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Lyhenteet 

 

TOC Theory of Constraints eli kapeikkoteoria 

 

CCPM Critical Chain Project Management eli kriittisen ketjun menetelmä, joka on 

 kapeikkoteorian projektien hallintaan suunnattu osakokonaisuus 

 

TP Thinking Process eli kapeikkoteorian ajatteluprosessi 

 

CRT Current Reality Tree (nykytilapuu) on eräs kapeikkoteorian ajatteluprosessin 

työkaluista, jolla on tarkoitus analysoida nykytilaa ja löytää nykytilan juurisyyt 

 

FRT Future Reality Tree (tulevaisuuspuu) on eräs kapeikkoteorian ajatteluprosessin 

työkaluista, jolla on tarkoitus varmistaa, että suunnitelluilla muutoksilla ei ole 

negatiivisia vaikutuksia systeemiin 

 

PRT Prerequisite Tree (edellytyspuu) on eräs kapeikkoteorian ajatteluprosessin työ-

kaluista, jolla on tarkoitus selvittää, mitä tavoitteita on saavutettava jalkautuk-

sen onnistumiseksi 

 

TT Transition Tree (muutospuu) on eräs kapeikkoteorian ajatteluprosessin työka-

luista, jolla on tarkoitus laatia suunnitelma muutoksen toteuttamiseksi 

 

EC Evaporating Cloud (haihdutuspilvi) on eräs kapeikkoteorian ajatteluprosessin 

työkaluista, jolla on tarkoitus tunnistaa systeemissä piileviä virheellisiä oletta-

mia 

 

CPM Critical Path Method eli kriittisen polun menetelmä 

 

LBMS Location Based Management System eli sijaintipohjainen tuotannonohjausjär-

jestelmä  

 

TASK Aikataulutettava yksikkö LBMS teoriassa. Tarkoittaa käytännössä työryhmiä, 

joilla on jokin tietty työsisältö. Useimmiten sisältää useita yksittäisiä aikatau-

lutehtäviä (activity) 

 

Lean Lean kuvaa johtamisfilosofiaa, joka vastaa Toyotan tuotantojärjestelmää ja 

johtamisfilosofiaa 

 

JIT/JOT Just In Time on Toyotan kehittämä tuotantofilosofia, jonka keskeinen tarkoitus 

on tehdä kaikki juuri oikeaan aikaan, ei liian aikaisin, eikä liian myöhään. 

 

 

LPS Last Planner System on eräs tuotannonohjaussysteemi 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta  

Rakentaminen toimialana ja rakentamisen tuotantosysteemi ovat tutkimuksen ja kehittämi-

sen näkökulmista erittäin kiinnostavia kohteita. Voidaan sanoa, että rakennusalalla on huo-

mattavasti useimpia muita toimialoja enemmän kehittymispotentiaalia, sillä varsinainen 

tuottavuusloikka, joka monilla toimialoilla on otettu viimeisten vuosikymmenien aikana, on 

vielä rakennusalalla ottamatta (Pasanen 2010, s. 16-17; Kenley & Seppänen 2010, s. 391). 

Yhtenä merkittävänä tekijänä rakennusalan heikon tuottavuuskehityksen taustalla voidaan 

pitää rakennusliiketoiminnan projektiluontoisuutta. Projektiluonteiselle liiketoiminnalle on 

tunnusomaista hankkeiden ainutlaatuisuus, kertaluontoisuus, suuri koko ja monimutkaisuus 

sekä projektikohtainen organisaatio. Edellä mainitut ominaisuudet johtava yksilöllisiin rat-

kaisuihin ja suorituksiin kertaluontoisen organisaation toimesta, jolloin ratkaisut ja suorituk-

set sisältävät paljon vaihtelua. Projektiluontoisuus edellä mainittuine ominaisuuksineen aset-

taa suuret vaatimukset projektin johtamiselle. (Bølviken & Koskela 2016, s. 8.) 

 

Projektinjohtamisen keskiössä on tyypillisesti projektin aikataulu, kustannukset ja laatu. Ra-

kennusprojekteissa tyypillisesti projektille määritelty organisaatio vastaa hyvin laaja-alai-

sesti lähes kaikista projektin osa-alueista. Tyypillinen rakennusprojektin organisaatio voi 

vastata esimerkiksi suunnittelunohjauksesta, hankinnasta, tilaajasuhteista, kustannuksista 

(menot, tulot sekä lisä- ja muutostyöt), laadusta, aikataulusta ja tuotannonohjauksesta. Pro-

jektiorganisaation vastuualueen laajuudessa on merkittävä ero verrattuna esimerkiksi val-

mistavaan teollisuuteen. Valmistavassa teollisuudessa edellä mainitut osa-alueet ovat 

yleensä eri osastojen vastuulla, jolloin tuotanto voi keskittyä pääasiassa tuotantotehokkuu-

den kehittämiseen esimerkiksi virtauksen parantamisen ja hukan vähentämisen keinoin. Ra-

kennusprojektiorganisaation laajaa vastuualuetta pidetään vaihtelun lisäksi yhtenä merkittä-

vimmistä eroavaisuuksista teollisen tuotannon ja rakennusalan välillä tehokkuusnäkökul-

masta lähestyttäessä. Toisin sanoen rakennusprojekteissa tuotantotehokkuuden parantami-

seen ei ole pystytty kohdistamaan riittävästi huomioita muiden vastuualueiden ohella, jolloin 

nimenomaan tuotantotehokkuuden kehittämispotentiaali on valtava. (Bølviken & Koskela 

2016, s. 8.) 

 

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta, potentiaalia rakennusalan tuottavuuden paran-

tamiseksi on olemassa paljon. Käytännön havainnot ja kirjallisuus tukevat tutkijan käsitystä 

siitä, että etenkin aikataulujohtamisessa ja tuotannonohjauksessa on huomattavia puutteita, 

jotka heikentävät oleellisesti tuotannon suorituskykyä. Aikataulujohtamisen nykytilaa ra-

kennusalalla kuvastaa hyvin muun muassa Kenley & Seppänen (2010, s. 4) kirjassaan to-

teamat asiat. Heidän mukaansa useissa tapauksissa aikataulut on laadittu vain tilaajan ja so-

pimuksellisten vaatimusten täyttämiseksi eikä laadittuja aikatauluja varsinaisesti käytetä 

tuotannon johtamiseen (Kenley & Seppänen 2010, s. 4). Näihin aikataulujohtamisen puut-

teisiin panostamalla olisi mahdollista saavuttaa huomattava tuotannon suorituskyvyn para-

neminen. Aikataulujohtamisen ja tuotannonohjauksen parantaminen vaikuttavat suoraan ai-

kaisemmin tässä luvussa mainittuihin kolmeen projektinjohtamisen keskiössä olevaan asi-

aan. Hyvän aikataulujohtamisen ja tuotannonohjauksen avulla aikataulut pitävät, tavoiteltu 

laatu toteutuu ja kustannusarviossa pysytään tai se alitetaan.  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan rakennusyrityksen tuotannon suorituskyvyn 

kehittämiseen tuotannonohjauksen ja aikataulujohtamisen keinoin. Tuotannon suorituskyky 
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on yksi merkittävä tekijä, kun puhutaan rakennusalan tuottavuudesta laajemminkin. Tuotan-

non suorituskyvyn paranemiseen tähdätään ensisijaisesti tuotannon sujuvuuden, virtauksen 

ja tehokkuuden kautta. Tuotannon sujuvuutta, virtausta ja tehokkuutta lähestytään rakennus-

alan tuotantoteorioiden ja empirian näkökulmista. Aikataulujohtamisen keinoja tuottavuu-

den parantamiseksi etsitään lisäämällä edellä mainittuihin vielä aikataulujohtamisteoriat 

sekä kirjallisuuden että empirian kautta. Lopputuloksena esitetään parhaiden teorioiden ja 

menetelmien yhdistelmä rakennusyrityksen tuotannon suorituskyvyn parantamiseksi. 

1.2 Tutkimuksen suuntaus 

Tutkimustyön myötä lisääntynyt ymmärrys ja kohtalaisen varhaisessa vaiheessa kirjallisuu-

den perusteella tehdyt havainnot ovat jalostaneet tämän tutkimuksen painopisteitä tutkimus-

projektin aikana merkittävästi. Tutkimuksen suuntaa on täsmennetty myös tutkimusprojek-

tin aikana kohdeyrityksen muista kehityshankkeista ja käytännön toiminnasta saatujen op-

pien perusteella. Tässä alaluvussa on tarkoitus tarjota lyhyt kuvaus tutkimuksen kehityskaa-

resta. Kuvauksen tavoitteena on helpottaa lukijaa ymmärtämään tutkimuksen vaiheet ja nii-

den merkitys syntyneeseen tutkimukseen. Tässä kappaleessa ei kuitenkaan ole tarkoitus esit-

tää kattavasti perusteita tutkimuksen aikana tehdyille valinnoille tai johtopäätöksille. Ne 

käyvät ilmi tämän tutkimusraportin myöhemmistä osioista. 

 

Taustana tutkimukselle oli kohdeyrityksen ja kirjallisuuden perusteella muodostettu näke-

mys siitä, että rakennushankkeiden aikataulujohtaminen on puutteellista ja erilaisia viiveitä 

aiheuttavia häiriötä rakennustyömailla tapahtuu erittäin paljon. Viiveistä huolimatta raken-

nushankkeet valmistuvat kuitenkin useimmiten aikataulun mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, 

että aiheutuneet viiveet saadaan kurottua pääasiassa hankkeiden aikana kiinni. Viiveiden ku-

romisesta aiheutuu kuitenkin aina kustannusvaikutus ja laaturiski. Toisaalta viiveet onnistu-

taan lähes poikkeuksetta kuromaan kiinni, joten aikatauluissa on oltava kiristyspotentiaalia. 

Yhtenä aikataulujohtamisen kehittämisen ja kiristyspotentiaalin käyttöönoton mahdollista-

vana viitekehyksenä kohdeyrityksessä nähtiin tutkimuksen aloituksen tunnusteluvaiheessa 

Kapeikkoteoria (Theory of Constraints, TOC). Samanaikaisesti kohdeyrityksessä pidettiin 

selvänä, että aikataulujohtamisen kehittämisen tueksi tarvitaan mittari, jolla pystytään mit-

taamaan hankkeen aikana syntyviä viiveitä. Kohdeyrityksessä nähtiin, että hankkeen kriitti-

nen polku määrittelee projektin keston, joten kohdeyrityksen käsityksen mukaan mittarilla 

pitää mitata kriittisellä polulla menetettyjä päiviä eli kriittisellä polulla tapahtuvia viiveitä. 

Kohdeyritys käynnisti kriittisen polun menetettyjen päivien mittaamisen, mutta hyvin nope-

asti kävi ilmi, että ymmärrys hankkeiden kriittisistä poluista oli puutteellista ja näin ollen 

mittari ei ollut luotettava. 

 

Tutkimuksen tunnusteluvaiheen aikana tavoitteet liittyivät pääasiassa TOC viitekehyksen 

potentiaalin tutkimiseen ja kriittisen polun mittarin luotettavuuden kehittämiseen. TOC vii-

tekehyksen soveltaminen oli aloitettu kohdeyrityksessä jo ennen tutkimuksen tunnusteluvai-

hetta. TOC viitekehyksen käyttöönoton negatiiviset vaikutukset hankkeilla olivat nähtävissä 

jo ennen varsinaisen tutkimustyön aloittamista, joten TOC:in analysoinnin osuutta tutkimuk-

sessa päätettiin vähentää jo tutkimuksen alkuvaiheessa. Kriittisen polun mittarin luotetta-

vaksi saattamisesta tuli pääasiallinen tutkimuksen painopiste tutkimuksen aloitusvaiheessa. 

Hypoteesina oli, että kriittisellä polulla menetettyjen päivien mittaamisella pystytään mittaa-

maan hankkeiden aikataulujohtamisen ja tuotannonohjauksen suorituskykyä. Hypoteesin 

mukaan mittarin luotettavuuden parantamiseksi pitää pystyä ensimmäiseksi määrittelemään 
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hankkeen kriittinen polku riittävän yksiselitteisesti. Lisäksi hypoteesin mukaan kriittisen po-

lun määrittelemisessä onnistuttaisiin kriittisen polun menetelmän (Critcal Path Method, 

CPM) avulla. Tutkimus käynnistettiin tämän hypoteesin pohjalta ja näihin asioihin lähdettiin 

hakemaan vastauksia. 

 

Tutkimustyön edetessä kävi selväksi, että CPM on kattavasti määritelty ja tutkittu viitekehys 

kriittisen polun määrittelemiseksi, mutta siitä huolimatta rakennushankkeen kriittisen polun 

määritteleminen on haastavaa. Lisäksi havaittiin, että CPM ei todennäköisesti sovellu viite-

kehyksenä kovinkaan hyvin rakennusalan tuotannonohjaukseen tai se ei ainakaan ole paras 

mahdollinen viitekehys tähän tarkoitukseen. Tämän seurauksena päätettiin laajentaa tutki-

muskenttää aikataulutusteorioiden osalta. Mukaan tutkimukseen otettiin CPM ja TOC viite-

kehysten lisäksi rakennusalan tarpeisiin räätälöity sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjes-

telmä (Location Based Management System, LBMS). LBMS teorian potentiaali nimen-

omaan tuotannonojauksen näkökulmasta vaikutti alusta lähtien huomattavalta. LBMS teo-

rian mukaan ottaminen, siinä havaittu potentiaali ja LBMS teorian toimintalogiikka aiheut-

tivat tarpeen arvioida uudelleen kriittisen polun asemaa suhteessa tuotannonohjauksen ja ai-

kataulujohtamisen onnistumiseen. Uudelleenarviointi oli tarpeellista, sillä LBMS viiteke-

hyksessä kriittinen polku ei ole järjestelmän keskiössä vaan järjestelmä pyrkii saavuttamaan 

sujuvan ja tehokkaan tuotannon muilla keinoin.  

 

Samanaikaisesti kun eri aikataulutusteorioita otettiin mukaan useampia ja tarkoitukseksi 

muodostui niiden soveltuvuuden arviointi rakennustuotantoon, nähtiin tarpeelliseksi myös 

määritellä tarkemmin rakennustuotannon tavoitetila. Tarve tavoitetilan määrittelylle muo-

dostui, jotta aikataulujohtamisteorioiden ominaisuuksia voitaisiin peilata toivottuun loppu-

tulokseen. Piti siis tietää, millainen tuotannon tila aikataulutusteorioiden avulla halutaan saa-

vuttaa.  

 

Edellä esitetty kuvaus tutkimuksen kehityskaaresta osoittaa hyvin, miten laajamittaisen ja-

lostusprosessin tuloksena tutkimuksen lopullinen suunta on löytynyt. Alkuperäinen hypo-

teesi kriittisen polun mittarin luotettavaksi saattamisen merkityksestä on kyseenalaistettu. 

Jopa koko kriittisen polun asema rakennustuotannon suorituskyvyn kehittämisessä on ky-

seenalaistettu. Lisäksi alkuperäisessä hypoteesissa esiin nostetun CPM teorian soveltuvuus 

on osoitettu ainakin osin haasteelliseksi ja CPM viitekehyksen soveltuvuutta rakennusalan 

tarpeisiin on päädytty tutkimaan rinnan muiden valittujen viitekehysten kanssa. Tutkimuk-

sessa on siten päädytty palaamaan ylemmälle tasolle tutkimaan eri aikataulujohtamisen vii-

tekehyksiä, niiden välisiä suhteita ja niiden keinoja edesauttaa rakennusyrityksen tuotannon 

suorituskyvyn parantamisessa. Myös aikataulujohtamisen ja tuotannonohjauksen suoritus-

kyvyn mittaaminen on edelleen validi ongelma. Sen osuutta tutkimuksessa on kuitenkin tie-

toisesti vähennetty merkittävästi. Nähtiin mielekkäämmäksi määritellä ensin, minkä teorian 

tai teorioiden yhdistelmällä tuotannon tavoitetila pyritään saavuttamaan, jolloin mahdollis-

tuu oikeiden asioiden huomioiminen mittarin määrittelyssä.  

1.3 Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymyk-
set 

Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen painopisteiden 

jalostuminen liittyvät vahvasti toisiinsa. Niiden jalostuminen onkin tapahtunut iteroivan pro-

sessin tuloksena. Ylätason tutkimusongelma on kuitenkin pysynyt samana koko tutkimus-

projektin ajan. Ylätason tutkimusongelma on rakennustuotannon suuri viiveiden määrä ja 
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rakennusalan vuosikymmeniä jatkunut epäonnistuminen tuottavuuskehityksessä, jolle yksi 

keskeinen syy on puutteet rakennushankkeiden tuotannonohjauksessa ja aikataulujohtami-

sessa.  

 

Täsmällisemmän tason tutkimusongelma on puolestaan jalostunut huomattavasti tutkimuk-

sen aikana. Tutkimuksen alkuvaiheessa täsmällinen tutkimusongelma oli määritelty melko 

tarkasti koskemaan kriittisellä polulla tapahtuneita viiveitä ja niiden mittaamista. Kohdeyri-

tyksessä varsinaiseksi ongelmaksi määriteltiin kriittisen polun viiveitä mittaamalla saatujen 

tulosten heikko laatu. Saadut tulokset eivät olleet yhdenmukaisia eivätkä luotettavia. Tämä 

tutkimusongelma oli jaettu useampaan osaan. 

 

Tutkimuksen suuntauksen yhteydessä havaittiin, että tutkimusongelma on itseasiassa jo 

ylemmällä tasolla eli aikataulujohtamisen viitekehysten ymmärtämyksen puutteessa. Tutki-

musongelmaa päätettiin laajentaa koskemaan eri aikataulujohtamisteorioita ja niiden keski-

näisiä suhteita. Samoin haluttiin selvittää eri teorioiden keinot edesauttaa tuotannon suori-

tuskyvyn parantamisessa eli tuotannon tavoitetilan saavuttamisessa. 

 

Lopullisen tutkimusongelman voi kiteyttää seuraaviin kolmeen kohtaan: 

 

1. Ymmärtämys rakennustuotannon tavoitetilasta on puutteellinen. Ei ymmärretä tarkasti 

mitkä tekijät tuotannossa kuvastavat hyvää virtausta, tehokkuutta ja sujuvuutta. 

2. Ymmärtämys keskeisimmistäkin aikataulujohtamisteorioista (CPM, LBMS ja CCPM) 

on puutteellinen. 

3. Ymmärtämys eri teorioiden tavasta edesauttaa tuotannon suorituskyvyn parantamisessa 

ja tuotannon tavoitetilan saavuttamisessa on puutteellinen. 

 

Tutkimuksen painopisteiden ja tutkimusongelmien jalostuttua nykyiseen muotoonsa, on 

syytä vielä kirkastaa tutkimuksen lopullista tavoitetta. Tutkimuksen päätavoite on määritty-

nyt seuraavaksi:  

 

Määritellä tuotannon tavoitetila sekä parhaiden teorioiden ja menetelmien yhdistelmä tuo-

tannon tavoitetilan saavuttamiseksi eli tuotannon suorituskyvyn parantamiseksi 

 

Tutkimusongelmien ja tutkimuksen tavoitteiden seurauksena muodostetut tutkimuskysy-

mykset ovat seuraavat: 

 

1. Millainen on rakennusalan tuotannon tavoitetila? 

1.1. Mitkä tunnusmerkit kuvaavat rakennusalan tuotannon tavoitetilaa parhaiten? 

2. Miten eri aikataulujohtamisen viitekehykset (CCPM, CPM ja LBMS) pyrkivät edesaut-

tamaan tuotannon tavoitetilan saavuttamista? 

2.1. Mitä tutkituilla viitekehyksillä todellisuudessa tarkoitetaan? 

2.2. Mitkä ovat merkittävimmät eroavaisuudet tutkittujen viitekehysten välillä? 

2.3. Miten tutkitut viitekehykset pyrkivät edesauttamaan tuotannon tavoitetilan saavut-

tamisessa parantaen tuotannon suorituskykyä? 

3. Mikä tai mitkä teoriat ja menetelmät soveltuvat parhaiten tuotannon tavoitetilan saavut-

tamiseen? 
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1.4 Tutkimuksen rajaus 

Rakennustuotannon määritelmien osalta tutkimuksessa pitäydytään Koskelan (2000) luo-

massa TFV-tuotantoteoriassa ja Sacksin (2016) määrittämässä PPO-virtausmallissa. Tuotan-

tofilosofioista mukaan on otettu Lean- ja TOC filosofiat, joita sovelletaan tuotannon tavoi-

tetilaa määriteltäessä. 

 

Aikataulujohtamisteorioiden osalta tutkimuksessa pitäydytään kolmen kohtalaisen hyvin 

tunnetun teorian ympärillä. Nämä ovat Kriittisen polun menetelmä (Critical Path Method, 

CPM), sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmän (Location Based Management Sys-

tem, LBMS) ja kapeikkoteorian (Theory of Constraints, TOC) pohjalta laadittu Kriittisen 

ketjun menetelmä (Critical Chain Project Management, CCPM). Aikatauluteorioiden osalta 

tässä työssä pitäydytään toimintaperiaatteiden ja -logiikoiden tasolla. Aikatauluteorioiden 

sisältämien algoritmien syvempi matemaattinen analysointi on rajattu ulos tästä työstä. Ky-

seisten viitekehysten valinta tutkimukseen perustellaan myöhemmin tässä tutkimusrapor-

tissa. 

 

Vaikka tutkimuksen alkuperäinen painopiste liittyi vahvasti kriittisen polun mittaamisen ja 

raportoinnin luotettavuuden kehittämiseen, lopullisessa rajauksessa mittaaminen on jäänyt 

pääosin pois tutkimuksesta. Itse mittarin ja raportointimenettelyn kehittäminen tulee tapah-

tumaan tämän diplomityön ulkopuolella. Sen sijaan tutkimuksen on tarkoitus omalta osal-

taan luoda edellytyksiä hyvän mittarin ja raportointimenettelyn kehittämiselle määrittele-

mällä tuotannon tavoitetila ja sinne pyrkimiseksi käytettävät teoriat ja menetelmät. Teorioi-

den ja menetelmien vertailun yhteydessä otetaan alustavasti kantaa myös mittaroinnin koh-

teisiin.  

1.5 Tutkimusmenetelmät 

1.5.1 Tutkimusmetodin valinta  

Tutkimusongelman ja tutkimuksen luonteen vuoksi tässä tutkimuksessa käytetään kvalitatii-

vista eli laadullista lähestymistapaa. Laadullisessa tutkimuksessa kontekstisidonnaisuus on 

olennainen tekijä ongelmien tai ilmiöiden ymmärtämisessä (Patton 2002, s. 39). Laadullisen 

lähestymistavan lisäksi tämä tutkimus on toteutettu case-tutkimuksen periaatteita sovelta-

malla. Tutkittavan kokonaisuuden eli tapauksen muodostaa kohdeyrityksen tuotanto ja tar-

kemmin kohdeyrityksen pyrkimys parantaa tuotannon suorituskykyä. Tapaustutkimus so-

veltuu parhaiten tilanteisiin, joissa pyritään saamaan mahdollisimman kattava ymmärtämys 

jostain kompleksisesta käytännön ilmiöstä (Meredith 1998). Myös Syrjälä ja Numminen 

(1988, s. 175) korostavat tapaustutkimuksen pyrkimystä saavuttaa syvällinen ymmärtämys 

yleistämisen sijaan. Tapaustutkimukselle ei kuitenkaan ole olemassa yleispätevää määritel-

mää. Tärkeintä on, että tutkittava kokonaisuus ja tutkimusaineisto muodostavat tapauksen. 

(Aaltola & Valli 2001, s. 159-160.) Myös Lukka (1999) toteaa, että tapaustutkimus on hyvin 

laaja käsite, joka voidaan jakaa useisiin alametodeihin. Tämän tutkimuksen suorituksessa on 

sovellettu case-tutkimuksen alametodeista konstruktiivista tutkimusta, joka on saanut suo-

siota niin liiketaloustieteen kuin tekniikankin tutkimusaloilla (Lukka 2001). 

 

Konstruktiiviselle tutkimukselle on tyypillistä rakentaa innovatiivisia konstruktiota, joiden 

avulla pyritään ratkaisemaan sellaisia käytännön toimintaan liittyviä ongelmia, joiden rat-
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kaiseminen koetaan tärkeäksi. Konstruktio itsessään on abstrakti käsite, jonka vuoksi hyvin-

kin monenlaiset konstruktiot kuten erilaiset mallit, diagrammit, suunnitelmat, organisaa-

tiorakenteet tai tuotteet ovat mahdollisia. Konstruktiivisella tutkimuksella pyritään tyypilli-

sesti joko luomaan uutta teoriaa tai jalostamaan aikaisempaa teoriaa. Ideaalitilanteessa kon-

struktiivisen tutkimuksen seurauksena tutkimuksen kohteena ollut tosielämän ongelma saa-

daan ratkaistua ja samanaikaisesti ratkaisu tuottaa sekä teoreettista että empiiristä kontribuu-

tiota. (Lukka 2001.) 

 

Konstruktiivisen tutkimuksen keskeiset elementit on esitetty kuvassa 1. Edellä mainitun käy-

tännöllisen tutkimusongelman lisäksi on tärkeää huomata, että ratkaisun eli konstruktion tu-

lee aina perustua aikaisemmalle teorialle. Konstruktion toimivuuden testaaminen kuuluu 

myös osaksi konstruktiivista tutkimusta. Tutkimuksen tieteellisen kontribuution kannalta 

myös tehtyjen empiirisien havaintojen ja konstruktioiden reflektointi takaisin teoriaan on 

olennaista. Konstruktiiviselle tutkimukselle on myös luonteenomaista, että tutkija ja tutki-

muskohde eli käytännön edustajat tekevät hyvin tiivistä yhteistyötä, jonka seurauksena ta-

pahtuu kokemuksellista oppimista. (Lukka 2000; Lukka 2001.) 

 

 
Kuva 1: Konstruktiivisen tutkimuksen elementit (mukailtu lähteestä Lukka 2001). 

 

Konstruktiivisen tapaustutkimuksen soveltamiseen päädyttiin tässä tutkimuksessa analysoi-

malla soveltuvia tutkimusmenetelmiä suhteessa tutkimusongelmaan, tutkimuskysymyksiin, 

tutkimuksen luonteeseen ja tavoitteisiin. Analyysin seurauksena konstruktiivisen tutkimuk-

sen nähtiin soveltuvan parhaiten tämän tutkimuksen tarpeisiin. Tämä tutkimus pyrkii, kon-

struktiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan, ratkaisemaan käytännön ongelman, joka on 

tämän tutkimuksen tapauksessa rakennusyritysten tuotannon heikko suorituskyky. Myös 

konstruktiiviselle tutkimukselle tyypillinen tutkijan aktiivinen osallistuminen ja toimiminen 

osana ongelman ratkaisuun pyrkivää tiimiä pätee tässä tutkimuksessa. Suorituskyvyn paran-

tamiseen tähtäävä konstruktio muodostetaan tukevalle tuotantoteorioiden ja aikataulujohta-

misteorioiden yhdistelmänä muodostettavalle teoreettiselle pohjalle, joka perustuu kirjalli-

suuskatsaukseen. Teoreettista pohjaa kuitenkin rikastetaan empiriaan perustuvilla havain-

noilla varsinaisen konstruktion aikaansaamiseksi. Konstruktion vahva teoriapohja ja toi-

saalta sen vaiheittainen rikastaminen empirialla muodostavat tutkimukselle iteratiivisen 

luonteen, joka on niin ikään tyypillistä konstruktiiviselle tutkimukselle (Lukka 2001; Kasa-

nen et al. 1993; Lukka & Tuomela 1998). Teorian ja empirian vuoropuhelusta johtuen tämän 

tutkimuksen voidaan myös sanoa noudattavan abduktiivisen päättelyn periaatetta, joka si-

sältää sekä induktiivisen että deduktiivisen päättelyn piirteitä (Grönfors 1985, s. 27-32). Toi-

sin sanoen tutkimuksen havaintoja ei yritetä pakonomaisesti sovittaa teoreettiseen viiteke-

hykseen eikä konstruktio toisaalta rakennu pelkkien empiiristen havaintojen varaan, vaan 

molemmat tulevat huomioiduiksi (Dubois & Gadde 2002a). 
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Tarkemmin konstruktiivista tutkimusta kuvattaessa Lukka (2001) havainnollistaa etenemi-

sen seitsemänvaiheisen tutkimusprosessin muotoon mukaillen lähteitä (Kasanen et al. 1993; 

Lukka & Tuomela 1998). Edellä mainittu tutkimusprosessi on havainnollistettu kuvassa 2.  

 

 
Kuva 2: Konstruktiivista tutkimusta kuvaava teoreettinen tutkimusprosessi (mukailtu lähteestä Lukka 2001). 

 

Teoreettisen tutkimusprosessin mukaan ensimmäisessä vaiheessa olennaisinta on löytää 

konstruktiivisen tutkimuksen kannalta relevantti ongelma, joka liittyy vahvasti käytännön 

ongelmiin ja sille on samanaikaisesti löydettävissä teoreettinen perusta. Muilta osin aiheva-

linnassa pätevät samat periaatteet kuin yleisemminkin tutkimusaiheen valinnassa eli pitää 

pyrkiä löytämään alianalysoitu ja suuren potentiaalin omaava tutkimusaihe. Toisen vaiheen 

tarkoitus on selvittää mahdollisuudet pitkäaikaisen tutkimusyhteistyön käynnistämiseen, 

sillä konstruktiivisen tutkimuksen suorittaminen kestää yleensä useista kuukausista jopa 

useisiin vuosiin. Olennaista tässä vaiheessa on myös sopia yhteiset pelisäännöt niin tutki-

muksen suorittamisen kuin tulosten julkaisunkin osalta. Kolmannessa vaiheessa olennaista 

on luoda mahdollisimman kattava ymmärtämys tutkimuskohteesta sisältäen tutkimuskoh-

teen nykytilan, ongelmien ja tavoitteiden ymmärtämisen. Yleensä tämä vaihe muistuttaa mo-

nilta osin kenttätutkimusta perustuen esimerkiksi havainnointiin, haastatteluihin ja aineisto-

analyysiin. Samalla pitää varmistua, että tutkijalla on tiedossaan aikaisemmat aiheeseen liit-

tyvät teoriat, joiden varaan konstruktio tullaan rakentamaan ja joihin saatuja tuloksia ja ha-

vaintoja tullaan reflektoimaan. Tutkimusprosessin neljännessä vaiheessa on tarkoitus muo-

dostaa ongelman ratkaiseva konstruktio innovoinnin tuloksena. Konstruktion muodosta-

mista ohjaa myös vaatimus sen teoreettisesta kontribuutiosta. Tämän vaiheen toteutus itses-

sään on melko löyhästi määritelty. Olennaista kuitenkin on, että innovoinnissa merkittävä 

rooli on sekä tutkijalla että käytännön tekijöillä ja innovointiprosessi on luonteeltaan itera-

tiivinen. Viidennessä vaiheessa suunniteltu konstruktio toteutetaan ja sille teetetään erään-

lainen markkinatesti kokeilemalla käytännön toimivuutta. Kuudennen vaiheen tarkoitus on 

pohtia tutkimuksen myötä läpikäytyä oppimisprosessia ja tuloksia. Mielenkiintoista voi olla 

myös tulosten mahdollisen laajemman hyödynnettävyyden pohtiminen ja analysointi. Tässä 

yhteydessä on tärkeää myös huomata, että toimimattomaksikin osoittautuva konstruktio voi 

luoda arvokasta kontribuutiota sekä teorian että käytännön näkökulmista. Viimeisen vaiheen 

tarkoituksena on arvioida tutkimuksen teoreettinen kontribuutio. Useimmiten tieteellisen 

kontribuution arviointi tapahtuu reflektoimalla läpikäytyä tutkimusprosessia ja saatuja tu-

loksia aikaisempaan teoriaan. (Lukka 2001; Kasanen et al. 1993; Lukka & Tuomela 1998.) 

 

Tämä tutkimus noudattaa pääpiirteissään edellä esitettyä tutkimusprosessia. Kuitenkin tut-

kimuksen opinnäytetyöluonteesta ja -laajuudesta johtuen joitakin muutoksia on tehty. En-

sinnäkin tutkimusprosessin kaksi ensimmäistä vaihetta on suoritettu päinvastaisessa järjes-

tyksessä kuin Lukka (2001) esittää. Aivan ensimmäiseksi selvitettiin tutkimusyhteistyömah-

dollisuudet kohdeyrityksen kanssa ja relevantti tutkimusongelma määriteltiin vasta sen jäl-

keen yhdessä kohdeyrityksen kanssa. Toinen eroavaisuus liittyy tutkimusprosessin kohtaan 

viisi. Tässä tutkimuksessa tutkimusprosessin kohdan viisi painoarvoa päätettiin vähentää 

tutkimuksen opinnäytetyölaajuuteen vedoten. Päätettiin, että laadittavan konstruktion varsi-

nainen käytännön testaaminen toteutetaan tästä tutkimuksesta erillisenä. Kuitenkin pieni-
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muotoinen markkinatesti suoritetaan myös tämän tutkimuksen puitteissa hakemalla asian-

tuntijatason näkemyksiä ja palautetta laaditusta konstruktiosta. Nämä poikkeamat huomioi-

den, voidaan tämän tutkimuksen tutkimusprosessi havainnollistaa kuvan 3 mukaisesti. 

 

 
Kuva 3: Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi. 

1.5.2 Aineisto ja analyysimenetelmät 

Tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaminen on perustunut pääasiassa kir-

jallisuuskatsaukseen. Empiirisen tiedon hankintaan on puolestaan käytetty useita rinnakkai-

sia case-tutkimukseen soveltuvia menetelmiä, mikä on luonteenomaista tapaustutkimuksille 

(Saaranen-Kinnunen & Eskola 2007, s. 185). Useita rinnakkaisia tiedonkeruumenetelmiä 

käytettiin, jotta saatiin mahdollisimman kattava kokonaiskuva kohdeyrityksen muodosta-

masta empiriasta. Toinen syy useiden tiedonkeruumenetelmien ja aineistotyyppien hyödyn-

tämiselle oli triangulaation varmistaminen, joka on olennainen tekijä tutkimuksen luotetta-

vuuden kannalta (Voss et al. 2002). 

 

Merkittävä osa empiriasta perustuu tutkijan kohdeyrityksessä tekemään havainnointiin. Sel-

vyyden vuoksi todettakoon vielä, että tutkija työskenteli koko tutkimuksen ajan kiinteänä 

osana tiimiä, jonka tehtäväkenttään kohdeyrityksen aikataulujohtamisen kehittäminen osana 

tuotannon suorituskyvyn parantamista kuuluu. Havainnoinnin seurauksena saatu kokemus-

peräinen aineisto on siis hyvin laaja. Tämän lisäksi samaa kohdeyrityksen tiimiä hyödynnet-

tiin tutkimuksen aikana myös erilaisissa pääasiassa pari- tai ryhmätyöskentelynä järjeste-

tyissä ongelmanratkaisutilaisuuksissa. Kolmantena empiirisen tiedon keruumenetelmänä 

käytettiin kohdeyrityksen olemassa olevaan dokumentaatioon ja toisaalta myös tutkimuksen 

aikana kerättyyn raportointitietoon perehtymistä. Neljäs empiirisen tiedon keruumenetelmä 

oli kohdeyrityksessä suoritetut haastattelut. 

 

Haastattelujen rooli tässä tutkimuksessa jätettiin tietoisesti verrattain pieneksi muun empi-

rian ollessa hyvin laaja. Haastatteluiden tarkoitus oli ensisijaisesti vahvistaa teorian ja muun 

empirian pohjalta tehtyjen olettamien oikeellisuus ja vasta toissijaisesti vahvistaa empiriaa 

entisestään. Haastattelut päätettiin toteuttaa puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Tee-

mahaastattelu on ollut suomen suosituin laadullisessa tutkimuksessa käytetty tiedonkeruu-

menetelmä (Hirsijärvi & Hurme 2001). Teemahaastattelun ominaispiirteisiin kuuluu haas-

tattelutilanteen mahdollisimman keskustelunomainen luonne. Keskustelun omaisesta luon-

teesta huolimatta haastattelija ohjaa keskustelua saadakseen vastaukset tiettyihin ennalta 

suunniteltuihin kysymyksiin. Teemahaastatteluja varten on tyypillisesti laadittu etukäteen 

karkea runko, joka käsittää haastatteluun sisältyvät teemat ja vaihtelevan määrän täsmentä-

viä kysymyksiä. Teemahaastatteluissa kaikkien haastateltavien kanssa käsitellään lähtökoh-

taisesti samat teemat, mutta teemakohtaisen käsittelyn laajuus ja teemojen käsittelyjärjestys 

voivat vaihdella. (Aaltola ja Valli 2001, s. 27; Eskola ja Vastamäki 2007, s. 27-28.)  

 

Teemahaastatteluihin päädyttiin sen vuoksi, että vahvoista pohjaolettamista ja muusta em-

piriasta huolimatta haluttiin varmistua, että haastateltavat pystyvät tuomaan omaan koke-

mukseensa perustuen tärkeäksi näkemänsä asiat esille mahdollisimman vapaasti. Toisin sa-

noen haluttiin varmistua, että muun empirian ja teorian perusteella muodostetut näkemykset 
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eivät liiaksi ohjaa keskustelua. Teemahaastatteluita pidettiin yhteensä kolme kappaletta ja 

ne kaikki toteutettiin kasvokkain käytyinä kahden keskeisinä keskustelunomaisina tilaisuuk-

sina kohdeyrityksen pääkonttorilla. Haastattelija oli laatinut tutkimuskysymysten, muun em-

pirian ja teorian perusteella haastattelurungon, joka kattoi käsiteltävät teemat ja jokaisen tee-

man alle muutamia tarkentavia kysymyksiä, joita käytettiin tarpeen mukaan keskustelun oh-

jailemisessa ja tiettyihin asioihin pureutumisessa. Haastateltaviksi henkilöiksi valikoitiin 

kohdeyrityksen rakennusliiketoiminnan johtaja, tuotantojohtaja ja tuotannon kehityspääl-

likkö. Haastatteluilla haluttiin ennen kaikkea vahvistusta kohdeyrityksen tuotannon tavoite-

tilaa koskeviin olettamiin ja samalla kysyttiin myös haastateltavien näkemyksiä tärkeistä 

keinoista tavoitteen saavuttamiseksi aikataulujohtamisen näkökulmasta. Kyseisten henkilöi-

den valintoihin päädyttiin, koska he edustavat kattavasti kohdeyrityksen tuotannon kehityk-

sestä ja operatiivisesta toiminnasta vastuullisia henkilöitä ja heillä kaikilla on taustalla 

vankka tuotantokokemus. Haastateltavien henkilöiden vastuullisten avainroolien takia haas-

tateltavien yhteistä näkemystä voidaan pitää kohdeyrityksen näkemyksenä, vaikka ne eivät 

välttämättä edustakaan laajasti kaikkien yrityksen toimijoiden mielipiteitä. Haastateltavien 

tuotantotaustasta johtuen voidaan puolestaan olettaa, että heillä on myös vahva ymmärtämys 

toimivista aikataulujohtamismenetelmistä. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja nauhoittami-

nen oli tiedossa kaikilla haastateltavilla. 

 

Kvalitatiivisen aineiston analysoinnin pääasiallinen tarkoitus on lisätä sen informaatioarvoa 

muodostamalla aineistosta selkeä ja tiivis kokonaisuus (Eskola & Suoranta 2008, 137). Tut-

kijan havainnoinnin, ryhmätyöskentelyn ja dokumentaation avulla hankitun aineiston analy-

sointi on perustunut pääasiassa tutkijan tekemiin tulkintoihin. Tulkinnat noudattavat abduk-

tiivisen päättelyn periaatteita eli empiirisiä havaintoja on tulkittu suhteessa teorian kautta 

hankittuun tietämykseen ja päinvastoin. Analyysin yhteydessä on rikastettu sekä teoreettista 

että empiiristä ymmärtämystä. Teemahaastatteluaineisto on puolestaan analysoitu teemoit-

telemalla, joka on yleinen teemahaastatteluaineiston analysointitapa. Teemat muodostettiin, 

teemoittelulle tyypillisesti, haastattelurunkoa mukaillen. Haastattelurungon teemoja täyden-

nettiin muutamalla haastatteluissa esiin nousseella uudella teemalla. Teemoittelussa olen-

naista on yleensä haastatteluiden väliset yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006; Hirsjärvi ja Hurme 2001, 173.) Myös teemoittelu tapahtuu erään-

laisena teorian ja empirian vuoropuheluna vahvistaen entisestää tutkimuksen teoriasidon-

naista luonnetta (Eskola ja Suoranta 2008, 175). Teemoitteluanalyysin luonteesta johtuen 

aineistoa ei litteroitu sanasta sanaan. Teemoittelun kannalta olennaista on, mitä haastateltava 

sanoo asiakokonaisuutta koskien eikä, miten haastateltava asiansa sanoo. (Saaranen-Kaup-

pinen & Puusniekka 2006.) Tämän vuoksi haastatteluaineistot purettiin nauhoituksilta aino-

astaan tiiviiksi litteroinniksi, josta aineiston analysointia jatkettiin jakamalla se teemojen 

mukaisesti.  

1.6 Tutkimusraportin rakenne 

Tämä tutkimusraportti sisältää yhteensä kuusi lukua. Tutkimusraportin rakenne on esitetty 

oheisessa taulukossa 1.  
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Taulukko 1: Tutkimusraportin rakenne karkeasti 

 
 

Luku 1 sisältää johdannon, jonka ensimmäisen osan pääpaino on tutkimusongelman, tutki-

muksen tavoitteen ja tutkimuskysymysten määrittelyssä sekä siinä, miten ne ovat kehittyneet 

tutkimuksen aikana. Johdannon toinen osakokonaisuus käsittelee tutkimusmetodin valinnan 

sekä aineiston keruun ja analysoinnin. Johdannon jälkeen luvussa 2 tutkitaan kirjallisuuteen 

perustuen rakennusalan tuotantoteorioita, jotka muodostavat tutkimuksen ensimmäisen teo-

riakokonaisuuden. Tämän jälkeen luvussa 3 tutkitaan, edelleen kirjallisuuteen pohjautuen, 

rakennusalan aikataulujohtamisteorioita, jotka muodostavat tämä työn toisen teoriakokonai-

suuden. Teoriakokonaisuudet ja niiden sisältö on havainnollistettu karkealla tasolla kuvassa 

4. 

 

 
Kuva 4: Tutkitut teoriakokonaisuudet karkealla tasolla. 

 

Luvussa 4 siirrytään tutkimuksen empiirisen toimintaympäristön määrittelyyn eli kohdeyri-

tykseen esittelyyn, kohdeyrityksen aikataulujohtamisajattelun kehittymiseen, aikataulujoh-

tamisen nykytilaan ja tuotannossa havaittuihin ongelmiin aikataulujohtamisen näkökul-

masta. Luvun 4 päätteeksi määritellään ensimmäisen teoriakokonaisuuden ja tutkimuksen 

empirian perusteella kuvan 5 mukaisesti kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila. 
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Kuva 5: Empirian ja tutkittujen tuotantoteorioiden perusteella muodostetaan kohdeyrityksen tuotannon tavoi-

tetila ja tavoitetilan tunnusmerkistö. 

 

Luvussa 5 vertaillaan tutkittuja aikataulujohtamisteorioita keskenään kirjallisuuteen ja em-

piriaan perustuen. Samalla analysoidaan jokaisen vertaillun osa-alueen kautta tutkittujen ai-

kataulujohtamisteorioiden soveltuvuus suhteessa kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilaan. 

Toisin sanoen soveltuvuuden arvioinnissa huomioidaan tutkimuksen empiria ja työn kum-

matkin teoriakokonaisuudet. Teemoittain suoritetun analysoinnin perusteella esitetään lu-

vussa 6 parhaiden teorioiden ja menetelmien yhdistelmä suhteessa kohdeyrityksen tuotan-

non tavoitetilaan. Kuvassa 6 on havainnollistettu teorioiden ja empirian välistä suhdetta. 

 

 
Kuva 6: Teoriakokonaisuuksien ja empirian suhde tutkimuksen pääasiallisen tuloksen kanssa. 

 

Alla kuvassa 7 on esitetty toinen tapa kuvata empirian ja teoriakokonaisuuksien suhdetta 

toisiinsa. 

 

 
Kuva 7: Tuotantoteorioiden, aikataulujohtamisteorioiden ja empirian välinen suhde tutkimuksen konstruktion 

luonnissa.  
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2 Tuotantoteoriat rakennusalalla 

2.1 Rakennusalan tuottavuudesta ja tuotantoteorioista 

Rakennusalan tuottavuuden olennaiset osatekijät, tuotannon suorituskyky, sujuvuus ja vir-

taus, ovat termeinä erittäin tuttuja ja ne toistuvat usein sekä alan akateemisissa että kaupal-

lisissa yhteyksissä. Termien yleisyydestä huolimatta, niitä ei ole kuitenkaan kyetty määrit-

telemään yksiselitteisesti, vaan määritelmiä on useita tuotantoteoriasta riippuen ja jopa tuo-

tantoteorioiden sisällä (Koskenvesa & Koskela 2012, s. 3). Eri aikakausina laaditut tuotan-

toteoriat poikkeavat jo lähtökohdiltaan merkittävästi toisistaan ja näin ollen asettavat erilai-

set vaatimukset systeemeille, minkä vuoksi myös eri tuotantosysteemin tuottavuus koostuu 

eri asioista. Varsinaista yhteisymmärrystä alalla ei ole tällä hetkelläkään siitä, mikä tuotan-

toteorioista on kaikista soveltuvin ja miten tuottavuus, tehokkuus tai tuotannon sujuvuus yli-

päänsä pitäisi määritellä rakennusalan tuotannon suorituskyvyn näkökulmasta (Bølviken & 

Koskela 2016).  

 

Tässä työssä rakennustuotannon suorituskykyä, sujuvuutta ja virtausta lähestytään erilaisten 

tuotantoteorioiden kautta. Kuvassa 8 on esitetty tässä luvussa käsiteltävien tuotantoteorioi-

den ja -filosofioiden muodostama kokonaisuus. Ensimmäinen käsiteltävä tuotantoteoria on 

Koskelan (2000) kehittämä niin sanottu TFV (Transformation, Flow ja Value) -tuotantoteo-

ria, joka kokoaa yhteen kolme aiemmin erillisenä nähtyä tuotantoteoriaa. TFV-tuotantoteo-

rian osista ensimmäisenä käsitellään kaikista perinteisin panoksiin ja tuotoksiin perustuva 

muunnosmalli (Transformation, T). Toiseksi käsitellään virtausajattelu (Flow, F) ja kolman-

neksi arvontuottomalli (Value, V). Tämän jälkeen käsitellään toisena kokonaisuutena niin 

kutsuttu PPO (portfolio, prosessi ja toiminto) -virtausmalli, joka on eräs kohtalaisen uusi 

rakennusalan virtausta koskeva määritelmä. Kolmas käsiteltävä kokonaisuus on Kapeikko-

teoria (Theory Of Constraints), joka liittyy hyvin vahvasti virtausajatteluun. Neljäntenä tut-

kitaan Lean tuotantofilosofiaa, joka liittyy vahvasti virtaus- ja arvontuottonäkökulmiin.  

 

 

 
Kuva 8: Luvussa 2 käsiteltävien tuotantoteorioiden muodostama kokonaisuus. Punaiset nuolet kuvastavat 

PPO-mallin sekä Lean- ja TOC-filosofian suhdetta TFV-tuotantoteoriaan. 
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2.2 TFV tuotantoteoria 

2.2.1 Muunnos (Transformation, T) 

Muunnosmalli (Transformation, T) on ollut dominoiva tuotantoteoria 1900-luvun alusta al-

kaen. Muunnosprosessi perustuu nimensä mukaisesti systeemissä tehtävälle muunnokselle 

eli esimerkiksi valmistavassa teollisuudessa kysymys on raaka-aineiden muuttamisesta lop-

putuotteeksi. Perinteisesti muunnosmalli on nähty niin sanottuna mustalaatikko (Black Box) 

-mallina eli itse muunnosprosessi on nähty erillisenä ”mustassa laatikossa” tapahtuvana pro-

sessina ja teorian pääpaino on ollut systeemiin syötetyissä panoksissa ja systeemistä ulos 

saatavissa tuotoksissa. Tällaisessa tuotantosysteemissä alku- ja lopputilanteen välinen aika 

jää hyvin vähälle huomiolle (Bølviken & Koskela 2016, s. 4-6). Muunnosprosessin tehok-

kuuden määrittelee systeemistä saatavan tuotoksen ja systeemiin vietävän panoksen välinen 

suhde. Panoksilla tässä yhteydessä tarkoitetaan käytännössä erilaisia systeemiin vietäviä re-

sursseja, jotka tarvitaan lopputuotteen muodostamiseksi. (Koskela 2000 s. 38, 40- 45, 49.) 

 

Hyvin nopeasti muunnosprosessin kehittyessä muodostui käsitys siitä, että muunnosproses-

sin pääasiallinen tarkoitus on minimoida muunnosprosessin kustannukset, koska kustannus-

ten minimointi on käytännössä muunnosmallissa synonyymi systeemin tehokkuuden paran-

tamiselle. Muunnosprosessin tehostamiseksi prosessia alettiin pilkkoa pieniin erikoistunei-

siin osaprosesseihin. Muunnosprosessin kustannusten ja tehokkuuden nähtiin muodostuvan 

suoraan osaprosessien summana, joten kehittämällä osaprosessien tehokkuus äärimmilleen 

nähtiin myös saavutettavan maksimaalinen muunnosprosessin tehokkuus. Osaprosessien te-

hokkuuden kehittäminen perustui erikoistumiselle eli yhdelle osaprosessille jäi erittäin ka-

pea-alainen osa-alue muunnosprosessista. Tällä keinolla osaprosessien tehokkuus pystyttiin 

kehittämään korkealle tasolle. Ensinnäkin voitiin valita osaprosessilla käytettävät resurssit 

osaprosessin vaatiman taitotason perusteella eli yksinkertaisia osuuksia voitiin teettää hal-

vemmilla resursseilla. Samaan aikaan resurssien erikoistuminen hioi resurssien osaamista ja 

tehokkuus parani tätäkin kautta. Osaprosessien tehostamisessa yksi merkittävä tekijä on osa-

prosessien riippumattomuus toisistaan. Jotkin osaprosessit ovat luonnostaan toisistaan riip-

pumattomia, mutta todellisuudessa tarvitaan lähes aina puskureita osaprosessien välille te-

kemään niistä toisistaan riippumattomia. Näin ollen puskureiden käyttö on myös olennainen 

osa muunnosprosessin tehostamista.  (Koskela 2000 s. 41-45, 49.) 

 

Rakennusalan tuottavuutta on perinteisesti määritelty kolmella eri tasolla, joista kaikki pe-

rustuvat yllä kuvatun kaltaisille muunnosprosesseille. Tuottavuuden määrittäminen muun-

nosmallissa tapahtuu käytännössä panosten ja tuotosten välisiä suhteita mittaamalla. Yläta-

son käsite on ollut niin kutsuttu kokonaistehokkuus (total factor productivity, TFP), joka 

huomioi kaikkien systeemistä saatavien tuotosten ja kaikkien systeemiin vietyjen panosten 

välisen suhteen. TFP:tä voidaan käyttää esimerkiksi politiikan teon välineenä tai valtion kil-

pailukykyä arvioitaessa. Toinen tapa on ollut projektikohtainen kokonaistuottavuus (total 

productivity, TP), joka nimensä mukaisesti huomioi projektista saatavien tuotosten ja pro-

jektille annettavien panosten suhteen kokonaisuudessaan. TP menetelmää voidaan käyttää 

sekä julkisen että yksityisen sektorin toimesta hankkeiden tuottavuuden mittaamiseksi. Kol-

mas tapa on niin kutsuttu tehtäväkohtainen tehokkuus, jonka tarkoituksena on käytännössä 

mitata työvoiman tehokkuutta eli tuotosta suhteessa työpanokseen. (Arditi & Mochtar 2000, 

s. 15.) Tilastokeskus käyttää puolestaan eri toimialojen tuottavuuskehitystä analysoitaessa 

niin kutsuttuja KLEMS-tyyppisiä tuottavuuslukuja, jotka perustuvat kokonaistuotokseen ja 

arvonlisäykseen. KLEMS tunnusluvut muodostetaan niin ikään kokonaistuottavuudelle ja 
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työn tuottavuudelle. Kokonaisutuottavuutta laskiessa tilastokeskus huomioi pääoman, työn 

ja välituotepanosten vaikutukset kokonaistuottavuuteen. Lisäksi määritellään työn tuotta-

vuuden kasvua kuvaavat tunnusluvut osatekijöineen. Työn tuottavuuden laskemisessa huo-

mioidaan pääomaintensiteetin, välituotepanosintensiteetin ja työpanoksen rakennemuutok-

sen vaikutukset kokonaistuottavuuteen. (Tilastokeskus 2017.) 

