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LEAN-JOHTAMISTYÖKALUT
RAKENNUSTYÖMAALLA
Tämän työn tavoitteena oli löytää tapoja, joilla voidaan tehostaa työmaan ohjausta ja
aikataulussa pysymistä. Leanin tarjoamia parannustoimenpiteitä vietiin osaksi päivittäistä työtä.
Leanin avulla tavoiteltiin tehokkaampaa toimintaa työmaaolosuhteissa. Kokemukseen
perustuen työmaalla ydinongelmia ovat heikko edistymäseuranta ja ennustettavuus, jotka
johtavat heikkoon työmaan ohjaukseen. Tutkimuksessa havaittiin, että työmaata saatetaan
ohjata heikkotasoisen informaation perusteella. Tämä johti virheelliseen ja epätarkkaan
ohjaukseen ja aikataulujen venymiseen. Tiedonpuutteen takia ongelmat havaitaan liian
myöhään.  Usean urakoitsijan ohjaaminen isolla alueella on todella haastavaa puutteellisen
datan perusteella.

Lean–filosofia viedään tutkimuksessa työmaaympäristöön. Sen tarjoamat sovelletut menetelmät
parantavat edistymäseurannan tarkkuutta ja ennustettavuutta. Tarkempi seuranta tehostaa
päivittäistä työtä ja ohjausta, mikä antaa hyvät perusedellytykset töiden etenemiseen
suunnitellusti. Yksi ydintekijä on edistymäseurannan vieminen riittävälle tasolle. Suunnittelussa
hyödynnetään jatkuvan parantamisen kiertoa ja päivittäisen työn osaajien tietotaitoa.  Selkeän
toimintatavan ympäristössä jokainen tietää mitä milloinkin tulee tehdä.

Tutkimuksessa keskitytään edistymäseurannan parantamiseen ja päivittäisjohtamisen
tehostamiseen. Tutkimuksessa löytyi myös muita perusparannuksia, jolla pystyttiin tehostamaan
päivittäisjohtamista.  Avoimuuden ja syyttelemättömyyden kulttuurin kautta johdon ja
päivittäisen työn välinen yhteys tehostui.

Lean filosofiana tarjoaa työkaluja johtamistyön helpottamiseksi ja tehostamiseksi. Hukanpoiston
toteuttaminen vaihtelevassa ympäristössä tuo omat haasteensa, mutta soveltamalla toimintoja
voidaan tuottavuutta tehostaa huomattavasti.
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LEAN-TOOLS FOR SITE MANAGERS
The main aim of the present master’s thesis is to help the management of challenging
construction sites by exploring lean methods and philosophy and incorporating them into the
daily work. Lean ways were taken to be part of daily work. Lean plays a major role in making the
work more efficient at a site. Based on the authors own experience, one of the key problems in
construction sites is the poor progress follow up and predictability, which lead to poor
coordination. The study shows that the management of a site might be based on poor
information and thus cause delays and failures. Tools are usually not detailed enough to give
the needed information and updating work is done with poor initial data. The management does
not have the latest full overview of the site status and problems are identified too late. On the
basis of insufficient data, the coordination of many contractors at the same time in a large area
is difficult.

Adapting the procedures according to the principles of the lean philosophy improve the follow-
up and predictability in the construction site environment. Lean philosophy is taken to
construction site environment. More detailed follow-up in turn, facilitates the daily management
and coordination and more accurate coordination forms the basis for the expected progress.
One key factor is to bring the site follow-up work at a detailed level. Interactive planning and
continuous improvement are the main tools in planning the upcoming work. In addition, clearly
defined roles and responsibilities form an important basis for work.

The present thesis focuses on improving the follow-up and daily management, but the study
also identifies other areas for improvement to increase the efficiency of the daily management
work. Open atmosphere where no one is blamed makes the flow of information smoother and
opens the connection between the site and management organizations.

Lean as a philosophy offers tools for management. Reducing waste in changing site
environment is difficult but by adapting the procedures, the work can be done more efficiently
and smoothly.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO

Baseline Lähtökohta aikataulussa

Brownfield-projekti Korjausprojekti

Constrain log Havaituista ongelmista tai haasteista kirjattu luettelo

DMAIC Define, Measure, Analyze, Improve and Control, Määrittely,
mittaus, analyysi, parannus ja ohjaus

DMADV Define, Measure, Analyze, Design and Verify Määrittely,
mittaus, analyysi, suunnittelu ja varmistus

Fasilitaattori Puhemies, palaverin vetäjä

Greenfield-projekti Uudisrakennusprojekti

IAP Interactive planning, interaktiivinen suunnittelu

PDCA Plan Do Check Act, Suunnittele, toteuta, tarkasta, korjaa

PERT-kaavio Aikataulutusmalli

Pullonkaula Prosessin tai toiminnan tehokuutta rajoittava osa tai osuus

Scope Laajuus

Six Sigma  Tilastotieteeseen perustuva laatujohtamisen työkalu

TOC  Esteiden teoria eli TOC–teoria (Theory of Constraints)

WBS  Work Breakdown Structure, työn ositus
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1 JOHDANTO

Tämän työn tavoitteena on koota toimeksiantajaa varten Leanin tarjoamia näkökulmia

aikataulutuksen, edistymäseurannan ja työmaaohjauksen tehostamiseksi. Aihealue on

rajattu työmaa-aikataulutuksen ja seurannan ympärille. Tutkimusongelmana tässä

työssä on rakennustyömaan aikataulutuksen, aikatauluseurannan ja ennustettavuuden

heikoksi todettu tila.

Tutkimuskysymys tässä työssä on:

Millaisilla ajattelumalleilla ja toimintatavoilla voidaan tehostaa käytännön työtä, jotta

aikataulutukseen ja sen edistymän seurantaan saataisiin enemmän tarkkuutta?

Toimintatavat nojautuvat vahvasti Lean – ajatteluun. Pelkkä aikataulutus ja sen seuran-

ta ovat vain pieni osa kokonaisuutta. Tutkimukseen on otettu mukaan näkökulmia myös

aikataulutuksen rajapintojen ja projektin perusasioiden parantamiseen.

Lean tarjoaa laajan määrän erilaisia toimintatapoja. Näistä toimintatavoista voidaan

tehdä variaatioita kuhunkin kohteeseen sopivaksi kokonaisuudeksi. Lean on filosofia

jonka avulla pyritään ymmärtämään toimintoja kokonaisuutena. Kokonaisvaltainen

ymmärrys toimintojen sisäisistä tapahtumista antaa myös valmiudet kehittää olemassa

olevaa toteutustapaa. Jokainen toimintaympäristö on erilainen, joten yhtä kaikkialla

toimivaa ohjetta tai työkalua on mahdotonta luoda. Yksittäisten työkalujen sijaan työssä

pyritään pohtimaan erilaisia malleja, joiden avulla voidaan poistaa arvoa tuottamatto-

mia toimintatapoja prosessien sisältä.

Tässä työssä käytettiin seuraavia toimintamalleja:

 Yksityiskohtainen työnseuranta ja ohjaus

 Selkeiden tavoitteiden määritys

 Interaktiivinen suunnittelu

 PDCA-sykli

 Visualisointi

 Avoimuus

 Juurisyyn selvittäminen

 Virtaviivainen informaation kulku

 Selkeiden tavoitteiden määrittäminen
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Lean toimintatavat ovat yksinkertaisuudessaan tehostavia toimia. Ongelmat tunniste-

taan ja eliminoidaan mahdollisimman nopeasti sekä tehokkaasti. Toiminnassa keskity-

tään oikeisiin asioihin ja lopetetaan arvoa tuottamattomien tehtävien tekeminen. Jotta

Lean-toimintatavoista on pitkäkestoista hyötyä, ne on otettava osaksi pysyvää toimin-

taa. Muuten saavutetut hyödyt katoavat ajan mittaan. Lean-ajattelussa voidaan nimetä

kahdeksan hukan eri muotoa: (Liker 2006, 88-89)

 Ylituotanto

 Tarpeeton odottelu

 Tarpeeton kuljettaminen

 Tarpeeton käsittely

 Tarpeeton varastointi

 Tarpeeton liikkuminen

 Viat

 Työntekijöiden ideoiden ja luovuuden käyttämättä jättäminen

Tutkimusympäristö

Tutkimusympäristö oli ison mittaluokan jälleenrakennusprojekti, jossa suoritettiin tuhou-

tuneen tehtaan kokonaisvaltaista huoltotyötä: rakennus-, putkisto-, sähköistys-, laite-,

säiliö- instrumentointi- ja korjaustyötä. Asiakasyritys oli kansainvälinen toimija, jolla on

toimintaa ympäri maailmaa.  Projektin budjetti oli yli 100 miljoonaa euroa. Aikataulun

mittakaava tässä projektissa oli 12 kk-24 kk. Pelkästään purku- ja rakennustöiden osal-

ta puhuttiin useista kuukausista. Brownfield-toteutus toi mukanaan monia muuttuvia

tekijöitä verrattuna greenfield-toteutukseen. Teknisesti laitos oli läpileikkaus tekniikan

kehityksestä 50-luvulta aina 2000-luvulle asti. Tekniset ratkaisut vaihtelivat huomatta-

vasti alueiden välillä.

Aikataulupaineiden vuoksi projektiin otettiin mukaan myös tahtiaikataulutus. Tavoite oli

virtaviivaistaa työtä ja luoda selkeä sekä tehokas suunnitelma aikataulussa pysymisek-

si. Suurin ongelma oli lähtötilanteessa heikko käytännön edistymä ja sen seuranta ken-

tällä. Resurssiohjausta haluttiin parantaa huomattavasti. Oman haasteen toivat myös

usean urakoitsijan toimiminen samanaikaisesti työmaalla.
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2 KEHITTÄMISEN TIETOPERUSTA: LEAN JA SIX
SIGMA

2.1 Leanin historiaa

Leanin juuret ovat Japanissa, missä 1937 perustetun Toyota Motor Corporation-

yrityksen johto määritti päätuotantoinsinööri Taiichi Ohnolle tehtäväksi parantaa yrityk-

sen tuottavuutta ja tehokkuutta. Toyotan suurimpia ongelmia olivat heikko pääomati-

lanne ja pahasti vanhentunut konekanta. Taiichi Ohnon piti selvittää ja keksiä toimenpi-

teitä, joilla pystyttäisiin parantamaan tehokkuutta ja tekemään enemmän vähemmällä.

(Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019f)

Leanin konsepti on alkujaan valmistuskonsepti ja sovellutuksessa monet työkalut ja

toimintatavat on alkujaan kehitetty palveluorganisaatioissa. Tunnetuin esimerkki on

"Kanban", joka on mukaelma supermarkettien tavaraohjauksesta. Supermarket idea

tuli, kun Toyotan Taiichi Ohno vieraili Piggly Wigglyn supermarketissa (perustettu 1916

Memphisissä). Ohno suuntasi matkansa pääosin massatuotantolaitoksiin Yhdysvaltoi-

hin. Hän vieraili amerikkalaisissa autotehtaissa, mutta eniten ideoita hän sai kierrelles-

sään supermarketeissa.  Kaupassa vieraileva asiakas sai juuri sen mitä halusikin, sil-

loin kun sen halusi ja sellaisen määrän kuin halusi. Tämä oli täydellinen esimerkki

imuohjauksesta. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019f)

Toyota Production Systemin luomat konseptit ja ideat eivät ole japanilaisten keksimiä,

vaan tosiasiassa monet noista ideoista ovat huomattavasti vanhempia. Toyotalaiset

yhdistelivät erilaisia konsepteja, jotka joku muu oli keksinyt jo paljon aikaisemmin.

(Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019f)

Alkujaan Fordin ideasta (1900) lähtenyt ja kehittynyt Toyota Production System on poh-

ja Leanille. Esimerkiksi 1900-luvun kehityskulku mittausteknologiassa ja kovametallin

työstämisessä mahdollistivat katkeamattoman virtauksen Fordin tehtailla ja jo 1930-

luvulla saksalainen lentokoneteollisuus käytti tahtiaikaa tahdistamaan lentokoneaihioi-

den yhtäaikaista liikuttamista tuotantolinjalla. Mitsubishi teki tuolloin yhteistyötä saksa-

laisten kanssa, ja tätä kautta periaatteet siirtyivät Japaniin ja myös edelleen Toyotalle.

Sotien jälkeen Ohno alkoi yhdistellä näitä oppimiaan konsepteja kehittäen samalla mo-

nia omia.  (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019f)
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Amerikkalaisen laatuopettajan W. E. Demingin ja tuotantotalousvaikuttajan J. M. Jura-

nin avulla japanilaiset saivat luotua laadusta ominaisuuden, jonka avulla vallattiin maa-

ilma. Japanilaiset kehittivät laatujohtamisen toimintamalliksi, joka on ainakin toistaiseksi

osoittautunut lyömättömäksi. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019f)

Ehkä tunnetuin Demingin nimeen liitetty Lean-työkalu on PDCA. Se on jatkuva laadun-

parannusmalli, joka koostuu neljästä toistuvasta vaiheesta jatkuvaan parantamiseen ja

oppimiseen: Plan, Do, Check ja Act. Kierrosta käytetään myös nimeä PDSA-sykli, jos-

sa check-osuus (tarkasta) on merkitty studyksi (opi). PDCA:n juuret voidaan jäljittää

1920-luvulle, tilastoasiantuntijaan Walter A. Shewartiin. Hän esitteli Plan, Do ja See

käsitteen. Tästä Edward W. Deming  loi päivitetyn version seuraavasti: Plan, Do, Study

ja Act. (ISIXSIGMA 2019) Toisen maailmansodan jälkeen. Deming opetti japanilaisille

paljon laadunparannusmenetelmiä, mukaan lukien PDCA:n. Merkittävässä osassa jal-

kautustyötä Japanissa oli J. M. Juran. (ISIXSIGMA 2019; Quality Knowhow Karjalainen

Oy 2019f)

2.2 Six Sigman historiaa

Six Sigman a ns. mittastandardina pystytään jäljittämään ja yhdistäämään Carl Frede-

rick Gauss:iin. Gauss (synt. 1777) kehitti normaalijakauman konseptin. Six Sigma on

tuotteen vaihtelulle määritelty mittastandardi, joka taas voidaan jäljittää aina 1920-

luvulle ja Walter Shewhart:iin. Hänen mukaan kolme sigmaa keskiarvosta on kohta,

jonka jälkeen prosessi vaatii korjausta. Six Sigma-laatuohjelman voidaan tulkita viralli-

sesti syntyneen 15.1.1987. Se luotiin Motorola-yhtiön toimesta ja tavoitteena oli luoda

vastamenetelmä japanilaisten ylivoimaista laatua vastaan erityisesti puolijohde- ja

elektroniikkateollisuudessa. Motorola palkittiinkin seuraavana vuonna (1988) yhdysval-

tain presidentin jakamalla Malcolm Baldrige-laatupalkinnolla. Six Sigma-ajattelutavan ja

konseptin takana ovat Bill Smith, Richard Schroeder ja Mikel J. Harry. (Quality Know-

how Karjalainen Oy 2019g)

Six Sigma 1.0

Six Sigman ensimmäisen version päätavoitteena oli virheiden ja vikojen poistaminen.

