäytetään 

urakan kulku. Aikataulusyistä joskus voi siis olla pakko tehdä asioita ja ottaa riskejä, 

vaikka kaikki työn edellytykset eivät ole valmiina. Suunnittelussa making-do ilmenee 

siten, että kaikki tarvittava informaatio ei ole saatavilla tai lähtötiedot eivät ole täysin 

tarkkoja, mutta aikataulujen vuoksi työt on pakko aloittaa. Tällöin on toimittava koke-

muksen mukaan ja pyrittävä ennakointiin. Jälkikäteen joudutaan tekemään korjauksia ja 

muutoksia, kun tarvittava tieto on saatavilla. 

Odotus on urakoitsijan näkökulmasta prosessin odottamista edellisen työvaiheen tai 

puuttuvan materiaalin tai työvälineiden takia. Rakennuttajan näkökulmasta odotusta 

ilmenee siten, että urakka tai oleelliset työvaiheet joutuvat odottamaan esimerkiksi lupa-

asioiden vuoksi urakoitsijan ja julkisen hankintayksikön tai viranomaisten välillä. Tässä 

nousee esiin riskin ja vastuun ottaminen, sillä usein virkamiehet haluavat odottaa kaikki 

selvitykset kuntoon, ennen kuin luvat myönnetään. Tämä voi pahimmillaan odotuttaa 
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urakkaa viikkoja. Suunnittelussa odotusta ilmenee esimerkiksi tarvittavan informaation 

odotteluna hankkeen muilta toimijoilta. 

Ylikuormitus on urakoitsijoille esimerkiksi yhden työtehtävän tai työntekijän yli-

kuormittumista. Tähän johtaa huono yleisaikataulun ja tehtävätason suunnittelu. Usein 

suunnittelussa ilmenee ylikuormitusta, kun osaavia työntekijöitä ei ole tarpeeksi saata-

villa. Rakennushankkeiden aikataulujen venyminen aiheuttaa ylikuormitusta, sillä alku-

peräisen aikataulun mukaan on sovittu uuden hankkeen aloitus. Tällöin aikataulun ve-

nyminen johtaa siihen, että joudutaan tekemään kahden hankkeen työt yhtä aikaa ja 

työntekijät ylikuormittuvat. Suunnittelua tekevän yrityksen toimitusjohtaja totesi, että 

tämä on projektitoiminnan yksi perusominaisuus ja sen hallittavuus on haasteellista. 

Huono rakennettavuus nähdään urakoinnissa suunnitteluongelmana. Huono suunnit-

telun laatu johtaa rakennettavuuden hankaloitumiseen, erityisesti kokemuksen puute 

suunnittelussa voi johtaa tähän hukkaan. Rakennettavuus voisi olla parempaa, jos pai-

kan päällä suoritettavaa talotekniikan rakentamista vähennettäisiin ja tehtäisiin sitä 

enemmän teollisemmin. Suunnittelun näkökulmasta etenkin talorakentamisen suunnitte-

lu- ja rakentamiskäytäntöjä pitäisi yhtenäistää, jolloin rakennettavuus paranisi. Suunnit-

teluvaiheessa ei välttämättä tiedetä, mikä olisi urakoitsijan näkökulmasta tehokkain tapa 

valmistaa rakennus. Urakoiden ketjuttaminen heikentää rakennettavuutta, sillä suunni-

telmat eivät ehkä ole sopivia alemman tason toimijoille. Rakennettavuudesta myös kes-

kustellaan usein vasta työmaalla, vaikka siitä pitäisi keskustella jo suunnitteluvaiheessa. 

Koko rakentamisketjussa suunnittelun, urakoitsijan ja tilaajan välillä kommunikointi ja 

yhteistyö ovat vähäistä. 

Kommunikoinnin ja dokumentoinnin urakoitsijat näkevät tyypillisenä ongelmana 

työmaalla. Usein oikeanlainen dokumentointi ja sen arkisointi on puutteellista. Doku-

mentoinnista on usein selkeä ohjeistus, miten se suoritetaan, mutta sitä ei välttämättä 

valvota kunnolla. Eräs haasteltavista totesi, että dokumentoinnin hukka on rakentami-

sessa yksi pahimpia hukkia. Informaation kulun estyminen organisaatioiden rajapin-

noissa voi aiheuttaa paljon vääriä tekemisiä tai tekemättä jättämisiä. Suunnittelussa 

kommunikaation hukka on yksi perussyy, joka aiheuttaa aikataulumyöhästymisiä ja kah-

teen kertaan tekemisiä. Urakoiden ketjuttaminen vaikeuttaa myös kommunikointia ja 

tiedon kulkua. 

Turvallisuus nähdään rakentamisvaiheessa työtekijöiden tapaturmina ja niistä aiheu-

tuvina haittoina. Myös turvallisuuden ehkäiseminen vaatii resursseja. Rakennuttajan 

tulee luoda turvallisuussäädökset ja suunnittelussa laaditaan turvallisuussuunnitelmat. 

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali on esimerkiksi sitä, ettei oteta työntekijöi-

tä mukaan tehtävä- ja viikkosuunnitteluun. Myöskään työntekijöiden palautteita ei oteta 

riittävästi huomioon. Eri ammattilaiset pääsevät liian vähän vaikuttamaan suunnitteluun, 

esimerkiksi elementtivalmistajalle kerrotaan millaisia elementtejä valmistaa ilman että 

otettaisiin mukaan niiden suunnitteluun. Toisaalta tämän hukan kohdalla on paljon or-

ganisaatiokohtaisia eroja. Kiireinen aikataulu aiheuttaa myös sen, että ei ehditä hyödyn-

tää käytettävissä olevaa osaamista. Esimerkiksi suunnittelussa tämä ilmenee siten, että 

ei ehditä arvioimaan ja analysoimaan piirustuksia tiimeissä, vaan on kiire lähettää ne 

eteenpäin. Hankkeen toteutustapojen vertailu ja arviointi vähentäisi sen kokonaiskus-

tannuksia. Tätä ei usein tehdä kunnolla ja esimerkiksi suunnittelu otetaan mukaan liian 

myöhäisessä vaiheessa, jolloin ei hyödynnetä hankkeen kannalta käytettävissä olevaa 

osaamista. 

Muu hukka on urakoitsijoiden mielestä lähinnä sääolosuhteista aiheutuvaa. Tähän 

kuuluu myös se, ettei ole tehty tarvittavia suojaustoimenpiteitä, jolloin sääoloista voi 

aiheutua haittaa ja työtehtäviä ei välttämättä saada kerralla tehtyä. Rakennuttajan näkö-

kulmasta sääolot Suomessa toimiessa tiedetään ja näin ollen niihin voidaan varautua. 

Esimerkiksi pakkasjaksot voivat pysäyttää urakan, mutta jos on otettu tämä huomioon, 
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niin se ei silloin ole hukkaa. Ilkivallan aiheuttama hukka nähtiin pieneksi, koska niitä 

tapahtuu vähän ja niihin on varauduttu hyvin. 

3.3.2  Hukkapisteluku 

Hukkapistelukumenetelmällä saadut tulokset on esitetty kuvassa 12. Kuvassa on kes-

kiarvo haastateltavien vastauksista. Tärkeimmäksi hukiksi nousivat kommunikointi ja 

dokumentointi, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali ja virheet. 

 

 

Kuva 12. Hukkatyyppien hukkapisteluvut. 

Taulukossa 9 on esitetty lisäksi keskiarvot hukkatyyppien merkittävyydestä, esiintyvyy-

destä ja havaittavuudesta. Tämä tarjoaa hieman yksityiskohtaisempaa tietoa hukkatyy-

peistä ja ilmaisee, miten hukkatyypin arvot ovat jakautuneet merkittävyyden, esiinty-

vyyden ja havaittavuuden kesken. 

Taulukko 9. Hukkatyyppien merkittävyys, esiintyvyys ja havaittavuus. 

Hukkatyyppi 

Hukkapis-

teluku 

Merkit-

tävyys 

Esiinty-

vyys 

Havait-

tavuus 

Kommunikointi ja dokumentointi 328 8,0 7,0 5,9 

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali 251 6,9 5,6 6,6 

Virheet 238 7,0 7,0 4,9 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen 207 6,9 5,3 5,7 

Tarpeettomat liikkumiset 201 4,8 7,3 5,7 
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Epäsopiva prosessointi 187 6,0 5,5 5,7 

Making-do 186 6,4 7,0 4,1 

Ylikuormitus 176 6,7 6,6 4,0 

Huono rakennettavuus 152 6,7 5,3 4,3 

Ylituotanto 148 7,1 6,6 3,1 

Odotus 146 6,0 5,9 4,1 

Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset 144 4,9 7,1 4,1 

Turvallisuus 51 6,5 2,3 3,3 

Liikavarastointi 45 4,3 6,2 1,7 

Muu (sääolot, varkaus, vandalismi) 30 4,7 4,8 1,3 

 

Kommunikoinnin ja dokumentoinnin hukka on selkeästi tärkein ja suurimman hukka-

pisteluvun saanut hukkatyyppi. Haastateltavat kuvasivatkin tätä hukkatyyppiä tyypilli-

seksi ongelmaksi rakentamisessa ja yhdeksi perussyyksi muille hukille. Tämän hukan 

merkittävyys oli myös selkeästi korkein arvolla 8,0. Esiintyvyys oli kolmanneksi suurin 

arvolla 7,0 ja havaittavuus toiseksi vaikeinta 5,9 arvolla.  

