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Esipuhe
Kun tavoitteena on tehdä koko alan kattavia muutoksia, se vaatii yritysten rajat ylittävää yhteistyötä. Tällaisia
yhteisiä ponnistuksia on tehty hyvin tuloksin esim. työturvallisuuden alueella, ja myös laadussa ja
asiakaspalvelussa on haluttu nostaa koko alan palvelukykyä kerralla paremmaksi alan yhteisissä projekteissa.
Lean käytäntöjen käyttöönotto on vastaava perustavaa laatua oleva murros, joka on jo koettu monilla muilla
teollisuudenaloilla. Yhteisessä kehittämisessä tietoa jaetaan ja kokemuksista kerrotaan. Kilpailu käydään
siinä, kuka on tehokkain soveltaja ja uusien asioiden implementoija. Näin edistetään positiivista muutosta,
josta hyötyy koko ala ja viime kädessä asiakkaat ja kiinteistöjen käyttäjät.
Vuonna 2015 Lean periaatteet ja menettelyt olivat tehneet tuloaan Suomeen LCIFIN 1 ja 2 hankkeiden myötä.
Suuria infrahankkeita oli käynnistetty uudella allianssimallilla, ja niitä aloiteltiin myös talopuolella. Ainakin
asiaan vihkiytyneiden yritysten ja henkilöiden verkostossa nähtiin suuria mahdollisuuksia murtaa perinteisiä,
yhä toimimattomammiksi koettuja toimintamalleja ja uudistaa alaa. Samalla pelättiin, että uudistumisen itu
katoaa ja palataan vanhoihin käytäntöihin, kuten rakentamisessa niin helposti tapahtuu.
Tässä tilanteessa nähtiin, että usean yrityksen yhteishankkeet olivat mahdollisuus ylläpitää liikettä ja edistää
koko alan kattavaa muutosta, mihin yksittäisten yrityksen rahkeet eivät riittäneet. Haluttiin myös vahvistaa
yhteistyötä ja -ymmärrystä eri toimijaosapuolten välillä, mikä tarkoitti vähintään suunnittelijoita ja
rakennusliikkeitä. Ryhdyttiin valmistelemaan uutta hanketta.
Tässä törmättiin ongelmiin, koska maailma oli muuttunut myös tutkimusmaailmassa. RYM alkoi olla loppuun
taputeltu ja TEKES oli siirtänyt fokustaan perinteisten toimialojen suuryrityksistä tietotekniikkaan ja start
uppeihin. TEKESin rahoitusta kuitenkin haettiin ja sitä varten tehtiin perusteellinen valmistelu. Hankkeen
nimeksi tuli RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys), koska integraation ja kokonaisuuden arvontuoton
edistäminen nähtiin asian ytimeksi verrattuna pilkkomiseen ja osaoptimointiin. Taustalla oli myös tieto siitä,
että TEKES ei enää rahoittaisi kolmatta Lean –nimistä hanketta.
Rahoitusta ei lopulta saatu tähänkään hankkeeseen. Kotimaahan painottuva, auringonlaskun teollisuudenala
omine ongelmineen ei kiinnostanut rahoituspäättäjiä, kun tarjolla oli seksikkäämpiä kansainvälistä
valloitustaan käynnisteleviä rahareikiä.
Muutosvoimaa ja -halukkuutta kuvaa, että hanke ei pysähtynyt siihen. Yritykset päättivät rahoittaa sen itse
– niin ennekuulumatonta kuin se rakentamisessa olikin. Käynnistyi täysin yritysten vetämä ja rahoittama
tutkimus- ja kehityshanke RAIN. Tutkimuslaitoksina mukaan tulivat Oulun ylipisto ja Tampereen teknillinen
yliopisto, ja hanketta koordinoi Vison Oy.
Yritysvetoiseen kehittämiseen sisältyy omia haasteitaan, niin kuin RYM ponnistelustakin nähtiin. Kun
rakennusalan yrityksissä mennään ohuilla kehitysresursseilla, energia tahtoo mennä yritysten sisäisiin
projekteihin ja laajemmat hankkeet on totuttu jättämään tutkijoiden vetämiksi. Aidon teollisuustutkimuksen
toteutus ja tutkimuslaitosten työn ja resurssien kunnollinen projektinjohtaminen vaativat myös osaamista,
jota ei ole rakennusalalle juuri kertynyt. RAIN hankkeessa tätä harjoiteltiin ja osittain onnistuttiinkin.
Hankkeen selkärankana toimivat säännölliset työpajat joissa työstettiin tutkimuspakettien sisältöä ja jaettiin
kokemuksia. Ne palvelivat hyvin sekä ajatusten avartajina, työpakettien sisällön työstämisessä että uusien
ihmisten houkuttelemisessa Lean asioiden äärelle. Toinen RAIN hankkeen osapuolten välistä ”integraatiota”
edistävä tekijä olivat vuosittaiset matkat Yhdysvaltojen Lean Construction konferenssiin, jotka avasivat tien
kansainvälisten edelläkävijöiden kokemuksiin ja verkostoihin. Kustakin matkasta tehtiin ”takeaway”
tiivistelmät jotka ovat aarreaittoja välähdysten saamiseen siitä mitä tietoa maailmalla liikkuu Lean
rakentamisen saralla.
Yritykset toteuttivat kehitystyötä RAIN hankkeen aihepiireissä ja tutkijat sekä toivat että saivat aineksia
tutkimuskokonaisuuksiin aktiivisesta vuorovaikutuksesta yritysten kanssa. Varsinaisten RAIN
kehityshankkeiden toteuttamiseen yritysten välisessä yhteistyössä ei toivotussa laajuudessa päästy vaan
kehittäminen jäi paljolti yritysten sisäiseksi. TEKES rahoitus olisi tuonut merkittävästi suuremman
tutkimuspanostuksen, mutta näilläkin eväillä tehtiin mitä pystyttiin, ja sen tuloksia voi tästä raportista lukea.
Juha Salminen, TkT
Consti Yhtiöt, kehitysjohtaja
RAIN –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja
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Keskeiset käsitteet
Hankesysteemi
Integroiva projektisysteemi

Projektin toimitussysteemi
Projektisysteemi
Projektisysteemin kehämalli
Systeemiajattelu

Tilaajavetoinen kokonaisratkaisu hankkeen toteutusmalliksi integroiduille
rakennusprojekteille. Palvelee hankkeen tarpeiden ja tavoitteiden
määrittelyä sekä hankesuunnittelua ja hankintastrategian muodostamista.
Integroivaa toteutusta edistävät projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja
niiden vuorovaikutussuhteet. Palvelee projektin suunnittelua, kehitystä ja
toteutusta.
Kokonaisratkaisu integroitujen rakennusprojektien luotettavaan
toteutukseen.
Projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja niiden vuorovaikutussuhteet
kohden projektin tavoitteita.
Ratkaisu, jolla voidaan kytkeä erilaiset toimijat osaksi projektin toteutusta ja
projektisysteemiä.
Ymmärtämisen apuväline kuvaamaan monimutkaisia järjestelmiä, niiden
osia ja tämän kokonaisuuden yhteistoimintaa.

Integraatiomekanismit

Menetelmiä, joiden avulla pystytään hallitsemaan epävarmuutta ja
monimutkaisuutta organisaatiossa. Rakennushankkeessa pyritään erityisesti
hankkeen eri osapuolten toiminta ohjaamaan haluttuun toimintatapaan tai
suuntaan.
Organisatorinen integraatiomekanismit luovat hankkeen käyttäytymis - ja suhdeperusteisen integraation
operatiivisella tasolla erityisesti ihmisten käyttäytymisen osalta.
Rakennushankkeessa tämä tarkoittaa pysyvien organisaatioiden
toimintamallisen sopeuttamista tilapaiseen organisaatioon (projekti). Luovat
yhteistoiminnallisuuden projektille (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. TVD-Taget Value Desing,
Last Planner), poikkiorganisatoriset kokoukset, Big Room, yhteiset arvot ja
vuorovaikutus). Yhteistoiminnallisuuden kautta saavutetaan motivaatio ja
kyvykkyys toimia yhteisten tavoitteiden eteen, mikä edelleen jalostuu
systemaattiseen ja ketterään päätöksentekokyvykkyyteen hankeen aikana.
Sopimuksellinen integraatiomekanismi Sopimukselliset mekanismit luovat hankkeelle hallinnollisen ja
organistorisen perustan. Sopimuskäytäntöjen ja sisältöjen avulla asetetaan
tavoitteet (aikataulu, turvallisuus, käytettävyys ja julkinen kuva),
suorituskykykannustimet, sanktiot, suunnitelmat, viralliset säännöt ja
käytännöt sellaisiksi, että ne ohjaavat organisaatioiden toimintaa ja
prosesseja haluttuun suuntaan.
Teknologinen integraatiomekanismit luovat kuvauksen järjestelmille, joita hankkeessa käytetään
(suunnittelu-,
tuotetiedon
hallinta-,
tuotannonjohtamisen,
aikataulunhallinta järjestelmä, projektipankki jne.). Painottuu yleensä
käytettävien informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden harmonisointiin
hankkeessa tai ainakin tiedonsiirron standardointiin.
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Tahtiaika

Vakiokestoinen ajanjakso, jota jokainen tahtituotannon työpaketti
noudattaa. Käytetään rytmittämään tuotannon kulku tasaiseksi ja
ennustettavaksi
Tahtialue
Käytetään tahtituotannossa jakamaan rakennuskohde toistuvuutta
sisältäviin ja vakioitua tahtiaikaa noudattaviin fyysisiin osakokonaisuuksiin,
tahtialueisiin. Tahtialueessa toteutetaan yksi työpaketti jokaisen tahdin
välein.
Tahtituotanto
Tasaisesti etenevä tuotantomalli, jossa rakennuskohde on jaettu
tahtialueisiin, tehtävät työpaketteihin ja tuotanto noudattaa tahtiaikaa.
Virtaus
Lean-tuotannon tavoitteellinen tuotantomalli on yksiosainen virtaus, jossa
yksittäistä tilaa tai aluetta jalostetaan jatkuvasti koko tuotannon läpi ilman
välivarastointia. Yksiosainen virtaus ei sovi jokaiseen paikkaan, vaan silloin
käytetään puskurivarastoja.
Virtaustehokkuus vs. resurssitehokkuus Virtaustehokas organisaatio keskittyy tuotteen tai palvelun
prosessointitehokkuuteen asiakkaalle tuotetun arvon näkökulmasta.
Vastaavasti resurssitehokas organisaatio tavoittelee yksittäisten resurssien,
kuten yksilöiden, laitteiden ja informaatiojärjestelmien mahdollisimman
tehokasta hyödyntämistä osaoptimoiden.
Virtauttaminen
Tarkoittaa toimintaprosessien liittyvien eri vaiheiden toteuttamista
peräkkäin siten, että toiminta etenee hallitusti, resurssikuormitus on
tasaista, sekä keskeneräinen toiminta on mahdollisimman vähäistä.

Rakennettu objekti

Tietomalli

Tuotetieto

Integraatiokyvykkyys

(tuote rakennushankkeessa) Suunnittelu ja rakennushankkeen lopputuote,
joka tulee ymmärtää hankkeen lopputuloksena. Tuote (yksitäiselle
yritykselle) on aineellinen tai aineeton hyödyke. Tuote on nimike, jonka yritys
voi myydä.
Rakennuksen tuotetietomalli tai rakennuksen tuotemalli, on rakennuksen ja
rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus
digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian
määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja
erilaisten simulointitarpeiden vuoksi.
Kattaa kaiken tuotteeseen (rakennettu objekti) liittyvän tiedon, jota
vaaditaan tuotteen suunnittelemiseksi, tuottamiseksi, myymiseksi,
toimittamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kyvykkyydet ovat tekijöitä, joilla toimijat onnistuvat suorittamaan
tehtävänsä. Kollektiiviset ja toimijoiden väliset yhteistoiminnalliset
kyvykkyydet, jotka sitovat toimijoita projektissa yhteen, mahdollistavat
yhteisen arvontuoton sekä tukevat integroidun projektin onnistunutta
läpivientiä. Tavoitteena on varmistaa yhteistoiminta kohti projektin
tavoitteita ja koordinoida toimijoiden välisiä organisatorisia ja projektin
tehtäviin liittyviä riippuvuuksia mahdollisimman tehokkaalla tavalla
epävarmuuden vallitessa.
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RAIN –hankkeen tausta ja tavoitteet
Esipuheen mukaisesti RAIN –hanke vastaa omalta osaltaan alaa kohtaaviin haasteisiin. Muutos on jo saatu
alulleen useissakin Lean-ajatteluun perustuvissa ryhmähankkeissa, joissa on onnistuttu luomaan
kehittämisen ekosysteemi, jossa kasvava joukko ihmisiä ja yrityksiä kehittävät toimintaa samaan suuntaan.
Vaikutukset ovat näkyvissä esim. allianssimallin ja muiden uusien toimintatapojen leviämisessä.
Toimintakulttuurin muutoksen taustalla ovat rakennusalaan vaikuttavat yleiset kehitysajurit (kuva 1). Itse
tuotteet – rakennetut objektit – rakennukset ja infrastruktuuri – teknistyvät ja monimutkaistuvat teknologian
kehityksen myötä, jolloin niiden onnistunut suunnittelu ja toteutus vaativat monialaisuutta ja erilaisten
järjestelmien yhteensovittamista. Samalla käyttäjien vaatimustaso kasvaa, kun aletaan tiedostaa fyysisen
toimintaympäristön vaikutus kiinteistössä tai liikkumisessa tapahtuvaan toimintaan ja käyttäjien
hyvinvointiin. Myös elinkaari- ja elinkaariominaisuuksien optimointi vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja
erilaisten osaamisalueiden yhdistämistä. Tietotekniikan kehitys ja työntyminen sekä rakennusprosessiin että
itse rakennuksiin ja infrastruktuuriin on saanut vauhtia tietomallipohjaisista työkaluista sekä yleisestä
liiketoimintojen digitalisoitumisesta.

Kuva 1. Kehitysajurit asettavat muutospaineita nykyiseen toimintamalliin. Rakennusalan on valittava
uudistuminen tai kuihtuminen.
RAIN-hankkeessa ongelmiin on haettu vastausta integroinnista. Sillä tarkoitetaan nykyisestä
fragmentoituneesta toimintamallista luopumista ja siirtymistä kokonaisoptimoituun, integroituun
toteutukseen. Se koskee sekä hankeprosesseja ja niihin liittyviä liiketoimintamalleja että toimintaa projektin
jokaisella organisaatiotasolla ja vaiheessa. Keskeistä on kiinteistön tai infrastruktuurin loppuasiakkaan,
käyttäjän nostaminen keskiöön ja prosessin virittäminen siten, että se tuottaisi tälle maksimaalisen arvon
koko käyttöiän aikana. Kaupalliset mallit ja toteutusmuodot ovat edellyttäjiä ja luovat puitteet varsinaiselle
uudistumiselle, jotka koskevat hankkeen organisoitumista, suunnittelun ja toteutuksen menettelyjä ja
työkaluja sekä koko toimintakulttuuria. Integroidusta rakentamisesta on hyviä esimerkkejä maailman
huippuyrityksissä ja myös Suomessa on otettu merkittäviä kehitysaskelia, joista on mahdollisuus ponnistaa
kansainvälisen tason edelläkävijäksi.
Myös RAIN-hankkeessa on ollut tavoitteena luoda tätä tietoa, edesauttaa nykyisen toimintakulttuurin
uudistumista, olemassa olevien prosessien ja menetelmien merkittävää parantamista ja sitä kautta nostaa
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erityisesti osallistujayritysten prosessit ja palvelut kansainväliselle huipputasolle. Tavoite ei onnistu ilman
informaatiovirtojen ja ihmisten integraatiokyvykkyyden merkittävää kehittämistä. RAIN-hankkeessa
kehitystyö on jaettu viiteen työpakettiin, joiden tarkoituksena on syventää tietoa ja luoda perustaa muulle
kehittämiselle. Nämä työpaketit ovat olleet:
1. Projektisysteemien suunnittelu,
2. Yhteistoiminnalliset mekanismit,
3. Virtauttaminen rakennushankkeissa,
4. Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta sekä
5. Integraatiokyvykkyys ja sen kehittäminen rakennusprojektissa
RAIN-hanke tarjoaa ratkaisuksi nykyongelmiin integraatiota, johon kiteytyy koko tutkimushankkeen
perusidea. Se tarkoittaa sekä hankkeen puitteena toimivan liiketoiminta- ja sopimusmallin uudistamista
integraation avulla, että uudenlaisten menettelyjen ja työkalujen hyödyntämistä suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa. Yhtenä edellyttäjänä ja mahdollistajana on myös tiedonhallinta, jota pitäisi tarkastella
yksittäisten toimijoiden tarpeiden lisäksi myös asiakkaan ja arvontuoton näkökulmasta. Jotta luodut mallit ja
käytännöt leviävät ja niistä saadaan tarkoitettu hyöty, kehittämiseen liittyy vahvasti myös ihmislähtöinen
oppimis- ja johtamisnäkökulma. RAIN-hankeen tutkimus- ja kehitystoiminta jakaantuu viiteen työpakettiin,
jotka kuvaavat kehittämisen aihealueita integroituun rakennustuotantoon siirryttäessä.
1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset ja puitteet integroidulle toimintatavalle ja
yhteisten tavoitteiden mukaiselle toteutukselle.
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 tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa suunnittelemaan
projektin tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin eikä, kuten nykyään, tiedon
luojan näkökulmasta.
5. Integraatiokyvykkyys työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen, jota tutkitaan luomalla
menettelyjä integraatiokyvykkyyden ja uuden toimintakulttuurin parantamiseen sekä
levittämiseen niin yrityksissä kuin koko alallakin.
Tämän raportin sisältöluvut koostuvat yhteenvetona useita erilaisista tutkimusraporteista ja –artikkelista.
Kaikissa erillisissä raporteissa ja julkaisuissa on kuvattu osatutkimusten menetelmät omina
kokonaisuuksinaan. Valtaosa tieteellisistä julkaisuista on kirjoitettu englannin kielellä ja ne löytyvät kunkin
työpaketin lähdeluettelosta.
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Kalle Kähkönen ja Marko Keinänen
Tampereen Teknillinen yliopisto
1.

Projektisysteemien suunnittelu

Tiivistelmä
Rakennusprojektia voidaan luonnehtia kompleksiseksi systeemiksi, jossa on runsaasti toimijoita ja niiden
välisiä molemmin suuntaisia vaikutuksia. Systeemiajattelu on keino ymmärtää näitä kompleksisia
systeemeitä, niiden toimintaa ja samalla voidaan kehittää ratkaisuja näiden hallintaan ja johtamiseen.
Integroitujen rakennusprojektien toteutusta varten tarvitaan ratkaisuja, joiden avulla luodaan edellytykset
erilaisten osapuolten muodostaman projektiorganisaation luotettavalle toiminnalle. Systeemiajattelua
soveltaen voidaan tuottaa projektisysteemin kuvaus, joka selittää projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja
niiden vuorovaikutussuhteet. Tähän voi sisältyä edelleen käytännön tason ratkaisuja (kuten
yhteistyömenettelyt, yhteiset kokouskäytännöt ja tiedonvaihto), jotka tulee jalkauttaa projektin
toimintatavoiksi. Projektisysteemin avulla voidaan selittää ja kommunikoida projektin keskeiset toiminnot
(osasysteemit) sekä samalla luoda yhteistä näkemystä toimintatavoista, niihin liittyvistä odotuksista ja
pelisäännöistä.
Rain-projektissa on kehitetty lähtökohtia integroivan projektisysteemin suunnitteluun. Tämä sisältää
integroivan projektisysteemin sisällöllisen jäsentelyn (viitekehys) perustaksi ohjeille ja esimerkeille.
Ratkaisun pääosat ovat hankesysteemi ja projektin toimitussysteemi. Pääosien nimet viittaavat niiden
ajallisiin käyttökohtiin eli hankesysteemi on tilaajavetoinen kokonaisuus, jonka pääkohteena ovat
rakennusprojektin varhaiset kehittely- ja määrittelyvaiheet. Edelleen projektin toimitussysteemin
pääkohteena on projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheet.
Projektisysteemit ja niiden suunnittelu nähdään tarpeellisena uutena ja samalla täydentävänä osana
integroiduille rakennusprojekteille. Kehitetty integroivien projektisysteemien suunnitteluratkaisu voi
osaltaan yleisellä tasolla olla lähtökohtana laajalle ulottuville paremmille käytännöille rakentamisen
toteutukseen.
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1.1

Johdanto

Rakennusprojektien toteutusta varten on olemassa perinteisiä toteutusmalleja sekä uudempia ratkaisuja
kuten ns. allianssimallit, joissa päähuomio on eri osapuolten yhteistoiminnassa. Tiettyä projektia koskevan
toteutusmallin suunnittelu on siten aluksi valintatehtävä, johon jatkossa sisältyy tarkentuva sisällöllinen
suunnittelu (tavoitteet, vaiheistus, organisaatio ja toimintatavat). Tietoisesti tai tiedostamatta tähän sisältyy
myös kokonaisvaltainen ajattelu ja tarkastelu rakennusprojektista systeeminä. Eli onko kokonaisuus ja sen
yksityiskohdat tavoitteiden mukaisia. Tämän raportin ja sen taustalla olevan tutkimuksen tavoitteena on ollut
parantaa projekti-systeemin suunnittelua yleisesti ja erityisesti, miten tällä voidaan tukea rakennusprojektin
integrointia.
Projektisysteemi on uusi käsite, jonka laajempi käyttö ja sovellukset ovat vasta edessäpäin. Sen mukainen
kokonaisvaltainen ajattelu on erityisen tarpeellista koskien integroituneita rakennusprojekteja, joissa
yhteiseen tavoitteeseen tähtäävä jokaisen osapuolen toiminta on olennaista. Projektisysteemi nähdään
keinona selventää tämän mukaisia ratkaisuja. Projektisysteemin kuvaukset voivat myös toimia
kommunikoinnin ja perehdyttämisen työkaluina eri projektiosapuolten kesken.
Rain-projektin työpaketti 1 Projektisysteemien suunnittelu kohdistui luomaan edellytyksiä ja puitteita
integroidulle toimintatavalle ja yhteisten tavoitteiden mukaiselle toteutukselle. Lähtökohtaisen näkemyksen
mukaisesti kukin projektisysteemi integroituun rakentamiseen tulee yksilöllisesti suunnitella ja samalla
toteutuu myös projektin toteutuksen suunnittelu mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.

1.2

Rakennusprojekti systeeminä

Rakentamisen prosessi on lähtökohtaisesti kompleksinen systeemi. Asiakkaan toiveita, tarpeita ja
vaatimuksia tulee ottaa huomioon ja sopeuttaa prosessit, jotta tavoitteet saadaan toteutetuksi. Jo
tavanomaisessa asuinkerrostalon rakennusprojektissa voi olla sitä toteuttamassa yli 100 palveluntarjoajaa
(Sorri & al, 2013). Lisäksi rakennusprojekteissa on suoraan tai epäsuorasti osallisina lukuisia sidosryhmiä
(esimerkiksi rakennusvalvonta, muut viranomaistahot, työntekijä- ja työnantajaliitot, kansalaisjärjestöt sekä
myös yksittäiset kansalaiset). Kaikkien osapuolten kesken voi olla projektiin vaikuttavia takaisinkytkentöjä
(Kuva 1). Salmisen (2005) tutkimustuloksiin perustuen 40 % rakennusprojektin onnistumisesta selittyy
projektin ulkopuolisilla tekijöillä. Walker (2013) esittää johtopäätöksenä, että projektinhallinnassa tulisi
keskittyä seuraavaan:
• Tunnistamaan, kommunikoimaan ja adaptoimaan systeemin tavoitteet
• Varmistamaan, että systeemin kaikki osat toimivat tehokkaasti
• Varmistamaan, että tarkoituksenmukaiset yhteydet ovat muodostettu eri osien välille
• Pitää yllä aktiivisesti muodostettuja yhteyksiä, jotta ne toimivat tehokkaasti
• Yhdistää koko systeemi toimintaympäristöönsä ja adaptoiden systeemiin muutokset sen
toimintaympäristöstä
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Kuva 1. Rakennusprojektia voidaan luonnehtia kompleksiseksi systeemiksi, jossa on runsaasti toimijoita ja
niiden välisiä molemmin suuntaisia vaikutuksia.
Jotta rakentamisprojektin kaikkia osaprosesseja voidaan toteuttaa tehokkaalla tavalla, on eri osapuolten
toimittava avoimesti ja toisten tekeminen huomioon ottaen. Tämä vaatii yhteisiä periaatteita, jolloin
osapuolet tunnistavat tavan, jolla projektissa tulee toimia. Se vaatii yhteisen alustan, jotta yhteinen
tekeminen tulee avoimeksi ja reaaliaikaiseksi kaikille osapuolille. Tämä vaatii myös systeemin, joka ottaa
huomioon niin rinnakkaisista kuin toisiaan seuraavistakin osaprosessit tehokkaimmalla tavalla.

1.3

Systeemiajattelu projektitoiminnassa

Projektisysteemien suunnittelun lähtökohdat ovat systeemiajattelussa. Systeemiajattelu on ymmärtämisen
apuväline, jota hyödyntäen voidaan kuvata monimutkaisia järjestelmiä, niiden osia ja tämän kokonaisuuden
yhteistoimintaa. Perinteisesti tarkasteltava kohde pyritään ymmärtämään jakamalla se osiin mutta
systeemiajattelussa tarkastellaan kohdetta kokonaisuutena ja määritetään miten eri osat vaikuttavat
kokonaisuuteen.
Systeemiajattelu projektinhallinnassa ja projektien maailmassa nähdään tapana lähestyä tiettyjä tehtäviä
analyyttisesti sekä edelleen mahdollisuutena ymmärtää paremmin kompleksisten projektien ja tilanteiden
maailmaa. Modernissa projektinhallinnassa pyritään kokonaisvaltaisesti hallitsemaan ja ymmärtämään
projektien maailmaa ja siten näitä kokonaisratkaisuja on luonnehdittu systeemisiksi (Kerzner, 2009).
Systeemiajattelu ja sen hallitseminen on edelleen tunnistettu projektinhallintaan sisältyviksi osaamisen
alueiksi, joilla voidaan saavuttaa parempia suoritustasoja (APM, 2012; IPMA, 2015).

SYSTEEMIAJATTELU → MALLIT JA RATKAISUT
Mitä tehdään
Ketkä tekevät
Miten tehdään
Systeemiajattelun keskeisiä lähtökohtia ovat kokonaisvaltaisuus ja vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen.
Tähän päästään mallintamisen kautta. Näiden lähtökohtien kautta voidaan myös luonnehtia ja määrittää
projektisysteemi.
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PROJEKTISYSTEEMI
Projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja niiden
vuorovaikutussuhteet kohden projektin tavoitteita.

INTEGROIVA PROJEKTISYSTEEMI
Integroivaa toteutusta edistävät projektin keskeiset osat
(osasysteemit) ja niiden vuorovaikutussuhteet.
Rakennusprojektit ovat ainutlaatuisia kokonaisuuksia ja vaativat useiden eri alojen osaamista ja panosta.
Kokonaisuus koostuu samaan aikaan niin useista rinnakkaisista kuin toisiaan seuraavistakin osaprosesseista,
jotka tekevät kokonaisprojektista usein hyvin kompleksinen. Systeemiajattelu on tapa lähestyä kompleksisia
kokonaisprojekteja siten, että osaprosessien keskinäinen riippuvuus ja niiden vaikutukset kokonaisprojektin
tehokkuuteen voidaan ymmärtää paremmin, analysoida ja parantaa.
Tutkimustulosten mukaan rakennusprojektin menestys riippuu suurelta osin siitä, miten arkkitehti, insinööri,
urakoitsija ja muut sidosryhmät kykenevät työskentelemään yhdessä. Menestykseen vaikuttaa se, miten eri
osapuolet käsittävät samat tavoitteet ja tunnistavat, että jokaisen tekeminen on sidoksissa myös muiden
tekemiseen. Projektin aikana, tästä näkökulmasta jokaisen tulee hahmottaa, mitä jokin ongelma tarkoittaa
koko projektin kannalta, eikä rajoittua tarkastelemaan tätä pelkästään koskien omia tehtäviä.

1.4

Työpaketissa kehitetty projektisysteemi integroituun rakentamiseen

1.4.1

Kokonaisratkaisu

Integroivalla projektisysteemillä tavoitellaan menetelmää ennustettavan (tulosten minimaalinen hajonta)
toiminnan suunnitteluun ja määrittämiseen. Systeemiajattelussa muodostuneiden periaatteiden mukaisesti
kompleksiset systeemit voidaan jakaa osasysteemeihin ja niiden hallintaan. Tämä on muodostunut myös
keskeiseksi lähtökohdaksi ehdotettavalle kokonaisratkaisulle. Osasysteemeitä voivat olla tilaajan tai
palveluntarjoajien omat systeemit, tai, ko. projektia varten määritetyt / kehitetyt osasysteemit (prosessien
ja tiettyjen tehtävien muodostama kokonaisuus) (Kuva 2).

Kuva 2. Integroivan projektisysteemin kautta eri toimijoiden omat toimintamallit ja ratkaisut voidaan
yhdistää yhteistoiminnalliseksi kokonaisuudeksi.
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Huomio tulee kiinnittää osasysteemeiden epävakauden (unstable) arviointiin ja tunnistamiseen.
Tunnistettuja epävakaita osasysteemeitä kehitetään kohden vakautta.
Edelleen keskeisiä periaatteita ovat:
• Projektikokonaisuuden hahmottaminen
• Selittää projektin perusrakenteen ja tämän pääosat
• Osasysteemien integrointi toisiinsa rajapinta-ajattelua hyödyntäen.
• Projektisysteemi voidaan muodostaa vaiheittain
• Perusta samaan suuntaan ajattelulle ja tekemiselle eli tässä tapahtuu eri toimijoiden integrointi
• Tuloksena kokonaisratkaisu projektin toteutusmalliksi (periaatteet, menettelytavat, prosessit ja
näiden vuorovaikutus)
Integroiva projektisysteemin pääosat ovat hankesysteemi ja projektin toimitussysteemi. Pääosien nimet
viittaavat niiden ajallisiin käyttökohtiin eli hankesysteemi on tilaaja vetoinen kokonaisuus, jonka
pääkohteena ovat rakennusprojektin varhaiset kehittely- ja määrittelyvaiheet. Edelleen projektin
toimitussysteemin pääkohteena on projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheet (Kuva 3).

Kuva 3. Projektisysteemi integroituun rakentamiseen.
Projektisysteemin ja sen osien roolia suhteessa rakennusprojektin toteutukseen selventää kehitetty
vaiheistus:
1. Tarve ja tavoitteet
2. Hankesuunnittelu ja hankintastrategia
3. Suunnittelu ja kehitys
4. Toteutus
Vaiheistus on pelkistetty ja yksinkertainen. Sen tavoitteena on olla yleinen viitekehys, joka ei ole sidoksissa
perinteisiin toteutusmalleihin mutta voi kuitenkin olla kuitenkin ohjaamassa niiden mukaista rakentamista.
Kuvassa 3 oleva numerointi koskien eri resursseja viittaa kehämalliin, joka esitellään projektin
toimitussysteemin ohessa.
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1.4.2

Hankesysteemi

Hankesysteemin on tilaajavetoinen kokonaisratkaisu hankkeen toteutusmalliksi integroiduille
rakennusprojekteille. Se määrittää keskeiset lähtökohdat ja toimintaperiaatteet kehitystyön alla olevalle
projektille
• Projektin tavoitteet
• Tarvittavat osaamiset (vaadittavat osaamiset)
• Yhteistoiminta ja tietojen välitys
• Luo tarvittavat edellytykset ja mahdollisuudet suunnittelulle sekä toteutukselle
• Keskeiset ratkaisut koskien yhteistoiminnan ja tietojen välityksen toteuttamista (koordinointi ja sen
toteuttaminen)
• Sopimusmalli(t)
Mitä hankesysteemi tarkoittaa ja sisältää eri vaiheissa?
1. Tarve ja tavoitteet
• Tarpeen taustoitus ja selvittäminen
• Liiketoiminnallisen idean ja tahtotilan avaaminen kumppaneille (kirkastaminen & pilkkominen
edelleen)
• Tavoitteiden konkretisointi: laadulliset määrälliseksi (€)
• Menestystekijöiden ja onnistumiskriteerien määrittely
• Yhteinen benchmarking ja tähän perustuva innovointi (uudet teknologiat)
• Tiimiyttäminen (heti alussa)
• Toimintamallien rakentaminen (kokouskäytännöt, viestintä, tiedonhallinta jne.)
• Riskit ja mahdollisuudet näkyville
• Tarvesuunnitelman aikaan saaminen vaiheittain, polku selväksi / läpinäkyväksi
• Pääkumppanien löytäminen / tunnistaminen (kiinteistökehittäjä, urakoitsija, suunnittelija) +
(pääasiakas)
2. Hankesuunnittelu & hankintastrategia
• Hankintastrategia
• Toteutusmallin valinta + tarkkuustasot
• Palkkiojärjestelmä
• Kehämallin hyödyntäminen eri avaintoimijoiden kytkemiseksi - miten toteutetaan?
• Kehä II kumppanien integroiminen yhteisiin tavoitteisiin – miten toteutetaan?
• Viestintä: sisäinen / ulkoinen
• Vaiheistus: pilkotaanko ja kuinka paljon
• Alustava/luonnus yleissuunnitelma
• Alustava budjetti / tavoitteiden päivitys – TVD hallinta
• Päätoteuttajat + avaintason yhteistyökumppanit
• Päähankintakumppanit / -tuoteosakauppa (esivalmistusaste)
• Integrointimekanismit
• Set-based design (useampia vaihtoehtoisia suunnitteluvaihtoehtoja suunnitellaan ”loppuun asti”)
• Tiimiytyminen, yhteinen benchmarkkaus, innovointi
• Päätöksenteon aikatauluttaminen

13

1.4.3

Projektin toimitussysteemi

Projektin toimitussysteemi on kokonaisratkaisu integroitujen rakennusprojektien luotettavaan
toteutukseen. Se määrittää prosessit ja niiden mukaiset tavat toimia
• Projektin pääprosessit, niiden toimintaperiaatteet ja eri osapuolten kytkeytyminen pääprosesseihin
(osapuolilla omia vakiintuneita toimintamalleja ja prosesseja),
• Prosessien muodostamat osasysteemit järjestettynä mahdollisimman luontevalla tavalla,
• Vaadittava operationaalinen päätöksenteko (keskeisten päätöksentekopisteiden määrittely)
Kehämallin kautta kytketään erilaiset toimijat osaksi projektin toteutusta ja projektisysteemiä (Kuva 4)
I.
Projektin pääsopimuskumppanit
II.
Palvelutarjoajat koskien merkittäviä kokonaisratkaisuja. Toiminta koskee projektin päävaiheita tai
muuten merkittävää osaa projektin toteutuksesta.
III.
Keskeiset palvelutarjoajat, joilla erityisiä integrointitarpeita useisiin projektikumppaneihin
IV.
Palvelutarjoajat, joilla selkeästi määritelty ja rajattu toimituskokonaisuus (kuten projektin aikaiset
erillishankinnat)

Kuva 4. Kehämallin kautta voidaan erilaiset toimijat kytkeä integroituun rakennusprojektiin.
Mitä toimitussysteemi tarkoittaa ja sisältää eri vaiheissa?
3. Suunnittelu ja kehitys
• Toteutusvaiheen hankintastrategia ja toteutuksen organisointi
– Mahdollisten verrokkien hyödyntäminen (Benchmarking)
– Avaintulosalueet ja niiden mittarit
– Palveluntarjoajien valintamenettelyt (päähankinnat, erillishankinnat)
• Valittujen palveluntarjoajien integrointi tähän vaiheeseen
– Kaupallinen malli
– Yhteistoimintamallit
– Standardoidut toimintatavat
– Suunnitelmien lukitus ja muutoskäytännöt
• Perusprosessien ja käytäntöjen määrittely
– Yhteistoiminnan käytännöt (palaverit, Big Room ja tiimityö)
– Päätöksenteon aikataulutus ja tämän seuranta
– Tiedonhallinta ja viestintä
– Reaaliaikainen suunnittelua palveleva kustannuslaskenta
– TVD – prosessi
– Työvaiheiden aloittamisen ja päättämisen käytännöt
– Sidosryhmäyhteistyö
– Vertailu tilaajan tavoitteisiin, CBA ja sen soveltaminen
– Ihmisten kehittäminen
– Jatkuvan parantamisen kulttuurin aikaansaaminen
– Ideat ja innovaatiot
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4. Toteutus
• Hankkeen tavoitteiden täsmentäminen toteutusvaiheen näkökulmasta, toimenpiteiden suunnittelu
• Hankintastrategian täsmennys + toimeenpano
• Tiedonsiirto edellisistä vaiheista: miten periytetään projektin tavoitteet, riskit, mahdollisuudet ja
sovitut toimintamallit uusille mukaan tuleville osapuolille
• Perusprosessien ja käytäntöjen määritys
- Muutoshallinta
- Päätöksenteon aikataulutus ja tämän seuranta
– Tuotannon tiedonhallinta ja viestintä
- Big Roomin soveltaminen tuotantovaiheessa
- Jatkuva tuotannonsuunnittelu ja –ohjaus
- LPS osana edellistä
- Toimijoiden perehdyttäminen ja integrointi
- Innovointi ja jatkuva parantaminen, aliurakoitsijoiden osallistaminen siihen

1.4.4

Projektisysteemin suunnittelun ja hyödyntämisen periaateratkaisu

Integroiva projektisysteemi luo toimintaedellytyksiä yhteistoiminnalle selkeyttäen periaatteita, tavoitteita,
prosesseja ja toimintamalleja. Projektisysteemin suunnittelussa olennaista ovat eri toimijoiden väliset
yhteydet ja linkittyminen toisiinsa (rajapinnat). Näitä voidaan konkretisoida seuraavien mekanismien avulla
• Sopimukset
• Säännölliset palaverit ja katselmoinnit (aloituspalaverit, urakoitsijapalaverit)
• Big-room toiminta
• Kommunikointi ja tiedonhallinta
Integroiva projektisysteemin pääosat ovat hankesysteemi ja projektin toimitussysteemi (Kuva 5).
Hankesysteemi suunnitellaan projektin määrittely- ja kehitysvaiheessa. Tätä hyödynnetään sopimusten
laadinnassa ja kokouksissa, joissa esim. eri suunnitteluosapuolia tulee mukaan projektin kehitykseen.
Projektin toimitussysteemi palvelee projektin toteutusta sisältäen myös tuotesuunnittelun ja tähän liittyvän
lopputuotteen yksityiskohtaisen kehittämisen. Projektin toimitussysteemiä hyödynnetään monipuolisesti
rakentamisen eri vaiheissa, kun uusia osapuolia tulee mukaan projektiin ja heidän toimintansa integroidaan
muiden osapuolten kanssa.