 

Perinteisten tuottavuuden käsitteiden ja muunnosmallin avulla ei ole kuitenkaan kyetty pit-

kään aikaan merkittävään tuottavuuden parantamiseen etenkään rakennusalan kontekstissa 

(Koskenvesa & Koskela 2012, s. 3). Yhtenä syynä tuottavuuden kehityksen epäonnistumi-

selle on nähty rakennusalan tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden kuten työvoiman, konei-

den ja laitteiden, materiaalien, tuotantomenetelmien ja työmaajohdon suuri määrä sekä val-

mistavasta teollisuudesta huomattavasti poikkeava ja epästabiilimpi tuotantosysteemi (Ar-

diti & Mochtar 2000, s. 15). Rakentamisen tuotantosysteemin poikkeavuus alkaa jo liiketoi-

mintatasolta. Systeemin monimutkaisuutta ja epästabiiliutta kasvattavat muun muassa ali-

urakoinnin suuri rooli tuotannossa. Aliurakoinnin vaikutus korostuu, jos käytetään niin sa-

nottuja perinteisiä hankintamalleja eli aliurakoitsijavalinta perustuu pääasiassa hintakilpai-

lulle. Perinteiset hankintamallit puolestaan johtavat siihen, että tyypillisesti hankkeen toteut-

tava tiimi ei tunne toisiaan entuudestaan, jolloin hyvän yhteistyön ja yhteisten toimintatapo-

jen muodostamisessa kestää parhaimmassakin tapauksessa merkittävä osa projektin kes-

tosta.  

 

Laajan ja monimutkaisen kokonaisuuden sekä tuottavuuden kehittymättömyyden vuoksi 

viime vuosikymmeninä on tehty useita erilaisia koko rakentamisen systeemiä koskevia mää-

ritteitä ja muunnosmallia on haastettua useammallakin vaihtoehtoisella lähestymistavalla, 

joista seuraavaksi käsitellään arvontuotto- ja virtausmallit. 

2.2.2 Virtaus (Flow, F) 

Virtausajattelu on noussut todelliseksi haastajaksi muunnosmallille länsimaissa 1980-luvun 

alusta alkaen (Bølviken & Koskela 2016). Esimerkiksi Ohno (1988), Shingo (1988 ja 1989) 

sekä Womack ja Jones (1990) ovat aikaisimpia virtausajattelua tutkimuksellisesti edistäneitä 

henkilöitä länsimaissa. Virtausajattelun voidaankin sanoa olevan lähtöisin Lean ja JIT ajat-

telua kannattavasta leiristä. Valmistavan teollisuuden toimintaympäristössä virtaus on paljon 

tutkittu ja hyvin määritelty termi. Virtauksen määrittelyn ja kehittämisen valmistavan teolli-

suuden toimintaympäristössä voidaan sanoa olevan rakentamisen toimintaympäristöä yksin-

kertaisempaa. Valmistavan teollisuuden toimintaympäristössä tyypillisesti tuotantolinjasto 

on stabiilissa sijainnissa ja järjestyksessä pysyvä systeemi ja valmistettavat yksiköt virtaavat 

systeemin läpi aina raaka-aineesta valmiiseen tuotteeseen. Valmistavassa teollisuudessa vir-

taus jakautuu tyypillisesti kahteen osaan, prosessien ja toimintojen virtaan, joista prosessien 

virralla tarkoitetaan tuotteen valmiusasteen kehittymistä tuotantolinjalla ja toimintojen vir-

ralla yksittäisillä työstöpisteillä tehtäviä toimenpiteitä (Sacks 2016, s. 642). Aikaisemmin 

muunnosmallia käytettäessä prosessien virtaus oli jätetty täysin huomiotta, mutta virtaus-

ajattelun myötä todettiin, että kumpaakaan virtauksen tyyppiä ei saa unohtaa (Shingo 1988; 

Shingo & Dillon, 1989, s 2).  

 

Rakennusalalla puolestaan ei ole olemassa yleispätevää virtauksen määritelmää vaan määri-

telmät vaihtelevat tuotantosysteemin määritelmästä ja lähteestä riippuen (Sacks 2016, s. 642-

644). Muun muassa Ballard (2000) pelkistää Last Planner systeemin yhteydessä virtauksen 
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informaation ja materiaalien virtaan tuotannon yksiköissä. Sacks (2016) pitää Ballardin mää-

ritelmää valmistavan teollisuuden näkökulmasta hyvänä, mutta hänen mukaansa se ei ver-

taudu kovinkaan hyvin rakennusprojekteihin. Huono vertautuvuus johtuu siitä, että tuotan-

non yksikölle ei löydy vertautuvaa osaa rakennustuotannosta, koska rakennusalan tuote ei 

varsinaisesti liiku. Kenley ja Seppänen (2009) puolestaan esittävät, että tuotannon yksikön 

virtausta vastaava käsite rakennusalan kontekstissa olisi sijaintien suhteellinen virtaus. Sacks 

(2016) kiinnittää huomion siihen, että Kenley ja Seppänen (2009) eivät kuitenkaan määrit-

tele hyvää virtausta tarkasti vaan tyytyvät vain toteamaan, että hyvä virtaus synnyttää koko 

hankkeen kannalta hyvän lopputuloksen (Kenley & Seppänen 2009, s.354). Sen sijaan Ken-

ley ja Seppänen (2009) määrittelevät huonon virtauksen tunnusmerkistön, johon sisältyy 

työpakettien epäjatkuvuus, lohkojärjestyksen muuttaminen suunnitellusta ja saman työpake-

tin tekeminen useammassa sijainnissa samanaikaisesti. Tätä huonon virtauksen tunnusmer-

kistöä Sacks (2016, s. 647) pitää hyödyllisenä, mutta kritisoi prosessivirran ja toimintovirran 

menevän sekaisin tässä määritelmässä. Sacks (2016) tarjoaa niin kutsuttua PPO-mallia 

eräänä vaihtoehtona rakennusalan virtauksen määrittelemiseksi. PPO-malliin perehdytään 

tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

2.2.3 Arvonluonti (Value, V) 

Levitt (1960) havainnollisti arvonluonti- ja muunnosmallin eroa jo 1960- luvulla muun mu-

assa toteamalla, että arvonluontimallissa asiakkaalle markkinoidaan tuotosta asiakkaan nä-

kökulmasta eli pyritään ratkaisemaan asiakkaan tarve, kun taas muunnosmallin mukaan asi-

akkaalle myydään tuotetta myyjän intressien mukaisesti eli käytännössä myyjä pyrkii muut-

tamaan tuotokset rahaksi. Drucker (1989) jatkoi tästä toteamalla, että koko yrityksen tulos 

tulee yrityksen ulkopuolelta eli liiketoiminnan pitää johtaa tyytyväiseen asiakkaaseen. Li-

säksi Drucker totesi, että yrityksen sisällä synnytetään ainoastaan kustannuksia. Toisin sa-

noen arvonluontimalli perustuu täysin asiakkaan ja yrityksen väliseen suhteeseen. Asiakas 

kohdistaa odotuksia yritykselle ja yrityksen tehtävä on parhaalla mahdollisella tavalla täyttää 

asiakkaan odotukset.  

 

Arvonluonnin mahdollistaminen perustuu useille systeemin ominaisuuksille. Ensimmäinen 

konkreettinen edellytys on onnistuminen asiakkaan vaatimusten haltuunotossa (require-

ments capture). Tarkoittaen sitä, että asiakkaalta saadaan haltuun kaikki sekä selkeät että 

piilevät vaatimukset. Toinen edellytys on vaatimusten virtaus systeemissä (requirements 

flow-down), jolla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan vaatimukset ”valuvat” jokaiseen valmis-

tusprosessin osaan oikea-aikaisesti ja niiden vaikutukset päätyvät osaksi lopputuotetta. Kol-

mas edellytys on vaatimusten kattavuus (Comprehensive requirements), jonka mukaan tulee 

varmistua siitä, että asiakkaan vaatimukset täyttävät heidän kaikki tarpeensa sekä tuotteen, 

palvelun, että toimituksen osalta. Neljäs edellytys on tuotantosysteemin kyvykkyys vastata 

asiakkaan tarpeisiin eli tuotantosysteemi ei saa olla liian jäykkä tai tiettyyn kombinaatioon 

sidottu. Viides ja samalla viimeinen tässä yhteydessä esitelty edellytys arvontuotolle on kyky 

mitata arvontuottoa, esim. asiakastyytyväisyyden kautta. (Koskela 2000, s. 79-81.) 

2.2.4 TFV Tuotantoteoria osa-alueiden kokoajana 

Koskelan (2000) väitöskirjassaan esittelemä TFV-malli pyrkii yhdistämään aikaisemmin 

erillisinä nähdyt kolme tuotannon osa-aluetta muunnoksen (transformation, T), virtauksen 

(flow, F) ja arvontuoton (value, V). Osa-alueet itsessään on esitelty tarkemmin aikaisem-

missa alaluvuissa. Tässä alaluvussa on tarkoitus tarjota tiivis katsaus TFV-tuotantoteorian 

toimintaperiaatteeseen osa-alueiden kokoajana.  
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Perinteisissä muunnosmalleissa suurin ongelma liittyy niiden puutteeseen huomioida pro-

sessin arvoa tuottamattomat osat eli osat, joissa muunnosta ei tapahdu. Näitä osia voidaan 

kutsua myös hukaksi. Tällaisia prosessin osia ovat muun muassa siirrot, tarkastukset ja odot-

telu ja tekevinään oleminen. (Bølviken et al. 2014.) Samoin TFV-mallin näkökulmasta on 

ongelmallista ajatella, että tehokas muunnos olisi itsessään arvokasta, koska todellisen arvon 

määrittelee vasta asiakas. Tämän vuoksi rakennustuotanto pitää Koskelan (2000) mukaan 

nähdä samanaikaisesti muunnoksena, virtauksena ja arvontuottona. Virtausnäkökulman 

avulla saadaan kattavampi näkemys prosessista sisältäen sekä muunnosta sisältävät että si-

sältämättömät prosessin osat. Arvontuottonäkökulma puolestaan pitää huolen siitä, että lop-

putulos vastaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan tarpeita. TFV-mallin ytimessä on 

kaikkien kolmen osa-alueen samanaikainen huomiointi ja tasapainossa pitäminen. TFV-mal-

lin kolmen osa-alueen suhdetta voidaan havainnollistaa myös taulukon 2 mukaan, joka on 

tutkijan oma suomennos Koskelan (2000, s. 256) esittämästä taulukosta. 

 
Taulukko 2: Havainnollistus TFV-näkökulmasta (suomennettu lähteestä: Koskela 2000, s. 256) 

 
 

Myöhemmin TFV-malliin on tuotu myös merkittäväksi osaksi niin sanottu metafysiikka 

ulottuvuus. Metafysiikka on jaettu kahteen osaan, substanssimetafysiikkaan ja prosessime-

tafysiikkaan. Tuotantoon sovellettuna substanssimetafysiikka lähestyy tuotantoa asiakeskei-

sesti ja prosessimetafysiikka puolestaan prosessilähtöisesti. Perinteisesti substanssimetafy-

siikka on ollut vallitseva lähestymistapa rakennusalankin tapauksessa, mutta asiakeskeisen 

lähestymisen lisäksi on syytä huomioida aina myös prosessikeskeinen lähestyminen. Paino-

pisteen voidaan sanoa siirtyneen viime aikoina asiakeskeisestä panokseen ja tuotokseen pe-

rustuvasta lähestymisestä kohti jatkuvaa prosessikeskeistä lähestymistapaa. (Koskela & Ka-

gioglou 2005, s.1-5; Koskela & Kagioglou 2006; Koskela et. al. 2007, s.10.) 

 

Tutkijan muodostamana näkemyksen mukaan, TFV-tuotantoteorian näkökulmasta hank-

keen kannalta optimaalisella tarkoitetaan kaikkien TFV osa-alueiden (muunnos, virtaus ja 

arvontuotto) huomioimista ja lisäksi eri osa-alueiden voimasuhteiden optimointia hankekoh-

taisesti pyrkien tasapainoiseen lopputulokseen. Esimerkiksi joissain hankkeissa asiakkaan 

tarpeiden vuoksi on järkevää kiihdyttää aikataulua tuotannon optimista samalla hyväksyen 

tuotantokustannusten nousu ja mahdolliset haasteet hankkeen virtauksessa. Kuitenkin tällai-

sessakin tapauksessa tuotannon tavoite on huomioida kaikki TFV osa-alueet mahdollisim-

man tasapainoisesti, vaikka arvontuottonäkökulma asettaakin tietyt haasteet muunnoksen ja 
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virtauksen kannalta. Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa kokonaisedun saavuttamiseksi teh-

dyt valinnat asettavat jokaiselle osa-alueelle painoarvot ja tavoitetason. Rakennusyrityksen 

tuotannon suorituskyvyn parantamiseksi käytettävissä olevat aikataulujohtamisen ja tuotan-

nonohjauksen keinot ovat kuitenkin samat painoarvoista huolimatta. Esimerkiksi hankkeen 

kireyteen ei juurikaan aikataulujohtamisen keinoilla voida vaikuttaa. Hyvällä aikataulusuun-

nittelulla voidaan toki havaita ja tehdä näkyväksi päätöksenteon pohjalle hankkeen kireys jo 

hyvissä ajoin ennen lopullisten tavoitteiden asettamista. Aikataulujohtamisen ja tuotannon-

ohjauksen tavoite on tehdä hankkeesta mahdollisimman sujuva ja tuotantotehokas hankkeen 

laajemman tavoitteen asettamissa rajoissa.  

2.3 Rakennusalan virtaus - PPO-malli 

Sacksin (2016) kehittämä PPO malli (Portfolio, prosessi ja toiminto rakennusalan tuotanto-

mallina; Portfolio, Process and operations model of production system in construction, PPO) 

pyrkii selkiyttämään virtauksen sekavaa tilaa rakennusalalla tarjoamalla aiempia virtauksen 

määritelmiä läpileikkaavan ja soveltavan sekä kokonaisvaltaisen määritelmän rakennustuo-

tannon virtaukselle. PPO mallissa virtaus on jaettu kolmeen virtaustyyppiin, jotka sijoittuvat 

eri tasoille yrityksen ja tuotannon näkökulmasta. Portfoliotasolla tarkoitetaan yritystasoa, 

jolloin virtaava yksikkö on projekti eli voidaan puhua myös projektien virtauksesta. Hyvän 

projektien virtauksen tunnusmerkkejä ovat muun muassa kaikkien projektien minimoitu lä-

pimenoaika ja mahdollisimman pieni keskeneräisten projektien määrä. Prosessitasolla puo-

lestaan tarkoitetaan sujuvaa tuotantoa yhdellä työmaalla. Voidaan puhua myös sijaintien 

suhteellisesta virtauksesta rakentamisen systeemissä (Sacks et al. 2017, s. 45). Hyvää sijain-

tien suhteellista virtausta kuvastavat muun muassa onnistunut kohteen lohkotus, harkitut 

lohkojen väliset suoritusjärjestykset, työryhmien tasapainotetut tuotantonopeudet, työsaavu-

tusten luotettavuus, kerralla valmiiksi tekeminen ja se, että jokaisessa keskeneräisessä työ-

kohteessa työskennellään taukoamatta, mutta vain yksi työryhmä kerrallaan (Sacks et al. 

2017, s. 47-48). Toimintotasolla tarkoitetaan puolestaan työmaalla tapahtuvan työsuorituk-

sen virtausta eli käytännössä yksittäisen työryhmän virtausta työmaalla. Hyvää työryhmien 

virtausta voidaan havainnollistaa siten, että työryhmä pystyy työskentelemään jatkuvasti 

maksimiteholla. Esimerkiksi odottelu ja kaikki arvoa lisäämättömät vaiheet on minimoitu, 

työryhmän tuotantonopeus on stabiili ja kaikkien työryhmien työhön käyttämä aika on mi-

nimoitu. (Sacks 2016, s. 649-651.) 

 

Sacks (2016) on havainnollistanut kolmen edellä mainitun näkökulman eroja taulukon 3 mu-

kaisesti. Taulukon havainnollistus on tutkijan näkemyksen mukaan onnistunut ja sen avulla 

on kohtalaisen helppo käsittää eri virtaustasojen erot. Seuraavaksi esitellään muutama tau-

lukosta nostettu havainnollistus. Ensimmäisen taulukon rivi koskee systeemissä virtaavaa 

yksikköä. Portfoliotasolla virtaavat projektit, prosessitasolla sijainnit ja toimintotasolla yk-

sittäiset työryhmät. Toisena nostona poimitaan näkökulmien jako toimijoiden perusteella. 

Projektipäällikkö pitää huolta pääasiassa portfoliotason asioista eli projekteista kokonai-

suuksina. Pääurakoitsijan työnjohtaja puolestaan työskentelee prosessitason parissa, sillä hä-

nen tehtävänsä on saada sijaintien suhteellinen virta eli käytännössä yksittäisen rakennus-

hankkeen tai jonkin osakokonaisuuden samanaikaisten ja peräkkäisten työsuoritusten virtaus 

mahdollisimman hyväksi. Aliurakoitsijan työnjohto puolestaan on kaikista lähimpänä käy-

tännön tekemistä eli heidän työnsä kietoutuu toimintotasolle, koska he pyrkivät saamaan 

yksittäisten työryhmien virtauksen ja toisaalta työsuoritteiden tekemisen mahdollisimman 

tehokkaaksi jokaisessa sijainnissa. Kolmantena nostona otetaan kaikkien kolmen tason vir-

tauksiin vaikuttaminen taktisesta näkökulmasta. Portfoliotasoon eli projektien virtaukseen 
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voidaan parhaiten vaikuttaa sopimusten kautta eli sopimusneuvottelut ja sopimuksien luonne 

mahdollisine palkkioineen ja sanktioineen ovat keskiössä. Prosessitason sijaintien virtauk-

sen näkökulmasta tehokkainta vaikuttamista on riittävien ja mielellään jopa hieman liiallis-

ten resurssien varaaminen sekä tehtävien väliseen koordinointiin panostaminen. Toiminto-

tason eli työpakettien tehokkuuden kannalta puolestaan puskurit työkohteiden välillä ja hie-

noinen aliresursointi auttavat resurssitehokkuuden varjelussa. (Sacks 2016, s. 650.) 

 
Taulukko 3: Havainnollistettu portfolio-, prosessi- ja toimintonäkökulmien eroja rakentamisessa (Sacks 2016, 

s. 650). 

 
 

Sacksin (2016) mukaan rakennustuotannon virtauksen kehittäminen edellyttää aina virtauk-

sen jakoa näihin kolmeen osaan (portfolio, prosessi ja toiminto). Hyvän virtauksen perusteet 

nimittäin poikkeavat ja saattavat joiltain osin olla jopa ristiriidassa näkökulmasta riippuen. 

Kuitenkin esimerkiksi prosessitason hyvä virtaaminen edesauttaa itsessään huomattavasti 

sekä projektien että työpakettien virtausta. PPO mallin mukaan hyvään kokonaisvirtaukseen 

vaaditaan kuitenkin kaikkien kolmen näkökulman syvällinen ymmärrys ja huomioiminen 

eikä rakennustuotannon virtausta voida kehittää tehokkaasti yksittäisenä kokonaisuutena. 

Näkökulmat eivät ole keinoja virtauksen parantamiseksi, mutta niiden ymmärtäminen on 

edellytyksenä kehitykselle. Virtauksen parantaminen lähtee alalle tutuista näkökulmista, esi-

merkiksi yhteistyön ja yhteisten tavoitteiden määrittelystä, mutta eri virtojen tyypit tarjoavat 

viitekehyksen asian selkeyttämiseksi. (Sacks 2016, s. 653.) 

 

PPO-mallin rajoitteiksi Sacks (2016) mainitsee sen vajavaisen suhtautumisen yksittäisen 

osapuolen taloudellisiin vaikutuksiin ja inhimilliseen käyttäytymiseen, jotka ovat aina läsnä 

ja vaikuttavat toimintaan. Toinen rajoite liittyy materiaalien, resurssien ja informaation vir-

tojen eli operaatioita ja prosesseja syöttävien virtojen huomiotta jättämiseen. (Sacks 2016, 

s. 654.) 
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2.4 Kapeikkoteoria (Theory of Constraints, TOC) 

2.4.1 Kapeikkoteorian perusteet 

Kapeikkoteoria (Theory of Constraints, TOC) on alun perin Dr. Eliyah M. Goldrattin kehit-

tämä johtamisfilosofia (Inman et al. 2009, s. 342). Kapeikkoteoria tuli ensimmäistä kertaa 

suuremman yleisön tietoon vuonna 1984 julkaistun Goldrattin The Goal kirjan myötä. TOC 

on suunniteltu ensisijaisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin ja tehdasympäristöissä sitä 

onkin sovellettu kohtalaisen paljon ja monissa tapauksissa menestyksekkäästikin. Kapeik-

koteoriaa on vuosien saatossa sovellettu menestyksekkäästi muillakin toimialoilla, esim. ter-

veydenhuollossa (Groop 2012). Kapeikkoteoria kietoutuu nimensä mukaisesti systeemin ka-

peikkojen eli pullonkaulojen ympärille. Kapeikkoteorian määritelmän mukaan pullonkaula 

on tekijä, joka rajoittaa systeemiä saavuttamasta parempaa suorituskykyä tavoitteensa suh-

teen (Goldratt 1990,  s. 5). Jokaisella todellisella systeemillä on vähintään yksi pullonkaula 

tai jos näin ei olisi, esimerkiksi voittoa tavoitteleva yritys pystyisi tekemään äärettömän mää-

rän voittoa (Rahman 1998, s. 337). TOC filosofian perimmäinen tavoite kiteytettynä on yri-

tyksen tuloksen maksimointi. Tuloksen maksimointiin TOC viitekehyksessä pyritään läpi-

virtauksen maksimoinnin kautta. 

 

Yksinkertaiselta vaikuttavasta toimintaperiaatteesta huolimatta, TOC on erittäin laaja monia 

osa-alueita käsittävä johtamisfilosofia. Kirjallisuuden perusteella kapeikkoteoriaa on jäsen-

netty useammalla eri tavalla ja eri kattavuustasoilla. Alla oleva kuva 9 on eräs erittäin kattava 

esitys kapeikkoteorian jäsennyksestä. Kuva 9 havainnollistaa erinomaisesti, mitä osa-alueita 

TOC sisältää ja kuinka laajasta kokonaisuudesta on kysymys. Kuten kuvassa 9 esitetään, 

laajimmillaan TOC jäsennetään kolmen päätason otsikon alle, joita ovat logistiikka, tulosten 

mittaaminen ja ajatusprosessit. Jokaisen päätason otsikon alle kuuluvat tietyt alaosiot. Lo-

gistiikan alle kuuluvat jatkuvan parantamisen prosessi ja erilaisten TOC työkalujen sovelta-

minen eri toiminnoissa (esim. Drum buffer robessa tai kriittisen ketjun menetelmässä). Tu-

losten mittaamisen alle kuuluu TOC:in mukainen suoritusten mittaaminen ja kirjanpito, 

joilla pyritään pääsemään eroon perinteisten tapojen taipumuksesta altistaa osaoptimoinnille 

kokonaisedun tavoittelun sijasta. Ajatusprosessien alle kuuluvat neljä erilaista logiikkapuuta 

ja yksi pilvi joita voidaan käyttää työkaluina vaikutus-syy-seuraus suhteiden tunnistami-

sessa. (Groop 2012, s. 35; Spencer & Cox 1995, s.1501; Mabin & Balderstone 2000, s.4.) 
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Kuva 9: Groopin (2012, s. 35) tekemä havainnollistus kapeikkoteorian sisältämistä osa-alueista. Groopin ha-

vainnollistus on päivitetty versio lähteistä Spencer ja Cox (1995, s.1501) sekä Mabin ja Balderstone (2000, 

s.4). 

 

Tämän diplomityön kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista syventyä tarkalla tasolla kaikkiin 

kuvassa esitettyihin TOC:n osa-alueisiin, vaan jatkossa voidaan keskittyä tiettyihin olennai-

simpiin osa-alueisiin. Olennaisimpien osa-alueiden valintaan on vaikuttanut muun muassa 

Rahmanin 1998 (s. 337) toteamus, että kapeikkoteorian voidaan katsoa koostuvan kahdesta 

pääkomponentista. Ensimmäinen pääkomponentti on viisiportainen jatkuvan parantamisen 

prosessi (Process of Ongoing Improvement). Toinen pääkomponentti on ajatteluprosessit 

(Thinking Processes), jotka on luotu systeemien analysointia, tutkimista ja systeemissä il-

menevien ongelmien ratkaisemista varten. (Rahman 1998, s. 337.) Molemmat Rahmanin 

mainitsemista pääkomponenteista sisältyvät myös yllä olevassa kuvassa esitettyyn laajem-

paan TOC kokonaisuuteen, joten niihin pureudutaan hieman tarkemmin seuraavassa osiossa. 

Lisäksi seuraavassa pureudutaan hieman tarkemmin TOC viitekehyksen tulosten mittaami-

seen ja ensisijaisesti valmistavan teollisuuden tarpeisiin luotuun TOC sovellukseen, Drum-

Buffer-Robeen. Projektiympäristöön tarkoitettua TOC sovellusta, Kriittisen ketjun menetel-

mää, puolestaan käsitellään yhtenä aikataulujohtamisen viitekehyksenä myöhemmin tässä 

tutkimuksessa. 

2.4.2 Kapeikkoteorian jatkuva parantaminen ja ajatteluprosessit 

TOC menetelmää ja jatkuvan parantamisen prosessia hyödynnettäessä ensimmäiseksi on 

erittäin keskeistä ymmärtää systeemin pohjimmainen tehtävä eli mitä varten tarkasteltava 

systeemi on ylipäätänsä olemassa. Systeemillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi yritystä, sen 

prosessia tai tuotantoverkostoa. Lisäksi on tärkeätä määritellä mittarit, joilla voidaan tark-

kailla jokaisen osasysteemin vaikutusta suhteessa systeemin kokonaistavoitteeseen. (Gol-

dratt 1990, s. 5.) Sen jälkeen, kun systeemin globaali tavoite ja osaprosessien arviointikri-
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teerit ovat selvillä, voidaan siirtyä kapeikkoteorian jatkuvan parantamisen prosessiin. Jatku-

van parantamisen prosessi kapeikkoteoriassa voidaan kirjoittaa viisiaskelmaiseksi proses-

siksi (Yang 2007, s. 25-26). 

 

1. Tunnista systeemin pullonkaula: Tunnista systeemin tekijät/vaiheet, jotka rajoitta-

vat systeemin globaalin tavoitteen saavuttamista (Mabin et al. 2001, s. 172). Ky-

seessä voivat olla fyysiset pullonkaulat tai johtamiseen liittyvät pullonkaulat. Tyy-

pillisesti kyseeseen tulevat fyysisistä pullonkauloista esimerkiksi materiaalit, koneet 

tai ihmiset ja johtamiseen liittyvistä pullonkauloista yritysten politiikat, toimintata-

vat, säännöt ja menetelmät. (Rahman 1998, s. 337.)   

2. Päätä kuinka avartaa systeemin pullonkaulaa: Pullonkaulaa avarretaan eli pul-

lonkaulasta pitää ottaa suurin mahdollinen teho irti nykyisin resurssein. Pitää pyrkiä 

eroon virtausta rajoittavista tekijöistä ja arvoa tuottamattomasta ajasta. (Mabin et al. 

2001, s. 172.) Tässä vaiheessa ei vielä tehdä massiivisia muutoksia tai suuria lisäin-

vestointeja (Nave 2002, s. 76). 

3. Alista kaikki muu systeemin osat pullonkaulalle: Koska pullonkaula yksinomaan 

määrittelee systeemin virtauksen, kaikki muut systeemin osat tulee alistaa pullon-

kaulalle siten, että ne tukevat maksimaalista virtausta pullonkaulassa. Lisäksi on huo-

mattava, että mikäli jokin systeemin osa, joka ei ole pullonkaulana, toimii tehok-

kaammin kuin pullonkaula, seurauksena on ainoastaan lisääntynyt varasto eikä tämä 

systeemin osa tuota lisäarvoa. (Rahman 1998, s. 337-338.) Lisäksi systeemin alista-

minen pullonkaulalle ylläpitää systeemissä suurinta mahdollista reagointikykyä, kun 

systeemi työskentelee vain sen tyyppisten asioiden parissa, jotka muuttuvat kassa-

virraksi kohtuullisessa ajassa (Watson et al. 2006, s. 391). 

4. Laajenna systeemin pullonkaulaa: Jos aikaisemmissa vaiheissa pullonkaulana ol-

lut systeemin osa toimii edelleen systeemin pullonkaulana, tulee siihen kohdistaa 

voimakkaita jatkotoimenpiteitä suorituskyvyn parantamiseksi (Rahman 1998, s. 

338). Toisin sanoen kyseeseen tulee pullonkaulan kapasiteetin lisääminen (Watson 

et al. 2006, s. 391). Tietyn tyyppisissä systeemeissä tämä voidaan tehdä esimerkiksi 

lisäinvestoinneilla kalustoon tai henkilökuntaan (Mabin et al. 2001, s. 172). 

5. Palaa alkuun: Jos missä tahansa edellisessä vaiheessa pullonkaula onnistutaan mur-

tamaan, tulee palata askelissa alkuun eli uuden pullonkaulan tunnistamiseen (Watson 

et al. 2006, s. 391). Älä anna vitkastelun tai velttouden muodostua systeemin uudeksi 

pullonkaulaksi ja muista aina edistää koko systeemin optimointia osaoptimoinnin si-

jasta (Yang 2007, s. 26). Lisäksi on ensiarvoisen tärkeää muistaa, että tietty ratkaisu 

tai politiikka ei ole paras kaiken aikaa ja kaikenlaisissa tilanteissa, joten systeemin 

on oltava herkkänä toimintaympäristön muutoksille (Rahman 1998, s. 338). 

 

Kapeikkoteorian jatkuvan parantamisen prosessi tarjoaa hyvän raamin monen tyyppisten 

systeemien kehittämiseksi. TOC ei kuitenkaan varsinaisesti ota kantaa, miten esimerkiksi 

systeemin pullonkaulaa tulee avartaa, vaan avartamisen tapa tulee kehittää tapauskohtaisesti. 

Kapeikkoteoria sisältää toki ajatteluprosesseiksi (thinking processes) kutsutut työkalut, joita 

voidaan käyttää tapauskohtaisten ongelmien ja ratkaisujen tunnistamiseen sekä vaadittavan 

muutoksen suunnitteluun. Ajatteluprosesseissa käytetään laajasti vaikutus-syys-seuraus dia-

grammeja, joilla pyritään vastaamaan pääasiassa kolmeen kysymykseen (Inman et al. 2009, 

s. 343):  

 

1. Mitä pitää muuttaa 

2. Mihin pitää muuttaa 
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3. Kuinka aikaansaada muutos 

 

Ajatteluprosessit voidaan jakaa neljään erilaiseen logiikkapuuhun ja yhteen pilveen (Inman 

et al. 2009, s. 343): 

 

1. Current Reality Tree (CRT) – Nykytilapuu 

2. Future Reality Tree (FRT) – Tulevaisuuspuu 

3. Prerequisite tree (PRT) – Edellytyspuu 

4. Transition tree (TT) – Muutospuu 

5. Evaporating Cloud – Haihdutuspilvi 

 

Tyypillisesti muutoksen aikaansaaminen ajatusprosessien avulla käynnistetään juurisyyn 

tunnistamiseen tähtäävällä juurisyyanalyysillä, johon sopiva menetelmä on nykytilapuun ra-

kentaminen (current reality tree, CRT). Kun juurisyyt on tunnistettu, voidaan siirtyä haihdu-

tuspilven (evaporating cloud, EC) käyttöön. Haihdutuspilven pääasiallinen tarkoitus on tun-

nistaa systeemissä piileviä virheellisiä olettamia tai olettamia, jotka voidaan mitätöidä tule-

vaisuuden toimenpiteillä. Tämän jälkeen siirrytään tyypillisesti tulevaisuuspuun (future ra-

lity tree, FRT) rakentamiseen. Tulevaisuuspuun tarkoitus on simuloida haihdutuspilven pe-

rusteella määriteltyjen toimenpiteiden vaikutukset tulevaisuudessa eli pyritään varmista-

maan, että toimenpiteillä ei ole odottamattomia negatiivisia vaikutuksia. Kyse on ajateltujen 

toimenpiteiden validoinnista. Tämän jälkeen siirrytään edellytyspuun (prerequisite tree, 

PRT) rakentamiseen. Edellytyspuun avulla on tarkoitus selvittää, mitä välitavoitteita on saa-

vutettava, jotta toimenpiteiden onnistunut implementointi on mahdollista. Viimeinen vaihe 

ajatusprosessissa on siirtymäpuun (transition tree, TT) rakentaminen, jonka tarkoituksena on 

laatia yksityiskohtainen suunnitelma ehdotetun ratkaisun jalkauttamisesta. Ajatteluproses-

seja voidaan käyttää kaikissa TOC filosofiaa mukailevissa toimintaympäristöissä, mutta 

niitä voi soveltaa myös muun tyyppisissä toimintaympäristöissä. (Watson et al. 2006, s. 395-

396.) 

2.4.3 TOC suorituskyvyn mittaaminen 

Yksi keskeinen TOC viitekehyksen osa-alue on suorituskyvyn mittaaminen. TOC viiteke-

hyksen mukaan perinteinen tapa mitata tuotannon suorituskykyä on ristiriidassa TOC peri-

aatteiden kanssa. TOC viitekehyksen mukaan pääpaino on nimittäin tuoton maksimoinnissa 

eikä tuotantokustannusten minimoinnissa, kuten useimmiten perinteisissä systeemeissä on 

tapana. Kustannusten minimointi altistaa osaoptimoinnille kokonaisedun maksimoinnin si-

jasta.  Goldratt lanseerasi kolme mitattavaa asiaa, joiden avulla voidaan suunnata kohti 

TOC:n mukaista tehokasta tuotantoa. Nämä kolme asiaa ovat läpivirtaus (throughput), va-

rasto (inventory) ja toiminnan kulut (operating expenses). Läpivirtaus kertoo, kuinka paljon 

yritys generoi rahaa myynnillä eli käytännössä läpivirtaus kuvaa kaikkea yritykseen sisälle 

tulevaa rahaa. Varasto kuvaa kaikkea yritykseen sidottua rahaa eli esimerkiksi laitteistoja, 

välineitä, raaka-aineita, keskeneräisiä ja valmiita tuotoksia. Toiminnan kuluilla tarkoitetaan 

kaikkia kuluja, joita yritykselle syntyy sen pyrkiessä muuttamaan varastoa läpivirtaukseksi, 

kuten työvoimakustannukset, palvelut, kulutustavarat ja poistot. (Goldratt 1992.) 

Kaikki kolme mitattavaa asiaa ovat toisistaan riippuvaisia ja muutos yhdessä aiheuttaa muu-

toksen ainakin toiseen tai jopa molempiin muihin mitattaviin asioihin. Goldrattin mukaan 

TOC viitekehyksen tavoite on maksimoida läpivirtaus ja minimoida varasto sekä toiminnan 

kustannukset. Goldratt pitää näiden kolmen asian mittaamista avainasiana TOC systeemin 
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suorituskyvyn lisäämiseksi. Näiden asioiden mittaaminen edesauttaa päätösten vaikutusten 

arviointia suhteessa systeemin kokonaistavoitteeseen osaoptimoinnin sijasta. Kehitysehdo-

tusten vaikuttavuus tulee aina arvioida suhteessa näihin kolmeen asiaan ja erityisesti läpivir-

taukseen. Mahdolliset kehitysideat tulee myös priorisoida tämän perusteella ja niitä tulee 

soveltaa priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä. (Goldratt 1992.) 

2.4.4 Drum-Buffer-Rope 

Drum-Buffer-Rope niminen aikataulutusmenetelmä on kehitetty kapeikkoteorian ja jatku-

van parantamisen prosessin pohjalta (Watson et al. 2006, s. 391). Systeemin kapeikko rajoit-

taa koko systeemin tahtia suhteessa systeemin tavoitteeseen. Näin ollen kapeikko toimii sys-

teemin rumpuna (Drum) ja koko muun systeemin tulee toimia rummun tahdissa. Menetel-

män köysi (rope) liittyy materiaalin vapauttamismekanismiin eli se pakottaa kaikki systee-

min osat toimimaan rummun tahdissa. Esimerkiksi tuotantolaitoksessa materiaalin vapaut-

tamista kontrolloidaan vapauttamalla uutta materiaalia tuotantoon rummun osoittamassa tah-

dissa. Puskuri (buffer) on strategisesti sijoitettu välivarasto tai varmuusaika. Puskureita on 

systeemistä riippuen muutamaa tyyppiä. Kapeikkopuskuri on syytä asettaa jokaiselle systee-

mille ja se on puskureista selkein. Kapeikkopuskurin tehtävä on varmistaa kapeikon materi-

aalin saanti, jotta rummun tahtiin toimiminen on mahdollista vaihtelusta ja mahdollisista ei 

kapeikkoa koskevista ongelmista huolimatta. Muita mahdollisia puskureita ovat esimerkiksi 

toimituspuskuri tai asennuspuskuri. (Schragenheim & Ronen 1990, s. 18-21.) Toimituspus-

kurin tarkoitus on turvata toimitusajat ja toisaalta mahdollistaa toimitukset läpimenoaikaa 

nopeammin (Watson et al. 2006, s. 391). Kyse on tyypillisesti lopputuotteen varastoinnista. 

Asennuspuskuri liittyy puolestaan kokoonpanoa sisältäviin systeemeihin, joissa tyypillisesti 

tarvitaan kokoonpanoon sekä kapeikon käsittelemiä osia ja ei kapeikon läpi meneviä osia. 

Tällaisissa systeemeissä on tärkeätä muodostaa puskuri osista, joita kapeikko ei käsittele 

lainkaan etteivät kapeikon läpi tulevat osat joudu milloinkaan odottamaan muita osia. 

(Schragenheim & Ronen, 1990.) Edellä mainittujen puskurityyppien lisäksi systeemeissä on 

aina kapasiteettipuskureita, joilla tarkoitetaan sitä, että muualla kuin pullonkaulassa on käyt-

tämätöntä kapasiteettia (Watson et al. 2006, s. 391). 

2.5 Lean filosofia 

2.5.1 Lean filosofia lyhyesti 

Lean filosofiasta yleisesti ja sen soveltamisesta rakennusalalle (Lean Construction) on kir-

joitettu varsin kattavasti esimerkiksi seuraavissa lähteissä (Womack et al. 1990; Womack & 

Jones 2003; Liker 2004; Samuel et al. 2015; Modig & Åhlström 2013; Koskela 1992; Kos-

kela et al. 2002; Herrala ym. 2012). Tässä alaluvussa ei ole tarkoitus esitellä Lean johtamis-

filosofiaa kovinkaan syvällisesti vaan tarjota ainoastaan hyvin lyhyt yleiskuvaus Lean filo-

sofiasta ja syventyä hieman tarkemmin tehokkuuden käsitteeseen ja lajeihin Lean näkökul-

masta. 

 

Lean filosofia on lähtöisin Japanista Toyotan tuotantolaitoksilta ja suuren yleisön tietoisuu-

teen Lean nousi vuonna 1990 kirjan The machine that changed the World myötä (Womack 

at al. 1990). Lean filosofia pohjautuu Toyotan tuotantosysteemiin (Toyota production sys-

tem, TPS). Alun perin Lean filosofia oli suunnattu valmistavaan teollisuuteen, mutta Lean 

filosofiaa on myöhemmin sovellettu myös muissa yrityksen toiminnoissa ja myös muilla 

toimialoilla. (Modig & Åhlström 2013, s. 85.) 
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Lean filosofiasta ei ole olemassa tarkkaa ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Ehkä yleisin 

Lean filosofian konsepti on kuitenkin Womackin ja Jonesin (2003) Lean thinking kirjassa 

esitelmä viiteen ydinasiaan perustuva malli: 

1. Määrittele arvontuotto asiakkaan näkökulmasta  

2. Tunnista arvovirta ja poista arvoa tuottamattomat toiminnot, kuten odottaminen, siir-

täminen, tarkastaminen, varastointi, ylituotanto tai korjaaminen. 

3. Tuotteiden jatkuva virtaus 

4. Imuohjaus eli tuotanto perustuu asiakastarpeeseen 

5. Täydellisyyteen pyrkiminen eli läpimenoajan minimointi, prosessivaiheiden ja pro-

sesseissa vaadittavan tietomäärän minimointi arvon tuottoa lisäävällä tavalla.  

 

Toisaalta Modig ja Åhlström (2013) toteavat, että Lean on toimintastrategia, jossa koroste-

taan virtaustehokkuutta resurssitehokkuuden sijaan. Nimenomaan virtaustehokkuuden, re-

surssitehokkuuden ja vaihtelun välinen suhde on mielenkiintoinen asia tämän tutkimuksen 

kannalta, joten seuraavassa syvennytään siihen hieman tarkemmin.  

2.5.2 Resurssitehokkuuden, virtaustehokkuuden ja vaihtelun välinen 
suhde  

Resurssitehokkuuden kannalta optimitilanteessa kaikki resurssit toimivat maksimikapasitee-

tillaan kaiken aikaa. Virtaustehokkuuden kannalta kysymys on puolestaan systeemissä vir-

taavan yksikön mahdollisimman nopeasta läpimenoajasta. Mahdollisimman nopeaan läpi-

menoaikaan päästään, kun virtaava yksikkö ei joudu odottamaan osaprosessien välillä vaan 

siihen kohdistetaan jatkuvasti arvoa tuottavia toimenpiteitä. (Modig & Åhlström 2013.) 

 

Alla oleva kuva 10 havainnollistaa resurssitehokasta ja virtaustehokasta taksisysteemiä. Sys-

teemissä virtaava yksikkö on tässä tapauksessa taksikyydistä maksava asiakas ja resursseja 

ovat taksit. Vasemmanpuoleinen kuva on erittäin resurssitehokkaasta taksisysteemistä eli 

asiakkaita on jonossa paljon ja resursseja eli takseja ajossa vähän. Tämä johtaa siihen, että 

yksikään resurssi ei joudu odottamaan hetkeäkään, vaan uusi kyyditettävä saadaan välittö-

mästi. Resurssit ovat siis täyden kapasiteetin käytössä koko ajan. Oikeanpuoleisessa kuvassa 

virtaustehokas taksisysteemi. Resursseja on paljon ja virtaavia yksiköitä eli asiakkaita vähän. 

Virtaavan yksikön läpimenoaika on minimissä, kun asiakkaan tarvetta palvellaan taukoa-

matta maksimiteholla. Vastapainona resurssien käyttöaste on hyvin alhainen. (Webrosensor 

2017.) 

 

 
Kuva 10: Resurssitehokas vs. virtaustehokas taksijono. Kuvat otettu http://www.webrosensor.fi/blogi/milta-

naytaa-resurssitehokkuus-ja-virtaustehokkuus/.  
 

http://www.webrosensor.fi/blogi/milta-naytaa-resurssitehokkuus-ja-virtaustehokkuus/
http://www.webrosensor.fi/blogi/milta-naytaa-resurssitehokkuus-ja-virtaustehokkuus/
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Kuten yllä olevasta kuvasta 10 voi havaita, mahdollisimman resurssitehokkaan systeemin 

virtaustehokkuus on alhainen ja mahdollisimman virtaustehokkaan systeemin resurssitehok-

kuus on vastaavasti heikko. Esimerkki on ylikorostuneesta tilanteesta ja todellisuudessa voi-

daan päästä tilanteeseen, jossa systeemin resurssi- ja virtaustehokkuus ovat kohtalaisen ta-

sapainossa. Tällainen systeemikään ei kuitenkaan ole maksimaalisen virtaus- tai resurssite-

hokas vaan on nimenomaan tasapainossa. Alla oleva kuva 11 havainnollistaa Lean teorian 

mukaista tehokkuusmatriisia, josta näkee virtaus- ja resurssitehokkuuden vaikutukset. Suuri 

resurssitehokkuus näkyy tehokkaina saarekkeina, kun taas suuri virtaustehokkuus näkyy ns. 

tehokkuuden merenä. Kaikki systeemit pyrkivät yleensä kohti Ihannemaata eli suurta vir-

taus- ja resurssitehokkuutta samanaikaisesti. (Modig & Åhlström 2013, s. 100) 

  

 
Kuva 11: Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden suhde (mukailtu Modig & Åhlström 2013, s. 100) 

 

Jokaisella systeemillä on Lean periaatteiden mukaisesti ns. tehokkuusraja. Systeemin tehok-

kuus voi olla missä tahansa tehokkuusrajan alapuolella, mutta optimitilanteessa systeemi on 

tehokkuusrajalla. Kuten alla olevasta kuvasta 12 voidaan havaita, optimitilanteessakin sys-

teemin sijainnille tehokkuusmatriisissa on useita vaihtoehtoja. Systeemi voi sijaita missä ta-

hansa pisteiden A ja B välillä olevalla tehokkuusrajalla eli jälleen kerran joko resurssi- tai 

virtaustehokkuus voi olla korostunut tai systeemi voi olla tasapainossa. Systeemin tasapaino 

ei ole välttämättä tavoittelemisen arvoinen asia. Joillekin systeemeille on itseasiassa edul-

lista olla resurssitehokkuuteen painottuneita ja toisille virtaustehokkuuteen painottuneita. 

Tehokkuusrajalle pääseminen sen sijaan on yleensä jokaisen systeemin tavoite. Systeemin 

tehokkuusrajan sijainnin matriisissa määrittelee puolestaan pääasiassa systeemin vaihtelu. 

Mitä enemmän systeemissä on vaihtelua, sitä alhaisempi on systeemin tehokkuusraja, kuten 

alla olevasta kuvasta 12 nähdään. (Modig & Åhlström 2013, s 105-106.)  
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Kuva 12: Tehokkuusraja ja vaihtelun vaikutus tehokkuusrajaan (mukailtu Modig & Åhlström 2013, s. 105-

106). 

 

Palataksemme aikaisemmin tässä luvussa käytettyyn esimerkkiin taksisysteemistä: taksisys-

teemi on yleisesti ottaen hyvin suuren vaihtelun omaava systeemi. Ruuhka-aikoihin kysyntä 

on todella suurta ja vastaavasti ruuhka-aikojen ulkopuolella kysyntää ei ole juuri lainkaan. 

Myös kysynnän vaihtelu eri päivien välillä on hyvin suurta. Tämän seurauksena taksisystee-

min tehokkuusraja on alhainen, todennäköisesti niin alhainen, että Ihannemaalle ei voida 

päästä lainkaan. Näistä syistä johtuen taksisysteemissä usein korostuu hyvin voimakkaasti 

joko resurssitehokkuus tai virtaustehokkuus, mutta niitä on vaikea saada tasapainoon. 

 

Lean-viitekehyksen resurssi- ja virtaustehokkuus sekä niiden keskinäinen suhde pätevät 

myös rakennustuotannon osalta.  Rakennustuotannon vaihtelu on luontaisesti kohtalaisen 

suurta, joten voidaan sanoa, että ymmärrys tehokkuusrajan ja vaihtelun suhteesta on kes-

keistä rakennustuotannossa. Vaihtelun vähentäminen on yksi avaintekijä rakennustuotannon 

tehokkuuden parantamisessa.  Myös Ballard (2000a) korostaa työpakettien luotettavaa vir-

tausta Last Planner systeemin yhteydessä, jota käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä lu-

vussa.  Tehokkuusraja, vaihtelu, tuotannon ennustettavuus ja sujuva tuotanto kytkeytyvät 

läheisesti toisiinsa. Sujuvan tuotannon tarkoitus on ensisijaisesti vähentää systeemin vaihte-

lua ja näin ollen parantaa systeemin ennustettavuutta ja toisaalta nostaa sen tehokkuusrajaa. 

Systeemin tehokkuusrajalle pyritään pääsemään monien aikatautaulujohtamisen ja tuotan-

nonohjauksen keinoin, mutta vain vaihtelua vähentämällä pystytään nostamaan tehokkuus-

rajaa entisestään. Sujuva tuotanto pyrkii olemaan sekä resurssi- että virtaustehokasta. Hank-

keen kireys puolestaan määrittelee, kumpaa tehokkuuden osa-aluetta kannattaa priorisoida 

korkeammalle.  

2.5.3 Last Planner Systeemi (LPS) 

Lean ja Lean rakentaminen sisältävät hyvin suuren määrän erilaisia työkaluja, joista yksi 

tunnetuimmista ja keskeisimmistä työkaluista rakennusalan kontekstissa on niin kutsuttu 

Last Planner systeemi (Herrala ym. 2012). LPS on luotu vaihtoehtoiseksi tuotannonohjaus-

systeemiksi vastaamaan perinteisten tuotannonohjaussysteemien haasteisiin. Last Planner 

systeemi perustuu niin sanottuun imuohjaukseen (pull system), kun taas perinteiset tuotan-
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nonohjaussysteemit perustuvat yleensä työntöohjaukseen (push system). Imuohjaus tarkoit-

taa, että tuotantoon vapautetaan resursseja työmaan reaaliaikaiseen tarpeeseen perustuen, 

kun taas perinteisempi työntöohjaus tarkoittaa, että tuotantoon vapautetaan resursseja aika-

taulusuunnitelman mukaisesti eli sen mukaan, mitä työmaalla pitäisi tehdä. (Ballard 2000a.) 

 

Last Planner systeemi pyrkii ensisijaisesti vastaamaan alla listattuihin tehokkaan tuotannon-

ohjaussysteemin vaatimuksiin (Ballard 2000a): 

● Vaihtelu on minimoitu ja jäljelle jäänyt vaihtelu hallitaan 

● Tehtävät ovat toteutettavissa aloittamisen edellytysten puolesta 

● Tehtävien toteutumista seurataan ja valvotaan 

● Syyt tehtävien toteutumatta jäämiselle selvitetään ja poistetaan 

● Toteuttamiskelpoisten tehtävien varastoa ylläpidetään suhteessa työryhmiin ja tuo-

tantoyksiköihin 

● Tulevien tehtävien aloittamisen edellytyksiä varmistetaan aktiivisesti 

● Perinteistä työntöohjausta on jalostettu imuohjauksella 

● Tuotannonohjauksella mahdollistetaan virtaus ja arvontuotto 

● Projekti nähdään väliaikaisena tuotantosysteeminä 

● Päätöksenteko jakautuu tuotannonohjaussysteemissä 

● Tuotannonohjaus vastustaa taipumusta osaoptimointiin  

 

Last Planner systeemin voidaan sanoa pitävän sisällään kaikki normaalit aikataulutasot ja 

tuotannonohjauksen tasot eli yleisaikataulu-, rakentamisvaiheaikataulu-, valmistelevasuun-

nitelma- ja viikkosuunnitelmatason. Lisäksi olennaisena osana Last Planner systeemiä on 

viikkosuunnitelman toteuman seuranta suhteessa suunnitelmaan ja tapahtuneista poikkea-

mista oppiminen. Last Planner systeemin tasot on esitetty kuvassa 13. Ideana on, että suun-

nitelmien tarkkuus kasvaa siirryttäessä kuvassa alaspäin eli yleisaikataulusta askel kerrallaan 

kohti viikkosuunnittelua. (Ballard 2000a; Ballard ja Howell 2003.) 

