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MISTÄ PITÄISI ALOITTAA?



Asiakkaalle 
enemmän 

arvoa 
rahalle!

Sopimukset 
(kaupallinen malli):
• Hankintamalli
• Ansaintalogiikka
• Kannusteet 
• Sopimussuhteet

Yhteinen organisaatio:
• Toimintakulttuuri
• Lean-ajattelu
• Johtaminen
• Yhteisymmärrys
• Oikeat henkilöt
• Luottamus

Työkalut (Tuotantosysteemi):
• BIM ja Open Building
• Suke
• Lean-työkalut: Big room, Last Planner, TVD, …
• Kustannusohjaus

Näkymämme 2013 – tavoitteena integroiva toimintatapa



MISTÄ ME ALOITIMME?

LEAN



Työkalut (Tuotantosysteemi):
• BIM ja Open Building
• Suke
• Lean-työkalut: Big room, Last Planner, TVD, …
• Kustannusohjaus

Asiakkaalle 
enemmän 

arvoa 
rahalle!

Sopimukset 
(kaupallinen malli):
• Hankintamalli
• Ansaintalogiikka
• Kannusteet 
• Sopimussuhteet

Yhteinen organisaatio:
• Toimintatavat
• Lean-ajattelu
• Big room
• Johtaminen
• Yhteisymmärrys
• Oikeat henkilöt
• Luottamus

AIKA HEIKKO 
VAIKUTTAVUUS?



MITÄ AJATELTIIN SEURAAVAKSI?



MITÄ KUVA ESITTÄÄ?



”Rakennusalan johtamisopit eivät ole 
muuttuneet miksikään sitten 

jälleenrakennuksen.”

MISTÄ JOHTAMISTAPAMME OVAT

RAKENNUSALALLA PERÄISIN?

” PIONEERIUPSEERIT - JOHTAJIA, JOTKA OVAT PÄTEVIMMILLÄÄN

POLTTAESSAAN SILTOJA TAKANAAN”



RAKENNUSALALLA YHÄ VALLITSEVA

JOHTAMISFILOSOFIA

Komenna ja kontrolloi



MIKSI EMME TEE TÖITÄ YHDESSÄ?
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Source: DPR/Conover, Krajewski, 

Suomessa ei ole toimintamallia joka 
yhdistää tilaajat, käyttäjät, suunnittelijat ja 

rakentajat
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FIRAN INTENSIIVI-BIG ROOM 2.0



MITÄ SANOI PSYKOLOGI?

”Olen positiivisesti yllättynyt, mutta..”

Oletteko kiinnittäneet huomiota ihmisiin?
1. Miten motivoituneita ja innokkaita he 

ovat?
2. Miten he osallistuvat työskentelyyn?
3. Millaisen panoksen he antavat?
4. Millaisiin tuloksiin voisitte päästä?
5. Mitä asialle voisi tehdä?



ESIMERKKEJÄ HAVAINNOISTA BIG ROOM-
SESSIOSSA

Osallistuja
/rooli Olemus

Tunnetila 
ennen

Vireys-
taso

Mitä tekee ja kuinka 
paljon Asiakkaan huomioiminen

Tunnetila 
jälkeen

Vireystaso 
jälkeen

--

Tuli 
hoitamaan 
hommat, 

poissaoleva

Stressaan
tuneen 
oloinen

Perus

Tekee jonkin verran 
ainakin muita 

juttuja, poissa oleva

Ei tunnu kunnioittavan 
erityisesti asiakkaan 

edustajia.
Leipiintynyt Matala

-- Energinen
Varau-
tunut

Korkea

Tekee jotain muuta 
kuin tätä projektia, 

ei osallistu 
pienryhmätöihin. 

Keskeyttää tylysti
asiakkaan kesken 

lauseen.
Väsynyt Matala

--

Mukana, ja 
valmis 

tekemään

Rento, 
hyväntuu

linen

Semi-
korkea

Haluaa varmistaa 
että hommat on 

mietitty loppuun, 
haluaa myös että 

häntä palvellaan ja 
kuunnellaan

Xxx on kohtalaisen 
tyly, tuntuu olevan 

ärtynyt tähän. Ei koe 
tulleensa työpajassa 

kuulluksi.

Valmis 
lähtemään 
kotiin. Ei 

hihku intoa

Perus

Mitä näille 
pitäisi tehdä 

alussa?

Mitä me 
teimme
väärin?



Pitäisikö 
meidän 
olla 
kiinnostuneita
ihmisistä?









MISTÄ TÄSSÄ ON OIKEIN KYSE?



Paradigman muutokset koskevat myös rakennusliiketoimintaa ja sitä kuinka 
sitä tehdään menestyksekkäästi muuttuneessa maailmassa

Vanha maailma  Uusi maailma 

Asiakas

Rakennu
shanke

Asiakas

Rakennus-
hanke

Yhteiskunta

Kumppanit



LYHYESTI

Asioiden
kehittäminen

Yhdessä
kehittyminen





ASIOIDEN KEHITTÄMINEN

Vs.

YHDESSÄ KEHITTYMINEN



1. Ensiksi kysymme valintakysymyksen: Miten Leaniä pitäisi jalkauttaa rakennusalalle; 
Ihmisten kehittäminen vai Lean työkalut edellä? Toteutamme tämän yksinkertaisella 
äänestyksellä. Sen jälkeen otamme teiltä muutaman kommenttipuheenvuoron.

2. Seuraava kysymys on yleisempi eli, kertokaapa muutama esimerkki siitä, mitä lean-
ajattelu voi tuoda kiinteistö- ja rakennusalalle  ja mitä toimiala voi oppia lean-ajattelusta? 
Voiko Lean-rakentaminen muuttaa liiketoimintamalleja ja miten?
• Tässä on monta kysymystä ja saatamme osoittaa yksittäisiä näistä aina vain osalle. Emme siis kierrä 

aina kaikkia kuutta henkilöä läpi, koska se saattaa turruttaa yleisöä. 

3. Kolmantena teemana, miten lean ajattelu tukee teidän organisaation strategiaa ja 
muutosjohtamista sekä mikä kulttuurin ja ihmisten kehittämisessä on haastavinta? 

• Yhdessä kehittyminen: yhteinen toimintatapa, vakiointi, hukan ja hävikin poisto, poikkeamien 
hallinta, jatkuva kehittäminen

4. Neljäntenä teemana Mikä on Tilaajien rooli Lean ajattelun edistämisessä rakennusalalla 
Suomessa?
• Kaikilla lienee tähän oma näkemys. Aleksillakin!
• Me olemme iso tilaaja: meidän pitää ottaa rohkeasti käyttöön Fira palvelujen liiketoimintamalli

4. Viidentenä kysymyksenä (30 s/vastaaja) Mitä aiotte tehdä seuraavaksi Lean ajattelun 
edistämiseksi omassa organisaatiossa?



YHDESSÄ KEHITTYMINEN EDELLYTTÄÄ

YHDESSÄ OPPIMISTA!

• Päätavoitteemme on mahdollistaa ihmisten 
ajattelun kehittyminen

• Yhteinen toimintatapa, LEAN-työkalut ja 
prosessiajattelu ovat olleet hyvä ensimmäinen 
askel

• Seuraavaksi tärkein mahdollistaja ovat 
kunnolliset ja visuaaliset työkalut

• Mutta tärkeintä on kuitenkin se, että saamme 
yhdessä kehittymisen vauhtiin


