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Tässä diplomityössä käsitellään rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimintamallien 
kehittämistä. Perinteisesti rakennustuotanto on luokiteltu kuuluvaksi insinööritieteissä 
yksittäistuotantoon matalan volyymin ja korkean tuotevariaation perusteella. Perintei-
sestä käsityksestä huolimatta rakennustuotantoon voidaan tuoda toistuvan tuotannon te-
ollisuudessa käytössä olevia virtaavia prosesseja ja tehokkaita toimintatapoja, jotka pa-
rantavat alan tuottavuutta.  

Tutkimus on tyypiltään case-tutkimus, jonka havaintoja vahvistetaan haastatteluilla ja kir-
jallisuustutkimuksesta saaduilla tiedoilla. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusot-
teella. 

Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka parantavat rakennustyömaan kus-
tannustehokkuutta. Tutkimus aloitettiin perehtymällä alan kirjallisuuteen. Kirjallisuustut-
kimuksen jälkeen työn empiirisessä osuudessa analysoitiin kohdeyrityksen työmaa-
toimintoihin liittyviä käyttö- ja yhteiskustannuksia (7 työmaata) ja suoritettiin kohdeyri-
tyksen tuotantotoimihenkilöiden henkilöhaastattelut (4 henkilöä). Kustannusanalyysissa 
käsiteltiin kohdeyrityksen KIS (Keep It Simple) -kerrostalokonseptin mukaisesti vuosina 
2013-2016 toteutettujen rakennustyömaiden käyttö- ja yhteiskustannuksia. Haastattelujen 
tavoitteena oli selvittää kustannuspoikkeaminen juurisyyt ja työmaatoimintojen kehitys-
tarpeet. 

Tutkimuksen tuloksena kohdeyritykselle laadittiin ratkaisuehdotus ja kehityspolku työ-
maatoimintojen kustannustehokkuuden parantamiseksi. Keskeisimpinä kehitystoimenpi-
teinä ovat käyttö- ja yhteiskustannusten vertailuaineiston käyttöönotto ja systemaattinen 
kustannustavoitteiden tarkistaminen hankesuunnitteluvaiheessa, tuotannon ohjaus KIS-
pohjaratkaisujen mukaisten tietomallien avulla ja työmaan tiedonkulkua parantavan tie-
tojärjestelmän käyttöönotto. Käyttö- ja yhteiskustannuksiin kuuluvista toiminnoista työ-
maasähköistykseen, rakennussiivoukseen, jätehuoltoon ja logistiikkaan liittyvät työtehtä-
vät tunnistettiin tuotteistettaviksi ja konseptoitaviksi. 
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ABSTRACT 

JUKKA NISKANEN: Production Concept for KIS-Construction Management 
Tampere University of Technology 
Master of Science Thesis, 53 pages, 1 Appendix page 
March 2017 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Major: Construction Industry 
Examiner: Professor Kalle Kähkönen, Doctoral Student Anssi Koskenvesa 
 
Keywords: operating and joint costs, cost control, lean construction, off-site con-
struction 

 

This thesis discusses the development of management and operation models for produc-
tion in a construction company. Traditionally, construction has been categorized in engi-
neering as job shop production, based on its low volume and high variety. Regardless of 
the traditional view, the process flows and efficient procedures utilized in repetitive pro-
duction, which improve productivity in the field, can be implemented in construction. 

This study is a case study, the observations of which are supplemented with information 
acquired from interviews and literature. The study was conducted following the principles 
of qualitative research. 

The present study’s main aim was to produce solutions for improving the cost effective-
ness of construction sites. Research began with examining literature in the field. Follow-
ing the literature review, the empirical portion included analyzing the operating and joint 
costs of the target company’s on-site procedures as well as conducting individual inter-
views for production supervisors. The cost analysis examined the operating and joint 
costs of construction sites that followed the target company’s KIS (Keep It Simple) con-
cept for apartment buildings in 2013–2016. The interviews aimed to discover the root 
causes of cost deviations and need for development of construction site procedures. 

As a result of this study, a solution proposal and a development path for improving the 
cost-effectiveness of construction site procedures were drafted for the target company. 
The most essential developments included the utilization of operating and joint cost com-
parison data as well as systematic reviews of cost projections in the project design phase, 
managing production in accordance to the information structures of the KIS floor plans, 
and implementing an information system to improve information flow. Of the procedures 
in the operating and joint costs category, tasks regarding (temporary) power solutions for 
construction sites, construction cleaning, waste management, and logistics were recog-
nized to be fit for productization and conceptualization. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tutkimuksen nimessä mainitulla ”työmaatoiminnoilla” tarkoitetaan talonrakennustyö-
maalla tuotantotoimihenkilöiden toimintamalleja ja prosesseja, jotka liittyvät rakennus-
työmaan organisointiin ja johtamiseen. Usein rakennusliiketoimintaa harjoittavalla yri-
tyksellä on oma toimintajärjestelmä, jonka mukaan työmaatoimihenkilöstö suunnittelee 
ja toteuttaa rakennushankkeen rakennusvaiheen. 

Rakennustuotannossa konseptoinnilla tarkoitetaan yhtenäistä ja määriteltyä toimintamal-
lia, jolla rakennustuotanto toteutetaan ja ohjataan. Konseptoinnilla pyritään vähentämään 
toimintavariaatioita, minkä seurauksena tuotantopoikkeaman pienenevät. Osana konsep-
tointia toteutetaan prosessien yksinkertaistamista ja pelkistäminen, mikä mahdollistaa 
pääprosessien tunnistamisen ja virtauttamisen. 

Rakennusliikkeiden nykyiset toimintatavat ovat muotoutuneet aikaisemman tutkimus- ja 
kokemusperäisen tiedon perusteella. Alan ominaispiirteisiin on kuulunut fragmentoitu-
neisuus perinteisiin toimintatapoihin. Tästä on seurannut alan vaatimaton tuottavuuden 
kehitys. Alan kehittymisen kannalta olisi tärkeää kokeilla ennakkoluulottomasti uusia toi-
mintatapoja, jotka ideoidaan heterogeenisillä asiantuntijaryhmillä. Vaikka rakentaminen 
sitoo merkittäviä pääomia pitkällä aikajänteellä, epäonnistumista ei tule pelätä. Suurin 
riski on se, että mikään ei muutu. 

Perinteinen rakentaminen on uniikkia projektituotantoa, jossa tontin tai kiinteistön arvoa 
jalostetaan asiakkaan tarpeiden mukaiseksi. Perinteisen rakentamisen ominaispiirteitä 
ovat pitkät ja pirstaleiset arvoketjut, joiden arvokehitys tapahtuu hajallaan eri paikoissa. 
Arvovirrat yhdistetään työmaalla yhteen vaihtelevissa olosuhteissa. Lisäksi työmaan omi-
naispiirteisiin kuuluu, että työmaaprosessit ovat karkeasti määriteltyjä ja läpinäkymättö-
miä. Valmistavassa teollisuudessa arvovirrat yhdistetään tehtaassa ja valmis tuote toimi-
tetaan asiakkaalle. Perinteinen rakentaminen on muuttamassa teolliseen rakentamiseen, 
jossa on piirteitä sekä perinteisestä rakentamisesta että valmistavasta teollisuudesta. 

Teollisen rakentamisen kulmakiviä ovat Lean-tuotantofilosofian hyödyntäminen, stan-
dardoidut tuotteet ja prosessit ja esivalmistetut komponentit. Rakennustuotannon kehittä-
misellä teollisen rakentamisen suuntaan saavutetaan tuottavuuden kasvua ja korkeampaa 
arvontuottoa. 
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Standardi on yksittäisen organisaation esittämä määritelmä tai vaatimus siitä, miten joku 
asia tulisi tehdä. Standardointi voi koskea määrää, laajuutta, arvoa tai laatua [1]. Raken-
nustuotannon konseptoinnissa standardoidaan yksittäisiä tuotteita, jonka seurauksena 
tuotevariaatio laskee. Standardoitujen tuotteiden lisäksi myös prosessit tulee standar-
doida, jotta tuotestandardoinnista on hyötyä [2; 3]. Prosessistandardoinnilla tehostetaan 
prosesseja ja karsitaan hukkaa. Lisäksi paremmat prosessit kuormittavat ihmisiä vähem-
män ja nostavat lopputuotteen laatua [1]. Samoin standardoidut prosessit vähentävät ris-
tiriitoja, muutostöitä ja parantavat kustannusennustettavuutta  [4; 5]. 

Tutkimus käynnistettiin kohdeyrityksen Lehto Group Oyj:n liiketoiminnan kehittämisen 
tarpeesta. Kohdeyrityksen kehitysryhmä määritteli kolme tutkimuskysymystä: 

-Minkälaisia haasteita työmaajohtamisessa tällä hetkellä on? 

-Miten työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat toteutuneet tavoiteltuun kus-
tannukseen verrattuna? 

-Mitkä syyt ovat aiheuttaneet kustannusten ylittymisen? 

Tämä tutkimuksen tuloksista löytyy vastaukset edellä mainittuihin tutkimuskysymyksiin. 
Tutkimuskysymysten perusteella määriteltiin seuraavassa kappaleessa esitetyt tutkimus-
tavoitteet. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen kohdeyrityksen Asunnot-palvelualueen asuntotuotanto koostuu kerrosta-
loista ja rivi- ja luhtitaloista. Kerrostalot toteutetaan KIS-kerrostalon rakentamiskonseptin 
mukaisesti. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää rakentamiskonseptin mukaisesti 
toteutettujen työmaiden johtamis- ja toimintamalleja kuvan 1 mukaisesti. Kohdeyrityksen 
tavoitteena on kasvattaa konseptointiastetta rakennushankkeen rakentamisvaiheessa, jol-
loin osa työmaatehtävistä tehdään vakioiduilla toimintamalleilla. 
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päätavoite: tuottaa ratkaisuja, joilla työmaatoiminnan kustannustehokkuutta voidaan pa-
rantaa 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäisen alatavoitteen tarkoituksena on selvittää valmistuneiden kerrostalotyömai-
den käyttö- ja yhteiskustannukset ja verrata niitä suunnitteluvaiheessa asetettuihin tavoi-
tekustannuksiin. Tämä kustannustietojen analysointi edustaa tutkimuksen kvalitatiivista 
osuutta, jossa tuloksena saadaan numeerisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat työmaatoimin-
tojen nykytilaa. Saadut numeeriset tunnusluvut mahdollistavat kustannusvertailun eri työ-
maiden välillä ja työmaatoimintojen konseptikehityksen. 

Toisena alatavoitteena on kustannusylitysten juurisyiden selvittäminen. Juurisyiden sel-
vittämisen tavoitteena on muodostaa objektiivinen kuva perimmäisistä asioista, jotka ovat 
vaikuttaneet työmaalla realisoituneeseen kustannustasoon. 

Kolmannen alatavoitteen tarkoituksena on selvittää työmaatoiminnan ongelmakohdat, 
jotka estävät tuottavamman työskentelyn. Tässä alatavoitteessa selvitetään muun muassa 
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käyttö- ja yhteis-
kustannusten sel-

vittäminen 
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tutkimusmetodi: 
case-kustannustie-
tojen analysointi 
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alatavoite 4:  
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Kuva 1 Tutkimuksen tavoitteet. 
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työmaalla epäonnistuneet osa-alueet, kustannushallintaan liittyviä asioita ja työmaan joh-
tamis- ja toimintamalleihin liittyviä haasteita.  

Neljäntenä alatavoitteena on ratkaisuvaihtoehtojen selvittäminen. Ratkaisuvaihtoehdot 
laaditaan tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella. Ratkaisuvaihtoehtojen tavoitteena 
on kartoittaa eri osa-alueet, joita kehittämällä työmaatoimintojen kokonaistehokkuutta 
voidaan parantaa ja kasvattaa konseptointiastetta rakennusvaiheessa.  

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa tutkitaan työmaatoimintojen konseptointia työmaan näkökulmasta. Ra-
kennusliikkeen muita osa-alueita kuten hankinta- ja laskentatoimea ei tutkita. 

Tutkimus rajataan koskemaan työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten käsittämään aihe-
alueeseen. Käyttö- ja yhteiskustannukset muodostavat kustannusryhmän, joka sisältää 
kaikki ne kustannukset, jotka kohdistuvat koko työmaalle. Käyttö- ja yhteiskustannusten 
suuruuteen vaikuttaa suoraan työmaan toimihenkilöiden johtamis- ja toimintamallit ja 
heidän laatimansa työmaan tuotantosuunnitelmat. Edellä mainittujen perusteluiden perus-
teella todetaan, että käyttö- ja yhteiskustannukset korreloivat rakentamisvaiheen työmaa-
toimintojen prosessitehokkuuden kanssa.  

Todetaan, että tutkimuksen rajauksena on perusteltua tutkia ainoastaan käyttö- ja yhteis-
kustannuksia. Laajempi kustannusanalyysi, joka sisältäisi mahdollisesti muiden teknisten 
kustannusten analyysin, ei palvele tutkimuksen päätavoitetta. 

Tutkimuksessa ei käsitellä työmaan teknisiä kustannuksia (0-7 litterat) eikä muita raken-
nushankkeen teknisiä asioita. Käyttö- ja yhteiskustannusten käsittelyssä sosiaalikustan-
nuksia, hintatason muutoksia, alueellisia kustannuseroja sekä lisä- ja muutostöiden kus-
tannuksia ei tutkita. 

1.4 Tutkimuksen suoritus 

Tutkimus aloitetaan kirjallisuustutkimuksella, jonka tavoitteena on teoreettisen viiteke-
hyksen muodostaminen. Viitekehykseen valitaan aiheet, jotka ovat merkittävimpiä tutki-
muskysymysten, työmaatoimintojen ja yrityksen konseptoinnin näkökulmasta. 

Kirjallisuustutkimuksen jälkeen tehdään valittujen työmaiden (noin 7 kpl) käyttö- ja yh-
teiskustannusten (8 ja 9 littera) analysointi. Aluksi selvitetään suurimmat kustannusteki-
jät, joista valitaan kustannusvaikuttavuudeltaan ja kustannushallinnan kannalta tärkeim-
mät litterat lisäselvitykseen. Kustannusylitysten selvittämisen lisäksi haastatteluissa sel-
vitetään työmaatoiminnan kipupisteet. Kipupisteiden selvittämisen tarkoituksena on 
saada selvyys työmaatoiminnan tehottomuuden juurisyihin. Tämä case-analyysi tehdään 
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kolmelle työmaalle, jotka valitaan kustannusanalyysin perusteella. Työmaat valitaan eri 
tuotantoalueilta ja haastattelut tehdään työmaasta vastaavalle työpäällikölle. 

Tutkimuksen lopuksi esitetään johtopäätökset. Johtopäätöksistä kootaan ratkaisuehdotus, 
jonka mukaan kohdeyrityksen tulisi kehittää kerrostalokonseptia eteenpäin. 

 

 

Kuva 2 Tutkimuksen suoritus kronologisesti. 

  

Kirjallisuustutkimus •Tutkimuksen teoreettinen 
viitekehyksen muodostaminen

Kustannustietojen 
analysointi

•Kohdeyrityksen valittujen työmaiden käyttö-
ja yhteiskustannustietojen analysointi

Haastattelut
•Kustannusylitysten juurisyiden ja 
työmaatoiminnan ongelmakohtien 
selvittäminen

Johtopäätökset
• Ratkaisuehdotuksen 

esittäminen 
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1.5 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportin rakenne ja lukujen pääsisältö on esitetty kuvassa 3. 