 

 
Kuva 13: Last Planner systeemin tasot (Fira 2016b, mukailtu mm. Ballard 2000a). 

 

Yleisaikataulu (master schedule) toimii työmaan ylimpänä ajallisena ohjurina ja sen perus-

teella määrittyvät työmaan virstanpylväät, työvaiheiden kestot ja niiden limittymiset. Raken-

tamisvaiheaikataulut (phase planning) tehdään yleisaikatauluun pohjautuen samalla yleisai-

kataulua tarkentaen. Sekä yleisaikataulu että rakentamisvaiheaikataulut kertovat mitä työ-

maalla pitäisi tehdä. (Ballard ja Howell 2003, s. 5.) Last Planner menetelmää hyödynnettä-

essä rakentamisvaiheaikataulujen tekoon käytetään useimmiten käännetyn vaiheaikataulun 
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laatimisprosessia (KVA). KVA menettelyllä tarkoitetaan, että rakentamisvaiheaikataulu laa-

ditaan yhteistyössä keskeisimpien aliurakoitsijoiden tai työryhmien kanssa ja laatimisen vai-

heet ovat seuraavat (Ballard 2000b s. 2-3; Ballard ja Howell 2003, s. 9): 

1. Määrittele kyseessä olevaan vaiheeseen kuuluvat työt. 

2. Määrittele vaiheen valmistumisajankohta ja muut merkittävät määräpäivät edellisten 

tai seuraavien vaiheiden osalta. 

3. Määrittele verkko vaiheen valmiiksi saattamiseen vaadittavista tehtävistä ryhmätyös-

tönä. Verkon rakentaminen tulee aloittaa lopusta (vaiheen valmistumisesta) alkua 

kohti ja siinä tulee huomioida kaikki sovitut välitavoitteet. 

4. Lisää tehtäville kestot olettaen, että häiriöitä ei tule. 

5. Tutki muodostettu verkko uudelleen pyrkien samalla lyhentämään sen kestoa. 

6. Määrittele aikaisin järkevä aloitusajankohta kyseiselle vaiheelle. 

7. Jos vaiheen alun ja lopun välillä on enemmän aikaa kuin tehtävistä muodostetun ver-

kon perusteella tarvittaisiin, määrittele ko. ajan käyttö. (Tyypillisesti lisätään häi-

riöpelivaroja häiriöherkimmille tehtäville.) 

8. Huomioi edellisessä asettamasi varauksen luonne eli se on varaus, jonka todennäköi-

sesti aiot käyttää toisin kuin kustannusvaraukset.  

9. Onko ryhmä sitä mieltä, että vaihe saadaan valmiiksi välitavoitteeseen mennessä 

käytössä olevien häiriöpelivarojen puitteissa? Jos eriäviä mielipiteitä ilmaantuu, pi-

tää suunnitella uudelleen tai siirtää virstanpylväitä, jos se on mahdollista. 

10. Jos edelleen vaiheen alun ja lopun välillä on enemmän aikaa kuin tehtävien verkossa 

häiriöpelivaroineen, pitää päättää ylimääräisen ajan käytöstä (nopeutetaanko aika-

taulua vai lisätäänkö häiriöpelivaroja entisestään).  

11. Varaa kohdistamaton aika yleiseksi vaiheen häiriöpelivaraksi. 

 

Valmistelevan suunnitelman (lookahead planning), joka kattaa tapauskohtaisesti 3-12 seu-

raavaa viikkoa, tarkoitus on toimia rakentamisvaiheaikataulun ja viikkosuunnittelun väli-

senä sillanrakentajana varmistaen, että lähitulevaisuuden tehtävät voidaan suorittaa. Tavoite 

on, että rakentamisvaiheaikataulua mukaillen ja tarkentaen laaditaan valmisteleva suunni-

telma, joka sisältää lähitulevaisuuden kannalta potentiaaliset tehtävät. Potentiaalisella tehtä-

vällä tarkoitetaan tehtävää, joka pitäisi tehdä rakentamisvaiheaikataulun mukaan ja saman-

aikaisesti uskotaan, että tehtävän aloittamiseen liittyvät esteet pystytään poistamaan riittävän 

aikaisin ennen tehtävän aloitusta. Valmisteleva suunnitelma mahdollistaa työnjohdolle pa-

remmat valmiudet keskittyä lähitulevaisuuden tehtävien aloittamisen edellytysten varmista-

miseen. Kun valmistelevassa suunnitelmassa kaikki aloittamisen edellytykset kuten sopi-

musasiat, suunnitelmat, materiaalit, edeltävät työt, välineet ja resurssit ovat kunnossa, voi-

daan tehtävä siirtää viikkosuunnitelmaan. (Ballard 2000a.) 

 

Viikkosuunnitelma laaditaan valmistelevan suunnitelman ja työmaatilanteen pohjalta ja se 

kertoo, mitä työmaalla aiotaan tehdä seuraavalla viikolla. Viikkosuunnitelman tulee vastata 

parhaalla mahdollisella tavalla ylemmän tason suunnitelmia eli mitä työmaalla pitäisi tehdä, 

mutta viikkosuunnitelmaan ei kuitenkaan saa viedä tehtäviä mitä ei voida tehdä. Viikko-

suunnitelman tehtävien kaikki aloittamisen edellytykset on oltava kunnossa. (Ballard 

2000a.) 

 

Viikkosuunnittelun valvonnalla ja oppimisella tarkoitetaan nimensä mukaisesti tehdyn viik-

kosuunnitelman toteuman valvontaa, poikkeamien analysointia ja poikkeamien analysoin-

nista oppimista. Käytännössä mitataan, kuinka suuri osa suunnitelluista tehtävistä toteutui 

täsmälleen suunnitelman mukaisessa ajassa (työ ei kestänyt liian kauan eikä toisaalta ollut 
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suunnitelmaa nopeampaa). Valvonnan seurauksena syntyvästä prosenttiluvusta käytetään 

myös nimitystä (percent plan complete, PPC). On tärkeää ymmärtää, että PPC kuvaa viik-

kosuunnitelman luotettavuutta, ei aikataulussa pysymistä tai tuotannon virtauksen laatua 

(Sacks et al. 2017 s. 61). Jos jokin tehtävä ei toteudu suunnitelman mukaisena, selvitetään 

mistä poikkeama johtui. Poikkeamia järjestelmällisesti analysoimalla päästään käsiksi on-

gelmia aiheuttaviin juurisyihin ja sitä kautta oppimaan aikaisemmista poikkeamista. (Ballard 

1994.) 

 

Kuten yllä todetaan, KVA menettelyssä osallistetaan aliurakoitsijoita ja keskeisimpiä työ-

ryhmiä rakentamisvaiheaikataulun tekemiseen. Sama idea on voimassa myös valmistelevan 

ja viikkosuunnittelun tapauksessa. Prosessi kokonaisuudessaan etenee yleensä niin, että ali-

urakoitsijat laativat itse viikoittain omista töistään valmistelevan ja viikkosuunnitelman sekä 

samalla merkitsevät edellisen viikon toteuman. Aliurakoitsijoiden itse tekemien suunnitel-

mien perusteella aikataulut käydään pääurakoitsijan johdolla läpi viikoittaisessa koordinoin-

tipalaverissa, jossa suunnitelmia voidaan vielä yhteen sovittaa vähäisemmissä määrin. Osal-

listamisen voidaan siis sanoa olevan yksi Last Planner systeemin avaintekijöistä. 

2.6 Lean ja TOC keskinäinen suhde 

Lean ja TOC viitekehykset voidaan nähdä tavoitteiltaan melko samankaltaisina filosofioina, 

vaikka keinot ja painotukset eroavatkin hieman toisistaan. Sekä TOC filosofian että Lean 

filosofian pohjimmainen tavoite on yrityksen tuloksen maksimointi. TOC pyrkii maksimoi-

maan tuottoa maksimoimalla läpivirtausta, kun taas Lean filosofiassa keskitytään ennen 

kaikkea hukan minimointiin eli arvoa tuottamattomien osien poistamiseen prosesseista ja 

sitä kautta arvontuoton maksimointiin. Painotusten eroja voidaan kuvastaa myös siten, että 

TOC keskittyy pääasiassa systeemin heikoimpiin osiin läpivirtauksen tehostamiseksi, kun 

taas Lean keskittyy poistamaan hukkaa kaikista prosessin osista. Alla olevassa taulukossa 4 

on havainnollistettu TOC viitekehyksen ja Lean ajattelun eroja ja yhtäläisyyksiä. Edellä mai-

nittujen painotuserojen lisäksi Leanin voidaan sanoa painottuvan enemmän arvontuot-

tonäkökulmaan ja TOC:in virtausnäkökulmaan. 

 
Taulukko 4: Havainnollistettu TOC filosofian ja Lean filosofian erot ja yhtäläisyydet (mukailtu lähteestä: 

https://www.lean.org/common/display/?o=223) 
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3 Aikataulujohtamisteoriat rakennusalalla 

3.1 Tutkimukseen sisällytettävien teorioiden valinta 

Rakennusalan aikataulutus on laajasti tutkittu aihekokonaisuus aina 1900-luvun alkupuolelta 

lähtien. Erilaisten aikataulutustekniikoiden ja -menetelmien määrä on vuosien varrella kas-

vanut erittäin suureksi. Tässä tutkimuksessa päätettiin tarkemman tutkimuksen kohteeksi ot-

taa rajattu joukko rakennusalan kannalta kiinnostavia aikataulujohtamisen viitekehyksiä. 

Seuraavassa lyhyet perustelut tutkimukseen valittujen viitekehysten valinnalle. 

 

Ensimmäiseksi tutkimuskohteeksi valittiin Kriittisen polun menetelmä (Critical Path Met-

hod, CPM). CPM viitekehyksen valinta oli lähes ilmiselvä, sillä CPM on yleisin rakennus-

alalla käytössä oleva aikataulutusmenetelmä globaalisti (Kenley & Seppänen 2009, s. 2563; 

Kenley & Seppänen 2010, s. 3). Suomen rakennusteollisuudessa CPM ei tosin ole kovinkaan 

laajasti käytössä täysin teorian mukaisena, mutta kriittisestä polusta puhutaan paljon Suo-

menkin rakennussektorilla (Olivieri et al. 2016, s. 4). 

 

Kriittisen polun menetelmälle on kuitenkin olemassa useita haastajia. Muun muassa Lean 

rakentajien keskuudessa sijaintipohjainen projektinhallinta ja tahtiaika ovat nostaneet suo-

siotaan (Seppänen 2014a, s. 727). Toisaalta Kapeikkoteoria ja sen projektin johtamiseen ke-

hitetty kriittisen ketjun menetelmä ovat myös saaneet osakseen huomiota projektiluontei-

sissa toimintaympäristöissä, johon rakennusala luetaan (Leach 1999, s. 40; Rand 2000, s. 

177; Yang 2007, s. 25; Steyn 2002). On myös olemassa viitteitä siitä, että näillä haastajilla 

olisi saatu hyviä tuloksia aikaiseksi rakennusalalla. Muun muassa kapeikkoteorian periaat-

teita käyttäen väitetään rakennushankkeessa saavutetun huomattavia hyötyjä (Rand 2000, s. 

177). Samoin sijaintipohjaisen tuotannonohjausjärjestelmän käytöstä löytyy lupaavia case 

tutkimustuloksia (Seppänen 2009; Soini et al 2004, s. 9; Kenley & Seppänen 2010, s. 493-

535; Kankainen & Sandvik, 1993; Kolhonen, Kankainen & Junnonen 2007; Seppänen & 

Kankainen 2004; Kala et al. 2012; Evinger et al. 2013; Seppänen et al. 2014b).  

 

Näin ollen toiseksi tutkimuskohteeksi valittiin sijaintipohjaiset aikataulutusmenetelmät ja 

tarkemmin sijaintipohjaisista aikataulutusmenetelmistä perehdyttiin sijaintipohjaiseen tuo-

tannonohjausjärjestelmään (Location Based Management System, LBMS). Valinnan perus-

teena on järjestelmän käytöllä saavutetut lupaavat tulokset ja toisaalta sijaintipohjaisen ai-

kataulutuksen merkittäväksi muodostunut kannatus ja käyttö rakennusalalla vuosien saa-

tossa. Etenkin Suomen rakennusteollisuudessa sijaintipohjainen aikataulutus on ollut käy-

tössä jo pidemmän aikaa ja sen kehitystyö on ollut rakennusalalla keskiössä. Sijaintipohjais-

ten aikataulutusmenetelmien suosion kasvun jatkumiselle ei ole nähtävissä hidasteita ja esi-

merkiksi LBMS on nykypäivänä käytössä useissa rakennushankkeissa useilla alan toimi-

joilla. Myös kohdeyrityksessä käytetään sijainteja aikataulujohtamisessa ja aikataulujen 

suunnittelu tapahtuu pitkälti LBMS periaatteiden mukaisesti. LBMS on myös eräällä tavalla 

CPM:n kehittyneempi ja suoraan rakennusalan tarpeisiin muotoiltu tuotannonohjausjärjes-

telmä, joka osaltaan noudattaa Lean periaatteita eli kokonaisuudessaan puhutaan erittäin po-

tentiaalisesta menetelmästä. (Seppänen 2017; Soini et al 2004, s. 9; Kenley & Seppänen 

2010, s. 493-535.) 

 

Kolmantena mukaan valittuna teoriana on Kapeikkoteoriaan sisältyvä projektitoimintaan 

suunnattu Kriittisen ketjun menetelmä (Critical Project Project Management, CCPM). TOC 

ja CCPM ovat molemmat vähemmän käytettyjä viitekehyksiä rakennusalan kontekstissa, 



38 

 

mutta muutamia lupaavia esimerkkejä löytyy rakennusalaltakin. Lisäksi on löydettävissä 

monia muita lupaavia tuloksia muilta toimialoilta. TOC ja CCPM nousevat ajoittain pinnalle 

rakennusalan keskusteluissa ja näin on myös kohdeyrityksessä, joten myös tämän viiteke-

hyksen ymmärtämyksen lisääminen on perusteltu valinta niin rakennusalan kuin myös koh-

deyrityksen kannalta. 

3.2 Kriittisen polun menetelmä (Critical Path Method, CPM) 

Kriittisen polun menetelmä (Critical Path Method, CPM) on alun perin USA:ssa 1950-lu-

vulla kehitetty aikataulutusmenetelmä. Kriittisen polun menetelmän kehitys lähti liikkeelle 

USA:n merivoimista ja jatkui toisaalla osin samanaikaisesti suuren kemikaalitehtaan raken-

nusprojektissa. (Santiago & Magallon 2009, s. 3; Antill & Woodhead 1965, s. 2; O’Brien & 

Plotnick 2006, s. 32.) Kriittisen polun menetelmän historiassa huomionarvoista on sen py-

syminen lähes muuttumattomana aina ensimmäisistä 50-luvulla tehdyistä versioista nyky-

päivään (O’Brien & Plotnick 2006, s. 32). 

 

Kriittisen polun menetelmää käytetään laajasti kaiken tyyppisissä projekteissa (Santiago & 

Magallon 2009, s. 5). Kriittisen polun menetelmä muodostui vuosien saatossa myös raken-

nusalan vallitsevaksi aikataulutusmenetelmäksi (Kenley & Seppänen 2009, s. 2563). Tämä 

tapahtui siitä huolimatta, että alalla on oikeastaan lähes CPM:n kehityksen alusta asti käsi-

tetty, että CPM ei ole kaikilta osiltaan kovinkaan hyvin rakennusalan käyttöön soveltuva tai 

ainakaan optimaalinen viitekehys (Kenley & Seppänen 2010, s. 4; Bolviken & Koskela 

2016, s. 6). 

 

Yksinkertaisimmillaan kriittisen polun menetelmällä tarkoitetaan viitekehystä projektin 

mallintamiseksi aikataulutehtävistä muodostettavan verkon avulla. Voidaan puhua hankkeen 

loogisesta matemaattisesta mallista (Antill & Woodhead 1965, s.5). Käytännössä verkon 

muodostamiseksi tarvitaan tieto aikataulutettavista tehtävistä, tehtävien kestoista ja niiden 

välisistä riippuvuuksista (Santiago & Magallon 2009, s. 6). Tehtävien kestot arvioidaan tyy-

pillisesti aikaisempaan toteumatietoon perustuen tai aikaisemman toteumatiedon puuttuessa 

voidaan käyttää esimerkiksi subjektiivisia asiantuntija-arvioita (Nasution 1994, s. 48). 

 

Alun perin menetelmä otti kantaa vain tehtävien välisiin loogisiin riippuvuuksiin (Santiago 

& Magallon 2009, s. 3) eikä esimerkiksi resurssien aiheuttamiin rajoitteisiin (Antill & 

Woodhead 1965, s. 76-77). Menetelmän jatkokehityksen yhteydessä siitä on tehty monen-

laisia versioita ja yhdistelmiä muiden viitekehysten kanssa, joihin on pyritty tuomaan mui-

takin ulottuvuuksia, kuten resurssien huomioiminen (Santiago & Magallon 2009, s. 3; Suhail 

& Neale 1994, s. 672-673; Yamin & Hammerlink 2001, s. 377-379).  

 

Kriittisen polun menetelmällä pystytään tunnistamaan hankkeen kriittinen polku ja sillä ole-

vat tehtävät, projektin kokonaiskesto, aikataulutehtävien aikaisimmat mahdolliset ja myö-

häisimmät mahdolliset aloitukset ja lopetukset siten, että tehtävät eivät pidennä kriittistä pol-

kua (Yang 2007, s. 25; Santiago & Magallon 2009, s. 3). CPM teorian mukaisesti kriittinen 

polku on pisin aikataulutehtävien muodostama yhtenäinen polku ja näin ollen se määrittelee 

CPM viitekehyksen mukaisen aikataulun lyhyimmän mahdollisen keston (Santiago & Ma-

gallon 2009, s. 12). Käytännössä tarkoitetaan tehtäviä, joilla on selkeät loogiset riippuvuudet 

eli ne on suoritettava tietyssä järjestyksessä. Jos mikä tahansa kriittisen polun tehtävistä vii-

västyy tai siirtyy, niin vaikutus ilmenee suoraan projektin läpimenoajassa, sillä varsinaisia 
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puskureita ei kriittisellä polulla ole. Tyypillisesti kuitenkin käytännössä historiaan perustu-

vat arviot työmenekeistä sisältävät vaihtelua tasaavia häiriöpelivaroja. Lisäksi puskuria on 

saatettu lisätä kriittisen polun lopun ja kohteen luovutuksen välille. Toisin sanoen CPM me-

netelmää käytettäessä puskuria on yleensä sisällytetty tehtävien kestoihin ja mahdollisesti 

lisätty vielä kriittisen polun lopun ja luovutuksen välille. CPM viitekehyksen mukaisesti ai-

kataulun laadinnan jälkeen huomio tulee kiinnittää ennen kaikkea kriittisen polun tehtävien 

johtamiseen siten, että kriittisellä polulla ei pääse tapahtumaan viiveitä.  

 

CPM aikataulut ovat usein monimutkaisia ja sisältävät erittäin suuren määrän aikatauluteh-

täviä. Tehtävien määrä ja monimutkaisuus kasvavat etenkin, jos projekti on jaettu useisiin 

sijainteihin. CPM aikataulujen monimutkaisuudesta huolimatta CPM logiikka sinänsä on 

verrattain yksinkertainen. Tämän vuoksi perinteisestä CPM logiikasta käytetään myös nimi-

tystä yksitasoinen logiikka. Ensimmäiseksi laaditaan työn osittelu eli kyseinen projekti jae-

taan aikataulutehtäviksi (work breakdown structure, WBS). Seuraavaksi määritellään tehtä-

vien väliset loogiset riippuvuudet eli tehtävien ja sijaintien väliset suoritusjärjestykset. Li-

säksi määritellään tehtäville kestot. Tämän jälkeen CPM:n mukainen aikataulu on muodos-

tettu.  (Santiago & Magallon 2009, s.8-11.)  

 

Kokonaisuuden hahmottamisen ja myöhemmässä vaiheessa tapahtuvan teorioiden vertailun 

kannalta on olennaista ymmärtää perinpohjaisesti eri teorioiden toiminta. Sen vuoksi seuraa-

vaksi käsitellään yksinkertaisen kuvitteellisen esimerkin avulla kriittisen polun menetelmän 

mukaisen aikataulun laadinta, kriittisen polun määrittely ja aikataulun valvonta. Ensimmäi-

senä ovat määriteltävät aikataulutettavat tehtävät, esimerkin tapauksessa otetaan tarkaste-

luun kahdeksan kappaletta elementtiasennukseen tähtääviä maanrakennus- ja perustusvai-

heen tehtäviä. Seuraavaksi on määriteltävä tehtävien väliset loogiset riippuvuudet teknisiin 

riippuvuuksiin perustuen. Riippuvuustyypiksi on valittu kaikille tehtäville loppu-alku riip-

puvuudet. Tästä eteenpäin aikataulusuunnittelua on mahdollista tehdä hyvin monella eri ta-

valla. Voidaan esimerkiksi laatia edellä kuvatun tiedon perusteella projektiverkko ja lisätä 

verkkoon tehtävien kestot, jolloin selviää myös tehtävien aikaisimmat ja myöhäisimmät aloi-

tukset ja lopetukset, jolloin laaditusta projektiverkosta pystytään tunnistamaan myös hank-

keen kriittinen polku. Esimerkkitapaus kuvattuna projektiverkoksi on esitetty kuvassa 14. 

 

 
Kuva 14: (A) Esimerkkitapauksen projektiverkkoon on lisätty kestot sekä aikaisimmat ja myöhäisimmät aloi-

tukset ja lopetukset. Lisäksi projektiverkkoon on visualisoitu tämän esimerkkiprojektin kriittinen polku pak-

sumpana viivana. (B) Kohdassa on esitettynä (A) kohdan projektiverkon solujen tietosisältö. Tämä on melko 

tyypillinen projektiverkon tietosisältö ja sen esitystapa. Jos aikaisin loppu ja myöhäisin loppu ovat samat, on 

tehtävä kriittisellä polulla. Jos niissä taas on eroa, tehtävä ei ole kriittisellä polulla. 
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Kriittisellä polulla tässä hankkeessa ovat perustusten alustäyttö, anturat, sokkeliasennus, ala-

pohjan täyttö ja elementtiasennustehtävät, joilla kaikilla on loppu-alku riippuvuus ja ne muo-

dostavat pisimmän yhtenäisen polun. Sähkösyötön putkitus ei ole kriittisen polun tehtävä, 

sillä sen edeltäjänä on perustusten alustäyttö ja seuraajana on alapohjan täyttö. Anturoiden 

alustäytön lopun ja alapohjan täytön alun välissä on 10 työpäivää ja sähkösyötön putkitus 

kestää vain 5 työpäivää eli tehtävien välillä on 5 työpäivän puskuri. Samoin väestösuojan 

seinät ja väestönsuojan holvi eivät ole kriittisen polun tehtäviä, koska niillä on myös 5 työ-

päivän puskurit. 

 

Kriittisen polun menetelmän mukaisesti laadittuja aikatauluja voidaan suunnitella ja visuali-

soida monessa eri muodossa, kuten millä tahansa muullakin aikataulutuslogiikalla laadittuja 

aikatauluja. Tyypillisimmät tavat CPM periaattein laadittujen aikataulujen visualisointiin 

ovat projektiverkko (edellä kuvassa 14), Gant-kaavio ja erilaiset taulukkomuotoiset esityk-

set. Myös paikka-aika -kaavio on käytössä, mutta harvemmin puhtaan CPM logiikan kanssa. 

(Seppänen 2017.) 

 

Aikataulun laatimiseen liittyvä logiikka ja visualisointitavat ovat tärkeä osa CPM viiteke-

hystä, mutta kriittisen polun menetelmä sisältää myös aikataulun valvontaa koskevan logii-

kan. Valvonnan logiikka on määritelty siten, että ensimmäiseksi tulee laatia CPM:n mukai-

nen aikataulu ja se asetetaan tavoiteaikatauluksi. Kun tavoite on asetettu, se ei muutu seu-

rannan toimenpiteiden aikana, ellei erikseen päätetä asettaa uutta tavoitetta. Sen sijaan aika-

taulusuunnitelma muuttuu jatkuvasti seurannan aikana. Tietyin väliajoin esim. viikoittain 

päivitetään aikataulutoteuma eli toteutuneet määrät, alku ja/tai loppupäivämäärät tai val-

miusasteet aikataulutehtäville, jonka seurauksena suunnitelma päivitetään vastaamaan ny-

kytilannetta. Päivitetty suunnitelma huomioi toteutuneet aloitus- ja lopetuspäivämäärät päi-

vityshetkeen saakka, mutta tulevaisuuden osalta CPM olettaa tehtävien etenevän tavoitteen 

mukaisesti eli tulevaisuuden osalta ei huomioida toteutunutta tuotantonopeutta. Jos jokin 

tehtävä on esimerkiksi alusta alkaen edennyt suunniteltua hitaammalla tuotantonopeudella, 

CPM seuranta olettaa siitä huolimatta tehtävän etenevän tulevaisuudessa tavoitteen mukai-

sella tuotantonopeudella. (Kenley & Seppänen 2010, s. 101-102.) 

 

Seuraavassa kuvassa 15 esimerkkiaikatauluun on asetettu tavoite ja tehty kuvitteellinen 

CPM aikatauluseuranta. Kuvassa 15 värikkäiden paksujen suunnitelmajanojen alapuolella 

näkyy ohuena harmaana janana lukittu tavoite, joka ei siis muutu seurannan aikana. Samassa 

kuvassa on tehty myös kuvitteellinen seuranta ja seurantahetkenä on käytetty viikon 30 tiis-

taita. Tavoiteaikatauluun ei ole tapahtunut lainkaan muutosta seurannan myötä CPM logii-

kan seurauksena. Sen sijaan aikataulusuunnitelma eli värikkäät paksummat janat ovat päi-

vittyneet seurantahetkeen mennessä syötetyn toteumatiedon perusteella (alku- ja loppupäi-

vämäärät). Esimerkiksi anturatyöt on päästy aloittamaan viisi päivää myöhässä, joten suun-

nitelma on siirtynyt viisi päivää eteenpäin. Koska anturat ovat kriittisen polun tehtävä, on 

anturoiden viive viivästyttänyt myös kaikkia sen jälkeen tulevia kriittisen polun tehtäviä vas-

taavan verran. Värikkäiden suunnitelmajanojen sisällä ovat ohuemmat mustat janat, jotka 

kuvaavat tämän hetkistä toteumaa. Punainen pystyviiva on niin sanottu seurantaviiva eli sen 

perusteella nähdään, ovatko tehtävät seurantahetkellä aikataulusuunnitelmassa. Kuten ku-

vasta nähdään, esimerkiksi anturat ovat huomattavasti tavoitetta jäljessä, mutta hieman suun-

nitelmaa edellä. Kuitenkaan CPM logiikan mukaan suunnitelmaa ei päivitetä toteutuneen 

työsaavutuksen perusteella keskeneräisen tehtävän osalta vaan oletetaan tehtävän etenevän 
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aikataulusuunnitelman mukaisesti. Sen sijaan, kun tehtävä saadaan valmiiksi ja toteutunut 

loppupäivämäärä syötetään järjestelmään, suunnitelma päivittyy jälleen sen perusteella.  

 

 
Kuva 15: Esimerkkiaikataululle tehty kuvitteellinen CPM teorian mukainen seuranta. Ohuet harmaat janat 

kuvaavat tavoitetta, värikkäät paksut janat aikataulusuunnitelmaa, ohuet mustat janat värikkäiden janojen si-

sällä toteumaa ja punainen pystyviiva on niin sanottu seurantaviiva. 

 

Edellä esitetystä yksinkertaisesta esimerkistä poiketen rakennushankkeet ovat tyypillisesti 

verrattain suuria ja monimutkaisia kokonaisuuksia ja kriittisen polun menetelmää käytettä-

essä aikataulutehtävien määrä kasvaa erittäin suureksi jopa tuhansiin tehtäviin. Jos aikatau-

lutettavien tehtävien määrä kasvaa rakennushankkeelle tyypillisesti suureksi, projektin 

luonne monimutkaistuu, hanke jaetaan useisiin sijainteihin tai hankkeessa on paljon erilaisia 

tehtävien välisiä riippuvuuksia, muuttuu myös kriittisen polun menetelmä monimutkaisem-

maksi (Yamin & Hamrelink 2001, s. 378). CPM teorian mukaisten aikataulujen monimut-

kaisuudesta hyvänä esimerkkinä toimivat aikaiset kriittisen polun menetelmää koskevat ar-

tikkelit, joissa merkittävä osa huomiosta kiinnittyy tietokoneiden laskentatehoihin (Kelley 

& Walker 1959, s. 161; Kallantzis et al. 2007, s. 485-486).  

 

Suomen rakennusteollisuudessa CPM aikataululogiikan puhdasta soveltamista näkee hyvin 

harvoin jos koskaan (Kenley & Seppänen 2010, s. 8). Useimmat aikataulutusohjelmistot kui-

tenkin myös Suomen markkinoilla toimivat CPM logiikkaa mukaillen ja sillä on kohtalaisen 

merkittävä vaikutus laadittaviin aikatauluihin ja toisaalta aikatauluseurannan logiikkaan. 

Muissa maissa CPM logiikan mukainen toiminta on hyvin yleistä ja usein jo sopimukset 

edellyttävät sitä. (Seppänen 2017.) 

3.3 Sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä (Location Ba-
sed Management System, LBMS) 

Erilaisia sijaintipohjaisia aikataulutusmenetelmiä on kehitetty useita vuosikymmeniä. En-

simmäiset merkittävät vaikutteet sijaintipohjaisen tuotannonohjausjärjestelmän kehittämi-

seen löytyvät Empire State Buildingin rakentamisessa käytetystä graafisesta aikataulutuk-

sesta. Empire State Building oli vuonna 1929 aikansa taidonnäyte ja on edelleen saavutus 

jollaisiin ei nykypäivän rakentamisessa ylletä. Sijaintipohjaisen aikataulutuksen aikaista ke-

hitystyötä jatkettiin Goodyearin toimesta 1940-luvulla ja USA:n merivoimien toimesta 

1950-luvulla. Nämä aikaiset kehitysvaiheet generoivat suuren määrän erilaisia menetelmiä, 

joita voidaan pitää sijaintipohjaisina menetelminä. Suurin osa tähän aikaan kehitetyistä me-

netelmistä pohjautui ajatukselle toistuvaluonteisista projekteista. Myöhemmin kuitenkin 

huomattiin, että enemmänkin kyse on työryhmien virtauttamisesta rakenteilla olevan koh-

teen läpi sijainneittain peräjälkeen. Toisin sanoen huomattiin, että keskeisintä ei ole hank-

keiden toistava luonne vaan sijainnit. Tämän seurauksena nimityskin vakiintui sijaintipoh-

jaiseksi aikataulutukseksi. (Kenley & Seppänen 2010, s. 5-7.) 

 

Suomen rakennussektorilla on ollut merkittävä rooli sijaintipohjaisen aikataulun jatkokehi-

tystyössä kohti nykyistä sijaintipohjaista tuotannonohjausjärjestelmää. Yhtenä syynä suo-
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malaisten kehitystyölle on ollut nimenomaan kriittisen polun menetelmän (CPM) heikko le-

vikki suomessa menneiden vuosikymmenien aikana. (Kenley & Seppänen 2010, s. 8; Sep-

pänen 2016.) 

 

Sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä (Location Based Management System, 

LBMS) on luotu vastaamaan rakennusalan aikataulujohtamispuutteiden muodostamaan tar-

peeseen. LBMS viitekehyksen päätavoitteet ylätasolla ovat riskien ja tuotantokustannusten 

vähentäminen sekä laadun ja lopputuotteen parantaminen. LBMS on suunnattu suoraan ra-

kennustuotantoon ja se kattaa projektin suunnittelu-, aikataulutus- ja valvontanäkökulmat. 

LBMS ottaa kantaa aikaan, kustannuksiin ja laatuun. (Kenley & Seppänen 2010, s. 3.) 

 

Sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä (LBMS) siirtää huomion yksittäisiltä erillisiltä 

tehtäviltä tuotannon kokonaisuuteen, jonka perimmäisenä ajatuksena on virtauttaa työryh-

miä rakenteilla olevan kokonaisuuden läpi siten, että työtehtävät voidaan toteuttaa tehok-

kaasti jokaisessa osakohteessa peräjälkeen. Huomio siirtyy kriittisen polun varjelemisesta 

tuotannon tehokkuuden ja sujuvuuden varjeluun. Olennaisena osana tuotannon tehokkuuden 

ja sujuvuuden mahdollistamisessa on kaikkien aikataulun laatimiseen vaikuttavien reunaeh-

tojen realistinen arviointi suhteessa muodostettavaan aikatauluun. (Kenley & Seppänen 

2010, s. 3.) 

 

Sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä pyrkii saavuttamaan tavoitteensa niin sanotun 

kerroksittaisen logiikan avulla. LBMS logiikka käyttää hyväkseen sijainteja ja se on viisita-

soinen. Seuraavaksi käydään läpi tiiviisti kaikki LBMS logiikan tasot (Kenley & Seppänen 

2010, s. 133-142): 

1. Ulkoiset loogiset riippuvuudet tehtävien välillä sijainneittain. Tämä tarkoittaa, että 

luodaan loogiset riippuvuudet yksittäisten aikataulutehtävien välille sijainneittain. 

Esimerkiksi maalaustyön pitää tapahtua kaikissa sijainneissa tasoitetyön jälkeen.  

2. Eri tarkkuustasojen aikaansaamat ulkoiset loogiset riippuvuudet tehtävien välillä. 

Tämä on eräänlainen laajennus ensimmäiseen logiikkatasoon eli tämän tason myötä 

mahdollistetaan loogisten riippuvuuksien määrittäminen kyseessä olevien tehtävien 

kannalta tarkoituksenmukaisella paikkajaon ja hierarkian tasolla. Esimerkiksi vesi-

kattotyö on oltava valmis tietyllä lohkolla ennen kuin kipsilevytöitä aloitetaan yh-

dessäkään kyseessä olevan lohkon kerroksessa.  

3. Tehtävien sisäiset riippuvuudet paikkojen suoritusjärjestyksen osalta. Tämä taso on 

nimenomaan LBMS:lle ainutlaatuinen logiikkataso ja tältä tasolta seuraa tehtävien 

jatkuvuuteen liittyvä vaatimus. LBMS teoriassa oletetaan tehtävien etenevän jatku-

vana virtana työkohteittain peräjälkeen siten, että edellinen sijainti suoritetaan val-

miiksi ennen seuraavan aloittamista. Tästä seuraa tehtävien sisäinen loppu-alku riip-

puvuus sijaintien välillä. Tällöin aikataulun suunnitteluvaiheessa on keskeistä tehdä 

päätös, missä järjestyksessä jokainen tehtävä tullaan suorittamaan eri sijainneissa. 

Esimerkiksi voidaan päättää, että mattotyöt etenevät yhtenä virtana ensin A-lohkon 

kerroksittain alhaalta ylöspäin ja sen jälkeen B-lohkon samalla periaatteella kerrok-

sittain alhaalta ylöspäin.  

4. Muu paikkaan perustuva looginen riippuvuus. Tämä logiikkataso on periaatteessa 

ensimmäistä logiikkatasoa vastaava. Erona on, että tällä tasolla sisällytetään tarvitta-

essa tehtävien välille joko positiivinen tai negatiinen sijainteihin pohjautuva viive. 

Tämä tarkoittaa, että voidaan määritellä, että jokin tehtävä voi alkaa, kun edellinen 

tehtävä on niin pitkällä, että sen etumatka säilyy kahden kerroksen kokoisena koko 

hankkeen ajan. Esimerkkinä tästä logiikkatasosta voisi olla ikkuna-asennuksen ja 
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elementtiasennuksen välillä -2 kerroksen viive, joka tarkoittaa, että ikkuna-asennus 

voidaan käynnistää, kun elementtiasennus on edennyt niin pitkälle, että se tulee ole-

maan jokaisessa vaiheessa vähintään kaksi kerrosta ikkuna-asennusta edellä.  

5. Normaalit CPM logiikan mukaiset riippuvuudet minkä tahansa tehtävän ja eri sijain-

tien välillä. Tämä logiikkataso mahdollistaa minkä tahansa tehtävien tai sijaintien 

välisen suoritusjärjestyksen määrittelyn. Tämä logiikkataso vastaa CPM:n ainoaa lo-

giikkatasoa. LBMS teorian mukaan aikataulua suunniteltaessa tämän logiikkatason 

käyttö tulee tyypillisesti kyseeseen esim. rakentamisen vaiheesta toiseen siirryttä-

essä, jolloin paikkajako (location brakedown structure, LBS) voi muuttua. Esimer-

kiksi runkovaiheesta sisävaiheen töihin siirryttäessä paikkajako muuttuu melko 

usein. Jos tason viisi mukaisia riippuvuuksia määritellään, ne ovat muita tasoja mää-

räävämpiä eli mahdollisissa ristiriitatilanteissa logiikkataso viisi määrää.  

 

Yksi keskeisimmistä LBMS logiikan erityispiirteistä on nimenomaan tehtävien jatkuvuuteen 

liittyvä vaatimus, jonka avulla pyritään saavuttamaan järjestelmän mukainen tavoite eli pää-

semään kohti tuotantotehokasta kokonaisjärkevää aikataulua. Jatkuvuusvaatimus on peräisin 

LBMS:n logiikkatasolta kolme eli työtehtävillä on oletuksena sisäiset paikkojen väliset 

loppu-alku riippuvuudet, jonka seurauksena työryhmien virta sijaintien läpi tulee olla jat-

kuva ellei erikseen toisin päätetä (logiikkatasolla viisi). Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että 

LBMS viivästyttää tuotantonopeudeltaan nopeamman tehtävän aloitusta niin paljon, että se 

voi alettuaan jatkua keskeytymättä valmistumiseen asti. Edellä kuvattu ominaisuus lisää ai-

kataulun varmuutta ja tehtäväkohtaista tehokkuutta, mutta kokonaisaikataulun suhteen se 

aiheuttaa hukkaa, joka on mahdollista havaita visuaalisestikin paikka-aikakaaviosta. (Lowe 

et al. 2012, s. 8-9.) Alla olevassa kuvassa 16 hukka on korostettu punaisilla ympyröillä. 

 

 
Kuva 16: Kuvassa on esimerkki LBMS logiikan mukaisesta aikataulusta, jossa Tehtävä 2 on huomattavasti 

muita tehtäviä nopeampi. Tehtävä 2:den alku lykkääntyy, jotta LBMS logiikan mukainen jatkuvuuden vaati-
mus täyttyy. Tämä puolestaan aiheuttaa punaisilla ympyröillä esitettyihin paikkoihin hukkaa (mukailtu Sep-

pänen 2016). 

 

LBMS teorian mukaan aikataulun hukkaa pyritään minimoimaan aikataulun optimointivai-

heessa ensisijaisesti vaikuttamalla tehtävien työsaavutuksiin esimerkiksi muuttamalla tehtä-

ville varattuja resursseja tai vaikuttamalla tehtävien työsisältöihin. Tavoitteena on mahdol-

lisimman optimoitu aikataulu, mikä edellyttää, että tehtävien tuotantonopeudet saadaan op-

timoitua likipitäen samoiksi. Tällöin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki tehtävät 

voidaan pitää jatkuvina, mutta hukkaa ei silti synny merkittävästi aikataulutehtävien välille. 

Alla olevassa kuvassa 17 on havainnollistettu kuvan 16 vastaavat aikataulutehtävät koko-

naisaikataulun kannalta optimoituina (tehtävän 2 työsaavutusta pienennetty, jotta tuotanto-
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nopeus saatu vastaamaan muita tehtäviä, esim. työryhmien määrää vähentämällä tai työsi-

sältöä muuttamalla). Optimoinnin seurauksena aikataulun läpimenoaikaa on pystytty lyhen-

tämään viisi työpäivää verrattuna ennen optimointia vallinneeseen tilanteeseen. (Seppänen 

2016.) 

 

 
Kuva 17: Tämä kuva 17 esittää kuvan 16 vastaavat tehtävät, mutta hukan poiston eli aikataulun optimoinnin 

jälkeen kolmen tehtävän kokonaiskestoa on saatu typistettyä 37:stä päivästä 32:een päivään (mukailtu Seppä-
nen 2016). 

 

Yksi merkittävä osa LBMS teoriaa on puskurien määritteleminen. Puskureiden tarkoituk-

sena on suojata seuraavien tehtävien aloituksia ja etenemistä tasoittamalla tuotannon pieniä 

vaihteluita. Toisin sanoen mahdolliset viiveet syövät ensin puskuria eivätkä vaikuta seuraa-

vien tehtävien aloituksiin tai tuotantoon ennen kuin tehtävien välinen puskuri on kokonaan 

käytetty. LBMS logiikka mahdollistaa puskurien määrittelemisen sekä aikaan että sijaintei-

hin perustuen, kuten alla olevassa kuvassa 18 havainnollistetaan. (Seppänen 2016; Kenley 

& Seppänen 2010, s. 396.) 

 

 
Kuva 18: (A) kohdan aikataulussa on asetettu loppu-alku riippuvuudet kerrostasolle ja viiden työpäivän pus-

kurit tehtävien välille. Aikapuskurien asettamien onnistuu sekä CPM että LBMS logiikalla toimittaessa. (B) 

kohdan aikataulussa on asetettu tehtävien välille yhden kerroksen viive (paikkaviive -1) eli seuraava tehtävä 

alkaa, kun edellinen tehtävä on edennyt yhden kerroksen edelle. Tämä on mahdollista tehdä automaattisesti 

ainoastaan LBMS logiikan mukaan toimittaessa.  

 

Lisäksi LBMS tarjoaa tehokkaan viitekehyksen aikataulun seurannalle. Analysoitaviksi yk-

siköiksi muodostuvat sijainnit ja seurannan yksiköinä toimivat työkohteissa etenevät työryh-

mät, joille on määritelty tietty työsisältö (usein sisältää useita suoritteita). (Kenley & Seppä-

nen 2010, s. 387). Tämä mahdollistaa Lean periaatteiden mukaisen johtamisjärjestelmän 

tuotantotehokkuuden saavuttamiseksi (Kenley & Seppänen 2010, s. 392). 
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LBMS teoriassa alkuperäinen aikataulusuunnitelma (Baseline) pysyy valvonnan ja seuran-

nan aikana muuttumattomana ellei aikataulusuunnitelmaa päätetä erikseen päivittää. Aika-

taulusuunnitelman lisäksi LBMS laskee jatkuvasti seurannan myötä jokaiselle tehtävälle en-

nustetta suunniteltuihin riippuvuuksiin, toteutuneisiin työsaavutuksiin ja resursseihin perus-

tuen. Nimenomaan ennustetta voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä LBMS viitekehyksen 

osa-alueista ja eduista. Ennusteella pyritään näyttämään, miten hanke tulee etenemään, jos 

tuotanto jatkuu samanlaisena kuin se on jatkunut seurantahetkeen asti. Toisin sanoen ennus-

teessa huomioidaan toteutunut tuotantonopeus ennustamalla tehtävän jatkuvan samalla tuo-

tantonopeudella myös tulevaisuudessa. Ei siis oleteta tehtävän etenevän tulevaisuudessa 

suunnitelman mukaisella tuotantonopeudella, mikäli toteutuneen ja suunnitellun tuotantono-

peuden välillä on eroa seurantahetkeen mennessä. Mikäli tuotantonopeus toteutuu suunni-

teltua hitaampana, ennusteessa käytetään ensin tehtäville asetetut puskurit. Jos puskurit tu-

levat kokonaan kulutetuksi, järjestelmä antaa liputuksen tulevan ongelman merkiksi. Liputus 

tarkoittaa sitä, että tehtävät tulevat risteämään, mikäli toteutuneet työsaavutukset, tehtävien 

resurssit ja suunnitellut riippuvuudet pysyvät ennallaan. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että 

viivettä kärsivän tehtävän seuraajat tulevat myös viivästymään. Liputukset ovat yksi merkit-

tävimmistä LBMS järjestelmän eduista ja niiden kautta nähdään usein mahdollisia tulevai-

suuden ongelmia jo niin aikaisessa vaiheessa, että työnjohdon on mahdollista reagoida niihin 

ennen varsinaisten ongelmien realisoitumista. (Seppänen 2016; Kenley & Seppänen 2010, 

s. 277-284 ja s. 402-405.) Liputuksien käytännön toimivuudesta löytyy näyttöjä mm. Sep-

pänen et al. (2014b) case tutkimuksesta, jossa noin puolilla liputusten perusteella käynniste-

tyistä toimenpiteistä onnistuttiin estämään tulevaisuuden ongelma. Liputusten perusteella 

käynnistetyt toimenpiteet nostivat ensisijaisesti tuotantonopeuksia ilman resurssien lisää-

mistä eli työryhmien tuottavuutta pystyttiin parantamaan (Seppänen et al. 2014b). 

 

Alla olevassa kuvassa 19 on esitetty yksi esimerkki LBMS teorian mukaisesta ennusteesta. 

Kuvassa 19 tehtävillä on lähtötilanteessa kolmen päivän puskurit. Tehtävä 1 etenee kuitenkin 

liian hitaasti ja jää jälkeen suunnitelmasta, kuten pisteviiva näyttää. Ennuste on puolestaan 

esitetty kuvassa 19 katkoviivana. Kuten kuvasta 19 käy ilmi, ensimmäinen liputus esiintyy 

seitsemän päivän päässä seurantahetkestä. Toisin sanoen, jos tehtävän 1 työsaavutusta ei 

saada muutettua paremmaksi, seitsemän päivän kuluttua tehtävä 1 ja tehtävä 2 välinen pus-

kuri on kokonaan käytetty ja ne tulevat törmäämään myöhemmin. Seuraava liputus esiintyy 

noin viiden viikon päässä. Näin nähdään ennusteen muodossa tulevia ongelmia jo hyvissä 

ajoin, jolloin niiden aiheuttajiin voidaan reagoida asiaan kuuluvalla tavalla jo niin aikaisin, 

että ongelmat eivät pääse realisoitumaan. (Seppänen 2016.) 

 

 
Kuva 19: Esimerkki LBMS teorian mukaisesta ennusteesta. Pisteviiva esittää toteumaa, katkoviiva toteutunee-

seen tuotantonopeuteen perustuvaa ennustetta ja punaiset ympyrät liputuksia eli nykyiseen toteumaan perus-
tuvia tulevaisuuden ongelmia. (Seppänen 2016.) 
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3.4 Kriittisen ketjun menetelmä (Critical Chain Project Manage-
ment, CCPM)  

Kriittisen ketjun menetelmä on kapeikkoteorian (Theory Of Constraints,TOC) pohjalta pro-

jektinhallintaan kehitetty menetelmä (Herroelen & Leus 2001, s. 559). Kriittisen ketjun me-

netelmä pyrkii hallitsemaan projekteille tyypillisiä haasteita, kuten aikataulutehtävien kes-

tojen epävarmuutta ja vaihtelua (Leach 1999, s. 39). Kolme keskeisintä ominaispiirrettä 

kriittisen ketjun menetelmässä liittyvät aikataulutehtävien kestojen määrittämiseen, pusku-

rien käyttöön ja resurssiristiriitojen poistamiseen (Watson et al. 2006, s. 397). 

 

Perinteisesti aikataulutehtävien kesto on määritelty tehtävään sitoutuneiden tekijöiden arvi-

oon tai aikaisempaan toteumatietoon pohjautuen. Aikataulutehtävien kestoihin liittyy nor-

maalisti suuri määrä vaihtelua, joka voi johtua monesta syystä, kuten materiaalien, työvoi-

man tai työkalujen saatavuudesta sekä sääoloista. Vaihtelusta seuraa, että kestoa arvioitaessa 

jokaiseen aikataulutehtävään tulee sisällytetyksi merkittävä määrä häiriöpelivaraa, koska pe-

rinteisessä toimintaympäristössä halutaan olla lähes varmoja, että tehtävä saadaan suoritettua 

luvatussa ajassa. Tämä puolestaan johtaa tyypillisesti arvioon, jonka mukaan tehtävä val-

mistuu ilmoitetussa ajassa esimerkiksi 90% todennäköisyydellä (katso kuva 20). Epävar-

muustekijöiden huomiointi tehtävien kestoissa ja pyrkimys 90% todennäköisyyteen aikatau-

lussa valmistumiseen johtavat siihen, että lähellekään aina tehtävään ei todellisuudessa tar-

vittaisi niin paljon aikaa kuin sille on aikataulussa varattu. Tämä johtuu siitä, että epävar-

muustekijät eivät realisoidu jokaisen tehtävän kohdalla. Perinteisen toimintaympäristön on-

gelma on, että epävarmuustekijöiden vuoksi tehtävälle varattua aikaa ei saada hyötykäyttöön 

vaan seuraava tehtävä alkaa edelleen aikaisintaan aikataulun mukaan. (Watson et al. 2006, 

s. 39 ja 397.)  

 

Epävarmuustekijöiden vuoksi varattua aikaa ei saada hyötykäyttöön pääasiassa kahdesta 

syystä. Ensimmäiseksi, vaikka työkohde olisi edellisen tehtävän puolesta valmis ja vapaana 

etuajassa, yleensä seuraava tehtävä alkaa aikaisintaan aikataulussa, koska seuraava tehtävä 

ei ole valmis alkamaan etuajassa. Tyypillisesti puutteet liittyvät tuotannon resursseihin kuten 

työntekijöihin, laitteisiin, koneisiin, suunnitelmiin tai materiaaleihin. Toiseksi, yleensä teh-

tävillä ei ole tapana valmistua etuajassa, vaikka epävarmuustekijät eivät realisoituisikaan ja 

näin ollen tehtävälle on varattu tarpeettoman paljon aikaa. Tämä puolestaan johtuu pääasi-

assa kahdesta ilmiöstä: opiskelijan syndroomasta (Student syndrome) ja Parkinsonin laista. 

Molemmat näistä liittyvät tehtäviä suorittavien työntekijöiden mentaalimaailmaan ja siihen, 

että alusta asti tiedetään, että aikatauluun on varattu huomattava määrä häiriöpelivaraa. Par-

kinsonin Lain mukaan kaikki tehtävälle varattu aika tulee yleensä käytetyksi riippumatta 

siitä, onko aikaa varattu paljon vai vähän (Herroelen & Leus 2001, s. 560; Gutierrez and 

Kouvelis, 1991; Parkinson 1957). Opiskelijan syndrooman mukaan asiat jätetään tyypilli-

sesti viimetinkaan. Työntekijät tietävät, että aika-arvioihin ja aikatauluihin ylipäänsä on si-

sällytetty huomattava määrä häiriöpelivaroja, joten tehtävien aloituksia voidaan viivästyttää, 

koska oletettavasti ne saadaan silti aikataulun mukaisesti valmiiksi. (Leach 1999, s. 175.) 

Joissain tapauksissa jopa valmiin työkohteen vapauttamista on jätetty tekemättä hankkeilla 

siinä pelossa, että seuraavalla kerralla aikataulua kiristetään, jos tällä kertaa tehtävä on saatu 

valmiiksi etuajassa (Leach 1999, s. 175). 

 

Kriittisen ketjun menetelmän ydin pyrkii vastaamaan edellä kuvattuun ongelmaan. Kriittisen 

ketjun menetelmässä pyritään arvioimaan, mikä on todennäköisin aika tehtävän valmistumi-

selle. Toisin sanoen valmistuminen arvioidaan siten, että tehtävä valmistuu ilmoitetussa 
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ajassa 50% todennäköisyydellä (katso kuva 20). Tämä lyhentää tehtäville varattua aikaa huo-

mattavasti ja toisaalta johtaa siihen, että merkittävä osa tehtävistä ei valmistu ennustetussa 

ajassa. Valmistumispäiviin ja tehtävien kestoihin liittyvän epävarmuuden ymmärtäminen ja 

hyväksyminen ovat olennainen osa kriittisen ketjun menetelmää. Epävarmuustekijöiden ai-

kaansaama vaihtelu pyritään hallitsemaan puskurien avulla, joista seuraavaksi hieman enem-

män. (Watson et al. 2006, s. 397.) 

