
Työpajan tavoitteet:
•Ymmärryksen kasvattaminen siitä, miten virtaustehokkuus eroaa resurssitehokkuudesta ja miten virtausta johdetaan.

•Ymmärrys siitä, mitä askeleita tarvitaan koko hankkeen / projektisalkun virtautukseen.

Keskeiset tulokset

Tunnistetut testausaihiot Tarpeet lisätutkimukselle / ymmärrykselle

Muistitaulu / Huomioita / Parkkipaikka

Hyvin 
järjestetty 
tilaisuus

Hyvät 
esitykset ja 
innostavat 
ryhmätyöt

Antoisa 
päivä

Tauotus ja 
lounasaika 

puuttui

Plussat Deltat

Virtautus isoissa 
hankkeissa (rata, sairaala 
jne.). Missä järjestyksessä 

urakat ja niiden sisällä olevat 
työt tulisi järjestellä?

NYKYTILA
Tarvitaan parempi ymmärrys 

siitä mikä on vallitseva tilanne:
Ymmärrys perusperiaatteista ja 

mitkä ne ovat

Työntekijöiden 
huomioiminen ja 

ottaminen mukaan työn / 
aikataulun suunnitteluun

Koko ketjun 
ymmärrys 

virtautuksesta

Yhteiset toimintavat ja 
niihin sitoutuminen 
jotka ovat linjassa 

tilaajan tavoitteisiin

perusasioiden varmistaminen, 
että kaikilla on ymmärrys siitä 

mitä halutaan ja mistä on kyse - 
kaikkien osapuolien 

osallistaminen

Päivittäisjohtaminen ja 
sen merkitys tahdin 

onnistumisessa

Tarvitaan 
Tarkempaa 

työnsuunnittelua

Alan yhteisen ymmärryksen 
ja tahtotilan kiteyttäminen

 =
 Virtauksen / Tahdin CoS 

keskustelu käyntiin

Virtauksen 
ymmärrys ja 

tahtotila

Kulttuurin muutos 
tukee kehitystä ja siksi 
siihen panostaminen

Varmista 
osaaminen ja luo 
siten edellytykset

Kokonaisuuden 
ohjaaminen ja sen 

tukeminen 
syteemisesti

MITÄ RAIN3 
JÄLKEEN

"IHANNETILA"

Ymmärrettävä rakennusala 
laajemmin. On muutakin kuin 

vain Asuntotuotanto, toimitilat ja 
Infra. Koko ekosysteemi ja sen 

kyvykkyys  avattava jotenkin
Mahdollistaa näin löytämään eri 

tasoille mahdollisuuden 
kehittymiseen ja kehittämiseen 

mutta myös tarkempaa 
määrittelyä noudatellen

Mitä virtaava tuotanto on ja 
milloin voidaan sanoa että 
peruskuvio on sellainen ja 
mahdollistaa ja "turvaa" 

oikean etenemisen

Millainen on virtausta tukeva 
työsuunnitelma? Mitä osat 

ratkaisevat onnistuneen 
kokonaisuuden?

Miten virtaavaa työsuunnitelmaa 
johdetaan. Jokin malliratkaisu 

struktuurista (ajatuksella kaikki 
johdon toimet tukevat 

kokonaisvirtaa) PV johtaminen 
yhtenä osana

Millaisessa kulttuurissa 
olemme nyt ja mikä 

siinä tukee ja toisaalta 
vastustaa virtausta

Alan yhteisen ymmärryksen 
ja tahtotilan kiteyttäminen

 =
 Virtauksen / Tahdin CoS 

keskustelu käyntiin

Tahtituotanto 
Vakioitu koko 

alalle

Aliurakoitsijat 
osana tuotantoa 
--> SOPIMUKSET

1. MÄÄRITÄ TASO JA TAVOITE
2. MITTAA KEHITYSTÄ

3. ASETA VIRSTANPYLVÄITÄ  
MATKAN EDETESSÄ

RAUTALANKA malli 
virtauksen oikeaan 

tavoitteluun

Miten kuvaamme 
Prosessin, 
arvovirran

Suunnittelun virtaus 
omana arvontuottovirtana 

ja lopulta tuotannon 
tukena

Tilaajan rooli 
virtauksen 

mahdollistajana

Organisaatio / portfolio 
virtaus ja sen 

vaatimukset ja 
haasteet

Ymmärrys:
kyseessä on OPPIMINEN 
mutta myös isosti POIS 

OPPIMINEN

Jatkuvasti parantaen ja 
sopeutuen vallitsevaan 

tilanteeseen ---> Jatkohanke / 
foorumi pitämään yllä

Mittaus: Evidenssi että 
homma toimii. Myös 
taloudellinen kulma!