 

Kuva 3 Tutkimusraportin rakenne. 

•Lukijalle esitellään tutkimuksen aihepiiri ja sen taustat. 
Tutkimuksen ongelma, taustat, rajaukset, suoritus ja 
tutkimusraportin rakenne käydään läpi. 

Luku 1

•Luodaan laajempi konteksti tutkimusaiheeseen 
kirjallisuuskatsauksen avulla. Teoreettiseksi 
viitekehyksenä on Lean ja Off-Site Construction, jotka 
muodostavat keskeisen aihekokonaisuuden tehokkaalle 
rakennustuotannolle.

Luku 2

•Suppeampi konteksti käsittelee rakennushankkeen 
käyttö- ja yhteiskustannuksia, niiden laskentaa ja 
kustannussuunnittelua ja -ohjausta.

Luku 3

•Tässä kappaleessa esitetään tutkimuksen kohdeyritys, 
kohdeyrityksen kerrostalokonsepti ja kohdeyrityksen 
käyttö- ja yhteiskustannusten mitoitusperiaatteet.

Luku 4

•Esitetään tutkimusmenetelmät ja tutkimusaineisto.Luku 5

•Esitetään tutkimustuloksina kustannusanalyysin ja 
haastatteluiden tulokset.Luku 6

•Tästä kappaleesta löytyy tutkimusraportin huipentuma, 
jossa esitetään tutkimuksen johtopäätökset. 
Johtopäätösten ytimenä on kohdeyritykselle laadittu 
ratkaisuehdotus ja kehityspolku, jota noudattamalla 
kohdeyrityksen KIS-työmaatoimintojen 
konseptointiaste kasvaa. Lisäksi kappaleessa 
arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja esitetään 
jatkotutkimusaiheita.

Luku 7
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2. RAKENNUSHANKKEEN MODERNI TUOTAN-
NONOHJAUS 

2.1 Rakennushanke 

Rakennushanke käynnistyy, kun tilaajalla on tarve tyydyttää tilatarve uudella investoin-
nilla. Tilaajana voi olla julkisyhteisö, yritys tai yksityinen ihminen Tällöin tilaaja ratkai-
see uuden tilatarpeen seuraavilla vaihtoehtoisilla tilanhankintaratkaisuilla: rakennuttami-
nen omistamalle tai hallinnassa olevalle tontille, muutostöiden tekeminen nykyisiin tiloi-
hin, valmiin tilan ostaminen tai valmiin tilan vuokraaminen [6]. 

Talonrakennushanke on projekti, joka jaetaan ajallisesti etenevästi seuraaviin vaiheisiin: 
tarveselvitys, hankesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. Pro-
jektin jokaiseen vaiheeseen osallistuu useita eri osapuolia, joilla on oma tehtävänsä ja 
intressinsä [6]. 

 

Kuva 4 Rakennushankkeen vaiheet. 

Tarveselvitysvaiheessa tilaaja tekee selvityksen, jossa perustellaan hankkeen tarpeelli-
suus, kuvataan tarvittavat tilat, tutkitaan eri tilanhankintaratkaisuja ja arvioidaan eri rat-
kaisujen kokonaistaloudellisuutta. Tarveselvitysvaiheessa laaditaan tarveselvitys-asia-
kirja, joka sisältää nykyisten tilojen puutteet ja epäkohdat, toiminnan muuttumiseen vai-
kuttavat tekijät, toiminnan kehittämistarpeet, alustavan rakennusohjelman, aikataulun ja 
kustannus- ja kannattavuusarvion [7]. Tarveselvityksen tavoitteena on tehdä nykytila-
analyysin pohjalta ratkaisuehdotus hankesuunnitteluvaiheeseen. 

Hankesuunnitteluvaiheessa jatketaan tarveselvityksessä alustavasti määriteltyjen toimin-
nallisten ja taloudellisten tavoitteiden selvittämistä ja arviointia. Hankesuunnittelun teh-
tävä on laatia suunnitteluohje rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten 
[6]. Näiden perusteella laaditaan alustavat piirustukset ja määritellään yksityiskohtaisesti 
hankkeen laajuus-, laatu-, kustannus- ja aikatavoitteet.  Vaiheen tuloksena syntyy hanke-
suunnitelma, joka sisältää tarvittavat tiedot tilaajan investointipäätöstä varten [7].  

Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään hankesuunnitelman mukaiset arkkitehti-, ra-
kenne-, talotekniikkaa ja muut erityissuunnitelmat, joilla rakennushanke toteutetaan. 

Tarveselvitys
Hanke-

suunnittelu
Rakennus-
suunnittelu

Rakentaminen Käyttöönotto
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Suunnittelun tavoitteena on saavuttaa paras mahdollinen laatu tilaajan määrittelemien re-
surssien puitteissa. Suunnitteluvaiheen vaativa ja yksityiskohtainen suunnitteluohjaus on 
tärkeä rakennushankkeen taloudelliselle onnistumiselle, koska suunnitteluratkaisujen 
kustannusvaikutukset määrittelevät hankkeen taloudelliset puitteet [6]. 

Rakentamisvaiheessa rakennetaan suunniteltu kohde. Rakentaminen toteutetaan hanke-
suunnitelman mukaisessa urakkamuodossa valitun urakoitsijan kanssa. Tilaajan ja ura-
koitsijan väillä on urakkasopimus, jonka mukaan rakentaminen toteutetaan. Rakentamis-
vaiheessa rakennustyötä valvotaan laaditun valvontasuunnitelman mukaisesti ja rakenta-
misen edistymistä ja muita vaiheeseen kuuluvia asioita käsitellään eri osapuolen kanssa 
säännöllisissä työmaakokouksissa. Rakentamisen päätyttyä tilaaja tekee vastaanottotar-
kastuksen ja urakoitsija luovuttaa rakennuksen tilaajalle [7]. 

Käyttöönottovaiheessa rakennus siirtyy käyttäjien haltuun ja kiinteistön ylläpitoon laadi-
taan kiinteistönhoitosuunnitelma. Käyttäjille järjestetään rakennuksen ja LVIS-laitteiden 
käyttökoulutus. Käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastukseen [7]. 

Tämän tutkimuksen kannalta tärkein rakennushankkeen vaihe on rakentamisvaihe, koska 
käyttö- ja yhteiskustannukset syntyvät tällöin. 

2.2 Lean Construction tuotannonohjauksessa 

Lean-tuotantofilosofia on uusi ajattelutapa rakennusalan projektihallintaan [8], jossa asia-
kas kokee saavansa enemmän arvoa sijoittamalleen pääomalle. 

Toisen maailmansodan jälkeen japanilainen autoteollisuus oli huonossa kunnossa. Auto-
teollisuudessa vallitsi resurssipula ja kova kilpailu. Toyota Motor Companyn asiantuntijat 
lähtivät kehittämään oman tuotannollisen toimintansa tehokkuutta paremmaksi kuin län-
simaisilla kilpailijoilla. He toteuttivat periaatteita useiden vuosien ajan parantaen toimin-
tatapoja yritysten ja erehdysten kautta. Periaatteista kehittyi Toyotalle oma tuotantofilo-
sofia; Toyota Production System (TPS) [9]. 

Toyotan päämääränä oli alentaa kustannuksia karsimalla tarpeettomat elementit autoista 
pois. Jotta kustannusten minimointi onnistuisi, toiminnassa huomioitiin kolme tavoitetta: 
1. Tuotettavien määriä kontrolloitiin tarkasti, jotta vaihtelevaan kysyntään pystyttiin vas-
taamaan. 2. Laatu varmistettiin, jotta jokainen prosessi tuottaa vain laadukkaita tuotteita 
seuraavaan vaiheeseen. 3. Ihmisyyttä kunnioitettiin, jotta yritys onnistuisi kustannusten 
alentamisessa henkilöstöä hyödyntäen [9]. 

Päämäärään päästäkseen, jokaisen kolmen tavoitteen tulee toteutua. Tämän periaatteen 
taustalla on ymmärrys, ettei päämäärään päästä ilman välitavoitteita [9].  
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Toyota soveltaa samoja periaatteita myös alihankkijoiden organisaatioihin. Alihankki-
joilta edellytetään samaa tuotannon tehokkuutta kuin omalta organisaatiolta, mikä onnis-
tuu, kun Toyota tarjoaa oman osaamisensa alihankkijoiden kehitystyön tueksi [10].  Myö-
hemmin TPS on muuttunut käytössä ja kirjallisuudessa termiksi Lean, joka tarkoittaa 
hoikkaa, niukkaa ja nuukaa [9].  

Lean-tuotantofilosofian ydin on tuotannon kokonaisvaltainen tehokkuuden parantami-
nen. Tähän pyritään keskittymällä arvon luomiseen, mikä asiakkaalle on merkityksellistä.  
Ja kun tehdään, keskeistä on tunnistaa ne toiminnot, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle ja 
eliminoida ne [9]. Kaikki asiakkaalle arvoa tuottamattomat toiminnot ovat hukkaa, jonka 
eri muotoja on lueteltu taulukkoon 1. 

Hukan muoto Esimerkkejä esiintymisestä ja vähentämisestä

varasto [11]
eräkoon vähentäminen, läpimenoajan vähentäminen, tuotantovaiheiden synkronointi, 
kapasiteetin lisääminen piikkien hallitsemiseksi, tarkastusten minimointi

liike [11]
eri vaiheiden yhdistäminen, etsimisen poistaminen, layoutin järjestäminen 5S mukaisesti, 
visuaalisen ohjauksen käyttäminen

virheet [11]
laatustandardit, standardien dokumentointi, työn standardointi, virhemahdollisuuksien 
eliminointi Poka-Yoke -menetelmällä

prosessointi [11]
työn tai komponenttien suunnittelu siten, että eri työvaiheet minimoidaan, yksinkertaistettu 
ja standardoitu työ

ylituotanto [11]
eräkoon vähentäminen, asetusaikojen vähentäminen, alussä syntyvien virheiden määrän 
vähentäminen, prosessin yksinkertaistaminen

odottaminen [11]
tuotantovaiheiden synkronoiminen, töiden yhdistäminen, työmäärien tasoittaminen, 
työntekijöiden kouluttaminen, jonojen visualisointi

kuljettaminen [11]
työsolujen luominen, paperittomien prosessien luominen, toimittajien vähentäminen, 
siirtojen minimointi, varasto käyttöpaikalle

informaatio [11] helposti ymmärrettävä informaatio, visuaalinen ohjaus, datan tarkkuus

making-do [12]
Työn tekeminen ilman, että kaikki työn edellytykset ovat kunnossa. -> ratkaisuna Last 
Plannerin käyttö

työntekijöiden 
hyödyntämätön potentiaali 
[13]

Työntekijän luovuuden tai kyvykkyyden hyödyntämättä jättäminen. -> avoimen ilmapiirin 
luominen, työntekijöiden ajatusten kuunteleminen ja keskustelu heidän kanssaan

huono rakennettavuus [14]
Rakennetaan vaikeasti toteutettavia rakenneratkaisuja.->suunnitellaan helposti 
rakennettavia rakenteita

dokumentointi [15]
Puutteellisen dokumentoinnin ja ohjeistuksen aiheuttamia ongelmatilanteita. -
>tarkoituksenmukaisen dokumentoinnin ja viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen

huonot olosuhteet [14]
Huonoissa olosuhteissa työskentely on tehotonta, josta aiheutuu hukkaa.-> olosuhteiden 
seuraaminen ennen työn alkua ja työn aikana  

Taulukko 1 Esimerkkejä hukan eri muodoista ja hukan vähentämisestä. Taulukossa 
on käytetty lähteitä [10-13]. 
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Kuva 5 Rakennustuotannossa hukan osuus on 57 % työajasta, kun taas valmistavassa 
teollisuudessa hukkaa on 12 % työajasta. Kuva on muokattu lähteen [9] kuvasta. 

 

Rakennustuotannossa hukan osuus on suuri. Eri tutkimusten mukaan hukan osuus vaih-
telee 49,6 – 57 % [9; 14; 15]. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen mukaan Suo-
messa yksittäisten työlajien työmenekit ovat laskeneet vuosittain noin 0,5 % vuosina 1975 
– 2008 [16]. Vastaavasti Ruotsissa tehdyn tutkimuksen mukaan koko Ruotsin teollisuu-
dessa yleisesti työn tuottavuus on parantunut vuosittain keskimäärin 2,9 % ja rakennus-
alalla 1,7 % [17]. 

Perinteinen toiminnan kehittäminen keskittyy vain arvoa tuottavien toimintojen tehosta-
miseen. Tällöin toimenpiteinä on usein tehokkaamman kone- ja laitekannan hankkimi-
nen. Lean-tuotantofilosofia kannustaa toimenpiteiden kohdistamista hukan minimointiin, 
missä useimmiten on suurin parantamispotentiaali [9]. 
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Lähtötilanne:    
HUKKA ARVO 

Läpimenoaika 
     

Perinteinen lähestymistapa:   
HUKKA ARVO   

Parantunut läpimenoaika  
     
Lean-lähestymis-
tapa:    
  HUKKA ARVO 

 Parantunut läpimenoaika 
 

Kuva 6 Lean-tuotantofilosofian mukainen lähestymistapa tuotannon kehittämisessä. 
Suurin parantamispotentiaali on hukan pienentämisessä. Kuva on muokattu lähteen 
[18] kuvasta. 

Leanissa ensimmäisenä askeleena on arvon tuotannon tunnistaminen. Tällöin tutkitaan 
toiminnan koko arvoketju sisältäen myös ulkopuolisten toimijat. Lean-toimintamallissa 
arvoketju käydään läpi soveltaen viittä perusperiaatetta: 

 Tunnistetaan arvoa tuottavat toiminnot ja arvoa tuottamattomat toiminnat [10].  
 
Toiminnot voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: arvoa tuottava (Value Adding), 
arvoa tuottamaton mutta välttämätön (Necessary but Non-Value Adding) ja arvoa 
tuottamaton toiminta (Non-Value Adding) [19]. Organisaatiot, jotka eivät sovella 
Leanin periaatteita toiminnassaan, ajankäyttö voi jakautua 5 % VA, 60 % NNVA 
ja 35 % NVA [18]. 
 
Organisaation tavoitteena on tuottaa arvoa luovia tuotteita ja prosesseja asiak-
kaalle. Yrityksen tulee välttää työntämästä asiakkaille tuotteita, jotka on olemassa 
olevassa organisaatiossa helppo tuottaa [9]. 
 

 Tunnistetaan jokaisen tuotteen arvovirta. 
 
Arvovirta on toimintojen ketju, joka pitää sisällään kaikki tarvittavat vaiheet tuot-
teen toimittamiseksi asiakkaalle. Kartoitettua arvoketjua tulee tarkastella kriitti-
sesti ja siitä pitää poistaa monimutkaisuudet ja tarpeettomat toiminnot ja ominai-
suudet [10]. 
 

 Järjestetään jäljelle jäävät vaiheet jatkuvaksi virtaukseksi. 
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Virtauksen läpimenoaika tulee optimoida poistamalla eri vaiheiden väliset odo-
tusajat ja minimoida varastokoot [10]. 
 

 Tehdään vain se, mitä asiakas haluaa. 
 
Organisaatiolle helpompi työntöohjaus, jossa asiakkaalle uskotellaan, että he ha-
luavat sitä, mitä yrityksellä on jo valmiina tarjota, tulee muuttaa imuohjaukseksi, 
jolloin asiakas määrittelee tarpeet [10]. 
 

