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Rakennusalan kehittyminen näkyi vuoden 2019 LCI-päivillä
Vuosittain järjestettävässä rakennusalan merkittävimmässä lean-tapahtumassa voi aistia alan kehittymisen.
Jälleen kolmipäiväisenä toteutettuun kokoontumiseen osallistui ennätyksellisesti n. 315 eri henkilöä.
Maanantain valmennuspäivä ja tiistain kansainvälinen konferenssipäivä tarjosivat oppeja myös kansainvälisille
vieraille, joita päiviin osallistui 12 eri maasta. Tapahtuma päättyi suomenkieliseen seminaaripäivään, joka
osoitti hienosti kotimaisen osaamisemme tason.
Rakennusalan kehittämisen ympärillä käytävän keskustelun paino on siirtynyt vuosien mittaan työkaluista ja
menetelmistä enemmän lean -filosofian ytimeen: johtamiseen ja kulttuuriin sekä ihmisten mukaan ottamiseen.
Samalla alan toimijoiden osaaminen prosessien yhdenmukaistamisessa ja standardoinnissa on kehittynyt –
ymmärretään yhä paremmin yhteisten toimintatapojen merkitys oppimisessa ja jatkuvassa parantamisessa.
Nämä teemat korostuivat myös LCI-päivien sisällöissä.

Valmennuspäivä 3.6.2019
Toista kertaa järjestetty valmennuspäivä harppasi edellisvuodesta eteenpäin laajemman työpajavalikoiman
myötä. Seitsemässä 4-8h kestoisessa työpajassa sivuttiin monipuolisesti leanin eri osa-alueita tiimien ja
johtamistapojen kehittämisestä osapuolten integrointiin ja esivalmistukseen. Lähes kokonaan
loppuunmyydyssä päivässä aiheen kiinnostavuuden kasvua kuvasi erityisesti uusien osanottajien määrä, mikä
näkyi varsinkin leanin perusteita, Last Planneria sekä Big Roomia käsitelleiden työpajojen nopeana
täyttymisenä. Samoin alalla paljon esillä ollut tahtituotanto keräsi vauhdilla salin täyteen.

Lean-ajattelun lisäksi päivän sessioiden
yhteiseksi nimittäjäksi nousi oivaltamalla ja
tekemällä
oppiminen.
Osallistavat
simulaatioharjoitukset
ja
ryhmätyöt
vauhdittivat työpajoja perinteisen luennoinnin
sijaan. Työpajatyyppinen, osallistava ja
tehokas työskentely liittyy vahvasti omana
sessionaan käsiteltyyn Big Room -toimintaan.
Big Room -osaajat Piia Sormunen ja Lauri
Merikallio auttoivat osallistujia oivaltamaan
yhdessä tekemisen hyötyjä ja tapoja sen
tuomiseen osaksi projektien käytännön
tekemistä. Tärkeää on tunnistaa omaan
projektiin
sopiva
Big
Roomin
kokoontumistaajuus
ja
sujuvaa
yhteistoimintaa
palvelevat
yhteiset
toimintamallit.
Näin
mahdollistetaan
tehokkaampi
yhteinen
ajankäyttö
ja
ongelmanratkaisu,
päästään
eroon
tiedonvaihdon raja-aidoista ja vähennetään
kasvotonta
sähköpostien
välityksellä
tapahtuvaa kommunikointia. Kyse ei siis ole
vain samassa tilassa työskentelystä, vaan
onnistunut Big Room -työskentely vaatii
johtajuutta, yhteisiä pelisääntöjä, hyvää
valmistautumista sekä positiivista mielentilaa
uudella tavalla tekemiseen.
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Yhtenä keskeisenä menetelmänä Big Room -toiminnan ja
suunnittelun ohjauksessa on yleistynyt Last Planner systeemi, joka auttaa yhteensovitus-, ongelmanratkaisuja päätöksentekopisteiden tunnistamisessa sekä tuo esiin
osapuolten
tietotarpeet
toisilleen.
Jo
aiemmin
rakennustuotannon ohjauksessa käytetyn Last Plannerin
käytännön hyötyjä ja toteutusta harjoiteltiin oivalluttavan
Villego-simulaatioharjoituksen parissa Miika Ronkaisen
ja Anssi Koskenvesan vetämässä työpajassa.
Ydinajatuksena Last Plannerissa on tuoda projektin
avainosapuolet
yhteen
suunnittelemaan
ja
yhteensovittamaan töitään, ratkomaan esiin nousevia
ongelmia sekä varmistamaan, että edellytykset töiden
tekemiselle ovat kunnossa. Jotta toimintatapa saadaan
vakioitua ja kehittymään, on projektille luotava rutiinit
menetelmät käyttöön - Viikoittainen aikataulun läpikäynti
ja päivitys, esteiden tunnistaminen ja poistaminen sekä
poikkeamien seuranta ja niistä oppiminen. Kun nämä
saadaan todella toimimaan, realisoituvat myös Last
Plannerin
hyödyt
niin
rakentamisessa
kuin
suunnittelussakin.

