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Kiinnostus ja innostus lean-rakentamiseen on 
kasvanut tasaisesti vuodesta 2010-luvulta al-
kaen. Kasvun yhtenä katalyyttinä ovat toimineet 
Lean Construction Finlandin (LCI-Finland) alla 
toimivat ryhmähankkeet.

Vuodesta 2012 yritysten yhteinen kehittäminen on kul-
kenut LCIFIN- ja RAIN-nimisinä kehityshankkeina, jois-

sa alussa keskityttiin ymmärtämään mitä lean-raken-
tamien tarkoittaa, millaisia työkaluja se tarjoaa ja miten 
prosesseja kehitetään. Tänä päivänä on opittu ymmär-
tämään paremmin asiakkaiden kokeman arvon, virtauk-
sen, integraation ja ihmisten johtamisen merkitystä osa-
na paremman asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden 
kehittymistä. Edellä mainittujen ryhmähankkeiden rinnal-
la on kulkenut tilaajien omat IPT-hankkeet (integroidut 
projektitoimitushankkeet) sekä tutkimus- ja kehityshanke 
Building 2030. 

Käynnissä olevissa kehityshankkeissa on sovelluttu 
lean-ajattelua. Sen avulla on parannettu koettua asiaka-
sarvoa, eliminoitu turhaa tekemistä tuottavuuden paran-
tamiseksi sekä otettu ihmiset paremmin mukaan oman 
työnsä kehittämiseen. Rakennusalan kulttuurin muutta-
minen on pitkäjänteistä työtä. Suuri joukko kehityshank-
keissa mukana olevista uskoo, että suunta on nyt oikea.

Käsissäsi on nyt RAIN2-hankkeen tuloksista ja aineis-
toista koottu loppudokumentaatio. RAIN2-hankkeessa 
ihmiset kymmenestä rakennusalan yrityksestä ovat pi-
täneet 12 teematyöpajaa, kehittäneet ja testanneet usei-
ta lean-menetelmiä projekteissaan, tehneet vierailuja 
ja teettäneet opinnäytteitä. RAIN2-hankkeen työpajojen 
alustukset ja tuotokset ovat julkisia ja nähtävillä www.lci.
fi sivulla. Tällä tavoin ryhmähanke on ollut koko toimialan 
yhteinen oppimisalusta.

Kiitos RAIN2-hankkeen onnistumisesta ja tämän loppu-
dokumentaation sisällöstä kuuluu kaikille hankkeen osa-

puolille ja työpajoihin osallistuneille asiantuntijoille, jotka 
ovat avoimesti jakaneet omia kokemuksiaan. Suomen 
rakennusala ei kykene kehittämään osaamistaan näin 
nopeasti ja paljon ilman avointa ja yhteistä kehitystyötä. 
Muualla maailmassa meitä suomalaisia ihaillaan raken-
tamastamme toimintamallista.

Meillä on kuitenkin edelleen paljon opittavaa ja kehitet-
tävää. Kaikissa RAIN2-hankkeen teemoissa kohtaamme 
useita erilaisia haasteita, joiden ratkaisemisessa mitataan 
näkemyksellisyyttä sekä yhteistyö- ja muutoskyvykkyyttä. 
Niissä piilee myös yritysten tulevaisuuden kilpailukyky. 

RAIN2-hankkeen keskeiset tavoitteet

RAIN2-hankkeen keskeiset tavoitteet olivat integraation 
laajentaminen ja syventäminen, yhteistoiminnan johta-
minen (lean-johtaminen) sekä virtautettu toimintamalli. 
Tämä dokumentti on kooste asetettujen tavoitteiden ym-
päriltä kootuista keskeisistä havainnoista ja opeista. Sa-
mat asiat ovat olleet esillä myös hankkeen työpajoissa.  

Lean-rakentaminen ja integrointi  
etenevät nopeasti

Tämä loppudokumentaatio ei ole täydellinen kuva 
RAIN2-hankkeesta. Lean-rakentamisen kehittämisessä 
alkaa olla jo niin monta verkostoa yritysten sisällä ja yri-
tysten välillä, että on helppo todeta kulttuurin muutoksen 
olevan jo hyvää vauhtia etenemässä. Olemme raken-
nusalla nyt erittäin nopeassa kehitysvaiheessa ihmisten, 
toimintamallien, sopimusten ja kaupallisten mallien sekä 
tiedon integroinnissa. Jo vuodessa tapahtuu niin paljon 
käytännön oppimista, että tällainen dokumentaatio van-
henee, ja nyt raportoitu sisältö elää ja muuttuu parem-
maksi saamiemme kokemusten kautta. 

Helsingissä 31.3.2022 
RAIN2-hankkeen johtajisto 
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TAUSTAA 
RAIN2-hanke, Rakennusalan integraatio, on toinen sa-
manniminen ryhmähanke, jossa joukko kiinteistö- ja 
rakennusalan yrityksiä tekee yhteistyötä rakennus-
alan kehittämiseksi. Jatkumo on jo pitkä. Suomen Lean 
Construction Instituutti, LCIFIN ry, on tarjonnut kansain-
väliset ja kotimaiset puitteet lean-rakentamisen kehit-
tämiselle jo vuodesta 2008. Ensimmäinen alan yhteinen 
ryhmähanke perustettiin vuonna 2012 ja se nimettiin 
LCIFIN-hankkeeksi. Ryhmähankkeessa keskityttiin ym-
märtämään, mitä lean-rakentaminen on ja millaisia 
työkaluja lean-rakentamisessa käytetään. Sitä seurasi 
LCIFIN2-hanke, jossa keskityttiin enemmän rakentamisen 
prosessien kehittämiseen. Vuosina 2016–2018 yritysryhmä 
kehitti ja testasi lean-ajattelun mukaisia integrointiperi-
aatteita yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston sekä 
Oulun yliopiston kanssa RAIN-hankkeessa. Kokonaisuus 
muodostui viidestä teemasta; projektisysteemin suunnit-
telu, yhteistyömekanismit, virtauttaminen, tiedonhallinta 
sekä ihmiset ja johtaminen. RAIN-hankkeen tutkimustu-
lokset on julkaistu omassa loppuraportissa.

Lean-rakentamisessa ideaalia ei saavuteta koskaan. 
Kehittäminen on jatkuvaa pienillä askelilla etenemistä 
kohti parempaa tekemisen johtamista ja kulttuuria. En-
simmäisen RAIN-hankkeen jo olemassa olleen verkoston 
oli helppo jatkaa kehittämistyötä ja mukaan liittyi myös 
uusia toimijoita. RAIN2-hanke käynnistyi huhtikuussa 2019 
uudistuen samalla olemaan erityisesti lean-rakenta-
misen käytännön testauksen ja jatkuvan parantamisen 
alusta siinä mukana olevalle yhteisölle. Keskeisiksi yhdes-
sä kehittämisen draivereiksi tunnistettiin mm. 

• rakennusalan historian merkittävin muutosliike

• uudistamista jarruttavat perinteiset ja jäykät toimin-
tamallit, joiden muuttamisessa jokainen yritys on yksin 
liian pieni 

• muiden samanaikaisesti käynnissä olevien ryhmä-

hankkeiden, kuten tilaajien IPT3-hanke ja Aalto yliopis-
ton vetämä Building 2030 tuoma kokonaisuus sekä 

• positiivinen kokemus ensimmäisestä RAIN-hankkeesta. 

RAIN2-ryhmähankkeeseen haluttiin mukaan uusia yrityk-
siä ja tekijöitä. Lisäksi aina on tarve syventää myös pit-
kään mukana olleiden henkilöiden osaamista arvokkaan 
kollegiaalisen kotimaisen ja ulkomaisen verkoston avulla. 

RAIN2-hankkeeseen lähti mukaan kahdeksan yritystä ja 
hankkeen aikana siihen liittyi vielä kaksi yritystä lisää. 
RAIN2-hankkeeseen osallistuneet yritykset olivat: Afry Fin-
land Oy, Amplit Oy, Consti Oy, Destia Oy, Fira Oy, Granlund 
Oy, GRK Oy, NRC Finland Oy, Ramboll Finland Oy sekä YIT 
Suomi Oy. Hankkeen koordinaattorina toimi Vison Oy. 

RAIN2-HANKKEEN TAVOITTEET JA  
TOIMINTAMALLI

RAIN2-hankkeen perusajatuksena oli integroivien 
lean-ajatteluun perustuvien toimintamallien implemen-
tointi ja niiden jatkuva parantaminen. Tämä perusajatus 
sisältää oleellisen lean-ajatteluun liittyvän filosofian. Ot-
tamalla henkilöstö mukaan kehittämiseen, yhdessä tes-
taamalla, oppimalla, vakioimalla sekä käyttöönottamalla 
ja sitä edelleen jatkuvasti parantamalla yritykset kehitty-
vät ja samalla luovat jatkuvan parantamisen kulttuuria. 
Koska projektit ovat aina useiden toimijoiden verkoston 
yhteistyötä, tulee kehitystyötä tehdä projekteissa yli or-
ganisaatiorajojen. 

RAIN2-hanke

PERUSAJATUS
Integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien 
implementointi ja niiden jatkuva parantaminen

PÄÄTEEMAT
1. Integraation laajentaminen ja syventäminen suunnittelu-
vaiheesta työn tekijöihin ja toimittajaketjuun asti

2. Yhteistoiminnan käytännön johtaminen ja työkalut

3. Virtautetun toimintamallin omaksuminen rakentamisen 
eri vaiheissa ja sen esteiden poistaminen

TOTEUTUSTAPA
• Teoria, tutkimukset, esimerkit ja kokemukset
• Soveltaminen yritysten piloteissa ja yhteispiloteissa
• Tiedonkeruu, analysointi, oppiminen ja parantaminen
• RAIN2-hanke tarjoaa puitteen ja jakamisalustan

Yhteinen
tavoite

Tutkimus ja kehitys

Soveltaminen,  
pilotointi ja analysointi
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Lean-ajattelussa vakiointi on elinehto jatkuvalle pa-
rantamiselle. RAIN2-hanke toteutettiin vakioidulla kon-
septilla, jonka avulla pyrittiin antamaan osallistujil-
le konkreettisia työkaluja vakioinnin toteuttamiseen 
ja hankkeen johtamiseen. Vakioidussa konseptissa  

• hyvin toimiva hankkeen johtajisto ohjaa kolmivuotista 
ohjelmaa vuosittaisilla tavoitteilla ja päätöksillä kohti 
ideaalia. 

• neljä kertaa vuodessa pidettävissä työpajoissa kä-
sitellään valitun teeman sisällä teoriaa, tutkimuksia, 
esimerkkejä ja kokemuksia Suomesta ja ulkomailta 
sekä ryhmäpohdintoina kiteytetään yrityksille oleellisia 
ajankohtaisia aiheita helpottamaan niiden käsittelyä 
yrityksen omassa toiminnassa.

• yritykset soveltavat yksin tai yhdessä oppimaansa tes-
taamalla uusia toimintatapoja projekteissa ja palve-
luissa.

• tuotetaan lisää analysoitua tietoa yritysten käyttöön 
teettämällä erilaisia opinnäytteitä

• mahdollistetaan oppimista huipputiimeiltä järjestä-
mällä vierailuja kansainvälisille rakennusprojekteille ja 
kotimaisille muille toimialoille 

RAIN2-hankkeen pääteemat linkittyvät vahvasti toisiinsa. 
Virtautettu toimintamalli edellyttää toimijoiden välistä 
parempaa integraatioita ja yhteistoiminnan johtamis-
ta. Virtautetussa toimintamallissa tulee luoda päivittäin 
edellytykset suoraan asiakasarvoa tekeville henkilöil-
le onnistua joka päivä tavoitteissaan sekä ottaa heidät 
mukaan kehittämään omaa työtänsä vähemmän huk-
kaa sisältäväksi. Toimintamme projekteilla ja palveluissa 
sekä yritysten sisäisissä toiminnoissa ei kuitenkaan ole 
noin yksinkertaistettua. Eri näkökulmista katsoen raken-
nusalalla on suuri määrä osaoptimoituja toimintatapoja 
ja ansaintalogiikoita sekä pahimmillaan ihmistä alista-
vaa johtamista. Näiden ilmiöiden muuttaminen vaatii 
paljon työtä ja muutosjohtamista useista näkökulmista. 

RAIN2-hankkeessa pidettiin 12 työpajaa, joihin osallis-
tui kerrallaan 25–80 ihmistä. Yritykset testasivat erilaisia 
lean-rakentamiseen liittyviä toimintamalleja, joita esi-
tellään tässä dokumentissa. Koronaepidemian vuoksi 

vierailujen määrä jäi vähemmäksi, mutta niitäkin tehtiin 
kolme, yksi Suomessa, yksi Norjaan ja yksi virtuaaliesti 
Saksaan/Sveitsiin/Itävaltaan. Kansainvälisiä kontakte-
ja oli mukana myös työpajoissa, pääosin Yhdysvallois-
ta sekä Saksasta. Opinnäytteitä tehtiin RAIN2-teemoista 
useita kymmeniä.

  
Integraation  
laajentaminen ja  
syventäminen  
Viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa yleis-
tyneet integroituneet toteutusmallit, kuten allianssit, 
ovat kasvattaneet uudenlaista osaamista ja ymmär-
rystä rakennusalalla. 

Osapuolten integroinnissa on edistytty ja integroinnista 
puhutaan alalla muustakin kuin sopimusnäkökulmasta. 
Integraation mahdollistavat sopimukset ovat edelleen 
keskiössä, mutta yhtä lailla tärkeää on huomioida ih-
misten sekä tiedon integrointi. Integraatiota sovelletaan 
koko ajan laajemmin tavoitteena koko toimitusketjun in-
tegraatio.

RAIN2-hankkeen ensimmäisessä työpajassa keskusteltiin 
rakennusalan tavoitetilasta ja siitä, millaisena alan tuli-
si näyttäytyä lähivuosina. Vastauksissa korostui ajattelu 
”More partners, less subcontractors”. Lisäksi keskusteluis-
sa nousi esiin aliurakoitsijoiden ja keskeisten alihankkijoi-
den osallistamiseen ja yhteistyön kehittämiseen liittyvä 
haaste. 

RAIN2-hankkeen aikana alan kyvykkyys integraatioon on 
kasvanut jo merkittävästi. Kolmen vuoden kehityksen jälkeen:

• Kumppaneiden sopimusmalleja kehitetään siihen 
suuntaan, että ne mahdollistavat yhteisten tavoittei-

den saavuttamisen ja niihin sitoutumisen. Sopimus-
malleihin voi kuulua esimerkiksi tahtituotannon sovel-
taminen ja sitä kautta totutusta mallista poikkeavan 
ansaintalogiikan rakentaminen.

