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• Virtauksen ja resurssitehokkuuden erot

• Virtauksen eri muodot 

(uudelleentarkasteltuna) 

• Miten virtaustehokkuuden ymmärrystä 

voidaan hyödyntää rakennushankkeiden 

johtamisessa

Agenda



Mitä virtaus on?

Luonto Psykologia Tuotanto

Osittain abstrakti ominaisuus joka käsittää konkreettisten asioiden ”liikettä” – havainnointi ei ole aina intuitiivista!

Suositaanko kiireellisyyttä (resurssitehokkuus) vaiko oikea-aikaista ja suuntaista liikettä (virtaustehokkuus)?

Virtaukseen liittyy aina tarkastelijan näkökulma



Virtaus rakentamisessa

Mukailtu: 

“The TFV theory of production” 

(Koskela 2000)

Resurssitehokkuus

Keskiössä resurssien
muuttaminen tuotteiksi

Työvaiheiden tarkastelu
itsenäisinä osina

Mahdollisimman pienet
kustannukset

Virtaustehokkuus

Keskiössä materiaalien ja ihmisten
liike, oikea-aikainen jalostus

Työvaiheiden tarkastelu suhteessa
kokonaisuuteen

Mahdollisimman pieni määrä
hukkaa

Arvonluonti

Keskiössä asiakkaan
tarpeiden täyttäminen

Tuotteen tarkastelu
kokonaisuutena

Mahdollisimman hyvä laatu ja 
asiakastyytyväisyys



Virtaus rakentamisessa

Mukailtu: 

“This is lean” 

(Modig 2012)



Virtaus rakentamisessa

Mukailtu: 

“How takt production contributes to construction 

production flow: a theoretical model” 

(Lehtovaara ym. 2021)

• Työryhmän ja prosessin virtaus

• Esimerkki mittarista: työryhmän tasainen
tuotantorytmi

• Esimerkki mittarista: keskeneräisen työn
määrä

• Tämä on hyvä lähtökohta…

• … mutta kuitenkin karkea

yksinkertaistus! 



Virtaus rakentamisessa (uudelleentarkasteltuna)

Mukailtu: 

“So may flows!” 

(Tommelein ym. 2022)

• 1. Työryhmän virtaus (operations flow)

• 2. Prosessin virtaus (process flow)

• 3. Yksittäisen työntekijän virtaus (worker flow)

• Yksittäinen työntekijä liikkuu työmaalla (ja työmaiden välillä) työpäivän aikana, 
jalostaen materiaaleja tuotteeksi

• Keskiössä ymmärrys työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista

• Esimerkki mittarista: työntekijän tasainen ja ennakoitava työrytmi

• 3. Materiaalien (ja työkalujen) virtaus (material, equipment, tool flow)

• Materiaalien liike työmaalle, varastointi, jatkokäsittely, asennus (mieluiten oikea-aikaisesti)

• Esimerkki mittarista: aika materiaalin saapumisesta työmaalle (laadukkaaseen) asennukseen



Virtaus rakentamisessa (uudelleentarkasteltuna)

Mukailtu: 

“So may flows!” 

(Tommelein ym. 2022)

• 3. Kokoonpano- ja asennusvirtaus (assembly flow)

• Materiaalien kokoonpano valmiiksi tuotteeksi

• Kokoonpano voi tapahtua mestalla, mutta myös esimerkiksi tehtaassa
tai varastossa, ja eri työryhmien toimesta! Ero prosessivirtaukseen
ja työryhmien virtaukseen

• Siirtää tarkastelun pelkästä työmaasta myös esim. esivalmistukseen

• Esimerkki mittarista: vaihtelu työvaiheiden välillä



Virtaus rakentamisessa (uudelleentarkasteltuna)

• 4. Informaation ja tiedon virtaus

(information, knowledge flow)

• Suunnitelmiin ja tuotantoprosessiin liittyvä informaatio, 
liike useaan suuntaan

• Yksilöiden tietotaidon hyödyntäminen

• Esimerkki mittarista: aika ongelman syntymisestä sen
kommunikointiin ja ratkaisemiseen

• 5. Hankkeiden virtaus (portfolio flow)

• Kaikkien ylläolevien virtausten hallinta hankkeiden välillä

• Esimerkki mittarista: hankkeiden ennakoitava ja tasainen
eteneminen



Virtauksen johtaminen

käytännössä

• Virtauksen johtaminen on aina kompromisseja, 

jotta systeeminen muutos on saavutettavissa 

• Hyvällä kokonaisvirtauksella on suora yhteys tuottavuuteen

• Proaktiivinen ja systemaattinen johtaminen on 

virtaustehokkuuden keskiössä

• 1. Skenaarioiden tunnistaminen (riskit, esteet, mahdollisuudet) 

• 2. Suunnitelman ja mittariston luominen (mikä on onnistumisen 
määritelmä, askelmerkit tavoitteeseen pääsemiseen)

• 3. Mittaus ja ohjaus (mitä tehdään kun riskit realisoituvat tai 
uusia mahdollisuuksia ilmenee)



Virtauksen johtaminen

käytännössä

• Toisaalta, …

• Rakennushankkeet ovat kompleksisia eikä kaikkea voi 
standardisoida

• Arvonluonti ja luovuus (sekä valmistelussa että jatkuvassa 
parantamisessa) ovat välillä hyvin epäjärjestelmällisiä 
prosesseja, jolle myös luotava edellytykset ja tilaa

• Johtamisessa ymmärrys siitä mitä voi standardoida ja 
virtauttaa yksiselitteisesti, missä kohdin taas kompleksisuus 
pitää hyväksyä



• Virtaus on haastava, mutta hallittava 

kokonaisuus

• Johtamisessa huomioitava virtauksen 

monimuotoisuus, erilaiset tarkastelijat, sekä 

rajoitteet kompleksisessa ympäristössä

• Keskustelupointteja: 

• Miten virtaus esiintyy omassa työssä 
(hankkeet, mutta myös oma työpäivä)

• Mitä virtauksen johtamisessa tulisi erityisesti 
huomioida? Mikä on tärkeää heti alussa, entä 
pitkällä aikavälillä (”kehitystasoajattelu”)?

• Miten virtausta tulisi mitata?

Yhteenvetona




