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Diplomityön tavoitteena on löytää keinoja kilpailukyvyn parantamiseen 

Lemminkäisen kalliorakennusyksikössä. Työn on rajattu koskemaan vain 

työmaajohtoisia keinoja. Tutkimuksen tarkoituksena on hakea uutta näkökantaa, 

kuinka toiminnan tuottavuutta voidaan kehittää kokonaisuus huomioiden. 

 

Keskeinen tutkimuksen tukenä käytetty teoria koostuu kalliorakentamista ja 

Lean-järjestelmää käsittelevästä tieteellisestä kirjallisuudesta. Empiirinen 

tutkimus on suoritettu pääasiassa Lemminkäisen henkilön haastatteluiden ja 

sisäisten materiaalien tutkimisen kautta. Myös omaa havainnointia ja 

työkokemusta on hyödynnetty mahdollisten kehityskohteiden tunnistamiseen. 

 

Tutkimuksen perusteella varsinkin ajallista hukkaa tulee pyrkiä karsimaan. 

Tehokas hukan tunnistaminen vaatii lisää kerättyä tietoa prosessien toiminnasta. 

Näin kehitystoimenpiteet osataan tulevaisuudessa kohdistaa oikeisiin kohtiin. 

Sisäänrakennettu hukan poistaminen mahdollistaa jatkuvan parantamisen. Kaiken 

työn tulee tähdätä tuottamaan asiakkaan haluama arvo. Ulkoisen ja sisäisen 

asiakkaan välillä ei saa olla eroa. Työ tulee virtauttaa mahdollisimman pitkälle, 

ennen sen siirtämistä seuraavalle käsittelijälle. Laatuongelmat tulee saattaa 

laajasti tietoon ja niiden juurisyyt ratkaista. 
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The purpose of this thesis is to find new ways to improve the competitiveness of 

Lemminkäinen´s rock engineering unit. Discussed issues are limited to 

construction activities. The study sought a new point of view how to increase 

productivity considering overall optimization. 

 

Theory used in support of this thesis consists scientific literature from rock 

engineering and Lean system. The empirical research was mainly carried out 

through interviews with the Lemminkäinen personnel. Also own observation and 

experience from the sector have been used to identify potential areas for 

development. 

 

According to the study, especially the wasted time should be minimized. 

Effective identification of waste requires more specific information about the 

processes. After that the improvement measures could be targeted to correct 

functions. Reduction of waste process enables the continuous improvement. All 

the work should aim to produce a desired customer value. There should be no 

difference between external and internal customer. The work needs to be 

streamed throught the system with continuous flow. Quality problems will be 

extensively informed and the root causes must be dealt with. 
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TOISTUVIEN TERMIEN  JA LYHENTEIDEN MÄÄRITELMIÄ 
 

Kallioperä Kallioperä on tunnelin profiili, josta louhinta 

suoritetaan. Esimerkiksi porauksessa kallioperään 

porataan reikiä, jotka myöhemmin panostetaan. 

Katko Nimitys kerralla louhittavalle osalle kalliotilasta. Usein 

noin 4-6 metriä pitkä osa tunnelia. 

Peränajo Kalliorakentamisessa louhintaprosessin työsykliä 

nimitetään peränajoksi. 

Resurssitehokkuus Resurssitehokkuudessa korostetaan resurssien 

tehokasta käyttöä. Resurssitehokkuuden ollessa suuri, 

resursseilla on aina virtausyksikkö jolle tuottaa arvoa. 

TPS Toyota Production System. Toyotan kehittämä 

tuotantojärjestelmä, joka on toiminut mallina Lean-

järjestelmän muovautumisessa nykyiseen muotoonsa. 

Virtaustehokkuus Virtaustehokkuus on aika, jona virtausyksikkö jalostuu 

eli saa lisäarvoa. Suuressa virtaustehokkuudessa 

virtausyksikköä jalostaa jokin resurssi koko ajan. 

Virtausyksikkö Virtausyksikkö on tuote tai jokin asia, jota jalostetaan. 

Yritys saa maksun asiakkaalta tuottamastaan 

lisäarvosta virtausyksikölle 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tutkimuksen tarkoitus on löytää keinoja, jotka nostavat Lemminkäisen 

kalliorakennusliiketoiminnan kilpailukykyä. Avainasemassa tuottavuuden 

parantamiseen johtavat keinot. Tulevaisuudessa aliurakoiden osuus työstä tulee 

luultavasti kasvamaan. Nykyään usein vain pieni osa työvaiheista on ulkoistettu. 

Työn ulkoistusasteen kasvaessa prosessien johtaminen, suunnittelu ja ohjaaminen 

ovat kriittisessä asemassa hankkeiden taloudelliselle onnistumiselle. 

Kalliorakennushankkeen toimintaympäristö on vaativa ja projektiorganisaatio 

niukka. Kuitenkin tietyissä kehitystoimissa on onnistuttu hyvin. Tässä luvussa 

käydään läpi viime vuosien keskeisimmät kehitystoimet, ja esitellään keskeisiä 

tutkimustuloksia rakennusalan yleisesti tunnistetuista ongelmakohdista. 

1.1.1 Viimeaikaiset kehitysalueet 
Viimeisen 20 vuoden aikana suurimmat kehitysaskeleet Lemminkäisen 

kalliorakennusyksikössä on pääasiassa otettu työturvallisuuteen ja työympäristöön 

liittyvissä asioissa. Myös kaluston toiminnallisuus ja automaatio ovat kehittyneet. 

Turvallisuuden korostaminen ja automaation lisääntyminen ovat muuttaneet 

työtapoja, jolla on ollut vaikutusta louhintaprosessin toimintaan. Tänä aikana 

louhitun kiven määrä on pysynyt likimain ennallaan. 

Työturvallisuuden kehitystä seurataan rekisteröimällä läheltä piti tilanteet ja 

työtapaturmat. Kuvassa 1.1 Lemminkäisen kalliorakennusyksikön ja rakennusalan 

keskusjärjestön Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritysten tapaturmataajuuden 

kehitys vuosina 2011-2015. Taajuuteen lasketaan vähintään yhteen 

työkyvyttömyyspäivään johtaneet tapaturmat. Taulukosta nähdään, että viime 

vuosina positiivista kehitystä tällä rintamalla on selvästi tapahtunut.  
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Kuva 1.1. Tapaturmataajuus. (Rakennusteollisuus RT ry. 2016, s. 6) 

Käytännön esimerkki turvallisuustyöstä on työmailla toteutettava viikoittainen 

MVR-mittaus, joka on tapa arvioida työturvallisuutta. Mittarissa silmämääräisesti 

havainnoitavat turvallisuusasiat on jaettu viiteen osaan: työskentely ja 

koneenkäyttö, kalusto, suojaukset ja varoalueet, ajo- ja kulkuväylät sekä järjestys 

ja varastointi. Työmaan katselmuskierroksella havaitut puutteet kirjataan ylös ja 

korjataan mahdollisimman nopeasti. (Infra ry. 2010, s. 4-5) 

Työympäristön kehitys liittyy pääasiassa työntekijän terveyden kannalta 

epäsuorasti vaikuttaviin asioihin. Tällä tarkoitetaan muuta kuin välitöntä 

tapaturmariskiä sisältäviä asioita. Esimerkiksi pölyn ja haitallisen kaasujen 

hallintaan kiinnitetään nykyisin paljon huomiota, henkilökohtaiset suojavälineet 

ovat kehittyneet ja useimmissa työkoneissa on umpihytit. 

Kaluston osalta suurimmat kehitysaskeleet on tehty automaation ja työvaiheiden 

mekanisoinnin lisääntymisellä sekä tuotantokoneissa että mittalaitteissa, jotka 

voidaan nykyään yhdistää työkoneisiin. Tämä on vähentänyt työn kuormittavuutta 

ja miestyön tarvetta erityisesti työturvallisuuden kannalta haastavissa töissä. 

Esimerkiksi lujittamattoman kallion alla työskentely on vähentynyt. 

Viimeaikainen kehitys on ollut hyvää. Edellä kuvattujen parannustoimien jälkeen 

voidaan sanoa, että ollaan saavutettu sama tuotantomäärä vähemmällä ja 
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kevyemmällä työmäärällä. Työn tuottavuus on siis parantunut. Työturvallisuuteen 

panostaminen on tuottanut selkeää hyötyä, ja sitä voidaan pitää hyvänä 

esimerkkinä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksista. Hyviä tuloksia 

saavutetaan, kun tahtotilan on kova ja henkilöstö saadaan mukaan kehitystyöhön. 

Saavutettu kehitys on vaatinut hankalaksi koettua toimintatapojen ja ajattelun 

muuttamista. 

Turvallisuusasiat alkavat olla nykyisellään hyvällä tasolla ja sen jatkuva 

kehittäminen on saatu sisäänrakennettua systeemiin. Turvallisuus on jatkossakin 

tärkein asia, joka tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnan suunnittelussa.  

Nykyisellä kalustolla on jo nyt enemmän toiminnallisuuksia, mitä on otettu 

käyttöön. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jossa tutkitaan seuraavia 

kehityssuuntia. Tästä syystä halutaan uutta näkökantaa mikä tämä suunta voisi 

olla. 

1.1.2 Rakennusalan tunnistetut ongelmakohdat 
Rakennusteollisuus RT ry:n vuonna 2012 tekemässä laajassa verkkohaastattelussa 

selvitettiin tyypillisiä syitä rakentamisen laatuongelmille. Suurimpina syinä 

nähtiin tiukoista aikatauluista johtuva kiire, ja toiminnan pirstaleisuudesta johtuva 

kokonaisnäkemyksen puute. Suunnittelulle varataan usein liian vähän aikaa, 

jolloin suunnittelutyötä joudutaan jatkamaan rakentamisvaiheen aikana. 

Infrahankkeiden projektimainen luonne taas asettaa haasteita johtamiselle. 

(Rakennusteollisuus RT ry.) 

Monien tutkimusten mukaan rakentamisen tuottavuuskehitys on hidasta. Arvoa 

tuottavan työn määrä on vähäinen ja hukan määrä suuri verrattaessa valmistavaan 

teollisuuteen. (Koskenvesa. 2011, s. 140-141) 

Edellä mainitut tutkimukset koskevat koko rakennusalaa. Niiden tulokset antavat 

kuitenkin hyvän lähtökohdan. Samat ongelmat pätevät myös kalliorakentamisessa, 

vaikka tilastoissa sen osuus koko toimialasta on pieni. Keskeisimmät ongelmat 

liittyvät tällä hetkellä työn laatuun ja tuottavuuden heikkouteen. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 
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Tutkimuksen tarkoituksena on löytää työmaaolosuhteissa soveltuvia 

mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseen Lemminkäisen kalliorakentamisen 

yksikössä. Tavoitteena on tunnistaa keinoja, joiden avulla voidaan saavuttaa 

vähintään nykyinen tuottavuustaso vähemmällä työmäärällä. 

Työ luo kattavan kuvan kalliorakennushankkeen keskeisistä työmaalla 

tapahtuvista työvaiheista työmaatukikohdan perustamisesta sen purkamiseen. 

Työssä arvioidaan Lean-järjestelmää mukailevien keinojen hyväksikäyttöä 

varsinkin itse louhintaprosessin ja sen mahdollistavien työvaiheiden sujuvuuden 

edistämisessä. Tukevien työvaiheiden tärkeyttä on alettu tunnustaa vasta viime 

aikoina. Voidaankin sanoa, että ne on aiemmin nähty pakollisena pahana, jotta itse 

louhintaa päästään tekemään. Näiden työvaiheiden analysointi on tärkeässä 

osassa. 

Lean-järjestelmästä haetaan myös uutta näkökantaa tuottavuuden määrittämiselle 

ja toiminnan kehittämiseen. Järjestelmän keskeinen teoria esitellään työssä ja 

tutkitaan miten sen antamia keinoja on hyödynnetty rakennusalalla. Työn 

tavoitteena on antaa lukijalle mahdollisuus poimia aiheesta omaan työhönsä 

parhaasti sopivia osia. Työssä tunnistetaan myös pahimpia hukkaa aiheuttavia 

tapahtumia ja pyritään pienentämään niiden vaikutusta. 

Tutkimus vastaa kysymyksiin: 

• Missä on hukkaa, miten se syntyy, mitä se maksaa ja kuinka sitä voidaan 

karsia? 

• Mitkä ovat keskeiset periaatteet, joiden mukaan toimintaa tulisi ohjata? 

• Mitä asioita tulee kehittää tulevaisuutta silmällä pitäen? 

Työ rajataan koskemaan vain kalliorakentamishankkeen työmaalla tapahtuvaa, 

sieltä johdettua ja suunniteltua toimintaa. Lean-järjestelmän elementit vaikutavat 

kaikkiin organisaatiossa tapahtuviin prosesseihin. Työmaan suunnittelutöistä on 

työhön sisällytetty vain lyhyen ajan tuotannonsuunnittelu. 

1.3 Tutkimuksen toteutus 
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Tutkimus on jaettu kahteen osaan: nykyisten toimintatapojen kehittäminen ja 

Lean-järjestelmän mukaisten menetelmien soveltamiseen kalliorakentamisen 

toimintaympäristössä. Nykyisiä toimintatapoja käsittelevää osuutta varten 

aineistoa on kerätty Lemminkäisen eri hankkeilta ja työntekijöiltä. Lean-

järjestelmää koskevan osuuden aineisto on kerätty pääasiassa 

kirjallisuustutkimuksen kautta.  

Tutkimuksessa esimerkkeinä käytetään kahta eri kokoluokkaa olevaa itsenäistä ja 

toisistaan riippumatonta hanketta. Hankkeiksi on valittu kooltaan suuri 

Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintatyömää Espoossa ja pienempi työmaa 

Porvoossa. Blominmäen jätevedenpuhdistamon kalliorakentemistyömää on 

valittiin Infra ry:n ”Turvallinen infratyömaa 2015” -kampanjan turvallisimmaksi 

maanalaiseksi työmaaksi. 

Molemmissa hankkeissa louhitaan tunneleita, halleja ja kuiluja. Kumpaakin 

kohdetta voidaan pitää työsuunnittelun ja logistiikan kannalta vaativina. 

Suurimpina eroina samanaikaisten kallioperien/työkohteiden määrä ja käytössä 

olevat resurssit. Blominmäen hankkeessa yhtäaikaisia työkohteita 10 kertainen 

määrä Porvoon hankkeeseen verrattuna. Kuvassa 1.2 havainnollistettu 

Blominmäen puhdistamon rakennetta. 
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Kuva 1.2. Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakenne. (HSY. 2015, s. 10-11) 

Tutkimuksen tueksi on haastateltu Lemminkäisen henkilöstöä. Haastateltavat 

henkilöt ovat pääasiassa Blominmäen työmaan projektihenkilöstöä, mutta myös 

hankkeesta riippumatonta liiketoiminnan kehityksestä vastaavaa ja ohjaavaa 

henkilöstöä. Periaatteena testata kehitysaihioita ja saada näkökantoja monelta eri 

taholta. Kaikki työssä esitetyt empiiriset tulokset on käyty läpi vähintään kahden 

Lemminkäisen työntekijän kanssa. 

Haastatteluissa ei ole käytetty tarkkoja kysymyksiä vaan ne ovat luonteeltaan 

vapaata keskustelua. Niitä ei myöskään ole erikseen ilmoitettu lähdemateriaalina, 

koska tätä kautta saatua tietoa on käytetty tukemaan tutkimuksen aikana saatuja 

ideoita. Haastatteluilla on arvioitu kehityskohteiden mahdollisuutta ja varmistettu 

niiden teknisen toteutuksen mahdollisuus. Työn tulosten kannalta tärkein tätä 

kautta saatu hyöty on kehitysideoiden implementoinnin onnistumisen kriittinen 

arviointi, ottaen huomioon työmaaorganisaation rajalliset resurssit. 

1.4 Työn rakenne 

Työ koostuu teoria- ja tutkimusosuuksista. Teoriaosuudessa esitellään 

kalliorakennushankkeen työmaaympäristö ja olosuhteet. Osuudessa käydään läpi 

myös keskeinen Lean-teoria. Tutkimusosuudessa kartoitetaan keskeisimmät 

kehitysideat ja arvioidaan niiden sopivuutta vallitsevaan toimintaympäristöön. 

Myös kehitysideoiden implementoinnin ja työmaaorganisaation resurssien 

rajoitteet otetaan huomioon. Tuloksina esitellään myös työn tekemisen aikana 

ilmenneet mahdolliset jatkotutkimuskohteet. Kuvassa 1.3 havainnollistetaan työn 

rakennetta. 
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Kuva 1.3. Työn rakenne. 
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2 KALLIORAKENTAMINEN 

 

Lemminkäisen kalliorakentamisen yksikkö keskittyy liiketoiminnassaan 

maanalaiseen louhintaan ja louhittujen tilojen sisustustöihin. Maanalainen 

louhinta voidaan jakaa kaivosrakentamiseen ja kalliorakentamiseen. 

Kaivosrakentamisessa louhinnan tarkoitus on irrottaa malmia jatkojalostusta 

varten. Kalliorakentamisessa valmis tuote on pysyvä kalliotila. 

Suomessa edellytykset kalliorakentamiseen ovat hyvät, koska kallioperä sijaitsee 

lähellä maan pintaa ja on mekaanisilta ominaisuuksiltaan lujaa ja kestävää. 

Suomessa on rakennettu erilaisia tiloja kallion sisään vuosikymmeniä ja suuntaus 

on tulevaisuudessa kasvamaan päin. Erityisesti kaavoitus ja maan hinnan 

kallistuminen kasvukeskuksissa tukee vertikaalisen rakentamisen lisäystä. Monia 

yhteiskunnan toimintoja on myös taloudellisesti kannattavaa sijoittaa maan alle. 

Tavallisimmat kalliorakennuskohteet ovat yhdyskuntatekniikkaa palvelevat 

ratkaisut, kuten liikenteen, logistiikan, veden tai energian liikkumista palvelevat 

tunnelit. Myös erilaiset pysäköintiä, liikuntaa, varastointia ja kriisinajan 

toimintoja palvelevat ratkaisut rakennetaan usein kallion sisään. (Paalumäki et al. 

2015, s. 451) 

Suunnitteluvaiheessa suoritetaan tutkimus toteutuksen kannalta keskeisesti  

vaikuttavista olosuhteista. Erityisesti urakkaan vaikuttavat kallion laatu, sen 

sijainti ja heikkousvyöhykkeet. Tilojen suunnittelussa näillä tiedoilla on paljon 

merkitystä ja varsinkin suurempien heikkousvyöhykkeiden alueella rakentamista 

pyritään välttämään. Myös kallion jännitystilan kartoitus varsinkin 

kaupunkialueelle rakennettaessa on tärkeää, ettei olemassa oleville rakenteille 

aiheuteta vahinkoa. Näitä tutkimuksia suoritetaan pääasiassa geologisin 

menetelmin tutkimalla näkyvissä olevaa kalliopintaa tai ottamalla kairausnäytteitä 

suoraan kalliosta. (Paalumäki et al. 2015, s. 454) 

Kalliorakentamisessa urakka koostuu yleisesti itse lasketusta ja tarjotusta 

urakasta, jota kohteeseen tullaan toteuttamaan. Tämän tilatun urakan tiedot ovat 

urakoitsijalla tiedossa ja sen työmäärään on varauduttu suunnitelmin. Urakan 
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koko ja luonne yleensä kuitenkin muuttuvat toteutuksen aikana. Suunniteltu 

työmäärä eroaa lopullisesta suoritteesta. Suunnitteluvaiheen tutkimukset 

olosuhteista ovat usein melko vähäiset ja suuri osa tiedosta varmistuu vasta 

urakkavaiheessa. Tästä syystä suunnitelmat voivat muuttua merkittävästi. 

Suunnittelemattomat työt ovat lisä- ja muutostöitä, jotka eivät kuulu urakkaan. 

Nämä työt tilataan urakkavaiheessa ja niille on sovittu erikseen hinnat. 

Esimerkiksi lujituksen todellista määrää on vaikea arvioida 

tarjouspyyntövaiheessa, vaan se määräytyy vasta louhinnan edistyessä. Urakan 

koko siis voi muuttua suurestikin louhintavaiheen aikana. Tämä vaatii 

urakoitsijalta mukautumiskykyä ja nopeaa reagointia tilaajan tarpeisiin. 

Kalliorakennushankkeen työmaatoiminta voidaan jakaa aloitus- tuotanto- ja 

lopetusvaiheeseen. Aloitusvaihe koostuu valmistelevista työvaiheista, jolloin 

perustetaan työmaan infrastruktuuri ja palvelut, jotka mahdollistavat itse 

tuotantotyön. Tähän vaiheeseen sisältyy paljon yksittäisiä työvaiheita, jotka 

toistuvat vain kerran kyseessä olevan hankkeen aikana. Esimerkiksi 

laatujärjestelmän rakentaminen ja käytäntöjen testaus vievät paljon aikaa. 

Tuotantovaiheeseen voidaan lukea itse louhinta ja sisustustyöt. Esimerkiksi 

laatujärjestelmän käyttö ja arkistointi ovat tuotantovaiheen keskeisitä prosesseja. 

Työmaa toimii ikään kuin tehdas ja vaihe on hyvin prosessimainen. Varsinkin 

pidemmissä hankkeissa tuotantovaihe voi itsessään kestää useita vuosia. 

Viimeisenä vaiheena on lopetusvaihe, jolloin tuotantotöiden loppuessa työmaan 

pääurakoitsijavastuu siirtyy usein toiselle taholle. Sopimuksen urakkaraja 

määrittää mihin valmiusasteeseen työ tulee tehdä, ennen vastuun siirtymistä 

seuraavalle toteuttajalle. Lopetusvaiheeseen kuuluvat työkohteen valmistelut 

vastuun siirtämistä varten ja työmaainfrastruktuurin purkaminen. Hankkeen 

aikaiset työtehtävät jaetaan suunnittelu- ja tuotantotöihin. 