 

 
Kuva 20: Perinteisen aikataulutehtävän keston ja kriittisen ketjun menetelmän ero. Kriittisen ketjun menetel-
mässä pyritään arvioimaan todennäköisin tehtävän tarvitsema aika eli 50% todennäköisyydellä toteutuva aika. 

Perinteisemmissä projektinhallintamenetelmissä pyritään arviomaan tehtävän kestot siten, että niihin pysty-

tään lähes aina eli esim. 90% todennäköisyydellä.  (mukaillen Goldratt 1997, s. 44.) 

 

Kriittisen ketjun menetelmän mukaan ei ole tarkoituksenmukaista turvata yhden tehtävän 

ajallaan valmistumista vaan pitää keskittyä koko projektin ajallaan valmistumiseen. Tämän 

vuoksi yksittäisten tehtävien kestoista pyritään poistamaan häiripelivarat kokonaan. (Leach 

1999, s. 175.) Kriittisen ketjun menetelmässä ajallisia puskureita käytetään pääasiassa kah-

della tavalla.  Ensimmäiseksi, kriittisen ketjun perään lisätään projektipuskuri kriittisen ket-

jun epävarmuustekijöitä varten. Toiseksi, pyritään varmistamaan, että ei kriittisen ketjun teh-

tävät eivät häiritse tai jarruta kriittisen ketjun tehtäviä missään tilanteessa. Tämä tehdään 

lisäämällä syöttöpuskuri (feeding buffer) kohtaan, jossa ei kriittinen ketju liittyy jälleen kriit-

tiseen ketjuun. (Watson et al. 2006, s. 397.) Kuvassa 21 on esitetty esimerkki projektipusku-

rin (Project buffer) ja syöttöpuskurin (Feeding buffer) sijoittamisesta. Projektipuskuri on si-

joitettu kriittisen ketjun perään ja syöttöpuskuri ei kriittisen ja kriittisen ketjun liitoskohtaan. 

 

 
Kuva 21: Esimerkki projektipuskurin (Project buffer) ja Syöttöpuskurin (Feeding Buffer) sijoittamisesta aika-

tauluun (Leach 1999, s. 175). 

 

Puskurin siirtäminen yksittäisiltä tehtäviltä projekti- ja syöttöpuskurien muotoon helpottaa 

tehtävissä mahdollisesti saatavan aikasäästön hyödyntämistä (Leach 1999, s. 175). Kriittisen 

ketjun menetelmän mukaan seuraava tehtävä käynnistetään heti edellisen valmistuttua riip-

pumatta siitä, valmistuiko edellinen tehtävä edellä aikataulusta, aikataulussa vai myöhässä 
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aikataulusta (Watson et al. 2006, s. 397). Puskurien kestojen määritteleminen on monimut-

kainen ja tapauskohtaisesti määriteltävä asia ja sen määrittelemiseksi on olemassa useita me-

netelmiä (Yang 2007, s 26). Yksi yleinen tapa on molempien puskurien tapauksessa määri-

tellä puskurin kesto vastaamaan puolta suojattavan ketjun pituudesta. Tämä tosin johtaa 

usein tarpeettoman suureen puskuriin, mutta silti projektin kesto jää noin 25% perinteisin 

menetelmin aikataulutettua kestoa lyhyemmäksi. (Herroelen & Leus 2001, s. 564.) 

 

Viimeinen merkittävä ominaispiirre kriittisen ketjun menetelmässä on sen tapa ottaa huo-

mioon tehtävien suorittamiseen vaaditut resurssit (Yang 2007, s. 25-26). Kriittisen ketjun 

menetelmän mukaisesti resurssien allokointi on keskeisessä roolissa aikataulusuunnitte-

lussa ja resurssit on allokoitava siten, että resurssit pystyvät keskittymään yhteen pääasial-

liseen tehtävään kerrallaan. Kriittisen ketjun menetelmän mukaan multitasking eli monen 

asian yhtäaikainen tekeminen saman resurssin toimesta on yksi pahimmista tehokkuuden 

tappajista ja näin ollen sitä on syytä välttää kaikin keinoin (Goldratt 1997). Kriittisen ket-

jun menetelmässä käytetään resurssipuskureita. Resurssipuskurin tavoitteena on varmistaa, 

että jokaisen kriittisen ketjun tehtävän alkaessa kyseiselle tehtävälle tarvittava resurssi on 

vapaana riippumatta siitä, alkaako tehtävä aikataulussa, edellä aikataulusta vai jäljessä ai-

kataulusta. Resurssipuskuri lisätään aikatauluun aina, kun seuraava kriittisen ketjun tehtävä 

tullaan suorittamaan eri resurssin toimesta kuin edeltäjä. (Herroelen & Leus 2001, s. 567.) 

 

Kriittisen ketjun menetelmässä projektin seurantavaihe perustuu pääasiassa puskureiden hal-

lintaan. Puskurien käytön astetta tulee mitata jatkuvasti, jotta tiedetään hankkeen tilanne suh-

teessa tavoitteeseen. On täysin normaalia, että projekti- ja syöttöpuskureita käytetään mo-

lempia, mutta käytön aste on määräävä tekijä. Jos puskurista on käytetty alle kolmannes, 

puskurin seurantaa jatketaan ilman toimenpiteitä. Kun puskurin käyttö etenee toiselle kol-

mannekselle, tulee määritellä ja tunnistaa ongelma sekä suunnitella toimenpiteet. Jos pusku-

rin käyttö etenee viimeiselle kolmannekselle, aletaan välittömiin toimenpiteisiin. (Leach 

1999, s. 48.) Lisäksi kriittisen ketjun menetelmän soveltaminen vaatii aktiivista viestintää, 

jotta tehtävän aloittamisen edellytykset ovat kunnossa aina edellisen tehtävän valmistuttua. 

Erityisesti viestinnän tarvetta korostaa yksittäisten tehtävien pyrkimys aikaisimpaan mah-

dolliseen valmistumiseen yhdessä tiivistettyjen kestoarvioiden kanssa. Projektin tilasta, tu-

levaisuuden näkymistä ja resurssien kiinnittämisestä viestimiseen käytetään pääasiassa jäl-

jellä olevien puskurien raportointia, jonka perusteella voidaan jatkuvasti arvioida tulevien 

tehtävien aikataulua. (Leach 1999, s. 51.)  

 

Käytännössä kriittisen ketjun menetelmän käyttöönotto vaatisi erittäin radikaalia ajatustavan 

muuttamista perinteisin menetelmin toimivalla rakennusalalla. Käytännön implementointia 

helpottaakseen myös kriittisen ketjun menetelmää koskien on kehitetty viisivaiheinen sovel-

lusohje, joka esitellään seuraavaksi lyhyesti. Tämä viisivaiheinen prosessi vertautuu TOC 

viitekehyksen jatkuvan parantamisen prosessiin: 

 

1. Tunnista kriittinen ketju (Yang 2007, s. 26): Kriittiseen ketjuun vaikuttavat tehtä-

vien väliset loogiset riippuvuudet ja resurssien saatavuus. Kriittinen ketju on määri-

teltävissä projektin pullonkaulaksi, sillä se määrittelee hankkeen lyhyimmän mah-

dollisen läpimenoajan. (Leach 1999, s. 44.) 

2. Tiivistä aikataulutehtävien kestot (Yang 2007, s. 26): Määrittele tehtävien kestot 

perinteisin menetelmin esimerkiksi kysymällä hankkeen työntekijöiden arvioita. 

Kouluta arvioijille kriittisen ketjun menetelmän periaatteet ja vakuuta heidät siitä, 
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että heitä ei tulla syyttämään, jos tehtävät eivät valmistu täsmälleen aikataulun mu-

kaisesti. Tämän jälkeen siirrytään arvioiden tiivistämisvaiheeseen. Perinteiset arviot 

tiivistetään todennäköisimpiin aikoihin eli aikoihin, jotka tehtävät vaativat tilan-

teissa, joissa epävarmuustekijät eivät realisoidu. Tämän jälkeen on saatu valmiiksi 

kriittinen ketju tiivistettyine aikoineen. (Leach 1999, s. 45.) 

3. Lisää puskurit (Yang 2007, s. 26): Kaikki kolme puskurityyppiä tulee lisätä tässä 

vaiheessa. Projektipuskuri lisätään kriittisen ketjun loppuun suojaamaan koko pro-

jektin ajallaan valmistuminen. Syöttöpuskuri sijoitetaan suojaamaan kriittisen ketjun 

tehtäviä kohtiin, joissa ei kriittinen ketju liittyy jälleen kriittiseen ketjuun. Resurssi-

puskuri lisätään aina, kun seuraava kriittisen ketjun tehtävä suoritetaan eri resurssilla 

kuin edeltäjä. Resurssipuskurit lisätään varmistamaan, että kriittisen tehtävän vaa-

tima resurssi on vapaana, kun edellinen tehtävä valmistuu. (Leach 1999, s. 46.) Pus-

kurien kesto voidaan määritellä esimerkiksi Goldrattin (1997) esittämällä tavalla eli 

asetetaan puskurien määräksi puolet edeltävän ketjun pituudesta. 

4. Muuta osallistujien asenne (Yang 2007, s. 26): Perinteinen määräpäiviin ja virstan-

pylväisiin perustuva asenne pitää saada muutettua (Rand 2000, s. 176). Kriittisen 

ketjun menetelmässä yksittäisten tehtävien alku- tai loppupäivämäärillä ei ole mer-

kitystä vaan ainoastaan kriittisen ketjun aloituspäivämäärällä ja projektipuskurin lop-

pupäivämäärällä on merkitystä. Sen sijaan yksittäisten tehtävien osalta pyritään mah-

dollisimman nopeaan valmistumiseen, joka ei ole sidoksissa päivämääriin. Lisäksi 

mahdollisimman nopea yksittäisen tehtävän valmistuminen edellyttää tehtävälle 

osoitettujen resurssien jakamatonta huomiota, joka tarkoittaa, että multitasking ei ole 

sallittua CCPM viitekehyksessä. Kriittisen ketjun menetelmää käytettäessä yksittäi-

sen tehtävän onnistumista ei tule arvioida sen perusteella, valmistuiko se arvion mu-

kaisena päivänä tai valmistuiko se arvioidussa ajassa (kestolla). Onnistuminen arvi-

oidaan sen perusteella, alkoiko tehtävä heti, kun edellinen oli valmis, olivatko resurs-

sit sidottuna vain ja ainoastaan kyseessä olevalle tehtävälle koko tehtävän ajan ja 

vapautettiinko työkohde seuraavalle tehtävälle heti kyseessä olevan tehtävän valmis-

tuttua. (Leach 1999, s. 47-48.)  

5. Seuraa suorituskykyä (Yang 2007, s. 26): Suorituskyvyn seuranta on kiinteästi yh-

teydessä puskurien hallintaan. Hankkeen suoriutumista voidaan mitata puskurien 

käyttöasteen avulla. Jos puskurista on käytetty alle kolmannes, puskurin seurantaa 

jatketaan ilman toimenpiteitä. Kun puskurin käyttö etenee toiselle kolmannekselle, 

tulee määritellä ja tunnistaa ongelma sekä suunnitella toimenpiteet. Jos puskurin 

käyttö etenee viimeiselle kolmannekselle, aletaan välittömiin toimenpiteisiin. (Leach 

1999, s. 48.) 

3.5 Teorioiden yhteenveto  

Luvuissa kaksi ja kolme on luotu kirjallisuuskatsaukseen pohjautuva kattava ymmärtämys 

rakennusalan tuotantoteorioista ja aikataulujohtamisteorioista, jotka muodostavat tämän tut-

kimuksen kaksi teoriakokonaisuutta. Toisin sanoen on luotu ymmärtämys tutkittujen teo-

riakokonaisuuksien ja niiden osakokonaisuuksien tavoitteista, toimintaperiaatteista ja kei-

noista, joilla tavoitteita pyritään saavuttamaan. Taulukkoon 5 on koostettu tutkitut teoriako-

konaisuudet ja osakokonaisuudet sekä kuvattu jokaista osakokonaisuutta yhteenvedon omai-

sesti muutamalla avainsanalla tai lyhyellä toteamuksella. Edellä mainitut teoriakokonaisuu-

det tulevat muodostamaan tässä tutkimuksessa määriteltävän konstruktion teoreettisen pe-

rustan. 
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Taulukko 5: Teorian yhteenvetotaulukko 

 
 

Kuten tämän tutkimuksen teoriasidonnaiseen luonteeseen kuuluu, tulee tutkimus etenemään 

tästä eteenpäin teorian ja empirian jatkuvana vuoropuheluna. Empirian pääasiallisena tavoit-

teena on tuoda tutkimukseen kohdeyrityksen kontekstisidonnainen kontribuutio teorian ja 

empirian vuoropuhelu mahdollistamiseksi. Vuoropuhelulla pyritään luomaan arvoa sekä 

empirian että teorian näkökulmista. Empiria mahdollistaa, oikein hyödynnettynä, teorian en-

tistä syvällisemmän ymmärtämyksen ja parhaimmassa tapauksessa jopa teorian eteenpäin 

kehittämisen tai eri teorioiden yhdistelemisen arvoa luovalla tavalla. Kirjallisuustutkimuk-

sen avulla hankittua teoreettista tietoa apuna käyttäen voidaan puolestaan luoda merkittävää 

arvoa tutkimuksen kohdeyrityksen eli empiirisen toimintaympäristön näkökulmasta. Pelkkä 

teoria tai empiria eivät yksinään ole riittäviä tämän tutkimuksen kannalta, vaan niitä tulee 

hyödyntää ja tulkita rinnakkain. Seuraavissa luvuissakaan ei tyydytä teorian osalta pelkäs-

tään viittaamaan aikaisemmissa luvuissa käsiteltyyn, vaan teorioita tullaan lähestymään em-

pirian innoittamina myös hieman aikaisemmasta käsittelystä poikkeavista näkökulmista.  
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4 Empiirinen tutkimusympäristö 

Empiirisen tutkimuksen pääasiallinen tavoite on hankkia kokemusperäistä kontekstisidon-

naista tietoa käytännön toimintaympäristöstä tutkittujen teorioiden soveltamiseksi. Hankit-

tavaa empiiristä tietoa hyödynnetään osaltaan varmistamaan ja toisaalta rikastamaan teori-

oiden ja empirian perusteella tehtäviä johtopäätöksiä. 

4.1 Kohdeyrityksen esittely lyhyesti 

Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii Fira Oy. Fira Oy on osa Fira Group Oy:tä, johon kuu-

luu lisäksi linjasaneerauksiin keskittynyt Fira palvelut Oy sekä sisäisiä startup yrityksiä. Yri-

tys on alun perin vuonna 2002 perustettu rakennusliike. Yrityksen tähänastinen historia voi-

daan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa Fira Oy:n liiketoiminta perustui yksinomaan perustajajäsentensä 

vankalle ammattitaidolle vaativan betonirakentamisen saralla. Karrikoiden voidaan sanoa, 

että toiminnan keskiössä olivat betoni ja betoniteräkset vaativissa rakenteissa. Kuitenkin 

vuonna 2009 yritys oli tullut tiensä päähän alkuperäisen toimintamallinsa suhteen ja voidaan 

sanoa, että yrityksen ensimmäinen vaihe päättyi. 

  

Toisen vaiheen alkaessa vuonna 2009 yrityksen strategia suunnattiin kokonaisuudessaan uu-

delleen. Fokusta lähdettiin määrätietoisesti siirtämään betonirakenteista kohti asiakasta. Uu-

den strategian mukaan yhtiö pyrittiin kiihdyttämään huimaan kasvuun muokkaamalla yhti-

östä rakennusalan palveluyritys. Keskiöön siirtyi asiakkaalle tuotettu arvo.  Kasvutavoit-

teeksi asetettiin yhtiön liikevaihdon kasvattaminen 14 miljoonasta 100 miljoonaan euroon 

seitsemässä vuodessa. Uusi strategia osoittautui menestyksekkääksi ja liikevaihdon kasvu 

100 miljoonaan euroon saavutettiin etuajassa jo vuonna 2014 (kts. kuva 22).  

 

 
Kuva 22: Fira konsernin liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehittyminen (Fira 2016c) 

 

100 miljoonan euron liikevaihtotavoitteen täytyttyä siirryttiin yrityksen kolmanteen eli niin 

kutsuttuun ”next phase” vaiheeseen. Keskiöön on nostettu ihminen. Visiona on, että ihmiset 

rakentavat yhdessä fiksumpaa yhteiskuntaa. Keskeisesti tähän kolmanteen vaiheeseen kyt-

keytyy kolme kehitysohjelmaa:  
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1. Fiksumpaa rakentamista, jolla pyritään varmistamaan, että rakentaminen sujuu on-

gelmitta ja läpivirtaus on mahdollisimman häiriötöntä ja tehokasta.  

2. Fiksumpi työpaikka, jolla pyritään luomaan Firasta entistäkin parempi paikka työn-

tekijöille ja pyritään olemaan alan kiinnostavin ja halutuin työnantaja.  

3. Fiksumpaa liiketoimintaa, jolla pyritään luomaan uusia fiksumpia liiketoiminta-

malleja muun muassa digitalisaation keinoin. Keskeisessä roolissa on uudentyyppi-

nen ns. pilotoinnin kulttuuri. Tämän kehitysohjelman myötä Fira Groupiin on perus-

tettu useita sisäistä start-up yrityksiä.  

 

Tämä diplomityö liittyy olennaisesti ensimmäiseen kehitysohjelmaan eli tämän työn on tar-

koitus toimia yhtenä askeleena matkalla kohti fiksumpaa rakentamista paremman virtauksen 

sekä sujuvamman ja tehokkaamman tuotannon keinoin. 

4.2 Aikataulujohtamisajattelun kehitys kohdeyrityksessä 

Kuten koko rakennusalalla, myös kohdeyrityksessä tuotannon häiriöt ovat tavallinen ilmiö. 

Toisin sanoen kohdeyrityksen työmaat eivät tee poikkeusta alalla vallitsevaan tilanteeseen. 

Toimintaympäristö on luonnostaan hyvin haastava aikataulujohtamisen ja tuotannonohjauk-

sen näkökulmasta. Tähän yhdistettynä puutteet aikataulujohtamisessa ovat kohdeyrityksen 

ja tutkijan oman näkemyksen mukaan keskeisessä roolissa tuotannon häiriöiden aiheutta-

jana.  

 

Kohdeyrityksen aikataulujohtamisprosessi on perustunut jo useita vuosia Last Planner jär-

jestelmän soveltamiseen. Kuitenkin kohdeyrityksen perustamisesta aina vuoteen 2015 asti 

aikataulujen laatiminen ja aikataulujohtaminen olivat pääasiassa työmaakohtaisia asioita, jo-

ten laadittujen aikataulujen laatu vaihteli huomattavasti työmaittain riippuen työmaahenki-

löstön perehtyneisyydestä aikatauluaihepiiriin. Vuonna 2015 aikataulujen laatuun ja aika-

taulujohtamiseen alettiin kiinnittää kohdeyrityksessä runsaasti huomiota. Kohdeyritykseen 

perustettiin uusi rooli, tuotannon mallintaja. Tuotannon mallintajat erikoistuivat huolelliseen 

tuotannon suunnitteluun, jonka merkittävin yksittäinen osa-alue on aikataulusuunnittelu. Li-

säksi tuotannon mallintajan tehtäväkuvaan kuuluu työmaa-aikaisen aikataulujohtamisen 

kouluttaminen ja sparraaminen työmaahenkilöstölle. Aikataulujen laatua pyrittiin paranta-

maan tekemällä kaikki aikataulut paikka-aika muotoon. Aikataulun teon pohjalla ei varsi-

naisesti käytetty tiettyä aikataulutusviitekehystä. Aikataulut tehtiin TCM Planner ohjelmis-

tolla, joka tukee CPM teoriaa. Aikataulujen teossa huomioitiin kuitenkin huomattava määrä 

myös LBMS teorian mukaisia vaatimuksia. LBMS mukaiset vaatimukset, kuten tehtävien 

jatkuvuus, eivät kuitenkaan tulleet huomioiduksi logiikka tai teoria edellä, vaan huomiointi 

tehtiin aikatauluttajan kokemukseen perustuen manuaalisesti. Aikatauluvalvonta ei myös-

kään noudattanut selkeästi mitään aikataulujohtamisviitekehystä, vaan se tehtiin ohjelmiston 

mahdollistamissa rajoissa. Aikataulun käyttäytyminen aikatauluseurannan aikana ajateltiin 

lähinnä ohjelmiston ominaisuudeksi aikataulutusteorian sijasta. 

 

Hyvin nopeasti tuotannon mallinnuksen alettua kohdeyrityksessä lanseerattiin termi ”kriitti-

sen polun menetetty päivä”, jolla tarkoitetaan nimensä mukaisesti työmaan kriittisellä po-

lulla menetettyä päivää eli viivettä. Kriittisen polun menetetty päivä -termi lanseerattiin mit-

tarointi tarkoituksessa ja logiikka sen ympärillä on seuraava. Menetetyt päivät kriittisellä 

polulla vaikuttavat virtaukseen aina negatiivisesti. Lähtökohtaisesti kriittisen polun mene-

tettyä päivää ei ole mahdollista saada takaisin millään keinoin. Vaikka syntynyt aikataulu-
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viive on usein kirittävissä kiinni, aiheutuu siitä aina ylimääräisiä kirimis/rynnimis tai uudel-

leenjärjestelytoimenpiteitä, jotka puolestaan aiheuttavat kustannuksia. Kohdeyrityksessä on 

päädytty siihen, että menetetty päivä työmaan aikataulun kriittisellä polulla maksaa arviolta 

noin 7700€/päivä/10milj€ työmaa. ”Hinta” perustuu pohjimmiltaan yhden viivepäivän ai-

heuttamaan läpivirtauksen heikkenemiseen ja sitä kautta seuraavasta hankkeesta saamatta 

jääneeseen katteeseen. ”Hinta” ei ole kuitenkaan riippuvainen siitä, saadaanko syntynyt ai-

katauluviive kirittyä hankkeen aikana kiinni. Jos viive saadaan kurottua kiinni, yritystason 

läpivirtaus ei heikkene, mutta siinä tapauksessa kiriminen/ryntääminen tai uudelleenjärjes-

tely aiheuttavat arviolta ”hintaa” vastaavan kustannuksen.  

 

Kriittisen polun menetettyjen päivien mittaamiseksi lanseerattiin mittari. Jokainen työmaa 

raportoi kuukausittain heidän kriittisellä polulla menettämänsä päivät viiveitä aiheuttaneine 

syineen. Niistä laadittiin kuukausittain koonti, joka käsiteltiin Firan tuotantopalaverissa. Hy-

vin nopeasti mittaamisen alettua kohdeyrityksessä todettiin, että kyseisen mittarin luotetta-

vuus ei ollut hyvällä tasolla. Työmailta saadut arviot olivat subjektiivisia ja samoin rapor-

toinnin yhteydessä toimitetut viiveiden syyt olivat enemmänkin kuvauksia siitä, mitä on ta-

pahtunut tai korkeintaan tapahtuneisiin viiveisiin johtaneita pintasyitä. Suurimmaksi syyksi 

tähän tunnistettiin yhteisen viitekehyksen puuttuminen. Kriittistä polkua ei ollut määritelty 

riittävällä tarkkuudella siten, että koko henkilöstö olisi käsittänyt sen samalla tavalla ja toi-

saalta myöskään kriittisellä polulla menetetyn päivän määrittely ja sen tunnistamisen edel-

lytykset olivat puutteelliset. Haasteista huolimatta raportointikäytäntöä on jatkettu samalla 

kehittäen määrätietoisesti raportointitarkkuutta. 

 

Samaan aikaan edellä mainittujen kehitysvaiheiden kanssa Fira Palvelut ja Fira kiinnittivät 

myös runsaasti huomioita tuotannon virtaukseen. Virtausta ja tuotannon sujuvuutta pidettiin 

Firassa yhtenä keskeisimmistä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Rakentamisen toi-

mialalla vallitsi ja vallitsee edelleen hyvä suhdanne ja töitä vaikuttaa olevan tarjolla jopa 

enemmän kuin kapasiteettia töiden toteuttamiseksi. Fira rakennusalan uudistajan maineessa 

on jopa korostetun hyvässä asemassa markkinoilla ja kysyntä on jo pidemmän aikaa ylittänyt 

tarjonnan. Toimihenkilöt muodostavat pullonkaulan tuotannon kasvattamisessa vaikean saa-

tavuuden vuoksi ja tämä ennestään korostaa läpivirtauksen merkitystä.  Kriittisen polun vii-

veitä eli erilaisia häiriöitä vähentämällä läpivirtausta pystyttäisiin parantamaan, joten pys-

tyttäisiin aikaansaamaan suurempi liikevaihto ja euromääräinen tulos yritystasolla ja toimi-

henkilöä kohden. Samanaikaisesti kohdeyrityksessä uskottiin, että nopeammat läpimenoajat 

toimisivat myös entisestään myyntiä edistävänä tekijänä. 2015-2016 vuoden vaihteessa vir-

tauksen parantamiseen pyrittiin kapeikkoteorian (Theory of Constraits, TOC) periaatteita 

soveltamalla. Kuitenkin melko nopeasti kävi ilmi, että kapeikkoteorian periaatteiden sovel-

taminen johti Fira Palveluiden tapauksessa ei toivottuun lopputulokseen. Syitä ei toivotulle 

lopputulokselle nähtiin olevan useita. Haasteen uskottiin olevan osittain itse teoriassa ja osit-

tain yrityksen kypsyydessä eli teorian ymmärtämisessä ja tavassa soveltaa teoriaa. Merkittä-

vimpänä yksittäisenä syynä nähtiin suunnitteluvaiheen ja suunnitelmien suuri poikkeamien 

määrä. 

4.3 Aikataulujohtamisen nykytila kohdeyrityksessä 

Virtausta ja tuotannon sujuvuutta pidetään edelleenkin kohdeyrityksessä yhtenä keskeisim-

mistä kannattavuuteen vaikuttavista tekijöistä. Myös kaikissa tutkimusta varten tehdyissä 

haastatteluissa nousi esille, että läpimenoaikojen lyhentäminen on olennainen tekijä kilpai-

lukyvyn parantamiseksi. Toisaalta kaikki haastatellut totesivat, että tuotannon varmuuteen, 
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sujuvuuteen ja ennustettavuuteen panostaminen on tehokas keino parantaa tuotantoa niin 

aikataulun, tuotannon tehokkuuden, kustannusten kuin laadunkin osalta. Haastatelluilla oli 

yhteinen näkemys siitä, että pidemmällä aikavälillä tuotannon sujuvuuden kautta on mah-

dollista päästä myös parempaan virtaukseen ja nopeampiin läpimenoaikoihin. (H1, H2, H3.) 

 

Tuotannonmallinnuksen rooli on jalostunut kohdeyrityksessä kohti valmentavampaa ja sa-

malla aikataulujen ja aikataulujohtamisen laatua valvovaa yrityksen sisäistä asiantuntijaroo-

lia. Aikataulun laatimisen osuus tuotannon mallintajan toimenkuvassa on vähentynyt, koska 

työmaaorganisaatiot pyritään kytkemään hankkeille jo aikaisemmassa vaiheessa ja heidät 

osallistetaan kiinteästi aikataulun laatimiseen. Tuotannonmallintaja toimii enemmänkin asi-

antuntijan roolissa työmaaorganisaatiota tukien. Aikataulutuksen pääasiallisena ohjelmis-

tona toimii edelleen TCM aikataulu ja aikataulujen laatiminen ei suoranaisesti noudata mi-

tään aikataulutusteoriaa, vaan siinä on runsaasti piirteitä LBMS ja toisaalta CPM viitekehyk-

sistä aikataulutusohjelmiston tukiessa kriittisen polun menetelmää. Myös aikatauluseuranta 

tehdään TCM aikatauluohjelmalla CPM teoriaa mukaillen. Isossa kuvassa aikataulutuspro-

sessit noudattelevat edelleen Last Planner Systemin mukaista tuotannonohjaussysteemiä si-

sältäen yleisaikataulu- ja rakentamisvaiheaikataulutason, valmistelevan- ja viikkosuunnitte-

lun sekä viikkosuunnittelun valvonnan ja oppimisen. 

 

Kriittisen polun viiveet syineen on raportoitu kaikilta kohdeyrityksen työmailta vuoden 2016 

ja 2017 aikana. Tuotannon mallintajat ovat käyneet kuukausittain raportoidut viiveet läpi ja 

raportoituja lukuja on ikään kuin kalibroitu tuotannon mallintajien ja työmaiden yhteisten 

keskustelujen pohjalta. Samoin viiveisiin johtaneita syitä on pyritty luokittelemaan, jotta 

juurisyyanalyysit osattaisiin suunnata merkittävimpiin viiveiden aiheuttajiin. Useimmin 

toistuville pintasyille on tehty juurisyyanalyysit, jotta niiden juurisyyt poistamalla saataisiin 

aikaiseksi mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Edelleenkin on selvää, että raportoituja lu-

kuja ei ole syytä pitää absoluuttisina faktoina, mutta luvut antavat silti hyvän yleiskuvan 

viiveiden suuresta määrästä, määrän kehityksestä ja viiveiden aiheuttajista. 

 

Tämän tutkimuksen yksi selkeä osatavoite on ollut kirkastaa aikatauluviitekehyksiin liitty-

vää ymmärtämystä, jotta aikataulujen ja aikataulutusprosessin laatua yhdessä aikataulujoh-

tamisen kanssa voidaan viedä seuraavalle tasolle pohjautuen samanaikaisesti sekä teoriaan 

että käytäntöön. 

4.4 Aikataulujohtamisen ongelmat kriittisen polun viiveiden 
kautta tarkasteltaessa 

Alla kuvassa 23 on havainnollistettu kaikilla Fira Oy:n työmailla vuonna 2016 tulleet viiveet 

ja kriittisen polun viiveet kuukausittain perustuen kriittisen polun viiveiden raportointiin. 

Kuvasta nähdään, että viiveiden ja kriittisen polun viiveiden määrä on vaihdellut huomatta-

vasti kuukausittain. Yhteensä kriittisen polun viiveitä on raportoitu kaikilta työmailta 730 

kappaletta vuoden 2016 aikana, joka tarkoittaa keskimäärin 3,4 päivää jokaiselta työmaalta 

kuukausittain. 
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Kuva 23: Vuoden 2016 aikana raportoidut viiveet ja kriittisen polun viiveet kuukausittain (Fira 2017a). 

 

2017 vuoden alun (tammikuu – toukokuu välinen aika) vastaavat lukemat ovat kuvan 24 

mukaisesti 258 kriittisen polun viivepäivää, joka tarkoittaa noin 3,6 päivää per käynnissä 

ollut työmaa. Toisin sanoen vuoden 2016 ja 2017 alun lukemia voidaan pitää toisiaan vas-

taavina, kun huomioidaan mittaroinnin virhemarginaali. 

 

 
Kuva 24: Vuoden 2017 alun (tammikuu-toukokuu) aikana raportoidut viiveet ja kriittisen polun viiveet kuu-
kausittain (Fira 2017a). 

 

Kuten alla olevassa kuvassa 25 näkyy, vuoden 2016 aikana syntyneet kriittisen polun viiveet 

aiheuttivat noin 5,6 miljoonan euron negatiivisen kokonaisvaikutuksen yrityksen tulokseen, 

kun viiveiden määrää peilataan aikaisemmin tässä luvussa esitettyyn kriittisellä polulla me-

netetyn päivän hintaan (7700€/menetetty päivä).  
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Kuva 25: Kooste vuoden 2016 kriittisen polun viiveistä Fira Oy:ssä (Fira 2016a). 

 

Menetettyjen päivien poistaminen kokonaan ei ole realistinen, eikä edes tavoittelun arvoinen 

asia, koska siinä tapauksessa aikataulu olisi käytännössä määritelty liian väljäksi. Tämän 

vuoksi viiveiden vähentämisellä ei tavoitella viiveiden kokonaan poistamista ja siten 5,6 

miljoonan euron tulosparannusta. Kuitenkin esimerkiksi viivepäivien vähentäminen puoleen 

olisi täysin realistinen ja tarkoituksenmukainen tavoite, jolloin kyse on edelleen noin 2,8 

miljoonan euron tulosparannuksesta. Näin ollen voidaan pitää perusteltuna, että viivepäivien 

vähentämiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Seuraavan kuvan 26 (A) kohdassa on havainnollistettu vuoden 2016 aikana ja (B) kohdassa 

vuoden 2017 alun (tammikuu-toukokuu) viiveiden jakautumista eri rakentamisen vaiheille. 

Suurin osa kriittisen polun viiveistä on tunnistettu koskemaan runko- ja sisätyövaihetta mo-

lempien vuosien osalta. Jakauma on muiltakin osin lähes identtinen molempien vuosien ta-

pauksessa. Mielenkiintoisena huomiona voidaan kuvaajasta nostaa esille myös viiveiden ja 

kriittisen polun viiveiden välinen suhde. Runkovaiheessa lähes kaikki viiveet ovat aiheutta-

neet myös viivettä kriittiselle polulle. Sisätyövaiheessa puolestaan erilaisia viiveitä on huo-

mattavasti runkovaihettakin enemmän, mutta lähellekään kaikki viiveet eivät aiheuta viivettä 

kriittiselle polulle. Ero on selitettävissä pääasiassa aikataulutehtävien välisten loogisten riip-

puvuuksien määrällä. Sisätyövaiheessa loogisia riippuvuuksia on huomattavasti vähemmän 

ja ne ovat löyhempiä kuin runkovaiheessa. Myös julkisivutyöt ovat huomionarvoinen asia 

kuvaajissa, sillä viiveitä julkisivutöissä on aiheutunut todella paljon, mutta kriittisen polun 

viiveitä hyvin vähän. Kriittisen polun viiveiden vähäinen määrä johtuu siitä, että tyypillisesti 

julkisivutyöt eivät ole kriittisellä polulla suunnitellussa aikataulussa. Viiveiden suuri määrä 

julkisivutöissä puolestaan selittyy tutkijan käsityksen mukaan nimenomaan julkisivutöiden 

kuulumisella ei kriittiselle polulle, mikä vähentää työnjohdon keskittymistä julkisivutöihin 

ja tekee erilaiset viiveet hyväksyttävämmiksi. 
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Kuva 26: Vuoden 2016 (A) ja vuoden 2017 (B) alun (tammikuu-toukokuu) aikana raportoidut viiveet ja kriit-
tisen polun viiveet rakentamisen vaiheittain (Fira 2017a) 

 

Viiveiden määrän ja viiveiden eri vaiheille jakautumisen lisäksi kiinnostavaa on työmaaor-

ganisaatioiden näkemys viiveitä aiheuttaneista syistä. Alla olevassa kuvassa 27 on havain-

nollistettu jakautumista aiheuttajien mukaan. On tärkeää huomata, että jako perustuu työ-

maaorganisaatioiden raportoimiin viiveiden pintasyihin. Eniten viiveitä aiheuttaneet pinta-

syyt tähän mennessä liittyvät elementtien suunnittelu- ja toimitusviiveisiin, aliurakoitsijoi-

den resurssipuutteisiin ja aikataulusuunnitelmasta poikkeavaan työsaavutukseen, maanra-

kennuksen lähtötietoihin sekä materiaalien ja työsuorituksien laatuvirheiden aiheuttamiin 

korjauksiin ja odotusaikoihin. Näistä pintasyistä aikataulujohtamisen keinoin on hankala 

vaikuttaa maanrakennuksen lähtötietojen aiheuttamiin viiveisiin, mutta aikataulujohtaminen 

on yksi olennainen vaikutin kaikkien muiden tunnistettujen merkittävimpien pintasyiden ta-

kana. Yleisesti ottaen alla olevassa kuvassa 27 esitettyjen pintasyiden tapauksessa aikatau-

lujohtaminen löytyy valtaosan taustalta ainakin yhtenä ja useissa tapauksissa jopa olennai-

simpana vaikuttimena.  
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Kuva 27: Kriittisen polun viiveet jaoteltuna pintasyiden mukaan. Palkit kuvaavat esiintymistaajuutta. 

 

Mittarin tulosten johtopäätöksenä voidaan pitää sitä, että aikataulujohtamisen keinoin on 

mahdollista vaikuttaa huomattavasti kriittisen polun viiveiden määrään. Kriittisen polun vii-

veiden määrän väheneminen tarkoittaa käytännössä vaihtelun vähentymistä ja sitä kautta 

virtauksen luotettavuuden parantumista sekä systeemin tehokkuusrajan nousemista. Luotet-

tavampi virtaus tarkoittaa suoraa tulosparannusta nykyisillä aikatauluillakin toimittaessa vii-

veiden vähenemisen kautta. Samanaikaisesti se mahdollistaa hiljalleen nopeampien läpime-

noaikojen käyttöönoton, joka puolestaan edesauttaa tuloksen tekoa entisestään. 

4.5 Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila 

Kohdeyrityksen visiona isossa kuvassa on luoda ilmiö, jota kutsutaan nimellä #buildingmo-

vement. Ilmiön luonti tapahtuu luottamukseen, välittämiseen ja läpinäkyvyyteen perustuvan 

ylivoimaisen toimintamallin kehittämisellä ja sen onnistuneella soveltamisella. Ilmiön voi-

daan sanoa syntyneen siinä vaiheessa, kun kohdeyrityksen ulkopuoliset ihmiset puhuvat Fi-

rasta rakentamisen toimintamallina, eikä enää ensisijaisesti yrityksenä. (Fira 2017b.) Kui-

tenkin yleensä tässä tutkimuksessa puhuttaessa kohdeyrityksen tavoitteesta viitataan lähinnä 

Firan tuotannon tavoitetilaan, jonka määritteleminen on yhtenä tutkimuksen tavoitteena. 

 

Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila muodostetaan rakennusalan tuotantoteorioiden ja tut-

kitun empirian synteesinä kuvan 28 mukaisesti. Näkökulmina kohdeyrityksen tuotannon ta-

voitetilaa muodostettaessa toimivat tuotantoteorioiden tavat kuvastaa tuotannon tavoiteltuja 

ilmiöitä, kuten hyvää virtausta, tehokkuutta ja sujuvuutta. Runko synteesin muodostamiselle 

noudattaa Koskelan (2000) TFV-tuotantoteorian mukaista jakoa muunnos-, virtaus- ja ar-

vontuottonäkökulmiin. TOC filosofia ja PPO-virtausmalli liittyvät olennaisesti virtausnäkö-

kulmaan ja Lean filosofia liittyy sekä virtaus että arvontuottonäkökulmiin. Empiirisellä ai-

neistolla rikastetaan tuotantoteorioiden luomaa kuvaa samalla muokaten sitä kohti kohdeyri-

tyksen tarpeita ja tavoitteita. Tämän alaluvun lopputuloksena muodostetaan kohdeyrityksen 

tuotannon tavoitetilaa kuvaava tunnusmerkistö aikataulujohtamisen näkökulmasta.  
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Kuva 28: Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila muodostetaan rakennusalan tuotantoteorioiden ja tutkimuksen 

empirian synteesinä.  

 

Muunnos 

 

Muunnosmallin näkökulmasta rakennusprosessi tulisi pilkkoa mahdollisimman pieniksi osa-

prosesseiksi ja osaprosessien tehokkuus pitäisi kehittää huippuunsa. Koko rakennusproses-

sin tehokkuus määrittyisi siinä tapauksessa osaprosessien tehokkuuksien summana. Tunnus-

merkistön näkökulmasta tämä kapea-alaisten osaprosessien tehokkuus näyttäytyisi käytän-

nössä siten, että osaprosesseista olisi tehty toisistaan riippumattomia hyödyntämällä suuria 

tehtävien välisiä puskureita. Kuitenkin kirjallisuudessakin on esitetty laajasti kritiikkiä tätä 

kaikista perinteisintä tuotantofilosofiaa kohtaan koskien useita eri toimialoja, myös raken-

nusalaa. Lisäksi tutkimuksen empiiriset havainnot antavat vahvan tuen käsitykselle, jonka 

mukaan muunnosmalli ei sovellu kovinkaan hyvin rakennustuotannon johtamiseen. Raken-

nushankkeissa useimmat työtehtävät ovat todellisuudessa vahvasti toisistaan riippuvaisia, 

jolloin muunnosmallin tapa nähdä osaprosessit toisistaan riippumattomina ei toteudu. Kes-

kittyminen kapea-alaisiin sektoreihin ja niiden osaoptimointiin ei ole järkevää. Tuotannon 

tehokkuuden ja sujuvuuden kannalta todellinen vaikuttavuus liittyy tuotannon kokonaisuu-

den johtamiseen eikä yksittäisten ryhmien tai osaprosessien tehokkuuden maksimointiin 

(H1, H2, H3). Itseasiassa muunnosmallin korostaminen rakennustuotannossa saattaisi jopa 

todennäköisesti heikentää tuotannon virtausta, tehokkuutta ja sujuvuutta, sillä se tulisi lisää-

mään esimerkiksi tehtävien välisiä puskureita ja yleisesti ottaen osaoptimointia, jonka seu-

rauksena tyypillisesti kokonaisuuden tehokkuus kärsii. Näistä syistä muunnosmallin tehok-

kuusperiaatteista ei nosteta yhtäkään piirrettä kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan tunnus-

merkistöön, vaikka TFV-mallin mukaisesti muunnosmallin näkökulma on yksi kiinteä osa 

rakennusalan tuotantosysteemiä. Voidaan myös ajatella, että muut tässä luvussa muodostet-

tavaan tunnusmerkistöön tähtäävistä toimenpiteistä edesauttavat samanaikaisesti muunnok-

sen tehokkuutta parantamalla tuotos-panos suhdetta, mutta muunnoksen tehostuminen on 

enemmänkin seurausta muista asioista kuin itsetarkoitus.  

 

Virtaus 

 

Muunnosmallin osaprosessiajattelun ja osaoptimoinnin vastakohtana, systeemin globaali etu 

eli kokonaisetu korostuu huomattavasti, kun tuotantoa lähestytään virtausteorian näkökul-

masta. Kaikkien päätösten ja tekemisen lähtökohtana pitää olla systeemin kokonaisetu. 

Tämä on yksi virtausajattelun keskeisimmistä tekijöistä ja sitä tukevat niin Lean filosofia 

kuin TOC filosofiakin. Teorian lisäksi tämän tutkimuksen empiiriset havainnot, kuten tutki-

jan havainnot kohdeyrityksessä ja kaikki teemahaastattelut, tukevat hyvin vahvasti tätä nä-

kemystä. Esimerkiksi (H1) totesi useaan otteeseen, että mitään tuotannon palasta ei voida 
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erottaa omaksi osa-alueekseen, vaan tuotanto on nähtävä kokonaisuutena, jossa osien on toi-

mittava saumattomasti yhteen. Samoin (H3) korosti, että virtauksen tehostaminen vaatii ku-

rinalaista kokonaisuuden sujuvoittamista yksittäisten suoritteiden tehokkuuden maksimoin-

nin sijaan. Toisaalta haastatteluissa korostui myös samanaikaisesti tarve luoda kumppani-

verkostolle todelliset onnistumisen ja menestymisen mahdollisuudet, joka suurelta osin tar-

koittaa aliurakoitsijan työryhmien tehokkaan työskentelyn mahdollistamista. Haastateltavat 

kokivat kuitenkin, että parhaat edellytykset luodaan nimenomaan hankkeen hyvän virtauk-

sen, toiminnan luotettavuuden ja ennustettavuuden kautta eli ristiriitaa hankkeen kokonaise-

dun tavoittelun kanssa ei ole. Näillä perusteilla yhdeksi merkittäväksi tekijäksi tuotannon 

tavoitetilan tunnusmerkistöön nostetaan kokonaisedun tavoittelu osaoptimoinnin sijaan.  

 

Tässä tutkimuksessa virtausnäkökulmaa lähestytään tarkemmin Koskelan (2000) väitöskir-

jassaan määrittelemien ja muissa tutkimuksissa useita kertoja toistuneiden kuuden virtauk-

sen parantamista koskevan periaatteen kautta. Toisena lähestymistapana käytetään Sacksin 

(2016) määrittelemän PPO-mallin hyvän virtauksen tunnusmerkistöä. Koskelan (2000 s. 56) 

mukaan virtausta on mahdollista parantaa seuraavien kuuden seikan kautta: 

 

1. Vähennä hukkaa 

2. Vähennä sykliaikaa  

3. Vähennä vaihtelua 

4. Yksinkertaista vähentämällä vaiheiden määrää, osatekijöitä tai liittymiä 

5. Maksimoi joustavuus  

6. Mahdollista läpinäkyvyys  

 

Nämä kuusi keinoa virtauksen parantamiseksi vaikuttavat kaikki relevanteilta rakennustuo-

tannon kannalta. Keinot ovat linjassa Lean ajattelun kanssa ja ne tukevat vahvasti sekä vir-

taus- että arvontuottonäkökulmia. Keinoista ensimmäinen eli hukan poistaminen osuu Lean 

filosofian ytimeen ja sitä on tutkittu erittäin laajasti Lean ajattelun leviämisen ja kehittymi-

sen myötä (Bølviken & Koskela 2016). Kaikki arvoa tuottamattomat toiminnot, kuten odot-

taminen, siirtäminen, tarkastaminen, varastointi, ylituotanto tai korjaaminen on pyrittävä 

poistamaan tuotantoprosessista (Womack & Jones 2003). Samoin toisena ja neljäntenä mai-

nitut sykliajan lyhentäminen ja yksinkertaistaminen mm. vaiheiden määrää vähentämällä 

ovat linjassa Lean filosofian täydellisyyteen pyrkimisen kanssa (Womack & Jones 2003). 

Joissakin lähteissä sykliajan merkitystä on korostettu entisestään toteamalla ajan olevan tuo-

tannon virtauksen perusyksikkö. Muita tärkeitä asioita, kuten esimerkiksi kustannusten tai 

hukan vähentämistä voidaan pitää käytännössä seurauksena sykliajan lyhentämisestä. Tätä 

on perusteltu muun muassa sillä, että yleensä tuotantosysteemin sykliajasta suurin osa on 

arvoa tuottamatonta aikaa. Sykliajan lyhentäminen tapahtuu käytännössä arvoa tuottamatto-

mien prosessin osien vähentämisen eli hukan poistamisen kautta, jolloin samalla vähenne-

tään kustannuksia, koska hukkakin maksaa. (Esimerkiksi Womack & Jones 2003; Arbulu et 

al. 2003, s. 170; Bertelsen & Sacks 2007)  

 

Kolmas ja kuudes keinoista eli vaihtelun vähentäminen ja läpinäkyvyyden mahdollistaminen 

ovat tulkittavissa ikään kuin keinoiksi toteuttaa hukan ja sykliajan vähentämistä. Vaihtelun 

vähentämisen puolesta puhuu myös Lean tuotantofilosofian tapa mallintaa tehokkuusrajan, 

virtaustehokkuuden ja resurssitehokkuuden välistä suhdetta. Lean filosofian mukaan vain 

vaihtelua vähentämällä on mahdollista nostaa systeemin tehokkuusrajaa (Modig & Åhlström 

2013). Samoin Ballard (2000a) korosti Last Planner systeemin yhteydessä huomattavasti 

työpakettien virtauksen luotettavuutta ja ennustettavuutta, joka liittyy kiinteästi vaihtelun 
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vähentämiseen. Keino viisi puolestaan edesauttaa vaihtelun hallinnan lisäksi ennen kaikkea 

arvontuottonäkökulmaa mahdollistaen asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden täyttä-

misen tuotantosysteemin joustavuuden kautta.  

 

Kaikkien teemahaastatteluiden perusteella hukan vähentäminen on ilmeinen tavoite tuotan-

nossa ja sen nähtiin olevan vahvasti yhteydessä oikein johdetun tuotannon kanssa (H1, H2, 

H3). Tutkijan havaintojen perusteella hukan vähentämistä voidaan pitää itsessään tuotantoa 

ohjaavana tekijänä, mutta samanaikaisesti myös muista lähtökohdista oikein johdettu tuo-

tanto vähentää hukan määrää.  

 

Sykliajan vähentämisen eli kohdeyrityksen tapauksessa hankkeiden läpimenoajan lyhentä-

misen asema yhtenä tekijänä tuotannon tavoitetilassa on kiistaton. Haastateltavat korostivat 

ajan, kustannusten ja laadun välistä suhdetta ja he olivat sitä mieltä, että edellä mainittujen 

tulee olla tasapainossa (H1, H2, H3). Läpimenoajan lyhentämisen, kustannusten ja laadun 

välisissä painotuksissa ja riippuvuuksissa oli nähtävissä hienoisia eroavaisuuksia haastatel-

tavien välillä, vaikka osa-alueiden tasapainoisuus toistuikin kaikkien haastateltavien pu-

heissa. Esimerkiksi H1 mukaan tuotantoa on ohjattava enemmänkin laatu, kustannukset ja 

työturvallisuus edellä ja läpimenoaikojen nopeuttaminen tulee kysymykseen vasta edellä 

mainittujen jälkeen, vaikka se onkin kannattavuuden kannalta tärkeä asia. H2 puolestaan oli 

selvemmin sitä mieltä, että käytännössä hankkeilla aika tarkoittaa rahaa, joten läpimenoaiko-

jen lyhentämisellä voidaan myös säästää kustannuksissa. H2 mukaan hyvä laatu on myös 

perusedellytys ja siitä ei voida tinkiä missään olosuhteissa. Niin ikään H3 mukaan läpime-

noaikojen lyhentäminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista kilpailukyvyn parantamisessa, 

mutta H3 mukaan hankkeiden virtauksen sujuvuutta on onnistuttava parantamaan ennen 

kuin voidaan vakavissaan puhua merkittävistä läpimenoaikojen lyhentämisistä. Haastatte-

luissa painotettiin nimenomaan sujuvuuden lisäämisen ja hukan poistamisen merkitystä lä-

pimenoajan lyhentämisessä. Läpimenoajan lyhentäminen tulee tapahtua esim. odottelun vä-

hentämisen kautta, eikä aikatauluja keinotekoisesti kiristämällä (H1).  Yhteenvetona siis 

haastateltavat kokivat, että läpimenoajan lyhentäminen on tärkeä asia, mutta sitä ei saa ko-

rostaa ylitse muiden, vaan sen tulee olla tasapainossa laadun ja kustannusten kanssa. Tältä 

osin haastateltavien näkemykset vastasivat tutkijan havainnointiin perustuvaa hypoteesia. 

 

Vaihtelun vähentämisen merkitystä pidettiin tutkijan havaintojen perusteella kiistattomana 

tuotannon kehittämisessä jo ennen haastatteluihin ryhtymistä. Haastattelut vahvistivat tutki-

jan näkemystä tältä osin. Muun muassa H1 totesi, että optimitilanteessa kohdeyrityksen tuo-

tantoa kuvaa vakaus, jonka ehdottomana edellytyksenä hän näki nimenomaan vaihtelun vä-

häisyyden ja siitä seuraavan varmuuden ja ennustettavuuden lisääntymisen. H1 korosti huo-

lellisen ennakkosuunnittelun ja kurinalaisen suunnitelmien mukaan johtamisen merkitystä 

matkalla kohti vähäistä vaihtelua. Samoin H2 ja H3 olivat sitä mieltä, että vaihtelun vähen-

täminen liittyy olennaisena osana tuotannon varmuuden ja ennustettavuuden lisääntymiseen 

ja on erittäin tärkeä asia tuotannon sujuvoittamisen ja sitä kautta saatavan hukan vähenemi-

sen ja läpimenoaikojen nopeuttamisen kannalta.  

