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Kohdeyrityksen erikoistuminen haastaviin ja yhä suurempiin korjausrakennushankkeisiin on 

pakottanut yrityksen kehittämään toimintaansa työmaiden tuotannonohjauksesta lähtien. Kor-

jausrakentamisen tuotannonohjauksen kompleksisuudesta johtuen perinteiset tuotannonohjaus-

menetelmät eivät välttämättä tarjoa parasta mahdollista tukea hankkeen onnistumiselle. Diplo-

mityö pyrkii selvittämään, kuinka tuotannon ajallista ohjattavuutta voitaisiin parantaa. 

Työ eteni kirjallisuuskatsauksesta työmailla tehtävään havainnointiin sekä teemahaastatte-

luihin, jotka tukivat työn lopullista tavoitetta; tuotannonohjauksen ja tuotannonohjaustyökalun 

kehittämistä. Kirjallisuuskatsauksen avulla selvitettiin perinteiset tuotannonohjusmenetelmät, 

sekä haettiin tietoa uusista tuotannonohjauksen menetelmistä ja korjausrakentamisen erityispiir-

teistä, jotka vaikuttavat tuotannonohjaukseen. Työn empiirinen osio sisälsi case-kohteissa ha-

vainnointia sekä teemahaastatteluja, jotka antoivat tukea ja lisäymmärrystä varsinaisen kehittä-

misosion tarpeisiin.  

Haastatteluiden perusteella saatiin vahvistettua korjausrakentamisen kompleksisen luonteen 

vaikutuksia tuotannon ajalliseen ohjaukseen sekä löydettiin keinoja, joilla niihin voidaan tehok-

kaammin puuttua ja niistä aiheutuvia ongelmia mahdollisesti estää. Kehityksen alla oli 2 case-

työmaata, joihin sovellettiin teoreettisesta viitekehyksestä, havainnoinnista sekä teemahaastatte-

luista saatuja oppeja, ja kehitettiin työmaan ominaispiirteisiin soveltuvat työkalut.  

Työkaluiksi valikoituivat esikartoituksen perusteella visuaaliset ohjaustaulut, joiden avulla 

tuotannonohjauksen ongelmakohtiin pyrittiin puuttumaan. Case-kohteiden eroavaisuuksista 

johtuen kehitetyt työkalut erosivat luonteeltaan huomattavasti toisistaan. Kohteen case 1 ohjaus-

työkalun tavoitteena oli selkeämpi kokonaisuuden hallinta, kun taas toisessa case 2 kohteessa 

pyrittiin viestimään porraskohtainen aikataulu visuaalisesti työntekijöille siten, että aikataulun 

seuraaminen ja päivittäminen tukisi myös työnjohdon työnsuunnittelua, -ohjausta ja -valvontaa. 

Aikataulunhallintaa parantavat työkalut olivat tiivistetysti: 

- Case 1: Visuaalinen kolmeviikkoissuunnittelu ja aloitusedellytysten tarkastusmatriisi.  

- Case 2: Visuaaliset porrasvinjetit runkovaiheeseen ja sisävalmistusvaiheeseen.  

Diplomityölle asetetut tavoitteet täyttyivät. Case-työmailla tapahtuneen testauksen perus-

teella voidaan todeta, että kehitetyt työkalut ovat selkeyttäneet tuotannonohjausta, paljastaneet 

epäkohtia ja ennen kaikkea tuoneet työmaille uusia menetelmiä sekä vaihtoehtoja tuotannon 

ajalliseen ohjaukseen. Hyötyjen lisäksi kehitystyössä on aina omat haasteensa; niin tässäkin 

tapauksessa. Oman haasteensa ja ongelmansa aiheuttivat niin työntekijöiden lievähkö muutos-

vastarinta tai vierastaminen kuin käynnissä olevat projektit, joihin uuden menetelmän tai työka-

lun tuominen kesken kaiken aiheuttaa ymmärrettävästi lisäponnisteluja. Kuitenkin, ottamalla 

uusia menetelmiä ja työkaluja vähä vähältä osaksi arkipäivän työntekoa, ollaan jo paremmalla 

kehityksen polulla.  
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ABSTRACT 
 
TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
ALASTALO, TEEMU: The Development of a Schedule Control of Large Reno-
vation Projects 
Master of Science Thesis, 138 pages, 8 Appendix pages 
September 2014 
Major: Construction Production 
Examiner: Prof. Jukka Pekkanen, C.Phil Anssi Koskenvesa and D.Sc. (Tech.) 
Juha Salminen 
Keywords:  Schedule Control, Traditional Production Control, The Specific 
Characteristics of Renovation, Lean Construction, Development of a Shedule 
Control Tool 

 
The specialisation of the target company in challenging and increasingly extensive renovation 

projects has compelled the company to develop its production control at the construction sites. 

Due to the complexity of the production control of the renovation, the traditional production 

control does not necessarily offer the best possible support for the success of the project. This 

Master’s thesis clarifies how the schedule management of the production could be improved. 

The work proceeded from the literature survey to the research observations, which were 

done at the construction sites and in theme interviews, which supported the final objective of the 

work; development of the specific production control tool. Traditional production control meth-

ods, new methods of the production control and the special characteristics of the renovation 

were clarified with the help of literature survey. The empiric section of the paper contained the 

observations in the case construction sites and theme interviews, which provided support and 

additional understanding for the needs for the actual developing section in the case study loca-

tions. 

 Under the development, there were two construction sites (case 1 and case 2) to which the 

site specific tools were created. The visual consoles were selected to be tools on the basis of the 

pre-charting. Due to the differences of case study subjects, the developed tools differed consid-

erably by nature from each other. The objective of the tool was to clarify the control of the 

wholeness in the case 1, whereas in the second location, case 2, an attempt was made to express 

the schedule visually to the workers so that the following and updating of the schedule also 

would support the planning, control and supervision of the work of the management. The tools 

which improve the schedule control of construction sites were in brief: 

- Case 1: The Visual Three Weeks Planning Method and Inspection Matrix of Beginning 

Preconditions. 

- Case 2: The Visual Stair Vignettes for frame work phase and for indoor work phase.   

The objectives set for the thesis became fullfilled. On the basis of the testing, which has 

taken place on the case sites, one can state that the visuality has clarified the production control, 

uncovered disadvantages and brought new methods and tools to the sites to the rejection of pos-

sible problems. In addition to the advantages, there are always challenges in the development 

work; so also here in this case. Challenges are caused by the workers' objection as well as the 

projects going on, to which the bringing of a new method or tool suddenly causes additional 

struggles intelligibly. However, by taking new methods and tools bit by bit into the everyday 

work, we are already on the better path of the development.  
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 

 

Gemba Walk                      Esimiehen osallistuminen tuotantoon tekemisen tasolla. Go 

and see (Merikallio & Haapasalo 2009). 

 

IPD                                   Integrated Project Delivery. Integroitu projektintoimi-

tusmalli. 

 

JIT                                       Just-In-Time.  

 

Kaizen                            Toiminnan kehittäminen pienin askelin hyödyntämällä 

kaikkien osallistumista. Jatkuva parantaminen. Perustuu 

leanin filosofiaan (Merikallio & Haapasalo 2009). 

 

Kriittinen polku      Peräkkäin suoritettavien asioiden kokonaisuus, jotka on 

toteutettava aikataulussa, jotta koko projekti ei myöhästyisi. 

 

KVA Käännetty (rakennus)vaiheaikataulu. Perustuu imuohjauk-

seen. 

 

Last Planner Projektituotannon ohjausmenettely, jonka avulla pyritään 

häiriöttömään ja tehokkaaseen aikataulutehtävien toteutta-

miseen. Viimeinen suunnittelija on se, joka toimeenpanee 

tehtäviä (Koskela et al. 2004).   

 

Lean                                    Filosofia, kulttuuri, jonka tavoitteena on poistaa hukka ja 

tuottaa asiakkaalle mahdollisimman suuri arvo. 

 

Lean Construction Rakennusalalle Lean -filosofian pohjalta kehitetty sovellus. 

 

LPDS Lean Project Delievery System. Glen Ballardin kehittämä 

Leanin Constructionin projektin toimitustapa.  

 

LPS                                     Last Planner System. Ks. Last Planner 

 

Making-do                         Työ aloitetaan ennen kuin siihen tarvittavat edellytykset ovat 

kunnossa. Puskuroinnin vastakohta. 

 

PDCA Plan-Do-Check-Act. Jatkuvan parantamisen apuväline ja 

ajattelutapa. 
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TFV-teoria Yksi Lean Constructionin perusteista. Lauri Koskelan kehit-

tämä tuotannon teoria. Sisältää transformaatio-, virtaus- ja 

arvontuottonäkökulmat. 

 

TPS                                      Toyota Production System. Toyotan tuotantosysteemi. 

 

Visual Management Visuaalinen johtaminen/ohjaus perustuu ajatukseen, jossa 

yhdellä silmäyksellä on havaittavissa kaikki oleellinen.
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Korjausrakentamisen merkitys kansantaloudellisesti tullee tulevaisuudessa korostumaan 

entisestään. Vaikka korjausrakennusala on Suomessa suhteellisen nuori teollisuudenala, 

on korjausrakentamisen osuus talonrakentamisesta nyt jo noin 50 %, ja trendi on koko-

ajan kasvava, ks. kuva 1. Korjausrakentamisen 2 - 3 % vuosikasvuvauhtia pitävät yllä 

rakennuskannan kasvu ja sen vanheneminen, sekä teknisen laadun parantamistarve. Ku-

ten kuvasta 1 voidaan todeta, on korjausrakentamisen reagointiherkkyys suhdannevaih-

teluihin huomattavasti maltillisempaa kuin rakentamisen muilla sektoreilla, mikä on 

osaltaan lisännyt sen kiinnostusta ja markkina-arvoa varsinkin epävakaina aikoina.  

 

 
Kuva 1. Rakentamisen määrän kehitys Suomessa (Euroconstruct, VTT, RT, 2012). 

 

Korjausrakentamisen kasvava volyymi pakottaa yritykset kehittymään ja kehittämään 

korjausrakentamisen erityispiirteisiin soveltuvia menetelmiä. Kehittämällä vanhoja toi-

mintatapoja vastaamaan paremmin nykypäivän vaatimuksia tai implementoimalla uusia 

pysytään mukana alati kansainvälistyvässä ja kovenevassa kilpailussa.  
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Oikeanlaisella tuotannonohjauksella on suuri vaikutus niin taloudelliseen kuin tekniseen 

lopputulokseen ja asiakkaan kokemaan laatuun. Perinteiset tuotannonohjausmenetelmät 

eivät välttämättä ole paras tapa toimia suurissa korjausrakennushankkeissa, joiden on-

gelmat eroavat monella tapaa uudistuotannosta. Suurten korjaushankkeiden tuotannon-

ohjauksen problematiikka, ja ohjauksen kehittäminen nousevat siten tärkeään asemaan.   

 

Korjaushankkeissa ollaan uudistuotantoa enemmän yhteydessä asiakkaaseen, jolloin 

vuorovaikutus ja asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja niiden toteuttaminen nousevat 

suureen rooliin. Asiakaslähtöisyyden korostuessa on rakennusprojektien hallinta ja tuo-

tannonohjaus muuttunut huomattavasti. Yksittäisten toimenpiteiden tehostamisen sijaan 

pyritään optimoimaan koko tuotantoprosessia. Asiakkaalle mahdollisimman suuren lisä-

arvon tuottaminen onnistuu minimoimalla käytetty aika, resurssit ja hukka. Tällöin kes-

kiöön nousevat Lean -filosofian, sen työkalujen ja siitä pohjautuvien sovelluksien hyö-

dyntäminen rakennusalan ominaisuudet huomioon ottaen.  

 

Tarve kehittyä tulee kuitenkin viimekädessä yrityksen sisältä − sen strategisista linjauk-

sista ja suuntaviivoista joiden varaan toimintaa lähdetään jalostamaan. Kohdeyrityksen 

toimintakentän laajeneminen pienemmistä korjauskohteista kohti isompia ja haasteelli-

sempia korjaushankkeita pakottaa yrityksen kehittämään edellä mainittuja asioita. Sa-

malla myös yrityksen kilpailijoiden luonne muuttuu; isojen ja kansainvälisten rakennus-

liikkeiden kanssa toimiminen samassa liiketoimintaympäristössä vaatii kasvavalta ra-

kennusliikkeeltä entistä parempia menetelmiä toiminnan optimoimiseksi.  

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja aikataulullisen tuotannonohjauksen paranta-

miseen suurissa korjausrakennushankkeissa.  Tavoitteen saavuttamiseksi paikallistetaan 

kohdeyrityksen tuotannonohjauksen kehityspotentiaali toimintatutkimuksella ja peila-

taan toimintatapoja taustateoriasta saatuun informaatioon.  

 

Pyrkimyksenä on luoda kohdeyritykselle konkreettinen työkalu tuotannonohjaukseen 

taustaselvityksen ja kohdeyrityksen tuotannonohjauksen analyysin avulla. Tutkimuksen 

tavoitteet on esitetty hierarkiamuodossa kuvassa 2.  
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Tuotannonohjauksen 
kehittäminen suuressa 

korjaushankkeessa

Korjaushankkeen erityispiirteet ja 
aikataulusuunnittelu/-ohjaus

Tuotannonohjauksen perinteiset 
menetelmät

Tuotannonohjauksen uudet 
menetelmät

”Best Practices”

 Tuotannon-
ohjauksen analyysi 

(havainnointi, 
teemahaastattelut)

Kohdeyrityksen case-
kohteille räätälöity 
tuotannonohjaus-

työkalu/-menetelmä

Päätavoite

Alatavoitteet

 

Kuva 2. Tutkimuksen tavoitehierarkia.  

 

Tavoitteet määrittelevät seuraavat tutkimusongelmat, joihin työn empiirisellä osalla 

haetaan vastauksia: 

 

Pääongelma:  

 Kuinka kohdeyrityksen tuotannonohjausta voidaan parantaa ja minkälaisia me-

netelmiä siihen luodaan? 

Alaongelma: 

 Minkälainen on kohdeyrityksen tuotannonohjauksen nykytila? 

 Mitkä ovat korjausrakentamisen tuotannonohjauksen haasteet ja ongelmakoh-

dat? 

 

Sekaannuksen välttämiseksi mainittakoon, että empiiristen tutkimusongelmien lisäksi 

kukin luku sisältää tarkentuvia tutkimuskysymyksiä, joiden avulla tutkimusta viedään 

eteenpäin. Alaongelman ja siitä pohjautuvien tutkimuskysymysten avulla analysoidaan 

kohdeyrityksen tuotannonohjausta, joiden pohjalta voidaan lähteä rakentamaan tarkem-

paa työkalua ja ratkaisemaan pääongelmaa.   

 

Työssä käytettävä termi suuri korjaushanke tarkoittaa suuruusluokaltaan pääasiassa yli 

1,5 M€ hankkeita. Rakennusalalla kyseinen hankekoko ei tyypillisesti vielä viittaa var-

sinaisesti suuriin hankkeisiin, mutta korjausrakennusalalla suurin osa hankkeista on ar-

voltaan pienempiä kuin esimerkiksi uudispuolella. 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tässä tutkimuksessa tuotannonohjauksesta on rajattu käsiteltäväksi rakentamisvaiheen 

aikainen tuotannonohjaus ja siitä tarkentuvat tehtävä- ja viikkotason tuotannonohjaus. 

Alustava tuotannonsuunnittelu tarjousvaiheessa sekä yleissuunnittelu ennen rakentami-

sen käynnistämistä on hanketason tuotannonohjauksesta siten jätetty osin pois, vaikka 

korrelaation ymmärtämiseksi näiden asioiden kevyt pohjustus on tarpeen. 

 

Tutkimuksen päähuomio kiinnittyy työmaan tuotannon aikataululliseen hallintaan, kuva 

3. Aikataulullisen ohjaamisen lisäksi työmaan tuotannonohjaus käsittää laadullisen sekä 

taloudellisen ohjaamisen. Nämä elementit eivät ole irrallisia toisistaan, vaan yhden osa-

alueen pettäessä myös muut osa-alueet kärsivät. Työn rajauksen helpottamiseksi laadul-

lista – ja taloudellista ohjaamista käsitellään aikataulullisen ohjausvaikutuksen kautta 

peilaten.  

Laatu

Kustannukset

AIKATAULU
Yleisaikataulu

Rakennusvaiheaikataulu

Tehtäväaikataulu

 
Kuva 3. Tutkimuksen painopiste. 

 

Työn selkeä rajaus alkuvaiheessa on hankalaa ja osin mahdotontakin, sillä työn kaksi-

vaiheisuudesta johtuen fokus täsmentyy yleiskatsauksen ja kohdeyrityksen tilannekat-

sauksen jälkeen. Vasta tällöin voidaan tietää tarkemmin mihin asioihin työssä tullaan 

kiinnittämään erityistä huomiota.  

1.4 Tutkimusmenetelmät  

Tutkimus pyrkii selvittämään kuinka kohdeyrityksen tuotannonohjaus toimii ja minkä-

laisilla menetelmillä sitä voitaisiin tehostaa. Tutkimuksella puututaan työmaan todelli-

siin tapahtumiin ja tarkastellaan väliintulon vaikutuksia. Tutkimusmenetelmä on näin 
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ollen toimintatutkimus konstruktiivisella tutkimusotteella, joka on yksi case -

tutkimuksen muoto. Toimintatutkimus tähtää asioiden muuttamiseen ja kehittämiseen 

entistä paremmaksi. Täten ei olla kiinnostuneita vain siitä, miten asiat ovat, vaan ennen 

kaikkea siitä, miten niiden kuuluisi olla parhaassa tapauksessa. Toimintatutkimuksen 

tarkoituksena on kehittää uutta lähestymistapaa sekä ratkaista ongelmia, joilla on suora 

yhteys käytännölliseen toimintaan. Nimensä mukaisesti, tarkoituksena on toteuttaa sekä 

toiminta että tutkimus samanaikaisesti. Se on ideaalinen menetelmä tilanteisiin, missä 

toiminnan avulla pyritään muuttamaan jotakin ja samanaikaisesti lisäämään sekä ym-

märrystä että tietoa muutosta kohtaan. (Kuula 2006, Kemmis & McTaggart 1988). 

 

Tutkimus sisältää piirteitä sekä kvantitatiivisesta että kvalitatiivisesta tutkimusotteesta. 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää tutkittavaa koh-

detta ja nähdä se tiedonlähteenä olevan kohteen, aktorin näkökulmasta (Järvenpää & 

Kosonen 2000). Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu hyvin yritysten toiminnan tutkimi-

seen ja kehittämiseen. Kvantitatiivinen tutkimusote puolestaan sisältää mitattavaa ai-

neistoa, jota käytetään työn empiriaosassa ja etenkin työkalun kehittämisessä.  

 

Tutkimuksen empiriaosan, tuotannonohjauksen analyysiosan päämenetelmänä toimivat 

puolistrukturoidut teemahaastattelut. Teemahaastattelu on keskustelunomainen tilanne, 

jossa käydään läpi ennalta määriteltyjä teemoja, mutta kaikkien haastateltavien kanssa 

ei välttämättä tarvitse käsitellä kaikkia teemoja samalla laajuudella (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006) Puolistrukturoidun haastattelututkimuksen suurin etu 

onkin sen joustavuus. Haastattelijan on mahdollista korjata väärinkäsityksiä ja tarvitta-

essa tarkentaa kysymyksiä haastattelun aikana. Kysymykset voidaan esittää tutkijan 

parhaaksi katsomassaan järjestyksessä, mutta haastattelijan tulisi edetä haastattelussa 

osittain edellisten vastausten johdattamana. Näin saadaan hyödynnettyä teemahaastatte-

lun parhaita puolia. (Tuomi & Sarajärvi 2002, Hirsijärvi & Hurme 2001).  

 

Saavuttaakseen riittävän tutkimuksellisen validiteetin kohdeyrityksen toimintatavoista, 

haastattelut eivät anna välttämättä riittävästi tietoa. Ne kertovat miten tutkittavat havait-

sevat, mitä ympärillä tapahtuu, mutta ne eivät kerro mitä todella tapahtuu (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2004, s. 201). Tämän vuoksi yhtenä tutkimusmenetelmänä on myös 

aktiivinen havainnointi case-kohteissa ja sen pohjalta tehdyt hypoteesit, joilla haastatte-

lukysymyksiä voidaan tarvittaessa täsmentää. Havainnoinnin avulla voidaan todeta, 

toimivatko ihmiset niin kuin he sanovat toimivansa (Hirsijärvi et al. 2004, s. 201). Ha-

vainnointi tapahtuu menemällä toimintaan mukaan yhtenä osallisena.  

 

Tuotannonohjauksen kehittäminen onnistuu toimintatutkimuksen keskeisen menetel-

män, yhteisesti hyväksyttyihin näkemyksiin etsiytyvän keskustelun, diskurssin kautta. 

Yleisenä ideana on etenemisen spiraalimaisesti, suunnittelu – toiminta – havainnointi - 

reflektointi – kierroksina. Jatkuvassa diskurssissa tuodaan väitteiden ja tietojen peruste-

lut kriittisen tarkastelun kohteeksi. Tutkijan tehtävä on syöttää diskurssia dokumentoi-
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malla keskustelua ja mielipiteitä työkalun toiminnasta. Tätä vaihetta kutsutaan reflek-

toinniksi. Se on osa arviointiprosessia, jossa pohditaan toiminnan merkitystä ja arvioi-

daan tuloksia sekä antaa osallistujille mahdollisuuden oppia ja kehittää näkemyksiään 

eteenpäin. (Linturi 2003). 

1.5 Liittyminen muihin tutkimuksiin 

Diplomityö liittyy osaksi laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään parantamaan raken-

nusyrityksen tuottavuutta. Kohdeyrityksen liittyminen LCIFIN2 -ryhmähankkeeseen, 

jonka tarkoituksena on tutkia Leanin sovellusmahdollisuuksia rakennusyrityksissä, on 

osaltaan vaikuttanut diplomityön tutkimuksen tavoitteen ja tutkimusongelmien muodos-

tumiseen. Tämän lisäksi toisessa kehityshankkeessa, KoLa -hankkeessa, on tarkoitus 

jatkaa diplomityössä kehitettävien menetelmien soveltamista case-kohteissa. KoLa -

hanke (Kohti kokonaisvaltaista laaturakentamista) on osa Rakennusteollisuuden Laatu-

polku -hanketta, jonka tavoitteena on nostaa laatuasiat jäsenistön keskuudessa esille. Se 

keskittyy työmaan käytännön johtamiseen ja laaduntuottoedellytysten varmistamiseen.  

 

Kehityshankkeiden lisäksi diplomityöllä pyritään parantamaan myös kohdeyrityksen 

sisäisen tuotannonohjauksen tasoa ja projektitukijärjestelmän kehitystä.  

1.6 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimuksen suoritus on kolmevaiheinen, se sisältää teoreettisen taustaselvityksen, 

kohdeyrityksen tuotannonohjauksen analyysin, sekä sen pohjalta laadittujen tarkempien 

työkalujen kehittämisen, käyttöönottamisen ja arvioimisen kahdessa case-kohteessa. 

 

Työ alkaa taustaselvityksellä, jonka tilannekatsaus pureutuu tuotannonohjauksen kehit-

tymisen kautta nykyisin käytettyihin tuotannonohjausmenetelmiin sekä korjausrakenta-

misen erityispiirteisiin ja aikataulusuunnitteluun, jolla on vahva relaatio hankkeen tuo-

tannonohjaukseen. Tämän jälkeen tavoitteena on etsiä kansainvälisesti parhaat mahdol-

liset uudet käytännöt ja menetelmät tuotannonohjaukseen.  

 

Teoreettisen viitekehyksen kokoamiseen käytetään kirjallisuuskatsausta, joka tehdään 

perehtyen aiheeseen liittyviin tieteellisiin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Kirjallista ai-

neistoa etsitään pääasiassa kirjastoista sekä internetin kansainvälisistä tietokannoista ja 

verkkokirjastoista. Tiedon keräämisen ja jäsentelyn yhtenä menetelmänä käytetään 

myös KoLa -hankkeen asiantuntijapalaveria. Sen avulla pyritään kartoittamaan tuotan-

nonohjauksen menetelmäkehityksen tilannetta, jotta saataisiin selkeä ja kattava kuva 

siitä, mihin asioihin tutkimuksessa todella kannattaa kiinnittää huomiota. Toisin sanoen 

mitkä asiat tuotannonohjauksessa kaipaavat yleisellä tasolla selvitystä ja kehitystä.  
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Kohdeyrityksen tuotannonohjauksen käytäntöjä arvioidaan case-kohteissa nykyisten 

ohjeistuksien, työkalujen ja menetelmien analysoimisella, osallistuvalla havainnoinnilla 

sekä haastatteluilla. Haastatteluilla pyritään selvittämään sekä työmaan tuotannonoh-

jauksen toimintaa että yleisemmin korjausrakentamisen tuotannonohjauksen haasteita ja 

kehitystarpeita - missä asioissa on suurin kehityspotentiaali ja mitä asioita parantamalla 

voidaan saada toimintaa kehitettyä? Haastateltavat henkilöt ovat työmaiden tuotannon-

ohjauksesta vastaavia työmaahenkilöitä; vastaavia mestareita, työnjohtajia sekä työmaa-

insinöörejä, sekä näiden esimiehiä, työ- ja tuotantopäälliköitä kattavamman kuvan saa-

miseksi ja tutkimuksen reliabiliteetin sekä validiteetin lisäämiseksi. Saatavia tuloksia 

analysoidaan ja peilataan viitekehyksestä saatuun informaatioon hyvästä tuotannonoh-

jaustavasta. Tämän lisäksi KoLa -kyselytutkimuksen aineistoa käytetään kohdeyrityksen 

toiminnan kevyeen analysoimiseen. Aineiston avulla pyritään selvittämään, kuinka koh-

deyrityksen toimintatavat tuotannonohjauksessa ja siihen läheisesti liittyvässä työmaa-

toiminnassa eroavat muista rakennusalan yrityksistä.  

 

Kolmannessa vaiheessa empiirisen aineiston analysoinnin sekä teoreettisen viitekehyk-

sen pohjalta pureudutaan tarkemmin havaittuun kehityskohtaan ja pyritään luomaan 

tuotannonohjausta helpottava työkalu. Kehitettyä työkalua kokeillaan ja sen toimivuutta 

arvioidaan työmaalla konkreettisesti ottamalla se käyttöön jokapäiväiseen tuotannonoh-

jaukseen.  

1.7 Diplomityön rakenne ja työn kulku 

Tutkimusongelmien ratkaiseminen etenee kuvan 4 mukaisesti. Tutkimusraportti 

jakaantuu kahdeksaan lukuun.  



 8 

Korjausrakentamisen 
tuotannonohjaus kaipaa 

uusia näkökulmia ja 
työkaluja

Kirjallisuustutkimus

Tuotannonohjauksen 
nykyiset menetelmät

Korjausrakentamisen 
erityispiirteet

Uudet menetelmät

KoLa- workshop

Havainnointi- ja 
haastattelututkimus

Kohdeyrityksen 
tuotannonohjauksen 

nykytila

Työkalun kehittäminen

Toimivuuden arviointi

Vaihe

Kehittyneempi työkalu 
korjausrakentamisen 

tuotannonohjaukseen

Tutkimuskysymys

-Minkälaisia 
tuotannonohjausmenetelmiä on 

käytössä?
-Miten korjausrakentamisen 

erityispiirteet vaikuttavat niihin?
-Mitkä ja miten uudet 

menetelmät voivat parantaa 
korjausrakentamisen 
tuotannonohjausta

Tuotannonohjauksen 
menetelmäkehityksen painopiste 

ts. mihin kiinnittää huomiota

Kuinka kohdeyrityksen 
tuotannonohjaus toimii, mitä 

kehitettävää siinä on?

Minkälaisilla toimenpiteillä 
havaitut ongelmat voitaisiin 

korjata?

Ollaanko valmiita ottamaan 
esitetty malli käyttöön?

Työkalun hyödyt?

Työkalun käyttöönotto/ 
eteenpäin kehittäminen/ 

(hylkäys) 

Tuotannonohjauksen ja siihen 
tehdyn työkalun 

kehittämissuositukset

Käsitys nykyisistä ongelmista

Tutkimusongelman rajaus ja 
haastattelukysymysten 

muodostaminen

Käytössä olevien 
tuotannonohjausmenetelmien 
kuvaukset korjausrakentamisen 

näkökulmasta
Uusien menetelmien potentiaali  

ongelmien ratkaisuun

Tulos

Toimii

Ei 
toimi

Luku 
1

Luku 
2

Luku 
3

Luku 
4

Luku 
5

Luku 
6

Luku 
7

Yhteenveto
Luku 

8

SY
N

TE
ES

I 

 

Kuva 4. Tutkimuksen rakenne. 

 

Ensimmäinen luku johdattelee lukijan tutkimuksen aihepiiriin ja antaa tarvittavan ym-

märryksen tutkimuksen kulusta.  

 

Toinen ja kolmas luku sisältää tutkimuksen viitekehyksen. Toisessa luvussa käsitellään 

tuotannonohjauksen perinteisiä menetelmiä ja korjausrakentamisen erityispiirteitä, ja 

kolmannessa puolestaan tutustutaan uudempiin tuotannonohjausmenetelmiin ja toimin-

tatapoihin.  

 

Neljännessä luvussa käsitellään havainnointi- ja haastattelututkimuksen sekä aineiston 

käsittelyn käytännön toteutus yksityiskohtaisesti. Myös case-kohteet esitellään tässä 

luvussa. Luvun pohjalta saadaan käsitys siitä, mitä empiirisessä tutkimuksessa on käy-

tännössä tehty, jolloin tutkimuksen tarkastelu ja sen tuloksiin paneutuminen seuraavassa 

kappaleessa onnistuu helpommin.  
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Luvussa viisi syvennytään kohdeyrityksen tuotannonohjauksen nykytilaan, esitellään 

sen toimintaperiaatteet ja läpikäydään haastattelujen tuloksena saatu kuvaus nykytilasta 

ja ohjaustoimenpiteitä joihin työmaalla kaivattaisiin parannuksia. Myös KoLa -

kyselytutkimuksen ja vuoden 2013 työmaa -auditointien tuloksien kevyt, hypoteeseihin 

johtava analysointi esitellään luvun alussa. Luku antaa vastauksen tutkimuksen alaon-

gelmiin, joiden pohjalta voidaan alkaa ratkaista pääongelmaa seuraavassa kappaleessa.   

 

Kuudennessa luvussa kehitetään tuotannonohjausta helpottava työkalu teoreettisesta 

viitekehyksestä saadun esiymmärryksen ja kohdeyrityksen tarpeiden mukaan. Kehittä-

minen tapahtuu case-kohteissa, joissa tutkija on yhtenä osallisena. Case-kohteita, ja tä-

ten myös erilaisia kehitettäviä työkaluja on kaksi kappaletta. 

 

Seitsemännessä kappaleessa työkaluja testataan arvioiden niiden käytännöllisyyttä ja 

hyödyllisyyttä, sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä. 

 

Viimeisessä kappaleessa kootaan tutkimuksen tulokset yhteen ja pohditaan tutkimuksen 

onnistumista. Lisäksi esitetään ehdotuksia mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi.  

1.8 Tutkimuksen tuotokset 

Lähtökohtaisesti on tarkoitus tehdä suuren korjausrakennushankkeen tuotannonohjauk-

sen analyysi, josta ilmenee kohdeyrityksen tuotannonohjauksen kehityspotentiaali. Tä-

män jälkeen luodaan spesifioitu työkalu tuotannonohjauksen aikataulunhallintaan. Työn 

avulla kohdeyritys saa kehittyneempiä korjausrakentamiseen soveltuvia tuotannonoh-

jausmenetelmiä työmaille sekä ohjeet niiden käytöstä. 

 

Työkalun tarkoituksena on sujuvoittaa case-työmaiden tuotannonohjausta, ja näin ollen 

tuottaa suoraa hyötyvaikutusta kyseisille kohteille. Pidemmällä aikavälillä työ parantaa 

kohdeyrityksen tuotannonohjauksen tilaa kokonaisvaltaisemmin osaamistasoa nostamal-

la ja jalkauttamalla kehitettyjä menetelmiä myös muille työmaille, mikäli niiden tes-

tauksesta saadut kokemukset ovat positiivisia. 
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2 KORJAUSRAKENNUSHANKKEEN             

PERINTEINEN TUOTANNONOHJAUS  

2.1 Tuotannonohjauksen kehittyminen  

Ensimmäisen yleisesti tunnetun aikataulutyypin projektin edistymisen seurantaan kehitti 

Henry L. Gantt 1900-luvun alkupuolella. Kehittäjänsä nimestä syntyneen Gantt -

kaavion pystyakselilla luetellaan aikataulutettavat työt ja vaaka-akselilla kuluva aika. Se 

suunniteltiin työnjohdon apuvälineeksi tuotannonohjaukseen ja aikataulusuunnitteluun, 

ja sen etuna oli aikaisempaan nähden yksinkertaisesti töiden suunnittelu ennakolta. Ny-

kyisin yleisesti käytettävä jana-aikakaavio perustuu Gantt- kaavioon. 

 

Rakentamisen tuotannonohjaus on Suomessa perustunut voimakkaalle työn ositukselle 

(Work Breakdown Structure, WBS), joka on syntynyt Yhdysvalloissa 1950-luvulla kehi-

tetyn toimintaverkkologiikan (Program Evaluation and Review Technique, PERT) myö-

tä (Fleming & Koppelmann 1998, Koskela & Koskenvesa 2003). PERT oli ensimmäi-

nen tietotekninen projektinhallintajärjestelmä, joka arvioi projektin ajallista kestoa to-

dennäköisyyksien avulla kun yksittäisen tehtävän kestot olivat hyvin epävarmoja.  Työn 

ositus tarkoittaa työn jakamista pienempiin osiin sen hallittavuuden helpottamiseksi. 

Sen tarkoituksena on yhdistää ja selkeyttää projektia jakamalla aikataulu osa-

aikatauluiksi ja erottaa vastuukokonaisuudet erilleen. Se myös integroi ajallisen ja ta-

loudellisen suunnittelun ja ohjauksen luomalla työlle hierarkkisen järjestyksen. (Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2011).  

 

1960-luvun taitteessa suosituksi aikataulunhallintamenetelmäksi nousi verkkoteoriaan 

perustuva kriittisen polun menetelmä (Critical Path Method, CPM), jossa projekti pil-

kotaan suoritettaviin tehtäviin työnosittelu- menetelmää (WBS) käyttäen. Jo hieman tätä 

ennen kehitettiin vinoviiva-aikataulut (Line of Balance, LOB), mutta vasta vuonna 1968 

Philip Lumsden muokkasi vinoviiva-aikatauluja soveltumaan asuntorakentamiseen. 

Vinoviiva on tuttu myös 1970-luvulla kehitetystä Flowline -menetelmästä, joka kuvaa 

tuotantonopeutta määrän suhteen yhdellä viivalla. Suomessa yleisesti käytössä olevat 

vinoviiva-aikataulutyypit ovat paikka-aikakaavio ja tuotantokaavio, jotka pohjautuvat 

Line of Balance ja flowline tekniikoihin ja työnosittelu -menetelmään. (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2011).  
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Tietotekniikan kehittyminen 1980–90 -lukujen taitteessa mahdollisti monimutkaisem-

pien hankeaikataulujen hallitsemisen ja valvomisen kun aikataulutusohjelmat PlaNet+ 

johdolla tulivat markkinoille.  

 

Kehityksestä huolimatta tuotannonohjauksen taso ei aina vastaa nykypäivän vaatimuk-

sia. Rakentamisen työmaatoimintojen tuottavuus on pitkään laahannut muuta teollisuut-

ta perässä. Laatuvirheet, ongelmat rakenteiden turvallisuudessa ja terveellisyydessä ovat 

valitettavan yleisiä rakennusteollisuudessa. Syitä näihin ongelmiin voidaan hakea mo-

nelta portaalta, mutta yhtenä syynä on esiin nostettu heikko tuotannonohjauksen taso. 

Ongelmia esiintyy etenkin lyhyen aikavälin tuotannon hallinnassa, joihin edellä mainitut 

menetelmät eivät anna riittävän tehokkaita työkaluja, vaikka työmaan yleisaikataulu 

saataisiinkin näillä menetelmillä huolellisesti laadittua. On myös havaittu viitteitä siitä, 

että tietokonepohjaisten projektinhallintatyökalujen helppokäyttöisyys on johtanut pe-

rustiedon ja tuotannonohjauksen sisimmäisen tarkoituksen ymmärtämättömyyteen. 

(Koskela & Koskenvesa 2003).  

 

Ratkaisuja näihin ongelmiin on etsitty usealta suunnalta; Tuotannonohjaus 2000 – pro-

jekti professori Juha-Matti Junnosen johdolla 1996 toi esiin uusiutuvan tuotannonoh-

jauksen ja tehtäväsuunnittelun tärkeyden (Koskela & Koskenvesa 2003, Junnonen 

1996). Pekka Siikanen tutki tuotannonohjausta lisensiaatintyössään vuonna 2009 ja an-

toi sen eri osa-alueisiin lukuisia kehittämissuosituksia. Lean Construction – tutkijaryh-

mät ovat hakeneet ratkaisuja lyhyen aikavälin suunnitelmien toteutukseen ja ohjaukseen 

kehittelemällä uuden teoreettisen pohjan tuotannonohjaukselle (Koskela & Koskenvesa 

2003). Kehittämissuuntana ovat olleet myös erityisesti asiakkaiden vaatimukset sekä 

tuotannon virtaus, mikä tarkoittaa siirtymistä toiminnallisesta ajattelutavasta kohti pro-

sessia palvelevaan tiimityöhön. Kehitystyö jatkuu yhä.  

 

Uutena näkökulmana varsinkin korjausrakentamisen tuotannonohjaukseen on tulossa 

teollinen tuotanto. Lean Construction -ratkaisut ovatkin askeleen lähempänä teollista 

tuotantoa kuin perinteiset menetelmät, sillä rakennusalan teollinen tuotanto perustuu 

yleisesti leanin filosofiaan; imuohjaukseen ja tahtiaikaan. Sen avulla työprosessin läpi-

menoaikaa voidaan lyhentää merkittävästi sekä parantaa asiakkaalle tärkeää laatua huo-

lellisen suunnittelun ja esivalmistuksen kautta.   

 

Elääkö tuotannonohjaus murroskautta, jossa uudet menetelmät pikkuhiljaa valtaavat 

tuotannonohjauksen menetelmäsegmenttiä ja tulevat arkipäiväiseen käyttöön yhdessä 

perinteisten menetelmien kanssa, vai ovatko erilaiset esteet kehityksen tiellä? Mitä kor-

jausrakentamisen tuotannonohjauksessa tulisi ottaa huomioon, ja miten se eroaa uudis-

rakentamisesta? 
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2.2 Mitä tuotannonohjauksella tavoitellaan? 

Tuotannonohjaus koostuu tuotannon suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Tuotan-

nonohjauksen tavoitteena on osoittaa ja ajoittaa käytettävissä olevat resurssit siten, että 

niiden käyttö olisi tehokkainta ja että rakennus saataisiin valmiiksi määräajassa työn 

tilaajalle (Annala ja Hyttinen 1987).  

 

Tuotannonohjaus perustuu tuotantosuunnitelmiin ja niiden avulla johtamiseen. Ohjaus 

konkretisoituu erilaisina raportteina ja suunnitelmina, ja sen tulee olla jatkuvaa ja itsen-

sä korjaavaa. Tärkein tuotantosuunnitelmista on aikataulu. Aikataulunpidolla on selvä 

korrelaatio kustannuksiin ja laatuun sekä asiakastyytyväisyyteen (Kankainen & Pekka-

nen 2002).  

 

Tuotannon suunnitelmat voivat luotettavasti kuvata vain sellaisia asioita, joista on riittä-

västi tietoa suunnitteluaikana. Tästä syystä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä, 

päätösten ja valintojen täsmentyessä ja teknisten suunnitelmien konkretisoituessa tuo-

tantoa palveleviksi suunnitelmiksi (Koski, Koskenvesa, Mäki ja Kivimäki 2010). Koh-

dekohtaisuus ja aito suunnittelu tuottavat olennaisia työmaan läpivientiä tukevia apuvä-

lineitä tuotannonohjaukseen (Koski et. al. 2010)  

 

Keskeisimpänä asiana tuotannonsuunnittelussa on miettiä ne keinot, joilla tuotantoa 

johdetaan, valvotaan ja ohjataan kunkin työvaiheen aikana niin, että tiedetään  

 

 mitä tehdään  

 miten tehdään  

 miten työt etenevät ja  

 mitä saadaan tulokseksi (Koski et al. 2010).   

 

Näin varmistetaan ajallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden toteutuminen tur-

vallisen toiminnan kautta. Tuotannon tehokas ohjaaminen vaatii, että työmaan tilanne 

tiedostetaan, ja jotta tilanne voidaan tiedostaa, tulee se nähdä. Tästä syystä tuotannonoh-

jauksen tulee olla läpinäkyvää ja valvontavälineiden visuaalisesti helposti ymmärrettä-

viä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  Tuotanto ei rakennustyömaalla etene tasaisesti, 

vaan se vaatii ohjausta, jolla tilannetta voidaan seurata ja mahdolliset häiriötilanteet 

ratkaista.  

 

Häiriöt eivät automaattisesti johda tehtävän aloituksen lykkääntymiseen tai tehtävän 

keskeytymiseen. Ne kuitenkin vähentävät tuottavuutta ja lisäävät tehtävän kestoa. Tämä 

aiheuttaa sen, että suunnitellusta työsaavutuksesta jäädään jälkeen ja hukan määrä li-

sääntyy (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  
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Yksittäisen aikataulutehtävän toteutuminen ja ohjaaminen varmistetaan tehtäväsuunni-

telman avulla, johon liittyviä keskeisiä ohjaustoimia ovat kuvan 5 mukaisesti: 

 

Kuva 5. Työnaikaiset ohjausmenettelyt (mukaillen Koski et al.2010, Junnonen 1996). 

 

Keinot ja menetelmät, joilla kyseisiä toimia suoritetaan, riippuvat täysin yrityksen ja 

työmaan toimintakulttuurista. Varsinaisen toimintakulttuurin puuttuminenkaan ei vält-

tämättä johda huonoon lopputulokseen, mikäli asioita tehdään tiedostamatta oikein, 

mutta toimintakulttuurin luomat edes tehokkaat tuotannonohjausmenetelmät eivät ole 

toimivia, jos taustalla olevien tuotannollisten ongelmien juurisyitä ei tunneta. Tehtäessä 

tuotantosuunnitelmia ja -ohjausta vain toimintajärjestelmän vaatimusten vuoksi jää niis-

tä puuttumaan aito kohdekohtaisuus ja tällöin myös niiden ohjaava vaikutus ontuu (Lam 

& Ng 2006). Tämän vuoksi tuotannonohjauksesta sekä itse työn suorituksesta vastaa-

vien henkilöiden tulisi ymmärtää tuotannonohjauksen sisimmäinen tarkoitus, käytetyistä 

menetelmistä riippumatta.   

2.3 Perinteinen tuotannonohjaus 

Nykyaikainen, perinteisesti käytetty tuotannonohjaus perustuu professori Juha-Matti 

Junnosen vetämään ja professori Jouko Kankaisen ohjaamaan Tuotannonohjaus 2000- 

projektiin 1996 sekä Pekka Siikasen tuotannonohjausta käsittelevään lisensiaatintutki-

mukseen Työmaiden tuotannonohjauksen ongelmat ja kehitystarpeet 2009.  