Toiseksi tärkein hukka oli työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali. Sen merkittä-

vyys 6,9 on neljänneksi suurin, esiintyvyys 5,6 on melko alhainen, kun taas havaitta-

vuus on selkeästi vaikeinta arvolla 6,6. Etenkin tämän hukan kohdalla korostuu sen vai-

kea havaittavuus, sillä havaitseminen vaatii perehtymistä organisaatioon ja korkeaa har-

jaantumista hukkien tunnistamisessa. 

Kolmanneksi suurin hukkatyyppi oli virheet. Sen merkittävyys oli kolmanneksi suu-

rin arvolla 7,0, samoin esiintyvyys oli kolmanneksi suurin 7,0 arvolla ja havaittavuus 

4,9 arvolla keskiluokassa. Arvoista voidaan huomioida, että virheitä esiintyy paljon ja 

ne ovat merkittäviä, mutta niiden havaittavuus on helpompaa. Tämä kertoo siitä, että 

virheitä ei kyetä eliminoimaan, vaikka ne havaitaan. Tähän on todennäköisesti syynä se, 

että virheillä on juurisyynsä ja asenteet tai toimintakulttuuri ovat vääränlaisia. 

Huomattavaa tuloksissa oli myös se, että ylituotannon hukan merkittävyys oli toisek-

si suurin (7,1) ja sen esiintyvyys melko suurta (6,1), mutta sen havaittavuus katsottiin 

helpoksi (3,1). Tämä kuvastaa sitä, että se on rakentamisessa yleinen ongelma ja se tie-

dostetaan. Tuloksista voidaan myös nähdä, että rakentamisessa ilmenee paljon tarpee-

tonta liikkumista, niin työntekijöiden kuin materiaalien ja työvälineiden osalta, koska 

tarpeettomat liikkumiset sekä tarpeettomat siirrot ja kuljetukset olivat esiintyvyydeltään 

suurimmat hukkatyypit. 

Kuvasta 12 voidaan havaita, että turvallisuuden, liikavarastoinnin ja muun hukan tär-

keys jäi huomattavan vähäiseksi. Näiden kaikkien havaittavuus arvioitiin helpoksi. 

Merkitys ei myöskään ollut kovin suurta, paitsi turvallisuuden, mutta sen esiintyvyys oli 

selkeästi alhaisin. 

Tuloksista voidaan nostaa vielä esille huomio hukkatyyppien havaittavuudesta. 

Kaikkien hukkatyyppien keskimääräinen havaittavuuden arvo oli 4,3. Verrattuna hukka-

tyyppien merkittävyyden (6,2) ja esiintyvyyden (6,0) keskiarvoihin, havaittavuuden 

keskiarvo on selkeästi alempi. Tämä tarkoittaa sitä, että hukkien havaittavuus katsottiin 

hieman enemmän helpoksi kuin vaikeaksi.  

Tässä priorisointimenetelmässä korostuu etenkin havaittavuuden merkitys hukka-

tyyppien tärkeydessä. Usein hukkia vertaillaan niiden merkittävyyden ja esiintyvyyden 

mukaan. Luotettavien tulosten saaminen hukkien havaittavuudesta on kuitenkin vaikeaa, 

sillä hukkien havaittavuuden arviointi vaatii asiantuntemusta ja tietämystä hukkatyy-

peistä. 
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3.3.3  Hukkatyyppien parivertailu 

Kuvassa 13 on esitetty parivertailumenetelmällä saatu hukkien tärkeysjärjestys. Tauluk-

ko on saatu muodostamalla keskiarvo haastateltavien tekemistä parivertailuista. Vasta-

uksia parivertailuun saatiin viideltä haastateltavalta. Hukkatyyppien arvot on kuvattu 

suhteellisen painoarvon mukaan, eli niiden summa on tasan 1. Hukkatyyppien arvo ker-

too, miten hukkatyyppien tärkeys suhteutuu toisiinsa. 

 

 

Kuva 13. Hukkatyyppien parivertailu. 

Tärkeimmiksi hukiksi nousivat väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen, kommunikoin-

ti ja dokumentointi, ylituotanto sekä virheet. Vastaajien välillä tulokset poikkesivat toi-

sistaan eikä selkeää korrelaatiota löytynyt. Esimerkiksi ylituotanto nousi kolmanneksi 

tärkeimmäksi hukaksi, vaikka se neljällä haastateltavista oli keskivaiheilla, mutta yhdel-

lä selkeästi tärkein hukkatyyppi. Yksi syy erilaisiin vastauksiin on haastateltavien erilai-

set toimialat rakentamisessa ja täten eri näkökulma hukkiin. Haastateltavia kehotettiin 

kuitenkin vertaamaan hukkien tärkeyttä koko rakennusprojektissa, jotta tulokset olisivat 

vertailtavissa. Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen sekä kommunikointi ja doku-

mentointi ovat tärkeimpiä hukkia yhtä vaille kaikissa vastauksissa. Tulokset antavat 

suuntaa sille, mitkä hukkatyypeistä ovat tärkeimpiä. 

Toinen syy katsoa parivertailun tuloksia kriittisesti on tulosten yhtenäisyyttä kuvaava 

yhdenmukaisuusluku CR, joka oli kaikissa haastattelutuloksissa yli 0,10. Saatyn (1980) 

ja (Al-Subhi Al-Harbi 2001) mukaan, jos CR on pienempi kuin 0,10, voidaan parivertai-

lua pitää yhdenmukaisena ja täten paikkansapitävänä. Mikäli CR ylittää 0,10, on etsittä-

vä keinoja parantaa tulosten yhdenmukaisuutta (Saaty 1990). Tässä tutkimuksessa ei 

yhdenmukaisuutta yritetä parantaa, mutta pohditaan syitä, jonka vuoksi CR on liian 

korkea.  
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Matriisin suuri koko aiheuttaa hajontaa. Mitä enemmän tekijöitä on vertailtavina, sitä 

vaikeampaa on säilyttää niiden suhteellisuus. Lisähaastetta tuo arviointiasteikko, jonka 

skaala oli 1-9. Erityisesti koko arviointiasteikon käyttö vaikutti haasteelliselta, sillä 

haastateltavat usein käyttivät vain osaa asteikosta hukkien vertailussa. Syvällisempi 

perehtyminen hukkatyyppeihin olisi auttanut suhteuttamaan niitä toisiinsa. 

3.4  Rakentamisen hukkaprofiili 

Näillä kahdella hukkatyyppien tärkeyttä arvioivalla menetelmällä ei saatu samanlaisia 

tuloksia, sillä menetelmät ovat varsin erilaiset. Kuvista 12 ja 13 voidaan kuitenkin huo-

mata, että tärkeimmistä hukkatyypeistä parhaiten korreloivat kommunikointi ja doku-

mentointi, virheet ja väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen. Nämä kaikki olivat neljän 

tärkeimmän hukan joukossa kummassakin arviointimenetelmässä. Muu hukka oli vähi-

ten tärkein molemmissa vertailumenetelmissä. 

Eroavaisuuksia löytyi myös tärkeimpien hukkien joukosta. Työntekijöiden hyödyn-

tämätön potentiaali oli toiseksi tärkein hukkatyyppi hukkapistelukumenetelmän mu-

kaan, mutta parivertailumenetelmässä vasta seitsemänneksi tärkein. Ylituotanto puoles-

taan oli kolmanneksi tärkein hukka parivertailussa, mutta vasta kymmenenneksi tärkein 

hukkapisteluvun mukaan. 

Laskemalla hukkatyyppien sijoitukset arviointimenetelmissä yhteen ja järjestämällä 

ne pienimmästä suurimpaan saadaan selville rakentamisen tärkeimmät hukkatyypit mo-

lemmat arviointimenetelmät huomioiden. Viideksi tärkeimmäksi hukaksi muodostui-

vat: 

1. kommunikointi ja dokumentointi 

2. väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen 

3. virheet 

4. työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali 

5. tarpeettomat liikkumiset 
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4 Hukkien eliminointikonsepti 

Viidelle tärkeimmälle hukkatyypille muodostetaan eliminointikonsepti, jossa kuvataan, 

millä Leanin keinoin voidaan hukkia eliminoida. Tarkoituksena on yhdistää kuhunkin 

hukkatyyppiin vähintään yksi Leanin periaate, käytäntö ja työkalu. Liittämällä hukka-

tyypit Leanin prosessin eri vaiheisiin antaa perspektiiviä, millä tavoin näitä hukkia voi-

daan lähestyä. Lisäksi esitetään huomioita muiden hukkatyyppien eliminointikeinoista, 

joita haastatteluissa tuli ilmi. Lopuksi pohditaan konseptin yleistettävyyttä rakentamisen 

tasolle ja peilataan sitä Leanin kuvaamaan hukkien eliminointiprosessiin. 