Last Planneria sivutiin myös Miika Ronkaisen ja
Anders Nordströmin vetämässä Leanin perusteet valmennuksessa, jossa syvennyttiin rakennusalan
kehityskohteisiin – Miten vähennämme hukkaa ja
saavutamme enemmän arvoa, josta asiakas maksaa.
Valmennuksessa tutustuttiin leanin perusperiaatteisiin
sekä erilaisiin menetelmiin, jotka tukevat näihin
tavoitteisiin pääsyä. Keskeisimpänä asiana silti
korostettiin, ettei lean ole vain sarja temppuja. Muutos
lähtee ihmisistä, jotka todella asennoituvat hukan
poistamiseen, arvontuoton maksimointiin ja toiminnan
jatkuvaan parantamiseen.
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Ihmisnäkökulmaa
korostettiin
valmennuspäivässä
useamman session yhteydessä. Tästä huipputiimin
rakennusaineita
ja
eroavaisuuksia
hyviin
ja
keskivertoihin tiimeihin pohdittiin Juuriharjan Jari Salon
vetämässä Tiimistä huipputiimiksi -valmennuksessa.
Osallistava koulutus antoi työkaluja mm. tiimin toiminnan
ja pelisääntöjen käynnistämiseen sekä painotti
ymmärrystä yhteistyökyvykkyyden vaikutuksesta tiimin
suorituskykyyn. Vaikka tiimit ovat meille jokaiselle
arkipäivää, muistutus ihmisten erilaisuudesta auttaa
meitä ratkaisemaan tiimeissä syntyviä konflikteja.

Toisessa ihmisten valmentamiseen keskittyneessä työpajassa
hollantilainen lean-spesialisti Wiebe Nijdamin tutustutti
osallistujia Katan periaatteisiin ja johtajana kehittymiseen.
Katassa kyse on valmennustavasta ja pienin askelin
oppimisesta jatkuvasti parantaen. Kata voi tähdätä joko tietyn
parannuksen
saamiseen
(improvement
Kata)
tai
valmentamistavan
kehittämiseen
(coaching
Kata).
Kehittämisessä tärkeää on objektiiviesti tunnistaa nykytilanne
ja kirkastaa mitä pyritään tavoittelemaan. Näitä asioita
lähestyttiin työpajassa niin osallistavalla dominosimulaatiolla
kuin lähemmäs osallistujien omaa työympäristöä menneessä
harjoituksessa.
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Paljon kiinnostusta herättänyttä tahtituotantoa käsiteltiin edellistä valmennuspäivää laajemmin omassa koko
päivän kestäneessä työpajassaan, jossa Aleksi Heinonen ja Rauli Hämäläinen avasivat osallistujille
tahtituotannon mahdollisuuksia esimerkkien ja osallistavan simuloinnin avulla. Keskeisenä asiana korostui
tahtituotannon edellytysten luominen. Pelkän tahdistetun ”aikataulukuvan”, eli tuotantokonseptin, laatimisen
lisäksi on tärkeää varmistaa alihankkijoiden integrointi osaksi tahtituotantokonseptia sekä konseptin yhteinen
jatkokehitys yhdessä kaikkien osapuolten kanssa. Onnistuneen tuotantokonseptin nivoo yhteen aktiivinen
päivittäisjohtaminen ja jatkuva parantaminen. Haasteita päivän aikana havaittiin tahtituotannon osalta olevan
vielä aliurakoitsijoiden integroinnissa ja siinä, että tahtituotantokonsepti otettaisiin aktiivisemmin mukaan jo
hankintavaiheessa sopimuksiin.

