
The Story - Kehittymässä… Tervetuloa matkaan!

Päämääränä… 
Yhteinen matka tätä kohti…

…Asiakkaat…Toimijat…Sidosryhmät…Yhteistyö…Kokemukset…Tuntemukset…Opit…
Eli..

ME Ihmiset
…



Pari sanaa hankkeesta…

Kalasatamasta Pasilaan –hanke suunnittelee ja rakentaa Kalasataman ja 
Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katuja. Raitiotie 
täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin 
visiota olla maailman toimivin kaupunki.

Hanke toteutetaan kahtena allianssina, jossa Tilaajina toimivat Helsingin 
kaupungin liikenneliikelaitos ja Helsingin kaupunki sekä 
palveluntuottajina

Sörkan spora
• Destia Oy, Destia Rail Oy, Sweco Infra & Rail Oy ja WSP Finland Oy -

alihankkijoina Sweco Rakennetekniikka Oy,
Sweco PM Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Destia Engineering Oy

Karaatti
• GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY Finland Oy - alihankkijoina FLOU Oy ja 

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.



Yhteisen matkan kivijalat alkuun

Pohjalla marraskuussa 2019 kirjatun hankestrategian kolme kohtaa:
1. Toteuttaa IPT-kokonaisuus, joka tuottaa raitiotieyhteyden hankkeen parhaaksi (IPT 

= integroitu projektitoteutus) 

2. Toteuttaa projekti LEAN-rakentamisen periaatteita soveltaen ja kehittäen 

3. Mahdollistaa jatkuvan kehityksen toteutuminen (ihmiset, yhteistyö, tuottavuus, 
toiminta)

Tulee luoda pohja yhteiselle matkalle hankestrategian toteuttamiseen

 Tekemisen keskiössä johdonmukaisuus hankestrategiaan perustuen



Miksi? 



Ensin ymmärrys siitä mitä tavoittelemme

• Etsitään ratkaisuja rakentamisvaiheen nopeuttamiselle ja häiriöajan 
minimointiin 

• Aikaansaadaan ajantasainen työmaan tilannekuva, joka auttaa meitä 
jatkuvasti parantamaan toimintaamme ja poistamaan esteitä

• Luodaan yhteinen pohja suunnittelun ja tuotannon yhteistyölle 



Miksi jo kehitysvaiheessa?

• Mahdollistaa suunnitteluratkaisuihin, liikennejärjestelyihin, 
logistiikkaratkaisuihin ym. vaikuttamisen

• Luo aidosti pohjan tuotannon toteutusajatuksesta suunnittelun ohjaukseen

• Parantaa tavoitekustannuksen pohjalla olevan aikatauluajatuksen varmuutta ja 
näin vähentää siihen liittyviä riskejä

• Mahdollistaa toteutusvaiheen prosessien suunnittelu ja jalkautus ennakkoon 
luomaan edellytyksiä tahdissa onnistumiselle

• Aliurakoitsijoiden integrointi, johtamiskäytäntöjen luominen, logistiikan suunnittelu jne.



Yhteisin askelin eteenpäin



Tahtituotannon kehittyminen hankkeessa

Kevät 20 Kesä 20 Loppuvuosi 20 Nyt Tuleva….

Kehitysvaihe 1 Kehitysvaihe 2

Tavoitteet & tahtotila

Yleisaikataulu 
tahdin periaattein Tarkempi tahtisuunnitteluEnsimmäiset tahdin 

logiikoiden testaukset

Kehitysvaihe 0

Tahdin edellytysten varmistus



Tahtituotannon suunnittelu ja eräkokotarkastelu

9

1. Yleisaikataulun laatiminen tahdin periaattein 
pohjustamaan jatkotyöstöä

2. Tarkempien tuotantosuunnitelmien 
muodostaminen ja eräkokotarkastelu vaiheittain

3. Tuotannon edellytysten varmistamisen 
toimintamallien laatiminen ja jalkautus:

• Johtamiskäytännöt

• Toimintatavat edellytysten ennakkotarkasteluun ja 
esteiden nopeaan poistoon

• Logistiikan suunnittelu

• Suunnittelun ja tuotannon yhteistyö

• Aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden integrointi 
(hankinta/sopimukset ja toimintatavat)

• Jatkuvan parantamisen periaatteet



Tahtituotannon suunnittelu - Eräkoko  
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• Yleisaikataulutason suunnittelussa (viikon eräkoko) linja jaettu n. 126m tahtialueisiin perustuen 
kiskoasennuksen loogiseen etenemään viikossa sopiva puskuri huomioiden



Tahtituotannon suunnittelu - Suoritteet  

• Tunnistettiin eri lohkojen sisältämät työsuoritteet ja laadittiin ensimmäinen pohja 
”työkuormamatriisista”, jossa työsuoritteita on yhdistelty loogisina kokonaisuuksina ”vaunuiksi”



Tahtituotannon suunnittelu - Yleisaikataulu  



Tahtituotannon suunnittelu
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• Erilaisia vaihtoehtoja tarkastellen kohti seuraavaa askelta suunnitelman tarkentamisessa



Tahtituotannon suunnittelu
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Suunnittelu ja 
hankinnat



Työsuoritetarkastelu



Eräkoko- ja vaiheistustarkastelu



Eräkoko- ja vaiheistustarkastelu



Mitä seuraavaksi?
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1. Yleisaikataulun laatiminen tahdin periaattein 
pohjustamaan jatkotyöstöä

2. Tarkempien tuotantosuunnitelmien 
muodostaminen ja eräkokotarkastelu vaiheittain

3. Tuotannon edellytysten varmistamisen 
toimintamallien laatiminen ja jalkautus:

• Johtamiskäytännöt

• Toimintatavat edellytysten ennakkotarkasteluun ja 
esteiden nopeaan poistoon

• Logistiikan suunnittelu

• Suunnittelun ja tuotannon yhteistyö

• Aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden integrointi 
(hankinta/sopimukset ja toimintatavat)

• Jatkuvan parantamisen periaatteet



Yhteinen matka kohti läpimenoajan kehittämistä

Keskeisiä havaintoja yhteistyön vaatimuksina:

• Konfliktikyvykkyys

• Resilienssikyky – jatkuva luottamus yhteisen tekemisen progressioon 
kohti päämäärää

• One goal – yhteinen päämäärä



Yhteinen matka kohti läpimenoajan kehittämistä

”Jos olisi sopiva muotti tai sapluuna, jonka voisi monistaa, niin me kaikki 
käytettäisiin sitä. 

Nyt se on vaan efforttia – havaintoja – sparrausta – efforttia.”