Muotoutui MAIC menetelmänä tunnettu Six Sigma. Menetelmä tuli tunnetuksi 1987,

kun Motorola voitti Six Sigmalla ensimmäisen USA:n presidentin myöntämän laatupal-
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kinnon (Malcom Baldrige). Tästä kehittyi myöhemmin myös Suomen ja Euroopan laa-

tupalkinnot. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019g)

Six Sigma 2.0

Toinen versio Six Sigmasta syntyi 1990-luvulla kun ABB ja erityisesti General Electric

(GE) muotoilivat Six Sigmasta kustannusten ja pääoman tuottoon kohdentuvan mene-

telmän DMAIC. Six Sigmaan lisättiin projektin määrittelyosuus (Define), jonka avulla

liikkeenjohto määrittelee, mihin kohtaan yritystä Six Sigma menetelmää sovelletaan ja

kuinka paljon tuottoa yksittäinen projekti tuottaa. Toisen generaation aikana projektien

kohdentaminen laajeni tuotannon ja tuotteiden ongelmista yrityksen tukipalveluihin -

transaktio ja hallinto-ongelmiin. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019g)

Lean Six Sigma 3.0

Six Sigman kolmannen generaation alkuna voidaan pitää Michael L. Georgen kirjaa

"Lean Six Sigma – Combining Six Sigma Quality with Lean Speed" (2002). Lean liitet-

tiin Six Sigmaan ja menetelmää sovellettiin yhä laajemmalle liike-elämään. Lean kom-

ponentti ja erityisesti prosessin läpimenoaika palveluprosesseissa toi merkittäviä pa-

rannuskohteita. Projektien kohteeksi tuli nyt strategiset asiakkaan arvot ja prosessien

integrointi. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019g)

Kolmannen version Lean Six Sigma vaatii kuitenkin melkoisen ajatteluvavan muutok-

sen yrityksen johdolta. Markkinointia ja myyntiä voidaan parantaa prosessina, osana

liiketoiminnan jatkuvaa parantamista. Liikkeenjohdon on nähtävä koko toimintaympäris-

tö uusin silmin ja myös uudet mahdollisuudet ja kehityskohteet. (Quality Knowhow Kar-

jalainen Oy 2019g)

Lean ja Six Sigma yhdistettynä

Lean Six Sigman tarkoituksena on eliminoida vaihtelua palvelu- ja tuotanto-

operaatioista. Vaihtelu esiintyy ajassa. Tilausten saapumisväli vaihtelee, työajat vaihte-

levat- ja syntyy pitkät jaksoajat. Samoin vaihtelua voi esiintyä ominaisuuksissa: maku,

paino, mitat ja muut ominaisuudet vaihtelevat ja tätä kautta syntyy suuret virhe- ja vi-

kamäärät. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019h)

Vuoteen 2002 asti Leania ja Six Sigmaa käsiteltiin erillisinä kokonaisuuksina, kunnes

Michael George esitti kirjassaan "Lean Six Sigma", että kyseessä on sama ilmiö – vaih-

telu, joka on kaikkien hukkien ja hävikkien – aika ja ominaisuus - takana. (Quality

Knowhow Karjalainen Oy 2019h)
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Six Sigma konkretisoi yli 400 vuotta vallinneen tieteellisen parannusmallin. Bill Smith,

jota pidetään Six Sigman isänä, loi protokollan (MAIC – Measure, Analyze, Improve,

Control), MAIC, jonka avulla esitetään kuinka Shewhartin ja Demingin PDCA - malli

(Plan, Do, Check, Act) voidaan toteuttaa projektiluontoisesti organisaatiossa. (Quality

Knowhow Karjalainen Oy 2019h)

Lean Six Sigma DMAIC, Tuotteen ja palvelun toteutusprosessin kehittäminen

DMAIC on käytännön esimerkki PDCA-mallista. Tämä ongelmanratkaisumenetelmä on

seulontatekniikka, jonka avulla edetään hyvin loogisesti kohti ydin- tai juurisyytä. Tulok-

sena saadaan laadukkaampi ja parempi lopputuote tai palvelu.  (Karjalainen E. 2007.)

Tiivistettynä:

D – Define. Määrittelyvaiheessa tunnistetaan ongelma. Se rajataan, sekä asetetaan

tavoite.

M – Measure. Mittausvaiheessa vahvistetaan todettu ongelma, tunnistetaan mahdolli-

set ongelman aiheuttajat ja varmistetaan kerätyn tiedon laatu.

A – Analyze. Analysointivaiheessa käytetään tietoa. Kerättyä tietoa tutkitaan ja selvite-

tään, mitkä tekijät prosessissa aiheuttavat ongelman.

I – Improve. Parannus ja tehostusvaiheessa ratkaistaan ongelma ja testataan korjaavia

toimenpiteitä kokeellisesti.

C – Control - Ohjaus ja seurantavaiheessa luodaan järjestelmä tai toimintatapa, jolla

varmistetaan saavutetun tehokkaamman tilan pysyvyys tehostusprojektin jälkeen.

(Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019d; Gygi 2016)

Lean Six Sigma DMADV, Tuotteen ja palvelun kehittäminen

DMADV on vastaavankaltainen prosessi kuin DMAIC. Sen kautta haetaan erityisesti

tuotteen tai palvelun kehittämistä innovaatioksi. Yksinkertaisesti lyhennettynä:

D – Define. Määritetään millä liiketoiminta-alueella toimitaan ja mitä tehdään.

M – Measure Mitä vaihtoehtoja on otettava huomioon toiminnassa.

A – Analyze. Mikä on asiakkaiden tahtotila, mitä he haluavat eniten.

D – Design. Mikä on paras mahdollinen tapa toteuttaa haluttu tuote tai palvelu.
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V - Verify. Voimmeko olla varmoja siitä, että toimintamme on jatkuvasti luotettavan suo-

rituskykyistä.

(Karjalainen E. 2007)

2.3 Littlen laki

Littlen laki on perustavaa laatua oleva kaava ja sitä pidetään tehdasfysiikan ”F=ma”:na.

Kaavan alkuperäinen muoto on W. Laki on nimetty sen kehittäjän John Littlen

mukaan. L on jonossa olevien yksiköiden lukumäärä,  on keskimääräinen jonoon saa-

pumisnopeus aikayksikössä ja W on keskimääräinen jonotusaika. Kaavasta näkee toi-

sinaan sovelluksen: läpimenoaika = jonossa olevien yksiköiden määrä x yksittäisen

asian käsittelyn jaksoaika. Kaava niputtaa yhteen valmistus- ja palveluprosessin toi-

minnan kannalta kolme tärkeintä tekijää: varastot (WIP), läpimeno (Throughput = TH),

jaksoaika (Cycle Time = CT). Kaava on käyttökelpoinen stabiilissa systeemissä yksit-

täisen aseman, tehtaan, toimitusketjun tai palveluprosessien arvioinnissa. (Quality

Knowhow Karjalainen Oy 2019e)

= ×

=

=

= ä ( )

= ( minuuttia)

Kaava 1 Littlen lain kaavan variaatioita

Käytännössä Littlen lakia käytetään valmistus- tai palveluprosessien läpimenoajan

määrittämiseen. Tällöin esitysmuoto on: läpimenoaika = WIP /  (vuo), jossa WIP si-

sältää prosessin valmistamiseen tarvittavat raaka-aineet ja keskeneräiset komponentit

sekä valmiit lopputuotteet. Vuo taas tarkoittaa prosessista valmistuneiden asioiden

kappalemäärää per määritetty aikayksikkö. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019e)
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2.4 Kingmanin kaava

Kingmanin kaava sitoo yhteen prosessiin vaikuttavan ulkoisen vaihtelun (x,) ja proses-

sin sisäisen vaihtelun (z), resurssien käytön tehokkuuden (käyttöaste, y, eli läpimenon

ja kysynnän suhde) ja palvelevan prosessin keskimääräisen prosessin raa'an proses-

siajan (t). Kaavalla edellä esitetyn neljän elementin perusteella muodostuu läpivirtaus-

aika. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019b)

Läpimenoaika =
² + ²

2

=

=

= ä ö ää ä ä
ä

= ää ä

Kaava 2 Kingmanin kaava

Kaavan avulla voidaan laskea alla olevassa kuvassa olevat käyrät. (Kuva 1.) Punainen

käyrä kuvaa tilannetta, missä on paljon vaihtelua ja vihreä tilannetta missä on vähän

vaihtelua. Kuvaa tulkitsemalla huomataan, että läpimenoaika (kertyvä WIP) muodostuu

käytännössä vaihtelusta ja käyttöasteesta. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019c)

Kuva 1. Kingmanin kaavan soveltaminen.
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A korkea resurssitehokkuus (tuottaja tyytyväinen) ja korkea virtaustehokkuus (asiakas

tyytyväinen)

B alhainen resurssitehokkuus (tuottaja tyytymätön) ja korkea virtaustehokkuus (asiakas

tyytyväinen)

C korkea resurssitehokkuus (tuottaja tyytyväinen) ja alhainen virtaustehokkuus (asia-

kas tyytymätön)

D alhainen resurssitehokkuus (tuottaja tyytymätön) ja alhainen virtaustehokkuus (asia-

kas tyytymätön)

Leanissä tavoitellaan tilaa A eli korkeaa asiakas- ja tuottajatyytyväisyyttä. Tämän tilan

saavuttaminen edellyttää, että vaihtelua pienennetään ja sitä kyetään hallitsemaan.

Lean onkin vaihtelun hallintaa keinolla millä hyvänsä. Virtaus- ja resurssitehokkuuden

nostamiseksi tarvitaan onnistuneita parannus- ja tehostustoimenpiteitä. Parannustoi-

minnassa on erityisen tärkeää tunnistaa, minne parannus kohdistetaan. On selvää, että

suoritetuilla toimenpiteillä ei ole sama vaikutus kaikissa paikoissa. Esteiden teoria

(TOC, Theory of Constrain) helpottaa ymmärtämään miksi parannuskohteiden priori-

soiminen on tärkeää. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019b)

2.5 Esteiden teoria

Esteiden teoria on systeemin suorituskykyä rajoittavien pullonkaulojen hallintaan perus-

tuva ohjaus- ja johtamismalli. Tästä menetelmästä käytetään myös nimitystä synkronoi-

tu tuotannonohjaus. (Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019a) Ydinajatuksena on, että

jokaisella systeemillä on vähintään yksi este ja yleensä vain yksi este (systeemin suori-

tuskykyä rajoittava tekijä). Estettä kuormitettaessa liikaa, alkaa esteen eteen kertyä

asioita. Tästä seuraa, että läpimenoaika alkaa kasvamaan ja suorituskyky heikkenee.

Tässä yhteydessä esteiden teoriasta tärkeiksi asioiksi nousee eritoten kaksi asiaa:

1. Tunnistaa, mikä on läpimenoa rajoittava piste systeemissä

2. Tunnistaa miten tätä pistettä kuormitetaan

Käytännössä tämä tarkoittaa, että johtamissysteemin tulee tukea esteen tunnistamista

(parannustoimenpiteiden priorisointia) ja systeemin ohjausta (ylituotannon estämises-

tä). Ajatellaan, että työskenneltäisiin viisivaiheisessa prosessissa. Prosessin ulostulo

(läpimeno) määräytyy esteiden teorian mukaan pullonkaulan perustella. Käytännössä
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tämä tarkoittaa, että systeemi on aina epätasapainossa. Jos parannukset suoritetaan

vaiheeseen, joka ei ole pullonkaula ja/tai työtä prosessissa ei rajoiteta, on kyseenalais-

ta syntyykö parannusta.) Esteiden teoria tarjoaa konseptin, miksi ylituotantoa kannattaa

rajoittaa ja miksi tarvitaan johtamissysteemi, kuinka tunnistetaan todellinen pullonkaula.

(Quality Knowhow Karjalainen Oy 2019a)

2.6 Lean muuttuvassa työmaaympäristössä

Työmaalla tilanteiden muuttuminen on yleistä. Erityisesti korjausrakentamisessa ja

kunnossapitotöissä yllättäviä muutoksia ilmenee useasti. Tämä johtuu siitä, että kohtei-

den esitarkastus voi olla mahdotonta ja työmäärä selviää tarkemman tutkinnan jälkeen.

Laitehuolloissa laitteiden kunto voidaan todentaa vasta niiden huoltotöiden yhteydessä.

Samoin korjausrakentamisessa purkutöiden yhteydessä saatetaan havaita kohteen

olevan odotettua huonommassa kunnossa. Tällaiset tilanteet aiheuttavat lisätyötä ja

vaativat johdolta toimenpiteitä, mikäli projekti halutaan pitää sovitun aikataulun ja bud-

jetin sisällä.

Tämän työn tutkimusympäristönä toimi korjausrakennusprojekti. Siinä ilmeneviä leanin

mukaisia hukan eri muotoja ovat esimerkiksi:

Ylituotanto työmaalla

Ylituotannolla tarkoitetaan työvaiheen tekemistä liian nopeasti, jolloin tehtävän suoritta-

vat henkilöt tekevät töitä kiireessä ja jäävät taas odottamaan pääsyä seuraavalle koh-

teelle. Ylituotannoksi voidaan mieltää kaikki sovitusta poikkeava toiminta joka vaikuttaa

projektin tai tuotannon kustannuksiin aikatauluun tai laatuun. Hukkaa syntyy myös liial-

lisen laadun tuottamisessa. Tällaista on esimerkiksi korjauskelpoisen laitteen korvaa-

minen uudella. Ylituotantoa on myös ylimääräisten tai väärien laitteiden asennus.

Suunnitelmien puutteellinen tai epätarkka laadinta voi johtaa laitteen vääränlaiseen

kokoamiseen. Laitteita saatetaan varustella tarpeettomasti: ominaisuudet ylimitoitetaan

tai suunniteltaessa laitteisiin lisätään tarpeettomia ominaisuuksia. Tällainen toiminta

aiheuttaa turhaa ajan- ja rahankäyttöä.

Tarpeeton ylimääräisen varastokapasiteetin käyttö työmaalla johtuu kokemusperäisesti

siitä, että esimerkiksi esivalmisteita valmistetaan kohdetta varten liiallisia määriä, jolloin

niitä on siirrettävä työkohteen sijasta varastoihin odottamaan vapaita asennuskohteita.

Materiaalivarauksien epätarkka laskenta luo moninkertaisesti hukkaa. Hukka muodos-
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tuu ylimääräisestä materiaalista, kuljetuksesta, varastoinnista ja lopuksi hävittämisestä.

Yliresursointi ja toimintojen kapasiteetin nosto liian suureksi aiheuttaa työmaalla huk-

kaa. Tämä johtuu epätasaisesta tai määrällisesti liian suureesta resursoinnista. (Liker

2006, Tuominen 2010a)

Tarpeeton odottelu

Tarpeetonta odottelua ilmenee lähes poikkeuksetta työmaalla eri työtehtävissä. Käy-

tännössä tämä tarkoittaa sitä, että varatut resurssit odottavat seuraavaa työvaihetta,

työkalua, koneen tuottaman tuotteen valmistumista tai toimitusta. Odottelu on täysin

tuottamatonta hukka-aikaa, joka ei tuota arvoa.

Tuotannossa, esimerkiksi öljynjalostuksessa pullonkaulat, varastovajaukset, viiveet ja

virheet aiheuttavat myös hukkaa ja niitä kutsutaan tarpeettomaksi odotteluksi. Odottelu

ei siis aina kosketa vain henkilöitä, vaan odottava elementti voi olla myös virtaava aine

tai laite. Yksiselitteistä hukan eliminointityökalua ei ole, mutta ajattelutavan vieminen

käytäntöön ja asioiden kääntäminen systeemiajattelun puolelle helpottavat hukan pois-

toa. Työsuoritteen mittauksessa käytettävää arvovirtaa voidaan käyttää arvoa tuotta-

mattoman työn löytämiseksi. (Liker 2006, Leijala 2018)

Tarpeeton käsittely, kuljettaminen ja liikkuminen

Tarpeetonta käsittelyä on arvoa tuottamattomien vaiheiden ja liikkumisen suorittaminen

työsuoritteen sisällä. Turha kävely, kaikenlainen turha liike, esimerkiksi työkalujen ha-

keminen, työkalujen etsiminen, kurottelu ja kasaaminen ovat tarpeetonta hukkaa aihe-

uttavaa liikkumista. Tarpeetonta kuljettamista on tavaroiden ja työkalujen kuljettaminen

pitkiä matkoja, tehottoman kuljetustavan noudattaminen ja luominen, erilaiset tarpeet-

tomat siirrot varastojen ja prosessien välillä. (Liker 2006, 29)

Tarpeeton varastointi

Tarpeettomasta varastoinnista aiheutuu kuljetuskustannuksia, resurssivarausta ja va-

rastointikustannuksia, ja se pidentää tuotteen läpimenoaikaa. Varastointitarve johtuu

tuotannon epätasapainosta ja epävakaudesta. Epävakaus voi johtua alihankkijoiden

heikosta laadusta, vioista väline- ja laiteoston epäluotettavuudesta ja pitkistä asen-

nusajoista. Tavoite on varastoida vain tarpeellinen määrä tuotteita. Leanin mukaan

tulisi siirtyä Imuohjattuun tuotantoon tai suoraan yksiosaiseen virtaukseen, jossa väliva-

rastoja ei ole. Imuohjatussa tuotannossa tuotetaan vain tarpeelliset tuotteet. Yksiosai-

sessa virtauksessa kokonaisuus toimii yhtenä pitkänä toimitusketjuna. (Liker 2006,

21,106)
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Viat

Virheellisten osien tuottaminen ja siitä aiheutuva korjaaminen, muotoilu, uudelleentyös-

täminen, pois heittäminen, korvaavan tuotteen tuottaminen tai hankinta ja sen tarkastus

kuluttavat rahaa, aikaa, resursseja ja aiheuttavat näin ollen hukkaa. Vääränlaisten ja

turhien työkalujen hankinta ja käyttö aiheuttaa hukkaa työmailla. Vääriä työkaluja käy-

tettäessä myös virheiden riski kasvaa ja työn tehokkuus kärsii. Työkalut tulisikin valita

aina kohteen mukaan. Leanin mukaan järjestelmiin ja toimintatapoihin tulisi luoda no-

peasti vikoihin ja ongelmiin reagoiva järjestelmä. Tämä on osa ajattelutapaa, jossa laa-

tu pyritään korjaamaan kerralla kuntoon. (Liker 2006, 29,38)

Työntekijöiden hyödyntämätön potentiaali

Työntekijöiden parannusehdotusten, ideoiden, ajan, taitojen ja oppimismahdollisuuksi-

en käyttämättä jättäminen on hukkaan heitettyä potentiaalia ja heikentää näin proses-

sin tehoa. Leanin periaatteen yhdeksän (Liker 2006, 39) mukaisesti organisaation tulee

kehittää ja kouluttaa henkilöstöä toteuttamaan yrityksen filosofiaa. Toimintojen välisiä

ryhmiä voidaan käyttää tunnistamaan ongelmia ja parantamaan laatua ja tuottavuutta.