 

Junnosen vetämän Tuotannonohjaus 2000 -projektin tavoitteena oli uudistaa vanhanai-

kaista toimintaverkkologiikalla toimivaa ”silppusuunnittelu” tuotannonohjausta, jossa 

yleisaikataulun ja tavoitearvion samanaikainen toteutuminen oli usein hyvin sattuman-

varaista. Projektin tuloksena syntyi niin kutsuttu uusiutuva tuotannonohjaus, joka: 

 

 korvaa rakennusvaihe- ja viikkosuunnitelmat tehtäväsuunnittelulla 

 hyväksikäyttää voimakkaasti potentiaalisten ongelmien analyysiä ja 

 perustuu panosajatteluun ja hankkeen ositteluun. 

 

Syntyneen tuotannonohjausjärjestelmän keskeinen ajatus on tuotantosuunnitelmien hie-

rarkkisuuden varmistaminen sekä päätös-keino-hierarkian hyödyntäminen (Junnonen 

1996 s. 2). Tehty päätös asettaa seuraavalle tasolle tavoitteen, ks. kuva 6.   

Suunnittelu

•Tehtäväsuunnittelu

•Aikataulu,kustannukset, 
laatu

•Aloitusedellytykset ja 
tehtävän sisältö

•Työnaikainen ohjaus

Organisointi

•Aloituspalaveri

•Urakoitsijapalaveri

Toimeenpano

•Työtilan vastaanotto

•Mallityö

Valvonta

•Kokeet

•Mittaukset

•Testit

•Tarkastustoiminta

•Tehtävän valmistuminen 
ja palaute
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Kuva 6. Tuotannonohjauksen vaihejako (Junnonen 1996). 

  

Tuotannonohjausjärjestelmä koostuu kuvan 6 mukaisesti tuotannonsuunnittelusta, sen 

mukaisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Tuotannonohjausmallin analogian mukaan, jos 

asiaa ei voida valvoa, ei sitä voi ohjata eikä myöskään kannata suunnitella (Junnonen 

1996 s. 5).  

 

Tuotantosuunnitelmat jakaantuvat koko hanketta koskeviin suunnitelmiin ja yksittäisten 

tehtävien suunnitelmiin kuvan 7 mukaisesti. Koko hanketta koskevan suunnittelun ta-

voitteena on määrittää keinot toteuttaa hanke mahdollisimman taloudellisesti urakkaso-

pimusten puitteissa. Yksittäisten tehtävien suunnittelulla varmistetaan tehtävien etene-

minen asetettujen tavoitteiden mukaisesti (Junnonen 1996, s. 7).  

Piirustukset

Työselostus

Urakkaohjelma

Tarjous
-laskelma

Tavoitebudjetti
-hankintalaskelma
-tehtävälaskelma
-työmaatekninen 

tehtävien laskelma

Hankintasuunnitelma
-aika

-logistiset ratkaisut
Tehtävä, vastuu, aikataulu

Yleisaikataulu
-aika

-resurssien kuormitus

Tehtäväsuunnitelma
-aika

-kustannukset
-laatuvaatimukset

-resurssit

Sopimus-
suunnittelu

Tarjousvaihe Toteutusvaihe

Tavoite Keino saavuttaa tavoite
TUOTANNONOHJAUS

Valvontavaihe

Laadun valvonta
-aikataulu

-kustannukset
-resurssit Yk

si
tt

äi
n

en
 t

e
ht

äv
ä

K
o

ko
n

ai
su

u
sTuotannon- 

valvonta
-aikataulu
-resurssit

(-kustannukset)

Hankintojen
valvonta

 

Kuva 7. Tuotannon ohjausjärjestelmä (mukaillen Junnonen, 1996, s. 7). 
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Uusiutuva tuotannonohjaus perustuu vahvasti työntöohjaukseen, johon kuuluu tekninen 

osa sekä johtamiskäsite. Suunnitelmat ikään kuin työnnetään tuotantoon ja työmaalle 

ylhäältä päin teknisessä mielessä. Johtamiskäsitteen mukaan päätökset tuotannon kuor-

mituksesta tehdään keskitetysti ja työnnetään alemmille tasoille toimeenpantaviksi (Sip-

per & Bulfin 1997). Ajattelu perustuu vahvaan yleissuunnitteluun, jonka luomiin raa-

meihin tarkempia suunnitelmia sovitetaan.  

 

Tuotannonohjauksen tarkoituksena on Junnosen (1996) mukaan estää ennalta poik-

keamat suunnitelman mukaisesta toiminnasta ja poikkeamien ilmetessä palauttaa tuotan-

to suunnitelmien mukaiseksi. Mahdolliset aikataulupoikkeamat ilmenevät muun muassa 

siten, että: 

 Tehtävien aloitukset viivästyvät tai tehtävät aloitetaan liian aikaisin. 

 Tehtävien tuotantonopeudet poikkeavat suunnitellusta työsaavutuserojen tai työ-

ryhmämuutosten vuoksi. 

 Tuotanto keskeytyy. 

 Työt aloitetaan yhtä aikaa useassa kohteessa tai osakohteet eivät valmistu. 

 Tehtävien työsisältöä on muutettu tai määrät ovat virheelliset. (Junnonen 2010, 

s. 52).  

 

Tuotannonohjaus jakaantuu siis ennakoivaan ja korjaavaan ohjaukseen kuvan 8 mukai-

sesti.  

 
Kuva 8. Ennakoiva ja korjaava ohjaus (mukaillen Junnonen 1996). 

 

Ennakoiva ohjaus luo edellytykset suunnitelmien mukaiselle toiminnalle, ja pyrkii es-

tämään häiriötilanteet sekä ongelmat etukäteen. Potentiaalisten ongelmien analyysi 

(POA) on oikein käytettynä hyvä keino ongelmien systemaattiseen selvittämiseen. Li-

säksi suunnitelmat sietävät pieniä häiriöitä pelivarojen ja varatyökohteiden ansiosta 

(Junnonen 1996 s. 17). Ennakoivaa ohjausta on myös säännöllisesti pidettävät urakoitsi-
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japalaverit, joihin osallistuu pääurakoitsijan työnjohtajien lisäksi aliurakoitsijoiden työn-

johto sekä mahdollisesti nokkamiehet. Tehokas tiedonkulku eri osapuolten välillä ennal-

taehkäisee tehokkaasti mahdollisia häiriöitä. 

 

Mikäli tuotanto on ennakoinnista huolimatta joutunut häiriötilaan, se tulee palauttaa 

suunnitelmien mukaiseksi korjaavalla ohjauksella. Tämä tarkoittaa: 

  

1. poikkeamien havaitsemista riittävän nopeasti 

2. syyn selvittämistä välittömästi sekä 

3. toimenpiteisiin ryhtymistä heti. 

 

Poikkeamiin puututaan ohjauspalavereiden avulla esimerkiksi urakoitsijapalaverin yh-

teydessä. Niissä poikkeamat korjataan tekemällä tehtäville kiinniottosuunnitelma (tehtä-

väsuunnitelma), jossa kiinnitetään huomiota poikkeaman syihin ja pyritään saamaan 

tuotanto kiinni. Korjaava ohjaus edellyttää jatkuvaa valvontaa jotta tavoitteeseen pääs-

täisiin. Ohjauksessa voidaan käyttää muun muassa seuraavia toimenpiteitä (Junnonen 

2010, s. 53): 

 Työkunnan koko säädetään suunnitelman mukaiseksi. 

 Tehtävien mitoitus korjataan. 

 Tehtävän sisältöä muutetaan. 

 Liian nopea tehtävä toteutetaan epäjatkuvana. 

 Käynnistetään toimitusten tarkennettu valvonta. 

 Hankitaan tai muutetaan työssä tarvittavia välineitä. 

 Tehostetaan työnjärjestelyä. 

 Muutetaan työmenetelmää. 

 

Aikaisempaa aikataulusuunnitelmaa ei siis päivitetä, vaan tuotantoa mukautetaan vas-

taamaan suunnitelmaan, eli ylläpidetään tuotantoa (Junnonen 1996). Korjausrakennus-

hankkeelle tyypillistä on kuitenkin suunnitelmien muuttuminen ja jatkuva tarkentumi-

nen hankkeen edetessä; täten ennustettavuus on uudisrakentamista huomattavasti hei-

kompaa. Voidaankin siis kysyä, onko järkevää pitää kiinni kynsin hampain aikaisemmin 

laaditusta aikataulusta vai tulisiko sittenkin päivittää suunnitelma vastaamaan uutta ti-

lannetta? 

 

Rakennushankkeen ensisijainen tavoite on taloudellisen tavoitteen saavuttaminen laadit-

tujen teknisten tavoitteiden puitteissa kustannusarvion mukaisesti, joka konkretisoituu 

tavoitebudjetissa. Kustannukset syntyvät panosten hankkimisesta ja käytöstä, jolloin 

tavoitebudjettiin päästään suunnittelemalla ja hankkimalla panokset suunniteltuun hin-

taan ja ohjaamalla panosten käyttöä eli tuotantoa. Tämä edellyttää aikatauluun sidottua 

resurssisuunnittelua, jolloin myös hankkeen ajalliset tavoitteet toteutuvat. Aikataulun 

toteutuminen edellyttää paitsi panosten hankkimista ajoissa hankintasuunnitelman avul-
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la, että yksittäisen tehtävän ja kokonaisuuden suunnittelua, joista tarkemmin seuraavissa 

kappaleissa. (Junnonen 1996, s. 14, Siikanen 2009, s. 21). 

2.3.1 Kokonaisuuden ajallinen suunnittelu ja ohjaus 

Tuotannonsuunnittelun keskeisin osa on ajallinen suunnittelu ja ohjaus, jotka luovat 

paitsi perustan muun suunnittelun onnistumiselle myös paljastavat epäkohdat ja suunni-

telmista poikkeamiset tehokkaasti.  Työmaan menestystä mitataan aikataulussa pysymi-

sellä, joka on tuotannonohjauksen tärkein menestystekijä. Siinä pysyminen tarkoittaa 

usein myös kustannus-, laatu- ja turvallisuustavoitteissa onnistumista. Kun tuotanto ete-

nee hallitusti aikataulussa ilman ylimääräistä kiirehdintää, on mahdollista välttää kiin-

niotosta aiheutuvat lisäkustannukset sekä pitää myös laatu ja turvallisuus mallikkaalla 

tasolla (Siikanen 2009, s. 24). Kokonaisuutta hallitaan yleistaikataulun, siitä tarkentuvan 

rakentamisvaiheaikataulun ja vielä viikkotason aikataulujen avulla.  

 

Rakennushankkeen aikataulu voidaan esittää eri tavoin: jana-aikatauluna, toimintaverk-

kona, tuotantoaikakaaviona ja paikka-aikakaaviona. Siikasen (2009, s. 26,122) mukaan 

paikka-aikakaavio on hankkeen ohjauksen kannalta paras vaihtoehto, ks. kuva 9. Paik-

ka-aikakaavio sisältää pystyakselilla rakennuksen fyysiset osat, kuten lohkot ja työkoh-

teet ja vaaka-akselilla ajan. Paikka-aikakaaviosta on todennettavissa tehtävien suoritus-

järjestys, tehtävien aikaväli ja niiden suorituspaikka. Viivojen kaltevuus osoittaa tuotan-

tonopeuden. 

 
Kuva 9. Paikka-aikakaavion monipuolisuus (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, s. 25). 

 

Paikka-aikakaavio on erittäin hyödyllinen tuotannonohjauksen ja valvonnan apuväline, 

sillä se osoittaa poikkeamat tuotantonopeudessa, aloitusajankohdissa sekä tehtävien 
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suoritusjärjestyksessä. Myös mahdollisien häiriötilanteiden ennakointi tulevaisuudessa 

helpottuu (Junnonen 2010, s. 14, Siikanen 2009, s. 26).  

 

Toinen suositeltava tekniikka on valvontavinjetti, jolla valvotaan työkohteiden sitoutu-

mista ja vapautumista. Kuvassa 10 on esitetty väreillä visualisoitu vinjetti.  

 
Kuva 10. Esimerkki valvontavinjetin käytöstä (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, s. 31). 

 

Valvontavinjetti esittää aikataulutehtävien suunnitellut aloitus- ja päättymisviikot sekä 

todellisen valmistumisviikon osakohteittain. Työvaiheiden eteneminen merkitään eri 

symbolein esimerkiksi kuvan 10 mukaisesti. Havainnollisena vinjettinä voi toimia hyvin 

myös työmaan aluesuunnitelma tai pohjakuva, joka on jaettu lohkoihin joihin on merkit-

ty niissä tehtävien töiden aikataulut. 

 

Talonrakennusalan perinteisin aikataulumuoto jana-aikataulu ei sovellu hyvin aikatau-

lun tarkistukseen, eikä tuotannonohjauksen ja valvonnan apuvälineeksi sen helppolukui-

suudesta huolimatta (Junnonen 2010, s. 13). Jana-aikataulussa on vaikea esittää havain-

nollisesti tehtävien väliin jäävien vapaiden työkohteiden määrää sekä tehtävien etene-

mistä ajan ja paikan suhteen. Lisäksi jana-aikataulun murtorajaviivatarkastelun antama 

informaatio alkutilasta jää helposti liian karkealle tasolle, mikäli aikataulutehtäviä ei ole 

esitetty osakohdetasolla (Siikanen 2009, s. 28).  

 

Hyvälle aikataulusuunnittelulle on ominaista seuraavat asiat (Siikanen & Kankainen 

2004, s. 8): 

 Tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotan-

toa ohjata. 

 Tehtävät ovat tuotokseen sidottu ja noudattavat hankintajakoa. 

 Tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu. 
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 Esitystapa ja – tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen. 

 Rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa. 

 Resurssien käyttö on suunniteltua. 

 Kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa. 

 LVIS -työt ovat yksilöity ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kans-

sa. 

 

Siikanen ja Kankainen (2004, s. 28–29) listaavat hyvän aikataulun keskeiset tunnuspiir-

teet kattavasti taulukon 1 mukaisesti, johon on koottu yleisaikataulun toteutuskelpoi-

suuden varmistamisessa tarkastettavia asioita.  
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Taulukko 1. Yleisaikataulun tarkastamisessa käytettävä tarkastuslista (Siikanen & 

Kankainen 2004, s. 28–29). 

 

 

Yleisaikataulun lisäksi on syytä laatia, ja säännöllisin väliajoin päivittää rakennusvaihe- 

ja viikkotason suunnitelmia, jotka tarkentavat yleisaikataulua ja varmistavat sen toteu-

tumiskelpoisuuden. Myös näiden suunnitelmien tekemisessä tulee huomioida samat 

perusasiat kuin yleisaikataulussa.  
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2.3.2 Yksittäinen tehtäväsuunnittelu 

Tuotannonohjauksen yksittäisten tehtävien laadullisten, taloudellisten ja ajallisten ta-

voitteiden saavuttaminen varmistetaan tehtäväsuunnittelun avulla. Tehtäväsuunnittelu 

tarkentaa karkeamman tason suunnitelmat sille tarkkuustasolle, että suunnitelma tarjoaa 

konkreettisen välineen työmaan johdolle tuotannon ohjaamiseen ja valvontaan. Tehtä-

väsuunnitelma parantaa työn tuottavuutta poistamalla laatuvirheitä sekä pyrkii varmis-

tamaan aloitusedellytysten olemassaolon. Suunnitelman vaiheet on esitetty kuvassa 11.  

 

Kuva 11. Tehtäväsuunnittelun ja potentiaalisten ongelmien analyysin vaiheet Demingin 

ympyrässä (mukaillen Koskenvesa & Sahlstedt 2010, Junnonen 1996). 

 

Tehtäväsuunnittelun laaditaan kustakin aikataulutehtävästä ennen ko. työvaiheen aloi-

tusta, mutta sen tarkkuustaso riippuu tehtävän kriittisyydestä ja työpanoksen hankintata-

vasta. Ajallisesti kriittinen tehtävä tahdistaa muuta työtä tai on kestoltaan pitkäaikainen.  

 

Aikataulutavoitteen varmistamisessa on tärkeää työryhmän oikea mitoittaminen. Työ-

ryhmä mitoitetaan niin, että yleisaikataulussa tai rakennusvaiheaikataulussa annettu 

aikataulutavoite saavutetaan. Lisäksi on otettava huomioon työmaan muut työvaiheet ja 

tahdistettava tehtävä niiden kanssa.  

 

Työn ajallista etenemistä seurataan välitavoitteiden avulla. Tehtävän aikataulu sekä väli-

tavoitteet käydään läpi työntekijöiden kanssa aloituspalaverissa, jossa varmistetaan että 

kaikilla osapuolilla on tarvittavat tiedot tehtävästä sekä yhteisymmärrys lopputulokses-

ta. Lisäksi varmistetaan tehtävän aloitusedellytykset. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011). 

 

Aikataulua valvotaan merkitsemällä tehtävän edistyminen paikka-aikakaavioon tai val-

vontavinjettiin. Säännöllinen aikataulun seuraaminen auttaa havaitsemaan poikkeamat 

ajoissa, jolloin niihin puuttuminen on helpompaa ja ohjaamisvaikutus suurempi. Kätevä 

työkalu yksittäisen tehtävän, ja myös työvaiheiden valvontaan on tuotantoaikakaavio. 

Siitä nähdään helposti kuinka paljon työtä on tekemättä ja mikä on tuotantonopeuden 
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suhde suunniteltuun tuotantonopeuteen. Tuotantokaavion vaaka-akselilla kulkee toteu-

tusaika ja pystyakselilla valmistuneen tuotannon tila määräkohtaisesti (m3) tai valmius-

asteena (VA%), ks. kuva 12.  

 
Kuva 12. Tuotantoaikakaaviot valmiusasteena ja määräkohtaisesti (Koskenvesa & 

Sahlstedt 2011, s. 27). 

 

Valmiusasteprosentti tarkoittaa tarkasteltavan aikataulutehtävän määrän suhdetta koko-

naistyömäärään. Määrätieto onkin täten olennainen tuotantokaavion lähtötieto. (Kos-

kenvesa & Sahlstedt 2011, s. 27). 

2.4 Tuotannonohjauksen kehitystarpeet ja toimenpide-
suositukset 

Pekka Siikasen lisensiaatintyön tavoitteena oli selvittää talonrakennustyömaiden tuo-

tannonohjauksen eri osa-alueiden ongelmat ja keskeisimmät kehitystarpeet (Siikanen 

2009, s. 115). Tutkimuksessa selvisi, että  

 

1. tehtävätason ohjaus oli heikoiten hallittu tuotannonohjauksen osa-alue 

2. tuotantosuunnitelmat ja dokumentit jäivät usein määrämuotoisiksi asiakirjoiksi 

ilman kohdekohtaista sisältöä ja toimivat huonosti työmaan läpivientiä tukevina 

apuvälineinä 

3. toiminnan taso vaihteli paljon työmaittain ja osa-alueittain jokaisen aineistoko-

konaisuuden yhteydessä 

4. tuotantosuunnitelmia ja ohjaustoimenpiteitä tehtiin irrallisena, tiedon siirtyminen 

ja tiedon periytyminen ei toiminut systemaattisesti 

5. laadunvarmistustoimenpiteiden dokumentointi oli puutteellista ja laatuvaatimuk-

sia ei yksilöity työvaiheisiin liittyvissä asiakirjoissa. (Siikanen 2009, s. 115). 

 

On syytä huomata, että vaikka kaikki edellä mainitut kehitystarpeet liittyvät tuotannon-

ohjaukseen, keskittyy tämä diplomityö erityisesti aikataulullisen tuotannonohjauksen 

kehittämiseen. Keskeisimmät ongelmat liittyvät kuitenkin tavalla tai toisella työmaan 

johtamiseen. Siikasen (2009, s. 121) mukaan tuotannonohjauksen painopiste tulisi siir-
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tää korjaavasta toiminnasta ennakoivaan, jolloin resurssien suuntaus fokusoituu työ-

maan aloitusvaiheeseen ja yksittäisen tehtävän valmisteluun.  

 

Tulosten perusteella Siikanen laati aikataulunhallintaan tehtäviksi toimenpidesuosituk-

siksi seuraavia asioita: 

 Paikka-aikakaavion käyttö ja työnjohdon osaaminen varmistettaisiin koulutuk-

sen avulla ja aikataulutehtävien mitoitus tehtäisiin määrä- ja resurssipohjaisesti 

ja eri tehtävien väliset riippuvuuden määriteltäisiin.  

 Talotekniikan työt ositeltaisiin aikataulussa rakennusteknisiä töitä vastaavasti. 

Aliurakoitsijoiden esittämiä pitkiä viivoja ei tulisi hyväksyä ja LVIS -

urakoitsijalta tulee vaatia resurssilaskelmat. LVIS- ja rakennusteknisten töiden 

yhteensovitus paikka-aikakaaviossa. 

 Aikatauluvalvonnan sisältö ohjeistettaisiin ja varmistettaisiin siten, että talotek-

niikka on mukana rakennustekniikkaa vastaavalla tavalla. LVIS -urakoitsijoiden 

työvaiheilmoituksen sisältöön puuttuminen ja aikataulutilanteen selvittäminen 

osakohteittain systemaattisemmaksi. 

 LVIS -työt sisältävän yleisaikataulun toteutuskelpoisuus tulee varmentaa työ-

maan aloitusvaiheen valmennuksella. 

 

Aikataulun toteutumisen kannalta myös tehtävätason suunnittelulla ja ohjauksella sekä 

laadunhallinnalla on hyvin keskeinen asema. Siikanen (2009, s. 123) ehdottaa että teh-

täväsuunnitelman laadinta tulee vastuuttaa henkilölle, joka myös vastaa kyseisen tehtä-

vän läpiviennistä. Tehtäväsuunnitelman laadinnan johtoajatuksena tulisi olla sen ele-

menttien hyödyntäminen työn toimeenpanossa ja valvonnassa. Näin ollen keskeiset laa-

tuvaatimukset esitettäisiin tarkastuslistan muodossa. Tarkastuslistat tulisi olla työlaji-

kohtaisia, joista käy ilmi tarkastuksen sisältö ja tulokset. Saman dokumentin hyödyntä-

minen mahdollisimman monessa eri yhteydessä laadunvarmistusketjussa palvelisi sen 

käytännöllisyyttä.  

2.5 Korjaushankkeen erityispiirteet 

Korjaushanke eroaa uudiskohteesta monella tapaa, minkä vuoksi uudisrakentamiseen 

soveltuvat menetelmät saattavat korjauskohteissa toimia paikoin huonosti. Rakennusta-

pa ja -aika, käytetyt materiaalit, turmeltuminen ja rakennuksen käyttö yksilöivät jokai-

sen rakennuksen, mikä aiheuttaa kuhunkin rakennukseen erilaisen korjaustarpeen. Jotta 

korjaushankkeen tuotannonohjausta aikataulunhallinnan näkökulmasta voidaan sujuvas-

ti tarkastella, olisi korjausrakentamisen erityispiirteitä hyvä tuntea asioiden kausaliteetin 

ymmärtämiseksi. Asiantuntijat listaavat korjaushankkeiden erityispiirteitä Kemmerin, 

Koskelan ja Nykäsen mukaan (2013, s. 15) seuraavasti: 
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 Korjaushankkeen hallinta on kompleksista, pitkälle erikoistunutta sekä sisältää 

elementtejä jotka ovat ainutkertaisia ja eroavat uudisrakentamisesta (Egbu et al. 

1996). 

 Korjausrakentaminen on vaikeampaa hallita sekä omaa suuremman riskipotenti-

aalin ja epävarmuuden kuin uudisrakentaminen (Egbu, 1997; Egbu et al., 1998). 

 Työryhmiä ympäri korjauskohdetta, usein asukkaiden läsnä ollessa (Quah, 1992; 

Ho and Fischer, 2009). 

 Tarkkojen suunnitelmien puute (Quah, 1992). 

 Arvaamattomuus, mahdolliset piilevät ongelmat ja niiden laajuus huomataan 

vasta kun purkutyöt on aloitettu (Quah, 1992). 

 

Vahvana erityispiirteenä ja kompleksisuuden aspektina korjausrakentamiseen voidaan 

lukea asiakkuuden hallinta. Korjausrakennushankkeissa asiakas ja käyttäjät vaikuttavat 

huomattavasti enemmän rakennushankkeen kulkuun kuin uudiskohteissa. Tämän seu-

rauksena asiakkuuden hallinta tulee olla systemaattista. Asiakkuuden hallinnan onnis-

tumisen edellytyksenä on ymmärrys siitä, mitä asiakkuus rakentamisessa, ja varsinkin 

korjausrakentamisessa tarkoittaa sekä kehitettävä rakentamisen palveluprosessia (Ven-

tovuori, Kankainen & Pekkanen 2002). Vaikka rakentaminen on luonteeltaan projekti-

toimintaa, lähtien kertaluontoisesta organisaatiosta, tulee yritystasolla pyrkiä luomaan 

pitkäkestoisia asiakassuhteita projektista toiseen. Asiakassuhteen synty ja hoito edellyt-

tää viestintää, sekä onnistumista projektissa jokaisella osa-alueella. Tuotannonohjauk-

seen tämä luo tutkijan mielestä mielenkiintoisen mausteen; kuinka tuotantoa tulisi ohja-

ta asiakasnäkökulmasta? Asiakkaan kunnioitus ja kuunteleminen, sekä asiakas edellä 

toimiminen voi johtaa kokonaistaloudellisesti edullisempaan lopputulokseen vaikka se 

päätöksentekohetkellä tuntuisikin epäedulliselta rakennusliikkeen näkökulmasta. Onnis-

tumisen edellytyksenä on siis yhteistyö hankkeen eri osapuolten välillä. Yhteinen nä-

kemys hankkeen lopputuloksesta ja työtavoista joilla siihen päästään luovat edellytykset 

toimivalle yhteistyölle (Kemmer, Koskela & Nykänen 2013).  

 

Yhteistyöhön ja asiakkuuden hallintaan liittyy myös lisä- ja muutostöiden hallinta. Kor-

jausrakentamisen luonteesta johtuen lisä- ja muutostöiden osuus voi kasvaa hyvinkin 

suureksi, ollen tyypillisesti 8-13 % urakkahinnasta. Tästä johtuen tilaajan kanssa tulee 

sopia menettelyistä ja hinnoista joilla lisä- ja muutostöitä hoidetaan. Lisätyö on erillinen 

urakkasuoritus, mutta muutostyö kuuluu urakkaan ja urakoitsija on velvollinen hoita-

maan tilaajan vaatimat muutostyöt. (RATU S-1231). Muutostyöt onkin hyvä rajata 

muutamaan selkeään vaihtoehtoon, ja tiedottaa asiakkaille milloin muutokset pitää teh-

dä, jotta niistä ei koituisi turhaa aikataulu- ja kustannushaittaa myöhemmässä vaiheessa. 

 

Vanhoista rakenteista johtuen korjaamisessa tulee työnaikaisia yllätyksiä ja ongelmati-

lanteita huomattavasti enemmän kuin uudisrakentamisessa. Siksi hyvänä käytäntönä 

voidaan pitää sitä, että suunnittelija käy purkutyön aikana tarkastamassa tehtyjen suun-

nitelmien soveltuvuuden kohteeseen sekä tarvittaessa tarkentaa korjaussuunnitelmat 
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purkutöiden jälkeen kohdetta vastaavaksi. Tämän vuoksi kokeneiden suunnittelijoiden 

resursseja tulee olla varattu työnaikaiseen suunnittelutyöhön (RATU S-1231). Mikäli 

näin ei ole, luo se tuotannonohjaukselle ylimääräistä päänvaivaa muun muassa aikatau-

luviivästyksinä.  

 

Taulukossa 2 on jäsennelty korjausrakentamisen erityispiirteiden vaikutusta tuotannon-

ohjaukseen ja -suunnitteluun, sekä jaoteltu vaikutuksen painopiste tekniseen- ja asiakas-

vaikutukseen sen mukaan, miten erityispiirre vaikuttaa ohjaukseen. 
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Taulukko 2 Korjausrakentamisen erityispiirteiden vaikutus tuotannonohjaukseen (mu-

kaillen RATU S-1231, Palomäki et al. 2010). 

 
 

Kuten edellä jo sivuttiin, teknisessä mielessä korjausrakentaminen sisältää aina ennus-

tuksia ja olettamuksia. Vanhojen rakenteiden kuntoa ei voida koskaan tietää varmuudel-

la etukäteen. Tämän vuoksi varsinkin rakenteiden purku-, tuenta- ja vahvistustöissä tu-

lee olla erityisen huolellinen. Aikojen saatossa esimerkiksi kantamattomista väliseinistä 

on saattanut tulla kantavia pitkäaikaispainaumien johdosta, jolloin niiden purkaminen 

Vaikutuksen painopiste

Erityispiirre Vaikutus tuotannonohjaukseen/-suunnitteluun Tekninen 

vaikutus

Asiakas-

vaikutus

Rakenteiden purku-, tuenta- ja 

vahvistustyöt

Huolellinen pölyntorjunta, yllätykset 

purkutöissä,kantavat rakenteet? lisä- ja 

muutostyöt, asbestipurkutyöt vaativat aina 

erityisjärjestelyjä

Korjausasteen vaihtelu kohteen eri 

osissa

Varmistetaan resurssien tasainen käyttö koko 

korjaustyön ajan

Vanhojen rakenteiden kuntoa ei 

tunneta

Työn aikana joudutaan muuttamaan työjärjestystä 

tai tuotantomenetelmää

Yhteistyö suunnittelijoiden kanssa 

korjaustyön aikana

Suunnittelijoiden koordinointi työmaalla, 

mahdollisten ongelmien ratkaisu yhdessä 

työnjohdon kanssa, ajallinen vaikutus

Työkohteiden ahtaus
Siirrot ja varastoinnit suunniteltava huolellisesti, 

ahtaus aiheuttaa menetelmärajoituksia

Tilapäiset asennukset ja rakenteet

Tilapäisjärjestelyt (liikennejärjestelyt, käyttäjien 

turvallisuus, pölyntorjunta, LVIS-järjestelmien 

suunniteltu toiminta), käyttökatkoksien 

minimointi, käyttäjien tiedotus suunniteltua

Talotekniikan merkitys
Osuus kokonaiskustannuksist jopa yli 50%  ->Talo- 

ja rakennustekniikan töiden yhteensovitus

Tilakohtainen sallittu rakennusaika 

lyhyt

Korjausaikaa lyhennetään suunnittelu- ja 

tuotantoratkaisuilla: matala korjausaste, nopeasti 

asennettavat ja kuivuvat materiaalit, työ pois 

käyttäjien tiloista

Käyttäjien muutot

Muutot ja tiedotus suunniteltava, haitat 

minimoidaan: korjausaikaa lyhennetään ja 

käytetään vähemmän haittaa aiheuttavavia 

menetelmiä

Asiakkuuden hallinta

Koska asiakas/käyttäjät ovat vahvasti mukana-

>Tuotannonohjaus asiakasnäkökulmasta, 

asiakkaan etuja tavoitellen
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voi aiheuttaa vaaratilanteen ja häiriön tuotantoon. Aina ei voida myöskään olla varmoja 

mitä rakenne todella sisältää; onko se tehty suunnitelmien mukaisesti ja sisältääkö se 

vaurioita joita ei voida silmällä todentaa vaarantaen työn turvallisuuden rakennusvai-

heessa? Kaikki nämä ja lukemattomat muut seikat pitää ottaa huomioon tuotantoa suun-

niteltaessa ja ohjattaessa.  

 

Erityinen huomio korjausrakennushankkeissa kiinnittyy myös talotekniikkaan. Koska 

talotekniikan merkitys korjauskohteissa on tyypillisesti hyvin suuri, jopa yli 50 % ko-

konaiskustannuksista, ei talo- ja rakennusteknisten töiden yhteensovittamista tuotannon-

suunnittelussa ja -ohjauksessa voi liikaa korosta. Aikatauluohjauksesta vastuussa oleval-

le taholle taloteknisten töiden ajallinen ohjaaminen on suuri haaste, mikä vaikuttaa vah-

vasti myös kustannuksiin. Talotekniikkatyöt tulee aina sitoa yleisaikatauluun, vaikka 

yleisaikataulua laadittaessa TATE -urakoitsijoita ei ole vielä valittu. (Palomäki et al. 

2010).  

 

Taloteknisten töiden tahdistus yleisaikataulun kanssa tulee tarkastaa. Ilman aikataulujen 

yhteensovittamista hankkeen ohjattavuus on heikko, mikä johtaa väistämättä aikataulu-

viivästyksiin ja kustannuksien nousuun.  

2.6 Korjauskohteiden aikataulusuunnittelu 

Huolellisella aikataulusuunnittelulla ja tuotannonohjauksella varmistetaan korjaustyö-

maan ajallisten tavoitteiden saavuttaminen. Ajallisella suunnittelulla ja – ohjauksella on 

tärkeä merkitys myös tilaajalle ja rakennuksen käyttäjille, joille viivästykset aiheuttavat 

haittaa rakennuksen käytössä ja taloudellisia menetyksiä (Palomäki et al. 2011).  

 

Korjauskohteen tuotannonohjauksen ja työnsuunnittelun menetelmiin vaikuttavat olen-

naisesti kohteen koko, korjausaste ja kohteen käyttö työn aikana. Suuret korjauskohteet 

jaetaan tuotannonohjauksen ja työnsuunnittelun mukaan seuraavasti (Toikkanen & Kii-

ras 1993): 

 

 Kokonaistilajärjestely. 

 Toistuva tilakorjaus. 

 Käyttäjän ajoittama korjauskohde. 

 

2.6.1 Kokonaistilajärjestely 

Kokonaistilajärjestelykohteilla on korkea korjausaste, jolloin yleensä kohteen käyttö 

työn aikana ei ole mahdollista. Tällöin korjaustyöt voidaan aloittaa vapaasti urakka-ajan 

sisällä. Aikataulun laatimista vaikeuttaa usein lähtötietojen epävarmuus; tehtäviä ja nii-

den riippuvuuksia ei tunneta, kohde saattaa sisältää yllätyksiä jotka aiheuttavat häiriö-

herkkyyttä ja lisäävät lisä- ja muutostöiden osuutta (Koskenvesa & Sahlstedt 2011). 
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Muutostyöt eivät yleensä vaikuta aikatauluun, mutta ne tulee käsitellä tehtäväluettelos-

sa. Lisätöiden aikatauluvaikutus tulee puolestaan tarkistaa aina (RATU S-1231). 

 

Kokonaistilajärjestelyyn voi kuulua myös uudisosa, jolloin korjaus- ja uudisosalle 

suunnitellaan yhteinen aikataulu, mikäli niiden rakennusaika on kohtuullisen yhtenäi-

nen. Korjauskohteen lohkoista muodostetaan sarjatuotanto- ja erityistuotantolohko.  

 

Sarjatuotantolohko muodostetaan osakohteista, joiden korjausaste ja tehtävät ovat yh-

denmukaiset. Työt aloitetaan osakohteessa, jossa purkuvaihe on lyhin, ja lopetetaan 

kohteessa, jossa sisävalmistusvaihe on lyhin. Purkutyöt tulee suunnitella huolellisesti, ja 

tehdä ennen muiden töiden aloittamista. Häiriöpelivaraa jätetään 20–50% purkutyön 

kestosta (RATU S-1231). Osakohteet muodostetaan siten, että kohteessa toimivat LVIS- 

järjestelmät voidaan korjata samalla. Mikäli kohteessa on muuta toimintaa korjauksen 

aikana, järjestelmien purku tapahtuu vasta silloin, kun niiden palvelemaa osaa aletaan 

korjata jotta vältyttäisiin pitkiltä katkoilta. Lohkojen tehtävät on hyvä organisoida tehtä-

väkeskeisesti, sillä sarjatuotantolohkojen tehtävillä on keskeinen kustannus- ja aikatau-

luvaikutus. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  

 

Erityistuotantolohkoon valitaan korjausasteeltaan, työsisällöltään tai ajoitukseltaan 

muusta kohteesta poikkeavat tilat kuten esimerkiksi vähäinen lisärakentaminen, ullak-

kokerros ja kohteen käyttötarkoituksen mukaiset erityistilat. Kuvassa 13 esimerkki ko-

konaistilajärjestelyn paikka-aikakaaviosta, joka on jaettu erityis- ja sarjatuotantolohkoi-

hin.   

 

Kuva 13. Kokonaistilajarjestelyn paikka-aikakaavio (Kaivonen, J-A. et al. 1994). 

 

Ennen töiden aloitusta varmistetaan kohteen organisointi, ohjataan aliurakoiden ja työ-

kauppojen sopimuksia sekä varmistetaan työn tuotantoedellytykset. Työn aikana työtä 

ohjataan kokouksissa ja palavereissa. Tuotantonopeuden valvominen ja ohjaaminen 
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samoin kuin ali- ja sivu-urakoitsijoiden tuotantoedellytyksien ylläpitäminen on tärkeää 

aikataulun pitämisen kannalta. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  

 

Yhteenveto kokonaistilajärjestelyssä muistettavista asioista (mukaillen RATU S-1231 

2012; Koskenvesa & Sahlstedt 2011): 

 
 

2.6.2 Toistuva tilakorjaus 

Toistuvassa tilakorjauksessa korjausaste on tyypillisesti alhainen ja läpäisyaika lyhyt. 

Nimensä mukaisesti työvaiheet ovat työkohteittain toistuvia. Korjaustoimenpiteitä teh-

dään pääasiassa pintoihin, kalusteisiin ja väliseiniin. LVIS -korjausten tarpeellisuus ja 

perusteellisuus vaihtelee kohteittain. Laajemmatkaan korjaustoimenpiteet eivät ole pois-

suljettuja, mutta korjausasteen kasvaessa on mietittävä onko kohde järkevä suunnitella 

toistuvan tilakorjauksen vai kokonaistilajärjestelyn mukaisesti. 

 

Toistuvan työkohteen työvaiheluettelo laaditaan erikseen työsisällöltään erilaisista tuo-

tantopaikoista. Tehtävät muodostetaan saman ammattialan työvaiheista ja tehtävien kes-

tot tahdistetaan muuttamalla työsisältöä ja työryhmiä. Erityistä huomiota kiinnitetään 

aliurakoiden töiden jatkuvuuteen. Tavoitteena on tehtävien pieni lukumäärä ja suuri 

työsisältö. Suunnitelmat pyrkivät osakohteiden mahdollisimman lyhyeen korjausaikaan 

ja näin käyttäjien häiriöiden minimoimiseen. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  

 

Toistuvassa tilakorjauksessa laaditaan samanlainen aikataulu kaikille työkohteille, ks. 

kuva 14. Työt ja resurssit määritellään yksityiskohtaisesti. Tavoitteena olisi laatia aika-

taulu ennen töiden aloitusta yhdessä työntekijöiden kanssa ja tarkistaa sekä korjata aika-

taula tarvittaessa työn alettua. Työkohteesta tulisi tehdä aikataulu mielellään paikka-

aikakaaviona sekä tutkia resurssikuormitus, jotta voidaan olla varmoja resurssien oike-

asta määrästä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).  Tuotannonohjauksella pyritään pääse-

mään mahdollisimman nopeasti samanlaisena toistuvaan tuotantoon toistuvan tilakor-

jauksen tuomien etujen hyödyntämiseksi (Palomäki et al. 2010).  

Soveltuu, kun

• kohteessa paljon korjaustöitä

• tehtävien väliset riippuvuudet 
epäselviä

• tehtävät vaihtelevat kohteen eri 
osissa

• kohdetta ei käytetä korjauksen 
aikana.

Tuotannonohjauksessa 
huomioitava:

• organisointi ja tuotantoedellytysten 
varmistaminen

• kokoukset, palaverit

• tuotantonopeuden varmistaminen ja 
ohjaaminen

• aikataulun päivittäminen

• häiriöpelivarat.
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Kuva 14. Toistuvan tilakorjauskohteen paikka-aikakaavioita (Kaivonen, J-A. et 

al.1994). 

 

Mikäli yksittäisen korjaustyön läpimenoaikaa halutaan lyhentää tuotantomenetelmäva-

linnoilla, toistuva tilakorjausmenetelmä on siihen pätevä vaihtoehto (RATU S-1231).  

 

Toistuvan tilakorjauksen tuotannonohjauksessa on huomioitava seuraavat asiat: 

 

 työmääräimet (työsisältö ja tavoitteet) 

 tuotannon edellytysten varmistaminen (aloitus ajallaan) 

 mallityöt (laatu, työsisältö, vertailukohta) 

 aliurakan ohjaus (sopimustekniikka, välitavoitteet) 

 materiaalitoimitukset (JIT-periaate). 

 

 

2.6.3 Käyttäjän ajoittama korjauskohde 

Käyttäjän ajoittamassa kohteessa käyttäjä toimii kohteessa ja määrittää korjattavat alu-

eet ja niiden korjausajat. Korjausaste ja -aika siten vaihtelevat kohteen eri osissa. Käyt-

täjän toiminta varmistetaan erityistoimenpitein (Koskenvesa & Sahlstedt 2011). Käyttä-

jän ajoittama korjauskohde siis voi sisältää kokonaistilajärjestelylle tyypillistä korkean 

korjausasteen kohteita sekä toistuvalle tilakorjaukselle ominaisia matalan korjausasteen 

kohteita, joissa työvaiheet ovat työkohteittain toistuvia. 

 

Kohde suunnitellaan korjausajan, -asteen ja työsisällön mukaan osakohteisiin, ks. kuva 

15. Tilojen käytön vaikutukset tuotantoon analysoidaan ja laaditaan tarvittavat suunni-

telmat suojauksien, liikenteen ja tiedonkulun varmistamiseksi. Prioriteettina ei siis ole 

aina tuotannon tehokkuus, vaan asiakkaan pääasiallisen liiketoiminnan turvaaminen ja 

sen tehostaminen. Mainittakoon esimerkkinä hotellikorjaukset, joiden käyttö pyritään 

yleensä maksimoimaan ja turvaamaan myös remontin aikana.  
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Kuva 15. Käyttäjän ajoittaman korjauskohteen paikka-aikakaavio (Kaivonen, J-A. 

et al. 1994). 
 

Käyttäjän ajoittaman tilakorjauksen tuotannonohjaukseen ja -suunnitteluun vaikuttavat 

asiat tiivistetysti (mukaillen RATU S-1231 2012, Koskenvesa & Sahlstedt 2011):  

 

 Tiloja käytetään korjauksen aikana. 

 Korjausaste ja -aika vaihtelevat kohteen eri osissa, joten aikataulutus käyttäjä 

huomioiden. 

 LVIS -järjestelmän käyttö työn aikana tutkittava ja suunniteltava. 

 Pieniin ja kiireellisiin osakohteisiin nimetään vastuuhenkilö, joka huolehtii kai-

kista osakohteen töistä.  

 

2.7 Johtopäätökset  

Korjausrakennustyömaan tuotannon häiriöt ja ongelmatilanteet johtuvat hyvin moninai-

sista syistä, minkä johdosta yksittäistä tai yhtenäistä ratkaisumallia on mahdoton antaa. 

Keskeisiä syitä häiriötilanteisiin ovat kuitenkin korjausrakentamisen erityispiirteet sekä 

niiden yhteensopimattomuus vallitsevan tuotannonohjauksen kanssa sekä urakkasuori-

tusten pirstaleisuus ja huonot urakkamallit.  

 

Perinteiset tuotannonohjausmenetelmät tarjoavat oikein käytettynä organisoidulla työ-

maalla hyvän teoreettisen pohjan työmaan johtamiselle. Ne toimivat ideaalimaailmassa, 

jossa asiat menevät juuri niin kuin on alun perin suunniteltu. Tämä johtuu siitä, että 

työntöohjaukseen perustuva perinteinen tuotannonohjaus johtaa alemman tason aikatau-

lun ja tuotantosuunnitelmat rakennusvaihesuunnitelmista tai jopa yleisaikataulusta. Näin 

joudutaan tilanteeseen, jossa yleisaikataulu toimii kaikkien suunnitelmien pohjana. Kor-

jaushankkeet sisältävät kuitenkin valtavasti häiriöherkkiä elementtejä, mikä aiheuttaa 

helposti yleisaikataulun nopean vanhenemisen. Työmaan henkilöstön selvittäessä tuo-

tannon häiriöitä uusien tuotantosuunnitelmien tekeminen ja päivittäminen helposti 
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unohtuu. Joudutaan noidankehään, jossa puutteelliset tuotantosuunnitelmat aiheuttavat 

tuotannon häiriöitä ja estävät samalla suunnitelmien päivittämisen. Tällöin tuotannon 

perimmäiset ongelmat jäävät pimentoon, eikä ymmärretä sitä, että tuotanto tulisi käsit-

tää virtana, ei ainoastaan transformaationa (Koskela & Koskenvesa 2003 s. 15–18). 