 

Yksinkertaistaminen sai teemahaastatteluiden myötä suuremman huomion ja uuden näkö-

kulman verrattuna tutkijan havainnointiin perustuneisiin ennakko-olettamiin. H2 korosti 

työmaalla tehtävien vaiheiden määrän minimointia yhtenä keinona tuotannon tehostamisessa 

ja samanaikaisesti laaturiskin vähentämisessä rakentamisen tuotantosysteemin ja työmaa-

olosuhteiden ollessa luonnostaan haastavia ja monimutkaisia. Yhtenä mahdollisena keinona 
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H2 näki esivalmistuksen lisäämisen. H2 mukaan näin toimittaessa on toki riskinä pullon-

kaulojen siirtyminen pois työmaalta, mutta ottaen huomioon työmaaolosuhteiden haasteet, 

voisi esivalmistamalla saada aikaiseksi merkittävääkin kehitystä virtaukseen. Kuitenkin on 

tärkeää valita esivalmistuksen kohteet todelliseen hyötyyn perustuen, sillä väärien asioiden 

esivalmistuksella ei saada toivottua tulosta aikaiseksi (H2).  Esivalmistukseen liittyvän huo-

mion lisäksi kaikki haastateltavat puhuivat painokkaasti vakioimisen puolesta, jota voidaan 

pitää yhtenä yksinkertaistamisen keinoista. Haastateltavat kuitenkin korostivat sitä, että lop-

putuotteen vakiointi ei ole tarkoituksenmukaista vaan vakioinnin kohteena ovat käytettävät 

ratkaisut ja toimintatavat (H1, H2, H3). Lisäksi korostettiin muun muassa tietovirtojen va-

kioinnin merkitystä (H1). 

 

Tuotantosysteemin joustavuus voidaan jakaa neljään joustavuuden tyyppiin eli joustavuu-

teen tuottaa erilaisia lopputuotteita, kykyyn lanseerata uusia tuotteita, volyymin joustavuu-

teen ja toimitusaikojen joustavuuteen (Suarez et al. 1995). Kaikki edellä mainitut joustavuu-

den tyypit voidaan nähdä osana arvontuottonäkökulmaa, jota pidettiin erittäin merkittävänä 

näkökulmana kohdeyrityksen kontekstissa sekä tutkijan olettamien että haastateltavien toi-

mesta (H1, H2, H3). Arvontuottonäkökulmaan syvennytään tarkemmin myöhemmin tässä 

alaluvussa. 

 

Läpinäkyvyys nousi haastatteluissa esille lukuisia kertoja ja sen painoarvo nousi erittäin suu-

reksi, jopa ennakko-olettamaa suuremmaksi, vaikka sen olennaisuus osattiinkin ennakoida 

melko hyvin jo havainnoinnin perusteella. Esimerkiksi H1 totesi, että läpinäkyvyyden rooli 

tuotannon tavoitetilassa on erittäin tärkeä. H1 mukaan läpinäkyvyyden kautta on mahdollista 

kasvattaa osapuolten välistä luottamusta ja läpinäkyvyyden sekä luottamuksen yhteisvaiku-

tuksena uskotaan oleva huomattava tuotannon tehostuminen. Esim. ylisuuria varmuuksia ja 

osaoptimointia on mahdollista vähentää läpinäkyvyyden keinoin (H1). Läpinäkyvyys näh-

tiin keskeisenä tekijänä myös reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämisessä ja toisaalta digita-

lisaation luomat mahdollisuudet edesauttaa läpinäkyvyyttä nähtiin merkittävinä (H1, H2, 

H3). Kuitenkin läpinäkyvyyden lisääntymisen yhteydessä H2 korosti tiedon puuroutumisen 

vaaraa. H2 korosti, että tieto pitää olla hyvin strukturoitua ja näkymät tietoon pitää olla suun-

niteltu siten, että kulloinkin tarvittavaan tietoon pääsee vaivattomasti käsiksi. Läpinäkyvyys 

ei siis saa lisätä informaatiotulvaa, vaan sen pitää mahdollistaa harkitut näkymät entistä täs-

mällisempään ja avoimempaan tietoon (H2). Kokonaisuutena läpinäkyvyyden lisääntymi-

sessä nähtiin valtavat mahdollisuudet ja sen edistämiseksi tulee suunnata toimenpiteitä. Koh-

deyrityksessä jopa nähdään, että rakennusalan seuraava disruptiivinen innovaatio saattaisi 

perustua nimenomaan digitalisaation ja läpinäkyvyyden yhdessä luomalle mahdollisuudelle.  

 

Edellä esitettyjen tutkijoiden näkemysten, tutkijan havaintojen ja kohdeyrityksessä tehtyjen 

haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että tuotannon tavoitetilan tunnusmerkistöön si-

sältyy: 

● Vaihtelun vähentäminen: Lisää varmuutta ja ennustettavuutta sekä luo edellytykset 

tuotannon sujuvuudelle. 

● Läpinäkyvyyden mahdollistaminen: Yksittäinen merkittävin hyöty on reaaliaikai-

nen ja luotettava työmaan tilannekuva. Tästä olisi valtava hyöty kaikilla projektin 

tasoilla (kumppani, työmaajohto, projektin johto, yrityksen johto).   

● Tuotantosysteemin joustavuus: Tämän asian merkittävyys on käsitelty tarkemmin 

myöhemmin tässä alaluvussa arvontuottonäkökulman yhteydessä. 

● Hukan vähentäminen: Samaan aikaan tuotantoa ohjaava tekijä ja toisaalta vähen-

tymistä aiheutuu myös muista toivoituista tunnusmerkeistä. 
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● Sykliajan lyhentäminen: Läpimenoaikojen lyhentäminen tulee aikaansaada tehok-

kaan, luotettava ja sujuvan tuotannon seurauksena, ei väkisin aikatauluja kiristä-

mällä. Laatu, kustannukset ja läpimenoaika tasapainossa. 

● Tuotannon yksinkertaistaminen: Vakioinnin ja harkiten valittujen esivalmisteiden 

kautta.  

 

Sacks (2016) puolestaan kokosi aikaisempia määritelmiä läpileikkaamalla ja soveltamalla 

rakennusalan hyvän virtauksen tunnusmerkistön koskien kaikkia PPO-virtausmallin kolmea 

tasoa (portfolio-, prosessi- ja toimintotaso). Sacksin hyvän virtauksen tunnusmerkistö on 

esitetty taulukossa 6. Taulukon oikeanpuoleisessa sarakkeessa on myös viittaukset jokaisen 

tunnusmerkin liittymisestä tiettyihin virtausperiaatteisiin. Osa tunnusmerkeistä perustuu 

vahvasti tietyille olettamille, kuten tahti-aika ajattelulle, joten tätä tunnusmerkistöä sovellet-

taessa tulee huomioida taustaolettamien vaikutukset tapauskohtaisesti. Tämän tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät tasot ovat prosessitaso ja toimintotaso eli sijaintien ja työryhmien 

virtaus, sillä tutkimuksen pääasiallisena kohteena on yksittäisen rakennushankkeen virtaus, 

ei portfoliotason virtaus. Prosessi- ja toimintotason asema tässä tutkimuksessa perustuvat 

tutkimuksen rajaukseen, ei eri virtaustasojen merkittävyyteen.  Merkittävyyden näkökul-

masta myös portfoliotason virtaus on ensiarvoisen tärkeää, joten sitäkin pyritään sivuamaan 

oheisissa analyyseissä. 

 
Taulukko 6: PPO-malliin perustuva hyvän virtauksen tunnusmerkistö rakennusalalla (Sacks, 2016, s. 652). 
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Myös Sacksin (2016) kokoama ja määrittelemä hyvän virtauksen tunnusmerkistö vaikuttaa 

pääosin relevantilta tyypillisen rakennusalan toimijan ja rakennustuotannon käyttöön. Haas-

tatteluiden ja havainnoinnin perusteella jako PPO-mallin mukaisiin virtauksen tyyppeihin 

(projektien virtaus, sijaintien virtaus ja toimintojen virtaus) soveltuu myös kohdeyrityksen 

toimintaympäristöön. Lisäksi haastatteluiden ja havainnoinnin perusteella voidaan todeta, 

että suurin osa Sacksin määrittelemistä tunnusmerkeistä ovat relevantteja myös kohdeyri-

tyksen tapauksessa.  

 

Projektien virtauksesta haastatteluissa esiin nousi muun muassa jokaisen haastateltavan yh-

teinen näkemys siitä, että projektien virtaus on merkittävä osa jokapäiväistä kohdeyrityksen 

toimintaa ja projektitason virtauksella on iso vaikutus kilpailukyvyn kannalta työnjohdon 

muodostaessa merkittävän pullonkaulan toiminnan kasvattamisessa (H1, H2, H3). Projek-

tien läpimenoaikojen lyhentämisestä on mainittu kattavammin aikaisemmin tässä alalu-

vussa, joten todettakoon tässä ainoastaan, että haastateltavat näkevät asian olennaisena, 

mutta toteutus pitää tehdä hallitusti ja siten, että lopputulos on tasapainoinen laadun, kustan-

nusten, varmuuden, ennustettavuuden, sujuvuuden ja läpimenoajan suhteen (H1, H2, H3). 

Lisäksi todettiin, että projektien virtaus ja tarkemmin sanottuna virtauksen tasaiseksi ja ta-

saisesti kasvavaksi saaminen on johtotason pääasiallinen tarkastelun kohde. Samanaikaisesti 

todettiin, että siinä on ollut myös haasteita. (H3.) Haastateltavat olivat pääasiassa sitä mieltä, 

että aukinaisten projektien määrän minimointi ei sinänsä ole itseisarvo vaan hankkeiden 

määrän pitää olla mitoitettu suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin ja kohdeyrityksen 

kasvutavoitteisiin (H2, H3). Samassa yhteydessä todettiin, että esimerkiksi vastaavalla mes-

tarilla ja hankkeen ydintiimillä voi olla vain yksi kohde kerrallaan (H2), mikä on näkemyk-

senä linjassa Sacksin (2016) luoman tunnusmerkistön kanssa. Haastatteluissa nousi esille 

myös vaade hankekehityksen ja tuotannon välisestä saumattomuudesta (H1, H3), joka sivuaa 

Sacksin tunnusmerkistöä. Samoin korostettiin sitä, että hankekehitysputkesta on saatava tuo-

tantokelpoisia hankkeita siirrettyä tasaisesti tuotantovaiheeseen (H1, H3). Haastateltavat ei-

vät ottaneet haastatteluissa suoraan kantaa hankekehityksen ja tuotannon välisen kapulan-

vaihdon ajankohtaan. Tutkijan käsityksen mukaan kuitenkin kohdeyrityksen tapauksessa 

hankkeet siirtyvät tuotantovaiheeseen enemmän imuohjatusti kuin työntöohjatusti, koska 

kaikki kohdeyrityksen projektit tehdään asiakkaiden lukuun ja niillä vastataan asiakkaiden 

tarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö hankkeiden aloituksiin pyrittäisi vaikut-

tamaan myös työntöohjauksen kautta tuotannon tasaisen kasvun saavuttamiseksi.  

 

Sijaintien suhteellinen virtaus nähtiin merkittävimmäksi tekijäksi työmaiden virtauksen kan-

nalta (H1, H2, H3). Sijaintien suhteellisen virtauksen ja onnistuneen aikataululogiikan sekä 

aikataulujohtamisen välillä nähtiin selvä korrelaatio (H1, H2, H3). Oikean tahdistuksen, 

etenkin työkohdetta varaavien tehtävien osalta, nähtiin olevan olennainen osa hyvää sijain-

tien virtausta (H1, H3). Myös työryhmän työskentely yhdessä työkohteessa kerrallaan tuli 

mainituksi (H2). Suurimman huomion sai kuitenkin kurinalainen suunnitellussa järjestyk-

sessä ja suunniteltuja lohkotuksia noudattava työryhmien virtauttaminen (H1, H3). Samalla 

korostettiin merkittävästi kerralla valmiiksi tekemisen tärkeyttä, jotta niin sanottuja häntiä 

ei jää (H1, H2, H3). ”Häntien” ja kerralla valmiiksi tekemisen lisäksi korostettiin tehtävien 

aloitusvarmuuksien merkitystä, johon olennaisena osana liittyy jälleen virtauksen luotetta-

vuus ja se, että tehtävät voidaan suorittaa suunnitellusti kerralla valmiiksi (H1, H2, H3). 

Toisaalta korostettiin myös työpakettien muodostamisen tärkeyttä suhteessa virtaukseen eli 

sijaintien virtauksen pitää olla yksi merkittävä tekijä työryhmän työsisällön määrittämisessä 

(H2). Yksi työpakettien muodostamisessa huomioitava asia on myös työkohteeseen palaa-
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vien työvaiheiden aiheuttamat haasteet eli työkohteeseen palaavia tehtäviä pitää pyrkiä vält-

tämään. Jos joudutaan palaamaan työkohteeseen, on mietittävä, voidaanko tarkoitukseen 

käyttää eri resursseja, jolloin työryhmän pääasiallinen virtaus ei häiriintyisi (H2). Sijaintien 

suhteellisen virtauksen osalta haastatteluaineisto vastasi käytännössä täysin havainnoinnin 

perusteella muodostettua aineistoa. 

 

Tehtävien välisiä puskureita ja häiriöpelivaroja koskevissa näkemyksissä oli haastateltavien 

välillä vivahde-eroja, mutta keskimääräisesti haastatteluaineisto vastasi jälleen havainnoin-

nin tuloksia. H1 mukaan häiriöpelivaroja on käytettävä siten, että tehtävät pystytään suurella 

todennäköisyydellä toteuttamaan sovitussa ajassa häiriöistä huolimatta. H1 mukaan häi-

riöpelivaroja tulee kuitenkin sijoittaa vain häiriöherkimpien tehtävien yhteyteen. H2 ja H3 

näkivät niin ikään tehtävien aika-arvioiden luotettavuuden tärkeänä asiana, mutta H3 oli toi-

saalta sitä mieltä, että liian löysä ja paljon häiriöpelivaroja sisältävä aikataulu on myös jos-

sain määrin itseään toteuttava ennuste eli tavoitetaso tehtävien kestojen ja häiriöiden määrän 

suhteen on pidettävä kunnianhimoisena. Toisin sanoen Sacksin aikapuskureiden määrää kos-

kevaa tunnusmerkkiä voidaan pitää relevanttina hyvän virtauksen tunnusmerkkinä, mutta 

kohdeyrityksen tavoitetilana se ei kuitenkaan tule kyseeseen. Kohdeyrityksen tapauksessa 

puskureita kannattaa käyttää, mutta vain kohtuudella ja vain kriittisimpien tehtävien yhtey-

dessä.  

 

Myös toimintojen virta nähtiin olennaisena osana kohdeyrityksen virtauksen kehittämistä. 

Kohdeyrityksen tuotanto on järjestetty omien toimihenkilöiden ja aliurakoitsijoiden työnte-

kijöiden varaan.  Kaikissa haastatteluissa nousi esille selvä viesti tuotannon kokonaisuuden 

ensisijaisuudesta suhteessa yksittäisten tehtävien tehokkuuteen. Lisäksi havainnoinninkin 

perusteella oletettu kumppaniverkoston kehittämisen tärkeys nousi esille jokaisessa haastat-

telussa. (H1, H2, H3.) Osana kumppaniverkoston kehittämistä keskusteltiin kumppanien on-

nistumisten edellytyksistä ja sen merkityksestä osana kumppanuuksien kautta haettavaa vir-

tauksen parantumista (H1, H3). Tärkeänä pidettiin aikataulujohtamisella saavutettavaa toi-

minnan luotettavuuden lisääntymistä, joka tarjoaa myös kumppaneille mahdollisuuden 

suunnitella toimintaansa luotettaviin lähtötietoihin perustuen (H3). Toisaalta korostettiin, 

että kumppaniverkoston yhteiset pelisäännöt ja toimintatavat ovat perusedellytys sille, että 

voidaan toisaalta vaatia aliurakoitsijoilta paljon ja samanaikaisesti pystytään tarjoamaan 

heille todelliset menestymisen mahdollisuudet eli voidaan menestyä yhdessä (H1). Lisäksi 

H1 korosti kumppaniverkoston yhteisten tavoitteiden merkitystä, jotta kaikki osapuolet ajat-

telisivat tuotantoa kokonaisedun ja virtauksen kautta, eivätkä vain pyrkisi osaoptimoimaan 

omaa suoritustaan. Myös luottamuksen ja läpinäkyvyyden merkitys nousi esille elinehtona 

kumppaniverkostojen kautta haettavan virtauksen kehittämisessä (H1, H2, H3). Toisin sa-

noen yksittäisen tehtävän nopeuttaminen ei ole tavoiteltavaa, mutta yksittäistenkin tehtävien 

tehokas tekeminen on mahdollistettava. Lisäksi kaikkien tehtävien asteittaisella nopeuttami-

sella on merkittävä rooli pidemmän aikavälin virtauksen parantamisessa (H3).  

 

Sacksin (2016) PPO-mallin hyvän virtauksen tunnusmerkistön ja haastatteluiden synteesinä 

kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilaa kuvaavaan tunnusmerkistöön lisätään seuraavat asiat: 

 

● Portfoliotasoon eli projektien virtaukseen liittyen 

o Projektien virran tulee olla vakaasti ja tasaisesti kasvava ja sen tulee olla lin-

jassa käytettävissä oleviin resursseihin ja yrityksen kasvutavoitteisiin 

o Projektitiimi johtaa yhtä hanketta kerrallaan 
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o Hankekehitys ja tuotanto muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jossa 

hankkeet virtaavat suunnitelman mukaisesti 

● Prosessitasoon eli sijaintien virtaukseen liittyen 

o Jokaisella hankkeella aikataulun logiikka on harkiten suunniteltu ja sitä nou-

datetaan kurinalaisesti (lohkotus, suoritusjärjestykset, työpakettien sisältö, 

tahdistus ym.) 

o Jokainen työryhmä työskentelee vain yhdessä sijainnissa kerrallaan ja seu-

raavaan sijaintiin siirrytään vasta, kun edellinen on valmis (Ei häntiä) 

o Tehtävien aloitusvarmuudet korkeita 

o Tehtävät valmistuvat luotettavasti ajallaan 

o Ei työkohteeseen palaavia työvaiheita 

o Ei korjattavaa 

o Puskureita ja häiriöpelivaroja aikatauluissa vain vähän ja vain kaikista häi-

riöherkimmillä tehtävillä 

● Toimintotasoon eli työryhmän virtaukseen liittyen 

o Yksittäisten tehtävien tekeminen tehokasta (Huom! Ei kuitenkaan osaopti-

moinnin kautta, vaan hyvällä sijaintien virtauksella mahdollistetaan tehok-

kuus) 

o Kaikkien tehtävien, erityisesti työkohteen varaavien tehtävien, läpimenoaika 

on sovitettu sijaintien virtaukseen 

o Hyvä kumppaniverkosto 

▪ Kumppaniverkostolla selkeät yhteiset pelisäännöt ja tavoitteet 

▪ Luottamus ja läpinäkyvyys on korkealla tasolla 

▪ Kohdeyritys ja kumppanit menestyvät yhdessä 

 

Arvonluonti 

 

Puhtaasti arvonluontinäkökulmasta teorialähtöisesti lähestyttäessä keskeisintä on luoda tuo-

tantosysteemi, jonka puitteissa on mahdollista vastata parhaalla mahdollisella tavalla asiak-

kaan tarpeisiin. Arvonluontinäkökulmasta kyvykkäillä systeemeillä on seuraavat ominais-

piirteet (Koskela 2000, s. 79-81): 

1. Kyky ottaa haltuun asiakkaan vaatimukset (requirements capture): tarkoittaen sitä, 

että asiakkaalta kyetään saamaan haltuun sekä kaikki selkeät että piilevät vaatimuk-

set.  

2. Vaatimusten hyvä virtaus systeemissä (requirements folw-down), jolla tarkoitetaan 

sitä, että asiakkaan vaatimukset ”valuvat” jokaiseen valmistusprosessin osaan oikea-

aikaisesti ja niiden vaikutukset päätyvät osaksi lopputuotetta.   

3. Kyky arvioida asiakkaan vaatimusten kattavuutta (comprehensive requirements), 

jotta voidaan varmistua, että asiakkaan vaatimukset täyttävät heidän kaikki tar-

peensa sekä tuotteen, palvelun, että toimituksen osalta.  

4. Tuotantosysteemin notkeus eli kyky vastata asiakkaan persoonallisiinkin tarpeisiin. 

Tuotantosysteemi ei saa olla liian jäykkä ja tiettyyn kombinaatioon sidottu  

5. Kyky mitata arvontuottoa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi asiakastyytyväisyyden 

kautta, mutta silloin on nähtävä huomattavasti vaivaa, jotta asiakkailta saadaan aina 

todellinen ja totuuden mukainen arvio.   

 

Havainnoinnin perusteella kaikki edellä mainitut ominaispiirteet ovat erittäin tärkeitä asioita 

kohdeyritykselle. Kohdeyrityksen toimintaympäristö on hyvin asiakas- ja palvelukeskeinen, 
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joten asiakkaalle luotava arvo on toiminnan keskiössä. Haastattelut tukivat vahvasti tätä tut-

kijan muodostamaa käsitystä. Muun muassa H1 totesi, että koko yrityksen toiminnan ajan 

on pyritty nimenomaan toteuttamaan asiakkaan tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla. His-

toriasta löytyy myös runsaasti hyviä esimerkkejä hankkeista, joissa muun muassa aikataulun 

osalta tuotanto on joustanut äärimmilleen puhtaasti asiakkaalle luotavan arvon vuoksi (H1). 

Arvonluontinäkökulmasta nostettiin esille myös hinnan ja asiakkaalle luotavan arvon väli-

nen suhde toteamalla, että kohdeyritys ei ole todennäköisesti markkinoiden halvin rakentaja 

tällä hetkellä, mutta nimenomaan asiakasarvonluonnissa ollaan hyviä (H1). Alla oleva totea-

mus kuvastaa hyvin kohdeyrityksen suhdetta asiakkaalle luotavaan arvoon: 

 

”Se mikä on asiakkaalle arvokasta, on meille arvokasta.” (H1) 

 

Arvonluontinäkökulman suuri painoarvo kohdeyrityksessä on selvä, mutta edellä mainittu-

jen ominaispiirteiden suhde tuotantovaiheeseen ja aikataulujohtamiseen ei ole tutkijan ha-

vainnoinnin myötä muodostaman käsityksen perusteella aivan yhtä suoraviivainen. Myöskin 

haastateltujen näkemyksissä tuotannon ja aikataulujohtamisen roolista osana tuotettavaa ar-

voa oli jonkin verran eroavaisuuksia. Yksi haastateltavista totesi, että näkee optimitilan-

teessa tuotantovaiheen ikään kuin kokoonpanolaitoksena, jossa pääasiassa realisoidaan ai-

kaisemmissa vaiheissa tehdyillä suunnitelmilla ja päätöksillä mahdollistettua arvon luontia 

(H3). Haastateltava totesi kuitenkin, että tällä hetkellä ei olla lähelläkään tätä tavoitetilaa, 

sillä rakennusteollisuudessa ei ole pystytty toistaiseksi vakioimaan laajamittaisesti kom-

ponentteja, eikä edes liitosdetaljeja (H3). Toinen haastateltava näki tuotantovaiheen roolin 

osittain aikaisemmissa vaiheissa mahdollistetun arvonluonnin realisointina, mutta korosti 

samanaikaisesti asiakaskokemuksen merkitystä todeten, että suuri osa asiakaskokemuksesta 

luodaan edelleen tuotantovaiheessa asiakaspalvelun ja molemminpuolisen luottamuksen 

kautta (H3). Yksi haastateltavista puolestaan korosti tuotanto-osaamisen merkitystä jo han-

kekehitysvaiheessa ja sen vuoksi ei halunnut erottaa tuotantovaihetta muista hankkeen vai-

heista arvonluonnin näkökulmasta (H1). 

 

Edellä mainittuihin haastateltavien näkemyksiin ja ennen kaikkea tutkijan kohdeyrityksessä 

tekemiin havaintoihin viitaten voidaan todeta, että suuri osa asiakkaalle tuotetusta arvosta 

määräytyy ennen tuotantovaihetta tehtävien päätösten perusteella. Näiden päätösten tekemi-

sessä on kuitenkin syytä hyödyntää tuotanto-osaamista. Rakennustuotannon rooli arvon tuo-

ton tekijänä on eräällä tavalla realisoida aikaisempien päätösten seurauksena mahdollistettu 

arvonluonti. Parasta arvonluontia rakennustuotannon keinoin olisi toteuttaa aikaisemmin 

tehtyjen suunnitelmien ja päätösten mukainen rakennus mahdollisimman tehokkaasti ja su-

juvasti sekä asiakasta läpi rakennusprosessin palvellen. Aikataulujohtamisen kannalta ar-

vontuottonäkökulma voidaan mieltää siten, että aikatauluraamin määrittämisen tärkein yk-

sittäinen reunaehto on asiakkaan tarve. Tuotannon kannalta optimaalinen hankkeen kesto ja 

aikataulu eivät siis ole kohdeyrityksen ainoa tavoite. Aikataulut pyritään toki määrittelemään 

mahdollisimman tuotantotehokkaiksi asiakkaan asettamien reunaehtojen sallimissa rajoissa.  

 

Teoriassa määritellyt ja aikaisemmin tässä alaluvussa esitetyt arvontuottonäkökulmasta ky-

vykkään systeemin ominaispiirteet soveltuvat erinomaisesti kohdeyrityksen tavoitetilaan. 

Tuotantovaiheeseen ja aikataulujohtamiseen keskityttäessä ominaispiirteiden listaa voidaan 

kuitenkin hieman karsia. Rakentamisen tuotantosysteemin kannalta arvontuottonäkökulma 

pitäisi huomioida seuraavasti: 
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● Tuotantosysteemin notkeus: Tuotantosysteemi tulee säilyttää mahdollisimman 

joustavana, jotta asiakkaan tarpeet voidaan täyttää aina parhaalla mahdollisella ta-

valla. Toisin sanoen tuotantosysteemin jäykkyys ei saa rajoittaa mahdollisuuksia 

tuottaa erilaisia kohteita erilaisilla reunaehdoilla, vaikka vakiointia tehdäänkin ja se 

on tärkeässä osassa toiminnan tehostamista.  

● Vaatimusten hyvä virtaus systeemissä on olennaisessa osassa tuotannonkin näkö-

kulmasta, jotta kaikki asiakkaalta tulleet vaatimukset ovat varmasti päätyneet tuotan-

tovaiheeseen ja niihin voidaan vastata.  

 

Oheiseen taulukkoon 7 on tehty yhteenveto tässä luvussa määritellyistä kaikista olennaisim-

mista kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan tunnusmerkeistä. 

 
Taulukko 7: Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan tunnusmerkistö koottuna taulukkoon. 
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5 Tutkittujen aikataulutusmenetelmien vertailu ja suhde 
tuotannon tavoitetilaan 

Tässä luvussa vertaillaan tutkittuja aikataulujohtamisteorioita (CPM, LBMS ja CCPM) tee-

moittain. Varsinainen teeman mukainen teorioiden välinen vertailu tapahtuu pääasiassa teo-

riaan perustuen, mutta sitä rikastetaan myös empirialla. Jokaisen teeman lopuksi arvioidaan, 

kyseistä teemaa koskien, viitekehysten sopivuus suhteessa kohdeyrityksen tavoitetilaan, 

joka on määritelty tämän tutkimusraportin edellisessä luvussa.  Joidenkin teemojen yhteyk-

sissä käsitellään teeman suhdetta kohdeyrityksen tavoitetilaan yleisemmälläkin tasolla. Tä-

män luvun viimeisessä alaluvussa on esitetty tiivis taulukkomuotoinen yhteenveto kaikista 

käsitellyistä teemoista. Samassa taulukossa on myös arvioitu jokaisen aikataulujohtamisteo-

rian soveltuvuutta kyseisen teeman ja kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan näkökulmista 

lyhyine perusteluineen. 

5.1 Vertailu teorioiden sisäisten tavoitteiden näkökulmasta 

Jokainen tutkimuksessa mukana olevista aikataulujohtamisen viitekehyksistä lähestyy ai-

kataulutusaihepiiriä hieman eri näkökulmasta ja niiden sisään rakennetuissa tavoitteissa on 

merkittäviäkin eroavaisuuksia. 

 

CPM keskittyy kriittiseen polun kautta projektin aikaisimpaan mahdolliseen valmistumi-

seen. Toisin sanoen CPM ei pyri optimoimaan esimerkiksi resurssien käyttöä tai tuotannon 

sujuvuutta. Yhtenä selityksenä CPM:n tuotantotehokkuus-optimointinäkökulman puutteelle 

on tarjottu CPM:n varhaista kehitystyötä sotilasympäristössä. Karrikoiden voidaan todeta, 

että sotilasympäristössä, kansallisen turvallisuuden kannalta, on ymmärrettävää priorisoida 

lopputuotteen saaminen nopeimmassa mahdollisessa aikataulussa resurssien käytön opti-

moinnin edelle. (Birrel 1980, s.390.)  

 

LBMS puolestaan keskittyy nimenomaan tuotannon sujuvuuteen ja sitä kautta saavutetta-

vaan tuotannon tehokkuuteen. Tavoitteena on resurssien järkevä ja tehokas käyttö yhdessä 

järkevän ja sujuvan aikataulun kanssa. Pääpaino on nopeimman mahdollisen aikataulun si-

jaan hyvin hallittavassa mahdollisimman sujuvassa ja tuotantotehokkaassa aikataulussa, 

jolla pyritään aikaansaamaan kokonaisuutena onnistuneita hankkeita, joissa kustannus-, ai-

kataulu- ja laatutavoitteet täyttyvät. (Kenley & Seppänen 2010, s. 3; Lowe et al. 2012 s. 

25.) 

 

Kriittisen ketjun menetelmän tavoitteena on niin ikään nopea läpimenoaika CPM viiteke-

hyksen tavoin. CCPM huomioi kuitenkin lyhyttä projektin kestoa tavoiteltaessa resurssien 

saatavuuden eli resurssirajoitteet. Kriittisen ketjun menetelmä pyrkii nopeaan läpimenoai-

kaan hallitsemalla projekteille tyypillisiä haasteita, kuten aikataulutehtävien kestojen epä-

varmuutta ja vaihtelua (Leach 1999, s. 39). Kolme keskeistä ominaispiirrettä kriittisen ketjun 

menetelmässä liittyvät nimenomaan aikataulutehtävien kestojen määrittämiseen, puskurien 

määrittämiseen ja resurssiristiriitojen poistamiseen (Watson et al. 2006, s. 397). 

 

Teorioiden sisäisten tavoitteiden näkökulmasta sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjes-

telmä (LBMS) vastaa parhaiten kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilaa. Kaikki haastateltavat 

(H1, H2, H3) ja tutkija olivat yhtä mieltä siitä, että ensisijaisesti pitää pyrkiä edistämään 

tuotannon sujuvuutta, varmuutta ja ennustettavuutta. Nopea projektin läpimenoaika on myös 
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kohdeyrityksen tavoite, mutta nopeuteen on pyrittävä nimenomaan sujuvuuden kautta, ei 

väkinäisesti nopeuttamalla (H1, H2, H3). 

5.2 Vertailu aikataulusuunnittelun näkökulmasta 

Kaikkien kolmen (CPM, LBMS ja CCPM) tutkitun aikataulutusmenetelmän keinot tavoit-

teen saavuttamiseksi poikkeavat radikaalisti toisistaan. Onnistuneen aikataulujohtamisen 

kannalta on keskeistä ymmärtää eri teorioiden eroavaisuudet sekä tavoitteiden että tavoittei-

den saavuttamiseen tähtäävien keinojen osalta. Eri teorioiden ja niiden eroavaisuuksien sy-

vällinen ymmärrys vaaditaan myös hankkeen kannalta oikean aikataulutuslogiikan valin-

taan. Kuten edellisessä alaluvussa käy ilmi, eri aikataulujohtamisen viitekehysten välisissä 

tavoitteissa on eroavaisuuksia. Kuitenkin vielä enemmän eroavaisuuksia löytyy keinoista, 

joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. Ylätasolla keinoihin liittyvät eroavaisuudet johtuvat 

pääasiassa aikataulumenetelmien toimintalogiikoiden eroavaisuuksista. Seuraavassa osiossa 

on tarkoituksena käydä läpi teemoittain esimerkkien avulla, mitä eroavaisuuksia eri viiteke-

hysten välillä on ja miten ne vaikuttavat käytännön aikataulutukseen. 

 

Logiikan rakenne 

 

Kriittisen polun menetelmä (CPM) käyttää niin sanottua yksitasoista logiikkaa. CPM lo-

giikka huomioi ainoastaan loogiset riippuvuudet eli tehtävien ja sijainteihin pilkottujen teh-

tävien välille voidaan määritellä suoritusjärjestykseen perustuvia loogisia riippuvuuksia. 

(Kenley & Seppänen 2010, s. 133.) 

 

Sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä (LBMS) puolestaan rakentuu kerroksittaisen 

logiikan varaan. LBMS logiikka sisältää viisi tasoa, joista yksi taso vastaa CPM logiikkaa. 

Toisin sanoen LBMS logiikka on ikään kuin pidemmälle kehitetty versio CPM logiikasta. 

LBMS logiikka huomioi CPM logiikan lisäksi tehtävien väliset ulkoiset riippuvuudet, eri 

hierarkiatasojen vaikutukset riippuvuuksiin, tehtävien sisäiset riippuvuudet ja tehtävien vä-

liset aikaan tai paikkaan liittyvät puskurit. Tarkempi kuvaus LBMS teorian kerroksittaisesta 

logiikasta löytyy tämän työn luvusta 3.3. (Kenley & Seppänen 2010, s. 133-142.) 

 

Kriittisen ketjun menetelmä on osa TOC viitekehystä (Goldratt 1997). Kriittisen ketjun me-

netelmän logiikalla on huomattava määrä yhtäläisyyksiä sekä CPM logiikan että TOC logii-

kan kanssa. Kriittisen ketjun menetelmän logiikalla on muun muassa pyritty vastaamaan 

CPM logiikassa havaittuihin ongelmiin. Tuotannon optimoinnin kannalta puolestaan käyte-

tään lähes kapeikkoteorian jatkuvan parantamisen prosessia vastaavaa prosessia, jotka on 

esitelty aikaisemmin tässä työssä. Kriittisen ketjun menetelmän logiikan eroavaisuudet ver-

rattuna CPM logiikkaan liittyvät lähinnä tuotannon vaihtelun hallintaan eli aikataulutehtä-

vien kestojen määrittämiseen, puskurien käyttöön ja resurssiristiriitojen poistamiseen, joita 

käsitellään tarkemmin seuraavissa osioissa (Watson et al. 2006, s. 397). 

 

Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan kannalta aikataulutusteorian logiikan rakenteella ei 

ole itsessään merkitystä. Sen sijaan sillä, miten logiikka ilmenee käytännössä eli miten se 

vaikuttaa aikataulun laatimiseen, seurantaan, valvontaan ja toisaalta käytettävyyteen, on hy-

vin suuri merkitys. Tämän kohdan tarkoitus oli ottaa kantaa pääasiassa logiikan rakenteeseen 

ja logiikan vaikutukset tulevat ilmi vasta myöhemmissä osioissa. Toisin sanoen, logiikan 

rakenteen osalta mikään teoria ei lähtökohtaisesti ole toista parempi ja sen vuoksi mitään 

teoriaa ei nosteta ylitse muiden. 
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Aikataulutehtävien rakenne 

 

LBMS teorian mukainen tehtävä (task) eli työryhmälle määritelty työsisältö saattaa sisältää 

useita CPM viitekehyksen mukaisia tehtäviä, jotka tehdään tietyssä järjestyksessä sijainneit-

tain (Kenley & Seppänen 2010, s.124). Toisin sanoen CPM aikataulussa jokainen tehtävä 

(activity) aikataulutetaan tyypillisesti erikseen, mutta LBMS viitekehyksessä useita tehtäviä 

yhdistetään yhdeksi aikataulutehtäväksi ja LBMS logiikka huomioi myös tehtävän sisäiset 

riippuvuudet. CPM logiikka ei puolestaan huomioi tehtävän sisäisiä riippuvuuksia, mikäli 

useampia tehtäviä on yhdistetty. Huomioiduksi tulee ainoastaan summatehtävän kesto ja 

loogiset riippuvuudet muiden aikataulutehtävien kanssa. Kriittisen ketjun menetelmä vastaa 

tehtävän rakenteen osalta CPM viitekehyksen tehtävää eli myös kriittisen ketjun menetel-

mässä on tarkoituksenmukaista aikatauluttaa jokainen tehtävä (activity) erillisenä aikataulu-

tehtävänä. LBMS pohjaisen aikataulun suoritteista koostuvaa tehtävää voidaan myös sanoa 

tuotannon yksiköksi sijaintien muodostamassa sarjassa. (Kenley & Seppänen 2010, s. 395.)  

 

LBMS teoria vastaa tältä osin tutkijan tulkinnan mukaan parhaiten kohdeyrityksen tarpeita. 

Myös haastattelut ilmentävät samaa näkemystä, sillä haastatteluissa korostui useaan ottee-

seen työryhmän virtauttaminen ja toisaalta työpakettien määrittäminen ja johtaminen (H1, 

H2). Jotta työpaketteja voidaan johtaa tehokkaasti, tulee seurattava yksikkö olla työpaketti. 

Toisaalta työpaketteja aikataulutettaessa ja valvottaessa on välttämätöntä, että työpaketeilla 

on olemassa myös sisäiset riippuvuudet. Haastatteluissa korostui myös työpaketin sisällön 

määrittämisen tärkeys suhteessa virtaukseen. Työpakettien koostuminen sisäisine suoritus-

järjestyksineen nähtiin keskeisenä vaikuttimena hyvän virtauksen luomisessa (H2). Toisin 

sanoen todetaan LBMS teorian olevan tämän teeman osalta parhaiten kohdeyrityksen tavoi-

tetilaan soveltuva teoria. Aikataulutehtävän rakennetta koskeva näkemys tulee saamaan 

vielä lisävahvistusta teorioiden käytettävyyden ja kyvykkyyden arvioinnin yhteydessä. 

 

Sijainnin hyödyntäminen 

 

Sijainnin merkitystä ja järjestelmien tapaa käsitellä sijainteja ei voida korostaa liikaa, kun 

pohditaan viitekehysten samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Jos projektilla on esimerkiksi 

vain yksi sijainti, itseasiassa CPM pohjainen aikataulu ja LBMS pohjainen aikataulu vastaa-

vat hyvin pitkälti toisiaan. Vasta sijaintien lisääminen saa aikaan eroavaisuudet logiikkata-

sojen seurauksena. (Kenley & Seppänen 2010, s. 124.) 

 

CPM viitekehyksessä pystytään toki määrittämään jokaiselle aikataulutehtävälle sijainti, 

mutta sijainti on ainoastaan yksi aikataulutehtävään liitetty tieto aivan kuten kaikki muutkin 

aikataulutehtäviin liitettävissä olevat tiedot. Jos CPM viitekehyksen kanssa toimittaessa ha-

lutaan hyödyntää sijainteja, jokainen aikataulutehtävä tulee jakaa sijainneittain omiksi aika-

taulutehtävikseen ja sen jälkeen sijainneille jaettuja tehtäviä käsitellään CPM logiikan näkö-

kulmasta samalla tavalla kuin mitä tahansa erillisiä aikataulutehtäviä. Jos jokainen aikatau-

lutehtävä on jaettu sijainneittain, aikataulun visualisointi esimerkiksi paikka-aikakaavioon 

on mahdollista. CPM logiikka ei kuitenkaan tue varsinaisesti sijainteihin perustuvaa aika-

taulusuunnittelua tai aikataulujohtamista, vaan kysymyksessä on vain tapa visualisoida ai-

kataulua. CPM mukainen johtaminen perustuu kaikissa tilanteissa erillisten aikataulutehtä-

vien ja etenkin kriittisellä polulla olevien aikataulutehtävien johtamiseen, ei sijainneittain 

johtamiseen (Antill & Woodhead 1965, s. 145). 
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LBMS viitekehys puolestaan perustuu kokonaisuudessaan sijainteihin, sillä aikataulun laa-

timinen, analysointi ja seuranta pohjautuvat nimenomaan fyysisille sijainneille (Lowe et al. 

2012, s. 3). Myös aiemmin esiteltyjen LBMS logiikkatasojen toiminta pohjautuu sijainneille. 

Tästä johtuen koko johtamisen filosofia aikataulun laatimisesta aikatauluseurantaan ja -val-

vontaan asti poikkeaa merkittävästi CPM teorian mukaisesta tavasta johtaa yksittäisiä tehtä-

viä. LBMS teorian mukaisesti analysoitaviksi yksiköiksi muodostuvat sijainnit ja seurannan 

yksikköinä käytetään aikataulutehtäviä (task), jotka siis vastaavat sijanneittain eteneviä työ-

ryhmiä, joille on määritelty tietyistä suoritteista koostuva työkokonaisuus.). CPM viiteke-

hyksessä siis johdetaan yksittäisiä aikataulutehtäviä, kun LBMS pohjainen aikataulujohta-

minen hyödyntää kaikissa vaiheissa sijainteja. (Kenley & Seppänen 2010, s. 387 

 

Kriittisen ketjun menetelmä puolestaan vastaa tutkijan käsityksen mukaan sijaintien osalta 

pitkälti CPM viitekehystä. Kriittisen ketjun menetelmässä on niin ikään mahdollista ja tar-

peellista sisällyttää sijaintitieto aikataulutehtäville, mutta kriittisen ketjun menetelmäkään ei 

varsinaisesti pohjaudu sijainneille eikä siten myöskään tue sijaintipohjaista aikataulujohta-

mista. 

 

Tutkijan käsityksen mukaan sijainnit ja niiden hyödyntäminen on aivan keskiössä onnistu-

neen aikataulujohtamisen näkökulmasta. Haastattelut tarjosivat lisätukea, sillä sijainnin mer-

kitys aikataulujohtamisessa pidetiin kiistattoman suurena (H1, H2, H3). Kaikki rakennus-

hankkeet ovat siinä määrin suuria ja monimutkaisia kokonaisuuksia, että kohteen sijainteihin 

jakaminen on edellytys töiden asianmukaiselle ennakkosuunnittelulle (H1). Sijaintien mer-

kitys myös aikataulun logiikan muodostamisessa sai paljon huomioita (H1, H3).  Vaikka 

mikään tutkituista teorioista ei estä kohteen sijainteihin jakamista ja sijaintien käyttämistä 

aikatauluttamisessa, LBMS on ainoa teoria, joka perustuu todellisuudessa sijainteihin ja si-

ten tukee parhaiten sijaintien hyödyntämistä kaikissa aikataulujohtamisen vaiheissa. Tästä 

syystä sijaintien näkökulmasta LBMS teoria vastaa parhaiten kohdeyrityksen tarpeita. 

 

Aikataulutehtävien kestojen määrittäminen 

 

CPM viitekehyksessä aikataulutehtävien kestot määritellään useimmiten tehtävään sitoutu-

neiden työntekijöiden, muiden asiantuntijoiden tai työnjohdon arvioon perustuen (Nasution 

1994, s. 48). CPM viitekehys toki mahdollistaa myös keston määrittämisen määriä ja työ-

menekkejä hyödyntäen. Menekit voivat perustua rakennusliikkeen omiin tilastoihin, asian-

tuntijoiden tietämykseen tai esimerkiksi Ratu työmenekkeihin, jotka ovat paljon käytettyjä 

rakennusalalla ja kuvaavat koko rakennusalan keskimääräistä tilannetta. CPM viitekehyk-

sessä aika-arvioiden tavoitteena on olla luotettavia eli tehtävät tulee pystyä suorittamaan ai-

kataulun mukaisessa ajassa ja asetettuun määräpäivään mennessä lähes poikkeuksetta. Tämä 

puolestaan johtaa aika-arvioon, jonka mukaan tehtävä valmistuu ilmoitetussa ajassa ja mää-

räpäivään mennessä suurella todennäköisyydellä, esimerkiksi 90% todennäköisyydellä. Kui-

tenkin etenkin rakennusalalla aikataulutehtävien kestoihin liittyy normaalisti suuri määrä 

vaihtelua, joka voi johtua esimerkiksi materiaalien, työvoiman ja työkalujen saatavuudesta 

tai sääoloista. 90% todennäköisyyteen päästäkseen, tällaisessa toimintaympäristöissä, aika-

arvioihin on pakko sisällyttää huomattava määrä häiriöpelivaraa epävarmuustekijöiden ta-

kia. Näin ollen CPM viitekehyksen mukaiset aikataulutehtävät sisältävät tyypillisesti huo-

mattavan määrä häiriöpelivaraa. Joissakin tapauksissa aika-arvioon on sisällytetty häiriöpe-

livaraa tarkoituksella, mutta tutkijan muodostaman käsityksen mukaan, se on saatettu sisäl-

lyttää tehtävän aika-arvioon myös tiedostamatta, koska kokemusperäisessä tiedossa häiriö-

pelivara on yleensä aina sisällytettynä tehtävien kestoihin. 
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Myös Ratu työmenekkejä käytettäessä häiriöpelivaroja tulee aina sisällytetyksi tehtävien 

kestoihin jossain määrin. Alustava- ja sopimusyleisaikataulutasolla tulee käyttää Ratu aika-

taulukirja 2016 mukaan niin kutsuttuja T4 kokonaisaikoja, joissa on huomioituna kaikki häi-

riöt eli myös yli tunnin mittaiset häiriöt. Vasta tuotantoyleisaikataulussa ja sitä tarkemmissa 

aikatauluissa käytetään T3 työvuoroaikoja, jolloin aikatauluun lisätään erilliset häiriöpeliva-

rat yli tunnin mittaisia häiriöitä varten. T3 ajatkin tosin sisältävät alle tunnin mittaiset häiriöt.  

 

LBMS viitekehyksessä aikataulutehtävien kestojen määritteleminen perustuu tyypillisesti si-

jainneittain jaettuihin määriin ja suoritekohtaisiin menekkeihin. Määrät on tärkeää jakaa si-

jainneittain, jotta koko järjestelmän sijainteihin perustuva luonne ja logiikka pätevät myös 

aikataulutehtävien kestojen osalta. Myös LBMS viitekehyksen osalta menekit perustuvat 

yleensä rakennusliikkeen omiin tilastoihin, asiantuntijoiden tietämykseen tai Ratu työme-

nekkeihin. LBMS poikkeaa aikataulutehtävien keston määrittelyn osalta CPM aikatauluista 

siten, että kestot perustuvat lähes poikkeuksetta selkeämmin sijaintipohjaisiin määriin ja me-

nekkeihin. Lisäksi erona on, että LBMS teoriassa aikataulutehtävien kestot pyritään määrit-

telemään siten, että kestoihin ei sisälly puskuria. Toisin sanoen, tehtävien kestot pyritään 

määrittelemään niin sanottuun optimituotantonopeuteen perustuen. LBMS teoriassa aika-

puskurit sijoitetaan läpinäkyvästi aikataulutehtävien väleille suojamaan seuraavia tehtäviä 

mahdollisten häiriöiden vaikutuksilta. Tosin sanoen myös LBMS teorian tavoitteena on, että 

seuraava tehtävä päästään aloittamaan suurella todennäköisyydellä suunnitellun aikataulun 

mukaan, vaikka tehtävän kesto ei sisällä puskuria. (Kenley & Seppänen 2010.)  

 

Kriittisen ketjun menetelmässä pyrkimyksenä on puolestaan saada aikatauluun mahdollisim-

man todennäköiset ajat tehtävien kestoille. Ei siis mahdollisimman suurta todennäköisyyttä 

ajoissa valmistumiselle vaan sellainen aika, joka tehtävään kaikista todennäköisimmin ku-

luu. Alla olevassa kuvassa 29 on todennäköisyysjakauman päälle havainnollistettu CCPM 

viitekehyksen eroa suhteessa LBMS ja CPM viitekehyksen tapaan suhtautua aikataulutehtä-

vän ajoissa valmistumisen todennäköisyyteen. Kuten sanottu, CPM ja LBMS viitekehys pyr-

kivät korkeaan todennäköisyyteen seuraavan tehtävän ajoissa alkamiseksi, mikä johtaa sii-

hen, että suurimmassa osassa tapauksista tehtävän suorittamiseen tarvittaisiin vähemmän ai-

kaa kuin sille on varattu (CPM:n tapauksessa tehtävän kesto on tarpeettoman pitkä ja 

LBMS:n tapauksessa tehtävän kesto ja sitä seuraava aikapuskuri ovat yhteensä tarpeettoman 

pitkät). CCPM puolestaan pyrkii määrittelemään tehtävän kestoksi todennäköisimmän aika-

arvion, mikä tarkoittaa sitä, että 50 prosentissa tapauksista toteuma on aika-arviota nopeampi 

ja jälkimmäisessä 50 prosentissa tapauksista toteuma on aika-arviota hitaampi. Toisin sa-

noen valmistuminen arvioidaan siten, että tehtävä valmistuu ilmoitetussa ajassa 50 prosentin 

todennäköisyydellä. Tämä lyhentää tehtäville varattua aikaa huomattavasti ja toisaalta johtaa 

siihen, että merkittävä osa tehtävistä ei valmistu ennustetussa ajassa ja ennustettuihin päiviin 

mennessä. Aika-arvioihin liittyvän epävarmuuden hyväksyminen on olennainen osa kriitti-

sen ketjun menetelmää. Kriittisen ketjun menetelmän mukaan ei ole tarkoituksenmukaista 

turvata yhden tehtävän valmistumista arvioidussa ajassa tai arvioituun valmistumisaikaan 

mennessä, vaan pitää keskittyä koko projektin ajallaan valmistumiseen. Häiriöpelivaran 

poistaminen yksittäisiltä tehtäviltä ei kuitenkaan tarkoita, että häiriöpelivara poistettaisiin 

aikataulusta kokonaan. Sen sijaan CCPM viitekehyksessä puskurit sijoitetaan strategisesti 

eri paikkaan aikataulussa ja samalla pystytään vähentämään puskurin kokonaistarvetta. Pus-

kureita on tutkittu tarkemmin myöhemmin tässä alaluvussa. (Watson et al. 2006, s. 397.) 
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Kuva 29. Havainnollistus teorioiden välisestä suhtautumisesta häiriöpelivaroihin (mukaillen Goldratt 1997, s. 

44). 

 

Käytännössä aikataulutehtävän keston määrittäminen kriittisen ketjun menetelmässä alkaa 

samalla tavalla kuin CPM menetelmässä eli ensimmäisen vaiheen aika-arviot perustuvat 

pääasiassa tehtävälle sitoutettujen työntekijöiden, muiden asiantuntijoiden tai työnjohdon 

arvioihin, jolloin lähtötilanteeksi saadaan vastaavat kestot kuin CPM aikataulussa. Selvyy-

den vuoksi todettakoon, että tässä vaiheessa tehtävien kestoihin sisältyy vielä vastaava määrä 

häiriöpelivaraa kuin CPM viitekehyksen mukaisessa aikataulussa. Tämän jälkeen osallisille 

koulutetaan kriittisen ketjun menetelmän periaatteet ja heidät vakuutetaan siitä, että heitä ei 

tulla syyttämään, jos tehtävät eivät valmistu täsmälleen aikataulun mukaisesti. Tämän jäl-

keen siirrytään arvioiden tiivistämisvaiheeseen. Perinteiset arviot tiivistetään edellä esitetty-

jen periaatteiden mukaisesti vastaamaan 50 prosentin todennäköisyyden kestoja. (Leach 

1999, s. 45.) 

 

Arvioitaessa eri teorioiden soveltuvuutta kohdeyrityksen tarpeisiin tehtävän keston määrit-

tämisen näkökulmasta, huomio kiinnittyy ensimmäiseksi teorioiden toisistaan poikkeavaan 

suhtautumiseen tehtävien kestojen varmuuden osalta. CCPM teorian tapa määrittää aikatau-

lutehtäville erittäin epävarma kesto on ristiriidassa haastattelujen perusteella muodostetun 

kohdeyrityksen tavoitetilan kanssa. Myös tutkijan näkemys tukee sitä, että tehtävien aloitta-

minen pitää olla suurella todennäköisyydellä mahdollista aikataulun mukaisesti. Myös 

kaikki haastateltavat korostivat huomattavasti tehtävien luotettavan toteutumisen merkitystä 

(H1, H2, H3). Korostuksen kohteeksi päätyivät pääasiassa tehtävien aloitusvarmuudet (H1, 

H2, H3). Tehtävien luotettavan toteutumisen merkitys korostuu kohdeyrityksessä huomatta-

vasti, koska tuotanto on järjestetty yksinomaan aliurakoinnin varaan. Haastateltavien mu-

kaan tehtävien kestojen ja ajoituksen luotettavuus on ehdoton edellytys, jotta kumppanit voi-

vat suunnitella omaa tekemistään luotettaviin lupauksiin perustuen (H1, H2). Edellä esitettyä 

ongelmaa on tutkijan käsityksen mukaan mahdollista hallita jossain määrin reaaliaikaisen, 

luotettavan ja läpinäkyvän tilannekuvan avulla, jonka tärkeä rooli nousi niin ikään esille jo-

kaisessa haastattelussa (H1, H2, H3). Siitä huolimatta ristiriita kohdeyrityksen tuotannon 

tavoitetilan ja CCPM teorian suhtautumisessa tehtävien varmuuteen on merkittävä. Näin ol-

len CCPM teoriaa ei voida pitää tältä osin kohdeyrityksen tarpeisiin soveltuvana. Myös tut-

kijan näkemyksen mukaan etenkin kohdeyrityksen kaltaisessa aliurakointimaailmassa 

CCPM teorian soveltamisessa olisi suuri riski niin kutsutulle kasaantuvien viiveiden ilmiölle 

(Cascading delays). 