2.2 Suunnittelutyöt 

Suunnitteluvaiheessa mitoitetaan käytettävät resurssit aikataulun vaatimaan 

tuotantotehoon. Ensimmäiseksi määritetään louhittavien kallioperien tai lohkojen 

määrä ja niiden louhintajärjestys. Yhtäaikaisesti louhittavien alueiden 

kokonaismäärä vaikuttaa keskeisesti käytettävien resurssien määrään. 
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Pitkän aikavälin suunnitelmissa määritetään yleensä tarkasti vain niin kutsutun 

kriittisen polun työvaiheet, jotka vaikuttavat suuresti muiden louhittavien tilojen 

saavutettavuuteen ja kallioperien määrään. Muille alueille määritetään yleisesti 

vain työjärjestys ja työteho. (Paalumäki et al. 2015, s. 98) 

Lyhyen aikavälin suunnitteluvaiheessa määritetään resurssit halutun työtehon 

mukaan eri alueille. Suunnitelmasta tulisi ilmetä myös peränajon- ja valmistavien 

töiden suunnitelmat. (Paalumäki et al. 2015, s. 100-103) 

Tuotannonohjauksen periaatteena on sovittaa tuotanto muiden toimintojen kanssa 

yhteen, siten että tuotannon tavoitteet voidaan saavuttaa tinkimättä muiden 

toimintojen tarpeista. Tuotannon päämääränä on saada mahdollisimman paljon 

kalliota louhittua, kun taas kunnossapidon tavoitteena on pitää koneet kunnossa. 

Huoltotöille tulee varata aikaa, joka on pois louhintatyöstä. Tuotannonohjauksen 

tavoitteena on mahdollistaa kaikkien toimintojen onnistuminen. (Paalumäki et al. 

2015, s. 349) 

Valvonta kuuluu keskeisenä osana tuotannonhallinnassa. Se on jatkuvaa 

toimintaa, jolla selvitetään, miten toteutunut tuotanto eroaa suunnitellusta. 

Aliurakan valvonnalla varmistetaan sopimuksenmukainen tulos. Tehdyt havainnot 

raportoidaan ja arkistoidaan. Niitä käytetään usein myös laadunvarmistukseen. 

(Junnonen. 1996, s. 32-33) 

2.3 Tuotantotyöt 

Tuotantotyöt voidaan jakaa louhintatyöhön ja sen mahdollistaviin työvaiheisiin. 

Tuotanto vaatii myös toimiakseen tiettyjä tukitoimintoja. 

2.3.1 Tunneliperälouhinnan työvaiheet 
Pohjoismaissa kovan kiven alueella yleisin louhintatekniikka on poraus-räjäytys –

tekniikka. Tässä tekniikassa työvaiheet erottuvat selvästi toisistaan. 

Toteutusjärjestyksessään normaalin työkierron työvaiheet ovat: mittaus, poraus, 

panostus, räjäytys, tuuletus, lastaus ja kivenajo, rusnaus, lujitus ja esi-injektointi. 

Työvaiheiden työkierto esitetty kuvassa 2.1. Lisäksi näiden toteuttaminen vaatii 

myös muita valmistavia töitä, kuten veden- ja sähkön saanti, sekä teiden ja 

tuuletuslinjojen rakentaminen. Nykyään miltei kaikille työvaiheille on olemassa 
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siihen suunniteltu liikkuva työkone ja erikoiskalusto. Tämä on mahdollistanut 

työn mekanisointi- ja automaatioasteen nostamisen. (Paalumäki et al. 2015, s. 

153) 

 

Kuva 2.1. Louhinnan työkierto. Muokattu. (Sandvik Tamrock Oy. 1999, s. 215) 

Mittauksen tehtävänä on siirtää suunnitelmat maastoon, viedä koordinaatisto 

maan alle ja kartoittaa louhittavat tilat dokumentaatiota varten. Mittauksella 

varmistetaan, että louhittava kalliotila on suunnitelmien mukainen. Tärkeimpiä 

tehtäviä poraussuunnan määrittäminen. Nykyisillä laserkeilaimilla saadaan aikaan 

pistepilvi, jossa jokaiselle pisteelle saadaan myös koordinaattitieto. Mitatun 

pistepilven pisteistä voidaan luoda tarkka digitaalinen 3D-pintamalli louhitusta 

tilasta. Myös mallista tulostettuja 2D-leikkauksia käytetään verrattaessa 

louhintatulosta suunnitelmaan. Luotu malli toimii perusdatana jatkossa tehtäville 

suunnittelutoiminnoille. Tiedon digitaalisuus helpottaa ja lisää sen käyttökohteita. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 389-390, 395, 400) 

Poraus suoritetaan yleisesti kaksi-, kolmi- tai nelipuomisella sähköhydraulisella 

porausjumbolla. Jokaisessa puomissa on oma porauslaite. Porausvaiheessa 

jumbolla porataan kymmeniä noin 4-6 metrin pituisia reikiä kallioperään. 

Tunnelilouhinnassa irrotettavalla kivellä on vain yksi purkautumissuunta, joka 

rajoittaa porareikien suuntaustarkkuuden kanssa katkon pituuden maksimissaan 
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noin kuuteen metriin. Reikien paikan määrittää käytettävä porauskaavio, joka 

määräytyy porattavan profiilin koon, muodon, kivilajin ja vaaditun seinälaadun 

mukaan. Porauksen tarkkuudella ja huolellisuudella on suuri vaikutus irrotettavan 

katkon pituuteen. Puutteellisesti suoritettu poraus vähentää kerralla irrottettavan 

kiven määrää. Suuremmissa kohteissa nykyään käytetyt jumbot ovat 

täysautomaattisia, eli jumbo suorittaa poraustyön itsenäisesti ohjelmoidun 

porauskaavion perusteella. Laitteen käyttäjän pääsääntöisenä tehtävänä on valvoa 

työn suoritusta. (Paalumäki et al. 2015, s. 150-151, 178-180, 192) 

Panostus tapahtuu joko käsinpanostuksella nostolavalta tai siihen tarkoitetulla 

panostusajoneuvolla suoraan porareikään. Panostus on mahdollista suorittaa 

patrunoidulla- tai emulsioräjähdysaineella, joka pumpataan reikään. 

Räjähdysaineen määrän määrittää katkon pituus ja panostettavan reijän etäisyys 

jäävään kallioseinään. Mitä lähempänä lopullista seinämää reikä sijaitsee, sitä 

kevyemmin se on panostettava. Näin toimittaessa räjäytyksessä syntyvät isommat 

raot eivät ylety sallitun rakoiluvyöhykkeen yli. Reunareikien varovaisella 

panostuksella saavutetaan siisti kallioseinämä, jolloin lujitustyön ja rusnauksen 

tarve pienenee eikä ylimääräistä louhetta synny. (Paalumäki et al. 2015, s. 152-

153, 183, 197) 

Räjäytyksen syttymisajankohtaa voidaan säädellä käytettävien nallien 

hidastimilla. Räjäytyksessä voidaan ajastaa tietyt reijät räjähtämään haluttuna 

aikana. Näin voidaan säätää momentaanista, eli samaan aikaan syttyvää, 

räjähdysainemäärää. Nallien syttymisajankohdan säätäminen myös parantaa 

räjäytystulosta ja tärinähallintaa. Vaiheittain syttyvä räjäytyskenttä mahdollistaa 

kiven tehokkaan purkautumisen tyhjään tilaan, ja se mahdollistaa pidempien 

katkojen louhinnan. Huolellisesti suunnitellut ja suoritetut poraus- ja 

panostusvaiheet varmistavat hyvän räjäytystuloksen ja mahdollistavat pienemmän 

räjähdysainemäärän käytön. Räjäytysaika ajoitetaan usein työn luonnolliseen 

taukoon tai ennalta sovittuun aikaan. (Paalumäki et al. 2015, s. 153, 184-187, 193) 

Louhittavista kallioperistä mahdollisimman moni räjäytetään samaan aikaan, 

koska räjäytyksessä kalliotilaan syntyneet räjäytyskaasut ja pöly saadaan 

tuuletetuksi pois ennen lastauksen aloittamista. Tämä tapahtuu 
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raitisilmapuhaltimilla, jotka puhaltavat ulkoilmaa sisään kalliotilaan. Ilma 

ohjataan perään käyttäen muovista valmistettua putkea. Syntyneen pölyn 

leviämistä voidaan vähentää louheen kastelulla ennen lastausta. (Paalumäki et al. 

2015, s. 152, 184, 323) 

Lastaus ja kivenajo suoritetaan sen jälkeen, kun perä on saatu tuuletettua 

räjäytyskaasuista. Lastaus suoritetaan yleisesti joko kaivinkoneella tai 

kauhakuormaajalla. Lastauslaite nostaa kivet kuorma-auton tai dumpperin lavalle, 

joka ajaa louheen pois tunnelista. (Paalumäki et al. 2015, s. 151) 

Lastauksen jälkeen uuden katkon katon ja seinien lisäksi myös yleisesti kahden 

edellisen katkon katot rusnataan. Rusnaus suoritetaan järjestelmällisesti kaikille 

kalliopinnoille. Rusnaustyössä räjäytyksessä syntynyt irtonainen kiviaines 

pyritään tunnistamaan ja saamaan irti, ettei sen tippuminen aiheuta 

työturvallisuusriskejä. Rusnaus suoritetaan pääasiassa koneellisesti kaivinkoneen 

rusnapiikillä tai nostokorista käsin rusnakangella. Usein vaatimuksena koneellinen 

rusnaus. Käytännössä irtonainen kiviaines tunnistetaan koputtelemalla uutta 

kalliopintaa ja kuuntelemalla missä kivi on irtonaista. Irrotettu kiviaines 

poistetaan kalliotilan pinnalta ennen lujitustyön aloittamista. Huolellisesti ja 

järjestelmällisesti suoritettu rusnaustyö, ja sen valvonta, ovat tärkeä osa työmaan 

työturvallisuusohjelmaa. Usein vakavat onnettomuudet tapahtuvat juuri 

puutteellisesti suoritetun rusnaustyön takia. (Paalumäki et al. 2015, s. 239-241) 

Louhittavan kallion laatu määrittää käytetyn lujitusasteen ja lujitustavan. 

Kalliomekaanisesti lujan kiven alueella lujitusaste voidaan määrittää 

kevyemmäksi, kuin rikkonaisemman kiven alueella. Hyvissä kalliomekaanisissa 

olosuhteissa lujitus voidaan suorittaa erillisenä työvaiheena louhintatyön jälkeen. 

Huonoissa olosuhteissa lujitus voidaan joutua tekemään jokaisen katkon jälkeen 

tai jopa ennakkolujittamaan ennen katkon räjäytystä. Joskus myös katkonpituutta 

joudutaan lyhentämään. Lopullinen lujittaminen ja tiivistäminen pyritään 

tekemään huolella jo louhintavaiheen aikana, jotta lisälujitusten tarve jäisi 

jatkossa mahdollisemman pieneksi. Lujitusvaiheessa louhittu tila pultataan ja 

ruiskubetonoidaan. Joissain tapauksissa pelkkä pultitus voi riittää lujitukseksi, 

mutta hyvin usein kalliopinnat myös ruiskubetonoidaan. Ruiskubetonoitu 
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kallioseinä jää yleensä sellaisenaan näkyviin valmiissa kalliotilassa. (Paalumäki et 

al. 2015, s. 67-68, 73, 244, 453-454) 

Pulttauksessa ensin kallioon pultille porattu reikä täytetään juotoslaastilla, ja sen 

jälkeen harjateräspultti juotetaan reikään. Betonin saavutettua täyden lujuuden 

pultti ankkuroituu kallioon lisäten sen lujuutta. Pultituksen ideana on saada 

rakoilleet kivilohkareet pysymään kiinni kalliossa. Aikaansaatu jännitystila 

puristaa kiviaineksen pintoja tiukasti yhteen, joka saa aikaan kitkaa näiden 

rajapinnoissa. (Paalumäki et al. 2015, s. 243, 244-246) 

Ruiskubetonoinnissa kallion pintaan ruiskutetaan yleensä noin 40-150 millimetrin 

kerros betonia. Ruiskubetonin pääasiallisena tehtävänä on saada pienempi 

kiviaines pysymään paikallaan. Paksumpina kerroksina se myös muodostaa 

kalliotilaan lujittavan holvimaisen rakenteen. Yleensä betoniin lisätään teräs- tai 

muovikuituja lujittamaan rakennetta. Tätä sekoitetta kutsutaan kuitubetoniksi. 

Heikon kallion alueilla voidaan kuitubetonin lisäksi käyttää myös hehkutettua 

teräsverkkoa, joka kiinnitetään kalliopinnan myötäisesti. Sen alle ja päälle 

ruiskutetaan betonikerros. Ruiskubetoni-verkko –yhdistelmä kestää kallion 

muodonmuutoksia pelkkää kuitubetonia paremmin. Ruiskubetoni myös lisää 

vesitiiveyttä, jota voidaan parantaa lisäämällä massaan mikrohalkeamia täyttävää 

lisäainetta. (Paalumäki et al. 2015, s. 249, 251, 457) 

Rikkonaisemman kiven alueella tehtävä työnaikainen lujitus tehdään jokaisen 

katkon louhinnan jälkeen. Seuraavan katkon poraus aloitetaan vasta, kun se 

voidaan suorittaa turvallisesti. Työnaikaisessa lujituksessa käytetään yleisesti 

kalliota välittömästi lujittavaa kärkiankkuroitua pultitusta ja turvaruiskutusta, 

jossa työturvallisuussyistä pienemmälle alueella ruiskutetaan ohut kerros betonia. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 244-245) 

Lopullinen lujitustyö pyritään pääsääntöisesti olosuhteiden salliessa tekemään 

muutaman katkon välein, tai kokonaan louhintojen jälkeen. Tällöin lujitustyö ei 

hidasta perän louhintaa ja se voidaan toteuttaa tehokkaammin isommassa 

mittakaavassa. Räjäytystärinän takia lopullista pultitusta ei saa asentaa 20-30 

metrin säteelle räjäytyskohdasta. (Paalumäki et al. 2015, s. 246) 
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Kalliorakentamisessa valmiin kalliotilan tulee, käyttötarkoituksesta riippuen, olla 

mahdollisimman kuiva. Pelkällä ruiskubetonoinnilla tilaa ei usein saada tarpeeksi 

tiiviiksi, joten kalliota pitää myös tiivistää vuotovesien takia. Injektointi on kallion 

tiivistystapa, jossa porajumbo poraa 20-30 metrin pituisia reikiä kallioperästä 

viuhkamaisesti tunnelin ympärille jäävään kallioon. Kuvassa 2.2 

injektointiviuhkan poraus kallioperästä. Tämän jälkeen reikiin pumpataan 

injektointimassaa, joka usein on hienojakoisen mikrosementin ja veden seosta. 

Hienojakoinen aines tunkeutuu kalliorakoihin tiivistäen rakennetta. Kuvassa 2.3 

injektoidun tunnelin poikkileikkaus. Varsinkin pohjavesialueilla kallion 

tiivistäminen on tärkeää, jottei pohjaveden pinta laske. Myös veden 

pumppaaminen pois kalliotilasta nostaa kustannuksia. Injektoinnin tehtävänä on 

myös vahvistaa kalliota ja siitä voi olla apua katkonporauksessa, panostuksessa ja 

muiden lujitustöiden vähenemisessä. Injektointi voidaan suorittaa, joko esi-

injektointina ja/tai jälki-injektointina. Tiiviysvaatimusten kokoajan tiukentuessa, 

esi-injektointi on usein ainoa järkevä toteutustapa saavuttaa haluttu tiiveystaso. 

Esi-injektoinnissa kallio tiivistetään ennen louhintavaihetta muutaman seuraavaksi 

ammuttavan katkon alueelta. Tällöin kallioperästä porataan noin 15-25 metrin 

pituisia reikiä viuhkamaisesti valmiin kalliotilan ympärille. Porauksen 

parametrien muutokset antavat tietoa edessä olevasta kalliosta ja toimivat 

pohjatietona lujitusastetta suunniteltaessa. Jälki-injektoinnilla tiivistetään eniten 

vuotavia alueita. Sillä saavutetaan harvoin esi-injektoidun alueen tiiviysastetta. 

Vuotokohteissa voidaan myös asentaa salaojia veden ohjaukseen tai vuorata 

tunneli koko matkaltaan verhousrakenteella. (Paalumäki et al. 2015, s. 255, 458-

459) 

 

Kuva 2.2. Injektointiviuhkan poraus. 
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Kuva 2.3. Injektointiviuhka. 

2.3.2 Tunneliperälouhinnan välttämättömät valmistavat työt ja tukitoiminnot 
Louhintatyön toteutus vaatii onnistuakseen riittävän infrastruktuurin, jonka 

rakentaminen voidaan jakaa louhinnan valmistaviin töihin ja sen tukitoimintoihin. 

Louhintatyön valmistavina töinä tähän kuuluvat työmaan perustaminen, ajotiet, 

sähkön saanti, tiedonsiirto, ilmanvaihto sekä veden saanti ja sen pumppaaminen 

pois kalliotilasta. Louhinnan työvaiheiden eri tukitoiminnot, kuten kunnossapidon, 

huollon ja kivenajon järjestäminen. 

Kivenajon sujuvuus on erittäin tärkeää kalliorakentamisen taloudellisuuden 

kannalta. Suuri osa kivenajon käyttökustannuksista muodostuu 

rengaskustannuksista. Rakentamalla kunnon ajotiet säästetään käyttökustannusten 

tasossa moninkertaisesti suhteessa investointikustannuksiin. Kivenajoon 

käytettyjen ramppien ja luiskien tekeminen tarpeeksi leveäksi ja niiden 

päällystäminen on turvalliselle ja sujuvalle kivenajolle kannattavaa. Myös 

panostaminen kuljettajien perehdyttämiseen ja koulutukseen on tärkeä osa sujuvan 

kivenajon onnistumista. (Paalumäki et al. 2015, s. 204, 217, 234) 

Kalliorakentamisessa käytettävät painavat ajoneuvot ja  kohteen märät olosuhteet 

asettavat ajoteiden kestävyyden äärirajoilleen. Ajotien huono kunto pienentää 

liikennenopeutta, joka laskee varsinkin louheenajon tuottavuutta selvästi, 

pidentäen suoraan työvaiheen läpimenoaikaa. Vesi ja porasoija, joka on veden ja 

porauksessa syntyneen hienojakoisen kiviaineen muodostamaa liejua, ovat riski 

ajoneuvon sähköjärjestelmille ja jarruille. Olosuhteet edistävät kaluston 

rikkoutumista. Pahimmassa tapauksessa konerikon sattuessa, koko prosessi voi 
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seisahtua. Ajoteiden kunnon kannalta tärkein yksittäinen asia on vesien hallittu 

ohjaus ja pumppaus pois työskentelyalueilta. Pumppukapasiteetti tulee mitoittaa 

todellista suuremmille vesimäärille, pumppauksen mahdollisten häiriöiden 

aiheuttaman vesimäärän kasvun poistamiseksi. Ajoteiden reunaan tulee myös 

saada mahtumaan riittävän suuri oja vesien tehokasta ohjaamista varten. Ojan 

kaatojen tulee olla kunnossa, ettei vesi jää seisomaan kalliotilaan. Ne tulee myös 

kaivaa säännöllisesti puhtaiksi, ettei synny ojia ja pumppuja tukkivaa liejua. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 209, 275) 

Teiden pinnat tulee päällystää rakenteeltaan karkeammalla ja laadultaan lujalla 

sepelillä, jottei se jauhaannu hienoksi liejuksi raskaiden koneiden alla. Erityisen 

ongelmallisia ovat tien pienet kuopat, jotka keräävät vettä, joka tuhoaa 

salakavalasti tien rakennetta. Tiet tuleekin lanata ja tiivistää tasaisiksi 

säännöllisesti, ja päällystää sen jälkeen uudella sepelikerroksella. Sepeliä on hyvä 

säilyttää sellaisessa paikassa ajoteiden läheisyydessä, että pinnan paikallinen 

korjaaminen saadaan tehdyksi nopeasti muita töitä laajemmin häiritsemättä. 

Vilkkaammin liikennöityjen jyrkkien ajoluiskien päällystäminen asfaltilla on 

usein kannattavaa. Päällystäminen vähentää tien kunnossapitokustannuksia, 

nostaa ajonopeutta ja vähentää koneille koituvaa rasitusta. Asfaltoitu pinta on 

myös helppo korjata. Pinnoitteen alle sijoitetut sähkövastukset pitävät tien sulana 

talvikausina. (Paalumäki et al. 2015, s. 275-276) 

Lastauksen ja kivenajon järjestämisen tavoitteena on saada aikaan irrotetun kiven 

tehokas pysähtymätön virtaus suoraan loppusijoituspaikkaan. Vaihtelun 

vaikutuksen pienentämiseksi myös automatisoinnin tuominen toimintaan on 

mahdollista. Se vähentäisi myös työvoimakustannuksia. (Paalumäki et al. 2015, s. 

203, 218) 

Kalliorakennustyömaalla miltei kaikki käytettävät laitteet vaativat sähköä 

toimiakseen. Näitä varten täytyy rakentaa laaja sähköverkko. Valaistus-, vesien 

pumppaus- ja tuuletusjärjestelmät vaativat kaikki toimiakseen vakaan 

sähköverkon. (Paalumäki et al. 2015, s. 279) 
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Työmaa ostaa sähkön yleensä suoraan sähkönmyyjältä tai paikalliselta 

jakeluyhtiötä. Joissan tapauksissa myös oma sähkön tuotto generaattorilla voi tulla 

kysymykseen. (Paalumäki et al. 2015, s. 280) 

Työmaa-alueella sähköjakelu tapahtuu muuntamosta, joka sijoitetaan omaan 

kosteudelta, pölyltä ja räjähdyspaineelta suojattuun konttiin. Muuntamolta 

rakennetaan työmaa-alueen kattavat sähkön runko- ja jakeluverkot. 

