ESITYKSEN PÄÄAIHEALUEET
Firan tahtiaika, laadukas ja varma läpimeno
Tuotannon johtaminen ja työkalut
Tahtituotannon merkitys liiketoiminnalle

FIRAN TAHTIAIKA:
LAADUKAS JA VARMA LÄPIMENO

FIRAN TAHTIAIKATYÖMAAT ASUNTORAKENTAMISESSA
1.
2.
3.
4.

As Oy Capella (luovutettu)
Keinulaudankuja (viimeistelytyöt käynnissä)
As Oy Länsiviita (runkotyöt käynnissä)
Keinulaudankujan jatkokortteli (käynnistymässä)

Lisäksi lukuisia tahtiaikatyömaita ja –pilotteja putkiremonteissa

MIKÄ ON TAVOITE?

1. Työmaan luotettava ja Laadukas läpivienti
2. Korkea laatu, Alhaiset kustannukset, Lyhyt läpimenoaika
3. Hukka minimiin

MITÄ TAPAHTUU KÄYTÄNNÖSSÄ??

Voimme suunnitella ja miettiä tekemistä loputtomiin…
Mutta aina joku asia menee pieleen
Menestyksen määrittää nopeus ja ketteryys reagoida virheisiin.

TAHTITUOTANNON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
Kokemuksemme mukaan: Mitä pitää saada kuntoon seuraavissa piloteissa?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tahtituotannon tavoitteet
Koulutus/Jalkautus
Resursointi, roolit ja vastuut
Työohjeet / Suunnittelunohjaus
Tahtituotannon suunnittelu
Hankinta
Työn suunnittelu
Olosuhteiden hallinta
Logistiikka
Työn johtaminen
Viestintä
Laadunhallinta
Jatkuva parantaminen
Digityökalut
Mittaaminen/seuranta

TAHTITUOTANNON ONNISTUMISEN EDELLYTYKSIÄ
Kokemuksemme mukaan: Mitä pitää saada kuntoon seuraavissa piloteissa?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tahtituotannon tavoitteet
Koulutus/Jalkautus
Resursointi, roolit ja vastuut
Työohjeet / Suunnittelunohjaus
Tahtituotannon suunnittelu
Hankinta
Työn suunnittelu
Olosuhteiden hallinta
Logistiikka
Työn johtaminen
Viestintä
Laadunhallinta
Jatkuva parantaminen
Digityökalut
Mittaaminen/seuranta

TAHTITUOTANNON KULMAKIVET

Vakaa ja vakioitu
prosessi

Just in time –
juuri oikeaan tarpeeseen

Jatkuva parantaminen
ja hukan poistaminen

Sisään-rakennettu laatu

Yhteistyö ja johtaminen

VAKAA TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA VAKIOIDUT TOIMINTATAVAT

Vakioidut, etukäteen tiedossa olevat toteutusratkaisut

• Vakioidut rungon, vaipan ja talotekniikan toteutusratkaisut – vakioitu mutta räätälöitävä tuote
• Suunnittelukumppanit joille ratkaisut tuttuja
Vakioidut toteutuskumppanit
• Tärkeimmissä työvaiheissa vakiotyöryhmät
• Kumppanuudet luottokumppaneiden kanssa
Tuotannon tapa toimia yksiselitteinen ja selkeä
• Selkeät roolit ja vastuut
• Työmaan selkeät ja toistuvat viikko/päivärutiinit
• Hyvin määritellyt aloituskriteerit
• Vakioidut yhteiset toimintatavat jotka ovat osa toimintakulttuuria
• Olosuhteet ovat kunnossa työskentelyä varten

Vakaa ja vakioitu
prosessi

JUST IN TIME – JUURI OIKEAAN TARPEESEEN
Tuotanto on suunniteltu etukäteen tahdin vaatimalle tasolle
• Tasapainotettu, määräpohjainen koko kohteen tahtiaikataulu rungosta luovutukseen (SiteDrivessa)

• Tahti luo työmaalle yhteisen rytmin
• Pienen eräkoon sujuva ja tuottava työn virtaus
• Tasapainotettu tuotanto
Työ virtaa sovittujen ehtojen mukaisesti
• Yhteiset tavoitteet ja tahti ohjaavat tekemistä
• Edeltävien vaunujen työvaiheet on tehty valmiiksi ennen seuraavien vaunujen työvaiheiden aloitusta
• Oikea ryhmä osaavia tekijöitä on oikeaan aikaan oikeassa paikassa
• Työtä tehdään vain siellä ja silloin kun on sovittu (ei myöhässä eikä myöskään etuajassa)
• Työt alkavat ja valmistuvat suunnitelman mukaisesti, tarkistukset ja korjaukset tehdään tahtiajan sisällä annetun puskurin aikana
Logistiikka ja materiaalinhallinta on suunnitelmallista johdettua ja ennakoitavaa
• Logistiikkaohjattu tuotanto – tahtialuekohtainen JOT-materiaalilogistiikka
• Logistiikkakumppanit (keskusohjattu materiaalinhallinta?)
• Tahtialueittain oikeat materiaalit oikeassa paikassa oikeaan aikaan, alueilla VAIN työvaunun vaatimat materiaalit
Tuotantoa ohjataan proaktiivisesti
• Työn jatkuva suunnittelu ja aikataulun jatkuva tasapainotus
• Aikataulupoikkeamin ja esteisiin puututaan välittömästi