 

Perinteinen tuotannonohjaus on vahvasti johtamispainotteinen ja ”käskee” työntekijän 

tekemään tietyn tehtävän. Se ei siis sitouta työntekijää työn suorittamiseen, mistä johtuu 

että työntekijä tai tehtävää suorittava työryhmä ei edes ymmärrä miksi kyseinen tehtävä 

tulee tehdä ja mikä sen vaikutus on seuraavien työvaiheiden tai koko työmaan kannalta 

(Koskela & Koskenvesa 2003 s. 15–16).  

 

Perinteinen tuotannonohjaus sisältääkin monia sisäänrakennettuja virheitä ja puutteita, 

jotka johtavat tilanteeseen, jossa työmaata johdetaan lähinnä sen hetkisen tilanteen mu-

kaan ja työmaan toiminta muistuttaa ongelmista selviytymistä. Tästä luonnollisena seu-

rauksena on tuottavuuden aleneminen aikataulun kustannuksella (Koskela & Koskenve-

sa 2003 s. 16).  

 

Yksi seikka korjausrakentamisen tuotannonohjauksen vaikeaan hallitsemiseen liittyy 

sen sisältämään kompleksisuuteen. Kompleksisesta luonteesta johtuen työvaiheet eivät 

ole toisistaan riippumattomia eivätkä suoranaisesti toistensa summia, mikä johtaa siihen 

että toiminnassa tapahtuu paljon asioita, joita on vaikea tai mahdoton ennakoida (Salem 

et al. 2006). Kompleksisuus ja kaoottisuus liittyvät vahvasti toisiinsa. Pennasen (2008) 

mukaan kaoottisuus on kompleksisuuden muoto, jossa muuttujilla on voimakas vaikutus 

toisiinsa. Täten kaoottisessa systeemissä yksittäisen pienen häiriön vaikutus voi olla 

moninkertainen sen kertautuessa. Kahden päivän myöhästyminen voi viivästyttää ra-

kennuksen valmistumista kuukaudella (Pennanen 2008). Toisaalta ongelmia ei aiheudu 

ainoastaan liian hitaasti etenevistä töistä, vaan myös liian nopeasti etenevät työt aiheut-

tavat ongelmia. Tällöin käynnissä olevien töiden määrä voi kasvaa työalueella hallitse-

mattomasti ja heikentää kokonaisuutena työn tuottavuutta. Kyseinen toimintatapa on 

usein seurausta työntöohjauksesta, joka sallii töiden etenemisen vapaasti eikä ota huo-

mioon rakentamista kompleksisena ja dynaamisena systeeminä.  

 

Kompleksisuuden vaikutusta lisäävät luonnollisesti lukuisat eri työvaiheet ja niitä suo-

rittavat eri urakoitsijat sekä kertaluontoiset asiakassuhteet, jotka ovat tyypillisiä niin 

tilaajan ja urakoitsijan, kuin pää- ja aliurakoitsijan välillä (Kankainen & Pekkanen 

2005). Myöskään nykyiset urakkasopimusmallit eivät kannusta tehokkaaseen yhteistyö-

hön ja tuotannon häiriöiden korjaamiseen pitkällä aikavälillä (Koski & Koskela 2001).  

Edellä mainittujen asioiden seurauksena tuotannonohjauksessa on perinteisesti keskityt-

ty ohjaamaan vain yksittäistä urakkasuoristusta sopimusten kautta, mikä puolestaan hä-

märtää tuotantoprosessin kokonaisuuden hallinnan (Koivu 2002, s. 51). Tämä johtaa 

siihen, että aikataulut ovat monesti vain sopimusvälineitä, jolloin sen itsetarkoitus, tuo-
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tannon sujuvuus, jää reklamaatioilla johtamisen varjoon. Luottamus ja aito yhteistyö on 

näin ollen hyvin vähäistä. (Koskenvesa, Koskela & Tolonen 2012) 

 

Asiakkuuden hallinta rakennushankkeissa on usein puutteellista, sillä perinteinen ura-

kointi ja tuotannonohjaus sopimusnäkökulmasta ei varsinaisesti kannusta asiakaslähtöi-

syyteen. Rakentamisen laadun, RALA ry:n tekemän tutkimuksen mukaan keskeisimmät 

tyytymättömyyden syyt urakoitsijoita kohtaan liittyvät hankkeen loppuvaiheeseen. Tä-

män taustalla on aikataulujen hallinnan ongelmat, jotka aiheuttavat kiireen hankkeen 

loppuvaiheessa jolloin asiakkaan kuunteleminen ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Läh-

tökohtaisestihan rakentaminen on asiakaspalvelua ja asiakkaan toiveiden täyttämistä. 

Asiakkuuden hallinnan ongelmat eivät kuitenkaan johdu pelkästään urakoitsijoista, sillä 

rakentamisen palveluita ostavat organisaatiot eivät tavallisesti ole valmiita pitkäkestoi-

siin asiakassuhteisiin vaan luottavat tapauskohtaiseen kilpailuttamiseen ja sen tuomiin 

hetkellisiin kustannussäästöihin (Kankainen & Pekkanen 2005). Korjausrakentamisen 

palveluluonteen ja monipuolisten asiakasrajapintojen vuoksi asiakasnäkökulma tulisi 

ottaa huomioon työmaatoiminnassa entistä vahvemmin. 

 

Työmaan ongelmien syyt ovat siis moninaiset. Rakentamisen tuotantotilanteessa, pa-

nosvirroissa työmaalle, työmaan tuotantojärjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä 

sekä työmaan tuotannonohjauksessa on omat haasteensa, joiden ratkaisemiseksi on pon-

nisteltava entistä enemmän monimutkaistuvalla rakennusalalla. Kuvassa 16 on eritelty 

tarkemmin tuotannonohjauksen haasteita ja ongelmakohtia, joihin tällä diplomityöllä 

pyritään puuttumaan. 

 

Lyhyen aikavälin 
suunnittelun 
puuttuminen

Tehtävätason ohjaus 
heikosti hallittua

Vähäinen 
sitoutuneisuus 
suunnitelmiin

Suunnitelmien seurannan 
puutteet

Suunnitelmien 
kohdekohtaisuuden 

puuttuminen

Suunnitelmien ja 
ohjaustoimenpiteiden irrallisuus

->tiedon siirtyminen

Tuotantosuunnitelmien ja 
laadunvarmistustoimenpiteiden 

dokumentointi puutteellista

Laatuvirheet ja hukka

Tuotannon sirpaloituminen ja 
osaoptimointi

Korjausrakentamisen 
tuotannonohjauksen 

ongelmakenttä

Asiakkuuden hallinta 
tuotannonohjauksessa

Kompleksisuus

 

Kuva 16. Tuotannonohjauksen ongelmat korjausrakentamisen kompleksisessa ongelma-

kentässä (mukaillen Siikanen 2009 ja Koski & Koskela 2001). 
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On kuitenkin huomioitava, että mikään yksittäinen menetelmä ei välttämättä tuo suurta 

helpotusta kokonaisuuteen, mutta saattaa olla silti tärkeänä askeleena kohti kokonaisval-

taisempaa muutosta (Koski & Koskela 2001).  

 

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi vaihtoehtoisia ratkaisuja ja työkaluja perinteisen 

tuotannonohjauksen rinnalle, joilla pystytään sujuvammin hallitsemaan kompleksisia 

korjausrakennushankkeita.   
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3 TUOTANNONOHJAUKSEN UUDET           

MENETELMÄT 

3.1 Miksi Lean otetaan esille? 

Tutkimuksen tavoitteen saavuttaminen, tuotannonohjauksen kehittäminen vaatii avar-

tamaan tuotantoon liittyviä näkökulmia monipuolisempaan suuntaan vallalla olevasta 

perinteisestä rakennusalan ajattelusta. Tuotannonohjauksen tehostamisen lähtökohdaksi 

olisi mahdollista ottaa muitakin aspekteja, mutta laajan teoreettisen tarkastelun perus-

teella Lean -filosofian hyödyntäminen kompleksisissa korjausrakennuskohteissa katsot-

tiin antavan kattavimman pohjan.  

3.2 Mihin Lean perustuu? 

Toyotan kehittämä tuotantofilosofia (TPS – Toyota Production System) muodostaa suu-

relta osin pohjan valmistavan teollisuuden käyttämälle tuotantoajattelulle. Toyotan tuo-

tantomalli on rakennettu kysynnän mukaan säädeltävän tuotannon ja JIT -periaatteiden 

(Just In Time) pohjalta. Keskiössä on ollut kysymys: ”Mitä asiakas haluaa tästä proses-

sista?”. Kun 1970-luvun öljykriisin jälkeen Toyota ohitti amerikkalaiset autonvalmista-

jat kannattavuudessa, alkoi amerikkalaisen teollisuuden mielenkiinto Toyotaa kohtaan 

lisääntyä (Liker 2006, s. 3-5). 

 

James P. Womackin, Daniel T. Jonesin ja Daniel Roosin kirjoittama teos The machine 

that changed the world vuonna 1990 antoi nimen Lean (hoikka) tälle Toyotan tuotanto-

ajattelulle. Kirja perustuu Massachusetts Insitute of Technologyn (MIT, Massachusett-

sin teknillinen yliopisto) viisi vuotta kestäneeseen tutkimushankkeeseen autotuotantote-

ollisuuden tulevaisuudesta (Liker 2006). Kirjan ansiosta lean -termistä tuli tunnettu ym-

päri maailman.  

 

Nimi Lean juontaa juurensa siitä, että massatuotantoon verrattuna siinä käytetään vä-

hemmän ihmisiä, tilaa, investointeja sekä työtunteja (Womak 1990, s.13.) Ballardin 

(2004) mukaan Lean ei ole massa- eikä käsityötuotantoa – se on uusi tuotantosysteemin 

muoto, jonka ideaalitilan voi kiteyttää seuraavaan lauseeseen: 

 

”Anna asiakkaille mitä he haluavat ja toimita se välittömästi ilman hukkaa” (Lean 

Construction Institute 2007).  
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Ballardin (2004) mukaan voidaankin siis todeta, että Leanin tuotantoideologian tarkoi-

tuksena on  

 

 maksimoida asiakkaalle muodostuva arvo 

 minimoida hukka ja 

 pyrkiä täydellisyyteen. 

 

Vaikka Lean selittääkin erinomaisesti teoriaa myös rakennusalan prosessien takana, ei 

se ole tarkka toimintatapa tai prosessi onnistumiseen. Leanin teoriat pyrkivät selittä-

mään prosessien ongelmia, mutta eivät ole itsessään vastauksia kysymyksiin. Vasta 

ymmärrettyä prosessia heikentävät ongelmakohdat ja rajoitteet, voidaan niihin luoda 

työkaluja tai ratkaisumalleja (Siitonen 2012).  

 

Jotta Lean voitaisiin ymmärtää, ja sitä menestyksekkäästi hyödyntää, tulee ymmärtää 

Toyotan tuotantofilosofian syvempi merkitys – Toyotan tapa (Toyota Way). Liker 

(2006, s.6) esittää Toyotan tavan 14 periaatetta kuvan 17 mukaisesti.  

Ongelmanratkaisu
(Jatkuva oppiminen 

ja parantaminen)

Ihmiset ja yhteistyökumppanit
(Kunnioita, haasta ja kasvata heitä)

Prosessi
(Hukan eliminointi)

Filosofia
(Pitkän tähtäimen ajattelu)

 Jatkuva organisaationaalinen oppiminen kaizenin 
avulla

 Mene itse paikan päälle, jotta ymmärrät tilanteen 
perusteellisesti (genchi genbutsu, gemba walk)

 Tee päätöksiä hitaasti yhteisymmärryksessä kaikkia 
vaihtoehtoja perusteellisesti harkiten

 Kasvata johtajia jotka noudattavat filosofiaa
 Kunnioita, kehitä ja haasta ihmisiä ja tiimejä
 Kunnioita, haasta ja auta alihankkijoita

 Luo prosessin virtaus tuodaksesi ongelmat esille
 Käytä imujärjestelmiä ylituotannon välttämiseksi
 Tasapainota työmäärää (heijunka)
 Pysähdy, kun laatuongelmia ilmenee
 Standardisoi tehtäviä jatkuvan parantamisen vuoksi
 Käytä visuaalista ohjausta, jotta ongelmat eivät jää piiloon
 Käytä vain luotettavaa tegnologiaa

 Tee päätöksiä pitkän tähtäimen filosofian pohjalta, 
myös lyhyen tähtäimen taloudellisten tavoitteiden 
kustannuksella

Toyotan termit

 

Kuva 17. Toyotan 4P -mallin 14 osa-aluetta (Liker 2006, S.6). 

 

On siis huomattava, että TPS on pohjimmiltaan Toyotan tavan periaatteiden soveltamis-

ta kaikissa portaissa, eikä pelkästään usein hyödynnettyjen prosessien soveltamista. 

3.3 Lean Constructionin perusta 

Lean Construction on rakennusalan oloihin kehitetty tuotantofilosofia, jonka pohjana 

ovat Lauri Koskelan luoma tuotannon teoria TFV (Transformation-Flow-Value, 2000) 

ja Glen Ballardin tuotantopohjainen projektinhallintajärjestelmä LPDS (Lean Project 

Delivery System, 2002). Koskela, Howell, Ballard ja Tommelein (2002) määrittelevät 
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Lean rakentamisen tavaksi suunnitella tuotantosysteemejä minimoimalla materiaali-, 

aika- ja panoshukka maksimaalisen saavutettavissa olevan arvon luomiseksi. 

 

Bertelsen (2003) esittää, että Lean rakentaminen tulisi ymmärtää kolmena kuvassa 18 

esitettynä kokonaisuutena;   

1. TFV tuotantoteoriana 

2. LPDS tuotantopohjaisena projektinhallintajärjestelmänä ja  

3. joukkona itseohjautuvia sekä sosiaalisia systeemejä. 

 

TFV
Transformaatio-. virtaus- ja 

arvoteoriat

LEAN RAKENTAMINEN

LPDS
Projektipohjainen 
tuotantosysteemi

Sosiaaliset
 systeemit

Itseohjautuvat 
systeemit

Lean 
tuotantojärjestelmä

Arvon hallinta

Massatuotanto

Käsityötuotanto

Ohjaus
Termostaattimalli

Tieteellisen kokeen malli

Suunnittelu
Johtaminen suunniteltuna ja 

Johtaminen organisoituna

Toteutus
Klassinen viestinnän 

teoria
Kieli/toiminta-näkökulma

 
Kuva 18. Lean rakentamisen kokonaisuus (Mukaillen Abdelhamid 2008, s.70). 

 

Seuraavissa luvuissa käydään tarkemmin läpi kukin Lean Constructionin osa-alue sekä 

niiden tuotannonohjaukseen soveltuvat työkalut.  

3.4 TFV – tuotannon teoria 

Miksi rakentamiseen tarvitaan tuotannon teoriaa, ja onko se välttämättömyys tuottavalle 

rakentamiselle? Koskelan (2000) mukaan rakennusalan krooniset tuottavuusongelmat 

voivat johtua kattavan teorian puutteesta. Sen puute on myös vaikeuttanut virtaus- ja 

arvontuottonäkökulmien hyödyntämisen rakentamisessa. Kattavien teorioiden puute on 

yleinen piirre kaikessa tuotannossa, ja rakentamisen tuotannonohjauksessa onkin keski-

tytty enemmän tekniikoiden kehittämiseen, johon on ajauduttu yleisten käytäntöjen, 

paradigmojen käytön kautta (Koskela 2000, s. 22). Koska paradigmat perustuvat vajaal-
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le teoriapohjalle, aiheuttaa niiden soveltaminen käytäntöön Koskelan (2000, s. 18–30) 

mukaan useita ongelmia. Teorian ollessa vajaa sitä ei voida testata eikä yleistää, eikä 

myöskään ulosmitata sen mahdollista potentiaalia tuotannon suorituskyvyn nousuna. 

Koskela (2000, s 20–25) mainitseekin teorian hyötyjen olevan yhtä suuret kuin sen 

avulla saatu tuotannon suorituskyvyn nousu.  

 

Perinteiset tuotantomallit ovat sisältäneet jonkin yksittäisen tuotannon näkemyksen; 

muunnoksen, virtauksen tai arvontuoton. Näistä muunnos, transformaatio on tyypillises-

ti ollut rakennusalalla eniten käytetty teoriapohja. Keskiössä on ollut lopputuote eli 

valmistuva rakennus, johon on pyritty muuntamalla panoksia tuotannoksi. Ongelmana 

on kuitenkin se, että mikään edellä mainituista näkemyksistä ei täytä kaikkia tuotan-

tosysteemille yleisesti asetettuja ominaistavoitteita, jotka ovat Koskelan (2000, s. 25) 

mukaan: 

 

 Selitys: kertoo syyn tapahtuneelle ilmiölle ymmärryksen kautta. 

 Ennustettavuus: antaa ennusteen tulevasta toiminnasta. 

 Kehityssuunta: teoria osoittaa tulevat kehityskohdat. 

 Testattavuus: täsmällistä teoriaa voidaan testata koska tahansa sen pätevyyden 

todentamiseksi. 

 

Jotta tuotannonohjauksen problematiikkaa pystyttäisiin tarkemmin analysoimaan, tulee 

tuntea teoriat niiden takana. Lauri Koskelan väitöskirjassaan An exploration towards a 

production theory and its application to construction (2000) kehittämä TFV -malli sitoo 

yhteen nämä kolme erilaista tuotannon näkemystä; muunnoksen, virtauksen ja arvon-

tuoton. Se yhdistää mallien parhaita puolia eri tuotantovaiheisiin ja on syväluotaavampi 

kuin yksittäiset mallit. Edellä esitetyn tuotantosysteemin yleisten ominaistavoitteiden 

lisäksi se pyrkii tarjoamaan seuraavia käytäntöä palvelevia sovelluksia (Koskela 2000, 

s. 26–34, 105–106) : 

 

 Työkaluja päätöksentekoon ja hallintaan: teorian pohjalta on mahdollista laatia 

työkalut tuotannon analysointiin, valvontaan ja suunnitteluun. 

 Kommunikaatio: yhteinen ja tunnettu teoria takaa yhteisen kielen ja järjestelmän, 

jonka kautta yhteistyö ihmisten välillä toimii. 

 Oppiminen: teoria voidaan käsittää tiivistetyksi tietolähteeksi, se mahdollistaa 

nopeamman oppimisen vasta-alkajalle. 

 Siirrettävyys: teorian avulla toimintamalleja voidaan siirtää toimintaympäristöstä 

toiseen helpommin. 

 

TFV -teorian muunnos-, virtaus- ja arvontuottonäkemyksien olemus, periaatteet ja vai-

kutus tuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi näkyvät taulukossa 3.  
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Taulukko 3. TFV -teorian kolme tuotantoteoreettista näkemystä ja niiden vaikutusme-

kanismit (Mukaillen: Koskela 2000, s.89, 256). 

 
 

Käytännön testaus työmailla osoittaa, että TFV -mallin mukaiset periaatteet johtavat 

tuottavuuden paranemiseen. Ne osoittavat, että on tärkeää olla teoria, joka kattaa tuo-

tannon kokonaisvaltaisesti. Voidaankin siis todeta, että TFV -tuotannon teoria tarjoaa 

uuden, teoreettisen perustan nykyaikaiselle, kompleksiselle ja dynaamiselle rakentami-

selle (Koskela 2000).  Seuraavissa alakappaleissa pureudutaan tarkemmin TFV -mallin 

kuhunkin osa-alueeseen.  

3.4.1 Muunnosnäkemys 

Kuten aikaisemmin mainittua, rakennustuotannon teoria on nähty prosessina, jossa lop-

putuotteen arvo määräytyy rakennusprosessissa tapahtuvien muodonmuutosten kautta. 

Tuotanto voidaan kuvata systeeminä, jossa resurssit muuttuvat muunnoksen, transfor-
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maation kautta tuotteiksi. Muunnosprosessi ja koko tuotanto voidaan pilkkoa aliproses-

seihin, jotka riittävästi pilkottuina muodostavat yksittäisiä työtehtäviä (Koskela 2000, s. 

40–42), ks. kuva 19.  

Tuotantoprosessi
Materiaalit, 

työpanos
Tuotteet

Aliprosessi 1 Aliprosessi 2

Transformaatio

 
Kuva 19. Muunnosnäkemyksen panos-tuotosprosessi hierarkkisesti (Koskela 2000, 

s.42). 

 

Muunnosprosessiajattelun mukaan tuotteen arvo siis kasvaa prosessin aikana. Syntynyt-

tä arvoa voidaan mitata vertaamalla tuotteen hintaa panosten hintaan. Koskelan (2000, s. 

42) mukaan muunnoskonseptin idea kiteytyy seuraavaan: ”Kokonaisprosessin kuluja 

voidaan minimoida minimoimalla kunkunkin aliprosessin kuluja”. Oletuksena on siis 

tehdä prosessista mahdollisimman tuottava vähentämällä panoksia, mutta pitämällä tuo-

tos vakiona. 

 

Kyseinen oletus transformaatiomallissa on kuitenkin osin virheellinen, sillä sen mukaan 

osatehtävät ovat riippumattomia toisistaan. Sen mukaan projektin kustannuksia ja ete-

nemisnopeutta voidaan valvoa osasuoritusten kautta siten, että yksittäisen aliprosessin 

tuotannon tehostaminen lisäisi saman verran kokonaisprosessin tuotannon tehoa. Pro-

jektin arvoa ei kuitenkaan tule suoraan määritellä osasuoritusten summana lineaarisesti, 

sillä arvo muodostuu keskinäisten riippuvuuksien mukaan (Koskela 2000, s. 42).  Tä-

män vuoksi kokonaisuuden optimoiminen yksittäisen aliprosessin sijaan tuottaa arvok-

kaamman tuotoksen (Ballard, Koskela, Howell ja Zabelle 2001). 

 

Transformaatiomallin arvontuotto-oletus vaatii toimiakseen puskureita eli välivarastoja, 

joilla pyritään turvaamaan prosessin katkottomuus (Koskela 2000, s. 42). Puskurit voi-

daan jaotella Haapasalon ja Merikallion (2009) mukaan kolmeen luokkaan; 

 

 kapasiteettipuskureihin (työvoima, kalusto) 

 varastopuskureihin (materiaalit, ohjeet, suunnitelmavaihtoehdot) 

 aikapuskureihin. 
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Puskureiden avulla aliprosessit voidaan tehdä keinotekoisesti toisistaan riippumattomik-

si (Koskela 2000, s. 44). Vaikka puskurointi onkin transformaatiomallin perusoletus, 

aiheutuu liiallisesta puskuroinnista haittaa ylisuurina varastoina ja keskeneräisenä työnä. 

Puskureiden pienentäminen ei kuitenkaan onnistu yksittäisen aliprosessin sisällä, vaan 

kokonaisoptimoinnin ja yhteistyön merkitys on suuri tässäkin asiassa (Koskela 2000, s. 

47). 

 

Transformaatiomallin pääkohdat voidaan kiteyttää Koskelan (2000, s. 49) mukaan seu-

raavasti:  

 

 Tuotantoprosessi jakautuu aliprosesseihin. 

 Kokonaisprosessin kulut minimoidaan minimoimalla kunkin aliprosessin 

kuluja. 

 Tuotannon puskuroiminen on hyödyllistä. 

 

Vioistaan huolimatta transformaatiomalli on ollut poikkeuksellisen vaikutuksellinen ja 

menestyksekäs koko edesmenneen vuosisadan ajan. Sen menestys on perustunut kah-

teen asiaan: se on riittävän tehokas mallintamaan todellisuutta, ja se sisältää tehokkaita 

ja helppokäyttöisiä työkaluja tuotannon analysoimiseen ja ohjaamiseen (Koskela 2000, 

s. 38–49).  

3.4.2 Virtausnäkemys 

Virtausnäkemyksessä tuotanto ajatellaan materiaalien virtauksena, josta pyritään elimi-

noimaan kaikki arvoa tuottamaton osuus työstä ja materiaaleista. Ideaalimaailmassa 

toiminnan tarkoituksena on jättää tuotantoprosessiin vain arvoa tuottava osuus, joka 

vaaditaan täydellisen tuotteen syntymiseksi. Todellisuudessa tuotanto kuitenkin sisältää 

hukkaa, joka on välttämätöntä arvon muodostumisen kannalta. Koskela (2000, s. 55) 

painottaakin vähentämään arvoa tuottamattoman toiminnan osuutta tuotannossa, ei pois-

tamaan sitä kokonaan.  

 

Koskelan (2000, s. 56) mukaan virtausteoria sisältää kolme pääperiaatetta tuotannonoh-

jauksen tehostamiseksi. Ensimmäinen ja tärkein tyyppi,  

1 – hukan vähentäminen 

on osa virtausmallin teorianperustaa ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehityksen.  

Toisen ryhmän muodostavat virtausteoriasta haarautuneet konseptit; 

2 – läpimenoajan lyhentäminen ja hajonnan vähentäminen. 

Kolmannen ryhmän muodostavat heuristisemmat periaatteet, jotka eivät suoranaisesti 

sisälly teoriaan, mutta ovat käytännön kannalta hyödyllisiä sovelluksia. Näitä ovat: 

3 – yksinkertaistaminen sekä joustavuuden ja läpinäkyvyyden kasvattaminen. 
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Hukka eli arvoa tuottamaton toiminta 

 

Virtausopin pioneerin Toyotan mukaan hukkaa eli mudaa on seitsemää eri päätyyppiä 

tuotantoketjun eri vaiheissa (Liker, J.K. 2006, s. 28): 

 

 ylituotanto 

 odottaminen 

 tarpeettomat kuljetukset 

 yliprosessointi 

 tarpeettomat varastot 

 tarpeeton liikkuminen 

 vialliset tuotteet ja raaka-aineet. 

 

Näiden lisäksi hukkana pidetään myös Likerin (2006, s. 29) mainitsemaa työvoiman 

luovuuden hukkakäyttöä ja Koskelan (2004) mainitsemaa ”making-do”- hukkaa, joka 

tarkoittaa työn aloittamista ilman kaikkia sen loppuunsaattamiseen tarvittavia edellytyk-

siä. Koskelan (2000, s. 57–59) mukaan hukka on peräisin kolmesta eri lähteestä: tuotan-

tosysteemin rakenteesta, tavasta jolla tuotantosysteemiä hallitaan ja tuotannon luonnol-

lisista ominaispiirteistä.  

 

Läpimenoaika ja hajonta 

 

Läpimenoaika kuvaa aikaa, joka tarvitaan tietyn materiaalierän läpikulkuun tuotantosys-

teemissä. Koskela (2000, s. 58) määrittelee läpimenoajan seuraavan yhtälön avulla: 

 

Läpimenoaika = muunnosaika + tarkastusaika + odotusaika + siirtoaika 

 

Stalk & Hout (1990) mainitsevat Koskelan (2000, s. 58) mukaan, että läpimenoajasta 

vain 0,5 – 5 % synnyttäisi arvoa. Kuten aikaisemmin todettiin, arvoa synnyttää muun-

nosvaihe, eli tuotteen prosessointi, ks. kuva 20.  

Siirtyminen Odotus
Muunnos
prosessi

Tarkastus

Korjaus

Läpimenoaika

Prosessin alku Prosessin loppu

Arvoa 
tuottava 
toiminta

Ei arvoa Ei arvoa

 
Kuva 20. Tuotannon virtaus ja läpimenoaika (mukaillen Koskela 2000, s. 56). 



 43 

 

Läpimenoajan lyhentäminen siis pienentää prosessissa esiintyvää hukkaa, vähentää tuo-

tantoon sitoutuvan pääoman määrää ja näin ollen lisää luonnollisesti arvontuottoa. 

 

Keskeneräisen työn (work-in-progress, WIP) vähentäminen tuotantoketusta lyhentää 

läpimenoaikaa tuotoksen ollessa vakio. Tärkeä yhteys keskeneräisen työn, läpimenoajan 

ja tuotoksen välinen yhteys selviää Littlen (1961) julkaisemasta kaavasta (Koskela 

2000, s. 58- 60): 

 

Läpimenoaika =  
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟ä𝑖𝑠𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 𝑚ää𝑟ä

 𝑇𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑣𝑎𝑢ℎ𝑡𝑖
  

 

Läpimenoaikaa voidaan lyhentää myös pienentämällä eräkokoa, minimoimalla turha 

liike, tehostamalla virtausta ja vähentämällä hajontaa (Koskela 2000, s. 61) 

 

On varsin normaalia, että tuotannossa tapahtuu hajontaa. Se voidaan Koskelan (2000, s. 

61) mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: prosessiajan hajontaan ja virtaushajontaan. 

Prosessiajan hajonta tarkoittaa prosessin kestossa tapahtuvaa aikavaihtelua yksittäisellä 

työpisteellä, kun taas virtaushajonta ilmaisee tähän yksittäiselle työpisteelle saapuvien 

töiden saapumistahdissa tapahtuvaa hajontaa. Mikäli hajontaa ei ole mahdollista elimi-

noida, tulee hyväksyä pidempi läpimenoaika ja korkeampi keskeneräisten töiden määrä, 

pienentynyt kapasiteetti tai kutistunut tuotanto (Koskela 2000, s. 61, Hopp & Spearman 

1996 mukaan). Jos tiedämme kaikkien tehtävien suoritusajan ja niiden aloitusajankoh-

dan, voidaan hajonta poistaa kokonaan. Tämä puolestaan, kuten aikaisemmin mainittua, 

lyhentää läpimenoaikaa ja lisää arvontuottoa (Koskela 2000). 

 

Yksinkertaistaminen sekä joustavuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen  

 

Virtausteorian heuristisemmat periaatteet pyrkivät yksinkertaistamaan virtausprosessia 

sekä lisäämään siihen joustavuutta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välille. Tämä tapahtuu 

vähentämällä prosessin materiaali- ja informaatiosidosten, työvaiheiden- tai komponent-

tien määrää. Korjausrakentamisen kompleksisesta luonteesta johtuen tuotannossa käy-

tettävien osatekijöiden määrän kasvaessa kustannukset eivät kasva lineaarisesti vaan 

eksponentiaalisesti. Kompleksisen systeemin yhtenä ongelmana voidaan pitää myös sen 

heikkoa luotettavuutta. Poistamalla arvoa tuottamattomien töiden määrää ja tunnista-

malla arvoa tuottavat työt voidaan yksinkertaistaa systeemiä eli toisin sanoen, vähentää 

sen kompleksisuutta. (Koskela 2000, s. 61–71).  

 

Tuomalla virtausprosessin sisältö kaikkien tuotantoketjun osapuolille näkyville saadaan 

lisättyä tuottavuutta prosessin lyhentymisenä. Tämä tapahtuu visuaalisen informoinnin 

sekä erilaisten organisaatiollisten ja fyysisten menetelmien ja mittausten avulla (Koske-

la 2000, s. 63).   
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3.4.3 Arvonäkemys 

Arvontuottonäkemyksen syvin tarkoitus on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman suuri 

arvo. Arvo muodostuu, kun asiakkaan tarpeet sekä vaatimukset ja toimitetun tuotteen 

ominaisuudet kohtaavat. Rakennukselle tai sen osalle asetetut vaatimukset muuttuvat 

toiminnalliseksi kokonaisuudeksi suunnitteluvaiheessa, ja pyrkivät konkretisoitumaan 

niiden mukaisesti tuotantovaiheessa, mikäli tuotantoa johdetaan oikein. Tämän vuoksi 

asiakasvaatimusten selvittäminen ennen suunnitteluvaihetta ja sen aikana on erityisen 

tärkeää, se luo pohjan tuotannolle. Koskelan (2000, s. 77–81) mukaan arvontuot-

tonäkemyksen toimintaperiaate on viisiportainen kuvan 21 mukaisesti.  

 
Kuva 21. Arvontuottonäkemys. 

 

Tutkijan havaintojen mukaan tuotannonohjauksen näkökulmasta vaatimusten virtaus 

tuotannossa on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. Mikäli vaatimustavoitteita ei koko 

ajan tiedosteta, on niiden toteuttaminen ja tuotannon kyvykkyyden mittaaminen vaati-

mustason mukaisesti mahdotonta. Tulee siis löytää työkaluja, joilla tiedon siirtyminen 

rajapinnasta toiseen onnistuu mutkattomasti mahdollistaen vapaan virtauksen.  

3.5 LPDS - projektipohjainen tuotantosysteemi 

Perinteisten tuotantosysteemien ongelmina ovat olleet moninaiset budjetin ylittymisestä 

projektin viivästymiseen sekä valmiin rakennuksen laatu- ja toimintaongelmiin. Ongel-

mien juurisyiksi on tunnistettu huono suunnittelu ja dokumentaation laatu, mikä on suo-

raan vaikuttanut kyseisten ongelmien syntyyn (Forbes & Ahmed 2011, s. 73).  

 

Toinen Lean Constructionin osakokonaisuus, projektipohjainen tuotantosysteemi (Lean 

Project Delivery System -LPDS), on ohjesapluuna, jonka avulla Lean rakentamisen pe-

•Perustarpeet

•Oletettavissa olevat tarpeet

•Erikoistarpeet

Asiakasvaatimusten selvittäminen

•Tieto ja ymmärrys asiakkaan vaatimuksista tulee olla saatavilla koko 
tuotantoketjussa koko ajan

Vaatimusten virtaus tuotannossa

•Asiakasvaatimukset tulee  täyttyä tuotteelta vaadittavien  ominaisuuksien lisäksi 
myös  asiakaspalvelun ja jakelun osalta

Vaatimusten kokonaisvaltainen toteutuminen

•Varmistutaan tuotanon kyvykkyydestä toteuttaa asiakkaan tarpeet

Tuotannon kyvykkyyden varmistaminen

•Asiakas määrittää tuotteen arvon-> asiakastyytyväisyyden selvittäminen

Laadun mittaaminen
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riaatteet jalkautetaan projektituotannon käyttöön (Abdelhamin & Salem 2005, s. 19–21). 

LPDS tarjoaa keinon edellä mainittujen ongelmien vähentämiseksi tuotantoketjusta pa-

rantaen suunnittelu ja tuotantoprosessia kokonaisuutena. Toisin kuin perinteinen malli, 

joka laiminlyö arvon maksimoimisen ja hukan poistamisen periaatteet, LPDS pyrkii 

hyödyntämään kaikkia TFV- tuotannon teorian tuotantonäkemystä tavoitteiden saavut-

tamiseksi (Forbes & Ahmed 2011, s. 73). On kuitenkin hyvä muistaa, että LPDS ei ole 

itsessään varsinainen projektintoimitusmalli, vaan Lean Constructionin filosofiaa ja 

työkaluja hyväksikäyttävä suunnitelmallinen tapa toimittaa projekti asiakasratkaisuiden 

kehittämisestä ja projektin määrittelystä käyttövalmiiseen rakennukseen (Ballard 2000).  

 

Olennainen osa tämän projektipohjaisen tuotantosysteemin käyttöä on ymmärtää sen 

viisi keskeistä ideaa (Five Big Ideas™) siitä, kuinka asiat tulisi hoitaa, ks. kuva 22.  

 

Kuva 22. LPDS - viisi keskeistä ideaa (Forbes & Ahmed 2011). 
 

LPDS -tuotantosysteemi jakautuu kronologisessa järjestyksessä viiteen vaiheeseen, jot-

ka ovat projektin määrittely, suunnittelu, hankinta, rakentaminen ja käyttö. Kukin osa-

alue jakautuu vielä kolmeen, toisiinsa limittyvään komponenttiin mahdollistaen jatku-

van oppimisen portaattoman tiedon virtauksen seuraavalle tasolla, ks. kuva 23. Systee-

min ydin muodostuu työn osituksesta ja tuotannonohjauksesta, jotka ovat mukana kai-

kissa vaiheissa (Abdelhamid 2008, s. 136).  

 

•Aito yhteistyö arkkitehtien, suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa

•Suunnittelu on iteratiivinen prosessi; yhteistyö suunnittelijoiden ja toteuttajien kanssa maksimoi 
positiiviset ja minimioi negatiiviset iteraatiot

Tee aitoa yhteistyötä

•Osapuolten tulee kehittää suhde, joka perustuu luottamukseen-> virheistä voidaan keskustella 
avoimesti->mahdollisuus oppimiselle

Lisää yhteisöllisyyttä kaikkien osapuolten välillä

•Johtajien työ on tuoda  verkostoon yhtenäisyyttä

•Suunnittelun, johtamisen ja fyysisen työn koordinointi

Projektit ovat sitoutumista verkostoon

•Työn virtaus systeemissä  kokonaisuutena

•Mieti mitä asiakas haluaa

•Suunnitelmien pätevyyden varmistaminen ennen tuotantoon viemistä

Optimoi koko projektia, älä pientä osaa siitä

•Välitön palaute työstä 

Pyri oppimaan jatkuvasti
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Tavoitteet

Reuna-
ehdot

Suunnittelu-
konseptit

Prosessin 
suunnittelu

Tuote-
suunnittelu

Työ-
piirustukset

Valmistus 
Ja 

logistiikka

Rakentaminen Kunnossapito

Käyttöönotto
Parantaminen 

ja luovutus

Projektin
määrittely

Lean 
suunnittelu

Lean hankinta
Lean 

rakentaminen
Käyttö

Tuotannonohjaus

Työn osittamien

Jatkuva oppiminen

 

Kuva 23. Projektipohjaisen tuotantosysteemin rakenne (Ballard & Howell 2003). 

 

Alin vaakatasossa oleva palkki, työn osittaminen luo pohjan tuotantosysteemin raken-

teelle ja valmistaa tietä tuotannonohjaukselle. Työn osittaminen (lean work structuring) 

on Lean Construction instituutin kehittämä termi, joka kuvaa prosessisuunnittelua. Se 

on prosessi, joka alkaa tuotantojärjestelmän suunnittelusta ja jatkuu läpi koko organisaa-

tion yksittäiseen tarkkaan suunnitteluun asti korostaen virtausta ja asiakkaalle muodos-

tuvaa arvoa (Forbes & Ahmed 2011). Se integroi projektin ajallisen ja taloudellisen 

suunnittelun ja ohjauksen jakaen ne selviin vastuukokonaisuuksiin ja osaprojekteihin. 

Näin ollen jokaisessa vaiheessa tiedetään mitä tehdään ja kuka tekee (Tsao 2005). Työn 

osittamista ei pidä sekoittaa perinteiseen puukaavion malliseen työn ositukseen (Works 

Breakdown Structure, WBS), joka ryhmittelee projektin osapuolet irrallisiksi palasiksi 

toisistaan riippumattomien urakkasopimusten myötä. Ballard et al. (2004, s. 3-4) mu-

kaan kyseinen osaoptimointioletus on virheellinen, sillä arvo syntyy kokonaisoptimoin-

nin tuloksena juuri projektin eri osapuolten välisten riippuvuuksien takia.  

 

Perinteinen tuotannonohjaus on perustunut edellä mainitun puukaaviomallin mukaisen 

osituksen tarkkaan ennalta laadittuun aikatauluun.  Ongelmana on kuitenkin ollut sen 

joustamattomuus mahdollisia ongelmatilanteita kohtaan. Bertelsenin (2002, s. 9) mu-

kaan rakennusteollisuudessa ei ole ymmärretty korkeasti kompleksisien systeemien lo-

giikkaa. Ne toimivat usein kaaoksen partaalla, jolloin niiden käyttäytyminen on mahdol-

lista ennustaa vain muutaman askeleen päähän. Niitä ei voi siis hallita muodollisella 

lähestymistavalla ennustaen pitkälle tulevaisuuteen, vaan niille tulee antaa suuri määrä 

vapautta organisoida itsensä (Bertelsen 2002, s. 9). LPDS -mallin mukainen tuotannon-

ohjaus perustuukin Last Planneriin, joka huomioi työmaan todellisen tilanteen antaen 
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suunnitelmille reunaehtoja työn edellytyksistä. Last Planneriin tutustutaan tarkemmin 

luvussa 3.6.   

 

Lean rakentamisvaihetta edeltää Lean hankinta, jonka rajapinta rakentamiseen on val-

mistus ja logistiikka. Rakentamisen kolmio sisältää tämän lisäksi itse rakennusvaiheen 

ja käyttöönoton. Vaihe alkaa materiaalien toimituksesta työmaalle, ja loppuu kun asiak-

kaalle luovutetaan avaimet. Keskeinen asia Lean rakentamisessa on toimitusten vakaa 

koordinointi puskurivarastot huomioiden. Tavoitteena olisi pitää varastot mahdollisim-

man pieninä ja pyrkiä suoriin toimituksiin, jolloin varastot toimivat tuotannon tasapai-

nottajina, eivätkä piilottele tehottomia prosesseja (Ballard 2000). Varastojen niukkuus 

pakottaa työntekijät etsimään syyt mahdollisille häiriöille Leanin periaatteiden mukai-

sesti, sillä muuten työt eivät pääse etenemään ja tuotanto seisoo. Vaikka varsinkin 

Leanin virtausnäkemys määrittelee tuotannon varastointitarpeen yleisesti hukaksi, ei 

puskurivarastot ja odotusaika ole Bertelsenin (2002 s. 6) mukaan aina hukkaa, vaan 

saattavat jopa edistää rakentamisen tuotantoa.  

 

Työn ositus kulminoituu rakentamisvaiheessa aikatauluiksi jotka edustavat jo tarkkoja 

projektin tavoitteita. Aikatauluja toki luodaan projektin joka vaiheessa, mutta vasta tuo-

tannonohjaus Last Plannerin avustuksella varmistaa aikataulujen päivittämisen ja paik-

kansapitävyyden rakennusvaiheessa sen vaatimalla tarkkuudella.  

 

Keskeisimmät erot perinteisen rakennushankkeen läpiviennin ja LPDS -mallin välillä on 

esitelty taulukossa 4. 

  

Taulukko 4. LPDS:n ja perinteisen tuotantosysteemin vertailu (Koskela et al. 2002). 

LPDS Perinteinen 

Keskittyy tuotantoprosessiin Keskittyy sopimustekniikkaan 

Tavoitteena transformaatio, virtaus ja arvon-

tuotto 

Tavoitteena transformaatio 

Monialainen organisaatio, jossa kaikki osallis-

tuvat päätöksentekoon 

Asiantuntijat tekevät päätöksiä, joita muiden 

on noudatettava 

Integroitu rakennus- ja tuotannonsuunnittelu Tuotannonsuunnittelu vasta rakennussuunnit-

telun jälkeen 

Kaikki elinkaaren vaiheet on huomioitu Osa elinkaaresta jää huomioimatta 

Toteutus viimeisellä mahdollisella hetkellä Toteutus niin pian kuin mahdollista 

Läpimenoaikaa pyritään jatkuvasti pienentä-

mään -> säästöjä 

Vain halvin hinta ratkaisee 

Oppiva organisaatio Oppimista tapahtuu satunnaisesti 

Tilaaja yhtenä osallisena mukana Tilaaja ulkona prosessista 

Varastot tuotannon tasapainottamiseen Varastot tuotannon häiriötilojen vaikutusten 

minimoimiseksi 
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On huomioitava, että LPDS:n aito toteuttaminen vaatii muutoksia myös sopimusteknii-

kassa, sillä perinteiset transaktiosopimukset eivät noudata LPDS:n periaatteita. LPDS 

vaatisi oikein toimiakseen relaatiosopimusmalleja, joita ovat hankekumppanuus (project 

partnering PP), projektiallianssi ja integroitu projektintoimitus (Integrated Project Deli-

very, IPD). Näistä IPD on Lean Constructionin käytännöistä ja sovelluksista kehitetty 

yhteistoimintamalli, joka on räätälöity juuri LPDS:n tavoitteita noudattaen (Lahdenperä 

2012, s. 55–60).  