(Liker 2006)
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3 TUTKIMUSKOHTEEN VALINTA

3.1 Tutkimusongelma

Tutkimusongelma tässä työssä on rakennustyömaan aikataulutuksen, aikatauluseu-

rannan ja ennustettavuuden parantaminen. Toimeksiantaja etsi tapoja, jolla voitaisiin

parantaa edellä mainittuja toimintoja työmaa-aikataulutuksen osalta. Tavoite oli tehos-

taa johtamista paremman seurannan avulla. Avoimuuden ja läpinäkyvyyden kautta

tavoiteltiin parantunutta ennakoitavuutta, tarkentunutta aikataulujen paikkansa pitävyyt-

tä ja realistisen kokonaisnäkemyksen muodostumista aikataulun suhteen.

Tutkimus toteutettiin osana käynnissä olevaa projektia. Projektin aikana esiteltiin use-

ampia Lean-menetelmiä projektin eri osa-alueille ulkopuolisen konsultin toimesta. Eh-

dotetut toimintatavan parannukset esiteltiin molemmille osapuolille, jotka joko hyväk-

syivät tai hylkäsivät ehdotuksen. Yksi menetelmistä oli tahtiaikataulu ja tahtituotan-

toajattelutapa (Kuva 2). Ulkopuolinen konsulttitoimisto käynnisti tutkimuksessa hyödyn-

netyn aikataulutuskäytännön jo ennen tutkimuksen alkua. Tätä prosessia jatkettiin ja

tutkimus muodostettiin tätä myötä tahtituotannon ympärille. Työ suoritettiin projektissa

päivittäisen työn lomassa havaintoja tehden ja kokemusperäisyyteen nojautuen.

Kuva 2. Toimintatapa osaksi projektia.

3.2 Toimintatapavertailu

Tutkimukselle otollisia ympäristöjä oli projektissa oikeastaan vain kaksi kappaletta. Ta-

voite oli saada näkemys työmaan toimintatavoista ja päivittäisestä työstä. Rajapintoihin

oli myös hyvä päästä kiinni riippuvuuksien selvittämiseksi. Kenttätöiden tapahtumiin

liittyvät työyhteisön kommunikaatio, järjestelmät ja toimintatavat olivat tärkeä osa selvi-

tystyötä, joilla pyrittiin saamaan kokonaiskuva tapahtumista.
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3.2.1 Työmaan päivittäispalaverit

Jokaisen urakoitsijan edustajat olivat läsnä koko työmaan päiväpalavereissa. Palave-

reissa kerrottiin esimerkiksi tulevista katkoksista työmaalla, kuljetuksista ja muista ylei-

semmistä asioista. Palavereissa haettiin selkeyttä visualisoinnin kautta merkitsemällä

esimerkiksi magneeteilla työkohteet ja päivittäiset miesvahvuudet seinällä olevaan tau-

luun, jossa kuvattiin koko työmaata (Kuva 3). Palavereissa ei keskitytty yksityiskohtai-

siin asioihin vaan yleisesti korkeammalla tasolla työmaan resursointiin ja siihen missä

töitä tehdään ja monenko ihmisen toimesta. Konfliktit ja turvallisuuden vaarantavat alu-

eet pyrittiin tunnistamaan, mutta niistä ei keskusteltu näissä palavereissa kuin informa-

tiivisesti. Läsnä oli iso määrä ihmisiä, joista jokaiselle oli varattu hyvin rajattu aika, joten

vapaalle keskustelulle ei ollut tilaa. Juurisyyt jäivät tämän takia selvittämättä.

Kuva 3. Työmaan päiväpalavereissa käytetyssä seurantataulussa esitettiin koko työ-
maa yhtenä kokonaisuutena.

3.2.2 Tahtipalaverit

Tahtipalavereissa keskityttiin vain rajattuun osaan työmaata verrattuna työmaan päivä-

palavereihin (Kuva 4). Tahtipalaverien aiheeksi valittiin kriittisellä polulla oleva työkoh-

de tai kokonaisuus. Kaikkia työmaan alueita ei nähty järkeväksi seurata samalla tark-

kuudella, sillä palaverikäytäntö vie aikaa urakoitsijoiden päivittäisestä työstä. Valitulla

alueella työskenteli kuitenkin monia urakoitsijoita samanaikaisesti, joten konflikteja ja

päällekkäisyyksiä pyriittiin välttämään tahdittamalla työtä. Rajatun alueen etuna oli
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myös pienempi osallistujamäärä, joka antoi aikaa vapaammalle keskustelulle ja juu-

risyiden selvittämiselle sekä ratkaisemiselle. Korjaavista toimenpiteistä pystyttiin kes-

kustelemaan ja sopimaan yhdessä hyvin yksityiskohtaisella tasolla.

Seuraavassa kappaleessa esiteltävä tahtiaikataulupalaveri valikoitui toimintatavaksi,

koska sen todettiin olevan tarpeeksi yksityiskohtainen tapa seurata ja ohjata työtä työ-

maalla. Tämä toimintatapa myös toimii parhaiten tuntisopimuksella olevien urakoitsijoi-

den ohjauksessa, joita esimerkkityömaalla oli useita.

Kuva 4. Tahtipalaverien tahtipalavereissa seurattiin vain rajattua aluetta aluetta työ-
maasta.

3.3 Tahtiaikataulutus

Tahtiaika on tuotannon käsite, joka kuvaa työvaiheiden kestoa virtausperiaatteella toi-

mivassa ympäristössä.

Tahtiaikatuotannon toteutus etenee pelkistetysti neljässä vaiheessa:

I. Kerätään informaatio prosessista, sen vaiheista, työvaiheiden järjestyksestä ja

kestoista.

II. Jaetaan valittu alue sopivan kokoisiin pieniin osiin tai toistuviin alueisiin, jotka

toimivat tahtiaikasuunnittelun yksiköinä, eli tahtialueina.

III. Määritetään tuotannon tahtiaika (etenemisnopeus) hitaimman työvaiheen mu-

kaan
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IV. Tasoitetaan työvaiheet määritetyn etenemisnopeuden mukaan: Tasaustyöka-

luina resurssien mitoitus ja työaika. Yllätysten ilmetessä korjataan, esimerkiksi

lisävuorojen käytöllä tai viikonlopputyöllä. (LCI 2015)

Koko projektin siirtäminen osaksi tahtiaikataulua

Tehokkaimmillaan koko projekti tahditetaan. Tahdituksen tavoitteena on yhdistää mate-

riaalitoimitukset ja suunnitelmat etenemistahtiin. Hyvällä suunnittelulla pyritään mahdol-

lisimman täsmällisiin toimituksiin. Tämä on mahdollista hyvän ennakoitavuuden ansios-

ta.  Esimerkiksi hankintojen toimituksia voidaan pyrkiä viivästyttämään tai nopeutta-

maan viimeisimmän tilanteen mukaisesti. (Liker 2006)

Tahtipalavereissa aikataulutusprosessia kehitetään jatkuvasti paremmaksi: tehdään,

tarkastetaan, selvitetään ongelmien syyt ja ratkaistaan ne, tutkitaan ja muutetaan toi-

mintatapaa, mikäli etenemistä voidaan nopeuttaa kokonaisuutena. Korjausrakentami-

sessa ja korjausprojekteissa yleensäkin on paljon työvaiheita, joissa on toistuvia työ-

vaiheita, kuten putkiasennukset, rakennustekniset työt, kaapelihyllyjen asennukset ym.

Näihin soveltuu tahtituotantoperiaate, jossa tasaisesti etenevän liukuhihnan korvaa

tehtäväjono, jossa oikein mitoitetut ja kestoltaan tasatut työvaiheet seuraavat toisiaan.

(Liker 2006, 23, 246, 263; LCI 2015)

Tavoite

Tahtiaikasuunnittelun avulla tuotannonsuunnittelu viedään merkittävästi tarkemmalle

tasolle ja sitä viestitään ja ohjataan visuaalisten menetelmien avulla (Kuva 5). Ensisi-

jainen tavoite on saavuttaa tasainen ja ennakoitava tuotantotahti, joka mahdollistaa

tarkat toimitukset ja logistiikan suunnittelun. Tällä toiminnalla poistetaan hukkaa ja pa-

rannetaan prosessin tehokkuutta. Kun pullonkauloja poistetaan pysyvästi päivitettyjen

työtapojen avulla, myös läpimenoaikaa lyhentyy. Tuotannon suunnittelussa ja jatkuvas-

sa parantamisessa voidaan käyttää työntutkimuksesta tuttuja mittaus- ja seurantame-

netelmiä, esimerkiksi erittäin yksityiskohtainen seurantatyökalu aikataulun yhteyteen.

Oleellista on tuotantoprosessin avoimuus ja seurattavuus niin, että kaikki tuntevat ta-

voitteet ja tietävät miten niihin päästään. Ohjaustiedon viemisessä kentälle ja seuran-

nassa hyödynnetään visuaalisia menetelmiä. (LCI 2015; yrityksen sisäinen materiaali

2018)
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Kuva 5. Esimerkki optimitilanteen tahtiaikataulusta.

3.4 Muita aikataulutustekniikoita tahtiaikataulun tueksi

Janakaavio-aikataulu

Janakaavioaikataulu, eli Gantt-kaavio (Kuva 6) on aikataulutustapa, jossa pystyakselilla

esitetään kukin tehtävä omana rivinään. Vaaka-akselilla kuvataan aikamäärettä. Jokai-

sella tehtävän rivillä on jana, joka kuvastaa tehtävää ja sen kestoa aloitus- ja lopetus-

päivineen. Tehtävät voidaan linkittää erilaisilla riippuvuuksilla. Janakaavioaikataulun

etuna on selkeys ja helppolukuisuus. Työn edistymää voidaan kuvata värein palkin

sisällä tai prosentein palkin edessä. Janakaavio-aikataulu toimii pääaikataulutasolla

hyvin, mutta ei palvele kriittisen polun työseurantaa tarpeeksi tarkasti. Työsuunnitelman

virtaviivaisuuden visualisointi olisi ollut haastavaa puutteellisen kuvaustavan takia. (Pe-

lin 2011, 123)

Kuva 6. Esimerkki janakaavio-aikataulusta.
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Tapahtumakaavio-aikataulu

Tapahtumakaaviossa (Kuva 7) esitetään projektin etappeja tai tapahtumia. Kyseessä

on milestone-aikataulu, joka ei esitä tehtäville kestoja, vaan yksittäisiä päivämääriä.

Päivämäärät voivat olla esimerkiksi tilauspäivämääriä, aloituspäivämääriä tai lopetus-

päivämääriä. Suurimpia puutteita ovat riippuvuuksien puuttuminen, tehtävien kriittisyy-

den tai pelivaran esittämättä jättäminen. Tämä aikataulumuoto toimii ylimmän johdon

työkaluna, sillä siitä selviävät tärkeimpien päivien ajankohdat. Tätä aikataulumuotoa

voidaan esittää janakaavio-aikataulun ylätasolla. Esitystapa on päärakenteeltaan sa-

manlainen, kuin janakaavio-aikataulussa. (Pelin 2011, 124)

Kuva 7. Esimerkki tapahtumakaavio-aikataulusta.

PERT-kaavio

PERT-kaaviosta (Kuva 8) on helppo tarkastaa tehtävien riippuvuuksia. Kaavion avulla

voidaan visualisoida tehtävien riippuvuuksia ja siirrellä helposti tehtäviä eri suuntiin.

Esitystapa ei täyttänyt tutkimuksessa haluttua tasoa, sillä aika- ja tehtäväpalkkeja ei

ole. Tapahtuma-kaaviossa kortti sisältää aloitusajan, lopetusajan, keston ja tehtävän.

MS-Project ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuden ajaa PERT-kaavion ulos Gantt-kaaviosta

yhdellä klikkauksella. PERT-kaavio onkin lähinnä hyvä tarkastustyökalu Gantt-kaavion

tueksi. (Pelin 2011, 125)
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Kuva 8. Esimerkki PERT-kaaviosta.

Toimintaverkko (lohkoverkko, nuoliverkko)

Toimintaverkko on graafinen kuvausmenetelmä, jossa tärkeimmät tehtävät, tapahtumat

ja niiden väliset riippuvuudet esitetään. Toimintaverkko-esitystapa on hyvin samankal-

tainen PERT-kaavion kanssa. Lohkoverkossa ei esitetä muuta tietoa, kuin tehtävän

luonne (Kuva 9). Lohkokaavion esitystapa on parhaimmillaan, kun aikataulua ollaan

luomassa tyhjästä. Tehtävätasolla loogisten riippuvuuksien esittäminen lohkoverkon

kautta on selkeää. Se ei kuitenkaan palvellut tahtiaikataulun vaatimalla tasolla aikatau-

lutuskäytäntöjä. (Pelin 2011, 126, 127)

Nuoliverkkoa (kuva 10) käytettäessä saadaan lohkokaavion lisäksi esitettyä kriittinen

tehtäväketju sekä pelivarat. Nuoliverkko on hyvä työkalu analysointiin ja erilaisten to-

teutustapojen tutkimiseen, sillä siinä voidaan kuvata myös eri tehtävien välisiä riippu-

vuuksia ja aikaehdollisuuksia. Aikaehdollisuus tarkoittaa tehtävän riippuvuuden ja val-

mistumistavoitteen välistä vapaata aikaa.   Nuoliverkkoa voidaan pitää aikataulun run-

kolinjana, missä on vain oleellinen tieto. Yksityiskohtaisuutta vaativaan päivittäisjohta-

miseen sen ei todettu sopivan, mutta aikataulua luodessa tämä malli toimii selkeänä

esitystapana kun vertaillaan eri aikataulurunkovaihtoehtoja. (Pelin 2011, 126, 127)

Kuva 9. Esimerkki toimintaverkko-kaaviosta.
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Kuva 10. Esimerkki nuoliviiva-kaaviosta.

Tuotantoaikakaavio (Vinoviiva-aikataulu)

Tuotantoaikakaaviossa (Kuva 11) kuvataan aikaa ja tuotantomääriä, esimerkiksi kuuti-

oita ja neliöitä. Pystyakselilla esitetään mitattava yksikkö. Vaaka-akselilla kuvataan

aika. Viivan kulmakerroin kuvaa tuotetun neliömäärän tehokkuutta suhteessa aikaan.

Viivoja tulkitaan tehokkuuden mittareina: mitä pystympi viiva, sitä suurempi tuotto suh-

teessa aikaan.

