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Teematyöpajojen toimintalogiikka
1. Ensimmäisen kierroksen 2016 työpajoissa määritellään tarkennettuja tutkimussisältöjä
•

Alustukset ja ongelman kuvaukset

2. Toisen kierroksen 2016/2017 työpajoissa kuvataan tutkimusasetelma ja määritellään
empiiriset caset
•

Raportoidaan teoriaperusta ja empirian keräyksen set up sekä yritys-caseja. Työpajassa
käsitellään teoriaperustaa ja empiriaa.

3. Kolmannen kierroksen 2017 työpajoissa raportoidaan ja validoidaan alustavia tuloksia
•
•

Empiiristen tulosten esitys, haastaminen ja eväät jatkokäsittelyyn.
Mallit implementoinnille (muille kuin empirian caseille)

4. Neljännen kierroksen 2017/2018 työpajoissa raportoidaan yrityskohtaisia tuloksia
•

Empiiristen tulosten esitys, haastaminen sekä hyödyntäminen

5. Viidennen kierroksen 2018 työpajat
•

Raportoidaan työpakettikohtaiset tutkimustulokset (A-osio)

Työpajan tavoitteet
• Määrittää Projektisysteemi/hankesysteemi
sekä projektin tuotantosysteemi
• Määritellä tutkimuksen- ja kehittämisen
tarpeet
– Yhdessä
– Organisaatioittain

RAIN tutkimus
Projektisysteemi
Projektisysteemin suunnittelulla luodaan edellytykset integroinnille projektiosapuolten yhteisillä
tavoitteilla sekä niitä tukevilla sopimus- ja kaupallisilla malleilla sekä luomalla hankkeelle
yhteistoimintaa edistävä toteutusprosessi. Työpaketissa tarkastellaan projektin käynnistysvaihetta
ja selvitetään mm. hankeprosessin ja käytettävän sopimuspuitteen vaikutusta integroituun ja
tehokkaaseen projektin toteutukseen.




Miten projektin käynnistysvaiheessa luodaan edellytykset integroidulle projektitoteutukselle,
jossa toimijoiden tavoitteet, ansaintalogiikat, prosessit ja informaatiojärjestelmät yhdistyvät
kokonaisuudeksi, joka palvelee hankkeen parasta?
Miten integroivia elementtejä hyödynnetään käytettäessä myös perinteisiä toteutusmuotoja?

Lähde: RAIN-projektisuunnitelma

Systeemin suunnittelu
Lähtökohtia ja näkökulmia:
Valmistavan teollisuuden sekä ”Leanattujen” palveluiden
systeemi on suunniteltu ja systeemi on vahva sekä jatkuvasti
parantuva
Em. systeemit tuottavat määritellyn asiakasarvon ja minimoivat
hukkaa. Hajonta on pieni. Ihmiset parantavat systeemiä koko
ajan.

Projektisysteemin osittaminen
Jaetaanko kahteen osaan?
 Projektisysteemi vai hankesysteemi
 Projektin tuotantosysteemi
Jossa projektisysteemi kuvaa, miten projektin eri osat ja vaiheet muodostaa
kokonaisuuden ja miten varmistetaan onnistuneen integroinnin edellytykset

Jossa projektin tuotantosysteemi varmistaa tuotannon ennustettavuuden,
hajonnan pienuuden, asiakasarvon, hukan eliminoinnin sekä ihmisten
mukaan ottamisen jatkuvaan parantamiseen

Projektisysteemin suunnittelu
Prosessi

Sopimus
Sopimusmuoto
Sopimusvastuut
Kaupalliset mallit
Ansaintalogiikat

Kokonaisuuden
ositus

Sopimusosapuolet
Roolit
Työnjako
Osaamiset
Organisointi

Vaiheistus ja aikataulu
Osapuolten liittyminen
Hankintaprosessi
Suunnitteluprosessi

Menestystekijät

Tavoitteet ja menestystekijät ohjaavat:
Palvelujen kilpailutus- ja valintakriteereitä
Vaadittavia kyvykkyyksiä
Kannustimia
Seurantaa ja mittarointia