Turvallisuuden kannalta tärkeiden laitteiden sähkön saanti tulee varmistaa myös 

varareitin kautta. (Paalumäki et al. 2015, s. 281) 

Sähköverkon ja –laitteiden ennakoiva kunnossapito on tärkeää ja parantaa sähkön 

saantivarmuutta. Sähköverkon rakenteen takia yhdessä paikassa esiintyvä vika tai 

häiriö, aiheuttaa yleensä koko verkon, tai sen osan kytkeytymisen pois 

toiminnasta. Varsinkin pidempiaikaiset häiriöt sähkönsaannissa ovat riski 

turvallisuudelle ja vesien hallinnalle. Kalliorakennustyömailla vallitsevat 

olosuhteet ovat sähkölaitteiden toiminnan kannalta vaativat. Mekaanisen 

vahingoittumisen ja korroosion takia, kaapelit ja työmaakeskukset tulee sijoittaa 

mahdollisimman turvalliseen paikkaan. Tehokas työskentely vaatii kunnollisen 

valaistuksen ja se edistää myös turvallisuutta. (Paalumäki et al. 2015, s. 292, 294-

295) 

Kalliorakennustyömaat voivat olla hyvinkin laajoja. Tehokas työskentely vaatii 

tehokasta tiedonsiirtoa. Ohjaus-, valvonta- ja automaatiolaitteiden käyttö vaatii 

tiedonsiirtokapasiteettia. 

Radiopuhelinyhteys soveltuu pääasiassa puheella suoritettavaan yksinkertaiseen 

tiedonvälitykseen. Radiopuhelinverkko on halpa ja yksinkertainen tapa tehostaa 

tiedonvälitystä. (Paalumäki et al. 2015, s. 304-307) 

Digitaalisten tiedonsiirtojärjestelmän vahvuutena on monikäyttöisyys. 

Puheliikenteen lisäksi sitä voidaan hyödyntää muun muassa paikannuksessa, 

tiedonkeruussa ja työkoneiden etäohjauksessa. Verkon avulla voidaan myös 

esimerkiksi säätää pumppujen ja puhaltimien toimintaa. Tällöin yhdellä 

järjestelmällä voidaan hoitaa kaikki tiedonsiirto ja ohjaus. Tiedonsiirron 
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runkokaapeloinnin rakentaminen muiden varustelutöiden yhteydessä pienentää 

verkon rakentamisen kustannuksia. (Paalumäki et al. 2015, s. 308-312) 

Kalliotilojen ilmanvaihto ja tuuletus on hyvin tärkeässä osassa louhintatyötä. 

Räjäytyksestä aiheutuneet kaasut ja pöly tulee saada mahdollisimman tehokkaasti 

tuuletetuksi pois, ennen lastauksen aloittamista. Pölyntorjunnassa pätevä keino on 

myös kastella lastattava kivikasa. Dieselkäyttöisten työkoneiden käyttö vaatii 

tehokkaan ja jatkuvatoimisen tuuletusjärjestelmän. Polttomoottorit tarvitsevat 

happea toimiakseen tehokkaasti. Turvallisten työolosuhteiden takia työkoneiden 

pakokaasut ja vuotovesistä ilmaan haihtuva radonkaasu pitää myös saada 

laimenemaan. Ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät saa nousta liian korkeiksi. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 217, 313, 322) 

Koneellinen ilmanvaihto on käytännössä ainoa tapa saada aikaan tarpeeksi suuri 

paine-ero ilman nopean virtauksen luomiseksi. Puhaltimen valinnassa tulee 

kiinnittä huomiota ainakin sen kokoon ja tyyppiin. Puhaltimen koko kannattaa 

mitoittaa todellista tarvetta suuremmaksi, koska tällöin voidaan haluttu 

tuuletusteho tuottaa alemmalla kierrosluvulla. Tästä syystä puhaltimen tehontarve 

on pienempi, se on hiljaisempi ja ilmamäärän lisääminen on mahdollista. 

Puhaltimen tyyppi kannattaa valita pääsääntöisesti tuuletettavan kalliotilan 

läpimitan mukaan. Aksiaalipuhallin sopii parhaiten alle 10 metrin läpimitan 

tunneleihin, jolloin paine-eron aikaansaanti on tärkeää. Yli 10 metrin 

läpimittaisissa tunneleissa, joissa ilman virtausvastus jää alhaiseksi, ratkaisevaa on 

saada ilma liikkeelle. Oikea puhallintyyppi tällaisiin tiloihin on aksiaalipuhallinta 

taloudellisempi potkuripuhallin, joka tuottaa saman ilmamäärän pienemmällä 

energiamäärällä. Koneellinen ilmanvaihto vaatii tilaa puhaltimille ja 

tuuletuslinjalle kalliotilasta. Kalliorakentamisessa käytetään usein puhaltavaa 

tuuletusta, jossa pääpuhallin sijoitetaan maan päälle. Raikas ilma ohjataan 

muovikudoskankaasta valmistettua rättilinjaa pitkin kalliotilaan, josta ilma jaetaan 

louhittaviin kallioperiin. (Paalumäki et al. 2015, s. 314, 321, 324) 

Ilmanvaihdon ratkaisut voivat asettaa hankkeen tuotannolle ja taloudelle haasteita. 

Joitakin periä ei välttämättä pystytä tehokkaasti louhimaan ilmanvaihdon 

heikkouden takia. Joissan tapauksissa erillisen tuuletuskuilun louhinta voi olla 
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tarpeen, joka jo selvästi vaikuttaa louhinnan suunnitteluun ja hankkeen talouteen. 

Toinen olennainen asia ilmanvaihdon taloudellisuuteen on vuotojen 

vähentäminen. Tehokkain tapa vuotojen eliminointiin on rakentaa 

tuuletusjärjestelmästä mahdollisimman lyhyt ja yksinkertainen. Näin ollen 

ilmanvastus saadaan mahdollisimman pieneksi. Tuuletuslinjan korkea paine lisää 

myös vuodon määrää. Paineen alentamiseksi asennetaan yhden korkeapaineisen 

puhaltimen sijasta kaksi matalampipaineista puhallinta sarjaan. Tällaisessa 

tapauksessa toinen puhallin asennetaan maan pinnalle ja toinen suunnitellun linjan 

keskiväliin. (Paalumäki et al. 2015, s. 325, 335) 

Suuri osa louhintaprosessin työvaiheista vaatii toimiakseen paineistetun vesilinjan 

puhtaalle vedelle. Paineen takia linjasto rakennetaan usien paksusta 

muoviputkesta. Veden menekki on suurta ja sen häiriötön saanti on tärkeää. 

Halutun painetason ja saannin varmistamiseksi voidaan joutua rakentamaan 

kalliotilaan erillinen välisäiliö käyttövedelle. (Paalumäki et al. 2015, s. 346) 

Kalliotilasta poistettavat vedet ovat pääsääntöisesti prosessivesiä ja vuotovesiä, 

jotka ovat peräisin alueen pohja- ja  valumavesistä. Vuoto- ja valumavesien 

määrää pyritään pienentämään kallion injektoinnilla, valumavesien patoamisella 

ja ohjaamalla työmaa-alueen vesiä ojituksin muualle. Käytännössä veden tulo on 

jatkuvaa, jolloin myös sen poispumppaamisen tulee olle jatkuvaa. Vedenpoistoon 

on rakennettava oma pumppauslinja likaiselle poistovedelle. Myös 

pumppuasemille ja veden selkeytykselle on tehtävä omat altaansa. Pumppuina 

käytetään yleisesti sähkökäyttöisiä uppopumppuja, joita on helppo siirtää 

vedentulon mukaan. Nykyisin käytössä olevat pumput ovat suhteellisen 

kehittyneitä. Niissä on sisäänrakennettuina toimintoina muun muassa 

sähkömoottorin ylikuumentumis- ja ylikuormitussuojaus, jotka pyrkivät estämään 

pumpun rikkoutumisen. Syvemmille työmaille joudutaan usein rakentamaan 

useampi pumppuallas eri tasoihin. Tällöin yksittäinen pumppu nostaa vettä 

määritellyn matkan seuraavaan altaaseen. Selkeytysaltaaseen kertynyt lieju 

imetään imuautolla pois tukkimasta linjaa. Selkeytetty ja puhdistettu vesi 

johdetaan jatkokäyttöön tai pois työmaa-alueelta. (Paalumäki et al. 2015, s. 337-

339) 
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Kaivoslaki määrää, että pumppauskapasiteetti tulee mitoittaa 1,5 kertaisesti 

laskennallista maksimivesimäärää suuremmaksi. Esimerkiksi runsaammat sateet, 

lyhyetkin sähkökatkot, pumpun rikkoutuminen ja vesilinjojen vuodot voivat lisätä 

vesimäärää nopeasti, jolloin tulvariski suurenee. Suuret vesimäärät ovat rasite 

myös ajoteiden kunnolle ja se voi helposti keskeyttää koko louhintaprosessin. 

Vesilinjan kunnossapito on pumppauksen onnistumiselle tärkeässä roolissa. 

Käytettävät pumput ja putket tulee huoltaa säännöllisin väliajoin. Varsinkin mikäli 

pumpattava vesi on kalkkipitoista, tai siinä on paljon saostuvaa hienoainesta. 

Veden pumppausta voidaan helposti valvoa ja ohjata automaatiojärjestelmän 

kautta. Mittaamalla pumppausaltaiden pintaa ja linjan virtausta, pumput voidaan 

asettaa käynnistymään ja pysähtymään automaattisesti altaan vesimäärän mukaan. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 339-344) 

Paine- ja kivensinkoutumisvaikutuksen takia varustelujen rakentaminen seuraa 

muutaman kymmenen metrin päässä louhittavasta perästä. Yleisesti linjat 

sijoitetaan tunnelissa kattoon ja seinille tarpeeksi ylös, etteivät koneet vahingoita 

niitä. Suunnitteluvaiheessa onkin hyvä ottaa tämä tilantarve huomioon. 

Kaluston toimivuus ja suunnitellun suorituskyvyn saavuttaminen on sujuvalle 

louhintaprosessille välttämätöntä. Resurssien korkea käyttöaste nostaa 

suorituskykyä. Kunnossapidolla ja huollolla on suuri vaikutus halutun 

käyttöasteeseen saavuttamiseen. Suunnitelmallisesti suoritettu kunnossapito 

turvaa resurssien tehokkaan käytön tuotannossa. Kaluston korkean käyttöasteen 

saavuttaminen vaatii ennakoivaa kunnossapitoa ja huoltosuunnitelmien 

täytäntöönpanoa. Kunnossapito- ja korjaustoiminta tulee ulottaa kaikkiin 

tuotantoa palveleviin laitteisiin ja työmaan infrastruktuuriin. Säännöllinen 

kunnossapito myös parantaa työmaan turvallisuustasoa. (Paalumäki et al. 2015, s. 

368-369, 386) 

Kunnossapitotoiminnalla tähdätään kustannustenhallinnan ja tuotannon resurssien 

käyttövarmuuden parantamiseen. Huonosti hoidetusta kunnossapitotoiminnasta 

koituvat kustannukset, tuotannon läpimenoaikojen pidentyessä, voivat hyvin olla 

suoria kunnossapitokustannuksia suuremmat. Tuotannonsuunnittelussa tulee ottaa 

kunnossapidon tarpeet huomioon. (Paalumäki et al. 2015, s. 365-366, 383) 
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Kunnossapito-organisaation tehtävänä on toteuttaa kunnossapitosuunnitelmaa, 

jonka tavoitteena on pienentää vaihtelun vaikutusta louhintaprosessissa. 

Kunnossapidon tärkeimmmät tehtävät ovat: koneiden ja laitteiden käytön 

optimointi, huolto-ohjelman laatiminen, yksinkertaisen kunnossapitokoulutuksen 

toteuttaminen käyttöhenkilöstölle sekä huolehtia varaosa- ja materiaalihuollon 

toiminnasta ja sen tarvitsevien materiaalien varastoinnista. Lisäksi tehtävänä 

valvoa näiden toimintojen suorittamista ja raportoida toiminnastaan 

työmaajohdolle. (Paalumäki et al. 2015, s. 365) 

Kunnossapito vaatii suhteellisen paljon resursseja, jotta se pystyy tehokkaasti 

suoriutumaan tehtävästään. Esimerkiksi huoltopaikat, korjaamo ja varastoalue 

voivat viedä ison osan työmaan tukialueesta. (Paalumäki et al. 2015, s. 366) 

Järjestelmällinen kunnossapitotöiden ja siitä koituvien kustannusten 

kohdistaminen tarkasti oikeille kohteille on tärkeää. Tämä tieto mahdollistaa 

kunnossapitotoiminnan tehokkaan kehittämisen. Seurannan ansiosta 

kunnossapidon toimintaa voidaan parantaa itseohjautuvasti riippumatta muista 

toiminnoista. Sen avulla opitaan kohdistamaan ja mitoittamaan resurssit 

kokonaistehokkuuden kannalta kriittisimpiin kohteisiin. Kunnossapitoprosessin 

kehittyessä käyttöaste nousee. (Paalumäki et al. 2015, s. 367) 

Kunnossapito voi olla joko korjaavaa tai ennakoivaa. Korjaavan kunnossapidon 

ideana on reagoida laitteen vikaantumiseen, ja pyrkiä eliminoimaan jo syntynyt 

vika. Tuotannon seisauttava vika pyritään korjaamaan heti. Vähäisemmän vian 

korjaustoimet voidaan ajoittaa luonnolliseen odotusaikaan. Ennakoivassa 

kunnossapidossa noudatetaan jaksotettua kunnossapito-ohjelmaa, joka pitää 

sisällään aikataulutetut toimenpiteet esimerkiksi käyttötuntien tullessa täyteen. 

Ennakoivan kunnossapidon tavoitteena on ehkäistä vikojen syntyminen. Se 

koostuu pitkälti huoltotoimenpiteistä ja vaatii siksi kaluston käyttäjän yhteistyötä. 

Huolto on jaksotetun kunnossapidon toimenpide, joka tehdään säännöllisin 

väliajoin suunnitelman mukaan. Huollon toimenpiteisiin kuuluvat: kaluston 

tarkastukset, säädöt, puhdistaminen, rasvaus, öljynvaihto, suodattimien vaihto ja 

muut vastaavat toimet.  (Paalumäki et al. 2015, s. 369-370, 376) 
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Kunnonvalvonta on kaikkien koneiden parissa työskentelevien vastuulla. Sen 

periaatteena on seurata ja mitata kaluston toimivuutta oman toimen ohessa. 

Havainnoilla saadaan tietoa kunnossapidon töiden suunnittelun ja korjausten 

ajoittamisen päätöksenteon tueksi. Käytännön tasolla kunnonvalvonta on pitkälti 

käyttäjän aistihavaintojen varassa. Kunnonvalvonnan tasoa voidaan parantaa 

ottamalla käyttöön mittareita lämmönmittaukseen ja öljyn laadun analysointiin. 

Onnistunut kunnonvalvonta ajoittaa kunnossapidon toiminnot ennen laitteen 

rikkoutumista ja optimoi kunnossapidon työtä. (Paalumäki et al. 2015, s. 376-379) 

Kunnossapitotoimintaa suunniteltaessa tulee ensimmäiseksi päättää mitkä työt 

tehdään itse, ja mitä ostetaan palveluna ulkoa. Käytännössä automaatioastetta 

nostettaessa ja käytettävien järjestelmien monimutkaistuessa, tietyt 

erityisosaamista vaativat työt ostetaan ulkoa. Näitä töitä ovat esimerkiksi 

porajumbojen suuremmat määräaikaishuollot ja päivitykset. Nykyään myös 

kalusto voidaan ostaa suoraan palveluna, jolloin käytännössä ostetaan 

käyttötunteja. Palvelumuotoisessa sopimuksessa toimittaja hoitaa kaluston huollot 

ja kunnossapidon. Kunnossapidon ulkoistaminen kokonaan tai osittain on hyvin 

yleinen toimintatapa teollisuuden yrityksissä. (Paalumäki et al. 2015, s. 365-366, 

371, 382) 

Kunnossapitoon panostamisen tulee nostaa tuotannon resurssitehokuutta. Mikäli 

tuotannossa on jo paljon luonnollista odotusaikaa, ei kunnossapitoon 

panostaminen välttämättä tuo hyötyjä. Siihen panostamisen tulee laskea 

käyttökustannusten tasoa. Kustannusseurannalla valvotaan ainakin suurempien 

investointien, muutostöiden ja parantavien toimien kannattavuutta mittaamalla 

niiden vaikutusta resurssitehokkuuden kehittymiseen. (Paalumäki et al. 2015, s. 

372-273) 

Moneen kalliorakenttamisurakkaan sisältyy myös paljon muuta rakennustoimintaa 

itse louhinnan lisäksi. Ennen louhintavaiheen aloitusta tehdään erilaisia 

maanpäällisiä töitä, jotka mahdollistavat louhinnan aloittamisen. Urakka-alue voi 

hyvin sijaita keskellä metsää, eikä sinne välttämättä ole kunnollista 

ajoyhteyttäkään. Maan päällä joudutaan siis usein tekemään raivaus- ja kaivutöitä. 

Maan alla pohjien tekeminen, erilaiset valutyöt ja niiden muotit sekä muut tilojen 
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sisustustyöt voidaan myös hyvin liittää louhintaurakkaan. Varsinkin pienemmissä 

hankkeissa urakkaan voi hyvin kuulua monenlaisia rakennustöitä. Tavallisimmin 

louhinnan lisäksi muut työt käsittävät erilaisia betoni- ja teräsrakennetöitä. 

Esimerkiksi erilaisten kuilujen suu- ja pohjarakenteiden työt sekä muiden 

kuilurakenteiden tartuntatyöt ovat hyvin tyypillisiä kalliorakennuskohteissa. Myös 

olemassa olevien rakenteiden suojaamiseksi erilaisten paineseinien rakentaminen 

painevaikutuksen pienentämiseksi on hyvin yleistä. Maan alla olosuhteet ovat 

yleensä hyvin kosteat ja hapettavat. Tämä luo omat erityispiirteensä rakenteiden 

suunnitteluun ja rakentamiseen. (Paalumäki et al. 2015, s. 273, 274) 

2.3.3 Tunnelilouhinnan prosessimaisuus 
Tunnelin louhintatyö on prosessimaista. Samat työvaiheet toistuvat likimain 

samanlaisina samassa järjestyksessä lukuisia kertoja peräjälkeen. Kaikki prosessit 

ovat jossain määrin toisteisia ja niitä voi jatkuvasti parantaa. (Liker. 2010, s. 270) 

Yhden perän ajoa voidaan käsitellä suhteellisen yksinkeraisena prosessina. Siinä 

työvaiheet seuraavat luonnollisesti toisiaan, koska kaikki käytössä olevat resurssit 

kohdennetaan vain yhden perän louhintaan. Tehokkaassa yhden perän ajossa tulee 

koko ajan olla jokin työvaiheista käynnissä, eikä perä saisi koskaan jäädä 

odottamaan seuraavaa työvaihetta. Prosessin läpimenoajan muutos vaikuttaa 

suoraan  koko hankkeen aikatauluun. Lounnollisen odotusajan määrä on yhden 

perän ajossa suuri. Se antaa kaluston huollolle ja kunnossapitotöille hyvin aikaa. 

Odotusajan takia resurssitehokkuus on matala, mutta virtaustehokkuus korkea. 

(Paalumäki et al. 2015, s. 153) 

Monen perän ajossa eri työvaiheita voidaan suorittaa samanaikaisesti eri 

kallioperissä. Näin ollen suunnittelulla päästään vaikuttamaan eri kohteiden 

aikatauluun, resurssien käyttöä säätelemällä. Tällöin myös riski resurssien 

kohdentamiseen vääriin paikkoihin kasvaa. Varsinkin kymmeniä periä sisältävissä 

hankkeissa suunnittelun vaikutus lopputulokseen voi olla hyvin merkittävä. 

Optimaalisin resurssien tehokas käyttö saavutetaan 3-5 perän samanaikaisella 

ajolla. Tällöin odotusajat ovat pienimmät, valmistaville töille on aikaa ja kaluston 

huolto voidaan järjestää hidastamatta suuremmin perän ajon etenemistä. 
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Resurssitehokkuus kasvaa merkittävästi yhden perän ajoon verrattuna. (Paalumäki 

et al. 2015, s. 153) 

Nykyään louhittavat tilat käsittävät myös paljon monimutkaisempia tiloja, kuin 

edellä esitelty tunneliperän ajo. Erikokoisten hallien ja kuilujen louhinta on 

lähivuosina lisääntynyt selvästi. Esimerkiksi kaupunkien keskustoihin rakennetut 

pysäköintiluolat ovat tästä hyvä esimerkki. Tällaiset kohteet vaativat usein 

erikoiskalustoa ja koulutusta, joka lisää tarvittavien resurssien määrää. Erityisesti 

isompien tilojen ja kuilujen louhinta voi olla myös logistisesti haastavaa. 

Prosessin läpimenoaikaan eniten vaikuttava tekijä on kiven käyttäytyminen ja sen 

laadun muutos, joka tiedetään vasta tarkasti injektointiporauksen yhteydessä. 