Tahtituotantotyöpajassakin keskusteluttanutta projektiosapuolten syvempää integrointia ja leania
esivalmistusta käsiteltiin iltapäivän Integraatio -työpajassa. Tulokulmaa lähestyttiin Suomen ja USA:n oppien
vertailun ja kokemusten vaihdon kautta Lauri Merikallion, Digby Christianin (Sutter Health) ja Jessica
Kelleyn (Southland Industries) johdolla. Työpajassa pohdittiin rakennusalan aiempaa syvemmän integraation
vaatimia kehityskohteita, joista esille nousivat mm. arvon tunnistaminen, integraatiosuunnitelma ja sen
soveltaminen eri kokoisissa hankkeissa, suunnittelua ja alihankintoja paremmin integroivat sopimusmallit,
visuaalinen ohjaus ja päivittäisjohtaminen, sekä talotekniikan esivalmistukseen liittyvät kysymykset ja
vaatimukset. Suomalaisia integroinnin käytäntöjä ja haasteita kommentoineet Christian ja Kelley viestivät
samojen haasteiden näkyvän muualla maailmassa. Eteenpäin on kuitenkin menty ja mm. esivalmistukseen
liittyen Suomen käytännöissä on vielä kehittämistä maailman johtaviin toimijoihin verrattuna.
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Seminaaripäivä 4.6.2019 – Rakennusalan kulttuuriin liittyvät
haasteet ovat kansainvälisiä
Kansainvälisen konferenssipäivän isoiksi teemoiksi nousivat ihmiset ja kulttuuri, lean-strategiassa sekä
talotekniikan esivalmistus. Päivän aikana teemoja tarkasteltiin niin tilaajan, työntekijöiden kuin projektijohdon
näkökulmista. Seminaarin avasi RAKLI:n toimitusjohtaja ja LCI Finland Oy puheenjohtaja Jyrki Laurikainen,
joka painotti, että rakennusalan muutoksen onnistumiseksi on tärkeää saada riittävästi yrityksiä mukaan
tekemään muutosta yhdessä.

Dan Blucher, Part Development: ”Employee’s Guide to Success – Improve with
Lean!”
Päivän ensimmäisessä keynote-puheenvuorossa kuultiin Dan
Blucheria (Part Development AB), joka korosti työntekijöiden
mukaan oton ja johtamisen merkitystä lean-organisaatiossa.
Koska yksi leanin keskeisimmistä periaatteista toimialasta
riippumatta on jatkuva parantaminen organisaation jokaisella
osa-alueella,
nousee
työntekijöiden
sitouttaminen
ja
oikeanlaisen kulttuurin luominen ratkaisevaan asemaan.
Leanissa organisaation menestys; korkea laatu, lyhyt
läpimenoaika ja alhaiset kustannukset perustuvat tuotannon
tasaamiseen ja standardointiin, jotka voidaan todella saavuttaa
vain yhdessä työntekijöiden eli arvonluojien kanssa.
Koska työntekijät ovat organisaation tärkein resurssi, on johdon
tehtävänä tukea työntekijöitä työssään ja toimia esimerkkinä
toiminnan kehittämisessä. Jotta johtaja saa ihmiset mukaan
muutokseen, on tämän haastettava, valmennettava ja tuettava
tekijöitä. Tässä onnistuakseen, johtajien ei tule unohtaa itsensä
ja johtamistapojensa kehittämistä. On tärkeää tunnistaa
positiivisen palautteen merkitys ja oppia antamaan tunnustusta
onnistumisista.

Dan Blucher esitteli perinteisen lean-talon lisäksi lean-filosofian mukaisesti toimivan työntekijän toimintamallia.
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Digby Christian, Sutter Health: ”The Sutter Way”
Integroitujen
projektitoimitusten
laaja-alaisista
onnistumisista kertoi keynote-puhuja Digby Christian
(Sutter Health). Vuonna 2012 toteutetun, 957 hanketta
kattaneen amerikkalaistutkimuksen mukaan (projektien
keskiarvo 65 milj. USD) vain 30 % julkisista
rakennushankkeista saavutti sekä aikataulu- että
kustannustavoitteet. Neljännes hankkeista epäonnistui
molemmissa
tavoitteissa
ja
loput
hankkeet
epäonnistuivat joko aikataulun tai kustannusten
suhteen. Peilaten tutkimuksessa mukana olleiden
hankkeiden onnistumistasoon, Sutter Healthin vuosina
2007-2019
toteuttamien
24
hankkeen
onnistumisprosentti oli jopa 92 %. Millä tähän päästiin?
Christianin mukaan sopimusmalli luo hyvän pohjan
integraatiolle ja lean-filosofian mukaiselle toiminnalle,
mutta sen jälkeen avainasemassa on erityisesti
projekteille luotava kulttuuri. Sutter Healthin tapa toimia
perustuu jatkuvaan parantamiseen, epäonnistumisista
oppimiseen ja avoimeen tiedonvaihtoon.
Christian esitteli tarkemmin viisi periaatetta (5 Principles of the Sutter Way), jotka ovat ohjanneet Sutter
Heathin onnistumisiin. Nämä periaatteet liittyivät projektien arvonluontiin, rahoitukseen, riskienhallintaan,
kulttuuriin ja visuaaliseen ohjaukseen. Erityisesti kulttuuriin ja visuaalisuuteen (WYSIATI = What You See Is
All There Is) liittyvät periaatteet vaikuttavat organisaation kaikkiin tasoihin johdosta työntekijöihin.

