


”Putkiremontti onnistuu hyvin kahdessa viikossa, kun:

A. kaikki tietävät mitä pitää tehdä

B. kaikki tekevät ahkerasti arvokasta työtä

C. kaikki sujuu suunnitelmien mukaan ja

D. yllätyksiä varten on aina valmiina yhteinen 
varasuunnitelma”

Ilmiömäinen suoritus on mahdollinen vasta sitten kun viimeinenkin 

työntekijä on integroitu mukaan.





Asiakas ja 

tulevaisuus?

Oma toiminta 

ja nykyisyys?

”Building as if it were 

for ourselves” 
”Smarter building” ”Building smarter society”







”In the construction industry the lack of 

positive human connections (through mean-

spirited revenge and domination of 

negativity), probably drives towards over-

emphasized focus on facts and "tolerable 

basic level"  as the seemingly best option.”
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Miksi (putki)remontit ovat niin 
pahamaineisen vaikeita?



Kaksi vuotta sitten muuttaessamme uuteen asuntoon, tiesimme jo mitä oli odotettavissa. Parin vuoden päästä 

taloyhtiössä oli alkamassa putkiremontti. Pystyimme valmistautumaan henkisesti tähän koitokseen jo hyvissä 

ajoin. Vai pystyimmekö?

Putkiremontti ei ole vain remontti muiden joukossa. Tavallisessa remontissa saat itse valita keitä päästät kotiasi 

remontoimaan, mutta putkiremontin kohdalla sinun on luotettava muiden valitsemiin ammattilaisiin. Kotisi 

valtaavat vieraat ihmiset, jotka toivottavasti kohtelevat kotiasi kunnioituksella.

Taloyhtiön kokouksessa isännöitsijä puhuu ammattilaisista, jotka hoitavat sen pois alta nopeasti ja tehokkasti. 

Meidät aivopestään uskomaan, että jouluna ette edes muista, että teillä on ollut remontti. Tämä nielimme sinisin 

silmin.

Kukaan ei kertonut tulevasta kahden kuukauden tsunamista, jonka aiheuttamassa sotkussa rämmimme kahden 

kuukauden ajan. Totuus on tarua ihmeellisempää.

Taloyhtiömme putkiremontti Helsingin Lauttasaaressa alkoi maaliskuun alussa. Kaiken piti olla kunnossa, sillä 

sopiva urakoitsija oli löytynyt.

Urakoitsija ”myytiin” meille osakkaille siihen malliin, että putkiremontti tehdään alusta loppuun suomalaisin 

voimin. Yllätys onkin ollut melkoinen, kun työmaalla on ollut henkilöitä, joiden kanssa ei löydy yhteistä kieltä.

Haluan korostaa sitä, että työntekijöiden kansallisuudella ei ole sinällään merkitystä, mutta tunnen oloni 

petetyksi, sillä isännöitsijä antoi meille alusta alkaen väärää tietoa.

lähde: http://www.is.fi/asuminen/art-2000001159355.html (Iltasanomat 15.4.2016, Sanna Mansikkamäki)

http://www.is.fi/asuminen/art-2000001159355.html




Cost

TimeQuality





The total cost of the

project is impossible to 

handle

Only way to manage the

project is through

numerous specialised

subcontracts

Cost effiency is achieved by

optimation of each subcontract



HARD FACTS of 

REALITY:

1. Unique projects

2. Lowest price
bidding

3. Specialised
subcontractors

Manifestation on 

projects

Siloed organisation, 
no common goal, 
no loyalty

Short time profits,
lack of commitment

Randomly chosen project
organisation, 
zero learning curve

+

+





Cost

TimeQuality

Safety Customer

satisfaction

Team spirit

Source: Goldratt, E. 



1. Mielenrauha syntyy luottamuksesta

• Vaatii epätietoisuuden ja pelkojen poistamisen

• Yhteinen ymmärrys lopputuloksesta

• Yhteinen ymmärrys hankkeen etenemisestä

• Yhteinen ymmärrys erilaisten ratkaisujen 

taustalla olevista juurisyistä ja reaaliteeteista

• Yhteinen ja yksilöllinen mahdollisuus 

vaikuttaa projektiin

• Yksilöllinen ja haluttu lopputulos, oma koti 

remontoitu itselle sopivaksi

2. Luottamus syntyy vain vuorovaikutuksen 

(onnistuneen integroinnin) kautta

Asiakasarvo koostuu projektin aikaisista tunnetiloista ja lopputuloksen 

aikaansaamasta tunnetilasta





Project 1 Project 2 Project 3

productivity productivity productivity

WASTE!!

