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Lyhenteet 
 
Emla-seuranta Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seu-

ranta, jossa seurataan jokaiselle työmaalle ensimmäisenä läh-
tevän massa-auton suunnitellun aloitusajan toteutumista. 

Emm-hukka Ensimmäisen massa-auton myöhästyminen -hukka, joka syn-
tyy ajasta, jonka työmaan ensimmäinen massa-auto myöhäs-
tyy suunnitellusta lähtöajasta asfalttiasemalta. 

Lam-hukka Levitystyön aloituksen myöhästyminen -hukka, joka kuvaa 
aikaa, jonka levitystyön aloitus myöhästyy suunnitellusta 
aloitusajasta. 

Smp-hukka Suunnitellun massamäärän pitämättömyys -hukka, joka syn-
tyy massamäärästä, jonka toteutunut massamäärä poikkeaa 
suunnitellusta massamäärästä. 

Tem-hukka Työmaalla ei ole massaa -hukka, joka syntyy ajasta, jolloin 
työmaalla ei ole yhtään levitettävää massaa. 

Test-hukka Tehdyn työn työteho ei saavuta suunniteltua työtehoa -hukka, 
joka syntyy, kun tehdyn työn toteutunut työteho jää matalam-
maksi kuin suunniteltu työteho. 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Asfaltin tuotantoketju koostuu eri prosesseista, kuten asfalttimassan valmistus asfalttiase-
malla, valmiin asfalttimassan kuljetus asfalttiasemalta levitystyömaalle sekä asfalttimas-
san levitys levitystyömaalla. Suomessa asfalttialalla on havaittu, että toimintatapojen 
muuttaminen ja asfaltin tuotantoketjun tehostaminen ovat tärkeitä painopisteitä kiristy-
villä ja kilpailluilla markkinoilla, jolloin pelkästään hyvä ja laadukas tuote ei riitä kilpai-
luedun saavuttamiseksi. 

Asfaltin tuotantoketjun tehostamisessa on aloitettu hyödyntää Lean-menetelmiä raken-
nusalalle sopivilla tavoilla. Asfaltin tuotantoketjussa toimintatapoja on alettu muuttaa si-
ten, että ne sopivat paremmin Lean-menetelmien kanssa toimimiseen. Lean-menetelmien 
hyödyntämistä ei ole vielä laajasti tutkittu ja menetelmien hyödyntäminenkin on asfalt-
tialalla vasta alkuvaiheessa [Yara, 2015.]  

1.2 Tutkimusongelma 

Asfaltin tuotantoketjun prosesseja ja niiden ohjausta sekä prosessien integrointia on ke-
hitetty asfaltin toimitusketjussa paljon, mutta silti asfaltin tuotantoketjussa esiintyy edel-
leen aika- ja materiaalihukkaa. Tuotantoketjun eri osien toimintaa sekä niiden tehok-
kuutta mitataan nykyisin reaaliaikaisesti, mutta kaikkea mitattua tietoa ei pystytä hyödyn-
tämään tuotantoketjun tehostamiseksi. Lisäksi asfaltin tuotantoketjussa informaation kul-
keminen eri organisaatiotasojen välillä on vaikeaa, koska eri henkilöstöryhmät tarvitsevat 
jatkuvaa kehitystä varten erilaista informaatiota erilaisilla aikaväleillä. Myös uusien toi-
mintatapojen käytäntöön siirtäminen käytäntöön on usein vaikeaa, koska aikaisempien 
toimintatapojen muuttamiset kokevat silloin tällöin voimakasta vastustusta. 

1.3 Tutkimuksen tavoite, rajaukset ja kulku 

Diplomityön päätavoitteena oli Lean-ajattelun mukaisesti löytää ja tunnistaa hukkaa as-
faltin tuotantoketjussa. Työn tuotoksena oli tarkoitus tuottaa toimintamalli ja -ohjeistus 
sille, miten hukan määrää voidaan tuotantoketjussa vähentää, miten tuotantoketju pystyy 
jatkuvasti kehittymään sekä miten tuotantoketjun onnistumisesta raportoidaan eri organi-
saatiotasojen välillä. Diplomityön muina tavoitteina oli arvioida tiedontarve ja -tyyppi 
asfaltin tuotantoketjun eri prosesseille, jotta koko toimitusketju toimisi mahdollisimman 
tehokkaasti. Diplomityön tavoitteena oli myös tarkastella tapoja, joilla tarvittavat asiat 
saadaan olemassa olevilla resursseilla sopivimmin eri prosesseille tiedoksi.  
 
Tässä diplomityössä käsitellään NCC Industry Oy:n asfaltin tuotantoketjua asfalttiase-
milta kunnallisille sekä yksityisille levitystyömaille. Diplomityöstä rajataan pois ELY-
keskusten levitystyömaat, asfaltin tuotantoketjun yksittäisen prosessin sisäinen toiminta, 
pohjatyöt, asfaltin jyrsintä sekä asfaltin laatu. Myös kustannustarkastelu on rajattu työn 
ulkopuolelle, koska levitysryhmien tuntikustannukset vaihtelevat levitysryhmittäin. 
Tässä diplomityössä ei myöskään oteta kantaa yksilön johtamistapoihin, mutta diplomi-
työssä tarkastellaan muutamaa yleisesti rakennusteollisuudessa käytettyä johtamismallia. 
 
Diplomityön alussa kerättiin taustatietoa kirjallisuusselvityksellä, jonka avulla pyrittiin 
selvittämään aikaisempien aiheeseen liittyvien tutkimuksien ongelmia ja tuloksia. Kirjal-
lisuusselvityksessä hyödynnettiin myös haastatteluja, koska haastattelujen avulla voitiin 
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kartoittaa tuotantoketjun nykytilaa tarkemmin sekä myös selvittää annettavan palautteen 
toimivinta tapaa sekä muotoa. Diplomityötä varten haastateltiin kahta työnjohtajaa sekä 
neljää työmaapäällikköä. Diplomityön kokeellisessa tutkimusvaiheessa hyödynnettiin 
NCC Industry Oy:n asfaltin tuotantoketjun toiminnasta aikaisemmin mitattua dataa. Li-
säksi diplomityössä tehtiin kenttämittauksia vuoden 2017 asfalttikauden alkupuolella. 
Diplomityötä varten haastateltiin asfaltin levitysryhmien työnjohtajia, jotta saatiin pa-
rempi käsitys siitä, millaista tietoa työnjohtajat kaipaisivat tai tarvitsisivat jatkuvan kehi-
tyksen ylläpitämiseksi. 