Läpimenoaika riippuu myös suoranaisesti kivenajoon käytetystä ajasta, johon 

vaikuttaa kuljetuskaluston määrän ja kantomatkan pituuden muutos. Myös 

kaluston käyttöaste sekä louhintaperien määrä, koko ja muoto vaikuttavat 

prosessin toimintaan. (Paalumäki et al. 2015, s. 153, 350) 

Kalliorakentamisessa työpiste luontaisesti vaihtuu louhinnan edetessä. Työvaiheet 

ovat suoranaisesti riippuvaisia toisistaan, joka asettaa prosessin toiminnan alttiiksi 

vaihtelulle. Kalusto ja työvoima tulee saada tehokkaasti liikkumaan työkohteiden 

välillä. Työnaikaisen liikenteen suunnittelu on haastavaa. 

Kalliorakennuskohteessa on usein vain 1-2 ajotietä, joita pitkin kaikki tavara tulee 

saada liikkumaan. Liikenne on myös epäsäännöllistä, koska työvaiheista kivenajo 

vaatii ajotien käyttöönsä koko sen vaiheen keston ajaksi. Myös ennen räjäytystä 

tunneliperä tulee tyhjentää ja kalusto siirtää turvallisen matkan päähän. Tämä 

aiheuttaa lisää liikettä ja vaatii logistista suunnittelua. (Paalumäki et al. 2015, s. 

350) 

2.4 Toimintaympäristön kehitys 

Suuri osa kalliorakennushankkeista sijaitsee asutuskeskuksissa tai niiden 

läheisyydessä. Asutuksen läheisyys asettaa louhintatyölle erityisiä vaatimuksia. 

Räjäytystyö saa aikaan kalliossa eteneviä jännitysaaltoja, jotka aiheuttavat kiven 

rikkoutumista ja tärinää. Tärinä voi vahingoittaa ympäristössä olevia rakennuksia 

ja laitteita. Louhintatyön aiheuttama tärinä voi rikkoa lähistön laitteita ja 
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rakenteita. Näin ollen tärinälle voidaan asettaa maksimirajat, joiden puitteissa 

räjäytystyö on suoritettava. Tärinää voidaan seurata rakenteisiin kiinnitettävillä 

mittareilla, jotka mittaavat räjäytyksessä syntynyttä heilahdusnopeutta ja -

kiihtyvyyttä. Aiheutuvan tärinän määrää voidaan laskea pienentämällä 

momentaanista räjähdysainemäärää tarkemmin säädettävien elektronisten nallien 

avulla. Nalleilla räjäytyksen ajoituksen tarkuutta voidaan lisätä selvästi ja se 

mahdollistaa myös isompien räjäytyskenttien käytön sallittujen tärinärajojen 

sisällä. Myös turvallisuus paranee laukaisun kontrolloinnin kautta, koska kentän 

laukaisemisen hyväksyminen voidaan asettaa tapahtuvaksi henkilökohtaisella 

älykortilla. Räjäytys saa aikaan myös paineaallon, joka voi ulkotiloissa singota 

kiveä kauaksikin. Tärkeimmät keinot kivensinkoutumisen estämiseksi ovat 

porauksen suuntaus ja räjäytyskohteen peittäminen kumimatoin. Räjäytystöistä ja 

poraamisesta aiheutuva melu aiheuttaa myös häiriötä alueella asuville ihmisille. 

Melun aiheuttamaa haittaa pyritään yleisesti pienentämään asettamalla 

räjäytykselle ja kivenajolle aikaraamit, joiden puitteissa työ tulee suorittaa. Myös 

varsinkin kivenajosta aiheutuvat hiukkaspäästöt ja pöly ovat erityisesti 

asutuskeskuksissa tiukentuvan sääntelyn alaisena. (Paalumäki et al. 2015, s. 187-

188, 198-199) 

Asutuskeskuksissa myös erityisesti yhteydenpito ja tiedotus alueen ihmisiin ovat 

tärkeässä roolissa. Työstä aiheutuneet valitukset tulee käsitellä ja ne voivat jopa 

pysäyttää tuotantotyön. Useimmat valitukset ja vastustus johtuvat 

epätietoisuudesta. Ihmisten informointi tehtävistä töistä ja niiden hyödyistä 

alueella asuville vähentävät valitusherkkyyttä. 

Porauksen automaatio tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Kestävämmät teräpalat ja 

automaattinen teränvaihto mahdollistavat koko katkon automaattisen poraamisen. 

Paikannusteknologian ja –järjestelmien kehittyessä, laite pystyy myös kulkemaan 

itsenäisesti eri työkohteiden välillä. Lastaus on nykyään jo, kauhan täyttöä lukuun 

ottamatta, automatisoitavissa. Kokonaan automatisointi vaatisi tekniikkaa 

epäsymmetrisen lastauskasan kuvaamiseen ja analysoimiseen. Tietotekniikka 

mahdollista prosessin ohjaamisen reaaliaikaisesti. Myös esimerkiksi kalliolaadun 

vaihteluun pystytään reagoimaan nopeammin. Tavoitteena on yhdistää 
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paikkatieto, geologinen tieto, suunnitelmat ja laitekohtainen tieto suoraan 

tuotannon suunnitteluun ja koneohjaukseen. Mittaus, reaaliaikainen tiedonsiiro, 

kuva-analyysit, paikannustekniikka ja numeeriset laskentamenetelmät nähdään 

keinoina tuotantoprosessin tehostamisessa. (Paalumäki et al. 2015, s. 467-470) 

2.5 Projektimainen työskentely 

Jokainen kalliorakennushanke on uniikki kertahanke, jossa sovelletaan pääasoassa 

projektimaista toimintatapaa. Projektissa tehdään yksi asia tai vaihe kerrallaan ja 

viedään se maaliin. Tavoitteena saavuttaa konkreettinen lopputulos pysymällä 

suunnitelluissa aika- ja budjettiraameissa. Tavoitteen savuttamisessa on kyse 

ensisijaisesti johtamis- ja toimintatavoista ja niiden toteuttamisesta. (Anttonen. 

2003, s. 15-16; Paalumäki et al. 2015, s. 452) 

Projektimainen työtapa on tehokkaampi saamaan asioita aikaan, kuin perinteinen 

osastoitu ja hierarkinen järjestelmä. Se on yksinkertainen ja kevyt, jotta sen 

toiminnalle olisi mahdollisimman vähän rajoitteita. Organisaatio kootaan 

jokaiseen projektiin erikseen, kyseisen työn vaatimusten mukaan. Tämän jälkeen 

se puretaan ja uusi organisaatio kootaan taas seuraavaa projektia varten. 

(Anttonen. 2003, s. 16; Paalumäki et al. 2015, s. 452) 

Projekti koostuu käynnistys-, suunnittelu-, suoritus- ja valvonta-, ja 

lopetusvaiheista. Käynnistys- ja suunnitteluvaiheissa määritetään aikataulu- ja 

budjettiraamit halutun lopputuloksen perusteella. Suoritusvaiheessa toteutetaan 

tilaus, jolloin myös itse arvoa tuottava työ tehdään. Tässä vaiheessa myös 

valvonnalla on merkittävä osuus. Projektin etenemistä suhteessa tavoitteisiin tulee 

seurata asetettujen välietappien suhteen. Projektilla pitää olla ohjausryhmä, joka 

valvoo projektiorganisaation toimintaa ja pyrkii varmistamaan aikataulun ja 

budjetin pitävyyden. Lopetusvaiheessa varmistetaan, että saavutettu tulos on 

asiakkaan tarpeiden mukainen ja sovitaan jatkotoimista, kuten ylläpidosta ja 

korjaustöistä. (Anttonen. 2003, s. 17-18) 

Projektin hallitseminen voi kuitenkin olla hankalaa, koska projekteihin liittyy 

paljon erinäisiä asioita ja tietoja. Näiden hallitsemiseksi tulee määrittää eri 

tilanteisiin tapauskohtaisia ohjeita ja toimintatapoja, joiden mukaan toimitaan. 
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Suunnitelmapohjien ja raporttien käyttöönotossa tulee kuitenkin pohtia, kuinka 

tärkeä niillä ohjattava asia oikeasti on. Projektityössä onkin tärkeää keskittyä 

muutaman tarkasti valitun asian hallitsemiseen. (Anttonen. 2003, s. 16-17) 

Projekteihin liittyy usein suuri yksityiskohtien tulva. Projektityölle on ominaista 

hallita suuri määrä yksityiskohtaisia asioita ja vastata niiden muutoksiin. Tämä 

johtaa usein kireään valvontaan sekä lomakkeiden että tarkistuslistojen käyttöön. 

Lomakkeet ja tarkistuslistat eivät ole arvoa tuottavaa työtä ja ne voidaan luokitella 

hukaksi, mutta harvoin niitä voidaan kokonaan poistaa. Käytännössä voidaan 

kuitenkin vaikuttaa millaisia lomakkeita käytetään ja mitä ne mittaavat. Projektien 

hallinassa tavoite on sovittaa yhteen yksinkertaisuus ja kattavuus. Tärkeää on 

osata kyseinalaistaa ja etsiä perusteet kaikelle tekemiselle, jotta pystytään 

tuottamaan asiakkaalle mahdollisimman tarkasti sen haluama arvo. (Anttonen. 

2003, s. 9-10) 

Projektien onnistumisen kannalta seitsemän merkittävintä asiaa ovat: päämäärä, 

ihmiset, keskittyminen, vuorovaikutus, muutokset, ongelmat ja jatkuva 

parantaminen. Ensimmäinen projektin onnistumiselle erittäin tärkeä asia on 

asettaa selkeä päämäärä ja varmistaa sen pysyminen mielessä. Toisena on 

ihmisten organisoituminen projektiin ja tehtävänjako. Kolmantena on 

keskittyminen projektiin. Parhain lopputulos saavutetaan, kun henkilöstöllä on 

aikaa paneutua yhteen projektiin kerrallaan ja antaa panoksensa siihen. Neljäntenä 

on ihmisten välinen vuorovaikutus, joka toimii erityisesti, kun ilmapiiri on avoin 

ja asioista puhumista ei pelätä. Viidentenä muutoksiin varautuminen. Projektin 

osa-alueisiin tulee usein muutoksia projektin aikana. Muutokset tulee aina 

perustella ja saattaa koko henkilöstön tietoon. Useampien ihmisten altistaminen 

suunnitelmille tuo uusia näkökantoja. Kuudentena ongelmat ja niiden 

käsitteleminen. Osa projektin riskeistä realisoituu usein ongelmiksi, joihin 

reagointiin tulee olla selkeät toimintaohjeet ja sopimukset niiden ratkaisemiseksi. 

Ongelmat vaativat usein myös projektiorganisaation ulkoista osaamista. 

Viimeinen asia on jatkuvan parantamisen periaate. Käytettyjen toimintatapojen 

kyseenalaistamisen ja uusien pilotoinnin tulisi olla normaalia toimintaa. 

(Anttonen. 2003, s. 19-21)  
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3 LEAN-JÄRJESTELMÄ 

 

Lean-järjestelmä on tapa tehdä asioita organisaatiossa tietyllä yhteisesti sovitulla 

tavalla. Sen ydin on parantaa toiminnan tuottavuutta prosessien kehittämisen 

kautta, ulottuen läpi kaikkien yrityksen prosessien tuotannosta hallintoon. 

Järjestelmä koostuu eri abstraktiotasoja koskevista menetelmistä filosofisesta 

ajattelusta konkreettisiin työssä käytettäviin työkaluihin ja ohjeisiin. 

Keskeisin ero perinteiseen prosessin parantamiseen verrattaessa on 

parannustoimien kohdentaminen. Perinteisessä mallissa keskitytään parantamaan 

arvoa tuottavien toimintojen tehokkuutta, eli tekemään jokin työvaihe paremmin. 

Lean-järjestelmässä kehittämisen painopiste on arvoa tuottamattoman työn 

poistamisessa ja vähentämisessä. (Liker. 2010, s. 31) 

Tutkimuksen tässä osassa esitellään kalliorakentamisen kannalta keskeinen Lean-

teoria. Ensimmäiseksi käydään läpi menetelmän kehitykseen olennaisesti 

vaikuttaneita asioita. Sen jälkeen esitetään järjestelmän rakenne, periaatteet ja 

menetelmät. Keskeisessä asemassa Toyotan tuotantojärjestelmän TPS:n (Toyota 

Production System) elementit, joista Lean-järjestelmä on pitkälti muodostunut. 

Osan tarkoituksena on myös avata termin takaa aukeavaa maailmaa ja 

mahdollisesti herättää lukijassa ajatusta, millä tavalla järjestelmän elementit voisi 

ottaa huomioon omassa työskentelyssä. 

3.1 Muotoutuminen 

Vuonna 1914 Henry Ford kehitti ensimmäisen massatuotantoperiaatteella 

toimivan autotehtaan. Tuotantovaiheiden järjestäminen peräkkäin 

liukuhihnamaisesti huomattiin parantavan tuottavuutta merkittävästi. Ennen tätä 

autoja tehtiin yleisesti käsityönä uniikkikappaleita. Massatuotanto laski 

tuotantokustannuksia ja siitä tulikin vallitseva tuotantomalli varsin nopeasti. 

Vuonna 1955 Amerikkalaiset autonvalmistajat valmistivat jo noin 75 % maailman 

autoista. Olosuhteet massatuotannolle olivat olleet hyvin otolliset. Mallin 

kilpailuetu perustui resurssien tehokkaaseen käyttöön, joka on tärkeää tuottaessa 

suuria eriä standardoituja tuotteita. Välivarastoinnilla varmistettiin 
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tuotantokoneille riittävän suuri puskurivarasto, jotta työ ei loppunut kesken. 

Jokainen tuotantovaihe pyrittiin optimoimaan mahdollisimman tehokkaaksi. 

Työvoima oli halpaa ja sen tehtävänä oli käytännössä vain avustaa koneita. 1980-

90 –luvuille tultaessa Amerikkalaisvalmistajien markkinaosuus oli enää noin 25 

% maailman autoista. Varsinkin Japanilaiset valmistajat olivat kasvattaneet 

markkinaosuuttaan jyrkästi. (Womack et al. 1990, s. 26-47) 

Lean-käsitteen juuret johtavat toisen maailmansodan jälkeiseen Japaniin. Tällöin 

maassa vallitsi niukkuuden tilanne ja lähes kaikesta oli pulaa. Pääomaa ja raaka-

aineita ei ollut, joten materiaalien ja puolivalmisteiden varastoja ei voitu kerryttää 

totuttuun tapaan. Japanissa markkina oli pieni ja tarvitsi pieniä eriä erilaisia autoja 

eri tarkoituksiin. Suurten varastojen ylläpitämiseen ei yksinkertaisesti ollut enää 

varaa. Ammattiliitot olivat vahvistaneet asemiaan. Työntekijät vaativat 

korkeampia palkkoja ja lyhempiä työpäiviä. Resurssikeskeinen massatuotannon 

malli ei enää toiminut. Yritysten piti suunnitella toimintatapansa uudelleen. 

Uusissa olosuhteissa piti kehittää kustannustehokas tapa tuottaa pieniä eriä, 

laadukkaita ja keskenään erilaisia malleja. (Womack et al. 1990, s. 49-50) 

Hyvä esimerkki uudentyyppisen tuotantomallin rakentajasta oli autonvalmistaja 

Toyota, joka nimesi mallinsa TPS:ksi (Toyota Production System). Uudessa 

tuotantomallissa vasta saatu tilaus aloitti valmistusprosessin. Ensimmäinen tavoite 

oli minimoida aika tilauksen saamisesta, sen toimitukseen. Tätä aikaa nimitetään 

virtausajaksi. (Womack et al. 1990, s. 36-38, 46-47) 

Toyota rakensi järjestelmäänsä vuosikymmeniä, ennen kuin siitä kirjoitettiin 

yhtään teoriaa. Käyttö ja oppiminen tapahtui käytännön työn kautta. Käytännöt 

levisivät itsestään työntekijöiden kommunikoinnin kautta tehtailta toisille ja jopa 

alihankkijoille asti. (Liker. 2010, s. 32) 

Termiä Lean käytti ensimmäisen kerran John Krafcik vuonna 1988 

julkaisemassaan autotehtaiden tuottavuutta käsittelevässä artikkelissa. Siinä 

verrataan autotehtaiden käyttämiä erilaisia tuotantojärjestelmiä, jotka jaetaan 

resurssikeskeisiin järeisiin ja virtauskeskeisiin hauraisiin järjestelmiin. Hauraalla 

tarkoitetaan Toyotankin käyttämää järjestelmään, jossa käytettävä tekniikka on 
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yksinkertaista ja välivarastointi vähäistä. Krafcik piti termiä hauras 

negatiivissävytteisenä ja tarjosi sen tilalle uutta termiä Lean. Vaikka käsite Lean 

on johdettu hyvin pitkälti TPS:stä, ne ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, eikä niitä tule 

suoranaisesti yhdistää toisiinsa. (Holweg. 2007, s. 426; Krafcik. 1988, s. 44; 

Womack et al. 1990, s. 3-4) 

Toyota esittää järjestelmänsä talomaisella rakenteella, jolla korostetaan 

menetelmän toimintaperiaatetta. Jokaisen osan tulee toimia, jotta järjestelmä on 

tehokas. Jokainen heikko osa heikentää koko rakennetta. TPS:ssä esitystapaa 

kutsutaan ”Toyotan taloksi”, joka on esitetty kuvassa 3.1. Katto kuvaa päämäärää, 

johon koko organisaation tulee toiminnallaan tähdätä. Tämä päämäärä on tuottaa 

asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Ensimmäinen ulkopilareista on ”Juuri 

oikeaan aikaan”, joka tarkoittaa tuotannon puskurien vähentämistä. Näin tuotetaan 

imuohjautuvasti kysynnän mukaan. Talon keskusta on varattuna ihmisille, jotka 

saavat aikaan kaiken muun omilla valinnoillaan, joiden tulee tähdätä jatkuvaan 

parantamiseen. Toinen ulkopilari on laatua tarkoittava ”Jidoka”, jonka 

periaatteena on karsia laatuvirhe heti se havaitessaan, ennen kuin tuotanto saa 

jatkua. Perustuksen elementit luovat muulle toiminnalle vakaan ympäristön ja ne 

ovat: tasoitettu tuotanto, standardisoidut prosessit, visuaalinen johtaminen ja 

toimintafilosofia. (Liker. 2010, s. 32-33) 
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Kuva 3.1. ”Toyotan talo”. Muokattu. (Liker. 2010, s. 33) 

3.2 Arvontuotto asiakkaalle 

Lean-ajattelun lähtöajatuksena on tuottaa asiakkaan haluama arvo 

mahdollisimman vähin resurssein. Asiakkaan näkökulmasta toimittajalla ei ole 

muuta tehtävää. Kaikki tekeminen tulisi tähdätä tuottamaan tämä arvo. 

Ajattelumallin tulee ohjata yrityksen kaikkea toimintaa. Arvoa tuottamaton työ on 

hukkaa, josta tulee päästä eroon. Lean-ajattelun mukaan yrityksen tehtävänä tulee 

olla: (Womack et al. 1996, s. 15-16.) 

• Määrittää asiakkaan haluama arvo 

• Tunnistaa arvoa tuottava toiminta omissa prosesseissa 

• Luoda arvovirtaus 

• Järjestää tuotanto imuohjautuvaksi 

• Tavoitella täydellisyyttä 

Ensimmäiseksi yrityksen pitää määrittää asiakkaan haluama arvo. Tämän 

tunnistaminen on kuitenkin vaikeaa, koska loppujen lopuksi sen määrittelee 

loppukäyttäjä. Varsinkin toimitusketjun alkupään toimijoiden voi olla hankalaa 

tunnistaa tätä lopullisen asiakkaan haluamaa arvoa. Tuote voi olla tavaraa tai 

palvelua, usein kumpaakin samanaikaisesti. Usein arvoksi asiakkaalle halutaan 

määrittää hienoin lopputulos, minkä olemassa olevilla, ja usein kalliilla, 

resursseilla pystytään saavuttamaan. Tulos voi kuitenkin olla väärä ja johtaa 

helposti ylituotantoon, kun asiakkaalle hyvin riittäisi vähempikin. Parempi 

lähtökohta onkin unohtaa nykyiset resurssit, ja ajatella arvoa tuottava 

tuotantoketju yrityksen sisälle uusiksi. Tämän ketjun toimintojen mallintaminen 

on ensimmäinen askel arvon tunnistamisessa. (Womack et al. 1996, s. 15-19) 

Toiseksi tulee mallintaa, kuinka arvo tuotetaan ja mitkä toiminnot sen tekevät. 

Näin saadaan tietoa vaadituista resursseista ja pullonkauloista tuotannossa. Ketju 

pitää sisällään kaikki käsittelyvaiheet, kyseessä olevan tuotteen tilauksen 

saannista sen laskuttamiseen. Ketjun mallintaminen tulee ulottaa myös ulkoisiin 

toimijoihin, koska usein suurimmat esteet johtuvat eri sidosryhmien integraation 

ja kommunikaation puutteesta. Toimijoilla tulisi olla tietoa toistensa vaatimuksista 
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ja toiminnoista, jotta ne pystyisivät ennakoimaan toistensa tarpeita. Jokaiselle 

tuotteelle tehdään oma arvovirtakaavio. Virausyksiköksi kaavioon valitaan 

esimerkiksi tuote, josta asiakkaalta saadaan maksu. Kaavion toiminnot jaetaan 

kolmeen ryhmään. Ensimmäinen on arvoa tuottavat toiminnot. Toinen nykyisten 

toimintatapojen tai resurssien rajoitusten vuoksi tehtävät arvoa tuottamattomat 

toimet, jotka mahdollistavat arvoa tuottavien toimien toteuttamisen. Kolmas 

ryhmä on arvoa tuottamattomat toiminnot. Kahden viimeksimainitun ryhmän 

toimet ovat hukkaa, mutta vain toinen on tarpeellista. Nämä toiminnot tulee joko 

hävittää kokonaan tai vähentää niiden merkitystä. (Womack et al. 1996, s. 19-20) 

Kolmas askel on virtauksen luominen. Arvon määrittämisen ja sen virtauksen 

mahdollistamien toimintojen kartoittamisen jälkeen on luotava jäljellä olevien 

toimintojen virtaus. Tämä tarkoittaa erätuotannosta ja välivarastoinnista 

luopumista. Tavoitteena virtausyksikön mahdollsimman nopea matka ketjun läpi. 