Continuity?

WASTE!!

Knowledge and 

know-how is lost 

after each project

Source: A PORTFOLIO/PROCESS/OPERATIONS (PPO) ANALYSIS OF A META-PROJECT PRODUCTION

SYSTEM IN RENOVATION PROJECTS Korb et al, IGLC 2017, https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-03fe37ae-16c4-44cf-8c13-ce861863feb1.pdf

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-03fe37ae-16c4-44cf-8c13-ce861863feb1.pdf


Project 1

Project 2

Project 3

productivity

Possibility to improve

productivity

Benefits:

• Balanced production

for subcontractors

Possibility to sustain

organization

Possibility to gather

know-how and 

knowledge

Source: A PORTFOLIO/PROCESS/OPERATIONS (PPO) ANALYSIS OF A META-PROJECT PRODUCTION

SYSTEM IN RENOVATION PROJECTS Korb et al, IGLC 2017, https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-03fe37ae-16c4-44cf-8c13-ce861863feb1.pdf

https://iglcstorage.blob.core.windows.net/papers/iglc-03fe37ae-16c4-44cf-8c13-ce861863feb1.pdf






Aloitus-
verstas

Verstas I Verstas II Verstas III

Startti-
paketti

Osakas-
verstas

Vierailu 
työmaalla

Remontti 
kysely

Yhteen-
veto-

tilaisuus

Hallitus

Osakkaat

Selvitykset, suunnittelu, dokumentointi, laskenta, viestintä

Hanke-
suunnitelma



Remontti-
kysely

Tekninen

kierros
Mallitila Info-kansio Infoilta

Big Room I Big Room II Big Room III Big Room IV Big Room V

Hallitus

Osakkaat

Selvitykset, suunnittelu, dokumentointi, laskenta, viestintä

Toteutus-
suunnitelmat ja 
rakennuslupa



Neuvonta-
aika

Huoneisto-
kohtaiset 
valinnat

Aloitus-
katselmus

Huoneisto-
kortti ja 

suunnitelmat

Tarkastus ja 
käytön-
opastus

Yleisten 
tilojen työt

Huoneiston 
töiden 
aloitus

Huoneiston 
töiden 

valmistu-
minen

Yleisten 
tilojen 
töiden 

valmistu-
minen

Työvaiheet

Osakkaat

Valmis 
remontti

Työsuoritukset, dokumentointi, viestintä





Laatoitus: suoritteena

Vesieristys, laatoitus, saumaus, silikonit, lattian suojaus

2. Purku

3. Pumppurappaus + kuivaminen

15. Lattiavalun valmistelu: murske + verkko

1. Suojaus

18. Valu

13. Sähköputket

4. Timanttiporaus 5. Läpivientien piikkaukset

21. Viemärieristykset 

katossa

20. Hormimuuraus + kuivuminen

10. Horminpalokatko + tukkovalu

6. Roiloukset

8. Viemäripystylinjojen 

nosto+vaakahajotukset

kaivoihin (+wc)

16. Vesiputkien eristys

14. Roilotäyttö

Keittiövedet 

(pex-putket)

Keittiösähköt

Keittiöviemäri

Keittiöpurku

17. Lattialämmityskaapeli

19. Kaatojen 

tarkistus

Tuuletusviemärien

reitin varmistaminen

Kellarireitti pohjaviemäriin

Reitit runkolinjoihin

22. Hormimuurauksen ylitasoitus

21. Vesiputkien kotelointi 

ja viisteen asennus

12. Painekoe

7. Kaivovalu + kuivaminen
9. Pystyvesilinjojen 

nosto venttiileille 

kattoon

11. Pesukoneen 

poistoputken

asennus

10. 3:n reijän palokatko

- Tuntihinta

- Yksikköhinta

- Kiinteä sopimus



Laatoitus: suoritteena

Vesieristys, laatoitus, saumaus, silikonit, lattian suojaus

6. Alakaton tasoitus ja maalaus

1. Pintakromit

7. Karmin ja oven

maalaus

3. Vesijohdon

eristys

9. IV-venttiili

5. Alakattorunko ja levytys

12. LVI-kalustus kph

20. Antenni- ja data kytkennät

14. Siivous

15. Itselleluovutus

8. Kalustus

11. Kynnys

4. IV-käyrä

2. Vesijohdon kattohajotus

23. Huoneiston maalaustyöt

Läpilyönnit + kotelot

13. Sähkökalustus kph

25. IV-nuohous

29. IV-venttiili
21. KPH:n ulkopuoliset sähkökotelot

22. KPH:n ulkopuoliset 

vesijohtokotelot

19. Ulkopuoliset sähkölistoitukset

27. Välitilalaatoituksen 

korjaus

26. Keittiön kasaus

31. Sähkökalustus

30. LVI-kalustus

32. Siivous

28. Allaskaapin 

tiivistys

17. Osakaskierros

16. Valvojien kierros

24. Sähkömittaukset

V
ii
m

e
is

te
ly

18. Antenni- ja datakaapelointi,

sähkökaapelointi

Muutetaan ensimmäiseksi suoritehinnoitteluksi?