Kuva 5. Projektisysteemien suunnittelun ja hyödyntämisen periaateratkaisu
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1.4.5

Projektisysteemin tapauskohtainen suunnittelu

Integroiva projektisysteemi suunnitellaan tapauskohtaisesti. Tässä perustana toimii projektisysteemin
rakenteellinen viitekehys, jossa lähtökohtana on sekä yleisiä periaatteita (Lean-toiminta ja
Integrointimekanismit) sekä tilannekohtaisia tekijöitä, jotka tulevat tilaajan tai yritysjohdon puolelta.
Integrointimekanismit ovat työkaluihin ja muihin käytännöllisiin ratkaisuihin rinnastettavia kokonaisuuksia
eli keskeisiä integroivia elementtejä. Projektisysteemin suunnittelu kohdistuu käytännössä joko
hankesysteemiin tai projektin toimitussysteemiin (Kuva 6).

Kuva 6. Projektisysteemin tapauskohtaisen suunnittelun viitekehys lähtökohtineen ja päätuotoksineen.

1.4.6

Projektisysteemin kuvaus käytännössä

Projektisysteemin kuvaus on päätulos, jonka sisältöä ovat suunnitellun integroidun rakennusprojektin
periaatteet, menettelytavat, päätehtävät ja prosessit vuorovaikutuksineen. Sekä hankesysteemin että
projektin toimitussysteemin kuvaukset voivat sisällöllisesti aiheineen ja niiden painotuksineen vaihdella eri
projektien väleillä. Tässä voi apuna olla tarkistuslistat, joiden avulla voidaan tehostaa projektisysteemin
suunnittelua ja varmistaa, että kaikki olennaiset asiat tulee otetuksi huomioon.
Projektisysteemin kuvaus tulee sisällyttää
• Hankesysteemi → Projektimanuaaliin
• Toimitussysteemi → Projektisuunnitelmaan.
Projektimanuaali sisältäen hankesysteemin kuvauksen kytkeytyy siten vahvasti hankesuunnitelmaan ja siitä
muodostuu ylätason tavoitteisiin keskittyvä esitys, jossa tavoitteissa kuvataan myös tavoiteltu
toimintakulttuuri. Se on samalla julkilausuma rakennusprojektin toiminnallisesta periaatteita ja
toteutuksellisista pääratkaisuista, joihin kaikkien osapuolten tulee sitoutua. Hankesysteemi on lähtökohta
sopimusten laadinnalle.
Projektisuunnitelma sisältäen toimitussysteemin kuvauksen on siten tarkempi esitys siitä, miten projekti
toteutetaan projektimanuaalin esittämissä puitteissa. Projektisuunnitelma on jo kaikkien keskeisten
projektiosapuolten yhteistyön tulos.
Sekä hankesysteemi ja projektin toteutussysteemi sisältävät edelleen käytännön tason ratkaisuja (kuten
yhteistyömenettelyt, yhteiset kokouskäytännöt ja tiedonvaihto), jotka tulee jalkauttaa projektin
toimintatavoiksi.
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1.5

Toimenpide-ehdotuksia

Integroiva projektisysteemi on uusi käsite ja siihen on kehitetty sisällöllinen jäsentely (viitekehys) perustaksi
ohjeille ja esimerkeille projektikohtaisten projektisysteemien suunnitteluun. Tämä nähdään tarpeellisena
uutena ja samalla täydentävänä osana integroitujen rakennusprojektien suunnitteluun. Kyseessä on varsin
yleisen tason ratkaisu, joka voi osaltaan edesauttaa yleisellä tasolla kehittämään laajalle ulottuvia parempia
käytäntöjä rakentamisen toteutukseen.
Edellisessä luvussa esitetyt ratkaisut ja koko integroivan projektisysteemin viitekehys perustuvat olennaisella
tavalla lean-periaatteisiin. Niiden kokonaisvaltainen käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttävät seuraavaa
(Forbes & Ahmed, 2011):
1. Muutoshalukkuus
2. Sitoutuneisuus koulutukseen ja oppimiseen
3. Laatuajattelu
4. Yhteinen visio
5. Sitoutuneisuus hukan vähentämiseen ja poistamiseen
6. Sitoutuneisuus kustannusten ja suorituskyvyn mittaamiseen
7. Halukkuus hyödyntää lean-ratkaisuja suunnitteluvaiheessa
8. Yhteistoiminta
9. Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen
Tutkimustulosten mukaan integroidussa rakennushankkeessa voitiin todeta sovellettavan suhteellisen
kattavasti Lean-periaatteita (Lostuvali et al, 2012). Käytännössä tämä tarkoittaa, että lean-periaatteista ei
tule pelkästään valita helpommin toteutettavia ratkaisuja vaan tulee pyrkiä etenemään mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti.
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Oulun ylipisto
2.

Yhteistoiminnalliset mekanismit

Tiivistelmä
Rakennusteollisuuden hankkeiden muuttuminen yhä dynaamisemmaksi sekä rakennetun ympäristön
muuttuessa monimutkaisemmaksi edellyttää projektin sidosryhmien yhä aktiivisempaa ja syvällisempää
osallistamista, yhteistyötä sekä vaatimusten huomioimista jo projektien alkuvaiheessa. Sidosryhmien
aikaisella osallistamisella on huomattu olevan positiivinen vaikutus projektien parempaan arvontuottoon ja
tavoitteiden saavuttamiseen. Integraatiolla tarkoitetaan erilaisten organisaatioiden tai niiden osien
linkittämistä toisiinsa haluttujen päämäärien, usein projektien, tavoitteiden toteutumiseksi. Sidosryhmien
osallistaminen ja integroiminen on osoittautunut kuitenkin erittäin vaikeaksi ja haasteelliseksi, erityisesti
vaativien ja kompleksisien projektien osalta.
Integraatiota haetaan yhteistoiminnallisilla mekanismeilla, joilla tarkoitetaan projektin operatiivisessa
toiminnassa käytettäviä menettelyjä ja työkaluja, joiden avulla saadaan projektin osapuolet työskentelemään
tehokkaammin projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Paljon käytetty, joskin myös kritisoitu Mitropoulos ja
Tatumin esittämä Jako sopimuksellisiin (esim. tavoitteiden asetanta, kannustimet, suunnitelmat, viralliset
säännöt ja käytännöt), organisatorisiin (ohjeistukset, rakenteet & epävirallinen vuorovaikutus; esim.
organisaatiokaaviot, integroivat henkilöt, koordinoivat yksiköt, standardoidut projektiraportit, toimintaa
tukevat prosessit, yhteiset kokoukset/työpajat, yhteinen työskentelytila) sekä teknologisiin (standardoitu
informaatio- ja kommunikointiteknologia, BIM, Last Planner, Lync…) mekanismeihin.
Yhteistoiminnallisuudelle ja se syvyydelle on olemassa vaiheistus, joka Cousins ja Spekman esittävät
yhteistyön kehittämiselle eräänlaisena maturiteettia kuvaavan kehitysjatkumona; avoimen neuvottelun,
cocoperation, coordination sekä collaboraatio. Yhteisissä tiloissa työskentelyä (Big Room) on tutkittu
rakennusteollisuudessa enemmän uusien yhteishankinnan muotojen kehittämisen myötä.
Yhteistoiminallisuuden ja Big Room toiminnan perustana voidaan pitää melko suurilukuista ja laajaakin
työkalujen ja menetelmien kirjoa, joilla integroitumista. Työkalujen avulla halutaan ihmisten noudattavan
suunniteltua prosessia, jolla toiminta tehostuu yhteistyön kautta (PPT-logiikka). Johdon tehtävä on määrittää
työkalut sellaisiksi, että ihmiset saadaan toimimaan prosessin mukaan. Työkalu ei ole itsetarkoitus tai keino
päästä lopputulokseen, vaan mekanismi, jolla yhteistoiminnallisuus saadaan aikaan. Yhteistoiminnallisuuden
monipolvisuuden ja työkalujen laajan kirjon takia yhteistoiminnallisuudelle kannattaa määritellä
mahdollisimman yksikertainen prosessi rakennushankeen läpi. Eräs mahdollisuus on jakaa osa-alueet neljään
pääluokkaan: Arvoa rahalle- ajattelu, Ihmisten johtaminen, Asioiden johtaminen sekä Tuotetiedon ja
informaation hallinta (kuva alla). Tämä yksinkertaistus on perusteltua erityisesti johtamisen ja
yhteistoiminnallisuuden jalkauttamisen näkökulmasta.
Prosessin onnistumisen ennakkovaatimuksena on, että yhteistoiminnallisuuden prosessin toteutus
vastuutetaan ja suunnitellaan etukäteen. Eli yhteistoiminnallisuudelle pitää määritellä vastuuhenkilö –
prosessin omistaja. Ennakkosuunnittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhteistoimintaa tukevista
menetelmistä ja työkaluista valitaan ne, joita erityisesti sovelletaan ja käytetään hankkeen aikana, sovitaan
yhteisesti pelisääntöjen tapaan. Kolmantena onnistumisen edellytyksenä on osaamisen lisääminen – mikäli
yhteistoiminnallisuutta ja sen toteutukseen käytettäviä menetelmiä ei kouluteta, ei sillä ole
mahdollisuuttakaan onnistua.
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2.1

Johdanto

Yhteistoiminnallisilla mekanismeilla tarkoitetaan projektin operatiivisessa toiminnassa käytettäviä
menettelyjä ja työkaluja, joiden avulla saadaan projektin osapuolet työskentelemään tehokkaammin
projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tässä luvussa kuvataan hankkeiden kehitys-, suunnittelu- ja
toteutusvaiheissa käytettäviä yhteistoimintaa edistäviä menettelytapoja sekä pyritään vastaamaan
seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
-

Millä yhteistoimintaa tukevilla malleilla ja työkaluilla edistetään yhteistä tekemistä ja
integroitumista?
Millä mekanismilla vaikutetaan osapuolten yhteistoimintaan ja mikä on kunkin käytettävän
menetelmän hyöty projektin suorituskyvyn kannalta?

Vastauksia haetaan tarkastelemalla yhteistoiminnallisten mekanismien perusjakoa ja toimittajasuhteen
kehittymistä. Sinällään yksinkertainen perusjako luo pohjan ymmärtää abstraktia ja monipolvista
integraatiota. Teknologisia (mm. tiedonhallinta) ja toimijoiden kyvykkyyksiin perustuvia
integraatiomekanismeja käsitellään niiden omissa luvuissa ja tässä luvussa keskitytään
yhteistoiminnallisuuden perustan luomiseen organisatorisena järjestelynä synkronoituna Big Room
toiminnan kanssa. Tässä joudutaan luonnollisesti tekemään melko suuria yksinkertaistuksia, jotta päästään
helpommin käytäntöön vietävälle tasolle. Sama koskee yhteistoiminnallisuuden työkaluja, joita on edes turha
yrittää listata kaiken kattavasti. Osa menetelmistä voidaankin nähdä esimerkiksi Leanin menetelminä, mutta
sikäli kun edistävät integraatiota, ne on listattu Big Room -toimintaa kuuluviksi. Tässäkin on, kuten
yhteistoiminnallisuuden prosessi luvun lopussa esittää, huomioitava, ettei kaikkia työkaluja ole mahdollista
ottaa käyttöön kerralla. Luvun sisältö perustuu sekä Suomessa että maailmalla aiemmin tehtyihin
tutkimuksiin sekä RAIN –hankkeen työpajoissa yhteistoiminnallisesti jalostettuihin sisältöihin.

2.2 Yhteistoiminnalliset mekanismien jaottelu
Integraatio tarkoittaa erilaisten organisaatioiden tai niiden osien linkittämistä toisiinsa haluttujen
päämäärien, usein projektien, tavoitteiden toteuttamiseksi. Integroinnin tarve syntyy tehtävien ja
tehtäväympäristön epävarmuudesta ja monimutkaisuudesta, organisaation eri funktioiden/osastojen
välisestä riippuvuudesta sekä erilaistumisen ja erikoistumisen tarpeesta organisaatiossa (markkinointi,
tuotanto, taloushallinto, suunnittelijat sekä rakentajat). Toisin sanoen - tiedon ja osaamisen siirto
organisaatiossa on tärkeää tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi, “pyörän uudelleen keksimisen”
välttämiseksi ja mm. kriittisen osaamisen menettämisen vuoksi. Integraation tarkoituksena on integroida
hankkeen toimijat aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan; määritellä hankkeen tavoitteet, identifioida
merkittävimmät osapuolet, identifioida ja priorisoida heidän tarpeet ja vaatimukset, tasapainottaa ne
hankkeen parhaaksi sekä ohjata ja optimoida hanketta sen suunnittelun ja toteutuksen aikana. Integraation
toteutukseen ja hallintaan puolestaan on olemassa muutamia kuvauksia, joista yksinkertaisimpana voitaneen
pitää Mitropoulos ja Tatumin (2000) esittämiä organisaation hallintamenetelmiä (taulukko 1):
- Sopimuksellinen: esim. tavoitteiden asetanta, kannustimet, suunnitelmat, viralliset säännöt ja
käytännöt
- Organisatorinen (ohjeistukset, rakenteet & epävirallinen vuorovaikutus): esim. organisaatiokaaviot,
integroivat henkilöt, koordinoivat yksiköt, standardoidut projektiraportit, toimintaa tukevat
prosessit, yhteiset kokoukset/työpajat, yhteinen työskentelytila (Big Room)
- Teknologinen: standardoitu informaatio- ja kommunikointiteknologia (BIM, Last Planner, Lync…)
Vastaavia malleja on myös esitetty (formal governance, organisational and relational arrangements ja
technological systems), mutta ydinsisältö on lähestulkoon sama. Formaali hallinto liittyy sopimukselliseen
hallintaan. Organisatoriset ja suhteelliset järjestelyt liittyvät ihmisten toimintaan, prosesseihin ja niiden
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hallintaan. Kolmas osa-alue liittyy teknologisten järjestelmien yhteistoiminnallisuuteen. Selkeästi haastavin
näistä osa-alueista on organisatorinen prosesseihin liittyvä ihmisten hallinta. Ihmisnäkökulma on
käytännössä kaikista tärkein, koska käyttöönotossa syntyy usein muutosvastarintaa, joka tulee ennakoida ja
hallita.
Taulukko 1. Integraatiomekanismit ja niiden muutokset toiminnassa.
Mekanismi
Sopimuksellinen

Suunniteltu integrointimekanismi
• Tavoitteiden asetanta (aikataulu, turvallisuus,
käytettävyys ja julkinen kuva)
• Suorituskykykannustimet

Muutokset
integrointimekanismeissa
Muutokset alihankkijoiden
kannustimissa

Muutoksen aiheuttajat
• Huomatut puutteet ja
tyytymättömyys
käytänteisiin

Avaintulosaluemittareiden
kyseenalaistaminen (julkinen kuva)
Organisatorinen

Teknologinen

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.
TVD-Taget Value Desing, Last Planner)
• Poikkiorganisatoriset kokoukset
• Jaettu tila Big Room
• Yhteiset arvot ja vuorovaikutus
• BIM
• Projektipankki
• Visuaaliset ja virtuaaliset työkalut

Uudet roolit ja työnkuvat
Suuri avainhenkilöiden vaihtuvuus
(esim. suunnittelupäällikkö)
Alihankkijoiden integrointi
riskienhallintaan

• Odottamattomat
muutokset ulkoisissa
olosuhteissa
• Oppiminen
• Huomatut puutteet

Elykeskus lisättiin allianssin
johtoryhmään sekä edustajia
alaryhmiin
Innovaatioprosessin kevennys
Big Room työskentelyn muutokset
BIM:n käytön lisääminen

• Oppiminen

Last Planner työskentelytavan
muutokset

Yhteistyön syvyydelle on olemassa jatkumo, joka Cousins ja Spekman, (2003) esittäneet eräänlaisena
yhteistyösuhteiden kehitysvaiheina (kuva 1), jota voisi myös tulkita eräänlaisen yhteystyön maturiteettina.
Kumppanuussuhteiden kehitysjatkumon ensimmäinen vaihe on 1) avoimeen neuvotteluun perustuva, eli
yksittäisiin sopimussuhteisiin perustuva yhteistyö. Yhteistyövaiheessa 2) ‘cooperation stage’ toimijat
muodostavat pidempiä yhteystyösuhteita ja samalla tarvittavien erilaisten yhteistyösuhteiden määrää
voidaan aktiivisesti vähentää. 3) ‘Coordination’ vaiheessa jo yhdistetyt informaatiovirrat toimijoiden välillä
mahdollistavat rutiinimaista yhteistoimintaa. Edistyneissä toimitusketjuissa kaikki tärkeimmät toimittajaasiakassuhteet ovat saavuttaneet coordination tai cooperation askeleet. Systemaattinen koordinaatio
‘systematic coordination’ sisältää toimijoiden yhteisiä ennakoivia toimenpiteitä esimerkiksi hukan
poistamiseksi. 4) Collaboraatio –vaiheessa toimijaverkosto kehittää yhdessä menetelmiä ja työkaluja
toiminnan hyötyjen maksimoimiseksi. Tämä puolestaan vaatii syvää luottamusta, sitoutumista, resurssien
jakoa sekä osaamisen yhdistämistä toimijoiden välillä. Kaikkien toimittajasuhteiden ei kuitenkaan tarvitse
olla Collaboraatio -tasolla. (Cousins & Spekman, 2003; Laiho, 2015)

Kuva 1. Toimitusketjun osapuolten välisen yhteistyön jatkumo, joka kuvaa yhteistyön syvyyttä (Cousins &
Spekman, 2003; Laiho, 2015)
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2.3 Integraation perusta
Rakennusteollisuuden uudet hankintamallit painottavat integraation ja yhteistyön merkitystä eri toimijoiden
välillä projektien menestyksekkäässä toteutuksessa. Vastuun- ja riskinjako sekä kannustimet motivoivat
rakennusprojektin osapuolia monialaiseen integraatioon yhteistyön kautta. Rakennusalalla integraatiota
tulee pitää organisatorisena valmiutena, joka on yhtä tärkeässä roolissa projektin onnistumisen kannalta kuin
työntekijöiden tekninen asiantuntemus (Mitropoulos & Tatum 2000). Fischerin (1989) mukaan suunnittelun
ja rakentamisen integraatio tarkoittaa tiedon, osaamisen ja tavoitteiden jakamista eri osapuolten välillä.
Määritelmässä korostuu rakennusteollisuuden työskentelytapa, joka edellyttää, että eri organisaatiot
työskentelevät yhteisen tavoitteen eteen halutun tuloksen saavuttamiseksi.
Rakennusteollisuudessa projektin integraatiota hallitaan yleensä erilaisilla virallisilla ja epävirallisilla
integraatiomekanismeilla. Yleisesti käytetty jaottelu jakaa integraatiomekanismit kolmeen aiemmin
mainittuun päätyyppiin: sopimuksellisiin, organisatorisiin ja teknologisiin (Mitropoulos & Tatum 2000).
Yhteistyö on yhteisiin päämääriin tähtäävää ihmisten välistä toimintaa, joka vahvistaa sosiaalista ja
projektijärjestelmän integraatiota. Oxfordin sanakirjan määritelmän mukaan yhteistyö on ”jonkun kanssa
työskentelyä jonkin aikaansaamiseksi”. Wood ja Gray (1991) puolestaan määrittelevät yhteistyön seuraavalla
tavalla: ”Kun ryhmä toisistaan riippumattomia osallisia ongelmaan osallistuu interaktiiviseen prosessiin
soveltaen yhteisiä sääntöjä, normeja ja rakenteita tehdäkseen aiheeseen liittyviä toimenpiteitä tai päätöksiä,
on kyse yhteistyöstä.” Thomson (2001) laajentaa Woodin ja Grayn määritelmää seuraavasti: “Yhteistyö on
prosessi, jossa toisistaan riippumattomat toimijat ovat vuorovaikutuksessa virallisten ja epävirallisten
neuvottelujen kautta luoden yhdessä sääntöjä ja rakenteita, jotka säätelevät niiden välisiä suhteita, toimintaa
ja päätöksentekoa koskien asiaa, joka toi heidät yhteen; se on prosessi, johon sisältyy jaettuja normeja ja
kaikkia osapuolia hyödyttävää vuorovaikutusta.” Shelbourn et al. (2007) tarkasteli yhteistyötä
rakennusteollisuudessa ja havaitsi, että yhteinen visio, osapuolien osallistuminen, molemminpuolinen
luottamus sekä vuorovaikutuskäytännöt, -prosessit ja -teknologiat ovat ratkaisevia tekijöitä tehokkaan
yhteistyön toteutumiseksi jokaisen strategisen osa-alueen – ihmisten, liiketoiminnan ja teknologian –
suhteen. Tästä voidaan päätellä, että yhteistyö vaikuttaa osaltaan integraation kehittymiseen.
Yhteisten työskentelytilojen on todettu tehostavan projektin integrointia ja koordinointia eri teollisuuden
aloilla (Rafii 1995; Teasley et al. 2000; Mark 2000; Khanzode & Senescu 2012). Tutkimusten mukaan tiimien
fyysinen läheisyys parantaa tehtäviin liittyviä prosesseja ja ihmisten välistä kanssakäymistä (Hoegl et al.
2004), kannustaa epäviralliseen vuorovaikutukseen, edistää yhteishengen ja sosiaalisten normien
syntymistä, jouduttaa ongelmanratkaisuprosesseja, tukee oppimista (Rafii, 1995; Teasley et al. 2000, Alhava
et al. 2015), estää viivästyksiä päätöksenteossa (Khanzode et al. 2008; Tsao & Beikmann 2012) ja vähentää
virheiden määrää kehitystyössä (Muthumanickam 2012). Lisäksi yhteisissä tiloissa toimivan projektitiimin
osaaminen ja tietotaito heijastuvat positiivisesti projektin tuloksiin (Baiden, 2006).
Vaikka yhteisessä työympäristössä toimimisen päätavoitteena on parantaa yhteistyötä projektin osapuolten
välillä kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen lisäämisen avulla (esim. Cohen 2010; Khanzode & Senescu 2012),
jotkut tutkijat ovat osoittaneet, että yhteisissä tiloissa työskentely vaikuttaa positiivisesti myös
neuvottelukäyttäytymiseen (Raisbeck et al., 2010). Molemminpuolisen luottamuksen rakentamisen on myös
havaittu vaikuttavan tiedonjako- ja integraatiohalukkuuteen. Coradi et al. (2014) tarkastelivat
lääketeollisuudessa toimivan tutkimus- ja kehitystiimin työskentelyä monitilaympäristössä ja havaitsivat, että
tutkimus- ja kehitystiimin toimiminen yhteisissä tiloissa lisää kasvokkaista vuorovaikutusta, joka puolestaan
lisää tiedonjakoa. Boutellierin et al. (2008) tutkimus puolestaan osoittaa, että siirtymä perinteisestä
solutoimistosta monitilatoimistoon lisää tiimin vuorovaikutuksen tehokkuutta ja vähentää
vuorovaikutustilanteiden keskimääräistä kestoa kolmannekseen. Pattin et al. (1997) mukaan säännölliset
kasvokkaiset kohtaamiset ovat yhteydessä projektin menestykseen etätyöskentelynä suoritettavassa
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tuotekehityksessä. Niin ikään Rocco (1998) esittää, että tiimin jäsenten tulisi tavata säännöllisesti ja osallistua
tiiminrakennustoimintaan luodakseen pysyvää luottamusta, mikä vaikuttaa positiivisesti projektituloksiin.
Ketterässä ohjelmistokehityksessä vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen nopeus tiimin jäsenten välillä on
oleellista, jotta hankekehityksessä tapahtuviin muutoksiin voidaan reagoida nopeasti. Strode et al. (2012)
esittelee tutkimuksessaan koordinointistrategiamallin, joka korostaa projektitiimin jäsenten lähekkäisyyttä
ja tavoitettavuutta ketterässä ohjelmistokehityksessä. Tutkimuksen mukaan koordinoinnin ongelmat
aiheutuvat yleensä projektin jäsenten lähekkäisyyden ja tavoitettavuuden puutteesta. Ketterissä metodeissa
myös loppukäyttäjän tai asiakkaan fyysinen läsnäolo paikan päällä on tärkeässä roolissa asiakkaan tarpeiden
täyttämiseksi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.
Big Room käsitteen perusta löytyy Toyotan tuotekehityksestä, missä sen haluttiin lisäävän
poikkiorganisatorista yhteistyötä; keskustelemaan esille nostetuista ongelmista, innovoimaan ja tekemään
yhteisiä päätöksiä. Se on ollut olennaisessa roolissa läpimenoajan parantamisessa Toyotan autotuotannossa
(Morgan & Liker 2006). Obeyan tapauksessa eri insinööriryhmien tiiminvetäjät välittävät tietoa
projektinhallinnan ja suunnittelijoiden välillä. Obeyassa painotetaan alojen välistä yhteistyötä ja tiedon
visualisointia yhteisessä projektitilassa, joka vaihtaa sijaintia prosessin edetessä.
Avaruusteollisuudessa Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallintoviraston NASAn Jet Propulsion laboratory on
hyödyntänyt yhteistä työskentelytilaa tuodakseen yhteen kokeneen suunnittelijatiimin, jota kutsutaan
nimellä Team X. Tiimin jäsenet suorittavat toisistaan riippuvaisia tehtäviä yhteisessä tilassa, mikä
mahdollistaa erittäin nopean suunnittelun (Mark 2002). Yhteistyötilan vapaa vuorovaikutus ja visuaaliset
elementit tekevät kehitystiimin työn erittäin näkyväksi. Menestystarinan takaa löytyy menetelmä nimeltä
Integrated Concurrent Engineering (ICE), joka keskittyy viiveen lyhentämiseen teknisissä
suunnitteluprosesseissa (Chachere et al. 2009).

2.4 Yhteistoiminnallisuutta edistävät toimintatavat ja työkalut rakennusteollisuudessa
Yhteisissä tiloissa työskentelyä on tutkittu rakennusteollisuudessa enemmän uusien yhteishankinnan
muotojen kehittämisen myötä. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia yhteisen työskentelytilan konsepteja, jotka
korostavat kasvokkaista vuorovaikutusta, nykyaikaista teknologiaa ja suunnittelutehtävien rinnakkaisuutta.
Konseptien peruselementeissä on hienovaraisia eroja, sillä virtuaalisen teknologian vahva kehitys ja uudet
hankintamuodot ovat osaltaan muokanneet menetelmiä viime vuosikymmenien aikana.
Interactive workspace eli interaktiivinen työtila on Stanfordifn yliopiston Center of Integrated Facility
Engineering -keskuksen kehittämä konsepti, jonka tavoitteena on tukea yhteistyötä
rakennuttamisinsinöörien ja urakoitsijoiden välillä kasvokkaisen vuorovaikutuksen ja kannettavien
tietokoneiden tai pöytäkoneiden kautta hallinnoitujen interaktiivisten näyttöjen avulla (Johanson & Fox,
2004). Interaktiivista työtilaa käytetään erilaisissa käynnissä oleviin projekteihin liittyvissä kokouksissa, ei
vakituisessa yhteisessä työskentelytilassa. Leichtin et al. (2009) mukaan interaktiivisessa työtilassa
suoritettujen suunnittelutehtävien on oltava monialaisia ja niillä on oltava selkeät tavoitteet, jotta päästään
haluttuihin tuloksiin. Työskentelytilojen kehityksessä on korostettu interaktiivista työtilaa, uusinta
teknologiaa, sosiaalista kanssakäymistä ja tehtävien rinnakkaisuutta tehokkaan yhteistyön saavuttamiseksi
(Leicht et al., 2009).
Nykyisin ehkäpä tunnetuin yhteisen työskentelytilan konsepti on Big Room, joka hyödyntää paranneltuja
suunnittelumenetelmiä kuten Integrated Concurrent Engineering (ICE) (Chachere et al., 2009) ja Virtual
Design and Construction (VDC) (Khanzode et al., 2008) tukeakseen yhteisessä tilassa toimivan, eri
organisaatioiden edustajista koostuva tiimin onnistunutta hankekehitystä. ICE:n tavoite on maksimoida
suunnittelutehtävien rinnakkaisuus prosessin jouduttamiseksi, kun taas VDC tähtää organisaatioiden väliseen
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yhteistyöhön projektin tavoitteen, organisaation ja prosessien virtuaalisten kuvausten avulla. Lean
Construction Instituutin (2015) mukaan Big Room mahdollistaa yhteistoiminnallisen työn ja toiminnan. Big
Room -ympäristössä suurin osa projektitiimistä työskentelee samassa tilassa, mutta monissa tapauksissa
yhteisessä tilassa työskennellään vain 2-3 päivänä viikossa. Big Room -ympäristössä viimeisimmät tiedot
tavoittavat tiimin jäsenet nopeammin ja yhtäaikainen työskentely helpottuu, mikä entisestään vähentää
hukattua aikaa (Khanzode & Senescu 2012). Raisbeck et al., (2010) näkee yhtäläisyyksiä Big Room ympäristössä käytettyjen suunnittelumenetelmien ja NASAn yhteisen työskentelytilan menetelmien välillä.
Koska jatkuvien resurssien löytäminen yhteisen työskentelytilan hyödyntämiseksi integraatiomekanismina
voi olla haasteellista pienemmille projekteille, niitä varten on kehitetty Intensive Big Room -konsepti, joka
mahdollistaa yhteistoiminnallisen suunnitteluprosessin aikataulutettujen intensiivisten yhteistyösessioiden
puitteissa (Alhava et al., 2015). Intensive Big Room -konseptin lähtökohtana on rakennuksen tietomallin,
jalostettujen ICE-käytäntöjen ja Big Room -menetelmien käyttö. Jatkuvan fyysisen yhteistyön sijasta Intensive
Big Room -konseptissa hyödynnetään samanaikaisia, johdettuja yhteistyösessioita, joiden ansiosta
suunnitteluprosessin viivettä saadaan lyhennettyä.
Useat tutkimukset mainitsevat Big Room -konseptin haasteeksi jatkuvan läsnäolovaatimuksen. Tämän lisäksi
yhteisen työskentelytilan toteuttamista vaikeuttaa se, että usein projektin jäsenet ovat maantieteellisesti
kaukana toisistaan. Virtuaalinen teknologia onkin nähty ratkaisuna fyysisen läsnäolon ongelmiin (Dave et al.
2015), sillä nykyaikainen teknologia mahdollistaa virtuaalisen yhteistyön. Daven et al. (2015) Virtual Big Room
(ViBR) -konseptissa tuote- ja prosessimallinnus sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumistyökalut muodostavat
yhdessä virtuaalisen yhteistyöalustan.
Edellä esiteltyjen konseptien lisäksi yhteiseen työskentelytilaan on tutkimuksessa viitattu yleisillä käsitteillä.
Esimerkiksi Kokkonen ja Vaagaasar (2017) käyttävät termiä collaborative space eli yhteistyötila synonyyminä
Big Room -konseptille kuvaillakseen projektin jäsenten yhteistä työskentelytilaa. Bosch-Sijtsema ja Tjell
(2017) puolestaan käyttävät tutkimastaan ilmiöstä termiä project space eli projektitila. Heidän
tutkimusnäkökulmassaan korostuu projektitilan rooli sosiaalisena ympäristönä, jossa tehdään yhteistyötä ja
jaetaan tietoa. Taulukko 2 tiivistää yhteistä työtilaa rakennusteollisuudessa kuvaamaan käytetyt käsitteet.
Taulukko 2. Yhteisten työtilojen lähestymistavat.
Menetelmä
Interactive workspace
eli interaktiivinen
työtila
Integrated Big Room

Kuvaus
Virtuaalisen ympäristön osa, jossa fyysiset tilat mahdollistavat ajasta ja paikasta
riippumattoman ja intuitiivisen vuorovaikutuksen virtuaalisten sisältöjen kanssa.