1.4 NCC Industry Oy 

NCC Industry Oy, joka on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija asfalttitonneissa mi-
tattuna [Salonen, 2017], on osa NCC konsernia. NCC Industry Oy:llä on asfalttiliiketoi-
mintaa kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta sekä myös Pietarin alueella. 
NCC Industry Oy, joka tunnettiin vuodesta 2003 aina vuoteen 2016 asti NCC Roads 
Oy:nä on laajentunut yritysostojen kautta, kuten Valtatie Oy 2008 sekä Destia Oy:n as-
faltti- ja päällystysliiketoiminnot 2011. [Tuohino, 2016] Yritysostojen sekä toimintojen 
kehittämisen avulla NCC Industry Oy on kasvanut Suomen toiseksi suurimmaksi asfalt-
tialan yritykseksi. NCC Industry Oy:n asiakkaiskuntaan kuuluu julkisia toimijoita, kuten 
esimerkiksi ELY-keskuksia ja kuntia, rakennusliikkeitä sekä yksityisasiakkaita [Tuohino, 
2017.] Tämä diplomityö toteutettiin osana NCC Industry Oy:n asfalttiliiketoiminnan te-
hostamishanketta strategiakaudella 2016-2020. 
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2 Tutkimusmenetelmät 
Tämän diplomityön tutkimusmenetelmänä oli analysoida olemassa olevia tietoja, jotka 
oli mitattu asfalttikausilla 2016 sekä 2017. Analyysin aineistona käytettiin NCC In-
dustry Oy:n yhden Suomen pienalueen kaikkien levitysryhmien päivittäisiä tietoja, 
mitkä koostuivat kuudesta levitysryhmästä asfalttikaudella 2016 ja seitsemästä levitys-
ryhmästä asfalttikaudella 2017. Tätä diplomityötä varten kerättiin aineistoa NCC In-
dustry Oy:n TrackUnit-ajoneuvojen seurantajärjestelmäistä, DWH-datapankkista, Fo-
cus-asfaltin tuotannon ohjausjärjestelmästä sekä Plantavla-tuotannonsuunnittelutyöka-
lusta. Mitattavia suureita olivat levitysryhmien suunniteltu ja toteutunut aloitusaika, en-
simmäisen massa-auton suunniteltu ja toteutunut lähtöaika asfalttiasemalta sekä massa-
tilausten suunnitellut ja toteutuneet määrät.  

Plantavla-tuotannonsuunnittelujärjestelmä on työkalu, missä ovat kaikki suunnitellut as-
faltinlevitystyöt koko Suomen alueelta. Tätä diplomityötä varten kerättiin Plantavla-jär-
jestelmästä asfalttikauden 2017 levitysryhmien suunnitellut aloitusajat sekä suunnitellut 
massamäärät, mitkä koottiin päivittäin seurantaraporttiin.  

TrackUnit-ajoneuvojen seurantajärjestelmään tallentuvat kaikkien NCC Industry Oy:n 
levitystöihin osallistuvien ajoneuvojen paikkatiedot. TrackUnit-ohjelmasta voi nähdä 
yksittäisen ajoneuvon sijainnin ja ajan, missä ajoneuvo on milloinkin ollut. TrackUnit-
ohjelmaan tallentuu ajoneuvoista myös muita tietoja, jotka on ennalta valittu seuratta-
viksi suureiksi. Levitystöiden aloitusaikojen seurantaraporttiin kerättiin TrackUnit-jär-
jestelmästä kaikkien levitysryhmien asfaltinlevittimistä mitatuista suureista saatavilla 
olevat aloitusajat. Seurantaraportissa saatavilla olleita aloitusaikoja verrattiin Plantavla-
järjestelmästä saatuihin suunniteltuihin aloitusaikoihin. 

Focus-ohjausjärjestelmää käytettiin tässä diplomityössä ensimmäisten massa-autojen to-
teutuneen lähtöajan asfalttiasemalta selvittämiseksi. Focus-järjestelmään tallentuu 
kaikki ajanhetket, jolloin massa-autot saavat kuormakirjat, mitä asfalttimassaa massa-
auto kuljettaa, kuorman koko sekä asfalttityömaan Focus-tunnus. 

Diplomityötä varten tutkittiin myös kyselytutkimuksella sopivinta päivittäistä palaut-
teenantotapaa viikkoraporttiin kerättävien tietojen kertomiseksi työryhmille. Diplomi-
työssä tutkittiin myös sopivinta tapaa ja aikaväliä välittää viikkoraporttiin mitattuja tie-
toja työpäällikölle. Tutkimuksessa selvitettiin myös mitatun tiedon tyyppi, minkä työ-
päällikkö sekä levitysryhmät kokevat hyödylliseksi. 
  



7 
 

3 Asfaltin tuotantoketju  

3.1 Asfaltin tuotantoketjun nykytila 

Tässä työssä käsiteltävä asfaltin tuotantoketju koostuu kolmesta prosessista, jotka ovat 
asfalttimassan valmistus asfalttiasemalla, asfalttimassan kuljetus työmaalle sekä asfaltti-
massan levittäminen levitystyömaalla. Prosessit esitellään tarkemmin luvussa 3.2 Tuo-
tantoketjun eri prosessit.  

Töiden suunnittelu on olennainen osa tuotantoketjun toimivuutta, mutta tässä työssä sitä 
ei käsitellä erillisenä prosessina. Pohjatyöt ja asfaltin jyrsintä kuuluvat asfaltin tuotanto-
ketjuun levitystyön valmistelevina osina, mutta molemmat vaiheet on rajattu tämän työn 
ulkopuolelle. Asfaltin tuotantoketjun nykytilan kuvauksessa keskitytään NCC Industry 
Oy:n tuotantoketjun tarkasteluun.  

NCC Industry Oy:n tässä diplomityössä tarkasteltavassa tulosyksikön pienalueella on 
tehty tehokkuuden seurantaraportti ”Tehostaminen-projekti 2013-2014”, jonka tarkoituk-
sena oli kartoittaa nykytoimintatapojen tilaa asfalttikausilla 2013 ja 2014. Raportissa tar-
kasteltiin kaluston tuottavien ja ei-tuottavien töiden määriä, työryhmän työtehtävien aloi-
tus- ja lopetusaikoja, levitystyömaita, joissa levitys tapahtui asfaltinlevittimillä sekä 
massa-autojen saapumis- ja poistumisaikoja. [Mittaviiva&NCC Roads, 2014.] 

Raportin seurantajakson aikana kiinnitettiin huomiota koneiden ja työryhmien yhteisten 
työsuoritusten alkamis- ja päättymisaikoihin. Tarkasteltavien asioiden aloitus- ja päätty-
misajat kirjattiin ylös, minkä jälkeen niistä muodostettiin aikataulukuvaaja. [Mitta-
viiva&NCC Roads, 2014] Kuvassa 1 esitellään osa yhden levitystyöryhmän esimerkkiai-
kataulukuvaajasta. 
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Kuva 1 Esimerkki NCC Industry Oy:n asfaltin levitystyöryhmän aikataulukuvaajasta. [Mitta-
viiva&NCC Roads, 2014.] 

Kuvasta 1 nähdään, milloin massa-autot ovat saapuneet työmaalle ja lähteneet työmaalta 
sekä eri työvaiheiden aloitus- ja lopetusajat. Aikataulukuvaajasta on myös nähtävillä, 
onko työmaalla odotettu massaa ja jos odotusta on ollut, kuinka pitkään odotusta on ollut 
ja kuinka usein on jouduttu odottamaan. Aikataulukuvaajasta voidaan nähdä massa-auto-
jen aika työmaalla sekä onko työmaalla ollut useampi auto samanaikaisesti. 

Seurantaraportin havainnot tuottavien ja ei-tuottavien töiden osalta kaikille konetyypeille 
on esitetty kuvassa 2. 
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Kuva 2 Tehokkuuden seurantaraportin havainnot tuottavien ja ei-tuottavien töiden työaikojen 
osuuksista konetyypeittäin. (L=levitin, J=jyrä, BC=pienoiskauhakuormain, LM=liimaruisku; i=iso, 
k=keskisuuri, p=pieni). [Mittaviiva&NCC Roads, 2014.] 

Tehokkuuden seurantaraportin seurantavaiheessa tuottavaa työtä tukevat työt on laskettu 
ei-tuottavaan työhön, koska tuottavaa työtä tukevien töiden erottaminen kenttätutkimuk-
sen aikana olisi ollut erittäin vaikeaa. [Mittaviiva&NCC Roads, 2014] Kuva 2 osoittaa, 
että kaikista konetyypeistä vain keskisuuren asfalttijyrän tuottava-aika oli yli 50% sen 
koko-naistyöajasta. Kuvasta 2 nähdään myös, että seuranta-aikana kaikkien asfalttijy-
rien työajasta noin 35% ja kaikkien asfaltinlevittimien työajasta noin 25% on tuottavaa 
työtä. 