Tätä aikataulumallia ei pidetty hyvänä vaihtoehtona päivittäiseen seurantatyöhön. Työ-

kalun käyttöä olisi voitu soveltaa esimerkiksi valmiusasteen mittauksessa kerran vii-

kossa tai kuukaudessa raportin yhteydessä, jolloin kullekin tehtävälle olisi annettu esi-

merkiksi seurattava kokonaisneliömäärä rakennuksessa. (Pelin 2011, 134)

Kuva 11. Esimerkki tuotantoaikakaaviosta.
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3.5 Aikataulutustavan valinta

Kun tahtiaikataulutusvastuu siirrettiin tekijältä toiselle, tarjoutui mahdollisuus päivittää

työkaluja. Valmiita ohjelmistoja oli tarjolla seuraavasti: Primavera, MS-Project ja Excel.

Primavera tai MS-Project olisivat saattaneet helpottaa päivitystyötä automatiikan kaut-

ta, mutta näiden ohjelmistojen käyttäjiltä vaaditaan tiettyä erityisosaamista. Lisäksi

esimerkiksi Primaveran lisenssejä oli käytössä rajattu määrä. Työtä päätettiin tämän

perusteella tehdä Excel-pohjalla koska sen hallinta on yksinkertaisempaa. Excel ei

vaadi erillisiä lisenssejä. Tämä mahdollistaa toiminnan laajentamisen useammalle hen-

kilölle.
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4 TUTKIMUKSEN KÄYNNISTÄMINEN

4.1 Pohjatyö ja tavoitteet

Tutkimus sidottiin tahtiaikataulutuksen ja sen palaverikäytäntöjen ympärille. Tämän

tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mitkä asiat ja keinot edesauttoivat aikataulussa

pysymistä ja töiden saamista valmiiksi ajallaan. Tahtiaikataulutus käynnistyi koulutuk-

sella. Koulutuksen jälkeen tarkoituksena oli jatkaa tehokasta toimintaa konsulttien pois-

tuessa projektista. Koulutuksen aikana luotiin Lean-arvopohjaa, joka koostui mm. seu-

raavista asioista:

 Järjestelmällisyys

 Tavoitteellisuus

 Selkeät ja yksinkertaiset toimintatavat

 Selkeät roolit ja vastuut

Päivittäinen toiminta nojautui PDCA-malliin. (Liker 2006, 23, 264, 263) Jokaisena aa-

muna annettiin käskynjako, jossa eriteltiin työkuorma ja päiväkohtaiset tavoitteet. Työ-

kuorman hyväksyi ryhmänvetäjä. Palavereihin osallistuvien koulutettavien ja kouluttaji-

en tuli esittää itselleen päivittäin seuraavanlaisia kysymyksiä:

 Mitä minä aion tehdä tänään?

 Miten aion sen tehdä?

 Onko työkuormani riittävä?

 Onko työkuormani liian suuri?

Työpäivän päätteeksi käytiin läpi suoritettu työ. Suunnitellun ja toteutuneen työn vertai-

lun jälkeen sovittiin mahdollisista korjaavista toimenpiteistä. Kyselypaketti eteni seu-

raavasti:

 Mitä päivän aikana saatiin tehtyä?

 Mitä ei saatu tehtyä?

 Miksi ei saatu tehtyä?

 Korjaavat toimenpiteet työn loppuun saattamiseksi?
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 Uusi työn valmistumisaika?

Juurisyyn löytäminen keskustelun ja kysymysten kautta onnistui nopeasti. Juurisyyn

selvittäminen viiden miksi-kysymyksen kautta on Lean-mallin mukainen toimintatapa,

jota hyödynnettiin päivittäin. (Liker 2006, 252). Standardoidun ja selkeän koulutuksen

tavoitteena oli saada koulutettavat itse ymmärtämään Lean-toimintatapoja ja viemään

niitä osaksi päivittäistä työtään. Kun toimeksiannon saaja ymmärtää itse miksi tekee

työtään, hän osaa myös kertoa muille miksi toimintatavan muutos on tarpeellinen. (Li-

ker 2006; Leijala 2018)

Koulutuksen jatkuessa korostuivat selkeät tavoitteet. Koulutustasoille määritettiin aika-

taulu. Jaetusta materiaalista selvisivät eri osaamistasot. Koulutus oli jaettu kolmeen

osaan. Neljäs osa ei ollut mukana, koska sitä ei pidetty tavoitetasona.  Karkeasti

osaaminen voitiin jakaa seuraaviin osaamistasoihin:

 1.taso: Päivittäisten normaalien rutiinien hallinta.

 2.taso: Viikoittaisten normaalien rutiinien ja pienien ongelmien ratkaisukyky.

 3.taso: Kokonaisuuksien luoja, sisäänajaja, vetäjä ja ongelmanratkaisija.

 4.taso: Auditoija, mentori, useiden kokonaisuuksien hallitsija, ongelmanratkaisi-

ja, jolla on näyttöä aiemmasta osaamisesta.

Kunkin pätevyystason sisältö oli merkitty yksityiskohtaisesti. Osaamistasojen painoar-

vot eriteltiin tehtävittäin ja työkaluittain. Tämän lisäksi käytiin läpi teoriatunnit ja käytän-

nössä todennettu osaaminen. Koulutusta hoitanut konsulttiyhtiö toimi näin myös oman

organisaationsa kohdalla. Selkeää tavoitetasovaatimusta voidaan pitää jonkinlaisena

valmiina urapolkuna. Koulutettaville asetettiin tavoiteosaamistaso kolme ja sille aikatau-

lu. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Aikataulussa pysymistä seurattiin katselmoinnissa, jossa todennettiin osaamistason

tilanne. Valmiuksia tehtävästä suoriutumiseen seurattiin jatkuvasti, jotta resurssivaihdot

olisivat myös olleet mahdollisia, mikäli koulutettavat eivät olisikaan soveltuneet tehtä-

vään. Tällainen toimintatapa on järkevä, sillä heikosti organisoiduissa ympäristöissä

epäpätevät resurssit pääsevät organisaation päättäviin rooleihin, mikä on toiminnan

kannalta riski. (Pelin 2011, 61-64)

Kun tahtiaikatauluun ja työmaan ohjaukseen liittyvät roolit koulutettavan näkökulmasta

olivat selvät, aloitettiin toiminnan itsenäinen käynnistäminen. Ensimmäiseksi luotiin

projektia mukaileva WBS-rakenne ja työkalut toiminnan rungoksi:
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1) Toimeksiantajan tahtotila

2) Kriittinen polku ja tavoitevalmistumisaika

3) Kriittisen polun sisällä tapahtuvan työn sisältö

4) Kriittisellä polulla työskentelevät osapuolet

5) Projektin nykyinen tilanne

6) Esitelmämateriaali tavoitteen ympärille

7) Aloituspalaveri ja materiaali

8) Päivityspalaveri ja ensimmäinen suunnitelma

9) Toteutuksen aloituspalaveri

10) Päivä – ja viikkopalaverit

11) Seuraavan kriittisen polun suunnitelma

Työkalut:

12) Päivittäisjohtamisen työkalut

13) Päivä- ja viikkoraportti

Tätä runkoa mukaillen työtä pyrittiin tekemään portaittain, jolloin voitiin kullakin portaal-

la tarkastaa oliko tarpeellinen tieto saatu kerättyä.

4.2 Toimeksiantajan tahtotila ja työn merkityksellisyys

Toimeksiantajalla on yleensä selkeä tahtotila tehostaa toimintaansa. Taustalla voi olla

esimerkiksi kiristynyt kilpailutilanne tai yleinen halu katselmoida omaa toimintaa. Kiris-

tyneen kilpailutilanteen sanelemana tuotantoa pyritään optimoimaan. Tahtotilan takana

voi olla myös investoinnin venynyt maksuaika, mikä riskeeraa toimeksiantajan hank-

keen ja tätä myöden monen ihmisen työpaikan ja toimeentulon. Ymmärrys oman työn

merkityksellisyydestä motivoi myös tehostustoiminnasta vastaavaa toimeksiannon saa-

jaa, tutkimuksen tapauksessa tämän työn kirjoittajaa. (Sahimaa 2017)

Aluksi koottiin yhteen argumentteja toimintatavan jalkauttamisen tueksi. Tukikysymyk-

sinä olivat: Miksi toimintatapaa toteutetaan? Miksi vaaditaan tehokkuutta? (Liker 2006;

Leijala 2018)
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4.3 Kriittinen polku ja seurattava alue

Seurattavan alueen valinta tehdään selvittämällä kriittinen polku. Kriittinen polku on

peräkkäin suoritettavien tehtävien muodostama kokonaisuus, jotka on suoritettava ai-

kataulussa, jotta koko projekti ei myöhästyisi. Kriittinen polku selvitetään listaamalla

projektiin liittyvät tehtävät, selvittämällä niiden väliset riippuvuudet ja alue, jota lähde-

tään seuraamaan tarkemmin. Kriittinen polku on tehtävien ketju, joka ei saa myöhästyä

suunnitellusta.

Toimeksiantajan suoraan määrittämä tavoite voi olla muukin, kuin kriittinen polku. Ta-

voite voidaan asettaa muullakin tavalla, kuin vain aikataulun perusteella. Tahtotila voi

olla esimerkiksi käyvä tuotantolinja tai jonkin määritellyn työkokonaisuuden saattami-

nen valmiiksi määräajassa.

Tässä vaiheessa on selvitettävä mitä vaaditaan, jotta työ valmistuu ajallaan:

 Mistä kaikki työ alkaa?

 Missä olemme nyt?

 Mitä oikeasti halutaan?

Pääaikataulu ja aikataulutus ovat oleellinen osa projektia. Aikataulun kautta esitetään

projektin alku ja loppupäivämäärä. Aikatauluun kerätään projektin eri tehtävät ja yhdis-

tetään ne erilaisten riippuvuuksien mukaan. Aikataulutuksen riippuvuuksia ovat esimer-

kiksi: (Pelin 2011, 123)

 Looginen riippuvuus: Selkeä yhtenevyys, työt voidaan suorittaa vain tietyssä

järjestyksessä, joten niillä on looginen riippuvuus.

 Limitysriippuvuus: Jotta tehtävä voidaan aloittaa on toisen tehtävän oltava tie-

tyssä vaiheessa.

 Resurssiriippuvuus: Vaikka tehtävät voisi teoriassa suorittaa rinnakkain, niille on

varattu samat resurssit, jotka siirtyvät tehtävästä toiseen. Resursseja ei siis ole

riittävästi tehtävien päällekkäiseen suorittamiseen.

 Viiveriippuvuus: Tehtävä voidaan aloittaa tietyn ajan jälkeen edeltävän loputtua.

Betonin kuivuminen on kuvastavin esimerkki.

 Kalenteririippuvuus: Aikataulun kalenterissa voi olla tiettyjä vakiintuneita ajan-

kohtia, esimerkiksi lomat ja pyhäpäivät.
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 Irrallinen tehtävä: Irralliset tehtävät eivät ole suoraan linkitettyjä mihinkään toi-

seen tehtävään, vaan ne suoritetaan taustalla ja niitä voidaan siirrellä helposti

toteuman mukaan.

Tarpeesta riippuen tehtäviä yhdistellään kokonaisuuksiksi näitä riippuvuuksia käyttäen.

Aikataulutehtävien sisällä on monia muuttuvia tekijöitä. Tämän takia aikataulutuksessa

käytetään avainlukuja, keskiarvoja ja todennäköisyyksiä. Avainluvut voivat olla työmää-

riä keskimäärin per tehtävä. Faktatietoa on harvoin saatavilla, joten todennäköisyyslas-

kenta on paras vaihtoehto optimaalisen ja pahimman mahdollisen tilanteen välillä. Mitä

enemmän tietoa on saatavilla, sitä tarkemmaksi aikataulua voidaan jalostaa. Turhia

pelivaroja ei kuitenkaan pidä sisällyttää aikatauluun. (Pelin, 2011) Tavoitteena on löy-

tää parhaan mahdollisen tilanteen ja pahimman mahdollisen tilanteen välistä todennä-

köisin tilanne. Näin saadaan ennuste siitä, miten tehtävistä todennäköisimmin suoriu-

dutaan. Käytännössä kuitenkin osa tehtävistä valmistuu etuajassa, osa paljon myöhäs-

sä.

Kriittisen polun selvittäminen on osa aikataulutusta. Monet aikataulutusohjelmat näyttä-

vät oikein tehtyinä kriittisen polun automaattisesti tai sisäänrakennettujen työkalujen

avulla. Kokenut aikatauluttaja näkee ilman ohjelmiakin pullonkaulat ja alueet, mitkä

ovat aikataulussa kriittisellä polulla. Kriittinen polku on tehtäväjana, jossa ei saisi tapah-

tua viivästyksiä. Kriittinen polku saattaa muuttua kesken projektin esimerkiksi hankin-

noista asennustöihin ja toisinpäin. Projektin alkuvaiheen kriittinen polku ei siis välttä-

mättä jatku läpi projektin. Päivitystyö on ensiarvoisen tärkeää, jotta aikataulu pysyy

luotettavana. (Pelin 2011, 123)

4.3.1 Kriittisen työn seuranta

Seurantaa voidaan tehdä aikatauluilla ja raporteilla, jotka toimivat johdon työkaluina.

Tässä tutkimuksessa ongelmana oli johdolle kentältä vietävän tiedon epätarkkuus. Joh-

tavalla organisaatiolla on vastuu ohjata työtä kentällä. Työn johtaminen epätarkan tie-

don perusteella on haastavaa. Työn virtaavuus ja työpanoksen kohdistaminen oikeisiin

asioihin oikeana ajankohtana on ensiarvoisen tärkeää. (Liker 2006; Pierce, D. 2013)

Aikataulun antaman kriittisen polun mukaisesti peilataan saatua informaatiota ja aika-

taulua. Tahtiaikataulun pääasiallinen tavoite on ohjata urakoitsijoita mahdollisimman

tarkasti ja tehokkaasti. Näin varmistetaan asiakkaan maksamalle rahalle paras vastine.
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Hukkatunteja pyritään minimoimaan. Työ tehdään oikeassa järjestyksessä tehokkaan

kontrollin ja jatkuvan seurannan ja ohjauksen ansiosta. Tahtiaikataulutus ja tehokas

seuranta soveltuu parhaiten tuntityösopimustyön ohjaukseen, sillä urakkasopimuksissa

on yleensä saneltu tietyt aikasakot, joita vastaan urakoitsijoiden on tehtävä töitä.

Tahtiaikataulutuksen aikana johtamisvastuu pysyy edelleen valvontaorganisaatiolla,

tahtiaikatauluttajien toimiessa heidän tukenaan informaation välittäjänä. (Pelin 2011;

yrityksen sisäinen materiaali 2018)

4.3.2 Henkilöstön kutsuminen mukaan toimintaan

Selvitystyötä, suunnittelua ja palavereita varten tarvittiin tiedot alueella työskentelevistä

henkilöistä. Tavoitteena oli olla yhteydessä vain tarpeellisiin henkilöihin. Turhien henki-

löiden kutsuminen palavereihin on hukkaa. (Liker 2006, Pelin 2011) Tutkimuksen alka-

essa työmaa oli jo käynnissä, joten tarvittava tieto alueella työskentelevistä urakoitsi-

joista ja valvojista oli helposti saatavilla. Tahtiaikataulutuksen palavereihin kutsuttavien

henkilöiden tuli olla tekemisissä päivittäisen työn kanssa. Yleensä nämä olivat urakoit-

sijan työnjohtajia. Jokaista urakoitsijan työtehtävää valvoi lisäksi työmaavalvoja. Valvo-

jan tehtävänä oli varmistaa työn turvallinen suoritustapa ja työn tehokkuus. Valvojan

vastuisiin kuului päivittäisen työn hyväksyntä allekirjoittamalla tehdyt työtunnit. (Yrityk-

sen sisäinen materiaali 2018; Koskela & Koskenvesa 2018)

Tärkeimmät kutsuttavat osallistujat olivat pääasiassa:

 Urakoitsijoiden työnjohto

 Työmaavalvojat

 Työmaapäällikkö

 Projektipäällikkö

 Aikatauluttajat

 Toimeksiantajan edustaja

Mikäli projekti olisi tutkimuksen tilanteesta poiketen ollut alkuvaiheessa, urakkaneuvot-

teluissa ja tarjouspyynnöissä kannattaisi huomioida tarvittavien sitouttavien toimenpi-

teiden laatiminen sopimuksen liitteeksi. Sopimuksiin tulee kirjata ehdoksi projektin

määrittelemän työmaaohjauksen ja palaverikäytäntöjen noudattaminen. Lisäksi kannat-

taa vaatia urakoitsijoita toimittamaan omat urakka-aikataulut riittävän yksityiskohtaisella
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tasolla. Mikäli mahdollisuus on, kannattaa myös tiedustella tarkkaa resurssisuunnitel-

maa aikataulun liitteeksi.