Konsepti on esitetty kuvassa 14. Käytännöiksi valittiin tuotannon tasapainottaminen, 

standardointi ja visuaalinen johtaminen Kaikkosen (2011) esittämän Lean-yrityksen 

mukaisesti. Siinä on käytäntöinä hukan poistaminen, tuotannon tasapainottaminen, 

standardoidut prosessit ja visuaalinen johtaminen. Malli on muodostettu vastaamaan 

ohjelmisto- ja tietotekniikkayrityksen tarpeisiin, mutta Leanin perusteita voidaan sovel-

taa kaiken tyyppisiin yrityksiin. Hukan poistaminen jätettiin pois näistä käytännöistä, 

sillä tässä tutkimuksessa se on keskiössä.  

Tuotannon tasapainottamisella pyritään prosessien ja tuotteiden vaihtelun eli-

minoimiseen. Tarkoituksena on saavuttaa vakaa tuotantojärjestelmä ja varastojen mini-

moiminen. (Liker 2004.) Standardoinnilla vakiinnutetaan parhaat menetelmät ja työjär-

jestykset työtehtävien suorittamiseksi. Kaikki toiminnot tarkasti standardoimalla työn-

tekijät ja johto näkevät heti ongelmat, koska poikkeaminen standardista herättää huomi-

oita (Stecher & Kirby 2004). Visuaalisella johtamisella pyritään nopeaan ja tehokkaa-

seen informaation välittämiseen prosessien vallitsevasta tilasta ihmisille visuaalisin kei-

noin (Morgan & Liker 2006). Visuaalisessa viestinnässä tavoitteena on sen houkuttele-

vuus ja helppous, sillä ihmiset ovat kiinnostuneita siitä mitä näkevät (Tezel ym. 2010). 

Työkaluiksi valittiin hukkatyyppien eliminoinnin kannalta keskeisimpiä ja sopivim-

pia työkaluja. Ne valikoituivat analysoinnin myötä. On kuitenkin muistettava, että huk-

kien eliminoimiseen on olemassa myös muita sopivia työkaluja ja menetelmiä kuin mitä 

tässä konseptissa on tuotu ilmi. 
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Kuva 14. Konsepti viiden tärkeimmän hukkatyypin eliminoinniksi. 

 

Kommunikointi ja dokumentointi 

Kommunikoinnin ja dokumentoinnin hukka nousi hukkien vertailuissa tärkeimmäksi 

hukkatyypiksi. Tämä on yksi perussyistä, joka aiheuttaa aikataulun myöhästymisiä. 

Kommunikoinnin ja dokumentoinnin hukkatyyppi voidaan yhdistää Leanin periaatteista 

arvon määrittämisen ja jatkuvan parantamisen vaiheisiin. Asiakkaan arvon määrittämi-

nen on tärkein vaihe yritykselle toiminnan kannalta. Arvon määrittämisessä tarvitaan 

tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja yrityksen välillä. Tässä kommunikoinnin rooli korostuu, 

että saadaan oikeaa tietoa asiakkaalta eikä synny väärinkäsityksiä. Lisäksi tarvitaan sel-

keä dokumentointimenettely, jotta nämä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien osapuo-

lien saatavilla. Kommunikoinnin ja dokumentoinnin merkitys on suuri etenkin projekti-

toiminnassa. Tuotanto ja muu toiminta on siitä suuresti riippuvainen, joten jatkuva pa-

rantaminen on syytä yhdistää tähän hukkatyyppiin. Jatkuvalla arvioinnilla ja kehittämi-

sellä kommunikointia ja dokumentointia saadaan tehostettua ja sen myötä koko projekti-

toimintaa sujuvammaksi. 
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Standardoinnilla tavoitellaan vakiintuneita käytäntöjä. Myös kommunikoinnissa ja 

dokumentoinnissa pitäisi olla yhdessä sovitut ja vakiintuneet käytännöt. Erään haastatel-

tavan mukaan ongelmana on se, ettei sovittuja käytäntöjä noudateta. Hänen mukaan 

ongelmana myös on, ettei rakennusprojekteissa kommunikointi ja dokumentointi ole 

kenenkään ”omistuksessa” ja näin ollen sen toimimista ei valvota. Ratkaisuna on, että 

kommunikoinnista pitäisi laatia viestintäsuunnitelma ja dokumentointi hoidetaan yhtei-

sellä tietokannalla. Lisäksi pitäisi olla taho, joka valvoo yhteisten sääntöjen noudatta-

mista kommunikoinnissa ja dokumentoinnissa, eli on niistä vastuussa. Visuaalisella joh-

tamisella voidaan kiinnittää huomiota kommunikoinnin ja dokumentoinnin selkeyteen ja 

helppouteen. Tällä tavoin voidaan vähentää kommunikoinnin ja dokumentoinnin vää-

rinkäsityksiä, joista aiheutuu monenlaista hukkaa. 

Kommunikoinnin ja dokumentoinnin hukan eliminointiin toimijoiden yhteistyön 

kasvattaminen on hyvä keino. Integroidut projektitiimit ovat yksi esimerkki, miten yh-

teistyötä voitaisiin parantaa. Integroidulla projektitiimillä pyritään saamaan mahdolli-

simman paljon osaamista ja saamaan tuotantoketjun loppupään toimijoita tuomaan 

omaa osaamista ja näkemystä projektiin sekä sitoutumista sen tavoitteisiin. Eräs haasta-

teltavista toi yhteisen tietokannan tärkeäksi asiaksi dokumentoinnin hallinnassa. Sen 

kautta nähdään, mitä asioita on tehty ja saadaan ajan tasalla olevat tiedot. Tämä on kui-

tenkin haasteellista, sillä se vaatii toimijoilta yhteistä näkemystä ja sitoutumista tieto-

kantaan. 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottamisen hukka liittyy lähimmin periaatteista arvon 

määrittämiseen ja imuohjaukseen. Tätä hukkaa voidaan vähentää asiakaslähtöisyydellä 

ja kiinnittämällä huomio asiakkaan kokemaan arvoon. Avainasemassa on yhteistyö asi-

akkaan kanssa ja yhdessä suunnittelu. Yhteisten termistön ja käsitteiden avulla pysty-

tään varmistumaan, että yrityksellä ja asiakkaalla on samanlainen näkemys rakennetta-

vasta tuotteesta ja asiakkaan tarpeista. Imuohjauksella puolestaan varmistetaan, että 

tuotteita tehdään vain tarpeeseen. Eräs haastateltava yhdisti väärän tuotteen tai palvelun 

tuottamisen ylituotannon hukkaan, sillä ylituotannossa tuotetaan jotain, mille ei ole 

käyttöä eli on väärää tuotetta. Hänen mukaan hukkien eliminointi pitäisi aloittaa tästä 

hukkatyypistä. Tämän jälkeen voidaan keskittyä prosesseihin ja muiden hukkien eli-

minointiin. Jos tuotetaan väärää tuotetta, niin ei ole merkitystä, ilmeneekö toiminnassa 

muita hukkia, koska valmistetusta tuotteesta ei ole hyötyä. 

Standardoinnin avulla voidaan varmistaa, että työkäytännöt ovat oikeanlaiset ja tuo-

tetaan oikeanlaisia tuotteita. Esimerkiksi työmailla vääränlaisten materiaalien ja osien 

toimittaminen on ongelma. Standardoimalla voidaan määrittää työtehtävään sopivat 

materiaalit ja osat, jolloin niitä noudattamalla vältytään edellä mainituilta ongelmilta. 

Väärän tuotteen tai palvelun tuottamisen hukka tulee nähdä myös rakennusprojektin 

sisäisten asiakkaiden kautta. Arvovirran kartoituksella voidaan tunnistaa arvoa tuottavat 

ja arvoa tuottamattomat toiminnot. Menetelmä auttaa näkemään koko prosessin, jolloin 

voidaan tarkastella, ovatko toiminnot järkeviä ja oikeanlaisia. 

Virheet 

Virheiden hukka kytkeytyy periaatteista jatkuvan parantamisen vaiheeseen. Jatkuvalla 

parantamisella pyritään toiminnan kehittämiseen ja virheiden sekä väärien menettelyta-

pojen poistamiseen. Jatkuva parantaminen tapahtuu hitaasti ja pienin muutoksin. Ha-

vaittu virhe tarjoaa tilaisuuden toiminnan kehittämiseen, kun sen syy selvitetään ja kor-

jaavat toimenpiteet suoritetaan. Oleellista virheiden poistamisessa on niiden perusteelli-

nen tutkiminen ja juurisyiden etsiminen. 

 Virheitä ilmenee rakentamisessa aina, koska siinä on pitkälti kyse ihmisen toimin-

nasta. Virheiden tekemiseen ja huomaamiseen voidaan kuitenkin vaikuttaa. Työtehtävi-
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en ja -menetelmien standardoinnilla pystytään ehkäisemään virheitä. Ne tarjoavat selke-

ästi määritettyinä perusteellisen ohjeistuksen siitä, miten työ suoritetaan oikealla tavalla. 

Haastatteluissa tuli ilmi, että piittaamattomuus ja vääränlainen toimintakulttuuri olivat 

eräitä merkittäviä virheiden aiheuttajia. Pelkät standardit ja ohjeistukset eivät siis riitä, 

vaan tarvitaan työntekijöiden sitoutuminen organisaation toimintaan ja ohjeiden noudat-

tamiseen. Tuotannon tasapainottaminen vähentää myös virheiden syntymistä. Tuotan-

non ja prosessien vaihtelu aiheuttaa mm. ylikuormitusta ja kiirettä, jolloin virheitä syn-

tyy helposti. Vakaiden prosessien myötä työn tekemisestä tulee tasaisempaa, jolloin työn 

laatu paranee. 