Just in time –
juuri oikeaan tarpeeseen

JATKUVA PARANTAMINEN JA HUKAN POISTAMINEN

Tuotantolähtöinen jatkuva parantaminen

• Työmaat valvovat itsenäisesti työn toimintaansa ja kehittävät toimintaansa jatkuvasti
• Tieto opeista virtaa tuotannosta koko organisaatiolle sekä edelleen seuraaviin projekteihin – samaa virhettä ei tehdä kahdesti
Jatkuvan parantamisen keskiössä kahdeksan hukan muodon eliminointi
• 1) Minimoidaan ylituotanto: tehdään vain oikea määrä oikeaan tarpeeseen
• 2) Minimoidaan odottelu ja viivästykset
• 3) Minimoidaan tavaroiden turha siirtely
• 4) Minimoidaan ylikäsittely: tehdään vain arvoa tuottavia toimenpiteitä
• 5) Minimoidaan tarpeeton ylivarastointi
• 6) Minimoidaan tarpeeton liike
• 7) Minimoidaan laatuvirheet
• 8) Maksimoidaan työntekijöiden luovuus ja kehitysideat

Jatkuva parantaminen
ja hukan poistaminen

SISÄÄNRAKENNETTU LAATU

Laadun määritelmä on koko työmaalle sama

• Työntekijät ja työnjohto jakavat saman ymmärryksen työvaiheiden sisällöistä, halutusta laatutasosta ja valmiin määritelmästä (definition of
done)
• Malliasennus kaikista vaunuista ennen työn jatkamista
• Laadunhallinnan kypsyysmalli
Virheiden jatkuva korjaaminen
• Hallittu luovutusvaihe
• Nollavirheluovutus
• Kerralla valmista –mentaliteetti
• Loppusodan välttäminen
• Virheet esiin välittömästi
• Korjataan ensisijaisesti suoritetta, ei vain tehtyjä virheitä
• Virheitä korjataan jatkuvasti, eikä vasta lopussa – laatupoikkeamiin puututaan välittömästi
• Asunnot luovutetaan kerroskohtaisesti/tahtialueittain niiden valmistuessa
• Laadukkaat työmääräimet tehtävittäin tekijöille

Sisään-rakennettu laatu

YHTEISTYÖ JA JOHTAMINEN
yhteinen tilannekuva tuotannon ohjaajana
• Työntekijöillä ja työnjohdolla on yhteinen ja ajantasainen tilannekuva, tavoite ja suunnitelma työn etenemisestä

• Puolueettomaan dataan pohjautuva tilannekuva ohjaa päivittäistä päätöksentekoa
• Koko tuotannolla on yhteiset ja selkeät tavoitteet
• Tieto kulkee työnjohdon ja työntekijöiden välillä tehokkaasti ja jatkuvasti
• Läpinäkyvyys on varmistettu kaikessa toiminnassa

Kumppanit hyötyvät virtaustehokkaasta tuotannosta tasavertaisesti
• Sopimukset tukevat virtaavaa tuotantoa, ja virtauksen edesauttamisesta palkitaan
• Kumppaneiden ja yksittäisten työntekijöiden ansaintalogiikka tukee tuotannon virtausta
• Noudatetaan sovittua tahtia ja eräkokoa, työn edellytysten jatkuva varmistaminen
• Kumppanit ja työntekijät ovat sisäistäneet Firan tavan toimia

Yhteistyö ja johtaminen

Kaikilla yhteinen kuva tekemisestä

Huolellinen valmistelu ei tarkoita sitä, että ongelmat häviäisivät täysin.
Päinvastoin, tahtituotannon tarkoituksena on tuoda ongelmat entistä

Vakaat ja vakioidut prosessit mahdollistavat ennakoitavan toteutuksen,

näkyvämmin esille.

jossa haasteisiin on helppo reagoida proaktiivisesti.
Virheitä on helpompi korjata aikaisessa vaiheessa, kun niitä tunnistetaan
jatkuvasti. Näin laatu pysyy korkeana ja uudelleen tekemisen määrä
vähenee.

perusteltuja korjausliikkeitä ja jatkuvaa parantamista on
huomattavasti helpompi toteuttaa.
Selkeämpi prosessi jättää enemmän aikaa virheiden ja yllätysten

selvittämiselle

Tuotannon yhteinen ja objektiivinen tilannekuva auttaa saavuttamaan yhteiset
tavoitteet.