3.6 Last Planner 

Last Planner on Glenn Ballardin johdolla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä työmaan 

tuotannonohjaukseen. Sen lähtökohtana on huomio, että lyhyen aikavälin suunnittelu ja 

ohjaus ei kohtaa rakennusvaiheaikataulun ja viikkosuunnitelmien tavoitteita; vain noin 

puolet viikkosuunnitelman tehtävistä saadaan toteutettua (Koskela & Koskenvesa 2003; 

Ballard & Howell 1998).  

 

Menetelmässä tuotannonohjaus nähdään voimakkaasti sosiaalisena prosessina, joka ko-

rostaa jatkuvaa parantamista, osapuolten yhteistyötä ja sitoutumista projektiin sekä teh-

tävien aloitusedellytysten varmistamista tuotannon virtauksen takaamiseksi (Seppänen, 

Ballard & Pesonen 2010). Toisin kuin perinteisessä tehtäväsuuntautuneessa tuotannon-

ohjauksessa, virtaussuuntautuneessa tarkastelussa keskiössä ovat materiaali- ja tietovir-

rat, jolloin myös jokainen tehtävä nähdään osana virtaa. Virtaussuuntautuneen tarkaste-

lun yhtenä keskeisenä piirteenä on epävarmuuden huomioiminen. Koska työmaatuotan-

to on kokoonpanotuotantoa, johon yhdistyy ainakin seitsemän olosuhde- tai panosvirtaa 

kuvan 24 mukaisesti, on häiriöiden herkkyys ilmeisen suuri (Koskela & Koskenvesa 

2003). Vaikka yhden panosvirran toteutumistodennäköisyys olisi 95 %, koko tehtävä 

toteutuisi vain noin 70 % todennäköisyydellä.   

 

Tehtävä
0,95^7≈ 0,70

Piirustukset

Materiaalit ja elementit

Työntekijät

Kalusto

Tila

Edeltävät työvaiheet

Olosuhteet
 

Kuva 24. Rakentamistehtävän edellytysten epävarmuus (Koskela & Koskenvesa 2003). 

 

Korjausrakentamisen kompleksisuudesta johtuen panosvirroissa ja tehtävien kestoissa 

on vaihtelevuutta enemmän kuin uudisrakentamisessa. Tämä asettaa tuotannonohjauk-

selle suuremman vaatimuksen häiriöherkkyyden hallintaan, johon kuvassa 25 esitetty 
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Last Planner – tuotannonohjauksen kokonaisuus soveltuu hyvin tarjoten ratkaisuja pe-

rinteisen tuotannonohjauksen ja korjausrakentamisen kompleksisuuden aiheuttamiin 

ongelmiin. 

    

Mitä pitäisi 
tehdä?

Yleisaikataulu

Rakennusvaihe-
suunnittelu

Valmisteleva-
Suunnittelu

(4-6 vk)

Viikko-
suunnittelu

Mitä voidaan 
tehdä?

Mitä tehdään?

Työn ositus (work structuring)

Suunnittelukriteerit 
Ja tavoitteet

Varmistetaan imuohjauksella tehtävien 
toteuttamiskelpoisuus

Tehdään lista aktiviteeteistä jotka voidaan suorittaa 4-6 -
viikon sisällä ja ylläpidetään listaa

Varmistetaan aloitusedellytykset ja poistetaan rajoitteet

Aloitusedellytykset
kunnossa

Ei

Tehtävät voidaan teoreettisesti suoritaa

Kyllä

Tarkempi tehtäväsuunnittelu ja sitoutuminen

Työmaa-
toteutus

Mitä tehtiin?

Viikkosuunnitelmien toteutumisen seuranta (PPC)

Oppiminen ja korjaavat toiminnot

 

Kuva 25. Last Planner -tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus. 

 

3.6.1 Last Planner – menetelmän päävaiheet 

LPS koostuu kuvan 24 mukaisesti kolmesta päävaiheesta: 

 

 Yhteisestä rakentamisvaihesuunnitelmasta. 

 Valmistelevasta suunnittelusta, jolla luodaan edellytykset tuotannolle. 

 Yhteisesti sovituista viikkosuunnitelmista sekä niiden noudattamisesta ja 

mittaamisesta. 

 

Näillä jokaisella on tärkeä tehtävä systeemin toiminnan kannalta (Choo, Hammond, 

Tommelein, Austin & Ballard 2004). 
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Järjestelmään kuuluu osaltaan myös kaiken pohjalla oleva yleisaikataulu, jonka perus-

teella tunnistetaan hankkeen rakennusvaiheet sekä saadaan karkea arvio niiden kestosta 

ja järjestyksestä (Koskela, Stratton & Koskenvesa 2010).  

 

Menetelmän pääpaino on kuitenkin lyhyen aikavälin suunnittelussa ja ohjauksessa pe-

rinteisessä tuotannonohjauksessa havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Keskeisenä 

elementtinä on viikkosuunnitelman laatiminen ja sen valvonta. Tässä oleellinen asia on 

aloitusedellytykset: tehtäviä ei tule ottaa viikkosuunnitelmiin, mikäli niiden aloitusedel-

lytykset eivät ole kunnossa tehtävää käynnistettäessä. Viikkosuunnitelma laaditaan pa-

laverissa, jossa ovat mukana kaikki mestarit ja kaikkien työryhmien edustajat. Kukin 

suunniteltu työtehtävä otetaan viikkosuunnitelmaan vain sillä edellytyksellä, että tehtä-

vän vastuu henkilö voi luvata sen toteutumisen (Koskela & Koskenvesa 2003; Macom-

ber 2001).  

 

Viikkosuunnittelun valmistuminen tarkentuu jatkuvasti, ja se voidaan nähdä jatkuvana 

rullaavana prosessina kuvan 26 mukaisesti. Mikäli viikkosuunnittelu nähdään liian kar-

keana tasona, myös päivittäisten suunnitelmien tekeminen voi tulla kysymykseen (Ah-

met & Forbes 2011). Yleensä päivittäinen suunnittelu nähdään tarpeelliseksi kompleksi-

sissa projekteissa tai projekteissa, joissa on korkea valmisosien käyttöaste ja vain vähän 

materiaalien tai tarvikkeiden vaihtomahdollisuuksia.  

Rakennusvaihe
suunnittelu

Vaihe alkaa Vaihe 
loppuu

1 2 3 4 5 6

Valmisteleva suunnittelu 6 vk

Luotettavan virtauksen 
sääntö:

Kaikki esteet poistettu
Työ valmiina alkamaan

Ma Ti Ke To Pe
Viikko-

suunnittelu

Päivittäinen 
kokoontuminen:

Tehtiinkö mitä luvattiin?
Jos ei tehty niin miksi?
Mitä voidaan oppia?

Tarvitaanko uusi 
suunnitelma?

Viikkosuunnitelma:
Mitä?
Missä?

Milloin?
Kuka?

Koordinoiminen!

Tulevat viikot:
Uusia rajoitteita/

sitoumuksia?
Varmista esteiden 

poisto ->
Työnjohdon 

toimenpiteet

Uusi viikko:
Mitä uusia 
työvaiheita 
alkamassa?

Tunnista esteet.
Sitouta esteiden 

poistoon.
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a

 

Kuva 26. Viikkosuunnittelun kehittyminen valmistelevasta suunnittelusta (mukailtu Pa-

tel 2011). 
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Viikon lopussa tarkastetaan toteutuneet tehtävät ja verrataan niitä suunnitelmiin. Toteu-

tumista valvotaan PPC- mittarilla (Percent Plan Complete), joka osoittaa kuinka monta 

prosenttia suunnitelluista tehtävistä saatiin tehtyä. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että 

alle 60 % taso edustaa huonoa, ja yli 80 % taso hyvää suoritustasoa. On kuitenkin huo-

mioitava, että ”liian hyvä”, yli 90 % suoritustaso saattaa kieliä turhan väljästä aikatau-

lusta, jolloin työnjohdon tulisi kiristää aikataulua häiriöalttiiden työtehtävien tunnista-

miseksi (Howell & Macomber 2002). Toteutumatta jääneisiin viikkotehtäviin haetaan 

syyt vastuuhenkilöltä ja syistä pidetään tilastoa, jotta niihin voitaisiin myöhemmin va-

rautua paremmin. Analysoinnin työkaluna syiden tunnistamiseksi voidaan käyttää Lean 

ideologiaan perustuvaa 5xmiksi? – kysymyssarjaa. Näin mahdollistetaan virheistä op-

piminen ja laadun parantuminen tulevaisuudessa. (Liker 2006, Ballard 2000). 

 

Viikkosuunnittelun pohjana on järjestelmällinen valmisteleva suunnittelu, joka luo jat-

kuvasti edellytyksiä töiden suorittamiselle 4-6 viikon aikaikkunalla. Tarkoituksena on 

varmistaa tehtävien aloitusedellytysten olemassaolo ja töiden yhteensopivuus rakenta-

misvaiheaikataulun mukaisesti.  

 

Yhteisessä rakentamisvaihesuunnittelussa käytetään käännettyä vaiheaikataulua (KVA), 

jonka tarkoituksena on luoda virtaus tuotantoon imuohjauksen avulla. KVA tekee yleis-

suunnitelmasta saaduista aikaraameista toteuttamiskelpoiset, ja asettaa aikapuskurit oi-

keille paikoille. Menetelmän perusidea on yksinkertainen, lähdetään suunnittelemaan 

töitä rakennusvaiheen lopusta alkuun päin. KVA siis indikoi työvaiheita mitä pitäisi 

tehdä, jotta asetettu lopputavoite saavutetaan. Suunnitteluvaiheessahan ainut varma asia 

on tavanomaisesti rakennusvaiheen loppuhetki, välillä olevia tapahtumia voidaan vielä 

vaihtaa ja siirtää. Suunnittelun imuohjaus syntyy siis siten, että seuraava työvaihe mää-

rittelee edeltäjänsä. (Ahmed & Forbes 2011, Koskela & Koskenvesa 2003). On kuiten-

kin hyvä huomata, että Last Planner ei jääräpäisesti pidä kiinni imuohjauksesta, vaan 

myös ennusteisiin perustuvaa työntöohjausta voidaan tarvittaessa hyödyntää yhtenä työ-

kaluna. 

 

Käytännön toteutuksen tasolla käänteinen vaiheaikataulusuunnittelu tapahtuu urakoitsi-

ja- tai aikataulupalaverissa, jossa post-it -lapuilla merkataan tehtävät työvaiheet seinällä 

olevalle taulupohjalle. Urakoitsijoiden yhteinen palaveri takaa sen, että eri työvaiheet 

tulevat yhteen sovitetuiksi mahdollisten päällekkäisyyksien aiheuttaminen esteiden ja 

ristiriitatilanteiden osalta. 

3.6.2 Last Plannerin erot perinteiseen tuotannonohjaukseen 

Last Planner ratkaisee perinteisen tuotannonohjausmenettelyn kolme keskeistä ongel-

maa; ongelmat tehtävän aloituksessa, tehtävien aikaiset ongelmat sekä tehtävän keskey-

tymiset ja jäljelle jäävät ”hännät”. Tehtävän aloitukseen liittyvät ongelmat pyritään eli-

minoimaan kolmella tavalla; tehtäviä ei oteta tehtäväksi ilman aloitusedellytyksiä, val-

misteleva suunnittelu luo jatkuvasti edellytyksiä tuleville töille ja jatkuva parantaminen 
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mahdollistaa virheistä oppimisen ja poistaa aloitusongelmat pidemmältä aikaväliltä. 

Tehtävän aikaisia ongelmia torjutaan pätkimällä pidempiaikaisia tehtäviä viikkotehtä-

viksi, jolloin tehtävän edellytyksiä tarkastellaan tiheämmällä syklillä, ei ainoastaan aloi-

tettaessa tehtävää. Menetelmä takaa myös kokonaisuudessaan häiriöttömän tehtävien 

suorittamisen aina käänteisestä rakennusvaihesuunnittelusta PPC -analyysiin ulottuvalla 

ketjumaisella toimintalogiikalla. Edellä mainitut asiat yhdessä sekä vahva sitoutuminen 

tehtävien suorittamiseen takaavat töiden varmemman loppuunsaattamisen. (Ballard 

2000, Koskela & Koskenvesa 2003).  

 

Taulukossa 5 on listattu Last Plannerin ja perinteisen tehtäväpainotteisen tuotannonoh-

jauksen keskeisimmät erot. Yksi huomattava seikka on ymmärtää niiden filosofinen ero 

suunnittelusta ja tuotannonohjauksesta. Jo kauan ennen Last Plannerin syntyä lausui 

yhdysvaltain 34. presidentti Dwight D. Eisenhower tunnetun lausahduksen, joka kuvas-

taa tilannetta varsin oivallisesti: 

 

”Plans are nothing, planning is everything” 

 

Taulukko 5. Perinteisen tuotannonohjauksen ja Last Plannetin erot (Kousa 2010, s. 

58–59; Koskela & Koskenvesa 2003, s.69, Koskela 2003, s. 91). 

 Perinteinen ohjaus Last Planner 

Tarkastelukohde Koko tehtävä Viikkotehtävä 

Tarkastelun laajuus Kriittiset tehtävät Kaikki viikkotehtävät 

Keskeinen näkökulma Tavoitteiden ja vaatimusten 

selvittäminen 

Edellytysten varmistaminen 

Vaikutustapa Valvonta ja ohjaus Ennakointi 

Sopiminen ja sitoutuminen Yksittäin  Yhdessä 

Suunnittelun tason mittaus Kertaluonteista Jatkuvaa 

Tuotanto On tehtävien suorittamista On myös ennustettavan tuo-

tantovirran ylläpitoa 

Suunnittelu Suunnitelmat kertovat mitä 

PITÄISI tehdä 

Ylemmän tason suunnitelmat 

kertovat mitä PITÄISI tehdä, 

viikkosuunnitelma vain mitä 

PYSTYY tekemään 

Toteutus Ilmoitetaan mitä PITÄISI 

tehdä 

Varmistetaan että toteuttaja 

AIKOO tehdä viikkosuunni-

telman tehtävät 

Valvonta Poikkeaman ilmaantuessa 

korjaustoimi, jolla palataan 

suunnitelmaan  

Tehtiinkö AIOTUT tehtävät? 

Jos ei, mistä syystä? 

Syihin vaikuttaminen. 

 

Miksi sitten siirtyä tutusta ja turvallisesta perinteisestä tuotannonohjauksesta Last Plan-

ner -tuotannonsuunnitteluun? Perustellakseen tämän tarvitaan konkreettisia näyttöjä ja 

selviä tutkimustuloksia. Useat kansainväliset huippututkimukset puoltavatkin Last 
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Plannerin käyttöönottoa; niiden mukaan sen avulla on saatu selkeitä hyötyjä. Ballard 

(2000) toteaa, että työn tuottavuus paranee noin 30 %, kun viikkosuunnitelmien toteu-

tumisaste nousee 50 %:sta 65–70 %:iin Last Plannerin käyttöönoton myötä (Koskela & 

Koskenvesa 2003). Tanskalainen sekä amerikkalainen tutkimus puolestaan toteaa Last 

Plannerista saadun tuottavuushyödyn olevan 10 % (Teston 1998, Bertelsen & Koskela 

2002).  

 

Menetelmän käyttöönotto johtaa tuotannon ennustettavuuden kasvuun, jolloin peräk-

käisten tehtävien aloitusväliä voidaan lyhentää, mikä puolestaan johtaa rakennusajan 

lyhentymiseen. Conte (2001) ja Baadsgaard (2001) mainitsevat rakennusajan lyhenemi-

sen olevan noin 20 % luokkaa perinteiseen tuotannonohjaukseen verrattuna (Koskela & 

Koskenvesa 2003).  

 

Negatiivisia vaikutuksia Last Plannerin käyttöönotolla ei juurikaan ole tutkimuksissa 

raportoitu. Toki muutosvastarinta ja haluttomuus oppia uutta voivat tietyissä tapauksissa 

johtaa hetkellisesti jopa negatiivisiin tuloksiin. Voidaan kuitenkin tutkimuksiin nojaten 

yksimielisesti todeta, että Last Plannerin käytöllä saavutetaan ilmeisiä hyötyjä eri tutki-

musten hyötyprosenttien ja tuottavuuserojen variansseista huolimatta.  

3.7 IPD 

Vaikka relaatiosopimusmalleja ei tässä tutkimuksessa käsitelläkään, on IPD:n toiminta-

periaate syytä tuntea johtuen sen läheisestä suhteesta LPDS -mallin tuotannonohjauk-

seen. Integroitu projektintoimitus on hankkeen toimitustapa, jonka perustehtävä on toi-

mittaa asiakkaalle tuote asiakkaan arvoa maksimoiden (Merikallio & Haapasalo 2009, s. 

27). Kaikki perustuu DPR Constructionin mukaan hyvään suunnitteluun, jonka avulla 

pyritään maksimoimaan asiakkaan arvontuotto niin rakentamis-, käyttö- kuin ylläpito-

vaiheessakin, kuten kuvasta 27 voidaan havaita.  
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Määritä käyttäjän arvo

1

Suunnittele

2

3 Rakenna

4
Käytä

5 Ylläpidä

ValmistaEsivalmista

Taloudellinen

Sosiaalinen

Ympäristöllinen

 

Kuva 27. Prosessi-integraatio DPR Constructionia mukaillen (DPR Construction 

2014). 

 

Riskit ja palkkiot jaetaan tasapuolisesti, ja sidosryhmien menestys riippuu täysin projek-

tin onnistumisesta (Cohen, J. 2010. s. 4).  

 

IPD -mallissa solmitaan relaatiomallisin sopimuksin yhteen vähintään tilaaja, suunnitte-

lijat ja pääurakoitsija, ks. kuva 28. 

Pääarkkitehti

Tilaajan ja 
käyttäjän
edustaja

Pää-
urakoitsijan

edustaja

Rakenne-
suunnittelija

Ydintiimi

Rakennusurakoijat

Talotekniikka

Rakennusautomaatio

Purku-urakoija

Sisustusarkkitehti

LVI-urakoija

Kuntotutkija

Sisäilmaasiantuntija

Sähkö

Integroitu suorittava projektitiimi

Erikoissuunnittelu

 

Kuva 28. Esimerkki integroidusta projektitiimistä korjausrakennushankkeessa. 
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Osapuolten aikainen valinta yhdistettynä monipuolisen osaamisen integroimiseen tuot-

taa parempia suunnitteluratkaisuja ja helpottaa tuotannonohjauksen toteuttamista raken-

tamisvaiheessa (Ahmed & Forbes 2011). Kuva 29 ilmaisee ymmärryksen kehittymisen 

suhteessa aikaan. Rakentamisvaiheen ymmärryksen lisääntyminen vaikuttaa positiivi-

sesti arvontuottoon ja vähentää hukkaa. Tuotannonohjaus helpottuu, kun mahdollisia 

eteen tulevia ongelmia on pohdittu etukäteen yhteisesti. Perinteisen mallin toimintaperi-

aate osapuolten myöhäisillä valinnoilla, vähäisellä yhteistyöllä ja innovoinnilla sekä 

osaoptimoinnilla johtaa siihen, että yhteisymmärrys rakentamisvaiheessa on heikkoa, 

mikä puolestaan johtaa erilaisiin konflikteihin ja mahdollisesti aikatauluviivästyksiin 

(Matthews & Howell 2005 s. 47). 
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Kuva 29. Ymmärryksen kehitys IPD -mallissa on huomattavasti parempi kuin perintei-

sellä mallilla (mukaillen Howell 2007, s. 31, 36). 
 

IPD -mallin toteuttamiseen suositellaan käytettäväksi Last Planner systeemiä ja sen 

imuohjausta tavoitteiden eteenpäin viemiseksi ja virtauksen aikaansaamiseksi (Ahmed 

& Forbes 2011, s.183).  

3.8 Big Room 

Osapuolten yhteistä tavoitetta ja yhteisymmärrystä lisää myös IPD konseptiin läheisesti 

kuuluva Big Room työskentelytila. Se on huone, jonne tiimin jäsenet kokoontuvat sään-

nöllisin väliajoin ratkomaan esiin tulleita ongelmia ja päivittämään suunnitelmiaan. 

Kommunikointiin ei tarvitse käyttää sähköpostia tai muita välittäjiä, ja näin ollen vas-

taukset ja palaute saadaan heti.  Big Room -toimintamalli vaikuttaa hankkeen ajalliseen 

kestoon ja kustannuksiin positiivisesti tehokkuuden lisäännyttyä (Cohen 2010). Toimin-

nan läpinäkyvyys lisää koko tiimin kykyä tehdä yhteistyötä ketterästi ja tuloksellisesti 

(Kosonen 2014) 

 

Big Room -konseptin hyödyntäminen ei kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Monimut-

kaisessa kokonaisuudessa voi olla vaikea koordinoida työryhmien työskentelyä; kuka 

tekee töitä kenenkin kanssa ja milloin? Big Room työskentelyssä kaikkien ei pidä olla 
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paikalla koko ajan. Myös eri osapuolten roolit vaihtelevat projektin eri vaiheissa, jolloin 

tilaisuuksien suunnittelu ja vetäjän määrittäminen tulee erikseen huomioida. Liian mon-

ta osallistujaa voi sekoittaa Big Room -työskentelyä ja tehdä toiminnasta tehotonta. 

(Kosonen 2014) 

3.9 Visuaalinen ohjaus tuotannonohjauksessa 

Toyotan tuotantosysteemin perustat muodostuvat vakaista, standardoiduista ja luotetta-

vista prosesseista. Visuaalinen johtaminen on yksi elementti, joilla näitä prosesseja ta-

voitellaan. Mannin (2010, s. 53) mukaan lähes jokainen prosessi lean ympäristössä tulisi 

olla visuaalisesti kontrolloitu. Hyvä visuaalinen valvonta kertoo työntekijöille ja johta-

jille heti eteneekö prosessi suunnitellusti vai poikkeaako se siitä jotenkin. Ideaalitilan-

teessa siitä saa yhdellä silmäyksellä käsityksen prosessin kulusta (Greif 1991, s. 109). 

 

Kattman, Corbin, Moore ja Walsh esittivät tutkimuksessaan Visual workplace practices 

positively impact business processes (2012, s. 427), että visuaalisen työympäristön tulee 

vastata kuuteen kysymykseen, jotka ovat: 

 

1. Mitä työtä tehdään? 

2. Miksi sitä tehdään? 

3. Milloin sen pitää olla tehty? 

4. Mitä ongelmia/kysymyksiä on olemassa? 

5. Onko asiakas tyytyväinen? 

6. Mitä on valmiusaste? 

 

Kattman et al. (2012, s. 416) mukaan 75 % oppimisesta tapahtuu näkemällä, mikä myös 

osaltaan tukee visuaalista johtamista ja ohjaamista. Visuaalisuus luo informaatiokentän, 

josta ihmiset kykenevät imemään tietoa aina kun tarvitsevat vain katsomalla ympäril-

leen; tietoa ei siis työnnetä väkisin henkilöille, vaan tiedonsiirtyminen perustuu yksilön 

omaan vapaaseen tahtoon (Tezel, Koskela & Tzortzopoulos 2011; Greif 1991).  

 

Tuotannonohjauksen erikoistutkija, Lean kouluttaja Ilkka Kouri (2009) mainitsee visu-

aalisen ohjauksen tavoitteiksi: 

 

 Virtauksen tehostamisen ja lisäarvon tehokkaamman tuottamisen asiakkaalle 

 Kurinalaisuuden kehittämisen 

 Kehitystyön aktivoimisen 

 Ongelmien ja poikkeamien havaitsemisen  

 Tilannetietoisuuden kehittymisen 

 Prosessin tilan nopean analysoimisen 

 Ohjeiden ja standardien noudattamisen seurannan 
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Tutkijan havaintojen mukaan siis esittämällä aikataulu ja projektin tavoitteet sekä sen 

kulku visuaalisin keinoin lisätään prosessin läpinäkyvyyttä sekä näin ollen tehostetaan 

osapuolten välistä ymmärrystä. Tämä lisää mahdollisuutta tunnistaa ja ratkaista potenti-

aaliset tuotannon ongelmat ennaltaehkäisevästi.  

 

3.10 Tahtiaikatuotanto ja -suunnittelu 

3.10.1 Mitä on tahtiaikasuunnittelu 

Tahtiaikasuunnittelu on rakennusalalla varsin uusi ja vähän käytetty menetelmä. Siihen 

liittyvän tuotantotason käyttäminen ei puolestaan ole rakennusalalle uusi asia. Yhdys-

valloissa rakennusalan ammatinharjoittajat talonrakennuksessa ovat käyttäneet kysyn-

nän hallintaa ja jopa virtaustuotantoa tasapainottamaan resursseja ja pienentämään lä-

pimenoaikaa. Bullhoes et al. (2006) osoittivat, että kontrolloimalla betonirakenteiden 

tuotantoa käyttämällä pieniä ja toistuvia syklejä eri työvaiheissa, siis tahtiaikaa, päästiin 

parempiin tuloksiin tuottavuudessa sekä vähennettiin läpimenoaikaa ja hukkaa. Tahtiai-

kaa on käytetty kansainvälisesti menestyksekkäästi myös talonrakentamisessa, valmista-

loelementtien valmistamisessa sekä moottoriteiden rakentamisessa (Wardell 2003, Va-

larde et al. 2009 ja Fiallo & Howell 2012). Virtauksen tahdittaminen ja tasaisen virtauk-

sen aikaansaaminen onnistuu vakioiduilla menetelmillä ja valmisosatuotannon avulla. 

Tahtiaikatuotannon ja -suunnittelun soveltuvuus myös korjausrakennusalalle johtuen 

sen osin teollisesta luonteesta onkin kiistatta selvää.  

 

Tahtiaikasuunnittelu perustuu Toyotan tuotantosysteemiin (Toyota Production System, 

TPS), jonka keskeinen idea on lisätä virtausta vähentämällä hukkaa. Tuotantosysteemin 

peruspilari JIT (Just-in-time, juuri oikeaan aikaan) on yksi sen kansainvälisesti eniten 

käytetyistä ominaisuuksista. Sen perustarkoitus on imeä ylävirran tuotantoa vain sen 

verran kuin alavirrassa on tarvetta, sekä varmistaa että kukin osaprosessi sisältää oikean 

määrän oikeita osia ajallaan. Tämä vähentää keskeneräisen työn (WIP) määrää sekä 

lyhentää siten läpimenoaikaa (Tommelein & Weissenberger 2012). JIT sisältääkin Like-

rin (2006, s. 33) mukaan: 

 

 Ajan tahdistuksen suunnittelun 

 Jatkuvan virtauksen 

 Imuohjauksen 

 Nopeat linjanvaihdot 

 Integroidun logistiikan 

 

Yllä mainitut elementit muodostavat perustan teolliselle tuotannolle ja tahtiaikasuunnit-

telulle. Tahtiaika onkin siten lean -tuotannon avainkäsite. Se ei ole tavoite joka pitäisi 

pyrkiä ylittää, vaan pikemminkin tavoite, johon tulisi tähdätä, sillä:  
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 Tuottamalla suunniteltua tahtiaikaa nopeammin syntyy ylituotantoa ja hukkaa. 

 Tuottamalla suunniteltua tahtia hitaammin syntyy pullonkauloja jotka estävät 

tuotteen toimittamisen asiakkaalle määräajassa. 

 

Tahtiaika on yhden tuotteen tai komponentin valmistamiseen käytettävissä oleva aika, 

kun käytettävissä oleva työaika jaetaan asiakaskysyntämäärällä (Frandson et al. 2013 ja 

Fiallo & Howell 2012): 

 

Tahtiaika = Suunniteltu tuotantoaika / asiakaskysyntä 

 

Taulukossa 6 on esitetty yksinkertainen laskentaesimerkki, kun asiakas vaatii, että päi-

vässä valmistuu 2 komponenttia. 

 

Taulukko 6. Tahtiajan yksinkertainen laskentaesimerkki. 

Nimike Data ja laskelmat 

Vuoron pituus (A) 8 h (480 min) 

Tauot (B) 2*15 min + 30 min lounas = 60 min 

Suunniteltu tuotantoaika (C) A- B = 420 min 

Asiakkaan kysyntä (D)  2 osaa 

Tahtiaika C / D = 420 min / 2 osaa = 210 min/osa 

 

Asiakas on siten luonut tuotannolle tahdin, joka määrää, että yhden osan on valmistutta-

va 210 minuutissa eli kolmessa ja puolessa tunnissa.  

 

Rakennushankkeessa tahtiaika voidaan kuvata myös esimerkiksi kerroksen valmistu-

misajan ja sen työkohteiden määrän mukaan kuvan 30 esittämällä tavalla: 

 

Kuva 30. Tuotantojunan eteneminen kerroksessa (Salminen 2014). 
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Kuvan mukaisesti, kerroksessa on viisi työkohdetta ja yhdessä kohteessa tehdään yhdel-

lä työryhmällä päivä töitä, jonka jälkeen vaihdetaan seuraavaan kohteeseen. Tahtiaika 

on siten yksi päivä. Tuotantojunan vaunut, eli siis työryhmät liikkuvat osakohteesta toi-

seen tasaisesti ja rakentamiselle tyypillinen poukkoilu jää pois.  

3.10.2 Mihin tahtiaikaa käytetään? 

Tahtiaikaa käytetään tuotannon suunnitteluun sekä prosessin virtauksen parantamiseen.  

Onkin olemassa kaksi erilaista, mutta kuitenkin toisiinsa liittyvää tapaa käyttää tahtiai-

kaa. Molemmat ovat päteviä ja hyödyllisiä menetelmiä; eroavaisuus tulee siitä, että ne 

tarkastelevat asiakkaan kysyntää eri perspektiivistä:  

 

 Suunnittelunäkökulma: Käytä tahtiaikaa tavoitteen asettamiseen Kaizen näkö-

kulmasta. Eli keskity tekemään parannuksia tuotantoprosessiin, jotta se voi vas-

tata asiakkaiden kysyntään. 

 Tuotantonäkökulma: Käytä tahtiaikaa ohjaamaan tuotantoa reaaliaikaisesti ta-

voitteeseen.  

 

Tahtiaikatuotanto on hyödyllinen konsepti kysynnän ja tarjonnan resurssien tasapainot-

tamiseen tuotannossa. Se on yksinkertaisinta käyttää tilanteissa, joissa resurssit ovat 

jatkuvasti tiedossa, mutta tuotannon tasapainottamisen ja virtauksen kannalta sen voi 

olla erittäin käyttökelpoinen menetelmä tilanteissa, joissa kysyntä vaihtelee ja aikare-

surssit ovat epäsäännöllisiä (Using Measurements - Takt Time).  

 

Kuten aikaisemmin todettiin, virtauksen tahdittaminen onnistuu helpoiten vakioitujen 

menetelmien ja valmisosien avulla. Tahtiaikatuotanto onkin osa standardointiprosessia. 

Standardoinnin tarkoituksena on yhdistää ja vakiinnuttaa parhaat metodit tehokkuuden 

optimoimiseksi. Se sisältää kolme elementtiä; tahtiajan, työskentelyjakson ja tuotanto-

varaston. Standardoitu työ auttaa eliminoimaan epätoivottua varianssia niin työn laadus-

sa kuin ajassa, mikä puolestaan vähentää virheiden mahdollisuutta (Vorne). 

 

Sekaannuksen välttämiseksi on hyvä vielä käydä läpi erilaisia aikaan liittyviä termejä. 

Tahtiaika, läpimenoaika (cycle time) ja ideaalinen läpimenoaika (ideal cycle time) voi-

daan helposti sekoittaa keskenään, sillä ne kaikki kertovat tuotteen tai rakennusosan 

valmistamiseen kuluvan ajan. Kuinka ne sitten eroavat toisistaan? 

 

 Tahtiaika kertoo millä tahdilla rakennusosa/komponentti tulee valmistua tyydyt-

tääkseen asiakkaan kysynnän. Sitä käytetään tuotannon rytmittämiseen ja se on 

laskennallinen aika. 
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 Läpimenoaika on aktuaalinen aika joka kuluu rakennusosan/komponentin val-

mistamiseen. Käytetään ymmärryksen lisäämiseen tuotantoajan vaihteluissa ja 

sen vaikutuksista. On mitattu aika.  

 Ideaalinen läpimenoaika on teoreettisesti nopein mahdollinen aika, jolla raken-

nusosa/komponentti voidaan valmistaa.  

 

3.10.3 Miksi kehittää tuotantoaikataulu käyttämällä tahtiaikaa? 

Miksi ylipäätään kehittää tuotantoaikataulu käyttämällä tahtiaikaa? Jotta sen käyttämi-

nen olisi likimainkaan perusteltua, tulee siitä saada selkeitä hyötyjä verraten perintei-

seen aikataulusuunnitteluun.  

 

Tahtiaikasuunnittelun lähtökohtana on keskustelu eri toimijoiden kanssa siitä, kuinka 

työt tulisi hoitaa. Yhdessä pullonkaulojen löytäminen on tehokkaampaa ja yhteisymmär-

rykseen pääseminen projektin kannalta parhaasta töiden suoritusjärjestyksestä helpottuu. 

Yhteisen keskustelun kautta eri työporukat tietävät tarkalleen mitä ja missä heidän pitää 

milloinkin tehdä työtä. Oman työn vaikutus muihin töihin ja niiden tahdistava vaikutus 

selkeytyy. Hyvin laadittuun tahtiaikasuunnitelmaan pystyy myös luottamaan; tällöin ei 

tarvitse käyttää aikaa vaihtoehtoisten tai korvaavien töiden suunnitteluun (Frandson et 

al. 2013).  

 

Työn edistymisestä saadaan välitöntä palautetta koska työyksiköt ovat suhteellisen pie-

niä; tieto siitä, onko työtahti oikea ja täyttävätkö laatuvaatimukset seuraavan työvaiheen 

tarpeet tulee yhden tahdin päästä. Väärä, tuotantoa sekoittava tahti huomataan näin ollen 

helposti. Koska edistymistä seurataan pienemmissä erissä, tehokkuus voi myös luontai-

sesti olla parempaa. Aikaa ei jää niin paljon hukattavaksi (Frandson et al. 2013). Tavoit-

teiden asettaminen käyttämällä tahtiaikaa esimerkiksi päivittäisestä tuotantonopeudesta 

on osoittautunut tehokkaaksi, sillä tuotanto pyrkii suuntautumaan tavoitetta kohti jos se 

on ymmärrettävä ja selkeästi saavutettavissa (Fiallo & Howell 2012). 

 

On kuitenkin huomioitava, että tahtiaikatuotanto ei tarkoita hutiloimista. Se ei kannusta 

varsinaisesti tekemään työtä nopeammin, vaan tasaisemmalla tahdilla, jolloin tiedetään 

mitä tehdään ja hukka karsiutuu automaattisesti vähemmäksi. Sanonta ”tasaisesti etene-

vä kilpikonna voittaa poukkoilevan jäniksen” kuvastaa tahtiaikatuotantoa varsin oivalli-

sesti.  
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3.10.4 Tuotantosuunnittelun prosessi käyttämällä tahtiaikaa 

Frandson, Berheden ja Tommelein (2013) mainitsevat tahtiaikasuunnitteluprosessin 

sisältävän kuusi vaihetta:  

 

1. Kerää tietoa. 

2. Määrittele työalueet (vyöhykkeet). 

3. Ymmärrä työryhmien sekvenssi/järjestys. 

4. Ymmärrä yksittäisen työvaiheen kesto. 

5. Tasapainota työn virtaus. 

6. Luo tuotantosuunnitelma. 

 

Vaihe 1- Tiedon kerääminen: Työvaihe työvaiheelta, tunnistetaan mitä töitä pitää tar-

kalleen ottaen missäkin paikassa tehdä. Yksi keino tiedon keräämiseen on värittää poh-

japiirrokseen eri väreillä eri työvaiheiden työnjohtajien johdolla työt, mitä he arvelevat 

päivässä pystyvänsä suorittamaan. Prosessi auttaa tunnistamaan tehtävien halutut kestot 

ja yksittäisten työtehtävien tuotantosuunnitelman. Pohjapiirrosvärityksen avulla myös 

tunnistetaan luonnolliset keskeytykset työssä, kuten erilaiset palo-osastot ja alueet, jotka 

tarvitsevat katkon, kuten liikuntasaumarajat. Lisäksi väritys auttaa tunnistamaan luon-

nollisen työjärjestyksen. Vaikka väritys antaa oleellisen panoksen tahtiaikasuunnittelu-

prosessille, on kuitenkin epätodennäköistä että työt etenisivät juuri niin kuin on tässä 

värityksessä näytetty. 

 

Vaihe 2- Työalueen määritys: Tahtiaika määrittyy sen mukaan, kuinka pitkään eri 

työvaiheilla on mahdollisuus työskennellä missäkin vyöhykkeessä tai työalueella. Sen 

mukaan vyöhykkeet ovat alueita joita työryhmät kontrolloivat. Ideaalitilanteessa alueet 

ovat jaoteltu työvaiheisiin, jotka kestävät ajallisesti saman verran. Tässä vaiheessa tahti-

aika on kuitenkin vielä määrittelemättä, sillä tietoa ei ole tarpeeksi.  

 

Vaihe 3- Työryhmien järjestys: Ymmärtääkseen työryhmien välisen sekvenssin, täy-

tyy työryhmien järjestää koordinointitapaaminen, jossa he keskustelevat siitä, missä 

järjestyksessä he lohkossa työskentelevät. Miten työryhmä kulkee lohkon läpi, mitkä 

ovat tätä edeltäneet ja jäljessä tulevat työryhmät sekä kuinka monta tahtia kukin työ-

ryhmä tarvitsee työn loppuunsaattamiseksi, ovat kaikki olennaisia kysymyksiä. Käänne-

tyn vaiheaikataulun imuohjauksella saadaan lohkon yleinen työjärjestys, mutta yksityis-

kohtaisempi tieto työjärjestyksestä on tarpeen luotettavaa tahtiaikasuunnitelmaa tehtäes-

sä.  

 

Vaihe 4- Työn virtauksen tasapainottaminen: Vaiheen 2 ja 3 kombinaation ymmär-

täminen mahdollistaa työn virtauksen tasapainottamisen. Keskeisimmät kysymykset 

tuotantosuunnittelun tässä vaiheessa ovat: Minkä työryhmän pitää hidastaa ja minkä 

nopeuttaa tahtia, kuinka vyöhykkeet vielä tarkentuvat virtauksen tasoittamiseksi? 
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Vaihe 5- Yksittäisen työvaiheen keston ymmärtäminen: Työn virtauksen tasapainot-

taminen vaatii ”kokeilukierroksen”, joka määrittää työvaiheille tarkemmat kestot. Nämä 

kokeilukierrokset tai esitutkimukset ovat tärkeitä suunnitelman relevanttiuden varmis-

tamiseksi ja tietojen päivittämiseksi. Työn virtauksen tasapainottaminen ei kuitenkaan 

ole asia, mikä tapahtuu välittömästi. Se tasapainottuu vähitellen tahtiaikatuotannon 

käyttöönoton myötä.  

 

Vaihe 6- Tuotannon suunnittelu: Tahtiaika on nopeus, jolla tuotanto etenee tasaisesti 

läpi lohkon. Käyttämällä tätä tuotantotasona, voidaan vyöhykkeet jakaa vielä pienem-

piin osakokonaisuuksiin. Tämän seurauksena saadun lyhemmän ajanjakson tarkoitukse-

na on tahtiajan ennustaminen; näin voidaan nähdä etukäteen, saavutetaanko haluttu tahti 

vai ei. Korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä heti, jolloin haluttuun tahtiaikaan on vielä 

mahdollista päästä, eikä tuotanto täten häiriinny. (Frandson et al 2013 s. 533).  

3.10.5 Haasteet tahtiaikatuotannossa 

Vaikka tahtiaikatuotanto vaikuttaakin pätevältä tuotantomuodolta, jonka avulla monia 

perinteistä rakentamista vaivaavista ongelmista saataisiin kuriin, ei se suinkaan ole rat-

kaisu kaikkiin ongelmiin. Sitä voidaan menestyksekkäästi käyttää vain kohteissa, jotka 

sisältävät paljon toistoa. Näin ollen rakentamiseen soveltaminen onnistuu parhaiten tois-

tuvan tilakorjauksen kohteissa, joissa tilakohtainen rakennusaika on lyhyt, ja joissa on 

selvästi tiedossa tehtävät työt.  

 

Kriittinen vaihe tahtiaikasuunnittelussa on löytää töitä tahdistavat työt, niin sanottu pul-

lonkaula, jonka mukaan muita töitä voidaan tahdistaa. Ei ole useinkaan hyödyllistä yrit-

tää nopeuttaa jo valmiiksi nopeasti etenevää työtä, vaan löytää pullonkaula joka hidastaa 

muita töitä, yrittää kehittää sen suorittamista ja jopa tarvittaessa hidastaa muita töitä 

siten että töiden tuotantonopeus olisi suhteellisen samanlainen. Tuotannon tasaus onkin 

tahtiaikatuotannon haasteellisimpia tehtäviä erityisesti rakentamisessa, joka tyypillisesti 

sisältää paljon erilaisia ja kestoiltaan vaihtelevia töitä. Tuotannon tasauttamista vaikeut-

taa lisäksi eri työryhmien väliset urakkarajat. 

 

Yhtenä haasteena tahtiaikatuotannon suurempaan hyväksikäyttöön on varmasti sama 

kuin monilla muillakin uusilla menetelmillä; uutena menetelmänä sitä vierastetaan ja 

arastellaan, toisaalta tiedon puute usein ehkäisee käyttöönottoa vaikka halua ja tahtoa 

olisikin.   
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3.11 Yhteenveto 

3.11.1 Tuotannonohjauksesta opittua 

Toyotan tuotantofilosofia luo perustan käsitellyille uusille menetelmille. Siitä pohjautuu 

Lean Construction, joka rakentuu TFV -tuotannon teoriasta ja LPDS -

projektikohtaisesta tuotantosysteemistä sekä joukosta itseohjautuvia sosiaalisia systee-

mejä. TFV sisältää kolme erilaista tuotannon näkökulmaa; transformaatio-, virtaus-, ja 

arvontuottonäkökulman, kuva 31.  

Arvo

Virtaus

Muunnos

Osaprosessi 1 Osaprosessi 2 Osaprosessi 3

Panos,
vaatimukset

Lopputuote,
Vaatimusten 
täyttyminen?

TFV - teoria

Perinteinen malli
Panosten hinta Lopputuotteen hinta

 

Kuva 31. TFV -teorian näkökulmien eroaminen perinteisestä mallista. Vaatimusten 

täyttyminen edellyttää kaikkien kolmen näkökulman yhteistoimintaa.  

 

Perinteisen tuotantosysteemin keskittyessä lähes yksinomaan muunnosnäkemykseen ja 

arvon määrittämiseen lopputuotteen ja panosten välisenä erotuksena, TFV -teorian mu-

kaan asiakkaan saama arvo realisoituu vasta valmiissa tuotteessa, muunnosten ja niiden 

välissä tapahtuvan tuotannon virtauksen summana siinä määrin kuin asiakas kokee vaa-

timustensa täyttyneen.   

