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TAUKO

Työpajaosuus:

• Alustukset Aleksi Heinonen

• Ryhmäpohdinnat Lauri Merikallio



Työpajan tavoitteet

• Ymmärtää mitä virtaustehokkuus ja 
resurssitehokkuus tarkoittavat

• Oppia Case Makisesta

• Tunnistaa ongelmat, joita virtauksella 
ratkaistaan

• Sopia RAIN-konsortion pilotoinnista sekä 
tutkimustyöstä 



Työpaja

Alustus 1
Case Makinen

• Makisen hyttijuna ja tulokset

• Virtaustehokkuuden merkitys asiakasarvontuottoon 

ja resurssitehokkuuteen

• Vinoviiva-aikataulun ja tahtiaikatuotannon erot

Ryhmäpohdinta 1

• Mitä ongelmia virtaustehokkuudella voidaan 

ratkaista?

• Millaisissa kohteissa virtaustehokkuutta pitäisi 

pystyä hyödyntämään rakentamisessa?

• Kysymyksiä Aleksille

Alustus 2
Case Makinen

• Mitä virtaustehokkuuden suunnittelu ja 

toteuttaminen edellytti I.S Makisen tapauksessa

• Mitkä olivat esteitä, joita piti raivata, jotta 

virtaustehokkuus saadaan toimimaan

• Pilottiprojektin suunnittelu ja toteuttaminen

• Mitä tulee tutkia ja mistä osoittaa evidenssit?

• Mitä meidän pitää työstää ensi syksyn työpajassa?

Ryhmäpohdinta 2



Ryhmäpohdinta 1

• Millaisia ongelmia virtaustehokkuuden optimoinnilla 
voidaan rakennustuotannossa ratkaista?

• Millaisissa kohteissa virtaustehokkuutta pitäisi pystyä 
hyödyntämään rakentamisessa?



Ryhmäpohdinta 1

 Toimintaympäristöön vaikutuksia, kuten  häiriöiden pienentäminen ja lyhentäminen 
 Rakennustoiminnalle varatun rajatun ajan tehokas käyttö 
 Laatuvirheiden vähentäminen
 Läpimenoajan pienentäminen
 Arvoa rahalle -ajattelun kehittäminen
 Saavutettava resurssitehokkuus (=tuottavuus)
 Yhteinen läpinäkyvä aikataulu (--> yhteinen tavoite) --> sitouttaa, jopa pakottaa osapuolet JIT:iin --> 

vastaanottoprosessi tehdään osana virtausta --> virheiden korjaus pois projektin lopusta "osaksi 
junaa"

 Aikatauluriskien hallinta paranee
 Sekavuuden ja hallitsemattomuuden väheneminen (jokainen tietää mitä tekee, ongelmien 

havaitseminen helpottuu kun löysä piilevä hukka tulee esille)
 Työnalainen alue pienenee, mesta vähemmän aikaa varattuna (vähemmän haittaa esim. asukkaille 

kun parvekkeella ei ole telineitä seisomassa tyhjillään)
 Oppimisen nopeutuminen (ihmiset oppii tekemään nopeammin oikein, kun virheet tulevat esille 

nopeammin kuin vasta esim. projektin lopussa)

a) Millaisia ongelmia virtaustehokkuuden optimoinnilla voidaan 
rakennustuotannossa ratkaista?



Ryhmäpohdinta 1

Talorakentaminen
 Asuinrakentaminen (sekä uudis- että korjausrakentaminen), vuokra-asunnot, 
 hotellit, isommat sarjat (ryhmä- ja aluekorjaukset),
 hankkeiden ketjuttaminen (enemmän massaa työnsuunnitteluun),
 toimitusketjun suunnassa (elementtien suunnittelu, valmistus ja toimitus), oikeastaan kaikkialla (riippuu 

vain tarkkuustasosta)

Infrarakentaminen
 Siellä, missä on vaikutusmahdollisuudet suunnitteluun,
 elinkaariurakat, 
 sillanrakentaminen (uudis- ja korjausrakentaminen (ollaan korjausrakentamisessa autoilijoiden tiellä),
 tunnelinrakentaminen, 
 Ratatyöt;
 urakat, jotka voidaan helposti jakaa prosesseihin

b) Millaisissa kohteissa virtaustehokkuutta pitäisi pystyä hyödyntämään 
rakentamisessa?