• Ihmisten kyvykkyys kommunikoida ja käyttää erilaisia 
ohjelmistoja verkossa kasvoi räjähdysmäisesti pande-
mian myötä. Tämä on vienyt virtuaalista yhteistoimin-
taa ja sen kehittämistä merkittävästi eteenpäin. Viime 
vuosien aikana hankkeissa on kehitetty digitaalisia 
ratkaisuja, joista yksi keskeinen on ollut digitaalisen ti-
lannehuoneen rakentaminen ja erilaisten ohjelmistojen 
käyttö erilaisen tiedon hallintaa. Tämä puolestaan on 
edesauttanut projektien tiedolla johtamisen kehitty-
mistä.

• Ihmisten johtamisesta ja valmentamisesta puhutaan 
jatkuvasti enemmän. Ymmärretään paremmin, että 
sopimus on arvonluonnin mahdollistaja, mutta kult-
tuurinen muutos tapahtuu ihmisten toiminnan kautta.

• Alalla on tahtotila, että toimintamallit ovat projektista 
riippumattomia.

INTEGROINNISSA TULEE HUOMIOIDA  
KAIKKIEN OSAPUOLTEN NÄKÖKULMAT
Osapuolten välistä integraatiota voi tarkastella useista ei 
näkökulmista. Voidaan pohtia, miten osapuolet ylipää-
tään integroituvat hankkeen aikana tai keskittyä siihen, 
miten varhaisessa vaiheessa osapuolet tuodaan yhtei-
sen pöydän ääreen. Jälkimmäisestä näkökulmasta alalla 
puhutaan aikaisena integraationa. Harppaus laaditaan 
valmiit suunnitelmat ensin – toteutetaan sitten -mallis-
ta kaikkien osapuolten osallistamiseen hankkeeseen jo 
sen alkumetreillä, on ollut valtava muutos. Toteutusmal-
lien kehityksessä on päästy siihen, että myös kiinteistä 
kokonaisurakoista on pyritty tekemään yhteistoiminnal-
lisempia urakoita, joissa osapuolten integraatioon pa-
nostetaan esim. liittämällä siihen toimijoiden yhteinen 
kehitysvaihe. Lisäksi monet lean-rakentamisen mene-
telmät ja työkalut toimivat hyvin lähes kaikissa toteutus-
malleissa.

Aiemmin osapuolten aikaista integraatiota pidettiin ni-
menomaan tilaajan näkökulmasta katsottuna hyödyl-
lisenä. RAIN2-hankkeessa selvitettiin myös hankkeiden 
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YLEISET 

Koko projektin prosessien  
optimointi ja integrointi 

Muutosten määrän hallinta 

Yhteinen tilannekuva 

Läpinäkyvyys 

Yhteinen projektihenki 

Sitoutuneet henkilöt 

Luottamus

TILAAJA

Tavoitteisiin ohjaavan kannustin-
järjestelmän rakentaminen 

Yhteinen riskien ja hyötyjen  
jakaminen  
 

Hallittu projektinhallinnan  
prosessi 

Tavoitetta vastaava lopputuote 

Kustannussäästöt 

Kokonaisläpimenoajan  
lyhentäminen  

Avoimuus ja luottamuksen  
rakentaminen 

SUUNNITTELIJA 

Yhteiset tavoitteet ja  
kannustimet 

Läpinäkyvä ja selkeä prosessi  
(sis. päätöksenteko) 

 

Laadukkaiden ja toteutuskelpois-
ten suunnitelmien tuottaminen 
(urakoitsijan näkemys huomioi-
daan) 

Riippuvuuksien varhainen  
tunnistaminen 

Suunnittelun luotettava  
aikataulutus 

Riittävä työaika 

Luotettavat ja oikea-aikaset 
lähtötiedot 

Projektin toimintatapojen  
omaksuminen 

Suunnittelijoiden osaamisen  
käytön optimointi

PÄÄTOTEUTTAJA 

Yhteiset tavoitteet ja kannusti-
met tilaajan ja suunnittelijoiden 
kanssa. 

Järkevä riskien ja hyötyjen  
jakaminen  

Aikainen vaikuttaminen  
prosessiin 

Tuotanto-osaamisen integrointi 
suunnitteluun ja toteutuskelpoi-
set suunnitelmat 

 Tuotannon tehokkaan aloituk-
sen varmistaminen optimaali-
seen aikaan 

Tehokas suunnittelunohjaus 

Tiedon virtaus 

Läpinäkyvyys 

Tekijöiden sitouttaminen  
hankkeeseen 

Tutustuminen ihmisiin

ALAURAKOINTI 

Järkevä ansaintalogiikka  
(kannustinmalli) 

 

Vaikuttaminen esim. aikatauluun 
ja työjärjestykseen 

Oma ääni kuuluviin riittävän 
ajoissa 

Suunnitteluratkaisujen optimointi 

Omien tehojen maksimointi  
kokonaisuus huomioiden 

Suunnitelmallisuus ja ennustet-
tavuus tuotannossa 

Sitoutuminen vaikuttamis- 
mahdollisuuden myötä 

Tutustuminen ihmisiin
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muiden osapuolten tavoitteita sekä hyötyjä aikaises-
sa integraatiossa. Tulosten perusteella kaikki osapuolet 
kokevat hyödylliseksi suunnittelijoiden, päätoteuttajan 
sekä avainalaurakoitsijoiden aikaisemman integraati-
on erityisesti monimutkaisemmissa kohteissa. Aikaisen 
integraation hyödyiksi suunnittelijat kokevat suunnitte-
luratkaisujen parantumisen, päätoteuttajat pääsevät 
varmistamaan projektin parhaaksi työskentelyä ja alau-
rakoitsijat vaikuttamaan suunnitteluratkaisuihin sekä 
käytettäviin työmenetelmiin. Kaikki edellä mainitut nä-
kökulmat parantavat projektin onnistumisen edellytyksiä 
ja toteuttavat tilaajan tavoitteita. Alaurakoitsijoita, kuten 
talotekniikkatoimijoita, koskeva aikainen ja syvempi in-
tegraatio on ottamassa vasta ensi askeliaan, mutta sen 

uskotaan lisääntyvän tulevina vuosina merkittävästi.

Vaikka aikainen integrointi on todistetusti auttanut hank-
keita onnistumaan tavoitteissaan, ei haasteilta ole väl-
tytty. Entistä monimutkaisemmat hankkeet, pyrkimys 
nopeampiin läpimenoaikoihin tahtituotannon ja esival-
mistuksen avulla ovat nostaneet esiin tarpeen panostaa 
enemmän etukäteissuunnitteluun ja osapuolten yhteis-
ten toimintatapojen vakiointiin. Usein on käynyt niin, että 
kehitysvaiheen alussa on kiire aloittaa hankkeen suunnit-
telutyöt ilman, että onnistuneen integraation elementtejä 
on ehditty työstämään yhdessä riittävästi. Tällaisia ele-
menttejä ovat mm. tilaajan tavoitteiden ymmärryttämi-
nen, hankkeen kokonaisuuden osittelu ja vaiheistaminen, 

keskeisten toimintatapojen vakiointi ja jalkauttaminen, 
kommunikaatio- ja tiedonhallintajärjestelmien suunnit-
telu- ja käyttöönotto sekä alihankkijoiden integraatioas-
teiden määrittely.

OSAAMISEN INTEGROINTIA YRITYSTEN  
INTEGROINNIN SIJAAN
Kokemukset ovat osoittaneet, että IPT-hankkeissa tarve 
eri osaamiselle muuttuu hankkeen edetessä. Yritykset 
kyllä integroituvat aikaisin, mutta tarvittavaa osaamis-
ta ei välttämättä integroidu riittävän aikaisin. Esimerkik-
si tuotannon suunnittelun ja ohjauksen sekä työnjohdon 
osaaminen voi tulla mukaan hankkeeseen vasta kehitys-

Eri osapuolten integrointi IPT-hankkeessa
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TARVITTAVA OSAAMINEN 

Projektisysteemin muotoilun osaamista  
(sopimusmallit, toimintatavat) 

Kapellimestari, johtajuus 

Laajemman kokonaisuuden johtaminen 

Monialainen projektiosaaminen 

Kokemus 

Substanssiosaamista pienissä erissä  
(oikeat henkilöt varhaisessa vaiheessa) 

Koordinointi/fasilitointiosaaminen 

Kokemus ja ymmärrys 

Luovuus 

Kokonaisuuden hahmottaminen 

Ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen ja 
vertailu 

Kyvykkyys määritellä jo alkuvaiheessa  
toteutuskelpoinen suunnitelma 

Päätöksentekoa tukevan aineiston  
tuottaminen 

Hanketyyppien ymmärrys 
 
Kustannustietous 
 
Tuotanto-osaaminen oikealla tasolla 

Hankkeen parhaaksi –ajattelu 

Hankintaosaaminen 

Sopimusosaaminen ja urakoitsijoiden  
ansaintamalli linjaan projektin edun kanssa 

Suunnittelunohjausosaaminen 

Oman toiminnan/detaljiikan  
erikoisosaaminen 

Kustannustietoisuus 

Oman tuotantosysteemin mukauttaminen 
projektin tuotantosysteemiin 

OSAAMISEN VARMISTAMINEN 

Aikaa systeemi- ja tuotantosuunnitteluun 

Roolitus ja työnkuvat sopiviksi 

Asiantuntijoiden käyttäminen esim. haas-
tatteluilla tai työpajoihin osallistamisella 

Projektitiimin referenssit kokonaisuutena  
(vs. henkilön omat referenssit) 

Tiivis kilpailutus à nopeasti tiimin koon  
kasvattaminen kehitysvaiheessa 

Muutosten minimointi jo alusta lähtien  
(systemaattinen prosessi) 

Kokeneita osaajia mukana 

Sopimus tukee osaamisen integrointia  
projektille 

Läpinäkyvä prosessi 

Aktiivisuus ja vuorovaikutus 

Referenssiprojektit ja sitä kautta  
kokemusta ja kustannusosaamista 

Nuorten henkilöiden systemaattinen  
kehittäminen 

Sopimuksessa avainhenkilöiden pysyminen 
projektilla 

Suunnittelunohjauksen roolin tärkeys 

Sitoutetaan aliurakointi yhteiseen aikataulu-
suunnitteluun hyvissä ajoin. 

Avoin kommunikointi myös aliurakoinnin  
suuntaan muutoksista ja haasteista 

ONGELMAT 

Kokemusta ja monipuolista osaamista  
arvostetaan, eikä superosaajia ei ole  
(ainakaan vapaana) 

Vaatimukset avainhenkilöille on liian  
kovat, joka johtaa samojen henkilöiden  
kierrättämiseen projekteissa 

Oma osaaminen lukitsee ajattelua,  
innovatiivisuus rajoittuu 

Vääriin asioihin keskittyminen 

Ajan huono hyödyntäminen 

Henkilövaihdokset projektiin kuuluvien  
yritysten sisällä 

Vaatimukset avainhenkilöille on liian  
kovat, joka johtaa samojen henkilöiden  
kierrättämiseen projekteissa 

Suunnittelutoimistojen rajalliset resurssit 

Ei resurssipankkia 

Kokonaisuuden ohjaus 

Päätöksentekokyky ja päätöksissä  
pysyminen 

Osaavien resurssien sitominen riittävän  
varhaisessa vaiheessa 

Ei ole resurssipankkia – resurssien  
käyttö on maksimoitu eikä resursseja  
pystytä lisäämään tarpeen tullen 

VASTATOIMET 

Hankintavaiheessa kehityskelpoisten  
henkilöiden tunnistaminen (kiinnostus  
kehittyä) 

Rekrytointi projektille työhaastattelu- 
tyyppisesti 

Henkilövaihdosten estämisessä allianssin/ 
projektin maksama lisät tai muut tavat  
estää vaihdokset 

Edistetään porukan kehittymistä projektin 
aikana 

Ohjaaminen, opettaminen, motivointi ->  
onnistumisen avaimet ja edellytykset 

Yhteishenki 

Hankintavaiheessa kehityskelpoisten  
henkilöiden tunnistaminen (kiinnostus  
kehittyä) 

Vähimmäisvaatimusten löysääminen 

Tiimin osaamisen korostaminen  
yksilöiden sijaan 

Yhteinen dokumentointi; projektin  
päätös- ja estelokit 

Yhteistoiminnallinen ja läpinäkyvä  
aikataulusuunnittelu 

Tiedonkulun tehostaminen, osallistu- 
minen Big room toimintaan 

Yhteistoiminnallinen tuotannon  
suunnittelu 
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Tarvittavan osaamisen integrointi hankkeella
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vaiheen lopulla tai pahimmassa tapauksessa toteutus-
vaiheessa.  Ansaintalogiikatkaan eivät tue aina riittävästi 
aikaista integraatioita.

RAIN2-hankkeessa tarvittavan osaamisen integrointia 
on pohdittu eri näkökulmista: mitä osaamista hankkeen 
eri vaiheissa tulee integroida ja miten varmistetaan, että 
osaaminen saadaan hankkeen käyttöön? Keskusteluissa 
on korostunut mm. tilaajien projektisysteemisuunnittelun 
osaamisen merkitys hankkeen alkuvaiheessa, kokenei-
den suunnittelijoiden tarve etenkin kehitysvaiheen alku-
vaiheessa, rakentajien suunnitteluohjaus, kustannus- ja 
toteutusosaamisen tuominen jo kehitysvaiheeseen sekä 
erityisurakoitsijoiden menetelmäosaamisen hyödyntä-
minen. Erityisesti hankintavaiheessa haasteena on, että 
tilaajien vaatimukset avainhenkilöille ovat usein niin ko-
vat, ettei palveluntuottajilta löydy, varsinkaan vapaana 
resursseja, jotka täyttävät vaatimukset. Lisäksi hankkeita 
haastaa henkilövaihdokset, jotka eivät ole projektin on-
nistumisen kannalta helppoja.

INTEGROINTI ERI TOTEUTUSMUODOISSA
Viimeisten vuosien aikana on ymmärretty, että inte-
grointi ei ole toteutusmuotoriippuvaista. Tätä simuloitiin 
RAIN2-hankkeessa loppuvuodesta 2020 työpajassa, jota 
varten hankkeessa kehitettiin virtuaalinen simulaatiopeli. 
Simulaation avulla Tuppukylän koulua rakennettiin erila-
silla toteutusmuodoilla ja analysoitiin toteutusmuotojen 
vaikutuksia toimintaan erilaisista alalta tutuissa ongel-
matilanteissa.

”Tuppukylään rakennetaan uusi, hulppea  
monitoimitalo, jonka keskeisiin tavoitteisiin kuuluu 
koulutoiminnan lisäksi tarjota kunnan asukkaille 

iltatoimintaan monipuolisia tiloja. Kunnan linjausten 
mukaisesti projektissa tulee myös edistää elinkaari-
tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa muunto- ja 

käyttöjoustavuuden huomiointi.”