 Kun edelliset vaiheet on määritelty ja toteutettu, aloitetaan alusta ja toistetaan niitä 
pyrkien kohti loputonta täydellisyyttä. Yrityksen tulee verrata omaa toimintatapaa 
kilpailijoihin ja sopeuttaa heidän parhaat ideat omaan toimintaan sopiviksi [10]. 

Lean-tuotantojärjestelmän koostuu kuvan 8 mukaisesti kolmesta osa-alueesta: prosessien 
tehostamisesta, ihmisten kehittämisestä ja työkalujen ja teknologian hyödyntämisestä. 
Leanin menestyksellinen käyttö vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan, jossa kaikki 
kolme osa-aluetta otetaan huomioon yrityksessä [9]. 

       
 

        
       
       
       
       

Ihmiset     
Työkalut ja teknolo-

giat 
       

   

Lean tuotantojär-
jestelmä    

       
       
       
       

   
Prosessi 
    

Kuva 7 Lean tuotantojärjestelmä. Kuva on muokattu lähteen [18] kuvasta. 

 

Prosessi sisältää kaikki tehtävät ja tehtäväketjut, jotka tarvitaan prosessin aikaansaa-
miseksi. Jotta prosessi toimisi hyvin, yrityksen tulee kiinnittää huomioita siihen vaikutta-
viin tekijöihin. Eri tekijät voivat olla erimuotoisia hukkia, epätasaisuuksia, ylikuormittu-
mista, tuotannon virtauttamista ja tasapainottamista [10]. 
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Jatkuvalla virtauksella tarkoitetaan kaiken arvoa tuottamattoman poistamista prosessista, 
jotta arvoa tuottavat toiminnat virtaavat häiriöttä alusta loppuun asti. Joustavasta ja vir-
tautetusta tuotannosta havaitaan virheelliset kappaleet heti, koska työvaiheiden välissä ei 
ole puskurivarastoja. Mikäli virheellisiä kappaleita havaitaan, virheiden aiheuttajiin pääs-
tään puuttumaan heti [9]. Jatkuvan virtauksen hyötyjä ovat muun muassa sisäänraken-
nettu laatu, joustavuuden luominen, tuottavuuden parantuminen, varastointikustannusten 
pienentyminen ja turvallisuuden parantuminen [10]. 

Suurten varastojen sijaan tulee pyrkiä pieniin varastoihin. Pienet varastot edellyttävät pie-
niä eräkokoja, joiden etuja ovat varastojen pienenemisten lisäksi läpimenoaikojen lyhe-
neminen ja laatuvirheiden havaitsemisen helpottuminen. Pienet eräkoot ovat helpompia 
tasapainottaa ja ne mahdollistavat kapasiteetin tehokkaamman käytön [10]. 

Toisen osa-alueen muodostavat ihmiset. Toimiakseen Lean vaatii osaavat ja motivoitu-
neet työntekijät. Osa-alue pitää sisällään yhteisen kielen, symbolit, uskot ja arvot, jotka 
määrittelevät millainen yritys on, miten sitä johdetaan, miten se oppii ja kuinka se rekry-
toi, kouluttaa ja kehittää työntekijöitä. Olennaista on, että yritys osallistaa kaikki työnte-
kijät kehittämiseen ja kehitykseen [10]. 

Osa-alueeseen sovellettavia Lean-periaatteita ovat ihmisten kannustaminen tiimityöhön, 
sitouttaa ihmiset yrityksen tavoitteisiin ja jatkuva parantaminen ja oppiminen. Kun ihmi-
set kehittävät toimintaa, virheitä havaittaessa ei pyritä löytämään syyllistä vaan varmis-
tamaan, ettei virhe pääse toistumaan. Työntekijöitä kannustetaan miettimään ja toimi-
maan työnteon tehostamiseksi ja virheiden minimoimiseksi. Esimiehen rooli on tukea 
työntekijöitä ja mahdollistaa kehittyminen [10]. 

Jatkuvan parantamisen on oltava järjestelmällistä ja säännöllistä, jotta saavutettavista tu-
loksista tulee pysyviä. On hyväksyttävä, että parantaminen tapahtuu pienin askelin ja vä-
hitellen ja koko jatkuva parantamisen prosessi tuottaa ajan myötä suuria muutoksia. Pa-
rantamisen sisäistäminen yrityksen toimintatavaksi vaatii asennemuutoksia, jotka eivät 
tapahdu hetkessä [9].  

Työntekijöiden tiedot, taidot ja halu kehittyä ovat keskeisiä tekijöitä kilpailukyvyn kehit-
tämisessä. Organisaation kehittyminen perustuu työntekijöiden koulutukseen. Koulutuk-
sen yhteydessä on hyvä varmistaa, että opitut asiat otetaan heti käyttöön. Usein tekemällä 
oppiminen on tehokasta [9]. 

Lean-tuotantojärjestelmän kolmantena osa-alueena ovat työkalut ja teknologia. Työkalu-
jen avulla ihmiset saadaan toimimaan siten, että prosessi paranee ja ylemmän tason peri-
aatteet ja tavoitteet saadaan vietyä käytäntöön. Työkalujen periaatteet tulee soveltaa yri-
tyskohtaisesti käyttökelpoisiksi [9]. 
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2.3 Rakentamiseen soveltuvat Leanin työkalut ja teknologiat 

Lean Construction on Lean-tuotantofilosofian soveltamista rakennusalalla. Käsitteenä 
Lean Construction on ollut käytössä 1990-luvun alkupuolelta asti, jolloin tutkija Lauri 
Koskela alkoi kehittää rakennusalalle uutta tuotantotapaa [20]. Koskelan mukaan perin-
teiset teoriat, kuten kriittisen polun menetelmä, eivät tunnista ei arvoa tuottamattomia 
toimintoja prosesseista vaan ainoastaan arvoa tuottavat toiminnot. Rakentaminen tulee 
nähdä virtaava prosessina, joka sisältää sekä arvoa tuottavat että arvoa tuottamattomat 
toiminnot [13]. 

Leanin työkaluilla ja teknologioilla projektitoiminnan arvo maksimoidaan, hukka mini-
moidaan ja tavoitellaan täydellisyyttä hyödyntäen työntekijöiden osaamista ja sitoutu-
malla yhteisiin tavoitteisiin [21]. Työkalut ja teknologiat huomioivat kokonaisvaltaisesti 
projektitoimituksen eri osa-alueet. 

       
 

 
       
       
       
       
       

Projektin 
organi-
sointi     Kaupalliset mallit 

       

   Projektitoimitus    
       
       
       
       
   Projektin tuotantosysteemi   
       

Kuva 8 Projektitoimituksen osa-alueet. Kuva on muokattu lähteen [18] kuvasta. 

 

Value Stream Mapping  

Value Stream Mapping (VSM, Arvovirtakuvaus) on työkalu, jolla hukka tunnistetaan ja 
poistetaan valitusta arvovirrasta [10]. Arvovirralla tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, 
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jotka alkavat asiakkaan tekemästä tilauksesta ja päättyvät asiakkaan vastaanottaessa lop-
putuotteen. VSM on tapa visualisoida omaa tekemistä ja analysoida, miten asiakastarpeet 
on otettu omassa toiminnassa huomioon. VSM analysoi kuvan 10 mukaisesti kolmea pää-
virtausta: aikaa, informaatiovirtausta ja tuotannon vaiheita [18].  

 

Kuva 9 Esimerkki arvovirtakuvauksesta [18]. Perusinsinööri huomaa kuvasta välittö-
mästi, että prosessia olisi mahdollista nopeuttaa, mikäli kolmen työvaiheen (työvaiheet 
A, B ja C) välivarastot poistetaan muodostamalla näistä yksi työvaihe. Tällöin prosessin 
läpimenoaika 4,5 vrk lyhenisi 3 vrk. Kuva on lähteestä [18]. 

 

Arvovirraksi valitaan yritykselle merkittävin virta, esimerkiksi tietty tuotelinja tai -perhe 
[21]. Arvovirran mallintamiseen ei kannata kerätä kaikkea saatavilla olevaa informaatiota 
vaan se kannattaa rajata tietylle tasolle, jotta kehitysalueiden tunnistaminen onnistuisi. 
Tämän jälkeen muodostetusta arvovirrasta laaditaan nykytilan kuvaus, joka tehdään jal-
kautumalla kentälle tiiminä, joka koostuu johdosta, esimiehistä ja työntekijöistä. Tiimi 
muodostaa eri osaamisalueiden näkemysten mukaisen yhteisen näkemyksen nykytilasta, 
minkä tulosteena toimii käsin piirretty A3-paperi [18]. 

Nykytilan kuvauksen jälkeen tehdään tulevaisuuden kuvaus, jossa tuotanto on suunniteltu 
uudelleen [18]. Nykytilasta analysoidaan hyödyntämällä Leanin eri työkaluja ja teknolo-
gioita käyttämällä. Analysoinnissa arvovirrasta tunnistetaan ongelmia sekä asiakkaan että 
yrityksen näkökulmasta. Ennen ongelman nimeämistä tulee varmistaa, että yritys tai asia-
kas on yksimielinen ongelman esiintymisestä [21]. Tavoitteena on, että laadittu tulevai-
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suuden kuvaus ei sisällä erimuotoiset hukkia tai muita häiriötekijöitä. Tulevaisuuden ku-
vauksessa käytettäviä periaatteita ovat muun muassa välivaiheiden eliminointi, vaiheiden 
yhdistäminen, rinnakkaisten reittien luominen, vaiheiden järjestäminen tahtiajan mukaan, 
imuohjautuvan tuotannon järjestäminen ja työn standardointi [18]. 

Viimeisenä vaiheena laadittu tulevaisuuden kuvaus otetaan käyttöön ja tarvittavat muu-
tokset toteutetaan nykyisiin prosesseihin. Käyttöönoton ja kokemusten jälkeen voidaan 
laatia uusi nykytilankuvas jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti [18]. 

Lean Project Delivery System 

Lean Project Delivery System (LPDS, Lean projektin toimitussysteemi) Lean Construc-
tion Instituutin kehittämä projektitoimitustapa, jonka tavoitteena on toimittaa asiakkaalle 
täydellinen projektitoimitus. LPDS koostuu seitsemästä eri päävaiheesta, jotka on esitetty 
kuvassa 11. Eri vaiheiden ohjaukseen sovelletaan Leanin eri työkaluja ja teknologioita 
[10]. 

 

 

Kuva 10 Lean Project Delivery System projektitoimituksen päävaiheet. Kuva havain-
nollistaa, että päävaiheet limittyvät toisiinsa nähden sisältäen samoja osatekijöitä [10]. 
Päävaiheiden alla olevat tuotannon ohjaaminen ja työn osittaminen toimintoja, jotka 
alkavat rakennushankkeen alussa ja päättyvät rakennuksen elinkaaren lopussa. Alim-
pana on oppimissilmukka, jossa oppiminen ja jatkuva parantaminen siirtyvät edelli-
sistä projekteista seuraavaan projektiin [22]. Kuva on lähteestä [10]. 

 

Tärkein kuvassa 11 esitellyistä päävaiheista on projektin määritys, koska kuvan 17 mu-
kaan merkittävin osa rakentamiskustannuksista sitoutuu suunnitteluvaiheessa. Projektin 
määrittely tehdään Leanin periaatteilla kokonaisvaltaisesti sisältäen asiakkaan tarpeiden 
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ja -arvojen määrittelyn, suunnitelmakriteerit ja -reunaehtojen sekä konseptuaalisen suun-
nittelun: 

 Lean suunnittelu sisältää konseptuaalisen, tuotteen ja tuotannon suunnittelun. 
 Lean hankinta sisältää tuotesuunnittelun, detaljisuunnittelun, tuotteen valmistuk-

sen ja hankinnan. 
 Lean rakentaminen koostuu valmistamisesta, logistiikasta, asentamisesta, raken-

tamisesta ja testauksesta ja käyttöönotosta. 
 Käyttö koostuu testauksesta ja käyttöönotosta, kunnossapidosta, kohteen käytöstä 

ja kohteen muuttamisesta ja korjauksista. 
 Tuotannon ohjaus ja työn osittamisen tavoitteena on hallita työn virtaus [10]. 

 

Taulukko 2 LPDS:n ja perinteisen projektitoiminnan eroja [23]. 

LPDS PERINTEINEN
pääpaino tuotantoprosessissa pääpaino transaktiosopimuksissa
tavoitteena muunnos, virtaus ja arvontuotto tavoitteena muunnos
moniammatillinen organisaatio, jossa kaikki 
osallistuvat päätöksentekoon asiantuntijat tekevät päätökset, muut toteuttavat ne

integroitu tuote- ja tuotantosuunnittelu
ensin tuotesuunnittelu, jonka jälkeen alkaa 
tuotantosuunnittelu

huomioi rakentamisen koko elinkaaren vain osa elinkaaresta huomioidaan
toteutus viimeisellä mahdollisella hetkellä toteutus niin pian kuin mahdollista
läpimenoaikaa pyritään lyhentämään 
jatkuvasti ja systemaattisesti

erilliset toimijat valitaan markkinatilanteessa 
halvimman hinnan perusteella

oppimista tapahtuu koko projektin ajan oppimista tapahtuu satunnaisesti
tilaaja on toimii aktiivisesti prosessin osana tilaaja ei osallistu aktiivisesti prosessiin
varastoja käytetään tuotannon 
tasapainottamiseen

osapuolet käyttävät varastoja omien tarpeidensa 
mukaisesti  

 

LPDS-projektitoimitustavassa moniammatillinen tiimi toteuttaa projektin kaikki vaiheet 
tiiviissä yhteistyössä. Toimintatapaan kuuluu, että tietystä vaiheesta kuten Lean suunnit-
teluvaiheesta, voidaan palata taaksepäin projektin määrittelyyn, mikäli se nähdään tar-
peelliseksi. Tämä antaa joustavuutta, ja sallii parempien toteutusratkaisujen toteuttamista, 
mikä on mahdollista, kun päätökset tehdään viimeisellä mahdollisella hetkellä projekti-
työskentelyssä kertyneen lisätiedon perusteella [23]. 

Last Planner -tuotannonsuunnittelu 

Väitöstyössään Glenn Ballard esitteli Last Planner -systeemin, jossa rakennustuotanto 
nähdään virtausajattelun mukaisena prosessina eikä perinteisenä transformaatiomuutok-
sina [24]. Last Planner -menetelmää käyttämällä rakennustuotanto voidaan toteuttaa tuot-
tavammin, työturvallisemmin ja laadukkaammin [25]. Tutkimuksen mukaan työmaiden 
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tavanomainen PPC-luku (Percent Plan Complete) 57% saatiin nostettua 73%. Tämä tar-
koittaa keskimäärin 30% tuottavuuden kasvua [26]. 

Perinteisen tuotannonohjauksen ongelmia ovat muun muassa olettamus, että yksittäinen 
rakennustehtävä suoritetaan tasaisella tuottavuudella. Todellisuudessa tuottavuus vaihte-
lee hyvin suuresti kuvan 12 mukaisesti. Tuottavuuden vaihtelu johtuu ongelmista, joita 
on tehtävän alussa, keskellä ja lopussa. Last Planner pyrkii eri keinoin poistamaan edellä 
mainitut ongelmat [25].  

 

Kuva 11 Rakennustuotannon tuottavuus vaihtelee tehtävän eri vaiheissa. Kuva on läh-
teestä [25]. 