P D1
A C

Pelisäännöt
Työskentelytavat
Työkalut
Johtamistavat
Innovaatiojärjestelmä

Toimintatavat

Lähde: Juha Salminen

Tilaajan tavoitteet
ARVO =
Tilaajan tavoitteet projektille
• Liiketoiminnan arvonlisäys
• Asiakaskokemuksen
parantaminen

ARVON TUOTTO =
Informaatio, ihmiset, prosessit ja teknologia

Informaatio
BIM

Työntekijät &
organisaatio

Prosessien
integrointi

Järjestelmien
integrointi

Toimiva
kiinteistö / infra

Tiedon
integrointi

Osaamisen
integrointi

Tuotannon
johtaminen

Teknologian
integrointi

Mittaaminen ja
parantaminen

Integroidut sopimukset – kaupallinen malli– integroidut toteutussuunnitelmat
Lähde: DPR Construction

Projektin tuotantosysteemi
Case Cathedrall Hill Hospital
Sisäänrakennettu
laatu/ Tiedon
virtaus

Tuotannon
suunnittelu

Turvallisuus
Materiaalivirta

Aseta
odotukset

Kartoita
prosessit ja
säännöt

Tarkasta ja optimoi
120-30 pv

Varmista että kestot
on sisällytetty
aikatauluun

Kehitä sisään
rakennetun
laadun prosessi

Luo mittarit
yhdessä
aliurakoitsijoiden kanssa

Tuotantostrategia

Valmistus
tuotantosuunnite
lman/-alueiden
mukaisesti
Pakkaus ja
paketit
tuotantoalueittain

Valmistele
30-5 pv

Integroi
turvallisuus
stadardoituihin
työprosesseihin
Osallista ja
kouluta
työntekijät
Tehtävää
edeltävä
suunnittelu

Järjestys- ja
virtausanalyysit
Määritä
tuotantoalueet

Ennakoiva
suunnittelu
Viimeinen tarkistus
rajoitteille/ esteille,
sitoutuminen

Päivittäinen
tuotanto

Toiminta
10-0 pv

Ylläpidä
sääntöjä,
hallitse kysyntää

Suunn
it-tele•
•
•
•

Toimi

Kohdista laatu
ja informaatio
tuotantoalueille
Viimeistele
asennusohjeet/
Visuaalisuus/
Tehtävälistat/
Videot
Kouluta ja
toteuta

Toimita

Toteut
a
Reflektio
PPC
Materiaalien
saatavuus
CSI-kortit
Tarkis

ta

Aseta
vaatimukset
tuotannon
seuraamiselle

Aseta
odotukset

Vaiheaikataulu

Kehitä
turvallisuusohjelma

Suunnittelu ja
hankinta

Kehitä prosessia
-120 pv

Yleisaikataulu/
Pääaikataulu

Aseta projektin
tavoitteet

Virtauksen
seuranta

Vertaa
toteutunutta
suunniteltuu
n

Allokoi
arvioidut
työtunnit
tuotantoalueille

Mittaa
todellisia
työtunteja
viikoittain
tuotantoalueill
e

Toiminta
10-0 pv

Aseta
odotukset

Kehitä prosessia
-120 pv

Tarkasta ja optimoi
120-30 pv

Valmistele
30-5 pv

Kokonaisuuden osittaminen ja
Osapuolten aikainen integrointi
< 100 %

tilaaja suunnittelee
ja kilpailuttaa
toteutuksen
hinnalla
tilaajan käsitys
ratkaisusta

Arkkitehti ja suunnittelijat

alihankkijat

urakoitsija
suunnittelija

Projektitoteutuksen ymmärrys

Projektitoteutuksen ymmärrys

Tilaaja

Pääurakoitsija?

tilaaja kilpailuttaa
parhaat tekijät
allianssiin
Yhdessä
kilpailutetaan
< 100 %
muut avaintoimijat
kehitysvaiheessa
suunnittelu ja
toteutus yhdessä
 tilaaja asettaa
vaatimuksia
käytettäville
toimintamalleille
Sitoutuminen

Tate-urakoitsijat
muut kumppanit
Alihankkijat

arkkitehti
Hankesuunnitelma
Aika

Aika

Allianssin
Muodostaminen
Kehitysvaihe 1

Kehitys- Kehitysvaihe 2 vaihe 3

Toteutusvaihe

Rakennusprojektien systeemin suunnittelua
Muut toimijat

LVI-Suunnittelija
Käyttäjä

Sähköurakoitsija

Muut toimijat

Sopimukset ja kaupallisen mallit
Päätoteuttaja
Tilaaja
RakenneToimintamallit
suunnittelija