Urakkamuotojen erot tulivatkin selkeästi esiin, kun ratkai-
suja lähdettiin hakemaan. Kokonaisurakkamallissa ko-
rostui ongelmakeskeisyys, omien puolien pitäminen ja se, 
kenen syy ongelma oli. Allianssimalliin mentäessä taas 
lähdettiin pohtimaan yhdessä ratkaisua asiaan vastuu-

rajojen yli. Allianssimalli jo itsessään ohjaa alusta saak-
ka työstämään erilaisia tilanteita yhteistyössä kaikkien 
hankkeen osapuolien kesken. Simulaatiossa huomattiin 
kokonaisurakan ongelmien kiteytyvän usein siihen, että 
kommunikaatiota, kustannusohjausta tai yhteisiä pro-
sesseja ja aikatauluja ei ollut suunniteltu eri osapuolien 
kesken. Integraation syventäminen rakennushankkeissa 
on kuitenkin mahdollista urakkamuodosta riippumatta. 
Työpajassa pohdittiinkin, mitä eri integraatiomekanisme-
ja olisi voinut hyödyntää kokonaisurakassa ja näin vält-
tyä ongelmatilanteilta.

Simulaatiossa esiin nousivat erityisesti ihmisten inte-
grointi, yhteinen aikataulusuunnittelu ja yhteiset arvot, 
tavoitteet ja kannustimet. Yhteinen näkemys kuitenkin on, 
että integraatiomekanismeja voidaan käyttää pääsään-
töisesti urakkamuodosta riippumatta. Sopimukselliset 
integraatiomekanismit vaativat kuitenkin niiden sovitta-
mista eri urakkamuotoihin.

PROJEKTIEN INTEGRAATION SUUNNITTELU
Projektisysteemin suunnittelulla tarkoitetaan projektin lä-
piviennin suunnittelua. Projektisysteemin suunnittelu on 
joukko valintoja, joiden avulla ohjataan projektissa toi-
mivat henkilöt ja organisaatiot toimimaan yhteistyössä 
projektille parhaiten arvoa tuottavalla tavalla sekä elimi-
noimaan turhaa työtä ja siten parantamaan tuottavuutta. 

Ensimmäiset projektisysteemiä määrittävät linjaukset 
tekee tilaaja heti projektin alussa, mutta projektisystee-
min suunnittelu on myös jatkuvaa ja itseään korjaavaa 
toimintaa, joka jatkuu läpi projektin ja johon osallistuvat 
kaikki projektin keskeiset toimijat. Projektisysteemin tär-
keitä elementtejä ovat

• projektin menestystekijöiden määrittäminen

• kokonaisuuden osittaminen

• toimintatapojen määrittäminen

• hankintaprosessien määrittäminen

• toteutusmuodon valinta

Projektisysteemin tavoitteena on varmistaa, että erilaiset 
organisaatio- ja sopimusrakenteet sekä ihmisten toi-
mintaa ohjaavat toimintamallit ja kulttuuri suuntautuvat 
kohti arvon tuottoa.  Konkreettisemmin kuvattuna osana 
projektisysteemin suunnittelua tulee

• Laatia sellaiset tilaajan tavoitteet ja myöhemmin niihin 
liitettävät osapuolten tavoitteet, jotka ohjaavat kaikkea 
toimintaa ja varmistaa projektisysteemi tukee tavoit-
teiden saavuttamista

• Suunnitella sellainen projektin ositus ja vaiheistus, joka 
palvelee kokonaisuuden optimointia

• Suunnitella miten oikea-aikainen osaaminen projektille 
rekrytoidaan ja hankitaan, jotta tavoitteet saavutetaan

• Saavuttaa mahdollisimman korkea integraatioaste 
prosesseissa, käytettävässä teknologiassa, ihmisten ja 
tiimien ajattelussa ja toiminnassa sekä tiedonhallin-
nassa

• Saada kaikki projektin onnistumisen kannalta tär-
keimmät osapuolet toimimaan yhteistyössä hankkeen 
parhaaksi -periaatteella, oman edun osaoptimoinnin 
sijaan, luomalla standardoituja toimintatapoja sekä 

YIT:n kehittämän FLOW-konseptin  
tavoitteena on teollistaa rakentaminen 
työmaalähtöisesti

FLOW-konseptin myötä siirrytään asteittain prosessimaiseen, 
vakioituun tapaan rakentaa. Konseptissa vakiointi perustuu 
tahtituotannosta tuttuihin työpaketteihin lopputuotteen sijaan, 
mikä mahdollistaa parhaiden käytänteiden jakamisen segment-
tien ja projektien välillä. Digitaalisella tuotantojärjestelmällä 
mahdollistetaan luotettava tilannekuva työmaan aikatauluista 
sekä materiaali- ja resurssivirroista. 

FLOW-konseptin keskeisiä hyötyjä ovat lyhyempi läpimenoai-
ka, tuotannon tilannekuvan parantuminen sekä muu tahti-
tuotannon tunnetut hyödyt kuten laadun ja työturvallisuuden 
parantuminen.
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kokonaisuuden optimointia tukevia sopimuksia ja kau-
pallisia malleja sekä

• Suunnitella, miten projektisysteemiä voidaan parantaa 
projektin aikana.

Projektisysteemin suunnittelussa voidaan työkaluna 
käyttää Integraatiosuunnitelmaa. Siinä kuvataan, miten 
integraatiota rakennetaan projektin eri osapuolten välillä. 
Integraation suunnittelun työkaluina voidaan käyttää in-
tegraatiotasoajattelua, joka auttaa erilaisten käytännön 
mekanismien määrittämisessä. Ensimmäisen RAIN-lop-
puraportissa (Haapasalo ym. 2018, 14) tasoajattelua ku-
vattiin kehämallin avulla.

Kehämallin kautta erilaiset toimijat kytketään osaksi pro-
jektin toteutusta ja projektisysteemiä.

I. Projektin pääsopimuskumppanit

II. Palvelutarjoajat koskien merkittäviä kokonaisratkaisuja. 
Toiminta koskee projektin päävaiheita tai muuten merkit-
tävää osaa projektin toteutuksesta.

III. Keskeiset palvelutarjoajat, joilla erityisiä integrointitar-
peita useisiin projektikumppaneihin

IV. Palvelutarjoajat, joilla selkeästi määritelty ja rajattu 
toimituskokonaisuus (kuten projektin aikaiset erillishan-
kinnat)

Sen lisäksi, että integraatiosuunnitelmassa kuvataan 

mitkä osapuolet ja missä vaiheessa integroidaan projek-
tiin, siinä kuvataan myös konkreettiset keinot integroin-
tiin. RAIN2-hankkeesssa keinoja on pohdittu erilaisten 
hanketyyppien, kuten asuntorakentamisen ja monimut-
kaisen sairaalahankkeen kautta. Johtopäätöksenä voi-
daan todeta, että hankkeen tyypistä riippumatta inte-
graatiosuunnitelman sisällöt ovat hyvin samantyyppisiä. 
Konkreettisia, jokaisessa projektissa erikseen täsmenty-
viä keinoja on kuvattu alla olevassa kuvassa.

INTEGROINNIN TAVOITETILA
Oppia integrointiin on haettu RAIN2-hankkeen aikana 
eri toimialoilta sekä ulkomailta. Kalifornialaisen Sutter 
Heathin yhteistoiminnallisten hankkeiden johtaja Digby 
Christianin mukaan projektin onnistumisen edellytykset 
luodaan kolmella tärkeällä teemalla. 

1. Projektin tärkeimmät osapuolet integroidaan aikaisin 
ja osapuolten tulee yhdessä tehdä arvon määritys 
(Value definition), jotta ymmärretään mitä ollaan te-
kemässä.  RAIN2-työpajassa todettiinkin, että meillä 
Suomessa ei ole panostettu vastaavalla tavalla arvon 
määritykseen. Meillä tehdään kyllä hanke-/yleissuun-
nitelmia, mutta Sutter Healthin mallissa kysymys on 
enemmänkin ”vaatimusmallista”, jossa vakioidulla ta-
valla kuvataan käyttäjien toiminnalliset tarpeet ja tar-
vittavat hankeprosessit niiden saavuttamiseksi. 

2.Toiseksi Digby Christian painotti tilaajan roolia inte-
groinnissa. Tilaajan tehtävä on jatkuvasti varmistaa 
tavoitteiden selkeys ja niiden ymmärtäminen. Tilaa-
jan tulee yhdessä palveluntuottajien kanssa määrittää 
onnistumisen tekijät mitattaviksi ja todennettaviksi ta-
voitteiksi. Tilaajan tulee olla valmis aina olla mukana 
selventämässä, mitä ne tarkoittavat itse kullekin omis-
sa tehtävissään.

3. Kolmantena seikkana Christian nosti projektitiimien yh-
teisen toiminnan. Taloudelliset intressit tulee integroi-
da, koska yritykset seuraavat rahaa. Tämä tarkoittaa 
sopimusten ja kaupallisten intressien integroimista. 
Johtaminen, yhteiset toimintatavat sekä projektin kult-
tuurin tulee olla mielekkäitä ja jatkuvan parantamisen 
kohteena, koska ihmiset seuraavat niitä ja sitoutuvat 

tekemiseen niiden laadun perusteella. Lisäksi käytettä-
vä teknologia ja kommunikaatio tulee integroida ja va-
kioida eri toimijoiden käytettäviksi. Näihin ei Christianin 
mukaan voi koskaan panostaa liian paljon. 

Alustusten ja kokemusten pohjalta RAIN2-hankkeen työ-
pajoissa on pohdittu integroinnin tavoitetilaa, jossa ko-
rostuisi myös inhimillisyys ja projektin osapuolten yhtei-
nen käsitys asioista. Keskeinen muutosajuri kokemusten 
parantamisessa on yksilön kokemus luottamuksesta 
sekä arvostavasta kohtaamisesta. Toisia syyttelemätön 
jatkuvan parantamisen kulttuuri luo osapuolten välistä 
avoimuutta, kykyä asettua toisen tilaan ja halukkuutta 
kehittää projektin toimintamalleja tukemaan tavoitteissa 
onnistumista. Kysymys on uudesta projektityökulttuurista, 
johon edetään pitkäjänteisesti.

I           II       III      IV Projekti- 
systeemi

Useimmiten  
suunnitellaan  
vain toimintaa.

Johtamisen 
fokus koke-
muksiin!

Tulokset

Toiminnot, teot

Uskomukset

Kokemukset

• Kokemukset synnyttävät uskomuksia
• Uskomukset ohjaavat tekoja

• Teot tuottavat tuloksia
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Virtautus
Lean-rakentamisen yksi periaatteista on virtautuk-
sen (flow) luonti ja sen ylläpitäminen. Konkreettisisesti 
hyvä virtaus ilmenee sujuvana tuontantoprosessina, 
josta alalla puhutaan yleisesti tahtituotantona. 

Keskeinen RAIN2-hankkeen tulos on kasvanut ymmär-
rys siitä, että onnistunut tahtituotanto vaatii varsinaisen 
tuotannon suunnittelun sijaan koko hankkeen toimintojen 
virtautuksen, mukaan lukien mm. tiedon, suunnittelun, tu-
kitoimintojen ja johtamisen. RAIN2-hankkeessa virtautus-
teeman alla on keskitytty erityisesti virtautusosaamisen 
sekä sen soveltamiskyvykkyyden kasvattamiseen. Työ-
pajoissa erilaiset case-esitykset ovat auttaneet ymmär-
tämään projektien virtautukseen liittyviä hyötyjä, haas-
teita ja edellytyksiä.

Tahtituotanto-osaaminen nähdään keskeisenä vir-
tautuksen luomisen mekanismina. Sinällään virtau-
tuksella tarkoitetaan paljon enemmän: tiedon, proses-
sien ja arvon tuoton sujuvaa etenemistä ilman hukkaa. 
RAIN2-hankkeessa tavoitteena ollut virtautetun toimin-
tamallin omaksuminen rakentamisen eri vaiheissa ja 
virtauksen esteiden poistaminen on tapahtunut pitkälti 
tahtituotannon soveltamisen kautta. Kokemukset ovat 
olleet kahtalaisia, mutta ymmärrys sen soveltuvuudesta 
tuotantomenetelmä erilaisissa kohteissa alkaa vakuutta-
maan kriittisempiäkin ihmisiä.

Firan kahden viikon putkiremppa sai aikanaan suurta 
huomiota, sillä perinteisesti usean kuukauden kestävä 
remonttiaika saatiin supistettua huomattavan lyhyeen 
aikaan. Tahtituotantoa soveltava putkiremppa oli valta-
va yksittäisen projektin ponnistus ja se osoitti virtauttami-
sen potentiaalia, vaikka kaikkia projekteja ei ole järkevä 
puristaa yhtä tiukkaan aikatauluun. Fira kuitenkin osoitti, 
että prosessissa on valtavasti hukkaa. Suurimman osan 
hukasta todettiin johtuvan toiminnassa olevasta vaihte-
lusta. Vaihtelu puolestaan liittyi suurimmaksi osaksi ma-
teriaaleihin ja niiden hallintaan: työmaalla etsitään tava-

AFRYn suunnittelutoimeksiannoissa  
kehitetään suunnittelua  
lean-johtamisen menetelmin.

Perinteisesti suunnittelutoimeksiannoissa on kiire käynnistää työt, 
tiedonkulku on heikkoa ja vanhat toimintamallit haastavat. AFRYlla 
suunnittelua tehostetaan menetelmien sijaan lean-filosofian ja joh-
tamisen kärjellä. Kehittämistä on viety eteenpäin neljässä erillisessä 
projektissa, joissa kehitystyön myötä on otettu käyttöön uusia me-
netelmiä tavoitteiden asettamiseen ja seurantaan, esteiden ja hukan 
poistoon, jatkuvaan parantamiseen sekä yhteiseen tilannekuvaan ja 
päivittäisjohtamiseen liittyen. 

Kehittämisen myötä on tunnistettu myös muita jatkokehitystarpeita 
mm. virtauksen parantamiseen paremmalla tehtävien riippuvuus-
suhteiden tunnistamisella ja eräkokoa pienentämällä sekä huomattu 
projektipäälliköiden motivoituneen lean-johtamisesta.

INTEGRAATIO- 
SUUNNITELMA
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raa, todetaan laatuvirheitä sekä kohdataan virheellisiä 
materiaalitoimituksia erittäin paljon.

Tahtituotannon soveltaminen tuo hyötyjä  
eri osapuolille

Nopeampi läpimenoaika, tasaisempi tuotanto, hallitta-
vampi prosessi, parempi tilannekuva – tahtituotannon 
soveltamisesta on monenlaista hyötyä. Myyntipuheet 
kuulostivat vielä muutama vuosi sitten utopistisilta, mut-
ta kokemusten kertymisen myötä tahtituotannon suosio 
on levinnyt alalla nopeasti. Viime vuosien aikana myös 
tilaajat ovat alkaneet vaatia tahtituotannon soveltamista 
omissa kohteissaan.