Ryhmäpohdinta 2

a) Virtauttamisen ymmärryksen edistäminen –teoriainformoidut 
ammattilaiset, miten herätetään kiinnostus?

b) Onnistuneen pilotoinnin edellytykset ja valmistelu?

c) Ensimmäisten pilottiprojektien tavoitteet,  johtaminen ja 
jatkuva parantaminen?

Tulostus fläpille



Miten voimme lisätä virtauttamisen merkityksen 
ymmärrystä yrityksissä? 

Käytännön pilottien kautta
 Ei luokkahuonekokouksia tai ”tuputtamista”
 Jokapäiväisten asioiden kautta, projekteilla kokeilu

Pakon luominen: tilaajat/oma johto
 I.S. Makisen tarina tuli Tilaajan asettamasta ”pakosta”

Ottamalla oikeantyyppiset henkilöt ensimmäisessä vaiheessa mukaan kehittämiseen
 Oikeat ominaisuudet: asenne, näkyvyys, vaikutusvalta, ajankäyttö

Johdon sitoutuminen ja tuki
 Selkeät tavoitteet #1
 Pitkäjänteisyys

Tietotaito ja työkalut
 Esimerkit
 Oppia muilta aloilta

Hyvien käytäntöjen levittäminen

Simuloida, miten virtauttaminen onnistuminen vaikuttaa projektien kannattavuuteen



Tahtiaikapilotoinnin edellytysten luonti

Ihmisten valmentaminen tahtiaikatuotantoon
 Käyttäen esim. simulaatiota/peliä, jolla saadaan kokemusta ”käytännöstä” -> omakohtainen 

konkretia
 Ihmiset on saatava uskomaan ideaan

Työkalujen kehittäminen ja opettaminen

Tieto työvaiheiden/-tehtävien sisällöstä ja niiden vaatimasta ajasta
 Jos tietoa ei ole ennen projektia, niin määritetään jokin ”valistunut arvaus” ensimmäiseksi 

tahtiajaksi ja kiristetään sitä, kun saadaan tarkempaa tietoa vaiheiden kestoista

Sopimusmallit sopivaksi tahtiaikatuotannolle



Pilottiprojektin tavoitteet

Saada sidosryhmät mukaan
 Työntekijät, asiakas jne.

Saada sidosryhmät näkemään visuaalisesti perinteinen hukka (ja sen määrä) = tyhjä mesta

Asettaa tavoite (esim. läpimenoaika) niin tiukaksi, että luodaan pakko ajatella toisin

Luoda kokonaisvaltainen ajattelumuutos

Mahdollisuus epäonnistua (fail fast)



Tutkimuskysymykset:

 Miten virtautusperiaate istutetaan nykyisiin suunnittelun ja rakentamisen prosesseihin?

 Miten rakennustuotteen suunnittelu ja tuotannon suunnittelu integroidaan niin että se

mahdollistaa virtautusperiaatteen soveltamisen?

 Miten käyttäjät saadaan osaksi virtautettua suunnittelua ja rakentamista?

Tutkimuksen toteutus: Kehitetään, sovelletaan ja testataan valmistavan teollisuuden virtausta edistäviä

prosesseja sekä läpimenoaikaa merkittävästi nopeuttavia toimintatapoja rakennushankkeisiin.

Menetelmä: Toimintatutkimus, jossa tutkijat kehittävät, soveltavat ja testaavat yritysten kanssa

virtausta edistävien toimintatapoja ja havainnoivat näiden vaikutusta projektin suorituskykyyn.

Tulos: Raportti – Prosessien virtaustehokkuutta edistävät menetelmät. Raportissa esitetään, millä

tavalla nykyistä rakennushankkeen ohjusta on uudistettava virtausperiaatteen mukaisesti ja siten

luodaan merkittävää uutta tietoa, jolla vaikuteta niin mukana olevien yritysten toimintaan kuin koko

alan kehittämiseen ja opetukseen.