Tänä aikana sen arvoa vastaanottava aika tulisi olla mahdollisimman suuri. 

Tavoite saavutetaan, kun keskitytään itse tuotteeseen ja sen tarpeisiin. 

Saavutettuaan tarpeeksi nopean virtauksen, voidaan tahdistaa tuotanto suoraan 

asiakaskysyntää vastaavaksi, joka ikään kuin vetää haluamansa tuotteen ketjun 

läpi. Näin poistetaan ylituotanto ja tuotetaan juuri haluttu määrä haluttua tuotetta. 

(Womack et al. 1996, s. 21-25) 

Viimeisessä vaiheessa organisaation tulee aloittaa sama kehitystyö uudestaan ja 

pyrkiä parantamaan systeemiä edelleen. Tätä kutsutaan täydellisyyden 

tavoittelemiseksi. Mitä kevyemmäksi ketju saadaan ja mitä nopeammin sen läpi 

tuotteita vedetään, sitä enemmän piilossa ollutta hukkaa ja uusia pullonkauloja 

paljastuu. Systeemi antaa myös palautetta entistä nopeammin ja mahdollistaa 

nopean reagoinnin siihen. (Womack et al. 1996, s. 25-26) 

3.3 Juuri oikeaan aikaan 

Juuri oikeaan aikaan tarkoittaa puskurivarastojen vähentämistä, jolloin 

virtaustehokkuus nousee. Välivarastojen pienentyessä prosessit seuraavat toisiaan 

tiiviisti, koska puskurivarastoa häiriöiden vaikutusten vähentämiseen ei ole. 

Tiukasti toisiinsa linkitetyt prosessit tuovat ongelmakohdat näkyville. Systeemistä 
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tulee virtaustehokas ja se pakottaa keskittymään ongelmien ratkaisemiseen. 

(Liker. 2010, s. 271-272) 

Teknisissä ja hallinnollisissa prosesseissa virtauksen hahmottaminen on selkeästi 

haastavampaa, kuin fyysisen tuotteen muunnosprosessissa. Virtauksen 

määrityksen ensimmäinen vaihe on määrittää asiakas, tuotettu arvo ja prosessin 

rajat. Suuri osa hallinnollisistakin prosesseista on toisteisia ja ne voidaan 

standardisoida. Informaation kulkua voidaan käsitella samalla tavalla kuin 

materiaalienkin. Käsittelyä odottava informaatio on varastoitua informaatiota. 

Informaation tuottaminen jonoon odottamaan käsittelyä on hukkaa. (Liker. 2010, 

s. 270-271) 

Virtauskeskeinen niukka tuotantomalli poisti tarpeen kattavalle materiaali- ja 

välivarastoinnille. Näin ollen myös fyysistä tilaa vapautui muuhun käyttöön ja 

työvoima voitiin keskittää varastointiprosessin sijaan tuotantoprosessiin. Malli 

myöskin mahdollisti tilausten räätälöinnin asiakaspreferenssien mukaiseksi. 

(Womack et al. 1996, s. 26-27) 

3.4 Prosessien kehittäminen ja mallintaminen 

Yritys käyttää resursseja, joilla se luo asiakkaalle arvoa tuottavia prosesseja. 

Prosessien tehokkuus määritellään asiakkaalle luodun arvon määrän suhteessa 

käytettyihin resursseihin. Prosessi on tehokas, kun se täyttää asiakkaan tarpeen, 

käyttämällä mahdollisimman vähän resursseja. Resursseja ovat pääsääntöisesti: 

raaka-aineet, koneet, laitteet, informaatio ja henkilöstö. Niitä voidaan ostaa myös 

ulkopuolisena palveluna. Prosessit käyttävät resursseja jalostaessaan 

virtausyksikköä. Yritys saa asiakkaalta maksun virtausyksikölle tuottamastaan 

arvosta. Prosessien toimintaa tulee mitata, jotta voidaan määrittää ja varmistaa 

tavoite ja sen tulokset. Käytössä tulee olla riittävävästi luotettavaa tietoa 

yksittäisen prosessin toiminnasta. (Martinsuo & Blomqvist. 2010, s. 4) 

Prosessien mallintamisen ideana on havainnollistaa ja arvioida olemassa olevaa 

tai haluttua tavoiteprosessia. Sillä saadaan tietoa toimivuudesta, jota 

hyväksikäyttäen resurssit osataan kohdentaa arvoa tuottavaan toimintaan. Prosessi 
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muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä työvaiheista. Sen tarvittavat resurssit tulee 

tunnistaa. (Martinsuo & Blomqvist. 2010, s. 8) 

Prosessit voidaan jakaa ydin- ja tukiprosesseihin. Ydinprosessit tyydyttävät 

asiakkaan tarpeen. Tukiprosessit ovat yrityksen sisäisiä, ja ne tukevat 

ydinprosessien toimivuutta. (Martinsuo & Blomqvist. 2010, s. 10) 

Kaikkea työtä ei välttämättä pysty käsittelemään prosessina. Esimerkiksi suurta 

epävarmuutta sisältävät ja suurta poikkeamien vaikutusta sisältäviä toimintoja ei 

välttämättä kannata mallintaa kovin tarkasti. Tällöin kehittämistyö tulee 

kohdentaa epävarmuuden ja poikkeamien vaikutuksen pienentämiseen tai tapaan 

reagoida niihin. (Martinsuo & Blomqvist. 2010, s. 3-4) 

Mittaustiedon oikeellisuus pitää varmistaa ja sen tulee olla mahdollisimman 

objektiivista. Tieto tulee saattaa mahdollisimman yksiselitteiseen ja helposti 

tulkittavaan muotoon. (Ellis Jr, R. 1993, s.48) 

Kuva 3.2 esittää yksinkertaisen mallin esittää tuotantoprosessin toiminta ja siihen 

vaikuttava ohjaustoiminta. Prosessin virtaavat määreet ovat sen tarvitsemat 

resurssit ja siihen vaikuttava informaatio. Prosessit jalostavat virtausyksiköitä 

muuttamalla ne lisäarvoa saaneeksi tuotokseksi. Prosessin tehokkuudesta saadaan 

informaatiota mittaamalla sen toimintaa. Mittaustiedon pohjalta voidaan säätää 

ulkoiset ja sisäiset virtaukset prosessin läpimenovirtausta vastaaviksi. 

Tuotannonohjaustoimilla säädellään prosessien toimintaa. (Serpell, A. Et al. 1995, 

s.69-70) 
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Kuva 3.2. Prosessimalli. (Serpell, A. Et al. 1995, s.69) 

Resurssitehokkuudella tarkoitetaan, miten paljon olemassa olevat resurssit ovat 

käytössä. Virtaustehokkuudessa mitataan virtausyksikölle arvoa lisäävä aika ja 

jaetaan se läpimenoajalla. Virtaustehokkuus kertoo siis, kuinka iso osa kustakin 

prosessista todella tuottaa arvoa sen kestonsa ajan. 

Prosessien mittaaminen antaa tietoa niiden nykytilasta. Tämä tieto toimii 

päätöksenteon tukena kehitystoimia arvioitaessa. Mittaamisen tulee olla jatkuvaa, 

jotta kehittämisen tueksi on aina tuore tieto valmiina. Varsinkin jatkuvasti 

kehittyvissä prosesseissa mittaustiedon tulee olla tuoretta. Mitattavat suureet 

voivat olla syötettäviä resursseja, prosessin toimintaa tai sen tuotoksia. 

Mittaaminen on hyvä aloittaa esimerkiksi tuotosten laatua ja virheettömyyttä 

seuraamalla. Seuraavaksi mitataan prosessin läpimenoaikaa ja siihen vaadittuja 

työtunteja. Tärkeää mittaamisessa on tunnistaa luonnollisen vaihtelun määrä. 

Hyvä mittari on yksinkertainen, helposti ymmärrettävä ja toimii mahdollisimman 

automaattisesti. Se mahdollistaa prosessin ohjaamisen ja jatkuvan parantamisen. 

Mittaaminen saattaa kannustaa myös osaoptimointiin, koska se ohjaa 

maksimoimaan mittauksen kohteena olevan suureen. Tästä syystä mitattavat 

suureet tulee arvioida tarkasti ja perustella henkilöstölle. (Martinsuo & Blomqvist. 

2010, s. 15-17) 
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Kun prosessit linkitetään yhteen virtauskaaviossa, virtausta hidastavat ongelmat 

tulevat esiin. Ongelman sattuessa virtauskaavio kertoo ongelman lähteen ja 

ongelmanratkaisu voidaan kohdistaa oikeaan prosessiin. (Liker. 2010, s. 271-272) 

VSM (Value Stream Mapping) on prosessin virtausta kuvaava visuaalinen 

työkalu. Sen avulla tunnistetaan arvoa tuottavat toimenpiteet, kuvaamalla 

informaation ja materiaalin virta kuvatussa prosessissa. VSM soveltuu nykytilan 

arviointiin, tavoitetilan esittämiseen ja ohjeeksi muutoksen toteuttamiseen. Sen 

tärkeä ominaisuus on myös soveltaminen halutun tilan ylläpitämisessä ja 

jatkuvassa parantamisessa. VSM:n tavoitteena on seurata materiaalien virtausta 

prosessin läpi vastaanotosta asiakkaalle luovutettavaksi lopputuotteeksi ja 

visualisoida syntynyt hukka mahdollisimman yksiselitteisesti. (Dal Forno et al. 

2014, s. 779) 

VSM:n soveltamisessa tulee kuitenkin olla tarkkana. Väärin sovellettaessa se voi 

vaikuttaa arvovirtojen tulkintaan ja johtaa harhaan. Varsinkin kuvattaessa 

nykytilaa, usein kuvataan tilanne liian optimistisesti, vaikka tavoitteena on löytää 

virtausta hidastavat tekijät. Ongelmia voivat synnyttää myös prosessien vähäinen 

integroituminen toisiinsa, luonnollinen epästabiilius ja vaikeasti standardisoitava 

prosessi. Myös suuri vaihtelu mitatussa informaatiossa voi olla este arvovirran 

kuvauksen tehokkaalle toiminnalle. (Dal Forno et al. 2014, s. 779-781) 

Epästabiilin prosessin kuvaaminen ei ole mielekästä, koska prosessi ei aina toimi 

kuvatun mukaisesti. Ennen kuin arvovirtaa kannattaa alkaa kuvaamaan on 

varmistettava kuvattavien prosessien stabiliteetti. Stabiili prosessi on toistettavissa 

ja sen lopputulos on olosuhteiden pysyessä ennallaan sama. Mikäli prosessin 

läpimenoajoissa ei ole suuria poikkeamia on prosessi tarpeeksi stabiili. (Dal Forno 

et al. 2014, s. 782) 

Toisiinsa nähden epätasapainoisista prosesseista koostuvan virtauksen optimointi 

voi olla hankalaa. Epätasapaino voi johtua prosessien läpimenoaikojen ja 

tuottavuuden eroista. Esimerkiksi toinen prosessi on automatisoitu ja toinen 

työlästä käsityötä. Prosessit eivät siis toimi luontevasti integroituen toisiinsa. (Dal 

Forno et al. 2014, s. 785) 
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3.5 Hukan karsiminen 

Kaikki resurssien käyttö kuluttaa aikaa ja siitä koituu kustannuksia. Kuitenkaan 

kaikki tämä ei luo aina lisää arvoa. Lean-ajattelussa on ideana jakaa tehty työ 

arvoa tuottavaan työhön ja arvoa tuottamattomaan työhön. Arvoa tuottava työ on 

suoraa tuotannon edistymistä tai uutta informaatiota, jonka ansiosta saadaan 

aikaan uutta tuotantoa. Arvoa tuottamatonta työtä tehtäessä resursseja kulutetaan 

sellaiseen tekemiseen, josta asiakas ei maksa. (Koskela. 1993, s. 2-3) 

Prosessien mallintamisessa tulee mitata Lean-ajattelulle tyypillisiä suureita, kuten 

hukkaa, asiakkaalle tuotettua arvoa, prosessien kiertoaikaa tai vaihtelua (Alarcón. 

1993, s. 51). Työaika jaetaan arvoa tuottavaan ja arvoa tuottamattomaan aikaan. 

Arvoa tuottamaton aika jaetaan edelleen avustaviin töihin ja odotusaikaan. 

Avustaviin töihin lasketaan tuotantotyötä edesauttavat työt ja työvaiheet. 

Tiettyihin työvaiheisiin kuluneen ajan muutokset tunnistetaan tilastollisesti 

poikkeamiksi ja niille pitää kohdentaa jokin syy (Alarcón. 1993, s. 58-59). 

Mittaminen ja havainnointi ovat erityisen tärkeää, jotta hukkaa tuottavat 

tapahtumat tunnistetaan. Kokemus auttaa tunnistamaan näihin johtuvat syyt. 

(Serpell et al. 1995, s. 69) 

ICT-järjestelmien hyödyntäminen antaa kuvauksen ja päätöksenteon tueksi 

tarkempaa informaatiota, kun tiedon mittaustapa voidaan standardisoida. Lisäksi 

eri kohteiden vertaaminen keskenään tulee mahdolliseksi tarkan mittaustiedon 

pohjalta. Prosessien jatkuva mittaaminen myös mahdollistaa selkeästi 

tehokkaamman jatkuvan parantamisen prosessin. Jatkuva mittaaminen 

mahdollistaa tilastollisten menetelmien hyödyntämisen prosessien suorituskyvyn 

parantamiseksi. (Dal Forno et al. 2014, s. 787) 

Tietojärjestelmistä voi saada paljon apua virtauksen mallintamisessa ja 

tehostamisessa. Ne antavat tietoa pullonkauloista ja häiriöistä. Esimerkiksi 

materiaalien liikkeiden seuraaminen saapumisesta käyttöön, tai tuotannon 

edistymisen ja sen suunnittelutiedon tuottaminen helpottuu. Myös automaattisten 

materiaalitäydennysten ja tilausten käyttö helpottuu, kun saatavilla on 

reaaliaikainen käyttötieto. (Dave et al. 2016, s. 92) 
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Arvoa tuottamaton aika on siis hukkaa, jonka tunnistaminen on tärkeää. 

Avainasemassa tässä on ajankäytön seuraaminen, jotta hukan määrä ja sen 

aiheuttamia syitä voidaan tunnistaa. Hukan aiheuttamat syyt voidaan jakaa sen 

mukaan, että voidaanko syihin vaikuttaa itse vai ei. Talonrakennuskohteessa 

suoritetun tutkimuksen mukaan itse kontrolloitavat syyt liittyvät: (Serpell et al. 

1995, s. 72) 

• Virtausyksiköihin 

o Resurssit 

 Materiaalit: Tarvittavien materiaalien puute; vaikea 

kuljettaa käyttökohteeseen 

 Laitteet: Tarvittavien laitteiden puute; tehoton käyttö; 

tehoton laite käyttöön suhteutettuna 

 Työvoima: moraalin heikkous; työskentelyn lopettaminen 

o Informaatio 

 Informaation puute 

 Informaation heikko laatu 

 Jakelu huonosti ajoitettu 

• Tuotantotyöhön 

o Menetelmät 

 Työntekijöiden määrä huonosti mitoitettu 

 Puutteellinen tuotantotapa 

 Puutteellinen tuki tuotantotyölle 

o Suunnittelu 

 Työkohteessa liian vähän tilaa 

 Liikaa työntekijöitä liian pienellä alueella 

 Huonot työolosuhteet 

o Laatu 

 Huono työsuoritus 

 Valmiiden kohteiden vaurioittaminen 

• Johtamiseen 

o Päätöksenteko 

 Huono työnjako työtehtäviksi 
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 Henkilöstön jako työryhmiksi heikkoa 

o Valvonta 

 Valvonnan puute 

Kontrolloimattomista syistä suurimmat johtuvat toimittajien ja suunnittelijoiden 

puutteellisesta toiminnasta. Heikot sääolosuhteet ja juhlapyhät myös aiheuttavat 

hukkaa. (Serpell et al. 1995, s. 71-72) 

Moniin tutkimuksessa tunnistettuihin hukan syihin voidaan vaikuttaa 

tuotannonsuunnittelun tehostamisella. Suurimmiksi rajoittaviksi syiksi on 

tunnistettu työvaiheen tavoitteiden ja vaatimusten puutteellinen asettaminen, 

järjestelmien huono hyödyntäminen ja informaation puute. Projektihenkilöstön 

luontainen vaihtuvuus ja vähäinen yhteistyö rajoittavat myös suunnittelutöiden 

tehokkuutta. Suunnitteluun tulee osallistaa mahdollisimman paljon työntekijöitä. 

Lyhytaikaiseen suunnitteluun pitää keskittää enemmän huomiota ja suunnitelmien 

tulee olla mahdollisimman joustavia. Tässä onnistuakseen informaation on oltava 

helposti saatavilla ja läpinäkyvää. (Serpell et al. 1995, s. 77) 

3.6 Ongelmanratkaisu 

Toyotan johtamismallissa esimiesten ja tiiminvetäjien tehtävänä on mahdollistaa 

työntekijöiden keskittyminen lisäarvoa tuottavaan työhön. Käytännössä heidän 

roolinsa on toimia kaikin keinoin työntekijöiden apuna, ja turvata 

mahdollisimman tasaiset olosuhteet ja työkalut työtehtävien suorittamiselle. 

TPS:n mukaan tuotantotiimit ovat ongelmanratkaisun keskipiste. Paras osaaminen 

omaan työhön liityvissä asioissa on itse tätä työtä tekevällä työntekijöillä, joilla on 

vapaus ja vastuu ratkaista häiriötilanteita. (Liker. 2010, s. 191-192) 

Toyota jakaa tuotannon yhteydessä työskentelevät työntekijät tiiminjäseniin, 

tiiminvetäjiin ja ryhmänvetäjiin. Jokaista tiiminvetäjää kohden on noin 5-8 

tiiminjäsentä ja jokaista ryhmänjohtajaa kohden on noin 3-4 tiiminvetäjää. 

Hierarkiarakenne on käänteinen ja tiiminjäsenten tarpeiden täyttäminen on tiimin- 

ja ryhmänvetäjien vastuulla Systeemi perustuu avustamiseen ja tiimityöhön. 

Kaikilla työntekijöillä on apua lähellä ja nopeasti saatavissa. Ongelman 

ilmentyessä jokaisen vastuu on pyytää apua nopeasti, ettei ongelma etene 
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pidemmälle ketjussa. Ongelmat pyritään ratkaisemaan työryhmän kesken. 

Tiiminjäsenet voivat tehokkaasti keskittyä arvontuottoon (Liker. 2010, s. 193-

194).  

Toyotan järjestelmän tarkoituksena on varmistaa resurssit häiriöiden 

korjaamiseen, jolloin vaihtelun vaikutukseen pystytään vastaamaan nopeasti. 

Tämä vaatii ylimääräisiä resursseja, jotta häiriöiden vaikutusta saadaan 

vähennettyä ja systeemi toimisi mahdollisimman tasaisella teholla. Myös tehokas 

jatkuva parantaminen vaatii enemmän resursseja, kuin pelkkä tuotantotyön 

suorittaminen. 

Ongelmanratkaisuprosessin yhteydessä Toyota selvittää ongelman juurisyytä 

kysymällä viisi kertaa miksi. Menetelmän ideana on saada korjattua syy ongelman 

syntymiseen, jottei samaa enää tapahtuisi. Kysymysten tulee ulottua myös oman 

vastuualueen ja organisaation ulkopuolelle. Esimerkki menetelmästä kuvassa 3.3. 

(Liker. 2010, s. 253) 

 

Kuva 3.3. Ongelman juurisyiden ratkaisu. Muokattu. (Liker. 2010, s. 253) 

Lean-tuotannon voimana on yhdistää käsityöläistuotannon ja massatuotannon 

parhaat puolet. Taitavilla ja ammattitaitoisilla työntekijöillä on apunaan 

muunneltaviin käyttötarkoituksiin sopivia koneita nopeuttamassa 

valmistusprosessia. Sen tärkeimpiä periaatteita on siirtää vastuuta alaspäin 

organisaatioden hierarkiassa. Työntekijät muodostavat tiimejä, joilla on vapaus 

vaikuttaa omaan työhönsä. (Womack et al. 1990, s. 13-14) 

3.7 Standardisointi ja visuaalisuus 
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Yksi Lean-järjestelmän ensimmäisiä sovellettavia käytännön tason toimia on 

prosessien standardisointi, joka lähtee jokaisen henkilökohtaisen työympäristön ja 

käytettyjen menetelmien kautta. 5S on viisiportainen työympäristön 

kehitystyökalu. Se keskittyy organisoimaan työpisteet toimiviksi suhteessa 

tehtävän vaatimuksiin. Siinä poistetaan turhat tavarat ja liikkeet, jotka rajoittavat 

virtausta. Tavoitteena lyhentää läpimenoaikaa pitämällä työympäristö siistinä, 

kunnossa ja järkestyksessä. Turvallisuuden paraneminen johtuu suoranaisesti 

edellisistä portaista ja se lasketaan menetelmän kuudenneksi portaaksi, vaikka sitä 

ei nimessä olekaan mainittu. 5S-työkalu on suosittu ja yleisesti yritysten 

ensimmäiseksi sovellettavia Lean-järjestelmän elementtejä. (Bayo-Moriones et al. 