Tahtituotantoa on sovellettu pisimpään asuntokohteissa. 
Soveltaminen on usein rajattu sisätöihin ja sen ulkopuo-
lelle on jätetty ei monistettavia kohteita ja vaikeampia 
työvaiheita esimerkiksi taloteknisistä töistä. RAIN2-hank-
keen testityömailla keskeisiä tahtituotannon tuomia etuja 
ovat olleet:

• Jatkuva aikataulun ja tilanteen tasalla oleminen

• Kaikille osapuolille yhteinen, parhaimmillaan reaaliai-
kainen tilannekuva

• Tehtävien hallinnan helpottuminen
• Ongelmiin ja poikkeamiin reagoimisen nopeutuminen
• Luovutuksen helpottuminen, kun se tehdään tahti-

alueittain 

Myös HOAS on soveltanut tahtituotantoa omassa perus-
korjauskonseptissaan. HOAS:lle tahtituotannon tuomat 
konkreettiset hyödyt ovat olleet mm. parempi aikataulun- 
ja kustannustenhallinta ja sen tuoma tilannekuva sekä 
parempi lopputuotteen laatu. Kokonaisuutena työmaa-
henkilöstön antama palaute tahtituotannosta on ollut 
positiivinen ja sen nähtiin mm. lisäävän työmotivaatioita. 
Työntekijöiden kokemusten mukaan tahtiaikataulutetul-
la työmaalla on perinteistä työmaata parempi tietoisuus 
siitä, mitä milloinkin tulee tehdä. Toisaalta tahtiaikataulu-
tettu työmaa koettiin paikoin perinteistä raskaammaksi.

Tahtituotannon soveltaminen erilaisissa kohteissa on 
lisännyt uskoa sen soveltumismahdollisuuksiin

Kun tahtituotannon soveltamisesta rakennusalalla pu-
huttiin ensimmäisiä kertoja, se sai osittain jyrkän vas-
taanoton. Korkeintaan soveltuminen yksinkertaisempiin 
ja paljon toistoa sisältäviin kohteisiin kuten asuinkerrosta-
loihin tai hotellirakentamiseen uskottiin olevan mahdol-
lista. Viimeisten vuosien aikana soveltamista on kuiten-
kin tapahtunut niin ei-toistoa sisältävissä talohankkeissa 
kuten sairaaloissa ja terminaaleissa, taloteknisten töissä 
kuin infrahankkeissakin. 

Espoon kauppakeskus Lippulaiva -hankkeessa tahtituo-
tantoa sovellettiin talotekniikkaan. Todennettuja hyötyjä 
on raportoitu seuraavasti:

• Pienempiä eräkokoja on helpompi hallita
• Päivittäisen tilannekuvan seuraaminen on helpompaa
• Selkeä työjärjestys ja aikataulu
• Materiaalitilaukset tahtialueittain
• Resurssisuunnitelma tahtiaikataulun mukaisesti.  

Tampereen Raitiotieallianssissa tahtituotantoa sovellet-
tiin päällysrakenteiden rakentamiseen. Tavoitteena oli 
tasainen viikkotahti ja laattakohtaisen läpimenoajan ly-

hentäminen. Todennettuja hyötyjä oli seuraavasti:

• Tehokkuus kasvaa
• Keskeneräisen tuotannon ja hukan määrä vähenee
• Ennustettavuus paranee
• Tilannekuva ja läpinäkyvyys paranee. 

Haasteilta tahtituotannon soveltamisessa ei ole luonnol-
lisesti vältytty. Aiemmasta poikkeava tuotantomalli vaa-
tii aivan uudenlaista resursointia ja johtamista totuttuun 
verrattuna. Esimerkiksi työmaan logistiikkamalli muuttuu 
ratkaisevasti. Kun työmaan kulttuuri muuttuu pilkotuista 
urakoista tahdissa kulkevaan junamalliin, vaatii se koko- 

Osallistavaa big room -toimintaa ja  
etäfasilitointia Tammisairaalassa

Koronapandemia sotki YIT:n Tammisairaalaksi nimetyn silmäsai-
raalahankkeen suunnitelmat lähityöskentelyn käytännöistä, jonka 
seurauksena etätyöskentelyyn siirtyminen asetti uudet vaatimuk-
set mm. kokonaiskuvan hahmottamiselle, suunnitelmien kehittä-
miselle ja ideoinnille sekä tiimiytymiselle. 

Kehittämisen myötä uudet, hyvät käytännöt vakioituivat ja niitä 
parannettiin säännöllisellä reflektiolla. Uusista työtavoista opittiin, 
että tiimiytymistä pitää suunnitella hankkeen alusta asti, jatkuvan 
parantamisen kulttuuri mahdollistaa muutoksen, koko hanke pitää 
osallistaa yhteisten toimintatapojen määrittelyyn ja kaikkeen pitää 
valmistautua hyvin ennakkoon. 
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naisjohtamiselta paljon. Raportoituja haasteita tahtituo-
tantoa soveltavilta projekteilta ovat lisäksi mm.

• Aikataulusuunnittelu on usein liian tiukkaa ja se aiheut-
taa matkan varrella paljon muutoksia

• Tilannekuvan ylläpitäminen vaatii resurssin, pahimmil-
laan tilannekuva on väärä ja se vähentää tuotanto-
mallin uskottavuutta ja luotettavuutta työmaalla

• Tahtituotannossa on paljon uutta ja monen uuden toi-
mintatavan ja osa-alueen oppiminen verottaa

• Tahdin suunnittelu - eri toimijoiden kanssa yhteisen  
tahdin löytäminen ei ole aina yksinkertaista

• Sopimusmallit eivät tue tuotantomallia 

Tahtituotannon soveltamisen keskeisiä haasteita käsi-
teltiin RAIN2-hankkeen ensimmäisessä virtaustyöpajas-
sa lokakuussa 2019. Keskeiset haasteet osoittavat, että 
onnistunut tahtituotanto on ennen kaikkea johtamisen 
taidonnäyte, jossa osallistetaan projektin kaikkia osa-
puoliasuunnitteluun ennen varsinaista tahtituotannon 
käynnistymistä.

messa tuotettu tutkimusaineisto osoittaa, että tahtituo-
tannon maturiteetista eli ihmisten valmiudesta sen to-
teuttamiseen riippumatta

• tahtituotanto parantaa prosessin virtausta ja mahdol-
lisuuksia jatkuvaan parantamiseen,

• aika- ja varastopuskureista luopuminen on odotettua 
pienempi ongelma ja

• korkeamman maturiteetin tahtituotanto tasaa hyötyjä 
eri osapuolille ja parantaa tuottavuutta nopeuttamal-
la läpimenoaikoja 

Päämäärä ja prosessi kuntoon – hyvin suunniteltu  
on jo puoliksi tahdissa

RAIN2-hankkeen ensimmäinen opintomatka joulukuus-
sa 2019 suuntautui Osloon, jonka aikana tutustuttiin nor-
jalaiseen lean-rakentamiseen Statsbyggin kohteissa.
Keskeisenä oppina matkalta oli yhteisten tavoitteiden 
määrittely ja sitä kautta kokonaisprosessin huolellinen 
suunnittelu. Statsbyggin kohteissa suunnittelun ja ra-
kentamisen virtaus varmistetaan pääprosessien stan-
dardoinnilla, tahtituotannolla sekä rakennuksen käyt-
töönottoa edeltävällä järjestelmien systemaattisella 
testauksella. Suomalaiseen rakentamiseen verrattuna 
poikkeavaa on, että näissä menestyksekkäissä lean-pro-
jekteissa tilaaja tuo vahvat ja tarkoin määritellyt proses-
sit projekteille, eikä jokainen osapuoli osallistu projektiin 
omilla prosesseillaan.

Statsbyggin oppien mukaan on tärkeää muodostaa 
yhteinen iso kuva tavoitteista ja tavoitellusta lopputu-
loksesta jo projektin alussa. Tuotannon ja suunnittelun 
yhteensovitus tulisikin miettiä aivan alkumetreillä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että suunnit-
teluorganisaatio on otettava mukaan tahtituotannon 
suunnitteluun ja tuotanto-organisaation on osattava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kertoa suunnittelijalle riippuvuuksista, joita tämä ei tiedä. 
Näin toimijoille syntyy keskinäinen ymmärrys sekä suun-
nittelun että asentamisen tarpeista. 

Kohti koko projektin virtautusta:  
Suunnittelu osaksi tahtituotantoa

Perinteisesti suunnittelijat ovat tottuneet isoihin suunnit-
telun eräkokoihin, joihin liittyy suunnitelmien toimittami-
nen harvoin ja isoina kokonaisuuksina. Nämä puolestaan 
eivät tue koko projektin virtautusta ja aiheuttaen paljon 
hukkaa mm. suunnittelun tarkastusprosessiin. 

Suunnittelun eräkoon pienentäminen on tärkeää suunnit-
telun virtauttamiseksi. Suunnittelijoiden tulee paremmin 
ymmärtää tahtiaikataulu ja sen luoma tarve vaunujen 
tarvitseville suunnitelmille, jotta eräkoko ja suunnitelmien 
ajoitus on oikea myös tuotannon näkökulmasta.

RAIN2-hankkeessa tunnistettuja hyötyjä eräkoon pienen-
tämiselle ovat mm.:

• Nopeampi tiedon siirtyminen suunnittelualalta toiselle
• Virheelliset suunnitelmat havaitaan nopeammin

Päivittäisjohtaminen 

Logistiikka 

Muutosjohtaminen

Asenteet 
Osaaminen 
Kulttuuri 
Työkalujen puute 

Pakkauskoot 
Materiaalien menekin arviointi 
Logistiikan ja asentajien vuorovaikutus 
Muutosten hallinta 

Asenteet 
Ymmärryksen puute 
Tulokset eivät näy heti 
Vaikea aloittaa 
Resursointi 
Johdon tuki

MITEN HAASTEET RATKAISTAAN? 

Tiimityöskentely 
Ongelmanratkaisun prosessi 
Johdon sitoutuminen  
Yksinkertaiset työkalut 

Ennakkosuunnittelu 
Sisälogistiikka 

Sitouttaminen 
Kouluttaminen 
Kannustimet 
Oikea resursointi 
Päätöksenteko oikealla tasolla 
Mittaaminen

Firalla kehitetään laaja-alaisesti  
virtautusta tukevia toimintamalleja  
ja käytäntöjä 

Tahtituotantoa ansiokkaasti asuntotuotannossa soveltanut Fira 
keskittyy nyt toiminnan virtautukseen yli projektirajojen. 
Suunnittelun ja tuotantomallien kehittämisen lisäksi kehitetään 
virtausta tukevia johtamisen rutiineja sekä kumppanuusmalleja. 

Kumppanuusmallien kehittämiseen liittyy kannustin- ja toi-
mintamallien kehitys erityisesti virtausta tahdistaviin urakoihin, 
kuten talotekniikka- ja kalusteasennuksiin. Lisäksi Firalla kehi-
tetään mm. logistiikkaa ja toimitusketjun hallintaa, modulaari-
suutta ja esivalmisteiden hyödyntämistä, tiedolla johtamista sekä 
digitaalisia työkaluja tukemaan virtautettua tuotantomallia.

TAHTITUOTANNON YLEISIMMÄT HAASTEET
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• Kertautuvien virheiden korjaamiseen kuluu vähemmän 
aikaa

• Fokus pysyy käsillä olevassa työssä
• Suunnittelijoiden ja rakentajien välisen kommunikoinnin 

parantuminen

Suunnittelun eräkoon pienentämistä haastaa esimerkiksi:
• Ansaintamallit, jotka perustuvat laskutettavien tuntien 

määrään
• Lähtötietojen saaminen ja tilaajan päätöksenteko
• Tahtituotannon ymmärryksen puute
• Yhteistoiminnan ja kommunikaation puute 

Onnistunut virtautus vaatii oikeanlaista 
 johtamista ja halua tehdä asiat toisin
Onnistuneen virtautuksen takana on usein pitkä oppi-
misprosessi, joka on vaatinut osapuolilta kärsivällisyyttä 
ja oikeanlaista johtamista. Tarvitaan muutosjohtamista 
ja oikeanlaista asennetta niin johdolta kuin työntekijöiltä 
suunnittelussa ja työmaalla.

Yksi suurimmista hukkaa aiheuttavista tekijöistä on eri 
toimijoiden prosessien suuri vaihtelu. Kun leanin näkökul-
masta katsottuna verrataan valmistavan teollisuuden ns. 
lean-kokoonpanoa ja toimintaa rakennustyömaalla, on 
helppo havaita rakentamisen virtautuksen olevan edel-
leen rikki tavalla, joka estää arvon tuottamisen asiakkail-

le, hukan pysyvän eliminoinnin ja si-
ten myös alan tuottavuuden kasvun. 
Merkittävänä haasteena rakentami-
sen virtautuksessa on toiminnassa 
oleva suuri hajonta sekä käytettävi-
en tuotteiden suuri kirjo ja yhteenso-
vitettavuus. Hajontaa pienentämäl-
lä hukkaa saataisiin vähennettyä 
ja juuri siksi hajontaan on tärkeää 
puuttua.  Hajonnan havaitseminen 
ja korjaavien toimenpiteiden vaiku-
tusten toteaminen sekä oppiminen 
edellyttävät datan systemaattista 
keräämistä ja hyödyntämistä.

Rakennusala tarvitsee myös liiketoi-
mintalogiikan muutoksia. Käynnissä 
ja edessä on muutos, jossa paikal-
larakentamiseen perustuva ”nikka-
rointikulttuuri” väistyy vähitellen teol-
lisen rakentamisen edessä etenkin 
asuntorakentamisessa. Ajatus siitä, 
että projekti on uniikki, siirtyy ta-
ka-alalle ja kehitystoimenpiteet koh-
distuvat toimintaan, jotka nyt tuotta-
vat jatkuvasti ongelmia työmaalla. 
Jo lähitulevaisuudessa prosessit ja 
tuotteet standardoituvat, esivalmis-
tuksen määrä kasvaa, digitaalisuus 
ja tahtituotanto vakiintuvat. Tämä 
kaikki mahdollistaa arvoa tuottavan 

työn osuuden kasvattamisen. Ansainnan tulee perustua 
enemmän arvontuottoon kuin kustannukset plus kate 
-ajatteluun.