Digby Christianin viisi teesiä, joista tarkemmin LCI Finlandin sivuilta löytyvässä esitysaineistossa.
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Jessica Kelley, Southland Industries: ”Optimizing Prefabrication with Lean”
Kulttuurin tärkeydestä muistutti niin ikään Jessica
Kelley
(Southland
Industries),
joka
puhui
esivalmistuksesta ja sen optimoinnista leanperiaatteita
hyödyntäen.
Kelleyn
mukaan
esivalmistus on koko organisaation toimintamalli,
jossa kaikkien ideoilla ja innovoinnilla on ratkaiseva
merkitys. Esivalmistukseen liittyy olennaisessti eri
alojen asiantuntijoiden varhainen osallistuminen
rakennushankkeen suunnitteluprosessiin. Leanfilosofian mukaiset toimintatavat kuten arvon
tunnistaminen ja luominen, standardoidut prosessit,
jatkuva parantaminen ja imuohjaus auttavat myös
esivalmistusprosessin läpiviennissä. Kelley korosti,
että päätös esivalmistuksesta rakennushankkeissa
on aina tapauskohtaista ja sen hyödyntäminen ei
välttämättä lyhennä hankkeen läpimenoaikaa tai tuo
kustannussäästöjä, mutta sillä voidaan ratkaista
merkittäviä turvallisuuteen, laatuun, tuottavuuteen ja
logistiikkaan liittyviä haasteita.

Kevin Mattiszik, BAUWENS Construction: ”Introduction of Lean Construction and a
Process System as a strategic approach”
Neljäntenä keynote-puhujana esiintynyt Kevin Mattiszik
(BAUWENS Construction) vahvisti myös muilta puhujilta kuultua
sanomaa leanista ja siihen liittyvistä ydinasioista. Bauwensin
kokemusten mukaan lean-organisaatio on paljon enemmän kuin
vain yrityksen toimintatavat ja työkalut; se on kulttuuria,
periaatteita, arvoja ja johtamista. Strategisten toimintamallien,
prosessien ja teknologian lisäksi lean-organisaatio vaatii
oikeanlaisen kulttuurin, jonka synnyttäminen ja johtaminen vaatii
huomattavia panostuksia. Yleensä moni asia vaatii muutosta,
mutta silti tulisi muistaa kehittää asia kerrallaan, jotta tulokset
mitattavissa ja toimivat toimintamallit saadaan standardoitua.
On myös ymmärrettävä, että muutos ei tapahdu hetkessä – On
siis valittava kulloinkin käytävät taistelut.
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Katrin Pichler (PORR): “Integration of takt in the LPS on site”
Kansainvälisen päivän viimeisenä keynote-puhujana kuultiin Katrin Pichleriä (PORR
Bau GmbH), joka kertoi kokemuksiaan Last Planner Systeemin ja tahtituotannon
yhtäaikaisesta käytöstä BMW:n tilaamassa projektissa. Pichlerin mukaan työskentely
tahtituotannon ja Last Plannerin kanssa alkaa kokonaisprosessin ymmärtämisestä ja
analysoinnista, jossa rakennuksen osat jaetaan pienempiin lohkoihin. Lohkoille
asetettavien välitavoitteiden avulla luodaan vaiheaikataulu, jota jalostetaan
tahdistettavien alueiden osalta kohti tahtiaikataulua. Johtamisen kannalta tärkeintä on
yhteisen ymmärryksen luominen ja prosessin jatkuva parantaminen leanin
periaatteiden mukaisesti. Pichlerin mukaan hankkeessa jouduttiin tekemään
aikataulun uudelleensuunnittelua huomattavan paljon erilaisten häiriöiden ja hajonnan
vuoksi, kun aiemmin suunniteltu aikataulu ei olekaan toteutuskelpoinen muuttuneen
tilanteen vuoksi. Uudelleensuunnittelu vähenee edellytysten paremmalla
varmistamisella, mutta muutoksia tulee aina.

