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 Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut 
rakentamiseen verrattuna

 Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle valmistavan 
teollisuuden prosessit 

 Tästä on näyttöä mm. hyttiremontoinnissa

 Haluamme Visonilla olla mukana tekemässä läpimurtoa 
rakentamisen tehokkuudessa

Mahdollisuus
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 “Tehokkuus” = yksittäisten resurssien
käyttöaste tai tuottavuus?
 Sisäinen resurssitehokkuus
 Ei kerro mitään asiakastarpeen

tyydyttämisen nopeudesta

 Virtaustehokkuus tarkoittaa
asiakastarpeen tyydyttämisen nopeutta

 Resurssitehokkuus voi olla 
virtaustehokkuuden seurausta
 Ei toisin päin

Tehokkuus Paradoksi [Modig, 2013]
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Resurssitehokkuus

Virtaustehokkuus



Suorat

 Lyhentää projekteja

 Helpottaa laadun hallintaa

 Pienentää mestan ja käyttöpääoman tarvetta

 Lyhentää vasteaikaa kysynnän muutoksiin

Epäsuorat

 Resurssitehokkuus

 Työvoiman saatavuus

Virtaustehokkuuden hyödyt
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 Virtauksen tärkeyden ymmärtäminen

 Operatiivinen kyvykkyys

 Projektin Operaatioiden suunnittelu ja johtaminen

 Tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan yhteistyö

 Jatkuva parantaminen

 Pakko ja mukaansatempaava visio

Operatiivisen muutoksen edellytykset
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 Standardoi

 Mittaa

 Määrittele arvo

 Mittaa prosessia, älä tuloksia, jotta mittarit ohjaavat tekemistä

 Säädä mittareiden herkkyyttä tilanteen mukaan

 Etsi poikkeamien juurisyyt ja määritä korjaavat toimenpiteet

 5 x miksi?

 Pidä projekti- ja liiketoimintahorisontti erillään 

Jatkuva parantaminen

6Aleksi Heinonen



Operatiivinen 
muutos

Asiakas

Ylin johto 
ja 

omistajat

Ulkoiset 
tahot

Työntekijät

Muutosvoimat
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Mitä case esimerkissä operatiivinen 
muutos tarkoitti eri osapuolille?



 Hyttiremontit risteilylaivojen telakointiprojekteissa kriittisellä 
polulla

 Hyttiremontti-ikäisten risteilylaivojen hyttimäärät tuplaantuvat
2012-2016

 Jokainen telakointipäivä maksaa asiakkaalle 1-2 MUSD

 Hyttiremontin venymisestä jopa 20 MUSD kustannus, 2-4 kertaa 
remontin hinta

Asiakas aloitti urakoitsijoiden Lean koulutukset

Case esimerkki
Hyttiremontoinnin asiakastarve 2011
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Miten kehittämisen hyödyt jakautuivat?

Perinteinen tapa Virtaustehokas

tapa

Säästöt

Vaihtoehtoiskustann

us

20 MUSD

(1 MUSD/pv x 3 vko)

Ei kriittisellä polulla 20 MUSD

Remontin kustannus 10 MUSD 7 MUSD 3 MUSD

Yhteensä 30 MUSD 7 MUSD 23 MUSD
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Ennen Jälkeen

Asiakas • Tarve lyhentää
läpimenoaikoja

• Huoli laadusta

• Tärkein tarve tyydytetty
• Tarve hyötyä resurssitehokkuudesta
• Huoli riippuvuudesta toimittajaan

Omistaja • Halu palvella asiakasta
• Operatiivinen ja 

taloudellinen riski

• ”Se toimii jos se toimii”
• Pyrkimys myydä hyötyjä myös muille 

asiakkaille

Projektin
johto

• Huoli oman työn luonteen 
muutoksesta ja osaamisesta

• Johtamisjärjestelmä
• Paremmin nukuttuja öitä

Työntekijät • Huoli ”Meidät alistetaan 
koneiksi”

• Selvät odotukset
• Kurinalaiset suoritukset
• Tekemisen edellytykset kunnossa

Miten ihmiset kokivat hyttiremontoinnin 
operatiivisen muutoksen?
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 Kehityspaine ja hyötyjen jako

 Allianssi on toimiva mekanismi

 Johdettavissa oleva arvoketju

 Aliurakkamallit korostavat urakoiden sisäisen tehokkuuden optimointia

 Tehokkuuden kehittäminen vaatii kokonaisuuden huomioivaa 
tuotannonohjausta

 Ulkopuolisen osaamisen hyödyntäminen

 Kehitysryhmät kuten IPT ja LCI Finland

 Operaatioihin osallistuvat konsultit

Mikä on tilaajan rooli muutoksessa
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Operatiivinen 
muutos

Asiakas

Ylin johto 
ja 

omistajat

Ulkoiset 
tahot

Työntekijät

Muutosvoimat
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