 

Tehtävän aloitukseen liittyviä ongelmia pyritään hallitsemaan menetelmän valmistele-
vassa suunnittelu -vaiheessa luomalla edellytyksiä tulevien viikkojen tehtäville. Lisäksi 
tehtävä voidaan ottaa aloitettavaksi vain, jos tehtävän kaikki edellytykset ovat kunnossa. 
Edellisten lisäksi Last Planneriin sisältyy jatkuvan parantamisen periaate, joka pitkällä 
aikavälillä vähentää tehtävien aloitusongelmia [25]. 

Tehtävän keskellä olevia ongelmia vähentää Last Plannerin periaate, jonka mukaan pi-
tempiaikaiset tehtävät jaetaan viikkotehtäviin. Tällöin yhden tehtävän toteuttamisen edel-
lytykset tarkistetaan viikoittain, mikä vähentää keskeytymisen riskiä. Lisäksi Last Plan-
ner -menetelmä kokonaisuudessaan perustuu tehtävän keskellä esiintyvien ongelmien en-
naltaehkäisyyn. Menetelmässä suunnitellaan kaikki viikon aikana tapahtuvat tehtävät, 
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jolloin suunnittelemattomia tehtäviä, jotka häiritsevät suunniteltujen tehtävien toteutta-
mista, on vähän [25] 

Tehtävän lopettamisen yhteydessä ilmeneviä ongelmia ennaltaehkäisevät kaikki edellä 
mainitut mekanismit. Suoranaisesti tehtävän loppuunsaattamisen onnistumiseen vaikut-
taa jatkuvaan parantamiseen sisältyvät luotettavimpien lupausten antaminen, jolloin teh-
tävä suoritetaan varmemmin alusta onnistuneeseen päätökseen asti [25]. 

Last Planner -menetelmän mukainen tuotannonsuunnittelu koostuu seuraavista vaiheista: 

1. osapuolten yhteinen rakentamisvaihesuunnittelu 
2. järjestelmällinen valmisteleva suunnittelu, jossa luodaan seuraavan viikon tehtä-

ville edellytykset 
3. viikkosuunnitelma, jossa tehtävien edellytykset on varmistettu 
4. osapuolten sitoutuminen viikkosuunnitelman tehtävien suorittamiseen 
5. viikkosuunnitelman tehtävien toteutumisen tarkistaminen TTP-luvulla 
6. tehtävän toteutumatta jäämisen syiden selvittäminen 
7. vaikuttaminen syihin [25] 

 

 

Kuva 12 Last Planner tuotannonsuunnittelun eri vaiheet [25]. Vaiheet etenevät krono-
logisesti perinteisesti ylähierarkiatasolta alemmalle hierarkiatasolle, mutta LP-malli 
korostaa tasapainottelua toteutusmahdollisuuksien ja toteutusedellytysten suhteen. 
Kuva on lähteestä [25]. 
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Last Plannerin lähtökohtana on, että viikkosuunnitelmaan otetaan suoritettavaksi tehtä-
vät, joiden aloitusedellytykset ovat kunnossa ja joiden suorittamiseen ovat tehtävien vas-
tuuhenkilöt ovat sitoutuneet. Lisäksi viikkotehtäviä suunnitellaan reilusti etukäteen va-
rastoon 4-6 viikon tähtäyksellä, mikä varmistaa, että jokaisella viikolla on riittävästi aloi-
tuskelpoisia tehtäviä. Kaikki eri vaiheet toteutetaan osapuolten tiiviillä yhteistyöllä [26]. 

Integrated Project Delivery 

Integrated Project Delivery (IPD) tarkoittaa projektin toteuttamista integroituna tiiminä, 
jossa osapuolina ovat tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat. Tiimiä yhdistää samat intressit 
ja se työskentelee tiiviisti yhdessä tavoitteena sama päämäärä. Tiimi kootaan projektin 
varhaisessa vaiheessa ja yhteistyö on jatkuvaa läpi projektin eri vaiheiden: suunnittelu-
esivalmistus-rakentaminen. Tiimin työskentely on avointa, tietoa jaetaan avoimesti ja 
osapuoliin suhtaudutaan luottavaisesti ja kunnioittavasti. Työskentelyssä perustuu digi-
taaliselle alustalle ja Building Information Modeling (BIM) hyödynnetään [27]. 

Projektin riskit hallitaan kollektiivisesti ja näin riskit jakautuvat eri osapuolille. Tiimin 
jokainen osapuoli hyötyy rahallisesti projektin onnistumisessa, joka on selkeästi määri-
telty palkkioperusteissa. Tämä motivoi yksilöä yrittämään parhaansa projektityöskente-
lyn aikana [27].  

IPD:n periaatteen mukainen työskentely vaatii uusia sopimusmalleja. Yksi sopimusmalli 
on alianssisopimus, jota käytettiin muun muassa Tampereen Rantatunneli -hankkeessa. 
Hankkeen toteuttamiseen kuului 2,3 km tunnelin lisäksi muita liikennejärjestelyjä yh-
teensä 4,2 km pituiselta osuudelta valtatieltä 12. Hankkeen tavoitekustannusarvio oli noin 
180 miljoonaa euroa ennen toteutusvaiheen alkua. Hankkeen kehitysvaiheessa alianssi-
ryhmä teki merkittäviä innovaatioita yli 30 kappaletta, joiden yhteenlaskettu kustannus-
vaikutus oli noin 17 miljoonaa euroa [1]. Alianssiurakoista saadut kokemukset ovat olleet 
pääosin myönteisiä. 

Big room 

Big room yhteistyöhön suunniteltu huone, jossa nähtävillä on visuaalisesti esiteltynä 
kaikki projektiin liittyvä keskeinen tieto. Tarkoituksena on, että jokainen osapuoli näkee 
yhdellä vilkaisulla uusimman tiedon projektiin liittyen. Big roomin etuja ovat projektin 
sisäisen kommunikaation nopeutuminen, kommunikaatiokatkosten väheneminen ja tuot-
tavuus. Nämä kaikki lisäävät tuottavuutta [28].  

Big room -työskentelyä on hyödynnetty useilla eri työmailla. Esimerkiksi Firan As Oy 
Kruunuvuoren Ankkurin työmaalla säännöllinen big room -työskentely on todettu mie-
lekkääksi ja hauskaksi [29]. 
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Demingin ympyrä 

Demingin eli Plan-Do-Check-Act -ympyrä (PDCA) on järjestelmällisen jatkuvan paran-
tamisen apuväline, joka soveltuu toistuvan toiminnan kehittämiseen. Jatkuva parantami-
nen alkaa suunnittelusta (Plan), jonka jälkeen suunnitellut toimenpiteet toteutetaan (Do). 
Toteutuksen tulos tarkistetaan (Check) ja havaitut virheet korjataan (Act) [28]. 

 

Kuva 13 Systemaattinen jatkuva parantaminen rakennushankkeen aikana johtaa pa-
rempaa lopputulokseen. Kuva on lähteestä [30]. 

 

2.4 Off-site construction periaatteen mukainen moduulirakenta-
minen 

Off-site construction tarkoittaa moduulirakentamista, jossa esivalmisteiset rakennusosat 
eli moduulit tuotetaan teollisesti. Moduulit ovat tehdasolosuhteissa valmistettuja tilaele-
menttejä, jotka sisältävät toimituksesta riippuen väliseinät, pintamateriaalit ja kiintoka-
lusteet. Rakennusteknisten töiden lisäksi moduuli sisältää mahdollisesti lämpö-, vesi-, il-
manvaihto- ja sähkötekniset osat ja laitteet. Moduulin julkisivupinta voidaan viimeistellä 
tehtaassa tai se voidaan tehdä paikan päällä työmaalla. Moduulit kuljetetaan rakennustyö-
maalle ja se nostetaan nosturilla osaksi uutta tai vanhaa rakennusta. 
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Kuva 14 Tehdasvalmisteisen moduulin asentaminen kohdeyrityksen työmaalla [Lehto]. 

 

Moduulirakentamisessa on useita hyötyjä paikalla rakentamiseen verrattuna. Teh-
dasolosuhteissa työvoimavaltainen rakentaminen on tehokkaampaa, koska työnteko ta-
saisissa tehdasolosuhteissa on tuottavampaa ja laatu tasaisempaa. Lisäksi modulaarisen 
rakentamisen 30-50 % nopeampaa kuin paikalla rakentaminen[31]. 
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3. RAKENNUSTYÖMAAN KUSTANNUSHAL-
LINTA 

3.1 Käyttö- ja yhteiskustannukset 

Rakennusalan kustannuslaskenta perustuu nimikkeistöjärjestelmien käyttöön. Nimikkeis-
töjärjestelmässä rakennushankkeen kustannukset jaetaan osakustannuksiin, jotka kooda-
taan osakustannuksen työlajin, rakennusosan tai muun sisällön perusteella omalla nume-
rokoodilla. Numerokoodien merkitys ja sisältö on kirjattu kunkin nimikkeistöjärjestelmän 
käyttö- ja soveltamisperiaatteisiin, jolloin kaikki eri osapuolet ymmärtävät numerokoodin 
sisällön yksikäsitteisesti [32]. 

Yleisessä käytössä olevia nimikkeistöjärjestelmiä ovat muun muassa Talo 80 -nimik-
keistö, Talo 90 -nimikkeistö, Talo 2000 -nimikkeistö ja Haahtela-kehitys Oy:n Talonra-
kennus kustannustietojärjestelmä [32]. On tavallista, että yritysten käytössä olevat järjes-
telmät on muokattu edellä mainituista nimikkeistöjärjestelmistä omaan käyttöön soveltu-
viksi järjestelmiksi. 

Talo 80-nimikkeistössä rakennuskustannukset jaetaan taulukko 1 mukaisesti 10 pääryh-
mään. Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat kahdeksannessa ja yhdeksännessä pääryh-
mässä, joiden tarkempi sisältö eritelty taulukkoon 3. 

Taulukko 3 Talo 80-nimikkeistön pääryhmät [33]. 

0. Rakennuttajan kustannukset
1. Maa- ja pohjarakennus
2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
3. Runko- ja vesikattorakenteet
4. Täydentävät rakenteet
5. Pintarakenteet
6. Kalusteet, varusteet ja laitteet
7. Konetekniset työt
8. Työmaan käyttökustannukset
9. Työmaan yhteiskustannukset  

 

Rakennuttajan kustannukset -pääryhmä sisältää muun muassa hankkeen suunnittelun, ra-
kennuttamisen, rahoituksen ja markkinoinnin ja asunto-osakeyhtiön perustamisen kustan-
nukset [33]. 
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Maa- ja pohjarakennus -pääryhmä sisältää muun muassa peruskaivantoon ja rakennus-
alueella suoritettavat maanrakennustöiden, pohjanvahvistuksen, pohjarakenteiden, raken-
nusalueen pintatöiden ja ulkovarusteiden kustannukset [33]. 

Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet -pääryhmä sisältää muun muassa perustusten, ala-
pohjarakenteiden, väestönsuojarakenteiden ja ulkopuolisten rakenteiden kustannukset 
[33]. 

Runko ja vesikattorakenteet -pääryhmä sisältää muun muassa kellarin ja kerrosten runko-
rakenteiden, kevyiden ulkoseinien, parvekkeiden, vesikattorakenteiden ja muiden töiden, 
jotka liittyvät ilman eri työvaihetta rungon rakentamiseen, kustannukset [33]. 

Pintarakenteet -pääryhmä sisältää muun muassa rakennusten ulko- ja sisäpuolisten pinta-
rakenteiden kuten katteiden, päällysteiden, verhousten, pinnoitteiden ja tasoite- ja maa-
laustöiden kustannukset [33]. 

Kalusteet, varusteet ja laitteet -pääryhmä sisältää muun muassa sisäpuoliset rakennustek-
nisiin töihin liittyvien kalusteiden, varusteiden ja laitteiden kustannukset [33]. 

Konetekniset työt -pääryhmä sisältää muun muassa lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- 
ja sähkötöiden ja hissien kustannukset [33]. Lisäksi pääryhmään kuuluu automaatiotöiden 
kustannukset. 

Työmaan käyttökustannukset -pääryhmä sisältää muun muassa työmaan käynnistys-, ka-
lusto-, käyttö- ja kuljetuskustannukset [33]. 

Työmaan yhteiskustannukset -pääryhmä sisältää muun muassa työmaan hallinnon, avus-
tavat rakennustyöt, talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut ja työntekijöiden palkan-
lisät ja sosiaalikulut [33]. 

Taulukko 4 Talo 80 -nimikkeistön mukaiset käyttö- ja yhteiskustannukset [33]. 

8 Työmaan käyttökustannukset  9 Työmaan yhteiskustannukset 
81 Työnaikaiset rakenteet  91 Työmaan hallinto 
811 Työmaarakennukset  911 Työnjohto 
812 Työmaatiet ja varastoalueet  912 Työmaatoimisto 
813 Nosturiradat  913 Varaston hoito 
814 Koneasemat ja työasemat  914 Työmaakokeet ja katselmukset 
815 Aitaus ja mainoskilvet  915 Vartiointi 
816 Rakennussuojaus  916 Edustus 
817 Työturvallisuus  917 Koulutus 

818 Telineet ja kelkat  
918 Luottamustoimet ja työterveyden-
huolto 

82 Työnaikaiset asennukset  92 Avustavat rakennustyöt 
821 Vesijohdot ja viemäröinti  921 Mittaukset 
822 Sähköjohdot  922 Korjaukset 
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823 Puhelin  923 Työmaatilojen hoito 
824 Radiolaitteet  924 Siivous ja raivaus 
83 Työmaan koneet ja laitteet  925 Loppusiivous 

831 Betoni- ja laastiasemat  
93 Ulkomaisen projektitoiminnan erityi-
set työmaan yhteiskustannukset 

832 Ajoneuvonosturit  94 Talvilisätyöt 
833 Torninosturit  941 Lumi- ja jäätyöt 
834 Rakennushissit  942 Lämpösuojaus 
835 Betonipumput  943 Rakennuksen lämmitys ja kuivaus 
836 Muut siirtokoneet  944 Runkorakenteiden lämmitys 
84 Työkoneet, työkalut ja välineet  95 Urakkahinnan muutokset 
841 Työkoneet  951 Muutos- ja lisätyöt 

842 Työkalut ja välineet  
952 Korvaukset kustannustason muutok-
sista 

85 Työmaan käyttötarvikkeet  953 Tulot luovutuksista ja palveluista 
86 Työmaan käyttöaineet ja energia  96 Sopimuspohjaiset erityiskulut 
861 Sähkö  961 Työmaan vakuutukset 
862 Vesi  962 Vakuuskulut ja sopimussakot 
863 Kaasu  963 Takuukorjaukset 
864 Polttoaineet  964 Vahingonkorvaukset 
865 Kaukolämpö  965 Keskeytyskustannukset 
87 Työmaakuljetukset  967 Rakennusalueen vuokrat 
871 Materiaalikuljetukset  97 Työntekijöiden palkanlisät 
872 Koneiden ja laitteiden kuljetukset  971 Päivittäisten matkojen korvaukset 
873 Puhdistusjätteiden kuljetukset  972 Päivä- ja eväsrahat 
874 Työntekijöiden kuljetukset  973 Työkalukorvaukset 
875 Huoltokuljetukset  974 Majoituskustannukset 
88 Ulkomaisen projektitoiminnan erityi-
set työmaan käyttökustannukset  975 Matkakustannukset 
  976 Työaikalisät 
  977 Olosuhdelisät 
  98 Työntekijöiden sosiaalikulut 
  981 Vuosilomakorvaukset 
  982 Vapaapäiväkorvaukset 
  984 Sosiaaliturvamaksu 
  985 Eläketurvamaksut 
  986 Työntekijöiden vakuutukset 
  987 Sairaus- ja tapaturmakorvaukset 

 

Käyttö- ja yhteiskustannukset ovat työstä, hankinnoista tai muista palveluista syntyneitä 
kustannuksia, jotka kohdistuvat koko työmaalle tai useammalle rakentamisosalle. Tästä 
kohdistamisvaikeudesta johtuen näitä kustannuksia ei eritellä rakennusosittain vaan ky-
seiset kustannukset kootaan pääryhmiin 8 ja 9 [33]. 
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Osa käyttö- ja yhteiskustannuksista muodostuu toiminnoista, jotka useimmiten vaikutta-
vat kaikkien työmaan osapuolien toimintaan. Näitä toimintoja kutsutaan työmaapalve-
luiksi, joiden järjestämisestä sovitaan tilaajan ja urakoitsijan välisessä urakkasopimuk-
sessa. Urakkasopimuksessa noudatetaan tavallisesti Rakennusurakan yleisiä sopimuseh-
toja (YSE 2998) [6].  