Jatkuva  
parantaminen

Hankinnat ja 
sopimukset

Ymmärryksen 
kehittäminen ja 

perehdytys

Tahtisuunnittelu

Suunnittelun ja 
tuotannon  
integrointi

Logistiikka

Laadun- 
varmistus

Johtamis- 
käytännöt 

LÄHTIEN TESTAUKSESTA JA 
KÄYTTÖÖNOTOSTA

PÄIVITTÄISJOHTAMINEN

EDELLYTYSTEN 
VARMISTAMINEN

ONNISTUNUT  
TAHTI- 

TUOTANTO

KOKO HANKKEEN VIRTAUTUKSEN OPIT 
(T2-ALLIANSSI) 
1. Tahtituotannon suunnittelu: Tahtituotannon 
ymmärryksen kehittäminen, tahtiaikataulun laati-
minen, tahtisuunnitelman yhteinen jatkokehitys ja 
osapuolten mukaan ottaminen

2. Yhteistoiminta ja edellytysten varmistaminen: 
Suunnittelun ja tuotannon aikataulujen yhteenso-
vitus ja kommunikointi, hankintojen ja materiaali-
toimitusten kytkeminen tahtituotantoon, yhteistyö 
osapuolten välillä edellytysten varmistamiseksi

3. Tuotannon johtaminen: Päivittäisjohtaminen 
ja tilannekuva, ongelmiin reagointi ja esteiden 
poistaminen, resurssisuunnittelu ja siihen liittyvä 
kommunikointi

4. Tuotannossa onnistuminen: Aikataulussa 
pysyminen, töiden valmiiksi saattaminen, laadun-
varmistus
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Lean haastaa sekä yrityksen kulttuuria että sen hen-
kilöstöä muuttumaan. Organisaation muuttami-
nen lean-johdetuksi ei tapahdu hetkessä ja se vaatii 
muutosta niin johtajilta kuin työntekijöiltäkin. Vaikka 
lean-johtamisen menetelmät ovat varsin yksinkertai-
sia, niiden soveltaminen ei ole helppoa. 

Lean-rakentamisesta puhuttaessa kuullaan usein 
viittauksia Kalifornian megahankkeisiin, joissa leanin 

periaatteita on hyödynnetty rakennusalalla jo pitkään. 
Niin ikään Kaliforniassa oppinsa saanut ja jo pitkään 
rakennusalalla lean-periaatteita soveltanut Paulo Na-
politano Allele Networkilta kertoi RAIN2-hankkeen työ-
pajassa syksyllä 2020, mitä lean-johtaminen vaatii. 
Napolitano toi esille, että yhteistoiminta on avain kaik-
keen, sillä projekti ei voi onnistua ilman yhteistä arvon 
luontia. Se vaatii lean-kulttuurin rakentamista, arvoa 
tuottavia prosesseja, jatkuvaa parantamista sekä sys-
teemiajattelua. Napolitano painotti, että ensin tulee 
ymmärtää, miten organisaatiot toimivat nykytilassa, 
jotta voidaan ymmärtää muutostarve. 

Johdon tehtävä on johtaa esimerkkiä näyttäen ja si-
touttaa organisaation osapuolet lean-kulttuurin mu-
kaiseen rakentamiseen ja yhteiseen suunnitelmaan. 
Napolitanon mukaan: ”People don’t follow the leader, 
people follow the plan”.

Lean-rakentaminen tarkoittaa  
johtamistavan muutosta

Lean-rakentamisessa johtamisen kolmio kääntyy toisin 
päin. Perinteisessä hierarkisessa johtamissa korostuu 
johdon käskyt ja kontrolli.  Lean-johtamista ohjaa peri-
aate asiakasarvon ymmärtämisestä sekä arvontuotosta, 
jonka keskiössä on arvon luojat eli työntekijät. Käänne-
tyn kolmion mallissa johdon rooli on auttaa työntekijöitä 
onnistumaan jokapäiväisessä työssä sekä luoda ja tu-
kea jatkuvan parantamisen kulttuuria projekteilla. Joh-
tamisessa tärkeintä on tavoitteiden asetanta, niihin si-
touttaminen sekä seuranta, asettaa yhteiset tavoitteet, 

sitouttaa koko tiimi niihin ja seurata niiden toteutumista 
säännöllisesti.

RAIN2-hankkeen lean-johtamisen työpajoissa on kuultu 
useita herätteleviä alustuksia lean-johdetuista organi-
saatioista sekä johtamisen muutoksesta. Alan ulkopuoli-
set puheenvuorot ovat osoittaneet, että lean-johtaminen 
soveltuu alalle kuin alalle. 

Sitoutunut johto ja asiakkaan tunnistaminen  
avainasemassa oppien soveltamisessa

Jyrki Perttusen mukaan monet maailman kannattavim-
mista yrityksistä ovat lean-johdettuja organisaatioita. 
Tällainen on mm. kansainvälinen konserni Danaher, jonka 
palveluksessa myös Perttunen on saanut lean-johtami-
sen oppinsa. Lean-organisaation johtamisessa korostuu 
halu löytää ja ratkaista ongelmat, perinteistä huomatta-
vasti lyhyempi johtamisen sykli ja tapa jakaa tietoa. Pert-

tusen mukaan ainoastaan päivittäisjohtamisen avulla 
voidaan varmistaa, että organisaatiossa jaetaan ajan-
tasaista tietoa. 

Lean-johdetussa yrityksessä johtajat osallistuvat ker-
roksittaisen johtamisen kautta päivittäiseen johtami-
seen ja pyrkivät koko ajan mahdollistamaan alaisten-
sa työn sujuvuuden, alaisten kehittymisen ja ennen 
kaikkea sen, että koko organisaatio keskittyy asiak-
kaiden tarpeiden täyttämiseen. Perttusen mukaan 
kerroksittain rakennetussa johtamisen mallissa ylinkin 
johto osallistuu päivittäiseen johtamiseen noin 20 % 
työajastaan – mieluiten päivittäin.

RAIN2-hankkeessa on pohdittu, miten muualta kuultu-
ja oppeja voitaisiin soveltaa tai ottaa käyttöön projek-
teilla Suomessa:

• Asiakkaan ja sisäisen asiakkaan tunnistaminen 
omalle työlle on ensiarvoisen tärkeää arvon tuoton 
kannalta.

• Projektitasolla johdon roolin tulisi olla lähempänä te-
kemistä, jotta mahdollisuuksien ja edellytysten luomi-
nen toteutuu.

• Tekijätasolla pitäisi olla luottamus siihen, että johto 
on sitoutunut samoihin asioihin ja asioiden kokeilemi-
nen on sallittua eikä epäonnistumisista rankaista. 

Lean-johtamisen yksinkertaiset menetelmät

RAIN2-hankkeessa reflektoitiin myös keväällä 2021 jär-
jestetyn Lean Construction Congressin puheenvuoroja. 
Tapahtumassa lean-johtamista käsiteltiin niin rakennus-
alan kuin alan ulkopuolisten puhujien alustuksissa. Kes-
keinen viesti puheenvuoroissa oli ihmisten kunnioittami-
nen sekä osallistaminen: monimutkaisia menetelmiä ja 
työkaluja ei tarvita.

Lean-johtaminen

Työntekijät

KeskijohtoKeskijohto

Ylin 
johto

Arvon luojat 
(Työn tekijät)

Ylin 
johto

Klassinen  
johtaminen

Lean-johtaminen 
Asiakkaat

Pa
la

ut
e
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• Ymmärrettävillä ja yksinkertaisilla menetelmillä on 
mahdollisuus parantaa työn mielekkyyttä ja tuotta-
vuutta merkittävästi

• Maalaisjärjellä pärjää hyvin!

• Prosessien lean-kehittäminen palvelee asiakasta ja 
työntekijää, eikä prosessien kehittäminen ei saa kos-
kaan vaikuttaa negatiivisesti työntekijän työhön

• Merkitykselliset tulokset motivoivat jatkuvaan paranta-
miseen

• Suunnittele ja kehitä yhdessä - onnistuminen on jouk-
kuepeli

Myös kokemusten mukaan yksinkertaiset menetelmät 
toimivat. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi visu-
aalisia työkaluja, kuten aikataulun tai kustannusten tilan-
nekuvaa tai tehtävien seurantaa. Visuaalisten työkalujen 
ja menetelmien avulla tietoa voidaan jakaa nopeasti ja 
luotettavasti sen ollessa ajantasaista ja selkeää. Johta-
misen näkökulmasta visualisoitu tieto ja vakioitu toimin-
tamalli nopeuttaa asioiden käsittelyä merkittävästi ja ai-
kaa vapautuu arvoa tuottavaan toimintaan.

Ensiarvoisen tärkeää on työkaluista riippumatta toimia 
standardoidusti, sillä ilman vakiointia systemaattinen 
mittaaminen ja mittaustulosten pohjalta kehittäminen 
on käytännössä mahdotonta. Vakioinnin avulla voidaan 
vähentää merkittävästi prosessissa olevaa, hajonnas-
ta johtuvaa hukkaa. Vakiointi on reaalimaailmassa aina 
kompromissi tavasta toimia, joka dokumentoidaan pro-
sessikuvauksena tai kirjallisena tai mieluimmin visuaali-
sena toimintamallina. Pitkällä aikajänteellä vakiointi luo 
pohjan systemaattiselle lean-kehittämiselle, jonka vuoksi 
henkilöiden sitouttaminen yhteisiin toimintatapoihin on 
ratkaisevaa.

Tavoitteiden selkeyttämisellä, ihmisten kohtaamisella 
ja lyhyemmällä johtamissyklillä parempiin tuloksiin

RAIN2-hankkeen 20-henkinen ryhmä vieraili Volvo Bilialla 
marraskuussa 2019. Ryhmä tutustui Bilian Volvo Personal 
Service -konseptiin sekä Volvo Omamekaanikko-kor-
jaamoon. Bilia on menestyksekkäästi muuttanut kon-
septissaan työnjohdon ja mekaanikkojen tehtävänkuvia 

parantamaan asiakkaan ja arvoa tuottavan henkilöstön 
eli mekaanikkojen kohtaamista sekä suoraa kommuni-
kointia asiakkaan ja tekijän välillä. Muutoksessa tärkeää 
on myös ollut työnjohdon uusi rooli tukea mekaanikkoja 
jokapäiväisessä työssä. Siinä iso rooli on mm. päivittäis-
johtamisen palavereissa, joita työnjohto pitää sen jäl-
keen, kun on tarkempi kuva päivän aikana huollettavien 
ja korjattavien autojen tuomista haasteista. Em. muutos 
on ollut iso, eikä olisi onnistunut ilman ylemmän johdon 
valmentavaa ja päättäväistä otetta. Muutoksen tulokset 
näkyvät kaikilla mittareilla, asiakas- ja työtyytyväisyy-
dessä sekä paremmassa työn virtauksessa. Nyt autoja 
pystytään huoltamaan päivässä enemmän kuin aikai-
semmin samoilla resursseilla. 

RAIN2-hankkeessa on keskusteltu, miten rakennusalalla 
voidaan edistää lean-johtamisen muutosta ja millai-
sia työkaluja, menetelmiä ja päivittäisessä johtamises-
sa voidaan hyödyntää projektitasolla. Keskusteluissa on 
korostunut yhteisten, riittävän konkreettisten tavoitteiden 
merkitys, suunnittelun ja tuotannon yhteensovitus, sekä 
erityisesti johtamisen syklin muutos viikkotasolta päi-
vätasolle. 

Länsimetron Espoonlahden metroaseman talotekniik-
kaurakoinnista vastaavan Amplit Oy:n työnjohdossa on 
viime keväästä alkaen kehitetty päivittäisjohtamisen 
käytänteitä tavoitteena systemaattisuus ja tiedonkulun 
parantaminen. Kaksi kertaa viikossa järjestettävillä pys-
typalavereilla luodaan edellytyksiä työn sujuvalle toteu-
tukselle, kun työnjohto ja kärkimiehet käyvät tehdyt ja tu-
levat tehtävät systemaattisesti läpi.

Päivittäisjohtaminen vai päivittäiskohtaaminen? Olen-
naista on työntekijöiden osallistaminen ja aito kohtaa-
minen, jolla tuotetaan aidosti arvoa ja varmistetaan sa-
maan suuntaan toimiminen. Perinteisestä hierarkisesta 
johtamismallista käännetyn kolmion johtamiseen vaatii 
kulttuurin ja asenteen muutosta projektin jokaiselta osa-
puolelta. 
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TESTAUKSEN AIHE 
Päivittäisjohtamisen kehittäminen tavoitteena asennusryh-
män ja työnjohdon välisen tiedonkulun parantaminen.  

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Projektille otettiin käyttöön säännölliset viikkopalaverit, jotka 
tukivat päivittäisjohtamista. Tiistaisin ja torstaisin järjestet-
tyjen viikkopalavereiden yhteydessä toimenpiteitä sovittiin 
estelokin pohjalta ja työtä suunniteltiin eteenpäin kolmiviik-
koisaikataululla. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Etenemistä seurattiin viikkotasolla estelokin kautta ja kyse-
lemällä. Vastuuhenkilöinä TATE-projektipäällikkö, sekä LVIS- 
projektipäälliköt ja kärkimiehet. 

TULOKSET 
• Tiedonkulun merkittävä paraneminen ja onnistunut päivit-

täisjohtaminen 

• Häiriöiden määrän pieneneminen 

• Ennakoitavuuden paraneminen, joka vaikutti positiivisesti 
myös resursointiin kaikilla taloteknisillä osa-alueilla 

HAASTEET 
• Mielekkyyden säilyttäminen palaverikäytännöissä silloin, 

kun läpikäytävää asiaa ei ole paljon 

• Oikean palaverirytmin löytäminen suhteessa asiamäärään 
ja työmaan tilanteeseen 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Päivittäisjohtamisen menetelmien monistettavuus ja sovel-
lettavuus eri urakoihin. 

Lisätiedot: Mikko Kaijalainen, p. +358 50 461 7352,  
mikko.kaijalainen@amplit.fi

PROJEKTIN NIMI

Espoonlahden metroasema

PROJEKTIN KUVAUS   

Espoonlahden metroaseman sähkö- ja putkiurakoiden 
toteutus kiinteähintaisena urakkana. 

PROJEKTIN AIKATAULU   

8/2019 – 5/2022 

OSAPUOLET   

Amplit Oy, SRV Rakennus Oy (rakennusurakoitsija) 

 2019 - 2022
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“ Projektille otettiin käyttöön  
 säännölliset viikkopalaverit,  
 jotka tukivat päivittäisjohtamista. 
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TESTAUKSEN AIHE 
Tahtituotannon soveltaminen talotekniikkatöissä. Tavoittee-
na oli pystyä seuraamaan suurien lohkojakojen aikataulua 
tarkemmin, tasata resurssipiikkejä sekä parantaa materiaa-
lin hallintaa. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA  
Mitä tehtiin käytännössä?  

Lohkot jaettiin yhdessä pienempiin tahtialueisiin, joita on hel-
pompi hallita ja seurata. Resurssisuunnitelmat ja materiaali-
tilaukset tehtiin tahtialueittain. Myös itselleluovutukset tehtiin 
tahtialueittain.  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Tahtia seurattiin viikoittaisissa aikataulupalavereissa. Päivit-
täisissä aamupalavereissa puolestaan raportoitiin käynnissä 
olevista työvaiheista, tulevista työvaiheista ja mahdollisista 
niihin vaikuttavista esteistä. Hankkeessa otettiin käyttöön 
säännölliset päivittäispalaverit ja yhteiset digitaaliset työ-
kalut huomioiden tekemistä ja hankkeen seurantaa varten.  
Seurantaan ja raportointiin käytettiin FluentPlanneria.  