 

CPM ja LBMS teorioiden tyypillisimmissä tavoissa määritellä aikataulutehtävän kestot on 

eroa, kuten yllä on esitetty. Kummatkin teoriat kuitenkin mahdollistavat sijainteihin jaettujen 

määrien, menekkien ja resurssien käytön kestoa määriteltäessä ja nimenomaan näitä asioita 
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haastateltavat pitivät tärkeinä (H1, H2, H3). Myöskään tehtävien aloitusvarmuuksille tavoi-

teltavassa luotettavuudessa ei näiden teorioiden välillä ole eroa, vaikka tapa sen saavutta-

miseksi poikkeaakin toisistaan (CPM teoriassa puskurit sisältyvät tehtävien kestoihin ja 

LBMS teoriassa puskurit sijoitetaan tehtävien väille). Näin ollen molempia teorioita voidaan 

pitää kohdeyrityksen tarpeisiin soveltuvina tehtävien kestojen määrittämisen näkökulmasta.  

 

Puskurien käyttö 

 

Puskureiden tarkoituksena on suojata seuraavien tehtävien aloituksia ja etenemistä tasoitta-

malla tuotannon pieniä vaihteluita. Toisin sanoen mahdolliset viiveet syövät ensin puskuria, 

eivätkä vaikuta seuraaviin tehtäviin ennen kuin tehtävien välinen puskuri on kokonaan käy-

tetty 

 

Lähtökohtaisesti CPM järjestelmässä kriittisellä polulla ei ole puskureita. CPM teoriassa pe-

rinteisesti häiriöpelivarat sisältyvät tehtävien kestoihin. Sen sijaan kriittisen polun perään eli 

kriittisen polun lopun ja luovutuksen välille on useissa CPM mukaisissa aikatauluissa lisätty 

häiriöpelivaraa. Lisäksi CPM viitekehyksen jatkokehityksen ja eri järjestelmien yhdistel-

mien seurauksena CPM-pohjaisissakin aikatauluissa on alettu käyttää joissain tapauksissa 

tehtävien välisiä aikaan perustuvia puskureita. Jotkin CPM-pohjaiset aikatauluohjelmat 

mahdollistavat niin ikään aikaan perustuvien viiveiden/puskurien lisäämisen tehtävien vä-

lille. Voidaan esimerkiksi määritellä tehtävien välille loppu-alku riippuvuus ja yhden viikon 

puskuri eli jälkimmäinen tehtävä alkaa vasta yhden viikon kuluttua aikaisemman tehtävän 

valmistumisesta.  

 

LBMS teorian mukaan aikataulutehtävien kestoihin ei sisällytetä lainkaan puskureita, vaan 

puskurit sijoitetaan läpinäkyvästi tehtävien välille. Näin ollen LBMS teoriassa puskurien 

määrittäminen on tärkeä ja kiinteä osa kyseistä aikataulutusjärjestelmää. LBMS viitekehyk-

sessä puskurien määrittäminen on rakennettu osaksi järjestelmän logiikkaa eli sille on oma 

logiikkataso, joka on esitelty tarkemmin tämän tutkimuksen LBMS teoriaan käsittelevässä 

luvussa. LBMS järjestelmän yksi keskeinen tavoite on tehtävien tehokkaan suorittamisen 

mahdollistaminen. Lisäksi LBMS teoriassa tavoitellaan korkeita aloitusvarmuuksia tehtä-

ville. Molempien edellä mainittujen tavoitteiden kannalta puskurien käyttäminen on olen-

naista. LBMS viitekehyksen logiikka mahdollistaa puskurien määrittelemisen sekä sijaintei-

hin että aikaan pohjautuen, kun CPM tapauksessa on mahdollista määritellä korkeintaan ai-

kaan liittyviä puskureita. (Seppänen 2016; Kenley & Seppänen 2009, s. 396.) Lisäksi LBMS 

teorian yhteydessä voidaan käyttää niin sanottuja varamestoihin perustuvia puskureita (wor-

kable backlog) (Frandson et al. 2015, s 10).  

 

Vaikka tahtiaikatuotanto ei ole tämän tutkimuksen keskiössä, niin tahtiaikatuotannon ja 

LBMS teorian välinen keskustelu puskurien sijoittamisesti, on maininnan arvoinen asia. Ku-

ten edellä todettiin, niin LBMS teoriassa puskurit muodostetaan ajan, sijaintien tai varames-

tojen avulla. Tahtiaikatuotannossa käytetään puolestaan resursseihin, sijainteihin tai vara-

mestoihin perustuvia puskureita. Ero aiheutuu siitä, että LBMS teoria antaa suuremman pai-

noarvon tehtävien jatkuvuudelle, jolloin työryhmille asetetaan maksimi työkuorma ja ajalli-

set puskurit asetetaan suojaaman seuraavien tehtävien aloituksia. Tahtiaikatuotannossa ko-

rostetaan puolestaan sitä, että keskeneräisessä sijainnissa työskennellään jatkuvasti, jolloin 

yliresursoinnin kautta varmistetaan tehtävien ajallaan valmistuminen. (Frandson et al. 2015, 

s. 10-11.)  
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Kriittisen ketjun menetelmässä (CCPM) puolestaan tehtävien kestoista on poistettu häiriö-

pelivara kokonaisuudessaan ja myöskään kriittisen ketjun tehtävien välillä ei missään ta-

pauksessa käytetä puskureita, koska kriittisen ketjun menetelmän mukaan ei ole tarkoituk-

senmukaista turvata yhden tehtävän ajallaan valmistumista vaan pitää keskittyä koko pro-

jektin ajallaan valmistumiseen (Leach 1999, s. 175).   

 

Kriittisen ketjun menetelmässä koko projektin ajallaan valmistuminen pyritään turvaamaan 

kolmella strategisella puskurilla, joista kaksi on ajallisia puskureita.  Ensimmäiseksi kriitti-

sen ketjun perään lisätään projektipuskuri (project buffer) kriittisen ketjun epävarmuusteki-

jöitä varten. Toiseksi pyritään varmistamaan, että ei kriittisen ketjun tehtävät eivät häiritse 

tai jarruta kriittisen ketjun tehtäviä missään tilanteessa. Tämä tehdään lisäämällä syöttöpus-

kurit (feeding buffer) kohtiin, joissa ei kriittinen ketju liittyy kriittiseen ketjuun. (Watson et 

al. 2006, s. 397.)  

 

Ajallisten puskurien kestojen määritteleminen CCPM viitekehyksessä voi olla monimutkai-

nen ja tapauskohtaisesti määriteltävä asia ja sen määrittelemiseksi on olemassa useita mene-

telmiä (Yang 2007, s 26). Yksi yleinen tapa on molempien puskurien tapauksessa määritellä 

puskurin kesto vastaamaan puolta suojattavan ketjun pituudesta. Tämä tosin johtaa usein 

tarpeettoman suureen puskuriin, mutta CCPM projektin kesto jää siitä huolimatta perinteisin 

menetelmin aikataulutettua lyhyemmäksi, koska aikaisemmassa vaiheessa kaikkien tehtä-

vien kestoista on otettu häiriöpelivarat pois. (Herroelen & Leus 2001, s. 564.) Goldratt ins-

tituutti puolestaan suosittelee puskurien määrään viitaten, että ensimmäisissä implementoin-

tiprojekteissa hankkeen kokonaiskesto pyrittäisiin pitämään samana muihin menetelmiin 

nähden eli kaikki tehtäviltä poistetut puskurit siirretään myös CCPM puskureiksi. Vasta on-

nistuneiden toistojen jälkeen alettaisiin nopeuttaa läpimenoaikoja askel kerrallaan. (Leach 

1999, s. 175.) 

 

Viimeinen puskurityyppi kriittisen ketjun menetelmässä on resurssipuskuri (Yang 2007, s. 

25-26). Resurssipuskurin tavoitteena on varmistaa, että jokaisen kriittisen ketjun tehtävän 

alkaessa kyseiselle tehtävälle tarvittava resurssi on vapaana riippumatta siitä, alkaako teh-

tävä aikataulussa, edellä aikataulusta vai jäljessä aikataulusta. Resurssipuskuri lisätään aika-

tauluun aina, kun seuraava kriittisen ketjun tehtävä tullaan suorittamaan eri resurssin toi-

mesta kuin edeltäjä. (Herroelen & Leus 2001, s. 567.) 

 

Tutkijan käsityksen mukaan rakennusalan häiriöherkkä toimintaympäristö vaatii häiriöpeli-

varojen käyttöä. Myös haastateltavat toivat haastatteluissa puskurien ja häiriöpelivarojen tar-

peen esille lukuisia kertoja. Kuitenkin haastateltujen yhteinen näkemys oli, että häiriöpeli-

varojen käyttö pitää olla hyvin harkittua ja hillittyä. (H1, H2, H3.) Korostettiin, että häiriöpe-

livaroja on lisättävä, mutta vain vähän ja vain häiriöherkimpien tehtävien yhteyteen (H1). 

Samaan aikaan korostettiin myös liian runsaiden häiriöpelivarojen olevan usein itseään to-

teuttavia ennusteita eli useimmiten kaikki tehtävälle varattu aika tulee käytetyksi (H3).  

Haastateltujen puskureita koskevat näkemykset ja yleisesti aikataulun ennustettavuuden ja 

varmuuden korostaminen osoittavat, että tehtävien kestoissa tai niiden väleillä on tarpeen 

olla häiriöpelivaroja. CPM ja LBMS molemmat mahdollistavat tämän, mutta LBMS teorian 

puskureiden käyttö on huomattavasti pidemmälle vietyä ja se tarjoaa laajemman ja automa-

tisoidumman tavan hyödyntää puskureita. Tämän vuoksi LBMS teoria nähdään soveltuvim-

pana tämän teeman osalta. Samanaikaisesti voidaan kuitenkin todeta, että ero tämän teeman 

osalta ei ole merkittävän suuri kohdeyrityksen näkökulmasta. 
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Resurssit 

 

Kriittisen polun menetelmä (CPM) ei alun perin huomioinut resurssien vaikutusta aikatau-

luun lainkaan (Yang 2007, s. 26). CPM viitekehyksen alkuperäisen toimintaperiaatteen mu-

kaisesti resurssitarve määräytyy aikataulun mukaisesti ja siihen vastataan tarpeen mukaisella 

määrällä resursseja (Antill & Woodhead 1965, s. 76-77). CPM viitekehyksen jatkokehityk-

sen yhteydessä menetelmään on kuitenkin tuotu tiettyjä mahdollisuuksia resurssien huomi-

oimiseksi, puhutaan myös resurssirajoitteisesta kriittisen polun menetelmästä (resource-

constrained CPM). Resurssirajoitteisen CPM viitekehyksen tapa käsitellä resursseja on niin 

sanottu resurssien tasaus (resource leveling). Resurssien tasausmekanismilla tarkoitetaan 

sitä, että jokaiselle tehtävälle määritellään tehtävän suorittamiseen vaadittava resurssien 

määrä ja resurssien määrää pyritään tasaamaan koko hankkeen ajalle eli resurssipiikkejä py-

ritään poistamaan. (Yang 2007, s. 28.) Tyypillisesti CPM viitekehyksessä resurssien tasaus 

hoidetaan kuvan 30 kaltaisen resurssidiagrammin kautta, josta nähdään päiväkohtainen re-

surssitarve (Yamin & Hammerlink 2001, s. 377). Nykyaikaiset aikatauluohjelmistot muo-

dostavat ja visualisoivat resurssidiagrammin automaattisesti, kun tehtäväkohtainen resurs-

sien määrä on syötetty ohjelmistoon. 

 

 
Kuva30: Esimerkki resurssidiagrammista (Yamin & Hammerlink 2001, s. 377). 

 

Sijaintipohjaisessa tuotannonohjausjärjestelmässä (LBMS) resurssit ovat aina kiinteänä 

osana aikataulua. LBMS viitekehyksen ydin kätkeytyy nimenomaan resurssien tehokkaa-

seen virtauttamiseen rakennuskohteen läpi sijanneittain. Toisin sanoen LBMS viitekehyk-

sessä aikataulutehtävä (task) eli aikataulutettava tuotannon yksikkö koostuu käytännössä re-

sursseista, joille on määritelty tietty työsisältö eli jokaiseen aikataulutehtävään (task:iin) on 

liitetty määrät, työmenekit ja tehtävän suorittavat resurssit. Myös LBMS teoriaa soveltavilla 

aikatauluohjelmistoilla saadaan aikaiseksi edellä esitetyn kaltaisia resurssidiagrammeja tai 

kuvaajia. Myös LBMS teoriassa resurssien kohtalaisen tasaisena pitäminen on järkevää, 

mutta sinänsä pelkkä resurssien tasaaminen ei ole mielekästä vaan resurssien määrää pitää 

hallita työryhmien virtauksen kautta. LBMS teorian merkittävimmät erot resurssien osalta 

muihin teorioihin nähden liittyvät aikataulun valvontavaiheeseen ja niihin otetaan tarkem-

min kantaa seuraavassa alaluvussa. (Kenley & Seppänen 2010.) 

 

Myös kriittisen ketjun menetelmässä (CCPM) resurssien huomioiminen on yksi menetelmän 

keskeisimmistä ominaisuuksista. Kriittisen ketjun menetelmässä resurssien huomioiminen 

tapahtuu käytännössä kriittisen ketjun määrittelyn yhteydessä. (Yang 2007, s. 25-27.) Kriit-

tisen ketjun menetelmän mukaan yksi merkittävä edellytys tehtävän nopealle ja tehokkaalle 

suorittamiselle piilee nimenomaan resurssien allokoinnissa. Tietylle tehtävälle varatut re-

surssit saavat CCPM viitekehyksen mukaisesti suorittaa vain ja ainoastaan yhtä tehtävää 

kerrallaan (Leach 1999, s. 47-48). Jos kaksi tehtävää tarvitsisivat samaa resurssia, tulee ne 

suorittaa peräkkäin (Rand 2000, s. 176). Multitaskingia eli monen tehtävän yhtäaikaista te-
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kemistä saman resurssin toimesta tulee kriittisen ketjun menetelmän mukaan välttää. Kriit-

tisen ketjun menetelmän mukaan nimenomaan multitasking on yksi pahimmista tehokkuu-

den tappajista. (Goldratt 1997.) 

 

Haastatteluissa resursoinnin merkitys osana aikataulun laatimista nähtiin olennaisena asiana 

(H1). Resursointi on kuitenkin mahdollista hallita kaikilla tutkituilla teorioilla tai ainakin 

niiden nykysovellutuksilla jollain tasolla. Pelkästään resursoinnin näkökulmasta teorioiden 

välillä ei ole kohdeyrityksen tarpeisiin peilaten isoja eroja, mutta CPM teoriaa tutkija pitää 

tältä osin heikoimpana. Alkuperäisessä CPM teoriassa oli tapana jättää resurssit huomiotta 

ja nykysovellutuksillakin tyypillisesti tyydytään vain poistamaan resurssipiikit hankkeilta. 

Resurssit eivät ole CPM menetelmässä yhtä kiinteästi yhteydessä työryhmään tai tehtävään 

kuin CCPM ja LBMS teorioissa. 

 

Visualisointi 

 

Kuvassa 31 on esimerkit yleisimmin käytössä olevista aikataulujen visualisointitavoista. 

Tyypillisemmät visualisointitavat ovat Gant-kaavio (A), paikka-aika kaavio (B), projekti-

verkko (C) ja erilaiset taulukkomuotoiset esitykset (D). Yleisesti voidaan sanoa, että CPM 

ja CCPM aikataulujen kohdalla Gant-kaavio ja projektiverkko ovat tyypillisimpiä visuali-

sointitapoja. Paikka-aika kaavio puolestaan on tyypillisimmillään käytössä LBMS viiteke-

hyksen kanssa. Taulukkomuotoisia esityksiä näkee käytettävän laajasti kuvaamaan kaikkia 

viitekehyksiä. On kuitenkin tärkeä ymmärtää, että aikataulun visualisointi ja aikataulutuslo-

giikka ovat kaksi eri asiaa, joten pelkästään visualisointitapa ei paljasta aikataulutuslogiik-

kaa (Seppänen 2017). Itse asiassa minkä tahansa tutkitun viitekehyksen mukaisesti laadittuja 

aikatauluja voidaan visualisoida kaikilla edellä mainituilla visualisointitavoilla. Esimerkiksi 

kaikissa kuvan 31 visualisoinneissa taustalla on sama CPM logiikan mukainen aikataulu. 

 

Haastateltavat näkivät parhaana yleisaikataulu- ja rakentamisvaiheaikataulutasojen visuali-

sointitapana paikka-aika kaavion. Toisaalta lyhyemmän aikavälin suunnitelmien osalta ei 

nähty enää paikka-aikakaaviota tarpeellisena. (H1, H2.) Lyhyemmän aikavälin aikatauluissa 

tarkasteltavien tehtävien ja sijaintien määrä on tyypillisesti huomattavasti vähäisempi. Li-

säksi kokonaiskuva nähdään karkeamman tason aikatauluista. Yksi haastateltavista oli toi-

saalta sitä mieltä, että mitään visualisointitapaa ei ole syytä nostaa muiden yläpuolelle vaan 

tärkeintä on, että visualisointi on kaikkien osapuolten kannalta ymmärrettävä ja yksiselittei-

nen. Tämän teeman osalta kaikkia teorioita voidaan pitää yhtä lailla soveltuvina kohdeyri-

tyksen tarpeisiin, sillä kaikki teoriat mahdollistavat laajan kirjon erilaisia visualisointitapoja. 

Kuten todettu, visualisointitapa ja aikataulutusteoria ovat eri asia, vaikka aikataulutusteori-

oiden tyypillisissä visualisointitavoissa onkin eroja. 
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Kuva 31: Esimerkki kaikista tyypillisimmin käytössä olevista aikataulun visualisointitavoista. (A) kohdassa 

Gant-kaavio (B) kohdassa paikka-aika kaavio (C) projektiverkko ja (D) kohdassa yksi esimerkki taulukko-

muotoisesta esityksestä. 

5.3 Vertailu aikataulunvalvonnan näkökulmasta 

Myös aikatauluvalvonta ja siihen käytettävät menetelmät poikkeavat merkittävästi tutkittu-

jen viitekehysten välillä. CPM viitekehyksessä ensimmäiseksi laadittu aikataulu asetetaan 

tavoiteaikatauluksi. Kun tavoite on asetettu, tavoiteaikataulu ei muutu aikatauluseurannan 

aikana, ellei erikseen päätetä asettaa uutta tavoitetta. Sen sijaan CPM teoriassa aikataulu-

suunnitelma muuttuu jatkuvasti seurannan aikana. Tietyin väliajoin esimerkiksi viikoittain 

päivitetään aikataulutoteuma eli toteutuneet määrät, alku ja/tai loppupäivämäärät tai val-

miusasteet aikataulutehtäville, minkä seurauksena suunnitelma päivitetään vastaamaan ny-

kytilannetta. Päivitetty suunnitelma huomioi aikataulutoteuman päivityshetkeen saakka, 

mutta tulevaisuuden osalta CPM olettaa tehtävien etenevän tavoitteen mukaisesti eli tulevai-

suuden osalta ei huomioida toteutunutta tuotantonopeutta. Jos esimerkiksi jokin tehtävä on 

alusta alkaen edennyt suunniteltua hitaammalla tuotantonopeudella, siitä huolimatta CPM 
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seuranta olettaa tehtävän etenevän tulevaisuudessa tavoitteen mukaisella tuotantonopeu-

della. (Kenley & Seppänen 2010, s. 101-102.) Kuvassa 32 on Gant-kaavion muodossa visu-

alisoitu esimerkki CPM aikataulusta, johon on asetettu tavoite ja jolle on tehty kuvitteellinen 

aikatauluseuranta. 

 

 
Kuva 32: Esimerkkiaikataululle tehty kuvitteellinen CPM teorian mukainen seuranta. Ohuet harmaat janat 

kuvaavat tavoitetta, värikkäät paksut janat aikataulusuunnitelmaa, ohuet mustat janat värikkäiden janojen si-

sällä toteumaa ja punainen pystyviiva on niin sanottu seurantaviiva. 

 

LBMS teoriassa puolestaan aikataulusuunnitelma (Baseline) pysyy valvonnan ja seurannan 

aikana muuttumattomana, ellei aikataulusuunnitelmaa päätetä erikseen päivittää. LBMS vii-

tekehyksen seurantavaiheessa aikataulusuunnitelma siis vastaa CPM viitekehyksen tavoite-

aikataulua ja kummatkin pysyvät muuttumattomina. LBMS järjestelmä laskee jatkuvasti 

seurannan myötä jokaiselle tehtävälle ennustetta suunniteltuihin riippuvuuksiin, toteutunei-

siin työsaavutuksiin ja resursseihin perustuen. LBMS teoriassa siis ennuste päivittyy seuran-

nan myötä, kun taas CPM menetelmässä aikataulusuunnitelma on menetelmän päivittyvä 

osa. LBMS viitekehyksen ennusteen muodostus poikkeaa sisällöltään huomattavasti CPM 

viitekehyksen aikataulusuunnitelmasta, vaikka molemmat päivittyvätkin toteumatietoihin 

pohjautuen. Suurin yksittäinen ero LBMS ennusteen ja CPM aikataulusuunnitelman lasken-

taperusteissa on, että LBMS ennusteessa huomioidaan toteutunut tuotantonopeus ennusta-

malla tehtävän jatkuvan samalla tuotantonopeudella myös tulevaisuudessa. LBMS ennuste 

ei siis oleta, CPM aikataulusuunnitelman tavoin, tehtävän etenevän tulevaisuudessa suunni-

telman mukaisella tuotantonopeudella, mikäli toteutuneen ja suunnitellun tuotantonopeuden 

välillä on eroa seurantahetkeen mennessä.  

 

Toisin sanoen LBMS ennuste pyrkii näyttämään, miten hanke tulee etenemään, jos tuotanto 

jatkuu samanlaisena kuin se on jatkunut seurantahetkeen asti. CPM aikataulusuunnitelma 

taas huomioi vain toteutuneet alku- ja loppupäivämäärät, mutta ei keskeneräisten tehtävien 

tuotantonopeutta. Jos LBMS aikataulussa tuotantonopeus toteutuu suunniteltua hitaampana, 

ennusteessa käytetään ensin tehtäville asetetut puskurit. Jos puskurit tulevat kokonaan kulu-

tetuiksi, järjestelmä antaa liputuksen tulevan ongelman merkiksi. Liputus tarkoittaa, että teh-

tävät tulevat risteämään, mikäli toteutuneet työsaavutukset, tehtävien resurssit ja suunnitellut 

riippuvuudet pysyvät ennallaan. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että viivettä kärsivän teh-

tävän seuraajat tulevat myös viivästymään. Liputukset ovat yksi merkittävimmistä LBMS 

järjestelmän eduista. Seppänen et al. (2014b) case tutkimuksen mukaan noin puolilla lipu-

tusten perusteella käynnistetyistä toimenpiteistä onnistuttiin estämään tulevaisuuden on-

gelma ennen sen realisoitumista. CPM järjestelmästä ei puolestaan löydy vastaavaa liputus- 

tai hälytysjärjestelmää vaan käyttäjän on havaittava itse aikatautauluseurantaa katsomalla 

mahdolliset tulevat ongelmat. Lisäksi CPM aikatauluseurannan tapa jättää meneillään ole-

vien tehtävien tuotantonopeus huomiotta aiheuttaa huomattavasti viivettä tulevaisuuden on-

gelmien esille nousemisessa verrattuna LBMS ennusteeseen. Toisaalta LBMS ennuste on 

jossain määrin spekulatiivisempi CPM seurantaan verrattuna, koska yleensä ei voida tietää 

varmaksi, jatkuuko tuotanto aiemman toteuman vai CPM tavoitteen mukaisella tuotantono-

peudella. (Seppänen 2016; Kenley & Seppänen 2010, s. 277-284 ja s. 402-405.) 
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Alla olevissa kuvissa on esitetty esimerkit LBMS (kuva 33) ja CPM (kuva 34) teorian mu-

kaisesta seuratusta aikataulusta. Molemmissa kuvissa pohjalla on toisiaan vastaavat aikatau-

lut toisiaan vastaavilla aikataulutoteumilla, joten kuvista on helppo havaita teorioiden väliset 

eroavaisuudet. Tehtävä 1 on edennyt molemmissa aikatauluissa alusta asti liian hitaalla tuo-

tantonopeudella ja on jäänyt seurantahetkeen mennessä 2 työpäivää jälkeen. Suurimmat erot 

kuvien ja teorioiden välillä liittyvät siihen, miten järjestelmät käsittelevät tulevaisuutta. 

LBMS tapauksessa (kuva 33) yhtenäinen viiva esittää aikataulusuunnitelmaa, toteuma on 

esitetty pisteviivana, ennuste katkoviivana ja liputukset punaisina ympyröinä. Ennuste näyt-

tää miten hanke tulee etenemään, jos tehtävän 1 työsaavutusta ei saada korjattua. Seuranta-

hetken LBMS ennusteen mukaan hanke tulee valmistumaan kahdeksan työpäivää myöhässä. 

Sen sijaan CPM tapauksessa (kuva 34) punainen pisteviiva esittää toteumaa, värikkäät pis-

teviivat tavoitetta ja yhtenäiset viivat aikataulusuunnitelmaa. Kuten todettu, CPM menetel-

män aikataulusuunnitelma on järjestelmän toteuman perusteella päivittyvä osa ja seuranta-

hetken aikataulusuunnitelman mukaan hanke tulee valmistumaan kaksi työpäivää myöhässä. 

Toisin sanoen LBMS ennusteen ja CPM aikataulusuunnitelman mukaisen valmistumisajan-

kohdan välillä on 6 työpäivän ero seurantahetkellä, vaikka pohjalla oleva aikataulu ja to-

teumat vastaavat täsmälleen toisiaan. Ero valmistumisen arvioon aiheutuu siitä, että LBMS 

logiikka olettaa tehtävän 1 jatkavan toteuman mukaisella tuotantonopeudella ja CPM lo-

giikka puolestaan olettaa tulevaisuuden toteutuvan tavoitteen mukaisella tuotantonopeu-

della, ei toteutuneen mukaisella. (Seppänen 2016.) 

 

 
Kuva 33: Esimerkki LBMS teorian mukaisesta seuratusta aikataulusta. Yhtenäinen viiva kuvaa aikataulusuun-

nitelmaa (baseline), pisteviiva esittää toteumaa, katkoviiva toteutuneeseen tuotantonopeuteen perustuvaa en-

nustetta ja punaiset ympyrät liputuksia ei nykyiseen toteumaan perusutuvia tulevaisuuden ongelmia. (mukailtu 
Seppänen 2016.) 
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Kuva 34: Esimerkki CPM teorian mukaisesta seuratusta aikataulusta. Yhtenäinen viiva kuvaa aikataulusuun-

nitelmaa, punainen katkoviiva toteumaa ja värikkäät katoviivat tavoitteita. Tässä kuvassa 34 ja kuvassa 33 on 

täsmälleen sama aikataulut täsmälleen samalla aikataulutoteumalla, joten kuvista on helppo havaita LBMS ja 

CPM teorian aikatauluseurannan eroavaisuudet, etenkin LBMS ennusteen osalta. 

 

Kriittisen ketjun menetelmän (CCPM) aikatauluvalvonnan tapa poikkeaa huomattavasti sekä 

CPM että LBMS viitekehyksiin nähden. Kriittisen ketjun menetelmässä projektin seuranta-

vaihe perustuu pääasiassa projekti- ja syöttöpuskurien hallintaan. CCPM logiikan vuoksi on 

täysin normaalia, että CCPM projektissa kuluu sekä projekti- että syöttöpuskureita, mutta 

kulutuksen aste on määräävä tekijä. Puskurien kulumisen astetta tulee mitata jatkuvasti, jotta 

tiedetään hankkeen tilanne suhteessa tavoitteeseen. Jos puskurista on käytetty alle kolman-

nes, puskurin seurantaa jatketaan ilman varsinaisia toimenpiteitä. Kun puskurin käyttö ete-

nee toiselle kolmannekselle, tulee määritellä ja tunnistaa ongelma sekä suunnitella toimen-

piteet. Jos puskurin käyttö etenee viimeiselle kolmannekselle, aletaan välittömiin toimenpi-

teisiin. Projektin tilasta, tulevaisuuden näkymistä ja resurssien kiinnittämisestä viestimiseen 

käytetään pääasiassa jäljellä olevien puskurien raportointia, jonka perusteella voidaan jatku-

vasti arvioida projektin tilaa ja tulevaisuutta. (Leach 1999, s. 48-51.)   

 

Oheisessa taulukossa 8 on koostettu yhteen tutkittujen teorioiden aikatauluvalvonnan peri-

aatteet. 
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Taulukko 8: Aikataulutusteorioiden vertailu aikatauluvalvonnan näkökulmasta 

 
 

Teorioiden aikatauluvalvonnat poikkeavat hyvinkin merkittävästi toisistaan, kuten edellä 

esitetyn perusteella voidaan havaita. Tästä johtuen, myös soveltuvuutta kohdeyrityksen tar-

peisiin arvioitaessa, asiaa pitää katsoa hieman laajemmin. Ensinnäkin jokaisessa haastatte-

lussa hankkeen reaaliaikaista ja luotettavaa tilannekuvaa pidettiin yhtenä keskeisimmistä 

asioista kohdeyrityksen tavoitetilan näkökulmasta (H1, H2, H3). Tämä seikka vahvistaa it-

sessään jo hyvin aikatauluseurannan merkittävyyttä. Tilannekuvan luotettavuutta nostaa 

huomattavasti sen perustuminen toteutuneisiin aloitus- ja lopetuspäivämääriin sekä toteutu-

neisiin sijaintikohtaisiin määriin tai valmiusasteprosentteihin. Haastatteluissa korostettiin 

myös suunnitellun aikataululogiikan ja valmiiksi tekemisen merkitystä luotettavan tilanne-

kuvan suhteen, sillä väärin tehty työ tai niin kutsutut ”hännät” jäävät usein huomiotta aika-

tauluseurannassa ja tehtävät saatetaan merkitä valmiiksi, vaikka ne eivät olisikaan virheet-

tömiä tai todellisuudessa täysin valmiita (H1, H2). Aikatauluseurannan mukaan ”pääosin” 

aikataulussa etenevä työmaa saattaa luovutusvaiheessa osoittautua vielä hyvinkin kesken-

eräiseksi, jos työsuoritteita ei ole kurinalaisesti tehty valmiiksi ja valvonta on ollut tältä osin 

puutteellista (H3). Tutkijan empiirisiin havaintoihin perustuen nimenomaan sijaintikohtai-

suutta on syytä korostaa osana kerralla valmiiksi ja virheettömästi tekemisen logiikkaa. Si-

jaintikohtaisuus on myös edellytys tehokkaille työkohteiden luovutus- ja vastaanottomenet-

telyille, jotka ovat niin ikään olennaisessa osassa luotettavan tilannekuvan ylläpitämisessä 

(H1).  

 

Oman haasteen aikatauluvalvonnan näkökulmasta luo toteumatiedon kentältä kerääminen. 

Tällä hetkellä toteumatieto kerätään tyypillisesti työnjohdon tai aliurakoitsijoiden toimesta 

ja aikatauluvalvontaa päivitetään esimerkiksi viikoittain. Kuitenkin optimitilanteessa aika-
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tauluvalvonnan tulisi olla reaaliaikaista (H1, H2, H3). Tiedot tehtävien aloituksista ja lope-

tuksista sekä valmiusasteesta saataisiin suoraan kentältä reaaliajassa työtä suorittavan tekijän 

toimesta. Rakennusalan toimintaympäristössä tästä ollaan vielä suhteellisen kaukana, mikä 

on huomiota herättävää, koska esimerkiksi teollisuudessa tämä on monin paikoin tavanomai-

nen käytäntö. Toteumatiedon reaaliaikaisuuteen ei kuitenkaan tässä diplomityössä pureuduta 

tämän syvemmälle, koska se ei sisälly tämän työn ns. ydintavoitteisiin. 

 

Reaaliaikaisen ja luotettavan tilannekuvan tärkeys sai paljon huomiota haastatteluissa (H1, 

H2, H3). Kuitenkin tukijan käsityksen mukaan on tärkeintä huomata, että reaaliaikainen ti-

lannekuva on vasta tietynlainen välitulos. Aikatauluvalvonnan todellinen teho määräytyy 

reaaliaikaisen ja luotettavan tilannekuvan hyödyntämisen tehokkuuden perusteella eli mitä 

toimenpiteitä tehdään seurannan perusteella ja minkälainen vaikutus toimenpiteillä on. Ni-

menomaan aktiivinen poikkeamiin puuttuminen sai niin ikään paljon huomioita haastatte-

luissa (H1, H2, H3). 

 

Arvioitaessa eri teorioiden soveltuvuutta ei ole merkitystä, minkä niminen osa aikataulusta 

pysyy muuttumattomana ja mikä taas muuttuu aikatauluvalvonnan seurauksena. Niiden ym-

märtäminen on toki huomattavan tärkeää, jotta aikataulun valvonnan aikaista käyttäytymistä 

voidaan ymmärtää. Sen sijaan, miten aikataulun muuttuva osa muodostuu, on hyvinkin mer-

kittävää aikatauluvalvonnan kyvykkyyttä arvioitaessa. Hankkeen tilannekuva nykyhetkeen 

asti on mahdollista saada melko luotettavaksi periaatteessa kaikkien tutkittujen teorioiden 

avulla, kun muistetaan CPM ja CCPM teorioita käytettäessä jakaa tehtävät sijainneittain. 

Haastatteluissa nousi esille myös tarve nähdä etukäteen mahdolliset tulevaisuuden ongelmat 

eli työkohdetta varaavien työryhmien törmäykset työmaalla, jos tuotanto ei suju aikataulu-

suunnitelman mukaan (H1). Tätä voidaan pitää edellytyksenä tehokkaalle ja oikealla tavalla 

poikkeamiin puuttumiselle. Yksi haastateltava nosti jopa esille ajatuksen, voitaisiinko algo-

ritmien avulla tuottaa lennonjohtoon vertautuva näkymä, josta nähtäisiin etukäteen tulevai-

suudessa tapahtuva tehtävien törmäys, mikäli joku tehtävä ei muuta kurssiaan (H1). Toinen 

haastateltava totesi, että hyvin harvoin suunniteltua pienemmällä tuotantonopeudella alkanut 

tehtävä tulee saavuttamaan suunnitelman mukaista tuotantonopeutta, ellei siihen kohdisteta 

merkittäviä toimenpiteitä (H3). Samoin H3 totesi, että tehtävän alkuvaiheessa aktiivisilla 

valvontatoimenpiteillä, jotka tekevät todellisen tuotantonopeuden näkyväksi on suuri vai-

kuttavuus tehtävien aikataulussa pysymiselle. 

 

Edellä mainittuun analyysiin perustuen voidaan todeta, että LBMS teoriaa käytettäessä ti-

lannekuvan luotettavuus on luonnostaan korkeimmillaan, mutta kaikkien tutkittujen teorioi-

den kanssa on mahdollista saavuttaa melko luotettava tilannekuva nykyhetkeen asti. Voi-

daan myös todeta, että teorian valinnalla ei ole juurikaan vaikutusta tilannekuvan reaaliai-

kaisuuden eli tiedon kentältä keräämisen haasteeseen. Myöskään teorioiden logiikkaerolla, 

joka koskee eri nimisten osien päivittymistä seurannan myötä, ei ole merkittävän suurta vai-

kutusta kohdeyrityksen kannalta. Sen sijaan merkittävin ero liittyy teorioiden tapaan käsi-

tellä tulevaisuutta. Tulevaisuuden osalta LBMS teorian ennuste liputuksineen, mikä huomioi 

seurantahetkeen asti toteutuneen tuotantonopeuden, on selvästi paras kohdeyrityksen tuotan-

nonohjauksen tarpeisiin. Tämä ominaisuus myös vastaa lähes suoraan yhden haastatellun 

toiveeseen lennonjohtomaisesta valvontajärjestelmästä, joka myös näyttäisi tulevaisuuden 

mahdolliset ongelmat etukäteen. LBMS ennusteen kautta on mahdollista tarjota työnjohdolle 

huomattavasti paremmat mahdollisuudet puuttua kaikista merkittävimpiin poikkeamiin niin 
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aikaisin, että suuri osa tulevaisuuden törmäyksistä pystyttäisiin vielä välttämään. LBMS teo-

riaa voidaan siis pitää kokonaisuudessaan parhaiten kohdeyrityksen tuotannonohjauksen tar-

peita vastaavana teoriana aikatauluvalvonnan näkökulmasta. 

5.4 Vertailu kriittisen polun näkökulmasta  

Teoreettinen vertailu 

 

Kriittisestä polusta puhuttaessa ja tutkittaessa eri viitekehysten tapaa suhtautua kriittiseen 

polkuun on perusteltua aloittaa kriittisenpolun menetelmästä. CPM viitekehyksen toiminta-

periaate rakentuu kaikissa aikataulujohtamisen vaiheissa kriittisen polun varaan. CPM viite-

kehyksen mukaan kriittinen polku on pisin yhtenäinen toisistaan riippuvaisten aikatauluteh-

tävien muodostama polku. Toisin sanoen kriittinen polku määrittelee hankkeen läpime-

noajan. Aikataulun suunnitteluvaiheessa huomio kiinnittyy pääasiassa kriittisellä polulla ja 

lähellä kriittistä polkua oleviin tehtäviin (Antill & Woodhead 1965, s. 145) ja aikataulunval-

vontavaiheessa seurataan erityisellä tarkkuudella kriittisen polun tilannetta hankkeen todel-

lisen valmiusasteen ymmärtämiseksi (Antill & Woodhead 1965, s. 191). CPM järjestelmän 

mukaan kriittinen polku on siis hankkeen johtamisen keskiössä kaikissa hankkeen vaiheissa.  

 

Kriittisen ketjun menetelmän (CCPM) mukainen kriittinen ketju ja CPM viitekehyksen mu-

kainen kriittinen polku sisältävät paljon yhteisiä piirteitä. Kriittisen ketjun menetelmässä 

määritellään, että kriittinen ketju on pisin yhtenäinen toisistaan riippuvaisten aikataulutehtä-

vien muodostama ketju (Leach 1999, s. 176). Suurin eroavaisuus kriittisen polun ja kriittisen 

ketjun välillä on se, että kriittistä ketjua muodostettaessa huomioidaan myös resurssit eli 

varmistetaan, että tehtävälle määritellyt resurssit ovat todellisuudessa vapaana (Goldratt 

1997). Huomioon otetaan siis teknisten riippuvuuksien lisäksi resurssien aiheuttamat rajoit-

teet, jotka puolestaan johtavat siihen, että kriittinen ketju ei ole enää ainoastaan teknisiin 

riippuvuuksiin perustuva yksiselitteinen asia vaan itseasiassa kriittiseen ketjuun vaikuttaa 

aikataulun suunnitteluvaiheessa tehdyt resursseihin liittyvät valinnat. Kriittisen ketjun me-

netelmällä voidaan laatia samasta kohteesta useita erilaisia aikatauluja, joilla voi olla eri si-

sältöiset kriittiset ketjut ja itse asiassa on tärkeää mieltää resursseihin liittyen tehtävät valin-

nat strategisina valintoina, joilla voidaan samanaikaisesti vaikuttaa kriittiseen ketjuun. 

(Newbold, 1998, s. 87.)  

 

Kriittisen ketjun menetelmässä resurssien huomioiminen tyypillisesti pidentää kriittistä ket-

jua suhteessa CPM aikataulun kriittiseen polkuun, ennen kriittisen ketjun menetelmän mu-

kaista aikataulutehtävien kestojen tiivistämistä. Toisaalta resurssien huomioiminen on sa-

manaikaisesti ainut tapa saada tehdyksi realistinen ja toteuttamiskelpoinen aikataulu. Kriit-

tisen ketjun menetelmän tavoite on päästä CPM kohdetta nopeampaan aikatauluun, vaikka 

resurssien huomioiminen tekeekin kriittisestä ketjusta lähtökohtaisesti kriittistä polkua pi-

demmän. Vasta tehtävien kestojen tiivistämisen ja puskurien uudelleen sijoittamisen avulla 

päästään haluttuun lopputulokseen läpimenoajan suhteen. Myös kriittisen ketjun menetel-

mässä, aivan kuten kriittisen polun menetelmässäkin, kriittisessä ketjussa olevat tehtävät 

priorisoidaan ei kriittisten ketjujen tehtävien edelle. (Herroelen & Leus 2001, s. 567.)  

 

LBMS viitekehyksessä kriittisen polun käsite vastaa hyvin lähelle CPM viitekehyksen kriit-

tisen polun käsitettä. LBMS viitekehys kuitenkin muuttaa kriittistä polkua, vaikka käsite si-

nänsä pysyykin muuttumattomana. Kriittisen polun muuttuminen perustuu pääasiassa kol-
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meen LBMS viitekehyksen erityispiirteeseen. Ensimmäiseksi, tehtäville asetettu jatkuvuu-

den vaatimus on selkeä lisävaatimus aikataulun laadinnassa, joten tämä ilmenee lisävaati-

muksena myös kriittisen polun suhteen ja näin ollen se voi muuttaa kriittistä polkua. Toinen 

kriittisen polun käsitteeseen vaikuttava asia LBMS viitekehyksessä on mahdollisimman häi-

riöttömään työsuoritukseen tähtäävä työkohteen varaaminen aina yhtä aikataulutehtävää var-

ten. Tämä voi ilmetä kriittisessä polussa, koska myös CPM viitekehyksen ei kriittisen polun 

tehtävät varaavat työkohteita ja näin ollen ne saattavat päätyä LBMS viitekehyksessä kriit-

tiselle polulle. Kolmas kriittiseen polkuun vaikuttava tekijä on LBMS viitekehyksen aika-

taulutehtävien (task) muodostaminen eli useamman erillisen tehtävän (activity) yhdistämi-

nen yhdelle aikataulutehtävälle. LBMS mukainen kriittinen polku tunnistetaan tehtävä (task) 

tasolla, ei activity tasolla, joten kriittiselle polulle voi päätyä tehtäviä (activity), jotka CPM 

viitekehyksessä eivät ole kriittisellä polulla, koska ne ovat osana LBMS mukaista kriittisen 

polun tehtävää (taskia). Edellä mainituista seikoista johtuen LBMS teorian mukaisen aika-

taulun kriittinen polku on tyypillisesti vastaavaa CPM viitekehyksen mukaista kriittistä pol-

kua pidempi. Mikäli kuitenkin LBMS aikataulussa jätetään tehtävien jatkuvuusvaatimus 

huomioimatta, CPM ja LBMS mukaiset kriittiset polut vastaavat pitkälti toisiaan. (Kallantiz 

et al. 2007, s. 488-489.) 

 

Edellä esitetyn teoreettisen vertailun yhteenvetona voidaan todeta, että kriittisen polun mää-

ritelmät vastaavat pääosin toisiaan kaikissa tutkituissa teorioissa. Kuitenkin kriittisen polun 

sisällössä on huomattaviakin eroja teorioiden logiikoista johtuen. Myös teorioiden suhtautu-

misessa kriittisen polun asemaan on huomattavia eroja, sillä CPM ja CCPM järjestelmissä 

kriittinen polku ja ketju ovat aivan keskiössä, kun taas LBMS teoria ei kiinnitä juurikaan 

huomioita kriittiseen polkuun. Tämän perusteella ei voida vielä kuitenkaan nostaa mitään 

teoriaa toista paremmaksi vaan koko kriittisen polun aihepiiri ja asema suhteessa kohdeyri-

tyksen tavoitetilaan vaativat laajempaa analyysiä, johon siirrytään seuraavaksi. 

 

kriittisen polun asemasta aikaisemman teorian näkökulmasta 

 

Kirjallisuudessa kriittisen polun menetelmä ja kriittinen polku ylipäänsä on saanut osakseen 

sekä suitsutusta että kritiikkiä. Puolesta puhuvat etenkin aikaiset lähteet, esimerkiksi Antill 

ja Woodhead (1965, s.5) sekä Barrie ja Paulson (1992 s.268). Kritiikkiä on esitetty niin ikään 

runsaasti myöhemmissä vaiheissa, esimerkiksi Kenley ja Seppänen (2010, s. 4) ja Bølviken 

& Koskela (2016, s.6). Teorian esittämiin puolesta ja vastaan näkemyksiin ei enää tässä vai-

heessa paneuduta tämän syvemmin, vaan siirrytään suoraan analysoimaan teorian ja empi-

rian yhteisesti muodostamaa kokonaisuutta. 

 

Haastateltavien näkemykset kriittisen polun aihepiiristä 

 

Haastatteluissa kriittisen polun aihepiiristä esille nostettiin monenlaisia ajatuksia. Esille 

nousi muun muassa kriittisen polun tai kriittisten tehtävien dynaaminen luonne. Haastatte-

luissa korostettiin sitä, että mikä tahansa tehtävä voi muuttua kriittiseksi, jos se on riittävän 

paljon jäljessä (H1). Samassa yhteydessä todettiin, että kriittinen polku tai kriittiset tehtävät 

eivät ole välttämättä niitä, mitä hankkeen alussa on määritelty vaan esimerkiksi yksi epäon-

nistunut aliurakoitsijavalinta voi muodostaa ko. aliurakoitsijan työsuorituksesta erittäin kriit-

tisen (H1). Toisaalta todettiin, että kriittisen polun ajattelu on sinänsä oikeaa asiaa, mutta 

asian määrittelyyn on syytä kiinnittää runsaasti huomioita (H2). Toivottiin myös, että viivei-

den juurisyiden kautta pystyttäisiin näkemään syy-seuraussuhteet niin aikaisessa vaiheessa, 

että niihin voitaisiin vaikuttaa jo paljon ennen varsinaisten viiveiden pintautumista (H2). 
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Esille tuotiin tarve arvioida kriittisten tehtävien suhdetta kriittiseen polkuun eli mitkä asiat 

ovat kriittisiä, jotta kriittisen polun viiveiltä vältyttäisiin (H2). Näiden kriittisten tehtävien 

tunnistaminen ja aikatauluttaminen ovat olennaisia asioita aikataulujohtamisen kannalta 

(H2). Uskottiin myös siihen, että kriittisen polun viiveiden määrän väheneminen indikoi 

kohtalaisen hyvin läpivirtauksen kehittymistä (H3).  

 

Kriittisen polun asema suhteessa kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilaan teorian ja em-

piiristen havaintojen perusteella 

 

Projektinjohdon näkökulmasta kriittistä polkua voidaan pitää hyvänä työkaluna. Kriittinen 

polku on eräällä tavalla projektin matemaattinen, faktoihin perustuva ja samanaikaisesti hy-

vin teoreettinen projektimalli. Tällaisesta mallista voi olla huomattavasti hyötyä projektin-

johtamisnäkökulmasta lähestyttäessä. Hyötyä voi olla tilaajan ja pääurakoitsijan sekä pää- 

ja aliurakoitsijan sopimusasioissa. Muun muassa mahdollisissa viivästystapauksissa kriitti-

nen polku on oiva teoreettinen malli viivästysten syy-seuraussuhteiden näkyväksi tekemi-

seen. Samoin lisä- ja muutostöiden vaikutus aikatauluun voidaan tehdä näkyväksi kriittisen 

polun kautta, koska silloin vaikutukset perustuvat matemaattisille faktoille, ei kenenkään 

henkilökohtaisiin mielipiteisiin tai spekulatiiviseen tietoon. Joissain tapauksessa jo sopi-

mukset saattavat velvoittaa käyttämään CPM menetelmää. (Seppänen 2017; Olivieri et al. 

2016, s. 3.) 

 

Lisäksi tutkijan kohdeyrityksessä tekemiin havaintoihin ja ryhmätyöskentelyyn viitaten, ni-

menomaan kriittisen polun tai kriittisimpien polkujen muodostaman verkon havainnollisuus 

on erinomainen, kun puhutaan yhdessä sijainnissa suoritettavista tehtävistä. Toisin sanoen 

sijaintikohtainen kriittinen verkko on hyvä työkalu työmaajohdolle ja sen perusteella on 

hyvä havainnollistaa järjestystä, jossa tehtävät tulee suorittaa tietyssä sijainnissa ja toisaalta 

sen perusteella on myös syytä tehdä priorisointia. Alla kuvassa 35 on kohdeyrityksen asian-

tuntijoiden ja tutkijan ryhmätyöskentelynä laatima tyypillisen asuinrakennushankkeen tuo-

tantovaiheen kriittisimpien polkujen muodostama verkko. Maanrakennus-, perustus, runko- 

ja vesikattovaiheen kriittinen polku tavanomaisessa asuinrakennushankkeessa on verrattain 

selkeä ja toistuu lähes samanlaisena hankkeesta toiseen. Tämän jälkeen tulee hankekohtaisia 

eroavaisuuksia, johon vaikuttavat mm. välipohjarakenneratkaisut, parvekeratkaisujen vaiku-

tus vp-rakenteisiin, kylpyhuoneratkaisut ja olosuhteet sekä niiden hallinta. Useissa kohdeyri-

tyksessä analysoiduissa hankkeissa sisätyövaiheessa on useampia lähes samanmittaisia pol-

kuja. Yhden polun muodostavat sisätyövaiheeseen kuuluvat työtehtävät, toisen polun muo-

dostavat välipohjan kuivumisesta aiheutuva polku ja kolmannen tyypillisesti kylpyhuoneista 

kuivumisineen aiheutuva polku. Esimerkiksi näiden kolmen polun analysointi tyypillisen 

asuinrakennushankkeen tapauksessa kannattaa tehdä jo aikataulun suunnitteluvaiheessa, 

jotta osataan priorisoida muun muassa olosuhteiden hallinta riittävän korkealle, jos kuivu-

misen aiheuttamat polut vaikuttavat kriittisille, kuten asia yleensä on. 

 

Tällaisessa lähes samanmittaisten polkujen tapauksessa tulee, kohdeyrityksen asiantuntijoi-

den ja tutkijan näkemyksen mukaan, hyödyntää kriittisimpien polkujen muodostamaa verk-

koa kokonaisuudessaan (kuva 35), ei siis vain kriittistä polkua. Kriittisen polun priorisoimi-

nen liiaksi suhteessa muihin lähes yhtä kriittisiin polkuihin saattaa helposti aiheuttaa vääris-

tyneen kuvan hankkeesta, koska kriittinen polku on dynaaminen ja se voi muuttua tai siirtyä 

hyvin nopeastikin. Käytännössä, jos ei kriittisellä polulla tapahtuu pienikin viive, muuttuu 

ei kriittinen polku välittömästi kriittiseksi poluksi. Pahimmillaan kriittisen polun korostami-

nen tällaisessa tapauksessa voi vähentää kohtuuttoman paljon huomioita hankkeen muilta 
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kriittisiltä tehtäviltä etenkin, jos kriittinen polku on hankkeessa käsitteenä vahvasti läsnä, 

mutta kriittisen polun sijaintia ei tutkita reaaliaikaisesti. 

  

 
Kuva 35: Tyypillisen asuinrakennushankkeen kriittisimpien polkujen muodostama verkko, joka on havaittu 

kohdeyrityksessä toimivaksi työkaluksi sijaintikohtaisen tehtävien suoritusjärjestyksen selkiyttämiseksi (Fira 

2017c). 