Virheiden syynä on usein muu hukkatyyppi ja virheiden eliminoinnissa on aina pyrit-

tävä löytämään todellinen virheen aiheuttaja. Yksi hyvä menetelmä juurisyiden löytämi-

seen on 5xWhy -menetelmä, jossa virheen tapahduttua kysytään tarpeeksi monta kertaa 

miksi näin tapahtui, kunnes lopullinen syy selviää. Myös siisteyden ja järjestyksen yllä-

pitäminen vähentää virheiden syntymistä. 5S on Leanin työkalu, joka tarkoituksena on 

luoda kurinalainen, visuaalinen, siisti ja hyvin järjestetty työympäristö (Merikallio & 

Haapasalo 2009). 5S:ää tulee sanoista lajittele (Sort), järjestä (Set in order), puhdista 

(Shine), standardoi (Standardize) ja ylläpidä (Sustain). Virheiden syntymisen ehkäise-

miseksi voidaan soveltaa Poka-Yokea. Se on menetelmä, jolla pyritään virhemahdolli-

suuksien eliminointiin. Tarkoituksena siinä on kehittää työmenetelmät niin, että virheen 

tapahtuessa se huomataan. 

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali 

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali on haasteellinen hukka. Sitä on vaikea havai-

ta ja haasteellista poistaa. Oikeastaan tämän hukan poistaminen on mahdollista vain, 

kun organisaatioon on muodostunut aito Lean-kulttuuri ja jatkuvan parantaminen on 

läsnä kaikessa toiminnassa koko ajan. Tämä hukkatyyppi liittyykin parhaiten periaat-

teista jatkuvaan parantamiseen. 

Suurissa yrityksissä ongelmana on, että yksittäinen työntekijän on vaikeaa vaikuttaa 

työhönsä ja yrityksen toiminnan kehittämiseen. Työntekijöiden osallistaminen ja sitout-

taminen jatkuvan parantamisen kulttuuriin on pitkä ja pienin askelin tapahtuva prosessi. 

Lean-ajattelussa on tarkoitus kannustaa työntekijöitä ratkaisemaan ongelma itse ja sitou-

tumaan organisaation tavoitteisiin. Kaizenilla ja tiimityöllä voidaan saada työntekijöi-

den potentiaali ja osaaminen hyödynnettyä. Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet 

tulevat esiin standardoinnin yhteydessä. Kun työntekijä huomaa työssään kehitettävää, 

niin hän tekee kehitysehdotuksen. Jos ehdotukset havaitaan hyväksi, ne otetaan käyttöön 

ja standardoidaan uusiksi työmenetelmiksi. Näin ei synny tilanteita, että työ tehdään 

vanhojen menetelmien mukaisesti. 

Last Planner -systeemin käyttäminen parantaa myös työntekijöiden mahdollisuuksia 

vaikuttaa työhönsä rakentamisen parissa. Last Planner -systeemissä pyritään siihen, että 

työn suunnittelee sen tekijä. Se ei kuitenkaan ole pelkkä työtehtävien suunnitteluväline, 

vaan sillä pyritään koko projektituotannon ohjaamiseen sekä sen häiriöttömään ja te-

hokkaaseen suoriutumiseen. 

Työntekijöiden potentiaalin hyödyntämisessä on huomioitava sen kaksi puolta. Ai-

emmin käsitellyn työntekijän vaikuttamismahdollisuuden lisäksi pitää työntekijän 

osaaminen ja potentiaali saada nostettua esiin. Positiivinen ja virikkeitä antava ilmapiiri 

edistää työntekijän innovoimaan ja kehittämään itseään. Tiimityö kannustaa työntekijää 

käyttämään osaamistaan. Tiimityö lisää myös työntekijän vaikutusmahdollisuuksia, sillä 

työntekijä pääsee vuorovaikukseen muiden henkilöiden kanssa ilmaisemaan omia aja-

tuksiaan. 
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Tarpeeton liikkuminen 

Tarpeeton liikkuminen linkittyy periaatteista arvovirtaan ja virtaukseen. Kun arvoa tuot-

tavat toiminnot on järjestetty peräkkäin ja niiden välille luotu virtaus, niin työntekijöi-

den liikkumisen tarve vähenee. Usein liikkuminen on etsimistä tai liikkumista varaston 

välillä. Tämä kertoo siitä, että prosessissa on arvoa tuottamatonta toimintaa eikä proses-

sissa ole virtausta.  

Tuotannon tasapainottaminen vaikuttaa liikkumiseen siten, että tuotannon ollessa va-

kaata ja suunnitelman mukaista odottamattomia tapahtumia ei tule eikä aikataulu-

myöhästymisistä aiheutuvia kiireitä, jotka lisäävät usein liikkumista. Liikkumisen opti-

moinnilla ja ennalta suunnittelemisella voidaan huomattavasti vaikuttaa liikkumisen 

määrään. Ennalta suunnittelun merkitys korostuu, kun liikutaan pitkiä matkoja esimer-

kiksi autolla. Työympäristön siisteys ja järjestys vähentävät myös turhaa liikkumista. 

Kun työvälineet ovat niille määrätyissä paikoissa, ei niitä tarvitse etsiä. 5S:n menetelmä 

on hyvä työkalu tämän hukkatyypin eliminoinnissa. 

Huomioita muista hukkatyypeistä 

Huonon rakennettavuuden hukkaa voidaan lähestyä arvioimalla nykyisiä toimintatapoja. 

Esimerkiksi rakennettavuutta voitaisiin tehostaa valmistamalla talotekniikkaa enemmän 

teollisesti ja vähentämällä paikan päällä rakentamista. Rakennettavuutta voitaisiin pa-

rantaa myös toimijoiden välistä yhteistyötä lisäämällä. Integroidut projektitiimit paran-

taisivat toimijoiden välistä yhteistyötä ja päätöksentekoa rakentamisprosessin eri vai-

heissa. Tämä mahdollistaisi myöhempien vaiheiden toimijoiden osallistumisen ja vai-

kuttamisen hankkeen määrityksessä. Tämän seurauksena hankkeen kustannukset pie-

nentyisivät, jos hanke olisi keskeisten osapuolien kannalta optimaalinen. 

Making-do eli työn tekeminen ilman, että edellytykset ovat kunnossa, johtuu yleensä 

aikataulullisista syistä. Aikataulun paremman hallinnan kautta pystytään välttämään 

esimerkiksi tilanteita, että työ pitäisi aloittaa, mutta edeltävät työtehtävät ovat kesken. 

Last Planner System -tuotannonsuunnittelumenetelmällä pyritään rakentamisen tuotan-

non vakauttamiseen, mikä helpottaa suunnitelmien laatimista ja niissä pysymistä. Työn-

suunnittelun kunnollisella dokumentoinnilla havaittaisiin tämä hukkatyyppi helpommin. 

Liikavarastoinnin välttämiseksi tarvittaisiin asenteiden muutosta. Helposti tilataan 

liian paljon kerralla, koska se voi olla edullista ostohetkellä arvioitaessa. Tässä tapauk-

sessa ei mietitä kokonaisuuden optimointia. Varastoinnissa toimijat katsovat usein vain 

omia varastoja, eikä pyritä koko ketjun optimointiin. Jotta koko ketjun optimointi olisi 

mahdollista, pitäisi nykyisiin hankintamenetelmiin ja –tapoihin tehdä suuria muutoksia 

ja lisätä yhteistyötä. 

Odottamista ilmenee mm. lupa-asioiden käsittelyssä. Odottamista voitaisiin ehkäistä 

ja selkeyttää sopimisella. Esimerkiksi urakan eri osapuolten kanssa sovitaan vaiheet, 

jolloin päätökset tehdään eikä niitä enää muuteta sen jälkeen. Lisäksi muutoksien in-

formoiminen ajoissa mahdollistaa reagoinnin esim. aikatauluttamisessa. 

Konseptin vertaaminen hukkien eliminointiprosessiin 

Phillips (2000) toteaa, että Lean-tuotannossa on tavoitteena eliminoida hukkaa organi-

saation jokaiselta tasolta sisältäen asiakassuhteet, tuotteen suunnittelun, toimittajaketjut 

ja tehtaan toiminnot. Tähän tarvitaan kokonaisvaltainen konsepti hukkien eliminointiin. 

Tämän työn eliminointikonsepti ei ole kokonaisvaltainen ja se painottuu rakentamispro-

sessissa rakentamisvaiheeseen. Konseptia voi hyödyntää kaikki toimijat, koska siinä 

esitetyt ratkaisut ei ole rajoitettuja toiminnan luonteen kannalta. Sen sijaan konsepti ei 

kaikilta osin ole hyödynnettävissä vain yhden toimijan osalta, sillä esimerkiksi kommu-

nikoinnin ja dokumentoinnin hukkatyypissä työkaluiksi oli ehdotettu tapoja, jotka vaa-

tivat toimiakseen myös toisia osapuolia. Joitakin konseptin työkaluja ei voida käyttää 
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projektin kaikissa vaiheissa. Esimerkiksi yhteistä tietokantaa tai integroituja projektitii-

mejä ei voida tuoda käyttöön kesken projektin. Nämä kuitenkin ovat keinoja, jotka vä-

hentäisivät ja ennaltaehkäisevät hukkien muodostumista. 