Virtual Big Room
(ViBR)
Collaborative space
eli yhteistyötila

Fyysinen tila, joka tuo yhteen suunnittelijat, rakentajat ja usein myös
laitosoperaattorit. Konseptissa korostuvat täysin samassa tilassa toimiva projektitiimi,
sosiaaliset suhteet, rakennuksen tietomallin (Building Information Modelling eli BIM)
ja Integrated Concurrent Engineering (ICE) -menetelmän käyttö suunnittelussa.
Menetelmä, joka lisää kasvokkaista yhteistyötä alojen välillä yhdistämällä
rakennuksen tietomallin sekä ICE- ja Big Room -menetelmien jatkuvan kehittämisen.
Lisäksi konseptissa korostuu Last Planner -järjestelmän käyttö.
Yhteinen virtuaalinen työskentelytila, joka hyödyntää virtuaalista teknologiaa kuten
rakennuksen tietomallia ja virtuaalisia yhteistoimintatyökaluja.
Projektin jäsenet eri yrityksistä toimivat virallisesti ja epävirallisesti fyysisesti
yhteisessä tilassa, joka on suunniteltu tukemaan yhteistoiminnallista työskentelytapaa

Project space eli
projektitila

Projektitiimin yhteinen työskentelytila, jota tarkastellaan sosiaalisena ilmiönä
yhteistyön ja tiedonjaon näkökulmista

Intensive Big Room

Johanson & Fox,
(2004); Leicht et
al. (2009)
Khanzode &
Senescu (2012)

Alhava et al.
(2015)
Dave et al. (2015)
Hua et al. (2010),
Kokkonen &
Vaagaasar (2017)
Sijtsema & Tjell
(2017)

Yhteistoiminallisuuden ja Big Room toiminnan perustana voidaan pitää melko suurilukuista ja laajaakin
työkalujen ja menetelmien kirjoa, joilla integroitumista. Työkalujen (taulukko 3) avulla halutaan ihmisten
noudattavan suunniteltua prosessia, jolla toiminta tehostuu yhteistyön kautta. Johdon tehtävä on määrittää
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työkalut sellaisiksi, että ihmiset saadaan toimimaan prosessin mukaan. Työkalu ei ole itsetarkoitus tai keino
päästä lopputulokseen, vaan mekanismi, jolla yhteistoiminnallisuus saadaan aikaan. Työkalut eivät ole
erillisiä, vaan toimivat osin päällekkäin, kuten Last Planner (suorittavan tason tarpeeseen perustuva
aikataulusuunnittelu) ja Kanban (imuohjaukseen perustuva tuotannonohjaus).
Taulukko 3. Kooste työkaluista ja menetelmistä, joita voidaan soveltaa Big Room –toiminnassa.
Työkalu/menetelmä
Target Value Design

Choosing by
Advantages
Set Based Design
Last Planner System

JIT
Tahtiaika
Kanban

Value Stream
Mapping – VSM
Tuotannon
tasapainottaminen –
Heijunka
Standardointi
Poka-Yoke
5S

Visuaalinen ohjaus

Andon

5xWhy/5xMiksi
A3

SPC ja Six sigma
Hukan eliminointi
FMEA

Pääsisältö
Tilaajan tavoitteisiin suunnittelulla tarkoitetaan yhteistoiminnallista suunnitteluprosessia, johon
osallistuvat tilaajat ja käyttäjät, suunnittelijat, rakentajat kustannuslaskijoineen sekä avainalihankkijat.
Prosessin tavoitteena on yhteistyössä suunnitella ratkaisut ja niiden toteuttaminen siten, että
varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto tilaajalle ja käyttäjille. Budjetti on yksi
suunnittelukriteereistä.
Toimintamalli/työkalu päätöksentekoon, jossa lähtökohtana on erilaisten laadullisten ja määrällisten
tekijöiden (factor) etujen vertailu
Soveltaa rinnakkaissuunnittelun periaatetta tutkimalla erilaisia toteutusvaihtoehtoja esim. tuotannossa.
Menetelmä pakottaa toimijoiden yhteiseen detaljitason suunnitteluun ja toteutuksen modulaarisuuteen.
Projektituotannon ohjausmenettely, jonka avulla pyritään häiriöttömään ja tehokkaaseen
aikataulutehtävien toteuttamiseen. Last Planner tarkoittaa sananmukaisesti viimeistä suunnittelijaa.
Tuotannossa, esim. rakennustyömaalla, viimeinen suunnittelija on se henkilö, joka toimeenpanee tehtäviä.
Juuri oikeaan tarpeeseen. Imuohjauksen periaate, joka noudattaa taaksepäin ajoitusta.
Stardardoidut työvaiheen ajat.
Kanban (kortti-/laatikkojärjestelmä) on imuohjaukseen perustuva tuotannonohjausjärjestelmä, joka auttaa
määrittämään, mitä pitää tuottaa, milloin ja millaisissa määrissä. Viestimekanismi, jolla seuraava työvaihe
tilaa työtä edelliseltä.
Arvoketjuanalyysi on viisivaiheinen (arvon määritys, määritä prosessi, eliminoi hukkaa, imuohjaus,
jatkuvaparantaminen) asiakasarvon määrittelyn menetelmä. Paljon erilaisia käytännön toteutusvariaatiota
Tuotannon aikatauluttamisen menetelmä, jolla eri tuotteiden tuotanto järjestetään siten, että eri
tuotteiden eroavaisuuksista aiheutuvat vaihtelut tasoittuvat tuotannossa. Erityisesti alihankkijoiden
suuntaan.
Selkeät yhtenäiset menettelytavat, jotka tehokkaasti yhdistävät ihmiset, materiaalit, prosessit, teknologian
sekä laitteet laadun, tehokkuuden, turvallisuuden sekä arvattavuuden ylläpitämiseksi.
Menettelyt joilla tavoitellaan inhimillisten virheiden poistamista. Niillä eliminoidaan virhemahdollisuuksia.
Ne estävät vääränlaisen käyttämisen tai toiminnan. Ohjeistus jonka avulla ei voi tehdä väärin.
Tarkoituksena on (hajonnan pienentäminen ja hukan vähentäminen) luoda kurinalainen, visuaalinen, siisti
ja hyvin järjestetty työympäristö. Lajittele (Sort), Järjestä (Set in order), Puhdista (Shine), Standardoi
(Standardize), Ylläpidä (Sustain).
Työn ja työpisteen visualisointi. Visuaaliseen ohjaukseen kuuluu, että työkalujen ja materiaalien paikat on
selvästi merkitty. Visuaalista ohjausta voidaan hyödyntää myös monilla muilla alueilla, esimerkiksi
tarkastuspisteet näytetään selkeillä merkeillä tai materiaalin paikat näytetään värikoodeilla.
Kontrollointimenetelmä, jolla jokainen työntekijä voi kutsua apua ja pysäyttää tuotantolinjan. Havaittuaan
virheen työntekijä saa hälytettyä apua, jotta virhe saadaan korjattua. Vaikka hetkellisesti tuotanto kärsii
linjan pysäytyksestä, kokonaistehokkuus lisääntyy, koska jokainen linjan pysäyttämiseen johtanut virhe
analysoidaan ja sen toistuminen pyritään estämään. Andonin avulla ongelmat tuodaan esille ja korjataan
hyvän laadun saavuttamiseksi.
Ongelmanratkaisumenetelmä, jonka avulla etsitään juurisyyt todettuihin ongelmiin kysymällä 5 kertaa
miksi jokin asia tapahtuu.
Ongelmaratkaisujen tai ratkaistujen ongelmien informaatiotaulut. Visualisoi ja tiivistää ongelman yhdelle
A3 -paperille siten, että yhteisymmärrys havaitusta ongelmasta ja tarvittavista kehittämistoimenpiteistä
voidaan saavuttaa. A3-raportin perusrakenne sisältää kuvauksen ongelman taustasta, prosessin nykytilan,
tavoitteet, analyysin juurisyistä, vastatoimenpiteet sekä kehittämis- ja seurantasuunnitelman.
Tilastollisen prosessiohjauksen työkalupakki, jolla tilastomatematiikan keinojen perusteella pyritään
hallitsemaan hajontaa.
Toiminnan jatkuva parantaminen eliminoimalla hukkaa. Toimintojen luokittelu arvoa lisääviin VA, arvoa
lisäämättömiin NVA ja arvoa lisäämättömiin mutta välttämättömiin NNVA. (Muda, Muri ja Mura).
vika- ja vaikutusanalyysi (Failure Mode and Effects Analysis) on systemaattisesti etenevä riskien
analysointimenetelmä. Analyysin lähtökohtana on pyrkiä tunnistamaan kaikki järjestelmän alimman tason
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Tuotetiedon hallinta
Henkilöstön
osallistamisen
menettelyt
Kata
Gemba walk

osille ominaiset vikaantumistavat eli vikamuodot. Jokainen tunnistettu vikaantumistapa arvioidaan sekä
paikallisesti että sen järjestelmän ylemmälle tasolle aiheuttaman seurauksen mukaan. Seurauksiltaan
merkittävimmille vikamuodoille pyritään analyysin aikana määrittämään keinoja vikamuodon
ehkäisemiseksi tai siitä aiheutuvien seurausten lieventämiseksi.
Rakennettavan kohteen yhteinen digitaalinen tietojärjestelmä hankkeen kaikille osapuolille.
Erilaiset menettelyt henkilöstön osallistamiseen jatkuvaan parantamiseen; innovaatiojärjestelmät,
aloitejärjestelmät, aloitelaatikot.
Kehittämisen toimintamalli, jolla hankkeen yksilöt saadaan noudattamaan haluttua prosessia, haluttuja
rutiineja. Kehittämisen työkalu hankkeen toimintatapojen ja pelisääntöjen noudattamiseksi.
Tapa tutustua hankkeen lattiatason ongelmiin eli se on työtapa, jossa tutkitaan ongelmia siellä missä työ
tehdään. Tarkoittaa johtamista kävellen eli mennään sinne missä toiminta tapahtuu. Johtaminen ei
tapahdu kirjoituspöydän takaa vaan todellisella tuotantopaikalla.

2.5 Yhteistoiminnallisuuden elementit rakennusteollisuudessa
Tiiminä työskentely yhteisessä tilassa on tutkimuksen valossa yksi tiimin yhtenäisyyttä ja monenvälisiä
rakennusprojekteja edistävistä avainkäytännöistä (Ibrahim et al. 2013). Aapaojan et al. (2013) mukaan
jatkuva vuorovaikutus ja kanssakäyminen sekä yhteistyön tuloksena syntyvä kulttuurin muutos ovat
olennaisessa roolissa tiimin yhtenäisyyden kehityksessä. Useat tutkimukset esittävät yhteistä työtilaa yhtenä
suunnittelun integrointia tukevista tekijöistä rakennuksen tietomallin (e.g. Knapp et al. 2014) ja Integrated
Concurrent Engineering -menetelmän rinnalle (Khanzode 2008; Fundli & Drevland 2014; Alhava et al. 2015).
Näin ollen yhteisessä tilassa työskenteleviä projektitiimejä koskeva tutkimus korostaa teknologista,
prosessuaalista ja sosiaalista integraatiota. Tiimityöskentely yhteisessä tilassa voidaan nähdä menetelmänä,
joka helpottaa tehtävien, aikataulun ja organisaatioiden välisten suhteiden hallintaa monenvälisissä
rakennusprojekteissa. Nämä eri hallinnoinnin alueet ovat myös vahvasti riippuvaisia toisistaan – esimerkiksi
tehtävien riippuvuus toisistaan vaikuttaa aikatauluihin, ja ihmisten väliset suhteet vaikuttavat heidän
halukkuuteensa jakaa tietoa. Lisäksi tilasuunnittelu on suuressa roolissa sosiaalisen kanssakäymisen
kannalta.
Monet asiat voivat edistää työskentelytehokkuutta, mutta tutkimuksessa on kiinnitetty vähemmän huomiota
itse työn hallintaan yhteistyötilassa. Pelkkä yhteisessä tilassa työskentely ei itsessään lisää yhteistyötä.
Monialainen yhteistyö eri organisaatioiden edustajien välillä vaatii integrointiprosesseja ja
hallintakäytäntöjä, jotka helpottavat tiimissä työskentelyä.
Yhteisessä tilassa työskentelyä käsittelevät tutkimukset korostavat fasilitoijan roolia. Kokkonen et al. (2016)
on tutkinut fasilitoinnin vaikutusta yhteisprojektien menestykseen ja erottaa kolme fasilitoinnin
pääelementtiä: ryhmäprosessien fasilitointi, sisältöjen fasilitointi ja asiantuntemuksella fasilitointi. He käyvät
läpi eri fasilitoinnin menetelmät virallisissa ja epävirallisissa tapaamisissa. Virallisissa, kerran kahdessa
viikossa pidetyissä suunnittelukokouksissa fasilitoinnin tavoitteena on ohjata ajattelua ja keskustelua sekä
hallita ryhmän vuorovaikutusta. Epävirallisissa, ennalta sovituissa suunnittelijoiden yhteistyökokouksissa,
joissa osallistujat voivat ottaa asioita esille, fasilitoijan tehtävänä on selkeyttää ja integroida tietoa, luoda
osallistava ympäristö ja hyödyntää sopivaa teknologiaa. Fasilitoinnin kolmas elementti on yhteistyön
fasilitoijan asiantuntemus, jolla on suurempi merkitys virallisissa kokouksissa.
Big Room tarjoaa kontekstin, jossa fyysisen tilan ja toiminnan, sääntöjen ja vastuualueiden suunnittelu
korostuu. Fyysinen tila ei itsessään ole tärkeä, mutta se mahdollistaa eri pysyvistä organisaatioista tulevien
työntekijöiden toimimisen väliaikaisessa organisaatiossa eli projektissa. Fyysinen tila tekee mahdolliseksi
avoimen vuorovaikutuksen ihmisten välillä (Dave et al., 2015). Myös fasilitoijat nousevat Big Room ympäristössä tärkeään rooliin (Khanzode & Senescu, 2012). Erityisesti projektin alkuvaiheessa Big Room menetelmä edellyttää uusien roolien ja vastuualueiden omaksumista. Esimerkiksi integraatiota edistävät
toimet (Hietajärvi et al., 2017a) ja projektin tietomallit vaativat erityistä huomiota. Myöhemmässä vaiheessa
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näiden tehtävien tulisi tulla osaksi projektipäällikön yleistä vastuuta tehokkaan projektinhallinnan
takaamiseksi.
Mitä tulee toimintatapaan, lean-filosofian soveltaminen edellyttää tiimityöskentelyä, samanaikaista
työskentelyä, osallistumista ja systemointia aikaisessa vaiheessa sekä jatkuvaa kehittämistä. Visuaalinen
hallinta puolestaan tarjoaa menetelmiä, jotka keskittyvät vuorovaikutuksen ja tiedonjaon parantamiseen
erilaisten työkalujen avulla. Visuaalista hallintaa Big Room -ympäristössä helpottavien tekijöiden
tunnistamiseksi on otettava huomioon kolme päätekijää – konteksti, toimintatapa ja visuaalisen hallinnan
menetelmät. Kaikkia näitä kontekstiin, toimintatapaan ja menetelmiin liittyviä tekijöitä voidaan pitää
tärkeinä visuaalisen hallinnan helpottamiseksi Big Room –ympäristössä, mikä edelleen johtaa
yhteistoiminnallisuuteen.
Taulukko 4. Visuaalisen hallinnan tekijät Big Room toiminnassa.
Näkökulma
Big Room
konteksti

Tekijä
Tilat
Pelisääntöjen, toimintatapojen ja
vastuiden suunnittelu ja määrittely
Fasilitaattori
Tiimityö

Lean
toimintatapa

Yhtäaikainen työskentely ja aikainen
osallistuminen
Systematisointi ja jatkuva parantaminen

Visuaaliset
menetelmät

Kommunikaatio ja informaation
jakaminen
Työkalut

menetelmän kuvaus
Fyysinen tai virtuaalinen Big Room tila
Yhteiset ja yhdessä sovitut pelisäännöt ja toimintatavat
Tiimityötä tukeva toimintatapa (yhteistoiminnallisuuden
koordinaatio, informaation hallinnan koordinaatio)
Yhteistyö sisältää toisten osapuolten ja ihmisten kunnioituksen
ja rehellisyyden (vähentää hukkaa ja turhaa työtä)
Rinnakkainen työskentely ongelmanratkaisussa ja kaikkein
osaamisen hyödyntämisessä
Systemaattinen työskentely mahdollistaa jatkuvan parantamisen
ja kehityksen
Yhteisten tavoitteiden määrittely osapuolten kesken
(rakentamisen kohteesta ja rakentamisen prosessista
Työkalut ja tekniset ratkaisut yhteistyölle

2.6 Yhteistoiminnallisuuden prosessi rakennusteollisuudessa
Yhteistoiminnallisuuden hallinta tai paremminkin johtaminen korostuu projekteissa, joissa osapuolten määrä
nousee suureksi tai hankkeen koko tai kompleksisuus kasvaa. Tämän takia on perusteltua ajatella
yhteistoiminallisuutta omana osaprosessina hankkeen toteutuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että
yhteistoiminnallisuudella pitää olla prosessin omistaja – taho joka on välittömästi vastuussa
yhteistoiminnallisuuden suunnittelusta, organisoinnista, ihmisten johtamisesta sekä koko toiminnan
koordinaatiosta ja kehittämisestä toteutuksen aikana. Morgan ja Liker (2006) ovat esittäneet toiminnan
kehittämisen perustaksi PPT –logiikan, jossa ideana on hyödyntää työkaluja ja menettelyjä (T), jotta ihmiset
(P) saadaan noudattamaan prosessia (P). Johtamisen peruslogiikka puolestaan sisältää neljä vaihetta
planning, organising, leading and controlling. Nämä yhdistettynä yhteistoiminnallisuus rakennushankkeessa
saadaan aikaan soveltamalla työkaluja ja metodeja siten että niitä noudattamalla seurauksena on
”automaattisesti” yhteinen toiminta.
Yhteistoiminnallisuuden prosessi tulee ymmärtää ennen kaikkea PPT –logiikan kautta, jossa tavoitteena on
yhteistoiminnallisuus ja sitä kautta menestyksellinen projekti. Työkalut ja menettelyt ovat keinoja saavuttaa
tavoite eivät itsetarkoitus. Johtamisen näkökulmasta olennaista on, että prosessin käyttöönotossa
panostetaan koulutukseen ja oppimiseen, sillä käsillä lienee isoimpia muutoksia, mitä rakennushankkeen
toteutuksessa on tapahtunut pitkään aikaan. Yhteistoiminnallisuuden kautta saavutetaan motivaatio ja
kyvykkyys toimia yhteisten tavoitteiden eteen, mikä edelleen jalostuu systemaattiseen ja ketterään
päätöksentekokyvykkyyteen hankeen aikana.
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Kuva 2. Yksittäisten menetelmien rooli yhteistoiminnallisuuden prosessissa ja työkalujen käytön lopullinen
tavoite.
Kirjallisuus nostaa esiin suuren määrän erilaisia työkaluja tai menetelmiä, jotka tukevat ja edistävät
integraation toteutumista. Näiden menetelmien käyttöönottoon ja hyödyntämiseen liittyy kuitenkin oma
vaikeutensa, koska menetelmiä on paljon ja niiden oppiminen on oma työnsä. Lisäksi niiden käyttöönotto
vaatii toimintatapojen muuttamista. Eräs ongelmista muodostuu siitä, että rakennushankkeelle tyypilliseen
tapaan hankkeen eri vaiheissa eri osapuolten roolit ovat erilaiset, mikä osaltaan vaatii myös
yhteistoiminnallisuuden ymmärtämistä kokonaisena prosessina. Kun yhteistoiminnallisuutta pyritään
yksinkertaistamaan ja konkretisoimaan, niin yhteistoiminnallisuuden osa-alueet voidaan jakaa neljään
pääluokkaan: Arvoa rahalle- ajattelu, Ihmisten johtaminen, Asioiden johtaminen sekä Tuotetiedon ja
informaation hallinta (kuva alla). Tämä yksinkertaistus on perusteltua erityisesti johtamisen ja
yhteistoiminnallisuuden jalkauttamisen näkökulmasta. Yhteistoiminnallisuuden osa-alueisiin voidaan liittää
esimerkiksi seuraavia työkaluja ja menetelmiä:
Arvoa rahalle- ajattelu
- Value engineering
- TVD
- Päätöksenteko (CBA, A3)
- Innovaatiotoiminnan johtaminen
Ihmisten johtaminen
- Tiimiytymisen tukiprosessit (Epäviralliset tilaisuudet, työskentely Big Roomissa)
- Yhteiset pelisäännöt
- Projektin henkilöstön johtaminen (leadership)
Asioiden johtaminen
- Big Room
- Toiminnan suunnittelu ja fasilitointi
- Dokumentointi ja raportointikäytänteet
- Visuaalinen ohjaus
- Statuksen kontrollointi ja aikataulutus
- Last Planner System
Tuotetiedon ja informaation hallinta
- Yhteiset tietojärjestelmät
- Viestinnän ja tiedottamisen käytännöt
- Tietomallintaminen
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Value engineering –
tilaajalle arvoa
tuottavien ratkaisujen ja
innovaatioiden
kehittäminen

Asoiden ja toiminnan
johtaminen – Big Room
avain tavoitteelliseen
yhteistoimintaan
yhteisessä työtilassa

Arvoa tuottava
yhteistoiminta

Tuotetiedon ja
informaation
systemaattinen hallinta
– oikea tieto, oikeassa
paikassa, oikeaan
aikaan

Ihmisten johtaminen –
tiimien ja toimijoiden
väliset suhteet
yhteistoiminnal-lisuuden
rakennus-palikoina

Kuva 3. Yhteistoiminnallisuuden osa-alueet.
Yhteistoiminnallisuuden osa-alueet ovat todellisuudessa linkittyneet toisiinsa, eikä niitä varsinaisesti voi
erottaa toisistaan esimerkiksi Last Planner on ajanhallintamenetelmä, mutta aikaan saa yhdessä toimimisen.
Yhteistoiminnallisuuden käyttöönotto on haastava erityisesti rakennusteollisuudessa, koska ala on tunnettu
projektiorientaatiostaan, missä projektin tavoitteet, vaikkakin eri osapuolille jaoteltuna tai osaoptimoituna
ohjaa osapuolia ajattelemaan projektikohtaista projektin toteutuksen tehokkuutta, eikä kehittäminen
varsinaisesti kuulu näihin tavoitteisiin.
Käytännön havaintojen perusteella esimerkiksi TVD-prosessi (sovellettuna) auttaa asiakasta ja toimittajia
ymmärtämään rakennushankkeen tavoitteet samalla tavalla ja siten välttämään ongelmia hankkeen
loppuvaiheessa. TVD-prosessilla (yhteystyöllä) saadaan myös hankkeen kustannukset ennakoitua
huomattavasti paremmin kuin perinteisillä tavoilla. Ihmisten johtaminen on kokonaisuutena kenties kaikista
vaativin osa, vaikka kuvan nelijaottelulla saadaankin erilaisia lähestymistapoja ihmisten osallistamiseen ja
sitoutumiseen. Esimerkiksi yhdessä sovitut ja hyväksytyt hankkeen pelisäännöt ohjaat ihmisiä yhteisten
tavoitteiden tavoitteluun ja keskittymään oleelliseen. Pelisääntöjen laatiminen tulee yhdistää
tiimiyttämiseen, jolloin ihmiset myös keskittyvät toiminnan olennaisiin asioihin projektissa. Asioiden
johtaminen sisältää konkreettiset koordinaatioon liittyvät tekijät, kuten esimerkiksi ajan hallinta Last
Plannerin avulla. Toteutuksen suunnittelun ja hallinnan kautta toimijat tekevät ”pakostakin” yhteistyötä ja
ottavat muiden osapuolten tekemiset huomioon. Informaation hallinta tulee suunnitella etukäteen ja
hankkeen tuotetiedolla tulee olla määriteltynä roolit, kuten omistaja sekä myös muiden osapuolten
(tuottajat, käyttäjät jne.) tulee olla määriteltynä.
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Kuva 4. Yhteistoiminnallisuuden prosessi.

2.7 Synteesi
Lähtökohtina yhteistoiminnallisuuden syntymiselle hankkeen eri vaiheissa voidaan pitää: sopimuksellista ja
organisatorista perustaa, suhdeperusteista orientaatiota, integroivia toimintatapoja sekä jatkuvan
parantamisen ja yhdessä kehittämisen kulttuuria. Näiden avulla arvoa rahalle ajattelu aikaansaa arvoa
asiakkaan rahalle parantamalla lopputuotteen laatua kustannuksia kasvattamatta, tai pienentämällä
kustannuksia, mutta säilyttäen vähintään tavoitteen mukaisen lopputuotteen laadun. Tiimiytymisen ja
ihmisten johtamisella luodaan tehokas yhteistyö, luottamus ja avoimuus projektihenkilöstön välillä.
Tuotetiedon ja informaation hallinta mahdollistaa ajantasaisen ja kaikkien saatavilla oleva rakennuksen
tuotetiedon ja tehokkaan informaation hallinnan. Asioiden johtaminen mahdollistaa tehokkaan
poikkidisipliinisen yhteistyön ja luo konkreettisen tilan yhteiselle tekemiselle. Kaiken kaikkiaan
yhteistoiminnallisuuden käyttöön ottamisessa on kyse melko isosta kulttuurinmuutoksesta, joka vaatii paljon
johtamiselta sekä erityisesti yksilöiden oppisesta, siksi koulutuksen ja osaamistason nostamisella on suuri
merkitys yhteistoiminnallisuuden onnistumisessa.
PPT –logiikan kautta Big Room muodostaa perustan, jolla yhteistoiminnallisuutta on käytännössä helpompi
rakentaa kuin ilman sitä. Fyysinen tila ei itsessään ole tärkeä, mutta se mahdollistaa eri organisaatioista
tulevien ihmisten toiminnan projektissa. Fyysinen tila tekee mahdolliseksi avoimen vuorovaikutuksen
ihmisten välillä. Big Room tarjoaa kontekstin, jossa fyysisen tilan ja toiminnan, sääntöjen ja vastuualueiden
suunnittelu korostuu.
Onnistumisen ennakkovaatimuksena on, että yhteistoiminnallisuuden prosessin toteutus vastuutetaan ja
suunnitellaan etukäteen. Eli yhteistoiminnallisuudelle pitää määritellä vastuuhenkilö – prosessin omistaja.
Ennakkosuunnittelu tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhteistoimintaa tukevista menetelmistä ja työkaluista
valitaan ne, joita erityisesti sovelletaan ja käytetään hankkeen aikana, sovitaan yhteisesti pelisääntöjen
tapaan. Kolmantena onnistumisen edellytyksenä on osaamisen lisääminen – mikäli yhteistoiminnallisuutta ja
sen toteutukseen käytettäviä menetelmiä ei kouluteta, ei sillä ole mahdollisuuttakaan onnistua. Japanilainen
Kaoru Ishikawa onkin todennut, että menetelmien pitää olla koulutettuna kaikille, muuten niitä ei käytetä,
eikä siten ole mahdollisuuttakaan saavuttaa yhteistoiminnallisuuden hyötyjä.
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3.

Virtauttaminen rakennushankkeissa

Tiivistelmä
Virtauttaminen tarkoittaa toimintaprosessien liittyvien eri vaiheiden toteuttamista peräkkäin siten, että
toiminta etenee hallitusti, resurssikuormitus on tasaista, sekä keskeneräinen toiminta on mahdollisimman
vähäistä. Tässä luvussa tarkastellaan suunnittelu- ja rakentamisprosessien virtautusta, esitetään
toimintatapoja virtautuksen aikaansaamiseksi, sekä virtautukseen liittyviä haasteita.
Suomessa on keskitytty viime aikoina pilotoimaan ja kehittämään rakennustuotannon tahtituotantomallia.
Rakennustuotannossa tahtiaikatuotannon suunnittelu voidaan karkeasti jakaa kolmeen tasoon.
Ensimmäisellä tasolla suunnitellaan hankkeelle projektirakenne aloittaen projektin loppupäästä,
imuohjausta hyödyntäen. Toisella tasolla rakennettavat tilat tai alueet jaetaan toistuviin tahtialueisiin.
Tahtialueiden lisäksi määritetään ns. ”tuotantojunan” vaunut, yhdistelemällä töitä ja työryhmiä
työpaketeiksi. Tavoitteena on, että jokaiselle tuotantojunan vaunulle on varattu vakioitu määrä aikaa,
tahtiaika, jokaisen tahtialueen toteuttamiseen. Kolmannella tasolla tarkennetaan tuotannon alkaessa
työpakettien sisällöt yhdessä työmaanjohdon ja työntekijöiden nokkamiesten kesken. Toteutusta ohjataan
päivittäisillä kokouksilla, joissa myös kerätään visualisointia ja dokumentointia varten informaatiota.
Virtautetun tuotannon käyttöönotossa on ollut haasteita useilla työmailla. Virtautustoimenpiteet täytyykin
aloittaa hankkeen alussa vaikuttamalla mm. suunnitteluratkaisuihin ja aliurakkasopimusten sisältöihin.
Suunnittelun virtauttamisen avulla tavoitellaan suunnittelun sisäisen tuottavuuden kehittämistä
huomioimalla lisäksi koko hankkeen virtaaminen. Rakentamista tukevat suunnitelmat on tuotettava siten,
että työmaalla on käytettävissä kulloinkin tarvittavat ristiriidattomat ja kattavat suunnitelmat. Projektit,
joissa suunnittelu ja toteutus limittyvät, ovat aikataulullisesti hyvin häiriöherkkiä, sillä suunnitelmien
viivästyessä myös tuotanto häiriintyy. Niissä suunnitelma-aikataulu on tahdistettava tuotantoa koskevien
aikataulujen kanssa. Onkin tärkeätä, että suunnittelijoilla on riittävästi osaavia resursseja tuottaa
hankinnassa ja toteutuksessa tarvittavat suunnitelmat ajallaan. Suunnittelun virtauttamisessa keskeistä on
hallittu ja yhteisesti sovittu ajallinen eteneminen ja keskeneräisen työn rajoittaminen. Suunnittelun
virtauttaminen on RAIN-hankkeen yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella alkutekijöissä.
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3.1

Johdanto

Virtauttaminen tarkoittaa toimintaprosessien liittyvien eri vaiheiden toteuttamista peräkkäin siten, että
toiminta etenee hallitusti, resurssikuormitus on tasaista, sekä keskeneräinen toiminta on mahdollisimman
vähäistä. Virtauttamisen lopullinen tavoite on saada tuotanto virtaamaan yksiosaisena virtauksena koko
tuotantoketjun läpi siten, että tuotanto sisältää mahdollisimman vähän hukkaa. Virtautettu tuotantomalli on
alun perin kehitetty valmistavassa teollisuudessa.
Tässä luvussa tarkastellaan suunnittelu- ja rakentamisprosessien virtautusta, esitetään toimintatapoja
virtautuksen aikaansaamiseksi, sekä virtautukseen liittyviä haasteita. Luku perustuu kirjallisuusselvitykseen,
suomalaisten rakennusalan asiantuntijoiden haastatteluihin sekä kokemuksiin virtautukseen perustuvan
tuotannonsuunnittelun jalkauttamisesta asuinkerrostalojen linjasaneerauksissa. Haastattelututkimuksen
tulokset on raportoitu kokonaisuudessaan tutkimusraportissa: Keskiniva, Junnonen & Saari (2018).

3.2

Tuotannon virtautus

Rakennushankkeet eroavat merkittävästä tehdastuotannosta, ja tämän vuoksi myös virtauttamiskeinoja
voidaan joutua räätälöimään rakennustuotannon tarpeisiin sopiviksi. Jatkuvasti muuttuvat
työmaaolosuhteet tekevät tuotannonhallinnasta ja tuotannon visuaalisesta ohjauksesta haastavaa ja
aiheuttavat läpinäkyvyysongelmia. Kun lisäksi otetaan huomioon materiaalien määrien, työvoiman hallinnan
ja työkohteiden sijainnin tai määrien muuttuminen, sekä hankkeen ja olosuhteiden epävarmuuden vaikutus,
on toiminnan kehittäminen hankkeen aikana haastavaa (Aapaoja & Haapasalo, 2014). Haastavuutta lisää
vielä se, että rakennushankkeessa on tyypillisesti hanketta varten muodostettu väliaikainen organisaatio,
jolloin osapuolet ja toimintatavat ovat toisilleen tuntemattomia eikä vakiintuneita ja yhteisesti sovittuja
toimintatapoja ole ehtinyt muodostua eikä muodostettua. Tämän vuoksi hankkeet ovat kompleksisia ja
ainutlaatuisia. Lisäksi rakennushankkeen tuloksena syntyvä uniikki tuote, rakennus, on aina hankkeessa
tehdyn yhteisen kehitystyön ja monimuotoisen suunnittelun tulos (Soto, 2007).
Rakennustuotantoa käsittelevässä kirjallisuudessa virtautusta lähestytään erilaisilla työkaluilla tai
tuotantotavoilla, joiden odotetaan mahdollistavan tarkan tuotannonsuunnittelun ja seurannan, tiiviin
yhteistoiminnan sekä lisäävän tuotannon luotettavuutta. RAIN-hankkeessa tehdyn haastattelututkimuksen
ja kirjallisuuden perusteella suomalaisen rakennustuotannon kannalta olennaisia työkaluja ja menetelmiä on
esitetty seuraavassa taulukossa 1.
Taulukko 1. Suomalaisen rakennustuotannon kannalta olennaisia
haastattelututkimuksen ja kirjallisuuden perusteella.
Menetelmä/kohde Kuvaus
Tahtituotanto
Last Planner
Esivalmistaminen
Logistiikka
Massanhallinta
infrassa
Osapuolten
sitouttaminen
Partneroituminen

työkaluja

ja

menetelmiä

Toistuvuutta sisältävien tuotannonosien tasainen toteutus. Esim. sisätyöt, julkisivut, tiet,
sillat, tunnelit ja putkilinjat.
Tuotannon yhdessä suunnittelu, seuranta ja ohjaus.
Tuotannon osien vieminen työmaalta tehdasolosuhteisiin. Laatu, mittatarkkuus,
työmaavarastoinnin vähentäminen.
Logistiikan täsmentäminen ja tilaukset hyvissä ajoin. Oikea-aikaiset toimitukset yhdessä
tarkemman muun tuotannonsuunnittelun kanssa.
Massan leikkausten, siirtojen ja taloudellisen uusiokäytön virtauttaminen esimerkiksi
tahtituotantoa noudattavaksi.
Virtautetun tuotantomallin noudattaminen suunnittelussa ja tuotannossa. Ei ainoastaan
sopimuksellinen sitoutuminen.
Esimerkiksi samojen aliurakoitsijoiden käyttäminen hankkeesta toiseen. Jatkuva
kehittyminen.
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Suomessa on keskitytty viime aikoina pilotoimaan ja kehittämään erityisesti rakennustuotannon
tahtituotantomallia. Tahtituotantomallin odotetaan tuovan ratkaisun tuotannon virtautukseen.
Tahtituotantomalli hyödyntää työkohteiden ja -sisällön toistuvuutta, minkä seurauksena tuotanto voidaan
suunnitella entistä tarkemmin ja luotettavammin (Frandson et al., 2013). Linnikin (2013) mukaan
tahtituotannosta odotetaan kuvan 1 mukaisia seurauksia.

Kuva 1. Tahtituotannonsuunnittelun seuraukset (Linnik et al., 2013).

3.2.1

Miten tuotannon virtautusta suunnitellaan?