 

LPDS soveltuu tuotantosysteeminä TFV -tuotannon teorian periaatteisiin, ja pyrkii nou-

dattamaan kaikkia sen kolmea näkökulmaa asiakkaan saaman lopullisen arvontuoton 

maksimoimiseksi. LPDS kuvaa vaiheet, joiden avulla projekti toimitetaan asiakkaalle. 

Eri vaiheet linkittyvät toisiinsa mahdollistaen tiedon esteettömän virtauksen ja jatkuvan 

oppimisen. Kehityksen viitekehyksenä toimivan LPDS:n hyötyjen maksimoiminen 

edellyttää IPD -mallin käyttöönottoa.  

 

Last Planner on yksi tärkeimpiä uusia tuotannonohjauksen työkaluja joka on syntynyt 

Lean Constructionin periaatteista. Se perustuu imuohjaukseen ja sitä kautta tehtävien 
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aloitusedellytysten jatkuvaan varmistamiseen. Toisin kuin perinteinen tuotannonohjaus 

joka pyrkii ylläpitämään tuotantoa ja pitämään tiukasti kiinni aiemmin laadituista aika-

tauluista, Last Planner mukautuu tehtävien mukaisesti ja suorittaa tehtävät, joiden edel-

lytykset ovat kunnossa. Aikatauluja siis päivitetään tuotannon mukaan vastaamaan to-

dellista, realistista tilannetta, mutta kuitenkin tavoitteet huomioiden. Sen hyödyt konkre-

tisoituvat sitä paremmin, mitä laajemmin se yhdistää projektin eri osapuolia ja mitä pa-

remmin osapuolet ymmärtävät Lean periaatteita (Merikallio & Haapasalo 2009, s, 39).  

 

Visuaalinen ohjaus liittyy vahvasti Lean Constructionin yleisiin periaatteisiin läpinäky-

västä toiminnasta. Sen avulla tavoitteita voidaan asettaa ymmärrettävästi, jolloin oh-

jausvaikutus ja osapuolten tietoisuus projektista paranee. Yhtenä haasteena rakennus-

hankkeissa on usein ollut tiedonkulun ja viestinnän puutteet. Paremman visuaalisen oh-

jauksen avulla voitaisiin saavuttaa useita hyötyvaikutuksia samaan aikaan, kuva 32. 

Tietoisuus paranee

Ohjaus
paranee

Tavoitteet selkeytyy

Yhteistoiminta
paranee

Työkalut
Ohjeet

Tavoitteet…

Näkyvästi 
esillä

 
Kuva 32. Visuaalinen ohjaus luo puitteet monille hyötyvaikutuksille. 

 

Tahtiaikasuunnittelu on tuotannon tasapainottamisen ja virtauksen saavuttamisen keino. 

Sitä voidaan soveltaa etenkin suurissa, toistuvaa tilakorjausta sisältävissä kohteissa sen 

teollisen, toistoja sisältävän luonteen vuoksi. Se parantaa huomattavasti tuotannon en-

nustettavuutta ja lyhentää läpimenoaikaa. Standardoiminen ja vakiorakenneratkaisut 

liittyvät läheisesti tahtiaikatuotantoon ja helpottavat tahtiaikasuunnitteluprosessia pois-

tamalla tuotannon varianssia. Rakentamisen erotessa liukuhihnatuotannosta, jonne tahti-

aika on alun perin sovellettu, ovat sen tahtiaikatuotannolliset haasteet kuitenkin merkit-

täviä.  

3.11.2 Johtopäätökset – ratkaisuja ongelmiin 

Kehitysprosessiin ja uuden oppimiseen liittyy kuitenkin aina sudenkuoppia. Merikallion 

ja Haapasalon (2009, s. 38–39) mukaan useat organisaatiot ovat lähteneet Lean kehitys-

työssään liiaksi ”työkalu edellä” ja kadottaneet laajempien hyötyjen mahdollisuuden. 

Työkaluista ja metodeista on saatavat hyödyt voidaan parhaiten maksimoida kun ym-

märretään Lean tuotantofilosofia sekä otetaan samanaikaisesti käyttöön tarvittavia työ-
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kuja. Lean ajattelu on kiistämättä relevantti kehitysmalli ja lähestymistapa rakennusalan 

haasteisiin. Kehittäminen edellyttää toimijoiden pitkäjänteistä yhteistyötä, jossa tavoit-

teena tulee olla asiakastyytyväisyyden ja tilaus-toimitusketjun tuottavuuden maksimoi-

minen. Kehittyminen vaatii kulttuurin muutosta. Sitä ei kuitenkaan voi muuttaa suoraan, 

vaan tulee keskittyä tekijöihin, jotka vaikuttavat kulttuurin muuttumiseen. Ihmisten li-

sääntynyt ymmärrys siitä, miten arvo muodostuu asiakkaalle ja miten hukkaa voidaan 

eliminoida, ovat lähtökohtia kulttuurin muutokselle. 

 

Työntekijöiden ottaminen mukaan toiminnan kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen 

luovat kaivattua kulttuurin muutosta tuotannon kaikilla tasoilla. Tuotannonohjauksen 

kehittäminen ja parantaminen on luonnollisesti vahvasti sidoksissa työntekijöihin, eli 

ihmisiin joihin ohjaus vaikuttaa. Korjausrakentamisessa lisäksi asiakkaan vaikutus tuo-

tannonohjaukseen on otettava huomioon. 

 

Edellisessä yhteenvetokappaleessa 2.7 listattuihin ongelmakohtiin uudet menetelmät 

tarjoavat relevantteja ratkaisumalleja, mutta toisaalta oikein käytettynä myös perinteiset 

työkalut ovat osaltaan toimivia.  Kuva 33 linkittää työkalut, toimintamenetelmät ja on-

gelmakohdat yhteen. Se kuvastaa eri muuttujien sidoksellisuutta ja korrelaatiota toisiin-

sa. Esimerkiksi:  

 

 suunnitelmiin sitoutuminen, niiden seuraaminen ja ohjaaminen paranee visuaali-

sen ohjauksen, esimerkiksi valvontavinjettien tai paikka-aikakaavioiden avulla  

 lyhyen aikavälin suunnittelu (Last Planner) kaipaa uusiutuvasta tuotannonoh-

jauksesta tuttua tehtäväsuunnittelua rinnalleen  

 tahtiaikasuunnittelu vaatii elementtejä Last Plannerin imuohjauksesta, tarkasta 

tehtäväsuunnittelusta ja visuaalisesta ohjauksesta. 

 

Menetelmät siis nivoutuvat tosiinsa varsin luontevasti parantaen yhdessä yhteisymmär-

rystä ja laatua, vähentäen hukkaa ja lyhentäen läpäisyaikaa. Tutkijan havaintojen mu-

kaan täten perinteisten ja uusien menetelmien käyttö samanaikaisesti ei ole toisiaan 

poissulkevaa, vaan eri menetelmien käyttö juuri tilanteen vaatimalla tavalla on usein 

jopa suotavaa.  
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Last Planner
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Kuva 33. Työkalut määrittelevät toimintamenetelmät, joiden kautta ratkaistaviin on-

gelmiin pureudutaan. (Työkalu-työtapa/menetelmä -ongelma) 

 

Uudetkaan menetelmät eivät kuitenkaan ole toimivia, mikäli niitä ei haluta oppia tai 

ottaa käyttöön. Kaikki lähtee siis asenteista. Asenteista kehitystä ja uutuutta kohtaan, 

jotka ovat usein muutosvastarinnan sävyttäminä sangen negatiivisia muutosjohtamisen 

näkökulmasta. Toisaalta muutoksen vastustaminen saattaa tuoda esille asioita, jotka 

tekevät muutoksesta vieläkin paremman. (Stenvall & Virtanen 2007, s. 100–102).  

 

Useissa tilanteissa uudet menetelmät tarjoavat erinomaiset lähtökohdat ongelmien rat-

kaisemiseksi, mutta niiden oppiminen ja käyttöönotto sisältää, kuten todettua, omat 

haasteensa. Toisaalta olemassa olevat perinteiset työkalut antavat oikein käytettynä oi-

vat perusteet tuotannonohjauksen onnistumiselle. Palaaminen perusasioihin ei suinkaan 

ole takapakkia kehityksessä, vaan nimenomaan kehitystä, joka luo pohjan syvällisem-

mälle ymmärryksen kehittymiselle ja kokonaisprosessin hallinnalle. Onhan talonkin 

rakentaminen vaikeaa ilman kunnollisia perustuksia.  

 

Vaikka teoriat ongelmien takana ymmärrettäisiinkin, on suurena haasteena löytää ja 

kehittää konkreettisia työkaluja, joilla korjausrakentamisen kompleksisuuden aiheutta-

mia ongelmia tuotannonohjaukselle voidaan lieventää. Se, mitä menetelmiä kehitetään 

ja käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseksi voi olla hyvinkin tapauskohtaista ja 

riippuvaista organisaation toimintakulttuurista sekä henkilöstön osaamisesta.  Tämän 

vuoksi organisaation tai kohteen toimintatavat tulee ensin tuntea, jonka jälkeen työkalun 

kehittäminen on luontevampaa sekä tuottaa paremman kohdekohtaisen tuloksen.  
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4 TUTKIMUKSEN SUORITUS 

4.1 Yleistä 

Tässä luvussa kerrotaan miten tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin, jotta myöhem-

min tarkasteltavat tutkimuksen reliaabelius ja validius olisi helpommin todennettavissa.  

 

Empiirinen tutkimus ennen kehitystyötä jakaantuu havainnointiin, haastatteluihin sekä 

näiden tulosten analysoinnin seurauksena saatuun aineistoon. Tämän lisäksi tarkastel-

laan Kola -kyselytutkimuksen ja Constin työmaa -auditointien tuloksia aineiston luotet-

tavuuden lisäämiseksi. 

 

Luvun päähuomio on empiirisen tutkimuksen käytännön toteutuksessa. Tutkimusmene-

telmien yleiset teoriat, joiden perusteella käytäntö toteutetaan, löytyy luvusta 1. 

4.2 Havainnoinnin suorittaminen case-kohteissa 

Havainnointi suoritettiin kohdeyrityksen case-kohteissa 20.5.2014–22.8.2014 välisenä 

aikana. Havainnoinnilla pyrittiin kiinnittämään huomiota työmaiden tuotannonohjauk-

sen sujuvuuteen ja aikataulunhallintamenetelmien käyttöön. Havainnoinnin avulla vas-

tattiin tutkimuksen ensimmäiseen alaongelmaan; ”Minkälainen on kohdeyrityksen tuo-

tannonohjauksen nykytila?”. Tarkoituksena oli löytää tuotannonohjauksen toimintatavat 

ja sen kehityspotentiaali sekä täsmentää tutkimuksen pääongelman asettelua sen mukai-

sesti. Toisin sanoen pyrittiin siis selvittämään, minkälaista työkalua tuotannonohjauksen 

avuksi työmailla tarvittaisiin. Havainnointi siis tuki työkalun kehittämistä, jonka rapor-

tointi löytyy luvusta 6, ja antoi tietoa työkalun testaukseen ja tuloksiin, jotka löytyvät 

luvusta 7.  

 

4.2.1 Case 1 – Franzenia 

Yleistiedot kohteesta 

Ensimmäisenä case-kohteena on Franzenian rakennuksen peruskorjaus ja käyttötarkoi-

tuksen muuttaminen päiväkotikäyttöön. Rakennuspaikan osoite on Aadolfinkatu 10, 

00500 Helsinki. Urakkamuotona on projektinjohtourakka pääurakkana. Projekti toteute-

taan yhteistyöhankkeena (Project Partnering). Yhteistyösopimuksen osapuolina ovat 

tilaaja, rakennuttajakonsultti, projektinjohtourakoitsija (PJU), talotekniikkaurakoitsija, 
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pääsuunnittelija ja tekniikkasuunnittelija sekä mahdollisuuksien mukaan myös päävuok-

ralainen ja käyttäjä. 

 

Rakennus on valmistunut vuonna 1930. Kohteen korjausaste nousee yli 90 %:iin. Pe-

ruskorjauksessa puretaan 1960-luvulla rakennetut toimistohuoneet ja auditorio. Tämän 

lisäksi alapohja ja vesikatto uusitaan, julkisivut kunnostetaan, ikkunat ja ulko-ovet kor-

jataan tai uusitaan, talotekniikka uusitaan ja piha-alueet kunnostetaan. Rakennukseen on 

lisäksi tarkoitus rakentaa hissi ja nostin sekä puretun auditorion tilalle monitoiminen 

salitila varastoineen ja IV-konehuone varastotilojen ylle kahteen kerrokseen. Sisäilma-

luokan tavoitetaso on S2 ja puhtausluokka P1.  

 

Aikataulutilanne 

Kohteen rakentaminen aloitettiin joulukuussa 2014 ja sen oli määrä valmistua vuoden 

2015 helmikuun loppuun mennessä. Kohteessa käytettävänä aikataulumuotona on Pla-

net+ -ohjelmalla laadittu jana-aikataulu.  

 

Kohteen aikataulullisena erikoispiirteenä mainittakoon, että tilaaja (Helsingin Yliopisto) 

vaatii käytettäväksi Last Planneria, ks. kuva 34. Se otettiin käyttöön 20.5.2014 urakoit-

sijapalaverissa.  

 
Kuva 34. Last Planner laputusta Franzeniassa 20.5.2014. 

 

Kohteen aikataulutilanteesta lisää työkalun kehitysosion kappaleessa 6.3.2 Kehitystar-

peet.  
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4.2.1 Case 2 – Kiinteistö Osakeyhtiö Myyrinkulma  

Yleistiedot kohteesta 

Kohteessa on yksi vuonna 1969 valmistunut asuinkerrostalo, jossa on 5 asuinkerrosta, 

maanpäällinen kellarikerros sekä vesikatolla hissikonehuoneet. Asuntojen ikkunat avau-

tuvat nauhamaisesti pitkille julkisivuille. Rakennuksessa on kolme porrashuonetta ja 

yhteensä 40 asuntoa, joista 30 on parvekkeellisia. Porrashuoneiden yhteydessä on yh-

teensä kuusi (2+2+2) tuuletusparveketta. 

 

Kohteessa tehdään linjasaneeraus, sisätilojen kunnostus sekä parvekkeiden ja pihan osit-

tainen kunnostus. 

 

Aikataulutilanne 

Kohteen rakentaminen aloitettiin 19.5.2014 ja hankkeen oli määrä valmistua 

31.12.2014. Rakennusaika oli täten lyhyt, ja aikataulu myös kireäksi suunniteltu. Koh-

teeseen oli laadittu jana-aikataulu TCM Planner -ohjelmalla, mutta varsinaisia aikatau-

lunseurantatyökaluja ei ollut käytössä. 

 

Aikataulutilanteesta lisää niin ikään kappaleessa 6.3.2 Kehitystarpeet. 

4.3 Haastatteluiden suorittaminen  

Haastattelut toteutettiin 13.6.2014 – 18.7.2014 välisenä aikana. Haastattelukierros aloi-

tettiin lähettämällä haastateltaville sähköpostilla haastattelupyyntö, jossa esitettiin lyhy-

esti tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet sekä karkeasti haastattelun toivottu ajankohta. 

Haastateltavia henkilöitä oli kahdeksan.  

 

Haastatteluja suoritettiin rakennustyömaalla tuotannonohjauksen parissa työskentelevil-

le toimihenkilöille ja heidän esimiehilleen; tuotanto- ja työpäälliköille sekä laatu- ja 

kehitysinsinöörille. Työmaahaastattelut toteutettiin case-kohteissa käynnissä olevissa 

projekteissa, jolloin kysymysaihepiiri muotoutui hieman tarkemmin työn alla olevan 

vaiheen mukaan.  

 

Haastatteluteemat muotoutuivat siten teoreettisen viitekehyksen ja havainnoinnin avulla 

muodostuneen kohdekohtaisen synteesin mukaisesti. Haastattelukysymykset muodostet-

tiin tutkimusongelman kannalta mahdollisimman validiksi kirjallisuuskatsauksen sekä 

muun esiymmärryksen kautta siten, että luvussa 1.2 esitetyt empiiriset tutkimusongel-

mat saatiin ratkaistua.  Haastattelukysymykset ja -teemat löytyvät liitteestä 1.  

 

Haastatteluissa kerrottiin haastateltaville aluksi tutkimuskokonaisuudesta ja tutkimuksen 

liittymisestä laajempaan KoLa -hankkeeseen sekä siitä kuinka haastattelut liittyvät var-

sinaiseen kehitystehtävään. Teemahaastattelun luonteenomaisesti tarkkoja kysymyksiä 
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ei etukäteen määritelty vaan haastateltavien annettiin kertoa teema-alueista vapaasti 

haastateltavan kuitenkin ohjatessa haastattelua oikeisiin teemoihin. Teemojen käsittely-

järjestys vaihteli osittain haastattelutilanteen mukaan, ja usein haastateltavat vastasivat 

tuleviin teemoihin ja kysymyksiin jo aikaisemman asian yhteydessä.  

 

Haastattelujen kesto vaihteli tunnista kahteen ja puoleen tuntiin haastateltavasta riippu-

en. Haastattelujen aikana tehtiin muistiinpanoja tietokoneella avainsanoja ja päähuomio-

ta ylös merkiten. Reliabiliteetin varmistamiseksi haastattelut myös nauhoitettiin ja nau-

hat purettiin heti haastattelujen jälkeen sanasta sanaan. Puretun aineisto litteroinnista 

kerrotaan tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

4.4 Aineiston käsittely ja analysointi 

Haastattelujen analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalysointimenetelmää, jota 

pidetään kvalitatiivisen tutkimuksen pääanalysointimenetelmänä (Tuomi & Sarajärvi 

2002, s. 96). Sisällönanalyysissä on tarkoitus löytää aineistosta tutkimusongelman kan-

nalta kiinnostavia asioita sekä aineistossa ilmeneviä yleistyksiä ja samankaltaisuuksia, 

jotta tutkittavaa ilmiötä voidaan tulkita ja ymmärtää. Aineiston tiivistäminen, merkityk-

sien etsiminen sekä selkeän kuvauksen rakentaminen lisää tutkimuksen informaatioar-

voa (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 94–105).  

 

Sisällönanalyysiä on mahdollista tehdä aineistolähtöisesti (induktiivisesti), teorialähtöi-

sesti (deduktiivisesti) tai teoriaohjaavasti (abduktiivisesti, teoriasidonnaisesti). Aineisto-

lähtöisessä sisällönanalyysissä teoria rakennetaan tutkimusaineiston perusteella, kun 

taas teorialähtöisessä analyysissä aineiston analyysiä ohjaa jo valmiiksi muodostettu 

teoreettinen viitekehys. Tässä diplomityössä sovelletaan teoriaohjaavaa lähestymistapaa, 

jolloin teoria toimii analyysin tekemisen apuna, muttei siitä huolimatta rajatusti ohjaa 

johtopäätösten tekemistä kuten teorialähtöisessä analyysissä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

s. 96–116). Tutkimuksen analyysi tukeutuu teoreettisesti muodostettuun, haastatteluissa 

käytettyyn teemarunkoon.  

 

Haastatteluista ja havainnoinnista esiin tulleet asiat koottiin kuvan 35 tapaiseen matriisiin 

teemoittain. Matriiseita ei esitetä tässä työssä mutta niiden avulla aineiston jäsentely 

onnistui luontevammin. Haastatteluista poimittiin esiin tulleita tyypillisiä sekä mielen-

kiintoisia asioita korjausrakentamisen tuotannonohjauksesta. Nämä kursivoidulla teks-

tillä esiin nostetut asiat ovat aina yleisiä havaintoja, joita suurin osa- tai kaikki haastatel-

tavat mainitsivat, eivät täten pelkästään yhden haastateltavan mielipiteitä, vaikka ovat-

kin haastateltavien suoria lainauksia.  
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Asiakokonaisuus Usein esille nousseet seikat Mielenkiintoiset havainnot 

Asia 1   

Asia 2   

Asia 3   

Asia 4   

Kuva 35. Yksinkertaistettu esimerkkimatriisi haastatteluaineiston keräämiseksi. 

 

Analyysin tekeminen aloitettiin jo empiirisen tutkimuksen aikana, sillä tietojen tarkis-

tus, täydentäminen, ja aineiston järjestäminen muodostavat syklisen kehän jossa vaiheet 

seuraavat toisiaan. Analyysin eri vaiheissa käytettiin analysointitapaa, joka toi parhaiten 

vastauksen kyseessä olevaan ongelmaan. Teemoittelu, tyypittely, luokittelu ja jäsentely 

nivoutuivat näin analyysin edetessä luontevasti toisiinsa. Näiden menetelmien rajat eivät 

aina ole selkeitä joten usean menetelmän soveltaminen samanaikaisesti tuo usein pa-

remman lopputuloksen.  

 

Tutkimuksen työmaakohtaisen empiirisen aineiston ja haastatteluiden lisäksi sekä niiden 

tarkemman analyysin tueksi tarkastellaan KoLa -kyselytutkimuksen ja vuoden 2013 

Constin työmaa -auditointien tuloksia diplomityöhön soveltuvin osin. Näiden pintapuo-

lisen analysoinnin tarkoituksena on selvittää mihin asioihin tuotannonohjauksessa olisi 

juuri kohdeyrityksessä syytä kiinnittää huomiota. 
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5 TULOKSET 

5.1 KoLa -kyselytutkimus ja työmaa -auditoinnit  

Pienestä otoskoosta johtuen KoLa -kyselytutkimuksesta ei voi vetää suurempia yritys-

kohtaisia johtopäätöksiä. Tutkimuksen päällimmäinen havainto on kuitenkin varsin loo-

ginen; toimintatavat eivät eroa juurikaan alan suuremmista toimijoista varsinaisen toi-

mintajärjestelmän puuttumisesta huolimatta. Tämä voidaan selittää sillä, että nuoren 

yrityksen työntekijät ovat tuoneet toimintatapoja mukanaan aiemmilta työnantajilta ja 

toimintatavat ovat luonnollisesti sekoittuneet keskenään muodostaen toimivan kokonai-

suuden. Vastausten perusteella kerralla kuntoon – periaatetta noudatetaan työmailla 

huomattavasti muita useammin. Virheitä ei siirretä työryhmältä toisella ja työmaan am-

mattitaitoon luotetaan. Yhteisten toimintatapojen puuttuminen ehkäisee kuitenkin yri-

tyksen kokonaisvaltaisen kehittymisen; on vaikea asettaa tarkkaa kehityskohdetta kun 

lähtötason mittaaminen on epämääräistä ja toimintatavat vaihtelevat. 

 

Työmaa -auditoinnit kattoivat vuoden 2013 aikana 10 työmaata ja sisälsi kohteita jokai-

sesta liiketoimintayksiköstä. Heikoiten hallitut asiakokonaisuudet olivat tehtävänohjaus 

ja laadunvarmistus, kustannusohjaus sekä aikatauluohjaus. Työntekijöiden erilaisista 

taustoista johtuen vaihtelua esiintyi suuresti jokaisessa asiaryhmässä asiakastoimintoja 

lukuun ottamatta. Tämän vuoksi nähdään tarvetta yhteisille ohjeille, käytännöille ja do-

kumenttipohjille. Tuotannonohjauksen systemaattinen kehittäminen ja yhtenäistäminen 

luovat raamit kyseisten heikosti hallittujen asiakokonaisuuksien hoitamiseen.  

 

Yhtymäkohdat KoLa -hankkeen tulosten ja työmaa -auditointien välillä positiivisessa 

mielessä osoittavat asiakaslähtöisyyden korostumisen. Auditointien mukaan asiakastoi-

minnot ovat reilusti parhaiten hallittu asiakokonaisuus ja myös KoLa -hanke osoitti että 

asiakaslähtöisyydessä ollaan muita edellä. Tulos on rohkaiseva ja osittain looginenkin. 

Korjausrakentamisen luonteesta johtuen asiakkaan kanssa ollaan huomattavasti enem-

män tekemisissä kuin uudisrakentamisessa. Tämän vuoksi myös asiakaslähtöisyyden 

tulee olla sen vaatimalla tasolla. Kuvassa 36 on yrityksen vahvuudet ja heikkoudet koo-

tusti tuotannonohjauksen näkökulmasta työmaa -auditointien mukaan.  
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Vahvuudet Kehitettävää 

Asiakaslähtöisyys Tehtävänohjaus ja laadunvarmistus 

Hankinnat Kustannusohjaus 

Suunnittelun työmaaohjaus Aikataulunhallinta 

Toiminnan kehittäminen Osaamisen varianssi 

Asenne   

Kuva 36. Tuotannonohjauksen vahvuudet ja heikkoudet.  

 

Hyödyntämällä vahvuuksia sekä kehittämällä heikommin hallittuja asioita pysytään 

luomaan asiakkaalle tärkeää arvoa ja näin luomaan kilpailuetua.  

5.2 Haastatteluiden tulokset 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen haastattelututkimuksen tulokset ja vastataan tutki-

muksen toiseen alaongelmaan kohdeyrityksen näkökulmasta; ”Mitkä ovat korjausraken-

tamisen tuotannonohjauksen haasteet ja ongelmakohdat?”. Lisäksi aikeena oli pohjus-

taa työkalun kehittämistä ja kerätä laajempaa näkökulmaa ymmärryksen tueksi teorian 

ja työmaahavainnointien ohella. Kursivoidut kohdat ovat suora lainaus haastattelusta, 

mutta niitä on esitetty vain silloin, kun sama havainto on tullut esille useimmilta (yli 

50 %) haastatelluilta. Haastatteluiden rytmittämiseksi ja voimakkaiden mielipiteiden 

esille tuomisen tehostamiseksi haastateltaville esitettiin väittämiä, joiden tulokset on 

koottu visuaalisesti kyllä/ei -skaalalle.   

 

Vaikka diplomityön painopiste on rakennusvaiheen aikaisessa tuotannonohjauksessa, on 

sen ongelmien korrelaatioyhteys rakentamisen valmisteluvaiheeseen syytä tuntea. Haas-

tatteluissa havaitut haasteet ja erityishuomiot esitetään seuraavissa alakappaleissa esiin 

nousseiden tärkeimpien ongelmakenttien muodossa, joita ovat: 

 

1. Haasteet ja ongelmat hankkeen alkuvaiheessa 

2. Rakentamisvaiheen tuotannonohjauksen ongelmat 

3. Korjausrakentamisen vaikutus aikataulunhallintaan 

4. Aikataulunhallinnassa huomioitava 

5. Eri aikataulujen rooli 

6. Yhteistyön merkitys 

7. Uudet tuotannonohjausmenetelmät 

8. Visuaalisuus kattoteemana 
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5.2.1 Haasteet ja ongelmat hankkeen valmisteluvaiheessa 

Haastattelujen perusteella yhdeksi suurimmista tuotannonohjauksen ongelmista nousi 

erilaiset puutteet aikataulullisessa suunnittelussa. Ongelmat lähtevät konkretisoitumaan 

jo hankkeen alkuvaiheessa; usein uuteen projektiin hypätään lennosta, eikä näin ollen 

aikaa valmisteluille jää tarpeeksi. Jokaisen osapuolen huolellinen valmistautuminen 

hankkeeseen nähdään tärkeänä, mutta erityisesti hankintatoimen onnistuminen hank-

keen alkuvaiheessa on rakennusaikaisen aikataulunpidon kannalta hyvin kriittinen asia, 

jota ei haastateltavien mukaan usein muisteta. 

 

”Hankinnan merkitys aikataulun suunnittelussa on valtava. Siihen pitäisi pystyä luottamaan. 

Jos joku hankinta on unohtunut tai sen saapumisessa työmaalle on ongelmia, se voi heittää koko 

suunnitellun aikataulun romukoppaan.” 

”Alkuvaiheen panostus on suurin ongelma, ei aina aikaa, koska joudutaan hyppäämään vanhal-

ta työmaalta lennosta uudelle työmaalle. Ei aina jää aikaa valmistella. Alkuvaiheeseen pitäisi 

pystyä panostamaan enemmän. Pitäisi olla sopiva aika, jos liikaa aikaa niin valmistautuminen 

ei ole tehokasta.” 

  

Sopiva aika riippuu haastateltavien mukaan täysin kohteen ominaisuuksista ja kokonais-

resurssien suhteesta. Resurssien tyhjäkäyntikään ei ole kokonaistalouden kannalta edul-

lista. Ongelma ei pelkästään ole pääurakoitsijan toiminnasta riippuva, vaan tilaajien 

kireät aikatauluvaatimukset pakottavat nipistämään suunnittelusta ja aloittamaan hank-

keen jopa vajavaisilla suunnitelmilla. 

 

Toisaalta ongelmaksi nähtiin myös puhdas osaamattomuus; riippumatta käytetystä ajas-

ta, jos aikataulua ei osata suunnitella, niin se ei myös pidä. Tämän vuoksi aikataulukou-

lutusta nähtiin yleisesti ottaen erittäin tervetulleena asiana.  

 

Alkuvaiheen panostukseen ja sitä kautta tuotannonohjauksen onnistumiseen vaikuttaa 

suuresti myös lähtötiedot ja usein niiden puutteellisuus. Lähtötietoja ovat muun muassa 

kuntotutkimukset, eri suunnitelmat sekä aikataulusuunnittelijan henkilökohtainen ha-

vainnointi korjauspaikalla. Lähtötietojen osalta haastateltavat korostivat kokemuksen 

merkitystä; aikaisemmat korjauskohteet tuovat tietynlaista pelisilmää siihen, mitä ra-

kenne saattaa sisältää, ja siten varautuminen sekä lähtötietojen tarkkuus ovat usein pa-

remmalla tasolla. Puutteellisilla lähtötiedoilla suunnitelmiin tulee hurjasti epävarmuutta, 

mikä varsinkin korjausrakentamisen kompleksisessa kentässä kostautuu väistämättä 

aikataulun pitämättömyytenä. Tämä puolestaan johtaa ongelmiin häiriöiden ennakoin-

nissa rakennusvaiheessa.  

 

Vaikeusastetta hankkeen valmisteluvaiheessa lisää myös tilaajan määrittämä urakan 

kesto, joka haastateltavien mukaan on yleensä liian kireä; normaalikestoon harvoin 

päästään. Toteutuessaan liian kireä aikataulu aiheuttaa monenlaisia teknisiä ja laadulli-

sia ongelmia sekä eripuraa tilaajan ja urakoitsijan välille. 
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YHTEENVETO 

 Ongelmana: 

 Puutteet aikataulullisessa suunnittelussa ja ohjauksessa.  

 

 Ratkaisuna: 

1. alkuvaiheen riittävä panostus – hankinnat kriittisiä aikataulun kannalta 

2. osaamisen kehittäminen 

3. luotettavat lähtötiedot 

4. urakan keston määrittäminen oikein.  

 

5.2.2 Rakentamisvaiheen tuotannonohjauksen ongelmat 

Rakennusvaiheessa tuotannonohjauksen suurimmaksi ongelmaksi haastattelujen perus-

teella nousi aikataululliseen ohjaukseen liittyen töiden yhteensovittamisen ja eri urakoit-

sijoiden sitoutumisen aikatauluun. 

 

”…sitten kun töiden yhteensovittaminen on epäonnistunut, niin vähenee myös urakoitsijoiden 

sitoutuminen siihen aikatauluun. Se on ikään kuin noidankehä.” 

 

Huonosti yhteen sovitetut ja koordinoidut työt aiheuttavat siten aikatauluviivettä sekä 

puhtaasti aikataulullisen suunnittelun näkökulmasta että häiriöinä ja erilaisina ongelmi-

na urakoitsijoiden sitoutumattomuudesta johtuen. Tästä johtuen töiden koordinoiminen 

ja suunnittelu ennakkoon ovat jo lähtökohtaisestikin haasteellisessa korjausrakentami-

sen tuotannonohjauksessa erityisen tärkeässä roolissa.  

 

Yhteensovittamista helpottaa haastateltujen mukaan huolellisesti ennakkoon ja yhdessä 

mietitty aikataulu; tällöin ollaan vielä hyvässä yhteishengessä, kun taas tunteiden kuu-

mennuttua rakennusvaiheessa aikataulusta sopiminen on huomattavasti ongelmallisem-

paa. 

 

Haasteelliseksi asiaksi töiden yhteensovittamisessa nousi urakkarajojen tarkka määrit-

täminen ja työryhmien ohjaaminen niiden mukaisesti.  

 

”Usein urakoitsijat tuppaavat tekemään vain sen mikä heille kuuluu, ja tästäkin pyritään usein 

lipsumaan urakoiden rajapinnoissa. Tästä johtuen työnjohdon tulee pitää huoli siitä, että ”peit-

to” tulee kattavaksi eikä rajapintoihin jää ongelmakohtia. 

 

Koska talotekniikan osuus korjausrakentamisen kustannuksista on hyvin suuri, siten 

myös taloteknisten ja rakennusteknisten töiden yhteensovittaminen on asia, jota haasta-

teltavat painottivat ja jonka puutteet aiheuttavat helposti ongelmia. 
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”Koska talotekniikalta ei meinaa saada kunnollista (valmiiksi työvaiheittain ja osakohteittain 

eriteltyä) aikataulua, niin se meinaa sitä, että töiden ohjaaminen on tosi tärkeää mikäli halu-

taan pysyä laaditussa aikataulussa. Ja tämä (yhteensovittaminen) on suuri haaste. Näistä aiheu-

tuvien ongelmien ehkäisyssä urakoitsijapalaverit ovat ehdottomasti kaikkein tärkein väline.” 

 

Talo- ja rakennusteknisten töiden yhteensovittamisen ongelmin olisi hyvä puuttua myös 

kumppanuuksien kautta: 

 

”Ongelmiin löytyy varmasti lääke kumppanuuden kautta. Pitäisi panostaa enemmän siihen että 

on vakioidut ja luotettavat kumppanit varsinkin talotekniikassa.” 

”Hirmu tärkeää saada oikeat kumppanit talotekniikkaan.” 

 

YHTEENVETO 

Ongelmana: 

 Puutteet töiden yhteensovittamisessa ja urakoitsijoiden sitoutumisessa aikatau-

luun. 

 Erityisesti taloteknisten töiden koordinointi. 

 

Ratkaisuna: 

 Kehittyneemmät urakoitsijapalaverikäytännöt – ongelmiin puuttuminen heti! 

 Luotettavat kumppanit. 

 Visuaaliset työkalut. 

 Last Planner. 

 

5.2.3 Korjausrakentamisen vaikutus aikataulunhallintaan 

Negatiiviset vaikutukset 

 

Kriittiseksi tekijäksi korjausrakentamisen tuotannonohjauksessa ja aikataulunhallinnas-

sa haastateltavat nostivat häiriöiden ennakoinnin varsinkin purkutöiden aikana, ks. kuva 

37. 
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Kuva 37. Korjausrakentamisen aikataulunhallinnan epäonnistuminen haastattelujen 
perusteella. 
 

Purkuvaiheen aikana häiriöiden todennäköisyys ja vakavuus on koko ajan korkeampi 

kuin muissa rakennusvaiheissa. Uudispuolella vastaavaa häiriöherkkyys ei ole tuttua.  

 

”Purkuvaihe on selkeä ongelmien aiheuttaja. Kun siitä selvitään aikataulullisesti, niin ollaan jo 

pitkällä. Uuden rakentaminenhan on tuttua.” 

 

Aikaisemmin mainitut puutteelliset suunnitelmat vaikuttavat paitsi suoraan aikatauluun 

myös häiriöherkkyyden lisääntymiseen. Yllätykset työn, ja varsinkin purkuvaiheen ai-

kana ovat korjausrakentamisessa enemmän sääntö kuin poikkeus. Tästä johtuen haasta-

teltavat nostivat esille suunnittelijoiden tärkeyden; heidän on oltava hereillä purkutöi-

den aikana.  

 

”Suunnitelmien olemassa olo purkuvaiheessa yllätysten jälkeen on ensiarvoisen tärkeää, tästä 

johtuen suunnittelijoiden resursseja tulisi olla varattuna.” 

 

Haastateltavien yhteinen viesti oli, että suunnittelijoiden resursseja ei ole varattu purku-

töiden aikana tarpeeksi. Syypäänä tilanteeseen arveltiin olevan kustannukset. Lyhyellä 

näkökulmalla nähtiin kustannussäästöjen tavoitteleminen varsinkin tilaajan ja suunnitte-

lijoiden kesken. 

 

”Ymmärtääköhän tilaajat kokonaistaloudellisimman vaihtoehdon päälle? Jos purkutyön aikana 

ei ole suunnitelmia niin koko homma seisoo ja aikataulut venyy.” 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Purku, yllätykset

Suunnittelijoiden resurssit

Puutteelliset suunnitelmat

Huono valmistautuminen hankkeeseen
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Resurssien joustava lisääminen purkutöiden ajaksi sai haastateltavissa kannatusta, mutta 

tästä uskottiin aiheutuvan tilaajalle välittömiä lisäkustannuksia mikä vähentää heidän 

kiinnostustaan varautua riskeihin. Toisaalta varmistamalla suunnittelijoiden resurssit 

varsinkin purkutöiden aikana mahdollisten häiriöiden aikatauluvaikutus minimoituisi, 

jolloin aikataulutavoitteeseen pääsy helpottuisi ja täten myös loppuvaiheen yleinen riite-

ly myöhästymisen syystä vähenisi. 

 

Suunnittelunohjauksen rooli koettiin valtavan tärkeäksi, kuva 38. 

Ei Kyllä

 
Kuva 38. Väite: ”Suunnittelunohjauksen rooli merkittävämpi kuin uudispuolella”, sai 

kannatusta. 

 

Ammattitaitoista, korjausrakentamiseen erikoistunutta suunnittelunohjausta tarvitaan 

erityisesti kahdesta syystä: 

 

 oikeiden asioiden suunnittelu 

 uniikit rakenneratkaisut. 

 

Työmaan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että suunnittelijoiden vähäiset resurssit ovat 

kohdennettu oikeisiin, rakentamisen ja kokonaisuuden kannalta tärkeisiin asioihin, eikä 

mahdollisesti merkityksettömiin detaljitasoisiin yksityiskohtiin, ennen kuin rakentami-

sen ääriviivat ovat selvillä. Lisäksi uniikit, usein uudisrakentamiseen verrattuna epätyy-

pilliset rakenneratkaisut kaipaavat ideointia ja vuorovaikutusta suunnittelun ja rakenta-

jan kanssa. Ideointia tuntuu tapahtuvan, varsinkin rakentajilla, mutta niiden hyväksi-

käyttäminen katsotaan haasteelliseksi puutteellisen kommunikoinnin ja suunnittelunoh-

jauksen vuoksi.  

 

Yhtenä suurimpana juurisyynä ongelmiin esiin nousivat vallitsevat sopimussuhteet, jot-

ka huomioivat tyypillisesti kustannuksia vain lyhyellä tähtäimellä sekä painottavat osa-

optimointia:  

 

”Loppupeleissä kilpailu-urakka on syypää tähänkin. Ei valittaisi aina kilpailu-urakkaa vaan 

yhteistoimintahankkeiden avulla pyrittäisiin kohti parempaa lopputulosta. Hyvä yhteistyö hel-

pottaisi tuotannonohjaustakin.” 

”Tää on kuitenki yhteistyötä, tai ainakin pitäs olla parhaassa tapauksessa, ja sitä kehittämällä 

saatais varmasti parempia tuloksia niin laadullisesti kuin aikataulullisestikin.” 
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Haastateltavat uskoivat sopimussuhteiden kehittämisen kohti aitoa yhteistoimintahank-

keita parantavan sekä laatua ja aikataulussa pysymistä, kuva 39. 

 

Ei Kyllä

 
Kuva 39. Väite: ”Aidot yhteistoimintahankkeet parantaisivat aikataulussa pysymistä”, 

sai kannatusta. 

 

Ongelmana kuitenkin nähtiin aitojen yhteistoimintahankkeiden toteuttaminen ja muu-

toksen aikaansaaminen nykyisiin toimintatapoihin.  

 

Positiiviset vaikutukset 

 

Negatiivisten vaikutusten lisäksi korjausrakentamisella katsottiin olevan myös positiivi-

sia vaikutuksia aikataulunhallintaan uudisrakentamiseen verrattuna, vaikka niitä ei niin 

hyvin osattukaan mainita ja tunnistaa, ks kuva 40. 

 

Kuva 40. Korjausrakentamisella katsottiin olevan aikataulunhallintaan myös positiivi-

sia vaikutuksia 

 

Uudisrakentamisen ollessa määrämuotoisempaa, jossa runko- ja vesikattovaihe tahdistaa 

tyypillisesti koko rakentamista, ei korjausrakentamisessa ole havaittavissa samankaltais-

ta tahdistavaa elementtiä. Toki purkuvaihe tahdistaa töitä, mutta yleensä on mahdolli-

suus aloittaa purkaminen myös jostain muusta kuin on alun perin suunniteltu.  
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Suurempi vapausaste - määrämuotoisuus
pienempää

Positiivisten vaikutusten realisointi pakottaa
suunnittelemaan varatyökohteet

Pakko olla "hereillä" - voi kääntää positiiviseksi
voimavaraksi
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”Mahdollisuuksia päästä lopputulokseen on useampia, uudisrakentaminen on määrämuotoi-

sempaa jossa runkovaihe tahdistaa koko rakentamista. Korjausrakentamisessa varatyökohteita 

enemmän mikäli purkuvaiheessa huomataan yllätyksiä, ja voidaan siirtyä varatyökohteisiin. 

Uudispuolella on tietty ennalta määrätty järjestys jolla homma pitää tehdä.” 

 

Tällöin työt pitää myös osata suunnitella hyvin. Varatyökohteisiin siirtyminen ei ole 

mahdollista mikäli niitä ei ole ennakolta suunniteltu.  

 

”Taas päästään siihen ennakkosuunnitteluun, positiiviset vaikutukset menetetään mikäli suun-

nittelu sakkaa.” 

 

Positiivisten vaikutusten realisointi töiden etenemisen suhteen häiriöiden ilmaantuessa 

siis vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja varatyökohteiden miettimistä.  

 

”Yllätysten ilmaantuessa purun aikana ei voi kaikkee työntää suunnittelijoiden niskaan, meillä 

pitää olla myös itellä mietittynä varatyömestat jotta työt ei turhaan seiso.” 

”Se on ihan perusajatus että kun tehään työn suunnitteluu niin pitäs aina olla mesta ja vaihto-

mesta. Mää ajattelen sen vielä silleen että pitäs olla vielä se kolmas mesta.”  

 

Kaikkien haastateltavien mielestä kuitenkin korjausrakentamisen aikataulunhallinta on 

luonteeltaan uudisrakentamista haastavampaa; muuttujia on enemmän ja asioiden korre-

laatiota ei ole aina helppo ymmärtää. Tämän johdosta on väistämättä koko ajan tiedos-

tettava hankkeen eteneminen ja sen tila. 

 

”Jos teet perusrakennusta niin se häiriö on paljon helpompi ottaa kiinni, mut korjausrakentami-

sessa se on iso haaste. Hereillä pitää olla paljon enemmän 

 

YHTEENVETO: 

Korjausrakentamisen luonteen vaikutus aikataulunhallintaan   

 

Negatiiviset vaikutukset:  

1. Häiriöiden ennakointi rakennusvaiheessa on haastavaa.  

2. Suunnittelijoiden resursseja ei ole tarpeeksi purkutyön aikana.  

 

  Positiiviset vaikutukset: 

1. Antaa mahdollisuuden vapaampaan työn suunnitteluun ja etenemiseen.  

2. Pakko olla ”työnpäällä” koko ajan.  
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5.2.4 Aikataulunhallinnassa huomioitava 

Haastatteluilla pyrittiin selvittämään erilaisissa korjauskohteissa huomioon otettavia 

asioita. Kokonaistilajärjestelykohteissa, joissa tyypillisesti on hyvin suuri korjausaste, 

tulee haastateltujen mukaan erityisesti huomioida kohteen huolellinen lohkottaminen 

suunnitteluvaiheessa. Lohkottamisen jälkeen töiden suunnittelu ja ohjaaminen on hel-

pompaa, ja häiriöihin varautuminen paranee lähes itsestään.  