Tutkimuksen kannalta tärkeitä esitettäviä kysymyksiä olivat:

 Ketä urakoitsijoita alueella on töissä?

 Kuka urakoitsijoista vastaa mistäkin tehtävästä?

 Liittyykö työhön tukitoimintoja?

 Kuka työtä valvoo?

 Kuka hyväksyy päivittäisen tehokkuustason?

4.4 Projektin nykytila

Tilanteen ymmärtämiseksi on tutkittava työtä kokonaisuutena. Lean kutsuu kokonai-

suutta virtaukseksi. (Liker 2006, 7-8, 21) Tämä tarkoittaa käynnissä olevan työn seu-

raamista läheltä ja muistiinpanojen tekemistä. Virtaus eli työ oli esimerkkitapauksessa

käynnissä kokonaisuutena. Selkeän kokonaiskuvan saamiseksi tehtiin kenttäkatsel-

muksia ja epävirallisia haastatteluja. Kenttäkatselmukset ja haastattelut tehtiin kunkin

kohdealueen vastaavan henkilön kanssa.

Tahtiaikataulutuksesta vastaavalla tekijällä tuli olla kattava näkemys työskentelykoh-

teen toimintatapojen perusrakenteesta ja kriittisimmistä kohteista. Hyvän näkemyksen

saamista projektin yleistilanteesta tukivat dokumenttien osalta esimerkiksi organisaa-

tiokaavio, pohjapiirustukset, prosessikuvaus, pääaikataulu, projektisuunnitelma ja tuo-

tantosuunnitelma. Myöhemmässä vaiheessa hyödyksi olivat muut tarkemmat doku-

mentit, kuten laite- ja linjaluettelo ja muut suunnitteluun ja toimintaan liittyvät  dokumen-

tit.

Kattavan näkemyksen saamiseksi piti haastatella myös prosessin ulkopuolisia ihmisiä.

Laajalla useamman organisaatiotason kattavalla haastattelulla saadaan eri näkökulmia

toimintatapojen nykyisestä tilanteesta. Tiedon keruuta tehtäessä esitetään samat tut-

kimusongelmaan liittyviä kysymykset kaikille organisaation tasoille:

 Miksi aikataulujen ennustettavuus on heikkoa?

 Onko edistymäseurannan kautta saatu informaatio riittävällä tasolla?

 Onko resurssikoordinointi tehokasta ja riittävällä tasolla?

 Ovatko sisäiset prosessit ja yhtenevyydet kaikille osapuolille selvät?
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 Ovatko dokumentit tai ohjeet ajan tasalla?

 Ylläpidetäänkö toimintaprosessin sisällä ohjausta?

 Seurataanko työn edistymää riittävän tarkasti?

 Onko selkeät prioriteetit määritelty eri osapuolille?

 Onko kriittinen polku tarpeeksi yksityiskohtaisella tasolla?

 Ovatko toimintatavat selkeät?

4.5 Esitelmämateriaalin laadinta

Kun tilannekuva on selkeä, laadittiin sen perusteella materiaalit aloituspalaveria varten.

Aloituspalaveria voidaan kuvata myös käynnistysseminaariksi. Tavoite on luoda selkeä

mielikuva toimintatavasta ja perustella se kaikille osapuolille toimivana työkaluna työ-

maan toiminnan seurannan ja ohjauksen tukena. Hyvä pohjatyö auttaa jatkossa toi-

minnan ylläpidossa, kun kaikki ymmärtävät kyseessä olevan kaikkia osapuolia palvele-

van toimintatavan.

Tutkimuksessa käytetty esitysmateriaalin esimerkkiagenda sisälsi seuraavat perusasi-

at:

I. Tahtiaikatauluttajan esittely

II. Sidosryhmien esittely (kiertävä, kuka olen ja mitä teen ja mistä vastaan)

III. Tahtiaikatauluttajan tekemä esittely aihealueesta (esimerkissä tahtituotanto,

Lean). Esittelyn on hyvä sisältää esimerkkejä toteutuneista projekteista tai

vastaavaa dataa joka tukee toimintatavan järkevyyttä.

IV. Perustelut (toimeksiantajan tahtotila ja tavoite)

V. Mitä kutsutut henkilöt hyötyvät toimintatavasta verrattuna nykytilanteeseen

(Ennustettavuus, ongelmanratkaisu, työn ketjutus, läpinäkyvyys, informaati-

onkulku, priorisointi)?

VI. Toimintatavan tarkempi esittely (Tahtiaika, tahtialue, päivittäinen työ)

VII. Työkalujen esittely

VIII. Pääaikataulun ja tilanteen tarkastelu yhdessä

IX. Ensimmäisen datan keräys

Agendan mukaisesta lähtökohdasta siirrytään tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin,

joista ensimmäinen on interaktiivinen suunnittelu. (Pelin 2011; Yrityksen sisäinen mate-

riaali 2018)
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT

5.1 Interaktiivinen suunnittelu

Jokainen projekteissa mukana ollut osaa luetella ongelmia ja kustannuksia, jotka ai-

heutuvat heikosta suunnittelusta. Valmiita rakenteita on saatettu joutua purkamaan,

laitteita on jouduttu odottamaan, piirustukset ovat olleet virheellisiä tai niihin on tullut

muutoksia. Suunnittelun liioittelukin on mahdollista, mutta sitä tavataan hyvin harvoin.

(Pelin 2011)

Eri tutkimuksissa on todettu suunnittelun lyhentävän projektin toteutusaikaa useita

kymmeniä prosentteja. Jos töitä tehdään työpäivän ajan, projekti edistyy yhden työpäi-

vän verran. Jos projektisuunnitelman tai tässä tapauksessa  tahtisuunnitelma tehdään

hyvin, vaikutus projektin valmistumiseen voi olla päiviä tai jopa kuukausia. On pyrittävä

asettamaan tärkeät työt kiireellisten edelle. (Pelin 2011)

Interaktiivinen suunnittelu palaverikäytäntö toimii apuna aikataulua laadittaessa, sillä

palavereissa jokaisen tehtäväalueen ammattilaiset ovat jakamassa tietotaitoaan. En-

simmäinen aikataulu on lähtökohta, josta edetään kohti mahdollisimman todenmukaista

aikataulua. Jokaisella sidosryhmällä on oikeus kommentoida ja keskustella yhdessä

suunnitelman realistisuudesta. Vaikuttamismahdollisuus sitouttaa sidosryhmiä tavoittei-

siin. Aikataulua tarkasteltaessa on mentävä yksityiskohtaiselle tasolle, jotta ymmärre-

tään mitä ollaan tekemässä. (Pelin 2011; Frago 2017)

5.2 Yksityiskohtainen aikataulutus ja seuranta

Tahtiaikataulutuksen kautta päästään tutkimaan oikeaa yksityiskohtaista tekemistä

työmaalla. Tarkemman ja todellisen informaation saaminen on erityisen tärkeää, sillä

epätarkka päätasolla oleva edistymäraportointi (Kuva 12) johdolle johtaa epätarkkaan

töiden ja resurssien priorisointiin ja johtamiseen. (Pierce, D. 2013)
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Kuva 12. Esimerkki hajauttamattomasta pääaikataulusta.

Epätarkkuuteen voidaan pureutua pilkkomalla kokonaisuuksia pienempiin osiin, jolloin

tehtävien osakokonaisuudet aukeavat seurattaviksi osa-alueiksi. Mitä tarkemmalle ta-

solle työtehtävien erittelyssä mennään, sen luotettavampaa ja tarkempaa tietoa kentäl-

tä saadaan. Käytännön tilanne voi olla, että osa töistä on saattanut seisahtua, töitä

tehdään päällekkäin tai tehdään satunnaisessa järjestyksessä. Työ voi olla katkonaista

ja tehottomasti resursoitua. Vastuualueet voivat olla epäselviä tai vaihtuvia, suunnitte-

lukuvissa voi olla puutteita tai epäselvyyksiä.

Tahtiaikataulutuksessa tehtäväkokonaisuuden osuudet paloitellaan pieniin kokonai-

suuksiin, jotka ovat aluekohtaisia työsuoritteita. Tehtäväalueet eli tahtialueet pyritään

luomaan kestoltaan mahdollisimman samankokoisiksi. Tämä tehdään siksi, että virtaus

alueiden läpi olisi tasaista. (Liker 2006, 94.) Muuttuvana tekijänä työn virtauksen tasoit-

tamisessa on resursointi. Korjaavina työtä tasoittavina toimenpiteenä voidaan teettää

esimerkiksi lisävuoroja tai viikonlopputöitä. Tavoite on saada työalue valmiiksi yhden

tahdin tai korjaavien toimenpiteiden avustamana seuraavalle tekijälle suunnitellusti.

(Yrityksen sisäinen materiaali 2018)
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Kuva 13. Esimerkki tahtiaikataulusta optimitilanteessa. Tällainen tahtiaikataulu muo-
dostuu, mikäli kyse on liukuhihnamaisesta työstä.

Tahtiaikataulussa alueet esitetään aikataulun pystyakselilla allekkain. Vaaka-akselilla

kuvataan aikaa. Aikatauluun muodostetaan tehtäväjonoja. Tavoitteena on luoda jatku-

mo, jossa tahtialue odottaa tekijää, mutta tekijä ei odota aluetta. Aina on vapaita paik-

koja missä tehdä työtä. Optimitilanteessa työryhmät siirtyvät eteenpäin tasaiseen tah-

tiin vapauttamalla alueensa seuraavalle ryhmälle. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Optimitilanne-esimerkki (Kuva 13) selventää tällaista tilannetta. Tahtialueen työstä suo-

riudutaan 1 tahdin aikana. Työmäärät ja työn luonne ovat tasaisia. Työ on tasapainotet-

tu resurssien avulla. Virtaus on saatu tasaiseksi ja tehtävät ovat tasapainossa. Tällai-

nen tilanne toteutuu kun työ on toistuvaa ja liukuhihnamaista. Aikataulutuksen lähtö-

kohtana on tällainen tilanne, josta aikataulusuunnittelu käynnistetään. Tukena toimii

visualisoiva aluekartta (Kuva 13), mihin tahtialueet on jaettu selkeästi työjärjestykseen.

(Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Kuva 14. Esimerkki aluerajauksesta.
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Tahtialueet rajataan sijoituskaavioon (Kuva 14) kuvaamaan työalueita. Kiintopisteet

ovat yleensä fyysisiä elementtejä, esimerkiksi laitteita tai muita kohtuullisen suuria työ-

määriä sisältäviä kohteita. Tavoite on, että työ on tehtävissä tahdin aikana alueen sisäl-

lä. Esimerkkitapauksen työmaalla jotkin osa-alueet jouduttiin siirtämään kahteen vuo-

roon, jotta päivätason aikataulut pitäisivät. Yllättävien käänteiden varalle on olemassa

korjaavina toimenpiteinä juuri tämän kaltainen resurssien lisääminen tai vuorojen li-

sääminen. Myös viikonlopputyön teettäminen on yksi korjaava toimenpide. (Yrityksen

sisäinen materiaali 2018)

Kuva 15. Esimerkki käytännön tahtiaikataulusta, missä työ ei ole liukuhihnamaista.

Käytännön esimerkki (Kuva 15) kertoo todellisen esimerkin työmaaolosuhteista. Tahti-

alueen läpi mennään erilaisilla läpimenoajoilla, koska työtä ei ole muuten pystytty suo-

rittamaan yhden tahdin aikana edes resursseja lisäämällä. Tahtialueelle ei yksinkertai-

sesti saatu joidenkin tehtävien osalta lisättyä resursseja tarvittavaa määrää. Tilannetta

kuvastaa ehkä parhaiten tilanne, jossa yritetään mahduttaa viiden hengen autoon 12

henkilöä. Yksittäinen työkokonaisuus ”z” on tämän takia siirretty kahteen vuoroon mui-

den jatkaessa yhdessä vuorossa. Toinen perustelu on, että tämän tehtävän aikana

saattaa paljastua lisätyötä, mihin on pystyttävä reagoimaan mahdollisimman nopeasti.

Kokonaisuutena työmäärät ja työn virtaus ovat kuitenkin suhteellisen tasaisia ja enna-

koitavuus säilyy. (Yhtiön sisäiset materiaalit. 2018.)
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Kuva 16. Käytännön tahtiaikataulun visualisointi.

Vinoviivat yhdistettynä tahtiaikatauluun (Kuva 16) helpottavat kuvastamaan työn tasai-

suutta. Kulmakertoimet pyritään pitämään vakioina ja ne kuvastavat virtausta alueiden

läpi. Alueelta toiselle siirrytään tasaisin väliajoin, eikä montaa aluetta suoritetta samalla

tahdilla. Ainut poikkeus ovat viimeinen työvaihe, mitä tehdään kokonaisuuksina. Tällai-

nen irtonainen työkokonaisuus voi olla esimerkiksi tarkastustyötä tai tukitoimintoja.

Nämä tehtävät eivät ole kriittisiä kokonaisuuden kannalta ja voivat aikataulussa tulla

tehtäväksi sitä mukaa, kun kokonaisuudet valmistuvat. (Yrityksen sisäinen materiaali

2018)

Tahtiaikataulutuksen haasteena on saada työ urakkasopimuksella olevien ja tuntityö-

sopimustekijöiden välillä sovitettua yhteen. Aikatauluja voidaan myös pyrkiä priorisoi-

maan urakoitsijan oman resurssisuunnittelijan kanssa. Usein urakkasopimuksen taka-

na olevat resurssisuunnittelijat ovat oman alansa oikeita osaajia, heillä on todella tark-

ka näkemys yksittäisten työtehtävien vaatimasta työpanoksesta ja muista tarpeista.

Tahtiaikataulutuksen päivä- ja viikkopalaverit antavat mahdollisuuden keskustella työn

yhteensovittamisesta työmaapalaverien tapaan. Yhteensovittaminen on yksi tahtiaika-

taulutuksen eduista. Tavoite on, että tahtialueella on kerrallaan vain yksi toimija. Mikäli

Tahtialueen lähellä työskentelevien tehtävät aiheuttavat toisella alueella työskentelevil-

le haittaa, voidaan asioista keskustella palavereissa ja pyrkiä yhteen sovittamaan työ

parhaan mukaan. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Työn selkeää virtausta kuvataan tahtialuekartalla (Kuva 17). Tällä tavoin voidaan visu-

alisoida työjärjestystä, jota tahtiaikataulun tehtäväkokonaisuudet noudattavat. Selkeä

priorisointi ja työn ohjaus helpottavat päivittäisjohtamista huomattavasti, sillä tavoitteet

ja työjärjestykset ovat selkeät kaikille osapuolille. Visualisointi auttaa myös asioiden

esittämistä päivittäisten ongelmatilanteiden sattuessa. (Yrityksen sisäinen materiaali

2018)
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Kuva 17. Esimerkki päivitetystä aluekartasta työjärjestyksellä (”tahtikartta”).

Aikataulua varten tehtävä työn paloittelu tarkoittaa sitä, että työ pilkotaan ja eritellään

yksityiskohtaisesti. Arviointi tehdään kullekin pienelle työmäärälle erikseen. Menetelmä

antaa kohtuullisen tarkkoja arvioita, mutta on työläs. Paloittelumenetelmää käyttäen

liika optimistisuus karsiutuu pois ja työmäärät kasvavat verrattuna muihin menetelmiin.

Tahtiaikataulussa hyödynnettiin paloittelumenetelmää. Kestojen arviointi jäi tekijöille

itselleen, koska he tuntevat oman työnsä parhaiten. Tämä on interaktiivisen suunnitte-

lun tuoma etu, joka luo myös tarkkuutta aikatauluihin. (Pelin 2011; yrityksen sisäinen

materiaali 2018) Kun tahtiaikataulun työmäärien ja kestojen arviointia tehdään, kannat-

taa noudattaa todennäköisyysajattelua. Tällä tarkoitetaan sitä, että arviovirheet kumoa-

vat toisensa. Jos yhdessä tehtävässä arvio osoittautuu liian pieneksi, niin jossain toi-

sessa arvio on liian suuri. Tämä usein laiminlyödään ja annetaan kaikille tehtäville op-

timistisia arvioita. Arvioihin ei kuitenkaan tule sisällyttää ylimääräisiä ajallisia varauksia.