Seurantaraportin mittauksien aikana levitystyötä seurattaessa havaittiin, että levittimen 
tehokkaan käytön ja sen mahdollistavien edellytysten luonti aiheuttivat ongelmia tehok-
kuudelle. Kuitenkin massa-autojen myöhästymiset tai niiden epäsäännölliset saapumis-
ajat olivat raportin tarkasteluaikana yleisin syy levittimen häiriöihin. Nämä syyt aiheut-
tivat sen, että levityskoneiden yhtäjaksoiset vedot olivat useimmiten hyvin lyhyitä. 
[Mittaviiva&NCC Roads, 2014] Levittimen vetojen pituuksien tulokset on esitelty ku-
vassa 3.  
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Kuva 3 Levittimien yhtäjaksoisten vetojen kestot. [Mittaviiva&NCC Roads, 2014.] 

Kuvasta 3 nähdään, että kaiken kokoisilla levittimillä yli 70% vedoista oli kestoltaan alle 
6 minuuttia. Kuvasta 3 myös huomataan, että kaikilla konetyypeillä oli jonkin verran 
myös 15-18 minuutin mittaisia vetoja. Seurantaraportista ei selvinnyt, miten vetojen kes-
tot selvitettiin, mikä pitää ottaa huomioon kuvan 3 tuloksia arvioitaessa. 

3.2 Tuotantoketjun eri prosessit 

3.2.1 Eri prosesseista yleisesti 

Asfaltin tuotantoketjun prosessit, asfaltin valmistus asfalttiasemalla, asfalttimassan kul-
jetus levitystyömaalle ja asfalttimassan levittäminen levitystyömaalla, koostuvat monesta 
erillisestä vaiheesta. On tärkeää tunnistaa prosessien eri vaiheet sekä prosessien välisen 
informaation kulkutapa, jotta tuotantoketjun nykytilaa voidaan arvioida. Tuotantoketjun 
prosessien vaiheet on hyvä tunnistaa, jotta voidaan päättää oikeista mitattavista paramet-
reista. 

Asfaltin tuotantoketjuun kuuluvissa ajoneuvoissa, kuten asfaltinlevittimissä ja asfaltti-
massaa kuljettavissa ajoneuvoissa, on GPS-paikannuslaitteistot, joiden avulla voidaan 
seurata asfalttin tuotantoketjun toimintaa reaaliaikaisesti. Mitatut GPS-paikannustiedot 
kerätään TrackUnit-kuljetusten seurantajärjestelmään ja TrackUnit-ohjelma muuttaa ne 
graafisessa muodossa olevaksi raportiksi. Raportista voidaan nähdä, kuinka tehokkaasti 
ajallisesti asfaltin tuotantoketju on toiminut. [Tuohino, 2017.] 

3.2.2 Asfalttiasema 

Asfalttiaseman tuotantovaiheet on rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. Asfalttiasema 
on kuitenkin kriittinen osa asfaltin tuotantoketjua, joten asfalttiaseman toimintaa tarkas-
teltiin tämän diplomityön rajauksien mukaisesti. Asfalttiaseman työvaiheista diplomityö-
hön liittyvät vaiheet on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4 Tässä diplomityössä tarkasteltavat asfalttiaseman vaiheet. 

Tässä diplomityössä tarkasteltavalla NCC Industry Oy:n yhdellä Suomen pienalueella as-
falttiasemalle toimitetaan perjantaisin viikkokohtainen massantarvesuunnitelma, johon 
on kerätty tulevalle viikolle suunnitellut asfaltinlevitystyöt massalaatuineen ja -määri-
neen. Suunnitelmaa päivitetään levitysryhmien toteutumien mukaan päivittäin, mutta toi-
sinaan suunnitelmaan tulee yllättäviä muutoksia hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Päivit-
täisessä toiminnassa levitysryhmät tarkentavat massantarvesuunnitelmiaan työpäivän ku-
luessa sen mukaan, miten levitystyö on edennyt ja miltä asfalttimassan tarve työvuoron 
lopussa vaikuttaa. [Väisänen, 2017.] 

Asfalttiasemalla tuotantojärjestys pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan siten, 
että valmistus aloitetaan pienimmän raekoon asfalttimassasta ja kiviaineksen raekokoa 
kasvatetaan tarpeen mukaan. Tuotantojärjestys pyritään muokkaamaan edellä kuvattuun 
järjestykseen, koska tällöin voidaan hallita tuotetun asfalttimassan laatua paremmin. Tuo-
tantojärjestyksen suunnittelua helpottaa se, että asfalttimassaa voidaan varastoida varas-
tosiiloissa noin 7-8 tuntia ilman, että se vaikuttaa asfalttimassan laatuun merkittävästi. 
[Väisänen, 2017.] 

Asfalttiasemalla varastosiiloon työpäivän päätteeksi jäänyttä asfalttimassaa ei voida käyt-
tää seuraavana päivänä uudestaan, joten ylimääräinen asfalttimassa läjitetään asfalttiase-
man läheisyyteen. Läjitetty asfalttimassa murskataan samalla tavalla kuin teiden pinnoista 
jyrsityt asfalttimassat, minkä jälkeen murskattua asfalttimassaa käytetään osana asfaltin 
valmistusprosessia. Suoraan siilosta läjitykseen siirrettävä asfalttimassa on yrityksen re-
surssien hukkaamista sekä turha kuluerä yritykselle. [Tuohino, 2017] Ilman yllättäviä ta-
pahtumia, kuten esimerkiksi asfaltinlevittimen rikkoontumista, asfalttimassan läjitystä 
siilosta tai levitystyömaalta läjitykseen tapahtuu harvemmin kuin viikoittain. [Väisänen, 
2017.] 
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3.2.3 Kuljetus 

Asfaltin tuotantoketjun kuljetusprosessi koostuu viidestä eri osasta, jotka on esitetty ku-
vassa 5. 

 
 

Kuva 5 Kuljetusprosessin rakenne 

Asfalttiaseman kuljetusprosessi alkaa siitä, kun kuljetuksen suorittava ajoneuvo saapuu 
asfalttiasemalle. Kun ajoneuvon kuljettaja saapuu hakemaan päivän ensimmäistä kuor-
maansa, hän pysäköi ajoneuvonsa useimmiten asfalttiaseman vaakatoimiston läheisyy-
teen [Väisänen, 2017]. Tämän jälkeen kuljettaja kävelee vaakatoimistoon, mistä asfaltti-
aseman ajojärjestelijä kertoo varastosiilon numeron, mistä asfalttimassa lastataan, lastat-
tavan asfalttimassan määrän sekä mahdollisesti työmaan sijainnin, jos sijainti ei ole kul-
jettajan tiedossa. Tämän jälkeen kuljettaja kävelee takaisin ajoneuvolle ja ajaa siilon alle. 
Seuraavaksi kuljettaja kävelee lastaustasolle, avaa varastosiilon painamalla painonapin 
pohjaan ja pitää nappia pohjassa, kunnes lavalla on kuljettajan mielestä riittävästi massaa 
silmämääräisesti arvioituna. Kun kuljettaja on lastannut ajoneuvoonsa riittävästi massaa, 
hän ajaa auton vaa’alle punnitusta varten ja lähtee kuormakirjat saatuaan viemään kuor-
maa levitystyömaalle. [Väisänen, 2017.]  

Asfaltin levitystyömaille suunnitellaan viikkopalaverissa asfalttimassaa kuljettavien ajo-
neuvojen porrastus työmaakohtaisesti, jotta levitystyömaalla olisi aina asfalttimassaa. 
Työmaille pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään samat kuljetusajoneuvot koko 
päivän ajan. Ajoneuvon kuljettaja saa päivän ensimmäisen kuorman lastausluvan ajojär-
jestelijältä vaakatoimistosta, minkä jälkeen seuraavia kuormia hakemaan tullessaan kul-
jettajalle kerrotaan usein radiopuhelimella tieto, mistä siilosta lastataan. 