 

”No kaikki lähtee lohkottamisesta. Sen jälkeen töiden jaksotus ja suunnittelu siten että työt pää-

see sujuvasti kulkemaan ilman venttaamista ja viiveitä. Se että purettu mesta on tyhjillään ja 

vapaana ilman työntekijöitä on rahan heittämistä hukkaan. Aika on se mikä ratkasee.” 

 

Toistuvan tilakorjauksen kohteet rakennetaan yleensä linjoittain. Näissä kohteissa yksi-

mielisesti tärkeimmäksi asiaksi haastattelujen perusteella nousi työnaikaisiin häiriöihin 

puuttuminen nopeasti. Nopealla puuttumisella voidaan estää vahinkojen moninkertais-

tuminen, sillä tehtävillä ja työryhmillä on suuri korrelaatio toistoja sisältävän luonteen 

vuoksi. 

 

”Näissä kohteissa yleensä on tosi kriittistä puuttuu häiriöön heti. Jos sitä ei huomata niin ollaan 

tilanteessa jossa yks urakoitsija on aiheuttanu ison ketjureaktion sekä kustannusten kertymiseen 

että aikatauluun. Tää vaikuttaa heti muihin urakoitsijoihin ja niiden sitoutumiseen.” 

 

Tämä johtuu puolestaan siitä, että varamestoja työlle ei toistuvan tilakorjauksen koh-

teissa liiemmin ole. Työt pitää tehdä juuri oikeaan aikaan oikeassa kohteessa. Muutoin 

vaikutetaan muidenkin urakoitsijoiden työsuoritukseen ja aikatauluun sitoutuminen vä-

henee kautta linjan. Taas toisaalta, tyypillisesti toistuvan tilakorjauksen työvaiheiden 

kestot ovat lyhyitä, ja niiden seuraaminen tämän vuoksi helppoa. Toistuvan tilakorjauk-

sen kohteissa aikataulun täsmällinen pitävyys on täten ensiarvoisen tärkeää. Tämän 

vuoksi aikataulun mahdollinen hienosäätö ensimmäisen toiston jälkeen on tärkeää myö-

hempien vaiheiden aikataulunpidon vuoksi. 

 

Oli korjauskohde sitten kokonaistilajärjestely, toistuva tilakorjaus tai käyttäjän ajoittama 

korjauskohde, yleinen huomio aikataulunhallinnasta on, että kaikista halvinta on puuttua 

poikkeamaan heti vaikka sitten työryhmiä lisää palkkaamalla, jos poikkeamalla on vai-

kutusta aikataulussa pysymiseen.   

  

”Meni monta vuotta ennen kun tajusin että on paljon halvempaa palkata heti lisää työ-

ryhmiä aikatauluun vaikuttavien häiriöiden kiinnisaamiseksi kuin että koittaa nopeuttaa 

työtahtia olemassa olevilla miehillä.” 

 

Toisaalta häiriöihin voidaan hyvin puuttua ja varautua myös kunnollisella varatyökoh-

teiden ennakkosuunnittelulla, mikäli mahdollista.   
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YHTEENVETO 

Kokonaistilajärjestely, suuri korjausaste 

 Tarkka ennakkosuunnittelu on haasteellista suurten häiriöriskien vuoksi, johtuen 

muun muassa korjausasteesta.  

 Suuri paine työnaikaisille aikataulumuutoksille -> Reagointi (resurssit, työmene-

telmät, työjärjestys).  

 Lohkottaminen ja varamestat ovat keinona häiriöihin varautumisessa ja muutok-

siin sopeutumisessa. Näillä taataan edellytykset alkuperäisen aikataulun raa-

meissa pysymisessä vaikka tehtävien keskinäinen suoritusjärjestys vaihtuisi ja 

työmäärä lisääntyisi.  

 

Toistuva tilakorjaus, matalampi korjausaste 

 Tarkka ennakkosuunnittelu hyvin tärkeää. Toisaalta myös helpompaa kuin ko-

konaistilajärjestelykohteessa. 

 Oleellista on aikataulun aktiivinen seuranta ja poikkeamiin reagointi. 

 Aikataulun mahdollinen hienosäätö ensimmäisen toiston jälkeen. 

 Tavoitteena täsmällinen aikataulussa pysyminen. 

 Riittävät resurssit, oikean työtahdin löytäminen ja sen monistaminen muihin 

osakohteisiin helpottaa aikataulunsuunnittelua hankkeen edetessä -> rutiini.  

 

 

5.2.5 Eri aikataulujen roolit 

Yleisaikataulu 

Haastateltavien mukaan yleisaikataulun merkitys korjausrakentamisessa ei ole yhtään 

sen vähäisempi kuin uudisrakentamisessakaan, kuva 41.  

Ei Kyllä

 

Kuva 41. Väite; ”Yleisaikataulun merkitys on vähäisempi kuin uudisrakentamisessa” ei 

pitänyt ollenkaan paikkaansa. 

 

Osa nosti yleisaikataulun roolin jopa tärkeämmäksi kuin uudisrakentamisessa: 

 

”Korjausrakentamisessa täytyy tehä vielä tarkempi yleisaikataulu ku uudisrakentamisessa, kos-

ka nimikkeitä on paljon enemmän ja niitä pitää miettii ennakolta paremmin.” 
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Kaikkien haastateltujen yhteinen mielipide kuitenkin oli, että laadittavan yleisaikataulun 

pitää olla riittävän tarkka, jolloin sen perusteella on mahdollista aloittaa rakentaminen. 

Haastateltavien mukaan riittävä tarkkuus tulee laskennan vaatimuksista, jolloin hank-

keeseen valmisteltavan yleisaikataulun tarkkuus on keskimäärin noin 80 – 90 % todelli-

sesta rakentamisajasta, mikä tarkoittaa noin viikon – kahdenviikon heittoa vuoden 

hankkeessa. Valmisteluvaiheessa lillukanvarsiin on kuitenkin turha puuttua: 

 

”Koska tää on kuitenki rakentamista, tulee suunnitelmat aina vähän elämään. Tästä johtuen 

työpäällikön ei oo hyödyllistä yrittää rakentaa liian tarkkaa yleissuunnitelmaa. Sen tekee sit 

vastaava mestari kun on tutkinut tarkemmin suunnittelmia ja tutustunut kohteeseen yms…” 

 

Työpäällikön tekemää yleissuunnitelmaa siis tarkennetaan työmaalla vastaavan mestarin 

toimesta, mutta kuitenkin siten, että aloitus ja lopetuspäivämäärät pysyisivät samoina.  

 

”Sopimuksen kuitenki tehään jo valmisteluvaiheessa jolloin aikataulusuunnitelmat ei oo välttä-

mättä vielä ihan viimesen päälle. Siks pitää pystyä pelaamaan annettujen aikamääreiden sisäl-

lä” 

 

Annettujen aikamääreiden sisällä pelaamista helpottaa häiriöpelivarojen sisällyttäminen 

aikatauluihin. Kuitenkin haastateltavien yhteinen viesti oli, ettei häiriöpelivaroja ole 

tarpeeksi. Tämä johtui haastateltavien mukaan osittain tilaajan ymmärtämättömyydestä 

ja liian tiukoista aikatauluista, sekä toisaalta siitä, ettei häiriöpelivaroja välttämättä osata 

itse huomioida. Lähtökohtaisesti kuitenkin tilaajan vaatimat lyhyet rakentamisajat vai-

keuttavat aikataulujen laatimista, jolloin häiriöpelivarat ikään kuin pakon edestä jäävät 

suunnittelematta.  

 

Lyhyen aikavälin suunnittelu 

Korjausrakentamisen ongelmakentän monimuotoisuuden vuoksi kaikki haastateltavat 

näkivät lyhyen aikavälin suunnittelun erityisen tärkeäksi, kuva 42. 

Ei Kyllä

 
Kuva 42. Väite: ”Lyhyen aikavälin suunnittelu on erityisen tärkeää korjausrakentami-

sessa”, piti haastateltavien mukaan paikkansa.  

 

Koska häiriöiden ja ongelmien ennakointi jopa kuukausia etukäteen on varsin hankalaa, 

ja kohteesta riippuen usein mahdotontakin, on lyhyen aikavälin suunnittelulle tarvetta. 

Mikäli työt suunnitellaan hyvin parin viikon päähän, niin häiriöille on olemassa lähtö-

kohtaisesti vastatoimenpiteet joiden mukaan tilanteessa toimia. 
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”Tosi tärkeetä on kaksviikkoissuunnittelu. Tätä pidemmälle menevässä suunnittelussa epätark-

kuus kasvaa ja suunnitelmista tulee enemmän ja vähemmän arvauksii” 

 

Lyhyen aikavälin suunnittelun huomioimisen johdosta Last Planner -suunnittelun ele-

menteistä varsinkin 2-3 viikkoissuunnittelu ja aloitusedellytysten tarkastelu saivat haas-

tateltavissa kannatusta, mutta vaiheaikataululaputus jakoi mielipiteitä.  

 

”Kyllä mä nään Last Plannerin tosi hyvänä juttuna. Varsinki siinä se 2/3 viikkosuunnittelu, 

jossa urakoitsijat itekki osallistuu aikataulun ja työn suunnitteluun.” 

”No totta kai korjausrakentamisessa on tärkeetä se tarkka viikkosuunnittelu, joka sitouttaa 

työntekijät, mutta sen lippulappusysteemi (vaiheaikataulu) on vähä nii ja näin. Suunnitelmat 

kuitenki elää koko ajan ku suunnitellaan pitkälle eteenpäin, ja entä sit ku joku jää pois tästä 

suunnittelutuokiosta, eikö se vie vähän pohjan koko sitoutumiselta.”  

 

YHTEENVETO 

 Myös korjausrakentamisessa yleisaikataulun rooli on merkittävä, mahdollisista 

aikataulumuutoksista ja häiriöistä huolimatta; se antaa raamit muille aikatauluil-

le. 

 

 Häiriöpelivaroja ei yleensä riittävästi -> paineet tarkalle lyhyen aikavälin suun-

nittelulle. 

 

 Lyhyen aikavälin suunnittelu (2-3 vk) on välttämätöntä häiriöiden ja poik-

keamien minimoimiseksi. Töiden tahdistus ja yhteensovittaminen, sekä pelaa-

minen yleisaikataulun (tai rakennusvaiheaikataulun) antamien raamien rajoissa 

on lyhyen aikavälin suunnittelun tarkoitus. 

 

5.2.6 Yhteistyön merkitys 

Haastattelututkimuksella selvitettiin yhteistyön roolia korjausrakentamisessa ja sen 

mahdollista korrelaatiota aikatauluun ja asiakkaan kokemaan tyytyväisyyteen.  Kaikki 

haastateltavat painottivat, että parhaaseen lopputulokseen vaaditaan tehokasta yhteistyö-

tä. Vielä tällä hetkellä yhteistyön tehokkuudessa nähtiin paljon parannettavaa. Suurinta 

kritiikkiä saivat läpinäkyvyyden puute eri osapuolten välillä sekä omien etujen tavoitte-

lu. Tiedonkulku eri osapuolten välillä ei siis ole riittävän tehokasta ja selkeää, kuva 43.  



 85 

Ei Kyllä

 
Kuva 43. Väite: ”Huono tiedonkulku aiheuttaa ongelmia aikataulunhallintaan” oli 

haastateltavien mukaan paikkansa pitävä. 

 

Yhteistyö tilaajan kanssa 

Teoreettisesta viitekehyksestä selvisi, että korjausrakentamisen lisä- ja muutostöiden 

osuus urakkahinnasta saattaa nousta kohteesta riippuen hyvinkin suureksi, ollen tyypil-

lisesti välillä 8-13 % urakkakustannuksista. Haastateltujen mukaan tilaajan puolelta va-

javaisilla lähtötiedoilla huonosti suunnitellun urakan lisä- ja muutostöiden osuus voi 

olla huomattavasti tätä suurempikin. Tällöin niiden oikeanlainen hinnoittelu nousee eri-

tyisen tärkeään asemaan hankkeen kokonaistalouden kannalta.  

 

Haastattelututkimuksen avulla pyrittiin selvittämään lisä- ja muutostöiden ongelmia ja 

niiden aiheuttamaa aikatauluvaikutusta, jota ei lähdemateriaaleista suoraan löytynyt. 

Haastateltujen mukaan yleinen ongelma on, ettei lisä- ja muutostöitä oikein osata hin-

noitella, kuva 44. Varsinkin aikatauluvaikutuksen huomioiminen on usein laiminlyötyä.   

Ei Kyllä

 
Kuva 44. Väite: ”Lisä- ja muutostöiden hinnoittelu hankalaa ja usein puutteellista” piti 

haastateltavien mukaan lähes täysin paikkansa. 

 

Lisä- ja muutostöiden hinnoittelussa on tärkeä huomata, että raha ja kustannuksen ei ole 

ainoa asia mitä tulee huomioida, vaan myös aikatauluvaikutuksen hinnoittelu ja sen ker-

tominen tilaajalle on ensiarvoisen tärkeää. 

 

”Lisä- ja muutostyöt on osattava hinnoitella, ja lisäaikaa pyytää. Aina meinaa se aika unohtua. 

Sit jos tekee paljon tilaajan tilaamia lisätöitä ja sitten menee sakoille yleisaikataulussa niin 

eihän siinä ole mitään järkeä.” 

” Ei osata oikein hinnoitella (Lisä- ja muutostöitä), monesti jää ryntäyskulut huomioimatta.” 

 

Haastateltujen mukaan lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutus on karkeasti puolet 

urakkahintaa nostavasta prosenttiosuudesta siten, että jos lisä- ja muutostöiden osuus 

urakkahinnasta on 10 %, niin niiden aikatauluvaikutus on noin 5 % pidempi rakennus-
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aika – ilman tarkennettua resurssi- ja tehtäväsuunnittelua, joilla on mahdollista kuroa 

aikatauluvaikutusta vähän umpeen.  

 

Haastateltujen mukaan tilaajien ymmärrys lisä- ja muutostöiden aikatauluvaikutuksista 

ei aina ole riittävää, ja siksi aikatauluvaikutuksen kunnollinen perustelu on paikallaan. 

 

”Monesti ne ei ymmärrä sitä että niillä (lisä- ja muutostöillä) on urakan kestoa lisäävä vaiku-

tus, vaikka ne työt tehtäisiin rakennusajan sisällä ja kestot eivät ole välttämättä pitkiä. Ne kui-

tenkin sitoo resursseja ja mestaa muilta, ehkä kriittisimmiltä töiltä, pahimmassa tapauksessa.” 

 

Rakennushankkeessa maaliin päästään välitavoitteiden kautta. Suurin osa haastatelluista 

kokee sakolliset välitavoitteet hyväksi, toimintaa ohjaavaksi asiaksi, mutta osan mieles-

tä ne myös ohjaavat toimintaa vääriin paikkoihin osaoptimoinnin kautta. Tämän vuoksi 

välitavoitteet tulisi olla mietitty realistisesti ja erityisesti hankkeen kokonaisuutta ajatel-

len. Eräs haastateltu esitti, että sakolliset välitavoitteet tulisi sitoa myös aloitushetkeen, 

jolloin ne ohjaisivat urakoitsijan toimintaa aikataulunhallinnan kannalta paremmin. 

Mielenkiintoinen ajatus.  

 

Oman mausteensa haastateltujen mukaan korjausrakentamisen aikataulunhallintaan tuo-

vat tilaajan puolelta usein epärealistiset toimintakoevalmiudet, jotka on syytä huomata 

jo hankkeen alkuvaiheessa, ettei suurempia aikataulullisia yllätyksiä lopussa pääse syn-

tymään.  

 

”Jos koko rakennuksella on 5 kk urakka-aikaa, ja sit 2 kk siitä pitäisi olla pölynpyyhintävaihet-

ta, niin eihän se ole yksinkertaisesti mahdollista.” 

”Toimintakoevalmiudet pitäisi suhteuttaa aikatauluun, tuntuu että ne on napattu uudispuolelta."  

 

Osittain syynä asiaan haastateltavat mainitsivat tilaajien heikon ymmärryksen korjausrakentami-

sesta ja heikohkon yhteistyön eri osapuolten välillä.  

 

Yhteistyö asiakkaan (loppukäyttäjän) kanssa  

Korjaushankkeessa yhteistyö on tärkeää paitsi tilaajan, myös lopullisen käyttäjän kans-

sa. Usein varsinkin asuntokorjauskohteissa asiakas on koko korjaustyön ajan läsnä, jol-

loin tiedottaminen nousee erittäin tärkeään rooliin. Asiakkaiden saama arvo perustuu 

nykyisin lähinnä tuotevaatimuksiin. Haastateltavien mukaan asiakkaiden saamaa ar-

vonmuodostusta voitaisiin kasvattaa ottamalla ne nykyistä aikaisemmin mukaan hank-

keeseen IPD -mallin mukaisesti. 

 

”Korjaushankkeessa asiakkaan saama arvo ei ole niin vahvasti sidoksissa pelkästään tuotevaa-

timuksiin kuin uudispuolella. Täällä nousee arvoon myös asiakkaan huomioiminen ja viestintä”. 
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Selvää on, että tiedottaminen ja avoin viestintä parantavat yhteisymmärrystä, jolloin 

jokaisella osapuolella on paremmat lähtökohdat hankkeen onnistuneeseen läpivientiin ja 

arvontuotto kasvaa. 

 

Korjauskohteessa toimitaan tyypillisesti ihmisten jo omistamissa ja valmiissa tiloissa, 

mikä aiheuttaa sen, että mahdollisten suojausten ja poismuuttojen aikatauluvaikutus on 

otettava huomioon. Uudispuolelta vastaavanlainen käytäntö ei niinkään ole tuttua.  

 

”Nythän on muistettava aikatauluttaa myös esimerkiksi käyttäjien poismuuttoja ja vanhojen 

rakenteiden suojauksia, joita ei uudispuolella tarvi miettiä ollenkaan. Joskus näiden suojausten 

kanssa saa olla yllättävänkin tarkkana ja varata kunnolla aikaa” 

 

Haastateltujen mukaan kohteissa, joissa ollaan paljon asiakkaiden kanssa tekemisissä, 

on hyvä olla mukana erillinen asiakaspalveluinsinööri, joka keskittyy asukkaille tiedot-

tamiseen sekä toimii linkkinä tuotannon sekä asiakkaiden välillä.  

 

YHTEENVETO 

 Huonosta tiedonkulusta aiheutuvat aikatauluongelmat ovat yleisiä. 

 

 Lisä- ja muutostöiden hinnoittelu aikatauluvaikutuksen osalta on varsin hanka-

laa. 

 Lisäajan vaatiminen on ehdottoman tärkeää heti alkuvaiheessa mikäli lisä- tai 

muutostyö vaikuttaa aikatauluun pidentävästi. 

 Tilaajan puolelta toimintakoevalmiuksille annetaan turhan paljon aikaa raken-

nusliikkeen näkökulmasta; ymmärtävätkö tilaajat riittävästi korjausrakentami-

sesta? 

 

 Asiakkaiden ja asukkaiden aiheuttama aikatauluvaikutus eroaa uudispuolelta 

selvästi; poismuutot, vanhojen rakenteiden suojaus… 

 

5.2.7 Uudet tuotannonohjausmenetelmät 

Haastattelututkimus osoitti, että tuotannonohjaus työmailla perustuu pitkälti kokemuk-

sen kautta saatuun empiiriseen osaamiseen, jonka kytkeytyminen uusiin tuotannonoh-

jausmenetelmiin ja -teorioihin on osittain kuitenkin varsin läheistä. Koskelan TFV -

malli ei ollut haastatelluille tuttu, mutta sen periaatteet ja toiminta nähtiin soveltuvan 

korjausrakentamiseen hyvin; tehdään kaikki tarpeellinen työ, minimoidaan tarpeeton työ 

(hukka) ja maksimoidaan asiakkaan tarpeisiin liittyvät tavoitteet. Haastateltavat painot-

tivat TFV -mallin/tuotannon teorian periaatteisiin peilaten korjausrakentamisessa asiak-

kuuden merkitystä (arvontuotto/value), optimoidun rakentamisajan merkitystä ja kaiken 

hukan minimointia (virtaus/flow) sekä lopullisen tuotteen tai rakennuksen tuottoa suh-
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teessa panoksiin (muunnos/transformation). Näistä elementeistä syntyy voittoa, jonka 

maksimoiminen on jokaisen rakennusliikkeen tärkein tavoite.    

 

Kuten jo edellä käsiteltiin, myös Leanin ja Last Plannerin oppeihin kuuluva lyhyen ai-

kavälin suunnittelu todettiin erityisen tärkeäksi korjausrakentamisessa. Vaikka syvä 

ymmärrys Lean rakentamisen periaatteista puuttuisikin, antavat niiden työkalut jonkin-

laisen pohjan ymmärryksen kehittymiselle. Last Plannerista uskottiin olevan hyötyä, 

mikäli työkalua vain käytettäisiin, mutta hyötyjen maksimoiminen edellyttäisi itse teori-

an parempaa tuntemusta, mikä tukee viitekehyksestä saatua tietoa.  

 

Uusista menetelmistä tahtiaikatuotanto nähtiin mielenkiintoisena mutta haastavana asia-

na. Suurimman haasteen haastateltujen mukaan aiheuttaa varsinkin peruskorjauskohteis-

sa resurssimitoitus, sillä lopputulokseen pääsemiseen vaaditaan työvaiheita, joiden ajal-

liset kestot voivat vaihdella runsaastikin. Lisäksi korjauskohteen tyypillisesti kaksidi-

mensioinen luonne aiheuttaa omat haasteensa; esimerkiksi hotellikohteen peruskorjauk-

sessa huoneiden valmistuminen tapahtuu vaakasuuntaan, kun taas horminousut, viemärit 

ja vesijohdot valmistuvat pystysuuntaan.  

 

Yksinkertaisimmissa kylpyhuoneremonteissa, linjasaneerauksissa tai jopa julkisivure-

monteissa tahtiaikatuotannon ideaa voisi soveltaa haastateltavien mukaan tehokkaam-

min. Työvaiheiden määrä on rajallisempi, työkohteet voidaan helpommin jakaa lohkoi-

hin, ja työtä tehdään pääosin yhdessä dimensiossa.  

 

”Ideanahan tahtiaikatuotanto kuulostaa hyvältä, tasainen virtaus siis takaa sen että 

hosuminen jää pois. Tää vois onnistuessaan jopa toimia” 

”Julkkaripuolella homma on jo aikalailla vakioitua; työmesta on jaettu lohkoihin ja 

kukin porukka tietää mitä tekee, ja porukat etenee tasaisesti työvaihe työvaiheelta koh-

teesta toiseen, niin siinä on vähän tietämättäänkin sovellettu sitä tuotantojuna-

ajattelumallia.” 

”Julkisivupuolella helpompi soveltaa kuin peruskorjauskohteissa, joissa työvaiheita on 

enemmän.” 

 

Tutkimusta ja tietoa tahtiajan soveltamismahdollisuuksista kaivattiin lisää, sillä vähäi-

sestä kokemuksesta huolimatta siinä nähtiin potentiaalia rakentamisajan optimoimiseksi. 

Vähäisen tunnettuuden puolestaan uskottiin aiheuttavan sen, että rohkeus tahtiajan ko-

keilemiseen käytännössä kuitenkin on vaikeaa. Havaintojen mukaan perinteisesti on 

vallalla käsitys, että koko rakennuksen kimppuun on päästävä heti; ja siten tahtiaikatuo-

tannon tilakohtainen eteneminen mielletään helposti ajan hukkakäytöksi, vaikka tosiasi-

allinen tilanne olisi päinvastainen. 

 

Teoreettisen viitekehyksen perusteella tahtiaikaa käyttämällä päästään lyhempään läpi-

menoaikaan. On kuitenkin oleellista tarkastella tavoitteita; onko tahtiaikatuotannolla 
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tarkoitus optimoida yhden osakohteen, esimerkiksi huoneen läpimenoaikaa, vai lyhentää 

kokonaisrakennusaikaa. Nämä eivät aina kulje käsi kädessä - yhden huoneen läpimeno-

aika tahtiajalla voi olla lyhempi kuin perinteisellä tavalla tehtynä mutta kokonaisraken-

nusaika silti kaikkineen töineen pidempi.  

 

YHTEENVETO 

 Uudet tuotannonohjausmenetelmät ja teoriat ovat heikohkosti tunnettuja, nähtiin 

kuitenkin korjausrakentamiseen hyvin soveltuvina. 

 

 Koulutus Leanin opeista on suotavaa.  

 

 Tahtiaikatuotanto nähtiin hyvin haasteellisena, mutta onnistuneen suunnittelun 

avulla oikeassa kohteessa mahdollisena ja tuotantoa nopeuttavana tekniikkana.  

5.2.8 Visuaalisuus kattoteemana 

Haastattelututkimuksella selvitettiin kuinka paljon, ja miten visuaalisessa ohjauksella 

voitaisiin vaikuttaa tuotantoon ja aikataulutavoitteeseen pääsemiseen. Kaikki haastatel-

lut pitivät visuaalisen ohjauksen mahdollisuuksia suurina. Yleinen mielipide oli, että 

visuaalisuutta ei hyödynnetä tällä hetkellä riittävän tehokkaasti, ja että onnistuneen vi-

suaalisen ohjauksen avulla voitaisiin saada aikaan parempia tuloksia niin aikataululli-

sesti, laadullisesti kuin taloudellisestikin, kuva 45. 

Ei Kyllä

 

Kuva 45. Väite: ”Onnistuneen visuaalisen ohjauksen avulla hankkeella on paremmat 

lähtökodat tuloksekkaaseen lopputulokseen kuin ilman visuaalisuutta” oli haastatelta-

vien mukaan relevantti.  

 

Visuaalisuuden hyödyntäminen rakennustyömaalla tulisi haastateltavien mukaan olla 

kautta linjan parempaa, aina työntekijätasolta työnjohtotasolle. Työntekijätasolla toimi-

vaksi keinoksi lueteltiin erilaiset visuaaliset ohjeet ja merkit, kun taas työnjohtotasolle 

kaivattaisiin työkalujen ja menetelmien parempaa esillepanoa. Haastateltavat uskoivat, 

että tavoitteiden tuominen selkeästi visuaalisesti esille parantaisi tavoitteeseen pyrkimis-

tä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi eri työtehtävien alku ja loppupäivät sekä koko 

hankkeen kannalta tärkeät välitavoitteet ja valmistumispäivät.  
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Tehokkaimmillaan visuaalisen ohjaus uskottiin olevan Big Room tyylisessä tilassa, jos-

sa tietoa on riittävästi mutta kuitenkin harkitusti olemassa. Tämän uskottiin lisäävän 

projektin läpinäkyvyyttä ja yhteistoimintaa.  

 

”Se ois hyvä jos tieto ois jossain keskitetysti olemassa ja josta sais yhellä silmäyksellä koko-

naiskuvan tilanteesta. Sit on taas se että liika on aina liikaa, eli turhaa tietoa ei saa olla” 

 

Suurimpana haasteena visuaalisuuden hyödyntämisessä tuotannonohjausmielessä näh-

tiin erilaisten työkalujen käyttöönotto. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että työkalut ovat 

yksinkertaisia eivätkä aiheuta kerralla liian isoa muutosta työmaan toimintaan, sillä täl-

löin asiat yleensä vain sekoittuvat. Muutoksen on tapahduttava pikkuhiljaa.  

 

”Vaikka sä kehittäisit kuinka hyvän (visuaalisen) työkalun tahansa, niin sen myyminen työmaal-

le tulee olemaan suuri haaste. Työmaan toimintatapojen muuttaminen on vaikeeta vaikka sel-

keet perusteet jonkun asian toimivuudesta olisikin olemassa.” 

 

YHTEENVETO 

Ongelmana: 

 Visuaalisuuden hyödyntäminen heikkoa koko kentässä. 

 Tuotannonohjausmielessä haasteena riittävän selkeiden ja yksinkertaisten työka-

lujen luominen. 

 Työmaahenkilöstön mukaan saaminen. 

 

Ratkaisuna: 

 Visuaalisuuden hyödyntäminen eri tasoilla: 

      - työntekijöille ohjeet ja merkit 

      - työnjohdolle työkalut ja menetelmät. 

 Tavoitteiden esillepanon uskottiin parantavan niihin pyrkiytymistä -> Tavoitteet 

esillä ja tiedossa kaikilla! 

 Työmaahenkilöstön rohkaiseminen kokeilemaan visuaalista ohjausta. 

 Muutoksen tapahtuminen pikkuhiljaa. 

 

5.3 Keskeisimmät johtopäätökset tuloksista 

5.3.1 Hankkeen valmisteluvaiheen ongelmien ratkaiseminen 

Haastattelujen perusteella tuotannonohjauksen ongelmat lähtevät konkretisoitumaan jo 

heti hankkeen alkuvaiheessa aikataulullisen suunnittelun puutteiden vuoksi.  Se, onko 

puutteiden syy osaamattomuudessa, viitseliäisyydessä vai ajankäytöllisissä syissä on 

varmasti tapauskohtaista. Tässä esimiehillä on suuri rooli; esimiehien tehtävä on luoda 

oikeanlaiset puitteet työlle, ja kun puitteet ovat kunnossa, haluttuun lopputulokseen pää-
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seminenkin on helpompaa. Tämän vuoksi ongelmien juurisyiden selvittäminen esimies-

tasolla on erityisen tärkeää; onko paikka asennekasvatukselle, koulutukselle, vai kenties 

lisäresurssien palkkaamiselle?  

 

Aikataulullisen suunnittelun haastetta lisäävät myös tilaajan kireät aikatauluvaatimuk-

set. Koska aina ei valitettavasti ole mahdollista neuvotella lisäajasta, on tällöin haastei-

siin vastattava suunnitteluvaiheessa. Tutkijan mukaan hankkeen kestoa voidaan lyhen-

tää hyvin tehdyllä lohkottamisella sekä limittämällä suunnittelua ja rakentamista lohkot-

tamisen avulla. Lisäksi rakennustuotevalinnoilla voi olla huomattava vaikutus tuotanto-

vaiheen kestoon. Myös erilaiset hankemuodot mahdollistavat aikatauluun vaikuttami-

sen, mutta toisaalta samalla on muistettava niiden erilainen riskivaikutus niin aikataulul-

lisesti, laadullisesti kuin kustannuksellisestikin. 

5.3.2 Rakentamisvaiheen aikaisten ongelmien ratkaiseminen  

Haastateltavien mukaan suurimmat ongelmat rakentamisvaiheen aikaisessa tuotannon-

ohjauksessa liittyy eri urakoitsijoiden töiden yhteensovittamiseen ja heidän sitoutumi-

sessaan laadittuun aikatauluun. Ongelmiin tulee puuttua urakoitsijapalaverissa, mutta 

haastetta aiheuttavat vanhanaikaiset toimintatavat; ongelmia ei tuoda julkisesti esille, 

vaan suomalaisen luonteen mukaisesti ne pyritään pitämään piilossa, ettei naapuri vaan 

pääse nauramaan.  

 

Tutkijan mukaan kehittämällä urakoitsijapalaverikäytäntöjä läpinäkyvämpään suuntaan 

ongelmia pystytään havaitsemaan tehokkaammin. Samalla yhteistoiminta eri osapuolten 

välillä tehostuu ja suunnitelmiin sitoutuminen paranee. Urakoitsijapalaverin ideana tuli-

si olla tiedon vapaa liikkuminen ja avoin keskustelu asioista. Asioiden esille tuominen 

visuaalisesti olisi tutkijan mukaan oiva keino puuttua ongelmiin Last Plannerin ohella.  

 

Haastatteluiden perusteella tuli ilmi, että vaikka korjausrakentamista yleisesti ottaen 

pidetään uudisrakentamista kompleksisempana hallittavana, ei sitä voi suoraan syyttää 

ongelmista. Koska korjausrakentaminen tyypillisesti mahdollistaa vapaamman töiden 

suunnittelun kuin uudisrakentaminen, luo se myös täten työntekijöille suuremman vas-

tuun. Työnaikaisiin aikataulupoikkeamiin reagoiminen oikealla tavalla on siten hyvin 

tärkeää, samoin kuin huolellinen ennakkosuunnittelu varamestojen osalta, joka luo puit-

teet oikeanlaiselle reagoimiselle häiriötilanteessa. 

 

Korjausrakentamisen kompleksisuutta lisäävät myös erityyppiset kohteet kokonaistila-

järjestelystä toistuvaan tilakorjaukseen. Ne pakottavat miettimään suunnittelua erilaisel-

ta kantilta; on huomattava lähtötietojen vaikutus aikataulun tarkkuuteen sekä työnaikai-

sen ohjauksen eroavaisuudet.  

 

Vaikka Last Planner nähtiin haastatteluiden perusteella toimivana menetelmänä, aiheutti 

sen toiminta myös epäilystä; kuinka käy kun yksi osapuoli jää pois tästä suunnittelu-
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tuokiosta? Tutkijan havaintojen mukaan yhden urakoitsijan poissaolo Last Planner -

vaiheaikataulusuunnittelupalaverista ei romuta koko systeemiä, mutta vaatii sitten rin-

nalleen eteenpäin tarkentuvaa tarkempaa viikkosuunnittelua, jossa yhdessä urakoitsijoi-

den kanssa käydään läpi tulevien viikkojen töitä ja niiden aloitusedellytyksiä. Urakoitsi-

japalavereissa tapahtuva viikkosuunnittelu sitouttaa urakoitsijat suunnitelmiin ja tarvit-

taessa yhteen sovittaa aikaisemmin epäselväksi jääneitä asioita.  

 

Last Plannerin ja yleisaikataulun toiminnassa oli haastatelluilla tutkijan mukaan hieman 

ristiriitaisuuksia. Last Planner pyrkii minimoimaan häiriöt siten, että tehtävien aloitus-

edellytykset ovat kunnossa ja täten häiriöpelivaroja ei tarvitsisi tehtäviin sijoittaa. Haas-

tateltavat kuitenkin katsoivat, että häiriöpelivaroja tarvittaisiin enemmän. Kaivattaisiin-

ko häiriöpelivaroja niin paljon, jos Lean Constructionin ja Last Plannerin ydin ymmär-

rettäisiin? On toki selvää, että korjausrakentamisessa häiriöitä tulee väistämättä, Last 

Plannerin noudattamisesta ja huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta. Taas tul-

laan asiaan, jota jo aikaisemmin sivuttiin; tuotannon reaaliaikainen seuraaminen ja 

poikkeamiin reagoiminen on huomattavan kallisarvoisessa asemassa hankkeen onnis-

tumisen kannalta.  

 

Haastattelut paljastivat, että syvempi ymmärrys Lean rakentamisen periaatteista puuttui. 

Työkalujen ja uusien ratkaisuiden kehittäminen vaatisi kuitenkin teorioiden laajempaa 

tuntemusta. Tästä johtuen työntekijöiden koulutus Leanin olennaisista teorioista ja so-

velluksista toisi yritykselle suotuisaa lisäarvoa lisääntyneen kehityskapasiteetin ja laa-

jemman ymmärryksen muodossa.  

 

Lisä- ja muutostöiden hallitseminen nousi haastattelujen perusteella vaikeaksi asiaksi. 

Haastateltujen mukaan erityisesti ajan hinnoitteleminen on haastavaa ja meinaa usein 

unohtua. Tutkija esittääkin, että lisäajan vaatiminen tilaajalta tulee aloittaa heti lisä- ja 

muutostöiden ilmaannuttua, ja tehtävä niiden aikatauluvaikutus selväksi. Näin vaatimus 

menee paremmin perille, ja itsestään selvät asiat eivät tule yllätyksenä tilaajalle hank-

keen lopussa. On tärkeää selvittää, sijaitsevatko lisä- ja muutostyöt kriittisellä polulla, 

tai sitovatko ne kriittisen polun työryhmiä siten, etteivät ne pääse etenemään töissään. 

Tämän perusteella pystytään tarkastelemaan lisä- ja muutostöiden aiheuttamaa aikatau-

luvaikutusta paremmin ja osoittamaan se selkeästi tilaajalle.  
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6 TUOTANNONOHJAUSTYÖKALUN            

KEHITTÄMINEN CASE-KOHTEISSA 

6.1  Lähtökohdat 

Teoreettisen viitekehyksen kontribuutio kehitettäville työkaluille tulee Lean maailmasta. 

Toyotan tavan ongelmanratkaisu- ja prosessitason viestit; mene itse paikanpäälle, jotta 

ymmärtäisit tilanteen perusteellisesti sekä käytä visuaalista ohjausta, jotta ongelmat 

eivät jää piiloon tukevat työmailta sekä haastatteluista tulleita havaintoja. Yhtenä suu-

rena ongelmana työmaalla nykytilanteessa nähtiin tiedon välittymisen puutteellisuus:  

 

”Hiljaista tietoa on paljon, mutta tieto ei liiku ihmisiltä toisille. Kaikki näprää omia 

laitteitaan ja tekee sinne suunnitelmia mutta muille se ei välity, eli kokonaistilanteen 

kuva on heikohko.” 

 

Lisäksi korjausrakentamisen tuotannonohjauksen ollessa kompleksista, todettiin koko-

naisuuden hallinnan kehittäminen tärkeäksi päämääräksi. Tarvittaisiin täten työkalu, 

jonka avulla tuotannon kompleksisuutta voitaisiin vähentää sekä läpinäkyvyyttä lisätä; 

näin ollen siis parantaa tuotannonohjauksen hallittavuutta kokonaisvaltaisesti.  

 

Tuotannonohjauksen hallittava tietokenttä on hyvin laaja, jolloin yhden ihmisen on vai-

kea kontrolloida kaikkea tarvittavaa ja samalla viestiä siitä muille. Tietoa jakamalla or-

ganisaation ongelmanratkaisukyky paranee, jolloin tavoiteltu päämäärä on helpommin 

saavutettavissa.  

 

Edellä mainitun esikartoituksen perusteella visuaalinen ohjaus ottaen huomioon korjaus-

rakentamisen erityispiirteet olisi suotuisa lisäarvon tuoja suuriin korjaushankkeisiin. 

Visuaalisen ohjauksen avulla työkalut ja tärkeä informaatio saataisiin näkyville, jolloin 

tieto hankkeen kulusta olisi kaikkien saatavilla.  

6.2 Tarkempi kehitystehtävä - Visuaalinen ohjaustaulu 

Käytännössä kehitystavoitteeseen pyrittiin visuaalisen ohjaustaulun avulla. Visuaalisen 

ohjaustaulun tarkoituksena on selkeyttää työmaan kokonaisuuden hallintaa, jolloin te-

hokkuus lisääntyy. Aikataulussa pysyminen helpottuu ja läpinäkyvyyden ansiosta mah-

dolliset ristiriidat huomataan paremmin. Tämän lisäksi ohjaustaulu antaa asiakkaalle ja 
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muille sidosryhmille positiivisen imagovaikutuksen; ”wau, tällä työmaalla on homma 

hanskassa!  

 

Onnistunut, oikein toimivan ohjaustaulu tuo hankkeeseen seuraavia etuja (Lean Impro-

vement Division, 2011, Tezel, Koskela & Tzortzopoulos 2010): 

 

 Parantaa tärkeän informaation kulkua ja läpinäkyvyyttä. 

 Parantaa tuotannonohjausta työkaluja selkeyttämällä ja tekemällä ne näkyviksi. 

 Lisää yhteisymmärrystä ja helpottaa työmaan johtamisen viestintää. 

 Auttaa työmaahenkilöstöä tunnistamaan ja ratkaisemaan tuotannon ongelmia. 

 Mittaa kehitystä, tunnistaa kehityssuunnan ja analysoi suoritusta. 

 Lisää näyttävyyttä; antaa hyvän imagovaikutuksen ulkopuolisille. 

Selvää on, että oikein toimivan visuaalisen ohjaustaulun hyödyt ovat kiistattomia. Tau-

lun toimivuuteen vaikuttavat kuitenkin monet seikat, kuten työmaan ominaispiirteet, 

työmaahenkilöstön kiinnostus sekä taulun käyttämisen mielekkyys ja helppous. 

 

Taulun toimivuuden arvioimiseksi ja pääongelman selvittämiseksi keskeisimmät kehit-

tämisosion tutkimuskysymykset ovatkin:  

 

 Saadaanko ohjaustaulu rakennettua riittävän tehokkaaksi, jolloin siitä olisi oike-

asti hyötyä? 

 Koetaanko se niin hyödylliseksi ja helppokäyttöiseksi, että se ollaan valmiita ot-

tamaan käyttöön (kenties myös muissa kohteissa)?   

 

Lopullisena päämääränä on saada kehitetyistä menetelmistä ohjeet toimintajärjestel-

mään, jolloin sen käyttöönottaminen muillakin työmailla olisi ohjeistettua ja näin ollen 

vaivattomampaa.  

 

Tutkimuskysymysten selvittämiseksi todetaan lähtötaso; kuinka hyvin aikataulutehtävät 

suoritetaan ja miten aikataulussa pysytään ennen ohjaustaulun kehittämistä? Uusi arvi-

ointi suoritetaan taulun kehittämisen ja käyttöönoton jälkeen. Tällä pyritään selvittä-

mään onko taulu asettanut sille asetetut tavoitteet aikataulunpidon tai aikataulunpidon 

parantumisen myötä.  

6.3 Suunnittelu 

6.3.1 Kehityksen vaiheet 

Leanin periaatteiden mukainen ongelmanratkaisumalli A3 -ajattelu auttoi selvitettävän 

asian jäsentelyssä. Työkalun kehittäminen lähti taustojen kartoittamisella – minkälaisia 

ongelmia työmaiden tuotannonohjauksessa on ja miksi juuri kyseiset ongelmat ovat 
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tyypillisiä? Kyseinen vaihe onnistui työmaalla tapahtuneen havainnoinnin sekä työmaa-

henkilöstön haastatteluiden avulla. Tavoitetilaan pääsemiseksi hahmoteltiin suoritettavat 

kohdekohtaiset toimenpiteet. Lähtökohtana oli löytää kyseisten työmaiden kannalta re-

levantit seikat, mutta kuitenkin siten, että taulun perusrakenne voitaisiin tuotteistaa kos-

kemaan myös muita työmaita. Kuvassa 46 on esitetty ohjaustaulun kehityksen vaiheet 

A3 -prosessilla.   

 

Taustaa

 Yleinen ongelma: Aikataulunhallinta, läpinäkyvyys 
ja tiedon siirtyminen puutteellista työmaalla – 
kaikki vaikuttaa kaikkeen

 Lisäksi toimintatavat eroavat työmaakohtaisesti, 
vakiintuneet käytännöt puuttuvat

Nykyinen tila

 Visuaalisuuden hyödyntäminen vähäistä
 Aikataulun seurantatyökalut puutteelliset
 Kommunikointi ongelmana

 Kokonaisuuden hallinnan parantaminen
 Aikataulullisen ohjauksen parantuminen
 Tiedon siirtymisen parantaminen
 Työmaahenkilöstön ajattelutavan kehittäminen
 Toimivan työkalun kehittäminen

Päämäärä

Juurisyyanalyysi

Toimenpiteet

Toimenpiteiden vaikutuksien tarkastelu

Jatkotoimet

 Miksi?- Aikataulunhallinta haastavaa
 Miksi?- Paljon erilaisia toimintatapoja
 Miksi?- Kaikille selkeät menetelmät puuttuvat
 Miksi?- Kehittäminen haastavaa
 Miksi?- Muutosvastarinta

 Uusien, tuotannonohjausta parantavien 
menetelmien kehittäminen työmaille 

 Kehittämisen pohjalla kohdekohtaisuus; teoria, 
haastattelut ja havainnointi sekä työmaan 
ominaispiirteet

 Kehitettävä työkalun, visuaalinen ohjaustaulun 
kehityksen vaiheet: taulun elementit 
kohdekohtaisesti, tarpeet työmaan mukaisesti-> 
taulun konkreettinen rakentaminen ja visuaalisen 
ilmeen hiominen

 Ennen ja jälkeen tilanteen kartoitus ja arviointi; 
kuinka menetelmät vaikuttivat aikataululliseen 
tuotannonohjaukseen

 Mahdollisten ongelmien määritys
 Ongelmien selvitys

 Menetelmien testaus ja tulokset
 Työkalut käyttöön?
 Työkalujen parantaminen ja jatkokehitys?