Jatkuvan parantamisen keinoin aikataulua viedään kohti todellista tilannetta. (Yrityksen

sisäinen materiaali 2018)

Tahtiaikataulun kestojen kommenttikierroksia tehdään tarvittaessa useita. Kommen-

tointia voidaan tehdä erilaisilla tavoilla. Selkein tapa ovat palaverit. Muita tapoja ovat

esimerkiksi sähköpostikommentointi tai seinälle tulostettava kommentointimateriaali.

Vaihtoehtoisilla tavoilla kukin osapuoli voi käydä kommentoimassa aikataulua itselleen

sopivaan aikaan. Kommentointimahdollisuuden tavoitteena on luoda tilanne, jossa kai-

killa on yhteinen tavoite. Tavoitteen saavuttamiseksi suoritettaviin tehtäviin ja aikatau-

luun on saanut vaikuttaa jokainen osapuoli. Asioista sovitaan aina yhdessä. Selkeät
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tavoitteet auttavat ymmärtämään oman työn merkityksen kokonaisuuden kannalta.

Tavoitteet eivät ole vain yksilön omia tavoitteita.  Yksilö tavoittelee myös kokonaistavoi-

tetta. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

5.3 Palaverit ja PDCA-kierto

PDCA-kierto

PDCA on yksi tärkeä työkalu jatkuvassa parantamisessa, prosessinkehittämisessä ja

laatujohtamisessa. (Liker 2006, 23, 246, 263) PDCA on Lean-työkalu, mikä nimensä

mukaisesti etenee suunnittelusta (plan) toteutukseen (do), toteuman tarkastukseen

(check) ja korjaavien toimenpiteiden (act) kautta takaisin suunniteltuun toteutukseen

(Kuva 18). Se on jatkuvan parannuksen kierto. Tarkoituksena on luoda sen hetkisten

tietojen perusteella mahdollisimman hyvä suunnitelma seuraavalle toteutuskierrokselle.

Mitä enemmän kierroksia kierretään, sitä tarkemmaksi ja paremmaksi suunnitelma

muuttuu. PDCA:n kautta saadaan selvitettyä työn sisällä hukkaa aiheuttavat aktiviteetit.

Hukka voi ilmetä esimerkiksi työtavan tai yleisten ongelmien muodossa. (Gygi 2016)

Menetelmää kutsutaan myös Demingin kehäksi, ja se on yksi Edward Deminging teori-

an neljästä tärkeästä kulmakivestä. Deming toi tieteellisen ajattelun teollisuuteen 1950-

luvulla. Hänen menetelmänsä perustui moniin teorioihin ja hänen mentorinsa tohtori

Walter A. Shewhartin (Bell Laboratories) kehittämiin ajatuksiin. Menetelmän juuret ovat

1600-luvun alussa, jolloin nykyinen tieteen tekemisen malli alkoi kehittyä. Sir Francis

Bacon esitti ajatuksen siitä, että havaintojen perusteella muodostetaan hypoteesi, ar-

vaus siitä, mitä tapahtuu, ja vahvistetaan se sen jälkeen empiirisesti kokeilemalla. Näin

saadaan induktiivisella päättelyllä muodostettua yleistettäviä lainalaisuuksia. (Torkkola

S. 2015, 39, 40)
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Kuva 18. PDCA-malli.

Työn seuranta käynnistetään PDCA-palavereilla. Suomeksi käännettynä: suunnitel-

laan, tehdään, tarkastetaan, korjataan. (Liker 2006, 23, 246, 263) PDCA- kierron aluksi

henkilöille on kerrottava eri roolien vastuut. (Taulukko 1)
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Taulukko 1 Roolien vastuut

Viikko- ja päiväpalaverit

Päivittäispalaverien kesto pidettiin mahdollisimman lyhyenä, jotta se ei syö tehokasta

työaikaa pois kenttätoiminnoista. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018) Päiväpalaverit

tukeutuivat PDCA-malliin (Kuva 19). Tahtiaikataulun suunniteltu työ käytiin läpi ja ver-

rattiin sitä toteutuneeseen työhön.

v

Kuva 19. Palaverimalli.

Edeltävän päivän suoritteet käytiin läpi tahtialueittain ja tehtävittäin. Työ merkittiin teh-

dyksi tai tekemättömäksi. (Kuva 20) Mikäli työtä ei saatu tehtyä ajallaan, sovittiin yh-

dessä korjaavista toimenpiteistä. Tehokas korjaava toimenpide voi olla esimerkiksi työn
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jatkaminen iltavuorolla heti perään, jotta työalue saadaan vapautettua sovitusti seuraa-

valle tekijälle seuraavaksi aamuksi. (Yhtiön sisäiset materiaalit. 2018.)  Päivittäisiä

työmaahan liittyviä haasteita selvitettiin juurisyy-analyysin ja ohjaavien kysymysten

kautta. Ongelmat ratkaistiin ryhmänä. Työn aikana tunnistettiin tämän tavan tuomat

edut: kun tavoitteet ovat selkeät ja työtä tehdään toisille urakoitsijoille, kynnys tehdä

ylimääräistä madaltuu. Tekijän ymmärtää oman työn vaikutuksen muiden urakoitsijoi-

den työhön. Syntyy kollektiivinen vastuu, jossa yksilön tekemät ratkaisut vaikuttavat

kaikkien tekijöiden työhön. Kollegoita ei haluta pettää ja pyritään kohti yhteistä pää-

määrää. (Yhtiön sisäiset materiaalit. 2018.)

Kuva 20. Aikataulun seurantaesimerkki.

5.4 Juurisyy-analyysi

Leanin viiden miksi-kysymyksen metodin tavoite on saada ongelman tai onnistumisen

juurisyy selville. Tässä toimintatavassa kysytään tarpeeksi monta kertaa syytä vasta-

uksen jälkeen, minkä avulla selvitetään ongelman juurisyy. Ensimmäinen syyn hyväk-

syminen ei välttämättä poista ongelmaa pysyvästi. Tällöin ongelma pääsee toistumaan

uudestaan prosessissa, eikä sitä pystytä tuhoamaan lopullisesti. Juurisyy-analyysi on

yksi tehokas toimintatapa työmaanjohdon työkaluksi, sillä mitä vähemmän epävar-

muustekijöitä työn sisällä on, sen tarkempaa työn etenemä ja edistymä on. (Liker 2006,

252-253; Gygi 2016).
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Toteutunutta työtä läpikäytäessä kannustettiin kertomaan asioista tarkemmin hakevien

kysymysten kautta:

 Etenivätkö työtehtävät kuten suunniteltiin?

 Millaisilla resursseilla selvisitte työstä?

 Tarvitsitteko lisätyövoimaa?

 Oliko teillä ongelmia tukitoimintojen kanssa?

 Riittivätkö aiemmin sovitut materiaalit työn suorittamiseksi?

Nämä kysymykset toimivat keskustelun avaajina ja ovat apuna ongelmien löytämiseksi.

Mitättömältä tuntuva ongelma, mitä ei muuten otettaisi puheeksi saattaa tulla ilmi joh-

dattelevien kysymysten kautta.

5.5 Syyttelemättömyyden kulttuuri

Esteiden teorian mukaisia päivittäisiä ongelmia ja onnistumisia saatiin esille avoimien

keskustelujen kautta. Palavereissa ylläpidettiin syyttelemättömyyden kulttuuria. Tällai-

sessa ympäristössä ongelmat johtuvat aina systeemistä ja ohjeistuksesta. Tavoite on

kääntää ongelmat positiiviseksi mahdollisuudeksi parantaa toimintaa. Tällaisella ajatte-

lutavalla kannustetaan ongelmista raportoimiseen. Ongelmista raportoivalle ei aiheudu

koskaan minkäänlaista haittaa. Ongelmien saaminen ulos prosessista on Leanin mu-

kaan yksi tärkeistä tavoista poistaa hukkaa prosessin sisältä. Tämän vuoksi onkin

muistettava ylläpitää syyttelemättömyyden kulttuuria kaikilla organisaation tai projektin

tasoilla.  (Liker 2006.; yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Tutkimuksen aikana kaikki ongelmat ja onnistumiset kirjattiin ylös. (Kuva 21, Kuva 22)

Niiden ratkaisemista seurattiin päivittäin. Työssä käytettiin ongelma-rekisterin lisäksi

onnistumis-rekisteriä, missä onnistumisista tehtiin positiivisia kirjauksia. Kannustavaa

ilmapiiriä pidettiin yllä onnistumisien kautta. Tämä johti tässä tutkimuksessa jopa niin

pitkälle, että korvaavia tehokkaampia toimintatapoja ehdotettiin urakoitsijoiden toimesta

omatoimisesti. Näiden toimintatapojen avulla työmaalla tapahtuvaa käytännön työtä

saatiin nopeutettua huomattavasti. Tämä ei tarkoittanut töiden tekemistä kiireellä, vaan

tehokkaasti ja oikealla tavalla.
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Kuva 21. Esimerkki ongelmarekisteristä.

Kuva 22. Esimerkki onnistumisrekisteristä.

5.6 Raportointi

Tehokkaan asiapitoisen informaation jakamista pidettiin yllä päivä- ja viikkoraporttien

muodossa. Päivittäinen raportti johdolle oli tekstimuotoinen dokumentti, jonka liitteenä

oli aikataulu. Tavoitteena oli luoda mahdollisimman selkeä ja asiapitoinen raportti, mis-

tä jokainen osapuoli sai nopealla tarkastelulla tarvittavat tiedot selville. Jaetun infor-

maation muoto pidettiin vakiona. Myös jakoajankohta oli jatkuvasti sama, jokaisen työ-

päivän päätteeksi. Jakelu oli laaja, sillä informaatio kiinnosti myös toimeksiantajaa.

Leanin mukaisesti raportointia yksinkertaistettiin ja minimoitiin tiedon tulkinnan tarve.

(Liker 2006, 224)
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6 TEHOKKAIMMAT JOHTAMISTYÖKALUT
KYSELYTULOSTEN PERUSTEELLA

Toimintaan osallistuneille henkilöille teetettiin kysely. Kyselyyn osallistui läpileikkaus

työmaaorganisaatiosta. Mukana oli myös asiakkaan edustajia, jotka olivat toiminnassa

mukana. Palautekyselylomakeen kautta kerättiin tietoa. Vastausmalli oli jokaisessa

kysymyksessä sama. (Kuva 23) Tyytyväisyyttä mitattiin numeerisen arvon kautta (nol-

lasta viiteen). (Liite 1) Tavoitteena oli tutkia, mitkä osa-alueet toiminnan sisällä ovat

onnistuneet ja mitkä vaativat muutoksia tai parannuksia osallistuvan organisaation mie-

lestä. Kehitysideoita kerättiin myös talteen ”vapaat kommentit”-osion kautta. Kyselyyn

vastasi yhteensä 19 henkilöä ja toiminta oli ollut käynnissä muutaman kuukauden ajan

ennen sen teettämistä.

Kuva 23. Palautekyselymateriaalin mallipohja.

Tulosten perusteella viisi tärkeintä ominaisuutta toiminnassa olivat:

1. Prioriteettijärjestys

Priorisoimalla töitä pystyttiin keskittymään oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Työtä teh-

tiin siellä, missä tarve oli suurin. Työpanos kohdistettiin kokonaisuuden kannalta kriitti-

simpiin alueisiin.

2. Informaationkulku

Avoimuuden ja syyttelemättömyyden kulttuurin kautta ongelmat saatiin nostettua esiin.

Tukitoiminnot, päiväongelmat, onnistumiset, ehdotelmat esitettiin ennakkoluulottomasti.

Kaikki nämä edesauttoivat työn edistymistä ja toivat piilo-ongelmia esille.
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3. Työn ketjutus

Oman työn merkityksellisyyden ymmärtäminen on yksi motivoiva tekijä. Ymmärrys

omien toimien vaikutuksesta kokonaisuuden kannalta on kannustava elementti. Työn

ketjutus selkeytti toimintaa ja yhdisti tehtävät kokonaisuudeksi.

4. Tavoitteet

Työn tavoitteellisuus korostui ja ymmärrettiin mitä kultakin odotetaan tulevan viikon tai

päivän aikana.

5. Yleiskuva

Tilannekatsauksen antama ymmärrys auttoi tehostamaan työtä ja siirtymään korjaaviin

toimenpiteisiin.

Näiden vastausten perusteella toiminnasta poimittiin tehokkaimmat toimintatavat työ-

maan johtamisen tueksi.

Interaktiivinen suunnittelu (IAP)

Interaktiivisen suunnittelun avulla kaikki sidosryhmät otetaan mukaan suunnittelemaan

aikataulua. Tekijöillä on aito mahdollisuus vaikuttaa aikataulun kestoihin ja siinä esitet-

tyihin tehtäviin. Näin sanelun kulttuurista siirrytään organisaatiorajat ylittävään avoi-

meen toimintaan eri osapuolten välillä. Saatujen kokemusten perusteella interaktiivinen

ja avoin toiminta paransi aikataulun kestoennusteita ja toimintatapoja niin merkittävästi,

että sitä suositellaan käytettävän jatkossa vastaavissa projekteissa. Interaktiivisuus toi

mukaan osallistujamäärän mukaisen määrän mielipiteitä ja tietotaitoa. Esimerkkinä

hyödyistä voidaan pitää useita toimintatavan muutoksia, joka säästivät ajallisesti useita

viikkoja verrattuna alkuperäiseen suunniteltuun toimintatapaan. Ajansäästö toi muka-

naan myös rahalliset säästöt. Kaikenlaisia ehdotuksia tuli tutkimuksen aikana useita.

Ne vietiin eteenpäin läpikäytäväksi organisaation ylemmälle tasolle. Vaikka interaktiivi-

set palaverit itsessään vievät aikaa ja kuluttavat projektin rahoja, niiden voidaan todeta

olevan kannattavia. Perusteena on virheiden riski väheneminen, toimintatapojen paran-

tuminen, avoimuus, tarkkuus ja tehostunut yhteistoiminta.

Työn hajauttaminen pienempiin osiin aikataulutuksessa

Tahtiaikataulussa työ jaettiin pieniin osiin. Työ pilkottiin ja eriteltiin yksityiskohtaisesti.

Palat yhdistettiin loogiseen järjestykseen. WBS:n mukainen toimintatapa toi selkeyttä

työhön ja avasi myös kenttätyöntekijöille mahdollisuuden nähdä oman työn merkityk-
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sen suhteessa muihin tekijöihin. Metodi antoi valmiudet realistisen aikataulun muodos-

tamiselle. Arviointi tehtiin kullekin pienelle työmäärälle erikseen. Menetelmä antaa koh-

tuullisen tarkkoja arvioita, mutta on työläs. Kokemuksen mukaan merkittävimmät saa-

vutetut hyödyt ovat realistiset arviot työtehtävien kestosta, ennustettavuus ja työn tar-

kempi seuranta ja ohjaus yksityiskohtaisen rakenteen ansiosta.

PDCA-syklin jatkuva kierto

PDCA toimi koko toimintatavan runkona. Jatkuvan kehityksen tie ja asioiden tarkasta-

minen päivittäisellä tasolla loi tarkkuutta ja tehoa työhön. Jokaisen päivän päätteeksi

tiedettiin lähes hitsaussauman tarkkuudella työn tilanne. Haasteet tuotiin esille avoi-

mesti ja ryhmänä luotiin realistinen kuva tilanteesta kentällä. Yhdelläkään osapuolella

ei ollut painetta vääristää tilannetta. Tällaisen ympäristön voidaan todeta ruokkivan

myös rehellisyyttä ja näin antaa hyvän tilannekatsauksen johdossa oleville henkilöille.

Jatkuvan kierron ansiosta suunnitelmia pyrittiin tarkentamaan yhteisesti päivittäin. Tä-

mä tarkoitti jatkuvaa päivittämistä kentän viimeisimmän statuksen mukaan. Interaktiivi-

suuden ja avoimuuden kautta tavoite oli myös löytää uusia toimintatapoja suorittaa

tehtäviä. Yhdessä pyrittiin etsimään järkevin mahdollinen tapa suoriutua tehtävästä.