Kokonaisvaltaiseen hukkien eliminointiin on kuvissa 9 ja 11 esitetty prosessimallit 

hukkien tunnistamiseen ja eliminointiin rakentamisessa. Ne sisältävät vaiheet hukkien 

tunnistamisesta niiden eliminointiin. Vaiheet on kuvattu yleisellä tasolla, joten malleja 

voidaan soveltaa kaikilla tasoilla. Tämä hukkien eliminointikonsepti voidaan liittää par-

haiten Alwin (2002) luoman mallin (kuva 9) vaiheista hukkien vaihtoehtoisten toimin-

tamallien luomiseen ja Vilasinin ym. (2011) mallin (kuva 11) vaiheista oppimiseen ja 

kehitysmahdollisuuksien luomiseen. Tämä kertoo siitä, että konsepti on kohdennettu 

hukkien eliminointikeinojen muodostamisen vaiheeseen. 

Tässä työssä luotu konsepti siis ei ole yleistettävissä malliksi hukkien eliminointiin 

rakentamisessa, vaan se on spesifi ratkaisu, joka on luotu hukkatyyppien priorisoinnin 

pohjalta. Se tarjoaa tietynlaisia ratkaisuja kyseisille hukkatyypeille ja kohdentaa niitä 

tiettyihin Leanin vaiheisiin ja käytäntöihin. Konseptia voidaan hyödyntää näiden hukka-

tyyppien eliminointikeinoja pohdittaessa.  
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5 Pohdinta 

5.1  Tutkimuksen tulokset 

Tässä työssä tutkittiin rakentamisessa ilmeneviä hukkia ja niiden eliminointia Leanin 

mukaisesti. Tutkimusongelma jaettiin kolmeen tutkimuskysymykseen, joihin vastattiin 

kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluaineiston perusteella. 

Tutkimuksen aluksi suoritettiin kirjallisuuskatsaus Lean-ajatteluun ja hukkaan. Huk-

kaa tarkasteltiin hukkatyyppien, sen tunnistamisen ja eliminoinnin näkökulmista. Huk-

kaa on tutkittu ja käsitelty paljon rakentamisen ympäristössä, mutta keskeisimpien huk-

katyyppien määritystä rakentamisessa ei ole tehty. Tässä tutkimuksessa ensimmäisessä 

tutkimuskysymyksessä tarkoituksena oli määrittää rakentamisen keskeiset hukkatyypit 

(TK 1: Mitkä ovat rakentamisen keskeiset hukkatyypit?). 

Hukkatyyppien selvittämiseksi suoritettiin katsaus muihin tutkimuksiin rakentamisen 

hukista ja niistä löydetyt hukkatyypit koottiin luetteloiksi, jossa hukkatyypit kuvattiin 

lyhyesti ja viitattiin hukkatyyppeihin maininneeseen tutkijaan. Luetteloa validoitiin ra-

kentamisen arvoketjuilla ja arvioitiin sen kattavuus rakentamisessa. Lopulliseen luette-

loon valittiin seuraavat hukkatyypit: ylituotanto, väärän tuotteen tai palvelun tuottami-

nen, tarpeettomat siirrot ja kuljetukset, tarpeettomat liikkumiset, epäsopiva prosessointi, 

liikavarastointi, virheet, odotus, making-do, ylikuormitus, huono rakennettavuus, kom-

munikointi ja dokumentointi, turvallisuus, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali 

sekä muu hukka (esim. sääolot). 

Toiseen tutkimuskysymykseen (TK 2: Minkälainen on hukkien sisältö ja prioriteetti 

suomalaisessa rakentamisessa?) vastattiin haastatteluaineiston perusteella. FMEA-

menetelmällä eli hukkapisteluvulla tärkeimmiksi hukiksi nousivat kommunikointi ja 

dokumentointi, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali, virheet, tarpeettomat liikku-

miset ja epäsopiva prosessointi. Parivertailulla suoritettu priorisointi nosti tärkeimmiksi 

hukiksi väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen, kommunikointi ja dokumentointi, yli-

tuotanto, virheet ja huono rakennettavuus. Haastateltavien priorisoinnit poikkesivat toi-

sistaan, eikä niiden välille löytynyt selvää korrelaatiota. 

Näiden priorisointimenetelmien yhteinen tulos hukkatyyppien sijoitusten perusteella 

tärkeimmäksi viideksi hukkatyypiksi nousivat kommunikointi ja dokumentointi, väärän 

tuotteen tai palvelun tuottaminen, virheet, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali ja 

tarpeeton liikkuminen. Näistä kommunikoinnin ja dokumentoinnin merkitys oli suurin-

ta, tarpeeton liikkumista hukkatyypeistä esiintyi eniten ja vaikeimmin havaittava oli 

työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali. Näillä kaikilla hukkatyypeillä on vaikutusta 

rakentamisen tuottavuuteen. Esimerkiksi Forbes ja Ahmed (2011) luettelevat mm. hei-

kon kommunikoinnin, virheet ja korjaustyön puutteina rakentamisessa käsitellessään 

sen huonoa tuottavuutta. He toteavat myös, että rakentamisessa asiakkaat kokevat saa-
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vansa vähemmän arvoa kuin ovat odottaneet. Tämä kertoo siitä, että asiakkaalle ei ole 

tuotettu sitä mitä hän haluaa tai ei ole samaa ymmärrystä tuotettavasta arvosta.  

Vilasini ym. (2011) mukaan hukkien tunnistaminen on haasteellisinta hukkien eli-

minoinnissa. Tutkimuksen haastatteluissa hukkien havaittavuus arvioitiin keskimäärin 

helpommaksi kuin hukkien merkittävyys ja esiintyvyys. Kaikkien hukkatyyppien kes-

kimääräinen havaittavuuden arvo oli 4,3, eli hukkien havaittavuus nähtiin hieman 

enemmän helpoksi kuin vaikeaksi. Tämä kertoo siitä, että hukkien tunnistaminen ei ole 

suurin ongelma, vaan niiden eliminointi. Tulokset eivät kerro, näkyykö tämä käytännös-

sä ja myös tuotannon tasolla, sillä haastateltavat olivat yrityksen ylintä johtoa ja arviot 

perustuivat heidän tuntumaan. Hukkien havaittavuuden arvioinnissa ongelmana on sen 

luotettavuus. Jos ei ymmärrä Lean-ajattelua ja eri hukkia, ei niitä voi myöskään havaita 

eli ne ovat havainnoijalta piilossa. Leanin mukainen toiminta perustuu siihen, että hukka 

tehdään näkyväksi, jolloin sitä on pakko alkaa eliminoimaan. Eli on opeteltava näke-

mään ja tunnistamaan piilossa olevia hukkia. 

Kolmanteen tutkimuskysymykseen (TK 3: Miten hukkia voidaan eliminoida Leanin 

keinoin?) vastattiin luomalla konsepti viidelle tärkeimmille hukkatyypeille. Konseptissa 

yhdistettiin vähintään yksi Leanin periaate, käytäntö ja työkalu kuhunkin hukkatyyp-

piin. Se on esitetty kuvassa 14. Tätä konseptia voi hyödyntää näiden hukkien tunnista-

misessa ja eliminoinnissa. Konseptia käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että hukki-

en eliminointi on kokonaisvaltaista ja on olemassa laaja valikoima muitakin Leanin työ-

kaluja ja hukkien eliminointiin sopivia menetelmiä, joita ei tässä tutkimuksessa ole esi-

telty. Konsepti ottaa kantaa vain viiteen tärkeimpään hukkatyyppiin. Sen tärkein omi-

naisuus on lisätä ymmärrystä hukkien eliminoinnissa. 

Hukkien tunnistaminen ja eliminointi perustuu Leanin periaatteisiin, arvon tunnista-

miseen, arvovirran määrittämiseen, virtauksen luomiseen, imuohjaukseen ja jatkuvaan 

parantamiseen. Tämä konsepti perustuu näiden periaatteiden pohjalle. Periaatteet kuvat-

tiin prosessina ja hukkaa eliminoidaan prosessin jokaisessa vaiheessa. Oikeastaan peri-

aatteiden mukaisesti toimimalla eliminoidaan hukkaa koko ajan. 

Hukkien eliminoinnista on olemassa erilaisia malleja. Kirjallisuuskatsauksessa tuo-

tiin esiin kaksi hukkien eliminointiprosessia rakentamisen ympäristössä (Alwi 2002 ja 

Vilasini ym. 2011). Nämä prosessit tarjoavat perinteisen ja selkeän mallin hukkien eli-

minoimiseksi. Keskeistä prosesseissa on se, että hukkia mitataan, analysoidaan ja luo-

daan ratkaisut, jotka implementoidaan käyttöön. Hukkien analysoinnissa on tärkeää 

löytää juurisyy, jotta tehdään oikeita asioita eli poistetaan ongelmien todellinen aiheutta-

ja. Hukan eliminoiminen on hukkaa, jos se ei kohdistu niiden todellisiin aiheuttajiin. 