RAIN-projektisuunnitelmasta
Työpaketti 3: Virtauttaminen

Tutkimusosa A



RAIN-hankkeen taustainformaatiota



Rakennusalalla halutaan muutosta

Nykyinen

toteutusmalli

• Fragmentoitu, 

osaoptimoitu

• Peräkkäinen

vaiheistus, tieto ei

siirry

• Huomio yksittäisiin

panoksiin, ei

lopputulokseen

• Asiakkaan / käyttäjien

tavoitteet eivät ohjaa

• Johtaa

vastakkainasetteluun

Muutosdriverit
• Rakennukset

teknistyvät ja vaativat

monialaisuutta

• Käyttäjien

vaatimukset kasvavat

• Elinkaari-

ominaisuudet

kasvavat

• Tietotekniikka

mahdollistaa

• Lean käytännöt

leviävät

rakennusalalle

• Tyytymättömyys

nykyiseen toimintaan

Integroitu

toteutusmalli

• Integroitu

hankeprosessi

• Huomio

lopputulokseen ja

arvon tuottoon

• Käyttäjä ja elinkaari

nousevat keskiöön

• Tuottavuus paranee

• Toimintaa kehitetään

jatkuvasti

• Ihmisten osaaminen

kehittyy

Hallittu

muutos: 

RAIN

Toiminta kansainväliselle huipputasolle  luo perustan kansainvälistymiselle



Työpaketit

1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset
ja puitteet integroidulle toimintatavalle, yhteisten
tavoitteiden mukaiselle toteutukselle sekä liiketoimintamallien 
uudistamiselle

2. Yhteistyömekanismeilla tuetaan projektitiimin ja
muiden osapuolten toimimista yhteistyössä projektin parhaaksi.

3. Virtauttaminen on nykyistä rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava 
Lean –periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tuloksia tehokkuuden 
ja tuottavuuden parantamisessa niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.

4. Tiedonhallinnan työpaketissa luodaan käyttäjälähtöinen imuohjattu 
tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa suunnittelemaan projektin 
tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin eikä, kuten 
nykyään, tiedon luojan näkökulmasta.

5. Ihmisten toiminta –työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen, jota 
tutkitaan luomalla menettelyjä integraatiokyvykkyyden ja uuden 
toimintakulttuurin parantamiseen sekä levittämiseen niin yrityksissä kuin 
koko alallakin.



RAIN-hanke

Perustuu lean-ajattelulle

• Arvoa asiakkaalle

• Hukan eliminointi

• Ihmisten kehittäminen (jatkuva parantaminen)

• Virtauttaminen (FLOW)

• Systeemin parantaminen, hajonnan 
pienentäminen

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie3ZCP8YPMAhVKP5oKHbgPATAQjRwIBw&url=http://www.leanaccountants.com/&psig=AFQjCNH6GLCwlgtrgWLT6HsbL_izCQuy6A&ust=1460371264055499


RAIN-hanke

• Uutta tietoa

• Prosessien ja ihmisten kehittämistä

• Evidenssejä kehittämistuloksista



Yhteistyö: 1.vuoden teematyöpajat
Nro Teema Kuvaus

1 Yhteistoiminnalliset mekanismit Big room konseptista on jo kokemuksia. Työpajan lähtötietona on selvitys erilaisista Big konsepteista

sekä niiden kokemuksista. Työpajassa keskitytään evidensseihin ja Big Room toiminnan käytännön

esteisiin sekä niiden poistamiseen.

2 Tuotannon virtaaminen Tuotannon virtaaminen perustuu ”one piece flow” ajatteluun. Suunnittelua kuitenkin tilataan

jatkuvasti suurissa erissä. Tahtiaikatuotanto edellyttää parempaa suunnittelun ja rakentamisen

integrointia. Työpajassa keskitytään ymmärtämään virtauksen logiikoita ja opitaan muiden

toimialojen käytännön casesta. Työpajaan kutsutaan mukaan jo tuotantoa virtauttaneita yrityksiä

muilta toimialoilta. Konsortio tarvitsee pilottihankkeita ja niiden tuloksia RAIN-hankkeen aikana.

3 Projektisysteemin suunnittelu Tällä hetkellä projektisysteemejä ei riittävästi systemaattisesti suunnitella. Työpajaan mennessä on

kehitetty ensimmäinen malli, joka kuvaa projektisysteemisuunnittelun tärkeimmät elementit.

Työpajassa tarkastellaan kehitettyä mallia ja parannetaan sitä Tilaajan ja päätoteuttajan

näkökulmista. Työpajaan osallistuu tilaajaorganisaation henkilöitä.