Likerin (2004) mukaan jatkuvan virtauksen luominen vaatii visualisoinnin ja jatkuvan kehittämisen työkalujen
käyttämistä, joiden implementoinnin edellytys on tahtiaika. Rakennushankkeessa tahtiaika perustuu
etenemisnopeuteen, jossa työtehtävien tulisi ideaalisesti edetä asiakkaan tarpeet huomioiden. Käytännössä
tahtiajan määrittämisessä tulee ottaa huomioon ainakin tuotannossa tai sen osassa käytettävissä oleva aika,
käytettävissä oleva resurssimäärä, töiden sisältö, hitaimpien työvaiheiden realistinen etenemisnopeus,
työvaiheiden looginen järjestys, rakennettavien tilojen ominaisuudet, epävarmuustekijät ja suunniteltujen
tuotannon detaljien vaikutus mm. kustannuksiin ja laatuun (Frandson et al., 2013; Yassine et al., 2014).
Tehdastuotannossa tahtiajaksi asetetaan usein minuutteja tai sekunteja. Kaiser (2009) suosittelee kuitenkin
viikon tahtiaikaa rakennustuotannossa. Syyksi Kaiser esittää rakennusprosessien epävakaisuuden ja lyhyen
tahtiajan implementoinnin vaikeuden käytännössä. Käytännöstä löytyy kuitenkin esimerkkejä päivien tai jopa
tuntien tahtiajan käytöstä rakentamisessa. (Kulta, 2018; Heinonen & Seppänen, 2016) Sopiva tahtiaika
määrittyy hankekohtaisesti edellisessä kappaleessa mainittujen seikkojen perusteella.
Dlouhyn ja Binningerin mukaan (Kulta, 2018) tämänhetkinen uskomus on, että sopiva tahtikohtainen
työmäärä on 85-90 % laskennallisesta keskiarvosta. Tämä luku riippuu prosessien varmuudesta. Tällöin
esimerkiksi viikon tahtiajalla keskimäärin kaiken työn tulisi valmistua perjantaisin keskipäivään mennessä.
Sisällyttämällä 10-15 % puskuriaikaa jokaiseen tahtiin, lupauksista saadaan realistisempia, prosesseista
hallittavampia ja työvaiheiden välille parempi tasapaino. Suurempi tahtikohtainen työmäärä johtaa
useampaan viivästymiseen ja myöhästyneeseen tahtiin. Dlouhyn ja Binningerin mukaan (Kulta, 2018) on
parempi säilyttää tasapainoinen ja jatkuva prosessivirta 85-90 %:n tehokkuudella, kuin täysin optimoitu
prosessi, joka on riskialtis useille häiriöille.
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Dlouhyn (2016) mukaan tahtiaikatuotannon suunnittelu voidaan karkeasti jakaa kolmeen tasoon.
Ensimmäisellä, eli makro- tai prosessinanalyysitasolla määritetään hankkeelle geneerinen projektirakenne,
jossa on huomioitu olennaiset projektiosapuolten riippuvaisuudet hankkeen toteuttamisen näkökulmasta.
Projektirakenne suunnitellaan aloittaen projektin loppupäästä, imuohjausta hyödyntäen. Prosessianalyysin
seurauksena määrittyvät hankkeen virstanpylväät, kuten vaiheistetut luovutukset ja yhteinen visio
rakennushankkeen suorittamiselle.
Toisella, tai normitasolla, rakennettavat tilat tai alueet jaetaan toistuviin tahtialueisiin. Kuvassa 2 on esitetty
esimerkkinä asuntokorjauksen tahtialuejako. Tahtialueisiin jaossa tavoitellaan työmäärän ja kestojen
tasaisuutta, jota varten työmenekit, määrät ja töiden riippuvuudet on olennaista määrittää (Frandson et al.,
2013).

Kuva 2. Tahtituotannon aluesuunnitelma. Tahtialueet on koottu vakioiduista tilayksiköistä, jotka ovat
pienimpiä mahdollisia erillisiä toistuvia tuotantoalueita. Tahtialueiksi on valittu työn sisällöltä
samankaltaiset huoneiston osat: kylpyhuoneet ja keittiöt (vihreä väri) sekä makuuhuoneet (sininen
väri). Jokainen yksittäinen makuuhuone tai kylpyhuone on oma tahtialueensa.
Tahtialueiden lisäksi määritetään ns. ”tuotantojunan” vaunut, yhdistelemällä töitä ja työryhmiä
työpaketeiksi. Tavoitteena on, että jokaiselle tuotantojunan vaunulle on varattu vakioitu määrä aikaa,
tahtiaika, jokaisen tahtialueen toteuttamiseen. Kuva 3 havainnollistaa tuotantojunan ideaa
asuntokorjauksessa. Työn virtausta voidaan tasata työryhmien kokoa muuttamalla, työpaketteja
yhdistämällä, puskuriaikoja säätämällä, tai työmenetelmiä muuttamalla (Hagsheno et al., 2016; Dlouhy et al.,
2016)
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TALO 1
ASUNTO 6

ASUNTO 5

OHJAUS

ASUNTO 1
TYÖPAKETTI 4:
LATTIAVALU

ASUNTO 2
TYÖPAKETTI 3:
TASOITUSTYÖT

ASUNTO 4
TYÖPAKETTI 1:
PURKU

ASUNTO 3
TYÖPAKETTI 2:
TIMANTTIPORAUS

Kuva 3. Tahtituotannon tuotantojuna. Tuotantojunan vaunujen työpaketit (TP) koostuvat tahdin välein
peräkkäisissä asunnoissa toteutettavista työkokonaisuuksista. Päivän tahdilla työpaketti voi olla
esimerkiksi asunnon tai kylpyhuoneen purkutyöt (TP1), timanttiporaukset (TP2), tasoitustyöt (TP3),
lattiavalu ja jälkihoito (TP4), kylpyhuoneen laatoitustyöt (TP5), jne.
Kolmannella, eli mikro-, tai tahdinhallintatasolla tarkennetaan työpakettien sisällöt yhdessä työmaanjohdon
ja työntekijöiden nokkamiesten kesken tuotannon alkaessa. Kolmannella tasolla osapuolet sitoutetaan
tuotantomalliin, osallistamalla heidät työnkulun suunnitteluun. Toteutusta ohjataan päivittäisillä 15
minuutin kokouksilla, joissa myös kerätään visualisointia ja dokumentointia varten informaatiota. Kerätty
informaatio esitetään kokoushuoneeseen kaikkien näkyville seinätauluun. Tarvittaessa toteutuksen
ohjausväliä voidaan myös tihentää. (Dlouhy et al., 2016)
Tahtituotanto suunnitellaan tarkasti, mutta tuotantosuunnitelmaa joudutaan hiomaan jatkuvasti tuotannon
edetessä (Kulta, 2018). Pitkän ajan tavoitteena on vähentää hienosäädön tarvetta ja lisätä tehtyjen arvioiden
paikkansapitävyyttä (Binninger et al., 2017). Binningerin (2017) mainitsemia tahtituotannon olennaisia
hienosäätömekanismeja on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Tahtituotannon olennaiset hienosäätömekanismit.
Hienosäätömekanismi
Selitys
Tyhjät vaunut tai kiinteä puskuriaika.
Tuotannon vaiheiden lomittaminen.
Pehmeä aloitus.
”Jumpers”, eli monitaitoiset työntekijät.
Logistiikkaryhmän erottaminen arvon
tuottamisesta.
Vaunujen kiihdytys, hidastus,
päällekkäisyys.
Tahtialueiden koon muuttaminen.
Junan pysäytys.

Ajan varaaminen mm. kuivumisajoille tai epävarmuudelle.
Erikseen tahdistettujen ja toisiinsa liittyvien tuotantojunien kulun
optimointi. Esim. runkolinjat ja kylpyhuoneen pinnat.
Hidastettu aloitus tuotantomallin oppimista varten.
Joustavan ja monitaitoisen työvoiman hyödyntäminen työkohteiden
kesken tuotannon piikkien tasaamiseksi.
Erottamalla logistiikka omaksi ryhmäkseen lisätään työntekijöiden
tuottavuutta.
Vaunujen työnkulun optimoimista tasaisen tahdin varmistamiseksi
työryhmää, työmääriä tai työnkuvaa muokkaamalla.
Tahtialueiden koon kasvattaminen tai pienentäminen tasaisen
tahdin varmistamiseksi.
Tuotannon prosessin pysäyttäminen ongelman sattuessa.
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Tahtiaika ja Last Planner
Kaikilla tahtituotannon suunnittelun tasoilla voidaan hyödyntää Last Planner –tuotannonohjausmenetelmää
(Frandson & Tommelein, 2014; Yassine et al., 2014). Tahtituotanto koetaan erityisen jäykäksi
tuotantomalliksi (Binninger et al., 2017), koska tuotanto suunnitellaan hyvin tarkasti ja tuotannon
toistuvuudesta pyritään pitämään kiinni. Tällainen tuotantotapa vaatii realistiset tuotantosuunnitelmat.
Lisäksi tuotannonohjauksen tulee olla nopeasti reagoivaa, jopa itseohjautuvaa, jotta tuotannon virtaus ei
katkea ongelmien sattuessa. Last Plannerin koetaan lisäävän tuotannon reagointikykyä ja joustavuutta, mikä
lisää tuotantosuunnitelmien luotettavuutta ja mahdollistaa tuotannon jatkuvan kehittymisen (Ballard, 2000;
Frandson et al. 2014).
Tahtituotanto ja Last Planner voivat tukea toisiaan monilla tavoilla. Tahtituotanto tukee Last Planneria
tuomalla tuotannonsuunnitteluun virtausnäkökulman ja standardoidun työnkulun. Last Planner tarjoaa
mekanismit tahtituotannon ohjaukselle ja helpottaa myös niiden töiden suunnittelua, joihin tahtituotanto ei
sovellu (Frandson et al., 2014; Kulta, 2018).
Logistiikka
Logistiikan kehittämisen odotetaan yksinkertaistuvan tahtituotannon mahdollistamana. Tahtituotannossa
tavoitellaan tarkkaa ja luotettavaa tuotantoaikataulua. Lisäksi tuotannonsuunnittelu pyritään aloittamaan
varhain, jotta vältytään luomasta tuotantoa rajoittavia tekijöitä hankkeen alussa. Tämä on otollinen alusta
myös materiaalitoimitusten täsmentämiselle. Täsmennetty logistiikka palvelee tahtituotannon onnistumista
ja toisaalta tarkka tahtiaikataulu palvelee logistiikan täsmentämistä.
Logistiikan erottamista arvoa tuottavasta työstä on kokeiltu sekä Suomessa että kansainvälisesti (Dlouhy et
al., 2016; Heinonen & Seppänen, 2016). Ajatuksena on, että arvoa tuottavan erityisosaajan, eli työntekijän,
arvontuottoon käytetty aika maksimoidaan. Haalaus ja materiaalien järjestely taas ulkoistetaan vähemmän
kädentaitoja vaativana työnä omaksi työryhmäkseen. Tarvittaessa osan haalauksesta voi myös kohdistaa
”varamestaksi”, jos työmäärien tasaamisesta huolimatta yksittäisille työntekijöille on haastavaa kohdistaa
tahdistettu määrä työtä.
Tillin (2017) diplomityössä pyrittiin ratkaisemaan linjasaneeraustyömaan oikea-aikaisten toimitusten hallinta
ja järjestäminen. JIT-toimitusten pienet eräkoot ja työpistekohtainen varastointi olivat merkittävimmät
ratkaisut, joita tarkasteltuun hankkeeseen sovellettiin. Lisäksi logistiikka ratkaisujen vaikutuksia arvioitiin
haastattelujen avulla. Haastatteluissa selvisi, että huoneistokohtainen varastointi ja huolellinen
materiaalitarpeiden esisuunnittelu takasivat sen, että oikeat materiaalit olivat helposti saatavilla.
Ylimääräinen liikkuminen ja etsiminen vähenivät. Pientarvikkeiden järjestäminen asuntokohtaisesti oli
epäonnistunut ratkaisu ja liian vähäinen asuntojen suojaus varsinkin yksiöissä keräsi kriittistä palautetta.
Logistiikkaratkaisun merkitys ei käynyt yksiselitteisesti ilmi kvantitatiivisen analyysin tuloksista. Ostolaskujen
määrä asuntoa kohti oli kolmanneksi pienin kahdeksan hankkeen vertailussa. Tulos kuitenkin kertoi, että
materiaalihankintoja ei saatu suunniteltua niin yksityiskohtaisesti, että rautakauppanoudoilta olisi vältytty.
(Tilli, 2017)
Logistiikan järjestämisessä voidaan hyödyntää logistiikkakeskuksia (Hamzeh et al., 2007).
Logistiikkakeskukset tarjoavat virtausta auttavia palveluita, kuten varastointia, kuljetuksia ja jakelua,
kokoamista, materiaalien työkohdekohtaista ryhmittelyä ja yhteenlastausta. Logistiikkakeskuksia voidaan
hyödyntää myös yksinkertaisessa esivalmistuksessa. Toisaalta kustannussyistä esimerkiksi
työkohdekohtainen materiaalien ryhmittely voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa vasta työmaalla
kuljetuskustannusten pienentämiseksi (Heinonen & Seppänen, 2016).
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3.2.2

Mitkä ovat virtautetun tuotannon käyttöönoton haasteet ja edellytykset?

Virtautetun tuotannon käyttöönotossa on ollut haasteita useilla työmailla. Syitä käyttöönottojen
epäonnistumisille on koettu ja esitetty olevan useita.
Virtautustoimenpiteet täytyy aloittaa varhain, jotta vältyttäisiin luomasta rajoitteita hankkeen alussa.
Esimerkiksi suunnitteluratkaisuihin, aliurakkasopimusten sisältöihin ja korjaushankkeissa asukkaiden
muuttopäiviin voidaan vaikuttaa varhain. Edellä mainituista tekijöistä saadaan virtausta tukevia parhaiten,
mikäli niiden tueksi on jo tehty vähintään karkeaa tuotannonsuunnittelua.
Digitaalisuus ja seurantatieto
Toinen varhaista virtauttamista tukeva tekijä on seurantatieto. Rakennushankkeet koetaan tyypillisesti
ainutlaatuisina, eikä niistä oteta tarpeeksi oppia seuraavien hankkeiden tarpeisiin (Dlouhy et al., 2016).
Kuitenkin muun muassa tahtituotannon soveltaminen on osoittanut, että rakennushankkeiden välillä löytyy
runsaasti samankaltaisuutta, josta voidaan ottaa oppia. Esimerkiksi rakennuksen sisävalmistusvaiheen töiden
tahdistamisessa tai tahtiajan säätämisessä voidaan hyödyntää saman tai aiemman hankkeen
työmenekkitietoa. Jos työryhmä on eri kuin aiemmin, voidaan suunnittelussa käytetty työmenekki varmistaa
yhdessä suunnittelemalla ja todentaa mallityön avulla.
Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuuden toteuttaa seurantatiedon keräämistä sekä yhteistyön lisäämiseen.
Työntekijöillä voi olla mobiililaitteita, joiden avulla he voivat kirjata tehtyjä töitä sekä niihin kuluvaa aikaa.
Päätelaitteiden avulla voidaan myös parantaa osapuolten välistä viestintää sekä tiedonhallintaa. Näitä on
kokeiltu mm. Kira-Digi -hankkeessa. (Kira-Digi, 2018a). Digitaalisia työkaluja on kehitetty myös seuraamaan
materiaalitoimituksia sekä kaluston sijaintia ja käyttötunteja. (Kira-Digi, 2018b).
Päivittäisjohtaminen ja kommunikaatio
Keskeinen osa virtauttamista on tuotantosuunnitelman implementointi jokapäiväiseen työntekoon. Koska
virtautettu tuotanto eroaa yleisesti käytössä olevasta tuotantomalleista, on johtamiseen, etenkin tuotannon
alkuvaiheissa, panostettava. Suunniteltu aikataulu on viestitettävä työntekijöille riittävän ajoissa ja selkeästi,
jotta työntekijät tietävät mitä työtä ja missä heidän milloinkin pitäisi tehdä. Tämä työntekijöille tapahtuva
viestintä voidaan tehdä aloituspalaverissa tms., jossa työntekijöille kerrotaan ajallisten tavoitteiden lisäksi
muun muassa työn laadulliset vaatimukset. Lisäksi on varmistettava ensimmäisten työkohteiden osalta, että
työntekijät ovat varmasti sisäistäneet tavoitteet ja vaatimukset.
Osana päivittäisjohtamista on myös valvottava, että työt etenevät suunnitellusti ja hallitusti eikä työt hajaudu
useisiin työkohteisiin. Siksi työntekijöille on laadittava visuaalinen ja helposti omaksuttava ”lukujärjestys”,
josta he pystyvät aamuisin varmistamaan missä työkohteesta heidän on kunakin päivänä suunniteltu
tehtävän töitä ja miten päivän työt on suunniteltu etenevän. Lisäksi erityisesti virtautetun tuotannon alussa
on myös yhteistyössä työntekijöiden kanssa kehitettävä työnsisältö ja etsittävä keinoja, joilla voidaan
varmistua, että suunniteltu työpaketin kulku on häiriötön.
Resurssien käyttöaste
Virtautuksen yhtenä periaatteena on resurssien käyttöasteen pienentäminen, jotta eliminoimaton
epävarmuus ei viivytä hanketta (Modig & Ahlström, 2012; Kulta, 2018). Käytännössä rakennushankkeissa
tämä asia ymmärretään erityisesti työntekijöiden käyttöasteen pienentämisenä, toisin sanoen puskuria
varataan tuotantojunan vaunuihin. Kuitenkin myös työmaan johdon kapasiteetti tulee huomioida. Erityisesti
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uutta tuotantomallia jalkauttaessa voi riittävän kapasiteetin varmistaminen kehityksen ja
tuotannonhallinnan tarpeisiin olla tarkoituksenmukaista. Tahtiaikatuotannon yleistyessä sen odotetaan
olevan toistuvuutensa vuoksi suhteellisen itseohjautuva tuotantomalli, jossa valtaosa ongelmista ratkaistaan
jo tarkassa tuotannonsuunnitteluvaiheessa (Linnik et al., 2013).
Tarkempi tuotannonsuunnittelu, erityisesti tahtituotannossa, on virtauttamista. Tarkemmin suunniteltu
tuotanto vaatii kuitenkin epävarmuuden minimoimista, koska esimerkiksi tahtituotanto on suhteellisen
häiriöherkkä tuotantotapa (Binninger et al., 2017). Lähellekään kaikista työmaan ongelmista tuskin tullaan
kuitenkaan pääsemään eroon; materiaalitoimitukset voivat myöhästyä tai työntekijät sairastua. Tämän
vuoksi työmaalla tulee olla työnjohdollista kapasiteettia pystyä reagoimaan nopeasti haasteisiin ja
muuttamaan tarkkojakin tuotantosuunnitelmia tarvittaessa.
Keskeneräisen hankkeen virtautus
Virtautuksen käyttöönottoa on toisinaan yritetty keskeneräisiin hankkeisiin. Tällöin jo tehdyt sopimukset
rajoittavat helposti tuotantomallin muuttamista. Aliurakat voi olla muodostettu tahtituotannon
näkökulmasta haasteellisen suuriksi kokonaisuuksiksi, jolloin esimerkiksi kylpyhuonekohtainen työkohteisiin
jako tahtituotantoa varten on vaikeaa. Aliurakoitsijoilla voi olla muita urakoita sovittuna useille työmaille,
joten tehtävien päivämäärien muuttaminen ei onnistu. Lisäksi yhteisten tuotannonsuunnittelupalaverien
sopiminen ennen tuotannon alkamista on tällöin haasteellista.
Aliurakointi ja resurssit
Aliurakkasopimukset tulee tehdä virtautusta tukevaksi. Työmaan johdon ja työntekijöiden nokkamiesten
tulee osallistua virtautetun tuotannon suunnitteluun, jotta virtautuksen ydinajatus selviää työntekijöille.
Virtautuksen yhtenä tavoitteena on työmaan itseohjautuvuuden lisääntyminen jatkuvan parantamisen
mahdollistamiseksi (Linnik et al., 2013).
Virtaavan tuotannon koetaan tarvitsevan hieman tavallista enemmän työntekijöitä, jotta työntekijöiden
käyttöastetta saadaan pienennettyä (Dlouhy et al., 2016; Schöttle, 2018). Erityisesti runsaan
uudisrakentamisen aikana korjausrakentamisen resursseista taas on pulaa (Mölsä, 2018). Hankkeissa
turvaudutaan ennestään tuntemattomiin työntekijöihin, jolloin osaamattomuuden riski kasvaa. Erityisesti
lyhytkestoisissa korjaushankkeissa työntekijän korvaaminen toisella voi olla suhteellisen pitkäkestoinen
prosessi, mikä vaarantaa virtauksen.
Jalkauttaminen ja sitouttaminen
Näennäisesti virtautustoimenpiteitä on vaivatonta keksiä. Kartoitukset, laatupiirit, lisätyövoima, nostimet,
sovellukset, pikamassat ja esivalmisteet, seuranta ja ohjaus voivat tehdä tuotannosta virtaavampia.
Tuotannossa vältellään kuitenkin tyypillisesti ylimääräisiksi koettuja kustannuksia. Käytännössä useat
virtautustoimenpiteet ovat kustannuslisiä, joiden odotetaan lisäävän tuotannon luotettavuutta ja laatua,
pienentäen täten tuotantoon liittyviä riskejä. Riskien pienentymisen taas tulisi johtaa parempaan
kustannusten ennustettavuuteen. Muun muassa tämän vuoksi työmaan johdon tulee ymmärtää, millaisia
saavutuksia tuotannon virtauttamisella voidaan saavuttaa.
Tahtituotannossa kaikkia tuotannonosia ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista tehdä samankestoisella
tahtiajalla, tai tahtiaikaa ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa tiettyihin osiin lainkaan. Jos tällaiset
tuotannonosat ovat riippuvaisia toisistaan, voi tuotannonosien keskinäinen tahdittaminen olla haasteellista.
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Haasteellinen lähtökohta on, jos työmaan toimintaa pyritään virtauttamaan ulkoapäin. Ulkoapäin
vaikuttaminen lienee kuitenkin kehitystoiminnalle tyypillistä, koska työmaan johto on usein kiireinen eikä
uusia ajatuksia ole helppo omaksua ja sisäistää.
Tavalliseen tekemiseen palaaminen ongelmien sattuessa
Helposti myös ajaudutaan tavanomaiseen tuotantomalliin eikä virtausta implementoida kattavasti, koska
jokaiselle yritykselle on rakentunut tietynlaiset toimintaperiaatteet, joita ne noudattavat. Suuret muutokset
sisältävät suuria riskejä, joita ei olla valmiita ottamaan, koska nykyinen toimintakin on tuottavaa. Sen sijaan
yritykset keskittyvät erityisesti ottamaan tai mukauttamaan Leanista tuttuja työkaluja oman toimintansa
tarpeisiin. Seurauksena on helposti terminologian häilyvä käyttö, koska esimerkiksi Lean on trendikästä ja
myyvää. Tämä vaikeuttaa myös käytännön tutkimista, koska yrityksien käytännön toiminnasta jaetaan
rajallisesti tietoa. Toinen haaste on uusiin menetelmiin luottaminen ongelmien ilmaantuessa. Esimerkiksi
tahtiaikakokeiluja on ollut uudisrakentamishankkeissa, mutta käytännössä tahtiajasta on luovuttu kesken
hankkeen ongelmien sattuessa ja tuotanto on palannut perinteiseen tulipalojen sammuttamiseen.
”Rakennusyritykset eivät ole lähtökohtaisesti semmoisessa asemassa, että tarvitsisi lähteä hakemaan
[kattavampaa] virtauttamista. Työt eivät ole loppumassa, vaikkei virtauteta. ’Don’t fix it if it ain’t broken’.
Vaatii paljon rohkeutta, jos ei olla pakon edessä.”

3.3

Virtauttamisen soveltaminen suunnitteluun

Rakennussuunnittelulla on pohjimmiltaan kaksi tehtävää. Sen tehtävänä on tuottaa ratkaisu rakennuksen tai
infran käyttäjien tarpeeseen sekä toisaalta tuottaa rakentajia varten toteutuksessa tarvittavat suunnitelmat.
Ensimmäisen tehtävän keskeinen motiivi on tuottaa arvoa tilojen tai infran käyttäjille. Jälkimmäisen tehtävän
keskeinen motiivi on kuvata rakenteet, joiden avulla käyttäjien tarve tyydytetään. Rakentamista tukevat
suunnitelmat on tuotettava toteutusmuoto huomioon ottaen siten, että työmaalla on käytettävissä
kulloinkin tarvittavat ristiriidattomat ja kattavat suunnitelmat. Suunnitelmien toimittaminen on erityisesti
projektinjohtomuodoissa tahdistettava toteutuksen kanssa. Projektinjohtomuodot, joissa suunnittelu ja
toteutus limittyvät, ovat aikataulullisesti hyvin häiriöherkkiä, sillä suunnitelmien viivästyessä myös tuotanto
häiriintyy. Tämän vuoksi suunnitelma-aikataulu on tahdistettava tuotantoa koskevien aikataulujen kanssa.
Kokonaisuuden kannalta on tärkeätä, että suunnittelijoilla on riittävästi osaavia resursseja tuottaa
hankinnassa ja toteutuksessa tarvittavat suunnitelmat ajallaan. Suunnittelun virtauttamisessa keskeistä on
hallittu ja yhteisesti sovittu ajallinen eteneminen ja keskeneräisen työn rajoittaminen.
Suunnittelun virtauttamisen ja myös suunnitelmapakettien muodostamisen ongelmana on suunnittelualojen
voimakas riippuvuus toisistaan, suunnittelun iteratiivinen luonne sekä suunnittelutyöhön kuluvan ajan
ennakoimattomuus. Nämä heijastuvat vaikeuksina tehdä suunnitteluaikataulu, eli miten suunnittelijat
aikatauluttavat itse omat työnsä, ja missä ajassa he saavat tehtyä vaadittavat suunnitelmat.
Yhtenä hyvänä keinona virtauttaa suunnittelua ja ohjata suunnittelijoiden toimintaa ja siten varmistaa
suunnitelmien riittävyys toteutuksen näkökulmasta, on SUKE-tutkimuksessa (Kruus et al. 2006) kehitetty
suunnitelmapakettimenettely.
Suunnitelmapaketti
on
samanaikaisesti
suunniteltava
toteutussuunnitelmakokonaisuus, joka palvelee yhtä tai useampaa hankintapakettia. Eri
suunnittelutoimialojen toisiinsa liittyvät suunnitelmapaketit katselmoidaan ja koordinoidaan
samanaikaisesti. Suunnitelmapakettien keskeinen tehtävä on toimia työkaluna hankkeiden tavoitteiden
mukaisessa suunnitelma- ja hankintajaossa sekä niiden aikataulutuksessa. Paketit muodostetaan
pääsääntöisesti sillä perusteella, että aikataulun kannalta samassa yhteydessä toteutettavat rakennusosat
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muodostavat suunnitelmapaketin, joihin kuuluu eri toimijoiden, kuten rakennuttajan päätöksien sekä
rakennus- ja talotekniikan ratkaisujen yhteensovittaminen.
Suunnitelmapakettien ajoittaminen vaatii yhteistyötä niin eri suunnittelualojen kuin myös toteuttajien
kesken. Suunnitelmapakettiaikataulun tekemistä helpottaa mm. Last Planner. Suunnitelmien laadintaa
vastaavasti helpottaa mm. Big Room tai solmutyöskentely, jolloin suunnittelijoiden keskinäinen työ tehostuu
ja eri suunnitelmien välisiä riippuvuuksia voidaan paremmin hallita. Näin myös suunnitteluun liittyvää hukkaa
synnyttävää iterointia ja informaation puutetta johtuvaa tehottomuutta voidaan vähentää (Soto 2007).

3.3.1

Miten suunnittelua virtautetaan?

Suunnittelun virtauttaminen on RAIN-hankkeen yhteydessä tehtyjen haastattelujen perusteella
alkutekijöissä. Virtauttamisen avulla tavoitellaan suunnittelun sisäisen tuottavuuden kehittämistä
huomioimalla lisäksi koko hankkeen virtaaminen. Sisäistä tuottavuutta kehitetään tarkemmalla
”suunnittelun suunnittelulla”, jossa suunnittelutyötä aikataulutetaan ja edellytyksiä sekä riippuvuuksia
otetaan entistä paremmin huomioon. Toisinaan suunnittelun virtaamisen osaoptimoiminen voi olla
ristiriidassa hankkeen virtaamisen kokonaisoptimoinnin kanssa. Käytännössä tällöin suunnittelun
virtaavuudessa joustetaan ensimmäisenä, koska ylimääräinen suunnittelutyö on suhteellisen halpaa
esimerkiksi työmaan viivästymiseen verrattuna. Kokonaisuuden virtauksen maksimointi vaatiikin hankkeen
eri osapuolten yhteistyötä.
Suunnitteluprosessin virtauttamisessa tavoitellaan suunnittelun tehostamista hankkeen kokonaisuuden
virtaukseen keskittyen. Suunnittelutehtävien sisältö ja aikataulutus suunnitellaan entistä tarkemmin ja
tehtävien edellytykset ja riippuvuudet pyritään ottamaan huomioon. Suunnitelmaratkaisujen
toteutettavuuden ja oikea-aikaisuuden parantamiseksi pyritään tekemään enemmän yhteistyötä
urakoitsijoiden kanssa. Lähtötietojen riittävyys ja pätevyys pyritään varmistamaan tilaajan suunnalta.
Suunnittelijoiden ja muiden projektin jäsenten yhteistyötä ohjataan käytännössä erityisesti säännöllisin Big
Room –sessioin.
Big Room on haastateltavien mukaan keskeinen virtauttamisen työkalu ja tulee olemaan käytössä hankkeissa
enenemässä määrin. Big Roomista on ollut apua lähtötietojen hankkimiseen, suunnitelmista
keskustelemiseen sekä olennaisen tiedon jakamiseen eteenpäin. Oikein järjestetty Big Room lisää kasvokkain
kommunikointia tietomallia ja luonnoskuvia apuna käyttäen, mikä vähentää sähköpostien käyttöä ja
helpottaa asioiden ymmärtämistä. Menetelmää pidetään oikein järjestettynä hyvänä päätöksenteon ja
tiedon välittämisen työkaluna.
Toisaalta Big Room koetaan myös haasteelliseksi. Big Roomiin valikoituu tyypillisesti kokeneempia
projektipäällikköjä, joilla on useita hankkeita ja niihin liittyviä tehtäviä hoidettavana. Muiden työtehtävien
tehokas tekeminen taas koetaan vaikeaksi Big Roomissa ollessa, eikä Big Roomiin eristäytymistä muiden
töiden tekemiseksi koeta tarkoituksenmukaiseksi. Tällöin esimerkiksi kokemattomien suunnittelijoiden
ohjaaminen on haasteellista. Lisäksi kokouksia on kokemuksen mukaan aluksi liian usein.
”Big Room on itseoppiva prosessi. Aluksi hankkeessa oli Big Roomeja kolme kertaa viikossa. Määrä typistyi
lopussa yhteen iltapäivään viikossa.”
Erään haastateltavan mukaan yrityksen toiminnan haasteena on ollut suunnittelutyön leviäminen
tarjousvaiheen jälkeen. Yksi virtauttamisen periaatehan on pilkkoa prosessit pieniin osiin, mikä hallitaan
suunnittelun tehtäväluetteloita tehdessä tarjousvaiheessa. Suunnittelutyön alkaessa tehtäväluettelot
kuitenkin helposti unohtuvat ja suunnittelu voi levitä. Tämä on ongelmallista, koska hajanaista
suunnittelutyötä on vaikea seurata ja täten myös ohjata. Suunnitelmien valmiusaste voi olla 35 %, mutta ei
tiedetä onko kolme suunnitelmaa kymmenestä valmiina, vai jokaisesta suunnitelmasta tehty kolmasosa.
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Lisäksi tällaisesta suunnittelemattomasta tekemisestä seuraa helposti ylitekeminen liian aikaisin, erityisesti
hankkeissa, joissa lähtötietoja joudutaan odottelemaan. Haastateltavan mukaan ylitekeminen onkin suuri
hukan aiheuttaja suunnittelualalla.
”Tuntuma toimialalta on, että aikaa ei ole suunnitella suunnittelua, mutta jostain löytyy silti muka aikaa
korjata jättimäinen määrä suunnittelemattoman työn virheistä jälkikäteen.”
Toisen haastateltavan mukaan suunnittelun virtauttamisen yhtenä ydinajatuksena onkin juuri
suunnittelutyön aikatauluttaminen suunnittelijakohtaisesti työn leviämisen estämiseksi. Työvaiheille
määritetään kestot ja kustannukset ja määritelmien pohjalta luodaan työntekijäkohtainen aikataulu. Lisäksi
suunnittelijoille tulee jakaa tieto siitä, mitä on tarjottu, mitä tilaaja on halunnut ja toisaalta mitä on laskettu.
Tällöin suunnittelija osaa paremmin ilmoittaa, jos ilmenee jotain yllättävää, mitä ei ollut mainittu
dokumenteissa. Myös ylitekemisen määrä vähenee, kun suunnittelijalla on tieto esimerkiksi tulevalla viikolla
päivitettävistä asioista, joiden pohjalta tiettyä suunnitelmaa voidaan jatkaa.
Eräs haastateltava suosittelee prosessikaavioiden käyttöä osana suunnittelun ja rakennushankkeiden
virtauttamista. Prosessikaaviossa tulisi olla selkeästi esitettynä tehtävien edellytykset ja edellytyksiin tulisi
tarvittaessa liittyä katselmukset, joiden perusteella päätetään yhteisesti edetä tehtävästä toiseen. Samalla
hyväksytään, että tehtäviin palaaminen uudelleen tulee viemään aikaa ja rahaa. Prosessikaavio paljastaa
oikein tehtynä tehtävien riippuvuudet. Tällöin myös jokaisen tehtävän edellytykset voidaan todeta ja pyrkiä
varmistamaan, mikä on kriittistä virtautuksen onnistumiseksi. Edellytyksien laiminlyönti onkin haastateltavan
mukaan yleinen ongelma rakennusalalla.
”Virtauttaminen tarkoittaa asioiden rullaamista jouhevasti kronologisessa järjestyksessä. Usein käytännössä
riippuvuuksista ei välitetä tai niitä ei ymmärretä. Ala sortuu lähes aina tähän.”
Harjoittelemalla tekemään ja kehittämällä tietynlaisten hankkeiden suunnittelukonsepteja yritys voi hankkia
itselleen merkittävän kilpailuedun. Erään suunnittelutoimiston suunnitelmallinen konseptien kehittäminen
on nostanut kyseisen toimiston kykyä tehdä kilpailukykyisiä tarjouksia ja jäädä hankkeista voitolle.
Konseptien kehittäminen on perustunut suunnittelun tehtäviin palasteluun ja palastelun järjestelmälliseen
noudattamiseen saman tyyppisissä hankkeissa. Haastateltava ei maininnut prosessikaavioiden tekemistä
konseptointiin liittyen, mutta prosessikaaviot voivat auttaa haastateltavan mainitsemaan suunnittelun
palasteluun pienempiin osiin.
Iiro Kullan (2018) diplomityössä arvioitiin tahtiaikamallin idean implementointia jossain muodossa
rakennesuunnitteluun. Mahdollisia yksityiskohtaisia ratkaisuja ei ole esitetty työssä vedoten
liiketoimintasalaisuuksiin. Yleinen havainto kuitenkin on, että tahtiaikamallin soveltamiseen suunnittelussa
liittyy huomattavia haasteita.
Suunnitteluprosessin tahdittamista ja virtauttamista pidetään yleisellä tasolla hyväksyttävänä.
Implementointia pidetään kuitenkin haastavana ja aikaa vievänä. Kullan haastattelemat suunnittelijat kokivat
Lean-filosofian ymmärtämisen olevan tärkeämpi ensimmäinen askel, jonka jälkeen tahtiaikamallin kaltaisia
sovelluksia voitaisiin soveltaa helpommin. (Kulta, 2018)
Suunnittelutyön hallinta ja suunnittelu koetaan tahdittamista tärkeämpänä. Tähän lukeutuu toimeksiannon
aikatauluttaminen ja resursointi, päivittäinen johtaminen ja erilaiset hienosäätömekanismit.
Rakennesuunnittelutyön tahdittamista voidaan harkita, mikäli tuotanto on myös tahdistettu. Tämä johtuu
siitä, että rakennesuunnitelmien tarve on peräisin tuotannosta. Mikäli tuotanto ei tarvitse tasaiseen tahtiin
luonnoksia tai valmiita suunnitelmia, ei suunnittelun tahdittamisesta koeta olevan merkittävää hyötyä. Toisin
sanoen tuotantoa tahdittamalla voidaan imuohjauksen avulla tahdittaa myös suunnittelua. (Kulta, 2018)
Yhtenä suunnittelun virtauttamisen haasteena pidettiin suunnittelijoiden erilaista osaamistasoa. Kokenut
suunnittelija voi käyttää viikon työhön, johon kokematon suunnittelija tarvitsee kolme viikkoa aikaa.
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Suunnittelutyön tasaamisessa tulee ymmärtää osaamistason ja työtehokkuuden eroavaisuudet
suunnittelijakohtaisesti. Suunnittelijoiden kouluttamisella voidaan tavoitella suunnittelutyön nopeuden
tasaamista pitkässä juoksussa. (Kulta, 2018) Toisaalta myös tuotannossa työntekijöiden välillä on
eroavaisuuksia osaamisessa ja työtehokkuudessa, joten tämä ei ole ainoastaan suunnittelun haaste.
Toinen haaste on ajan puute uusien projektinjohtotapojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä johtuu
suunnittelun ansaintamallista, jossa korkea laskutusaste on tärkeää ja aikaa kehitystyölle on vähän. (Kulta,
2018) Toisaalta myös tuotannossa projektinjohtajilla on jatkuva kiire työmaiden hallinnassa.
Projektien laajuus, suunnitteluryhmien kokoonpano ja suunnittelun ajoittuminen vaihtelevat merkittävästi
hankekohtaisesti. Tämän vuoksi useimpiin hankkeisiin soveltuvan menetelmän löytäminen voi olla
ongelmallista. Kullan (2018) mukaan sellaiset yksiköt, joissa yhtä suunnitteluryhmää johtaa yksi
projektipäällikkö on yksinkertaisempaa hallita yksityiskohtaisella suunnittelijakohtaisella aikataulutuksella ja
resurssienkäytön suunnittelulla.
Kulta (2018) kiteyttää suunnittelutyön haasteiden liittyvään suureen epävarmuuteen, viivästyviin
lähtötietoihin, tehottomiin työmenetelmiin ja tiukkoihin aikatauluihin. Suunnittelijat ovat Kullan mukaan
valmiita ponnistelemaan aikataulussa pysymiseksi, mutta usein puuttuvat tiedot tai puutteellinen
kommunikaatio tekevät tästä mahdotonta. Useat suunnittelijat eivät välttämättä edes tiedä mitä lähtötietoja
he tarvitsevat. Tämä on Kullan mukaan merkittävä ongelma rakennusalalla.