TULOKSET 
• Mitä pienemmät tahtialueet kokonaisuudessaan olivat, sen 

helpompi oli hallita kokonaisuutta. 

• Runkovaiheen itselleluovutus vähensi virhe- ja puutekor-
jauksia loppuvaiheesta. 

• Tahtijärjestelyt toivat selkeän työjärjestyksen ja aikataulun 
koko hankkeelle kaikkien urakoitsijoiden kesken. 

• Tahtituotanto helpotti hankintaa ja logistiikkaa, kun on yh-
teisesti sovittu ja tahtialueiden mukaan suunnitellut varas-
tointitilat.  

HAASTEET 
• Suunnittelua ja suunnitelmia ei ollut tahdistettu tuotantoon 

ja tämä vaikeutti tahdissa pysymistä. Konkreettisesti tämä 
näkyi esimerkiksi silloin, kun juuri valmiiksi saatetulle tahti-
alueelle tuli revisiomuutos.  

• Myös logistiikka aiheutti haasteita. Tavaraa siirretään edel-
leen edes takaisin työvaiheiden edestä. Lattiatöiden yms. 
takia haalausreitit loppuvaiheessa ovat erittäin haastavia. 

• Runkovaiheen jälkeen yritettiin siirtyä liiketilakohtaiseen ai-
katauluun, joka pyrittiin toteuttamaan puolen viikon tahdil-
la. Työmaa kuitenkin pyöri viikon tahdilla, joten seurantaa 
oli järkevintä jatkaa samaan tahtiin. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Suunnitelmat tulisi jatkossa pankittaa useammin kuin kerran 
viikossa, varsinkin silloin, kun kohteen tahti on sitä lyhyem-
pi. Toteuttaja tulee ottaa mukaan suunnittelun ohjaukseen, 
jolloin tahdissa oleva urakoitsija voi kertoa, milloin joku alue 
kannattaisi toteuttaa aiemmin. Tällä aikaansaataisiin kus-
tannus- ja aikasäästöä.  

Lisäksi tahtialueiden risteilyt tulisi tarkistaa kootusti ja tahti-
alueittain, ja revisiomuutokset aikatauluttaa.  

Lisätiedot: 

Mika Hartikainen, p. +358 44 763 1271
mika.hartikainen@amplit.fi 

PROJEKTIN NIMI

Kauppakeskus Lippulaiva
TOTEUTUSMUOTO   

Kauppakeskuksen pääsähkönjakelu-, lämmitys- ja 
jäähdytysurakoiden toteuttaminen kiinteähintaisena 
urakkana. Kiinteistön lämmitys ja jäähdytys toteutettiin 
uusiutuvan geoenergian avulla.  

PROJEKTIN AIKATAULU   

Arvioitu valmistuminen 3/2022

OSAPUOLET   
 
Amplit Oy, Skanska (rakennusurakoitsija),  
Citycon (tilaaja) 

 2019 - 2022
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“ Lohkot jaettiin yhdessä  
 pienempiin tahtialueisiin, 
  joita on helpompi hallita  
 ja seurata.
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TESTAUKSEN AIHE 

Ajantasainen tiedonvälitys hankkeen eri osapuolille vakioi-
dun tilannekuvan avulla. Allianssi toteuttaa hankesuunnitel-
man pohjalta koko linjan raitiotiejärjestelmän yhtenä pro-
jektina sekä liittyviä katu- yms. töitä. Toteutukseen kuuluvat 
katusuunnitelmien laadinta, muut luvitusasiat, rakennus-
suunnitelmien laadinta, rakentaminen ja käyttöönottotesta-
ukset. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä? 

Tilannekuvan muodostamiseksi laadittiin vakiopohjainen 
osakokonaisuuksien tilannekuvaraportti. Tilannekuvaraportit 
julkaistiin ja esiteltiin aluksi viikoittain, myöhemmin kahden 
viikon välein, hankkeen yhteisenä tilannekuvaseinätilaisuu-
tena. Julkaisu- ja esittelytiheys sovitettiin viikosta kahteen, 
mm. allianssin johtoryhmän (AJR) kokoustaajuuden mukai-
sesti. 

Tilannekuvan muodostamisessa lähdettiin liikkeelle vain 
vakioidusta raporttipohjasta. Viestin epätasaisuuden takia 
raportoinnin ohjeistusta tarkennettiin laatimalla tilanneku-
varaportin täyttöohje, jossa perusasioiden kuten vastuu-
henkilöt, kirjausten tarkkuus ja laatu lisäksi määritettiin mm. 
osa-alueiden arviointikriteerit liikennevalomallille. Vastaa-
vasti käytön aikana raporttiin on lisätty talousjärjestelmästä 
ja turvallisuusaineistosta valitut tunnusluvut. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Tilannekuvaseinä pidetään kahden viikon välein. Raportin 
sisältöä on päivitetty allianssin projektiryhmän (APR) vuosi-
suunnittelupäivillä. Lisäksi pienempiä tarkennuksia on tehty 
havaittujen tarpeiden pohjalta sekä APR:n että osakokonai-
suuksien vastuuhenkilöiden havaittua tarpeita. Käytännössä 
hankkeen projektipäällikkö on vastannut raporttipohjan päi-
vittäisestä. 

TULOKSET 
Tilannekuva on ollut yksi merkittävä johtamisväline Rai-

de-Jokerin hyvässä onnistumisessa. Toisaalta tilannekuva-
seinä on tilaisuutena koonnut projektin vastuuhenkilöt sään-
nöllisesti yhteen ja yhteisen asian äärelle, mitä on pidetty 
erittäin hyvänä. 

Aikataulussa pysyttiin lähes poikkeuksetta onnistuneen ti-
lannekuvaseinäkäytännön ansiosta. Tilaisuudessa nousseita 
asioita käsitellään seuraavan päivän APR-kokouksessa, tai 
niihin saatiin vastaus jo kokouksen aikana.  

Tilannekuvaseinä on muodostunut suosituksi tapahtumaksi, 
joka on kerännyt varsinkin tilaajien puolelta paljon kiitosta. 
Tilaisuuteen osallistujia on ollut karkeasti fyysisissä tilaisuuk-
sissa noin 50 ja Teams-istunnoissa jopa yli 80. 

HAASTEET 
PowerPoint-dokumentti ei ole paras mahdollinen tiedon 
täyttämiseen ja muotoilu on helppo rikkoa. Toisaalta ohjel-
ma on kaikille tuttu, mikä edesauttoi tietojen päivittämistä. 

Osa vastuuhenkilöistä koki raportin täyttämisen työläänä. 
Toisaalta osa koki sen mielekkäänä oman osakokonaisuu-
den yhteisenä tehtävänä. 

Tilannekuvaraportin laatiminen on ollut käytännössä Tuo-
tannon henkilöiden vastuulla. Tämä on näkynyt kahdella 
tavalla: Suunnittelun tietotarpeet ovat osin jääneet nouse-
matta esiin. Viesti on jossain tapauksessa ollut vain tuotan-
non näkemys, mistä osa suunnitteluhenkilöistä on kokenut 
jääneensä ilman puolustusmahdollisuutta ja pahoittanut 
mielensä. 

Tilannekuvaseinätilaisuuden kesto on näin suuressa hank-
keessa haaste, koska aiheita on paljon.  

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Raportin vakiomuotoa ja sen vaatimuksia muutettiin hank-
keen edetessä vastaamaan hankkeen muuttunutta vaihetta 
ja havaittuja tietotarpeita. Raportin ymmärrettävyyttä lisät-
tiin esim. valokuvilla ja kartoilla. 

Tiedon kumuloituminen automaattisemmin tai systemaat-

PROJEKTIN NIMI

 Raide-Jokeri
TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi

PROJEKTIN AIKATAULU JA KUVAUS   

Kehitysvaihe 11/2017–5/2019. Rakentaminen on alkanut 
6/2019. Liikennöinti linjalla alkaa tammikuussa 2024.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 
rakennettava pääkaupunkiseudun ensimmäinen pikarai-
tiolinja. Radan pituus on 25 km, josta noin 16 km sijoittuu 
Helsinkiin ja 9 km Espooseen. 

OSAPUOLET   

HKL, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki – Ramboll  
Finland Oy, Sitowise Oy, Sweco – YIT Suomi Oy ja  
NRC Group Finland Oy

 2019 - 2022
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tisemmin hankkeella käytössä olevista järjestelmistä vä-
hentäisi käsityönä tehtävää raportin laatimista. Samoin 
automaattisemmin kerättyä tietoa lienee helpompi koota 
historiatiedoksi esim. kuvaajiin ajan suhteen. Tällöin jonkin 
toiminnon odotusarvo ilman toimenpiteitä tai tehdyn pää-
töksen vaikutusta olisi helpompi havainnoida ja arvioida. 

Suunnittelun osuutta ja selkeämpää esiin nostamista poh-
dittiin joitakin kertoja. Kelvollista keinoa asian ratkaisemiseen 
ei löydetty, joten se jää seuraaville. 

Lisätiedot:: 

Allianssin projektipäällikkö Ari Bergström  
p. +358 40 830 7336
ari.bergstrom@yit.fi
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TESTAUKSEN AIHE 
Tahtituotannon mallin jatkokehittäminen asuntorakentami-
sessa. Erityisiä painopistealueita oli kolme: 1) osapuolten si-
touttaminen aikataulun laatimiseen, 2) reaaliaikaisen tilan-
nekuvan kehittäminen ja 3) tahtituotannon päivittäisrutiinien 
kehitys ja jalkauttaminen. 

Tunnistettuja haasteita ja juurisyitä kehittämiselle:  

Tahdistavien töiden alaurakoitsijoiden osaamisen hyödyntä-
minen ja sitouttaminen aikataulutukseen (mm. prosessi- ja 
kannustinasia). Osapuolilta puuttui reaaliaikainen yhteinen 

tilannekuva (järjestelmien siiloutuneisuus ja käyttötapojen 
puutteellisuus). Selkeät tahtituotantoa tukevat päivittäisjoh-
tamisen rutiinit puuttuvat, perinteinen viikkojohtamisen tapa 
alalla ei toimi tahtituotannossa. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Kehitettiin yhteistä aikataulutusprosessia ja aikataulujohta-
misen mallia urakoitsijoiden kanssa, keskeisenä työkaluna 
oli Sitedrive-ohjelmisto. Jatkokehitimme myös yhteistä reaa-
liaikaista tilannekuvaa (Insite-työmaan ohjaamo) PowerBI:n, 
jossa visualisoitiin keskeinen päivittäis- ja viikkojohtamisen 
tarvitsema tieto. Kehitettiin päivittäisjohtamisen ja viikkojoh-
tamisen toimintamalleja ja käytänteitä. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Projektille oli erikseen asetettu tahtituotannon kehittämisestä 
vastaava projektipäällikkö, jonka lisäksi pilotointiin osallistui 
kehityshenkilöstöä sekä koko työmaaorganisaatio (Firan toi-
mihenkilöt, keskeiset tahdistavat alaurakoitsijat). 

TULOKSET 
• 0-virheluovutus, tavoitekatteen ylittyminen, korkea NPS 

(+66), jatkuva aikataulun ja tilanteen tasalla oleminen - 
reaaliaikainen tilannekuva.   

• Tehtäviin syventyminen huomattavasti tarkemmalla ta-
solla: tehtävien väliset riippuvuudet ja aloitusajankohdat.  

• Luovutusvaiheen sujuvuus ja ennakoitavuus.  

• Talotekniikkatöiden onnistunut ja laadukas läpivienti.  

HAASTEET 
• Sopimusmallien ja kannustimien huomiointi; kannustin ja 

motivaatio henkilötasolle tahtia tukevaksi. 

• Fokus kriittisiin työvaiheisiin ja asioihin (20/80-ajattelu).  

• Tavoitteellinen aikataulujohtaminen ja laadunhallinta on 
kriittistä, samoin sisä- ja runkovaiheen yhteensovitus ja 
kuivattaminen. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 

Henkilötason sitouttaminen, johtamisen kannalta realistinen 
ja oikean tarkkuustason aikataulu (ei myöskään liian tarkka 
ja raskas), toimintamallin vaatimusten huomiointi sopimuk-
sissa. Ongelmien välitön ratkominen.  

Kehitystyö ja pilotointi vaatii aina hyvän projektoinnin ja niil-
le suunnitellut resurssit. Jatkuvuus ja kumuloituva oppi yli 
hankkeiden on kehittymisen kannalta kriittistä. 

Lisätiedot:

Antti Kauppila, antti.kauppila@fira.fi 
Kasperi Koivu, kasperi.koivu@fira.fi

PROJEKTIN NIMI

Keinulaudankuja 2A
TOTEUTUSMUOTO   

   Kokonaisvastuu-urakka – KVR

PROJEKTIN AIKATAULU   

05/2018 - 10/2019

OSAUOLET   

Tilaaja Lumo Kodit Oy, KVR-urakoitsija: Fira Oy

 2019 - 2022
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TESTAUKSEN AIHE 
Asuntorakentamisen kohde, jossa rakennettiin 60 vuok-
ra-asuntoa Helsingin Postipuistoon Avaralle. Kuusikerroksi-
nen talo, jossa on kaksi rappua. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Tahtiaikataulu ja tuotannon tahdistus, viikko- ja päivittäis-
johtamisen mallien ja rutiinien kehitys ja pilotointi, digitaa-
lisen tilannekuvan (työmaan ohjaamo, ”Insite”) kehitystyö ja 
käyttö johtamistilanteissa päivittäin. Tahtisuunnittelu ja –oh-
jaus toteutettiin Fira Sitedrivella. Tahtialueena kuusi asuntoa 
ja tahtiaika oli yksi viikko. 

Lisäksi kehitettiin ja panostettiin kohteen asuntokohtaiseen 

olosuhdeseurantaan ja kuivatukseen ja logistiikkaan täsmä-
toimituksina. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Projektilla oli oma nimetty projektipäällikkö, joka vastasi tah-
tituotannon kehityksestä ja pilotoinnista. Kehitystyöllä oli 
myös oma ohjausryhmä. Lisäksi työmaaorganisaatio oli si-

toutettu ja osallistettu erinomaisesti kehitysprojektiin. 

TULOKSET 

• Asuntokohtainen läpimenoaika noin 12 vkoa muiden koh-
teiden keskiarvoa parempi. 

• Työmaa valmistui 2kk alkuperäistä yleisaikataulua no0-vir-
heluovutus sekä korkea laatu ja asiakastyytyväisyys 

• Työmaakatteen merkittävä parannus. 

HAASTEET 

Tilannekuvan ja tiedon oikeellisuus vaatii systematiikkaa ja 
järjestelmien sekä sensoreiden virheetöntä toimintaa ja yh-
teistä toimintamallia.  

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 

Tilannekuvan ja tiedon oikeellisuus vaatii systematiikkaa ja 
järjestelmien sekä sen sensoreiden virheetöntä toimintaa ja 
yhteistä toimintamallia.  