Tämä konsepti ei itsessään tarjoa systemaattista mallia hukkien eliminointiin, mutta 

sitä voidaan soveltaa muiden mallien rinnalla tai Leanin periaatteita toteutettaessa. Se 

on hyödyllisimmillään silloin, kun hukkaa on tunnistettu ja niille mietitään eliminointi-

keinoja. 

5.2  Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Tutkimuksen tuloksia pitää arvioida kriittisesti, että voidaan tunnistaa tekijät, jotka vai-

kuttavat tutkimuksen tuloksien laatuun. Jokisen ym. (2006) mukaan tutkimuksen arvi-

ointi sisältää perinteisesti sisäisen, rakenteellisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabili-

teetin. Tätä tutkimusta arvioidaan sisäisen ja ulkoisen validiteetin sekä reliabiliteetin 

näkökulmasta. 

 Sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, voiko käytetyn tutkimusaineiston ja tutkimusme-

netelmän avulla ylipäätään tehdä johtopäätöksiä tutkimusilmiöstä (Jokinen ym. 2006). 

Validiteetin kannalta oleellista on tutkimusaineiston kattavuus ja luotettavuus sekä ai-
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neiston tutkimusmenetelmät. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluilla. 

Haastattelut koostuivat hukkapistelukuanalyysistä ja parivertailusta, joissa arvioitiin 

hukkatyyppien tärkeyttä. Nämä menetelmät pohjautuivat kirjallisuuskatsauksessa koot-

tuun hukkatyyppiluetteloon. 

Kirjallisuuskatsauksen hukkatyyppiluettelo muodostamiseen vaikutti vain tämän tut-

kimuksen tekijä. Sitä ei voi sanoa kaikkea hukkaa kattavaksi, koska sitä ei ole muiden 

toimesta arvioitu. Ongelmana arvioinnissa olisi toki se, ettei ole määritelty yleisesti kat-

tavaa rakentamisen hukkatyyppiluetteloa. Kirjallisuuskatsauksena suoritettu rakentami-

sen hukkatyyppiluettelo muodostuisi todennäköisesti erilaisena toisen henkilön tekemä-

nä. 

Hukkatyyppiluettelon oikeellisuutta arvioitiin rakentamisen arvoketjuilla kappaleessa 

3.2. Voidaan kyseenalaistaa, ovatko nämä arvoketjut oikeita arvioimaan rakentamispro-

sessissa esiintyviä hukkia, koska arvoketjujen rakenteet olivat rakenteeltaan erilaiset 

verrattuna tutkimuksessa määritettyyn rakentamisprosessiin. Tämän arvioinnin pohjalta 

muodostui lopullinen hukkatyyppiluettelo, josta muodostui haastattelurunko. Lopullisen 

hukkatyyppiluettelossa sen ulkopuolelle jääneet hukkatyypit pyrittiin kuitenkin huomi-

oimaan ja sisällyttämään luettelossa oleviin hukkatyyppeihin. 

Haastatteluaineisto muodostui seitsemän haastattelun pohjalta. Haastatteluaineistoa 

saatiin urakoitsijoiden. suunnittelijoiden, rakennuttajan, projektinjohdon ja rakentami-

sen konsultin näkökulmasta. Aineisto on siltä osin melko kattava, kun verrataan sitä 

määritettyyn rakentamisprosessiin ja siinä oleviin toimijoihin. Hukkapistelukuarviointe-

ja tehtiin seitsemän ja parivertailuja viisi kappaletta. Haastatteluista kaksi pidettiin kas-

votusten ja muut puhelinhaastatteluna. Haastatteluaineisto ei ole kooltaan kovin kattava. 

Suuremmalla otannalla tulokset voisivat olla erilaiset. Haastatteluissa haastattelijan vai-

kutus oli minimaalinen, sillä haastattelijat itse täyttivät taulukot ja antoivat esimerkkejä 

hukista. Haastattelijan vaikutus näkyi vain siinä, jos hukkatyypin sisältöä täytyi selittää 

ja määrittää. Haastattelijoiden asiantuntemus Leanista ja hukista oli hyvällä tasolla. Tä-

mä tuo vastauksiin luotettavuutta. Haastateltavien vastaukset perustuivat kuitenkin hei-

dän näkemyksiinsä ja tuntumaan, eikä esimerkiksi mittauksilla saamiin tietoihin. Tältä 

osin tuloksien luotettavuus voidaan kyseenalaistaa. Hukkien merkittävyyttä ja esiinty-

vyyttä voitaisiin mitata konkreettisesti, esimerkiksi rahallista ja ajallista haittaa sekä 

kuinka usein hukkaa ilmenee. Näiden osalta voitaisiin verrata, tukevatko mittaamalla 

saadut tulokset haastattelutuloksia. Toisaalta luotettavien mittausten tekeminen on haas-

tavaa ja joidenkin hukkatyyppien osalta mahdotonta (esim. työntekijöiden hyödyntämä-

tön potentiaali). On huomattava, että haastateltavat edustavat yrityksen johtoa ja he ovat 

asiantuntijoita Leanissa, joten tuloksia ei voida yleistää koko rakentamiseen, esimerkik-

si työmaapäälliköillä ja työntekijätasolla tulokset voivat olla hyvinkin erilaisia. 

Haastattelujen tulokset poikkesivat toisistaan haastateltavien kesken, eikä niissä nä-

kynyt selkeää korrelaatiota. Tähän on syynä se, että haastateltavat edustivat eri toimijoi-

ta rakentamisessa ja heillä on erilaiset näkökannat hukkien merkittävyyteen, esiintyvyy-

teen ja havaittavuuteen. Osa haastateltavista käytti hukkien arvioinnissa arvoasteikkoa 

vain osittain sekä hukkapisteluvun määrittämisessä että parivertailussa. Hukkapistelu-

vun arvosteluasteikon olisi pitänyt olla selkeämpi ja asteikon väliarvoja määritellä tar-

kemmin. Hukan merkittävyyden arvosteluasteikon määritykset jättivät myös tulkinnan-

varaa, koska haastateltavilla voi olla eri näkemys siitä, mitä on erittäin suuri haitta. 

Hukkien merkittävyyden ja esiintyvyyden arvosteluasteikon määrittely olisi voinut olla 

siis konkreettisempi, jolloin tulkinnanvaraisuudet olisivat vähentyneet. Parivertailussa 

arvosteluasteikko oli 1-9 ja lukujen merkitys oli selitetty.  

Parivertailussa tuloksien yhdenmukaisuutta kuvaava indeksi CI oli haastateltavilla 

välillä 0,12-0,14. Yksi poikkeus oli, jossa CI oli 0,22. Saatyn (1980) mukaan CI:n tulisi 

olla alle 0,1. Tämän mukaan parivertailun tulosten yhdenmukaisuus ei ole riittävällä 
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tasolla. Haastattelijat täyttivät ensin hukkapistelukutaulukon, joten pohjaa hukkien pari-

vertailuun heillä oli. Taulukon iso koko vaikutti luultavasti yhdenmukaisuuteen, sillä 

parivertailussa 15 hukkatyypillä muodostuu 15x15 kokoinen matriisi ja vertailuja tulee 

105 kappaletta. Laaja arvosteluasteikko lisäsi osaltaan vertailun haasteellisuutta. Loogi-

suuden säilyttäminen oli vaikeaa, etenkin arvosteluasteikon käytön osalta. 

Saatyn (1980) mukaan vastauksia pitäisi arvioida uudelleen, jos CI on ylittää rajan 

0,1 ja pyrkiä saamaan vastausten yhdenmukaisuus rajan alle. Tässä tutkimuksessa ei 

kuitenkaan vastauksia muuteltu, vaan ne otettiin sellaisenaan käyttöön. Tuloksia voi-

daan pitää suuntaa antavina, mutta CI:t huomioiden ei täysin tarkkoina. Yhdenmukai-

suusindeksin rajaa 0,10 on myös arvosteltu liian tiukaksi suuremmille matriiseille (Gol-

den & Wang 1989). Kuitenkin Vargasin (2001) mukaan raja on juuri sopiva, ei liian 

tiukka eikä liian löysä. 

Hukkatyyppien eliminointikonsepti on tutkimuksen tekijän omaa analyysiä ja päätte-

lyä, joten sen luotettavuus on heikko. Eri tutkija voisi muodostaa periaatteiden, käytän-

töjen ja työkalujen yhdistämisen hukkatyyppeihin hyvinkin eri tavalla. Tämä on myös 

subjektiivinen asia, sillä oikeaa ratkaisua yhdistämiseen ei ole olemassa, koska hukkien 

eliminointi Leanissa on kokonaisvaltainen asia ja liittyy toiminnan jokaiseen vaihee-

seen. Eliminointikonsepti kohdistuu vain viiteen tärkeimpään hukkaan, eikä koske mui-

ta hukkatyyppejä. Hukkatyyppien sekä periaatteiden, käytäntöjen ja työkalujen yhdis-

tämismenetelmän mielekkyyden voi myös kyseenalaistaa. 