 

Jos halutaan määritellä koko hankkeen kriittinen polku sijaintikohtaisen kriittisen verkon 

sijaan, muodostuu tehtävästä huomattavasti haasteellisempi ja monitahoisempi. Rakennus-

hankkeet ovat yleensä laajoja ja kompleksisia kokonaisuuksia. Todellisuudessa hanke sisäl-

tää aina useita sijainteja riippumatta siitä, hyödynnetäänkö niitä aikataulutuksessa vai ei. Jos 

sijainteja ei hyödynnetä, näyttävät aikataulut pelkistetysti kuvan 36 mukaisilta eli tehtävien 

kestot muodostuvat erittäin pitkiksi ja tehtävät limittyvät erittäin paljon. Selkeät riippuvuu-

det tehtävien väliltä katoavat aikataulusta ja yleensä todellisetkin riippuvuudet kadotetaan. 

Tällaisesta aikataulusta on hyvin vaikea tai jopa mahdoton tunnistaa hankkeen kriittinen 

polku, joka vastaisi edes lähelle teorian mukaista kriittisen polun määritelmää. 

 

 
Kuva 36: Pelkistetty esimerkki yleisaikataulusta, jossa sijainteja ei ole hyödynnetty millään muotoa. 

  

Kohdeyrityksen tapauksessa kaikissa aikatauluissa hyödynnetään sijainteja, mikä tarkoittaa, 

että jokaisessa hankkeessa jokainen aikataulutehtävä jaetaan sijainneittain CPM teorian mu-

kaan toimivaa aikatauluohjelmistoa käytettäessä. Tyypillisen asuinrakennushankkeen ta-

pauksessa yleisaikataulutasosta puhuttaessa sijainteja on yleensä noin 20-30 kpl. Esimer-

kiksi lohkoja (rappuja) voisi olla kolme ja kerroksia kahdeksan, joista alimmaisena on pe-

rustukset, välissä kuusi asuinkerrosta ja ylimmäisenä vesikatto. Lisäksi tyypillisesti alue ja 

julkisivut muodostavat omat sijaintinsa. Tässä esimerkissä sijainteja olisi yhteensä siis 26 

kpl. Kohteen ja aikataulutehtävien jakaminen edellä kuvatun kaltaisesti sijainteihin tarkoit-

taa, että hankkeessa on sijanitien määrään verrannollinen määrä eri vaiheessa olevia sijain-

tikohtaisia kriittisen polun verkkoja. Eri vaiheessa olevia kriittisen polun verkkoja on ha-

vainnollistettu yksinkertaistetun esimerkin kautta oheisessa kuvassa 37.  
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Kuva 37: Eri vaiheessa olevia sijaintikohtaisia kriittisiä polkuja on hankkeissa sijanteihin verrannollinen 

määrä. 

 

Käytännössä sijaintikohtaiset kriittiset verkot ovat lisäksi vahvasti toisistaan riippuvia, koska 

valittu tuotantojärjestys määrittelee melko tarkasti resurssien saatavuuden ja sijaintien väli-

sen suoritusjärjestyksen. Toisin sanoen sijaintikohtaisten eri työtehtävien välisten riippu-

vuuksien lisäksi on olemassa suoritusjärjestykseen perustuvat riippuvuudet. CPM ja CCPM 

menetelmiä käytettäessä jokaiselle tehtävälle on erikseen määriteltävä sijainteihin jaon jäl-

keen myös suoritusjärjestyksen mukaiset riippuvuudet. LBMS teoriassa järjestelmän sisäi-

nen logiikka määrittelee sijaintien välisen suoritusjärjestyksen eli erillisiä riippuvuuksia ei 

tätä varten tarvita. Kokonaisuutena voidaan kuitenkin todeta, että rakennushankkeelle tyy-

pillinen sijaintien suuri määrä lisää huomattavasti teoreettisen kriittisen polun monimutkai-

suutta eikä lukuisia sijainteja käsittävässä kohteessa kriittisimpien polkujen muodostamia 

verkkoja voida pitää enää asiaa yksinkertaistavana tai selkeyttävänä tekijänä. Esimerkiksi 

edellä esitetyn tyypillisen asuinrakennushankkeen tapauksessa kohteessa olisi pahimmillaan 

26 kappaletta eri vaiheessa olevia kriittisen polun verkkoja, joissa jokaisella tehtävällä on 

sekä sijaintikohtaiseen että sijaintien väliseen suoritusjärjestykseen perustuvat riippuvuudet. 

 

Yhtenä välitavoitteena kohdeyrityksen käynnistyneillä työmailla oli, tämän tutkimuksen ol-

lessa käynnissä, hankkeen kriittisen polun näkyväksi tekeminen. Tämän tavoitteen puitteissa 

kohdeyrityksen asiantuntijat ja tutkija pyrkivät muodostamaan yhteistyössä koko kohdetta 

kuvaavan kriittisen verkon. Kuitenkin kokeilun edetessä todettiin, että kokonaisen hankkeen 

kuvaaminen CPM teorian mukaisesti projektiverkon muotoon ja siitä kriittisen polun tunnis-

taminen ei ollut mielekästä. Tällä tavoin toimittaessa syntyvän lopputuotteen monimutkai-

suudesta johtuen, se ei olisi myöskään tarjonnut todellista lisäarvoa. Kokeilun seurauksena 

löydettiin analogia eri vaiheessa olevien kriittisten polkujen ja paikka-aikakaavioista tutun 

”vinoviivan” välillä. Analogia on havainnollistettu oheisessa kuvassa 38.  

 

 
Kuva 38: Sijanitikohtaisten kriittisten polkujen ja paikka-aikakaaviosta tuttujen ”vinoviivojen” välinen analo-

gia. 
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Tämän analogian seurauksena päädyttiin tekemään hankkeen paikka-aikakaaviomuotoisesta 

aikataulusta versio, jossa näytettiin ainoastaan kriittisimpien polkujen muodostaman verkon 

sisältämät tehtävät. Tämänkin kokeilun seurauksena tultiin kuitenkin siihen lopputulokseen, 

että se ei tarjoa todellista lisäarvoa verrattuna paikka-aikakaavion muodossa visualisoituun 

yleisaikatauluun, joka sisältää myös kriittisimpien polkujen muodostaman verkon ulkopuo-

liset tehtävät. Ero tehtävien lukumäärässä, näytettiinpä paikka-aika kaaviossa kaikki yleisai-

kataulun olennaisimmat tehtävät tai vain kriittisen verkon tehtävät, oli melko vähäinen. Sa-

moin visuaalisuuden tai havainnollisuuden ei koettu kärsivän, vaikka näkyvillä olisivat myös 

kriittisen verkon ulkopuoliset yleisaikataulutasoiset tehtävät. Kokonaisuuden hallinnan kan-

nalta nähtiin myös parempana, että kriittisen polun ulkopuolisetkin tehtävät näytetään sa-

massa näkymässä. Tämän kokeilun seurauksena tultiin kokonaisuutena siihen johtopäätök-

seen, että tarkasteltaessa koko kohdetta, kriittiset polut tai verkot eivät suoranaisesti tarjoa 

lisäarvoa verrattuna paikka-aikakaaviossa esitettyyn yleisaikatauluun. Tämä kokeilu yh-

dessä haastatteluiden kanssa vahvistivat tutkijan näkemyksen siitä, että aikataulujohtamisen 

kannalta kriittiset tehtävät tulee tunnistaa muilla tavoin kuin CPM teorian mukaisen kriitti-

sen polun perusteella. 

 

Tehtävien kriittisyyden arviointi 

 

Kriittistä polkua määriteltäessä huomioidaan vain tehtäville määritellyt aikaisimmat alut, 

myöhäisimmät alut, aikaisimmat loput, myöhäisimmät loput, tehtävien kestot ja tekniset 

riippuvuudet. Kriittisen polun menetelmässä ei siis huomioida lainkaan tehtävien sisällön 

vaikutusta, mikä on olennainen tekijä rakennushankkeen tehtävien kriittisyyttä aikataulujoh-

tamisen näkökulmasta arvioitaessa. Tehtävien sisällön huomioimatta jättäminen aiheuttaa 

sen, että monia teknisesti vaikeita, työmäärältään suuria tai työkohteita varaavia tehtäviä voi 

jäädä kokonaan pois kriittiseltä polulta. Kriittinen polku ei myöskään ota kantaa tehtäviin 

liittyviin riskeihin eli myös korkean riskin omaavia tehtäviä voi jäädä pois kriittiseltä polulta. 

Edellä mainitut asiat huomioiden on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää, että kriittisen polun 

tehtävä ja aikataulujohtamisen kannalta kriittinen tehtävä ovat kaksi eri asiaa ja pelkkä kriit-

tisen polun tehtävien turvaaminen ei riitä. Tuotantovaiheen kriittistä polkua ei tule myöskään 

liiaksi korostaa hankinta- tai suunnitteluvaiheiden läpiviennissä, vaikka useimmiten hank-

keen teoreettinen kriittinen polku on jo tiedossa. Perusteluna tälle on jälleen kriittisen polun 

taipumus muuttua hankkeen edetessä, jolloin teoreettisen kriittisen polun perusteella tehdyt 

valinnat voivat osoittautua monilta osin virheellisiksi. 

 

Edellä mainitusta kriittisen polun kritiikistä huolimatta jonkin näköinen keskittymisen ja 

huomion rajaaminen rakennushankkeen aikataulujohtamisessa on tarpeellista. Tätä näke-

mystä tukevat laajasti sekä tutkitut teoriat että tutkimuksen empiria. Esimerkiksi kapeikko-

teorian esi-isä Goldratt totesi, ”Keskittyminen kaikkeen on synonyymi sille, että ei keskitytä 

mihinkään” (Goldratt 2010, s. 3). Tästä johtuen kysymys tuleekin asetella muotoon, miten 

ja mihin huomioita tulisi suunnata, jos ja kun sitä on joka tapauksessa suunnattava. Tutkijan 

muodostaman ja kohdeyrityksessä validoiman näkemyksen mukaan hankkeen kokonaisku-

vaa tulee hallita reaaliajassa. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aikataulujohtamisen kan-

nalta kriittisiin tehtäviin. Kriittiset tehtävät eivät ole kuitenkaan synonyymi kriittisen polun 

tehtäville. Tehtävien kriittisyyteen vaikuttavat monet asiat, joista valtaosa on pyritty listaa-

maan alle lyhyine selityksineen: 

 

Tehtävän asema kriittisen polun näkökulmasta: CPM teorian mukaiselle kriittiselle po-

lulle kuuluminen on yksi tehtävän kriittisyyteen vaikuttava asia. Jos tehtävä on CPM teorian 
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mukaisella kriittisellä polulla, tulee siihen kiinnittää huomioita. Tehtävän sijoittuminen 

CPM teorian mukaisen kriittisen polun ulkopuolelle ei kuitenkaan tarkoita, etteikö tehtävä 

voisi olla silti kriittinen. 

 

Tekniset riippuvuudet: Tämä on osittain päällekkäinen asia edellä mainitun kanssa eli tek-

niset riippuvuudet tulevat huomioiduksi myös kriittistä polkua muodostettaessa. Tarkoituk-

sena on kuitenkin lisäksi huomioida teknisten riippuvuuksien voimakkuus ja koskeeko tek-

ninen riippuvuus edeltäjä tai seuraaja tehtävää vai jotakin kaukaisempaa tehtävää. 

  

Tehtävän tekninen vaativuus: Tähän CPM ei ota kantaa. Tehtävän tekninen vaativuus voi 

olla esimerkiksi subjektiivinen arvio tehtävän teknisestä vaativuudesta. Lähes poikkeuksetta 

mitä vaativampi tehtävä on sitä epävarmempi tai ainakin suurempaa huomiota vaativa se on. 

 

Tehtävän varaama työkohde: Tähän CPM ei ota kantaa, vaikka hankkeen kannalta on erit-

täin merkityksellistä, varaako tehtävä kerrallaan yhden huoneen vai esimerkiksi kokonaisen 

kerroksen jollakin lohkolla. Mitä enemmän tehtävälle on varattava työkohdetta, sitä enem-

män se vaatii huomiota ja koordinointia suhteessa muihin tehtäviin. 

 

Tehtävän sisältämä työmäärä: Tähän CPM ei ota kantaa. Tehtävän sisältämää työmäärää 

voidaan havainnollistaa esimerkiksi laskemalla tehtävän vaatimat työntekijätunnit. Mitä työ-

läämmästä tehtävästä on kyse, sitä kireämmäksi (lue seuraava kohta) ja olennaisemmaksi 

tehtävä yleensä muodostuu. 

 

Tehtävän kireys: Tähän CPM ei ota kantaa. Tarkoittaa työmäärän ja käytettävissä olevan 

ajan suhdetta. Voidaan arvioida esimerkiksi vaadittavien työntekijätuntien, aikataulutetun 

keston ja käytettävissä olevien resurssien sekä työkohteen koon suhteen. Samalla voidaan 

myös arvioida, miten vaikeaa tai helppoa tehtävän tuotantonopeuden muuttaminen resurs-

seja muuttamalla olisi tuotannon aikana, jos tarvetta ilmenee. Samalla on hyödyllistä arvi-

oida, pystytäänkö ko. tehtävän tuotantonopeuteen vaikuttamaan järkevästi tuotannon aikana 

jollain muilla keinoin. Jos tehtävä vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa kireälle eli resurssitarve 

suhteessa saatavilla oleviin resursseihin tai käytettävissä olevaan työkohteeseen nähden on 

suuri, tehtävän kriittisyys voidaan tunnistaa jo aikaisessa vaiheessa ja siihen voidaan kiin-

nittää merkittävästi huomioita alusta alkaen riippumatta siitä, osuuko se CPM teorian mu-

kaiselle kriittiselle polulle vai ei. 

 

Tehtävien jatkuvuus: CPM ei ota tähän kantaa. Jatkuva tehtävä on lähtökohtaisesti huo-

mattavasti varmempi kuin katkoja sisältävä tehtävä. Jos tehtävä sisältää katkoja, on toden-

näköistä, että tehtävälle varatut resurssit poistuvat välillä toisille työmaille ja resurssien oi-

kea-aikaiseen takaisin saamiseen liittyy aina riskejä. Lisäksi on mahdollista, että myöhem-

min työmaalle palaavat resurssit eivät ole edes samoja, jotka työmaan jättivät. Tämä aihe on 

saanut paljon huomioita LBMS teoriassa ja tämän tutkimuksen empiriassa (tutkijan omat 

havainnot kohdeyrityksessä ja teemahaastattelut). Katkoja sisältävät tehtävät ovat aina jat-

kuvia tehtäviä riskialttiimpia ja sen vuoksi kriittisempiä ja niitä pitää tarkkailla jatkuvia teh-

täviä tarkemmin ainakin katkojen lähettyvillä. 

 

Tehtävän suoritukseen vaadittavien osapuolten lukumäärä: Mitä enemmän osapuolia, 

sitä herkempi ja toisaalta enemmän koordinointia vaativa tehtävästä tulee. Esimerkkinä toi-

mii elementtirunko: vaadittavia osapuolia ovat ainakin päärakennesuunnittelu, elementti-
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suunnittelu, pääurakoitsija, elementtitehdas, elementtiasennusurakoitsija ja vielä mahdolli-

sesti elementtien saumausurakoitsija. Koordinoinnin ja huomion tarve on siis varmuudella 

huomattavan suuri ja epäonnistumisen riski suurempi kuin vähemmän osapuolia vaativalla 

tehtävällä. Suuri osapuolten määrä siis lisää tehtävän kriittisyyttä. 

 

Osapuolten luotettavuus: Sen jälkeen kun tehtävään liittyvät osapuolet ovat selvillä, niiden 

aikaisempaan historiaan ja toisaalta ko. hankkeen aikana annettuihin näyttöihin perustuva 

luotettavuus on yksi huomion määrään vaikuttava tekijä. Mitä luotettavammat osapuolet, 

sitä pienempi on riski ja tehtävän kriittisyys. Toisin päin ajateltuna, mistä tahansa tehtävästä 

tulee lopulta erittäin kriittinen, jos joku osapuolista osoittautuu huomattavan epäluotetta-

vaksi.  

 

Suunnitelmatilanne: Jos suunnitelmat ovat laadukkaita ja riittävän aikaisin valmiita, laskee 

se tehtävän kriittisyyttä suhteessa liian myöhään valmistuviin tai huonolaatuisiin suunnitel-

miin. Suunnitelmatilannetta aktiivisesti seuraamalla voidaan havaita mahdollisesti tuotanto-

vaiheessa pintautuvia ongelmia jo aikaisessa vaiheessa sekä suunnitelmien laadun että aika-

taulun osalta. Huonolaatuisten tai liian myöhään valmistuvien suunnitelmien vaikutukseen 

voidaan vastata nostamalla tehtävän kriittisyyttä ja esimerkiksi varaamalla siihen koroste-

tusti työnjohto- ja työntekijäresursseja. 

 

Toteutuminen suhteessa suunniteltuun: Jos toteuma alkaa jätättää suunnitelmasta missä 

tahansa suorituksen vaiheessa, tulee tehtävän kriittisyyttä nostaa välittömästi eikä vasta sit-

ten, kun ollaan jo jääty huomattavasti jälkeen. CPM teoria ei tätä huomioi vaan nostaa kriit-

tisyyttä vasta, kun tehtävä on siirtynyt kriittiselle polulle. 

 

Tehtävän kriittisyyttä arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki yllä mainitut osatekijät. Eri 

osatekijöillä on eri painoarvo lopullista kriittisyyttä arvioitaessa, mutta kaikilla on kuitenkin 

vaikutuksensa lopputulokseen. Reaaliaikaisuus on olennainen osa tehtävien kriittisyyttä ar-

vioitaessa. Lähes kaikki osatekijät voivat muuttua hankkeen aikana, joten arviointiprosessin 

tulee olla jatkuva ja hankkeen aikana tapahtuvia muutoksia tulee tarkkailla herkeämättä. Toi-

sin sanoen ei riitä, että arviointi tehdään kerran hankkeen alkuvaiheessa perustuen sen het-

kisiin monilta osin teoreettisiin olettamiin.  

 

Kriittisen polun aihepiirin yhteenveto 

 

Yhteenvetona kriittisen polun asemasta rakennushankkeessa voidaan todeta seuraavaa. Pro-

jektinjohdollisesta näkökulmasta kriittinen polku voi olla hyödyllinen työkalu. Matemaatti-

siin faktoihin perustuva projektin malli on hyvä lähtökohta erilaisten muutosten tai viiväs-

tysten vaikutusten analysoinnille. Etenkin mahdollisten ristiriitatilanteiden tapauksessa kriit-

tisen polun teoreettinen yksikäsitteisyys voi auttaa ratkaisun löytymisessä. Lisäksi kriitti-

simpien polkujen muodostama verkko (kuva 35) voi toimia hyvänä työkaluna sijaintikoh-

taisten työjärjestysten määrittämisessä, näkyväksi tekemisessä ja priorisoimisessa. 

 

Koko hankkeen kriittisen polun mittaaminen näyttää teorian ja osin haastatteluidenkin pe-

rusteella kuvastavan hankkeen aikana tulleiden viivästysten määrää melko hyvin. Kriittisen 

polun viiveiden määrän ja läpivirtauksen kehittymisen välillä saattaa siis olla yhteys. Kui-

tenkin kriittisen polun monimutkaisuus hanketasolla ja toisaalta tutkijan havainnoinnin ja 

haastattelujen perusteella vahvasti esille noussut kriittisten tehtävien merkitys ja suhde kriit-
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tiseen polkuun tekee koko kriittisen polun aseman kyseenalaistamisen perustelluksi. Tutki-

jan analyysin perusteella muodostaman näkemyksen mukaan ei ole mielekästä mallintaa tai 

mitata rakennushanketta teorian mukaisen kriittisen polun kautta. Tutkijan näkemyksen mu-

kaan on hyvin epätodennäköistä, että kriittisen polun ymmärrys hanketasolla tulisi saavutta-

maan niin yksiselitteistä asemaa yrityksessä, että teorian mukainen kriittinen polku ohjaisi 

hankkeen päätöksiä oikeaan suuntaan ja toisaalta mittari saataisiin luotettavaksi. Toinen 

haaste kriittisen polun ajattelun ympärillä liittyy haastatteluissakin lukuisia kertoja esille 

nousseeseen tiedon reaaliaikaisuuteen. Kriittisen polun muuttuminen useita kertoja hank-

keen aikana on aivan normaalia, joten kriittisen polun ymmärrys pitäisi olla niin syvällistä, 

että kriittisen polun sisältöä voitaisiin analysoida jatkuvasti ja muutokset kriittisessä polussa 

havaittaisiin välittömästi. Tämän tasoisen yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen on hyvin 

haastavaa, koska aihe on vaikeaselkoinen. Jos ymmärtämys ei ole näin syvällistä, saattaa 

kriittisen polun ajattelu viedä jopa ajatuksia pois kriittisimmiltä tehtäviltä. Lisäksi koko 

hankkeen kriittistä polkua koskevaa kyseenalaistusta voidaan tukea myös CPM teorian ylei-

sesti tiedossa olevilla puutteilla koskien tuotannonohjauksen näkökulmaa.  

 

Tutkijan teorioihin ja empiriaan perustuen muodostaman näkemyksen mukaan kriittisen po-

lun asemaa hanke tasoa käsiteltäessä pitäisi vähentää kohdeyrityksessä. Sen sijaan pitäisi 

puhua aikataulujohtamisen kannalta kriittisistä tehtävistä. Samassa yhteydessä kriittisen po-

lun viiveiden mittaamisen sijaan pitäisi siirtyä mittaamaan kriittisimpien tehtävien viiveitä. 

Kriittisimpien tehtävien määrittelyn tulisi olla linjassa hyvän virtauksen kanssa. Ensimmäi-

senä toimenpiteenä pitäisi määritellä edellä esitettyä tarkempi kriteeristö tehtävien kriittisyy-

den arvioimiseksi. Kun tehtävät on saatu kriittisyyden mukaiseen järjestykseen, valittaisin 

hyvin rajattu joukko tehtäviä erityisen seurannan kohteiksi. Valituista tehtävistä mitattaisiin 

ennen kaikkea niiden aloitusvarmuuksia, jonka merkitys nousi hyvin voimakkaasti esille 

myös haastattelujen kautta (H1, H2). Aloitusvarmuudet mitattaisiin sijaintikohtaisesti ja sa-

malla tulisi todeta myös edellisen sijainnin valmistuminen. Myös tehtävien kriittisyyden ar-

vioinnista tulisi muodostua jatkuva valvonnan rinnalla toimiva prosessi. Jokaisen valvonnan 

yhteydessä pitäisi arvioida, onko tehtävien kriittisyyksissä tapahtunut muutoksia. Kriittisim-

pien tehtävien viiveitä seuraamalla pitäisi päästä käsiksi parhaalla mahdollisella tavalla koko 

kohteen aikana tulleisiin merkittäviin viiveisiin. Samoin kriittisimpien tehtävien jatkuvan 

arvioinnin kautta voitaisiin suunnata työnjohdon huomioita kulloisenkin tilanteen kannalta 

kriittisimpiin tehtäviin. 

5.5 Vertailu riskienhallinnan näkökulmasta 

Jokaisella tutkitulla aikataulutusmenetelmällä on osittain toisistaan poikkeavat tapansa hal-

lita projektin riskiä ja tässä alaluvussa vertaillaan tutkijan muodostaman näkemyksen poh-

jalta eri viitekehysten suhdetta riskienhallintaan. Tämän vertailun tarkoitus ei ole kuvata pro-

jektien riskienhallintaa kokonaisuutena, eikä edes aikataulujohtamisen osuutta riskienhallin-

nassa yleisemmällä tasolla. Tarkoitus on nimenomaan vertailla tutkittujen teorioiden suh-

detta ja tapoja edesauttaa riskienhallinnassa. 

 

CPM viitekehyksessä riskienhallinta, kuten koko menetelmä muiltakin osin, perustuu jälleen 

kriittisen polun varaan. CPM teorian mukaan kriittinen polku on hankkeen matemaattinen 

malli, joka on menetelmän mukaan yksiselitteinen tosiasia. CPM viitekehyksen mukaan 

kriittisen polun etenemistä seuraamalla hankkeen osapuolilla pysyy koko hankkeen ajan to-

siasioihin perustuva tilannekuva hankkeesta, jota voidaan jatkuvasti verrata tavoitteeseen. 

Nimenomaan erittäin vahva ja faktaan perustuva tilannekuva on CPM menetelmän mukaan 
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sen vahvuus kaikista projektinjohtamisen näkökulmista, myös riksienhallinnan näkökul-

masta. Monet kokeneet työpäälliköt ovat jopa CPM:n alkuaikoina todenneet, että vasta 

CPM:n myötä he ovat ensimmäisen kerran oikeasti tietoisia hankkeiden tilanteesta kaiken 

aikaa (Antill & Woodhead 1965, s. 191). Tilannekuvan lisäksi CPM menetelmän aika-arvi-

oiden määrittämisessä voidaan käyttää apuna erilaisia riskitarkasteluja tai erilaisiin skenaa-

rioihin perustuvia menetelmiä, kuten esimerkiksi PERT analyysiä, jonka avulla voidaan ha-

kea tukea tehdyille arvioille tai toisaalta määritellä tehtävien kestot (Yamin & Hammerlink 

2001, s. 380). 

 

LBMS viitekehykseen on niin ikään sisäänrakennettu useita keskeisiä tekijöitä riskien hal-

linnan näkökulmasta. Ensimmäinen liittyy tehtävien keston määrittelyyn, joka tehdään si-

jainneittain jaettuihin määriin ja tilastoituihin työmenekkeihin perustuen. Tällä pyritään var-

mistumaan, että tehtäville määritellyt ajat ovat mahdollisimman realistisesti asetettuja ja vä-

hentää samanaikaisesti sekä työmenekkeihin että määriin liittyvää epävarmuutta. Toisena 

riskienhallinnan keinona LBMS viitekehyksessä on tehtävien välille asetetut puskurit, joilla 

pyritään tasaamaan rakennustuotannolle tyypillistä vaihtelua. Kolmantena mainittakoon teh-

täville asetettu jatkuvuusvaatimus, joka edesauttaa samanaikaisesti työryhmien tehokasta 

työskentelyä ja toisaalta hallitsee riskiä. Riskin hallinnallinen puoli tehtävien jatkuvuudessa 

perustuu työryhmien yhtäjaksoiseen pysymiseen työmaalla. Jos tehtävät eivät olisi jatkuvia, 

työryhmät joutuisivat vaihtamaan välillä työkohdetta, pahimmillaan työmaata ja resurssien 

oikea-aikaiseen työmaalle takaisin saamiseen liittyy merkittävää epävarmuutta. Myös 

LBMS menetelmän aikataulunvalvontaosiota hälytyksineen voidaan pitää itsessään tehok-

kaana riskienhallintavälineenä. LBMS aikataulunvalvonta pyrkii CPM:n tapaan ylläpitä-

mään mahdollisimman tarkkaa hankkeen tilannekuvaa ja lisäksi LBMS aikatauluvalvonta 

pyrkii ennakoimaan tulevaisuuden ongelmat ennen kuin ne pääsevät realisoitumaan. Lisäksi 

LBMS viitekehykseen on sisäänrakennettu myös sijaintiperusteinen riskien simulointimalli, 

jonka avulla voidaan simuloida eri epävarmuustekijöiden vaikutusta aikatauluun niiden rea-

lisoituessa. (Kenley & Seppänen 2010, s. 180-188.) 

 

Kriittisen ketjun menetelmän riskien hallinta rakentuu pääasiassa puskurien, resurssien huo-

mioinnin ja vahvan tilannekuvan varaan. Puskurit asetetaan CCPM menetelmän mukaisesti 

suojaamaan hankkeen ajallaan valmistumista. (Leach 1999, s. 48.) Resurssien huomioimi-

nen sinänsä on selvä keino riskien hallintaan ja parannus esimerkiksi CPM viitekehykseen 

nähden. Myös CCPM viitekehyksen aikatauluvalvontaa ja selkeää prosessia aikataulupoik-

keamiin reagoimiseksi puskurien käyttöastetta seuraamalla voidaan pitää tehokkaana ris-

kienhallintakeinona. Kuitenkin arvioitaessa CCPM järjestelmän tapaa hallita riskiä on tär-

keää ymmärtää sen lähtökohtiin liittyvät erot verrattuna muihin tutkittuihin aikataulutusteo-

rioihin. Periaatteessa se mitä muiden teorioiden osalta voidaan nimittää riskienhallinnaksi, 

on toisaalta CCPM teoriassa normaali osa vaihtelun hallintaa, koska jo teoreettisesta lähes-

tymistavasta johtuen CCPM teoriassa poikkeamia tulee ja niitä kuuluukin tulla paljon muita 

järjestelmiä enemmän. 

 

Kohdeyrityksen tavoitetilaan peilaten voidaan todeta, että kaikki tutkitut teoriat pyrkivät ai-

nakin omien määritelmiensä mukaan tukemaan vahvan ja luotettavan tilannekuvan ylläpitä-

mistä, minkä merkitystä kaikki haastateltavatkin korostivat (H1, H2, H3). Lisäksi haastatte-

luissa korostui aktiivinen poikkeamiin reagoiminen (H1, H3), mikä on niin ikään huomioitu 

kaikissa teorioissa. Myös LBMS teorian liputuksia ja toteumaan perustuvaa ennustetta ylei-

semminkin voidaan pitää yhtenä tapana edistää aktiivista reagoimista poikkeamiin. Vaikka 
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CCPM teoria pyrkiikin pitämään vahvaa tilannekuvaa yllä ja sisältää selvän prosessin vaih-

telun hallintaan, on se silti riskien näkökulmasta vahvasti ristiriidassa kohdeyrityksessä ko-

rostuneen tehtävien luotettavuuden kanssa. CCPM teoriaa voidaan pitää tutkijan näkemyk-

sen ja haastatteluiden näkökulmasta hyvinkin riskialttiina rakennusalan käytössä, koska ala 

on tunnettu huomattavan suuresta määrästä epävarmuustekijöitä ja vaihtelua. Rakennusalan 

kaltaisessa toimintaympäristössä häiriöpelivarojen poistaminen tehtävien kestoista voi huo-

noimmassa tapauksessa johtaa eräänlaiseen kasaantuvien viiveiden (cascading dealys) ilmi-

öön, jos viiveitä alkaa tulla alusta alkaen paljon. Viiveet ja puskurien kuluminen ovat luon-

nollinen osa CCPM menetelmää, mutta käytännön toimintaympäristössä liiallinen epävar-

muus tehtävien kestoissa on hyvin vaikeasti hallittava asia. Edellä esitetyn analyysin perus-

teella riskien ja riskien hallinnan kannalta sopivimmat teoriat kohdeyrityksen tarpeisiin ovat 

CPM ja LBMS teoriat ja näistä kahdesta kaikista suotuisimmaksi nostetaan LBMS teoria. 

LBMS teoria nostetaan CPM teoriaa suotuisammaksi johtuen teorian tavasta ennustaa tule-

vaisuuden ongelmia ja menetelmän tavasta huomioida tuotannon kokonaisuus jo aikataulu-

suunnitteluvaiheessa. 

5.6 Vertailu käytettävyyden ja kyvykkyyden näkökulmasta 

Tutkituissa viitekehyksissä on huomattavia eroavaisuuksia myös käytettävyyden ja kyvyk-

kyyden näkökulmista lähestyttäessä. Kuitenkin on hyvin vaikea todeta, että jokin järjestel-

mistä olisi kaikilta osilta monimutkainen tai yksinkertainen. Ennemminkin kaikki tutkitut 

viitekehykset sisältävät sekä monimutkaisia että yksinkertaisia osioita. Esimerkiksi LBMS 

viitekehyksen logiikan voidaan katsoa olevan kaiken kaikkiaan CPM ja CCPM viitekehyk-

sien logiikkaa monimutkaisempi ja hienostuneempi. Hienostuneemman logiikan avulla py-

ritään siihen, että itse aikataulun laatiminen ja seuranta olisi helpompaa ja tuottaisi laaduk-

kaampia tuloksia. Monimuotoisempi logiikka mahdollistaa myös aikataulun laatimisen pa-

remman ja pidemmälle viedyn automatisoinnin. LBMS viitekehyksen logiikka mahdollistaa 

myös erillisten tehtävien (taskien) pienemmän määrän verrattuna CPM ja CCPM logiikkaan, 

koska jokaista asiaa ei tarvitse määritellä jokaiselle tehtävälle erikseen vaan logiikkatasojen 

määritykset koskevat aikataulua kokonaisuudessaan. Merkittävästi tehtävien määrään vai-

kuttaa myös se, että CPM ja CCPM aikataulussa jokainen tehtävä tulee pilkkoa sijainneittain 

eli jokaiselle sijainnille on määritettävä oma aikataulutehtävänsä. Lisäksi CPM ja CCPM 

menetelmissä jokaiselle sijainteihin pilkotulle aikataulutehtävälle tulee määritellä riippuvuu-

det erikseen. LBMS aikataulussa puolestaan tarvitaan vain yksi tehtävä, joka virtaa eri si-

jaintien läpi ennalta määritellyn järjestyksen mukaisesti ja näin ollen riippuvuudetkin täytyy 

määritellä vain näille tehtäville, jotka sisältävät kaikki sijainnit. 

 

Kuvissa 39 ja 40 on havainnollistettu edellä kuvattua tehtävien määrään ja logiikkaan liitty-

viä eroja käyttämällä esimerkkinä hyvin yksinkertaista kaksi tehtävää sisältävää (tasoitetyö 

ja maalaustyö) aikataulua, josta on tehty CPM (kuva 39) ja LBMS (kuva 40) logiikkaan 

pohjautuvat versiot. Molempien viitekehysten mukaiset aikataulut on visualisoitu sekä Gant-

kaaviona että paikka-aika kaaviona. Kuten kuvista nähdään, on CPM logiikan mukaisessa 

aikataulussa jokaiselle sijainnille määritelty erilliset tehtävät, joten tehtävien ja riippuvuuk-

sien määrä on huomattavasti LBMS versiota suurempi. 
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Kuva 39: CPM logiikan mukaan laadittu tasoite- ja maalaustöiden aikataulu kuvitteellisen A-lohkon kerrok-

siin 1, 2, 3 ja 4. Molemmat tehtävät tulee jakaa kerroksittain omiksi tehtävikseen. Yhteensä siis tarvitaan 8 

tehtävää ja lisäksi muodostuu 2 summatehtävää. Riippuvuudet pitää määritellä erikseen jokaisen tehtävän ja 

jokaisen sijainnin välille. 

 

 
Kuva 40: Tässä kuvassa 40 on kuvaa 39 vastaava tilanne LBMS logiikkaa hyödyntäen. (A) kohta on kuvaa 39 

vastaava esitys LBMS logiikan mukaisesti. LBMS teorian mukaisesti tarvitaan vain yksi tasoitus ja yksi maa-

laus tehtävä, joilla on kerroksittaisen logiikan mukaisesti keskinäinen ja sisäinen suoritusjärjestys. Loppu-

alku riippuvuus tarvitsee määritellä ainoastaan kerran tehtävien välille, jonka jälkeen logiikka huomioi riip-

puvuuden kaikille sijainneille. (B) kohdassa on edelleen LBMS logiikan mukainen esitys paikka-aika muo-

dossa. Maalaustehtävän aloitus on viivästynyt verrattuna CPM logiikan mukaiseen aikatauluun, sillä LBMS 

logiikassa oletuksena vaaditaan tehtävien jatkuvuutta. (C) ja (D) Kohdat vastaavat (A) ja (B) kohtia muilta 

osin, mutta niissä on kytketty pois LBMS teorian jatkuvuusvaatimus eli tehtävien rytmitys. Tässä tapauksessa 

lopputulos vastaa täsmälleen CPM logiikan mukaan laadittua aikataulua, mutta edelleen tarvitaan vain yksi 
tasoitus ja yksi maalaus tehtävä kerroksittaisen logiikan hoitaessa loput. 

 

Kokonaisuudessaan voidaan siis todeta, että LBMS viitekehyksen logiikka on huomattavasti 

CPM viitekehystä monimutkaisempi ja haastavampi ymmärtää, Jos logiikan kuitenkin 

omaksuu kunnolla, sen avulla itse aikataulun laatiminen, seuranta ja valvonta ovat puoles-

taan helpompia kuin CPM logiikan pohjalta toimittaessa. Etenkin manuaalisen työn ja tar-

kastelun määrä on vähäisempää LBMS teorian päälle rakennetun aikatauluohjelmiston 

kanssa toimittaessa. 

 

Kriittisen ketjun menetelmä (CCPM) on puolestaan kriittisen polun menetelmän tavoin lo-

giikaltaan melko yksinkertainen etenkin verrattuna LBMS menetelmään. CPM ja CCPM 



97 

 

viitekehysten mukainen aikataulun laatiminen rinnastuvat hyvin toisiinsa alkupään osalta. 

Tehtävien määrittelyn ja häiriöpelivarat sisältävien kestoarvioiden määrittelyyn asti mene-

telmät ovat lähes identtiset. Tämän jälkeen CCPM on hieman monimutkaisempi, sillä kriit-

tisen ketjun määrittelyssä on huomioitava resurssirajoitteet. Myös tehtävien kestojen tiivis-

täminen ja puskurien määrittely ovat CCPM menetelmässä ikään kuin lisätyövaiheita CPM 

menetelmään verrattuna. CCPM viitekehyksen varsinainen monimutkaisuus puolestaan liit-

tyy järjestelmän käyttövaiheeseen. CCPM järjestelmän jalkauttaminen itsessään on merkit-

tävä haaste, koska näin valtava muutos kaikkiin perinteisempiin aikataulutusmenetelmiin 

nähden aiheuttaa mitä todennäköisimmin huomattavaa muutosvastarintaa. Lisäksi verrattain 

yksinkertaisesta logiikasta huolimatta järjestelmän tarkoituksen ja toiminnan syvällinen ym-

märtäminen voi myös olla haastavaa perinteisin menetelmin perinteisessä toimintaympäris-

tössä toimineille henkilöille.  

 

CCPM logiikan aikaansaama epävarmuus tehtävien kestoissa ja ennen kaikkea määräpäivien 

puute aiheuttavat isoja haasteita rakennustuotannon kannalta. Nämä CCPM teorialle omi-

naiset piirteet ovat myös selkeästi ristiriidassa kohdeyrityksen tavoitteiden kanssa. Haasteita 

aiheutuisi koko tuotannonohjauksen rintamalle viestinnästä resurssien allokointiin, sillä käy-

tännön toimintaympäristössä resurssipuskurien ylläpito on hyvin haasteellista. Jos lisäksi 

tehtäville määritellyt kestot syystä tai toisesta ylittyvät huomattavan suuressa osassa tehtä-

viä, se saattaa käynnistää niin kutsutun kasautuvien viiveiden ilmiön (cascading delays), joka 

saattaa puolestaan aiheuttaa viiveiden kumuloitumisen lumipalloefektin omaisesti jo val-

miiksi hyvin kireäksi viritetyssä aikataulussa. Näistä syistä CCPM teoriaa ei voida pitää ky-

vykkäänä eikä helppokäyttöisenä, kun tilannetta verrataan kohdeyrityksen tavoitetilan 

kanssa eikä sitä siten tulla esittämään osana parhaiden teorioiden ja menetelmien yhdistel-

mää kohdeyrityksen tarpeisiin.  

 

Tutkijan oman näkemyksen mukaan CCPM teoriaa ei kuitenkaan kannata kokonaan hylätä 

vaan sen tutkimista ja pienimuotoista testaamista myös rakennusalan toimintaympäristössä 

kannattaisi harkita. Nimittäin CCPM teorian pyrkimys sinänsä ja perusteet, kuten opiskelijan 

syndrooma ja Parkinsonin laki, ovat täysin relevantteja ongelmia empiiristen havaintojenkin 

perusteella. Kuitenkaan ei voida suositella teorian laajamittaista käyttöönottoa vaan korkein-

taan pienimuotoista pilotointia oppien saamiseksi. Lisäksi on huomioitava, että näin poik-

keavan teorian pilotointi vaatisi erittäin laajamittaista pohjatyötä ja kouluttamista, jonka pii-

riin olisi saatava kaikki pilottiin osallistuvat henkilöt riippumatta siitä kenen palkkalistoilla 

he ovat. Näistä seikoista johtuen CCPM teorian testaaminen käytännön rakennushankkeessa 

asetetaan yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi. 

 

Arvioitaessa CPM ja LBMS teorioiden soveltuvuutta suhteessa kohdeyrityksen tuotannon 

tavoitetilaan, käytettävyys ja kyvykkyys sekä niiden välinen suhde ovatkin yksi keskeisim-

mistä ja vaikeimmin ratkaistavista asioista. Tutkijan tämän tutkimuksen myötä luoman kä-

sityksen perusteella LBMS teoria on kyvykkäin tutkituista aikataulutusteorioista ja se vastaa 

oikein käytettynä parhaiten kohdeyrityksen tuotannonohjauksen tarpeita. Kuitenkin LBMS 

teoria on samaan aikaan logiikaltaan selvästi monimutkaisin. Lisäksi on selvää, että LBMS 

viitekehyksen kyvykkyyden laajamittainen ja täysimääräinen hyödyntäminen vaatisi toimin-

talogiikan kohtalaisen syvällistä ymmärtämistä ja aikatauluohjelmiston vaihtamista LBMS 

logiikan päälle rakennettuun ohjelmistoon. Kohdeyrityksessä on totuttu toimimaan CPM 

pohjaisen aikatauluohjelman kanssa, vaikka itse aikataulutuksessa on paljon piirteitä sekä 

CPM että LBMS teorioista. CPM logiikan päälle rakennetulla aikataulutusohjelmistolla 
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LBMS teorian periaatteet pystytään kuitenkin huomiomaan vain aikatauluttajan kokemuk-

seen ja silmämääräiseen tarkasteluun perustuen eikä ole mahdollista saada LBMS teorian 

hyötyjä lähellekään täysimääräisesti irti. Esimerkiksi aikataulun suunnitteluvaiheessa LBMS 

periaatteiden huomiointi perustuu täysin manuaaliseen työskentelyyn. Myöskään aikataulu-

valvontapuolen ennustetta ei saada muodostettua CPM pohjaisella ohjelmistolla. Myös 

LBMS teorian tarjoamia mahdollisuuksia karkean aikataulutuksen automatisoinnin suhteen 

tulisi tutkia tarkemmin.  

 

Yhteenvetona tästä aihepiiristä voidaan todeta, että nykyinen kohdeyrityksen aikataulujoh-

tamisprosessi ei perustu varsinaisesti millekään aikataulujohtamisteorialle, mutta se sisältää 

runsaasti sekä CPM että LBMS teorian mukaisia piirteitä. CPM teorian piirteet johtuva pää-

asiassa CPM teorian päälle rakentuvasta aikatauluohjelmistosta ja LBMS mukaiset piirteet 

aikatauluihin tulevat työntekijöiden kokemusperäisen tiedon seurauksena. Nykyisen mallin 

mukaan toimimisen jatkamista puoltaisi kohdeyrityksen henkilöstölle entuudestaan tuttu oh-

jelmisto ja CPM teorian sinänsä yksinkertainen logiikka. Yksinkertainen logiikka heijastuu 

käyttäjälle siten, että ohjelmisto tekee vain hyvin vähän asioita automaattisesti, jolloin myös-

kään logiikan syvällisempi ymmärrys ei ole välttämättä tarpeellista ja ohjelmisto on sinänsä 

melko helppokäyttöinen. LBMS teorian täysimittaista soveltamista taas puoltaisi tutkimuk-

sen myötä syntynyt vankka usko teorian kyvykkyydelle edesauttaa kohdeyrityksen tavoite-

tilan saavuttamisessa. Helppokäyttöisyyden puolesta niin sanottu voittava konsepti on siis 

nykyisen sekamallin ja CPM pohjaisen aikataulutusohjelmiston käytön jatkaminen. Teorioi-

den kyvykkyyden kannalta puolestaan LBMS teoriaa voidaan pitää niin sanottuna voittajana.  

5.7 TOC jatkuvan parantamisen prosessi suhteessa aikataulujoh-
tamisteorioihin 

Kapeikkoteorian jatkuvan parantamisen prosessia on sovellettu hieman muokattuna versiona 

CCPM viitekehyksessä. Kriittisen ketjun menetelmän lisäksi kapeikkoteorian jatkuvan pa-

rantamisen prosessia voidaan kuitenkin soveltaa kaikkien muidenkin tutkittujen aikataulu-

teorioiden kanssa (Seppänen 2017). 

 

Aikataulujohtamisen kontekstissa systeemin pullonkaulana voidaan pitää tehtävää, jonka 

tuotantonopeus on kaikista tehtävistä hitain (Lowe et al 2012, s. 14). Toisin sanoen pullon-

kaula on aikataulutehtävää, joka varaa työkohteen pisimmäksi ajaksi. Esimerkiksi tahtiaika-

tuotannon tapauksessa pullonkaulatehtävä määrittelisi tahdin pituuden tai LBMS aikatau-

luissa se aiheuttaisi hukkaa. Paikka-aikakaaviossa pullonkaulan tunnistaa etsimällä tehtävän, 

jolla on kaikista loivin kulmakerroin. (Seppänen 2017.) Kuvassa 41 on esimerkki pullon-

kaulatehtävästä eli Task 6 etenee hitaimmalla tuotantonopeudella aiheuttaen aikatauluun 

hukkaa. 

 



99 

 

 
Kuva 41: Task 6 on tuotantonopeudeltaa huomattavasti muita taskeja hitaampi. Näin ollen Task 6 on TOC 

teorian mukainen systeemin pullonkaula. 

 

Pullonkaulan tunnistamisen jälkeen voidaan hyödyntää jatkuvan parantamisen prosessin 

toista vaihetta eli pullonkaulan avartamista. Jatkuvan parantamisen prosessin kohtaa kolme 

eli muun systeemin alistamista pullonkaulalle pitää suhteuttaa käytössä olevaan aikataulu-

tusmenetelmään nähden. Tahtiaikatuotannon tapauksessa tämän voi ottaa hyvinkin kirjai-

mellisesti, koska muut tahdit tulee määritellä siten, että ne etenevät pullonkaulatahdin osoit-

tamassa tahdissa. Muiden aikataulutusmenetelmien puitteissa toimittaessa kohdalla kolme 

tarkoitetaan pääasiassa sitä, että muiden tehtävien kestojen tulee olla sopusoinnussa pullon-

kaulatehtävän kanssa, mutta niiden ei kuitenkaan tarvitse vastata toisiaan täsmällisesti. Tuo-

tannon aikana kohdan kolme perimmäinen sanoma on se, että pullonkaulatehtävää pitää var-

jella tuotannon häiriöiltä kaikin mahdollisin keinoin. Ristiriitatilanteissa, kuten resurssiva-

jauksen tai samaan aikaan samassa työkohteessa työskentelyn tilanteissa, pullonkaulatehtä-

vän eteneminen on pidettävä aina etusijalla. Tämän jälkeen voidaan siirtyä jatkuvan paran-

tamisen prosessin kohtaan neljä eli pullonkaulan laajentamiseen, jossa voidaan käyttää ra-

jumpia toimenpiteitä, kuten resurssien lisäämistä, pullonkaulan murtamiseksi. Viimeisenä 

jatkuvan parantamisen prosessin kohtana on prosessin alkuun palaaminen eli uuden pullon-

kaulan tunnistaminen.  

5.8 Aikataulujohtamisteoriat suhteessa Last Planner Systeemiin 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että LPS muodostaa tuotannonohjaussysteemin. Last Plan-

ner systeemi sisältää yleisaikataulu-, rakentamisvaiheaikataulu-, valmisteleva suunnitelma- 

ja viikkosuunnitelmatason. Periaatteessa Last Planner systeemi ei ota kantaa siihen, mitä 

aikataulutusteoriaa eri aikataulutasoilla tulee soveltaa. (Seppänen et al. 2015). Esimerkiksi 

yleisaikataulu voi noudattaa mitä tahansa tässä tutkimuksessa tutkittua aikataulutusteoriaa 

(CPM, LBMS tai CCPM). Yleisaikataulun osalta on vain huomioitava tarkkuustaso, joka on 

LPS systeemiä käytettäessä yleensä melko karkea eli sisältää vain merkittävimmät tehtävät, 

rakentamisvaiheiden kestot ja välitavoitteet (Ballard 2000a). Rakentamisvaiheaikataulujen 

osalta Last Planner systeemi suosii käännettyä vaiheaikataulua (KVA), mutta ei ota tältäkään 

osin suoranaisesti kantaa sovellettavaan aikataulutusteoriaan. Tutkijan käsityksen mukaan 

KVA menettelyllä laadittu aikataulu ei yleensä noudata tiukasti mitään aikataulutusteoriaa 

vaan osallistujien kompetenssi ja kokemus määrittelevät aikataulutuksessa käytetyn periaat-

teen. Samoin valmistelevan- ja viikkosuunnitelman osalta LPS tarjoaa enemmänkin toimin-

tamallin, jonka puitteissa valmistelevaa ja viikkosuunnittelua voidaan harjoittaa osallista-

valla tavalla. Myös valmistelevan ja viikkosuunnitelman osalta yleensä osallistujien kompe-

tenssi ja kokemus määrittelevät, miten esimerkiksi tehtävien kestot ja riippuvuudet tulevat 



100 

 

määritellyiksi. Myös sopimusmallit vaikuttavat olennaisesti osapuolten suhtautumiseen ja 

valintoihin aikataulun muodostamisen periaatteita valittaessa. 

 

Last Planner systeemin suhteesta eri aikatauluteorioihin on tehty muutamia tutkimuksia. Esi-

merkiksi Seppänen et al. (2010) ja Seppänen et al. (2015) ovat tutkineet LBMS:n ja LPS:n 

yhdistämisen mahdollisuutta ja yhdistämisellä saavutettavia etuja. Dave et al. (2016) ovat 

mallintaneet tarkemmin LBMS:n ja LPS:n välistä prosessia tietovirtojen kannalta niiden yh-

täaikaisen käytön tapauksessa. Olivieri et al. (2016) ovat puolestaan tutkineet mahdollisuutta 

yhdistää LBMS, LPS ja CPM teorioita, jotta pystyttäisiin kattamaan parhaalla mahdollisella 

tavalla sekä sopimukselliset että tuotannonohjauksen tarpeet. CPM:n roolista sopimuksellis-

ten velvoitteiden täyttämisestä on tarkempi kuvaus myöhemmin tässä tutkimuksessa. 

 

Sekä Last Planner system (LPS) että sijaintipohjainen tuotannonohjausjärjestelmä (LBMS) 

ovat Leaniin pohjautuvia systeemeitä, joiden keskeisimpiä tavoitteita ovat hukan ja vaihte-

lun vähentäminen sekä ennustettavuuden ja virtauksen parantaminen (Seppänen et al. 2015, 

s.123; Seppänen et al. 2010, s. 44). Seppäsen (2009) mukaan LPS on LBMS:n näkökulmasta 

erityisen kiinnostava systeemi, koska empiirisen tutkimuksen perusteella LBMS järjestel-

män liputuksista ei saada kaikkea hyötyä irti, mikäli hankkeella ei ole käytössä hyviä vuo-

rovaikutuskeinoja ja avointa ilmapiiriä tuotannon ongelmista keskustelemiseksi ja LPS voisi 

olla oiva keino näiden edistämisessä. Seppänen et al. (2015) toteavat puolestaan, että LPS ja 

LBMS eivät sisällä juurikaan päällekkäisiä osioita, joten senkin vuoksi yhtäaikainen sovel-

taminen voisi toimia hyvin. Samalla Seppänen et al. (2015) korostavat järjestelmien toisiaan 

täydentäviä ominaisuuksia eli molemmilla systeemeillä on omat vahvuutensa ja yhtäaikai-

sella käytöllä voidaan saada molempien järjestelmien hyvät puolet käyttöön. 