3.4

Yhteenveto

Tilaajan tulee myötävaikuttaa ja tehdä päätöksiä virtauksen mahdollistamiseksi. Tämän vuoksi tilaajan tulee
ymmärtää mitä virtaus vaatii ja kuinka herkästi virtaus voi katketa. Yhteistoiminta hankeosapuolten välillä
edistää virtautuksen käyttöönottoa hankkeessa. Yhteistoimintaan voidaan vaikuttaa hankkeen
toteutusmuodolla ja tehtävillä sopimuksilla. Osapuolet tuleekin sitouttaa toimimaan hankkeen parhaaksi ja
tavoitteet tulee määrittää selkeästi tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sopimuksissa.
Virtauttamispäätös tulee tehdä varhain hankkeessa, jotta virtauttamiskeinoja ei rajata vahingossa ulos
virtausta tukemattomilla päätöksillä. Tämän vuoksi myös virtauttamiskelpoiset osa-alueet tulee kyetä
havaitsemaan varhain hankkeessa.
Tuotannon näkökulmasta tuotantomallin valinta on olennainen lähtökohta virtauttamisessa. Tahtituotanto
tai vastaava virtaava malli tulee valita varhain, jotta päätöksenteolla voidaan tukea tuotantomallin tarpeita.
Omien työntekijöiden käyttäminen lisää tuotannon joustavuutta, kun taas aliurakoinnissa täytyy kiinnittää
erityistä huomiota sopimustekniikkaan. Aliurakkasopimusten tulee tukea tuotannon tehokasta virtausta ja
aliurakoitsijat tulee sitouttaa noudattamaan tuotantomallia. Yhdessä suunnittelemalla, esimerkiksi Last
Plannerin avulla, voidaan pyrkiä sitouttamaan aliurakoitsijat noudattamaan tuotantomallia,
voimaannuttamalla heidät. Lisäksi yhdessä suunnittelemalla voidaan todentaa työmenekein määritelty
tuotantotahti. Aliurakoinnin käyttämisessä tulee myös huomioida, että tuotantomallin jatkuva parantaminen
katkeaa, mikäli tuotantotapaan oppineet työntekijät eivät jatka rakennushankkeesta toiseen.
Teollista rakentamista ja esivalmistamista hyödynnetään yleisesti talonrakentamisessa runkoelementtien
muodossa. Myös talotekniikkanousut, kylpyhuoneet tai talotekniikkaa sisältävät seinät voidaan asentaa
elementteinä. Infrassa elementtejä hyödynnetään useissa rakenteissa, kuten tunneleissa, kaapelikanavissa
ja kaiteissa. Esivalmistamisesta saadaan paras hyöty huomioimalla elementtiratkaisujen aikataulusäästö ja
varmistamalla elementeille riittävä valmistus- ja toimitusaika.
Logistiikka on tärkeä osa virtaavaa tuotantoa. Myöhästyneet toimitukset estävät tuotannon etenemisen
suunnitellusti. Toisaalta toimitusten oikea-aikaisuuden varmistaminen vaatii entistä tarkempaa tuotannon
suunnittelua, johon muun muassa tahtituotantomalli soveltuu. Logistiikassa on kokeiluja erillisistä
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logistiikkaryhmistä ja päivittäisten materiaalien ja työkalujen setityksestä työkohdekohtaisesti. Logistiikan
koetaan kuitenkin yleisesti olevan liian vähän suunniteltu osa.
Digitalisaation odotetaan tuovan lisää mahdollisuuksia tuotannon virtauttamiseen. Yhteistoimintaa
pystytään lisäämään erilaisissa Whatsappin kaltaisilla kommunikointisovelluksilla, joissa keskustelu voidaan
lohkoa esimerkiksi työryhmäkohtaiseksi. Lisäksi tällaiset sovellukset sisältävät visuaalisia keinoja, kuten
kuvien ja videoiden jakamista, jonka avulla kielimuurin merkitystä voidaan pienentää. Digitalisaatio
mahdollistaa seurantatiedon hankkimisen, jonka avulla tuotantoaikatauluja voidaan hioa rakentamisen
aikana. Lisäksi seurantatietoa voidaan hyödyntää konseptien hiomisessa seuraavissa hankkeissa. 3D/VRmallien kaltainen suunnitelmien visualisointi selkeyttää suunnitelmia kaikille hankeosapuolille.
Suunnittelun virtauttamisessa tulee huomioida tuotannon tarpeet. Tämän vuoksi suunnittelun ohjaus on
tärkeä osa virtauttamista. Mikäli tuotantomalli on määritelty varhain ja tuotantomallissa on selkeät
virstanpylväät, esimerkiksi tahtituotannon tahdit, on myös suunnitelmien tarveaikataulu mahdollista
määrittää tarkasti. Suunnitelmien imuohjaus tulee tällöin tuotannosta ja tuotantotahti ja suunnitelmien
valmistuminen ovat yhteensovitettu. Myös SUKE-tutkimuksen mukainen suunnitelmapakettimenettely
mahdollistaa tuotannon ja suunnitelmien yhteensovittamisen.
Puhtaasti suunnittelun virtauttamista koetaan olevan mm. suunnittelutehtävien järjestyksen, riippuvuuksien
ja edellytyksien, sekä suunnittelijoiden kykyjen ymmärtäminen ja hallinta. Tämän kaltainen ymmärtäminen
mahdollistaa suunnitteluprosessin resursoinnin ja aikatauluttamisen suunnittelijakohtaisesti.
Suunnittelutyön edistymistä tulee pystyä seuraamaan, jotta sitä voidaan ohjata ja kehittää. Toisaalta myös
suunnittelijan itsenäistä osaamista korostetaan. Rivisuunnittelijankin tulisi pysyä ajan tasalla tehdyistä
päätöksistä ja muutoksista, jotta suunnittelutyö olisi tarkoituksenmukaista.
Yhteistoiminta on tärkeä osa virtaavaa suunnittelua. Suunnittelun yhteistoiminnalla tavoitellaan mm.
yhteistoiminnan ja kommunikaation tehostamista, suunnittelutyön yhteensovittamista, tiedonjakoa ja
lähtötietojen hankintaa. Tämän vuoksi esimerkiksi Big Room –kokoukset ovat yleistyneet merkittävästi. Myös
tuotannon työkaluksi kehitettyä Last Planneria on hyödynnetty suunnittelussa. Digitaalisia työkaluja on
hyödynnetty suunnittelussa oletettavasti tuotantoa aktiivisemmin. Toisaalta sähköpostia koetaan
käytettävän edelleen liikaa kommunikoinnin ja päätöksenteon työkaluna. Jaetut tietomallit, 3D/4D/VR-mallit
ja kommunikaatiosovellukset helpottavat yhteistoimintaa sekä lähi-, että etätyöskentelynä.
Tehdasteollisuuden tarpeisiin kehitetyllä tahtituotantomallilla on myös rakentamisessa isot mahdollisuudet
parantaa tuottavuutta ja laatua. Se soveltuu toistuvuutta sisältävään rakentamiseen kuten
asuinrakennusten, hotellien ja sairaaloiden vuodeosastojen sisävalmistustöihin, julkisivujen korjaustöihin,
tien ja radan rakentamiseen, putkilinjojen rakentamiseen, jne. Hankkeen sisältäkin voi löytyä toistuvuutta
sisältäviä virtautukseen soveltuvia osia kuten ison hankkeen perustustyöt, runkotyöt, jne. Keskeisin ja usein
myös ongelmallisin osa tahtituotannon hyödyntämisessä on päivittäisjohtaminen ja aikataulun viestiminen
työntekijöille, jotta työntekijät tietävät mitä, missä ja milloin heidän pitäisi töitä tehdä. Tahtiaikatauluja
pystytään kyllä laatimaan mutta ilman toimivaa johtamiskäytäntöjä, aikataulun mukainen toiminta on
epävarmaa, ja epäonnistumisen todennäköisyys on suuri.

Lähdeluettelo
Aapaoja, A. & Haapasalo, H. (2014). The Challenges of Standardization of Products and Processes in Construction,
Proceedings of the 22nd Annual Conference of the International Group for Lean, pp. 983 – 993.
Ballard, G. (2000). The last planner system of production control. PhD dissertation, Civil Engineering, University of
Birmingham, Birmingham.
Binninger A., Dlouhy J., Steuer D., Haghsheno S. (2017). “Adjustment Mechanisms for Demand-oriented Optimization in
Takt Planning and Takt Control.” Proc. 25th Annual Conf. of the Int’l. Group for Lean constr. (IGLC 25), Heraklion,
Greece.

44

Dlouhy, J., Binninger, M., Oprach, S., & Haghsheno, S. (2016). Three-Level Method of Takt Planning and Takt Control –
A New Approach for Designing Production System in Construction. Proceedings of the 24th Annual Conference
of the International Group for Lean Construction, Boston, MA, USA, sect.2 pp. 13–22.
Frandson, A., Berghede, K. & Tommelein, I. (2013). Takt Time Planning for Construction of Exterior Cladding, Proceeding
21th Annual Conference of the International Group for Lean Construction., Aug 2013, Fortaleza, Brazil:
International Group for Lean Construction, pp. 527 – 536.
Frandson, A., & Tommelein, I. (2014). “Development of a Takt-time Plan: A Case Study.” ASCE, Proc. Constr. Research
Congr., Atlanta, GA.
Frandson, A., Berghede, K., & Tommelein, I. (2014). Takt-Time Planning and the Last Planner Proceedings of the 22nd
Annual Conference of the International Group for Lean Construction. Oslo, Norway.
Haghsheno, S., Binninger, M., Dlouhy, J. and Sterlike, S. (2016). History and Theoretical Foundations of Takt Planning
and Takt Control. In: Proc. 24th Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction, Boston, MA, USA, sect.1 pp.
53–62.
Hamzeh, F. R., Tommelein, I. D., Ballard, G., & Kaminsky, P. (2007, July). Logistics centers to support project-based
production in the construction industry. In Proceedings of the 15th Annual Conference of the International Group
for Lean Construction (IGLC 15) (pp. 181-191).
Heinonen, A. & Seppänen, O. (2016). TAKT TIME PLANNING IN CRUISE SHIP CABIN REFURBISHMENT: LESSONS FOR LEAN
CONSTRUCTION, Proc. 24th Ann. Conf. of the Int’l. Group for Lean Construction, IGLC, Boston, MA, USA.
Kaiser, J. & Zikas, T. (2009). Lean Management in Road and Underground Construction, BauPortal, Vol. 121(5), pp. 290
– 293.
Keskiniva, K., Junnonen, JM., Saari, A. (2018). Virtauttamisen toteutuksen periaatteet ja soveltamismahdollisuudet
rakennushankkeissa: Rain-tutkimushankkeen osaraportti 1. Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan
laboratorio. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 23.
Kruus, M., Kiiras, J., Raveala, J., Saari, A., Salmikivi, T., 2006. Malli suunnittelun ohjaukseen projektinjohtohankkeissa,
Helsinki: Rakennustieto Oy, 72 s
Kulta, I. (2018). Implementing takt planning in structural design. Diplomityö, Rakennustekniikan laboratorio, Tampereen
teknillinen yliopisto.
Liker, J.K. (2004). The Toyota Way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer, McGraw-Hill,
New York, xxii, 330 sivua p.
Linnik, M., Berghede, K., & Ballard, G. (2013). An Experiment in Takt Time Planning Applied to Non-Repetitive Work.
Proceedings of the IGLC-21, July 2013, Fortaleza, Bra-zil, 609-618.
Modig, N. & Åhlström, P. (2012). This is lean: Resolving the efficiency paradox, Rheologica.
Mölsä, S. (2018). Korjausrakentaminen laski yllättäen – miinusta ennusteisiin puoli miljardia. Rakennuslehti,
verkkouutinen.
Saatavilla:
https://www.rakennuslehti.fi/2018/11/korjausrakentaminen-laski-yllattaenmiinusta-ennusteisiin-puoli-miljardia/
Remonttiprojektien
”Whatsapp”
(2018a),
KIRA-digi,
verkkosivu.
Saatavilla
http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/remonttiprojektien-whatsapp.html.
Schöttle, A. (2018). Integration of takt planning in the last planner system. Lean construction congress 2018. Saatavilla
http://lci.fi/lci-paiva-2018/.
Sisätilapaikannuksella
sujuvuutta
rakennustyömaalle
(2018b),
KIRA-digi,
verkkosivu.
Saatavilla
http://www.kiradigi.fi/kokeiluhankkeet/kokeiluhankkeet/sisatilapaikannuksella-sujuvuuttarakennustyomaalle.html
Soto, L. (2007). Construction Design as a Process for Flow: Applying Lean Principles to Construction Design, Master of
Science, Massachusetts institute of Technology.
Tilli, J. (2017). JIT-toimintaperiaatteiden soveltaminen rakennustyömaan logistiikkaan linjasaneeraushankkeessa.
Diplomityö, Rakennustekniikan laboratorio,Tampereen teknillinen yliopisto.
Yassine, T., Basha, B., Faek, F. & Hamzeh, F. (2014). Implementing Takt-Time Planning in Construction to Improve Work
Flow, International Group for Lean Construction, IGCL 22, Oslo, Norway, June 2014, Oslo, Norway.

45

Harri Haapasalo
Oulun ylipisto
4

Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta

Tiivistelmä
Digitalisaatio ja tiedonhallinta ovat esillä kaikessa, mitä ihmiset tekevät; tuotteissa, prosesseissa ja
ympäristössä. Tämä näkyy kaikkialle, niin työssä, vapaa-ajalla, kuin yksityiselämässäkin. Kaikkialla pyritään
saamaan enemmän, nopeammin, tehokkaammin, paremman laatuisena ja tietysti halvemmalla. Tämä
kokonaisuus ei onnistu, mikäli automatisoidaan nykyisä toimintoja – täytyy löytää parempia tapoja tehdä
asioita – tiedon hallinnan mahdollistamana.
Rakennusalalla on viime vuosituhannen lopulla käyty kovaa ja monipolvista keskustelua tietokoneavusteisen
suunnittelun hyödyistä, eikä niitä ole kyetty ottamaan käyttöön. Saman tyyppistä keskustelua on käyty
tiedonhallinnasta itse rakentamisen prosessissa. Rakennuksen tietomalli eli BIM (Building Information
Model) on moniulotteinen, tuotemallinnuksesta (building product modelling) kehittynyt konsepti. Käytännön
työssä hyvin usein ajatellaan, että BIM kattaa koko rakennuksen tiedon hallinnan, mutta ei. Kirjallisuus ja
käytäntö ovat osin varsin eri urilla – osa ymmärtää BIM:in rakennetun objektin tietomallina ja osa
rakentamisen tietomallina. Nämä tietysti liittyvät toisiinsa, mutta ovat eri asioita.
Rakennushankkeen tiedonhallinnan kehittämisessä lähestymistavaksi tulee ottaa ensisijaisesti tuotetiedon
(building – tuotetieto - rakennettu objekti) ja sen jälkeen tuotannon tiedon (building – rakentamisen prosessi
+ myynnin ja ylläpidon prosessi) näkökulmat. Käytännön hankkeissa nämä tulevat kuitenkin yhdistymään, eli
rakentamisen prosessi toimii tässä ”vastaanottavana” liiketoimintaprosessina ja siten hyödyntää
prosessissaan tuotetietoa. Tässä ajattelutavassa tuotettua kertaalleen tuotettua tietoa hyödynnetään
myöhemmin uudelleen, eikä sitä tarvitse luoda uudelleen.
Ensimmäinen askel tuotetiedon hallinnan konseptin rakentamisessa on juuri tuotetiedon määritteleminen.
Kun tiedetään, mikä on tuotteen perustietoa ja mikä liiketoimintaprosesseihin liittyvää tietoa, on tuotetiedon
hallinnan kehittäminen helpompaa ja tehokkaampaa. Kaikilla tuotteilla tulee olla tuoterakenne.
Tuoterakenne helpottaa yrityksen tuotetarjonnan mallintamista ja se myös muodostaa perustan tuotteen
elinkaaren hallinnalle. Rakennetun objektin elinkaaren aikaista tiedonhallintaa voi hyvin kuvata rakennetun
objektin ”muotoutumisena” esimerkiksi jatkumolla; as designed, as sold, as built, as used ja as maintained.
Eroja tietysti tulee jonkin verran erilaisten hankemuotojen välillä sille, miten myynnin, tuotannon ja
ylläpidon/korjauksen tarpeet/ohjeet/vaatimukset otetaan tai voidaan ottaa huomioon, jotta laadukas
lopputulos saavutetaan. On myös erittäin tärkeää, että kaikki tuotteeseen liittyvä kaikkein tärkein tuotteen
perustieto olisi saatavilla yhdessä paikassa tuotetiedon hallinnan järjestelmässä. Kaikilla elinkaaren eri
vaiheiden sidosryhmillä tulisi olla käyttöoikeus siihen tuotetietoon, mikä on heidän liiketoimintaprosessien
tehokkaan suorittamisen kannaltaan relevanttia.
Tiedonhallinnan konseptin käyttöönotto rakennushankkeessa on suuri ponnistus. Ensimmäinen vaihe on
tuotetiedon määritteleminen ja tuotteiden varsinainen tuotteistaminen. Rakennetun objektin elinkaaren
aikaiset liiketoimintaprosessit ovat esisuunnitteluprosessi, suunnitteluprosessi, rakentamisprosessi, myyntija markkinointiprosessi, käyttöprosessi sekä huolto- ja ylläpitoprosessi – näiden prosessien ja järjestelmien
käyttöön tuotetieto tulee määritellä. Rakennushankkeen osalta tiedolla tulisi olla omistaja sekä myös koko
tiedonhallinnan kokonaisprosessilla. Tietotarpeet ja käyttö tulee myös suunnitella etukäteen.
Kokonaisuutena tiedonhallinnan kokonaisprosessin ylös ajaminen on vaativa tehtävä, eikä tapahdu itsestään
- vastarinnasta puhumattakaan. Ilmeistä kuitenkin on, että hyödyt ovat mittavat – käytännössä kaikille
osapuolille, siksi onkin varsin hämmentävää, ettei tiedonhallinnan prosessia ole saatu toimimaan kovin hyvin.
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4.1

Digitalisaatio ja tiedonhallinta

Digitalisaatio ja tiedonhallinta ovat yhä enemmän esillä toiminnan tehokkuuden kehittämisessä.
Digitalisaatiota voidaan pitää mahdollistajana käytännössä kaikissa liiketoiminta-alueissa ja niiden
tehostamisessa. Sen avulla voidaan saada aikaan merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja tehokkuusloikkia.
Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä kaikissa liiketoiminnan
prosesseissa. Se on poistanut aikaan, tilaan, tiedonsaantiin ja osallistumiseen liittyviä rajoituksia ihmisten
vuorovaikutuksesta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Digitalisaatio on laaja käsite ja sillä tarkoitetaan
toimintojen uudistamista ja kehittämistä tietotekniikan avulla, niin että myös itse toimintamallit ja
ansaintalogiikat kehittyvät. Monilla aloilla on kuitenkin jääty nykyisten prosessien tai sen osien
automatisointiin, mitä sinällään voidaan pitää resurssien tuhlauksena. Suurimmat ongelmat kehitystyössä
ovat usein ymmärryksen puutteessa informaation hyödyntämisen mahdollisuuksista ja oman liiketoimintaalueen kehittämisessä. Tiedonhallinta koskee käytännössä kaikkea, mitä organisaatiossa tapahtuu, mikä
puolestaan aiheuttaa sen, että tiedonhallinnan käsittely on kuin ”elefantin syöminen kokonaisena”.
Tiedonhallinta on menetelmäkokonaisuus tai enemmän yleisnimitys kaikelle projektissa liikkuvan tiedon
käsittelemiselle, jolla pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan yrityksen inhimillistä pääomaa ja aineetonta
omaisuutta. Se on noussut viime vuosikymmeninä yhä useamman organisaation keskeiseksi taidoksi.
Tiedonhallinnalla tarkoitetaan tiedon näkemistä yrityksissä esimerkiksi rahoitukseen verrattavana
menestystekijänä ja johtamisen kohteena. Tietoa on hallittava samalla tavalla kuin mitä tahansa kriittistä
resurssia, yhä tärkeämpänä osana yrityksen kokonaistoimintaa.
Tässä luvussa käsitellään ensin tiedonhallintaa aikaisemman tutkimuksen valossa, jotta saadaan holistinen,
ehkä kuitenkin joiltakin osin puutteellinen, näkemys rakennushankkeen tiedonhallinnan hyödyistä,
haasteista ja nykytilasta. Tästä haetaan linkkiä siihen, miten tiedonhallinta pitäisi toteuttaa, jotta
kirjallisuudessa mainittuja hyötyjä saavutettaisiin ja sudenkuopilta vältyttäisiin. Työpaketin tavoitteena on
ollut vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
•
•

Mitkä ovat hankkeessa luotavan tiedon eri käyttäjien tarpeet tiedon hallinnalle?
Millaisella menettelyllä ja prosessilla tuodaan tiedonhallinnan käyttäjälähtöinen suunnittelu ja
toteutus osaksi integroitua hankeprosessia?

Ensimmäisen kysymyksen osalta voidaan todeta, että empirian perusteella nykyiset tietotarpeet eivät ole
relevatteja, koska tiedonhallin prosessi tiedon ja järjestelmien näkökulmasta on mietittävä uudelleen, jotta
ei vain automatisoida nykyisiä käytäntöjä. Käyttäjälähtöisyys jää tutkimuksessa varsin ohueksi, koska
tiedonhallinnan prosessi on nykyisellään epäselvä, eikä sen perusteella voida määritellä hallintomallia
(governance) tiedonhallintaan. Tämän takia lähtökohdaksi tulee ottaa kirjallisuudessa aikaisemmin esitetty
jaottelu. Tiedonhallinnan prosessin perustana onkin yhtäältä verrokkiprosessit, jossa tiedon hallinta jo toimii.
Tämän pohjan kautta on analysoitu RAIN –hankkeen yrityksiä ja sieltä saatujen löydösten perusteella on
lähdetty rakentamaan kokonaisprosessia. Verrokkina on ollut projektitoimituksia toteuttavia yrityksiä. Näillä
perusteilla on rakennettu tiedonhallinnan kokonaisprosessia. Hankkeessa on saatu luotua karkea hahmo
prosessille, mutta täysin toteutettavasta yksityiskohtaisesta mallista ollaan vielä melko kaukana.
Rakennuksen tietomalli eli BIM (Building Information Model) on moniulotteinen, tuotemallinnuksesta
(building product modelling, Cerovsek 2011) kehittynyt konsepti. Käytännön työssä hyvin usein ajatellaan,
että BIM kattaa koko rakennuksen tiedon hallinnan, mikä on luonnollisesti varsin puutteellinen ymmärrys
(Halttula et al. 2015). Samankaltainen problematiikka liittyi tietokoneavusteisen suunnittelun
hyödyntämiseen – CADin ajateltiin ratkaisevan tiedonhallinnan ongelmat keittokirjareseptin tapaan
(Haapasalo 2000). BIM konseptia on hyödynnetty useilla eri aloilla, minkä vuoksi sille on olemassa useita
määritelmiä. Arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun sekä rakennusalan ammattilaisten näkemyksiä
kartoittavan kyselyn perusteella BIM määritellään työkaluksi, jota käytetään rakennusprojektin
alkuvaiheessa ja jonka tavoitteena on visualisointi ja virheiden tunnistaminen. BIM ei siis ole toistaiseksi ollut
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tai joidenkin lähteiden mukaan tarkoitettukaan työkaluksi koko rakennusprojektin hallintaan (Zuppa et al.
2009). Sitä on kuvattu työkaluna, joka mahdollistaa rakennuksen 3D-mallinnuksen ja tarjoaa uudenlaisen
tietokoneavusteisen suunnittelun paradigman (Succar 2009). BIM ei ole kuitenkaan pelkkä työkalu, vaan
kattaa useita arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan projektien tavoitteisiin liittyviä tärkeitä
prosesseja. BIM on ”mallinnusteknologia ja kokoelma siihen liittyviä prosesseja, joiden avulla voidaan
tuottaa, välittää ja analysoida rakennusmalleja” (Eastman et al. 2008, 13). Se ”edustaa uutta arkkitehtuurin,
teknisen suunnittelun ja rakennusalan paradigmaa, joka kannustaa kaikkien projektin osapuolten roolien
integrointiin” (Azhar 2011) ja on ”yksi tehokkaimmista työkaluista integroidun projektitoimituksen
tukemiseksi”, mikäli sitä osataan hyödyntää oikein (Haron et al. 2009, 5). BIM nähdään usein myös
kokoelmana teknologioita ja ratkaisuja, jotka parantavat yhteistyötä, tuottavuutta ja käytäntöjä
rakennusteollisuudessa (Ghaffarianhoseini et al. 2017). National BIM Standard-United States -standardin
määritelmän mukaan BIM on ”digitaalinen representaatio rakennuksen fyysisistä ja toiminnallisista
ominaisuuksista. Siten se toimii yhteisenä tietoresurssina, joka muodostaa luotettavan pohjan rakennuksen
elinaikana tehdyille päätöksille sen alkuvaiheista lähtien” (NBIMS-US 2017).
On siis selvää, että BIM ei kata läheskään kaikkia rakennuksen elinkaaren tiedonhallinnan näkökulmia (esim.
Silvola 2018 mukaan), vaikka BIM-konseptin alla on tehty lähes kaikenlaista tutkimusta.

4.2

Tiedonhallinnan hyödyt, haasteet ja nykytila

BIM-työkalua on tarkoitus käyttää rakennusprojektin eri vaiheissa, kuten suunnitteluvaiheessa,
rakennusvaiheessa ja käyttövaiheessa (Autodesk 2002). Sitä voidaan hyödyntää rakennuksen suunnittelussa,
rakennusprosessissa ja käytössä erilaisiin tarkoituksiin, kuten visualisointiin, valmistukseen,
kustannusarviontiin, rakennusprosessin vaiheistukseen, ristiriitojen havaitsemiseen, sopimusprosessiin ja
kiinteistönhoidon helpottamiseen (Azhar 2011; Succar 2009). Pääasiassa BIM-työkalua käytetään projektin
suunnitteluvaiheessa ja teknisessä suunnittelussa ja harvemmin rakennusvaiheessa, vaikka suurimmat
säästöt sen avulla voitaisiin saada juuri rakennusvaiheessa (World Economic Forum 2018, Eadie et al. 2013,
Zuppa et al. 2009). Halttula et al. (2015) kuvaa BIM:ää tietokeskuksena, joka tarjoaa kaikille osallisille
tasavertaiset mahdollisuudet osaltaan arvioida projektin vallitsevia suunnitelmia. BIM on teknologia, joka
tukee laajan tietovarastoinnin ja simulaatioiden avulla integraatiota, arvojen yhteisluomista ja
rakennusprojektien osapuolten yhteistyötä aikaisemmassa vaiheessa.
BIM:n hyödyt (taulukko 1). Vuonna 2002 Autodesk alkoi mainostaa kehittämäänsä BIM-ohjelmistoa muiden
tuotteidensa ohella (Ghaffarianhoseini et al. 2017), luvaten sen käytön parantavan rakennusprosessien
laatua ja nopeutta sekä laskevan kustannuksia (Autodesk 2002). Azhar (2011) listaa BIM:n hyödyiksi muun
muassa nopeammat ja tehokkaammat prosessit, paremman suunnittelun, kustannusten ja ajan hallinnan,
laadunhallinnan, rakennuksen suorituskyvyn paremman ennustettavuuden, automatisoidun kokoonpanon,
paremman asiakaspalvelun ja elinikäisen tiedonkeruun.
BIM:n onnistunut käyttöönotto vaatii prosessien ja ajattelutapojen muutosta perinteisistä uudenlaisiin,
mikä tuo mukanaan haasteita (Ghaffarianhoseini et al. 2017, Azhar et al. 2012). Tällaiset prosesseihin,
teknologioihin (työkaluihin) tai ihmisiin liittyvät haasteet voivat estää BIM:n käyttöönoton (Eastman et al.
2008, Fakhimi et al. 2016).
Teknisestä näkökulmasta BIM:n haasteina on mainittu määriteltyjen käytäntöjen puute, teknisen
integraation vaatimukset ja tulosten hallinta. Yan ja Demian (2008) pitävät ihmisten (työntekijöiden)
haluttomuutta oppia ja käytössä olevia suunnittelutyökaluja riittävänä pitävää ajattelutapaa merkittävimpinä
esteinä BIM:n käytölle arkkitehtuurin, teknisen suunnittelun ja rakennusalan projekteissa. BIM-käyttäjien
kokemuksia brittiläisten rakennusprojektien elinkaarissa kartoittanut, nettikyselyn pohjalta tehty selvitys
(Eadie et al. 2013) osoittaa, että projektin jäsenten ja sen ulkopuolisten organisaatioiden kokemuksen puute,
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asiakaskysynnän puute, kulttuurinen vastarinta ja investointikustannukset olivat pääsyyt BIM:n
hylkäämiselle.
BIM:n suurimpina haasteina on nähty yhteensopivuus muiden työkalujen kanssa, käyttötaitojen
puuttuminen ja vaikeasti käytettävät ominaisuudet, käyttöönoton korkeat kustannukset pienissä yrityksissä,
syötetyn tiedon mahdollinen epätarkkuus ja työntekijöiden täydellinen vastuu virheistä (Ghaffarianhoseini
et al. 2017). Arkkitehtuuri-, insinööri- ja rakennusalojen työntekijöiden puutteelliset taidot käyttää työkalua
hidastavat sen käyttöönottoa. Tutkijoiden mukaan perusteellinen muutoksenhallintaohjelma on tarpeen,
jotta toimintatapoja, kulttuuria ja keskeisiä suorituskyvyn mittareita voidaan uudistaa teknologian
muuttuessa (World Economic Forum 2018) (Taulukko 2).
Taulukko 1. BIM:n hyödyt (Azhar 2011, Antwi-Afari et al. 2018, Bryde et al. 2013, Merschbrock & Munkvold
2012, Autodesk 2002, Eadie et al, 2013, Barlish & Sullivan 2012)
Osa-alue

Laatu

Integraatio

Aika

Tiedonkulku
Kustannukset

Toteutuksen tehokkuus

Liiketoiminta
Ennustettavuus

Yksityiskohtaiset hyödyt
Suunnitelman nopeampi valmistumisaika ja tarkka (laatu) 3D-visio
Parantaa rakennusprosessien laatua
Tarkempi työtapa
Vähemmän dokumentointivirheitä ja –puutteita
Enemmän tarkkoja yksityiskohtia
Automatisoitu kokoonpano
Lisää läpinäkyvyyttä
Painottaa yhteistyöprosessia teknologisten seikkojen sijaan
Tehokas yhteistyö ja integraatio projektin osapuolten välillä
Rakennustöiden koordinointi ja suunnittelu
Nopeammat ja tehokkaammat rakennusprosessit
Nopeampi suunnittelu
Vähentää projektin kestoa
Tehostaa tiedonvaihtoa ja –hallintaa
Elinkaaritieto
Vähemmän tietopyyntöjä
Vähentää rakennusprosessin kustannuksia
Vähentää turhaa ja uudelleen tehtävää työtä
Parempi päätöksenteon tuki
Parempi asiakaspalvelu
Parantaa työmaan suunnittelua ja turvallisuutta
Lisää kannattavuutta
Vähemmän valituksia ja riita-asioita
Henkilöstön rekrytointi ja säilyttäminen
Uusiutuvat asiakkuudet
Uusien palvelujen tarjoaminen & uusien yritysten markkinointi
Rakennuksen suorituskyvyn parempi ennustettavuus

Halttula et al. (2019) on analysoinut kolme suurta infra-hanketta ja luokitellut niihin liittyvät
elinkaarenaikaset informaatiovitojen haasteet neljään pääluokkaan (sisältäen useita tarkemman tason
ongelmia):
•
informaatiotarpeita ei määritellä ja suunnitella etukäteen,
•
muutosvastarinta paperidokumenttien käytöstä estää BIMin hyötyjen toteutumista
•
ongelmat lähtötietojen digitalaisessa saatavuudessa
•
informaation yhteensopivuus; dataa pitää muokata, jotta sitä voi hyödyntää.
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Taulukko 2. BIM:n käyttöönoton haasteet (Eadie et al. 2013, NBS 2016, Ghaffarianhoseini et al. 2017, World
Economic Forum 2018, Bryde et al. 2013, Eastman et al. 2008, Yan & Demian 2008, Azhar 2011,
Merschbrock & Munkvold 2012)
Vaatii kohtuullisen korkean
taitotason
BIM:n käyttöönoton
kustannukset
Muutosvastarinta
Epäselvät vastuualueet
Tiedon laatu
Markkinat Osallistuminen
Oikeudelliset
(sopimukselliset) esteet
Teknologiset esteet
Ohjelmiston
monimutkaisuus
Aika
Sisällöt
Tiedonjako

4.3

Haasteet
Arkkitehtuuri-, insinööri- ja rakennusalojen työntekijöiden BIM-osaamisen puute
Ohjelmisto-osaamisen puute
Riittämätön koulutus
Investointikustannukset
Koulutuksen ja työprosessien muuttamisen korkeat kustannukset
Käsitys käytössä olevien menetelmien riittävyydestä ja asiakaskysynnän puutteesta
Kulttuurinen vastarinta
Ihmiset merkittävimpänä esteenä
Vastuu teknisistä rajapinnoista ja tiedon puutteellisuudesta
Syötetyn tiedon mahdollinen virheellisyys
Tiedon omistajuuteen liittyvät kysymykset
Useat sovellukset lisäävät monimutkaisuutta
Markkinavalmiuden puute
Osallisten täysipainoinen osallistuminen tekee BIM:n käytön kannattavaksi
Liikaa yritysten välisiä sopimuksellisia esteitä, joita on kallista poistaa
Sopimuskäytäntöjen puute
Integroinnin ja tiedonvaihdon perusteknologian puute
Määriteltyjen käytäntöjen puute
BIM:n integrointi ja yhteensopivuus muiden yritysjärjestelmien kanssa
Ohjelmiston kyvyttömyys käsitellä suuria tietomääriä
BIM:n käyttöönoton monimutkaisuus
BIM:n arviointi, koulutus ja käyttöönotto vie aikaa
Riittämätön määrä BIM-yhteensopivia sisältöjä
Hiljaisen rakennustiedon sisällyttäminen ja jakaminen BIM:ssä