Lisätiedot:

Antti Kauppila, antti.kauppila@fira.fi 
Kasperi Koivu, kasperi.koivu@fira.fi

PROJEKTIN NIMI

Postiljooninkatu 11,  
Postipuisto
TOTEUTUSMUOTO   

   Kiinteähintainen urakka 

PROJEKTIN AIKATAULU   

02/2020 – 03/2021

OSAPUOLET   

Tilaaja Avara Oy, KVR-urakoitsija: Fira Oy

 2019 - 2022
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Helsingin Pitäjänmäessä saneerattiin Valimo Par-
kin toimistokiinteistö, jonka päävuokralaisena toi-
mii Fujitsu, joka toimi kiinteistössä koko projektin 
ajan.  Kohteessa kehitettiin Firan toimistokorjaus-
rakentamiseen tahtituotantoa soveltavaa mallia. 

TESTAUKSEN AIHE 

Asiat, joita projektissa lähdettiin kehittämään: talon sanee-
raus osituksen ja vaiheistuksen avulla siten, että päävuok-

ralainen toimii kiinteistössä koko ajan, yhteinen tilannekuva 
erityisesti aikataulujohtamisen yhteensovituksesta, hallittu 
0-virheluovutus, tasainen tuotanto ja virtautus. Lisäksi läh-
dettiin tavoittelemaan keskeneräisen tuotannon (WIP) rajoit-
tamista ja jatkuvaa parantamista (PDCA). 

 TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Yhteinen jaettu tilannekuva toimistosaneerauksien tarpeisiin. 
Yhteensovitettu aikataulutusmalli ja aikataulujohtamisen 
työkalut keskeisten alaurakoitsijoiden kanssa, palaverikäy-
täntöjen läpivienti suoraan digitaalisen tilannekuvan kautta 
(visuaalinen johtaminen, yhteinen tilannekuva).  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Projektin omat viikkopalaverit (operatiivinen eteneminen) ja 
tulosyksikkötasolla kuukausipalaverit. Vastuuhenkilöinä oli 
projektiorganisaatio sekä tulosyksikön tuotantojohtaja.  

TULOKSET 
• Varma valitsi Firan vuoden rakennuttajakumppanikseen 

projektin perusteella.  

• Korkea asiakastyytyväisyys, projekti valmistui aikataulussa, 
korkealla laadulla ja pysyi budjetissa. 

HAASTEET 
• Osaamisen varmistaminen ja kaikkien osapuolten koulu-

tus, jotta toimintamallit ovat tiedossa ja syntyneeseen da-
taan voidaan luottaa.  

• Tahtituotannon sovellettavuus erilaisiin korjauskohteisiin, 
esim. tahtialueiden ja -ajan määritys. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Osaamisen varmistaminen ja koulutus toimintamalleista ja 
työkaluista. Tilannekuvien kehitys ja eri ohjelmistorajapinto-
jen integrointi jatkokehitykseen eri prosesseista.  

Käyttäjän ja kumppaneiden osallistaminen oli onnistumisen 

keskiössä. Porrastetut luovutukset rajasivat keskeneräisen 
työn määrää ja ohjasivat hallittuun, asteittaiseen valmistu-
miseen korkealla asiakastyytyväisyydellä ja laadulla. 

Lisätiedot:

Antti Kauppila, antti.kauppila@fira.fi  
Pekka Sipponen, pekka.sipponen@fira.fi

PROJEKTIN NIMI

Valimo Park

TOTEUTUSMUOTO   

   Projektinjohtourakka tavoite- ja kattohinnalla

PROJEKTIN AIKATAULU   

   6/2019 – 12/2020

OSAPUOLET   

   Varma, Caverion, Fira Oy 

 2019 - 2022
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TESTAUKSEN AIHE 
Toimistorakennuksen perusparannuksen yhteistoiminnan ja 
tiedonkulun virtauttaminen. Työskentelyä haastaa se, että 
rakenne- sekä TATE-suunnittelu tarvitsee rakenteiden tarkat 
tiedot, jotka selviävät vasta, kun rakenteita on purettu. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Allianssin big room -toimintaa kehitettiin tukemaan tuo-

tantoa sekä suunnittelun ohjausta. Samalla hyödynnettiin 
360-kuvausta välittämään suunnittelijoille purkamisen jäl-
keistä tilannetietoa. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Big roomit sekä kuvaukset toteutettiin viikoittain. Suunnitteli-
jat pääsivät katsomaan 360-kuvauksia pilvipalvelun kautta. 

TULOKSET 
Tiedonkulku työmaan ja suunnittelijoiden välillä tehostui. 

 HAASTEET 
Alun perin sovittu säännöllinen kuvausintervalli ei välttämät-
tä ole synkroniassa purkutöiden kanssa. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Jatkokehitystarpeena nähdään kuvauspisteiden tarkempi 
määrittely pohjakuvassa. 

Lisätiedot:

Sonja Laiho, sonja.laiho@consti.fi

PROJEKTIN NIMI

KOy Uudenmaankatu 16-20

TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi 

PROJEKTIN AIKATAULU   

   06/2019-09/2021

OSAPUOLET   

MEK (tilaaja), Consti Korjausrakentaminen,  
UPJ, Ramboll, Arkkitehdit D4 Oy  

 2019 - 2022
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Tampereen raitiotien osan 1 toteutus välille  
Pyynikintori-Hervanta ja Hatanpää-TAYS.

TESTAUKSEN AIHE 
Hankkeen sisällönmuutosten hallinta. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Luotiin selkeä prosessi hankkeen sisällönmuutosten hallin-
taan. Perustettiin pienryhmä, hankkeen sisällön määrittelyn 
ohjausryhmä (HSM-ohry), jossa muutokset käsiteltiin etukä-
teen laadittujen esitysten pohjalta. 

Kun Tampereen Raitiotie Oy perustettiin, käytiin myös allians-
sin toimesta yhdessä läpi kahden tilaajan mallin periaatteet 
sekä käytiin läpi osapuolten tavoitteet hankkeelle. Vaunutoi-
mittajan ja liikennöitsijän kanssa tehty yhteistyö nosti myös 
esiin muutostarpeita alkuperäiseen toteutussisältöön. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Nimetty työryhmä kokoontui rakentamisvaiheen aikana noin 
kerran kuukaudessa. Kun työryhmä oli hyväksynyt esitetyn 
muutoksen kustannuksineen, vietiin muutos vielä johtoryh-
mään hyväksyttäväksi. Vasta johtoryhmän päätöksen jälkeen 
tehtiin mahdolliset muutokset tavoitekustannukseen.  

Muutosten hallintaan nimettiin vastuuhenkilö, joka vastasi 
muutosesitysten laadinnasta yhdessä eri osapuolten kanssa 
sekä hankkeen sisällön päivityksestä sekä muutosten tilan-
teen seurannasta. Muutosten osalta ylläpidettiin erillistä seu-
rantataulukkoa ja projektipäällikkö raportoi tilanteesta hank-
keen johtoryhmälle kuukausittain. 

TULOKSET 
• Yhdessä sovittu prosessi selkeytti ja helpotti muutosten kä-

sittelyä. Selkeä prosessi varmisti tiedonkulun onnistumisen 
laajuuteen ja muutoksiin liittyvissä kysymyksissä.  

• Sisällönmuutosten käsittelyssä oli mukana oikeat henkilöt, 
joilla oli riittävä mandaatti ottaa kantaa asioihin.  

• Hyvä prosessikuvaus mahdollisti myös uusien henkilöiden 
paremman perehdyttämisen toimintatapaan. 

• Muutosten yhteinen valmistelu, jossa kaikki osapuolet ovat 
alusta asti mukana, tuki allianssimallista toimintatapaa ja 
lisäsi osapuolten välistä integraatiota. 

HAASTEET 

• Pienien muutosten käsittely johtoryhmätasolla.  

• Osapuolten yhteinen näkemys muutosesityksistä. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Päätettiin, että tilaajan rakennuttajat voivat hyväksyä pieniä 
muutoksia suoraan työmaalla ja pienet muutokset kootaan 
lopuksi yhteen esitykseen. Muutosesityksen laadintaan tulee 
nimetä aina henkilö myös tilaajapuolelta. 

Muutosten käsittely vie aikaa ja saattaa vaikuttaa allianssi-
henkeen. Tärkeää olisi saada jo kehitysvaiheessa hankkeen 
sisällön määrittelyyn mukaan tulevien loppukäyttäjien näke-
mykset, jolloin muutostarpeet rakentamisvaiheessa vähenevät.

Lisätiedot:

Sari Valjus, sari.valjus@nrcgroup.fi

PROJEKTIN NIMI

Tampereen raitiotie 

TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi 

PROJEKTIN AIKATAULU   

   Kehitysvaihe 06/2015–12/2016 ja rakentamisvaihe 
01/2017–09/2021. Luovutus tilaajalle osissa, takuuaika 
päättyy 09/2026. 

OSAPUOLET   

Tampereen kaupunki ja Tampereen raitiotie  
Rakentaminen: NRC Group Finland Oy, YIT Suomi Oy  
Suunnittelu: Sweco Finland Oy, AFRY Finland Oy 

 2019 - 2022
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“ Nimetty työryhmä kokoontui  
 rakentamisvaiheen aikana noin 
 kerran kuukaudessa. 
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Uuden raitiotielinjan suunnittelu ja rakentaminen 
välille Nihti–Kalasatama–Pasila. Raitiotielinja on 
pituudeltaan noin 4,5 kilometriä ja se tulee osaksi 
Helsingin kestävän liikkumisen verkostoa. Lisäksi 
hankkeessa kehitetään katuympäristöä.  

TESTAUKSEN TAUSTA 

Infrahankkeen visuaalisen johtamisen kehittäminen allians-
sissa ja tahtituotannon hyödyntäminen infrarakentamisessa. 
Yleisesti ottaen tämän tyyppisissä (pitkäkestoinen, monia-
lainen, kustannuksiltaan merkittävä) rakentamishankkeissa 
tilannekuvaa ei ole tai se ei ole tarpeeksi selkeä, jolloin aika-
taulut ovat usein venyneet, häiriöt pitkittyneet ja kustannuk-
set paisuneet.  

Infrahankkeissa tahtituotantoa ei ole ennen juuri hyödynnet-
ty. Potentiaalia on sen sijaan tunnistettu paljon. Kalasata-
masta Pasilaan hankkeen malli on poikkeuksellinen, sillä se 
sisältää kaksi projektiallianssia yhdessä hankkeessa.  

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Kehitysvaiheessa tunnistettiin yleinen projektijohtamisen on-
gelma ja kehitettiin digitaalinen tilannekuva ja muita digi-
taalisia visuaalisia työkaluja (mm. riski- ja aikataulutyöka-
lu), joiden kehitys ja päivitys on jatkuvaa. Päivitystä tehdään 
mm. työpajoissa Miro-alustan ja LPS:n avulla. Lisäksi tunnis-
tettiin tekniikkalajit ja alueet, joilla tahtituotantoa voidaan 
hyödyntää tässä hankkeessa. 

Lisäksi kehitysvaiheessa laadittiin yksityiskohtainen tahtiai-
kataulu, jota alettiin toteuttaa 01/2022 lähtien. Suunnittelun 
ja rakentamisen eräkokoa pienennettiin, jotta tahtituotantoa 
saadaan hyödynnettyä. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Viikoittainen seuranta tapahtuu yhteisessä seurantapalave-
rissa. Sekä visuaalisen johtamisen että tahtituotannon kehit-
tämiseen on molemmilta alliansseilta nimetty vastuuhenki-
löt, jotka työskentelivät big roomilla projektijohdossa. 

TULOKSET 
• Hankkeelle kehitetty visuaalisen johtamisen tilannekuva on 

poikkeuksellinen Suomessa 

• Molemmat projektiallianssit muodostivat pitkälle viedyn 
tahtisuunnitelman 

HAASTEET 
• Tahtituotannon hyödyntäminen maanrakentamisessa 

• Niiden tarpeiden tunnistaminen, joiden kehitystä halutaan 
seurata 

• Oikeiden resurssien ajankäyttö yhteiseen tekemiseen  

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Toimenpiteiden oikea-aikainen aloittaminen ja resurssien 
varmistaminen kehitystoimintaan. Lisäksi keskeistä on tuoda 
työmaatilanne tilannekuvaan hyödyntää kehitettyjä työkalu-
ja toteutuksen aikana. 

Lisätiedot:

Janne Korkalainen, Destia, Projektipäällikkö, Sörkan spora 
janne.korkalainen@destia.fi, +358 40 097 4499 

Jonna Tuomiranta, GRK, Projektipäällikkö, Karaatti 
jonna.tuomiranta@grk.fi, +358 050 539 3932

PROJEKTIN NIMI

Kalasatamasta Pasilaan 
-hanke
TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi 

PROJEKTIN AIKATAULU   

   04/2020-12/2024

OSAPUOLET   

Helsingin kaupunki, HKL, GRK Infra, GRK Rail, Destia,  
Destia Rail, AFRY, Sweco ja WSP 

 2019 - 2022
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Kohteena 37 000 m2 sairaalarakennuksen toteut-
taminen. Sairaalaan rakennetaan tilat avohoidon 
palveluille ja psykiatriselle hoidolle, tukitiloja sekä 
vuode- ja dialyysiosastot.  

YHTEISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

TESTAUKSEN AIHE 
Allianssihankkeen ja tilaajaorganisaation integraation ke-
hitys yhteistoiminnallisen koordinaation kautta. Allianssin 
tavoitteena oli kehittää tilaajaorganisaation toiminnallisen 

suunnittelun vaatimushallinnan toimintamallia, osallistamis-
prosessia, päätösprosessia sekä työkaluja yhteistoiminnan 
johtamiseen. Lisäksi tavoitteena oli kehittää kehitysvaiheen 
big room -toiminnan tiedonhallintaympäristöä ja hankkeen 
tilannehuonetta. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Toiminnallisen suunnittelun ja allianssin välinen toiminta-
malli kehitettiin ja jalkautettiin toimintaan. Työskentelyn työ-
välineeksi luotiin Teams-ympäristöön Lists-tietokanta, jota 
kautta voitiin käsitellä avoimet asiat, päätösesitykset sekä 
kirjata päätökset viikoittaisissa toiminnallisen suunnittelun 
johtoryhmän kokouksissa, jota veti sairaanhoitopiirin johtaja. 
Toimintamalli jalkautettiin tilaajaorganisaatioon. 

Hankkeelle luotiin Teams-ympäristöön Smartsheet-ohjel-
malla megaloki, joka muodosti tiedonhallintaympäristön 
allianssin avoimien asioiden käsittelyyn. Hankkeelle luotiin 
digitaalinen tilannehuone, jossa seurattiin ATA-tavoitteiden 
toteutumista, kustannuksia sekä hankkeen aikataulua.  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Granlund tuki tiedonhallinnan asiantuntijana allianssin vas-
tuutettuja henkilöitä, jotka nimettiin integraatioryhmäksi. Li-
säksi Granlund toimi tiedonhallintaympäristön rakentajana 
ja ympäristön kouluttajana. 