Asfalttimassan kuljetusten hallintajärjestelmän avulla saadaan kuljetuksia kontrolloitua 
tehokkaasti ja niistä voidaan saada myös tarkkaa tietoa. Hallintajärjestelmän avulla voi-
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daan tehostaa ajojärjestelyjä, vähentää inhimillisiä virheitä sekä laskutus- ja laskujentar-
kastusprosessin työmäärää. Hallintajärjestelmän avulla voidaan vahvistaa kuljetusten ajo-
matkojen ja työmaalla kuluneen ajan oikeellisuus sekä myös seuranta reaaliaikaisesti. 
[Tuohino, 2016] Kuljetuskustannuksia, jotka vaikuttavat merkittävästi asfalttialan yritys-
ten kilpailukykyyn [Happo, 2016], voidaan alentaa merkittävästi hallintajärjestelmää te-
hokkaasti hyödyntämällä [Tuohino, 2016]. 

3.2.4 Levitys 

Asfaltin levitysprosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka on esitelty kuvassa 6. As-
falttimassan määrä, kuormien alustava aikataulutus sekä levitystyön aloitusaika suunni-
tellaan Plantavla-järjestelmään viikkopalaverissa [Marttinen, 2017a]. Levitysprosessin 
onnistumisesta vastaa työnjohtaja, jonka tehtäviin kuuluu myös ilmoittaa tarvittavat muu-
tokset asfalttimassatilauksiin soittamalla asfalttiasemalle. Massatilaukset voivat muuttua 
suunnitelluista esimerkiksi, jos levitystyön etenemisnopeus poikkeaa suunnitellusta tai 
levitystyöryhmän koneissa ilmenee vikoja. [Marttinen, 2017a.] 

 
Kuva 6 Asfaltin levitysprosessin eri vaiheet 

Levitystyömaalla mitataan erilaisia suureita, joiden avulla pystytään seuraamaan ja rapor-
toimaan levitystyön etenemistä. Asfalttikaudelle 2017 NCC Industry Oy otti käyttöön as-
faltin levitysryhmien tehokkuutta mittaavan mittariston, jossa mitataan viittä eri suuretta 
[Marttinen, 2017b]. Mitattavia suureita ovat suunnitellun aloitusajan toteutuma, suunni-
tellun massatilauksen toteutuma, eri kokoisten levitysryhmien tehokkuus, suunnitellun ja 
toteutuneen tehon suhde sekä aika työmaalla, jolloin työmaalla ei ole asfalttimassaa. Mi-
tattujen parametrien arvojen perusteella levitysryhmät järjestetään paremmuusjärjestyk-
seen ja tulokset esitellään tulosalueiden päälliköiden vetämissä kuukausipalavereissa   
pienalueiden aluepäälliköille. [Marttinen, 2017b.]  

Levitysryhmään kuuluvasta levityskalustosta mitataan useampia tietoja ja mitatut tiedot 
tallentuvat automaattisesti TrackUnit-järjestelmään. Järjestelmä tunnistaa massa-auton 
saapuneeksi levitystyömaalle, kun asfalttimassaa kuljettava ajoneuvo on saapunut suun-
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nittelujärjestelmään rajatulle työmaa-alueelle [Marttinen, 2017c]. Asfaltinlevittimen tuo-
tannon etenemistä seurataan mittaamalla asfaltinlevittimen etenemistä palkki tuotanto-
asennossa. [Tuohino, 2017.] 

Asfaltinlevittimen ja asfalttimassaa kuljettavien ajoneuvojen TrackUnit-ohjelman tallen-
tuvien tietojen perusteella voidaan helposti todeta mahdolliset tuotantokatkokset levitys-
työmaalla sekä levitystyön ja kuljetusresurssien tehokkuus. TrackUnit-ohjelman rapor-
tista nähdään asfalttimassaa kuljettavien ajoneuvojen matka-ajat, viipeet työmaalla sekä 
aika, jonka asfalttimassaa kuljettava ajoneuvo on asfaltinlevittimen lähellä. TrackUnit-
ohjelman raportista nähtävistä asfaltinlevittimen etenemistiedoista havaitaan mahdolliset 
levitystyön tuotantokatkokset, mutta TrackUnit-ohjelma ei tunnista mahdollisten tuotan-
tokatkoksien syitä. TrackUnit-ohjelma ei myöskään tunnista sitä, onko tuotantokatkos ol-
lut suunniteltu, kuten esimerkiksi ruokatunti. Levitystyömaan työnjohtaja kirjaa tuotan-
tokatkoksien syyt DHW-järjestelmään työpäivän päätteeksi. [Tuohino, 2017.] 

Levitystyömaalla työnjohtaja kuittaa käsin paperiset kuormakirjat ja täyttää päiväraportin 
C7-järjestelmään [Tuohino, 2017]. Päiväraporttiin kirjataan toteutunut asfalttimassan ku-
lutus sekä työvuoron tehdyt tunnit, minkä avulla saadaan työvuoron tehokkuus mitattuna 
levitettyinä tonneina tunnissa [Kontio, 2017.]  
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4 Lean-menetelmä 

4.1 Lean-ajattelun historia 

Lean-konseptin historia sijoittuu toisen maailmansodan jälkeiseen Japaniin, missä Toyota 
Motor Company:n päätuotantoinsinöörille Tajichi Ohnolle annettiin tehtäväksi parantaa 
yrityksen tuottavuutta. Tehtävänä oli kehittää sopivia toimenpiteitä, joiden avulla oli 
mahdollista tuottaa enemmän tekemällä vähemmän. Tehtävässä piti ottaa huomioon ole-
massa oleva vanhanaikainen konekanta sekä melkein täydellinen pääoman puuttuminen.  

Henry Fordin massatuotantoideasta kehitetty Toyota Production System on Lean-konsep-
tin perusta. [Sixsigma A, 2017]. Lean-ajattelun nimitys on tullut tunnetuksi vuonna 1990 
julkaistusta menestyskirjasta “The Machine That Changed The World: The Story of 
Lean Production.” [Poppendieck, 2002]. Nimitys yleistyi, koska se kuvaa erinomaisesti 
menetelmän sekä käsin tehtyä tuotantoa ja koneellista massatuotantoa että hukan vähen-
tämisperiaatteita [Howell, 1999.]  

Henry Fordin massatuotantomenetelmän ja Lean-menetelmän suurin ero on se, että For-
din menetelmässä valmistettiin yhtä yksittäistä osaa suuria määriä varastoon, kun Lean-
menetelmässä yksittäisten osien eräkoot olivat paljon pienempiä, enintään kahden tunnin 
varasto. Pienempien eräkokojen ansiosta pystyttiin havaitsemaan mahdolliset laatupoik-
keamat nopeammin, jolloin viallisia tuotteita oli paljon vähemmän kuin Fordin massatuo-
tantomenetelmässä. [Womack, 1990.] 
 
Lean-konsepti oli alun perin valmistuskonsepti, jonka työkalut ja tekniikat on kehitetty 
palveluorganisaatioissa. Läheskään kaikki Lean-konseptin ideat eivät ole Toyotan keksi-
miä, vaan konseptissa on yhdistelty monia aikaisemmin kehiteltyjä konsepteja. Lean-kon-
septin kehittämisvaiheessa vaikutteita sekä ajatuksia on haettu tekemällä opintomatkoja 
yhdysvaltalaisiin autotehtaisiin. Opintomatkojen aikana eniten vaikutteita kerääntyi kui-
tenkin yhdysvaltalaisista supermarketeista, joissa asiakas sai haluamansa tuotteet ja halu-
tun määrän tuotteita juuri halutulla ajan hetkellä. [Sixsigma A, 2017.] 