 

Vaikka tyypillisesti Last Planner systeemiä käytettäessä yleisaikataulu jätetään karkealle ta-

solle (Ballard ja Howell 2003), niin Seppänen et al. (2010) esittävät, että myös LPS:ää käy-

tettäessä tehtäisiin LBMS teorian mukainen kerrostarkkuustasolle viety yleisaikataulu. Myö-

hemmässä tutkimuksessa myös Ballard et al. (2009) ovat todenneet, että LPS ei ole ristirii-

dassa tarkemmalle tasolle viedyn yleisaikataulun kanssa. Tarkan yleisaikataulu tarkoituk-

sena on, että sitä voidaan käyttää pitkän toimitusajan tehtävien hallinnassa, kauppaneuvot-

teluissa ja realististen vaiheiden kestojen ja muiden välitavoitteiden arvioinnissa (Seppänen 

et al. 2015, s. 125). Tuotannonohjauksen näkökulmasta yleisaikataulu korvattaisiin kuiten-

kin myöhemmin tehtävillä rakentamisvaiheaikatauluilla (Seppänen et al. 2010, s. 49). Ra-

kentamisvaiheaikataulujen osalta Seppänen et al. (2010) esittävät, että ne tehtäisiin sijainti-

pohjaisesti KVA menettelyä soveltaen. Käytännössä muutosta tyypillisemmin käytössä ole-

vaan KVA menettelyyn aiheutuisi siten, että vaiheaikataulujen tekeminen olisi jaettu kah-

teen erilliseen tapaamiseen. Ensimmäisessä tapaamisessa määriteltäisiin yhteistyössä koh-

teen sijaintijako, aikataulutettavat tehtävät sijainneittain ja niiden väliset riippuvuudet. Ko-

titehtäväksi muodostuisi sijaintipohjaisten määrien ja menekkien selvittäminen ja sitä kautta 

aikataulutehtävien kestojen määritteleminen. Toisen tapaamisen tarkoitus olisi käydä läpi 

ensimmäisen tapaamisen ja kotitehtävien perusteella syntynyt aikataulu ja tehdä sen vaati-

mat muokkaukset. Yleensä muokkauksena tehdään ainakin resurssien säätämistä tahdista-

misen vuoksi ja puskurien lisäämistä tehtävien välille, jos vaiheen kesto sen sallii. (Seppänen 

et al. 2010, s. 50-51.) Valmistelevan suunnitelman laatimisesta Seppänen et al. (2010) esit-

tävät, että ajan tasalla olevaa valvottua LBMS teorian mukaista vaiheaikataulua ja ennustetta 

käytetään yhtenä lähteenä valmistelevan suunnitelman laadinnassa. Lisäksi Seppänen et al. 

(2010) esittävät, että viikkosuunnitelmien ja LBMS teorian mukaisen aikataulun tulee olla 

yhdenmukaiset eli jos esimerkiksi viikkosuunnitelman mukaan oltaisiin jäämässä jälkeen 
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aikataulusta, tulee LBMS ennustetta päivittää viikkosuunnitelmaa vastaavaksi, jotta seu-

raukset nähdään heti viikkosuunnitelman teon yhteydessä. Viikkosuunnittelua itsessään pi-

dettiin kuitenkin niin sosiaalisena tapahtumana, että viikkosuunnittelun tekeminen aikatau-

lutusjärjestelmässä voisi itsessään heikentää LPS:n mukaisen viikkosuunnittelun tehoa. LPS 

ja LBMS systeemi nähtiin tässä tutkimuksessa toisiaan täydentävinä LPS:n keskittyessä so-

siaaliseen kanssakäymiseen osana aikataulusuunnittelu- ja toteutusprosessia, kun LBMS 

puolestaan keskittyy selkeästi teknisiin asioihin. (Seppänen et al. 2010, s.52-53.) 

 

Koskela et al. (2010) ovat puolestaan tutkineet LPS:n ja CCPM:n keskinäistä suhdetta. Kon-

septina CCPM ja LPS sisältävät samankaltaisia piirteitä, sillä CCPM perustuu virtauskes-

keiseen TOC filosofiaan LPS:n perustuessa virtaus- ja arvontuottokeskeiseen Lean Filosofi-

aan. CCPM pyrkii saavuttamaan hyvän virtauksen pääasiassa puskureiden hallinnalla, kun 

taas LPS:n keskeisimmät tavoitteet liittyvät vaihtelun ja tekevinään olemisen (making do) 

vähentämiseen. LPS:n voidaan sanoa olevan CCPM:ää enemmän imuohjaukseen painottu-

nut, mutta molemmissa teorioissa kyse on yleensä imu- ja työntöohjauksen yhdistelmästä. 

Kumpikin teoria pyrkii siis samankaltaisiin parannuksiin, mutta prioriteetit poikkeavat hie-

man toisistaan. CCPM:ssä keskeisin tavoite on läpimenoajan lyhentäminen ja muiden pa-

rannusten uskotaan tulevan puskurien hallinnan ja läpimenoajan lyhentämisen kautta, kun 

taas LPS:ssä ensisijaisesti pyritään vähentämään vaihtelua, joka lisää virtauksen luotetta-

vuutta ja luotettavamman virtauksen kautta on mahdollista päästä nopeampiin läpimenoai-

koihin. Sekä LPS että CCPM sisältävät sosiaalisen näkökulman. CCPM teoriaan on raken-

nettu sisälle inhimillisyyteen liittyviä piirteitä, kuten monen asian yhtäaikaisen tekemisen 

(multitasking) kieltäminen, opiskelijan syndrooman ja Parkinsonin lain välttäminen, mutta 

myös aktiivinen projektin tilasta viestiminen on eräänlaista sosiaalista kanssakäymistä. LPS 

puolestaan, kuten aiemminkin on mainittu, perustuu pääasiassa yhdessä tekemiselle ja osal-

listamiselle. Kumpikin systeemi pyrkii jatkuvaan oppimiseen keräämällä toteumatietoa ja 

oppimalla poikkeamia aiheuttaneista syistä. (Koskela et al. 2010, s. 543-545.) Koskela et al. 

(2010) toteavat LPS:n ja CCPM:n olevan niin ikään toisiaan täydentäviä molempien tukiessa 

virtauksen parantamista, mutta lähestyvät tavoitetta hieman eri prioriteetein. 

 

Edellä esitellyt tutkimustulokset vahvistavat entisestään tutkijan käsitystä siitä, että Last 

Planner systeemi ja eri aikatauluteoriat ovat toisiaan tukevia ja LPS ei itsessään määritä mitä 

aikatauluteoriaa on käytettävä LPS raamin mukaan toimittaessa. Tutkijan käsityksen mu-

kaan Last Planner systeemin muodostaman raamin puitteissa voidaan siis käyttää kaikkia 

tässä tutkimuksessa mukana olevia aikatauluteorioita erikseen tai jopa erilaisina yhdistel-

minä, jolloin LPS:n näkökulmasta ei ole tarpeellista asettaa aikataulutusteorioita parem-

muusjärjestykseen. Useimmiten LPS:n mukaan toimittaessa ainakin tarkemman tason suun-

nittelu perustuu osallistujien kompetensseihin enemmän kuin millekään aikatauluteorialle. 

5.9 Yhteenveto vertailusta ja arviosta suhteessa tavoitetilaan 

Tämän luvun tarkoitus on tiivistää edellä esitetty teemakohtainen vertailu yhteen tauluk-

koon, joka sisältää myös teorioiden sopivuuden arvioinnin. Oheisessa taulukossa 9 on esi-

tetty kaikki edellä käsitellyt teemat. Jokaisen aikataulujohtamisteorian soveltuvuutta on 

myös arvioitu teemakohtaisesti suhteessa kohdeyrityksen tavoitetilaan asteikolla (-) ei so-

vellu, (+) soveltuu, (++) soveltuu hyvin. Lisäksi taulukossa on esitetty myös hyvin lyhyet 

perustelut koskien jokaista teemaa ja arviota. Taulukon tarkoitus ei ole missään nimessä, 

arviosta huolimatta, toimia kvantitatiivisen analyysin perustana, vaan se toimii ainoastaan 
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laadullisen tiedon koontitaulukkona. Arviointeja on tulkittava teemakohtaisesti ja arvion tu-

eksi tulee perehtyä myös perustelusarakkeeseen, sillä joidenkin teemojen osalta teorioiden 

soveltuvuuksissa on huomattavia eroja teeman sisälläkin ja nämä erot paljastuvat vasta pe-

rustelut lukemalla.  

 
Taulukko 9: Yhteenvetotaulukko teemakohtaisesta vertailusta 
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6 Johtopäätökset  

6.1 johtopäätökset rakennusyrityksen tuotannon suorituskyvyn 
parantamiseksi 

Kuten tämän tutkimusraportin johdantoluvussa määriteltiin, tämän tutkimuksen konstruktio 

tulee rakentumaan aikataulujohtamisteorioiden, rakennusalan tuotantoteorioiden ja empiiri-

sen tutkimusympäristön muodostamalle perustalle (kts. kuvat 6 ja 7). Tässä kappaleessa on 

tarkoitus muodostaa tutkimuksen johtopäätökset tutkittujen aikataulujohtamisteorioiden, 

tuotantoteorioiden ja tutkimuksen empirian perusteella. Tämä tapahtuu pääasiassa koosta-

malla tutkimuksen aikaisemmissa luvuissa esitetyt välitulokset ehyeksi kokonaisuudeksi. 

Näkökulmana tässä toimii rakennusyrityksen tuotannon suorituskyvyn parantaminen. Pää-

asiallinen tavoite on määritellä tarkoitukseen sopivin tai sopivimpien aikataulujohtamis- ja 

tuotantoteorioiden yhdistelmä, jota voidaan kutsua myös tämän tutkimuksen konstruktioksi. 

 

Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan asema 

 

Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila kuvastaa tuotannon tilaa, joka halutaan saavuttaa vai-

heittaisella tuotannon suorituskyvyn parantamisella. Kohdeyrityksen tuotannon tavoitetila 

on määritelty tässä tutkimuksessa tuotantoteorioiden ja empirian vuoropuheluna. Yhteen-

veto tuotannon tavoitetilasta löytyy taulukosta 7.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella muodostettu tuotannon tavoitetila poikkeaa merkittävästi 

esimerkiksi kahden vuoden takaisesta kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilasta. Toisin sa-

noen muutoksia tuotannon tavoitetilan painopisteissä on tapahtunut paljon ja tämän vuoksi, 

tutkijan havaintojen perusteella, merkittävällä osalla kohdeyrityksen tuotannon parissa työs-

kentelevistä henkilöistä on ristiriitaisia käsityksiä tuotannon tavoitetilaa koskien. Tutkijan 

havainnoinnin perusteella ristiriitaisia käsityksiä on olemassa, vaikka haastateltavilla olikin 

aiheesta kohtalaisen yhtenäinen näkemys. Täten tuotannon tavoitetilan kirkastamista koko 

tuotanto-organisaation laajuudessa voidaan pitää yhtenä olennaisena asiana matkalla kohti 

tuotannon tavoitetilaa. 

 

Kriittisen polun asema 

 

Kohdeyrityksen suhtautumista kriittiseen polkuun ja siihen liittyviä toimintatapoja koskevat 

tutkijan suositukset antavat aihetta laajemmallekin keskustelulle ja mahdollisesti jopa jatko-

tutkimuksille kohdeyrityksessä. Suositukset perustuvat teorioiden ja empirian perusteella 

muodostettuihin näkemyksiin. Tutkija suosittelee, että aivan ensimmäiseksi kohdeyrityk-

sessä tulisi tehdä selkeä ero sijaintikohtaisen kriittisen verkon, koko kohdetta koskevan kriit-

tisen polun tai verkon ja aikataulujohtamisen kannalta kriittisen tehtävän välille. Samoin tu-

lee ymmärtää projektinjohtamis- ja tuotannonohjausnäkökulman osiltaan erilaiset vaatimuk-

set aikataulujohtamiselle. 

 

Tuotannonohjauksen näkökulmasta lähestyttäessä sijaintikohtaista kriittistä verkkoa (kuva 

35) voidaan pitää hyvänä työkaluna. Sijaintikohtaisen kriittisen verkon avulla on helppo hah-

mottaa tietyssä sijainnissa suoritettavien tehtävien keskinäiset riippuvuussuhteet sekä prio-

risoimistarpeet myös rakenteiden kuivattamisen vaatiman olosuhteiden hallinnan osalta. 

Näin ollen tutkija suosittelee sijaintikohtaisen kriittisen verkon soveltamista aikataulutuk-

sessa. 
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Hanketasoa tuotannonohjauksen näkökulmasta tarkasteltaessa tutkijan suositukset poikkea-

vat merkittävästi kohdeyrityksen nykyisestä toiminnasta. Suositusten mukaan kriittisen po-

lun ja aikataulujohtamisen kannalta kriittisen tehtävän keskinäistä suhdetta tulisi selkeyttää 

ja niiden eroja tulisi korostaa. Selkeyttäminen vaatii tässä työssä esitettyä tarkempaa kritee-

ristöä ja toimintamallia tehtävien kriittisyyden arvioimiseksi. Määrittelyn yhteydessä tulee 

myös varmistua siitä, että kriittisimpien tehtävien määrittely on yhteensopiva hyvän virtauk-

sen ja kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan kanssa. Selkeytyksen jälkeen tutkijan suosituk-

sen mukaan kriittisen polun asemaa hankkeen tuotannonohjauksessa tulisi tietoisesti vähen-

tää siirtymällä kohti aikataulujohtamisen kannalta kriittisiä tehtäviä. Samassa yhteydessä 

kriittisen polun viiveiden mittaamisen sijaan pitäisi siirtyä mittaamaan kriittisimpien tehtä-

vien viiveitä. Mittauksen eli erityisen seurannan kohteeksi tulisi valita vain hyvin rajallinen 

joukko kaikista kriittisimpiä tehtäviä. Valituista tehtävistä mitattaisiin ennen kaikkea niiden 

aloitusvarmuuksia, jonka merkitys on noussut hyvin voimakkaasti esille teoriassa, tutkijan 

havainnoinnissa ja haastatteluissa. Aloitusvarmuudet mitattaisiin sijaintikohtaisesti ja sa-

malla tulisi todeta myös edellisen sijainnin valmistuminen. Myös tehtävien kriittisyyden ar-

vioinnista tulisi muodostua jatkuva valvonnan rinnalla toimiva prosessi. Jokaisen valvonnan 

yhteydessä pitäisi arvioida, onko tehtävien kriittisyydessä tapahtunut muutoksia. Kriittisim-

pien tehtävien viiveitä seuraamalla pitäisi päästä käsiksi parhaalla mahdollisella tavalla koko 

kohteen aikana tulleisiin merkittäviin viiveisiin. Samoin kriittisimpien tehtävien jatkuvan 

arvioinnin kautta voitaisiin suunnata työnjohdon huomioita kulloisenkin tilanteen kannalta 

kriittisimpiin tehtäviin. 

 

Projektinjohtamisen näkökulmasta lähestyttäessä hankkeen kriittinen polku saattaa olla tar-

peellinen esimerkiksi lisä- tai muutostöiden aiheuttaman lisäaikavaateen tai muiden mahdol-

listen viivästystilanteiden selvittämisessä. Etenkin USA:n toimintaympäristöön liittyvässä 

kirjallisuudessa tätä tarvetta on usein korostettu. Tutkijan näkemyksen mukaan tarve koh-

deyrityksen toimintaympäristössä on kuitenkin melko epätodennäköinen. Siitä huolimatta 

asia on huomioitava ja esimerkiksi CPM teorian mukaiseen aikatauluvalvontaan on varau-

duttava, jos tilaaja sellaista toivoo tai vaatii. 

 

Last Planner systeemin asema 

 

Last Planner Systeemin (LPS) rooli kohdeyrityksen tuotannon suorituskyvyn parantamisessa 

tulee olemaan tutkijan käsityksen mukaan merkittävä. Sekä teoreettiset että empiiriset ha-

vainnot (haastattelut, tutkijan havainnot ja tutkijan henkilökohtainen kokemus) tukevat hy-

vin vahvasti LPS:n potentiaalia tuotannonohjauksen viitekehyksenä. LPS kattaa kaikki ra-

kennushankkeen onnistuneeseen aikataulujohtamiseen vaaditut aikataulutasot aina yleisai-

kataulusta työvaiheaikataulun ja valmistelevan suunnitelman kautta viikkosuunnitteluun ja 

jatkuvaan oppimiseen. Varsinaiseksi LPS:n tarjoamaksi lisäarvoksi voidaan lukea systeemin 

tapa osallistaa projektin eri osapuolia laajasti aikataulujohtamiseen. Osallistamisella voidaan 

sanoa olevan kolmen tyyppisiä positiivisia vaikutuksia. Ensinnäkin esimerkiksi aliurakoitsi-

jan nokkamiehellä on tyypillisesti niin syvä substanssiosaaminen omasta toimialastaan, että 

nokkamiehen aikataulutukseen tuoma osaaminen on jo sinänsä erittäin arvokasta. Toiseksi 

osallistamisella on tyypillisesti myös vahva sitouttava vaikutus. Kolmanneksi rakennusalan 

luonteenomainen suuri vaihtelun määrä vaatii, valitusta lähestymistavasta riippumatta, teho-

kasta lyhyen aikavälin suunnittelua ja aktiivista aloittamisen edellytysten varmistamista. Ly-

hyen aikavälin suunnittelun tulee perustua sekä korkeamman tason aikatauluihin, että työ-
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maan sen hetkiseen tilanteeseen eli siinä on huomioitava sekä työntö- että imuohjausperiaat-

teet. LPS tarjoaa hyvän raamin edellä kuvattujen asioiden saavuttamiseksi, etenkin valmis-

televa- ja viikkosuunnittelutasoilla. 

 

Yleisaikataulun tarkkuustason osalta tutkija on samaa mieltä Seppänen et al. (2010) ja Sep-

pänen et al. (2015) kanssa. Toisin sanoen myös tutkijan näkemyksen mukaan yleisaikataulu 

kannattaa laatia tavanomaista LPS:n mukaista suositusta tarkemmalle tasolle. Tarkempi 

yleisaikataulu vaaditaan, jotta voidaan varmistua kohteen aikataulun realistisuudesta riittä-

vän aikaisessa vaiheessa. Tämän pitää olla tehtävissä yleisaikataulun kautta, koska tyypilli-

sesti keskeisimpienkin aliurakoitsijoiden kytkentä hankkeille tapahtuu niin myöhäisessä vai-

heessa, että esimerkiksi kohteen valmistumisajankohtaan on vaikea vaikuttaa enää rakenta-

misvaiheaikataulujen teon jälkeen. Samoin muutamia pitkän toimitusajan hankintoja, kuten 

betonielementtejä on tilattava jo hyvin aikaisessa vaiheessa ennen aliurakoitsijoiden kytken-

tää. Myös yleisaikataulun roolista tutkija on samaa mieltä Seppänen et al. (2010) kanssa. 

Tarkasta yleisaikataulusta huolimatta vaiheaikataulujen laadinnassa tarvitsee noudattaa tiu-

kasti vain yleisaikataulun asettamia reunaehtoja eli virstanpylväitä ja välitavoitteita. Muita 

aikataulun osia voidaan muuttaa vaiheaikataulun laatimisen yhteydessä ja valmiin vaiheai-

kataulun tulisi korvaa aikaisemmin tehty yleisaikataulu. Vaiheaikataulujen laadinnassa, tut-

kijan muodostaman näkemyksen mukaan, aliurakoitsijoiden osallistaminen aikataulun laati-

miseen tavalla tai toisella on tärkeää jokaisen vaiheaikataulun kohdalla. Tutkija suosittelee 

käännetyn vaiheaikataulun menettelyn käyttöä ainakin sisävaiheen ja luovutusvaiheen aika-

taulujen laatimisessa, jolloin urakoitsijoiden määrä on tyypillisesti suurimmillaan. Muiden-

kin vaiheaikataulujen osalta KVA menettelyä voidaan soveltaa, mutta tutkija ei näe sitä vält-

tämättömänä, sillä urakoitsijoiden määrä aikaisemmissa vaiheissa on yleensä kohtalaisen 

vähäinen ja siten osallistaminen muillakin keinoin on helpommin toteutettavissa. 

 

Kohdeyrityksen kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kohdeyrityksen tuotannonohjaus tulee, 

tutkijan suosituksen mukaan, perustumaan jatkossakin Last Planner Systemin muodosta-

malle perustalle. Sen sijaan LPS raamin sisällä tapahtuvaa toimintaa tulee selkeyttää joilta-

kin osin ja siihen tullaan suosittelemaan myös hieman aikaisemmasta poikkeavaakin toimin-

taperiaatetta. Selkeytystarve koskee yllä esitettyä suhtautumista yleisaikataulun tarkkuusta-

soon ja rooliin suhteessa vaiheaikatauluihin. Samoin vaiheaikataulujen laatimisperiaatteita 

tulee selkeyttää yllä esitetyn mukaisesti. Myös imuohjaus- ja työntöohjausperiaatteiden ase-

maa tulee selkeyttää, jotta koko tuotannonohjauksen ketju saadaan ehyeksi ja tasapai-

noiseksi. Yleis- ja vaiheaikataulujen työntöohjaava asema, viikkosuunnitelman imuohjautu-

vuus ja valmistelevan suunnitelman yhdistävä rooli ja tarkoitus on oltava selvää kaikille 

LPS:n käyttöön osallistuville osapuolille. Suurin varsinainen muutossuositus liittyy käytet-

tävän aikatauluteorian valintaan yleis- ja rakentamisvaiheaikataulutasoilla, jota käsitellään 

tarkemmin seuraavaksi. 

 

Aikataulujohtamisteorioiden asema 

 

Aikataulujohtamisteorioiden soveltuvuutta suhteessa kohdeyrityksen tuotannon tavoiteti-

laan on tutkittu laajasti tämän tutkimusraportin edellisessä luvussa, jonka lopussa on kattava 

yhteenveto ja arvio koskien jokaista teemaa. Tässä kuvussa muodostettava johtopäätös pe-

rustuu pääasiassa edellisen luvun vertailuun, mutta lisäksi oheisessa taulukossa 10 otetaan 

vielä kantaa jokaiseen aikataulujohtamisteoriaan tuotannon tavoitetilan näkökulmasta. 
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Taulukko 10: Aikataulujohtamisviitekehykset vertailussa kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan näkökulmasta 
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Edellisen luvun vertailun ja edellä esitetyn taulukon 10 perusteella voidaan LBMS teoriaa 

pitää kyvykkäimpänä aikataulujohtamisteoriana kohdeyrityksen tuotannon suorituskyvyn 

parantamiseksi tuotannonohjauksen keinoin. Erityisen hyvin LBMS teoria pärjäsi muihin 

tutkittuihin teorioihin nähden aikataulun suunnittelu- ja valvontaosioissa. LBMS logiikan 

todettiin tukevan erinomaisesti hyvän virtauksen ja sujuvan tuotannon mahdollistamista ai-

kataulun suunnitteluvaiheessa huomioitavilla tekijöillä. Tekijöistä mainittakoon tässä yhtey-

dessä vielä esimerkinomaisesti LBMS teorian pohjautuminen sijainneille (lohkojako ja nii-

den välinen suoritusjärjestys), optimoidut tuotantonopeudet, jatkuvat työryhmien työsuori-

tukset ja paikkoihin sekä aikaan perustuvien puskurien käyttö.  Samoin aikataulunvalvon-

nan, etenkin ennusteen, nähtiin olevan kyvykkyydeltään selkeästi paras tutkituista teorioista.  

 

Edellisen luvun vertailussa CCPM teoria ei voittanut LBMS teoriaa yhdenkään teeman 

osalta, koska CCPM toimintalogiikan ja kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilan välillä on il-

miselvä ristiriita. Kuten aiemminkin on todettu, tutkijan näkemyksen mukaan CCPM on kai-

kesta huolimatta mielenkiintoinen teoria ja se ei välttämättä ole huono rakennusalan käy-

tössä, mutta kohdeyrityksen tapaukseen se ei sovellu. CPM teoria puolestaan voitti LBMS 

teorian ainoastaan yhden teeman, helppokäyttöisyyden, osalta. Helppokäyttöisyys teemana 

oli tosin kaksijakoinen, sillä CPM voitti LBMS teorian ohjelmistojen helppokäyttöisyyden 

ja logiikan helpon ymmärrettävyyden osalta. Toisaalta LBMS logiikasta todettiin, että se on 

kyvykkäämpi logiikkana ja voi helpottaa käytännön aikataulutusta ja aikatauluvalvontaa, 

mutta vain siinä tapauksessa, että LBMS logiikka on omaksuttu kunnolla. 

 

Johtopäätösten ja suositusten antamisen kannalta, nimenomaan helppokäyttöisyys on osa-

alueena kaikista vaikeimmin arvioitavissa. Tutkimuksen aikana on käynyt selväksi, että 

LBMS teoria ja sen päälle rakennetut ohjelmistot ovat kyvykkäimpiä, mutta niistä saadaan 

todellista hyötyä vain, jos käyttäjät ovat todella sisäistäneet ja oivaltaneet taustalla vaikutta-

van toimintalogiikan. Varsin hyvin tiedetään myös se, että mitä monimutkaisemmasta asi-

asta on kyse, sitä hankalampaa sen jalkauttaminen koko organisaation laajuudessa tulee ole-

maan. Lisäksi kohdeyrityksen nykyisessäkin aikataulujohtamisessa on monia piirteitä 

LBMS logiikasta, vaikka käytettävät ohjelmistot eivät kyseistä logiikkaa tuekaan. 

 

Edellä esitetyn analyysin perusteella tutkija suosittelee, että LBMS logiikan periaatteiden 

soveltamista tehostetaan kohdeyrityksessä. Tehostus koskee sekä nykyistä ohjelmistoa ja 

toimintatapoja soveltavia hankkeita että suositeltavia pilottikohteita, joissa sovelletaan 

LBMS pohjaista aikatauluohjelmistoa ja pyritään hyödyntämään LBMS teorian tarjoamat 

mahdollisuudet mahdollisimman täysimääräisesti. Ensimmäisistä pilottikohteista saatavien 

oppien ja tulosten perusteella tulee arvioida, koetaanko LBMS teoriaa tukeva aikataulutus-

ohjelmisto ja LBMS teoria parhaana kohdeyrityksen tarpeiden kannalta ja laajennetaanko 

soveltamista koko yrityksen laajuuteen tai esimerkiksi johonkin tiettyyn segmenttiin. Olen-

naista pilottikohteiden onnistumisen kannalta on projektiorganisaation kattava koulutus 

LBMS teorian ja käytettävän aikatauluohjelmiston osalta, jotta logiikasta voidaan saada to-

dellista hyötyä eikä ohjelmistoa tyydytä käyttämään vain aikataulun piirtotyökaluna. 
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Johtopäätöksien yhteenvetotaulukko 

 
Taulukko 11: Johtopäätösten ja suositusten yhteenvetotaulukko 

 

6.2 Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio 

Tutkimukseen valittuja tuotantoteorioita ja -filosofioita on tutkittu hyvin laajasti ja useista 

näkökulmista aikaisemminkin, kuten tämän tutkimusraportin luvusta 2 käy ilmi (esimerkiksi 

Koskela 1992 & 2000; Sacks 2016; Ballard 2000; Drucker 1989; Goldratt 1990; Womack et 

al. 1990; Liker 2004; Samuel ym. 2015; Herrala ym. 2012). Samoin tähän tutkimukseen 

valituista aikataulujohtamisteorioista löytyy verrattain paljon aikaisempaa kirjallisuustietoa, 

kuten luvusta 3 voidaan havaita (esimerkiksi Kenley & Seppänen 2009; Antill & Woodhed 

1965, O’Brien & Plotnick, 2006; Bolviken & Koskela 2016; Herroelen & Leus 2002; Gol-

dratt 1997; Yang 2007). Aikaisempi kirjallisuustieto kattaa valtaosassa tutkimukseen vali-

tuista teorioista myös rakennusalan kontekstin ainakin jollain tasolla, vaikka tutkimuksen 

kirjallisuuskatsauksen aikana selvisikin, että rakennusala on suhteellisen vähän tutkittu toi-

mintaympäristö esimerkiksi valmistavaan teollisuuteen verrattuna. Erityisen vähän raken-

nusalan toimintaympäristössä on tutkittu tämän tutkimuksen teorioista kapeikkoteoriaa 

(TOC) ja kriittisen ketjun menetelmää (CCPM).  Näin ollen TOC ja CCPM ajattelun analy-

sointia rakennusalan kontekstissa voidaan pitää tieteellistä kontribuutiota luovana. Muiden 

teorioiden osalta pelkkä rakennusalan kontekstisidonnaisuus ei vielä saa aikaan niin sanottua 

uutuusarvoa, vaikka sitä voidaankin pitää tieteellistä kontribuutiota lisäävänä tutkimuksena.  

 

Tämän tutkimuksen puitteissa suoritettu tuotantoteorioiden tutkiminen, vertailu ja niistä sekä 

empiriasta muodostuva tuotannon tavoitetila voidaan nähdä olemassa olevia teorioita läpi-

leikkaavana ja sen seurauksena tieteellistä kontribuutiota muodostavana tekijänä. Myös ai-

kataulujohtamisteorioiden keskinäinen vertailu ja niiden samanaikainen arviointi suhteessa 

tuotannon suorituskyvyn parantamiseen, voidaan nähdä tieteellistä kontribuutiota muodos-

tavana. Vastaavan tyyppistä syvällistä toimintalogiikoiden vertailua ja toimintalogiikoiden 

vaikutusta tuotannon tavoitetilan saavuttamiseksi ei löytynyt ainakaan tämän tutkimuksen 

puitteissa suoritetun kirjallisuuskatsauksen aikana.  
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Tämän tutkimuksen pääasiallisena tieteellisenä kontribuutiona voidaan nähdä tutkimuksen 

aikana kehitelty konstruktio rakennusyrityksen tuotannon suorituskyvyn parantamiseksi ai-

kataulujohtamisen ja tuotannonohjauksen keinoin. Muodostettu konstruktio perustuu tutkit-

tujen teorioiden vertailulle sekä eri teoriakokonaisuuksien ja empirian väliselle vuoropuhe-

lulle. Tässä tutkimuksessa tuotantoteorioita ja aikataulujohtamisteorioita yhdistellään uu-

della tavalla. Konstruktio muodostetaan LBMS, CPM ja LPS teorioita yhdistellen siten, että 

lopputulos palvelee parhaalla mahdollisella tavalla tuotannon tavoitetilan saavuttamista. 

Konstruktio rakentuu kokonaisuudessaan LPS tuotannonohjaussysteemin päälle. Yleis- ja 

vaiheaikataulutason teoreettisen ytimen muodostaa LBMS teoria, tosin jo vaiheaikatauluta-

solla LBMS teoriaa rikastetaan LPS systeemille tyypillisellä osallistamisella. CPM teoriaa 

käytetään apuna sijaintikohtaisten riippuvuuksien määrittelemisessä, näkyväksi tekemisessä 

ja priorisoinnissa. Lisäksi mittaamiseen ja priorisointiin käytetään aikataulujohtamisen kan-

nalta kriittisten tehtävien tunnistamista, jolle on niin ikään määritelty lähtökohdat tässä tut-

kimuksessa. LPS ja LBMS teorioiden samanaikaisesta soveltamisesta löytyi aikaisempaakin 

tutkimustietoa (Seppänen et al. 2010; Seppänen et al. 2015; Dave et al. 2016). Lisäksi myös 

LBMS, LPS ja CPM teorioiden yhtäaikaisesta soveltamista on tutkittu (Olivieri et al. 2016), 

mutta tätä tutkimusta vastaavaa tapaa yhdistää LBMS, LPS ja CPM teorian mukainen sijain-

tikohtainen kriittinen verkko ja aikataulujohtamisen kannalta kriittisimpien tehtävien käsite 

ei tutkijan käsityksen mukaan löydy aikaisemmasta kirjallisuudesta. 

 

Edellä mainituista jopa uutuusarvoakin sisältävistä löydöksistä huolimatta tutkimuksen tie-

teellistä kontribuutiota rajoittaa huomattavasti valittu tutkimusmetodi, konstruktiivinen tut-

kimus. Samoin tutkimuksen empirian perustuminen pääasiassa yksittäiseen tapaukseen ra-

joittaa työn yleistettävyyttä. Näin ollen vain teorioiden tutkimista ja niiden keskinäisiä teo-

reettisia vertailuita voidaan pitää kohtalaisen yleistettävinä. Empirian ja analyysin perus-

teella muodostettujen tulosten ja johtopäätösten osalta yleistettävyys on siis hyvin rajallista. 

Siitä huolimatta tutkija näkee, että löydökset voivat toimia erinomaisina herätteinä jatkotut-

kimuksille. Yleistettävyyteen liittyviä haasteita on analysoitu tarkemmin myöhemmin tässä 

tutkimusraportissa. 

6.3 Tutkimuksen kontribuutio liikkeenjohdolle 

Tutkimuksen mahdollisimman suuri todennäköisyys tuottaa kontribuutiota liikkeenjohdolle 

toimi yhtenä osatekijänä jo tutkimusmetodin valinnassa. Konstruktiivisen tutkimuksen yh-

tenä merkittävimpänä etuna pidetään sen mahdollisuutta tuottaa konkreettista käytännön 

kontribuutiota tutkimuksen kohteelle samalla kaventaen käytännön ja teorian välistä kuilua 

(Lukka 2001). 

 

Tutkimuksen liikkeenjohdolle tuottamaa kontribuutiota voidaan lähestyä monesta eri näkö-

kulmasta. Näkökulmina voidaan käyttää kohdeyrityksen liikkeenjohtoa. Toisaalta liikkeen-

johdolle tuotettua kontribuutiota voidaan arvioida myös tutkimuksen perusjoukon näkökul-

masta, joka on tämän tutkimuksen tapauksessa rakennusyritysten liikkeenjohto. Kolmas tapa 

on arvioida kontribuutiota vieläkin laajemmin yli toimialarajojen.  

 

Ensimmäiseksi on paikallaan arvioida tämän tutkimuksen kontribuutiota kohdeyrityksen 

liikkeenjohdon näkökulmasta ja se toteutetaan tarkastelemalla tutkimuksen tuloksia ja joh-

topäätöksiä suhteessa tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimuksen tavoitteet voidaan kiteyttää 

seuraavaan kolmeen kohtaan: 
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● Määritellä kohdeyrityksen tuotannon tavoitetilaa kuvaava tunnusmerkistö perustuen 

tuotantoteorioiden ja empirian väliseen vuoropuheluun 

● Hankkia kattava ymmärtämys tutkimukseen valituista aikataulujohtamisteorioista 

(CPM, LBMS, CCPM) sekä niiden välisistä eroista ja suhteesta tuotannon tavoiteti-

laan 

● Määritellä parhaiden teorioiden ja menetelmien yhdistelmä tuotannon tavoitetilan 

saavuttamiseksi eli tuotannon suorituskyvyn parantamisessa. 

 

Tarkasteltaessa tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä voidaan todeta, että ne vastaavat kat-

tavasti kaikkiin yllä kiteytettyihin tutkimuksen tavoitteisiin. Tutkimuksen tulokset sisältävät 

tuotannon tämän hetkisen tavoitetilan määritelmän, minkä perusteella on mahdollista jatkaa 

tuotannon tavoitetilaa koskevaa keskustelua samalla laajentaen keskustelukenttää kattamaan 

koko yrityksen tuotanto-organisaation ja muut yrityksen osat. Lisäksi tutkimuksen myötä 

luotu konstruktio, joka pohjautuu valittujen aikataulujohtamis- ja tuotantoteorioiden sekä 

empirian muodostamalle perustalle, mahdollistaa kohdeyrityksen tuotannon jatkokehittämi-

sen yhtenäiseen viitekehykseen perustuen. Myös konstruktion muodostamiseksi tutkitut teo-

riat, teorioiden vertailu ja tehdyt analyysit ovat itsessään arvokkaita ja voivat lisätä huomat-

tavasti kohdeyrityksen teoriasidonnaista ymmärtämystä. Lisäksi tämän tutkimuksen kon-

struktio, tutkitut teoriat, teorioiden vertailut ja tehdyt analyysit voidaan nähdä arvokkaina 

myös kohdeyrityksessä tapahtuvan aikataulutusohjelmiston kehitystyön näkökulmasta. 

Kohdeyrityksen näkökulmasta voidaan siis todeta, että tällä tutkimuksella on ollut ja tulee 

olemaan konkreettista vaikuttavuutta. Tutkimuksen myötä tulee käynnistymään konkreetti-

sia pilottihankkeita, joissa tämän työn konstruktiota testataan käytännön toimintaympäris-

tössä. Samoin tämän tutkimuksen eri vaiheissa muodostunut ymmärtämys tullaan hyödyn-

tämään kohdeyrityksen kehitystyössä laajemminkin. 

 

Arvioitaessa tutkimuksen kontribuutiota laajemmin rakennusyritysten liikkeenjohdon näkö-

kulmasta voidaan todeta, että tutkittujen teorioiden esittelyt ja niiden keskinäinen vertailu 

ovat suurella todennäköisyydellä valideja koko toimialan näkökulmasta. Näin ollen teoria-

kokonaisuus ja sen syvällinen ymmärtäminen voi tuottaa selvää käytännön kontribuutiota 

koko rakennusalan kontekstissa. Empiriaan perustuvien analyysien ja niiden perusteella 

muodostettujen johtopäätösten soveltamisen osalta tulee noudattaa varovaisuutta, sillä tä-

män tutkimuksen tulokset eivät ole tutkimuksen kontekstisidonnaisuudesta johtuen kovin-

kaan hyvin yleistettävissä. Tutkimuksen kontekstisidonnaisuus aiheuttaa myös sen, että tut-

kimuksen kontribuutiota ei ole suotavaa soveltaa muilla toimialoilla. Yleistettävyyteen liit-

tyviä haasteita käsitellään tarkemmin tämän tutkimusraportin seuraavassa alaluvussa. 

6.4 Tutkimuksen kriittinen arviointi 

Useiden lähteiden (mm. Metsämuuronen 2011; Grönfors 2011; Kirk & Miller 1986; Hirs-

järvi ym. 2003) mukaan tutkimuksen kriittistä arviointia olisi hyvä suorittaa arvioimalla tut-

kimuksen validiteettia ja reliabiliteettia. Validiteetin käsite jaetaan vielä tyypillisesti ulkoi-

sen validiteetin ja sisäisen validiteetin käsitteisiin. Reliabiliteetilla tarkoitetaan yksinkertais-

taen sitä, että tutkimusten tulokset ovat toistettavia eli ne eivät ole sattumanvaraisia. Laadul-

lisen tutkimuksen tapauksessa reliabiliteetin todentaminen on jossain määrin ongelmallista, 

koska käytännössä laadullista tutkimusta on mahdotonta toistaa täysin samanlaisena, esimer-

kiksi tehdyt havainnot eivät koskaan toistu täysin vastaavina. Tapaustutkimuksen reliabili-

teetin osoittaminen tapahtuukin usein tutkimuksen kulun hyvänä dokumentointina, jonka 
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perusteella ulkopuolisen on mahdollista varmistua tutkimuksen oikeasta kulusta. Validitee-

tin käsite ottaa puolestaan kantaa tutkimuksen pätevyyteen. Myös validiteetin toteamista laa-

dullisen tutkimuksen tapauksessa pidetään ongelmallisena. Validiteettiin vaikuttavat muun 

muassa tutkimuksen perinpohjaisuus, valitun tutkimusmenetelmän sopivuus suhteessa tut-

kittavaan aiheeseen, teoreettisten ja käsitteellisten määritteiden loogisuus ja johtopäätösten 

suhde empiiriseen aineistoon. (Metsämuuronen 2011; Grönfors 2011; Kirk & Miller 1986; 

Hirsjärvi ym. 2003; Yin 1994.) Kuten laadullisen tutkimuksen haasteista suhteessa reliabili-

teetin ja validiteetin osoittamiseen voidaan päätellä, käsitteet liittyvätkin ennen kaikkea 

kvantitatiivisen tutkimuksen arviointiin. Jotkut tutkijat kuitenkin soveltavat käsitteitä myös 

laadullisen tutkimuksen arvioimiseen, mutta käsitteiden soveltuvuudesta kvalitatiivisten tut-

kimusten arvioimiseksi ei ole olemassa tutkijoiden keskuudessa yksimielisyyttä. 

 

Tämän tutkimuksen ollessa laadullinen konstruktiivinen tutkimus, ei kriittistä arviointia suo-

riteta pääasiallisesti reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmista vaan keskitytään arviomaan 

tutkimuksen luotettavuutta ja yleistettävyyttä. Luotettavuuden, yleistettävyyden, reliabilitee-

tin ja validiteetin käsitteet ovat toki tutkijan käsityksen mukaan monilta osin hieman pääl-

lekkäisiä. Luotettavuuden ja yleistettävyyden arviointia voidaan kuitenkin pitää laadullisen 

tapaustutkimuksen kannalta olennaisimpina kriittisen arvioinnin kohteina. 

 

Kyseessä olevan tutkimuksen yleistettävyyttä arvioitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota 

tutkimukseen valittuun konstruktiiviseen tutkimusmenetelmään, tapausten kattavuuteen ja 

kohdeyrityksen erityispiirteisiin. Case-tutkimuksia yleisesti, etenkin niin kutsuttuja single-

case-tutkimuksia, kuten tämä tutkimus on, pidetään lähtökohtaisesti melko heikosti yleistet-

tävinä (Voss et al. 2002). Tämä johtuu siitä, että yksittäistä tapausta tutkimalla ei yleensä 

saada kattavia koko perusjoukkoa koskevia tuloksia, jolloin johtopäätökset eivät ole yhtä 

varmoja kuin useampia tapauksia sisältävissä tutkimuksissa (Yin 2009).  Yhden tapauksen 

negatiivinen vaikutus tulosten yleistettävyyteen korostuu, jos tutkittava tapaus on jollain ta-

valla erityinen perusjoukossaan. Tämän tutkimuksen kohdeyritystä voidaan pitää perusjou-

kosta (rakennusliikkeet) poikkeavana. Esimerkiksi kohdeyrityksen kasvuvauhti poikkeaa 

perusjoukon tyypillisestä kasvuvauhdista. Myös kohdeyrityksen strategia poikkeaa merkit-

tävästi perinteisen rakennusliikkeen strategiasta. Lisäksi yleistettävyyttä rajoittaa kohdeyri-

tyksen tuotannon maantieteellinen sijoittuminen pelkästään Suomeen. Toisaalta tutkimuksen 

yleistettävyyttä tukevat tutkimuksen vahva teoriapohja, joka sisältää myös muita tapaustut-

kimuksia. Yhteenvetona voidaan todeta, että kirjallisuuskatsauksen perusteella tehty teori-

oiden tutkiminen ja vertailu ovat yleistettävissä melko vapaasti rakennusalalle. Tutkimuksen 

varsinaisia empirian ja teorioiden perusteella saatuja tuloksia ja niiden perusteella tehtyjä 

johtopäätöksiä yleistettäessä, tulee kuitenkin noudattaa suurta varovaisuutta. Tulokset pe-

rustuvat pääasiassa yksittäisen tapauksen tutkimiseen ja tutkittu tapaus on vieläpä erityinen 

tutkimuksen perusjoukkoon nähden, mistä aiheutuu selviä rajoitteita yleistettävyydelle. 

Yleistettävyyteen liittyvät rajoitteet eivät tulleet yllätyksenä vaan tutkimusmenetelmä pää-

tettiin valita rajoitteesta huolimatta, sillä haluttiin luoda erittäin syvä tutkittavan aiheen ym-

märtämys hyödyntämällä kontekstisidonnaista kontribuutiota. 

 

Kyseessä olevan tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee kiinnittää erityistä huomioita 

tutkijan asemaan tutkimuskohteessa, aineiston keruumenetelmiin ja aineiston kattavuuteen. 

Tutkija on työskennellyt kohdeyrityksessä koko tutkimuksen ajan ja jo ennen tutkimuksen 

alkuakin. Laadullisessa tapaustutkimuksessa tutkijan subjektiiviset näkemykset vaikuttavat 

aina tulosten ja johtopäätösten muodostumiseen (Anttila 2000). Etenkin yhden tutkijan suo-

rittamassa tutkimuksessa, kuten tässä tutkimuksessa, tutkijan subjektiivisilla näkemyksillä 
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voi olla jopa merkittävä rooli tulosten ja johtopäätösten kannalta. Tällöin tutkijan ”kaksois-

rooli” kohdeyrityksessä aiheuttaa riskin tutkimuksen luotettavuudelle. Tämän tutkimuksen 

tapauksessa tätä riskiä on pyritty hallitsemaan aktiivisella vuoropuhelulla työn ohjaajan ja 

muiden, myös tutkitun organisaation ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Toisin sanoen tutki-

muksen edetessä on jatkuvasti haettu näkemyksiä myös organisaation ulkopuolelta varmis-

tamaan tutkimuksen objektiivisuutta ja vähentämään yhden tutkijan aiheuttamaa riskiä. Tut-

kijan oman arvion mukaan subjektiiviset näkemykset ovat vaikuttaneet tämän tutkimuksen 

tuloksiin, kuten laadullisissa tapaustutkimuksissa tyypillisesti tapahtuu. Edellä mainitun 

”kaksoisroolin” aiheuttama riski ei kuitenkaan tukijan näkemyksen mukaan realisoitunut tut-

kimuksessa ja tuloksia voidaan riskistä huolimatta pitää luotettavina.  

 

Tiedonkeruumenetelmien osalta tämän tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää verrattain 

hyvänä. Tutkimuksessa käytettiin useita rinnakkaisia tiedonkeruumenetelmiä, joiden avulla 

saatiin muodostettua erittäin kattava tutkimusaineisto. Näin ollen tiedon triangulaatio toteu-

tui hyvin (Voss et al. 2002). Tutkijan havainnoimalla hankkimaa aineistoa voidaan pitää jopa 

poikkeuksellisen laajana diplomityön puitteissa. Havainnoinnin etuna on tutkimusympäris-

tön ja tutkittavan ilmiön erittäin syvällisen ymmärtämyksen saavuttaminen. Haittapuolena 

voidaan pitää sitä, että havainnoinnin perusteella tehdyt johtopäätökset sisältävät niin ikään 

aina tutkijan subjektiivisten näkemysten vaikutuksen. Subjektiivisen näkemyksen vaikutusta 

aineistonkeruumenetelmien osalta pyrittiin hillitsemään ryhmä- ja paritöinä järjestetyillä on-

gelmanratkaisutilaisuuksilla ja puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla.  

 

Haastatteluiden osalta on paikallaan korostaa, että niiden pieni lukumäärä (3kpl) oli tietoinen 

valinta. Voidaan pitää selvänä, että kolmen haastattelun aineisto ei olisi riittävä, jos haastat-

telut olisivat pääasiallinen empiirisen aineiston keruumenetelmä. Tässä tutkimuksessa luku-

määrä nähtiin kuitenkin riittävänä, koska haastatteluilla oli tarkoitus pääasiassa vain hakea 

vahvistusta muulle empirialle, eikä se ollut missään tapauksessa pääasiallinen empiirisen 

tiedon keruumenetelmä. Haastateltavien valinta tehtiin siten, että he edustivat vahvasti tuo-

tannon operatiivisen toiminnan ja kehityksen vastuuhenkilöitä, joilla kaikilla on taustallaan 

vahva tuotantokokemus. Näin ollen pienestä lukumäärästä huolimatta saatiin arvokasta vah-

vistusta sekä kohdeyrityksen tavoitteista että mahdollisista hyvistä käytännöistä sen saavut-

tamiseksi. Henkilöiden vastuullisten roolien vuoksi haastatteluiden perusteella muodostettua 

kuvaa voidaan pitää kohdeyrityksen linjaa kuvaavana, mutta se ei välttämättä edusta laajasti 

kaikkien yrityksen toimijoiden mielipiteitä. Haastatteluiden varmistavasta roolista huoli-

matta, ne päätettiin toteuttaa teemahaastatteluina, jotta haastateltavat pääsisivät kertomaan 

aidosti omia näkemyksiään oman kokemuksensa perusteella. Tätä näkökulmaa korostamaan 

haastattelurunkoon sisällytettiin myös vapaan sanan osioita, jotta teemahaastattelurunko-

kaan ei rajoittaisi keskustelua liiaksi. 

6.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän tutkimuksen tavoitteet, rajaus, tutkitun tapauksen rajallisuus ja diplomityölaajuus ra-

jasivat useita mielenkiintoisia sivujuonteita ja kokonaan omia tutkimusaiheitakin tutkimuk-

sen ulkopuolelle. Edellä mainituista kohteista kaikista mielenkiintoisimpia ja lähimpänä tä-

män tutkimuksen antia ovat: 

 

● Tässä tutkimuksessa luodun konstruktion testaaminen käytännön toimintaym-

päristössä. Tämän tutkimuksen laajuudesta johtuen, ei ollut mahdollista testata kon-
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struktiota käytännön toiminnassa vaan tyydyttiin validoimaan konstruktio asiantun-

tija-arvioiden perusteella. Konstruktion kenttätesti olisi kuitenkin erittäin mielenkiin-

toinen tutkimusaihe. 

● Projektien virtauksen (PPO-virtausmallin portfoliotaso) tarkempi tutkiminen. 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiassa yksittäisen kohteen virtauksen tutkimi-

seen ja sen vuoksi portfoliotason virtaus rajautui pääosin ulos tutkimuksesta. Tutki-

muksen aikana muodostuneen näkemyksen mukaan kuitenkin portfoliotason virtauk-

sen ja yksittäisen hankkeen virtauksen välillä on kiinteä yhteys. Yksittäisen hank-

keen virtaus on olennainen tekijä yritystason virtauksen kehittämisessä, mutta yhtä 

lailla yritystason virtauttamisella on iso vaikuttavuus yksittäisen hankkeen virtauk-

selle. Tästä johtuen portfoliotason virtaus osana virtauksen kokonaisuutta olisi erit-

täin mielenkiintoinen tutkimusaihe. Yhtenä vaihtoehtona yritystason virtauksen ke-

hittämiseksi voisi tutkia Kapeikkoteorian (TOC) tarjoamia mahdollisuuksia. 

● Kriittisen ketjun menetelmän case-tutkimus rakennushankkeessa. Kohdeyrityk-

sen tavoitetilasta johtuen CCPM teoria ei päätynyt osaksi tämän tutkimuksen kon-

struktiota. Siitä huolimatta tutkijan otaksuma on se, että CCPM teoriassa oikein im-

plementoituna voisi olla potentiaalia myös rakennusalan toimintaympäristössä. 

Edellä esitetty otaksuma ja aikaisempien rakennusalan kenttätutkimusten vähäinen 

määrä luovat hyvät puitteet aiheen jatkotutkimukselle. CCPM avulla saavutetut tu-

lokset muilla toimialoilla lisäävät niin ikään teorian kiinnostavuutta. 

● Aikataulujohtamisen kannalta kriittisen tehtävän määrittäminen. Tässä tutki-

muksessa määriteltiin alustava kriteeristö aikataulujohtamisen kannalta kriittisen 

tehtävän tunnistamiseksi, mutta täysimääräinen soveltaminen vaatisi tarkemman kri-

teeristön ja toimintatavan määrittelyä. 

● Mittariston kehittäminen kohdeyrityksen suorituskyvyn mittaamiseksi aika-

taulujohtamisen näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa on luotu perusta mittariston 

kehittämiselle määrittelemällä kohdeyrityksen tavoitetila ja parhaiden menetelmien 

yhdistelmä tavoitetilan saavuttamiseksi. Samoin otaksuttiin, että aikataulujohtami-

sen kannalta kriittiset tehtävät voisivat muodostaa yhden mitattavan asian. Tuotan-

non suorituskyvyn mittaamista pitäisi kuitenkin tutkia vielä laajemmassa merkityk-

sessä. Mittaamista voidaan pitää perustellusti välttämättömänä osana tavoitteellista 

kehittämistä ja kehittymistä.  

● Tahtiaikatuotannon tutkiminen suhteessa tämän tutkimuksen johtopäätöksiin: 
Tahtiaikatuotantoa ei tässä tutkimuksessa tutkittu laajasti, sitä ainoastaan sivuttiin 

pariin otteeseen. Tahtiaikatuotanto on kuitenkin eräs hyvin mielenkiintoinen sijain-

tipohjainen aikataulujohtamisteoria eli sen tutkiminen laajemmin ja suhteessa tämän 

tutkimuksen tuloksiin ja johtopäätöksiin olisi potentiaalinen tutkimusaihe. 
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