Katrin Picher kuvasi Last Plannerin tasoja yllä olevan kuvan avulla.
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Rinnakkaissessioissa tarkasteltiin Leania useita eri näkökulmista
Keynote-puheenvuorojen välissä järjestetyissä rinnakkaissessioissa kuultiin lyhyempiä puheenvuoroja mm.
lean-johtamisesta, esivalmistuksesta, digitalisaatiosta ja leanista infrarakentamisessa. Iltapäivän
ensimmäisissä rinnakkaissessioissa käsiteltiin esivalmistusta ja digitalisaation tuomia mahdollisuuksia
rakennusalalla. Antti Peltokorven (Aalto-yliopisto) mukaan esivalmistus vaati tuote- ja prosessikehitystä ja se
koskettaa hankkeessa useita eri toimijoita. Brittiläinen arkkitehti Phil Langley (Bryden Woods) esitteli
esivalmistukseen liittyvää suunnittelun automatisointia. Suomalaisen sairaalan toimenpidehuoneiden
esivalmistukseen keskittyneen Inoroomin Mikael Sokolnicki toi esille esivalmistuksen vaikutuksen riskien
eliminointiin. Lyhyitä puheenvuoroja seuranneessa keskustelussa esivalmistuksen summattiin olevan
strateginen kysymys ja siihen liittyy vaikutusten arvioinnin lisäksi myös erilaisten prosessien, kuten
päätöksenteon optimointia.
Smart site -session puheenvuoroissa korostui digitalisaatio, joka muuttaa rakennusalaa kokonaisvaltaisesti,
kun rakennushankkeissa syntyvää tietoa pystytään dokumentoimaan tulevaisuudessa. Tietoa voidaan
analysoida ja hyödyntää niin, että se synnyttää uudenlaista pääomaa ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
rakennusalalla. Session puhujina toimivat Fujitsun Yves de Bauregard, Aalto-yliopiston professori Olli
Seppänen ja AF Gruppenin Lars Kristian Hunn.

Iltapäivän toisissa rinnakkaissessioissa jatkettiin keynote-puheenvuoroissa kuullusta lean -strategiasta
keskustelua ja leanista infrarakentamisessa. Lean-strategia session avasi AINS Groupin toimitusjohtaja Jyrki
Keinänen, joka paljasti, että organisaation ensimmäinen yritys ajaa leania sisään organisaatioon kaatui liian
työntävään lähestymistapaan. Jessica Kelley korosti lean-organisaation strategiassa organisaatioon kuuluvien
henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa prosesseihin ja muuttaa niitä tarvittaessa. Samoin hän painotti
ensimmäisten seuraajien merkitystä - Johtaja ei yksin saa muutosta aikaan.
Organisaatiotason muutosta käsiteltiin myös infrarakentamisen puoleen keskittyneessä sessiossa Wiebe
Nijdamin (Rijkswaterstaat) ja Pekka Petäjäniemen (Väylävirasto) johdolla. Hollannissa toimintatapojen
muutokseen ovat ajaneet organisaatiota kohdanneet haasteet mm. vedenpinnan noususta, infran
vanhenemisesta ja liikennemäärien huomattavasta kasvusta johtuen. Jotta ongelmiin pystytään vastaamaan
rajallisilla resursseilla lyhyillä läpimenoajoilla, on standardoidumpiin prosesseihin ja virtaustehokkaampaan
toimintamalliin panostettu niin oman työvoiman suhteen kuin tehtävissä hankinnoissa. Keskeisenä viestinä
myös Wiebe korosti yhden asian muuttamista kerralla sekä projektirajojen yli tapahtuvaa ongelmanratkaisua.
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Seminaaripäivä 5.6.2019 – Integraatiota ja yhteistoimintaa
Valtakunnallisen seminaaripäivän avasivat keynote-puheenvuorot lean-kulttuurin rakentamisesta ja
integroidun hankkeen johtamisesta. Rinnakkaissessioissa käsiteltiin yhteistoiminnallisia toimintatapoja sekä
lean-strategiaa ja jatkuvaa parantamista. LCI-Päivien päätteeksi puheenjohtajapaneeli totesi yhteistuumin,
että lean on haastava ja palkitseva matka.