4.2 Lean-ajattelu 

4.2.1 Lean-ajattelun periaatteet 

Lean-ajattelun viisi perusperiaatetta ovat asiakkaan kokema arvo, arvovirta, tuotannon 
virtaukset, imuohjautuvuus ja pyrkimys täydellisyyteen. Perusperiaatteista asiakkaan ko-
kema arvo on koko Lean-ajattelun lähtökohta. [Womack, 2003] Lean-ajattelun peruspe-
riaatteet on esitetty kuvassa 7 siinä järjestyksessä, missä Lean-ajattelun hyödyntäminen 
Womack:n (2003) artikkelin mukaan alkaa asiakkaan kokemasta arvosta.  
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Kuva 7 Lean-ajattelun pääperiaatteet. [Womack, 1996.] 

Lean-ajattelun perusarvot esitellään tarkemmin kohdissa 4.2.2 - 4.2.6. Lean-ajattelun 
hyödyntäminen aloitetaan asiakkaan kokeman arvon tunnistamisella. Tämän jälkeen voi-
daan tunnistaa arvon kehittymisen eri vaiheet, eli arvovirta, ja järjestää arvoa tuottavat 
työt uudelleen, eli luodaan arvon virtaus. Tämän jälkeen tuotantoa pyritään muutamaan 
imuohjautuvaksi sekä pyritään kehittämään tuotantoketjua kohti täydellisyyttä.  

4.2.2 Asiakkaan kokema arvo 

Lean-ajattelussa pyritään tuottamaan lisäarvoa tuotantoketjun kaikissa tuotantovaiheissa 
raaka-aineen työstämisestä valmiiseen tuotteeseen asti [Tommelein, 1998]. Asiakkaan 
kokeman arvon oikea määrittely on usein vaikeaa, koska asiakas ei aina osaa pyytä oikeita 
asioita ja tuottajat tekevät mielellään sitä, mitä nykyisinkin tekevät. Tuotteen tai palvelun 
arvon uudelleenmäärittäminen ei ole helppoa ja usein uudelleenmäärittämisen ongelma 
on se, että tyydytään perinteisiin menetelmiin, kuten kustannusten alentamiseen, muun-
neltavuuden lisäämiseen sekä toimitusajan lyhentämiseen. Lean-ajattelun mukaisesti 
tehty arvon uudelleenmääritys edellyttää asiakkaan kokeman arvon arviointia yhdessä 
asiakkaan kanssa sekä kyseenalaistamalla vanhat määritelmät, jotta havaittaisiin asiak-
kaiden todelliset tarpeet. Toinen ongelma arvon uudelleenmäärityksessä on se, että tuo-
tantoketju koostuu useasta aliurakoitsijasta, jotka ovat määrittäneet tuotettavan arvon 
omalle yritykselleen paremmin sopivaksi, mikä eroaa pääurakoitsijan määrittämästä ar-
vosta. [Womack, 2003.] 

Tuotteen tai palvelun määrittämisen jälkeen Lean-ajattelussa tärkein vaihe arvon määrit-
tämiseksi on määrittää hukaton tavoitehinta. Hukattomassa tavoitehinnassa otetaan huo-
mioon tarvittavat resurssit ja työpanokset sekä poistetaan kaikkien tiedossa olevien huk-
kien arvot. Kun tuotteelle on saatu tavoitehinta, tulee tavoitehinnasta määräävä arvo jo-
kaisen arvonluontiketjun osan tarkastelussa. [Womack, 2003.] 
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4.2.3 Arvovirta 

Arvovirta on tehtävien joukko, joka tarvitaan tietyn tuotteen tai palvelun tuottamiseen. 
Arvovirran tehtävät voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan, jotka ovat 1) asiakkaalle ar-
voa tuottavat tehtävät, 2) arvoa tuottamattomat, mutta tuotannon kannalta pakolliset teh-
tävät ja 3) asiakkaalle arvoa tuottamattomat tehtävät, jotka voitaisiin poistaa arvovirrasta. 
[Womack, 2003.] 

Arvovirran, tai arvonluontiketjun, johtamisessa lähtökohtina on, että jos tehtävää ei voi 
mitata, sitä ei voi johtaa; tuotannolle välttämättömiä tehtäviä, joita ei voi tunnistaa, ana-
lysoida ja yhdistää muihin tehtäviin, ei voi kyseenalaistaa, kehittää tai poistaa. Perintei-
sesti johtamisen painopiste on ollut kokonaisuuksia, jotka johtavat useaa tuotetta yhtä 
aikaa. Lean-ajattelussa pitäisi siirtyä johtamaan yhden tuotteen tai palvelun koko arvon-
luontiketjua. [Womack, 2003] Arvonluontiketjun johtamisessa yleinen työkalu on Value 
Stream Mapping (VSM) [Manninen, 2012], joka esitellään kohdassa 4.6.7. 

4.2.4 Arvon virtaus 

Arvon virtaus -periaatteella tarkoitetaan Lean-ajattelussa fyysisen työn osien järjestä-
mistä siten, että lopputuotteen tai -palvelun arvontuottoketju muodostaa luotettavan ja 
jatkuvan arvonlisäysvirran. Arvon virtaus -periaatteeseen sisältyy myös työntekijöiden 
henkinen jaksaminen sekä hyvinvointi työpaikalla. Arvonlisäysvirrasta on eliminoitu tur-
hat liikkeet ja toimet, katkokset, valmistuserät sekä jonot. Arvon ja arvovirran määrittä-
misen jälkeen Arvon virtaus -periaatteen soveltamiseen liittyy kolme erillistä vaihetta, 
jotka kaikki pitäisi tehdä parhaan lopputuloksen saamiseksi. Ensimmäinen vaihe on kes-
kittyä yhteen tiettyyn tuotteeseen sen valmistuksen alusta loppuun saakka. Toisessa vai-
heessa poistetaan kaikki esteet tuotteen tai tuoteryhmän jatkuvalta virtaukselta, mitkä 
ovat usein syntyneet yrityksen eri osastojen väleille. Kolmas vaihe on miettiä yksittäisen 
työn tekemistavat sekä työkalut siten, että virheitä, hylättävien tuotteiden ja virtauksen 
keskeytyksiä aiheuttavat tavat poistetaan, jotta tuotanto jatkuisi mahdollisimman tasai-
sena ja jatkuvana. [Womack, 2003.]  

Myynti ja tuotannon suunnittelu muodostavat yhdessä Lean-yrityksen tuotantoryhmän. 
Tuotantoryhmän tarkoituksena on suunnitella myyntiä tuotteen kehittelyn etenemisen 
mukaan sekä todellisen tuotantokapasiteetin tiedostamisen avulla edistää tuotteiden 
myyntiä. Nämä työtavat mahdollistavat tilausten ja tuotteiden paremman virtaamisen 
myynnistä toimitukseen. [Womack, 2003.] 

Työn tekeminen oikean kokoisilla ja työhön sopivimmilla koneilla on myös tärkeää Lean-
ajattelussa ja arvon virtaus -periaatteessa [Womack, 2003]. Liian isolla koneella työsken-
tely jättää helposti osan koneen kapasiteetista käyttämättä, mikä tarkoittaa kapasiteettihu-
kan syntymistä. Työhön sopivin kone ei välttämättä ole nopein ja automatisoiduin kone 
[Womack, 2003], koska automatisoidut koneet vaativat valmistelevaa työtä enemmän 
kuin vähemmän automatisoidut koneet. Yksittäisen tuotteen tai palvelun arvon virtauk-
seen keskittyminen edistää organisaation siirtymistä Lean-yrityksen suuntaan [Womack, 
2003]. Lean-työkalujen hyödyntäminen sekä työkalujen sijoittaminen sopivimpiin paik-
koihin mahdollistavat jatkuvan arvon virtauksen. Arvon virtauksen tavoite on poistaa 
kaikki katkokset koko tuotantoketjusta, minkä jälkeen siirrytään työkalujen suunnitte-
luun. [Womack, 2003.] 