YSE 1998:n mukaan urakoitsija on velvollinen tuottamaan taulukon 5 mukaiset työmaa-
palvelut. Työmaapaleluiden antovelvollisuuden laajuus rajataan tarkemmin kaupallisissa 
asiakirjoissa kuten urakkaohjelmassa ja urakkarajaliitteessä [6]. 

Taulukko 5 YSE 1998:n mukaiset työmaapalvelut ja johtovelvollisuudet [6]. 

Koko työmaata koskevat palvelut 
 
-työnaikaiset rakennelmien ja asennusten teko 
-sopimusasiakirjojen mukaiset purkutyöt 
-yhteistä tarvetta palvelevien mittojen asettaminen 
-kulkuteiden teko ja kunnossapito sekä yleisen liikenteen hoito 
-työsuoritusta varten tarpeellisten alueiden vuokraaminen ja aitaus 
-yleisvartioinnin järjestäminen 
-suojaustoimenpiteet 
-rakennuskohteen lämmittäminen ja yleisvalaistus 
-jätehuolto 
-yhteisten sosiaalitilojen siivous ja puhtaanapito 
-rakennuskohteen lumityöt 
 
Toisille urakoitsijoille annettavat palvelut 
 
-rakennusaputyöt 
-varasto-, sosiaali- yms. tilojen järjestäminen 
-veden ja sähkön antaminen 
 
Työmaan johtovelvollisuus 
 
-työmaan hallinto, yleisjohto ja vastavan työnjohtajan asettaminen 
-lainsäädännön mukaiset päätoteuttajan velvollisuudet 
-työmaan työaikataulun laatiminen 
-työmaan töiden järjestely ja yhteensovitus 
-työmaan vakuuttaminen 

 

Koko työmaata koskevat palvelut ovat työmaalla tapahtuvia toimintoja, joita eri osapuolet 
tarvitsevat työskennellessään työmaalla. Tästä yhteistarpeesta johtuen näiden palveluiden 
organisointi on usein annettu pääurakoitsijan tehtäväksi. Tällöin työmaan aliurakoitsijoi-
den ja muiden osapuolien ei tarvitse varautua näiden palveluiden tuottamiseen. Kukin 
osapuoli huolehti vain oman suorituksensa edellyttämistä töistä ja niiden valmisteluista 
[6].  
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Toisille urakoitsijoille tarjottavat palvelut yksilöidään tilaajan ja urakoitsijan välisissä so-
pimuksissa. Urakoitsijan rakennusaputöiden antovelvollisuus rajataan koskemaan tiettyjä 
töitä. Sosiaali- ja toimistotilojen laajuus määritellään työvoimaennusteen mukaisesti. Sa-
moin varastointiloja järjestetään työmaakohtaisen varastointitarpeen mukaisesti [6]. 

Työmaan johtovelvollisuus on tavallisesti pääurakoitsijalla. Johtovelvollisuus käsittää 
toiminnan, jolla ohjataan ja koordinoidaan työmaan toimivien osapuolten työskentelyä 
kokonaisvaltaisesti. Pääurakoitsijan työnjohto organisoi ja yhteensovittaa työmaan yksit-
täiset työvaiheet siten, että rakentaminen edistyy sujuvasti, turvallisesti ja häiriöttömästi 
[6]. 

3.2 Kustannuslaskenta 

Käyttö- ja yhteiskustannusten osuus rakentamisen kokonaiskustannuksista on 13-25% 
[34] .  

 

Kuva 15 Käyttö- ja yhteiskustannusten jakautuminen rakennushankkeessa. 

 

Käyttö- ja yhteiskustannusten kokonaiskustannuksista 90 % on riippuvaisia hankkeen ko-
konaistyömenekistä. Kokonaistyömenekki sisältää pääurakoitsijoiden tuntien lisäksi ali-
urakoitsijoiden ja talotekniikkaurakoitsijoiden tunnit. Kokonaistyömenekkiin vaikuttavat 
muun muassa suunnitteluratkaisut, tuotantotekniikka, esivalmistusaste, työnsuunnittelu 
ja työnjärjestelyt [35]. 

Käyttö- ja yhteiskustannusten ominaisuuksia ovat pieni ohjattavuus ja ennakoitavuus, 
suuri vaihteluväli, suhdanneherkkyys, perustuminen päätöksiin, keino hankkia kilpailue-

Muut 
kustannukset 

75 - 87 %

Käyttö- ja 
yhteiskus-
tannukset 
13 - 25 % 
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tua [32]. Tutkimuksen mukaan merkittäviä kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat työ-
maatoimihenkilöiden ammattitaito ja asenne, töiden organisointi, aikataulutus, kaluston 
käyttö ja henkilöstöhallinto ja avustavat toiminnot ja palvelut [34]. 

Työmaatoimihenkilöt ja työntekijät voivat itse vaikuttaa käyttö- ja yhteiskustannusten 
muodostumiseen, koska suurin osa edellä mainituista kustannuksista syntyy vasta raken-
tamisvaiheessa [34]. Työmaatoimihenkilöiden päätöksen esimerkiksi työvoimasuunnitel-
massa ja työmaatekniikan hankinnoissa kuten kalustohankinnoissa vaikuttavat suoraan 
käyttö- ja yhteiskustannuksiin [32]. 

Käyttö- ja yhteiskustannusten laskenta voidaan jakaa kolmeen eri menetelmään: työmaa-
tekniikan määriin perustuva menetelmään, standardeihin perustuvaan menetelmään ja vii-
tekohteisiin perustuvaan menetelmään. Työmaatekniikan määriin perustuvassa menetel-
mässä määrät lasketaan käytettävissä olevien tuotantosuunnitelmien avulla. Standardei-
hin perustuvassa menetelmässä kustannukset lasketaan rakennuksen laajuuden ja raken-
nusosamäärien kautta saatavien tunnuslukujen perusteella. Viitekohteisiin perustuvassa 
menetelmässä kustannukset lasketaan aikaisemmin toteutettujen vertailukelpoisten koh-
teiden toteutuneiden kustannusten avulla [35]. 

Kustannuslaskennassa ensin lasketaan ne litterat, joiden määrälaskenta voidaan tehdä 
alustavien tuotantosuunnitelmien perusteella. Lopuksi arvioidaan viitekohteiden tai tilas-
totietojen perusteella ne litterat, joiden määriä ei voida laskea alustavista tuotantosuunni-
telmista [35]. 

Rakennushankkeen tuotantosuunnittelu tehdään vaiheittain tarkentuen loppua kohti. Tar-
jouslaskentavaiheessa tehdään karkeat suunnitelmat, joiden päätarkoituksena on raken-
nusajan ja välitavoitteiden tarkistus sekä käyttö- ja yhteiskustannusten laskennassa tarvit-
tavien tietojen tuottaminen [35]. Työmaatoimihenkilöt laativat tarkemmat tuotantosuun-
nitelmat ennen rakentamisvaihetta, minkä tavoitteena organisoida rakentaminen taloudel-
listen ja ajallisten tavoitteiden mukaiseksi [32].  

Tuotantosuunnittelu sisältää seuraavat asiakirjat:  

 yleisaikataulun 
 aluesuunnitelman 
 työmaan asennussuunnitelman 
 kalustosuunnitelman 
 energiasuunnitelman 
 organisaatiosuunnitelman 
 työvoimasuunnitelman [35] 

Edellä mainituilla tuotantosuunnitelmilla ohjataan rakennushankkeen kolmea perusele-
menttiä: laatua, kustannuksia ja aikataulua. Tärkein peruselementti on aikataulu eli tuo-
tantosuunnitelmista yleisaikataulu [18]. 
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Käyttö- ja yhteiskustannusten laskenta on ongelmallista, koska kustannuksiin liittyvä 
määrälaskenta ja muu laskenta tehdään rakennushankkeen alkuvaiheessa, jolloin käytet-
tävissä ei ole riittävän tarkkoja tuotantosuunnitelmia ja kustannuksiin liittyvä päätöksen-
teko on keskeneräistä. Lisäksi viitekohteiden tietojen soveltaminen uuteen kohteeseen si-
sältää epätarkkuutta [35]. 

3.3 Vertailulaskelmat 

Vertailulaskelmien tavoitteena on löytää suunnittelu- tai tuotantoratkaisu, jolla saavute-
taan kustannustehokas lopputulos. Vertailulaskelmilla todetaan eri vaihtoehtoisten ratkai-
sujen kustannukset ja mahdolliset tuotot, joiden perusteella niiden keskinäinen taloudel-
lisuus selvitetään. Lisäksi vertailulaskelmien tarkoituksena on pienentää harkinnanva-
raiseksi jäävien tekijöiden lukumäärää sekä tuottaa järjestelmällisesti laskettua tietoa pää-
töksenteon tueksi [35]. 

Suunnitteluun liittyvillä vertailulaskelmilla etsitään edullisinta, vaatimukset täyttävää 
suunnitteluratkaisua, jossa rakennuksen muoto ja runko, rakennusosat ja tarvikkeet on 
valittu tarkoituksenmukaisesti. Tuotantoon liittyvillä vertailulaskelmilla etsitään rakenta-
misen kannalta edullisinta työmenetelmävaihtoehtoa, työjärjestysvaihtoehtoa, alihankin-
tavaihtoehtoa tai kalustovaihtoehtoa [35]. 

Vertailulaskelmat laaditaan eri vaihtoehdoille samoilla periaatteilla siten, että vertailukel-
poisuus säilytetään. Laskelman kustannusvaikuttavimmat asiat on selvitettävä huolelli-
sesti yksityiskohtia myöten, jotta vaihtoehdon kokonaiskustannus selviää tarkasti. Vas-
taavasti vähemmän merkityksellisiä kustannuksia voidaan arvioida suurpiirteisemmin 
suuruusluokka-arviona [35]. 

Mikäli useampi vaihtoehtolaskelma on samaa suuruusluokkaa, voidaan lopullisen pää-
töksen valintaperusteina käyttää kaluston käyttöastetta, oman työvoiman työllistämistä, 
työnkestoa tai muuta yrityksen arvon mukaista perustetta [35]. 

3.4 Kustannussuunnittelu ja -ohjaus 

Rakennushankkeen kustannukset määräytyvät ja kertyvät alla olevan kuvan mukaisesti 
[6]. 
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Kuva 16 Kustannusten määräytyminen ja kertyminen rakennushankkeen eri vaiheissa. 
Kuva on lähteestä [6]. 

 

Koska kustannukset määräytyvät lähes kokonaan suunnitteluvaiheissa, kustannussuun-
nittelun onnistuminen realisoituu rakentamisen aikana kustannusten kertymisenä. Kus-
tannussuunnittelun tehtäviä ovat hankkeelle asetettavien vaatimusten ja ominaisuuksien 
muuntaminen kustannustavoitteiksi, hankkeen budjetointi, suunnitelmapäätösten kustan-
nusarviointi ja suunnitelmien taloudellisuuden kehittäminen hankkeen muiden osapuo-
lien kanssa [6]. 

Hankkeen kustannusohjaus perustuu tarkoituksenmukaisten tavoitteiden oikeanaikaiseen 
asettamiseen hankkeen eri vaiheissa [6]. Kustannusohjauksen tulee kohdistua rakennus-
kustannusten määräytymiseen vaikuttaviin tekijöihin [36]. 
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      Ohjelmaratkaisut   
        
Tuotesuunnitelmat  Olosuhteet   
-piirustukset      
-selostukset  Suunnitteluratkaisut 
    -tehokkuus, määrät, kalleus 
    -yksityiskohdat   
      -tuotantotekniikka   
            
    Rakennuttamisratkaisut 
    -suunnitteluttaminen 
      -urakkamuoto   
            
    Tuotantoratkaisut   
    -menetelmät   
Tuotantosuunnitelmat  -menekit    
-tehtäväsuunnittelu  -hinta    
-hankintasuunnittelu      
    Hintatekijät   
    -aika    
      -paikka     

Kuva 17 Rakennuskustannusten suuruuteen vaikuttavat tekijät. Kuva on muokattu 
lähteen [36] kuvasta. 

 

Eri rakennuspaikkojen olosuhteet vaikuttavat kohdekohtaisia kustannuseroja. Oikealla 
ohjelma- ja suunnitteluratkaisun valinnalla olosuhteiden vaikutusta voidaan usein pienen-
tää [36]. 

Suunnitelmaratkaisujen kustannuserot syntyvät pienistä tekijöistä, joiden yhteisvaikutus 
voi olla merkittävä. Tästä syystä kaikki rakennusosat on tärkeä huomioida [36]. Yksik-
kökustannuseroja syntyy muun muassa erilaisesta kaluste- ja varustetasosta, pintaraken-
teiden määrästä ja laatutasosta sekä talotekniikan laatutasosta [6]. 

Hankeohjelman, vallitsevien olosuhteiden ja hankkeen muiden vaatimusten perusteella 
rakennuskustannuksille laaditaan tavoitehinta, jota arvioidut kustannukset eivät saa ylit-
tää. Tavoitehintaa verrataan suunnitteluvaiheen lopuksi laadittuun rakennusosa-arvioon. 
Mikäli rakennusosa-arvion kustannukset eivät alita tavoitehintaa, suunnitelmien tehok-
kuutta voidaan parantaa etsimällä niistä kehittämiskohteita [6]. 
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4. KOHDEYRITYKSEN NYKYTILA 

4.1 Kohdeyritys 

Kohdeyrityksenä on Lehto. Lehto on Suomen suurimpia rakennus- ja kiinteistöalan kon-
serneja. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2016 362 miljoonaa euroa ja liiketulos 11,2 % 
liikevaihdosta. Yrityksen menestys perustuu asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseen 
kustannustehokkaaseen suunnitteluun ja rakentamiseen. [Lehto] 

Lehto Group Oyj on konsernin emoyhtiö, jonka liiketoiminta on organisoitu kahdeksaan 
tytäryhtiöön. Liiketoiminta on jaettu neljään eri palvelualueeseen [Lehto]. Neljä erilaista 
palvelualuetta toimivat strategisina bisnesalueina, jotka kuvataan omana toimialana ja 
joille on luotu omat kilpailustrategiat [37]. 

 

Kuva 18 Lehto Group Oyj:n neljä palvelualuetta [Lehto]. Tutkimus on tehty asunnot-
palvelualueelle. 