TULOKSET 
• Toiminnallisen suunnittelun ja allianssin yhteistyö tehostui 

ja allianssin lähtötietotarpeet, että tilaajan vaatimusten 
määrittelyt pystyttiin käsittelemään koordinoidusti ja oi-
kea-aikaisesti.  

• Megalokin käyttö hankkeessa ja toimiva tilannehuone 
hankkeen mittareiden seurantaan. 

 HAASTEET 
• Tilaajaorganisaation ja allianssitoimijoiden väliset pro-

sessit tulee kuvata hyvin. Käytäntöjen jalkautus vie aikaa, 

mutta tuottaa tulosta. 

• ATA-mittareiden osalta kaavoissa oli muutamia bugeja ja 
niitä jouduttiin korjaamaan tilannehuoneen rakentaneen 
henkilön toimesta. Tietoa jouduttiin syöttämään manuaa-
lisesti ja kun siihen ei oltu sovittu selkeää resurssia, päi-
vittäminen jäi vähemmälle huomiolle hankkeen myöhem-
mässä vaiheessa.   

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Tiedonhallinnan arkkitehtuurin tulee suunnitella hyvin hank-
keen alussa ja noudattaa tehtyä suunnitelmaa systemaat-
tisesti läpi hankkeen. Uusia työkaluja tulee, mutta toimin-
tamallien jalkautus eri toimijoiden kotiorganisaatioihin voi 
olla haasteellista. Tulevaisuudessa kehitettäväksi voisi myös 
miettiä tunnistettujen esteiden juurisyiden syvempää ana-
lysointia. 

TAHTITUOTANNON JA DIGITAALISEN  
TILANNEHUONEEN KEHITTÄMINEN 

TESTAUKSEN AIHE 
Tahtituotannon suunnittelu ja käyttöönotto suuressa sairaa-
lahankkeessa, jossa vain osa tiloista on standardoituja. Li-
säksi testattiin digitaalisen tilannehuoneen rakentamista ja 
sen hyödyntämistä hankkeen raportoinnissa. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Aikataulu siirrettiin OneDriveen, johon jaettiin käyttöoikeus 
kaikille urakoitsijoille ja avainhenkilöille. Lisäksi aikataulusta 
ajettiin viikoittain tilannetieto projektipankkiin. Tahtituotan-
nosta pidetiin osapuolille koulutusta ja aliurakoitsijoita osal-
listettiin tahtien pituuksien määrittämiseen. Tahtituotannon 
rajapinnoissa pyrittiin huomioimaan taloteknisten järjestel-
mien palvelualueet ja muut rajoittavat suunnitteluasiat.  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Tahtituotantoa seurattiin päivittäisjohtamisen palavereissa 
suurimman osan ajasta kerran viikossa, hankkeen loppu- 

PROJEKTIN NIMI

Bothnia High 5

TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi 

PROJEKTIN AIKATAULU   

   Kehitysvaihe 2018–2020 ja toteutusvaihe 2019–2022.

 OSAPUOLET   

Vaasan sairaanhoitopiiri, YIT, Granlund Pohjanmaa, 
Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit  
Kontukoski 

 2019 - 2022



31

“ Päivittäisjohtamisen palaverit  
 pidettiin työmaatoimistossa tai   
 Teamsillä johtuen pandemia- 
 tilanteesta.

Ku
va

: B
ot

hn
ia

Hi
gh

5-
al

lia
ns

si
n 

ku
va

pa
nk

ki

puolella 2–3 kertaa viikossa. Päivittäisjohtamisen palaveris-
sa kirjattiin tuotannon esteitä ensin Exceliin, joka oli jaossa 
OneDrivessä ja myöhemmin siirryttiin käyttämään Smart-
sheet-pohjaista estelogia, joka oli jo hankkeella muutenkin 
käytössä. Päivittäisjohtamisen palaverit pidettiin työmaatoi-
mistossa tai Teamsillä johtuen pandemiatilanteesta. Aluksi 
päivittäisjohtamisen palaveriin osallistui vain urakoitsijoiden 
työnjohtoa. Kun kokouksien määrää nostettiin, otettiin ko-
kouksiin mukaan myös nokkamiehet. 

TULOKSET 
• Hankkeen kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä tahtituotanto 

tarkoittaa.  

• Aikataulun seurannata ja ohjaus oli hallitumpaa, tahtituo-
tannolla pystyi hallitsemaan paremmin yllättäviä muutok-
sia ja resurssia pystyttiin siirtämään seuraaville tahdeille, 
pienellä lisäpanostuksella etuajassa. 

• Nokkamiesten osallistuminen päivittäisjohtamiseen toi 

palavereihin enemmän keskustelua mitä kukin osapuoli 
tarvitsee, että pääsee etenemään aikataulussa.  

HAASTEET 
Tahtituotannon edellytyksien huomioiminen hankkeen var-
haisessa vaiheessa ei onnistunut täydellisesti. Päivityksien 
tekeminen Excelillä todettiin työlääksi ja näin suuressa hank-
keessa kannattaisi miettiä muita uusia työkaluja, joita on tul-
lut markkinoille hankkeen aikana.  

Sairaalahankkeessa urakoitsijoiden työpanokset per tahti-
alue poikkeaa toisistaan, niiden tasapainottaminen on han-
kalaa. Rakenteiden kuivuminen vaatii tietyt olosuhteet, ja 

olosuhteet vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Tahtituotannon suunnittelu riittävän aikaisin ja siitä lähtö-
tiedot suunnitteluun erityisesti talotekniikan osalta. Päivit-

täisjohtamiseen riittävä tiheys kokouksille ja oikeat osallis-
tujat kokouksiin. Omista työn etenemisestä huolehtiminen 
ja esteiden esiin nostaminen, oman työn itselleluovutuksen 
parantaminen tahdin päätyttyä. Toimihenkilöiden riittävä re-
surssointi hankkeessa. 

 Selkeä resurssointi ja tilannehuoneen tarveselvitys. Ideaali-
tilanteessa tilannehuoneeseen tulisi lukuja eri järjestelmistä 
mutta se on haastavaa ”yksittäisessä” projektissa.

Lisätiedot:

Piia Sormunen, kehitysjohtaja, Granlund Oy 
piia.sormunen@granlund.fi, p. +358 40 653 3118

Jaakko Linnolahti, YIT Suomi Oy, p. +358 50 595 8946
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PROJEKTIN NIMI

Helsingin yliopiston pää- 
rakennuksen peruskorjaus 
TOTEUTUSMUOTO   

   Allianssi 

PROJEKTIN AIKATAULU   

   Toteutusvaihe 7/2019-9/2021 

OSAPUOLET   

Helsingin yliopiston rahastot, YIT Suomi Oy,   
Jeskanen-Repo-Teränne Arkkitehdit Oy 

 2019 - 2022 

Yliopiston päärakennuksen vanhan osan ja siipira-
kennusten peruskorjaus ja päivittäminen muunto-
joustavaksi tilaksi sekä esteettömyyden paranta-
minen rakennuksen museaaliset arvot huomioiden.  

TESTAUKSEN AIHE 
Allianssimallin jalkauttaminen aliurakointiin. Testauksen 
taustalla vaikuttivat tarve yhteistyön kehittämiselle, osallis-
tamiselle ja yhteisen tavoitteen korostamiselle. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Testauksessa luotiin kumppanuusmalli avainurakoihin, joissa 
pilotoitiin uudentyyppistä urakkamuotoa.  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Kumppanuusurakoitsijat olivat open book-mallilla mukana 
jatkuvassa avoimessa raportoinnissa. Myös kunkin yrityksen 
projektipäälliköt olivat mukana projektiryhmässä.  

TULOKSET 
• Tiedonkulun merkittävä paraneminen ja onnistunut päivit-

täisjohtaminen 

• Häiriöiden määrän pieneneminen 

• Ennakoitavuuden paraneminen, joka vaikutti positiivisesti 
myös resursointiin kaikilla taloteknisillä osa-alueilla 

• Muutosten yhteinen valmistelu, jossa kaikki osapuolet ovat 
alusta asti mukana, tuki allianssimallista toimintatapaa ja 
lisäsi osapuolten välistä integraatiota. 

 HAASTEET 
• TATE-kori annettuna haastava malli  

• Yhteisten tavoitteiden asettaminen 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Allianssimallin kokonaisuuden ymmärtäminen ja vienti käy-
täntöön vaatii jatkokehitystä. Myös luottamuksen saavutta-
miseen ja ylläpitoon tulee keskittyä.  

Lisätiedot:

Elisabet Örlund, YIT Suomi Oy  
p. +358 40 501 2102 
elisabet.orlund@yit.fi
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“ Testauksen taustalla vaikuttivat 
 tarve yhteistyön kehittämiselle,   
 osallistamiselle ja yhteisen  
 tavoitteen korostamiselle. 
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TESTAUKSEN AIHE 
Tuotannon tuottavuuden tehostaminen ja suunnitteluratkai-
sujen sovittaminen tahtituotantoon hankintojen vaatimukset 
huomioiden. Hankintoja ja niiden toteutusta ei oltu suunnitel-
tu riittävän pitkälle, eikä kaikilla osapuolilla ollut samaa nä-
kemystä suunnitelmien tarkkuustasosta kullekin hankinnalle.  

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Aikataulun iso kuva tehtiin kaikille tutuksi. Aikataulu pilkottiin 
välitavoitteiksi. Toteutussuunnittelun aikatauluohjaukseen 
panostettiin suunnittelun päivittäisjohtamisella ja ajantasai-
sen tilannekuvan avulla. 

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Prosessia seurattiin jatkuvasti tehtävien toteutumisprosentin 
avulla. Lisäksi palautetta pyydettiin ja prosessien kehittymis-
tä seurattiin säännöllisesti.  

TULOKSET 
• Suunnittelun pilkkominen siten, että se palvele hankintaa  

• Suunnittelu virtaustehokkaaksi, kiinteät resurssit toteutuk-
sen ajaksi 

• Hankkeen tilannekuvan selkeytyminen  

HAASTEET 
• Pitää varautua muutoksiin ja miettiä Plan B 

• Suunnittelun kokonaisuuden johtaminen tahtiin 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Hankkeen osapuolten keskinäisen vuorovaikutuksen paran-
taminen. Suunnittelu pitää pilkkoa hankintapaketteihin hank-
keen alkuvaiheessa, sillä sen avulla ohjataan suunnittelua. 

Lisätiedot:

Minna Hurme, Ramboll Finland Oy 
minna.hurme@ramboll.fi

PROJEKTIN NIMI

As Oy Tuusulan Kauppaholvi 
rakennuksen peruskorjaus 
TOTEUTUSMUOTO   

   Projektinjohtopalvelu   

PROJEKTIN AIKATAULU   

2020–2021

 OSAPUOLET   

Y-Säätiö, Riisula Rakennus, Coflow ja Ramboll Finland 

 2019 - 2022
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PROJEKTIN NIMI

Terminaali 2
TOTEUTUSMUOTO   

  Allianssi   

PROJEKTIN AIKATAULU   

  2017–2023

 OSAPUOLET   

  Finavia, SRV, Consti, QuattroServices, Kreate,  
 LA Arkkitehdit, HKP ja Ramboll Finland 

 2019 - 2022 Allianssimuotoisena toteutettava Helsinki-Van-
taan lentoaseman Terminaali 2:n laajennus- ja 
muutoshanke. Hankkeessa toteutettiin uusi ter-
minaali, sillat, pysäköintitalo ja kehäratayhteys. 

TESTAUKSEN AIHE 
Suunnittelun virtauttaminen ja integrointi osaksi yhteistoi-
minnallista projektikokonaisuutta. Ennen testausta suunnit-
telu toimi resurssiohjatusti ja perinteisten käytäntöjen mu-
kaisesti, ei kiinteänä osana toteutusta. 

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

Mitä tehtiin käytännössä?  

Suunnittelun virtautusta tehostettiin välitavoitteiden avulla. 
Hankkeessa pidettiin ratkaisuhakuisia päivittäisiä kokouksia, 
joihin osallistuivat asiakas, toteuttajat ja suunnittelijat. Hank-
keessa hyödynnettiin Last Planneria ja TVD-prosessia.  

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin? 

Seurantaa tehtiin viikoittain sisäisissä kokouksissa TVD-pro-
sessin, aikataulutuksen ja resurssien hallinnan avulla. Seu-
rannan keskiössä olivat projektin asettamat tavoitteet. 

TULOKSET 

• Keskeinen onnistuminen projektissa oli suunnittelun muut-
taminen virtaustehokkaaksi. 

• Suunnittelussa kiinteät resurssit toteutuksen aikana. 

HAASTEET 
• Perinteisten toteutusmallien mukaiset toimintatavat vai-

kuttivat taustalla niin toteutuksessa kuin suunnittelussakin. 
Vanhat tavat toimia ovat lujassa.  

• Projektiosapuolten kokonaisnäkemykseen ja toisen alan 
erikoispiirteiden ymmärtämiseen on panostettava. 

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT 
Kokonaisuuden ymmärryksen avaaminen kaikille hankkeen 
osapuolille. Loppukäyttäjän ja huollon näkökulmat tulee saa-
da mukaan hankkeeseen.  

Lisätiedot:

Hannu Nissinen, Ramboll Finland Oy 
p. +358 40 577 6784 
hannu.nissinen@ramboll.fi
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LCI Finland ry (Lean Construction Institute) on avoin, itsenäinen ja yleishyödyllinen orga-
nisaatio, jonka tarkoituksena on edistää lean-filosofian soveltamista ja käyttöönottoa 
rakennetun ympäristön kehittämisessä, suunnittelussa ja palveluissa.  LCI Finland edus-
taa Suomea kansainvälisessä LCI-verkostossa. Yhteisöön kuuluvat yhdistykset toimivat 
useissa eri maissa muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

LCI FINLAND RY:N TEHTÄVIIN KUULUU MM.

•    jakaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimus- ja soveltamistuloksista 
•    järjestää vuosittain seminaareja ja työpajoja 
•    organisoida ja tukea tutkimushankkeita 
•    järjestää kansainvälisiä opintomatkoja Lean Construction tapahtumiin ja yrityksiin

LCI Finland perustettiin 19.8.2008 ja se rekisteröitiin vuonna 2016. Rekisteröinnin myötä 
RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, Oulun yliopiston ja Vison Oy:n sekä LCI USA:n aloittaman 
LCI Finlandin peruskirjan allekirjoittivat myös Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, SKOL ry sekä 
Tampereen teknillinen yliopisto.

LCI Finland ry on avoin kaikille lean-johtamisesta kiinnostuneille tilaajille, arkkitehti- ja 
suunnittelutoimistoille, urakoitsijoille sekä materiaali- ja muille toimittajille, tutkimuslai-
toksille ja konsulttitoimistoille. 

LCI Finland ry  |  info@lci.fi  |  www.lci.fi