Arvon virtaus -periaatteen keskiössä ovat myös työntekijöiden henkinen hyvinvointi ja 
jaksaminen, koska hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät tekevät paremmin tuottavaa 
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työtä. Yleisesti työ, jossa on selvä tavoite; joka vaatii työn suorittamiseen keskittymistä; 
jossa työn tekoa ei jatkuvasti keskeytetä tai häiritä; joka on haastavaa, mutta silti työnte-
kijä on pätevä sen suorittamiseen; jossa työn edistymisestä annetaan nopeasti ymmärret-
tävä palaute, koetaan mielekkäimmäksi työksi tehdä ja tällöin syntyy usein psykologinen 
flow-tila. Kun organisaatiossa pystytään tuottamaan tuotteiden jatkuvaa arvonvirtausta, 
se luo myös työntekijöille edellytykset psykologisen flow-tilan saavuttamiseksi. [Wo-
mack, 2003.] 

4.2.5 Imuohjaus 

Imuohjaus tarkoittaa sitä, että tuotantoketjussa yksikään prosessi ei tuota yhtään tuotetta 
tai palvelua, ennen kuin tuotteelle tai palvelulle on kysyntää. Kun tuotantoketjussa ole-
valla prosessilla ilmenee kysyntää, edellinen prosessi tuottaa vain kysynnän verran tuo-
tetta tai palvelua nopeasti. Imuohjauksen tavoitteena on päästä kaikista tuotantoketjun 
välivarastoista eroon. [Womack, 2003.] 

Vaikka imuohjaus on terminä helppo ymmärtää, sen toteuttaminen käytännössä on hyvin 
hankalaa. Imuohjauksen käyttämisen edellytyksenä on, että edeltävät periaatevaiheet, asi-
akkaan todellisen arvon tunnistaminen ja jatkuvan virtauksen luominen, on tehty hyvin. 
Lisäksi imuohjauksen hyödyntäminen edellyttää, että imuohjausta käytetään tuotantoket-
jun jokaisessa yrityksen sisäisessä ja ulkoisessa prosessissa. Perinteisesti ohjatut prosessit 
pystyvät hyvin harvoin vastaamaan imuohjauksen tukipilareihin, nopeaan reagointiin 
sekä pieniin eräkokoihin ilman välivarastoja. [Womack, 2003.] 

4.2.6 Jatkuva parantaminen 

Lean-ajattelun viides perusperiaate on täydellisyyteen pyrkiminen, eli jatkuva kehittymi-
nen. Jatkuvan kehityksen ajatuksena on aloittaa Lean-perusperiaatteiden kierros alusta, 
asiakkaiden tarpeiden uudelleen tunnistamisesta. On tärkeää tunnistaa, että prosessit eivät 
koskaan ole täydellisiä, vaan niistä löytyy aina jotain, minkä tekemistä voi parantaa. 
Vaikka aikaisemmilla toimilla olisi saatu poistettua paljon erilaisia hukkia, syntyy pro-
sessien muuttuessa aina uudenlaisia hukkia. Tämän takia Lean-toimien, prosessien paran-
tamisen tavoittelun ja hukkien tunnistamisen sekä eliminoinnin, tulisi olla jatkuvia ja sys-
temaattisia toimia. Jatkuvan kehityksen tarkoituksena on saavuttaa pysyviä muutoksia ja 
kehittyä jatkuvasti vähintäänkin pienin askelin. [Manninen, 2012.] 

4.3 Hukka Lean-ajattelussa 

Lean-ajattelussa hukka tarkoittaa tehtyä työtä, jota ei ole tehty niin hyvin kuin olisi voitu 
tehdä tai tehtyä työtä, joka kuluttaa resursseja, mutta ei tuota asiakkaalle lisäarvoa. [Wo-
mack, 2003] Lean-ajattelun pyrkimyksenä on eliminoida tai vähintäänkin vähentää hukan 
määrää arvonluontiketjussa tarkasteltaessa arvonluontiketjua kokonaisuutena, ei yksittäi-
sinä itsenäisinä tuotantovaiheina. [Tommelein, 1998]. Hukan eliminointi on Lean-ajatte-
lussa tärkeää, koska asiakas ei halua maksaa arvoa tuottamattomista prosessin vaiheista. 
Asiakas määrittää siis, mitkä toiminnot ovat lopulta hukkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
vaikka valmistuksen näkökulmasta jokin toiminto olisi hukkaa, määrittää asiakas onko se 
hukkaa vai ei.  [Manninen, 2012] Lean-menetelmässä hukka jaetaan kahdeksaan katego-
riaan [Tommelein,1998] tai 11 kategoriaan [Vilasini,2011], jotka on esitelty Taulukko 1 
ja Taulukko 2. 
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Taulukko 1 Lean-menetelmän hukan kategoriat. [Tommelein, 1998.] 

1 Vialliset tuotteet 

2 Ylituotanto 

3 
Jatkojalostusta odottavien tuotteiden va-
rasto 

4 Yliprosessointi 

5 Ihmisten turhat siirtymät 

6 
Tavaroiden tarpeettomat siirrot/kuljetuk-
set 

7 Työntekijöiden odotusaika 

8 
Tuote tai palvelu, joka ei täytä asiakkaan 
toiveita 

Taulukko 2 Visalinin määrittelemät hukan kategoriat. [Vilasini, 2011.] 

1 Ylituotanto 

2 Odottaminen ja jonottaminen 

3 Kuljetukset 

4 Yliprosessointi 

5 Varastot 

6 Materiaalien ja ihmisten liikuttelut 

7 Laatuvirheet 

8 Ihmisten ajatusten laiminlyönti 

9 Käyttäytyminen 

10 Materiaalihukka 

11 Liian aikainen työtehtävän aloitus 

Hukka voidaan määritellä Lean-ajattelussa useammalla eri tavalla. Yhden määritelmän 
mukaan hukka aiheutuu, kun välineitä, materiaaleja, työvoimaa tai pääomaa käytetään 
enemmän kuin olisi tarpeellista. Tässä määritelmässä hukaksi lasketaan materiaalihävikki 
sekä kustannukset tarpeettomasta työstä, joka ei lisää tuotteen arvoa. Toisen määritelmän 
mukaan hukkaa on kaikki se, mikä voidaan jättää tekemättä siten, ettei tuotteen arvo asi-
akkaalle vähene. Kolmannen määritelmän mukaan hukkaa on huono kommunikointi, 
koska tällöin jätetään käyttämättä ihmisten todellinen potentiaali. Eräs määritelmä laajen-
taa hukan käsitteen käyttäytymisen asteelle, jolloin käyttäytymisen yrityksen sisäisissä 
prosesseissa sekä asiakaskontakteissa tulisi olla sellaista, mikä kasvattaa tai luo asiakkaan 
saamaa arvoa. [Manninen, 2012.]  