 

Lehdon toiminnan perustana on seuraavat viisi arvoa: tehokkuus, rohkeus, vastuullisuus, 
asiakaskeskeisyys ja yhteisöllisyys. Arvona tehokkuus tarkoittaa, että kaikkea tekemistä 
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ohjaa kannattava ja taloudellinen liiketoiminta. Arvona rohkeus tarkoittaa yrittäjämäistä 
ja innostunutta asennetta tarttua uusiin mahdollisuuksiin. Arvona vastuullisuus tarkoittaa, 
että kaikille sidosryhmille ollaan luotettavia kumppaneita ja toiminta perustuu talousoh-
jattuun toimintamalliin, joka takaa suunnittelun ja rakentamisen korkean laadun. Arvona 
asiakaskeskeisyys tarkoittaa, että toiminta vastaa aina asiakkaiden tarpeisiin, minkä seu-
rauksena asiakas saa merkittäviä aika- ja kustannushyötyjä. Viimeisenä arvona yhteisöl-
lisyys tarkoittaa, että jokaisella on oikeus kokea tekevänsä mielekkäitä työtehtäviä arvos-
tettuna työyhteisön jäsenenä. [Lehto] 

Konsernin sloganilla ”talousohjattua rakentamista” tarkoitetaan, että asiakkaalle tuote-
taan lisäarvoa kustannusohjatulla suunnittelulla ja siihen integroidulla tehokkaalla toteu-
tuksella. Lähtökohtana on, että hankkeen kaikkia tavoitteiden määrittelyä ohjaa aina asi-
akkaan tarpeet. Talousohjattu rakentaminen tehostaa alan yleisiä käytäntöjä, josta asiakas 
saa aika- ja kustannushyötyjä. Konsernissa talousohjattu rakentaminen näkyy mm. 3D-
suunnitteluna, moduloinnilla, automatisoidulla omalla tehdastuotannolla, täsmällisellä 
tuotannolla, tasalaatuisena laatuna ja korkeana asiakastyytyväisyytenä. [Lehto] 

 

Kuva 19 Talousohjatun rakentamisen malli. [Lehto] 
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4.2 Konsepti 

Asunnot-palvelualueen asuntotuotanto koostuu kerrostaloista ja rivi- ja luhtitaloista. Ker-
rostalot toteutetaan pääosin KIS-kerrostalon rakentamiskonseptin mukaisesti. Lyhenne 
”KIS” tulee sanoista Keep It Simple. Konseptia käytetään kohtuuhintaisten asuntojen ra-
kentamiseen. Konseptin tavoitteena on tuottaa pieniä, viihtyisiä ja haluttuja asuntoja, 
jotka ovat kohtuuhintaisia hankintahinnaltaan ja ylläpitokustannuksiltaan. Konseptin mu-
kaisesti rakennetut asunnot sijaitsevat usein kasvukeskuksissa, joissa asiakkaana voi olla 
niin nuori ensiasunnon ostaja kuin varttuneempi seniori. [Lehto] 

Konsepti perustuu vakioituihin rakenneratkaisuihin, työmenetelmävalintoihin ja raken-
nusosavalintoihin. Rakentamisessa pyritään korkeaan esivalmistusasteeseen ja osa käyte-
tyistä moduuleista ja huoneistoelementeistä tuotetaan omissa tuotantolaitoksissa. Kerros-
talossa on betonirakenteiset perustukset ja alapohja. Runko on paikallavalettu betoni-
runko, jossa väliseinät ovat paikallavalettuja tai betonielementtejä. Väliseinien lisäksi 
kantavassa rungossa käytetään teräsbetonisia reunapilareja. Ulkoseinät ovat puu- tai be-
tonirakenteisia elementtejä. [Lehto] 

 

Kuva 20 KIS-konseptissa käytetty tilaelementti sisältää mm. loppusiivotun pesuhuo-
neen, keittiökalusteet ja asunnon talotekniikkaa. [Lehto] 
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4.3 Kohdeyrityksen käyttö- ja yhteiskustannusten mitoittamis-
periaatteet 

Käyttö- ja yhteiskustannukset mitoitetaan rakennushankkeen aikataulun, työlajien ja mui-
den erityispiirteiden perusteella. Arvioinnissa ei käytetä (pääosin) toteutuneiden KIS-työ-
maiden vertailuaineistoa. Kyseisten kustannusten mitoituksesta ei ole kirjallisia ohjeita 
tai muuta aineistoa käytettävissä. Mitoitus tapahtuu laskentaohjelman arvoilla ja koke-
musperäisellä tiedolla. 
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus on tyypiltään kvalitatiivinen tutkimus. Tarkempana tutkimuslajina on tapaus-
tutkimus, jonka havaintoja vahvistetaan kirjallisuustutkimuksesta ja haastatteluista saa-
duilla tiedoilla. Tutkimus on aloitettu kirjallisuuskatsauksella, jonka tavoitteena on teo-
reettisen viitekehyksen muodostaminen. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tehdään tutki-
muksen empiirinen osuus, jossa tutkitaan valittujen rakennusprojektin käyttö- ja yhteis-
kustannuksia ja projektin rakennusvaiheen toteutusta. Tästä lähtökohdasta johtuen ta-
paustutkimuksen tutkimuskohteet on tehty valikoiden.  

Tutkimustavoitteet on laadittu kohdeyrityksen ylimmän johdon ja konseptipäällikön tar-
peiden ja nykyisen KIS-konseptin kehitystarpeiden mukaisesti. Tutkimus on rajattu kä-
sittelemään työmaatoimintoja, joilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa käyttö- ja yhteis-
kustannusnimikkeiden sisältämiä asioita ja työmaatoimihenkilöiden työmaan organisoin-
tiin liittyviä toiminta-ja johtamismalleja. 

Tutkimuslaji on valittu työn luonteen ja tutkimusongelmien perusteella. Tapaustutkimus 
soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista ymmärrystä komp-
leksiseen tutkimusongelmaan. Tutkimuksen piirteisiin kuuluu, että ihmisiltä kerätään tie-
toa ja saatua aineistoa tarkistellaan monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti. Analyysin jäl-
keen laadituissa johtopäätöksissä tiedostetaan tosiasia, että tapaukset ovat menneisyy-
dessä tapahtuneita ja ainutlaatuisia. Tästä johtuen tiedon yleistäminen koskemaan laajem-
paa asiaa pitää tehdä varovaisuuden periaatetta noudattaen. [38] Lisäksi tutkimuksessa on 
valittu pieni joukko tapauksia, jotka soveltuvat ominaispiirteidensä puolesta joukkoon.  

Tutkimusmetodina haastattelun hyviä ovat se, että tutkija on suoraan kielellisessä vuoro-
vaikutuksessa tutkittavan kanssa. Välittömän vuorovaikutussuhteen etuna ovat jousta-
vuus, joka sallii muutokset aineiston keräämisessä. Tutkija voi kysyä tarkentavia kysy-
myksiä ja varmistaa, että hänelle muodostuu oikea kuva tutkittavasta asiasta [38]. 

Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluna yksi henkilö kerrallaan. Haastateltavat henki-
löt valittiin organisaatiosta siten, että heillä on paras käsitys työmaan kokonaiskulusta 
huomioiden rakennushankkeen eri osapuolet. Haastateltaville lähetettiin liitteen xx mu-
kainen haastattelulomake noin viikkoa ennen haastattelua. Haastattelulomake laadittiin 
tutkimusasetelman ja tutkimuksen alatavoitteiden mukaisesti. Haastattelukysymykset ja-
ettiin laajempiin ja suppeampiin teemoihin, millä varmistettiin sekä moniulotteinen tie-
donkeruu että riittävän yksityiskohtainen tiedonkeruu. Haastattelu pidettiin haastatelta-
valle tutussa paikassa, työhuoneessa. Haastattelutilanteeseen pyrittiin luomaan kiireetön 
ilmapiiri. 
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Haastattelut analysoitiin teemoittain ja tyypeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto jä-
senneltiin teemoittain keräämällä kaikkien haastateltavien vastaukset yhteen ja sen jäl-
keen aineisto pelkistettiin karsimalla teemaan kuulumaton aineisto. 

5.2 Tutkimusaineisto 

Empiirisen osuuden tutkimusaineisto koostuu työmaiden kustannusaineistosta ja haastat-
teluista. Kustannusaineisto koostuu kohdeyrityksen KIS-konseptin mukaisesti toteutettu-
jen työmaiden kustannuksista, jotka on jaoteltu kohdeyrityksessä käytössä olevan litte-
rointijärjestelmän mukaisesti. Litterointijärjestelmä pohjautuu Talo 80-nimikkeistäjärjes-
telmän mukaisiin pääryhmiin. Kustannusaineiston käsittely aloitettiin ryhmittelemällä 
käyttö- ja yhteiskustannusten alaryhmät kohdeyrityksen virallisen litterointinumerointi ja 
-tavan mukaiseksi. Tämän jälkeen kustannuksia analysointiin eri tunnuslukujen avulla. 
Tunnuslukuina käytettiin mm. e/bm2 max, e/bm2 min, e/bm2 keskiarvo, e/bm2 keskiha-
jonta, e/bm2 mediaani ja toteutuneen kustannuksen ja tavoitekustannuksen suhdetta. Tun-
nuslukujen havainnollisuuden parantamiseksi laadittiin mm. erilaisia kaavioita ja pylväs-
kuvaajia. 

Taulukko 6. Kustannusanalyysi suoritettiin 7 työmaalle. 

 

 

Haastatteluaineis koostui neljästä kohdeyrityksen toimihenkilöstä. Alla olevassa taulu-
kossa on esitetty pidetyt haastattelut päivämäärineen. Haastateltaviksi valittiin henkilöt, 
joilla on paras kokonaiskäsitys rakennusprojektin rakennusvaiheesta. Alla olevien haas-
tatteluiden lisäksi käytiin muita epävirallisia keskusteluja muiden toimihenkilöiden, mm. 
laskentapäällikön kanssa, jotka tukivat tutkijan kokonaiskäsityksen muodostumista tutki-
muskysymyksiin liittyen.  

 

Taulukko 7 Haastateltavat, haastattelupaikat ja haastattelupäivämäärät. 

työmaa paikkakunta
Työmaa 6 Kangasala
Työmaa 1 Helsinki
Työmaa 2 Järvenpää
Työmaa 3 Espoo
Työmaa 4 Helsinki
Työmaa 7 Rovaniemi
Työmaa 5 Espoo
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haastateltava haastattelupaikka ja -päivämäärä
tuotantojohtaja Antti Välkki Tampere 31.10.2016
tuotantojohtaja Markku Sauvola Kempele 3.11.2016
rakennuspäällikkö Jarkko Puhjo Vantaa 8.11.2016
työpäällikkö Pasi Marttila Vantaa 8.11.2016
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6. TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN ANALY-
SOINTI 

6.1 Kustannusanalyysin tulokset 

Kustannusanalyysin avulla vastataan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

-Miten työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat toteutuneet tavoiteltuun kustan-
nukseen verrattuna? 

Kustannusanalyysissä selvitettiin työmaiden käyttö- ja yhteiskustannusten toteutuminen 
tavoitteeseen nähden, mitä havainnollistetaan kuvilla 21- 24. Lisäksi selvitettiin käyttö- 
ja yhteiskustannusten kolme kustannusryhmää, jotka ovat kustannusvaikuttavuudeltaan 
ja kustannushallinnan kannalta merkittävimmät. Merkittävimpien kustannusryhmien jäl-
keen selvitettiin kolme vähiten merkitsevää kustannusryhmää, joiden kustannushallin-
nalla ei ole suurta taloudellista vaikutusta.  

 

Kuva 21 Käyttö- ja yhteiskustannusten toteutuminen tavoitteeseen nähden. 

 

Toteutuneet käyttö- ja yhteiskustannukset ovat ylittäneet tavoitekustannuksen kolmella 
työmaalla ja alittaneet tavoitekustannuksen neljällä työmaalla. Keskimääräinen kustan-
nusylitys on 22,2 % ja kustannusalitus 6,7 %. Keskimäärin käyttö- ja yhteiskustannusten 
tavoitekustannus on 5,7 % toteutunutta kustannusta pienempi. 

Voidaan todeta, että käyttö- ja yhteiskustannusten kustannusylitykset ovat suuria ja mah-
dollisten kustannusalitukset pieniä. On todennäköistä, että työmaan käyttö- ja yhteiskus-
tannusten tavoitekustannus arvioidaan toteutuneita kustannuksia pienemmiksi. 
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Kuva 22 Oman käytön ALV:n toteutuminen tavoitteeseen nähden. Euromääräisesti 
suurimman kustannusryhmän muodostaa oman käytön ALV. 

 

Työmaiden käyttö- ja yhteiskustannuksista oman käytön ALV oli kustannusryhmänä ai-
noastaan viidellä seitsemästä työmaalla. Oman käytön ALV:n kustannukset ovat ylittä-
neet tavoitekustannuksen neljällä työmaalla ja alittaneet tavoitekustannuksen yhdellä työ-
maalla. Keskimääräinen kustannusylitys on 7,2 %. Kustannusalitus yhdellä työmaalla oli 
1,2 %. Keskimäärin oman käytön ALV:n tavoitekustannus on 3,9 % toteutunutta kustan-
nusta pienempi. 

 

Kuva 23 Työnjohdon palkkojen ja kustannuskorvausten toteutuminen tavoitteeseen 
nähden. Euromääräisesti toiseksi suurimman kustannusryhmän muodostaa työnjoh-
don palkat ja kustannuskorvaukset. 

 

Toteutuneet työnjohdon palkkojen ja kustannuskorvausten kustannukset ovat ylittäneet 
tavoitekustannuksen kolmella työmaalla ja alittaneet tavoitekustannuksen neljällä työ-
maalla. Keskimääräinen kustannusylitys on 34,0 % ja kustannusalitus 9,0 %. Keskimää-
rin työnjohdon palkkojen ja kustannuskorvausten tavoitekustannus on 9,4 % toteutunutta 
kustannusta pienempi. 
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Kuva 24 Nostojen ja siirtojen toteutuminen tavoitteeseen nähden. Euromääräisesti kol-
manneksi suurimman kustannusryhmän muodostaa nostot ja siirrot. 

 

Toteutuneet nostojen ja siirtojen kustannukset ovat ylittäneet tavoitekustannuksen kuu-
della työmaalla ja alittaneet tavoitekustannuksen yhdellä työmaalla. Keskimääräinen kus-
tannusylitys on 41,2 %. Yhdellä työmaalla kustannusalitus on 8,2 %. Keskimäärin nosto-
jen ja siirtojen tavoitekustannus on 34,1 % toteutunutta kustannusta pienempi. 

Euromääräisesti kolme pienintä kustannusryhmää olivat viivästyskorot, työntekijöiden 
sosiaalikulut, luottamustoimet ja terveydenhuolto. Pienemmille kustannusryhmille on 
selkeät perusteet: Viivästyskorot muodostuvat vain myöhässä maksetuista laskuista, mikä 
luonnollisesti on pieni kustannuserä. Kustannusanalyysin työmailla oman palkatun työ-
voiman osuus oli pieni, mikä selittää alhaiset työntekijöiden sosiaalikulut, luottamustoi-
met ja terveydenhuoltokustannukset. 

6.2 Haastattelujen tulokset 

Haastattelujen avulla selvitettiin vastauksen kahteen tutkimuskysymykseen: 

-Minkälaisia haasteita työmaajohtamisessa tällä hetkellä on? 

-Mitkä syyt ovat aiheuttaneet kustannusten ylittymisen? 