Pääsuunnittelija
LVI-urakoitsija
Sähkösuunnittelija

Projektin vaiheet ja sisällöt

Muut toimijat

Tämäkin yksi lähestymistapa

Tuotannon virtauksen seuranta
Strategia ja analyysi
Aseta vaatimukset tuotannon
seuraamiselle
aliurakoitsijoiden kanssa

•

•

Jokainen aliurakoitsija
(TP) raportoi
erityisalueensa
tuottavuuden
seurannasta
viikkotasolla
•
Tiimi sopii, että
arvioidut
rakentamistunnit
asetetaan sen mukaan,
miten kukin
aliurakoitsija (TP)
rakentaa
Aina, kun tuotantoalue
valmistuu, saadaan
todellinen arvio siitä
kuinka alueella
onnistuttiin ja miten
kokonaiskuva kehittyy

Luo mittarit yhdessä
aliurakoitsijoiden kanssa

• Työmaahenkilökunta
• Epäsuora työvoima
• Liiketoimintaspesifi
tuottavuus
• Materiaalien seuranta

Ennakoiva suunnittelu / Toteutus
Allokoi arvioidut työtunnit
tuotantoalueille
Käytä rehellisiä arvioita
työtunneista ja sovituista
seurattavista
tuotantoalueista

Mittaa todellisia työtunteja
viikoittain työalueille

Vertaa toteutunutta
suunniteltuun

Vertaile tuotantoalueittaisia
työtunteja aliurakoitsijoiden
kirjaamiin tunteihin
keskittyen
työmaahenkilökuntaan

VNGC-ohjelman
seloste (write-up)

VNGC-ohjelman
seloste (write-up)

Visuaaliset aluekartat
Projekti, tuotanto,
suunnittelu (PTS =
PPP) internet-sivu

Projekti, tuotanto,
suunnittelu (PTS =
PPP) internet-sivu

Projekti, tuotanto,
suunnittelu (PTS =
PPP) internet-sivu

Tuotantotiimi
Aliurakoitsijoiden työmaan
johto ja projektipäälliköt

Tuotantotiimi
Aliurakoitsijoiden työmaan
johto ja projektipäälliköt

Aliurakoitsijoiden työmaan
johto ja projektipäälliköt
Tuotantotiimi

Tuotantotiimi
Aliurakoitsijoiden työmaan
johto ja projektipäälliköt

Pää urák. alue-työnjohtajat
Aliurakoitsijoiden
työnjohtajat

Tuotannon suunnittelun virtaus
Strategia ja analyysi
1. Pääaikataulu
Asettaa projektin tavoitteet

2. Vaiheaikataulu

Ennakoiva suunnittelu / Toteutus
3. Tuotantostrategia
Järjestys- ja virtausanalyysit,
määritä tuotantoalueet

4. Ennakoiva
suunnittelu

5. Päivittäinen
tuotanto

Viimeinen tarkistus
rajoitteille/esteille,
sitoutuminen ja tilanne

P6

P6
vPlanner
Milestonet

P6
aikataulujen
ja vPlannerin
suunnittelumerkintöjen
validointi

Imu-/tahtisuunnittel
u, LOB
Vico,
tuotantoalueet

vPlanner
Ennakoiva
suunnittelu
Excel WWP

Visuaalinen seinä
Päivittäiset
tarkistukset WWP:ssä

Statuksen
edistämisen
validointi, paluu
vPlanneriin/P6
Pääurakoitsijan työnjohtaja
Projektipäällikkö/Omistaja

Pääurakoitsijan työnjohtaja
Projektipäällikkö /
Tuotantopäällikkö

Tuotantotiimi,
palveluntuottajien
edustajat

Pääurakoitsijan aluetyönjohtajat ja
tuotantoinsinöörit,
aliurakoitsijoiden työnjohtajat