. 
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4.4 Hukkien eliminointi 

Hukkien eliminointi on tärkeää myös sen lisäksi, että se on yksi Lean-ajattelun perusaja-
tuksista, koska rakennusteollisuudessa noin 60% rakennustehosta on hukkaa [Vilasini, 
2011]. Hukkien eliminoinnin apuna ja eliminointiin voidaan käyttää erilaisia malleja. 
Hukkien poistaminen tapahtuu tapauskohtaisesti hukan tyypistä ja toimintaympäristöstä 
riippuvien sopivien työkalujen avulla. On hyvin tavallista, että hukan poistamiseksi pitää 
hyödyntää uusia valmistustekniikoita ja tuotteita, mitkä ovat usein yksinkertaisia ja no-
peasti tai välittömästi käyttöönotettavissa. [Manninen, 2012] Yleensä hukkien poiston 
suurin este on se, ettei hukkaa pystytä tunnistamaan oikein [Vilasini, 2011.] 

Yksi hukkien poistamisen työkalu on eliminointikonsepti. Hukkien eliminointikonseptin 
tarkoituksena on yhdistää jokaiselle viidelle tärkeimmälle hukkatyypille vähintään yksi 
Lean-periaate, käytäntö sekä työkalu. Hukkien eliminointikonseptia sovellettaessa pitää 
muistuttaa, että hukkien poistaminen on kokonaisvaltaista toimintaa. Konseptin tärkein 
ominaisuus on ymmärryksen lisääminen hukkien poistamisissa, eikä se siis ole systemaat-
tinen ratkaisumalli. Tapoihin, joilla näitä hukkia voi lähestyä, saa uutta näkökulmaa, kun 
hukkatyypit liitetään Lean-prosessien eri vaiheisiin. Hukkien eliminoinnissa käytettävien 
työkalujen ja menetelmien oikea valinta jokaiselle hukkatyypille on todella tärkeä vaihe 
eliminointikonseptin soveltamisessa. Jos hukkien poistamisen kokonaiskuvaa ja Lean-
ajattelun roolia ei ymmärretä, eikä hukkien poistamiseen käytettäviä toimia ja työkaluja 
tunnisteta oikein, voi prosessien toiminta pahimmillaan heikentyä. [Manninen, 2012] Ku-
vassa 8 on esimerkki hukkien eliminointikonseptista. 
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Kuva 8 Esimerkki hukkien eliminointikonseptista. [Manninen, 2012.] 

Kuvassa 8 sinisissä laatikoissa on valittu hukkatyyppi, vihreissä laatikoissa eliminointiin 
sopivat Lean-periaatteet, liloissa laatikoissa eliminointiin sopivat käytännöt ja punaisissa 
laatikoissa eliminointiin käytettävät työkalut. [Manninen, 2012.] 

Vilasinin (2011) tutkimuksessa kehitettiin menetelmä hukan havaitsemiseen ja rakennus-
prosessin parantamiseen. Menetelmä kehitettiin yhdistämällä perinteisiä johtamistyöka-
luja sekä Lean-tekniikoita. Menetelmän suurin hyöty on mallin yksinkertaisuus, joten 
mallin hyödyntäminen ei vaadi syvällistä oppimista. Kuvassa 9 on esitetty Vilasinin tut-
kimuksessa kehitetty malli. 
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Kuva 9 Vilasinin tutkimuksessa kehitelty malli hukkien minimoimiseksi. [Vilasini, 2011.] 

Kuvasta 9 huomataan, että Vilasinin mallissa on kahdeksan askelmaa, jotka on jaettu nel-
jään ryhmään [Vilasini, 2011].  

4.5 Lean-johtaminen 

Lean-konsepti on laatujohtamisen toimintamalli, jonka tärkeitä ajatuksia ovat laatu, tar-
koituksen optimointi, asiakastyytyväisyyden merkitys sekä asiakkaiden tarpeiden tunnis-
taminen. Lean-konseptiin yhdistetyn syvällisen tiedon teorian perusajatuksia ovat vaihte-
lun vähentäminen systeemejä kehittämällä sekä vaihtelun ymmärtäminen. Syvällisen tie-
don teorian mukaan hukka aiheutuu vioista, jotka aiheutuvat vaihtelusta. [Sixsigma A, 
2017.] 

Lean-ajattelu on prosessijohtamisessa käytetty ajattelutapa, missä tarkastellaan toimitus-
ketjun ja yrityksen muodostamaa kokonaisuutta. Ajattelutavan mukaan tulee ensin ym-
märtää, mitä tehdään ja seuraavaksi tulee miettiä, miten asia hoidetaan omassa organisaa-
tiossa. Ajattelutapa koskettaa koko organisaatiota aina johdosta esimiesten kautta työnte-
kijöihin. Lean-ajattelusta saatavat pitkäaikaiset hyödyt vaativat johtamisjärjestelmän, 

1.Oppiminen

2.Toiminta-
tapojen 

ymmärtäminen

3.Analyysi-
tyypin valinta

4.Tiedon keruu

5.Tiedon 
analysointi

6.Kehittymis-
mahdol-

lisuuksien 
tunnistaminen

7.Kehitys-
strategian 

luonti

8.Ratkaisujen 
käyttöönot-

taminen
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jolla Leania ylläpidetään. Ilman asianmukaisia toimia, kuten koulutusta ja uusien työka-
lujen käyttöä sekä uusia järjestelyjä tukevia toimia, palaavat ihmiset helposti entisiin toi-
mintatapoihin, jolloin pysyvä muutos ei onnistu. [Sixsigma B, 2017.] 
 
Lean-johtamisperiaatteet ovat helposti käsitettävissä, mutta vaikeasti toteutettavissa joh-
donmukaisesti. Lean-ajattelun keskeisimpiä ajatuksia ovat hukan tunnistaminen ja pois-
taminen, vaihtelun ymmärtäminen, laadun parantaminen sekä kustannuksien alentami-
nen. Hukan syntyminen on ketjureaktio, joka syntyy vaihtelun aiheuttamista virheistä 
sekä vioista. Pelkkä hukan poistaminen ei ole pitemmällä aikavälillä kannattavaa, koska 
ilman vaihtelun vähentämistä hukka syntyy uudelleen. Lean-johtamisen keskeisiä tavoit-
teita ovat notkean ja sopeutuvan toiminnan luominen sekä toiminnan tehostaminen. 
[Sixsigma C, 2017.] 

4.6 Lean-menetelmien käyttöönotto 

4.6.1 Tunnistettuja vaikeuksia Lean-menetelmien sekä -työkalujen 
käyttöönotoissa 

Lean-menetelmien, työkalujen ja ajattelun käyttöönotossa rakennusalalla on ollut vai-
keuksia aina Lean Constructionin, rakennusteollisuutta varten muokatun Lean-ajattelun 
konseptin, esittelemisestä lähtien. Lean Constructionin hyödyt on näytetty toteen, mutta 
Leanin käyttöönotossa rakennusteollisuudessa esiintyy ongelmia kulttuurin, opastamisen 
ja johtajuuden saralla sekä Lean-ajattelun osittaisen käyttöönoton takia. Yksi suurimmista 
käyttöönoton ongelmista liittyy Lean-työkalujen osittaiseen tai virheelliseen käyttöön. 
[Wandahl, 2014.] 

Useat tutkimukset osoittavat, että Lean-työkalujen käyttöönotossa pitäisi panostaa enem-
män käyttöönottoprosessiin kuin mitä usein tehdään. Tutkimuksissa on osoitettu Lean-
ajattelun onnistuneita hyödyntämisiä rakennusteollisuudessa, mutta varsinainen muutos- 
tai käyttöönottoprosessi jätetään tutkimuksissa usein huomiotta. [Wandahl, 2014.] 

Nesensohnin (2012) tutkimuksissa tunnistettuja esteitä, joita esiintyy Lean-ajattelun käyt-
töönotossa, on useita, kuten esimerkiksi organisaation sisäiset rajapinnat, kokonaisvaltai-
sen ajattelun puute tai haluttomuus luopua vanhoista tavoista. tekemässä tutkimuksessa 
havaittuja esteitä olivat myös työntekijöiden pitkäjänteisyyden puute, Lean-ajattelun ym-
märtämättömyys, johdon vaihtuvuus, muutosvastarinta, lisääntynyt suunnittelutarve sekä 
yhteistyökumppaneiden vaihtumisesta aiheutuva jatkuvuuden puute. 