Työmaajohtamisen haasteet 

Työmaajohtamisen haasteiksi mainittiin useissa vastauksissa nopeasti muuttuvat tilan-
teet, tilannemuutosten ennustamisen vaikeus ja niihin liittyvän tuloksellisen reagoinnin 
vaikeus. Työmaaprosessissa tapahtuu paljon muutoksia, jotka heikentävät usein työn 
edellytysten (suunnitelmat, materiaalit, työntekijät, kalusto, mesta, edeltävät työvaiheet 
ja olosuhteet) täyttymistä. Mikäli yksittäisen työn edellytykset eivät täyty, kyseessä on 
häiriö prosessissa, mikä vaikuttaa negatiivisesti työn etenemiseen. Näitä prosessihäiriöitä 
on vaikea tunnistaa etukäteen, kosta työn edellytysten muutokset havaitaan usein viime 
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hetkellä ennen tapahtuvaa muutosta. Tämän lyhyen reagointiajan puitteissa on haasteel-
lista toteuttaa tuloksellisia korjaustoimenpiteitä. Lisäksi korjaustoimenpiteiden toteutta-
minen on hidasta prosessissa, jossa osapuolia on paljon ja osapuolet (kuuluvat prosessin 
resursseihin) eivät ole jatkuvasti käytettävissä. 

Lisäksi haastatteluissa työmaahaasteeksi nimettiin osapuolten suuren määrän lisäksi on-
nistuneen viestinnän haasteellisuus kaikille osapuolille. Kun osapuolia on paljon, viestin-
nän sisällön, kohderyhmän määrittäminen ja viestintäkanavan valinta ovat haasteellista. 
Lisäksi lähes jokainen viestintätilanne vaatii varmistamisen, että viestin sisältö on oikein 
ymmärretty ja viestin seurauksesta on tehty projektin kannalta riittävät toimenpiteet oi-
keassa aikataulussa. 

Kolmantena haasteena mainittiin eri työntekijöiden/aliurakoitsijoiden erilaiset johtamis-
tarpeet. Kokematon tai ensimmäistä kertaa työmaalla työtä suorittava työkunta tarvitsee 
työnjohdolta paljon aikaresurssia, jotta työ etenisi keskeytyksettä alusta loppuun. Koke-
nut työkunta suoriutuu työstä vastaavasti pienellä työnjohtoresurssilla.  

Työmaajohtamisen haasteet voidaan kiteyttää työmaan kompleksiseen ympäristöön ja 
prosessien hallittavuuden vaikeuteen. Rakennustyömaa on esivalmistusasteen nostami-
sesta huolimatta kertaalleen toteutettava projekti, jonka kaikki keskeiset osa-alueet (teh-
tävä, henkilöresurssit, materiaaliresurssit, toteutusympäristö) määritellään ja yhteen sovi-
tetaan joka kerta uudelleen.  

Kustannusylitysten juurisyyt 

Kustannusanalyysin juurisyyt selvitettiin Lean työkaluihin kuuluvalla 5*Miksi?-menetel-
mällä, jonka tulokset on esitetty taulukossa 8. 
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Taulukko 8 Kustannusylitysten juurisyyanalyysi. 

 

työmaa littera 1. Miksi? 2. Miksi? 3. Miksi? 4. Miksi? 5. Miksi?

Työmaa 6 8300 Nostot ja siirrot Torninosturikustannus ylittyi.

Torninosturityön kesto oli 
suurempi kuin tavoitteessa oli 
arvioitu.

Vesikattotyön 
nosturitarpeen 
kestoa ei oltu 
huomioitu 
tavoitearvioissa.

Työmaa 6 9990 Oman käytön ALV

Työmaan kokonaiskustannukset 
ylittivät tavoitearvion. Tästä 
seurasi myös oman käytön ALV 
ylitys.

Työmaan kokonaiskustannusten 
ylitysten taustalla on useita eri 
tekijöitä.

Työmaa 6 9240 Siivous ja raivaus

Työmaan viimeistelyvaiheessa 
oli teetettiin töitä, joita 
tavoitearvioissa ei oltu 
huomioitu.

Viimeistelyvaiheessa teetettiin 
välttämättömiä lisätöitä.

Useat lisätyöt 
johtuivat työmaan 
loppukiireestä.

Loppukiire johtui 
yleisaikataulun ja 
luovutusvaiheaikataul
un pettämisestä.

Työmaa 7 9700 Työntekijöiden palkanlisät

Tämän litteran kustannukset 
olivat työlitteroilla. Eri 
litterointikäytännöt johtivat 
"kustannusylitykseen". 
Todellista kustannusylitystä ei 
tapahtunut.

Työmaa 7
9110 Työnjohto palkat ja 
kustannuskorvaukset

Työnjohtoresurssi oli suurempi 
kuin tavoitearviossa oli 
arvioitu.

Lisäresurssoinnin taustalla on 
henkilöstöhallinnolliset syyt.

Työmaa 7 8300 Nostot ja siirrot
Tavoitearvio oli alimitoitettu 
työmaan tarpeeseen nähden.

Työmaa 5 9240 Siivous ja raivaus

Työmaan raivaukseeen ja 
siivoukseen meni arvioitua 
enemmän työtunteja.

Työn vaikeus johtui mm. 
vakaasiirtojen paljoudesta, 
tontti oli mm. mäkinen ja lavat 
olivat kaukana rakennuksista.

Työmaan alue- ja 
logistiikkasuunnitel
missa käytettiin 
kustannustehokkaim
pia ratkaisuja, 
jotka keksittiin 
suunnitteluvaiheess
a.

Työmaa 5 8700 Työmaakuljetukset

Työmaalla tehtiin paljon tavara- 
ja kalustosiirtoja. Työmaan 
syrjäinen sijainti selittää osan 
kustannusylityksestä.

Tavara- ja kalustosiirtojen 
määrän selittää mm. tontin 
muoto (pitkät vaakaetäisyydet).

Työmaa 5 8500 Työmaan käyttötarvikkeet
Litteralle kohdistettiin mm. 
muottitarvikkeet ja -kiinnikkeet.

Litterointikäytännöt. Kustannus 
voisi sisältyä myös 
työlitteralle.

Työmaa 1
9110 Työnjohto palkat ja 
kustannuskorvaukset

Työmaalle kohdistettiin tate-
työnjohdon kustannus, joka oli 
aikaisemmin kiinteissä 
kuluissa.

Työmaa 1 9240 Siivous ja raivaus
Työmaalla teetettiin 
ylimääräisiä töitä.

Ylimääräiset työt johtuivat 
huolimattomasta 
työnsuunnittelusta ja -
valvonnasta ja puutteellisesta 
urakkasopimuksesta.

Työmaa 1 9260 Vuosikorjaukset

Littera sisältää mokkulan 
vesivahingon, jonka korvauksen 
on maksanut tehdas.

Työmaa 2 9990 Oman käytön ALV

Työmaan kokonaiskustannukset 
ylittivät tavoitearvion. Tästä 
seurasi myös oman käytön ALV 
ylitys.

Työmaan kokonaiskustannusten 
ylitysten taustalla on useita eri 
tekijöitä.

Työmaa 2 9700 Työntekijöiden palkanlisät
Työmaalla maksettiin yhdelle 
työkunnalle päivärahoja.

Päivärahoja ei oltu 
tavoitearvioissa huomioitu.

Työmaa 2 9240 Siivous ja raivaus
Tavoitearvio oli alimitoitettu 
työmaan tarpeeseen nähden.

Työmaa 3 9990 Oman käytön ALV

Työmaan kokonaiskustannukset 
ylittivät tavoitearvion. Tästä 
seurasi myös oman käytön ALV 
ylitys.

Työmaan kokonaiskustannusten 
ylitysten taustalla on useita eri 
tekijöitä.

Työmaa 3 8300 Nostot ja siirrot
Runkovaihe kesti suunniteltua 
kauemmin.

Runkoratkaisu oli 
monimutkainen ja vaikea 
toteuttaa kustannustehokkasti 
aikataulussa.

Työmaa 3
9110 Työnjohto palkat ja 
kustannuskorvaukset

Työnjohtoresurssi oli suurempi 
kuin tavoitearviossa oli 
arvioitu.

Työnjohdolle tuli ylitöitä 
paljon ja lisätyönjohtoa 
tarvittiin loppuvaiheessa.

Työmaa 4 8300 Nostot ja siirrot
Tavoitearvio oli alimitoitettu 
työmaan tarpeeseen nähden.

Työmaa 4 8160 Rakennussuojaus
Mokkuloihin tehtiin 
lisäsuojausta.

Suojaus oli välttämätön, jotta 
lisavahinkoja ei olisi tullut.

Tehtaan suojaus oli 
puutteellinen.

Työmaa 4 9400 Talvilisätyöt

Työmaan väliaikainen 
lämmitysjakso oli suunniteltua 
pidempi.

Lopulliset liittymät 
viivästyivät.

Putkiurakoitsija ei 
pysynyt 
aikataulussa.

Aikataulun pettäminen 
johtui osaltaan 
putkimiesten 
ammattitaidottomuude
sta.
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Juurisyyanalyysin perusteella voidaan todeta, että kustannusylitysten perimmäisenä 
syynä moninainen joukko asioita. Syyt ovat toisistaan riippumattomia, eikä yhteistä se-
littävää tekijää voida nimetä. Samoin yksittäisen työmaan litterat, jotka ovat ylittyneet 
eniten, ovat toisistaan riippumattomia. Tämän perusteella yleistettävää syytä tai näke-
mystä kustannusylityksistä ei voida todeta. 

Kustannusylitysten tunnuslukuja on verrattu kohdeyrityksen vertailutyömaiden kustan-
nuksiin sekä yleisesti saatavilla olevaan kustannustietoaineistoon. 

Kuvassa 26 on luokiteltu juurisyyanalyysin tulokset. Luokat on muodostettu havainnol-
listamaan kustannusylitysten tyyppiä. 

 

Kuva 25 Kustannusanalyysin luokitellut juurisyyt. 

 

Luokitelluista juurisyistä suurimman ryhmän muodostaa ”tavoitearvion laskentavirheet” 
noin 33% osuuden. Haastattelujen perusteella tavoitearvion ja toteutuneen kustannuksen 
merkittävä kustannusero johtuu laskentaprosessin puutteista. Usein puutteena on alusta-
vien tuotantosuunnitelmien puute laskentavaiheessa, mikä seuraa tavoitearvion epätark-
kuutta. 

Toiseksi suurimman ryhmän muodostaa ”työmaaprosessin puutteet”. Tämä juurisyy-
ryhmä selittävänä tekijänä ovat erinäiset puutteet työmaan työmaatoiminnoissa. Puutteita 
on tuotantosuunnitelmien laatimisessa, työmaan organoisoinnissa ja hallinnassa, viestin-
nässä ja johtamisvajeessa. Osa ”työmaaprosessin puutteista” johtuu myös hankkeen läh-
tökohdista, joiden ratkaiseminen kustannustehokkaasti on vaikeaa tuotanto-organisaa-
tiolle. 
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Kuvasta 26 voidaan päätellä, että kustannusylityksistä noin 43 % eivät ole suoria kustan-
nusylityksiä. Nämä kustannusylityksen muodostuvat kolmesta pienimmästä juurisyyryh-
mästä. Litterointikäytännöt ovat juurisyyryhmä, jossa tietty kustannus on litteroitu toiseen 
litteraan, vaikka kyseisen litteran kustannus voitaisiin litteroida myös muulle litteralla. 
Yhtenä esimerkkinä on littera ”8500 Työmaan käyttötarvikkeet”, johon on kohdistettu 
muottikalustoon liittyviä kustannuksia. Tämä muottikalusto kustannus (esim. muottikiin-
nikkeet) voidaan litteroida myös työlittera ”3300 Paikallavaluholvit ja palkit”. Oman käy-
tön ALV on veroluonteinen, epäsuora käyttö- ja yhteiskustannus, joka muodostuu kai-
kista työmaakustannuksista. Tästä johtuen kyseisen litteran suuruuteen ei voi vaikuttaa 
suoraan, ainoastaan muiden kustannusten kautta. Viimeinen epäsuora juurisyyryhmä ”ei 
todellista kustannusylitystä” tarkoittaa tapauksia, joissa kustannus on realisoitunut työ-
maakustannuksiin, vaikka se ole aiheutunut työmaasta johtuvista syistä. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Ratkaisuehdotus ja suositukset 

Käyttö- ja yhteiskustannusten kustannushallinnan parantamiseksi suositellaan hanke-
suunnitteluvaiheeseen tuotannon ja laskentatoimen yhteistä palaveria, jossa käydään läpi 
alustavat tuotantosuunnitelmat ja arvioidaan yhdessä (vertailuaineistoa hyödyntäen, ks. 
seuraava kappale) kustannukset, joiden määrittämiseen laskentatoimella ei ole kohdekoh-
taista tietoa. Palaverin tavoitteena on osapuolten tietojenvaihto ja tavoitteellisen tavoi-
tearvion laatiminen työmaalle. 

Käyttö- ja yhteiskustannusten kustannuslaskennan tueksi kohdeyrityksessä tulisi ottaa 
yhteiseen käyttöön toteutuneiden työmaiden kustannuksista koostuva kustannusaineisto, 
joka sisältää litterakohtaiset tunnusluvut, joilla uusien työmaiden tavoitearvio voidaan 
muodostaa tai tarkistaa. Vertailuaineistossa tuotanto tulisi jakaa KIS-pohjaratkaisujen ja 
alueellisen jaon mukaisiin tuotantoryhmiin. 

Käyttö-ja yhteiskustannukset muodostavat rakennusaikana s-käyrän (kustannukset ajan 
funktiona), jonka mukaan kuukausikohtaiset kustannukset ovat korkeimmillaan runko-
vaiheessa. Kustannushallinnan kannalta on tärkeää, että runkovaiheessa ei tapahdu tuo-
tannollisia häiriöistä johtuvia aikataulullisia viivästyksiä. Tuotantohenkilöstön tulisi tun-
tea käyttö- ja yhteiskustannusten muodostuminen rakennusvaiheen aikana ja heidän tulisi 
laatia runkovaiheen häiriöistä POA ja varautua häiriöiden nopeaan eliminointiin ennalta 
sovittujen korjaustoimenpiteiden avulla. Edellä mainituilla toimenpiteillä pienennetään 
negatiivisen kustannuspoikkeaman realisoitumista.  

Yhteistyökumppaneiden määrän laskeminen parantaa myös käyttö -ja yhteiskustannusten 
ennakoitavuutta ja ennaltaehkäisemään kustannusylityksiä. Kohdeyritykselle suositellaan 
syventämään yhteistyötä työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden kanssa. Aliurakoitsija-
verkoston ylläpitämisestä tulisi siirtyä kumppanuuksien hallintaan. Kumppaneille tulisi 
maksaa kohtuullinen korvaus, joka sitouttaa heidät tarjoamaan jatkuvasti parhaimmat re-
surssit kohdeyrityksen käyttöön. Kohdeyrityksen tulisi syventää integraatiota aliurakoit-
sijoihin siten, että aliurakoitsijan resursseista voidaan tehdä tulevan työkannan mukainen 
kapasiteettivaraus, jolla varmistetaan resurssien saatavuus. 

Osa käyttö- ja yhteiskustannuksista muodostuvat työmaatoiminnoista, joita suositellaan 
vakioitaviksi. Työmaatoiminnoista yhdenmukaistettavia ovat työmaasähköistyksen, ra-
kennussiivouksen, jätehuollon ja logistiikkaan liittyvät työtehtävät. Samoin tilaelementin 
työmaa-aikainen lisäsuojaus voidaan yhdenmukaistaa. Lisäksi paikallavalurungon työ-
maa-aikaisen lämmitystapa voidaan vakioida, mikä tuo varmuutta sisävalmistustöiden oi-
kea-aikaiselle aloittamiselle. 
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Kohdeyritykselle on laadittu seuraavalla sivulla esitetty ratkaisuehdotus, jossa tutkimus-
aineiston perusteella on esitetty toimenpiteet, joilla voidaan parantaa työmaatoiminnan 
kustannustehokkuutta. 