Tiedonhallinnan lähtökohta - Tuotetieto

Rakennushankkeen tiedonhallinnan kehittämisessä on monta näkökulmaa - ”how to eat an elephant?”.
Tiedonhallinnan kannalta ensimmäinen askel on yksiselitteisen käsitteistön luominen, jotta
rakennushankkeen moninaiset osapuolet ymmärtävät samat asiat samalla tavalla. Tällä on myös suora yhteys
tiedon laatuun. (Silvola et al. 2016) Kun tarkastellaan rakennushanketta yli elinkaaren, on selvää, että
lähtökohdaksi tulee ottaa rakennettu objekti (Silvola 2018). Tällöin puhutaan tuotetiedon hallinnasta –
rakennetun objektin sisällön hallinnasta, mikäli halutaan että hankeen osapuolet ymmärtävät rakennetun
objektin samalla tavalla. Tämä linkittyy suoraan myös hankkeen osapuoliin ja siihen, mitä he tuottavat
rakennettavalle objektille. Rakennushankkeen yksittäisten osapuolten näkökulmasta tämä pitäisi olla myös
selvä, sillä heidän oman liiketoiminnan systematisointi lähtee myös liikkeelle sen ymmärtämisellä, mikä on
heidän oma tuota tai palvelu. Hankkeen kannalta yksinkertaistus johtaa siihen, että hankkeen asiakas ostaa
rakennetun objektin ja yritysjoukko toimittaa sen.
Tuotteen elinkaaren hallinta on laajempi käsite kuin tuotetiedon hallinta, mutta on läheisesti kytköksissä
tuotetiedon hallintaan. Yleisen näkemyksen mukaan tuotteen elinkaaren hallinta on hallitseva konsepti, joka
kattaa myös tuotetiedon hallinnan (Stark 2015, Sudarsan ym. 2005). Tuotetiedon on oltava ajantasaista,
paikkansapitävää ja saatavilla koko tuotteen elinkaaren eri vaiheissa, jotta tuotetiedon hallinnasta on hyötyä
organisaatioille (Vahtiala 2009). Nykyaikaisissa organisaatioissa ja integroiduissa liiketoimintaprosesseissa
tuotetiedon sekä tuotteeseen liittyvän liiketoimintatiedon hallinta on tärkeä liiketoiminnan johtamisen osaalue, jonka avulla voidaan tehostaa liiketoimintaprosessien toimintaa tuotteen koko elinkaaren aikana.
Tuotetiedon hallinnalla varmistetaan, että liiketoimintaprosesseille ja niiden sidosryhmille on saatavilla
tarpeellinen, ajantasainen ja paikkansapitävä tuotetieto. (Haataja, 2018)
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Yrityksissä on paljon sidosryhmiä mukana tuotteen elinkaaren aikana. Kun osallisten määrä kasvaa, se tuo
mukanaan haasteita erityisesti tuotetiedon hallintaan (Stark 2015). Tuotteen elinkaaren aikaiset
liiketoimintaprosessit, jotka luovat ja/tai käyttävät tuotetietoa, voidaan jakaa esimerkiksi neljään
kategoriaan. Nämä liiketoimintaprosessit ovat tuotesuunnittelu, tuotanto, myynti ja markkinointi sekä
ylläpito. On tärkeää ymmärtää, että tuotetiedon hallinnan tulee sisältää kaikki nämä toiminnot, koska niillä
kaikilla on tarpeita, vaatimuksia ja vaikutusta tuotetietoon liittyen tuotteen elinkaaren aikana. Kaikki nämä
liiketoiminnot myös luovat tuotetietoa, joka tulee olla saatavilla muille liiketoiminnoille heidän käyttöönsä.
(Stark 2015; Sudarsan ym. 2005; Svensson & Malqvist 2002).
Yhteenvetona voidaan todeta, että tuotetieto muodostaa tiedonhallinnan lähtökohdan tietoa hyödyntäville
liiketoimintaprosessille. Luonnollisesti rakennetusta objektista on paljon muutakin tietoa kuin itse tuote,
mutta lähtökohtana on tuotetieto ja sen jälkeen tietoa hyödyntävät liiketoimintaprosessit. Tuotetiedon
hallinnan järjestelmä PDM muodostaa myös yhtenäisen tietovaraston jota muut (liiketoiminta)prosessit
käyttävät. Nykyisin rakennushankkeessa on käytössä niin sanottu yhdistelmämalli, joka kokoaa graafisen
näkymän ja objektien tietosisällön, mutta tämä transformaatio osin kadottaa yksittäisissä
suunnitelmatiedoissa olleen älykkyyden (esim. atribuuttikohtaisen informaation).
RAIN hankkeen yrityksille tehdyssä nykytila-analyysissä selvisi (Haataja 2018), että rakennusalalla
tuotetieto on yleisesti vieras käsite, eikä sitä ole juurikaan yrityksen sisäisesti määritelty. Myös tuotetiedon
omistajuus on määritelty useissa tapauksissa hatarasti. Joissain tapauksissa tuotetiedon omistaja tiedetään,
mutta vaatimuksia tiedon jakamiseen ja käyttäjäoikeuksien hallintaan on harvoin määritelty. Yleinen
ongelma rakennusalalla on rakennusprojekteihin osallistuvien sidosryhmien suuri määrä. Yrityksillä on
harvoin käytössään varsinaista tuotetiedon hallinnan järjestelmää. Rakennuksen tietomalli on yleisesti
käytössä, mutta sen hyödyntäminen vaihtelee. Tietomallista on myös saatavilla pilvipohjaisia ohjelmistoja,
mutta ne eivät ole yleisessä käytössä. Myös tietomallin jakaminen tuotteen elinkaaren eri vaiheisiin
vaihtelee. Myös rakentamisen aikaisen toteumatiedon päivittämisen taso vaihtelee projektikohtaisesti.
Tutkimukseen osallistunut eräs kohdeyritys vastaa teiden sekä rata- ja vesiväylien ylläpidosta. Kyseisen
yrityksen tapauksessa tuotetiedon hallinta ylläpidon prosessin kannalta oli hyvällä tasolla. Yritys antaa omat
vaatimuksensa tarvitsemalleen tuotetiedolle jo väylän suunnittelun ja rakentamisen aikana, joten tarvittava
tieto on heille väylän valmistuttua heti saatavilla. Käytössä on pilvipohjainen ylläpidon prosessien ja
tuotetiedon hallinnan järjestelmä. Asuinrakennuksien kohdalla taso on kuitenkin harvoin vastaava. Yleistä
on, että rakennuksen valmistuttua asiakkaalle toimitetaan fyysisinä asiakirjoina huolto-ohjeet ja
mahdollisesti ajantasaiset suunnitelmat ja piirustukset rakenteista. Eräs kohdeyritys on tuotteistanut
tuotteensa ja se käyttää myös joitain vakioratkaisuja suunnitelmissaan. Rakentamisen ja myynnin aikaisten
prosessien hallinta on hyvällä tasolla, mutta heilläkään ei ole varsinaista tuotetiedon hallinnan järjestelmää,
joka varmistaisi ajantasaisen tuotetiedon saatavuuden kaikille sidosryhmille. Esimerkiksi takuuprosessin
kannalta tärkeä tuotetieto kerätään rakennuksen valmistuttua erilliselle työryhmälle. Tämä johtaa siihen,
että tuotetieto on hajanaista ja joskus vaikeasti löydettävissä, kun sitä tarvitaan.
Yleistä rakennusprojektissa on, että tuotteen elinkaaren eri vaiheiden liiketoimintaprosessien sidosryhmät
suorittavat oman tehtävänsä, mutta tuotetiedon hallintaa ei ajatella koko elinkaaren ajalle. Myös tiedon
jakamisen taso tietyn liiketoimintaprosessin päättyessä vaihtelee suuresti. Nykytila-analyysin perusteella on
selvää, että nykyisen prosessin automatisointi johtaa vain osittaisten hyötyjen saamiseen ja siksi tarvitaan
tiedonhallinta koko rakennetun objektin näkökulmasta.

4.4

Rakennushankkeen tuotetiedonhallinta ja kokonaiskonsepti

Rakennushankkeen tiedonhallinnan kehittämisessä lähestymistavaksi tulee siis ottaa ensisijaisesti
tuotetiedon (building – tuotetieto - rakennettu objekti) ja sen jälkeen tuotannon tiedon (building –
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rakentamisen prosessi + myynnin ja ylläpidon prosessi) näkökulmat. Käytännön hankkeissa nämä tulevat
kuitenkin yhdistymään, eli rakentamisen prosessi toimii tässä ”vastaanottavana” liiketoimintaprosessina ja
siten hyödyntää prosessissaan tuotetietoa.
Tuotetiedon hallinnan järjestelmiä on hyödynnetty valmistavassa kappaletavaratuotannossa. Ne
muodostavat standardisoidun ratkaisun ja keskitetyn tietovaraston kaikelle tuotteeseen ja sen tuottamiseen
tarvittaviin prosesseihin liittyvälle tiedolle. Tuotetiedon hallinta käsitteenä on rakennusalalla yleisesti ottaen
vieras, vaikka alalla tietomallista paljon puhutaankin. Erityisesti suunnitelmien, tietomallien ja
käyttäjäoikeuksien hallinta ovat tärkeitä tuotetiedon tehokkaan hallinnan kannalta rakennusalalla.
Rakennusprojektissa suunnitteluprosessin ja rakentamisprosessin aikana tuotetaan hyvin paljon tuotteeseen
liittyvää tietoa. Usein näiden projektien aikana projektin osapuolet myös kamppailevat suurten tuotetiedon
hallinnan ongelmien kanssa. Suunnitelmia, tekstitiedostoja ja kolmiulotteisia malleja ei usein säilytetä, eikä
varastoida keskitetysti eikä niitä ole linkitetty toisiinsa. (Schorr et al. 2011)
Yrityksen tuotteiden tarjonnan mallintamista helpottaa tuotteiden jakaminen tuoterakenteeseen, jonka
avulla voidaan kuvata tuotetta, siihen liittyvää informaatiota ja tuotteen osien välisiä suhteita (KropsuVehkaperä & Haapasalo 2011). Oleellista on myös erottaa rakenteellisesti se kaupallisen rakenteen tieto,
joita asiakkaalle myydään, tuotetaan ja laskutetaan sekä ne tekniset osat ja kokonaisuudet, joista edellä
mainitut ominaisuudet koostuvat (kuva 1). Kaupallisen ja teknisen rakenteen jaon avulla päästään
rakennushankkeelle tyypilliseen tilanteeseen, jossa asiakkaalle myydään ominaisuuksia, ilman että niitä on
tarkalleen identifioitu. Toisaalta teknisen rakenteen puolella ne pitää kuitenkin identifioida, muuten tiedosta
ei ole hyötyä, jos se ei sisällä kaikkea tarkkaa informaatiota.

Kuva 1. Tuoterakenteen kuvaus tuotetiedon hallintaan.
Rakennusteollisuudessa suuri ongelma tuotetiedon hallinnan tehokkuuden näkökulmasta on suunnittelu- ja
rakennusprojekteihin osallistuvien sidosryhmien suuri määrä. Tuotetiedon hallinta käsitteenä on myös alalla
yleisesti vieras. Yleinen nykyisiä käytäntöjä arvioidessa esiin noussut ongelma oli tuotetiedon ja sen
omistajuuden määrittelemättömyys. Konseptin toiminta vaatii ensinnäkin kyseisten käsitteiden
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määrittelemisen. Rakennusprojektien suorittamisessa on useita toisistaan eriäviä hankemuotoja, joten
konseptin käyttö voi vaatia tuotetiedon hallintaan liittyvien käsitteiden määrittelemisen jopa
hankekohtaisesti.
Ensimmäinen askel tuotetiedon hallinnan konseptin rakentamisessa on juuri tuotetiedon
määritteleminen. Kun tiedetään, mikä on tuotteen perustietoa ja mikä liiketoimintaprosesseihin liittyvää
tietoa, on tuotetiedon hallinnan kehittäminen helpompaa ja tehokkaampaa. Kaikilla tuotteilla tulee olla
tuoterakenne. Tuoterakenne helpottaa yrityksen tuotetarjonnan mallintamista ja se myös muodostaa
perustan tuotteen elinkaaren hallinnalle. Tuotteen osat tai komponentit, palveluelementit, asiakirjat ja
kokoonpanot on yhdistetty tuotteeseen ja toisiinsa tuoterakenteen kautta. Tässä voidaan helposti hyödyntää
rakennusalalla kehitteillä olevia komponenttikirjastoja. Tuoterakenteen tulisi olla jaettuna kaupalliseen ja
tekniseen tuoterakenteeseen. Näin ollen tuotteen myynnin ja markkinoinnin sekä rakentamisen,
aliurakoinnin, ylläpidon ja hankinnan tarvitseman tuotetiedon määritteleminen on tehokkaampaa.
Olennaista kuitenkin on päästä nykyisistä niin sanotuista yhdistelmämalleista pidemmälle, jotta ei yhdistellä
vain sähköisiä piirustuksia, jotka ovat kadottaneet ”älykkyyden”, joka alkuperäisissä suunnittelujärjestelmissä
on ollut olemassa.
Tuotetiedon hallinnan konsepti rakentuu periaatteessa samalla tavalla kuin muussakin teollisuudessa.
Suunnitteluvaiheessa konfiguroidaan/määritellään rakennetun objektin sisältö, minkä jälkeen se
toteutetaan. Kuvassa 2 tämä näkyy siten, että suunnitteluprosessit tuottavat ”as designed” tuotetiedon
PDM/PLM järjestelmiin ja tämän jälkeen rakentamisen prosessi toteuttaa rakennetun objektin ja rakennetun
objektin tuotetieto on ”as built”. Käytännössä erilaiset hankemuodot voivat noudattaa hieman erilaisia
menettelyjä, koska kaupalliset ja sopimukselliset mallit määrittelevät kuka osapuoli on mistäkin vastuussa ja
mitä missäkin järjestyksessä tapahtuu. Eri hankemuodoissa on eroja sille, miten myynnin, tuotannon ja
ylläpidon/korjauksen tarpeet/ohjeet/vaatimukset otetaan tai voidaan ottaa huomioon, jotta laadukas
lopputulos saavutetaan.

Kuva 2. Tuotetiedon hallinnan konsepti.
Rakennettua objektia tulee ajatella ensin yhtenä ”tuotteena” ja sen jälkeen yrityskohtaisina toimituksina
tai kontribuutiona siihen. Riippumatta toimijoiden lukumäärästä, tuotteen perustiedolle tulisi olla oma
tuotetiedon hallinnan järjestelmä (PDM), josta kaikki tuotteen tärkein perustieto löytyy keskitetysti ja
koottuna yhdestä paikasta. Jokaisella tuotteen elinkaaren eri vaiheiden liiketoimintaprosessien sidosryhmillä
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tulisi olla käyttöoikeus tarvitsemaansa tuotetietoon. Lisäksi liiketoimintaprosesseilla voi olla omat
tuotetiedonhallintatyökalut, joilla luodaan lisää tuotetietoa liiketoimintaprosessien aikana.
Rakennusprojektiin osallistuu hyvin usein suuri määrä eri sidosryhmiä jokaisessa elinkaaren eri vaiheen
liiketoimintaprosessissa ja sidosryhmillä voi olla erilaiset käyttämänsä ohjelmistot. Esimerkiksi
suunnitteluprosessiin osallistuvilla eri suunnittelutoimistoilla voi kaikilla olla oma suunnitteluohjelmistonsa.
Rakennetun objektin tuotetiedon suunnittelutieto tulisi kuitenkin olla helposti jaettavassa muodossa ja
rakentamisen aikaiset muutokset tuotetietoon tulee päivittää ”as built”-muotoon. Tietomallinnuksen
ohjelmistojen joukossa on jo ohjelmistoja, joiden avulla suunnittelun aikaista tuotetietoa olisi mahdollista
hyödyntää koko tuotteen elinkaaren aikana aina suunnittelusta ylläpitoon saakka. Usein kuitenkaan tilaaja ei
ymmärrä tätä vaatia, eikä tuotetiedon hallinnassa vielä ajatella projektin aikana tarpeeksi ylläpidon
tehokkuutta. Nykyisten järjestelmien erilaisuus ja tai yhteensopimattomuus tiedonsiirrossa eivät käy
selityksinä tiedon hyödyntämättä jättämiselle.
Rakentamisen prosessissa tulisi olla käytössä tuotannonohjausjärjestelmä (ERP), jonka avulla hallitaan
rakentamisen edistymistä, hankintatoimintaa ja aliurakointia. Tuotannolla tulisi olla tiedossa tuotteeseen
liittyvä materiaalitieto ”as designed”, hankinnan tiedot ja rakentamisen ohjeet sekä suunnitelmat.
Rakennusalalla hyvin usein suunnittelusta saadaan vain tekniset vaatimukset rakennetulle objektille ja on
harvinaista, että tuotantovaiheessa tuotteen komponenttitason suunnitelmat olisivat tarkalla tasolla ja
komponenttien toimittajat olisivat tiedossa. Tuotannon sidosryhmien tulisi kuitenkin olla aktiivisemmin
mukana myös suunnitteluprosessissa, jolloin suunnitelmat olisivat tarkemmat ja näin ollen tuotetiedon
ylläpito ja päivittäminen olisi helpompaa rakentamisprosessin aikana.
Myynti- ja markkinointitoiminnoilla tulisi olla omat asiakashallinnan järjestelmänsä (CRM). Asiakashallinnan
järjestelmien avulla hallitaan esimerkiksi asiakastietoja, myyntihintoja, markkinointimateriaaleja,
asiakaskohtaisia konfiguraatiomahdollisuuksia ”as sold”, asiakkaalle projektin valmistuttua luovutettuja
tietoja sekä muuta markkinointiin ja myyntiin liittyvää materiaalia. Myynnin ja markkinoinnin prosessien tulisi
myös olla mukana jo tuotteen suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa, jotta asiakkaiden vaatimat muutokset ja
muut tiedot saadaan lisättyä tuotetietojärjestelmiin jo varhaisessa vaiheessa.
Rakennusalan projektissa on yleistä, että rakennetun objektin valmistuessa sen ylläpidosta vastaa jokin
rakennuksen omistajan valitsema huolto- ja ylläpitoyritys. Yleistä on myös, että rakennuksen aikainen
tuotetieto jaetaan asiakkaalle ainoastaan suunnitteludokumentteina ja huolto-ohjeina, jotka ovat myös
fyysisiä paperisia dokumentteja. Lisäksi rakennetun objektin elinkaaren tehokkaan hallinnan kannalta olisi
tärkeää, että asiakas ja huollosta vastaava yritys olisivat mukana jo rakennusprojektin alkuvaiheesta lähtien,
jolloin vaatimukset ylläpidon aikaisen tuotetiedon hallinnalle ja tuottamiselle voidaan määritellä. Tällaisessa
tilanteessa tiedettäisiin myös huoltoyrityksen käyttämät tietojärjestelmät ja niiden ominaisuudet, mikä
helpottaa tuotetiedon hallintaa tuotteen elinkaaren eri liiketoimintojen aikana. Tehokkaan ylläpidon ja
huoltotoimintojen kannalta erityisen tärkeää on tietää tarkasti kaikki rakennettuun objektiin sisältyvät
komponentit, niiden toimittajat sekä huolto-ohjeet. Tarkka komponenttitieto mahdollistaa tehokkaan
huoltotoiminnan erityisesti vikatilanteissa, kun tiedetään täsmällisesti komponenttitason tuoterakenne (as
maintained).
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Kuva 3. Rakennetun objektin tuotetieto sen hankkeen erivaiheissa. Periaatteena tulee olla, että keskellä
olevaa tuotetietoa päivitetään suunnittelun jälkeen, mikäli rakennusvaiheessa tulee muutoksia.
Myynti (asiakasrajapinta) hyödyntää tuotetieto PDM järjestelmästä. Ylläpito ja korjaus päivittävät
tarvittaessa rakennetun objektin tuotetietoa.
Tuotteen tiedon kehittyminen noudattaa normaalia rankennetun objektin elinkaarta (esisuunnittelu),
suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito. Ongelma tässä muodostuu siitä, kuka vastaa muuttuvasta
tuotteen tiedosta hankkeen eri vaiheiden aikana. Suunnitteluvaiheessa tuotetun tiedon käyttäjästä
(rakentaja) tulee rakennusvaiheessa tiedon tuottaja, mikä nykyisessä toiminnassa vaikeuttaa tiedon
hallinnan kokonaisprosessia. Kaikkien rakennetun objektin elinkaaren eri vaiheissa toimivien sidosryhmien
tulisi ymmärtää tuotetieto käsitteenä rakennetun objektin näkökulmasta. Lisäksi tuotetiedon johtamisen
käytännöt tulisi määritellä tiedon tehokkaan tuottamisen, jakamisen ja säilyttämisen varmistamiseksi. On
myös erittäin tärkeää, että kaikki tuotteeseen liittyvä kaikkein tärkein tuotteen perustieto olisi saatavilla
yhdessä paikassa tuotetiedon hallinnan järjestelmässä. Kaikilla elinkaaren eri vaiheiden sidosryhmillä tulisi
olla käyttöoikeus siihen tuotetietoon, mikä on heidän liiketoimintaprosessien tehokkaan suorittamisen
kannaltaan relevanttia. Käyttöoikeuksien määrittely tulee kuitenkin olemaan oma ongelmansa, joka ei ratkea
nykyisten käyttöoikeuksia tarkastelemalla ja modifioimalla.

4.5

Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta rakennushankkeessa

RAIN –hankkeen nykytila-analyysista (Haataja 2018) nähdään, että tuotetiedon johtamista ei ole yleisesti
rakennusalalla määritelty projektien yhteydessä, eikä edes yrityksen sisäisesti. Erityisesti tuotetiedon
omistajuuden määritteleminen on tärkeää, jotta varmistetaan laadukkaan tiedon oikeanaikainen saatavuus
kaikille sitä tarvitseville osapuolille. Tiedon johtamisen tehokas organisaatio varmistaa myös
käyttöoikeuksien hallinnan ja tuotetiedon tuottamisen, jakamisen ja arkistoimisen vaatimukset, jotta kaikissa
rakennetun objektin elinkaaren vaiheissa olisi tarvittava tuotetieto saatavilla liiketoimintaprosessien
suorittamiseen.
Tiedon johtamisen mallin rakentaminen ja ylläpito vaativat organisaation rakentamisen ja sen huolenpidon.
Tiedon johtamisen organisaation rakentamisessa on yhtä paljon käytäntöjä, kuin on yrityksiäkin. Cohen
(2006) määrittelee yleisimmin tunnetut tiedon johtamisen roolit:
• Konseptin omistaja
• Tiedon omistaja
• Tiedon administraattori (hallinnoija)
• Tiedon käyttäjä
Nimitykset voivat vaihdella organisaatioiden välillä, mutta niiden roolit ja vastuut tulisi olla lähes
samankaltaisia. Tyypillisen tiedon johtamisen organisaation roolit on esitetty kuvassa 4. Tämän raportin
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luvussa 2 mainitulla tiedonhallinnan koordinaattorilla tarkoitetaan samaa kuin Cohenin (2006) konseptin
omistajalla.

Kuva 4. Tyypilliset tuotetiedon johtamisen organisaation roolit (mukaillen Becker 2006, Cohen 2006, Khatri
& Brown 2010)

4.6

Tiedonhallinnan konseptin käyttöönotto rakennushankkeessa

RAIN hankkeen tuloksena kehitettiin tuotetiedon hallinnan konseptia sovellettavaksi rakennusalalle.
Konseptin käyttöönotto on kuitenkin valtava työ (kuva 5). Ensiarvoisen tärkeää on tuotetiedon
määritteleminen ja tuotteiden varsinainen tuotteistaminen. Rakennusalan projektit eroavat toisistaan
tuotostensa osalta usein suuresti. Näin ollen tuotetieto tulisi määritellä vähintään hankekohtaisesti.
Rakennetun objektin elinkaaren aikaiset liiketoimintaprosessit ovat esisuunnitteluprosessi,
suunnitteluprosessi, rakentamisprosessi, myynti- ja markkinointiprosessi, käyttöprosessi sekä huolto- ja
ylläpitoprosessi. Seuraavaksi tulisi määritellä tuotetiedon johtamisen standardit. Erityisesti tuotetiedon
omistajan määrittäminen on tärkeää tuotetiedon luomisen, jakamisen ja säilyttämisen sekä käyttöoikeuksien
hallinnan kannalta. Tuotetiedon omistajuus voi olla määritetty joko yksilöllisesti tai hallinnollisesti.
Tuotetiedon omistajuus voi myös muuttua tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Yrityksellä tai projektikohtaisesti
projektiin osallistuvilla yrityksillä tulisi olla keskitetty tuotetiedon hallinnan järjestelmä. Kyseisestä
järjestelmästä tulisi olla saatavilla tuotteen perustieto ja eri liiketoimintaprosessien tarvitsema tuotteeseen
liittyvä liiketoimintatieto. Tuotteen perustieto on kaikkein tärkeää tuotetta määrittelevää tietoa.
Tuotteeseen liittyvä liiketoimintatieto on taas tietoa, joka vaaditaan tuotteen elinkaaren aikaisten
liiketoimintaprosessien suorittamiseen. On myös tärkeää, että kaikilla sidosryhmillä on pääsy tarvitsemaansa
tietoon. Näiden liiketoimintaprosessien tehokkaan suorittamisen kannalta on myös tärkeää, että
organisaatiolla on käytössään erilaisia tietojärjestelmiä niiden suorittamiseen. Suunnittelijoilla tulisi olla
käytössään omat suunnitteluohjelmistot, tuotannolla tuotannonohjausjärjestelmät, myynti- ja
markkinointiosastolla asiakkuuden hallintajärjestelmä ja myynnin jälkeisillä toiminnoilla omat ylläpidon,
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käytön ja huollon tietojärjestelmät. Lisäksi kaikkien tulisi tietää omat vastuunsa tuotetiedon luomisen,
säilyttämisen, jakamisen ja arkistoimisen suhteen. (kts. Kropsu-Vehkaperä & Haapasalo, 2011; Silvola 2018)

Kuva 5. Tuotetiedon hallinnan konseptin rakentamisen ja käyttöönoton askellus (Haataja 2018).

4.7

Synteesiä

Rakentamisen tiedonhallinta on varsin huonosti organisoitu kokonaisuutena. Järjestelmistä ja niiden
yhteensopivuudesta lähteviä ongelmia on kuultu selityksenä jo noin 30 –vuoden ajan (Haapasalo 2000).
Edellisen vuosituhannen lopulla tietokoneavusteisen suunnittelun ongelmina nähtiin käytännön tasolla
suurimpina tekniset ongelmat, mutta kuitenkin suurimmat haasteet löytyivät osaamisesta ja
muutosvastarinnasta. Nykyään suunnittelu tapahtuu sujuvasti tietojärjestelmillä, vaikkakin eri järjestelmien
yhdistelmämallissa on paljon kehitettävää, koska osa järjestelmien tuottamasta älykkyydestä haihtuu
yhdistelmämallia tuotettaessa. Onko tämä ajallinen polku käytävä läpi myös tiedon hyödyntämisessä
rakentamisvaiheessa?
Toinen merkittävä kysymys ratkaistavaksi on se kenen tai minkä aloitteesta tiedonhallinnan kehittäminen
liikahtaa käytännössä eteenpäin? Vaihtoehtoina on 1) tilaajaosapuolen esittämät vaatimukset ”as built”
mallin tuottamisesta rakennetun objektin lopullisen luovutuksen yhteydessä (EUBIM 2018) tai 2) alan
toimijoiden oma intressi kehittää toimintaa siten että jokaisessa hankkeessa on osana tuotetiedonhallinnan
prosessi, johon on omista lähtökohdista itse määritelty prosessi tuottaa rakennettu objekti ”digitaalisena
kaksosena”. Selvää on, että jälkimmäinen vaihtoehto on parempi, mutta myös vaativampi ja vaatii myös
rahallisia investointeja sekä osaamistason nostoa. Joku osapuoli joutuu ottamaan vastuun kehityksestä.
Tässä yhteistoiminnallisten hankemuotojen tarjoama alusta on ”vuosisadan” mahdollisuus toimivan
kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Tämä siitäkin huolimatta, että hyödyt tilaajan, käyttäjän, huoltajan tai
asiakkaan toiminnassa digitaalisesta kaksosesta ovat kertaluokkaa suuremmat.
Tiedonhallinnan kokonaisprosessin ensimmäinen vaihe on rakennetun objektin tuotetiedon määrittely,
riippumatta siitä montako osapuolta hankkeessa on, kaikkien pitää integroitua. Tämä on tehtävä siten että
kaikki hankkeen osapuolet ymmärtävät lopputuloksen samanlaisena. Toisena vaiheena tulee olla
käytettävien tietojärjestelmien ja –formaatin sopiminen sekä määritellä ja suunnitella informaatiotarpeet
etukäteen. Yksi Leanin perusperiaatteista on hajonnan pienentäminen, niin tässäkin – informaatiotarpeet,
järjestelmät ja formaatit pitäisi saada toistuviksi – sisällöt toki konfiguroituvat hankkeesta toiseen. Kolmas
vaatimus on roolien ja vastuiden kuvaaminen - näitäkään ei tarvitse hankekohtaisesti määritellä nollatasosta,
vaan konfiguroida hankekohtaisesti – myös tiedonhallinnan kokonaisprosessilla pitää olla vastuutaho –
prosessin omistaja.
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Kokonaisuutena tiedonhallinnan kokonaisprosessin ylös ajaminen on vaativa tehtävä, eikä tapahdu itsestään
- vastarinnasta puhumattakaan. Ilmeistä kuitenkin on, että hyödyt ovat mittavat – käytännössä kaikille
osapuolille, siksi onkin varsin hämmentävää, ettei tiedonhallinnan prosessia ole saatu toimimaan kovin hyvin.
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Kirsi Aaltonen
Oulun ylipisto
5 Integraatiokyvykkyys ja sen kehittäminen rakennusprojektissa
Tiivistelmä
Tässä työpaketissa on tarkasteltu integroidun toimintatavan vaatimia kyvykkyyksiä projektitasolla sekä sitä,
miten uuden oppimista ja hyvien käytäntöjen leviämistä voidaan edistää rakennusprojekteissa itsearvioinnin
kautta. Tutkimuksen keskiössä on ollut projektin integraatiokyvykkyyden arviointimallin kehittäminen ja
testaaminen. Integroituihin projekteihin osallistuvilta organisaatioilta vaaditaan täysin uudenlaisia
kyvykkyyksiä: keskeiseksi nousevat ennen kaikkea kollektiiviset toimijoiden väliset yhteistoiminnalliset
kyvykkyydet, jotka varmistavat yhteistoiminnan kohti projektin tavoitteita ja koordinoivat toimijoiden välisiä
organisatorisia ja projektin tehtäviin liittyviä riippuvuuksia. Arviointimallin avulla projektiorganisaatio voi
arvioida, mitä osaamista integroitu toimintatapa vaatii ihmisiltä ja tiimeiltä. Arviointimallia voidaan lisäksi
hyödyntää projektin aikana integraatiokyvykkyyden kehittämisessä. Arviointimalli koostuu neljästä
pääelementistä: 1) Integraatiokyvykkyyden perusta: Hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen
integraatiokyvykkyys 2) Ihmisen käyttäytyminen: Käyttäytymis- ja suhdeperusteinen integraatiokyvykkyys 3)
Menettelyt ja työkalut: Teknologinen ja prosessi-integraatiokyvykkyys 4) Oppiminen ja jatkuva
parantaminen: Integroinnin ja yhteistoiminnan jatkuvan johtamisen ja sopeuttamisen kyvykkyys. Jokainen
neljästä elementistä on jaettu useampaan alaelementtiin. Arviointi perustuu yleisesti käytettyihin
organisaatioiden osaamista ja kyvykkyyttä mittaaviin maturiteettimalleihin. Arviointiprosessin
toteuttaminen kattaa integraatiokyvykkyyden arvioinnin tavoitteiden kuvauksen, arvioinnin suunnittelun,
arvioinnin toteuttamisen sekä tulosten hyödyntämisen. Keskeistä integraatiokyvykkyyden kehittämisessä on
säännöllinen integraatiokyvykkyyden arviointi, toiminnan reflektio, avoin dialogi, yhteisten
kehittämisyhteisöjen luonti ja erityisesti jatkuvan parantamisen periaatteiden sisäistäminen osaksi
projektikulttuuria.
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5.1 Johdanto: Työpaketin tausta ja tavoitteet
Projektisysteemien, yhteistoimintamallien sekä kehitettävien virtausta parantavien prosessien keskiössä
ovat ihmiset. Työpaketti 5:ssä on tarkasteltu integroidun toimintatavan vaatimia kyvykkyyksiä projektitasolla
sekä sitä, miten uuden oppimista ja hyvien käytäntöjen leviämistä voidaan edistää rakennusprojekteissa
itsearvioinnin kautta. Tutkimuksen keskiössä on ollut projektin integraatiokyvykkyyden arviointimallin
kehittäminen.
Arviointimalli
pohjautuu
kansainväliseen
ja
kotimaiseen
tutkimukseen
integrointikyvykkyyksistä. Arviointimallia on kehitetty eri vaiheissa vuosina 2017-2018 saadun
käyttäjäpalautteen pohjalta. Mallia on lisäksi kokeiltu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden
sairaala 2030 –hankkeessa. Arviointimallin avulla projektiorganisaatio voi arvioida, mitä osaamista integroitu
toimintatapa vaatii ihmisiltä ja tiimeiltä. Arviointimallia voidaan lisäksi hyödyntää projektin aikana
integraatiokyvykkyyden
kehittämisessä.
Arviointimallin
lisäksi
työpaketissa
on
tutkittu
integraatiokäytänteitä eri suomalaisissa projektialliansseissa tehty empiiristä tutkimusta korkean
suorituskyvyn projektitiimien rakentumisesta. Korkean suorituskyvyn projektitiimien rakentuminen ja
laadukas tiimitoiminta ovat keskeisiä integraatiokyvykkyyden alaelementtejä ja myös keskeisin projektien
suorituskykyä määrittäviä tekijöitä.
Tässä osiossa raportointi on jaettu kahteen osaan. Kappaleissa 5.2-5.5 esitellään integraatiokyvykkyyden
arviointimallin taustaa, itse arviointimallia, sen käyttöä ja kokemuksia. Kappaleessa 5.6 keskitytään erityisesti
korkean suorituskyvyn tiimeihin ja näiden ominaispiirteisiin. Kappale 5.6 täydentää osaltaan ymmärrystä
integraatiokyvykkyydestä, mutta pureutuu erityisesti ihmisten toiminnan ja korkean suorituskyvyn tiimien
ominaisuuksien arviointiin. Koko osio päättyy yhteenvetoon kappaleessa 5.7.