TAHTITUOTANNON KULMAKIVET

Vakaa ja vakioitu
prosessi

Just in time –
juuri oikeaan tarpeeseen

Jatkuva parantaminen
ja hukan poistaminen

Sisään-rakennettu laatu

Yhteistyö ja johtaminen

TAHTITUOTANNON KULMAKIVET

Prosessi
Vakaa ja vakioitu
prosessi

Just in time –
juuri oikeaan tarpeeseen

Responsiivisuus
Jatkuva parantaminen
ja hukan poistaminen

Sisään-rakennettu laatu

Koska aina joku asia menee pieleen…

Yhteistyö ja johtaminen

TUOTANTOJOHTAMISEN TYÖKALUT

TUOTANTOJOHTAMISEN TIETOLÄHTEET JA TAHTIAIKATAULUJOHTAMISEN
TUKI
Digitaalinen
vuorovaikutus
holvilla

BIM
suunnittelutieto
ja visualisointi

✓

Aikataulu

Laadunhallinta

✓

✓

Kulunvalvonta

AR/VR
holvilla

✓

✓

cloud

✓
Äly-ID:t

Puheen
tunnistus

Bitti holvilla

✓
Sisäpaikannus

✓
IoT holvilla

NÄKYMIÄ TYÖMAALTA

TAHTITUOTANNON MERKITYS
LIIKETOIMINNALLE

MITÄ TARKOITAMME TASAISELLA VIRTAUKSELLA JA MIKSI SE ON
TÄRKEÄÄ?
1. Yritystasolla tehokas virtaus vaatii projektien synkronointia.
2. Minimoidaan rinnakkainen saman asian tekeminen eri projekteissa
3. Sama vaihe ei saa olla käynnissä useammassa projektissa (kuin mitä meillä on siihen
osoitettuja resursseja (työnjohtajia ja kumppanialiurakoitsijoita))
4. Tasaisen virtauksen häiriintyminen aiheuttaa osaamis- ja resurssipiikin, jonka seurauksena
aiheutuu viiveitä (lisää kumppaneita, lisää rekrytoitavaa, lisää ongelmia jne.).
5. Myynti vastaa tasaisen virtauksen luomisesta. Suunnittelu- ja tuotanto sen ylläpitämisestä.

MIKSI TUOTANNON TASAPAINOTTAMINEN JA VIRTAUS PROJEKTIEN YLI ON
KANNATTAVAA?
Tasapainotettu tuotanto yli projektien mahdollistaa:
• Paremman ennustettavuuden
• Selkeämmän näkymän koko tuotannon tilanteeseen
• Tuotannon ohjaamisen ylätasolla
• Resurssoinnin suunnittelun, sekä omat työntekijät, että avainkumppanit
• Selkeät ja yksinkertaiset mittarit tuotannonkypsyydelle
1. Tuotantonopeus
2. Läpimenoaika
3. Laatu / poikkeamat erivaiheissa
4. Tiimien ja kumppaneiden vertailukelpoisuus
• Toiminnan johdonmukaisen ja pitkäjännitteisen kehittämisen
• tulokset ovat selkeästi nähtävissä ja mitattavissa
• Ihmisten, kumppaneiden ja koko organisaation oppimisen
Kun toiminta on luotettavaa ja ennustettavaa se mahdollistaa:
• Pitkäjänteisen tuloksekkaan yhteistyön kumppaneiden kanssa
• Kumppanuuksien objektiivisen mittaamisen
• Kumppaneiden oman työn kehittämisen

NOPEUTTAMALLA VIRTAUSTA VOIMME VAIKUTTAA TULOKSEEN
MERKITTÄVÄSTI
Virtauksen vaikutus tulokseen. Esimerkkilaskenta:

Voitto / työmaan kesto

20%

17kk

18kk

1600

+1

+2

+3

1400

10 000

9 375

8 823

8 333

1200

1 500

1 200

1 125

1 059

1 000

12 %

12 %

12 %

12 %

12 %

10kk

12kk

-7

-5

-3

Liikevaihto, k€

18 750

15 000

12 500

Työmaakate, k€

2 250

1 800

Työmaakate %

12 %

12 %

Ajan muutos, kk

30%

16kk

8kk

15kk

keur

Työmaan kesto

1800

0%

1000
-10%
800

Kiku, k€

700

700

700

700

700

700

700

Kiku %

3,7 %

4,7 %

5,6 %

7,0 %

7,5 %

7,9 %

8,4 %

600

Voitto, k€

1 550

1 100

800

500

425

359

300

400

Voitto %

8,3 %

7,3 %

6,4 %

5,0 %

4,5 %

4,1 %

3,6 %

210 %

120 %

60 %

0%

-15 %

-28 %

-40 %

Voiton muutos, %

10%

-20%
-30%
-40%

200
0

-50%
8kk 10kk 12kk 15kk 16kk 17kk 18kk

Oman pääoman tuotto

194 %

138 %

100 %

63 %

53 %

45 %

37 %

Ajan nopeutus %

Oletus
tilanne

Voitto, k€

Puolittamalla
työmaan keston
OPO tuotto lähes
nelinkertaistuu

Ajan nopeutus %

Kuinka paljonko kannattaa investoida vaihtelun minimoimiseen ja millä voidaan vaikuttaa vaihteluun?
• Kumppanuudet
• Esivalmistus
• Tarkempi suunnittelu kohti konepajasuunnittelua
• Tehtäväsuunnittelu
• Rakentamisen vakiokonsepti
• Sääsuojat

KIITOS
Topi Laine
Fira Oy