2010, s. 217) 

5S -kehitysportaat ovat: lajittelu (sort), järjestäminen (store), puhdistaminen 

(shine), standardisointi (standardize), sitoutuminen (sustain) ja turvallisuus 

(safety). Lajittelussa poistetaan kaikki turha, kuten tavarat, laitteet, välineet ja 

tarvikkeet. Seuraavaksi järjestetään kaikki tarvittavat asiat omille nimetyille 

paikoilleen ja helposti saatavaksi. Tarkoituksena nopea, helppo, mahdollisimman 

esteetön, turvallinen ja ergonominen käytettävyys. Puhdistamisessa pidetään 

työalue siistinä ja hyvässä kunnossa. Standardisoinnissa luodaan asianmukainen 

siisteystaso ja pidetään yllä järjestystä. Ohjeena käytetään selkeitä visuaalisia 

ohjeita, kuten värejä ja infotauluja. Sitoutuminen tarkoittaa ohjeiden 

noudattamista ja juurruttamista päivittäiseksi rutiiniksi. Tämä vaihe on kriittinen, 

koska onnistuessaan se muuttaa 5S-työkalun toiminnan prosessimaiseksi 

jatkuvaksi tekemiseksi ja parantaa myös turvallisuutta. Standardisoitu siisteystaso 

ja järjestys tekee puutetilanteet helposti havaittaviksi visuaalisesti. Poikkeavat 

tapahtumat tunnistetaan helposti ja niihin voidaan reagoida nopeasti. Tutkimukset 

osoittavat, että työkalun käyttöönotto on parantanut tuottavuutta ja laatua. (Bayo-

Moriones et al. 2010, s. 217-218, 227; Liker. 2010, s. 150-151) 

3.8 Lean rakentamisessa 

Merkittävä eroavuus valmistavan teollisuuden ja rakennusalan välillä on tuotteen 

valmistusprosessi. Rakentamisessa jokaista tuotetta varten perustetaan aina uusi 

”tehdas”, joka jalostaa virtausyksikköä eli tuotetta. Tyypillisesti rakennuskohde 



50 
 

kestää pisimmillään muutaman vuoden, jonka jälkeen ”tehdas” puretaan ja tuote 

on valmis luovutettavaksi tilaajalle. Infrarakennushankkeet myös usein poikkeavat 

toisistaan merkittävästi, eikä kahta samanlaista ole. 

Käytännön tason eroja teollisen tuotannon ja rakentamisen välillä on olosuhteet ja 

projektimaisuus. Varsinkin kalliorakentamisessa olosuhteilla voi olla suuri 

merkitys hankkeen etenemiselle. Kallion laadulla ja maantieteellisillä 

ominaisuuksilla on hyvin paljon vaikutusta prosessien toistettavuuteen. 

Esimerkiksi kalliolaadun selkeästi muuttuessa louhintaprosessin läpimenoaika voi 

vaihdella paljon jo eri katkojen välillä. Tämä vaikeuttaa suunnittelua ja aikataulun 

hallintaa. Myös pitkään kestäneet rankkasateet voivat haitata louhintaprosessin 

toimintaa, kun resursseja joudutaan ohjaamaan vesienhallintaan ja 

työmaainfrastruktuurin ylläpitoon. Tällöin keskittyminen asiakkaalle lisäarvoa 

tuottavaan työhön on vähintäänkin haastavaa. Valmistettavat eräkoot ovat myös 

rakentamisessa huomattavasti pienemmät, joka tekee kokonaisuudessaan alasta 

hyvin projektimaisen. Rakennusalan voidaan katsoa muistuttavan jopa enemmän 

käsityöläiskulttuuria, joka oli ennen autojenkin valmistuksessa  hallitseva 

tuotantotapa. 

Lean-järjestelmä on muovautunut hyvin niukoissa olosuhteissa. Tärkeä tavoite on 

ollut kehittää nopeasti reagoiva menetelmä, joka pystyy tuottamaan erilaisia 

tuotteita. Kalliorakentamisessa voidaan ajatella jokaista katkoa tuotteena. 

Olosuhteiden muuttuessa tuotteen valmistuparametrien ja syötteiden tulee 

muuttua, menetelmän pysyessä ennallaan. Nämä vaatimukset pätevät siis hyvin 

myös kalliorakentamisessa. 

3.8.1 Vakioiminen ja yksinkertaistaminen 
Rakentamisessa Lean-järjestelmää on pääasiassa tutkittu apuna hukan 

poistamisessa vaihtelun vaikutuksen pienentämisen kautta. Tutkimus painottuu 

tuotannonsuunnittelun ja –hallinnan tapojen kehittämiseen. Varsinkin 

aikataulusuunnittelu ja työvaiheiden rakenteiden selkeyttäminen ovat selkeitä 

toistuvia teemoja. (Jørgensen & Emmit. 2008, s. 387) 

Rakennushankkeissa voi olla käynnissä monenlaista rakentamista samanaikaisesti 

ja eri urakoitsijoita yhtäaikaisesti samoissa työkohteissa. Myöskään yhteisen 
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kielen löytyminen ei ole itsestäänselvyys. Sääolosuhteet voivat aiheuttaa ongelmia 

ja toimitukset viivästyvät. Hankkeen aikataulu on tiukka ja kriittisen polun 

työvaiheiden hallinta voi olla hankalaa. Myöskin suunnitelmien muuttuminen 

hankkeen rakentamisen aikana on tavallista. Nämä olosuhteet aiheuttavat 

vaihtelua ja epävarmuutta prosessien toiminnalle. Tehokkain keino pienentää 

näiden vaikutusta on vakioida ja yksinkertaistaa tuotannonsuunnttelun ja –hallinan 

prosessit. (Ballard & Howell. 1994, s. 101) 

Vaihtelun vaikutuksen pienentämisessä ensimmäinen askel on muuttaa 

tuotannonsuunnitteluprosessi mahdollisimman joustavaksi. Tärkeintä on 

suunnitella työtehtävät siten, että työn määrä ja tekemisen tahti pysyisivät 

mahdollisimman tasaisina, eikä suuria vaihteluja olisi (Conte & Gransberg. 2001, 

s. 1). Lyhyiden viikko- ja päiväkohtaisten suunnitelmiin tulee sisällyttää vain 

työtehtävät, jotka voidaan tehdä valmiiksi. Työtehtävän aloittamista tulee 

viivästyttää niin kauan, kunnes sen toteuttamiseen vaadittavat resurssit on 

varmistettu. Pidemmän aikavälin suunnittelun tavoitteena on luoda tarpeeksi 

toteuttamiskelpoisia työtehtäviä ja varmistaa niille resurssit (Howell & Ballard. 

1994, s. 94, 98). Työtehtävät tulee myös järjestää aikataulussa jonoon. 

Esimerkiksi kokonaisaikataulun kannalta merkittävät työvaiheet tulee tunnistaa ja 

priorisoida. (Ballard & Howell. 1994, s. 104) 

Olosuhteiden muuttuessa suunnittelun ja suunnitelmien joustavuus on tärkeää. 

Esimiesten aika voidaan kohdentaa edesauttamaan ja mahdollistamaan 

työntekijöiden onnistuminen tehtävässään. Nopea reagointi poikkeamien sattuessa 

on tärkeää. (Conte & Gransberg. 2001, s. 1) 

3.8.3 Last Planner –tuotannonohjausmenetelmä 
Last Planner –tuotannonohjausmenetelmä on kehitetty lyhyen aikavälin 

suunnitteluun ja ohjaukseen. Tavoitteena vähentää tuotannon epävarmuutta ja 

häiriöitä. Menetelmä kytkee tehtäväsuuntautuneen suunnittelun virtaus-

suuntautuneeseen. Tällöin tehtävät työt jalostavat virtauksia. Tehtäväsuuntaisessa 

tavassa tehtävä on aloituskelpoinen, kun sitä edeltävä tehtävä on valmis. Virtaus-

suuntautuneessa tavassa tehtävä on aloituskelpoinen, kun sen toteutusedellytykset 

on varmistettu. (Koskela & Koskenvesa. 2003, s. 20) 
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Lyhyen ajan suunnitelmista viikkoaikataulu on tärkein. Last Planner –menetelmän 

mukaan siihen sisällytetään vain työtehtävät, joiden toteutusedellytykset on 

varmistettu. Tällöin tehtävä voidaan suorittaa häiriöittä loppuun ja suunnitelmien 

mukaan. Tärkeä elementti on myös viikkosuunnitelman toteutumisaste. Matalaksi 

jäänyt luku kertoo heti ongelmasta ja se nousee esille jatkokäsittelyä varten. 

(Koskela & Koskenvesa. 2003, s. 14) 

Epätäydellisiä tehtäviä ei sisällytetä suunnitelmaan. Viikkosuunnitelman tehtävän 

tulee olla: (Koskela & Koskenvesa. 2003, s. 17-18, 22) 

• Selkeästi määritelty 

• Työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen 

• Työmäärä oikein arvioitu 

• Kaikki tehtävän edellytykset olemassa 

o Piirutukset 

o Materiaalit 

o Työntekijät 

o Kalusto 

o Työkohde 

o Edeltävät työvaiheet 

o Olosuhteet 

Lyhyen aikavälin päivä- ja viikkokohtaisien suunnitelmien aikataulutus tulee 

antaa viimeisenä suunnittelijana ennen tuotantoa toimivan vastuulle. Tätä 

henkilöä kutsutaan last planner –nimellä. Last planner on tuotantoa lähinnä oleva 

henkilö, jonka toimenkuvaan tuotannonsuunnittelu kuuluu. Tällä henkilöllä on 

paras tieto kunkin työkohteen tilanteesta ja työtehtävistä, jotka voidaan tehdä. Hän 

valitsee työtehtävät alustavasti suunnitelluista työtehtävistä toteutuskelpoiset ja 

lisää ne viikkosuunnitelmaan. Kuvassa 3.4 Last Planner -suunnitteluprosessin 

toimintaperiaate. Näin ollen eri työvaiheiden yhteensovittaminen onnistuu 

helpommin ja työvaiheita ei suunnitella päällekäin. Huomio voidaan keskittää itse 

tuotantotyöhön ja siinä ilmenevien häiriöiden hallintaan. (Ballard & Howell. 

1994, s. 104-106) 
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Kuva 3.4. Last Planner -suunnitteluprosessi. Muokattu. (Ballard & Howell. 1994, 

s. 106) 

Suunnittelun laatua voidaan tarkastella lyhytaikaisten- ja pitkäaikaisten 

suunnitelmien vastaavuudella. Suurin syy suunnitellun ja toteutuneen työn 

väliseen eroon on puutteellinen tieto suunnitellun työn suoritettavuudesta. Kaikki 

suunnitellut tehtävät tulee pystyä toteuttamaan annetun ajan puitteissa. Aidosti 

saavutettavissa oleva työmäärä lisää työntekijöiden vastuunottoa ja osallistumista 

tavoitteiden täyttämiseen. (Ballard & Howell. 1994, s. 107-108) 

Useiden empiiristen tutkimusten mukaan Last Planner –menetelmän hyötyjä ovat: 

parantunut tuottavuus, rakennusajan lyheneminen, työturvallisuuden paraneminen, 

parempi laatu ja sitoutumisen lisääntyminen. Havaitut hyödyt perustuvat 

pääasiassa tuotannon tehtävien parantuneeseen hallintaan. Tehtävät on paremmin 

suunniteltu ja ne voidaan toteuttaa hallitusti. Tehtävien virtautus lyhentää 

peräkkäisten tehtävien aloitusväliä. Vastuun jakaminen suunnittelusta lähemmäksi 

tuotantoa parantaa sitoutumista tehtävien suorittamiseen. Jatkuvasti seurattava 

viikkosuunnitelman toteutumisaste mahdollistaa jatkuvan parantamisen. 

Menetelmä soveltuu käytettäväksi varsinkin hankkeissa, joissa on useita 

työryhmiä samanaikaisesti tekemässä toisiinsa kytköksissä olevia töitä. (Koskela 

& Koskenvesa. 2003, s. 29-33, 57) 

3.9 Rajoitteet kalliorakentamisen toimintaympäristössä 
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Suurin este Lean-ajattelun juurtumiseen on resurssikeskeisen ajattelun hallitseva 

asema. Suuri osa ihmisistä ajattelee, että isompien erien valmistaminen työvaihe 

kerrallaan on tehokkain tapa. Isoja eräkokoja valmistetaan usein erikoistuneilla 

koneilla, jotka tekevät pitkälle räätälöidyn työvaiheen. Tällainen systeemi vaatii 

ylimääräisiä käsittelyvaiheita ja tilaa varastoida yksiköitä ennen seuraavaa 

työvaihetta. Ajattelu työkuorman keräämisestä ennen työn aloittamista on 

juurtunut syvälle ajatteluun. (Womack et al. 1996, s. 21-22) 

Leanin perusperiaatteena prosessien kehittämisessä on keskittyä parantamaan 

virtaustehokkuutta resurssitehokkuuden kustannuksella. Virtaustehokkaassa 

toimintatavassa keskitytään tyydyttämään haluttu tarve minimoimalla aika tarpeen 

ilmenemisestä sen tyydyttämiseen. Resurssitehokkuudella tavoitellaan 

mahdollisimman tehokasta resurssien käyttöastetta. Taloudellisesti kannattavalle 

ja asiakastarpeita tehokkaasti tyydyttävälle toiminnalle molempien tehokkuuksien 

muotojen täyttäminen on tärkeää. Yritysten tavoitteena tulee olla molempien 

yhdistäminen. (Modig & Åhlström. 2013, s. 117, 123-125) 

Kuitenkin niiden tehokas yhdistäminen on hyvin vaikeaa prosesseissa ilmenevän 

vaihtelun vaikutuksen takia. Vaihtelu  haittaa työvaiheiden prosessimaista 

suorittamista (Modig & Åhlström. 2013, s. 40-42, 102). Kalliorakentamisessa 

luonnollinen vaihtelu on suurempaa kuin valmistavan teollisuuden oloissa. 

Epäonnistuneille Lean-projekteille on yksi yhteinen ominaisuus, niissä on pyritty 

soveltamaan vain jotain tiettyä järjestelmän osa-aluetta. Hyvin usein valittu 

toimintatapa on tuoda prosessiin jokin yksittäinen työkalu.(Modig & Åhlström. 

2013, s. 92-94) 

Monet rakentamiseen vahvasti liitetyt ongelmat, kuten puutteelliset olosuhteet ja 

matala tuottavuus, johtuvat työn pirstaloitumisesta. Rakennushanke jaetaan 

yleensä liian pieniin urakoihin ja kokonaisvastuu hajaantuu liiaksi. Puutteellinen 

vastuunjako ja urakkarajojen hämäryys johtaa työkierron rajoitteisiin ja kaikki 

prosessit eivät välttämättä ole johdettavissa keskitetysti. 

Lean-menetelmässä arvoa tuotetaan loppuasiakkaan tarpeiden mukaan. 

Rakentamisessa yrityksen asiakas ei kuitenkaan usein ole lopullinen asiakas, vaan 
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esimerkiksi rakennuttaja, joka sitten myy tai vuokraa tuotteen edelleen. 

Tuotteiden elinkaaret ovat pitkiä ja käyttötarkoitukset voivat muuttua. Asiakkaan 

haluama arvo, voi myös olla ristiriitaista. Esimerkiksi rakenteiden lujuuden 

kannalta hyvä toteutus ei välttämättä arkkitehtuurisesti ole kovin kaunista. Tästä 

syystä arvon tunnistaminen ja määrittäminen voi olla hankalaa. (Jørgensen & 

Emmit. 2008, s. 386-389) 
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4 HUKAN KARSIMINEN 

 

Tutkimuksen tämä osa on suoritettu empiirisenä tutkimuksena arvioimalla 

työmaalla toiminnan ohjaamiseen ja hallintaan käytettyjä menetelmiä ja työkaluja. 

Näiden jokapäiväistä työmaan toimintaa ohjaavien keinojen kautta, tavoitteena on 

löytää tietoa hukan syntymisestä, sen määrästä ja tavoista karsia sitä. 

Mittaustiedon pohjalta keskeisimmät kehitysalueet hukan karsimiseksi ovat; 

tiedon keräämisen lisääminen, tuotannonsuunnittelun periaatteiden ja 

bonusjärjestelmän maksuperusteiden muuttaminen, prosessien läpinäkyvyyden 

edistäminen, tiedon jakaminen ja standardisointi. 

4.1 Hukan identifiointi 

Tutkittaessa hankkeen keskeisimpiä kustannuksia, kiinteät kustannukset ovat 

selkeästi materiaalikustannuksia suuremmat. Laskelma kustannuksista kuvassa 

4.1. Siinä esitetyt luvut ovat budjetoituja arvioita koko urakan määristä. Noin 

viiden prosentin hukkaa keskeisissä materiaaliryhmissä voidaan pitää 

keskiarvona. Tätä suuremmat määrät tarkoittaisivat työvaiheiden omista toimista 

johtuvaa epäonnistumista ja uudelleen tekemistä. Materiaalien hukka syntyy 

pääasiassa hävikkinä työmaalla ja lopetusvaiheessa ylimääräisinä varastoina. 

Ajallisena hukkana tässä esimerkissä sama viiden prosentin ylitys suunniteltuun 

kestoon. Kiinteät kustannukset laskettu louhintavaiheen ajalta, jolloin 

kustannukset suurimillaan. Esimerkkikohteiden 600 päivän kestoisissa tämä 

tarkoittaa 30 päivän lisäystä louhintavaiheeseen. Yleisesti omilla toimilla voidaan 

vaikuttaa urakka-ajan kestoon viikosta noin kuukauteen. Luvuista voidaan 

päätellä, että ajallinen hukka on paljon kalliimpaa. Sen määrän tutkimiseen ja 

syiden selvittämiseen tulee kiinnittää huomiota. 



57 
 

 

Kuva 4.1. Hukan kustannus. 

Ajallista hukkaa selvittämällä tulee kiinnittää huomiota arvoa tuottavan työn 

määrään. Työvaiheiden kestoa ja sujumista seurataan päiväkohtaisella 

katkopäiväkirjalla, johon merkitään kohteittain tehty työ ja sen kesto. Merkintätyö 

on vuorotyönjohtajan vastuulla ja se tehdään käsin paperille. Malli 

katkopäiväkirjasta liitteessä 1. Myös suurimmat toimintaan vaikuttavat häiriöt 

merkitään ylös. Nykyinen käytäntö mittaa toimintaa hyvin karkealla tasolla. 

Työnjohtaja täyttää päiväkirjan parhaan tietonsa pohjalta. Kuitenkaan jokaista 

työkohdetta ja –vaihetta ei pystytä valvomaan ja osa informaatiosta jää 

merkitsemättä muistiin. Tiedon oikeellisuuden varmistaminen on työlästä. 

Jatkokäyttö ja analysointi vaatisi kaiken tiedon läpikäyntiä käsin ja syöttämistä 

sähköiseen järjestelmään, jotta tietoa voitaisiin tehokkaasti käsitellä. Nykyisen 

tiedon pohjalta ajallisen hukan arviointi on hakalaa ja jopa harhaanjohtavaa. 

Pidemmät häiriöt työvaiheissa on merkitty ja niiden syyt yksilöity karkealla 

tasolla. Pienempiä häiriöitä ei juurikaan kirjata, eikä tieto niistä kulje eteenpäin. 

Työvaiheiden valmistavia töitä ei juuri yksilöidä, joten odotusajan erottamista 

tästä on vaikea arvioida. Varsinkin työvaiheiden ja niiden häiriöiden aikatiedon 

tulisi olla nykyistä tarkempaa, jotta oikeasta hukasta saataisiin tietoa. 

Kalliorakennushankkeen tuotannon häiriöt voidaan jakaa niiden ajallisen keston 

mukaan työvaiheen keskeyttäviin ja työvaihetta hidastaviin häiriöihin. Työvaiheen 

keskeyttäviksi lasketaan yli tunnin viivästykset ja hidastaviin alle tunnin. Alle 

tunnin keskeytykset katsotaan kuuluvan toiminnan luonteeseen ja niiden 

rekisteröinti on vähäistä (Korhonen. 2006, s. 13). Työvaiheen keskeyttävät häiriöt 
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liittyvät usein kaluston ja laitteiden rikkoihin tai varustelujen pettämiseen. Näiden 

rekisteröinti on nykyisellään asianmukaisella tasolla. Katkopäiväkirjan 

rajoitteiden takia tilastotietoa pienemmistä häiriöistä ei ole saatavilla. Karkeasti 

arvioiden lyhyitä häiriöitä esiintyy suhteellisen usein, jolloin niistä kumuloituu 

koko hankkeen ajalta merkittävä ajallinen hukka. Lyhytkin häiriö käynnissäolevan 

työvaiheen aikana voi siirtää seuraavan vaiheen aloitusta seuraavan vuoron 

puolelle. Tällöin kallioperä voi seistä tyhjänä kolmekin tuntia, kun ilman häiriötä 

työvaiheet seuraisivat toisiaan jouhevasti. Myös resurssien kohdentaminen 

kokonaisuuden kannalta tärkeään kohteeseen voi vaikeutua, mikäli edeltävän 

työvaiheen häiriön takia seuraava työvaihe on aloitettu vähempiarvoisessa 

työkohteessa. Tällöin tärkeä kallioperä voi seistä tyhjänä jopa viisi tuntia. Edellä 

kuvatut esimerkit ovat hieman kärjistettyjä, mutta pahimmassa tapauksessa 

pienetkin häiriöt voivat olla hyvin vahingollisia kokonaisuutta ajatellen. 