5.2 Integraatiokyvykkyys
Mitä on integraatiokyvykkyys?
Integroituihin projekteihin osallistuvilta organisaatioilta vaaditaan täysin uudenlaisia kyvykkyyksiä.
Perinteisesti projektikyvykkyyksiä on tarkasteltu toimijoiden roolien kautta (asiakkaan/tilaajan kyvykkyydet,
rakennuttajan/projektinjohdon sekä toimittajien kyvykkyyksien näkökulmasta), jota esittää Kuva 1.
Perinteinen malli: Erilliset
saarekkeet ja erilliset kyvykkyydet
Asiakkaan ja rakennuttajan kyvykkyydet
Tilaaja/Rakennuttaja/
Projektinjohto
Projektin valmistelu ja
toteutus

Suunnittelija

Urakoitsija

Toimittajien projektikyvykkyydet

Kuva 1. Perinteinen näkemys projektikyvykkyyksistä
Integroiduissa projektitoteutuksissa kysymys on kuitenkin ennen kaikkea kollektiivisista, toimijoiden
välisistä yhteistoiminnallisista kyvykkyyksistä, jotka sitovat toimijoita projektissa yhteen, mahdollistavat
yhteisen arvontuoton sekä tukevat integroidun projektin onnistunutta läpivientiä.
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Monimutkaisiin projekteihin osallistuu useita erilaisia organisaatioita erilaistuneilla osaamisilla, taustoilla,
resursseilla ja tavoitteilla. Projektin onnistumisen kannalta erityisen keskeistä on toimijoiden välinen
integraatio, jonka tavoitteena on varmistaa yhteistoiminta kohti projektin tavoitteita ja koordinoida
toimijoiden välisiä organisatorisia ja projektin tehtäviin liittyviä riippuvuuksia mahdollisimman tehokkaalla
tavalla epävarmuuden vallitessa. Toimiva integraatio varmistaa myös tehokkaan informaation prosessoinnin
projektiin osallistuvien organisaatioiden kesken. Integroiduissa projekteissa erityisen keskeistä on rakentaa
yhteistä, kollektiivista kyvykkyyttä projektiin osallistuvien toimijoiden kesken, toimijakeskeisen
kyvykkyyden sijaan. Integrointikyvykkyyden voidaankin nähdä koostuvan kyvykkyydestä käyttää oikeanlaisia
integrointimekanismeja (sopimukselliset, organisatoriset sekä teknologiset) sekä kyvystä rakentaa
yhteistoiminnallista, suhdeperusteista ja epävirallista vuorovaikutusta ja sitoutumista eri projektiosapuolten
välillä.
Integraatiokyvykkyyttä voidaan tarkastella niin yksittäisen organisaation pysyvänä integraatiokyvykkyytenä
eli organisaation kykynä toimia tehokkaasti integroiduissa projekteissa tai yksittäisen projektin
integraatiokyvykkyytenä eli tilapäisessä projektissa realisoituvana integraatiokyvykkyytenä. Kehitetty
arviointimalli soveltuu käytettäväksi niin oman pysyvän organisaation integraatiokyvykkyyden analysointiin
esimerkiksi projektin tarjousvaiheessa tai sitä voidaan käyttää työkaluna myös yksittäisen projektin
toiminnan kehittämisessä ja projektin integraatiokyvykkyyden arvioinnissa. Kuva 2 esittää projektin
integraatiokyvykkyyden käsitettä ja näiden rakentamista.
Uusi tapa organisoida
ja johtaa projekteja:
Projektin integraatiokyvykkyydet

•

•
•

Yksilöiden
ominaisuudet,
kompetenssit ja
integraatiotaidot
Organisaation
integraatiokyvykkyydet
Projektin yhteinen
integraatiokyvykkyys

Korkean suorituskyvyn projektitiimi
Tilaaja ja rakennuttaja

Yhteinen
projektiorganisaatio ja
joustava tehtävänjako:
Urakoitsija
Suunnittelija
Tilaaja, rakennuttaja,
suunnittelija, urakoitsija
Alihankintaverkosto
ja sidosryhmät

Kuva 2. Projektin integraatiokyvykkyys
Integraatiokyvykkyys aiemmassa tutkimuksessa
Projektin integraatiokyvykkyyden tason voidaan nähdä olevan yhteydessä projektin korkeaan suorituskykyyn
ja arvonluontiin. Integrointikyvykkyyden elementtejä on tunnistettu aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa
laajasti (Hietajärvi et al., 2017). Keskeisimmiksi alueiksi kansainvälisessä tutkimuksessa ovat nousseet
seuraavat osa-alueet:
1) Kyky käyttää oikeanlaisia integrointimekanismeja (sopimukselliset, organisatoriset, teknologiset), jotka
muodostavat toiminnan perustan
• Yhteistoiminnallinen sopimus (yhteiset tavoitteet ja kannusteet)
• Organisatoriset integrointimekanismit (esim. koordinoivat työryhmät, Big Room)
• Teknologinen integrointi
2) Kyky rakentaa yhteistoiminnallista, suhdeperusteista ja epämuodollista vuorovaikutusta, luottamusta
ja sitoutumista eri organisaatioiden välillä
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Perustuksen muodostavat yhteistoiminnallisen sopimuksen raami ja yhteistoimintaa tukevat prosessit ja
mekanismit
• Oleellista on kuitenkin toimijoiden kyky käytännössä rakentaa ja ylläpitää projektin identiteettiä,
luottamusta ja yhteistä ymmärrystä
• Organisaatiorajojen ylittäminen, tietämyksen jako ja uudenlaisiin rooleihin sopeutuminen
• Projektinjohtajan rooli ja tämä kyvykkyydet ja osaamiset
3) Kyky käyttää, ja joustavasti muokata integrointimekanismeista eri projektitilanteisiin sopivia
yhdistelmiä:
• Tämä kyky rakentuu matkan varrella, kun tehtävien väliset uudet riippuvuudet ja toimijoiden rooli
hahmottuvat
• Big Roomin käytön muokkautuminen, kyky reagoida muutoksiin uusilla organisatorisilla ratkaisuilla,
kannusteiden rakentaminen alihankintaketjuun
4) Uudenlainen projektijohtajuus ja oppiminen ja Kuvassa 3 esitetyt taidot
SOPIMUKSELLISET TAIDOT
TOC määritys
Yhteisten
tavoitteiden
määritys
Epävarmuuksien
hallinta: riskien ja
mahdollisuuksien
arvottaminen
Sidosryhmien
johtaminen
Neuvottelu
Mallin
sopeuttaminen

KÄYTTÄYTYMISTAIDOT
Avainhenkilöiden
valinta
Sosiaaliset ja
”bonding” taidot
Reflektointi
Kommunikointi
Oppiminen
Ongelmien
ratkonta järkisyillä
Johtajuus
Kyky omaksua
uutta tietämystä
Sopeutuvuus
muuttuviin
olosuhteisiin
Kyky antaa
kannustavaa
palautetta

YHTEISTOIMINNALLISET TAIDOT
Kumppaneiden
etsintä
Luottamuksen
rakentaminen ja
ylläpito
Toimintojen ja
resurssien
koordinointi
Epävirallinen ja
virallinen
kanssakäynti
Tiedon jakaminen
Uuden tietämyksen
jakaminen,
yhdistäminen ja
luominen
Tiimin rakentaminen

OPERATIIVISET
TAIDOT
Projektin
hallinta: aika,
budjetti, laatu
Resurssien,
verkostojen ja
epävarmuuksien
johtaminen
Jatkuva
parantaminen
Lean-filosofian
ja työkalujen
toteuttaminen
Fasilitointi

Kuva 3. Integrointikyvykkyyttä rakentavat taidot (Hietajärvi et al., 2017)

5.3 Työpaketissa kehitetty integraatiokyvykkyyden arviointimalli
Integraatiokyvykkyyden arviointia varten on kehitetty laaja-alainen integrointikyvykkyyden
arviointiviitekehys, joka rakentuu kansainväliselle tutkimukselle (mm. Walker & Walker, 2015; Brady &
Davies, 2010) allianssiprojekteista sekä muista integroiduista projektitoteutuksista (Australian, Iso-Britannia)
sekä tutkimukseemme suomalaisista allianssiprojekteista. Kehitetty viitekehys arvioi niin organisaatiotason
integrointikyvykkyyttä kuin taitoja (skills) ja tietämystä (=kompentenssit), joita yksilöillä on. Arviointimalli
(Kuva 4) koostuu seuraavista elementeistä:
1) Integraatiokyvykkyyden perusta: Hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen integraatiokyvykkyys
2) Ihmisen käyttäytyminen: Käyttäytymis- ja suhdeperusteinen integraatiokyvykkyys
3) Menettelyt ja työkalut: Teknologinen ja prosessi-integraatiokyvykkyys
4) Oppiminen ja jatkuva parantaminen: Integroinnin ja yhteistoiminnan jatkuvan johtamisen ja
sopeuttamisen kyvykkyys
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4) Oppiminen ja jatkuva
parantaminen:
Integroinnin ja yhteistoiminnan jatkuvan
johtamisen ja sopeuttamisen kyvykkyys
2) Ihmisen käyttäytyminen:
Käyttäytymis- ja suhdeperusteinen
kyvykkyys

3) Menettelyt ja työkalut:
Teknologinen ja prosesseihin liittyvä
kyvykkyys

1) Integraatiokyvykkyyden perusta: Hallinnollinen, organisatorinen ja
sopimuksellinen kyvykkyys

• Realistinen kuva
nykyhetkestä
• Kehittyminen projektin
aikana
• Kehittämisprioriteettien
tunnistaminen
• Eri osapuolten
näkemykset

Kuva 4. Integraatiokyvykkyyden arviointimallin neljä peruselementtiä
Jokainen neljästä elementistä on jaettu useampaan alaelementtiin ja yhteensä alaelementtejä on 28 kpl.
Arvioinnin viitekehys koostuu edellä mainituista elementeistä ja näiden alakohdista. Kuvaukset elementeistä
ja näihin liittyvistä kypsyystasosta löytyvät arviointityökalun verkossa olevasta malliversiosta, joka on
fokusoitu
projektin
käynnistysvaiheen
arviointiin
https://www.webropolsurveys.com/S/453307849E391022.par
Arviointi perustuu yleisesti käytettyihin organisaatioiden osaamista ja kyvykkyyttä mittaaviin
maturiteettimalleihin. Näissä malleissa kypsyystasoa luokitellaan asteikolla 1-5:een. Arviointimallin avulla
voidaan kartoittaa organisaatioiden lähtötaso-osaamista ja yhteensopivuutta integroidun projektin
käynnistyessä. Tulosten avulla voidaan kohdentaa kehitystoimia keskeisimmiksi koetuille aluille, joissa
osaamisen kehittäminen on mahdollista ja jotka parhaiten tukevat projektin toteutusta. Arviointimallia
voidaan myös hyödyntää tilannekuvan muodostamisessa integroidun projektin ollessa jo käynnissä.
Maturiteettimallin yleiset tasot ja niiden määritelmät ovat seuraavat:
• Alustava / ad hoc (Taso 1): Prosessia ja tavoitteita ei ole systemaattisesti määritelty ja toimenpiteet
ovat satunnaisia.
• Toistettava mutta intuitiivinen (Taso 2): Perus prosessit/toiminnot on suunniteltu ja niitä
johdetaan suunnitelman pohjalta ja kohti suunnitelman tavoitteita.
• Määritelty (Taso 3): Prosessit on hyvin kuvattu, dokumentoitu ja standardoitu. Kaikkia määriteltyjä
prosesseja ja prosessia osataan myös sopeuttaa projektin/toimintojen mukaan.
• Määritelty ja mitattu (Taso 4): Suorituskykymittaristot on rakennettu ja niiden toteutumista
seurataan.
• Optimoitu (Taso 5): Prosessin suorituskykyä seurataan. Prosessia muokataan ja sopeutetaan
projektin ja liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Prosessin jatkuva parantaminen on toiminnan
keskiössä.
Jokaiseen arvioitavaan osa-alueeseen liittyen on vastaajalle annettu yleiskuvausteksti asiasta, sekä esitetty
kuvaus optimoidusta tasosta (Taso 5) sekä alustavasta tasosta (Taso 1). Vastaajaa pyydetään arvioimaan
oman organisaation (riippuen tilanteesta joko oma pysyvä organisaatio tai käynnissä oleva
projektiorganisaatio) kypsyystasoa asteikolla 1-5 kyseiseen asiaan liittyen. Arviointimallin jokaisen
pääelementin alaelementit on esitetty Kuvissa 5 -8.
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•

Toimijoiden
yhteistoiminnallinen
osaaminen

•
•

•

Yhteiset tavoitteet ja mittarit

•
•

Projektin organisointi ja hallintomalli

Hallinnollinen,
organisatorinen ja
sopimuksellinen
integraatiokyvykkyys

Erinomaisella
tasolla
Hyvällä tasolla
Jonkin verran
kehitettävää
Useita
kehitysalueita
2

Merkittävästi
kehitettävää

•
•
•
•
•
•

Projektin johtoryhmätoiminta

•
•

Projektin
koordinaatiomekanismit

•
•

•

Projektin sidosryhmien
johtaminen

•
•
•

Eri asiantuntijoiden valtauttaminen sekä projektiin osallistuvien toimijoiden yhteistoiminta
ja tasa-arvo
Turhien raja-aitoje ja hierarkiaerojen poisto osapuolten kesken sekä lisäämään
motivaatiota työskennellä projektissa
Pykologisesti turvallinen työskentelyilmapiiri, jossa uusia ideoita on helppo nostaa esille

Yhteiset tavoitteet ja mittaristot, joiden avulla pyritään ohjaamaan projektin toimintaa kohti
yhteisiä tavoitteita
Yhteisesti määritellyt projektin avaintulosalueet ja mittaristot
Kiinnitetty huomiota eri roolien määrittelyyn, tehtäväkuvauksiin, vastuiden määrittelyyn
sekä siihen, että hallintomalli tukee projektin ja organisaation strategisia tarpeita
Selkeä, visuaalinen organisaatiokuvaus
Joustavuus projektitehtävien suorittamisessa
Selkeät vastuut eri organisaatiotasojen välillä, oma rooli kokonaisuudessa ymmärretään
Keskeiset sidosryhmien edustajat mukana, mutta hallittava koko
Konsensuspäätöksentekoon liittyvän osaamisen kehittäminen
Erityisesti tilaajan osapuolten kyvykkyys ja soveltuvuus projektin johtoryhmätyöskentelyyn
edistää projektin menestystä
Johtoryhmätyöskentelyn tehokkuuden ja päätöksentekokyvykkyyden varmistaminen
Vamistettu, että osallistujat toimivat yhdenmukaisesti kohti projektin tavoitteita, ja että
projektin tehtävien ja organisaation väliset riippuvuudet ovat hallinnassa
Työryhmät, kokoukset, integraattoriroolit, ohjeistukset, tietojärjestelmät ja näiden käyttö
pohdittu koordinaation näkökulmasta
Varmistettu, että oikea tieto on oikeaan aikaan oikealla henkilöllä, jotta oikeanlainen
toiminta kohti projektin tavoitteita on mahdollista
Sidosryhmäjohtaminen on systemaattista (tunnistaminen, analysointi,
johtamistoimenpiteeet) sekä jatkuvaa
Ulkoiset sidosryhmät nähdään keskeisinä yhteisen arvontuoton ja innovaatiotoiminnan
näkökulmasta
Sidosryhmien odotuksia ja vaateita johdetaan koko projektin elinkaaren ajan
Keskeisten sidosryhmien edustajat integroidaan projektin toimintaan ajoissa

• Alihankkijat sitoutetaan projektityöskentelyyn varhaisessa vaiheessa
• Myös alihankkijaverkoston integraatio on huomioitu projektin kehittämisessä ja
kannustimissa, jottei esimerkiksi allianssissa alihankkijaverkoston ja itse projektiallianssin
välille synny liian vahvoja raja-aitoja
• Kannustimien käyttö alihankkijaverkostossa projektin yhteistoiminnan ja
innovaatiotoiminnan edistämiseen

Alihankkijaverkoston
integraatio

•

Resursointikyvykkyys

•
•

Projektiresursoinnin prosessit on määritelty ja portfolion hallinnan prosessit resursoinnin
osalta ovat hallinnassa.
Resursointi tapahtuu kompetenssipohjaisesti ja resursointiprosessia mitataan ja seurataan
Projekteilla on käytössään riittävät, osaavat ja oikea-aikaisesti kohdennetut resurssit

Kuva 5. Hallinnollinen, sopimuksellinen ja organisatorinen integraatiokyvykkyys

•

Tiimin rakentaminen ja tuki
sekä yhteinen identiteetti

•
•

•
•

Johtajuus

•
•

•
•
•

Luottamus- kontrollibalanssi

Käyttäytymis- ja
suhdeperusteinen
integraatiokyvykkyys

Hankkeen parhaaksi -henki

Ei-syyttelyn kulttuuri sekä
läpinäkyvyys
Toisten tukeminen ja vastuun
jakaminen
Konfliktien käsittely ja
konsensuspäätöksenteko

•

Mitä integroituneempi ja yhteistoiminnallisempi projektitiimi, sen parempia tuloksia
projektissa yleensä saavutetaan
Tiimin jäsenet edistävät yhteisiä tavoitteita ja tekevät päätöksiä, jotka ovat eduksi
projektille eivätkä ensi sijassa heille itselleen
Tiimiytymistä tuetaan aktiivisesti ja koko projektin elinkaaren ajan

Strateginen ja projektin operatiivinen johtaminen
Hyvä johtajuus tukee luottamuksen syntyä, toimii sitouttamisen välineenä, sekä tukee
yhteisen toimintakulttuurin ja yhteistyön rakentumisessa
Kyvykäs johtaja on rohkea, havainnoiva, positiivinen, motivoiva ja päätöksentekoon
kykenevä
Johtajuus tukee sitä, että asiantuntijat pääsevät esittämään omia ideoitaan, näkemyksiään
ja neuvojaan, ja tehdyistä esityksistä myös kiitetään
Luottamus ja sen syntyminen on herkkä, vahvasti psykologinen prosessi
Luottamusta voi kokea sekä henkilökohtaisella tasolla (luotan johonkin tiettyyn henkilöön)
että organisatorisella tasolla (luotan tietyn organisaation toimijoihin).
Osapuolet voivat aktiivisesti edistää luottamuksen syntymistä toimimalla kyvykkäästi ja
riippumattomasti
Mekanismeja: aikaisessa vaiheessa käynnistetyt yhteistoiminnalliset toimintatavat,
yhteinen toimintafilosofia, avoin kommunikaatio sekä aikaisessa vaiheessa muodostetut
toimijoiden väliset selkeät roolit

•
•

Projektin osapuolet edistävät ensi sijassa projektin yhteisiä tavoitteita
Päätöksenteko pohjaan hankkeen parhaaksi – ajatteluun ei oman hyödyn optimointiin

•

Inhimillinen erehtyväisyys sallitaan, eivätkä tahattomat virheet vaikuta projektin
yhteistoimintaan
Mikäli virheitä tai ongelmatilanteita ilmenee, syyllisten etsimisen sijaan projektitiimi
keskittyy ratkaisujen löytämiseen

•

•
•
•

Toimijat auttavat toisiaan, jakavat tarvittavaa tietoa sekä opettavat toisiaan
Ongelmatilanteissa vastuu ja ratkaisun löytäminen jaetaan
Hyvä johtajuus tukee avoimuutta ja toisten tukemista

•
•

Päätökset tehdään kollektiivisesti, konsensuksella
Konsensuspäätöksenteon ehdoton edellytys on, että toimijoilla on jaettu ymmärrys
projektin tilanteesta ja toimintaympäristöstä
Konfliktien käsittelylle on olemassa selkeä prosessi, ja ne käsitellään rakentavassa
hengessäKonfliktitilanteissa näkemyserot ja niiden perustelut tuodaan esille, käsitellään
rakentavasti ja tilanteeseen etsitään paras mahdollinen ratkaisu
Kun yhteistyötä tehdään proaktiivisesti, positiivisessa hengessä, ongelmatilanteisiin
etsitään ja löydetään ratkaisuja sen sijaan, että juututtaisiin riitelemään

•

•

Kuva 6. Käyttäytymis- ja suhdeperusteinen integraatiokyvykkyys
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Big Room -työskentely

Innovaatioprosessit

•
•
•

Fyysinen yhteistoiminnallinen tila
Yhteistoimintaa tukevat teknologiat, mallit ja prosessit
Big Room –työskentelyn systemaattinen suunnittelu, fasilitointi ja johtaminen sekä Big
Roomissa tuotetun informaation ja tietämyksen johtaminen mm. visuaalisen johtamisen
keinoin

•
•
•

Systemaattiset innovaatioprosessit, vastuut, roolit, mittarit ja kannustimet
Erilaisten osaajien vuorovaikutuksen varmistaminen
Alihankintaverkoston kannustaminen ja sitouttaminen innovointitoimintaan

•

Hyvin valmistellut työpajat, työpajatoiminnan erilaisten menetelmien tunteminen ja
soveltuva käyttö eri tilanteissa, työpajatoiminnan tehokas fasilitointi sekä koko tiimin
osaamisen ja tietämyksen hyödyntäminen

•
•
•

Keskittyy projektin keskeisiin osa-alueisiin ja on osa projektin toimintakulttuuria
Selketä ja yksinkertaiset viestintätavat
Last Planner, A3, päätöslokit, ilmapiirimittaus, TVD, Gemba-kävelyt, avaintulosalueet

•

Järjestelmä käytetään projektiliitännäisen informaation välittämisen lisäksi toiminnan
automatisointiin, päätöksenteon tukeen, toiminnan kehittämiseen ja tietämyksen jakoon
Käyttö on tarkoituksemukaista ja tieto löytyy helposti
Virtuaalityöskentelyn tukeminen

Työpajatoiminta
Visuaalinen ohjaus ja kontrolli

Teknologinen ja
prosessiintegraatiokyvykkyys

Yhteistoimintaa ja tiedonsiirtoa
tukevan teknologian käyttö

•
•
•

Last plannerin hyödyntäminen

Menetelmää hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti ja prosessi on systemaattinen ja
suunniteltu
Tehtävät määritellään riittävän tarkalla tasolla ja siten että niiden läpivienti ja niihin
sitoutuminen on mahdollista
Toimintaa pyritään kehittämään TTP:n avulla

•
•
•

Tilaajan tavoitteisiin suunnitelu

Laajuuden kasvun hallinta

Riskienhallinta

Suunnitteluprosessia ohjaavat tilaajan tavoitteet ja ideana on keskeisten osapuolten
varhainen integrointi uusien, parempien ratkaisujen löytämiseksi yhteistoiminnassa
erityisesti tilaajan, suunnittelijoiden ja rakentajien asiantuntijoiden kesken
Tilaajan pitää olla sitoutuminen prosessiin

•

• Organisaatiossa on tunnistettu projektin laajuuden kasvuun liittyvät riskit ja suunniteltu
toimenpiteet, jolla laajuuden kasvua voidaan hallita
• Toimivan TVD-prosessin lisäksi projektiin on voitu nimetä henkilö, jonka tehtävä on
keskittyä erityisesti laajuuden kasvun hallintaan
•
•
•
•

Systemaattinen ja proaktiivinen projektin riskienhallintaprosessi
Prosessiomistaja ja –koordinaattorit nimetty
Integroitu osaksi innovaatiotoimintaa
Riski-informaatio virtaa organisaatiossa ja tietoa hyödynnetään projektin oppimisessa ja
kehittämisessä

Kuva 7. Teknologinen ja prosessi –integraatiokyvykkyys
Oppimispanostukset ja jatkuva
reflektio

Integraation ja
yhteistoiminnan
jatkuvan johtamisen
ja sopeuttamisen
kyvykkyys

Oppiminen toiminnassa

Joustamisen kyvyt

Suunniteltu sopeuttaminen

•
•
•
•
•
•

Säännölliset itsereflektiot, ryhmäreflektiot ja projektin lessons learned –tilaisuudet
Palautetilaisuudet, joihin osallistetaan laajasti projektiin osallistuvia
Oppivan organisaation kulttuurin luonti
Epämuodollinen oppien jako ja communities of practice, joissa oppeja jaetaan
Jatkuvan parantamisen kultttuuri näkyy projektin kehittämistoimenpiteissä ja
innovaatiotoiminnassa
Koulutukseen panostaminen

•
•
•

Aktviivinen oppien reflektointi ja kerääminen päivittäisessä toiminnassa
Plus/delta rutiinit ja päivän oppien kerääminen
Oppien ja kehitysajatusten dokumentointi ja hyödyntäminen varsinaisessa toiminnassa

•

Kyky sopeutua muuttuviin projektiolosuhteisiin sekä muuttaa projektin suunnitelmia
tarpeen mukaan
Innovaatiotoiminnan hyödyntäminen projektin muokkauksessa ja kehittämisessä
Kyky reagoida odottamattiin tilanteisiin ja tapahtumiin – projektiorganisaation resilienssi

•
•

• Projektin toiminnan, roolien ja vastuiden suunniteltu sopeuttaminen projektin kehittymisen
myötä
• Projektin jatkuva kehittäminen kohti paremmin arvoa luovaa toimintaa

Kuva 8. Integroinnin jatkuvan johtamisen kyvykkyys
Integraatiokyvykkyyden arvioinnin tavoitteet
Integraatiokyvykkyyden arvioinnin tavoitteena on antaa projektiorganisaatiolle realistinen kuva sen
arviointihetken aikaisesta integraatiokyvykkyydestä (nykytila-analyysi). Integraatiokyvykkyyden arvioinnin
avulla voidaan tunnistaa niitä osa-alueita, jotka vaativat erityistä huomiota projektin toiminnan
kehittämisessä sekä arvioida mahdollisia toimenpiteitä, joilla integraatiokyvykkyyttä voidaan parantaa.
Mikäli arviointiprosessi toteutetaan useamman kerran projektin aikana, voidaan tämän avulla saada
näkemystä myös projektin toiminnan kehittymisestä yli ajan. Arvioinnin pohjalta voidaan toteuttaa myös
analyysia projektin eri osapuolten näkemyksistä integraatiokyvykkyyden tasosta ja kiinnittää huomiota
erityisesti tilanteisiin, jossa toimijoiden näkemykset projektin tilasta poikkeavat merkittävästi toisistaan.
Koska arviointi on aina projekti- ja kontekstikohtainen ei arviointituloksista voida vetää liian suoria
johtopäätöksiä eri projektien välillä, vaan arvioinnin tulokset pitää aina sopeuttaa suhteessa arvioitavaan
tilanteeseen ja tavoitteisiin. Toisaalta tulokset voivat antaa jonkinasteista indikaatiota eri projektien
integraatiokyvykkyyden tasosta. Arvioinnin toteuttamisen yksi keskeinen tehtävä on myös mahdollistaa
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ajatustenvaihto ja pohdinta projektitiimin sisällä projektin tilasta. Kyvykkyysarvion toteuttaminen voidaan
siis nähdä fasilitaattorina toiminnan reflektoinnille ja keinona nostaa keskusteluun integroidun projektin
toiminnan kehittämisen kannalta keskeisiä elementtejä.

5.4 Integraatiokyvykkyyden itsearvioinnin toteutus ja keskeiset käytännön toimenpiteet
Soveltamisajankohta
Integraatiokyvykkyyden arviointia voidaan toteuttaa integroidun projektin missä tahansa vaiheessa.
Arviointityökalu soveltuu käytettäväksi erityisen hyvin projektia käynnistettäessä, jolloin voidaan arvioida
kunkin projektitoimijan integraatiokyvykkyyden lähtötaso ja keskustella projektille luotavista yhteisistä
käytänteistä. Työkalua voidaan myös hyödyntää soveltuvin osin jo esimerkiksi projektin tarjousvaiheessa
tarjouskonsortion toiminnan kehittämisessä. Kun kehitysvaihe on ollut käynnissä jonkin aikaa, työkalu
soveltuu hyvin toiminnan reflektointiin ja keskeisten kehitysalueiden tunnistamiseen.
Arviointia voidaan toteuttaa pisteittäisenä tai jatkuvana siten, että esim. arviointi toteutetaan kolme kertaa
saman integroidun projektin aikana.
Arvioinnin vastuuhenkilö ja osallistaminen
Ennen arvioinnin käynnistämistä on hyvä määrittää arviointiprosessista vastaava henkilö, joka huolehtii ja
vastaa arviointiprosessin toteuttamisesta. On luontevinta, että henkilö tulee projektin sisältä, mutta myös
ulkopuolinen vastaava on mahdollinen. Arviointiprosessin toteuttamisen onnistumisen näkökulmasta
keskeistä on integroidun projektin johdon sitoutuminen. Arviointiprosessin käynnistämisestä on myös syytä
informoida projektiorganisaatiota esim. viikkopalaverissa ja motivoida henkilöstä arviointiin osallistumisessa.
Arvioinnin kohderyhmä
Arviointiprosessi toteutetaan ns. projektin itsearviointina ja sen keskeisin toiminto on arviointikyselytyökalun
täyttäminen. Tässä projektin itsearvioinnilla tarkoitetaan arviointia, jota projekti toteuttaa toimintansa
kehittämiseksi. Systemaattisesti toteutettuna itsearviointi kohottaa toimijoiden osaamisen tasoa.
Arviointiprosessiin voidaan osallistaa harkinnan mukaan projektiorganisaatiota hyvin laajasti (kaikki
organisaation jäsenet täyttävät kyselyn) tai suppeammin valiten keskeiset avainhenkilöt. Keskeistä on taata
vastaajien anonymiteetti ja käsitellä tuloksia kokonaisuuksina.
Kyselyn käytännön toteuttaminen
Kyselyä hallinnoidaan tällä hetkellä Oulun yliopiston Webropolin kautta ja siihen voidaan lähettää
henkilökohtainen linkki jokaiselle vastaajalle. Kyselyn kysymykset ovat myös helposti kopioitavissa
organisaatioiden omiin kyselytyökaluihin. Kyselyn täyttäminen vie testauskokemuksien pohjalta n. 30-60
minuuttia, mistä on hyvä tiedottaa jokaista vastaajaa. Koska arviointityökalu on suhteellisen laaja-alainen,
väittämien lukumäärä on korkeahko. Vaikka moniin väittämiin vastaaminen vie aikaa, takaavat nämä myös
luotettavamman arviointituloksen. Yleensä kyselyyn vastaaminen toteutetaan itsenäisesti, mutta kysely
voidaan täyttää myös yhteisessä tilaisuudessa, jonka fasilitoijana toimii arvioinnista vastaava henkilö.
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Tulosten analyysi
Kun arviointikyselyyn on saatu vastaukset, voidaan Webpropol-työkalun avulla generoida perusraportti
(keskiarvot, hajonnat) eri osa-alueista sekä luoda projektin integraatiokyvykkyysprofiili. Lisäksi vastausten
pohjalta voidaan suodattaa organisaatiokohtaisia profiileja (mikäli halutaan nähdä, onko vastauksissa eroja
esim. eri projektiosapuolten välillä). Keskeistä on kiinnittää huomiota myös osa-alueisiin, joissa keskihajonta
on korkea. Tämän tyyppiset havainnot viestivät usein alueisiin liittyvistä haasteista.
Tulosten läpikäynti integraatiotyöpajassa
Keskeisin arviointiprosessin vaiheista on varsinainen integraatiotyöpaja, jossa arviointiprosessin tuloksia
käsitellään osa-alueittain. Arviointiprosessin koordinoijan on luontevaa toimia työpajan fasilitaattorina.
Työpajan tarkoituksena on käydä läpi arvioinnin keskeiset tulokset, kiinnittää huomiota osa-alueisiin, jotka
vaativat kehittämistä sekä yhdessä keskustella kehittämistoimenpiteistä, ja sopia eri
kehittämistoimenpiteiden vastuuhenkilöistä. Myös eri osa-alueiden tulosten syihin on syytä kiinnittää
huomiota. Keskeistä on myös antaa tilaa osallistujien näkemyksille ja dialogille siitä, mikä johti heidän
antamiinsa arvioihin koskien eri teemoja ja mistä mahdolliset poikkeamat vastaajien välillä johtuvat. Mikäli
arviointiprosessia on toteutettu useammin projektin aikana, käydään työpajassa läpi myös edellisten
arviointien tulokset ja keskustellaan kehitystrendeistä. Mikäli arvioinnin eri osa-alueille on asetettu
tavoitteita, käydään läpi myös tavoitteiden saavuttaminen ja analysoidaan juurisyyt tavoitteista
jäämiselle/tavoitteiden saavuttamiselle. Työpaja toimii myös itsessään tiimin integraation rakentajana.
Arviointiprosessin lopetus
Arviointiprosessin lopuksi on syytä huolehtia arviointiprosessin tulosten säilytyksestä ja vastuista arvioinnin
ylläpidon ja jatkon suhteen. Kuva 9 vetää yhteen arviointiprosessin yhden mahdollisen etenemispolun.
Integraatiokyvykkyyden
arvioinnin tavoitteiden
kuvaus

ARVIOINNIN TAVOITTEIDEN
KUVAUS

10

• Arviointihetken
integrointikyvykkyyden
tilan arviointi
• Kehitystoimenpiteitä
vaativien osa-alueiden
tunnistus
• Arviointi yli ajan –
kehittymisen seuranta
• Eri osapuolten
näkemysten esille
saaminen
• Alusta projektin tilan
pohdinnalle ja konfliktien
26.11.2018
Lisää tarvittaessa alatunnisteteksti
käsittelylle

Integraatiokyvykkyyden
arvioinnin suunnittelu

Integraatiokyvykkyyden
arvioinnin toteutus

ARVIOINNIN SUUNNITTELU

ARVIOINNIN TOTEUTUS

• Arvioinnin
vastuuhenkilöiden
nimeäminen
• Johdon sitouttaminen
• Toteutuksen suunnittelu,
aikataulutus ja laajuus
• Kohderyhmän valinta
• Arvioinnista
tiedottaminen projektissa
• Tulosten säilytys, ylläpito
ja vastuut

• Arviointikyselyn
aktivivointi ja vastausten
kerääminen esim.
kahden viikon aikana
• Muistutusviestien
lähettäminen
• Voidaan toteuttaa myös
ohjatussa työpajassa
esimerkiksi osana
projektin
kehittämistyöpajaa
• Vastausajan päätyttyä
keskeisten löydösten
tiivistäminen työpajaa
varten

Integraatiokyvykkyyden
arvioinnin tulosten
hyödyntäminen

ARVIOINNIN TULOSTEN
HYÖDYNTÄMINEN

•

Arvioinnin tulosten
läpikäynti
integraatiotyöpajassa
fasilitoijan tukemana
• Kehitysalueiden
tunnistaminen ja
toimenpiteiden
suunnittelu ja seuranta
• Kehitystrendien
läpikäynti ja juurisyiden
pohdinta
• Jatkuvuuden
varmistaminen

Kuva 9. Integraatiokyvykkyyden arviointiprosessi
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5.5 Integraatiokyvykkyyden itsearvioinnin testaus
Työkalun kehitys ja kokemukset RAIN –testauspiloteista
Integraatiokyvykkyyden arviointiviitekehystä on kehitetty RAIN –hankkeessa eri vaiheissa vuosina 20172018. Ensimmäistä versiota pilotoitiin OYS:n Tulevaisuuden sairaala 2030-ohjelmassa ja tämän jälkeen
palautetta työkalun kehittämiseen on saatu RAIN –workshopeissa. Palautteen pohjalta työkalu muutettiin
väittämäpohjaisesta rakenteesta kypsyysmallipohjaiseksi arviointityökaluksi. Tällöin jokaiseen kyselyssä
arvioitavaan osa-alueeseen kirjattiin yleiskuvaus osa-alueesta sekä ko. osa-alueen optimoidun kypsyystason
sekä alustavan kypsyystason kuvaus, tavoitteena yhteismitallistaa skaalaa, jolla eri kypsyystasoilla olevien
osa-alueiden toiminta ymmärretään vastaajien keskuudessa. Lisäksi palautteen perusteella työkalua
kehitettiin siten, että vastaajan pitää arvioida jokaisen osa-alueen merkitystä arvioitavassa projektissa.
Arviointimalli on myös räätälöitävissä tarpeen mukaan sen mukaan, käytetäänkö sitä esimerkiksi
tarjouskonsortion integraatiokyvykkyyden kartoittamiseen, oman organisaation integraatiokyvykkyyden
kartoittamiseen vai käynnissä olevan projektin integraatiokyvykkyyden kartoittamiseen. Arviointityökalu
soveltuu myös erityyppisiin projekteihin ja eri sektoreille, mutta vaatii tällöin hivenen muokkausta. Työkalun
jatkokehityksessä tullaan keskittymään skaalautuvuuden parantamiseen sekä visuaalisuuden ja työkalun
vuorovaikutuksellisuuden kehittämiseen. Kuva 10 vetää yhteen työkalun kehitysprosessia.