Pääurakoitsijan aluetyönjohtajat
aliurakoitsijoiden
työnjohtajat

Materiaalivirta
Aseta odotukset ja
säännöt

• Sisällytä
materiaalivirrat
tuotantosuunnitelmaan
• Optimoi
uudisrakentamisen
käyttö
• Toimitukset linkitetään
tuotantosuunnitelmaan
• Yhtään aikaa ei käytetä
asioiden etsimiseen
• Toteuta visuaalinen
toimitusketjun
seuranta, joka tunnistaa
poikkeamat
suunnitelmasta

Suunnittelu ja
hankinta
• Suunnittelun sekvenssit
ja prioriteetit
valmistuksen ja
kokoonpanon
järjestyksessä
• Suunnittelusta 100 %
valmista ja tarkkaa
tietoa rakentamiseen,
optimoiden
uudisrakentamisen ja
komponenttien
hyödyntämisen

Valmistus
tuotantosuunnitelman/alueiden mukaisesti
• Valmistuksen vaiheet
järjestetään työmaaasennuksen/-kysynnän
mukaisesti
• Valmistuksen ja
asennuksen välisen
ajallisen puskurin koko
määritetään
minimoimaan
varastointia ja
materiaalipuutteita
• Kaikki komponentit
valmistetaan
kontrolloidussa
ympäristössä
mahdollisimman
suuressa laajuudessa

Pakkaus ja paketit
tuotantoalueittain

• Kaikki materiaali
pakattu ja selvästi
merkitty sopimaan
tuotantoalueille
• Kaikki
asennusohjeet/tiedot
sisällytetty samoin kuin
erityiset työkalut, joita
tarvitaan
• Kaikki materiaali
toimitetaan pyörillä
• Materiaali pakattu

Toimita
Ylläpidä sääntöjä, hallitse
kysyntää

• Materiaalit toimitetaan
asennusjärjestyksessä
• Eliminoidaan
odottamista ja
kaksinkertaista
käsittelyä
• Materiaalia
varastoidaan vain
aliurakoitsijoiden
tuotantoalueille
• Kaikki toimitukset
koordinoidaan ja
merkitään
toimituskalenteriin.
Kaikki
aikatauluttamattomat
toimitukset lähetetään
pois, ellei niitä voi
sovittaa suunniteltuja
toimituksia
häiritsemättä

Turvallisuusvirta
Aseta projektin
tavoitteet
Määritetään turvallisuuden
ydinryhmä sekä
tunnistetaan tavoitteet,
käyttäytyminen ja
kulttuurin odotukset
Projektitiimin asettamat
turvallisuustavoitteet
hankkeelle
Tapaturmissa menetetyn ajan
taajuus < 0,3
Kokonaistapaturmataajuus <
1,5
Dokumentoitava taajuus < 1,0

Kehitä turvallisuusohjelma

Kehitä ja implementoi:
• Turvallisuus
suunnitteluvaiheeseen
• Säädökset menetetyn
ajan välttämiseen
• Toimintatavat
vakuuttamaan
yhtenevyys
sovellettavien
sääntöjen ja säädösten
kanssa
• Vaihekohtaiset
turvallisuusparannukset

Integroi turvallisuus
stadardoituihin
työprosesseihin
Rakentamista edeltävät
tapaamiset: Tunnistetaan
turvallisuusuhat palveluntuottajan
projektipäälliköiden ja
työnjohtajien kanssa
tuotannonsuunnittelussa
Maanantainen työmaan
turvallisuustehostus: Jaetaan
kaikkien kanssa tiedot viikon töistä,
jotka voivat aiheuttaa
vaaratilanteita
Viikoittainen koordinointi:
Tunnistetaan turvallisuusriskit
palveluntuottajien työnjohtajien
kanssa
Päivittäinen toiminta: Arvioidaan
CSI:t ja päivittäiset
turvallisuustekijät työmaan
johtajien kanssa

Osallista ja kouluta
työntekijät
• Varmista, että koko
työmaahenkilökunta on
saanut yleisen ja
työmaakohtaisen
opastuksen
• Kaikki työntekijät ovat
tietoisia työmaan
onnettomuuksista ja
mistä voivat saada
lisätietoa ja apua
• Koko henkilökunnalla
on asianmukainen PPE
ja he tietävät kuinka
sitä käytetään

iPad-harjoittelu,
Visuaaliset pöydät

Turvallisuusjohtoryhmä
Projektijohtajat
Aliurakoitsijoiden
projektipäälliköt

Turvallisuuden ydinryhmä
Pääurakoitsijan työnjohtajat
Riski/Palkkio aliurakoitsijoiden
työnjohtajat, Turvallisuuspäälliköt

