


Miksi 1994 aloitettu rakentamisen Lean ei ole tuottanut odotettuja tuloksia? Onko rakentamisen Lean rikki?

Workspace A Workspace B Workspace C Workspace D

Lean-kokoonpanossa:

1. Tuote virtaa läpi työpisteiden, jossa siihen lisätään arvoa. Työpisteisiin 
investoidaan hukan vähentämiseksi.

2. Tuote suunnitellaan sekä käyttöä että kokoonpanoa varten (DFA, design for 
assembly). Laatu rakennetaan sisään kokoonpanoprosessiin.

3. Yksilöt kuuluvat tiimeihin, tiimejä koulutetaan, tiimien suoriutumista 
parannetaan oppimalla yhdessä koko prosessista, tiimit parantavat rutiinejaan 
itsenäisesti.

4. Työpisteeseen liittyvät rutiinit ovat näkyviä, dokumentoituja, tunnettuja, 
koulutettu ja mitattu, tekijät saavat suoran ja välittömän palautteen.

5. Hukka on näkyvissä koko prosessissa, mitattu, jäljitettävissä, ymmärretty ja 
sitä vähennetään jatkuvasti. Poikkeamat pysäytetään heti.

6. Laadunhallinta perustuu mallinnettuihin toleransseihin ja variaation 
eliminointiin. Kombinaatioita on tunnettu määrä.

7. Varianssin hallinnan takia perättäisten työvaiheiden onnistumis-% on 95 –
99,995%

Suora leikkaus rakennustyömaalle:

: ei, työpisteet virtaavat läpi tuotteen ja pyrimme työntämään riskin 
työpisteistä alaurakoitsijalle. Emme investoi.

: ei, emme suunnittele kokoonpanoa ja korvaamme puuttuvan 
tuotesuunnittelun improvisaatiolla työmaalla

: ei, käytämme random-tiimejä, jotka aloittavat opettelun nollasta. 
Alaurakoitsijat joutuvat tasaamaan jouston vuokra/heittomiehillä, 
koska resurssisuunnittelu ei toimi meidän takiamme.

: ei, työpisteen rutiinit kehittyvät työmaalla riippuen siitä millainen 
alaurakoitsija ja paikallinen työnjohto pääurakoitsijalla on. 

: ei, hukan, improvisaation tai virheiden määrää ei tiedetä. 
Poikkeamia pintautuu ja niitä korjataan kaikissa työvaiheissa ja 
ennen luovutusta (loppusota) sekä luovutuksen jälkeen.

: ei, emme tiedä edes mittaepätarkkuuden määrää, emmekä mittaa 
varianssia hallinnasta puhumattakaan. Läpimenoaikaa ei siis voi 
hallita. Kombinaatioiden määrä =         , jonka seurauksena 
asunnotkin ovat uniikkeja
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Huom! Olemme edelleen tämän maailman 
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Rakentaminen ei itsessään muutu eikä tuote, siis rakennus: 

rakennamme pitkästä tavarasta ja off-the-shelf ratkaisuista 

(osaoptimoinneista koottuja) teknisesti hiukan toisistaan eroavia, 

mutta käyttöarvoltaan muuttumattomia mökkejä,

läpimenoaika voidaan puolittaa, kun saamme samat tekijät 

pysymään työmaalla.

Nykyisen toimintalogiikan digitalisointi ja Leanin soveltaminen 

yksittäiseen lootaan on paikan laittamista paikan päälle.
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#1: suunnitelmatason nosto,

toleranssien hallinta, 

improvisoinnin poisto,
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Vanha kuva ks.: Platform Ecosystems: Unlocking the Subcontractors’ Business Model Opportunities

Enni Laine, Otto Alhava, Antti Peltokorpi & Olli Seppänen, IGLC 2017, http://iglc.net/Papers/

Arvon luominen = value creation

Arvon talteensaaminen = value capturing

siirrymme projektimaailmasta prosessimaailmaan

http://iglc.net/Papers/