•

2

Arviointimallin
elementtien
tunnistaminen
aiemmasta
tutkimuksesta
(talvi 2017)

Kokemukset
työkalun käytöstä
ja jatkojalostus
käyttäjäpalautteen
pohjalta (kevät
2017)

Arviointimallin
peruselementit
ja rakenne

Työkalun
pilotointi: OYS:n
Tulevaisuuden
sairaala

• Työpajatoiminnan
Neljä arvioitavaa
merkitys
pääelementtiä ja
• Liian hyvät
näiden alaosiot
tulokset?
(30 kohtaa) ja
• Kysymysten
108 väitettä
29.10.2018
Lisää tarvittaessakarsinta
alatunnisteteksti

Työkalun esittely
laajemmalle
joukolle
(kesä 2017)

Työkalun esittely
ja kehitysideat
RAIN-työpaja
•
•
•
•
•

Kysymykset
kypsyysasteikolle
Eri tasojen kuvaus
Kysymysten karsinta
Eri alueiden
painoarvon merkitys
Projektin alkutyökalu

Työkalun testaus
RAIN -työpajassa
(talvi 2018)

Jalostetun
työkalun testaus
RAIN-työpajassa

Kehittäminen
• Webpropol-työkalun
käytettävyys
• Arkikielistäminen

Tulosworkshop

Arviointimalli ja
käyttöohjeistus

Kehittäminen
• Skaalautuvuus
• Visuaalisuus ja videot
• Arkikielistäminen
• Tärkeyden kysyminen

Kuva 10. Integraatiokyvykkyyden arviointimallin kehityspolku
Case OYS:n Tulevaisuuden sairaala 2030 -ohjelma
Integrointikyvykkyyden arviointimallin ensimmäistä versiota pilotoitiin OYS:n Tulevaisuuden sairaala 2030 –
ohjelmassa keväällä 2017. Tuolloin integrointikyvykkyyden eri osa-alueille luotiin indikaattorit ja mittaristot
(väitteitä arvioitiin 1-5 asteikolla ”täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä” asteikolla). Pilotointi toteutettiin
Webpropol-pohjaisen kyselytyökalun avulla, jolla voitiin mitata organisaation eri jäsenten näkemyksiä
allianssin integraatiokyvykkyydestä. Tässä hankkeessa arviointiviitekehystä käytettiin mittaamaan kolmen eri
allianssiosapuolen näkemyksiä projektin integrointikyvykkyydestä. Kokemukset pilotoinnista olivat erittäin
positiivisia, ja arvioinnin avulla löydettiin useita keskeisiä kehitysosa-alueita. Arviointimallin väitteiden määrä
sekä monipuolisuus koettiin positiviisena asiana, mutta toisaalta myös haasteena kyselyn vastaamiseen
vievän ajan (n. 30 minuuttia) vuoksi. Työkalua ja mittarointia kehitettiin kypsyysmallisuuntaan saadun
palautteen pohjalta. Kypsyysmalliajattelu eri tasojen kuvauksineen ja selkeine kriteereineen mahdollistaa
sen, etteivät kyselyyn vastaajat ja itsearviointia toteuttavat arvioi hankkeensa integraatiokyvykkyyttä liian
korkealle tasolle. Tämä siis varmentaa arviointimallin luotettavuutta.
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Projektiallianssin integraatiokyvykkyys oli mittausajanjaksolla kokonaisuudessaan erittäin hyvällä tasolla.
Jokaisen kokonaiselementin keskiarvo oli asteikolla 1-5, vähintään 3,7 ja alatekijöistä alin keskiarvo oli 3,2 ja
ylin 4,6. Hajonta eri tekijöiden ja organisaatioiden välillä oli vähäistä.
Arvioidun projektin integraatiokyvyykkys osoittautui mitattuna ajankohtana olevan käyttäytymis- ja
suhdeperusteisen integraatiokyvykkyyden osalta hyvällä tasolla. Poikkeuksellista oli, että tilaajan rooli ja
projektipankissa nähtiin voitavan parantaa. Erityisesti aikatauluriippuvuuksien selvä esittäminen koettiin
tärkeänä. Myös päätöksenteon tehostamista toivottiin tehtävien ja päätöksenteon paremman valmistelun
kautta. Etätyöntekijöiden parempaan integrointiin osaksi allianssin työskentelyä ja virtuaalityöskentelyn
kehittämiseen nähtiin kaivattavan kehitystoimenpiteitä ja esim. kunnollista 360 kameraa kaivattiin. Näyttäisi
siltä, että virtuaalisuus pitäisi vielä vahvemmin aktiivisuus projektin integroinnin osalta näyttäytyi erittäin
hyvänä. Johtajuus, tiimihenki, avoimuus, ja yhteistyöhön perustuva integraatiokyvykkyys olivat erinomaisella
tasolla ja luottamus poikkeuksellisen korkeaa. Teknologinen ja prosesseihin liittyvä integraatiokyvykkyys sekä
hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen integraatiokyvykkyys vaativat jonkin verran
kehityspanoksia.
Erityisesti kehitystoimenpiteitä vaativat systemaattisemmin johdettu Big Room –toiminta ja työpajatoiminta.
Nyt Big Room –toiminta nähtiin katkonaisena. Ryhmiin jakautumisen nähtiin vaativan tehostamista ja oikeat
henkilöt eri työpajoihin piti määrittää tarkemmin. Nyt työpajoissa oli liikaa henkilöitä varalta ja työskentely
liudentui helposti kokousmuotoon. Innovaatioprosessin kannustinrakenteen kehittäminen vielä
palkitsevampaan suuntaan nähtiin mahdollisuutena tehostaa innovaatiotoimintaa. Myös erityisesti
visuaalinen ohjaus ja viestintä vaativat toimenpiteitä. Aikataulujen näkyvyyttä tilannehuoneen seinillä ja
huomioida projektin tiedonhallinnan ratkaisuna ja tiedonhallinnan strategian implementoinnissa. Raja-aidat
eivät aina välttämättä muodostukaan organisaatioiden välille, vaan ”täysipäiväisten bigroomilaisten” ja
osa-aikaisten muualla työskentelevien projektiorganisaatioiden jäsenten välille. Tämä on tullut esille myös
muissa tutkimuksissa liittyen Big Room – toimintaan (Aaltonen ja Turkulainen, 2018). Lisäksi, vaikka hankkeen
tiimihenki ja suhdeperusteinen yhteistoiminta oli mittaushetkellä erittäin hyvää, tulee tiimien
yhteistoiminnallisuuden
ylläpitämiseen
panostaa
erityisesti
projektien
muutosvaiheissa.
Integrointikyvykkyydellä voidaan ajatella olevan tiettyjä kehittymisen herkkyyskausia ja nämä sijoittuvat
projektin elinkaaren muutospisteisiin. Kuva 11 esittää hallinnollista, organisatorista ja sopimuksellista
integraatiokyvykkyyttä hankkeessa organisaatioittain.
Toimijoiden
integraatiomotivaatio- ja
osaaminen
5

Resursointikyvykkyys

4,5

Yhteiset tavoitteet ja mittarit

4
3,5
3
2,5

Sidosryhmien johtaminen

Jaettu ymmärrys ja toimijoiden
tasa-arvo

2
1,5
1
0,5
0

Alihankkijaverkoston integraatio

Hallintomalli, vastuut ja roolit

Sopimuksellinen kyvykkyys

Big Room -työskentely

Koordinaatiomekanismit

Yhteiset tilat

Kuva 11. OYS:n Tulevaisuuden Sairaala 2030 –hallinnollinen, organisatorinen ja sopimuksellinen
integraatiokyvykkyys (kevät 2017) organisaatioittain arvioituna.
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5.6 Korkean suorituskyvyn projektitiimit ja tiimiytyminen
Tämä osio pureutuu syvällisemmin korkean suorituskyvyn projektitiimien ominaispiirteisiin ja
tiimiytymisen prosessiin. Teemalla on vahva yhteys erityisesti integraatiokyvykkyyden ihmis- ja
käyttäytymiselementtiin.
Vahvan tiimiytymisen, hyvän yhteistoiminnallisen hengen ja projekti-identiteetin on todettu olevan
merkittävimpiä tekijöitä, jotka selittävät monimutkaisten projektien suorituskykyä (Suprapto et al, 2016;
Matinheikki et al, 2018; Aaltonen ja Turkulainen, 2018). Mm. Suprapton et al., (2015) tutkimus projektien eri
sopimusmallien käytön vaikutuksista projektin suorituskykyyn väittää, että sopimusmallit ja sopimukselliset
kannustimet eivät ole suoraan yhteydessä projektien suorituskykyyn, vaan tätä yhteyttä välittää ja moderoi
projektin jäsenten suhdetoimintaan liittyvät asenteet, joiden avulla tiimityön laatu ja lopulta projektin
suorituskyky kehittyy.
Projektin tiimiytymisen rakentumista ja näkyvyyttä voidaan ymmärtää kuvassa 12 esitetyn projektien
tiimiytymisen jäävuorimallin avulla: tiimiytymiseen vaikuttavat ensimmäiseksi projektin ja ympäröivän
ympäristöt säännöt, säädökset ja hallintomallit, jotka ohjaavat tiimiytymistä sääntötasolla ja ovat hyvin
näkyviä. Tämän alapuolella on normien taso, kuten ohjeistukset ja pelisäännöt tiimihengen luomisesta
projekteissa, tiimiytymisen prosessikuvaukset ja sovitut menettelytavat (esim. Big Roomin pelisäännöt,) jotka
raamittavat projektien arjessa näkyvää projektin tiimin yhteistoimintaa. Regulaatioiden ja normien
alapuolella ovat pinnan alla olevat todellista tiimin toimintaa ohjaavat arvot ja asenteet: kulttuuriskognitiiviset syvälle juurtuneet olettamukset ja logiikat tiimiytymisestä ja hyvästä yhteistoiminnasta
projekteissa. Näitä ovat tiedostamattomat, arvot, odotukset, tabut, roolit, perinteet, jaetut uskomukset ja
kyseenalaistamattomat olettamukset oikeista tavoista toimia. Näitä uskomuksia ohjaavat niin yksilöiden
henkilökohtainen tausta ja historia kuin oman organisaation uskomukset ja olettamukset. Kun projekti
käynnistyy, yhteen tulevat erilaiset toimijat, yksilöt ja organisaatiot erilaisilla taustaolettamuksillaan,
prosesseillaan, normeillaan ja säännöillään. Jotta jännitteistä ja ristiriidoista, joita esimerkiksi arvoihin ja
prosesseihin usein liittyy, päästäisiin nopeasti eteenpäin, on erittäin kriittistä panostaa riittävästi
tiimiytymiseen ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen käsillä olevan projektin säännöistä, normeista ja
arvoista projektin alkuvaiheessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että projektin tekemiseen syöksymisen
sijaan uskalletaan käyttää aikaa ja tunteja kasvokkain tapahtuviin keskusteluihin, tiimiytymisharjoituksiin,
dialogeihin, henkilökohtaisten suhteiden rakentamiseen ja toisiin tutustumiseen. Apuna tiimiytymisessä
voidaan käyttää monenlaisia tiimiytymisharjoitteita. Myös aiempi tutkimus on vahvistanut (Erikssen ja Dyer,
2004), että erityisesti projektien varhaisella tiimitoiminnalla ja epämuodollisella vuorovaikutuksella on
havaittu olevan vahva yhteys projektin myöhempään suorituskykyyn.
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Näkyvät ja helposti
muutettavissa
olevat asiat

Pinnan alla olevat
todellista toimintaa
ohjaavat asiat

Esim. allianssiyse
Regulaatio:
Säännöt,
säädökset, lait,
hallintomallit
Normit:
ohjeistukset,
prosessit,
menettelytavat, toimintatavat

Esim. Big Roomin
pelisäännöt, Last
Planner -prosessi

Kulttuuris-kognitiiviset syväolettamukset
ja ihmisten asenteet:
Arvot, odotukset,
tabut, roolit, käytänteet,
protokollat, perinteet

Jaetut uskomukset, kyseenalaistamattomat
olettamukset, identiteetit
”Minulle ja meille tiedostamaton
oikea tapa toimia”

Kuva 12. Projektien tiimiytymisen jäävuorimalli
Korkean suorituskyvyn tiimien ominaispiirteistä on olemassa paljon tutkimustietoa niin
organisaatiotutkimuksen kuin projektitutkimuksen kentässä. Kuva 13 tuo yhteen keskeisimmät
tutkimukselliset löydökset yhteistoiminnallisten projektitiimien keskeisistä piirteistä.

Kuva 13. Korkean suorituskyvyn projektitiimien keskeisiä ominaispiirteitä
Yhteistä identiteettiä ja kulttuuria voidaan esimerkiksi rakentaa yhteisten visuaalisten symbolien, yhteisten
vaatteiden, yhdessä määriteltyjen projektiarvojen ja tarpeeksi usein järjestettyjen vapaamuotoisten
tilaisuuksien avulla (Hietajärvi ja Aaltonen, 2017). Vapaan kommunikoinnin ja tiimin jäsenten monipuolisen
osaamisen hyödyntämisen merkitys on tullut esille monissa projektitutkimuksissa: on muun muassa todettu,
että heikommin suoriutuvissa projektitiimeissä 20% henkilöistä on äänessä 80% ajan kokouksissa, kun taas
paremmin suoriutuvissa tiimeissä suhteet ovat päinvastaiset.
RAIN -hankkeessa tutkittiin yhteistoiminnan rakentamista ja suhdepääoman kehittymistä kahdessa
suomalaisessa projektiallianssissa tarjous- ja kehitysvaiheessa (Aaltonen ja Turkulainen, 2018). Tiimiytymisen
tukimekanismit jaettiin tutkimuksessa muodollisiin ja epämuodollisiin mekanismeihin (Kuva 14). Lisäksi
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tutkimuksessa arvioitiin suhdepääoman tasoa projektin eri vaiheissa keskittyen arvioimaan vastavuoroista
kunnioitusta, luottamusta ja läheistä vuorovaikutusta.

Epämuodolliset mekanismit
•

Yhteiset työpaikan ulkopuoliset tilaisuudet
•
Yhteiset lounaat, illalliset
•
Tiimiytymistilaisuudet, kick-offit tms.
•
Ulkopuoliset psykologien/fasilitoijien käyttö
•
Vuorovaikutus Big Roomin taukotiloissa
•
Tiimiytymisrutiinit, logit ja mantrat
•
Yhteisten käytössääntöjen luonti

Muodolliset mekanismit
•

•

Poikkiorganisatoriset työryhmät
Yhteiset työpajat ja allianssikoulutus
•
Big Room-työskentely
•
Ihmisten valintamenettelyt
•
Viikottainen yhteinen tiedotus
•
Tiimin toiminnan arviointi
• Tiimitoiminnan koulutustilaisuudet
•
Perehdyttämiskäytänteet
29.10.2018

Kuva 14. Epämuodolliset ja muodolliset tiimiytymisen mekanismit
Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että epämuodollisilla mekanismeilla oli erittäin suuri merkitys
kehitysvaiheen aikana suhdepääoman kasvattamisessa ja luottamuksen rakentamisessa, kun taas
muodolliset mekanismit tukivat suhdepääoman ylläpitoa. Keskeinen havainto on myös se, että
tarjousvaiheessa luotua vahvaa suhdepääomaa ja tiimiytymisen henkeä voidaan menettää erityisesti
projektin kehitysvaiheen käynnistyessä, jos epämuodollisia mekanismeja ei tässä vaiheessa hyödynnetä
laajamittaisesti. Projektivaiheiden transitiopisteet ja epäjatkuvuuskohdat muodostavatkin keskeisen
haasteen projektin suhdepääoman johtamiselle. Tutkimuksen pohjalta kehitettiin myös alustava käytännön
arviointimalli projektin korkean suorituskyvyn tiimitoiminnan tason arviointiin, jonka logiikka on esitetty
kuvassa 15. Arviointimallin eri osa-alueiden mittaristot on esitetty kuvissa 16-18.
Arvioidaan

Tiimityön laatu

Projektin jäsenten
yhteistoimintaan
liittyvät asenteet

Tiimiytymistä tukevat käytänteet ja niiden
toimiva käyttö

Weness:
korkean
suorituskyvyn
tiimi

Kuva 15. Korkean suorituskyvyn projektitiimin tason arviointi
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Väitteet (1-5 asteikko)
•

Ylemmän johdon sitoutuminen

Ylempi johto on sitoutunut tukemaan projektia niin
resurssien osalta
Projektin johtajuus on johdonmukaista ja vahvasti
ihmisorientoitunutta
Johto on aktiivsesti tukenut konfliktien ratkomista

•
•

•

Eri osapuolet ovat innokkaita saavuttamaan tilaajan
tavoitteet
Tilaaja koetaan luotettavaksi ja luottamuksen
arvoiseksi
Tilaaja uskoo siihen, että palvelutuottajat antavat
parhaansa
No-blame kulttuuri on vahva
Olemme kaikissa vuorovaikutuksessa erittäin avoimia
ja rehellisiä

•

Projektin jäsenten
yhteistoimintaan
liittyvät asenteet

•

Suhdetoiminnan normit

•
•

•

Koen kantavani projektin tavoitteiden saavuttamisesta
vastuuta
Koen helpoksi vuorovaikutuksen yli organisaatio- ja
ammattikuntarajojen
Koen avoimen tiedonjaon projektissa luonnolliseksi
asiaksi
Olen innostunut yhteisistä projektin tavoitteista
Minun on helppo asettua muiden projektiosapuolten
asemaan
Haluan tukea toiminnallani avoimuutta ja luottamuksen
kehittymistä

•
•

Suhdetoiminnan arvot

•
•
•

Kuva 16. Projektin jäsenten yhteistoimintaan liittyvät asenteet

Väitteet (1-5 asteikko)

Viestintä

Tiimin koheesio

Tiimityön laatu

Vastavuoroinen tuki ja
osallistaminen

Affektiivinen luottamus

Tiimityön priorisointi

• Kommunikoimme avoimesti ja rakentavasti
kaikkien kanssa
• Jaemme avoimesti kaikkea projektiin liittyvää
tietoa
• Heti kun ongelmia havaitaan, niistä viestitään
avoimesti
• Jaettua tieto ja informaatio on hyödyllistä
•
•
•
•

Olen henkilökohtaisesti sitoutunut projektiin
Projekti muodostaa yhden integroidun tiimin
Olen ylpeä voidessani olla osa projektia
Koen olevani vastuussa tiimin hengen
kehittämisestä ja ylläpidosta
• Tunnistan tiimin vahvuudet ja heikkoudet
• Projektilla on oma yhteinen ”kieli”
• Tuemme muita niin hyvin kuin voimme
• Kun ongelmia ilmenee, ratkaisemme ne
rakentavasti
• Päätöksentekoon osallistetaan ihmisiä riittävästi
• Muilta on helppo kysyä apua ja neuvoa
• Pidämmme lupauksemme
• Olemme reiluja toisillemme
• Organisaatiot tavoittelevat projektissa omaa
etuaan
• Voimme luottaa siihen, että muut eivät käyttäydy
opportunistisesti

• Projektin etu ajaa organisaation edun edelle
• Tiimityötä ja tiimiytymistä arvostetaan
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Kuva 17. Projektin tiimityön laadun arvioinnin mittaristo
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Väitteet (1-5 asteikko)

Epämuodolliset
tiimiytymistilaisuudet

Vuorovaikutus Big Roomissa
Tiimiytymistä tukevat
menettelyt ja näiden
käyttö

Tiimiytymisen rutiinit

Projektin tiimiytymistä tukevat
koordinaatio

• Käymme säännöllisesti yhdessä lounaalla
erilaislssa porukoissa
• Projektin epämuodolllisia tiimiytymistilaisuuksia
on mielestäni riittävästi
• Projektin epämuodolliset tiimiytymistilaisuudet
ovat hyödyllisiä
• Big Roomissa tapahtuu paljon epämuodollista
vuorovaikutusta
• Big Roomin layout tukee epämuodollista
vuorovaikutusta
• Projektilla on käytössään omia tiimiytymisen
rutiineja (esim. Aamupuuro)
• Projektilla on yhteiset ja toimivat käyttäytymisen
pelisäännöt

•
•

•

Tiimiytymisen arviointi ja tuki

•
•
•
•
•
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Erilaiset koordinaatiotyöryhmät tukevat projektin
tiimiytymistä
Projektin viestintä on säännöllistä ja tukee
tiimiytymistä
Tiimin toimintaa ja tiimiytymistä arvioidaan
säännöllisesti
Tiimiytymiseen liittyvää koulutusta on tarjolla
Projektin perehdytyskäytänteet ovat tehokkaita
Projektitiimin jäsenten valintamenettelyt tukevat
tiimiytymistä
Ulkopuolisia tiimiytymisasiantuntijoita käytetään
mielestäni riittävästi
Ulkopuolisten tiimiiytymisasiantuntijoiden käyttö on
mielestäni hyödyllistä

Kuva 18. Tiimiytymistä tukevat menettelyt ja näiden käyttö
Yllä on esitetty tieteelliseen tutkimukseen pohjautuva mittaristo korkean suorituskyvyn projektitiimin laadun
arviointiin. Kehitetty arviointimalli on ensimmäisen vaiheen kehitystyön tulos, joka jalostuu mallin
testauksella ja kehittämisellä käyttäjäpalautteen pohjalta.

5.7 Yhteenveto
Integraatiokyvykkyyden kehittäminen on keskeistä projektin arvontuoton maksimoimiseksi. Käsillä olevassa
kappaleessa on esitetty erilaisia tekijöitä ja osa-alueita, jotka vaikuttavat projektin integraatiokyvykkyyden
tasoon sekä pureuduttu syvemmin erityisesti korkean suorituskyvyn tiimien ominaispiirteisiin. Samalla on
tunnistettu ne alueet, joiden parantamisen ja kehittämisen kautta projektin integraatiokyvykkyyttä voidaan
nostaa. On tärkeää huomata, että integraatiokyvykkyyden kehittäminen pitää aina aloittaa kunkin
organisaation ja yhteisen projektin tarpeista. Kun projektin integraatiokyvykkyyttä lähdetään
kehittämään, on vastattava seuraaviin kysymyksiin:
1) MIHIN TÄHTÄÄMME? Integraatiokyvykkyyden tavoitetaso: Millaiseen integraatiokyvykkyyden
tasoon tässä projektissa tähdätään, jotta arvontuotto optimoidaan?
2) MISSÄ OLEMME NYT? Integraatiokyvykkyyden nykytaso: Mikä on projektiin osallistuvien
organisaatioiden integraatiokyvykkyyden taso ja millä tasolla projektissa olemme nyt?
3) MITEN SAAVUTAMME TAVOITETASON? Integraatiokyvykkyyden kehittämisen toimenpiteet:
Millaisten toimenpiteiden ja käytänteiden avulla voimme kehittää projektin integraatiokyvykkyyttä?
Integraatiolla on aina kustannuksensa, ja siksi on keskeistä arvioida, kuinka paljon integraatioon kannattaa
kussakin projektissa panostaa. Kun kyseessä on monimutkainen, yhteistoiminnallinen projekti, on
integraatioon panostettava merkittävästi. Integraatiokyvykkyystyökalun ja itsearvioinnin avulla voidaan
määrittää projektin integraation lähtötaso ja tunnistaa keskeiset parannusalueet.
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Jokaisen neljän integraatiokyvykkyysalueen systemaattiseen kehittämiseen on olemassa lukuisia keinoja,
joihin arviointityökalun kypsyystasokuvaukset antavat ohjenuoria ja kehitysajatuksia. Keskeistä
integraatiokyvykkyyden kehittämisessä on säännöllinen integraatiokyvykkyyden arviointi, toiminnan
reflektio, avoin dialogi, yhteisten kehittämisyhteisöjen luonti ja erityisesti jatkuvan parantamisen
periaatteiden sisäistäminen osaksi projektikulttuuria.
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Sanastoa
Allianssimalli

Yhteistoiminnallinen toteutusmuoto, missä hankkeen keskeiset osapuolet solmivat
yhteisen sopimuksen ja jakavat hankkeen riskit ja hyödyt etukäteen sovitulla tavalla.
Asiakkuuden hallinnan järjestelmä (CRM) Järjestelmän avulla yritys hallitsee suhteitaan asiakkaidensa kanssa.
Järjestelmä ylläpitää tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa käydystä
vuorovaikutuksesta.
Avoin systeemi
Avoin systeemi on dynaamisesti yhteydessä toimintaympäristöön ja voi sopeutua
tässä tapahtuviin muutoksiin (esim. kauppa).
CBA
Choosing by Advantages
Digital twin, digitaalinen kaksonen Todellisen, fyysisen rakennuksen ominaisuuksien ja toimintojen kuvaus
digitaalisessa muodossa perustuen dynaamisiin mitattuihin suureisiin sekä staattisen
tietomalliin perustuviin tietoihin. Prosessin, tuotteen tai palvelun tarkka malli, joka
raportoi toiminnastaan sisään syötetyn datan perusteella. Olennaista on se, että
malliin voidaan syöttää olemassa olevasta tietovarastosta dataa ja nähdä näin mallin
käyttäytyminen datan perusteella. Digitaalinen kaksonen toimii parhaiten silloin, kun
dataa on käytettävissä esimerkiksi edellisen revision tuotteesta. Tällöin mallin
käyttäytymistä voidaan verrata helposti aiempaan versioon. Digitaalinen kaksonen
on siis virtuaalinen malli toimivasta tuotteesta, joka kykenee visualisoimaan sekä
syötteen vaikutukset että lopputuloksen. Tämä mahdollistaa tuotteen testaamisen
ja erilaisten simulointien ajamisen ennen tuotteen valmistamista.
Dynaaminen tieto
Voi liittyä moneen eri alueeseen, esimerkiksi markkinointiin, luotettavuuteen,
ympäristön olosuhteisiin ja palvelutoimenpiteisiin kuten osien korvaamiseen. Suurin
osa dynaamisesta tiedosta muodostuu tuotteen käyttöön liittyvästä tiedosta.
Integraatiokyvykkyys
Kyvykkyydet ovat tekijöitä, joilla toimijat onnistuvat suorittamaan tehtävänsä.
Kollektiiviset ja toimijoiden väliset yhteistoiminnalliset kyvykkyydet, jotka sitovat
toimijoita projektissa yhteen, mahdollistavat yhteisen arvontuoton sekä tukevat
integroidun projektin onnistunutta läpivientiä. Tavoitteena on varmistaa
yhteistoiminta kohti projektin tavoitteita ja koordinoida toimijoiden välisiä
organisatorisia ja projektin tehtäviin liittyviä riippuvuuksia mahdollisimman
tehokkaalla tavalla epävarmuuden vallitessa.
Integraatiomekanismit
Menetelmiä, joiden avulla pystytään hallitsemaan epävarmuutta ja
monimutkaisuutta organisaatiossa. Rakennushankkeessa pyritään erityisesti
hankkeen eri osapuolten toiminta ohjaamaan haluttuun toimintatapaan tai
suuntaan.
Integroiva projektisysteemi
Integroivaa toteutusta edistävät projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja niiden
vuorovaikutussuhteet.
Integroiva projektisysteemi
Kokonaisvaltainen malli, joka selittää projektin olennaiset vuorovaikutussuhteet
koskien tavoitteellista yhteistoimintaa ja sen ratkaisuja.
Kompleksinen systeemi
Avoin systeemi on kompleksinen kun siinä on jatkuvalla tavalla kaksisuuntaisia
vuorovaikutuksia eli takaisinkytkentöjä.
LPS
Last Planner System
Organisatorinen integraatiomekanismit luovat hankkeen käyttäytymis - ja suhdeperusteisen integraation
operatiivisella
tasolla
erityisesti
ihmisten
käyttäytymisen
osalta.
Rakennushankkeessa tämä tarkoittaa pysyvien organisaatioiden toimintamallisen
sopeuttamista tilapaiseen organisaatioon (projekti). Luovat yhteistoiminnallisuuden
projektille (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. TVDTaget Value Desing, Last Planner), poikkiorganisatoriset kokoukset, Big Room,
yhteiset arvot ja vuorovaikutus). Yhteistoiminnallisuuden kautta saavutetaan
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motivaatio ja kyvykkyys toimia yhteisten tavoitteiden eteen, mikä edelleen jalostuu
systemaattiseen ja ketterään päätöksentekokyvykkyyteen hankeen aikana.
Projektiallianssi
Keskeiset osapuolet yhdessä vastaavat toteutettavan projektin suunnittelusta ja
rakentamisesta yhteisellä organisaatiolla.
Projektisysteemi
Kokonaisvaltainen malli, joka selittää projektin olennaiset vuorovaikutussuhteet
koskien valittua tarkastelunäkökulmaa (esim. kustannukset, aika, laatu) ja tätä
koskevia ratkaisuja.
Projektisysteemi
Projektin keskeiset osat (osasysteemit) ja niiden vuorovaikutussuhteet kohden
projektin tavoitteita.
Rakennettu objekti (tuote rakennushankkeessa) Suunnittelu ja rakennushankkeen lopputuote, joka tulee ymmärtää
hankkeen lopputuloksena.
Sopimuksellinen integraatiomekanismi Sopimukselliset mekanismit luovat hankkeelle hallinnollisen ja organistorisen
perustan. Sopimuskäytäntöjen ja sisältöjen avulla asetetaan tavoitteet (aikataulu,
turvallisuus, käytettävyys ja julkinen kuva), suorituskykykannustimet, sanktiot,
suunnitelmat, viralliset säännöt ja käytännöt sellaisiksi, että ne ohjaavat
organisaatioiden toimintaa ja prosesseja haluttuun suuntaan.
Staattinen tieto
Liittyy tuotteen määritelmään ja antaa yksityiskohtia materiaaleista,
komponenteista, toimittajista, konfiguraatiomahdollisuuksista ja toiminnallisista
ohjeista. Kyseinen tieto luodaan tuotteen elinkaaren alussa ja se pidetään
muuttumattomana koko elinkaaren ajan.
Suljettu systeemi
Systeemin ulkopuoliset tapahtumat eivät vaikuta systeemiin itseensä ja siksi sen
toiminta on hyvin ennustettavissa (esim. kone)
Suunnitteluohjelmistot (CAD)
Käytetään tuotteen suunnitteluprosessissa. Tuottaa suuren osan tuotteen
perustiedoista.
Systeemi
Kokonaisuus, joka koostuu eri osista ja jonka käyttäytyminen riippuu näiden osien
välisistä suhteista.
Systeemiajattelu
Ymmärtämisen apuväline kuvaamaan monimutkaisia järjestelmiä, niiden osia ja
tämän kokonaisuuden yhteistoimintaa.
Systeemiajattelu
Ymmärtämisen apuväline kuvaamaan monimutkaisia järjestelmiä, niiden osia ja
tämän kokonaisuuden yhteistoimintaa.
Systeemiajatteluun perustuva malli Matemaattinen malli, pienoismalli tai toimintamalli (vuokaavio tai algoritmi).
Systeemianalyysi
Kompleksisten kokonaisuuksien ja järjestelmien toiminnan mallintaminen (system
analysis, system engineering).
Systeemimalli
Kuvaus tarkasteltavasta systeemistä mahdollisimman tarkoituksenmukaisella
tavalla. Systeemimalli tulee sisällyttää toiminnan kannalta olennaisimmat asiat. Tätä
kutsutaan myös systeemikartaksi (system map).

Tahtiaika

Tahtialue

Tahtituotanto

Vakiokestoinen ajanjakso, jota jokainen tahtituotannon työpaketti
noudattaa. Käytetään rytmittämään tuotannon kulku tasaiseksi ja
ennustettavaksi
Käytetään tahtituotannossa jakamaan rakennuskohde toistuvuutta
sisältäviin ja vakioitua tahtiaikaa noudattaviin fyysisiin osakokonaisuuksiin,
tahtialueisiin. Tahtialueessa toteutetaan yksi työpaketti jokaisen tahdin
välein.
Tasaisesti etenevä tuotantomalli, jossa rakennuskohde on jaettu
tahtialueisiin, tehtävät työpaketteihin ja tuotanto noudattaa tahtiaikaa.

Teknologinen integraatiomekanismit luovat kuvauksen järjestelmille, joita hankkeessa käytetään (suunnittelu-,
tuotetiedon hallinta-, tuotannonjohtamisen, aikataulunhallinta järjestelmä,
projektipankki jne.). Painottuu yleensä käytettävien informaatio- ja
kommunikaatioteknologioiden harmonisointiin hankkeessa tai ainakin tiedonsiirron
standardointiin.
Tuotannonohjausjärjestelmä (ERP) yritysten tilaus-toimitusketjujen toiminnan hallintajärjestelmä. ERP-järjestelmät on
suunniteltu
erityisesti
yhtenäistämään
ja
tehostamaan
useita
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liiketoimintaprosesseja,
kuten
esimerkiksi
tilauksen
syöttämisen
ja
tuotannonsuunnittelun, kautta koko yrityksen.
Tuote (yksitäiselle yritykselle)
Aineellinen tai aineeton hyödyke. Tuote on nimike, jonka yritys voi myydä.
Tuoterakenne
Osat tai komponentit, palveluelementit, asiakirjat ja kokoonpanot on yhdistetty
tuotteeseen ja toisiinsa tuoterakenteen kautta. Muodostaa perustan tuotteen
elinkaaren hallinnalle. Tuotteen osien jako hierarkkisesti kokoonpanoihin ja
komponentteihin. Tuotteistetun tuoterakennemallin mukaisesti voidaan muodostaa
sekä kaupallinen että tekninen rakenne.
Tuotetiedon hallinnan järjestelmä (PDM) Järjestelmä joka sisältää ja hallinnoi tuotteen ja siihen liittyvän muun tiedon.
Tuotetieto
Kattaa kaiken tuotteeseen (rakennettu objekti) liittyvän tiedon, jota vaaditaan
tuotteen suunnittelemiseksi, tuottamiseksi, myymiseksi, toimittamiseksi ja
ylläpitämiseksi
Tuotteen elinkaari
Pyrkii mahdollisimman tehokkaaseen tuotteiden määrittämiseen ensimmäisestä
ideasta aina, suunnitteluun, toteuttamiseen, ylläpitämiseen ja lopulta poistamiseen
koko tuotteen elinkaaren ajan.
Tuotteen perustieto, Master data Pitää sisällään liiketoiminnalle olennaista tietoa. Tuotteen perustieto sisältää
esimerkiksi tuotteen kuvauksen, tuotteen osien koodit, painon, hinnan, toimittajan
tiedot sekä tuotteen konfiguraatiovaihtoehdot. Lisäksi perustieto on luonteeltaan
staattista ja se pysyy muuttumattomana tietyn aikaa.
TVD
Target Value Design
Vaikutussuhde
Prosessien, tapahtumien tai muutosten välinen yhteys (linkki). Voi olla vahvistava,
heikentävä tai neutraali. Vaikutussuhde voi olla tyypiltään myös takaisinkytkentä.
Tätä voidaan luonnehtia esimerkiksi palautteena, joka edelleen vaikuttaa systeemiin.

Virtaus

Lean-tuotannon tavoitteellinen tuotantomalli on yksiosainen virtaus, jossa
yksittäistä tilaa tai aluetta jalostetaan jatkuvasti koko tuotannon läpi ilman
välivarastointia. Yksiosainen virtaus ei sovi jokaiseen paikkaan, vaan silloin
käytetään puskurivarastoja.
Virtaustehokkuus vs. resurssitehokkuus Virtaustehokas organisaatio keskittyy tuotteen tai palvelun
prosessointitehokkuuteen asiakkaalle tuotetun arvon näkökulmasta.
Vastaavasti resurssitehokas organisaatio tavoittelee yksittäisten resurssien,
kuten yksilöiden, laitteiden ja informaatiojärjestelmien mahdollisimman
tehokasta hyödyntämistä osaoptimoiden.
Virtauttaminen
Tarkoittaa toimintaprosessien liittyvien eri vaiheiden toteuttamista
peräkkäin siten, että toiminta etenee hallitusti, resurssikuormitus on
tasaista, sekä keskeneräinen toiminta on mahdollisimman vähäistä.
Vuorovaikutusmalli

Kaavio kuvaamaan prosessien välisiä vaikutussuhteita, jotka voivat ovat luonteeltaan
vahvistavia, neutraaleja tai heikentäviä. Systeemiajattelua voi toteuttaa
yksinkertaistetusti vuorovaikutusmallien avulla.
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