Määritetyt henkilöt
Pääurakoitsijan ja
palveluntuottajan
työnjohtajat

Ennalta määritetty henkilö
Aliurakoitsijoiden
työnjohtajia & esimiehiä,
uusia rekryjä

Tehtävää edeltävä
suunnittelu
Esitehtävä-käsikirja: Käytetään
tehtävien ja turvallisuusprotokollien
arviointiin

CSI-kortit: Tunnistavat
turvallisuusriskit ja kuinka ne
korjataan

Ennustavat ratkaisut: Tarkistuslista
turvallisuusriskeistä työmaaarvointeihin

Esitehtävä-käsikirja
CSI
Ennustavat ratkaisut

Jokainen

Sisäänrakennettu laatu / Tiedon virtaus
Aseta odotukset
• Rakenne laatu työn
jokaiseen vaiheeseen
käyttäen yksinkertaisia,
alustettuja prosesseja
• Tunnista asiakkaan
laadulliset odotukset ja
muuta ne vaatimuksiksi
• Tunnista
aliurakoitsijoiden
työnjohtajat,
laatupäälliköt ja
projektipäälliköt
• Integroi IOR ja
erityistarkastajat

Aliurakoitsijat
Tuotantotiimi

Kehitä sisäänrakennetun
laadun prosessi
Kehitä standardoidut
prosessit, jotka
johdonmukaisesti
tuottavat työtä perustuen:
• Asiakkaan odotuksiin
• Aikaisempiin
epäonnistumisiin
perustuviin
vastatoimiin
• Hyväksyttyihin
piirustuksiin,
määräyksiin ja TIOvaatimuksiin

Ennalta määritetty henkilö
(Bud Infield)
Aliurakoitsijat

Kohdista laatu ja
informaatio
tuotantoalueille
• Työntekijöille tarjotaan
hyväksytyt dokumentit
ja työmaan
tarkistuslistat, jotka
varmistavat
tavoitteiden
noudattamisen
• Arvioi laajuutta Bud
Infieldin ja IOR:in
kanssa – Käykää läpi
kaikki OSHPD
hyväksytyt piirustukset
ja määräysvaatimukset
• Pyri eliminoimaan
duplikaatteja
(virtaviivaistus)
kuitenkin täyttäen
tarkistusvaatimukset

Tuotantotiimi
Aliurakoitsijat

Viimeistele asennusohjeet/
Visuaalisuus/ Tehtävälistat/
Videot

• Testaa BIQsuunnitelma, tarkista
tarkistuslistat,
koulutukset ja tuotanto
ennakkoon ja tee
parannukset
• Viimeistele ja toteuta
ns. ”First Run Study”
(FRS) dokumentointi
• Varmista, että malli
sopii OSHPDhyväksyttyihin
piirustuksiin

Aliurakoitsijat

Kouluta ja toteuta

Varmista, että
työntekijöillä on kaikki
tarvittava tieto, tuntevat
BIQ-ohjelman ja käyvät
ennalta läpi tarkistuslistan

Aliurakoitsijat
Tuotantotiimi

Projektisysteemin osittaminen
Jaetaanko kahteen osaan?
 Projektisysteemi tai hankesysteemi
 Projektin tuotantosysteemi
Jossa projektisysteemi kuvaa, miten projektin eri osat ja vaiheet muodostaa
kokonaisuuden ja varmistaa onnistuneen integroinnin edellytykset

Jossa projektin tuotantosysteemi varmistaa ennustettavuuden, hajonnan
pienuuden, asiakasarvon, hukan eliminoinnin sekä ihmisten mukaan
ottamisen jatkuvaan parantamiseen

Työpaja I
• Projektisysteemi vai hankesysteemi?
• Mitä tavoitteita ja tuloksia
projektisysteemiltä?
• Mitä tavoitteita ja tuloksia projektin
tuotantosysteemiltä

Projektisysteemi (tavoitteet ja tulokset)

Projektin tuotantosysteemi (tavoitteet ja tulokset)

Tuotokset

Tuotokset dokumentoitu TTY:lle jatkoprosessointia varten
Juha Salminen piirtää kuvat puhtaaksi