10. Listoitus

- Tuntihinta

- Yksikköhinta

- Kiinteä sopimus



3

Onko asentaja

tekemässä tuottavasti

suoritetta X, paikassa 

Y ja ajassa z?

1

2

4

Missä meidän tavarat on?

Missä ja 

milloin se 

duuni piti 

tehdä?

Miten se duuni piti tehdä

oikeasti tässä asunnossa? 

Mistä tiedän, että työ on 

valmis ja virheetön?

Miksi edellinen mesta ei 

ole oikeasti valmis?



Tiedolla ohjattu rakennustyö = asennus = kokoonpano

Asentaja

tekemässä

ahkerasti

suoritetta X

paikassa Y

ajassa z

Ohje = työmääräin

Valmistumiskriteerit 

= mitä ja miten

Aikataulu- ja paikkatieto

= missä ja milloin?

Tuottavuus on

kohdillaan vain

jos kaikki tieto ja

materiaalit 

kohtaavat 

asentajan

oikea-aikaisesti

Aloitusedellytykset:

edellinen työvaihe

valmis + liityntä olemassa 

olevaan mahdollinen

Oikeat materiaalit

ja tarvittavat työkalut

juuri oikeaan 

aikaan, juuri 

oikeassa paikassa

1

2

3 4



Onnistuminen on kiinni tiimin yhteispelitaidoista eli tiimin integroinnista





Asentaja voi luottaa siihen, 

että oikeat tavarat odottavat 

tekijää merkattuna asunnossa;

ammattimies ei enää etsiskele,

keskeytä töitä, eikä kanniskele 

materiaalia tai haeskele tietoa

1
4

Tiedämme menekin ja tiedämme

mitä on kannettu minnekin 

reaaliaikaisesti; ylimäärä ei pyöri jaloissa3

Työmääräin kertoo mitä ja miten

suorite tässä asunnossa tehdään; arpominen 

loppuu ja virheitä ei enää tule

Työntekijä voi luottaa siihen, 

että edellinen mesta on valmis;

ei enää varamestoja, katkokävelyä

tai turhia keskeytyksiä

2



4

Asunnon arvonnousun 

todentaminen:

Asukas saa tarkat tiedot

asunnon remontista 

todisteeksi oikein suoritetusta 

remontista:

• mittaustulokset

• kuvat vesieristeistä, 

eristeistä, suojauksista jne.

• todennetut kuivumisajat

• testit, hyväksynnät, 

vastaanotot

=> kuin auton huoltokirja..

3

Asunnon käytön helpottaminen:

Kuvat piiloon jäävistä rakenteista 

esim. reikien poraamista ja 

kalusteiden kiinnittämistä varten

1 Asiakkaalle mielenrauhan tae

Osakas voi milloin vain katsoa 

miten remontti on edennyt 

suhteessa suunniteltuun ja voi 

seurata etenemistä

Asukkaalle jäljitettävyys kuntoon

Asukas saa tiedot asunnossa 

käytetyistä materiaaleista, toimittajista 

sekä töiden tekijöistä 2



1

Asentaja noudattaa 

tehokkaasti aikataulua:

Asentaja näkee omat 

suoritteensa ja aikataulunsa 

sekä kuittaa työt pois päivän 

kuluessa/hälyttää ongelmista

2

Alaurakoitsijan nokkamies 

ja FP:n työnjohtajat johtavat 

reaaliaikaisesti töitä:

Työnjohtajat näkevät 

reaaliaikaisesti töiden 

etenemisen suhteessa 

suunnitelmaan ja pystyvät 

reagoimaan poikkeamiin sekä 

aikataulujättämään





Head of engineers

Architect

Structual engineer

Electrical engineer

HPAC engineer

Main contractor

Subcontractor 1

Subcontractor 2

Subcontractor 3

Subcontractor 4

Stakeholders

Supervisor of 
electrical

Project manager

Supervisor of HPAC

Head of supervisors

Subcontractor 5

Subcontractor 6

..Meidän on integroitava kaikki työntekijät

Source: Will Lichtig



Meidän on

purettava yhdessä

tämä muuri!