Tuomas Syrjänen, Futurice: ”Lean-johtaminen”

Tuomas Syrjänen esitteli puheenvuorossaan Futuricen lean-johtamisen toimintamalleja. Futuricen
toimintakulttuurissa panostetaan käskyttämisen sijaan työntekijöiden proaktiivisuuteen. Syrjänen muistutti,
että pienet firmat toimivat melko hyvin aivan itsestään, koska pienissä organisaatioissa toiminta on
läpinäkyvää. Organisaation kasvaessa yhteinen ymmärrys liiketoiminnasta hämärtyy, jolloin alkaa ilmetä
ongelmia. Syrjäsen mukaan lean on ennen kaikkea ihmisistä lähtevää jatkuvaa kehittymistä, jossa työn
merkityksellisyys motivoi ja luottamus kannustaa tuomaan ongelmia esiin. Itseohjautuva kulttuuri toimii, kun
organisaation eri tasoilla otetaan vastuuta asiakkaiden tyytyväisyydestä ja työntekijöiden tyytyväisyydestä
sekä tuottavuudesta nyt ja tulevaisuudessa.

T2-allianssi: ”Systemaattinen integrointi ja jatkuva parantaminen”
Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-allianssin systemaattisesta
integraatiosta ja jatkuvasta parantamisesta kertoivat arkkitehti Juho
Grönholm sekä projektipäälliköt Tuomo Lindstedt (kuvassa) ja Ossi
Inkilä. Lindstedt totesi, että Finavia valitsi integroidun mallin, koska
pitkäkestoinen projekti edellyttää runsaasti yhteensovittamista ja
varautumista muutoksiin. Erityisesti allianssimallin etuna on se, että kaikki
jakavat yhteiset intressit ja tavoitteet. Rakentajien valinnassa tarjoajat
haastettiin kertomaan, miten he integroisivat eri osapuolia ja hallitsisivat
muutoksia pitkäkestoisen projektin aikana. Suunnittelukilpailussa keskiöön
nousivat muuntojousto ja vaiheistettavuus.
Inkilä kuvasi, kuinka allianssin vastuut jaetaan eri henkilöiden kesken.
Projektin arjessa suurin osa päätöksistä tehdään viikoittaisjohtamisen
tasolla ja vain kustannuksia kasvattavat tai tilaajan tavoitteita muuttavat
päätökset tulisi tehdä ylemmillä tasoilla. Kompleksisessa projektissa eri
osapuolten integroinnissa puolestaan on tärkeää määrittää oikea
integraatioaste.
T2-allianssissa
hankittavien
palveluntuottajien
integraatioasteet
jaetaan
kolmeen
luokkaan,
joilla
toimitaan
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standardoiduilla periaatteilla koskien sopimuksellista integraatiota, yhteistyömenetelmiä ja tiedonhallinnan
periaatteita.
Eri osapuolten valintaan ja
allianssin
toimintamalleihin
panostamalla projektissa onkin
onnistuttu
aikaisessa
integraatiossa,
vaiheistuksen
suunnittelussa, Big Room työskentelyssä ja tehtävien
jakamisen
tiedonhallinnassa.
Kehityskohteiksi on tunnistettu
standardoitujen toimintatapojen
jalkauttaminen, päätöksenteon
läpinäkyvyys ja Last Planner systeemin
vakiinnuttaminen.
T2-allianssi ei ole tietävä
organisaatio,
vaan
oppiva
organisaatio.