Yleisimmät omasta toiminnasta johtuvät häiriöt: (Korhonen. 2006, s. 14) 

• Edeltävä työvaihe tekemättä – aiheuttaa viivästystä seuraavan työvaiheen 

aloittamiseen 

• Työvaiheen valmistelu jätetty tekemättä – työvaiheen aloitus viivästyy 

• Vuoron päättyessä omia töitä jätetään seuraavan vuoron tehtäväksi – 

seuraava vuoro joutuu huoltamaan/korjaamaan edellisen jälkiä 

Varsinkaan omasta toiminnasta johtuvia häiriöitä ei seurata tarpeeksi, koska ne 

usein lasketaan pieniin häiriöihin. Myös niihin reagointi on koettu hankalaksi ja 

havaittu selkeitä puutteita resurssien kohdentamisessa tärkeisiin kohteisiin. 

Tuotantoa suunniteltaessa pidetään tärkeänä mahdollisimman monen 

louhintaperän avaamista. Tämä synnyttää työkohteiden puskurivarastoja ja luo 

haasteita resurssien kohdentamiselle tärkeimmille alueille. Virtaustehokkuus 

laskee, kun työvaiheiden välinen odotusaika kasvaa. Kiire ja osaoptimointi ovat 

keskeisiä syitä edellä kuvatuille häiriöile. Työvaihe halutaan tehdä nopeasti, 

mikäli seuraava työkohde on jo odottamassa. Myös bonusjärjestelmien lyhyt 

mittausaika ja louhittavien kuutioiden perinteisesti suuret painot johtavat oman 

vuoron työsuoritteiden valikointiin. Esimerkki työmaan bonuksen 
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maksuperusteista liitteessä 2. Esimerkin maksuperusteissa annettu painoarvoa 

myös turvallisuustyölle ja työn laadulle. 

Kustannuksia syntyy varusteluiden ja louhinnan mahdollistavien työvaiheiden 

tekemisen takia. Lisäksi varustelujen määrän ja kallioperien lisääntyessä 

häiriöherkkyys kasvaa. Suuri kallioperien määrä myös lisää työnjohdon kuormaa. 

Keskeisimmät hukkaa synnyttävät syyt:  

• Vähäinen mittaustieto työvaiheiden kestosta ja suorituksen onnistumisesta 

analysoinnin tueksi 

• Bonusjärjestelmän mittaustapa johtaa lyhyen aikavälin optimointiin 

• Suuntaa-antava viikkosuunnittelu mahdollistaa vuorokohtaisesti 

louhittujen kuutioiden maksimointiin eikä eliminoi kiirettä tarpeeksi 

tehokkaasti 

• Puutteellinen tilannekuva ja työnjohto ei ohjaa resursseja optimaalisesti 

4.2 Toimenpiteet hukan karsimiseksi 

Keskeisimmät toimenpiteet hukan karsimiseksi ovat: tiedon kerääminen hukan 

määrästä ja paikasta, työmäärän tasapainotus tuotannonsuunnittelun keinoin, 

bonusjärjestelmän muokkaaminen palkitsemaan tuotannon tasaisuudesta, 

prosessin läpinäkyvyyden ja tiedonvälityksen edistäminen ja standardisointi. 

4.2.1 Tiedon kerääminen 
Tarkempi tiedon kerääminen ja pientenkin häiriöiden rekisteröinti tuottaa tietoa 

ajallisen hukan juurisyistä. Työvaiheen aloituksesta ja lopetuksesta tulisi 

vähintään saada tekijältä kuittaus. Tästä saadaan tieto työvaiheen kestosta. Monet 

käytössä olevat työkoneet on anturoitu ja ne keräävät tietoa. Esimerkiksi porakone 

rekisteröi poratun ajan, josta saadaan suoraan porausvaiheen arvoa tuottava aika.  

Kerättyä dataa tulee olla tarpeeksi pitkältä ajalta, jotta vaihtelun vaikutus 

minimoituu. Varsinkin lyhyemmältä ajalta kerättyyn tietoon voi vaihtelulla olla 

suurta vaikutusta. Esimerkiksi sääolosuhteiden tai käytettyjen resurssien 

kapasiteetti vaikuttavat selkeästi mittaustuloksiin. Kaikessa kerätyssä datassa 

tulisi huomioida myös olosuhteiden vaikutus. 
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Tarpeellisen datamäärän saavutettua, siitä tulisi pystyä analysoimaan prosesseissa 

syntyvää vaihtelua ja prosessien pullonkauloja. Vasta tämän jälkeen pystytään 

tekemään luotettavia johtopäätöksiä kehittämistoimien kohdentamiseksi oikeaan 

paikkaan. 

Poraustyö on arvoa tuottavaa toimintaa. Porakangen vaihtaminen on arvoa 

tuottamatonta toimintaa, joka kuitenkin täytyy tehdä, jotta arvoa tuottava työ 

mahdollistuu. Prosesseihin liittyy paljon epäsuorasti arvoa tuottavaa työtä. Kuten 

kaikki toiminnot, jotka eivät suoranaisesti tuota arvoa, mutta ne joudutaan 

nykytekniikan ja resurssien asettamien rajoitusten takia tekemään. Näihin ryhmiin 

kuulumattomat toiminnot ovat hukkaa ja ne tulee poistaa. 

Tehokas tiedonkerääminen vaatii jonkinlaisen tietojärjestelmän, joka rekisteröi 

automaattisesti tietoa. Monet tämänhetkiset tutkimus- ja kehityshankkeet 

kalliorakentamisessa liittyvät teknologisiin menetelmiin ja ne vaativat 

toteutuakseen toimivan ja reaaliaikaisen tietoverkon. Hankkeiden onnistumisen 

kannalta toimiva tiedonsiirto ja prosessin toiminnan mittaaminen ovat erityisen 

tärkeässä osassa. 

4.2.2 Tuotannonsuunnittelu ja bonusjärjestelmä 
Kiireen syntyminen tulee pykiä minimoimaan tuotannonsuunnittelun kautta. 

Viikottainen työmäärä tasapainoitetaan ja suuria vaihteluja vältetään. 

Viikkosuunnitelmien tulisi, tuotantovaiheen pysyessä ennallaan, muistuttaa 

mahdollisimman paljon toisiaan. Tällä estetään omista toimista johtuva vaihtelun 

ja epävarmuuden pääsy systeemiin. Esimerkki viikkosuunnitelmasta liitteessä 3. 

Vuoron päätteeksi tulee varata 1-2 tuntia aikaa kalustohuoltoon ja työkohteiden ja 

–ympäristön siistimiseen ja valmisteluun seuraavan vuoron aloitusta varten. 

Vuoron vaihto ja aloitus pitää saada sujumaan mahdollisimman kitkattomasti. 

Vuoron alkaessa olosuhteiden tulisi olla mahdollisimman standardit ja jo töihin 

tullessa suurinpiirtein tiedetään mitä odottaa. Vaihto tapahtuisi työkohteessa tai 

muussa sovitussa paikassa aina samaan aikaan. Vaihdon yhteydessä käytäisiin läpi 

edellisen vuoron aikana seuraavaan vuoroon vaikuttavat tapahtumat. Vaihdosta 

tehdään järjestelmään kirjaus työn luovuttamisesta ja vastaanottamisesta, samalla 
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tavalla kuin työkohteen luovuttamisessa. Standardissa vuoron vaihtoprosessissa, 

tiedetään tarkalleen miten vuoro aloitetaan ja lopetetaan. 

Tuotannonsuunnittelu ja bonuksen maksuperusteiden määräytyminen tulee sitoa 

toisiinsa. Mikäli viikkosuunnitelmaan sisällytettään tärkeät louhittavat kohteet ja 

varataan aika huoltotoimille tulee se näkyä myös bonuksen maksuperusteissa. 

Maksuperusteissa yksilöidään tärkeiden kohteiden määrät ja työtä haittaavien 

häiriöiden esiintymistaajuus. Tuotannon määrissä käytetään pidemmälle ajalle 

jaksottuvia keskiarvoja, joiden tasaisuus ja maltillisesti nouseva käyrä on 

tavoiteltava suure. Häiriötaajuuden laskeva keskiarvokäyrä ja pysyminen 

annetulla vaihteluvälillä pidemmällä aikajaksolla on tärkeä maksuperuste. 

Esimerkiksi kaluston ja materiaalin puutostilanteita voidaan luokitella myös 

häiriönä. Kriittisesti suoritetun MVR-mittauksen pidemmän ajan keskiarvo on 

myös hyvä indikaattori toiminnan laadukkuudesta. Maksuperusteen 

tavoitesuureina pidetään esimerkiksi pidemmän ajan liukuvia keskiarvoja. Näin 

ollen nimenomaan tasaisuus ja jatkuva parantaminen huomioitaisiin 

palkitsemisessa. Esimerkki mitattavien suureiden tavoitekäyristä kuvassa 4.2. 

 

Kuva 4.2. Esimerkki mitattavien suureiden tavoitekäyristä. 

4.2.3 Prosessin läpinäkyvyys ja tiedonvälitys 
Työnjohtajien tärkeimpiä tehtäviä on välittää tietoa työkohteiden ja tekijöiden 

välillä. Suuri osa ajasta kuluu itsensä pitämiseen kartalla, mitä tapahtuu ja missä. 
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Yleisin työnjohtajalle esitetty kysymys on: kuinka kauan kestää? Tuotannon 

prosessien läpinäkyvyyttä edistämällä saadaan tuotua tietoa sen toiminnasta 

useamman työntekijän tietoon. Lisäksi tiedetään missä on mikäkin työvaihe 

käynnissä ja suurinpiirtein, kuinka kauan se vielä kestää. 

Työkoneiden kytkentä esimerkiksi wlan-yhteyden kautta verkkoon ja niiden 

tiedonsyötön automatisointi, mahdollistaa tuotannon prosessien ja tilanteen 

seuraamisen. Tämä parantaa prosessien läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedon saantia. 

Tietoa voidaan jakaa esimerkiksi kahvihuoneeseen asennettavalla näytöllä, joka 

päivittyy tietyin väliajoin. Myös kokonaisuuden hahmottaminen omalta 

päätelaitteelta työkohteessa onnistuu, mikäli on yhteydessä verkkoon. Koneet ja 

laitteet syöttävät järjestelmään mittaamansa tiedon. Se esitetään esimerkiksi pdf-

pohjaisella työmaan pohjapiirroksella, jona voidaan käyttää nykyistä 

viikkosuunnitelmapohjaa. Samaan kuvaajaan voidaan määritellä seuraavaksi 

tehtävät työkohteet ja –vaiheet. Tällä saadaan tehostettua resurssien ohjaamista 

kokonaisuuden kannalta tärkeisiin paikkoihin. Työntekijöiden osallistaminen 

työnsuunnitteluun tulee myös mahdolliseksi, joka on motivaation ja vastuunoton 

kannalta tärkeää. 

4.2.4 Standardisointi 
Viime vuosina työturvallisuusasiat ovat selkeästi olleet kehityksen kohteena. 

Lean-ajattelussa turvallista työskentelyä pidetään edellytyksenä laadukkaalle 

lopputulokselle. Varsinkin pidemmällä aikajänteellä turvallisuustyö palkitsee ja 

tulokset ovat parempia. Jokaisen turvallisuuspuutteen ja -tilanteen voidaan katsoa 

heikentävän tuottavuutta pidemmällä aikajänteellä. Tämä olettamus perustuu 

siihen, että ennen pitkää tapaturma sattuu ja se johtaa jatkossa muutoksiin. 

Esimerkiksi suurempana henkilöstön vaihtuvuutena, sakkoina tai työnantajakuvan 

heikkenemisenä. Lisäksi työturvallisuudella on suuri sosiaalinen merkitys. 

Työmaalta pitää pystyä poistumaan yhtä terveenä, kuin sinne tultiin.  

Työtehtävien ja työympäristön standardisointi ja siisteys edesauttavat turvallista 

työympäristöä. Työmenetelmien standardisointi ja luokittelu olosuhteiden ja 

kivenlaadun mukaan auttaa varautumaan vaihteluun. Esimerkiksi lujittamisessa 

määritettäisiin lujitusluokat erilaiselle kivilaadulle ja päätettäisiin 
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injektioporauksen antaman tiedon mukaan lujitustaso mahdollisimman pitkälle 

osuudelle. Käytännössä lujitustason päättää suunnittelija, mutta ammattitaitoinen 

urakoitsija voi hyvin tarjota myös omaa ratkaisuaan käytettäväksi. Tällainen 

menettely on hyvä esimerkki, miten standardisointi voi helpottaa työsuunnittelua 

ja lyhentää läpimenoaikaa. 

5S- tai vastaavan toimintaympäristön järkeytys -menetelmän käyttöönotto 

parantaisi tehokkuutta. Varsinkin kaluston huoltoalueiden ja varastojen kohdalla 

järjestelmällisyys ja visuaalisuuden edistäminen saisivat aikaan vakaamman 

työympäristön. Kaikilla työmailla huolto- ja varastoalueille tulee mahtua samat 

toiminnot. Käytettävät teltat ja kontit ovat saman kokoisia. Myös materiaalit ja 

työmaakontit tarvitsevat likimain yhtä suuren tilan alueelta hankkeesta 

riippumatta. Selkeä standardoitu visuaalinen järjestelmä työmaa-alueen 

suunnittelusta ja rakentamisesta tehostaisi varmasti toimintaa ja vähentäisi hukkaa 

aiheuttavia tapahtumia. 

Työtehtäviä ei pitäisi olla kovin monia. Niiden tulisi olla myös mahdollisimman 

helpoiten tehtävissä, jotta mahdollisuus virheisiin olisi pieni. Rutiininomaiset 

työtehtävät eivät myöskään rasita aivokapasiteettia, vaan vievät pääasiassa vain 

aikaa. Näin ollen myös laatuvirheet olisivat vähäiset. Työtehtävien 

yksinkertaistamisessa tehokkain keino on kerryttää toistuvia työtehtäviä samoille 

työntekijöille. 

Tuotantovaiheen prosessimaisten töiden ohjaus tulee tukeutua selkeästi enemmän 

yhdessä sovittuihin toteutusohjeisiin ja suunnitelmiin. Prosessityössä toisteisuus 

tuo tehokkuuden. Tämä vaatii selkeän toimenpideohjeen, jota kaikki noudattavat. 

Näin ollen tekijällä on selkeä päämäärä ja hän tietää mitä työltään odotetaan. 

Käytännöntasolla työvaiheita ohjataan ja niiden laatua seurataan antamalla tietyt 

vaatimukset työn suorittamiseen. Näiden vaatimusten saavuttamisesta 

raportoidaan työmaajohdolle. Raporttien tulee olla määrämuotoisia, jotta ne ovat 

keskenään vertailtavissa ja tulkinta on helppoa. Raporttien sisältö tulee määrittää 

antamalla selkeät parametrit, joiden mukaan työtehtävä suoritetaan. Esimerkiksi 

liitteenä 4 olevasta pulttauspöytäkirjasta saadaan selville pulttien määrä, paikka ja 

juotosmassan menekki reikäkohtaisesti. Tällä varmistetaan ovatko pultit oikealla 
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paikalla, onko niitä oikea määrä ja ovatko reijät tiiviitä. Tällaisia 

laadunvarmistusprosesseja tulee olla ja ne pitää pyrkiä tekemään mahdollisimman 

yksiselitteisesti.  
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5 LEAN-JÄRJESTELMÄN SOVELTAMINEN TOIMINNAN 

TEHOSTAMISESSA JA OHJAAMISESSA 

 

Infrarakentaminen eroaa muusta rakennustoiminnasta merkittävästi käsiteltävien 

materiaalien suhteen. Siinä käsitellään ja työstetään pääasiassa luonnon 

muovaamaa materiaalia. Materiaalit eivät ole standardien mukaisia, eikä niitä ole 

testattu. Kuitenkin materiaalista riippumatta kalliotila tulee saada kauttaaltaan 

mahdollisimman tasalaatuiseksi. Työmenetelmien tulee olla joustavia ja ne tulee 

sovittaa vallitsevien olosuhteiden mukaisiksi. 

Kalliorakennushankkeen toimintaympäristö on vaativa ja toiminta ei ole helposti 

ennustettavissa. Hankkeet ovat uniikkeja ja niitä ei voida tehdä samalla tavalla. 

Kehitysprojektin implementoinnille eniten rajoitteita asettavat olosuhteiden 

muuttuminen ja projektimainen toimintatapa. Esimerkiksi sään ja kallion laadun 

muutokset voivat vaikuttaa suurestikin läpimenoaikoihin ja häiritä prosessien 

toimintaa. 

Lean-järjestelmä on kehittynyt olosuhteissa, joissa resurssit olivat niukat ja 

toteutusedellytykset kannattavalle liiketoiminnalle olivat hyvin heikot. 

Toimintaolosuhteet saattoivat muuttua nopeastikin ja asiakkaiden tarpeet olivat 

moninaisia. Näihin olosuhteisiin piti kehittää ketterä ja kevyt tapa saada aikaan 

juuri oikea määrä oikeaa arvoa mahdollisimman vähin kustannuksin ja 

mahdollisimman lyhyessä ajassa. Nämä samat reunaehdot pätevät hyvin myös 

kalliorakentamisessa. Toimintaympäristö on haastava ja resurssit niukat. 

Kannattava toiminta vaatii kykyä reagoida olosuhteiden nopeisiin muutoksiin. 

Seuraavissa luvuissa esitellään Lean-järjestelmän parhaiten soveltuvia osia 

kalliorakentamisessa. Ehdotetuissa toimissa otetaan huomioon niiden 

implementoinnin kuormittavuus ja yleensä mahdollisuus työmaaoloissa nykyisillä 

resursseilla. 

5.1 Lean-järjestelmä kalliorakentamisessa 



66 
 

Lean-ajattelun idea on toteuttaa asioita järkevästi ja keskittyä arvoa tuottavaan 

toimintaan. Periaatteena on korostaa virtaustehokkuutta resurssitehokkuuden 

kustannuksella. Erona perinteisille prosessinkehityksen muodoille Leanissa 

korostetaan sekä lähellä tuotantoa olevan henkilöstön roolia heihin vaikuttavien 

asioiden päätöksenteossa että toiminnan jatkuvaa parantamista. 

Kalliorakentamisessa yksittäisellä työntekijällä tai tiimillä on suuri vapaus ja 

vastuu vaikuttaa oman työnsä suorittamiseen.  

Lean-järjestelmän elementit soveltuvat hyvin projektimaiseen työskentelyyn. 

Kaikki arvoa tuottavat toiminnot kootaan vain ja ainoastaan vastaamaan asiakkaan 

tarpeisiin. Työ joka ei tuota arvoa on hukkaa ja siitä pitää päästä eroon. Hukan 

karsiminen paljastaa prosessien todelliset pullonkaulat ja ongelmat. Yhden 

ongelmakohdan ratkaiseminen paljastaa seuraavan. Myös ongelmanratkaisusta 

syntyy näin ollen prosessi. Tiimi kootaan tuotteen ympärille ja osastomaista 

organisaatiorakennetta vältetään.  

Projektiorganisaatio kootaan toteuttamaan asiakkaan haluama arvo. Jokaisella 

toimijalla tulisi olla selvä vastuualue toteuttaa tietty osatarve ja tuottaa arvoa itse 

tuotteelle eli valmiille kalliotilalle. Tuotteena voidaan nähdä myös jokainen 

tunnelikatko tai kalliotilan osa. Tämän määrittää usein laskutusperiaate. Jokainen 

erikseen laskutettava kokonaisuus voidaan nähdä tuotteena. Lean-ajattelussa 

yksittäisen tuotteen eli virtausyksikön läpimenoaika tulee minimoida. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokainen laskutettava kokonaisuus tulisi aloittaa, 

niin että se pystyttäisiin laskuttamaan mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämä on 

myös kustannustehokasta, koska näin keskeneräisen työn määrä pysyy vähäisenä 

ja pääomaa ei sitoudu keskeneräiseen tuotantoon. 

Olosuhteiden pakosta kalliorakennushankkeen toteutus noudattaa aina luonnollista 

peräkkäisyyttä. Ennen parkkihallin louhintaa on louhittava sinne johtava ajotie ja 

ennen katkon panostamista on porattava reijät. Tämä lainalaisuus tekee 

kalliorakentamisesta vahvasti projektin ja siihen tulee soveltaa projektimaista 

toimintaa. Projektimaisessa toiminnassa tehdään edellinen työvaihe loppuun, 

ennen seuraavan aloittamista. Luonnollinen työvaiheiden peräkkäisyys 

mahdollistaa tehokkaan virtauksen aikaansaannin. 
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Lean-järjestelmässä korostetaan virhetilanteiden nopeaa tunnistamista ja niiden 

korjaamista. Kevyt koneisto reagoi nopeasti muutoksiin ja korjaa virheet, etteivät 

ne etene ketjussa. Työvaiheiden luonnollinen peräkkäisyys tukee virtausta ja tekee 

siitä läpinäkyvän ja helposti tajuttavan, koska yksittäinen työvaihe suoritetaan 

kerralla ennen seuraavan aloittamista. Myös puutteet huomataan nopeasti 

viimeistään seuraavaa työvaiheetta suoritettaessa. 

Eräs tärkeimmistä kysymyksistä prosessinkehityksessä tulee olla: pystymmekö 

saavuttamaan nykyisen tuotantotehon ja täyttämään asiakkaan tarpeet nykyistä 

pienemmällä työmäärällä? Mikäli vastaus on kyllä, prosesseista löytyy hukkaa, 

jota karsimalla kulut laskevat ja kallisarvoista aikaa jää enemmän arvoa 

tuottavaan toimintaan. Seuraavat luvut käsittelevät hukan minimointiin tähtääviä 

toimia, jotka jaotellaan; arvon tunnistamiseen, arvon virtauttamiseen, arvon 

varmistamiseen, ihmisiin ja standardisointiin. Lopuksi käsitellään näiden toimien 

työmaalähtöistä implementointia. 

