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Lauri Koskelan määritelmä 

lean-rakentamiselle

Lean construction is a way

to design production

systems to minimize waste

of materials, time, and effort

in order to generate the

maximum possible amount

of value.

Lean-rakentaminen on tapa 

suunnitella tuotantosysteemi 

sellaiseksi, että materiaalin, 

ajan ja työn hukka 

minimoidaan ja luodaan sen 

kautta maksimimäärä arvoa 

asiakkaalle. 

Lainaus kirjasta Forbes, L. & Ahmed, S.: Modern Construction, Lean Proiect Delivery and Integrated Practices.CRC Press, 

USA 2011. Alkuperäinen lähde: Koskela, L. 2002. The theory of project management: Explanation to novel methods. 

Proceedings of the international group for lean construction (IGLC-10), 10th Annual Conference. Gramado, Brazil. 



Syteemiajattelu rakennusprojektissa
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Systeemi koostuu osista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Siihen 

vaikuttavat asetetut tavoitteet ja lähtökohdat sekä ulkoisen ympäristön 

muutokset. Mitä paremmin tarkoitukseen sopivaksi projektisysteemi on 

suunniteltu, sitä todennäköisemmin projekti tuottaa toivottuja tuloksia.



Lean-rakennusprojektissa tavoitteena 

on mahdollisimman hyvä integraatio
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Projektisysteemin suunnittelu 

vaiheittain
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Projektisysteemin muotoilu on joukko valintoja, joiden avulla ohjataan 

projektissa toimivat henkilöt ja organisaatiot toimimaan yhteistyössä 

parhaiten arvoa tuottavalla tavalla koko projektin kannalta.

Ensimmäiset projektisysteemin määrittävät linjaukset tekee tilaaja heti 

projektin alussa, mutta projektisysteemin suunnittelu on myös jatkuvaa ja 

itseään korjaavaa toimintaa, joka jatkuu läpi projektin ja johon osallistuvat 

kaikki projektin keskeiset toimijat.



Projektisysteemin on projektin yhteinen 

toimintamalli
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Yhteinen johtamisjärjestelmä = projektisysteemi



Entä ihmiset?





Ihmisten toiminta muuttuu vain 

kokemusten kautta

• Halutaan edistää 
kulttuuria, jossa 
tehdään yhteistyötä 
ja tavoitellaan 
parasta koko 
projektin kannalta

• Kulttuuri muuttuu 
kokemusten kautta 
→ kulttuurin muutos 
tarvitsee hyviä 
kokemuksia 
yhteistyöstä!

”Kulttuurikolmio”
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Projekti-
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käytännössä



Jo 90 –luvulla…

Salminen 2005



Tästä on lähdetty



Kehitystä…



Projektisysteemin suunnittelun 

elementtejä

Tuotantosysteemi
• Tuotannon suunnittelu- ja ohjausmenetelmät

• Toteutuskustannusten hallinta

• Hankintojen suunnittelu ja toteutus

• Alue- ja logistiikkasuunnittelu

• Tehtävien ohjaus ja laadunvarmistus

• Turvallisuuden johtaminen

• Päivittäisjohtaminen ja tiedonkulku työmaalle

• Muutosten hallinta ja ongelmien ratkaisu

• Viimeistely ja käyttöönotto

• Dokumentointi ja siirtyminen ylläpitoon

Hankesysteemi
• Käyttäjäprosessi

• Tarvittavat osaamiset

• Ositus ja ja suoritusvelvollisuudet

• Palveluiden hankintatavat ja vaiheistus

• Kaupallinen malli ja kannustimet

• Organisointi, johtaminen ja päätöksenteko

• Tiedon elinkaarihallinta ja yhteisen 
tiedonhallinnan työkalut

Tavoitteet ja menestystekijät
• Lähtökohdat, tavoitteet ja 

menestystekijät

• Mittarit joilla onnistumista arvioidaan

• Tavoiteltava toimintakulttuuri

Suunnittelusysteemi
• Suunnittelun aikataulutus- ja ohjausmenetelmät

• Yhteistoiminta ja tiedonkulku

• Sitouttaminen ja tiimiyttäminen

• Jatkuva tilannekuva, raportointi ja reagointi

• Kustannusten ohjaus

• Tuotantotekninen suunnittelu ja esivalmistus

• Epävarmuuden hallinta ja innovaatiot

• Elinkaarihallinnan menetelmät
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Menetelmien valinta ja käyttö
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Projektisysteemi laaditaan toteuttamaan 

projektin menestystekijöitä ja tavoitteita
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Menestystekjät = Conditions of Satisfaction (CoS)



Kytkentä CoSseihin



Työkalujen valinta



Käyttöönoton suunnittelu



Johtaminen käytäntöön



Case-esimerkki projektisysteemin suunnittelusta

Toimitusketjun integroiminen; rakenteet

• Kaikkien osapuolten, myös aliurakoitsijoiden ja toimittajien, tavoitteet 
tulisi yhdensuuntaistaa koko projektin tavoitteiden kanssa

• Lähtökohta: poistetaan intregraatiota estävät esteet ja rakenteet

• Huomioitavia rakenteita:

– Ositus ja organisointi

– Sopimusmuoto

– Kannustinjärjestelmät

• Vaatimuksia kannustaville AU-sopimuksille:

– Perustuvat allianssin / projektin yhteisiin tavoitteisiin

– Selkeät ja ymmärrettävät

– Monistettavuus, mahdollistaen kevyen räätälöinnin

– Hallinnollinen keveys

– ”Psykologisten esteiden” voittaminen

• Täysi avoimuus haastava, etenkin PU → AU

– Pitää huomioida erilaiset tavat laskea katetta



Kaksisuuntaisen tavoitehinnan malli
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• Pääurakoitsijan osuus 

yhteisetä katteesta Y %

• Aliurakoitsijan osuus 
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→ Jaetaan osapuolten kesken   
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Toimitusketjun integrointi; ihmiset

• Tarjouspyyntö ja neuvotteluvaihe sisältävät allianssin elementtejä; 

painoarvo projektitiimin valintaan ja kykyyn osallistua kehitysvaiheeseen

• Sopimus- ja kannustinrakenteen ymmärtämisen varmistaminen

• Aloituspalaveri → perehdyttäminen, sitouttaminen

• Big Room työskentelyyn osallistuminen

– Työpiste BR:ssa mahdollisuuksien mukaan

– Vähintään työryhmissä, valituilta osin koko allianssin kokouksiin

• Yhteiset menettelyt ja työkalut

– Tiedonjaon alustat, Last Planner sessiot jne.

• Tuotannon aikaisen toiminnan varmistaminen!

– Päivittäisjohtaminen

– Yhteiset ”laatupiirit” tms.

• HUOM! Tilaajan on varattava hankinta- ja hankeprosessissa riittävä 

aika myös strategisten toimittajien integrointiin



”Projektisysteemi” vai

”Projektin muotoilu” ?

• Projektisysteemi on vaikea käsite!

• Englanniksi Project Design

• Vertautuu: Service Design = Palvelun muotoilu
– Wikipedia: Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on 

palvelukokemuksen (service experience) käyttäjälähtöinen suunnittelu 

siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan 

liiketoiminnallisia tavoitteita.

Projektisysteemin suunnittelu 

→ Projektin muotoilu ?



Ota yhteyttä!
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