Rinnakkaissessiot: Yhteistyö tuottaa arvoa
Kokonaisuuden integroinnista ja yhteistyöstä arvontuoton varmistamiseksi kertoivat Ruukin Sampo Haapoja,
Helsingin kaupungin Jukka Lallo Olympiastadion-projektista ja Tampereen raitiotie Oy:n toimitusjohtaja
Pekka Sirviö. Sampo Haapoja esitteli Ruukilla kokeiltua toimintamallia, jossa yksi joukkue vie koko projektin
alusta loppuun oppien ja kehittyen matkan varrella. Integrointia pilotoitiin viidessä projektissa, joiden työntekijät
saivat koulutusta Last Planner -systeemistä ja lean-filosofiasta. Malli mahdollisti kokonaisuuden optimoinnin
ja työntekijöiden paremman sitoutumisen, mutta haasteiksi osoittautuivat projektien siirtymät ja aikataulujen
hallinta. Jatkossa projekteissa etsitään ratkaisuja rinnakkaisten virtojen visualisointiin, otetaan käyttöön
juurisyyanalyysi ja kehitetään korjaavien toimenpiteiden prosessia.
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Jukka Lallo kertoi, että Olympiastadionin kohdalla on jo alusta asti jouduttu miettimään, miten varmistetaan
monimutkaisen hankkeen eri osapuolten onnistunut yhteistoiminta. Yhteisen työmaan haasteena ovat olleet
monet urakat, joissa on päällekkäisiä ja toisistaan riippuvaisia työvaiheita. Yhteistyön pohjana on ollut
tarjousneuvotteluvaiheessa luotu yhteisymmärrys tavoitteista sekä urakoitsijoiden yhteistyökyky.
Yhteistoiminnan tukemiseksi pääurakoitsija perusti työmaalle projektitoimistoksi Big Roomin, joka tarjoaa
puitteet yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Projektissa on onnistuttu poistamaan vastakkainasettelua ja
oppimaan epäonnistumisista. Yhteistoiminta on parantanut työturvallisuutta, vähentänyt hukkaa ja auttanut
ymmärtämään eri osapuolten teknisiä ja taloudellisia intressejä.
Pekka Sirviö esitteli, miten integroitu malli on toiminut infran rakentamisessa ja kunnossapidossa. Integroitu
malli on mahdollistanut läpinäkyvän ja pitkän kehitysvaiheen sekä riskien jakamisen kustannustehokkaasti
yhteisesti sopimalla. Rakentamisessa palveluntuottaja on etsinyt uusia ratkaisuja hankkeen parhaaksi, eivätkä
kaavavalitukset ole vaikuttaneet hankkeen aikatauluun ja kustannuksiin. Kustannustenhallinta on selkeää ja
muutostenhallinta on joustavaa. Myös hankkeen muut osapuolet ovat omaksuneet integroinnin periaatteita,
kuten avoimuutta ja luottamusta.

Rinnakkaissessiot: Jatkuvaa parantamista ja sitouttamista
Tekijöiden varhainen integrointi ja yhteistoiminta ovat
keskeistä jatkuvan parantamisen kannalta kaikilla
rakennus- ja kiinteistöalan toiminnan tasoilla.
Tilaajan (Jaana Ihalainen, Helsingin yliopisto),
urakoitsijan (Topi Laine, Fira) ja palveluntuottajan
(Ari
Viitanen,
Carinafour)
näkökulmista
tarkasteltuna jatkuva parantaminen edellyttää myös
yhteistä tilannekuvaa sekä vakaata ja vakioitua
prosessia. Leanin näkymisetä työmaalla pohtivat
pääurakoitsijan
näkökulmasta
Haahtelarakennuttamisen Simo Pulli, Visonin Miika
Ronkainen, Constin Mikko Hell sekä Tampereen
yliopiston Kimmo Keskiniva. Aliurakoitsijoiden
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kokemuksista kertoivat Bafo Talotekniikan Igor Hokkanen ja Juha-Pekka Piispanen. Työmailla leanille tulee
luoda edellytykset esimerkiksi aktiivisella työn seurannalla, nopealla reagoinnilla ongelmiin sekä
päivittäisjohtamisen palavereilla. Myös tahtituotannolla on saavutettu hyviä tuloksia.