5.1.1 Arvon tunnistaminen 
Kaiken tekemisen tulee tähdätä tuottamaan oikeaa arvoa. Jokaisen prosessin 

tehtävänä on tuottaa seuraavan prosessin tarvitseva arvo. Prosessit ovat toisilleen 

tuottaja ja asiakas. Tätä ajattelutapaa voidaan soveltaa lähestulkoon kaikkeen 

tekemiseen. Kaikelle työlle tarve tulee seuraavan käsittelijän tai työvaiheen 

asettamien vaatimusten mukaan. Tämän arvon tunnistettuaan turhan työn määrä 

vähenee.  

Arvo tulee määrittää myös sisäisissä prosesseissa. Esimerkiksi porausvaiheen 

sisäinen asiakas on panostusvaihe, jolloin panostajan tarpeiden tulee määrittää 

poraukselta haluttu arvo. Porarin siis tulisi kysyä itseltään, mitä panostaja häneltä 

haluaa. Tässä esimerkkitapauksessa se on porauskaavion osoittama reikien koko, 

paikka ja määrä. Lisäksi reikien tulisi olla puhtaita ja mahdollisimman suoria, 

jotta panostaja voisi suorittaa työnsä onnistuneesti. Informaatiota voidaan myös 

käsitellä sisäisenä tuotteena. Tällöin informaation seuraavan käsittelijän tarve 

määrittää siltä haluttuvan arvon. Näitä edellä kuvattuja esimerkkejä sisäisen 

asiakkaan määrittämästä arvosta pitää soveltaa kaikissa sisäisissä prosesseissa. 
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Kaikelle tehdylle työlle pitää löytyä käyttäjä ja aito tarve. Seuraavan käsittelijän 

tulee myös saada vaikuttaa tuottajan työsuoritteen lopputulokseen. 

5.1.2 Arvon virtauttaminen 
Työn siirtäminen aiheuttaa epävarmuutta. Seuraavalla käsittelijällä ei ole tehdystä 

työstä ja vallitsevista olosuhteista yhtä hyvää käsitystä, kuin sen tekijällä itsellään. 

Työvaiheet tulee pyrkiä järjestämään niin, että ne olisi mahdollista tehdä yhdellä 

tiimillä ja yksinkertaisilla avustavilla koneratkaisuilla. Virtausajattelu tarkoittaa 

tässä tilanteessa työn vastaanottamista ja sen virtauttamisesta eteenpäin 

mahdollisimman vähin katkoin. Tavoitteena kuljettaa virtausyksikköä 

mahdollisimman pitkä matka arvoketjussa. Näin ollen virtauksen keskeyttävien 

vaihtojen määrä vähenee, jolloin arvontuotto on näin selkeämpää ja nopeampaa. 

Esimerkiksi porauksen suorittaminen ja panostuksen jättäminen muiden työksi voi 

aiheuttaa uudelleen porausta tai heikon räjäytystuloksen. Poratut reijät saattavat 

olla tukossa ja porajumbo poraamassa jo toista kallioperää. Mikäli kaikki 

työvaiheet tehtäisiin saman työparin toimesta, työn katkeamisesta aiheutuvaa 

epävarmuutta ei olisi ja virtaus säilyisi yhtenäisenä. Tämä ei kuitenkaan 

organisatorisista syistä nykyisellään ole välttämättä mahdollista. Askel tähän 

suuntaan olisi ajatella seuraavan työvaiheen toteuttajaa eli niin kutsuttua sisäistä 

asiakasta samalla tavalla kuin loppukäyttäjää tai tilaajaa. Työsuorite tulisi ikään 

kuin luovuttaa ja hyväksyttää ennen, kuin seuraava työvaihe voidaan aloittaa. 

Näin työvaiheet nivoutuisivat paremmin yhteen ja työllä olisi selkeä vastaanottaja. 

Virtauksen tehostaminen vaatii luopumista materiaalien ja keskeneräisen työn 

liiallisesta puskurivarastosta. Arvoketju muuttuu kevyemmäksi ja pienemmätkin 

esteet ja ongelmat tulevat helpommin esiin, koska puskuria ei ole. 

Tuotannonsuunnitteluun käytetty aika vähenee, koska vaihtoehtoisia tunneliperiä 

on vähemmän. Näin pääpaino siirtyy vaihtelun vaikutuksen pienentämiseen. 

Häiriöiden ilmaantuessa, niihin pureudutaan heti, jotta samoja ongelmia ei 

ilmaantuisi jatkossa tai niiden ratkaiseminen kävisi nopeammin. Työmaajohdon 

tulee myös antaa aikaa ratkaista näitä ongelmia, vaikka resurssitehokkuus 

kärsisikin lyhytaikaisesti. Kaikki ongelmat tulee kirjata ylös ja kategorisoida, 
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muutoin niiden juurisyiden tunnistaminen voi olla ongelmallista ja ongelmat 

luultavasti toistuvat tulevaisuudessa. 

Tehokas arvon virtaus tuo ongelmat yleiseen tietoon, koska häiriöt näkyvät 

muissa työvaiheissa. Tällainen tapahtuma keskeyttää tuotannon ja kiinnittää 

huomion työvaiheeseen, jossa häiriö on tapahtunut. Näin häiriön ratkaiseminen 

tulee useamman työntekijän tietoon, jolloin reagointi seuraavan samankaltaisen 

häiriön sattuessa on sulavampaa. Myös toimihenkilöillä on enemmän aikaa 

pureutua ilmaantuviin ongelmiin ja auttaa tuotantoa suoriutumaan niistä, koska 

aikaa tähän vapautuu suunnittelu- ja aikataulutustöiden vähentyessä.  

5.1.3 Arvon varmistaminen 
Tilaaja maksaa vain sopimuksen mukaisesta työstä. Omasta työstä johtuvat 

laatuvirheet korvataan ja korjataan itse. Tästä syystä tehdyn työn laadun tulee olla 

hyvää, että vältytään suuremmilta korjaustöiltä. 

Työn laatua voidaan mitata muutoksien, lisätöiden ja korjausten määrällä. 

Laadukkaasti suoritettu työ vähentää näitä kaikkia ja näin ollen hukkaa ei synny. 

Laadukkaasti suoritettu työ on tärkeä tavoite kaikessa tekemisessä. Sitä tulee 

pyrkiä parantamaan kaikin keinoin. Oikean arvon varmistamisessa tehokkain tapa 

on korostaa seuraavan asiakkaan tarpeita. 

Jokaisen organisaatiossa työskentelevän tulisi jatkuvasti kyseinalaistaa oman 

työtehtävän sisältämä työn sisältö. Kuka tätä tuotosta tarvitsee ja minkä 

sisältöinen työn tulisi olla, kun se siirretään eteenpäin seuraavalle käsittelijälle. 

5.1.4 Ihmiset ja jatkuva parantaminen 
Visuaalinen ohjaus on yksi Lean-järjestelmän tärkeä elementti. Tämä tarkoittaa, 

että jotain päätöstä tehtäessä päätöksentekijän tulee vähintään käydä paikan päällä 

toteamassa tilanne ja vallitsevat olosuhteet itse. Paras asiantuntemus kyseisestä 

päätettävästä asiasta on sillä, joka sen kanssa läheisimmin työskentelee. Näin 

ollen päätöksentekoprosessiin tulisi osallistaa kaikki, joiden työskentelyyn 

kyseinen päätös vaikuttaa ja antaa valtaa niille, joilla on paras näkemys päätöksen 

vaikutuksiin. 
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Kiinteän ja paljon aikaa keskenään viettäneen projektiorganisaation etuna on 

asioista puhuminen. Mitä avoimemmin asioita käydään läpi, sitä parempi tulos 

keskimäärin saavutetaan. Mitä paremmin suunnitelmat ja aikataulut saadaan 

työntekijöiden tietoon, sitä useampi voi huomata ja hälyttää huomattuaan 

puutteen. Johdon tulee rohkaista palautteen antoon ja rakentavaan kritiikkiin. 

Luovuudella on suuri vaikutus tuottavuuteen varsinkin projektimaisessa 

työskentelyssä. Sen johtaminen on kuitenkin vaikeaa. Useasti parhaat kehitysideat 

tulevat työn toteuttajalta itseltään. Niiden syntymistä on vaikea kontrolloida, vaan 

usein ne tulevat mieleen joko työtä tehtäessä tai kun on aikaa ajatella. Tämän takia 

ideoiden keräämiseen ja niiden antamisen rohkaisemiseen tulisi panostaa. Tiedon 

keräämisen tulee olla antajalle helppoa ja vaivatonta. Sitä tulisi pystyä keräämään 

jatkuvasti paikasta riippumatta. Kertyneet ideat käydään läpi sovittuna 

ajankohtana ja niistä myös tiedotetaan. Kehitykseen johtaneista ideoista tulee 

palkita ja antaa tunnustusta. 

5.1.5 Kehitysprojektin implementointi 
Projektimainen työ asettaa haasteita kehitysprojektien implementoinnille. 

Kalliorakennushanke jaetaan kolmeen vaiheeseen, joiden aikainen työskentely on 

erilaista. Projektimaisessa aloitusvaiheessa tavoite on saada prosessimainen 

tuotantovaihe käyntiin mahdollisimman nopeasti. Tuotantovaiheessa 

keskittyminen siirtyy tuotannon häiriöiden ratkaisemiseen ja prosessin hallintaan. 

Tässä vaiheessa myös lopetus alkaa olla suhteellisen lähellä, joten 

kehitysprojektien implementoinnille ei nähdä tarvetta, kun tuotanto on saatu 

toimimaan. Lopetusvaiheessa on usein tiedossa jo seuraava hanke, jolloin resurssit 

alkavat siirtyä siihen. Tällöin edellisen hankkeen opetusten läpikäynnille jää 

vähän aikaa. Olosuhteet kehittämiselle eivät ole helpot ja ne tulee varsinkin 

implmentointia suunniteltaessa ottaa huomioon. 

Keskittyminen yhteen kehitysalueeseen kerrallaan tehokkainta. Esimerkiksi 

työturvallisuus alkoi parantua selkeästi, vasta kun se nostettiin tärkeimmäksi 

asiaksi. Työntekijöiden tarpeiden ja ideoiden tulee ohjata kehitystyötä. Myös 

vapauden jakamista toteuttaa työtehtäviä ja suunnitella itse voidaan katsoa 

lisäävän motivaatiota. Hyvä lähtöajatus on valita jokaiselle vuodelle yksi tavoite 
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ja alue, jossa kehitystä halutaan saavuttaa. Kehitys tulee mitata selkeästi ja palkita 

tavoitteiden saavuttamisesta. 

Teknologia tekee tuloaan myös kalliorakentamisessa. Käytössä olevat työkoneet 

ovat pitkälle mekanisoituja ja automatisoituja. Kalustossa on jo nykyään 

enemmän toiminnallisuuksia, kuin tällä hetkellä on tehokkaassa käytössä. 

Varsinkin paikannustekniikan kehittyessä koneista voi tulla lähes autonomisia. 

Painopiste siirtyy kaluston kunnossapitoon ja tehokkaaseen tuotantoa ohjaavien 

tietojärjestelmien hallintaan. 

Kaikkien uusien menetelmien työkalujen pitää olla hyvin testattuja, ennen kuin 

niitä otetaan käyttöön. Päätöksenteko asiasta tulee olla avointa ja siihen on hyvä 

osallistaa henkilöstöä kaikista ryhmistä, joihin muutos vaikuttaa. 

Kalliorakentamisen toimintaympäristössä pilotointi pienemmän hankkeen 

puitteissa on järkevää. Kehitysprojekti on helpompi myös viedä läpi tiiviimmässä 

organisaatiossa. Projektin onnistuessa uutta tapaa voidaan viedä edelleen muille 

hankkeille. Tällöin olisi myös hyvä, että uudella projektilla työskentelisi joku, 

joka on jo aiemmin ollut käyttämässä kyseistä järjestelmää. Näin perustelut 

järjestelmän hyödyistä ja käyttöapu löytyvät läheltä. 

Uusiin menetelmiin ja työkaluihin liittyy usein erilaisia teknologisia ratkaisuja, 

joiden omaksuminen vie aikaa. Käyttöönotto vaatii projektin henkilöstöltä aikaa ja 

sitoutumista. Varsinkin uuden hankkeen aloitusvaiheesta pitää varata hieman 

aikaa koeajaa ja perehdyttää henkilöstöä, mikäli jotain uutta järjestelmää ollaan 

ottamassa käyttöön. 

Järjestelmän mukaiset toimintaohjeet ja periaatteet tulee esitellä uusille 

työntekijöille perehdytyksen yhteydessä. Yhdessä sovitut käytännöt tulee olla 

kaikkien tiedossa, jotta pelisäännöt ovat kaikille samat. Jokaisella prosessilla tulee 

olla vastuuhenkilö, jolla on valta puuttua sen virheelliseen toteutukseen. 

Esimerkiki varastoinnista vastaavan tulee opastaa, valvoa ja kehittää varaston 

käyttöä.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUS 
 

Tutkimuksen keskeisen tuloksen mukaan kehitysaihioita on runsaasti. Monet 

näistä vaativat uusien järjestelmien ja menetelmien implmentoinia ja hallintaa. 

Varsinkin tiedon automaattisella keräämisellä mahdollistetaan tehokkaampi hukan 

tunnistaminen, ja saadaan arvokasta tietoa prosessien todellisesta toiminnasta. 

Motivaation rakentamisen kannalta työntekijöiden osallistaminen kokonaisuuden 

suunnitteluun on tärkeää. 

Jokapäiväisen toiminnan ja päätöksenteon ohjaamisessa tulee keskittyä 

työntekijöiden kouluttamiseen ja perehdyttämiseen. Toimintaperiaatteiden tulee 

olla yhdessä sovitut ja kaikkien tiedossa. Näin jokainen työntekijä tietää, kuinka 

toimia ja miten muut toimivat. Ajatusmallien testaaminen arvon virtauttamisesta 

ja tunnistamisesta työntekijöillä voisi olla kiinnostava kehitysprojekti jatkossa. 

Toimintaa ohjaavan järjestelmän tulee olla kokonaisuus, joka rakentuu toisiaan 

tukevista elementeistä. Kaiken toiminnan tulee tähdätä tuottamaan asiakkaan 

haluama arvo. Ulkoista ja sisäistä asiakasta tulee kohdella samalla tavalla. Omaa 

työtä tehtäessä tulee kysyä, mitä seuraava käsittelijä haluaa. Tähän lopputulokseen 

päästään noudattamalla kahta periaatetta, jotka ovat virtauttaminen ja laatu. 

Virtauttaminen tarkoittaa työn viemistä mahdollisimman pitkälle, ennen sen 

siirtämistä seuraavalle käsittelijälle. Laatua haittaavat ongelmat tulee saattaa 

muiden tietoon, niiden juurisyyt tulee tutkia ja ratkaista mahdollisimman nopeasti, 

jotta samat ongelmat eivät uusiudu. Virtausta ja laatua tulee parantaa jatkuvasti 

kyseinalaistaen nykyisiä käytäntöjä, ja miettien miten työ voidaan tehdä 

tehokkaammin. Järjestelmän pohjan muodostavat yhteinen päämäärä ja sovitut 

pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan. Kaiken kehityksen mahdollistavat ihmiset, 

joille tulee suoda mahdollisuus kehittää toimintaa. Kuvan 6.1 mallissa tehokkaan 

toiminnan kannalta tärkeitä periaatteita. 
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Kuva 6.1. Toimintaa ohjaavat periaatteet. 

Työn rajallisen laajuuden takia kaikkea ei pystytä käsittelemään. Jatkossa 

mielenkiintoisia tutkimusaihioita ovat; virtautuksen luonne ja motivointi. 

Virtautuksen hahmottaminen on hankalaa. Kaikki laskutettavat nimikkeet ja 

kokonaisuudet voidaan mieltää tuotteiksi, koska niistä saadaan erikseen maksu. 

Hinnat on määritetty yksittäiselle pultille ja maksuerätaulukossa suurelle 

osakokonaisuudelle erikseen. Näin ollen kumpikin voidaan määrittää 

virtausyksiköksi. 

Keskittyminen louhittavien kuutioiden maksimointiin, tarkoittaa käytännössä 

irroitettavan louheen virtausnopeuden maksimointia. Louheen ajo on lähes 

poikkeuksetta aina ulkoistettu. Tämä tarkoittaa siis, että nykyinen systeemi 

virtauttaa osaksi aliurakoitsijan työtä. Jatkotutkimuksen aiheena muiden 

yksiköiden virtauttaminen olisi mielenkiintoista. Miten systeemi muuttuu ja mitä 

se tarkoittaa, jos esimerkiksi siirryttäisiin virtauttamaan ruiskubetonia, joka 

tehtään omana työvaiheena. 

Toinen mielenkiintoinen aihe liittyy ihmisten johtamiseen. Valmiudet tähän 

kalliorakentamisen organisaatiossa ovat melko ohuet. Pedagoginen koulutus 

työmaan johdolle on melko vähäistä ja suuri osa tästä opistaan itse työssä. 



74 
 

Esimiehen tehtävänä tulee olla mahdollistaa alaistensa tehokas työskentely. 

Jokaisen pitää saada keskittyä mahdollisimman tehokkaasti omaan arvoa 

tuottavaan työhönsä. Vaikutusmahdollisuudet oman työn sisältöön ja niiden 

suunnittelu toimivat useimmissa tapauksissa. Jatkotutkimuksena mielenkiintoista 

olisi pureutua tarkemmin motivaation syntymistä ja rakentamista edesauttaviin 

keinoihin.  
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7 YHTEENVETO 

 

Käytännöntason tutkimus tuotannonohjauksen ja –hallinnan käytännön työkalujen 

käyttöön. Keskeisin tulos on mittaustiedon vähyydestä johtuva hallinnan vaikeus. 

Tutkimuksen aikana löydetyt kilpailukyvyn parantamista haittaavat 

ongelmakohdat ovat riippuvaisia saatavasta mittaustiedosta, prosessin 

läpinäkyvyydestä ja tiedon kulkemisesta systeemin sisällä. Monet työssä esitetyt 

kehitysaihiot edellyttävät edellä mainittujen ongelmakohtien ratkaisua. 

Tehokkaampi tiedon kerääminen antaa tärkeää tietoa prosessien hukasta. Tämä 

tieto tarvitaa, jotta kehitystoimenpiteet osataan kohdistaa oikeisiin kohtiin.  

Tämänhetkisen kehityksen valossa, tulevaisuudessa suuri osa työstä ulkoistetaan 

alihankkijoille. Tästä syystä tuotannon ohjaaminen ja kokonaisuuksien hallinta 

tulee entistä tärkeämmäksi. Monien urakoitsijoiden työn ohjaaminen ja laadun 

varmistaminen vaatii tehokkaampia järjestelmiä tiedon keräämiseen ja työn 

suunnitteluun. Kokonaisuuden ohjaaminen vaatii täsmällistä kvantitatiivista tietoa, 

jota tilastollisesti hyödyntäen, saadaan tärkeää tietoa prosessien toiminnasta. 

Nykytilanteen ja kehityksen selkeä kartoitus tulee mahdolliseksi.  

Tiedon keräämiseen tarkoitettu järjestelmä antaa paljon mahdollisuuksia myös 

työntekijöiden osallistamiseen tavoitteiden saavuttamiseen tuotannonsuunnittelun 

kautta. Lisääntyvä mahdollisuus vaikuttaa omiin töihin voi olla hyödyllistä 

motivaation syntymiseen. Myös suunnitteluvastuun jakaminen vapauttaa 

resursseja tuotantotyötä tukeviin toimiin. 

Korkeamman abstraktitason asioiden ohjaamiseen käytetään Lean-järjestelmälle 

ominaisia elementtejä. Projektimaisen työn ohjaaminen on haastavaa, koska isoa 

osaa työstä ei voida tehdä selkeän sovitun prosessin mukaan. Jokainen työntekijä 

tekee päivittäin monia päätöksiä, jotka vaikuttavat suuresti toiminnan 

tuottavuuteen.  

Ajattelua ja päätöksentekoa ohjaavan järjestelmän tulee olla kokonaisuus, joka 

rakentuu toisiaan tukevista elementeistä. Kaiken työn tulee tähdätä tuottamaan 

asiakkaan haluama arvo. Ulkoisen ja sisäisen asiakkaan välillä ei saa olla eroa. 
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Omaa työtä tehtäessä tulee kysyä, mitä seuraava käsittelijä haluaa. Tähän 

lopputulokseen päästään noudattamalla kahta periaatetta, jotka ovat 

virtauttaminen ja laatu. Virtauttaminen tarkoittaa työn viemistä mahdollisimman 

pitkälle, ennen sen siirtämistä seuraavalle. Laatua haittaavat ongelmat tulee 

saattaa laajasti tietoon, niiden juurisyyt tulee tutkia ja ratkaista mahdollisimman 

nopeasti, jotta samat ongelmat eivät uusiudu. Virtausta ja laatua tulee parantaa 

jatkuvasti kyseinalaistaen nykyisiä käytäntöjä, ja miettiä miten työ voidaan tehdä 

tehokkaammin. Järjestelmän pohjan muodostavat yhteinen päämäärä ja sovitut 

pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan. Tämän pohjan rakentamiseen ja 

ylläpitämiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota, koska ilman pohjaa rakennelma 

romahtaa. Kaiken tämän mahdollistavat ihmiset, joilla tulee olla valta rakentaa 

järjestelmää ja vaikuttaa sen sisältöön.  
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