Työn aikana havaittiin, että jokaisesta pidetystä palaverista oli hyötyä. Hyödyt saattoi-

vat olla päivittäisjohtamista, informaationkulkua, ongelmien havaitsemista, onnistumi-

sia, priorisointia tai tavoitteiden asettamista. Parhaimmassa tapauksessa useita hyötyjä

havaittiin samassa palaverissa.

Visualisointi

Yleiskuvan luominen ja ongelmien osoittaminen kentällä helpottui huomattavasti visu-

alisoinnin ansiosta. Myös prioriteetti- ja työjärjestyksen ymmärtäminen selkeytyi. Työn

virtauksen visualisointi kartanomaisesti toimi päivittäisen työn tukena. Työkaluna tätä

voidaan käyttää esimerkiksi virtauksen kuvaamisessa ja ongelmakohtien esittämisessä

päivätasolla.
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Kuva 24. Visualisointimalli.

Visualisointi helpotti asioiden esittämistä ja niistä kertomista (Kuva 24). Suunnitellun

työn esitys visualisointimallin mukaisesti vähensi konflikteja kenttäolosuhteissa. Aluera-

jauksen ansiosta samalla alueella ei työskennellyt kahta tekijää samanaikaisesti. Visu-

alisoinnin kautta pystyttiin myös esittämään aluerajalla tapahtuvat tehtävät. Näin tule-

viin tehtäviin osattiin varautua esimerkiksi suojauksilla ja muilla ennakoivilla toimenpi-

teillä.

Priorisointi, selkeät tavoitteet ja ennustettavuus

Tehokkaan toiminnan perusta on tavoitteellisuus. Tavoitteiden tuli olla selkeitä ja realis-

tisia. Muutoin niitä ei otettu tosissaan. Ennusteiden uskottavuus kärsi, mikäli ennusteet

jäivät jatkuvasti toteutumatta. Toiminnan kannalta on tärkeää pitää ennusteet ja arviot

realistisina ja ajan tasalla. Priorisoinnin tavoitteena oli, että oikeita asioita tehdään oi-

keaan aikaan. Kriittisen polun sisäisten prioriteettien löytäminen oli tärkeää, jotta re-

surssit pystyttiin ohjaamaan niille alueille missä työtehoa eniten tarvittiin.

PDCA-kierron kautta saatu viimeisin suunnitelma antoi kullekin sidosryhmälle parhaan

mahdollisen ennusteen tulevien tehtävien ajankohdista (Kuva 25). Ennusteiden paik-

kansapitävyys oli vaihtelevaa työn luonteesta johtuen. Yllättäviä käänteitä työmaalla

havaittiin useasti. Kokonaisuutena toimintatapa kuitenkin paransi tarkkuutta huomatta-

vasti.
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Kuva 25. Tavoitteen visualisointimalli.

Avoin ongelmista raportoiminen

Jatkuvan Interaktiivisen toiminnan aikana ylläpidettiin avoimuuden kulttuuria. Avoin

ilmapiiri kannusti ongelmien esilletuomista. Avoimuus ja rehellisyys toivat uusia toimin-

tatapoja työtehtäviin ja luovuus lisääntyi. Tällaiset omatoimiset tehtävien tehostusehdo-

telmat ovat tärkeitä tekijöitä, kun etsitään aikataulun korjaavia toimenpiteitä. Ajatteluta-

pa onnistuttiin viemään sisälle organisaatioon, kun ryhmä omatoimisesti ehdotti tapoja

tehdä asioita tehokkaammin. Jatkuvassa parantamissa ihmiset ovat ratkaisun ydin.

Ihmisten tietotaito tuo arvoa ongelmanratkaisuun. Prosessissa mukana olevat tietävät

tapahtumien todellisen tilanteen, sen yksityiskohdat, haasteet ja parannusmahdollisuu-

det. Heidän ammattitaitonsa on se voimavara, jolla ongelmia saadaan ratkaistua pysy-

västi. Ihmisten potentiaalin hyödyntäminen vähentää hukkaa. Lisäksi he pääsevät vai-

kuttamaan ja olemaan aidosti mukana. Vaikutusmahdollisuus ja merkityksellisyys lisää

työmotivaatiota ja sitoutuneisuutta. (Viitala 2004, 155; Sahimaa 2017)

Juurisyyn selvittäminen

Ohjailevia kysymyksiä esittämällä pyrittiin selvittämään ongelmien juurisyy. Käytännös-

sä tämä tarkoitti tarkentavan kysymyksen esittämistä uudelleen vastauksien jälkeen.

Viiden miksi-kysymyksen metodin avulla selvitettiin ongelmien juurisyy.

Informaation kulku organisaation läpi

Informaatiota pyrittiin toimittamaan tietopakettina, missä kunkin alueen tilanne oli kuvat-

tu mahdollisimman selkeästi. Raportointitapa pyrittiin pitämään yksinkertaisena, asiapi-
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toisena ja ajankohtaisena. Tämä tarkoitti molemminpuolista informaationjakamista

kenttäolosuhteista johdolle ja toisinpäin. (Pierce 2013)

Tehokas informaation ja tiedonjako on osa Lean-ajattelutapaa. Turhaa tietoa ei jaeta,

eikä myöskään pidetä jakelussa henkilöitä, joiden ei tarvitse tietää kyseisestä asiasta

mitään. Tehostettu informaation jakaminen tehostaa myös projektia.

Roolien merkitys

Jokaisen henkilön on ymmärrettävä vastuunsa ja valtuutensa, jotta toimintaa voidaan

ylläpitää tehokkaasti. Liiallinen vastuu kuormittaa resursseja ja saattaa aiheuttaa sai-

raslomia. Toisaalta liian vähäinen vastuu on tehotonta ja resurssien hukkausta. Resur-

sien roolit ja vastuut tulisi jakaa tasaisesti.

Roolien merkitystä painotettiin palavereissa heti aloituspalaverista lähtien. Osapuolille

tehtiin selväksi, ketkä päivittäistä työtä johtavat. Tässä tutkimustyössä he olivat samat

henkilöt kuin aiemmin. Tahtiaikatauluttajat toimivat apuna ja tukivat, mutta eivät johta-

neet virallisesti työtä. Tahtisuunnittelun tavoite on ongelmatilanteissa pitää keskustelu

sillä tasolla, että ketään ei aleta syyttää ongelmista.
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7 RAJAPINTOJEN JOHTAMISTYÖKALUT

Tutkimuksen yhteydessä tarkasteltiin myös toimintojen rajapintoja ja sellaisia tekijöitä,

mitkä mahdollistavat tehokkaan toiminnan rungon projekteissa.

7.1 Tehokas organisoituminen

Organisoitumismalli rajautui tutkimuksen ulkopuolelle, mutta sen koettiin olevan projek-

tin yksi perusasioista, jonka on oltava kunnossa. Selkeä organisoitumismalli on onnis-

tuneen projektin perusta. Tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa työmaapuolen

asioihin, joten esimerkkiorganisaatiokaavio on rajattu tämän mukaisesti.

Kuva 26. Esimerkkiorganisaatio.

Projektin alkaessa luodaan organisaatio. Organisaatio koostuu resursseista, jotka esi-

tetään esimerkiksi organisaatiokaaviolla (Kuva 26). Organisaatiolle määritetään selkeät

roolit, tehtävät ja vastuut. Organisaatiokaaviosta tulee kaikille osapuolille selvitä hel-

posti ja nopeasti nimi, tehtävä, vastuualue ja sijainen. Asiakasprojekteissa projektior-
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ganisaation rinnalle tulisi luoda asiakkaan varjo-organisaatio, jossa esitetään toimek-

siantajan edustus ja vastuualueet. Näin tehostetaan informaationkulkua eri sidosryhmi-

en välillä.

Organisaatiokaavio tulee olla kaikkien osapuolten saatavilla helpoimmalla mahdollisella

tavalla, esimerkiksi tulostettuna toimiston seinälle tai muualle sovittuun selkeään paik-

kaan. Mikäli resursseilla on useita vastuualueita, voidaan esitystapaa tehostaa esimer-

kiksi kasvokuvia lisäämällä. Tavoitteena on selkein mahdollinen esitystapa. Mikäli or-

ganisaatio muuttuu on päivityksestä huolehdittava. (Liker 2006)

7.2 Tehokas informaationkulku

Leanin periaatteiden mukaisesti myös kenttäolosuhteissa tulee tavoitella informaation

hukatonta kulkua. Informaation tulee löytää kohteensa ilman etsimistä ja välikäsiä. Ta-

voitteena on, että koskaan ei toimita epävarman tiedon varassa. Epävarman tiedon

perusteella toimiessa virheen riski kasvaa. Informaation tulee aina tavoittaa vain avain-

henkilöt ja ylimääräisten ihmisten lisääminen ja toisaalta tärkeiden poisjättäminen on

hukkaa. Viestien tulee olla tehokkaita ja asiapainotteisia ilman turhaa selittelyä. (Liker

2006, 29; Lindholm & Salminen 2013) Esimerkkitapauksia heikosta informaationkulusta

havaittiin tutkimuksen aikana useasti. Sitä voidaankin pitää tämän tutkimuksen perus-

teella myös tutkimustyömaan perusongelmana. Epäselvät vastuut ja useasti vaihtuvat

resurssit heikensivät informaationkulkua huomattavasti.

7.3 Tehokas ajankäyttö

Toinen yleinen ongelma tutkimuksen aikana oli, että henkilöiden etsimiseen käytettiin

paljon aikaa. Esimerkkitilanteessa työmaalla asennusryhmä tarvitsi makeaa vettä työ-

tehtäviin liittyviin huuhteluihin, mutta ei löytänyt oikeaa yhteyshenkilöä ongelmatilan-

teessa. Etsimiseen tuhlattiin paljon tehokasta työaikaa. Tämä on selkeää hukkaa, jota

on pyrittävä poistamaan.

Informaation etsimiseen kuluu päivittäin todella paljon aikaa myös organisaation muilla

tasoilla. Tällaista lisäarvoa tuottamatonta informaatiokatkosten aiheuttamaa hukka-

aikaa voidaan kuvata erilaisilla tavoilla. Yksi tapa sen mittaukseen ja kuvaamiseen on



 50

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salparanta

ns. kellotusmalli tai arvovirtakaavio (Kuva 27) jossa mitataan päivittäistä työtä minuutin

tarkkuudella. (Tuominen 2010b, 88)

Kuva 27. Arvovirta.

Työmaaolosuhteissa informaationkulun puutteet voidaan poistaa nykyteknologian avul-

la esimerkiksi tabletti-tietokoneilla. Tällaiselle tabletille voidaan lisäksi ladata tarvittavia

tietoja, kuten organisaatiot, työkuvat, asennusohjeet, kiristysmomentit ja muu tarvittava

informaatio. Tabletti-tietokone luovutetaan esimerkiksi ryhmänjohtajalle jonka vastuulla

on huolehtia, että koneelle on joka vuoron alussa ladattu tarvittavat asiat. Ryhmänjoh-

taja huolehtii myös, että yhteydet tiedon saamiseen ovat kunnossa. Tällaista toiminta-

tapaa ei tutkimuksen aikana kenttäolosuhteissa hyödynnetty, vaikka sen voidaan olet-

taa oleva käytössä useilla työmailla ympäri maailman. Haittapuolena tällaisessa toimin-

tatavassa on kustannus, mutta hyvänä puolena taas se, että päivittäminen voidaan

tehdä sähköisesti ilman jatkuvaa paperien tulostelua.

Halvempi tapa poistaa informaationkulun hukkaa on luovuttaa urakoitsijoille yhteystie-

toluettelot, kuvat ja muu tarvittava informaatio sellaisessa muodossa, että se kulkee

mukana työmaalla. Tulostetun A4-paperin tilalle voidaan antaa esimerkiksi pieneen

vihkomuotoon tulostettu organisaatiokaavio, joka kulkee mukana kentällä. Tällaiset

asiat voivat tuntua turhilta, mutta tilannetta kannattaa miettiä systemaattisesti. Onko

todennäköisempää, että mukana pidetään rypistettyä A4 paperinippua vai passin ko-

koista informaatiopakettia. Hankintahinnaltaan paperiratkaisu on halpa, mutta paperi-

versiot on aina tulostettava uudestaan, mikäli informaatio päivittyy.

7.4 Selkeät roolit ja vastuut

Kaikkien organisaation työntekijöiden velvollisuudet ja roolit tulee tehdä riittävän selvik-

si (Taulukko 2). Ohjauksesta vastaavien henkilöiden osalta on oltava selkeät linjaukset

rooleista ja päätäntävallasta. Toimintamallia tulee noudattaa tarkoin, muutoin riskinä on

epävirallisten varahenkilöiden ilmaantuminen toimintojen välille. Kun informaatio ei
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enää kulje virallista kautta, tärkeät henkilöt eivät saa tarvittavaa informaatiota. Heikko

informatiivisuus johtaa konflikteihin ja kasvattaa tätä kautta hukkaa. Jotta roolit pysyvät

selkeinä, tulisi niitä kerrata tasaisin väliajoin. Kertaus ja ymmärryksen vieminen kaikille

organisaation tasoille vie ajattelua syvälle systeemiin ja vakiinnuttaa toimintatapaa.

(Liker 2006, 257)

Taulukko 2. Esimerkki selkeistä työrooleista ja vastuista.

7.5 Jokaisesta työntekijästä laaduntarkkailija

Jotta jokaisesta organisaation henkilöstä saadaan laaduntarkkailija, on työympäristöön

luotava syyttelemättömyyden kulttuuri. Tämä tarkoittaa sitä, että vika on systeemissä ja

toimintatavoissa, ei ihmisissä. Syyllisten hakeminen aiheuttaa negatiivisen ilmapiirin

riskin organisaatiolle ja heikentää yhteishenkeä. Organisaation johdon tulee ylläpitää

ajattelutapaa, jossa virheistä raportoidaan tehtävätasolla, ei henkilötasolla. Tavoite on,

että virheen löytyminen koetaan yhteisesti positiivisena asiana kaikilla organisaation

tasoilla. (Yrityksen sisäinen materiaali 2018)

Muutamia syyttelemättömyyden kulttuurin perusesimerkkejä johtamistasolle:

 Ei etsitä syyllisiä.

 Ei etsitä tasolla kuka, vaan miksi.

 Vika on aina järjestelmässä tai ohjeistuksissa, ei koskaan ihmisessä.
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 Virheen löytyminen on positiivinen mahdollisuus parantaa toimintatapoja.

Laaduntarkkailun kannalta on korostettava myös roolin merkitystä. Jokainen organisaa-

tion henkilö estää omalta osaltaan hukan syntymistä:

Kuva 28. Työn merkitys-esimerkki.

Moni ihminen, mukaan lukien tämän tutkimuksen tekijä pohtii oman työnsä merkityksel-

lisyyttä. Merkityksellisyyden esiintuominen edesauttaa sitouttamaan ihmisiä tavoittei-

siin. Tavoitteena on, että jokainen osapuoli ymmärtää oman työn merkityksen. Lisäksi

on ymmärrettävä syy, miksi toimintoketjuja on noudatettava ja mikä on oma panos ko-

konaisuudessa (Kuva 28). Jokaisen organisaatiossa mukana olevan henkilön työ-

panoksella on vaikutus kokonaisuuteen. (Viitala 2004, 160; Liker 2006, 193-194) Vuo-

rovaikutus eri sidosryhmien välillä on erittäin tärkeää, jotta mahdolliset epäkohdat tuo-

daan esille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja niihin myös reagoidaan välittö-

mästi.