A3 -prosessi työkalun kehittämiseksi

P

L

A

N

DO

Check

Act
Kuva 46. Ohjaustaulun kehityksen vaiheet A3 -prosessilla kuvattuna 

 

Ohjaustaulun mahdolliset elementit jaoteltiin niiden vaikutustavan suhteen seuraavasti: 

 

 Aikataulunohjaukseen – minkälaista aikataulunohjausta tarvitaan? 

 Muuhun ohjaukseen – laatu, kustannus ja turvallisuus - mitä asioita ohjaustau-

luun tulisi näistä ottaa? 

 Mittareihin – mitä asioita halutaan mitata ja esittää ohjaustaulussa? 

 Infoon – mitä tiedotetaan ja kenelle? 
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Kohdekohtaisuuden vuoksi ohjaustauluun haluttua tietosisältöä kerättiin työmailta tie-

dustelemalla sekä haastatteluilla. Työmaiden ongelmien kannalta tehokkaan aikatau-

lunohjaustyökalun rakentaminen osoittautui suurimmaksi prioriteetiksi. Mahdollisten 

muiden tauluun tulevien elementtien tarkastelu tapahtui aikatauluohjausta tukien. 

 

Kun tarvittavat elementit olivat määritelty, voitiin alkaa kehittää visuaalisen ohjaustau-

lun mallia ja siihen tulevaa sisältöä. Pyrkimyksenä oli keskittyä ohjattavuuden kannalta 

keskeisiin asioihin tavoitteiden saavuttamiseksi, joten taulun tuli olla informatiivinen, 

sekä helposti luettava ja päivitettävä. 

 

Työn raportoinnin kannalta tärkeisiin vaiheisiin on keskitytty omissa kappaleissaan. 

Kappaleessa 6.3.2 syvennytään case-kohteiden erilaisiin kehitystarpeisiin ja luvussa 6.4 

työkalujen kehitystyöhön case-kohteissa. Luku 6.5 antaa tietoa työkalujen sisällöstä ja 

6.6 niiden käytöstä ja päivittämisestä.  

 

Ohjaustaulujen toimintaa oli tarkoitus tarkastella anekdoottisesti case-työmailla niiden 

käyttöönottamisen jälkeen. Testauksen päämääränä oli selvittää, kuinka ohjaustaulut 

toimivat käytännössä. Tämän pohjalta oli mahdollista miettiä työkalujen jatkokehitystä 

ja käyttöönottoa muissa kohteissa. Työkalun toiminnan tuloksista kerrotaan kappaleessa 

7.  

6.3.2 Kehitystarpeet 

Case-kohteiden eroavaisuuksista johtuen kehitetyn ohjaustaulun muoto ja rakenne ero-

sivat näissä huomattavan paljon toisistaan. Siinä missä Franzeniassa keskityttiin koko-

naisuuden hallintaan ja töiden yhteensovittamiseen, Myyrinkulman kohteessa pääpaino 

oli viestinnällisen aikatauluesitystavan kehittämisessä. 

 

Case 1 

Franzenian peruskorjauksessa ja käyttötarkoituksen muutoksessa kohteen suuri koko, 

erilaiset työvaiheet ja samankaltaisten osakohteiden ja lohkojen puuttuminen pakottivat 

miettimään viestintää kokonaisuuden hallinnan kontrolloimisen näkökulmasta. Suurim-

pana haasteena oli miettiä keinot, joilla eri työryhmiä voitaisiin ohjata ja osoittaa selke-

ästi viikoittain tehtävät työvaiheet siten, että niiden aloitusedellytykset olisi valmiiksi 

tarkastettu. Viikkosuunnittelun tuli olla jatkuvasti eteenpäin tarkentuvaa ja rullaavaa. 

Korjauskohteen kompleksisesta luonteesta johtuen osa töistä tarkentui vasta viime het-

kellä, ja myös tämän vuoksi kohteeseen soveltui hyvin lyhyen aikavälin tarkentuva aika-

taulusuunnittelu, jossa aloitusedellytysten ja mahdollisten esteiden seuraaminen on tehty 

visuaalisesti. 

 

Kohteessa käytössä olleen Last Planner vaiheaikataulusuunnitelman ongelmaksi oli 

muodostunut sen epätarkkuuden kasvaminen rakennusvaiheen loppua kohden. Kun ra-

kennusvaiheaikataulu aluksi rakennettiin Last Planner -periaatteella urakoitsijapalaverin 
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yhteydessä, oli lyhyen aikavälin tehtävät suhteellisen paikkansapitäviä. Viikkojen kulu-

essa vaiheaikataulun epätarkkuus alkoi kuitenkin kasvaa, sillä kunnolla mietittyjä viik-

kosuunnitelmia ei laadittu. Rakennusvaiheen lopussa työtehtävät eivät pitäneet enää 

paikkaansa vaiheaikataulussa, ja siitä oli tullut lähes hyödytön työkalu. Sen avulla voi-

tiin lähinnä tarkastella mitä töitä olisi alkuperäisen suunnittelun mukaan pitänyt tehdä. 

Epätarkkuutta lisäsivät työn aikana esiin tulleet muutokset ja rakenteelliset yllätykset, 

joihin ei ollut varauduttu niin työn suunnittelussa kuin rakennekuvissakaan. 

 

Tarkempi viikkosuunnittelu pakottaisi pohtimaan vaiheaikatauluun merkityt työt uudel-

leen ja parantaisi näin ollen työn suunnittelun tarkkuutta. Last Planner -vaiheaikataulun 

käyttäminen tukisi osaltaan viikkosuunnittelua helpottaen viikoittain tehtävien töiden 

tarkastelua.  

 

Koska kohteessa oli käytössä Last Planner vaiheaikataulusuunnitelma, oli luontevaa 

lähteä kehittämään ohjaustaulun komponentteja tätä tukemaan. Visuaalisen ohjaustaulun 

keskeinen idea oli myös vaikuttaa urakoitsijapalaverikäytäntöön, joka haastattelujen 

perusteella kaipaisi lisää läpinäkyvyyttä. Lisäksi kohteen valvoja vaati aikataulun tar-

kempaa, ja läpinäkyvämpää käsittelyä urakoitsijapalavereissa.   

 

Kehitettävän ohjaustaulun yksinkertaistettu prosessikuvaaja aikataulunhallinnan näkö-

kulmasta on esitetty kuvassa 47. 

Valmistuneet
työt

Kuluva viikko Ensi viikolla
2 viikon 
päästä

Visuaalinen 3-viikkoissuunnittelu

Tarkkuus 
kasvaa,

työt tulevat 
tehdyksi

Last Planner -vaiheaikataulu (laputus)

Juokseva ajan kulku 
ja päivittyvät 

viikkosuunnitelmat->
Häiriöihin ja 
poikkeamiin 

reagointi

Ajan kulku

PPC

Aloitusedellytysten 
tarkastusmatrsiisi
-Systemaattinen 
aloitusedellytysten tarkastus

Yleisaikataulu

Huonosti päivitettävä -> 
epätarkkuus kasvaa 

Luomishetkellä tarkin Häiriöt ja poikkeamat

Jatkuva 
parantaminen

Päivittäminen 
urakoitsijapalaverissa!

Päivittäminen 
rakennusvaiheittain

Yhdessä 
tuumimalla 

läpinäkyvyys 
lisääntyy!

 

Kuva 47. Ohjaustaulun aikataulunhallinnan prosessikaavio. 
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Kuvaajasta käy ilmi varsinaisen kehitettävän ohjaustaulun ja olemassa olevan Last 

Planner -vaiheaikataulusuunnitelman relaatio, sekä visuaalisen ohjaustaulun liittyminen 

urakoitsijapalaverikäytäntöön. 

 

Visuaalisen viikkosuunnittelun idea pohjautuu DPR Constructionin San Franciscossa 

pitämään esitykseen, jossa eteenpäin tarkentuvaa viikkosuunnittelua oli käytetty menes-

tyksekkäästi sairaalahankkeessa (DPR Construction 2014). 

 

Case 2 

Myyrinkulman peruskorjauskohteen haasteena oli tiukka aikataulu, ja osittain kielimuu-

ri työnjohdon ja aliurakoitsijoiden työntekijöiden välillä. Aliurakoitsijoiden työnjohtajat 

/nokkamiehet puhuivat suomea, mutta ongelmana oli etteivät he aina olleet työmaalla. 

Näin ollen oli ensiarvoisen tärkeää, että aikataulu ja sen vaatima työtahti olivat selkeästi 

ja visuaalisesti työntekijöiden nähtävillä. Oli siis kehitettävä riittävän yksinkertainen, 

mutta silti viestinnällinen aikataulupohja.  

 

Visuaalisen esittämistavan lisäksi kohteen suurena kehitystarpeena oli luoda tarkka por-

rashuonekohtainen aikataulu, joka voitaisiin monistaa koskemaan myös muita portaita 

ja työvaiheita. Tarkoituksena oli löytää tuotantoa parhaiten palveleva ja tahdistava tuo-

tantotahti, joka ohjaisi tuotantoa tavoitteeseen.  

 

Kireän aikataulun vuoksi kohteessa päätettiin keskittyä vain aikataulunohjaukseen, sillä 

onnistumalla luomaan porraskohtaisesti tarkka, monistuskelpoinen ja visuaalinen aika-

taulu saavutettaisiin hankkeessa suurin hyöty niin aikataulullisesi kuin taloudellisesti-

kin. Kohteen ongelmat, kokeiltavat ratkaisukeinot ja niiden vaikutustavat on esitetty 

kootusti kuvassa 48. 

Kohteen 
ongelmat

-Kielimuuri

Kokeiltavat 
ratkaisukeinot

-Porraskohtainen visuaalinen 
aikataulu / valvontavinjetti

-Tuotanto jäljessä 
tavoitteesta

Vaikuttamistapa

-Tarkka porraskohtainen 
aikataulusuunnittelu yhdessä 
aliurakoitsijoiden työnjohdon 

kanssa

Tavoitteeseen ohjaaminen

Töihin sitoutuminen, 
valmiuden parantaminen To

im
in

ta
, v

ai
ku

tu
s,

 
ke

h
it

ys
?

 

Kuva 48. Työkalut, joilla ongelmiin puututaan. 

 

Ohjaustauluja oli tarkoitus asentaa jokaiseen portaaseen (A, B ja C) kaksi kappaletta; ns.  

  

 runkovaiheen aikataulut, sekä 

 sisävalmistusvaiheen aikataulut.  
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Näin niillä oli mahdollista esittää kohdennettua porras- ja linjakohtaista tietoa työvai-

heiden kestoista ja niiden aikataulullista ohjaamista ja seuraamista palveleva tarkoitus 

paranee. 

6.4 Kehittäminen 

Kehitystyö kappaleessa kerrotaan dokumentaarisesti ohjaustaulujen käyttöönoton vai-

heista, ja haasteista joita siihen liittyi, jotta lukija saisi mahdollisimman autenttisen ku-

van kehitystyön vaiheista. 

6.4.1 Case 1 

Franzeniassa ohjaustaulun käyttöönottoa edelsi huolellinen etukäteissuunnittelu ja työ-

maan toimintaan tutustuminen. Ensimmäisellä työmaakäynnillä keskiviikkona 

14.5.2014 (vk 20) kerrottiin ohjaustaulun kehittämisestä ja sen tarkoituksesta. Tässä 

vaiheessa aikataulusta oltiin 2-4 viikkoa myöhässä. Suurimpina syinä viiveisiin olivat 

suunnitelmapuutteet ja erilaiset häiriöt purkuvaiheessa sekä aikataulun seurannan puut-

teellisuus. Työmaakäynnin jälkeen seuraavalla viikolla tutkija aloitti työmaalla havain-

noimisen ja työmaan toimintaan tutustumisen. Ohjaustaulun käyttöönottoa edelsikin 

huolellinen, kahden kuukauden mittainen etukäteissuunnittelujakso, jotta työmaan tar-

peet voitaisiin asianmukaisesti kartoittaa ja ongelmiin puuttua tehokkaasti. Tänä aikana 

tarkkailtiin aktiivisesti työmaan aikataulullista tuotannonohjausta ja seurattiin urakoitsi-

japalaverikäytäntöjä mahdollisimman kattavan ja selkeän kokonaiskuvan muodosta-

miseksi. 

 

Itse ohjaustaulu luonnosteltiin työmaatoimiston seinälle ennen 8.7.2014 (vk 28) pidettyä 

urakoitsijapalaveria, jossa sen toimintaperiaate ensimmäisen kerran esiteltiin. Vielä tä-

män palaverin jälkeen ohjaustaulua ei saatu käyttöön, sillä urakoitsijat eivät olleet val-

mistautuneet ennakkosuunnitteluun. Urakoitsijoita pyydettiin valmistautumaan seuraa-

vaan urakoitsijapalaveriin siten, että heillä olisi karkea tieto siitä mitä he tulevat 3 vii-

kon sisällä tekemään, jolloin töiden yhteensovittaminen urakoitsijapalaverissa helpottui-

si. 

 

15.8 pidetyn urakoitsijapalaverin yhteydessä ohjaustaulun visuaalinen kolmeviikkois-

suunnitelma saatiin rakennettua alustavasti kuvan 49 mukaisesti.  
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Kuva 49. Franzenian ohjaustaulun ensimmäinen luonnostelu. 

 

Samassa yhteydessä luonnosteltiin myös aloitusedellytysten tarkastusmatriisia kriitti-

simpien työvaiheiden osalta sekä muita ohjaustaulun tukevia elementtejä.   

6.4.2 Case 2 

Kohteeseen tutustuminen alkoi etukäteen hankeaineistoon ja työmaan ominaispiirteisiin 

tutustumalla. Samalla hahmoteltiin jo etukäteen selkeää aikataulun esittämistapaa, sillä 

oli tiedossa, että työmaalla kehityksen oli tapahduttava nopeasti.  

 

Varsinaisen kohdekohtaisen kehitystyön alkaessa ensimmäisellä työmaakäynnillä maa-

nantaina 16.6.2014 (vk 25) työmaan aikataulusta oltiin A-rapun osalta jo 2 viikkoa jäl-

jessä. B- ja C-rapun osalta suunniteltu aikataulu oli vielä osittain mahdollinen, mutta se 

vaati nopeaa reagointia resurssisuunnitteluun ja työjärjestyksiin. Toisella työmaakäyn-

nillä 26.6.2014 (vk 26) hahmoteltiin B- ja C-rappuun seurantavinjettiä, joka voitaisiin 

esittää työkohteessa visuaalisesti työntekijöille. A-rapun osalta työjärjestystä ja tahtia oli 

muutettava radikaalimmin, joten kohteessa pyrittiin saamaan aikataulu kiinni sovelletul-

la tahtiaikatuotannolla kylpyhuoneiden osalta. Kylpyhuoneen ollessa usein kriittinen 

pullonkaula saneerauskohteissa, sen tarkemmalla tahdistuksella olisi mahdollista saavut-

taa syntynyt aikatauluero kiinni. 
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Taulun ensimmäinen versio, A-rapun kylpyhuoneen aikataulu (kuva 50), esiteltiin ura-

koitsijapalaverissa tiistaina 1.7.2014 (vk 27), jonka jälkeen se asennettiin työmaalle.  

 
Kuva 50. Myyrinkulman ohjaustaulun ensimmäinen versio A-rapun kylpyhuoneen töis-

tä. 

 

Palaverissa kerrottiin ohjaustaulun tarkoitus ja sen toimintaperiaate. Urakoitsijoiden 

mielipiteet ohjaustaulusta oli pelkästään positiivisia: 

 

”Tota ne työmiehet varmasti seuraa ku se on päivittäin nenän eessä.” 

”Ei ne mielellään lue sitä mun antamaa aikatauluu, tai varmasti vilkasee mut ei se niille mie-

leen jää. Toi auttas varmasti aikataulunohjausta.” 

”Helpottaa meijän työtä ku ei tarvi olla koko ajan kertomassa tavotteita.” 

”Tommonen rautalankamalli on just hyvä” 

”Noi huomiot (HUOM!) on hyviä.” 

 

B- ja C-rapun runkovaiheen ohjaustaulut asennettiin työmaalle niiden valmistuttua viik-

kojen 27 ja 28 aikana.   

6.5 Ohjaustaulun sisältö 

Taulun konstruktio rakennettiin teoreettisen viitekehyksen, visuaalista ohjausta käsitte-

levien kirjallisuuslähteiden, työmaan ominaisuuksien ja erityispiirteiden sekä työmaa-

henkilöstön kanssa yhdessä pohtien.  
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Suurimman kehityspanoksen ohjaustauluun vaati aikataulun visuaalinen esittäminen ja 

valvonta. Haasteena oli löytää työmaan kannalta relevantti tapa esittää aikataulu siten, 

että se palvelisi kyseisen työmaan toimintoja sekä viestisi samalla läpinäkyvästi hank-

keen etenemistä. Aikataulunohjaukseen tuli liittyä myös suoritettavien töiden aito suun-

nittelu.  

6.5.1 Case 1  

Aikataulunohjaustyökalut:  

Ohjaustaulun varsinaiset aikataulunhallintatyökalut olivat:  

 Visuaalinen, päivittyvä kolmeviikkoissuunnitelma. 

 Aloitusedellytysten tarkastusmatriisi. 

 

Visuaalisessa kolmeviikkoissuunnitelmassa kohde on jaettu lohkoihin ja tehtävien esit-

tämisessä käytettävät post-it -laput, kooltaan 76x127mm, edustavat yhtä viikkoa. Jokai-

sella urakoitsijalla on oma värinsä kuvan 51 mukaisesti. Lappuun merkitään suoritettava 

työvaihe, sekä tarvittaessa resurssit ja valmiusasteprosentti suunnitellulta viikolta, jol-

loin työn valmistumisen seuranta helpottuisi. 

    
Kuva 51. Visuaalinen kolmeviikkoissuunnitelma ja urakoitsijoiden värikoodit. 

 

Kuten kuvan 51 kolmeviikkoissuunnitelmasta voidaan helposti huomata, on työvaiheita 

eniten menossa 3. ja 2. kerroksessa. Kun eri urakoitsijat näkevät selvästi oman työn si-
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jainnin ja ajankohdan suhteessa muiden urakoitsijoiden töihin, töiden yhteensovittami-

nen helpottuu.  

 

Herätteenä valupäivää, tai vastaavaa erityistä huomiota vaativaa päivää varten voidaan 

käyttää muista lapuista poikkeavaa merkkiä kuten nuolta. Lisätietoja voidaan kirjoittaa 

tarvittaessa kolmeviikkoissuunitelman alareunassa olevaan huomio kenttään, kuva 52. 

 
Kuva 52. Lisätietokenttä tarkentaa tarvittavat tiedot. 

 

Toisena pääelementtinä ohjaustauluun tuli aloitusedellytysten tarkastusmatriisi. Sen 

avulla on tarkoitus varmistua siitä, että esteitä töiden alkamiselle ei ole, ja että työt pää-

sevät alkamaan niiden suunniteltuna ajankohtana, kuva 53. 

 

Kuva 53. Aloitusedellytysten tarkastusmatriisi toimii muistilistana ja varmistaa töiden 

alkamisen ajallaan. Idea aloitusedellytysten tarkastusmatriisiin on lähtenyt alun perin 

Anssi Koskenvesalta.  
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Matriisiin otetaan tarkasteluun kriittiset työvaiheet. Näiltä työvaiheilta tarkastetaan aloi-

tusedellytysten olemassaolo määrättynä aikana. Matriisin kuhunkin ruutuun laitetaan 

viikko, jolloin aloitusedellytys pitää olla kunnossa. Kun aloitusedellytysten valmistelu 

on alkanut, merkitään ruudukkoon yksi poikkiviiva. Kaksi poikkiviivaa puolestaan tar-

koittaa, että aloitusedellytys on kunnossa, ja tehtävä on siltä osin valmis alkamaan. Teh-

tävä pääsee kuitenkin alkamaan vasta silloin, kun koko rivi on rastitettu.  

 

Matriisin tulevat aloitusedellytykset ovat kuvan 54 mukaisesti, työmaan ominaispiirteet 

huomioiden; 

1. Suunnitelmat ja 
sopimukset:

-Työn vaatimat erikoisluvat
-Lähtötiedot

-Työntekojöiden 
perehdyttäminen

3. Kalusto, 
materiaalit ja 

tarvikkeet:
-Työn vaatima erikoiskalusto?

-Varastointi?

-Jäteastiat?...

2. Turvallisuus:
-Henkilökohtaiset suojaimet

-Putoamissuojaus
-Teline-ja nosturitarkastukset

4. Olosuhteet:
-Kosteus
-Lämpö

-Valaistus

5. Lopulliset 
valmiudet:

-Edellisten tehtävien valmius ja 
laatu OK

-Mesta ja mitat kunnossa
-Työt voi alkaa

6. Hyväksyntä/ 
toimintakokeet

Suunnittelijat
Valvoja

...
 

Kuva 54. Matriisin aloitusedellytykset työmaan ominaispiirteiden mukaan. 
 

 

Aikataulunohjausta tukevat elementit ja työkalut 

Muut tauluun tulevat, työmaan toimintaa sekä aikataulunhallintaa tukevat elementit ovat 

kuvan 54 mukaisesti: 

 Esteet / häiriöt -taulu 

 Materiaalien toimitukset 

 Tehtävien toteutumisprosentti (PPC) 

 Tavoitteet 

 Yleisaikataulu sekä pohjakuvat eri kerroksista 
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Kuva 55. Ohjaustaulun tukevat elementit.  

 

Koska kohteessa ilmeni paljon aikatauluun vaikuttavia muutoksia ja esteitä, oli niiden 

esillepano tärkeää. Näin ne pysyivät mielessä ja tulivat kaikkien tietoon, jolloin niihin 

vaikuttaminen ja ratkaisun keksiminen helpottui. Esteet ja häiriöt merkittiin vapaasti 

kirjoittaen valkotaulukalvolle. Näin kynnys kirjoittamiseen pieneni, kun virallista loma-

ketta ei tarvinnut kirjoittaa, vaan vapaa tyyli kelpasi. 
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Kohteen logistisen ahtauden vuoksi materiaalien toimitusajankohdat oli syytä laittaa 

esille, jolloin päällekkäisten toimitusten riski pieneni. Toimituslokin avulla voidaan 

myös seurata toimitustilannetta, mitä työmaalle on tulossa ja mitä pitää vielä mahdolli-

sesti tilata. 

 

Jatkuvaa parantamista ja tavoitteeseen pyrkimistä edustaa ohjaustaulun tehtävien toteu-

tumisprosentti -elementti. Töiden valmistumista kuvaavaa PPC -luku saadaan tarvittaes-

sa laskettua päivittyvän kolmeviikkoissuunnitelman avulla. 

 

Teoreettisen viitekehyksen sekä myös haastattelututkimuksen mukaan tavoitteiden esit-

täminen visuaalisesti edesauttaa niiden mielessä pysymistä. Kun tavoitteet kirjoitetaan 

esille näkyvälle paikalle, kaikki voivat yhdellä vilkaisulla todeta milloin välitavoitteiden 

valmistumisajankohdat ovat ja milloin työmaan tulee olla valmis. 

 

Pohjakuvien sijoittaminen seinälle selkeyttää havainnointia. Tähän yhteyteen voitaisiin 

sijoittaa myös päivittyvä pohjakuvavinjetti, joka kertoo, mitä töitä kussakin kerroksessa 

tehdään. 

 

Koska Franzenian kohteessa työmaahenkilöstö ei nähnyt tarvetta paikka-aikakaavion 

käytölle eikä sen tuomaa lisäarvoa tunnustettu, ei sitä lähdetty väkisin vaatimaan oh-

jaustaulun elementiksi. Paikka-aikakaavio -mallisen yleisaikataulun olisi kuitenkin syy-

tä olla vaiheaikataulun sekä lyhyen aikavälin suunnitelman rinnalla, jotta tehtävien ajal-

lisen etenemisen ja kokonaistuotantonopeuden seuranta helpottuisi. Huomautuksena 

kuitenkin mainittakoon, että kohdeyritys on panostamassa aikataulusuunnitteluun kou-

luttamalla työntekijöitänsä, mutta case-työmaan henkilöstö oli syystä tai toisesta jäänyt 

koulutuksesta pois.   

 

Vaiheaikataulun päivitys 

Visuaaliseen ohjaustauluun liittyvä Last Planner vaiheaikataulu päivitettiin diplomi-

työntekijän toimesta. Kuten jo todettua, käytössä olleen vaiheaikataulun seurannassa, 

tehtävien toteutumisessa päivittämisessä oli havaittu puutteita. Lisäksi Last Planner vai-

heaikataulun katsottiin olevan liian tarkka ja työläs rakentaa päivittäistarkkuudella, ku-

ten se oli alun perin laadittu. Seuraavaan välitavoitteeseen pääsemistä päätettiin paran-

taa päivittämällä vaiheaikataulu sekä yksinkertaistamalla sen rakennetta. Kuvan 56 mu-

kaisesti vain tehtävien aloitus- ja lopetuspäivät laitettiin tauluun lapulle; näin lappujen 

määrä sekä lappujen täyttöön tarvittava työaika väheni.  
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Kuva 56. Vaiheaikataulu päivitettiin palvelemaan paremmin käytäntöä. 

 

Kuvan 56 mukaisella päivityksellä vältyttiin lapputungokselta, joka olisi aiheuttanut 

tilanpuutetta ja sekavuutta vaiheaikatauluun.  

6.5.2 Case 2 

Niin sanotun runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen erilaisesta etenemisestä johtuen mo-

lempiin vaiheisiin tarvittiin omat taulut. Runkovaiheen työt suunniteltiin pääosin linja-

kohtaisesti eteneviksi, kun taas sisävalmistusvaiheen töissä tavoitteena oli kerroskohtai-

nen eteneminen. Kehitystyön ohessa mietittiin oikeanlaista tahdistettua etenemistapaa; 

kuinka työt pitäisi korjausrakennuskohteessa tahdistaa, jotta aikataulullinen muutosvai-

kutus töiden kestoon halutulla tavalla olisi mahdollista? Tulisiko jotain työvaihetta 

mahdollisesti nopeuttaa ja toista hidastaa, jotta saataisiin aikaan tasaisempi virtaus? 

 

1. Runkovaiheen visuaaliset ohjaustaulut/ porrasvinjetit: 

 

Taulun ensimmäinen versio otettiin käyttöön työmaalle viikolla 27, urakoitsijapalaverin 

esittelyn jälkeen. Se sisälsi kriittisimmän kohteen, eli A-rapun kylpyhuoneen, aikataulun 

(kuva 50, sivulla 101). Taululla esitettiin linjakohtaisesti työvaiheiden aloitus- ja lope-

tuspäivät sekä työvaiheiden kestot päivinä. 

 

Koska ohjaustaululla oli tosi kiire, ensimmäinen kokeiluversio luotiin nopeasti aikatau-

lun suunnittelun jälkeen. Kylpyhuoneen laattojen toimituksessa ilmenneiden häiriöiden 

johdosta (2vk myöhässä) aikataulusuunnittelua jouduttiin kuitenkin muuttamaan siten, 

että vesieristys- ja laatoitustöiden osalta linjakohtainen eteneminen vaihdettiin kerros-

kohtaiseen etenemiseen, jolloin saatiin kurottua viiveen aiheuttamaa aikataulueroa kiin-

ni viikolla, kuva 57. Etenemistapamuutoksella oli siis saatu aikaan nopeampi aikataulu. 
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Kuva 57. A-rapun runkovaiheen mukautettu aikataulu. Linjakohtainen aikataulu muut-

tuu kerroskohtaiseksi aikatauluksi. 

 

B- ja C-rapun runkovaiheen aikataulut erosivat hieman ulkomuodoltaan A-rapun kylpy-

huoneen aikataulusta. Kuvassa 58 on esitetty B-rapun linjakohtainen runkovaiheen aika-

taulu.  
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Kuva 58. B-rapun runkovaiheen aikataulu. B-rappu sisälsi vain kaksi linjaa. 
 

Purkuvaihe B-rapussa aloitettiin molemmissa linjoissa samaan aikaan eri työryhmillä. 

Purkuvaiheen jälkeen aloitettiin putki- ja sähkötyöt B1 linjasta siirtyen B2 linjaan vasta 

edellisen valmistuttua. Muuraukset ja tukkovalut suoritettiin niin ikään linjoittain. B1 

linjaan päästiin muuraamaan sähkö- ja putkitöiden valmistuttua. Tämän jälkeen voitiin 

siirtyä B2 linjaan kun oli ensin tehty kyseisen linjan sähkö- ja putkityöt.  

 

C-rapun runkovaiheen visuaalinen aikataulu löytyy liitteestä 2. 

 

2. Sisävalmistusvaiheen visuaaliset ohjaustaulut/ porrasvinjetit 

Sisävalmistusvaiheen ohjaustaulut luotiin kerroksittain eteneviksi, ks. kuva 59. Ohjaus-

tauluihin on merkitty sisävalmistusvaiheen valmiiksi saattamiseksi vaadittavat työvai-

heet ja niiden suunnitellut kestot eri kerroksissa.  

 

 



 110 

 

Kuva 59. B-rapun sisävaiheen aikataulu. 

 

A - ja C-rapun sisävaiheen aikataulut löytyvät liitteestä 2.  

6.6 Ohjaustaulujen päivittäminen ja seuranta 

6.6.1 Case 1 

Franzenian ohjaustaulun pääelementti, visuaalinen kolmeviikkoissuunnittelu päivittyy 

urakoitsijapalaverissa. Kukin urakoitsija merkitsee omille lapuille mitä töitä tehdään 

kuluvalla viikolla, viikon päästä ja kahden viikon päästä. Ohjaustaulun päivittäminen 

takaa sen, että urakoitsijapalavereissa tarvitsee uudelleen miettiä ainoastaan kahden vii-

kon päästä tehtävät työt. Muut työt siirtyvät, mikäli ne on suoritettu valmiiksi, seuraa-

van viikon sarakkeeseen kuvan 60 mukaisesti. Kehitystyön alussa diplomityöntekijä 

toimi puheenjohtajana ohjaustaulun päivittämistilaisuudessa ja kyseli urakoitsijoilta 

suoritettavat työvaiheet urakoitsijapalaverissa. Ideaalitilanteessa urakoitsijakokouksen 

puheenjohtaja toimii työkalun päivittäjänä sekä laittaa urakoitsijoiden kirjoittamat laput 

oikeille paikoille tauluun.  

 

Urakoitsijapalavereissa vahvistetaan töiden valmistuminen, ilmoitetaan mahdolliset 

häiriöt joiden vuoksi työt eivät pääse etenemään, mietitään ennakkoon kahden viikon 

päähän mitä työtä tullaan tekemään ja päivitetään tiedot visuaalisesti kaikkien nähtävil-

le. 
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Vaihtoehtoisesti, mikäli urakoitsijat ovat toimittaneet päivitetyt kolmeviikkoissuunni-

telmat etukäteen pääurakoitsijalle, voidaan taulu päivittää jo ennen urakoitsijapalaveria, 

jolloin palaverissa käydään yhteen sovitetut aikataulut läpi kriittisten työvaiheiden osal-

ta. Visuaalisesti ristiriitatilanteiden hahmottaminen on kuitenkin helpompaa ja keskuste-

lua töiden suorituksesta ja etenkin oikeasta suoritusjärjestyksestä syntyy lähes automaat-

tisesti.  

 
Kuva 60. Kolmeviikkoissuunnitelma päivittyy urakoitsijapalaverissa. 

 

Visuaalisessa kolmeviikkoissuunnitelmassa suoritettavat työvaiheet kussakin lohkossa 

ovat selkeästi esillä, jolloin tiedetään mitä pitäisi missäkin lohkossa seuraavien viikko-

jen aikana tehdä, ja ennen kaikkea mihin urakoitsijat ovat sitoutuneet.  

 

Tehtävää kolmeviikkoissuunnitelmaa verrataan laadittuun Last Plannerin vaiheaikatau-

luun, joka toimii samalla myös kokonaisuuden, ja laaditun yleisaikataulun varmistajana. 

Vaiheaikataulun tehtävät tarkentuvat viikkosuunnittelussa sekä saavat lopullisen sitou-

tumisen urakoitsijoiden osalta. On kuitenkin huomattava, että käännetyssä vaiheaikatau-

lussa tarkastellaan erityisesti vain tietyn välitavoitteen toteutumiseen tarvittavia työvai-

heita. Tämän vuoksi kolmeviikkoissuunnitelmassa on syytä käydä läpi kaikki ajanjak-

solla tehtävät päätyövaiheet, eikä pelkästään kopioida niitä suoraan Last Plannerin 

KVA:sta. Viikkoaikataulun työtehtävät ovat luonnollisesti tarkemmalla tasolla mietitty-

jä myös aloitusedellytysten osalta.  

 

Kolmeviikkoissuunnitelmasta saadaan myös valvontavinjettityyppinen töiden seuranta; 

kun lappuihin merkataan yksi poikkiviiva, kun työ on alkanut, ja rasti, kun työt on saatu 
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päätökseen. Kyseinen toimintatapa helpottaa pääurakoitsijaa seuraamaan reaaliaikaisesti 

töiden etenemistä. Myös tässä tapauksessa lappujen siirto tehtyjen töiden -sarakkeeseen 

tapahtuu vasta urakoitsijapalaverissa, sillä se helpottaa viikkotehtävien toteutumispro-

sentin laskemista 

 

Töiden toteutumisprosentti (PPC -luku) suunniteltujen töiden osalta saadaan jakamalla 

valmistuneet työt edellisellä viikolla suunniteltuihin töihin. 

 

Aloitusedellytysten tarkastusmatriisia päivitetään sitä mukaan kun aloitusedellytykset 

hoidetaan. Näin matriisi toimii samalla muistilistana sekä tehdyistä että tekemättömistä 

töistä. Muiden tukevien elementtien päivitys tapahtuu vapaasti, sitä mukaa kun tietoa 

tulee ja tarvetta nähdään.  

6.6.2 Case 2 

Taulujen toteuman seuraaminen ja päivittäminen tapahtui työmaahenkilöstön toimesta 

työn ohessa. Toteumaa seurattiin päivittäin, ja mahdollisiin viiveisiin pyrittiin reagoi-

maan välittömästi. 

 

Toteumaa seurattiin kuvassa 61 esitetyllä tavalla, jossa aikatauluun merkataan tehtävän 

todellinen aloitus- ja lopetuspäivä vihreällä tai punaisella sen mukaan onko työvaihe 

aikataulussa vai ei. Herätteenä voidaan käyttää esimerkiksi huutomerkkiä, joita laitetaan 

myöhästyneiden päivien määrän mukaan. Toisena toteuman seurausvaihtoehtona olisi 

merkitä tehtävän toteutuminen tai myöhästyminen perinteisen valvontavinjetin viiva-

merkkauksen tapaan, mutta kyseinen, kuvan 61 mukainen tapa nähtiin selkeämpänä. 

Koska valkotaulupohja mahdollistaa vapaan kirjoittamisen, niin tapa, jolla aikataulua 

seurataan ja mahdollisiin viivästymisiin puututaan, voi myös olla suhteellisen vapaa-

muotoinen. Yksinkertinen ”MYÖHÄSSÄ!” kirjoitettuna punaisella tussilla varmasti 

herättäisi ja kertoisi tilanteen selkeän näkyvästi. 

 

Kuvan 61 taulusta huomataan, että purku on alkanut kaksi päivää myöhässä ja on näin 

ollen hälyttänyt kahdella huutomerkillä. Myöhästymiseen on kuitenkin reagoitu, ja pur-

kuvaihe on saatu loppumaan aikataulussa.  
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Seuranta

Reagointi

Tavoitteeseen 
pääseminen

 
Kuva 61. B-portaan runkovaiheen seuranta 18.7.2014. 

 

Seurannan avulla tuotannon tahdissa oli helpompaa pysyä mukana, jolloin myös tekijä-

porukat tiesivät toisten vauhdin, ja oman myöhästymisen vaikutus muihin töihin oli sel-

keästi esillä. Tehtävän kokonaiskeston avulla voitiin tarkkailla sen etenemistä, sillä 

vaikka tehtävä alkaa aikataulussa se ei vielä kerro eteneekö se oikeaa vauhtia.  

6.7 Yhteenveto 

Loppukaneettina vielä muistutettakoon, että ohjaustaulun rakenne riippuu sen käyttötar-

koituksesta; kenelle halutaan viestiä ja mitä? Erilaiset case-kohteet loivat siten tarpeen 

erilaisille ohjaustauluille. Franzenia oli luonteeltaan kokonaistilajärjestelykohde, ja 

Myyrinkulman kohde oli lähinnä toistuvaa tilakorjausta.  

 

 

Case 1: 

Lähtötilanne ja haasteet: 

 Haasteena olivat töiden yhteensovittamisen sekä kokonaisuuden hallinnan on-

gelmat. Näistä johtuen aikataulutilanteen seuraaminen, päivittäminen ja muutok-

siin reagointi oli ongelmallista.  

 

 Tavoitteena oli kehittää visuaalinen ohjaustyökalu selkeyttämään edellä mainit-

tuja asioita.  

 

 Onnistutaanko visuaalisen ohjauksen avulla selkeyttämään kokonaisuuden hal-

lintaa − oli keskeinen tutkimuskysymys. 
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Ohjaustaulun kehittäminen: 

 Taulun kehittäminen alkoi työmaalla tapahtuvalla havainnoinnilla, jonka tarkoi-

tuksena oli kartoittaa keskeiset ongelmakohdat. Havainnoinnin jälkeen oli vuo-

rossa itse taulun kehittäminen ja siihen tulevien elementtien miettiminen.  

 

 Taulun elementtien kokoaminen tapahtui teoreettisen viitekehyksen, havain-

noinnin ja haastatteluiden avulla. Lisäksi Mittaviiva Oy:n Satu Sahlstedt oli ide-

oimassa visuaalisen kolmeviikkoissuunnitelman ideaa.  

 

Ohjaustaulun rakenne: 

Ohjaustaulu koostui seuraavista elementeistä: 

 

Aikataulunohjaustyökalut 

 Visuaalinen kolmeviikkoissuunnittelu 

 Aloitusedellytysten tarkastusmatriisi 

Toimintaa tukevat työkalut 

 Esteet / häiriöt -taulu 

 Materiaalitoimitukset -taulu 

 Tavoitteet -taulu 

 Yleisaikataulu sekä pohjakuvat kerroksista 

 

Ohjaustaulun käyttö: 

 Kolmeviikkoissuunnitelman päivittäminen urakoitsijapalaverissa viikoittain ai-

kataulunseurantakohdassa. 

 

 Muiden elementtien päivitys hoituu tilanteen mukaan. 

 

 Töiden yhteensovittamisen ja havainnollistamisen apuväline. 
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Kuva 62. Franzenian ohjaustaulu kokonaisuudessaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case 2: 

Lähtötilanne ja haasteet: 

 Myyrinkulman peruskorjauskohteessa suurena haasteena oli nopea toteutusaika-

taulu, jonka vuoksi ohjaustaulun kehittämisen oli tapahduttava nopeasti.  

 

 Haasteena työmaan päivittäisessä toiminnassa oli kommunikointi aliurakoitsi-

joiden työntekijöiden kanssa, sekä jo alkanut aikatauluviive; tavoitellusta tuotan-

totahdista oltiin jäämässä jälkeen. 

 

 Tavoitteena oli tutkia parantaako, tai edesauttaako visuaalinen porrashuonekoh-

tainen iso ohjaustaulu aikataulussa pysymistä ja sen lukemista.  

 

 Lisäksi oli syytä miettiä kuinka korjauskohteen aikataulusuunnittelu tulisi laatia; 

porraskohtaisesti, linjakohtaisesti vai kenties huonekohtaisesti? 
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Ohjaustaulun kehittäminen: 

 Oleellinen osa taulujen kehittämistä oli miettiä riittävän tiukka, mutta toteutus-

kelpoinen aikataulu yhdessä pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työnjohtajien 

kanssa. Taulujen toteutusta ja käytäntöä mietittiin yhdessä kohteen vastaavan 

mestarin, Arto Tuomisen kanssa.  

 

 Varsinaisen kehitystyön haasteena oli luoda riittävän yksinkertainen, mutta silti 

viestinnällinen aikataulumuoto. 

 

 Visuaalisen ilmeen suunnittelu ja rakentaminen oli täysin diplomityöntekijän 

vastuulla. 

 

 

Ohjaustaulun rakenne: 

 Ohjaustaulut rakennettiin kooltaan 1200x800mm olevista valkotauluista, jotta ne 

olisivat riittävän isokokoisia viestimään haluttua informaatiota. Taulujen rungon 

muodostamisessa käytettiin mustaa sähköteippiä sekä muuttumattomalle infor-

maatiolle paperista tekstipohjaa. 

 

 Ohjaustauluja rakennettiin jokaiseen rappuun (A, B ja C) kaksi kappaletta; run-

kovaiheen aikataulut ja sisävalmistusvaiheen aikataulut. Aikatauluissa esitettiin 

tulevat työvaiheet ja niiden suunnitellut kestot. 

 

 Runkovaiheen tauluissa esitettiin työvaiheiden linjakohtainen eteneminen (pois 

lukien A-rapun kylpyhuoneen aikataulu, jossa oli sekä linjakohtaista että kerros-

kohtaista etenemistä). 

 Sisävalmistusvaiheen aikataulut laadittiin kerroskohtaisesti eteneviksi. 

 

 

Ohjaustaulun käyttö: 

Asetetaan töiden kannalta oleelliselle, näkyvälle paikalle. 

 

Taulujen päivittäminen ja seuranta reaaliaikaista – valkotauluun merkataan toteumati-

lanne. 

 

Poikkeamiin puuttuminen on olennaista! 

 

Pakottaa suunnittelemaan aikataulun huolellisesti ennakolta – valmiudet töille paranee. 

 

On työnjohdon ja työntekijöiden apuväline töiden etenemisen seuraamiseen. Myös 

mahdolliset vierailijat pääsevät nopeasti selville tehtävistä töistä. 

 



 117 

A
-r

ap
p

u
B

-r
ap

p
u

C
-r

ap
p

u

”Runkovaihe” ”Sisävalmistusvaihe”

 

Kuva 63. Myyrinkulmaan laaditut ohjaustaulut kootusti. 
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7 KEHITETYN TYÖKALUN TESTAUS JA      

TULOKSET 

7.1 Lähtökohdat 

Ohjaustaulujen toimintaa tutkittiin kevyen, anekdoottisen testauksen turvin diplomityön 

asettamien ajallisten rajoitteiden puitteissa. Testaus tapahtui havainnoimalla taulujen 

käyttöä ja toimintaa työmaan arjessa sekä urakoitsijapalavereissa. Lisäksi tuotannonoh-

jauksesta vastaavalta työnjohdolta ja heidän esimiehiltään kysyttiin mielipiteitä taulujen 

toiminnasta.  

 

Testaus tapahtui osittain kehitysvaiheen kanssa limittäin, ollen ajallisesti noin kahden 

kuukauden mittainen ajanjakso heinäkuun alusta elokuun loppuun. Tänä aikana taulujen 

toimivuutta kehitettiin sekä tehtiin muistiinpanoja kunkin osa-alueen toiminnasta. 