4 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä benchmarking tuloksia panostusten eroista

integraatiokyvykkyyksissä Suomen ja Yhdysvaltojen/Australian välillä. Tutkimus on rajattu

koskemaan projektitasoa. Teematyöpajassa käsitellään eroja, syitä niihin sekä laaditaan

toimenpideohjelmaa kehitystuotoksiksi yritysten käyttöön.

5 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpajassa käsitellään toiselta toimialalta oleva käyttäjälähtöisen tiedonhallinnan

toimintamalli. Kuvataan käyttäjälähtöinen tiedonhallintamalli. Työpajassa mukana käyttäjiä (omistajia

ja huoltoyrityksiä)

6 Integraatiokyvykkyys Teematyöpajassa käsitellään ensimmäisiä Suomesta tehtyjä analyysejä integraatiokyvykkyyden

kehittämisestä projekteilla. Työpajassa keskitytään tulosten analysointiin ja johtopäätöksiin.

7 Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta Teematyöpaja fokusoituu käyttäjärajapintaan ja siihen liittyviin prosesseihin. Työpajassa mukana

käyttäjiä (omistajia ja huoltoyrityksiä)

8 Yhteistoiminnalliset mekanismit Työpajaan mennessä on laajasti käytössä evidenssiä yhteistyötä edistävistä mielenkiintoisimmiksi

alustavasti arvioiduista prosesseista. Tutkimus-paketin A sekä yrityskohtaisten tutkimus- ja

kehitystehtävien avulla. Teematyöpaja keskittyy tulosten analysointiin ja jatkojalostukseen.

9 Tuotannon virtaaminen Teematyöpajassa keskitytään erityisesti suunnittelutuotannon virtauksen esteiden tunnistamiseen ja

poistamiseen onnistuneiden casejen avulla.

10 Projektisysteemin suunnittelu Teematyöpajassa käsitellään tutkittuja tuloksia Tutkimuspaketin A tuotoksista sekä tilaajan

integroiman että päätoteuttajan integroiman projektisysteemin avualla.



INTEGRAATIOMEKANISMIT
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INTEGRAATION TARKOITUS

Rakennushanke

Integroida hankkeen toimijat aikaisessa 

vaiheessa, jotta voidaan 

- Määritellä hankkeen tavoitteet

- Identifioida osapuolet

- Identifioida tarpeet ja vaatimukset 

- Tasapainottaa ne hankkeen parhaaksi

- Ohjata ja optimoida hanketta sen 

suunnittelun ja toteutuksen aikana



KÄYTETYT INTEGROINTIMEKANISMIT

Integrointimoodi Suunniteltu integrointimekanismi Muutokset 

integrointimekanismeissa

Muutoksen

aiheuttajat

Sopimuksellinen • Tavoitteiden asetanta (aikataulu, 

turvallisuus, käytettävyys ja julkinen 

kuva)

• Suorituskykykannustimet

• Muutokset alihankkijoiden 

kannustimissa

• Avaintulosaluemittareiden 

kyseenalaistaminen 

(julkinen kuva)

• Huomatut puutteet

ja tyytymättömyys 

käytänteisiin

Organisatorinen Ohjeistukset

• Organisaatiorakenne ja työkuvaukset

• Henkilöstön jatkuvuus

• Projektiraportit ja ohjeistukset

Rakenteet ja epäformaali

vuorovaikutus

• Poikkiorganisatoriset tiimit (tiet, 

silta, tunneli, tekniset systeemit, 

kommunikaatio)

• Koordinoivat elimet ja roolit 

• Yhteistoiminnallisen työskentelyn 

prosessit  (esim. TGV, Last Planner) 

• Poikkiorganisatoriset kokoukset

• Jaettu tila Big Room

• Yhteiset arvot ja vuorovaikutus

• Uudet roolit ja työnkuvat 

• Suuri avainhenkilöiden

vaihtuvuus (esim. 

suunnittelupäällikkö)

• Alihankkijoiden integrointi 

riskienhallintaan

• Elykeskus lisättiin 

allianssin johtoryhmään 

sekä edustajia alaryhmiin

• Innovaatioprosessin

kevennys

• Big Room työskentelyn 

muutokset

• Odottamattomat 

muutokset 

ulkoisissa 

olosuhteissa 

• Oppiminen

• Huomatut

puutteet

Teknologinen • BIM

• Projektipankki

• Visuaaliset ja virtuaaliset työkalut

• BIM:n käytön lisääminen

• Last Planner 

työskentelytavan muutokset

• Oppiminen