Ulkoinen validiteetti tarkoittaa tulosten yleistettävyyttä (Jokinen ym. 2006). Hukka-

tyyppiluetteloa ei voida yleistää kattavaksi rakentamiseen, koska se on muodostettu 

validoimalla muutamaan rakentamisen arvoketjuun. Haastateltavat arvioivat hukkia 

verraten niitä omiin projekteihinsa. Haastateltavat toimivat pääosin suomalaisessa ra-

kennushankkeissa, joten tulokset voidaan yleistää koskemaan suomalaisia rakennuspro-

sesseja. Muiden maiden rakentamisprosessit ovat erilaisia käytännöiltään ja kulttuuril-

taan, joten tuloksia ei voi yleistää koskemaan rakennusprosesseja yleisesti. Eliminointi-

konsepti on hukkatyyppien priorisoinnin pohjalta luotu spesifi ratkaisu, eikä sen esittä-

miä eliminointikeinoja voi yleistää hukkatyyppien eliminointikeinoiksi kaikissa tilan-

teissa. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten toistettavuutta (Jokinen ym. 2006). Hukkatyyp-

piluettelo muotoutuisi luultavasti erilaisesti, sillä aineisto ei kattanut välttämättä kaikkia 

hukkia koskevia tutkimuksia. Hukkatyyppiluettelon voisi muodostaa erityyppiseksi 

myös saman aineiston pohjalta. Haastatteluaineiston pienen kattavuuden takia haastatte-

lutulokset voivat muuttua laajemmalla otannalla, sillä tulokset voivat sisältää poik-

keavuutta ja satunnaisvirheitä pienen otannan takia. Haastateltavien tulokset toisiinsa 

verraten eivät olleet samanlaiset, sillä he edustivat rakentamisprosessin eri toimijoita. 

Tulokset todennäköisesti olisivat erilaiset samoilla haastateltavilla ja samalla tavalla 

suoritetulla haastattelulla, koska hukkien arviointi tapahtui subjektiivisesti. Haastattelu-

tulokset vaihtelisivat todennäköisesti myös siinä tapauksessa, jos esim. suunnitteluyri-

tyksestä olisi vastaamassa eri henkilö. Haastateltavat kuitenkin suorittivat arvionsa sa-

manlaisen haastattelurungon perusteella, joten se lisää tulosten yhtenäisyyttä. Hukkien 

eliminointikonsepti on heikosti toistettavissa johtuen sen spesifisestä luonteesta. Se voi-

taisiin toteuttaa monilla eri tavoin. 

5.3  Jatkotutkimuksen aiheet 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisessa rakentamisessa ilmene-

viä hukkatyyppejä. Lisäksi tulosten perusteella viiteen tärkeimpään hukkatyyppiin yh-

distettiin vähintään yksi Leanin periaate, käytäntö ja työkalu. Kuvassa 15 esitetyn kon-
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septin hyödyllisyys tulisi testata, eli olisiko siitä apua hukkien eliminoinnissa joko suo-

raan tai välillisesti ymmärryksen lisäämisessä. 

Rakentamisen hukista on tehty useita eri tutkimuksia. Esimerkiksi Vilasini ym. 

(2011) tutkimus hukista nosti niistä suurimmaksi odottamisen, materiaalien ja välinei-

den kuljetuksen sekä korjaustyön (vastaa virheiden hukkatyyppiä). Tutkimus tehtiin 

mittaamalla työntekijöiden toimintoihin kuluvaa aikaa. Alwi ym. (2002) tutkimukses-

saan hukasta saivat suurimmiksi hukkamuuttujiksi korjaustyön, materiaalien odotuksen 

ja aikatauluviivästymiset. He mittasivat hukkia niiden esiintyvyyden ja vaikutuksen 

mukaan. Serpell ym. (1995) tunnistivat ajan hukan syiksi suuruusjärjestyksessä odotta-

misen, joutoajan ja liikkumisen. Tämän tutkimuksen tulosten vertaaminen esimerkiksi 

edellä mainittuihin rakentamisen hukan tutkimuksiin on haasteellista, sillä hukkatyypit 

on määritelty eri tavoin ja tavat priorisoida hukkia ovat erilaiset. Hukkatyyppien tunnis-

tamiseksi tarvittaisiin useita samoilla menetelmillä ja määrityksillä suoritettuja tutki-

muksia, jotta saataisiin keskenään vertailtavia tuloksia. 

Hukkien tunnistamista voisi suorittaa myös erilaisilla menetelmillä ja keräämällä 

mittauksiin perustuvaa tietoa. Hukkien priorisoinnissa voitaisiin ottaa huomioon eri te-

kijöitä, esimeriksi hukkien eliminoinnin vaikeus tai monimutkaisuus. Lisäksi voitaisiin 

selvittää eri toimijoiden näkemykset tärkeimmistä hukkatyypeistä ja selvittää hukka-

tyyppien tärkeys eri tasoilla, kuten työntekijöiden, työmaapäälliköiden ja ylemmän joh-

don tasolla. Hyvänä tutkimuksen aiheena olisi myös muodostaa erilaisia eliminointikei-

noja ja –konsepteja kohdennettuna eri hukkatyypeille. 

5.4  Yhteenveto 

Rakentamisessa ongelmana on sen huono tuottavuus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, miten tuottavuutta voitaisiin parantaa Leanin keinoin. Tutkimuksessa keski-

tytään hukkien tunnistamiseen ja eliminointiin, sillä sen myötä on mahdollisuus paran-

taa tuottavuutta. Tutkimuksen keskeinen tavoite oli tunnistaa ja priorisoida rakentamis-

prosessin keskeiset hukkatyypit sekä analysoida, miten niitä voidaan eliminoida Lean-

ajattelun mukaisesti. 

Teoriaosuudessa suoritettiin kirjallisuuskatsaus Leanin taustaan ja periaatteisiin. Tar-

kemmin käsiteltiin hukkien tunnistamista ja eliminoimista yleisesti sekä niiden tunnis-

tamista ja eliminoimista rakentamisen ympäristössä. Lisäksi määritettiin, mitä on hukka 

ja koottiin hukkia koskevista tutkimuksista kattava rakentamisen ympäristössä oleva 

hukkatyyppiluettelo. Tätä luetteloa validoitiin ja lopullinen rakentamisen ympäristön 

hukkatyyppiluettelo on esitetty taulukossa 8. 

Rakentamisen hukkien tunnistamiseksi kerättiin aineistoa haastatteluilla. Haastattelut 

kohdennettiin rakentamisprosessin eri toimijoihin, kuten suunnitteluun, urakointiin, pro-

jektinjohtoon, rakennuttajaan ja konsultteihin. Aineisto muodostui hukkatyyppien huk-

kapistelukuanalyysin ja parivertailun pohjalta. Lisäksi kerättiin esimerkkejä hukkatyy-

peistä. Aineiston analysoinnin jälkeen prioriteetiltaan viideksi tärkeimmäksi hukkatyy-

piksi nousivat kommunikointi ja dokumentointi, väärän tuotteen tai palvelun tuottami-

nen, virheet, työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali ja tarpeeton liikkuminen. 

Näille viidelle tärkeimmälle hukkatyypille luotiin eliminointikonsepti. Konseptissa 

kuhunkin hukkatyyppiin yhdistettiin vähintään yksi niihin parhaiten sopiva Leanin peri-

aate, käytäntö ja työkalu. Konseptin tavoitteena on edistää niiden eliminointia yhdistä-

mällä hukkatyyppeihin keskeisiä työkaluja. Lisäksi sen tavoitteena on lisätä ymmärrystä 

hukkien eliminoinnista. 

Tämän tutkimuksen keskeinen tuotos on rakentamisen hukkatyyppien priorisoinnin 

tulokset. Tällaista tutkimusta ei suomalaisessa rakentamisessa ole tehty tämän tutkimuk-
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sen menetelmillä. Toinen tärkeä tuotos on eliminointikonseptin luominen. Tämän toimi-

vuutta tai käytettävyyttä ei kuitenkaan ole testattu. Lisäksi hukkatyyppiluettelon koonti 

voi olla hyödyksi muita hukkia koskevia tutkimuksia varten, sillä se antaa yhden pohjan 

ja näkökulman rakentamisen hukkatyyppien määrittämiseksi. 
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Rakentamisen hukkia koskeva tutkimus 
 

Tämä haastattelu on osa LCIFIN1-projektia, joka tähtää Lean tuotantofilosofian, mene-

telmien ja työkalujen soveltamiseen rakennusteollisuudessa. Projekti on Oulun Yliopis-

ton ja siihen osallistuvien rakennusalan toimijoiden toteuttama yhteishanke. Projektin 

tavoitteena on alan toimijoiden yhteinen toiminnan kehittäminen.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa rakentamisessa ilmeneviä hukkia, niiden merkit-

tävyyttä, esiintyvyyttä ja havaittavuutta sekä analysoida, miten niitä voidaan eliminoida. 

Hukkien analysoinnissa tuotetaan tietoa rakentamisen ympäristössä olevista hukista. 

Kaikki haastattelujen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Samuli Manninen 

Avustava tutkija 

Oulun Yliopisto, Tuotantotalouden osasto 

samuli.manninen@oulu.fi 

+358408423429 

 

 

Liite: Kysymystaulukko 
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Taulukon täyttöohje: 

- Anna 3-4 esimerkkiä hukkatyypeistä, miten ne ilmenevät/näkyvät toiminnassa. Esimerkiksi 

odotus voi ilmetä työmaalla materiaalin odotuksena. 