Vuorovaikutuksesta muutoksen ytimessä kertoivat Länsimetron Ville Saksi, Mittaviivan Tarja Mäki ja Finnairin
Anita Ovaska. Jari Salo Juuriharja Consultingista korosti esipuheessaan, että yhteistoiminnallisuus ei
kuitenkaan ole itseisarvo, vaan väline, jolla varmistetaan tuottavuus, tehokkuus ja sitoutuminen. Yhteistyön
kehittämiseen löytyy runsaasti menetelmiä, kunhan yhteistoimintaan päätetään panostaa. Ville Saksi kertoi
muutoksista, joita Länsimetrossa on otettu käyttöön hankkeen kakkosvaiheeseen siirryttäessä. Onnistuminen
edellyttää yhteisiä tavoitteita, joten kakkosvaiheessa on panostettu projektiorganisaation integrointiin ja
tilannejohtamiseen. Luottamus koostuu rakenteiden tukemasta luottamuksesta, tunnepohjaisesta
luottamuksesta ja oppimispohjaisesta luottamuksesta, joten luottamuksen rakentaminen edellyttää selkeitä
toimintamalleja, huomaavaisuutta ja oikeudenmukaista päätöksentekoa sekä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Tarja Mäki esitteli, miten Last Plannerin käyttöönotto projekteissa on johtanut merkittävään muutokseen
vuorovaikutuksessa. Yhteistoiminnallinen aikataulusuunnittelu tuo eri osapuolten tekemisen läpinäkyväksi,
joten ihmiset oppivat toistensa tekemisestä paljon ja oppivat luottamaan toisten kykyyn suorittaa tehtävät
määräajassa. Anita Ovaska kuvasi, miten käyttäjien osallistaminen on toiminut muutosjohtamisen työkaluna
Finnairilla. Muutoksessa saatettiin fyysinen tila, digitaalinen tila ja organisaation toimintakulttuuri keskinäiseen
vuorovaikutukseen. Osallistamisessa tärkeää oli tuottaa käyttäjille kokemus tiedotetuksi tulemisesta ja antaa
mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Rutiinien rikkoutuminen oli kuitenkin vaikea, mikä haastoi etenkin
esimiestyötä ja sen johtamista.
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Rinnakkaissessiot: Lean strategiassa, suunnittelussa ja kulttuurissa
Lean strategiassa -sessiossa Granlundin Pekka Metsi ja
Maila Herva esittelivät miten lean on otettu osaksi yrityksen
strategiaa konsulttitoimistossa. Vastapainona Restokin Jouni
Järvenpään ja YIT:n Juhani Nummen esitysten kautta
päästiin vertailemaan lean-strategian käyttöönottoa kahdessa
erikokoisessa
urakointiyrityksessä.
Osallistaminen
ja
luottamus ovat keskeisiä tekijöitä strategian jalkautuksessa ja
kehittämisessä. Strategian jalkauttaminen tuleekin aloittaa
välittömästi, jotta asiassa päästään nopeasti eteenpäin. Leanstrategialla halutaan kannustaa tekijät huippusuoritukseen
sekä lyhempien läpimenoaikojen ja paremman virtauksen
saavuttamiseen. Lean myös edistää ihmisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia.
Suunnittelun lean tarkoittaa Arkkitehtitoimisto Tähti-Setin Toni
Väisäsen ja Granlundin Jukka Vasaran mukaan ennen
kaikkea yhteistyötä. Vasaran ja Väisäsen projekteissa
tavoitteellisesti johdettu ja suunniteltu Big Room -työskentely
on mahdollistanut ongelmien ennakoinnin ja nopean
ratkaisemisen. Big Roomin rutiinit on muokattu vastaamaan
hankkeen kokoon ja tarpeisiin. Vasara kuvasi, miten
työskentely on ollut osallistava, vuorovaikutteinen ja
positiivinen prosessi. Tehokkaasti organisoidut työpajat ovat
tuottaneet enemmän tulosta lyhyemmässä ajassa aiempiin
toimintatapoihin verrattuna. Väisänen puolestaan kertoi mm.
miten OYS:n Tulevaisuuden sairaalassa on kahden viikon
tehojaksoissa tehty merkittäviä harppauksia suunnittelussa
yhteistyössä eri osapuolten kanssa.
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Toimitusjohtajapaneeli
Iltapäivän päättäneessä toimitusjohtajapaneelissa kohtasivat Finavian tekninen johtaja Henri Hansson, AInsinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen ja Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti. Pidetyissä
puheenvuoroissa Hansson korosti vastuullisuuden, asiakaskokemuksen ja osaamisen merkitystä projekteille.
Osaaminen on yrityksen merkittävin investointi, joka näkyy myöhemmin tuottavuutena. Keinänen taas kuvasi,
miten lean on ennen kaikkea matka, joka vaatii johtajilta sitkeyttä ja edellytysten luomista. Leanin
rakentamisessa vaikeudet liittyvät yleensä käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen, koska kyse on koko
organisaatioon kohdistuvasta muutoksesta. Särkilahden mukaan yhteistoiminnassa on päästy pitkälle
aikataulunhallinnan työkalujen, suunnittelun ja rakentamisen koordinoinnilla ja Big Room -työskentelyllä sekä
uudenlaisilla sopimusmalleilla. Lean-näkökulmasta tärkeää on myös toiminnan hajonnan ja poikkeamien
minimointi varmistamalla toteutuksen edellytykset ja seuranta eri tasoilla.