Julkaisut, oppaat jne.. 
Luotettavan tahon 

julkaisemana (linjassa 
määritelmän ja valitun mallin 

kanssa)

RYHMÄTYÖN 2 
AIKAISET 
NOSTOT

Tahtituotanto pitäisi 
vakioida koko alan 

yhteisenä 
ponnistuksena

Keskeiset 
kipupisteet, niiden 

juurisyyt ja ratkaisut

Suunnittelun lähtötiedot ja 
riippuvuussuhteet - liian isot 
kokonaisuudet ja epäselvät 

vaatimukset -> Mittaaminen, 
eräkoon pienentäminen ja 

tilannekuva kuntoon

Yhteistoiminta ja kulttuuri - 
prosessit ja toimintamallit 

ristiriitiasia -> Rohkeus, halu 
ja kyvykkyys tehdä sekä 

johtaa yhteistyötä

Tiedon virtaus - Kommunikaatio- 
ongelmat johtuen tiedon 

hajaantumisesta ja yhteistyön 
puutteesta -> yhteistoimintaan 

panostaminen

Virtauksen 
mittaaminen ja 

jatkuva 
parantaminen

Vakiointi on luotettavan 
mittaamisen ja jatkuvan 

parantamisen 
lähtökohta

Mitä voidaan mitata: TTP-%, 
vaihtelun määrä, esteiden 

määrä ja niiden poistaminen, 
poikkeamat ja virheet, 

työkuorman tasaisuus...

Pitäisi pystyä mittaamaan 
myös yhteistoimintaa, sillä 
se on virtauksen keskeinen 

onnistumisen edellytys

Asiakasarvon mittaaminen 
- miten voimme mitata 
onnistumista ja arvon 

syntymistä?

Muutoksen 
johtaminen, miten ja 
mihin panostetaan?

Kaikilla tulee ymmärtää miksi 
muutosta tarvitaan ja miten 
se vaikuttaa omaan työhön/ 

muiden työhön/tehtäviin.

On tärkeää viestiä 
muutoksen tavoitteet, jotta 
voidaan motivoida ja tukea 

kaikkia uudenlaisessa 
toimintaympäristössä.

Kaikkien osapuolten 
yhteistoimintakyky merkitsee - on 

tärkeää huolehtia muutoksen 
johtamisesta kaikilla tasoilla ja 

sitouttaa ihmisiä toimintamallien 
lisäksi henkisellä tasolla.

Vakiotua, jatkuvaa, 
läpinäkyvää johtamista 

kaikilla tasoilla.

Virtauksen 
johtaminen:

Päivittäisjohtaminen yli 
tekniikka rajojen

Suunnitteluajan 
selvittäminen

Paljonko aikaa kuluu 
suunnittelutehtäviin

Benchmarking:
Virtautuksen johtaminen 

muilla toimialoilla/muualla 
maailmalla

Tilaajavetoinen 
pilottikohde 
virtautetusta 
tuotannosta

Lupaprosessin 
virtauttaminen: 

viranomaiset mukaan ja 
tutkitaan säädösten vaikutus 

virtaukseen

Läpimenoajan 
mittaaminen: 

Toimenpiteet, työkalut 
ja oppiminen

Suunnittelun optimointi: 
perinteiset hankkeet, 

vakiointimahdollisuudet, 
suunnitteluohjelmistojen 

rajapinnat

Virtauksen tilannekuva:
Kokonaisotimituksen 

virtautuksen visuaalisuus 
ja läpinäkyvyys

Suunnittelu 
tahtituotannon tukena

Suunnittelun ja rakentamisen 
limittyminen virtauksen 

näkökulmasta

Tiedon virtauksen tarpeet
Mitä tiedon tarpeita 
osapuolten välillä on 

(rakennus+tate)

Poikki- 
tieteelliset

opinnäytetyöt

RAIN3- 
organisaatioiden 

yhteinen opinnäyte

RAIN3- 
organisaatioiden 

yhteiset 
pilottihankkeet

Perusopas 
virtautukseen: 

Käsitteistö, peruasiat

Logistiikan virtautus:
Kustannushyödyt, 

operaattorin hyödyt, 
infran varastonhallinta

Toimitusketjun 
hallinta virtauksen 

näkökulmasta
Vertaileva selvitys

Miten muutamme 
rakennusalaa? 

Ajatusmaailman ja 
kulttuurin muutos

Alaurakan virtautus:
Sopimukset, 

johtaminen jne.

Sopimusmallien kehittäminen 
tahtituotannon / virtauksen 

mahdollistajana
Kaupallinen malli, käytännön 

toimet

Jatko- 
keskusteluun

Testausta 
näiden 
osalta

Mikä on 
suunnittelun 

eräkoko? 
(Level of 
Detail)