- Anna hukan merkittävyydelle, esiintymistiheydelle ja havaittavuudelle arvot asteikolla 1-10. 

o Merkittävyys: Kuinka paljon haittaa on hukasta. 1 = olematon haitta, 10 = erittäin 

suuri haitta 

o Esiintymistiheys: Kuinka usein hukkaa ilmenee. 1 = todella harvoin, 10 = jatkuvasti 

o Havaittavuus: Miten helposti hukka on havaittavissa. 1 = helposti havaittavissa, 10 = 

erittäin vaikea havaita 

 Selitys Esimerkkejä huk-

katyypistä 

Merkit

kit-

tävyys 

 

Esiinty

inty-

misti-

heys  

 

Hava

itta-

vuus 

Ylituotanto Ylituotanto on toimintaa, 

joka on nopeampaa kuin 

tarve. Eli tuotetaan liian 

paljon tai liian aikaisin 

kuin on tarve. 

 

 

    

Väärän tuotteen 

tai palvelun 

tuottaminen 

Ei ymmärretä, mitä asiakas 

haluaa ja tuotetaan asiak-

kaalle vääränlaista tuotetta 

tai palvelua. 

 

 

 

    

Tarpeettomat 

siirrot ja 

kuljetukset 

Materiaalin tai työvälinei-

den turha liikuttaminen ja 

siirrot työvaiheissa, esi-

merkiksi varastoon tai 

varastosta. Myös in-

formaation turha siirtely. 

 

    

Epäsopiva pros-

essointi 

Tehoton työ, ylilaadun 

tekeminen, kapasiteetin 

hyödyntämättä jättäminen. 

 

 

 

 

    

Liikavarastointi Tarpeetonta tuotteiden, 

materiaalin tai keskeneräi-

sen tuotannon olemista 

varastossa. 

 

 

 

    

Tarpeettomat 

liikkumiset 

Kaikki liike, mitä työnteki-

jöiden täytyy suorittaa ja 

mikä ei liity arvoa tuotta-

vaan toimintaan esim. 

etsiminen. 

 

 

    

Virheet Virheelliset menettelyta-

vat, laatuvirheiden tekemi-

nen ja niistä aiheutuvan 

korjaustyö. 
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Making-do Työn tekeminen ilman, että 

kaikki työn valmiiksi saat-

tamiseen tarvittavat panok-

set (materiaali, työvälineet, 

edeltävät työvaiheet) ovat 

saatavilla. Puskuroinnin 

vastakohta. 

    

Odotus Ilmenee esimerkiksi siten, 

että tuotteet, työntekijät tai 

työvaiheet ovat toimetto-

mia ja joutuvat odottamaan 

jonkin syyn takia. 

 

 

    

Ylikuormitus Tarkoittaa liian suurta 

työkuormaa ihmiselle tai 

työkoneelle. 

 

 

 

 

    

Huono ra-

kennettavuus 

Suunnitellaan vaikeasti ja 

tehottomasti rakennettavia 

tai toteutettavia rakennuk-

sia. 

 

 

 

    

Kommunikointi 

ja dokumen-

tointi 

Puutteellinen tai heikko-

laatuinen dokumentointi 

tai kommunikointi. Esi-

merkiksi huono ohjeistus 

ja niistä aiheutuvat ongel-

mat. 

 

 

    

Turvallisuus Huonot turvallisuusolosuh-

teet ja vaaralliset työmene-

telmät. Tapaturmista ai-

heutuva hukka. 

 

 

 

 

    

Työntekijöiden 

hyödyntämätön 

potentiaali 

Työntekijöiden luovuuden, 

taidon tai älykkyyden 

hyödyntämättä jättäminen. 

Ei kuunnella työntekijöitä 

ja ajattelu, että vain johta-

jien ideat ovat harkittavia. 

Kuuntelematta ja puhumat-

ta jättäminen. 

    

Muu (sääolot, 

varkaus, vandal-

ismi) 

Odottamattomista tapah-

tumista aiheutuva hukka, 

esimerkiksi sääolot, ilki-

valta, varkaudet, jne. 

 

 

    



LIITE 2 
 

Parivertailutaulukko A B C D E F G H I J K L M N O 

A: Ylituotanto                               

 B: Odotus                               

C: Tarpeettomat siirrot ja kuljetukset                               

D: Epäsopiva prosessointi                               

E: Liikavarastointi                               

F: Tarpeettomat liikkumiset                               

G: Virheet                               

H: Making-do                               

I: Väärän tuotteen tai palvelun tuottaminen                               

J: Ylikuormitus                               

K: Huono rakennettavuus                               

L: Dokumentointi                               

M: Turvallisuus                               

N: Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali                               

O: Muu (esim. sääolot, varkaus, vandalismi)                               

 

 
 

      

 

         

  

Taulukon täyttöohje: 
1. Taulukosta täytetään ainoastaan valkoiset solut 

2. Taulukko luetaan riveittäin, eli vasemmalta oikealle 

3. Merkitään hukkatyypin merkittävyyttä parhaiten kuvaava arvo suhteessa ver-

rattavaan hukkatyyppiin 

  Merkitään arvo, joka vastaa kysymykseen: kuinka paljon  

  merkittävämpi on vaakarivin hukkatyyppi verrattuna pystyrivin 

  hukkatyyppiin ����valinta kokonaislukuna (2-9)! 
  Jos kuitenkin teidän mielestänne pystyrivin hukkatyyppi on  

  merkittävämpi kuin vaakarivin hukkatyyppi ���� valinta 

  murtolukuna (1/2, 1/3...,1/8, 1/9)! 
  Jos verrattavathukkatyypit ovat yhtä tärkeät ���� valitaan 1. 
ESIMERKKI 1:  
1. Arvioi taulukon vaakarivillä A: Ylituotannon hukan merkittävyyttä rakentamisessa 

suhtessa pystyrivillä B: Odotuksen hukkaan. 
2. Kirjaa arviosi vastaavaan taulokon soluun. Esimerkiksi, jos A: ylituotannon hukka on 

jonkin verran vähemmän merkittävämpi kuin B: odotuksen hukka, valitse 1/5 

Arvioi vaakarivillä olevan hukkatyypin merkittä-

vyyttä rakentamisessa suhteessa pystyrivillä ole-

vaan hukkatyyppiin. 
A ja B ovat yhtä merkittäviä � 1 
 ���� 2 
A on vähän merkittävämpi kuin B � 3 
 ���� 4 
A on jonkin verran merkittävämpi kuin B � 5 
 ���� 6 
A on huomattavasti merkittävämpi kuin B � 7 
 ���� 8 
A on erittäin paljon merkittävämpi kuin B… � 9 
  
(Arvot 2,4,6,8 ovat "päälukujen" väliarvoja) 
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LIITE 3 
Infrastruktuurihankkeen arvoketju (Siponen 2010) 

Kunta

Kunnan 

rakennusyksikkö

Infrarakennus-

yhtiö

Yleiskaava

(>10v)

Vaikut-

taminen

Asemakaava

(1-3v)

Tieverkoston 

suunnittelu 

30%

Asukkaat

Suunnittelun 

alihankinta

Rakentamisen

alihankinta

Insinööri-

suunnittelu

Vaikut-

taminen

Insinööri-

suunnittelu

Loppuäyttäjä Vaikut-

taminen

Suunnittelu 

(70%)

Tieverkoston 

rakennuttami-

nen

Raken-

taminen 

50%

Raken-

taminen 

50%

Tieverkoston 

vastaanotto

Tieverkoston 

ylläpito

Ylläpito 

60% 

Ylläpito

40%

Tieverkoston 

hävittäminen
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LIITE 4 
Asunto-osakeyhtiöhankkeen arvoketju (Malvalehto 2010) 

 
  

Kunta

Asunto-

osakeyhtiö

Rakennusyhtiö

Yleis kaava

(<10v)

Asunto-

osake-

yhtiön

perusta

minen

Vaikut-

taminen

Asemakaava

(1-3v)

Tontin 

hakemi-

nen

Kaavaan 

vaikutta-

minen

Suunnit-

telu-

päätös

Ylläpito-

sopimukset

Asukkaat

Suunnittelun 

alihankinta

Rakennuksen 

alihankinta

Insinööri-

suunnittelu

Vaikut-

taminen

Insinööri-

suunnittelu

Rakennus-

suunnit-

telu

Arkkitehti- ja 

rakenne-

suunnittelu

Rakentaminen

Rakentaminen

Raken-

nuksen 

vastaan-

otto

Asunto-

osakkeen

ostaminen

Isännöinti

Isännöinti-

palvelut, hoidon 

ja ylläpidon 

järjestäminen

Hallitus: 

päätökset

ylläpidosta 

ja huollosta

Vaikut-

taminen

Korjaus-

rakentaminen

Korjaus-

rakentaminen

Korjaus-

suunnittelu

Rakennuksen

hävittäminen
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LIITE 5 
Infrastruktuurihankkeen arvoketju 2 

 

Aliurakoitsijat

Lupaviranomainet

Tilaaja

Urakoitsija

Materiaali-

toimittaja

Hankinta-

ilmoitus

Korjaus-

ilmoitus 

Tarjous 

pyyntö

Ennakko-

tarjous-

pyyntö

Ennakko 

tarjous

Hankinta-

ilmoitus

Tarjouksen

jättö

Alustava 

aikataulu

Suullinen 

sopimus

Osto-

sopimukset

Melu-

ilmoitukset
Toimi-

tukset

Urakka-

sopimus 

Lopul-

linen 

sopimus 