7.2 Havainnoitua 

7.2.1 Positiivisia havaintoja  

Case 1 

Positiiviset havainnot Franzenian ohjaustaulusta ovat tiivistetysti: 

 

 Tehtävien töiden hahmottaminen helpottui -> sai yhdellä silmäyksellä yleisku-

van alueella käynnissä olevista töistä.  

 Tutkija pysyi mukana työmaalla tehtävistä työtehtävistä vaikka ei jatkuvasti ol-

lutkaan paikalla. 

 Ristiriitaisuudet vähenivät; urakoitsijapalaverissa huomattiin töiden päällekkäi-

syyksiä ja esteitä jotka liittyivät suoritettaviin töihin. 

 Urakoitsijoiden keskittyminen urakoitsijapalavereissa parani. 

 Yhteistoiminta parani. 

 Läpinäkyvyys lisääntyi. 

 

Positiivisena havaintona nousi esille myös urakoitsijapalaverikäytännön kehittyminen 

avoimempaan suuntaan. Ennen visuaalisen ohjaustaulun käyttöönottoa urakoitsijat eivät 

laatineet kolmeviikkoissuunnitelmia viikoittain tai edes säännöllisesti. Visuaalisen oh-

jaustaulun kolmeviikkoissuunnittelu urakoitsijapalaverissa toi esiin vallitsevan ongel-

man urakoitsijoiden töiden suunnittelussa; nyt huomattiin, että töitä ei oltu etukäteen 
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mietitty juuri viikkoa pidemmälle. Yhteistuumin keskustelemalla tehtävät työt alkoivat 

kuitenkin palavereiden kuluessa selvitä paremmin ja paremmin. Visuaalisen kolmeviik-

koissuunnitelman paljastamat ongelmat töiden puutteellisessa suunnittelussa johti sii-

hen, että valvoja ja työpäällikkö alkoivat vaatia urakoitsijoilta viikoittain päivitettyä 

kolmeviikkoisaikataulua.  

 

Diplomityöntekijän johtama visuaalinen kolmeviikkoissuunnittelu urakoitsijapalaveris-

sa sai positiivista palautetta.  

 

”Kiinnititkö muuten huomiota kuinka keskittyneesti porukka seuras tota (visuaalista kolmeviik-

koissuunnittelua). Täällä oltiin kuin kirkossa.” – Työnjohtaja. 

 

Case 2 

Seuraavat positiiviset havainnot taulujen toiminnasta työmaalla nousivat esille sekä 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden toimesta että tutkijan havainnoinnin perusteella: 

 

 Taulut antavat työntekijöille selkeän viestin mitä pitää missäkin ajassa tehdä.  

 Taulujen yksinkertaisuudesta ja selkeästä esitystavasta johtuen kaikki ymmärtä-

vät laaditun aikataulun, mikä jo itsessään tuo lisäarvoa hankkeelle.  

 Seuranta on helppoa ja työn etenemisen viestintä työntekijätasolle välitöntä. 

 Valkotaulupohja mahdollistaa tarvittaessa aikataulun nopean ja helpon päivittä-

misen.  

 Päivämäärät pysyvät mielessä. 

 

Taulujen käyttöönoton jälkeen tehtävien aikataulussa pysyminen oli pääosin hyvää, 

mutta on tietenkin epäselvää, olisiko aikataulussa pysytty ilman ohjaustauluja. Mahdol-

listen myöhästymisten aiheuttaman selittelyn; ”En tienny että toi pitää olla tänään teh-

ty”, se karsisi joka tapauksessa, sillä taulu on työntekopaikalla ja kaikkien tiedossa. On 

selvää, että mahdollinen myöhästyminen voi johtua urakoitsijasta riippumattomasta 

syystä, tai laadittu aikataulu on yksinkertaisesti liian tiukka. Oleellista on poikkeamaan 

reagointi oikealla tavalla. Mahdollisesti taulu laaditaan uudelleen aikataulun osalta tai 

urakoitsijoiden resursseja lisätään jotta aikatauluero saadaan kiinni. Pääasia on, että tau-

lu hälyttää, ja kertoo milloin työ tulisi suorittaa, jolloin siihen on mahdollista reagoida.  

 

Taulujen yksinkertaisuuden ja helppolukuisuuden ansiosta niitä suunniteltiin otettavan 

käyttöön myös muissa kohteissa ylempien toimihenkilöiden toimesta, mikä osaltaan 

kielii jotain onnistuneesta tuloksesta.  
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7.2.2 Haasteet 

Case 1 

Ohjastaulun implementointiin liittyi jo oletusarvoisesti paljon haasteita, jotka osittain 

realisoituivat käytännössä. Työmaatoimihenkilöstön mukaan saaminen päivittämiseen ja 

kehittämiseen osoittautui haasteelliseksi. Ohjaustaulun päivittäminen urakoitsijapalave-

rissa vaati vahvan panoksen tutkijalta erityisesti alkuvaiheessa. Toiminnan sekä periaat-

teiden ajan mittaan selkiydyttyä, myös työnjohtajat alkoivat käyttää ohjaustaulun ele-

menttejä työn apuvälineenä.  

 

Suurena kysymyksenä on, jatkuuko ohjaustaulun käyttö tutkijan irrottauduttua projektis-

ta ja kehityksestä. Viimekädessä ohjaustaulun toiminta on kiinni työnjohtajien viitseliäi-

syydestä. Uusi menetelmä tuottaa alkuvaiheessa aina vähän enemmän opettelua, mutta 

usein sen opittua siitä saatava lisäarvo olisi hankkeen kannalta pidemmällä aikavälillä 

positiivinen.  

 

Ohjaustaulun tekniseen toteutukseen liittyvänä haasteena tutkija pitää sen isoa kokoa; 

työmaatoimiston seinätilaa vaaditaan paljon, eikä se joka kohteessa ole mahdollista il-

man soveltamista. Käytön haasteena ovat myös tulun vaatimat post-it -laput; ilman niitä 

ohjaustaulun päivittäminen ei toimi, joten niitä tulisi olla aina saatavilla.   

 

Case 2 

Myyrinkulman ohjaustaulut selkeyttävät viestintää työntekijöiden ja työnjohtajien välil-

lä, joten myöskin haasteet ovat hieman erilaiset Franzenian kohteen ohjaustauluun ver-

rattuna. Siinä missä Franzenian ohjaustaulu pyrki vaikuttamaan työnjohtajiin, Myyrin-

kulmassa ohjaustaulujen viestin tulee mennä perille työntekijätasolle. Tällöin ohjaustau-

luista tiedottaminen ja niiden tarkoituksen kertominen työntekijöille on tärkeää, jotta he 

eivät kokisi sitä ahdistavana ja töitä haittaavana asiana. Sen tarkoitus ei ole painostaa 

suorittamaan työtä nopeammin, vaan yksinkertaisesti auttaa muistamaan tavoiteltu tuo-

tantotahti sekä ilmentää oman työn vaikutus muiden töihin; tämän tiedostaminen työn-

tekijätasolla on tärkeää.   

 

Oma haaste ohjaustaulussa on myös sen käyttöönotossa. Olennaista on, näkevätkö työn-

johtajat tässä mahdollisesti työtä helpottavan apuvälineen vai pelkästään lisää työtä teet-

tävän työkalun. Taulun päivittäminen ja sen avulla tuotannon seuraaminen vaatii työn-

johdolta pienen työpanoksen, mutta sen jälkeen siitä hyötyvät itse työnjohto että työnte-

kijätkin, sillä todellinen tuotantotahti on näin kaikilla tiedossa.  

 

Suurin työ taulun käyttöönotossa on tarkan aikataulun miettiminen ja valkotaulun raken-

taminen halutunlaiseksi paperia ja teippiä apuna käyttäen. Aikataulutuksen perusteet 

tulisi siten olla myös kunnossa.  
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7.3 Ohjeet toimintajärjestelmään 

Kehitetyistä työkaluista kirjoitettiin toimintaohjeet yrityksen projektitukijärjestelmään 

diplomityöntekijän toimesta. Toimintaohjeet ovat yrityksen sisäistä tietoa, eivätkä tule 

raportoiduksi tässä diplomityössä. 
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8 PÄÄTELMÄT 

8.1 Tutkimuksen tarkastelu 

Aaltola (2001, s. 81) korostaa, että tutkimuksen raportointi, tutkimusraportti on luotet-

tavuuden keskeinen osa-alue. Täten tutkimuksen aineiston ja aineistosta tehtävien pää-

telmien luotettavuus on erotettava toisistaan (Eskola 2005, s.212). Reliabiliteetti, eli 

luotettavuus koostuu totuusarvon, yleistettävyyden, yhtäpitävyyden ja neutraaliuden 

osatekijöistä. Näiden tekijöiden arviointikriteerinä toimivat uskottavuus, siirrettävyys, 

varmuus ja vahvistettavuus (Tynjälä 1991, s. 390). Keskeisenä kysymyksenä tutkimuk-

sen reliabiliteetin todentamisessa on; päästäänkö samoihin tuloksiin jos tutkimus toistet-

taisiin (Silverman 2004)? Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta enemmän painoar-

voa saa usein tutkimuksen validiteetti eli pätevyys. Tämä tarkoittaa tutkimuksen vastaa-

vuutta siihen, mitä oli tarkoitus tutkia. Pätevyyden osoittaminen perustuu siihen, että 

tutkija perustelee ja kuvailee tutkimuksessa esittämänsä ratkaisut selkeästi ja loogisesti 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, s. 24, Grönfors 1982, s. 173). 

 

Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi hankittu materiaali jakaantuu neljään osaan: 

teoreettiseen viitekehykseen, työmaalla tapahtuneeseen havainnointiin, tuotannosta vas-

taavien henkilöiden haastatteluihin sekä työkalun kehitystyöhön. 

8.1.1 Teoreettinen viitekehys 

Teoreettisen viitekehyksen aineisto koostuu suomalaisista ja kansainvälisistä oppikir-

joista, tieteellisistä julkaisuista, tutkimuksista ja raporteista. Perinteisen tuotannonoh-

jauksen problematiikkaan pureuduttiin lähinnä kotimaisen tuotannonohjausta käsittele-

vän aineiston sekä RATU -tietokannan avulla muutamia kansainvälisiä viittauksia lu-

kuun ottamatta. Tuotannonohjauksen uusista menetelmistä etsittiin tietoa lähes yksin-

omaan tuoreista kansainvälisistä tutkimustuloksista, julkaisuista ja kirjoista. Korjausra-

kentamiseen haettiin viitteitä sekä suomenkielisistä oppaista että kansainvälisistä tutki-

muksista.  

 

Työn teoriaosuus on suhteellisen laaja, mutta sen puolesta puhuu tutkimuksen kannalta 

kolme keskeistä tekijää: 

 

 Sen kasaamisessa pyrittiin saavuttamaan mahdollisimman suuri reliabiliteetti, jo-

ten aineisto kerättiin laaja-alaista lähdejoukkoa käyttäen ja niistä koheesio muo-

dostaen. 
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 Sen avulla saavutettiin riittävän laaja ymmärrys tuotannonohjauksen tietokentäs-

tä, etenkin aikataulunhallinnan näkökulmasta. 

 Se tuki olennaisesti kehitettävän tuotannonohjausta tukevan työkalun kehitystyö-

tä. 

 

Laajan teoreettisen viitekehyksen ansiosta myös tutkijan oma osaaminen kehittyi tutki-

musprojektin aikana. Teoriapohjan muodostama synteesi auttoi erityisesti kriittisessä 

tulkinnassa; kaikkea luettua ei voinut automaattisesti suoraan hyväksyä osaksi tutkimus-

ta, vaan sen täytyi linkittyä myös muihin lähteisiin loogisella tavalla. Näin saatiin kasat-

tua yhtenäinen, lukuisista eri lähteistä koostuva teoriaosa, joka palvelisi myöhemmin 

haastattelututkimusta ja kehitystyötä. 

 

Uutena aspektina perinteisen tuotannonohjauksen rinnalle nostettiin lean rakentamisesta 

pohjautuvat sovellukset ja menetelmät. Lähimpänä uutta ja tuntematonta, mutta silti 

käyttökelpoista tuotannonohjaus- ja -suunnittelumenetelmää edusti tahtiaikatuotanto. 

Teoriapohjan perusteella kuitenkin huomattiin, että perinteistenkin tuotannonohjausme-

netelmien hallitseminen kaipaa parannusta, ja ilman kunnollisia perustuksia on vaikea 

lähteä opettelemaan uusiakaan asioita. Tämän vuoksi tuotannonohjauksellisen perustie-

tämyksen tulisi kaikilla olla kunnossa ennen kuin suurempaa muutosta tai kehitystä on 

syytä ottaa esille.  

8.1.2 Empiria 

Havainnointi 

Havainnoinnin avulla haettiin ratkaisua tutkimuksen ensimmäiseen alaongelmaan; 

”Minkälainen on kohdeyrityksen tuotannonohjauksen nykytila?”. Havainnoinnista ja sen 

tuloksista ei tehty erillistä osiota tutkimukseen, mutta se oli kuitenkin tärkeänä linkkinä 

haastattelua varten kerätyn teemarungon muodostamisessa. Lisäksi havainnoinnin avul-

la oli mahdollista seurata kehitettyjen työkalujen toimintaa aidossa ympäristössä sekä 

muodostaa kausaliteetti teorian ja käytännön kontribuution välille.  

 

Tutkimuksen empiirinen havainnointi perustui kahteen case-työmaahan. Case-kohteiden 

vähäisestä määrästä johtuen niiden ongelmia ei voi yleistää, mutta toisaalta suurempi 

case-kohteiden määrä tuskin olisi palvellut tarkoitusta sen paremmin. Se olisi lähinnä 

vaikeuttanut tutkimuksen suorittamista ja vienyt aikaa aktiiviselta kirjoitusajalta. 

 

Havainnointia suoritettiin työmaalla keskimäärin kolmena päivänä viikossa, neljän kuu-

kauden ajan. Diplomityöntekijä ei kuitenkaan ollut mukana päivittäisessä työnjohdossa 

havainnoinnin aikana. Tämä olisi tuonut havainnointiin ja tutkimukseen vieläkin käy-

tännönläheisemmän myötävaikutuksen, mutta toisaalta tutkimustyön tekeminen tuona 

aikana olisi ollut sangen mahdotonta. 
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Haastattelut 

Tutkimukseen kerättiin tietoa kahdeksan puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla. 

Suuremman otannan avulla tutkimuksen luotettavuus olisi kasvanut, mutta vastausten 

suhteellisen yhteneväisestä linjasta johtuen haastattelujen tulos olisi ollut mitä todennä-

köisimmin samankaltainen. Jo näiden vastausten avulla tutkija pystyi muodostamaan 

selkeän käsityksen korjausrakentamisen tuotannonohjauksen ongelmista ja kehitystar-

peista.  

 

Haastattelujen täsmällinen toistettavuus ei vapaamuotoisten teemahaastattelujen luon-

teenomaisesti ole mahdollista, sillä haastattelutilanne on aina yksilöllinen ja sen kulku 

henkilökemioista riippuvainen. Tutkijan mielestä vapaamuotoisempi haastattelutilanne 

antaa moniulotteisempia vastauksia, joihin oikealla tavalla kantaa ottamalla saadaan 

keskustelu vietyä huomattavasti pidemmälle kuin strukturoidulla haastattelulla. Loma-

kekyselyn anti olisi täten ollut vieläkin toisarvoisempi. Näin ollen siis haastattelut em-

piirisen osion tiedonkeruumenetelmänä olivat tutkijan mukaan menetelmistä selkein 

valinta. 

 

Tutkimuksessa ei suoritettu varsinaista koehaastattelua, mutta ensimmäisen haastattelun 

avulla karsittiin turhat kysymykset pois. Kysymysten asettelu haastattelutilanteessa 

muotoutui haastattelukertojen lisääntyessä teemojen pysyessä kuitenkin samana.  

 

Haastatellun aineiston uudelleen kuunteleminen, litteroiminen ja analysoiminen sujuivat 

suhteellisen kivuttomasti huolellisen esivalmistelun ja aihepiiriin tutustumisen ansiosta. 

Haastatelluille ei lähetetty litteroituja haastatteluja tarkastettaviksi, sillä siitä aiheutuva 

työmäärä sekä diplomityöntekijälle että haastatelluille olisi ollut siitä saatavaan hyötyyn 

nähden kohtuuton. 

 

Kehitystyö 

Visuaalisen ohjaustaulun kehitystyö ja sitä tukevien taustatutkimusten ja materiaalien 

lukeminen vei huomattavan määrän aikaa aktiiviselta kirjoitusajalta. Teoreettisen kont-

ribuution sitominen työmaan tarpeisiin onnistui aktiivisen havainnoinnin ja osin haastat-

telujenkin ansiosta kuitenkin tutkijan mielestä hyvin.  

 

Taulujen ensimmäiset versiot saatiin työmaalle käyttöön hyvissä ajoin siten, että taulun 

toiminnan havainnointiin ja arviointiin jäi diplomityön raportoinnin kannalta riittävästi 

aikaa. Kehitystyön kannalta diplomityön rajallinen aika on aina haaste, eikä lopullista 

kehityspotentiaalia pystytä ulosmittaamaan siinä ajassa kovinkaan helposti. Kehitys 

tuleekin jatkumaan, mikäli tarvetta lisäkehitykselle nähdään, vielä vastaisuudessa muun 

muassa Kola -hankkeen puitteissa.  
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Oman haasteensa kehitystyölle loi kaksi täysin erilaista case-kohdetta. Eroavaisuuksista 

johtuen samanlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja ei voinut kehittää, joten molempiin 

kohteisiin oli luotava omanlaisensa työkalut.  

8.2 Tulosten tarkastelu  

Diplomityön päätavoite, aikataulullisen tuotannonohjauksen kehittäminen suuressa 

korjausrakennushankkeessa, saavutettiin lähtökohtaisesti kolmella tasolla alatavoittei-

den toteutumisen perusteella, sillä teoreettinen viitekehys loi pohjan ymmärrykselle, 

haastattelututkimuksen tulokset lisäsivät aikataulullisen tuotannonohjauksen ymmärrys-

tä ja visuaalisten ohjaustyökalujen kehittäminen edisti työmaiden tuotannonohjauksen 

toimintatapojen parantumista. 

 

Seuraavissa alakappeleissa tarkastellaan näiden tavoitteiden täyttymistä empiiristen tu-

losten kautta sekä pohditaan kriittisesti niiden paikkansapitävyyttä ja vaikuttavuutta. 

8.2.1 Haastattelut 

Haastatteluiden tarkoituksena oli vahvistaa korjausrakennushankkeen aikataulullisen 

tuotannonohjauksen ymmärrystä sekä lisätä tietoa sen mahdollisista haasteista ja on-

gelmakohdista toisen alaongelman ratkaisemiseksi. Haastatteluista saadut, tutkimusta 

tukevat, ja keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset ovat seuraavat: 

 

 Huolellinen valmistelu on avainasemassa, sillä muuttujia ja sidosryhmiä on 

enemmän kuin uudispuolella. 

 Sidosryhmien yhteistyö on tärkeää jo alkuvaiheessa. 

 Rakentamisvaiheessa töiden kompleksisuutta lisäävät aikataulutehtävien suuri 

määrä, joiden riippuvuuksia ei välttämättä vielä tunneta. 

 Antaa painetta töiden yhteensovittamiselle ja aikatauluun sitoutumiselle. 

 Purkuvaihe on kriittinen tekijä! – Huomio suunnitelmissa ja suunnittelijoiden re-

sursseissa, onko varattu riittävästi? Suunnittelunohjaus on huomioitava erityises-

ti.  

 Korjausrakentaminen mahdollistaa vapaamman töiden suunnittelun ja etenemi-

sen. 

 Korjausrakentamisen kompleksinen luonne pakottaa olemaan työn päällä koko 

ajan – aikataulun seuranta ja poikkeamiin reagointi nousee hyvin tärkeäksi 

 Aikataulunhallinnan painopiste on erilainen kokonaistilajärjestely- ja toistuvan 

tilakorjauksen kohteilla. 

 Yleisaikataulun roolia pidettiin yhtä tärkeänä, ellei jopa tärkeämpänä kuin uu-

dispuolella. 

 Lyhyen aikavälin suunnittelu on erityisen tärkeää korjausrakentamisessa häiriöi-

den ehkäisemisessä. 
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 Visuaalisuuden avulla mahdollista vaikuttaa hankkeen kulkuun positiivisesti. 

 Asiakkaan huomioiminen luo oman mausteensa myös aikataulunsuunnitteluun ja 

-hallintaan. 

 

Päällimmäisenä asiana on tutkijan mukaan hyvä huomata, että syy-seuraussuhteiden 

ymmärtäminen on usein haastavampaa kuin uudispuolella, jossa asioilla on yleensä 

hieman selvempi korrelaatio toisiinsa nähden. Tämä lisää rakentamisen jo ennestään 

kompleksista luonnetta. Oikeiden työkalujen ja menetelmien avulla kuitenkin on mah-

dollista lieventää kompleksisuuden aiheuttamia haittoja, ja kääntää ne tietyissä tilanteis-

sa jopa eduksi.    

 

Vastausten perusteella kävi myös hyvin selväksi, että korjausrakentamisen kompleksi-

sen luonteen vuoksi uudet tuotannonohjausmenetelmät soveltuvat siihen hyvin. Vaikka 

niminä uusia tuotannonohjauksen teorioita ja menetelmiä ei yleisesti ottaen tunnettu, 

periaatteet niiden takana silti tunnustettiin. Laajempi lean teorioiden ymmärrys ja jopa 

koulutustilaisuudet asian tiimoilta etenkin korjausrakentamisen tuotannonohjauksen 

parissa työskenteleville henkilöille ei täten olisi ollenkaan hullumpi idea.  

 

Haastattelututkimuksen avulla tieto korjausrakentamisen aikataulullisesta hallitsemises-

ta ja sen erityispiirteiden huomioimisesta lisääntyi tutkijan mielestä asetettujen tavoit-

teiden mukaisesti. Haastattelut tukivat olennaisesti kehitystyötä, ja antoivat tutkijalle 

laajempaa ymmärrystä korjausrakentamisen tuotannonohjauksesta, mikä oli avuksi 

muun muassa työmaahavainnoinnissa.  

 

Tutkimusta ei tule suorittaa ilman kriittisyyttä. Yhtenä kriittisenä tekijänä tutkimuksen 

luotettavuuden kannalta on haastateltujen henkilöiden tuotannonohjauksen hallitsemi-

nen. Vaikka haastateltavat henkilöt työskentelevätkin tuotannon parissa eri tehtä-

vänimikkeillä, eivät he välttämättä edusta alansa huippuammattilaisia käyttäen hyväksi 

viimeisimpien tutkimustulosten antamaa tietoa. Heidän tietonsa pohjautui pikemminkin 

kokemusperäiseen, empiiriseen oppimiseen korjausrakentamisen tuotannonohjauksesta, 

mikä ei välttämättä ollenkaan ole huono juttu tutkimuksen onnistumisen kannalta – tu-

levathan myös todelliset ongelmat arkipäiväisistä työelämän tilanteista.  

8.2.2 Visuaalinen ohjaustaulu 

Tutkimuksen kehittämisosion tavoitteena pääongelman selvittämiseksi oli kehittää koh-

deyrityksen tuotannonohjausta suurissa korjausrakennushankkeissa luomalla konkreet-

tinen työkalu viitekehyksen asettamien raamien sekä haastatteluista ja havainnoinnista 

saadun spesifistisemmän informaation avulla. Visuaalisten ohjaustaulujen kehittäminen 

antoi ratkaisumalleja tutkimuksen pääongelmaan ”Kuinka kohdeyrityksen tuotannonoh-

jausta voidaan parantaa ja minkälaisia menetelmiä siihen luodaan?” 
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Tulosten mukaan kehitettyjä ohjaustyökaluja oikein käyttämällä aikataulunhallinta sel-

keytyy: 

 

 Franzeniaan kehitetty kolmeviikkoissuunnittelumenetelmä vaikuttaa oikein käy-

tettynä urakoitsijapalaverikäytäntöön lisäten sen läpinäkyvyyttä ja yhteistoimin-

taa eri urakoitsijoiden välillä.  

 Myyrinkulman visuaaliset aikataulut helpottavat aikataulun seurantaa niin työn-

tekijä- kuin työnjohtajatasolla.  

 

Työkalujen toiminta diplomityön asettamissa aikarajoissa vaikuttaakin varsin lupaaval-

ta. Yhtenä selkeänä positiivisena havaintona nousi esille se, että aikataulun aktiivinen 

seuraaminen tuli työmaiden päivittäiseen käytäntöön vasta työkalujen kehittämisen, ja 

diplomityöntekijän työpanoksen myötä. Asioiden esille tuomisen seurauksena aikataulu-

tehtäviä ja niihin vaikuttavia esteitä ja häiriöitä alettiin todella miettiä, jolloin ongelma-

tilanteiden ratkaisukeinot selkeytyivät yhdessä pohtimalla.  

 

Jotta parempiin tuloksiin päästäisiin, tulisi taulujen kehittämisestä vastaavan henkilön 

olla mukana työmaan toiminnassa päivittäin. Tällöin taulun käyttö muodostuisi vakiin-

tuneeksi tavaksi toimia jolloin se olisi myös muiden toimihenkilöiden helpompi omak-

sua. Ohjaustaulut tulisi myös ottaa käyttöön heti projektin rakentamisvaiheen alusta 

lähtien. Näin eri urakoitsijoiden mahdollinen muutosvastarinta uusia työkaluja vastaan 

tutkijan mukaan lievenisi.   

 

Osa tämän työn kehittämisosion tavoitteista on sellaisia, että niiden toteutumista on 

mahdollista arvioida luotettavasti vasta diplomityön valmistuttua. Mielestäni on kuiten-

kin selvää, että kehitetyillä uusilla työkaluilla on mahdollisuuksia tulevaisuudessakin 

muissa kohteissa riippumatta siitä lähtevätkö ne lopulta toimimaan case-kohteissa oike-

alla ja toivotulla tavalla. Työkalujen aiheuttaman kiinnostuksen vuoksi niitä ollaan val-

miita ottamaan käyttöön myös muilla työmailla, mikä jo itsessään kielii jotain niiden 

toimivuudesta. Kehitetyistä työkaluista myös kirjoitettiin toimintaohjeet yrityksen pro-

jektitukijärjestelmään, jotta niiden käyttöönotto muilla työmailla olisi mahdollisimman 

vaivatonta.  

 

Koska kehitystyö on vasta alkuvaiheessa, on todennäköistä, että taulujen toiminta tulee 

vielä hioutumaan käyttäjäystävällisempään suuntaan. Kehitetyt menetelmät ovat kuiten-

kin vain työkaluja muiden joukossa, ja niiden kehittyminen on kiinni siitä kuinka niitä 

lähdetään työmailla käyttämään. Pääasia on, että visuaalisia työkaluja ollaan valmiita 

kokeilemaan ja ottamaan rohkeasti käyttöön, sillä visuaalinen tapa esittää asioita tuskin 

koskaan ainakaan huonontaa tilannetta, kun toteutuksessa on huomioitu pääperiaatteet 

liiallisen informaation välttämisestä ja selkeästä esillepanosta. On hyvä muistaa, että 

rohkeus kokeilla uusia työkaluja voi poikia kokonaan uusia ideoita tai kehittää jo ole-

massa olevia työkaluja ja menetelmiä entisestään.  
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8.3 Jatkotutkimusaiheita  

Vaikka tutkimus on lisännyt korjausrakentamisen aikataulullisen tuotannonohjauksen 

tietämystä sekä tuottanut uusia työkaluja kohdeyritykselle korjausrakentamisen saralle, 

on sen mukana tullut myös uusia, mielenkiintoisia ja hyödylliseltä vaikuttavia ideoita, 

jotka eivät mahtuneet tutkimusalueeseen. Aiheet tulivat esiin työmaahavainnointien ja 

kehitystyön aikana. Korjausrakentamisen tuotannonohjausta viestinnän näkökulmasta 

voitaisiin edelleen kehittää ja parantaa, mikäli tutkimusta jatkettaisiin muun muassa 

seuraavista aiheista:  

 

 Visuaaliset digitaaliset taulut, joissa vaihtuva informaatio. 

 Työntekijöiden informoiminen, mitä heille olisi syytä kertoa ja miten se esitet-

täisiin? 

 Seurantataulu työmaatoimiston seinälle toistuvan tilakorjauksen kohteissa. 

 

Kuinka digitaaliset taulut, esimerkiksi tv-näytöt soveltuisivat visuaalisen informoinnin 

välineeksi korjausrakennustyömaalla? Olisiko taulut syytä sijoittaa henkilöstön taukoti-

loihin vai suoraan työntekopaikalle rakennuskohteeseen. Jälkimmäinen vaihtoehto vaa-

tisi suojaisaa paikkaa ja mahdollisesti kestävää taulua. Tauluilta voitaisiin esittää päivit-

tyvää tietoa vaikka säätilanteesta aina työmaalla tapahtuviin ja huomioitaviin asioihin. 

Mahdollisuudet olisivat lukemattomat, mutta suurimpana esteenä ja kysymysmerkkinä 

lienee mahdollisten hyötyjen suhde kustannuksiin. Mitä tietoa tauluilta voitaisiin esittää, 

että siitä saatava ymmärrys konkretisoituisi lopulta kustannushyötynä? 

 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia, mitä tietoa työntekijät todella tarvitsevat näytille 

työnteon kannalta. Tarvitaanko tietoa kokonaisuudesta vai onko työryhmän päivittäinen 

työsaavutus tärkeämpi tiedostaa? Miten aikataulu tulisi heille esittää, jotta sen ymmär-

täminen olisi helpointa? Tiedostavatko työnteijät tarvittavat laatuvaatimukset, jotta teh-

tävät työt saataisiin kerralla kuntoon? Tutkijan mukaan on selvää, että visuaalisuutta 

voisi tässäkin tilanteessa hyödyntää enemmän, mutta keinot, joilla se olisi järkevintä 

toteuttaa, ovat epäselvät.  

 

Case 2 -tyyppisten porrasvinjettien seurantataulu työmaatoimiston seinällä, joka kertoisi 

kunkin portaan aikataulullisen tilanteen, voisi selkeyttää kokonaisuuden hallintaa. Täl-

löin nähtäisiin yhdellä silmäyksellä työmaatoimistosta koko korjauskohteen aikatauluti-

lanne. Seurantataulun tulisi olla selkeä, esimerkiksi seuraavanlaisesti värikoodein mer-

kitty: 

 Rappu A- Linja 1 tai Kerros x- PUNAINEN = myöhässä, VIHREÄ=aikataulussa, SI-

NINEN= edellä aikataulua 

 

Jatkotutkimusaiheeksi voitaneen luonnehtia myös kehitettyjen työkalujen jatkokehitys. 

Esimerkiksi valmiiden taulupohjien avulla työmaan kynnys käyttää työkaluja pienenisi, 
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jolloin niistä mahdollisesti saatava hyötypotentiaali vastaavasti kasvaisi. Tutkija uskal-

taa kuitenkin väittää, että visuaalisen ohjauksen avulla hyödyt eivät jäisi pelkästään po-

tentiaalin tasolle.  
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Liite 1. Haastattelurunko 

Haastattelussa käytetty haastattelurunko, oli lähinnä keskustelun tukena. 

 

Teemahaastattelu 
Pienellä fontilla merkitty osuus on diplomityön teoriaosuudesta lainattua tekstiä kysymysten johdannok-

si. 
Luettelomerkityt kohdat tarkentavia ovat kysymyksiä. 

Korjausrakentamisen tuotannonohjauksen haasteet ja ongelmakohdat 
 

Mitkä ovat tuotannonohjauksen ongelmat? 

--- 

 

Miten pitäisi vaikuttaa, etteivät ongelmat konkretisoituisi? 

--- 

 

Kuinka korjausrakentamisen luonne vaikuttaa (tuotannonohjaukseen) ja aikataulunhal-

lintaan? 

- Negatiiviset vaikutukset? 

- Positiiviset vaikutukset?  

- Huomioitavat asiat? 

--- 

 

Aikataulunohjauksessa tärkeät asiat? Miksi juuri nämä? 

- Kokonaistilajärjestely – suuri korjausaste eli melkein kaikki muutetaan 

- Toistuva tilakorjaus – esim. hotellihuonekorjaukset 

- Käyttäjän ajoittama korjauskohde – esim. kuten edellinen mutta käyttäjä sanelee aika-

taulun kriittiset kohdat                                  

--- 

 

Huomioiko nykyinen tuotannonohjaus korjausrakentamisen erityispiirteet? 

Haasteet ja ongelmakohda 

- Kuinka tilannetta voitaisiin parantaa? 

--- 

 

Tulisiko korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen erota uudisraken-

tamisen vastaavista? 

--- 

 

Miksi aikataulunhallinta työmaalla epäonnistuu? Listaa 3 tyypillistä syytä. 

--- 

 



 140 

Yleisaikataulujen laatiminen korjausrakennushankkeissa − millä tarkkuudella on koko-

naistaloudellisinta tehdä? 

 

- Onko järkeä laatia tarkkoja yleisaikatauluja jos ne oletusarvoisestikin jo tulevat muut-

tumaan huomattavasti?  

 

- Aiheuttaako yleisaikataulusta kiinni pitäminen ongelmia tuotannossa? Tulisiko mie-

luummin päivittää suunnitelmia (Last Planner) kuin sopeuttaa tuotantoa suunnitelmiin 

(perinteinen tuotannonohjaus)? Tilannekohtaisuus? 

- Ylitarkan aikataulutuksen välttäminen?  Kuinka tarkkoja aikatauluja tarvitaan?  

 

- Yleisaikataulun häiriöpelivarat? Onko riittävästi?  

 

- Häiriöiden ennakointi työmaalla?  

 

- Johtuvatko ongelmat puutteellisesta häiriöiden ennakoinnista? 

--- 

 

”Vanhoista rakenteista johtuen korjaamisessa tulee työnaikaisia yllätyksiä ja ongelmatilanteita huomattavasti 

enemmän kuin uudisrakentamisessa. Siksi hyvänä käytäntönä voidaan pitää sitä, että suunnittelija käy purkutyön 

aikana tarkastamassa tehtyjen suunnitelmien soveltuvuuden kohteeseen sekä tarvittaessa tarkentaa korjaussuunni-

telmat purkutöiden jälkeen kohdetta vastaavaksi. Mikäli näin ei ole, luo se tuotannonohjaukselle ylimääräistä pään-

vaivaa muun muassa aikatauluviivästyksinä.”  

Varataanko suunnittelijoiden resursseja työnaikaiseen suunnittelutyöhön?  Kuinka pal-

jon resursseja tarvitaan, ettei mahdollisia aikatauluviivästyksiä tule suunnittelijoiden 

puutteesta johtuen? Onko mitään systemaattista käytäntöä? Esim. että purkutöiden 

aikana suunnittelijoiden resursseja olisi varattu enemmän kuin muuten? Olisiko em. 

tarpeellista? 

 

- Suunnittelunohjauksen rooli korjausrakentamisessa 

--- 

 

”Koska talotekniikan merkitys korjauskohteissa on tyypillisesti hyvin suuri, jopa yli 50 % kokonaiskustannuksista, ei 

talo- ja rakennusteknisten töiden yhteensovittamista tuotannonsuunnittelussa ja – ohjauksessa voi liikaa korosta. 

Aikatauluohjauksesta vastuussa olevalle taholle taloteknisten töiden ajallinen ohjaaminen on suuri haaste, mikä 

vaikuttaa vahvasti myös kustannuksiin. Talotekniikkatyöt tulee aina sitoa yleisaikatauluun, vaikka yleisaikataulua 

laadittaessa TATE- urakoitsijoita ei ole vielä valittu.” 

Talotekniikan ja rakennustekniikan yhteensovitus – onko ongelmia, jotka aiheuttavat 

aikatauluviivästyksiä?  

- Mistä ongelmat johtuvat? 

- Miten ne voitaisiin estää? 

--- 
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”Korjausrakennushankkeissa asiakas ja käyttäjät vaikuttavat huomattavasti enemmän rakennushankkeen kulkuun 

kuin uudiskohteissa. Tämän seurauksena asiakkuuden hallinta tulee olla systemaattista. Asiakkuuden hallinnan 

onnistumisen edellytyksenä on ymmärrys siitä, mitä asiakkuus rakentamisessa, ja varsinkin korjausrakentamisessa 

tarkoittaa sekä kehitettävä rakentamisen palveluprosessia” 

Asiakaslähtöisyys. Asiakkaan huomioiminen? Vaikuttaako asiakkaan läsnäolo tuotan-

nonohjaukseen ja erityisesti aikataulutukseen? Kuinka asiakkuutta hoidetaan? Tulisiko 

asiakas ja tilaaja ottaa mukaan hankkeeseen jo aikaisessa vaiheessa kuten IPD –

mallissa? Mukaan myös aikataulupalavereihin yms…? Asiakkuuden hyödyntäminen? 

--- 

 

”Yhteistyöhön ja asiakkuuden hallintaan liittyy myös lisä- ja muutostöiden hallinta. Korjausrakentamisen luonteesta 

johtuen lisä- ja muutostöiden osuus voi kasvaa hyvinkin suureksi, ollen tyypillisesti 8-13 % urakkahinnasta. --Lisätyö 

on erillinen urakkasuoritus, mutta muutostyö kuuluu urakkaan ja urakoitsija on velvollinen hoitamaan tilaajan vaa-

timat muutostyöt (RATU S-1231). Muutostyöt onkin hyvä rajata muutamaan selkeään vaihtoehtoon, ja tiedottaa 

asiakkaille milloin muutokset pitää tehdä, jotta niistä ei koituisi turhaa aikataulu- ja kustannushaittaa myöhemmäs-

sä vaiheessa.” 

Lisä- ja muutostöiden vaikutus urakkaan? 

- Muutostyö vaihtoehtojen rajaus? Rajataanko vaihtoehdot? Aiheuttavatko ne ylimää-

räistä aikatauluhaittaa? 

- Kuinka paljon aikatauluvaikutusta lisä- ja muutostöillä (yleensä) on? Aikataulun veny-

minen näiden johdosta? 

--- 

 

Tiedonkulun merkitys rakennushankkeessa? 

- Onko tiedonkulku eri osapuolten välillä riittävän tehokasta tai toimivaa? 

- Kuinka tiedonkulkua eri osapuolten välillä voitaisiin parantaa? 

- Aiheutuuko huonosta tiedonkulusta ongelmia aikatauluviivästyksinä, huonona laatuna 

tms.? 

- Voisiko tiedonkulkua parantamalla parantaa aikataulussa pysymistä? 

--- 

 

Välitavoitteiden ja (sanktioiden) merkitys aikataulunhallinnassa? 

- Tavoitteiden yhteneväisyys – Onko kaikilla osapuolilla sama näkemys tavoitteista? 

- Kuinka tavoitteiden yhteneväisyyttä voitaisiin parantaa? 

- Tavoitteiden selkeyttäminen visuaalisesti esim. kaikkien nähtäville yhteiseen tilaan? 

Nähdäänkö hyötyjä? 

--- 

 

Kuinka näette Last Plannerin soveltuvan korjausrakentamiseen? * kysymys vaatii ymmär-

ryksen Last Plannerin toiminnasta: pohjustus sen toimintaan se mikäli ei ole tuttua… 

 

- rakentamisvaihesuunnittelu, imuohjaus? (kva) (yhteinen pohdinta) 

- valmisteleva suunnittelu (esteiden poisto) 

- viikkosuunnittelu (sitoutuminen) 
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Mikä edeltävistä tärkein/hyödyllisin vaihe korjausrakentamisen näkökulmasta?  

Oikea sovellustapa korjausrakentamiseen? 

Onko Last Plannerista hyviä kokemuksia? Muuta hyvää? 

Ongelmat ja kehityskohdat? 

--- 

 

Tahtiaikatuotanto lyhentää läpimenoaikaa ja parantaa tuotannon ennustettavuutta. Pieni pohjustus tahtiaikasuun-

nittelusta* Paljon toistoa sisältävät korjaukset… 

Tahtiaikatuotannon ja -suunnittelun soveltuminen korjausrakentamiseen, erityisesti 

toistuvan tilakorjauksen kohteisiin? 

- Kokemuksia? 

- Asiat, jotka puoltaisivat tahtiaikatuotantoa? 

- Esteet, jotka hankaloittavat käyttöönottoa? 

- Voitaisiinko selkeämmän päivittäisen/ viikoittaisen työsaavutustavoitteen eli ns. työ-

tahdin asettamisen avulla saavuttaa parempi tuottavuus? 

- Tavoitteen asettaminen visuaalisesti nähtäville, reaaliaikainen seuranta -> tavoittee-

seen pyrkiminen huomaamatta?  

--- 

Vakiorakenneratkaisut/ standardoiminen/ tuotteistaminen - mahdollisuuksia lisätä 

tuotannon ennustettavuutta? Varmuutta epävarmoihin aikatauluihin? Mielipiteitä? 

- Olisiko vakioiduilla tuotteilla enemmänkin potentiaalia kuin nykyisin on käytössä? Ke-

hityksen esteet? 

--- 

 

Visuaalisen ohjaustaulun kehittäminen – mietteitä ja ajatuksia 
Visuaalinen ohjaus yleisesti:  nyt ei puhuta ohjaustaulusta vaan ihan yleisesti visuaalisesta oh-

jaamisesta merkein, kyltein, signaalein, värein… 

- Hyödynnetäänkö tällä hetkellä? - Miten visuaalisuus näkyy tällä hetkellä työmaan toi-

minnassa? (värikoodit, merkit, opasteet yms…) 

- Kuinka hyödyntäisit visuaalisuutta korjausrakentamisessa? Miten voisi hyödyntää pa-

remmin? 

                 --- 

 

Keskustelua visuaalisesta ohjaustaulusta havainnointikuvia ja -materiaalia 

apuna käyttäen.  

 
Kehitystyön kohteena diplomityössä on visuaalinen ohjaustaulu, jolla tavoitellaan kokonaisuuden hallin-

nan selkeyttämistä ja yhteisymmärryksen lisäämistä.  

Luonnostelukuvia /ehdotuksia visuaalisesta ohjaustaulusta  

                                                                                    --- 
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Visuaalisen ohjaustaulun mahdollisuudet: 

- Mitä ongelmia visuaalisella ohjaustaululla voitaisiin ratkaista? 

- Uskotaanko hyötyihin? 

- Mitä mahdollisuuksia nähdään? 

                                                                               --- 

 

Ohjaustaulun sisältö: Mitä elementtejä visuaaliseen ohjaustauluun tarvittaisiin?  

- Aikatauluhallinta; minkälainen aikataulu olisi relevantti ja käytännöllinen? Keskitytään 

kehittämään aikataulunhallintatyökalua. Muut työkalut mahdollisesti tukemaan tätä.  

- Laadunhallinta, kustannushallinta, turvallisuus? 

- Mittarit – ”mitä ei voida mitata ei voida ohjata” – mitä mittareita ohjaustauluun olisi 

tärkeä sijoittaa? 

- Tavoitteet; välitavoitteet , mitä muuta? – kuinka esitettäisiin tehokkaasti?  

- Yhteistoiminta, koordinoiminen – työryhmien ja aliurakoitsijoiden yhteistoiminta, kuka 

tekee töitä missäkin paikassa… 

 

--- 

 

Minkälainen aikataulu tai valvontavinjetti sopisi korjaustöiden aikataulunvalvontaan ja 

-seuraamiseen? 

Kokonaistilajärjestelykohteisiin 

Toistuviin tilakorjauksiin 

Käyttäjän ajoittamiin korjauskohteisiin 
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LIITE 2: Case 2 - muut taulut 

 

 

 

 

 

 A-rapun sisävaiheen aikataulu ennen käyttöä. 
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C-rapun sisävaiheen aikataulu ennen käyttöönottoa. 
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C-rapun runkovaiheen aikataulu ennen käyttöönottoa. 

 