 

  



    

 

 

ihmisten 
kehittäminen

uusien työkalujen ja 
teknologioiden 
hyödyntäminen

prosessien 
tehostaminen

ihmiset: 

2.1 palkataan ainoastaan Lehdon arvojen mukaisesti 
toimivia henkilöitä 

2.2 tuetaan henkilöstöä kokonaisvaltaiseen 
elämänhallintaan 

2.3 laaditaan jokaiselle työntekijälle urapolku, joka 
mahdollistaa kehittymisen konsernin sisällä 

2.4 annetaan kehityskelpoisille henkilöille vastuullisia 
tehtäviä-> mikäli epäonnistuu, hissi vie takaisin 
alas 

2.5 koulutetaan henkilöstöä tarkoituksenmukaisesti 
(tuetaan henkilön pärjäämistä työhaasteissa, joita hän 
listaa kehityskeskustelussa) 

2.6 vuorovaikutuksen merkityksen korostaminen 
työnjohdolle kehityskeskusteluissa ja 
vuorovaikutustaitojen kouluttaminen työnjohdolle 

 

 

prosessit: 

1.1 KIS-pohjaratkaisujen (6 kpl) mukaisten tietomallien 
käyttöönotto (malli sisältää mm. määrä- ja 
kustannustiedon, hankinta-aikataulun, yleisaikataulun) 

1.2 mallintamisen hyödyntäminen joka portaalla 
(työnjohto johtaa ja työntekijät työskentelevät 
mallitiedon perusteella) 

1.3 asunnon kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä 
tuotteen 3D-mallin läpikäyminen, jonka jälkeen 
muutoksia ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdot edullisesta 
kalleimpaan: 3D-mallin tarkastelu tietokoneen näytöltä -
3D-mallin tarkastelu virtuaalilasien avulla-1:1 
mallihuone. Toteutustapa valitaan kohteen perusteella. 

1.4 yhteisöllisen aloituspalaverikäytännön 
vahvistaminen 

1.5 osallistavan suunnittelumenetelmän käyttöönotto 
(tilaaja osallistuu määriteltyihin suunnittelukokouksiin) 

1.6 yhteisten workshop-päivien pitäminen 
suunnittelijoiden kanssa hankkeen 
hankesuunnitteluvaiheessa 

1.7 siirtyminen aliurakkaverkostojen käyttämisestä 
kumppanuuksien hallintaan 

1.8 toimintajärjestelmän kehittäminen 
prosessisuuntautuneemmaksi 

1.9 organisaatiomuutos funktionaalisesta 
organisaatiosta prosessilähtöiseksi organisaatioksi 

1.10 valittujen työmaapalveluiden tuotteistaminen 
(mm. työmaasähköistys, työmaasiivous, jätehuolto 
logistiikka) 

1.11 prosessikurin vahvistaminen, jotta pysytään 
konseptin määrittelemässä toimintatavassa 

1.12 V10 valjastaminen talousohjattuun 
rakentamiseen kehittämällä kustannusseurantaan 
soveltuvia toiminnallisuuksia ohjelmaan 

1.13 konseptin ”parhaat käytännöt” tietopankin 
käyttöönotto 

työkalut ja teknologiat: 

3.1 työmaan tietojärjestelmän käyttöönotto 

Internetpohjainen (pilvi) tietojärjestelmä, jolla parannetaan työmaalla työskentelevien osapuolten tiedonkulkua. Järjestelmäkuvaus on laadittu kohdeyrityksen käyttöön. 

3.2 Rakennustuotannon hallintaan soveltuvien mobiilisovellusten (esim. Congrid Oy) hyödyntäminen työmailla, joissa tuotantohenkilöt kokevat tekniikan omakseen. 

3.3 Paikallavaluholvien lujuudenkehityksen ja kuivumisen reaaliaikainen seuranta etäluettavien kosteus- ja lämpötilamittareiden avulla. 
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Ratkaisuehdotuksessa toimenpiteet on jaettu Lean tuotantojärjestelmän (kuva 8) osa-alu-
eiden mukaisesti. Ratkaisuehdotus on kokonaisvaltainen, mikä mahdollistaa Lean-arvo-
maailman mukaisen menestyksellisen kehitystyön [9]. 

Kuvassa 27 on esitetty kohdeyritykselle kehityspolku, jossa esitetään keskeisimmät kehi-
tystoimenpiteet ja niiden toteutusajankohdat. Keskeisimmiksi kehitystoimenpiteiksi on 
valittu toimenpiteet, joilla on suurin kehityspotentiaali työmaatoimintojen kustannuste-
hokkuuden parantamisessa. 

 aikataulutus  
   toimenpiteen suunnittelu  
   toimenpiteen toteutus  
      

tärkeimmät kehitystoimenpiteet 
Q2/201
7 

Q3/201
7 

Q4/201
7 

Q1/201
8 

Q2/201
8 

KIS-vertailuaineiston käyttöönotto           
laskennan ja tuotannon tavoitepalaverikäy-
täntö          
KIS-pohjaratkaisujen mukaisten tietomal-
lien käyttöönotto           
työmaan tietojärjestelmän käyttöönotto           
valittujen työmaapalveluiden tuotteistami-
nen           

Kuva 26 Kohdeyrityksen kehityspolku. Kehitystoimenpiteillä ei ole merkittäviä riippu-
vuussuhteita, joten kehitystoimenpiteen voidaan toteuttaa samanaikaisesti. 

 

Kehityspolun ulkopuolelle on jätetty ratkaisuehdotuksessa esitetty koko konsernia kos-
keva laaja, lisäarviointi vaativa, kehitystoimenpide: organisaatiomuutos funktionaalisesta 
organisaatiosta prosessilähtöiseksi organisaatioksi. Kohdeyrityksen liiketoiminnan kasvu 
on ollut voimakasta, ja liiketoiminnan kasvaessa on perustettu useita osastoja, joita joh-
tava nimetyt henkilöt. Nimetyt henkilöt johtavat osaprosesseina toimivia osastoja ja he 
pyrkivät optimoimaan osastonsa suorituskykyä. Ongelmana on se, että itse prosessia (tai 
prosesseja) ei johda kukaan, koska työ on organisoitu yksittäisten tehtävien ympärille. 
Prosessilähtöisessä organisaatiossa johdetaan ja optimoidaan prosessia, joiden tehokkuus 
on prosessinomistajien vastuulla.  

Autoteollisuuden tehokkuus on virtaavissa prosesseissa, ei optimoiduissa hitsaus- ja maa-
lausosastoissa. Siksi talousohjatun rakentamisenkin tulee olla prosessilähtöistä. 

7.2 Työn tieteellisyyden arviointi 

Tutkimuksen onnistumista voidaan tarkastella asetettujen tavoitteiden täyttymisen näkö-
kulmasta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja, joilla työmaatoiminnan 
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kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Arvioidaan päätavoitteen täyttymistä alatavoit-
teiden täyttymisen perusteella. 

Ensimmäinen alatavoite, toteutuneiden ja tavoiteltujen käyttö- ja yhteiskustannusten sel-
vittäminen, täyttyi täysin. Tutkimukseen valittujen työmaiden tavoitekustannukset ja to-
teutuneet kustannukset esitettiin ja niitä tarkasteltiin valittujen tunnuslukujen avulla.  

Toinen alatavoite, kustannusylitysten juurisyiden selvittäminen, täyttyi osittain. Juurisyyt 
saatiin selvitettyä henkilöhaastatteluiden avulla. Tutkimusmenetelmänä haastattelu oli 
onnistunut valinta tämänkaltaisen moniulotteisen, ei-numeerisen tiedon selvittämiseen. 
Toteutusjärjestelyillä varmistettiin haastattelujen onnistuminen. Saatu haastattelutieto on 
mitä todennäköisimmin juurisyy kyseisten kustannusten ylittymiseen. Alatavoitteen täyt-
tymiseen liittyvä epävarmuus liittyy osan haastateltavien henkilöiden kevyeen valmistau-
tumiseen. 

Kolmas alatavoite, työmaatoiminnan ongelmakohtien selvittäminen, täyttyi melko hyvin. 
Haastatteluissa selvisi odotetun kaltaisesti perushaasteet, joita tavanomaisessa rakentami-
sessa ilmenee. Luotettavuutta olisi lisännyt muutama tarkentavaa ongelmakysymystä työ-
maatoimintoihin liittyen. 

Alatavoitteiden täytyttyä pääsääntöisesti hyvin, voidaan todeta, että tutkimuksen pääta-
voite on myös täyttynyt. Tämän perusteella tutkimusta voidaan pitää onnistuneena.  

Lisäksi tutkimuksen onnistumista tukevat seuraavat asiat: 

 Tutkimus on tuottanut uutta tietoa kohdeyritykselle ja tutkijalle. Uusi, innovatii-
vinen tieto on yleistettävissä tutkimustapauksen ulkopuolelle rakennustuotannon 
projektiliiketoimintaan. Tutkimuksen tiedolla on uutuusarvoa, koska tutkimus-
aihe on uniikki kohdeyrityksen uuden toimintavan vuoksi. 

 Tutkimus on suoritettu tutkimussuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Riittävä 
tutkimusaika ja luova tutkimustauko kirjallisuustutkimusosion jälkeen antoivat 
hyvän mahdollisuuden tarkastella aihetta monesta eri näkökulmasta. 

 Ratkaisuvaihtoehtojen selvittämisessä on hyödynnetty laajasti lähdeaineistoa. 

Työn tieteellisenä kontribuutiona voi pitää kohdeyritykselle laadittua ratkaisumallia, joka 
parantaa työmaatoiminnan kustannustehokkuutta. Mallin lähtökohtana on ollut aikaisem-
pien tutkimustulosten perusteella valitut kehityspotentiaalisimmat osa-alueet, joihin on 
laadittu Lean-tuotantojärjestelmän mukainen kokonaisvaltainen ratkaisumalli. 

7.3 Tutkimuksen rajoitteet ja virhemahdollisuudet 

Edellisessä luvussa todettiin, että tutkimus on onnistunut. Tämän perusteella voidaan to-
deta, että tutkimusote, käytetyt tutkimusmenetelmät ja käytetty tutkimusaineisto on va-
littu tarkoituksenmukaisesti.  
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Kriittisesti tarkastellen tutkimuksessa esitetyt tulokset ja ratkaisumallit eivät ole täysin 
kattavia. Muodostetut nykytilakäsitykset ja nykytilaa parantavat ratkaisumallit sisältävät 
puutteita ja aukkoja. Lisäksi tutkimuksen lähtökohdat rajaavat tutkimuksen tulosten kat-
tavuutta. Samoin tulokset eivät ole huomio kaikkia toimintaympäristön asettamia vaati-
muksia ja kehittämisen vaatimia haastetarpeita. 

Tutkittavan aiheen laajuudesta johtuen kaiken kattavaa ratkaisua ei voida laatia. Tästä 
huolimatta tutkimus antaa luotettavan, lähteisiin perustuvan vastauksen tutkimuskysy-
myksiin. 

7.4 Jatkotutkimusaiheet 

Tärkeänä jatkotutkimusaiheena on selvittää, kuinka toteutetaan onnistunut organisaa-
tiomuutos funktionaalisesta organisaatiosta prosessilähtöiseksi organisaatioksi. Tässä tut-
kimuksessa olisi hyvä tutkia muun muassa:  

 -Mitä prosessilähtöinen toiminta tarkoittaa pääurakoitsija rakennustuotannossa? 

-Miten kohdeyrityksen toiminta (pääosin rakennustuotanto) tulisi jäsennellä ja or-
ganisoida? 

-Minkälainen johtamisjärjestelmä ja mittaus- ja palkitsemismalli pitäisi ottaa käyt-
töön prosessilähtöisessä organisaatiossa? 

 

Jatkotutkimusaiheena voidaan pitää myös yksittäisen käyttö- ja yhteiskustannuslitteran 
kustannuksiin vaikuttavien tekijöiden tutkimista. 

Lisäksi tutkittavaa olisi myös siinä, minkälainen työnjohdollinen resursointi on kokonais-
kustannuksiltaan edullisin. Nykyinen resursointimalli, jossa työmaatoimintoja suunnitte-
lee ja johtaa sama henkilöstö, sisältää toteutus- ja laadullisia puutteita. Resursointimalli, 
jossa osa suunnittelutehtävistä on tuotteistettu ja tietyntyyppisen tehtävän tekee yksi hen-
kilö toimistolta käsin kaikille työmaille, toisi työmaatoimintojen organisointiin tehok-
kuutta ja laatua. 
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Osio 1 As Oy XX:n liittyvät kysymykset  

1. Miten kuvailisit As Oy XX:n työmaan toteutusta?  
2. Mitkä asiat onnistuivat? 
3. Mitkä asiat epäonnistuivat? 
4. 3 litteran kustannuspoikkeaman juurisyyn selvittäminen (tässä käytetään Leaniin 

kuuluvaa 5*Miksi?-menetelmää) 
a. Miksi litteran ”YY” toteutunut kustannus ja tavoitearvio poikkeavat toi-

sistaan? 
b. Miksi litteran ”YY” toteutunut kustannus ja tavoitearvio poikkeavat toi-

sistaan? 
c. Miksi litteran ”YY” toteutunut kustannus ja tavoitearvio poikkeavat toi-

sistaan? 

Osio 2 8-9 litteroiden kustannushallintaan ja työmaatoimintoihin liittyvät kysymyk-
set  

1. Mitä mieltä olet käyttö- ja yhteiskustannusten kustannushallinnasta? 
2. Onko 8-9 litteroiden kustannustavoitteen asettaminen tärkeää ennen työmaan 

käynnistämistä? Vastaus kyllä/ei. 
3. Käytätkö mielestäsi riittävästi aikaa 8-9 kustannushallintaan ennen työmaan aloi-

tusta? Vastaus kyllä/ei. 
4. Käytätkö mielestäsi riittävästi aikaa 8-9 kustannushallintaan työmaan aikana? 

Vastaus kyllä/ei. 
5. Onko 8-9 tavoitearvion tarkastamiseen liittyvä kaikki tarvittava tieto saatavilla 

ennen työmaan aloitusta? Jos ei, niin mikä tieto puuttuu? 
6. Missä rakennusvaiheessa 8-9 kustannustavoite on mielestäsi luotettava? 
7. Miten arvioit yksittäisen työn ennustetun kustannuksen keskeneräisessä työssä? 
8. Millä tarkkuudella osaat arvioida keskeneräisen työn valmiusasteen? 
9. Miten tarkistat kalustolitteran (8400) tavoitearvion ennen työmaan alkua? 
10. Mitä haasteita 8-9 kustannushallintaan liittyy?  
11. Mitä haasteita työmaan johtamisessa on? 
12. Miten 8-9 kustannushallintaa pitäisi kehittää? 
13. Millä tavalla prosesseja pitäisi kehittää, jotta työmaatoiminnot tehostuisivat? 
14. Mitä uusia käyttäytymis- ja toimintamalleja pitäisi ottaa käyttöön ihmisten kehit-

tymiseen ja heidän väliseen vuorovaikutukseen, jotta työmaatoiminnot tehostui-
sivat? 

15. Millä uusia työkaluja ja teknologioita pitäisi ottaa käyttöön, jotta työmaatoimin-
not tehostuisivat? 

16. Miten työmaatoimintoja voitaisiin vakioida/yhtenäistää kaikilla työmailla? 