Leanin periaatteiden mukaisesti kaikista työntekijöistä on pyrittävä tekemään laadun-

tarkkailijoita. Tällaisen ajattelumaailman luominen rakennustyömaalle parantaa laatua

huomattavasti. Vakiintunut tehokas laaduntarkkailu estää virheiden pääsemistä eteen-

päin toimitusketjussa. Virheiden jälkikorjaus on todella kallista ja virheen huomaaminen

heti alkuvaiheessa voi säästää jopa miljoonia euroja tapauskohtaisesti. Hyviä esimerk-

kejä löytyy monista rakennushankkeista, joissa on jouduttu purkamaan jo valmistuneita

rakenteita kokonaan. (Liker 2006, 193-194.)
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7.6 Arvovirta ja Littlen laki

Arvovirtakaaviolla (Kuva 28, Kuva 29) saadaan yksinkertaisesti visualisoitua esimerkik-

si yhden vuoron, päivän tai työsuoritteen tehokkuus. Kaaviota laadittaessa on muistet-

tava Leanin nimeämät kahdeksan hukan muotoa (Liker 2006, 89), joita peilataan käy-

tännön tapahtumiin. Toimintatapaa suositellaan käytettäväksi työsuoritteiden tehok-

kuuden mittaukseen tasaisin väliajoin. Rakennustyömaalla tämä tarkoittaa esimerkiksi

työmaavalvojien tekemää arvovirta-analyysia urakoitsijoiden työstä. (Liker 2006, 275)

Kuva 29. Arvovirta on syväanalyysi aikataulun tehtävistä.

Kuva 30. Arvovirta.

Aikataulun yksityiskohtaisempi laadinta (Kuva 29) kuvaa informaation yksityiskohtai-

suutta seurantatapojen eri tasoilla:

 Pääaikataulussa mitataan kokonaisuustasolla (päivän tai viikon tarkkuudella)

 Tahtiaikataulussa mitataan tahtitasolla (esimerkiksi yksi työvuoro)

 Arvovirrassa mitataan työsuoritetasolla (esimerkiksi minuutin tarkkuudella)

Arvovirran hyötyjen hahmottamiseksi tehokkuuslaskentaa käydään teoreettisen esi-

merkin kautta läpi. Arvoa tuottava työ on esitetty arvovirrassa vihreällä värillä ja hukka

punaisella (kuva 30). Tuottavat minuutit summataan ja jaetaan kokonaiskestolla. Tällä

tavoin lasketaan teoreettinen tehokkuusprosentti. Tehokkuusprosentti mittaa arvoa

tuottavan työn suhdetta kokonaiskestoon.
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(%) = ÷ 100

=

=

Kaava 3. Työn tehokkuusprosentti.

Esimerkkitapauksen tehokkuusprosentti oli 33,33. Tämä tarkoittaa sitä, että 39 minuut-

tia kestävästä työsuoritteesta 33,33 prosenttia oli tehokasta tuottavaa aikaa. Oletetaan,

että tuotannon ylläpito kustantaa jatkuvasti esimerkiksi 1000 euroa tunnissa. Tuotteen

kokoamisen kokonaisaika on 39 minuuttia. Hukaksi tulkittua aikaa on tästä kestosta 26

minuuttia ja tuottavaa aikaa 13 minuuttia. Kaavoilla voidaan laskea hukan ja arvoa tuot-

tavan työn kustannukset euroina.

Työsuoritteen kustannus = ×

=

= 60

= ö

Kaava 4. Työsuoritteen kustannukset euroina.

Euromääräiset arvot voidaan laskea myös tehokkuusprosentin avulla, kun suoritteen

euromääräinen kustannus on tiedossa. Kaavaa 4 hyödyntämällä saadaan selville työ-

suoritteen kokonaishinta 650 €. Tästä tehokasta työaikaa on 33,33 %. Vaihtoehtoinen

kaava laskennalle on:

Työsuoritteen kustannus euroina =
z

100

=

= ö

Työsuoritteen kustannus euroina =
33,33
100

650 € = 217 €

Kaava 5. Työsuoritteen kustannus euroina (vaihtoehtoinen kaava).

Materiaalikustannusten oletetaan olevan 350 euroa. Tuotteen kokonaishinta on yh-

teensä 1000 euroa. Tällä rahalla tuotetaan yksi tuote ja sen tuottamiseen menee tarkal-
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leen 39 minuuttia aikaa. Tästä 39 minuutin ja 650 euron kustannuksesta on hukaksi

todennettua aikaa 26 minuutin osuus.

Tehotonta toimintatapaa on saatettu jatkaa vuosia ja asiaa on pidetty normaalina tilana

kustannuksista välittämättä. Yhtiössä ei ole koettu tarpeelliseksi tehostaa toimia, koska

ei ole ymmärretty sen tuomia hyötyjä, eikä kilpailua ole ollut. Yhtiö on muutenkin tuot-

tanut tarpeeksi ja katteet riittävät. Tuote myydään ilman tiukkaa kilpailua eteenpäin

hintaan 1400 euroa. Kateprosentti on 28,57 %. Kate voidaan laskea kaavalla:

Myyntikate =

=

=

Myyntikate = 1400 1000 € = 400 €

Kaava 6. Myyntikate.

Myyntikate % =
x

100

=

=

Myyntikate (%) =
400

1400
× 100 = 28,57 %

Kaava 7. Myyntikateprosentti.

Teoreettinen kilpailutilanne

Oletetaan, että markkinoille on ilmestynyt kilpailija, joka on pystynyt optimoimaan toi-

mintojaan. Tämä kilpailija tuo markkinoille vastaavan tuotteen tai palvelun halvemmalla

hinnalla. Kilpailija tuo tuotteensa markkinoille hintaan 1125 euroa.

Jotta saadaan tarkempi ymmärrys tuotannon tapahtumista tehostustoimenpiteitä var-

ten, on tarkasteltava mitattua arvovirtaa syvemmältä. Arvovirta kertoo vain onko työ

tehokasta vai ei. Tehtäväsuoritteita on tarkasteltava yksityiskohtaisemmin. Tätä kautta

voidaan todentaa mistä hukka ja tehokas työaika koostuvat. Analyysi tehdään mittaa-

malla työtä tarkasti, esimerkiksi minuutin tarkkuudella (Kuva 31). Tarkasta mittauksesta

muodostetaan arvovirta. (Liker 2006, 275; Tuominen 2010b, 106)
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Mitattujen tietojen perusteella tarkastellaan prosessin läpimenoajan sisältämiä tehtäviä

minuutin tarkkuudella:

Kuva 31. Tarkka työnseurantamalli.

Tarkassa seurantamallissa (Kuva 31) havaittiin 15 erilaista hukan muotoa ja viisi tuot-

tavan työn muotoa. Hukka- ajan tehtävät kootaan yhteen ja niitä tarkastellaan yksitel-

len.

Hukanpoisto ja kiihdyttävät toimenpiteet

Tulosten tulkinnan jälkeen tarkastellaan tilannetta ja pyritään tehostamaan toimia. Kes-

kustelut tehokkuuden parantamiseksi käydään IAP:n periaatteiden mukaisesti. Kehitys-

keskusteluun kutsutaan mukaan tehtäväkokonaisuuden tärkeimmät avainhenkilöt.

Työn suorittaja on tärkein henkilö toimintatapoja kehitettäessä. Tekijällä on paras nä-

kemys tehtävästä työstä. Hänen läsnäolonsa ja kommentointimahdollisuutensa ja en-

nen kaikkea hyväksyntänsä sitouttaa hänet tehtyihin muutoksiin. Mikäli keskustelut

eivät käynnisty odotetusti, voidaan osallisille antaa esimerkkimalli. Malli voi olla epä-

realistinen vaihtoehto. Tavoite on saada keskustelu avattua avainhenkilöiden kesken.
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Taulukko 3. Kehitysideamalli.

Kehitysideat käydään yksitellen läpi. (Taulukko 3) Hyväksyttyjen ehdotusten mukaisesti

tuotantosuunnitelmaa päivitetään ja yhdenmukaistetaan toimintoja standardoimalla.

Jatkossa kappaleille luodaan välivarastoalue työkohteen välittömään läheisyyteen. Va-

rasto täytetään jokaisen päivän päätteeksi. Tuotanto päivitetään niin, että tuotanto-

ohjelmaa ei vaihdeta kuin poikkeustapauksissa. Päivätasolla ajetaan siis kappaleita

imuohjauksen mukaisesti. Tämä ei tarkoita välttämättä samaa tuotetta, vaan tuotteita

tehdään tarpeen mukaan vaikka ne olisivat erilaisia. (Liker 2006, 105)

Taulukko 4. Arvovirran kehitystaulukko.
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Metodi toistetaan jokaisen tehtävän kohdalla. (Taulukko 4) Teoreettisessa esimerkissä

hukan määrä väheni esimerkissä huomattavasti. Uudeksi läpimenoajaksi saatiin hu-

kanpoiston avulla 26 min 45 s.

Hukanpoistomallin konkreettiseesti tuoma hyöty voidaan esittää laskelmalla, jossa esi-

tetään uuden läpimenoajan mahdollistama kasvanut tuotantomäärä. (Kuva 32.) Littlen

laki tukee tämänkaltaista läpimenoaikojen laskentaa.

Kuva 32. Hukanpoistomallin tehokkuuslaskelma.

Samanlaista metodia voidaan hyödyntää myös tuottavien tehtävien sisällä. Tuottavan

työn tarkastelussa (Taulukko 5) käytetään samaa metodia, kuin hukanpoistossa. Ta-

voitteena on toimintatapoja muuttamalla nopeuttaa myös tuottavaksi tulkittua työtä.

Tällainen toimintatapa on Six Sigman DMAIC:n mukainen malli.

Taulukko 5. Arvovirran arvoa tuottavan työn optimointimalli.

Kilpailutilanne tehostustoimien jälkeen

Ilman tuottavien tehtävien optimointia saatiin tehokkuutta kasvatettua 50 %. Läpimeno-

aika lyheni 12 min 15 sek. Tämä mahdollistaa 15 tuotteen valmistamisen 10 tuotteen
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sijasta yhden työpäivän aikana.  Tuotannolliset kustannukset ovat uuden läpimenoajan

ansiosta (Kaava 2) 446 euroa. Materiaalihankinnan optimointia ei ole tässä laskelmas-

sa tehty. Tehostavat toimenpiteet tulisikin aina viedä läpi organisaation, eikä vain yh-

delle tasolle.  (Liker 2006, 37)

Uusi kokonaishinta tuotteelle ilman katetta on 796 euroa. Kateprosentti on 28,57 %.

uusi myyntihinta on siis

Myyntihinta (€) = × ([ + 100] ÷ 100)

=

=

Myyntihinta (€) = 796 € × ([28,57 + 100] ÷ 100) = 1023 €

Kaava 8. Myyntihinta euroina.

Kilpailija myy tuotteet markkinoille hintaan 1125 euroa. Teoreettisen esimerkin yrityk-

sen uusi markkinahinta on kevyiden tehostustoimien ansiosta 1023 euroa. Esimerkin

kevyellä tehostuksella päästiin jo alle kilpailijan hinnan. Tilannetta voidaan parantaa

viemällä tehostustoimet organisaation jokaiselle tasolle. Tämä antaa mahdollisuuden

jopa kasvattaa tuotteen katetta ja silti myyntihinta pystytään pitämään kilpailijan hinnan

alapuolella.

Arvovirta ja kellotusmalli työmaalla

Esimerkin mukaista mallia voidaan hyödyntää työmaalla työsuoritteiden mittauksessa.

Pätevä työmaavalvoja pystyy eliminoimaan hukkaa ilman laskelmia jo yksinkertaisten

muistiinpanojen perusteella. Tällaista tapaa suositellaankin käytettäväksi tietyin vä-

liajoin, vaikka työsuorite olisi todella usein toistuva ja tekijöille ja valvojille tuttu.  Arvo-

virtaan tukeutuvien työmaa-katselmointien tarkoitus ei ole etsiä syyllisiä tai laiskoja

työntekijöitä. Tavoite on parantaa olosuhteita ja eliminoida ympäristöstä aiheutuvaa

hukkaa, jotta työ saadaan tehtyä mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Useilla

työmailla käytössä olevat turvallisuuskierrokset voisivat toimia myös arvovirta-

kierroksina, missä mitataan työsuoritteen tekotapaa ja ympäristöä. Tällaisen jatkuvan

parantamisen arvomaailman jalkauttaminen tulisikin olla osa työmaakoulutusta, minkä

jokainen työmaalle tuleva henkilö käy läpi.

Yleispäteviä selvitettäviä asioita kevyen turva-arvovirtakatselmuksen tueksi:
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 Ovatko suojavarusteet asianmukaiset?

 Ovatko lupa-asiat kunnossa?

 Paloturvallisuusasiat?

 Onko työympäristö siisti ja turvallinen?

 Onko tekijöillä käytössä oikeat työkalut tähän työtehtävään?

 Kuljetaanko paljon turhaan ympäriinsä?

 Joudutaanko asennettavia osia hakemaan pitkän välimatkan päästä?

 Onko työkohteen resursointi oikealla tasolla?

 Toimiiko informaationkulku?

 Ovatko tarvittavat käyttöhyödykkeet, valaistus ja telineet saatavilla?

 Seuraava työtehtävä?

7.6.1 Tavoitteellisuus osaksi päivittäistä työtä

Työmaaprojekteissa työmaanjohdon tehtävä on varmistaa ja luoda olosuhteet, jossa

työmaalla suoritettava tehtävä toteutetaan:

a) Sovitun aikataulun mukaisesti

b) Sovitun budjetin mukaisesti

c) Sovitun laajuuden mukaisesti

d) Turvallisesti

e) Määräysten mukaisesti

Kun kaikki yllä mainitut asiat toteutuvat sovitusti, voidaan todeta projektin toteutuneen

laadukkaasti. Laatu onkin yleensä toiveiden täyttämistä. (Tuominen 2010b, 114; Tuo-

minen 2016) Laadun tuottaminen tulisi olla työmaanjohdon ensisijainen tavoite.

Osa tehokasta tekemistä on ymmärrys oman työn tavoitteista. Myös palautteen saami-

nen on tärkeää. Motivoitunut työntekijä suoriutuu tehtävästään ruumiillisessa työssä

tutkimusten mukaan kaksi kertaa nopeammin. Henkisiä ponnistuksia vaativassa asian-

tuntijatyössä ero voi olla jopa kymmenkertainen. (Viitala 2004, 162; Lindholm & Salmi-

nen 2013)

Tutkimuksen pohjalta kannustetaan käyttämään menestysmallia kaikilla organisaation

tasoilla. Menestysmallissa edetään selkeiden tavoitteiden mukaisesti. Menestyjät tun-

nistaa siitä, että he ovat määritelleet tavoitteensa tarkasti ja osaavat keskittyä juuri nii-
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den saavuttamiseen. Menestyjät ovat myös valmiita luopumaan monista sinänsä mu-

kavista, mutta tärkeimpien tavoitteidensa kannalta toisarvoisista asioista. Meistä jokai-

sesta on mahdollista tulla menestyjiä. Menestys ei tarkoita välttämättä ammatillista

menestymistä tai rikastumista, se voi olla myös henkisen tasapainon ja hyvinvoinnin

löytämistä tai ammatillisen osaamistason saavuttamista (Lindholm & Salminen 2013;

Tuominen 2016)
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8 LOPPUSANAT

Uuden toimintatavan vieminen olemassa olevaan toimivaan työympäristöön tuo omat

haasteensa. Tämä oli allekirjoittaneelle opettavainen kokemus, sillä tämän tyyppistä

suoraa kasvotusten tapahtuvaa muutosjohtamisen työkokemusta ei työn puolesta ollut

kertynyt. Vaikka toimintatapaa oli käytetty työmaalla aiemmin ja se oli jalkautettu osalle

organisaatiosta, pääosa urakoitsijoista ja valvonnasta oli ensimmäistä kertaa mukana

toiminnassa. He muodostivatkin toiminnan ydinryhmän. IAP:n ja PDCA:n mukainen

toiminta yhdistettynä yksityiskohtaiseen hyvin visualisoituun realistiseen aikatauluun

paransi aikataulutuksen ja edistymäseurannan tehokkuutta työmaalla huomattavasti.

Kyselyn ja kommenttien perusteella eri osapuolet pitivät interaktiivisesta toimintatavas-

ta. Kannustankin tämän työn myötä ihmisiä ja yrityksiä lisäämään interaktiivisuutta ja

avoimuutta syyttelemättömyyden kulttuuriin yhdistettynä. Tämän kautta saadaan on-

gelmia esille prosesseista ja toimintatapoihin uusia näkökulmia. Ongelmia voidaan

poistaa juurisyyanalyysin avulla, joka todettiin myös tehokkaaksi tavaksi.
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Liite 1: Palautekyselyn tulokset