4.6.2 Lean-menetelmien ja -työkalujen käyttöönottomenetelmiä sekä 
vaatimuksia 

Lean-organisaatioksi muuttumista harkitsevat organisaatiot kohtaavat usein ongelmia ku-
ten, miten muuttuminen Lean-organisaatioksi tapahtuu ja miltä Lean-organisaatio näyt-
tää. [Nesensohn, 2012] Lean-ajattelun käyttöönottaminen vaatii usein muutoksia organi-
saatiokulttuurissa ja -rakenteissa. Lean-ajattelun käyttöönotto vaatii organisaation kyvyk-
kyyden tarkkaa analysointia. [Nesensohn, 2012.] 

Käyttöönoton helpottamiseksi on kehitetty muutamia erilaisia malleja. Reading-malli on 
yksi näistä malleista ja se koostuu kuudesta askelmasta: tunnistaa muuttumisen tarve; 
päättää, mitä lähdetään mittamaan; päättää vertailukohdat; määrittää, mitä tietoja mita-
taan: kerätä tiedot ja analysoida tulokset; siirtää tulokset käytäntöön. 
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Esimerkki Reading-mallista on kuvitteellinen tilanne, missä asfaltin tuotantoketjussa le-
vitystöitä koordinoiva toimihenkilö, tässä esimerkissä työpäällikkö, huomaa, että levitys-
töiden työteho ei useinkaan saavuta tavoitteita. Reading-mallin ensimmäinen askelma to-
teutuu, kun työpäällikkö päättää ryhtyä toimiin asian työtehojen parantamiseksi. Toinen 
askelma toteutuu, kun työpäällikkö tai hänen johtamansa työryhmä päättää mitata levi-
tystöiden aloitusaikoja, massa-autojen lähtöaikoja asfalttiasemalta, levitystöiden lopetus-
aikoja sekä massatilauksien pitävyyksiä. Kolmas askelma toteutuu, kun työpäällikkö tai 
hänen johtamansa työryhmä päättää, että saatuja tuloksia verrataan aikaisemmin mitat-
tuun, mutta tähän mennessä hyödyntämättömään dataan. Neljäs askelma toteutuu, kun 
työpäällikkö tai hänen johtama työryhmä päättää, että mitattavat parametrit ovat suunni-
tellun ja toteutuneen levitystyön aloitusajan erotus, massa-autojen suunnitellun ja toteu-
tuneen punnitusajan erotus, levittimen sammumisajan ja päiväkirjaraporttiin kirjatun le-
vitystyön lopetusajan erotus sekä suunnitellun ja toteutuneen massatilauksen erotus. Vii-
des askelma toteutuu, kun mittaukset suoritetaan mittausjaksolla ja mittausjakson jälkeen 
tulokset analysoidaan. Kuudes askelma toteutuu, kun tuloksien perusteella ohjeistetaan 
tuotantoketjussa työskenteleviä henkilöitä toimimaan uudella tavalla siten, että levitys-
töiden työtehot paranevat. 

Nesensohnin (2012) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin erään organisaation Lean-ajatte-
lun käyttöönottoa. Tutkittavan yrityksen verrokeiksi valittiin viisi Lean-organisaatiota, 
joita merkittiin kirjaimilla A-E. Näistä kolme organisaatiota (A,D,E) olivat hyvin tunnet-
tuja Lean-konsultteja, organisaatio C oli Euroopan suurin rakennusurakoitsija ja organi-
saatio B oli yksi maailman suurimmista paperikonevalmistajista. Taulukossa 3 on esitelty 
näiden viiden verrokkiorganisaation käyttämät Lean-työkalut ja -menetelmät. 
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Taulukko 3 Tutkimukseen kuuluneiden yritysten valitsemat Lean-työkalut ja -menetelmät. [Nesen-
sohn, 2012.] 

 Lean organisation 

Lean Techniques A B C D E 

5 S X X X X X 

5 Whys X X X X X 

Visual Management X X X X X 

Continuous improvement process X X X X X 

Spaghetti Chart X X   X X 

PDCA-Plan-Do-Check-Act X X   X X 

Production Analysis Board X     X X 

Setup Reduction X     X   

Value-Stream Mapping (VSM) X     X X 

Just-in-Time X   X X X 

One Piece Flow X   X X X 

Pull System X   X X X 

Mistake-proofing     X X X 

Kanban     X X   

TPM-Total Productive Maintenance   X X X X 

Heijunka     X X X 

Last Planner System         X 

Lean Project Delivery System         X 

Basic set-up are required Yes Yes Yes Yes Yes 

Use in the planning phase X   X X X 

 
Nesensohnin (2012) tutkimuksessa esiteltiin True North-menetelmä, jonka avulla Lean-
menetelmät ja -työkalut on helpompi ottaa käyttöön. True North-menetelmä on esitetty 
kuvassa 10.  
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Kuva 10 True North-menetelmän vaiheet. [Nesensohn, 2012.] 

Kuvassa 10 on listattu True North -menetelmän askelmat 1-15 kuvan vasemmassa reu-
nassa. Askelmien tärkeyttä kuvaa kuvan 10 janalla olevan ruutukuvion koko, eli mitä 
suurempi kuvion koko on, sitä tärkeämpi askelma on. Sitä, onko prosessi sisäinen vai 
ulkoinen, kuvaa kuvan 10 janalla olevan ruutukuvion väritys. Kuvan 10 ruutukuvion 
musta väri tarkoittaa askelman olevan sisäinen prosessi, harmaa väri tarkoittaa askelman 
olevan ulkoinen prosessi ja musta harmaa -yhdistelmä tarkoittaa prosessin olevan ulkoi-
nen sekä sisäinen prosessi. Kuten kuvasta 10 nähdään, True North -menetelmässä on 15 
askelmaa, joista 5 on yrityksen sisäisiä, 8 on yrityksen ulkoisia ja 2 on yrityksen sisäisiä 
ja ulkoisia prosesseja. 
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4.7 Tarkasteltavat Lean-konseptin työkalut 

4.7.1 Lean-työkalut yleisesti 

Malesialaisen Anashin (2016) tutkimuksen mukaan lukuisista Lean-työkaluista 30 sovel-
tuu rakennusteollisuuden alalle. Soveltuvat työkalut ovat listattuina taulukossa 4. 

Taulukko 4 Rakennusteollisuuteen sopivat Lean-työkalut [Anash, 2016]. 

1 Last Planner System (LPS) 16 Poka-Yoke (Error Proofing) 

2 Concurrent Engineering 17 Continuous Flow 

3 Daily Huddle Meetings 18 Six Sigma 

4 5S 19 
Failure Mode and Effects Analysis 

(FMEA) 

5 First Run Studies 20 Bottleneck Analysis 

6 Visual Management 21 Kaizen 

7 Fail Safe for Quality 22 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

8 Construction Process Analysis 23 5 Whys 

9 Kanban (Pull System) 24 Muda Walk 

10 Just-In-Time 25 Root Cause Analysis 

11 Work Standardization 26 Check Sheet 

12 Value Stream Mapping 27 Synchronize/Line Balancing 

13 Statistical Process Control (SPC) 28 Jidoka/Autonomation 

14 Work Structuring 29 FIFO line (First In, First Out) 

15 Pareto Analysis 30 Team Preparation 

Tässä diplomityössä tarkastellaan kohdissa 4.7.2 – 4.7.8 seitsemää eri Lean työkalua, 
jotka valittiin aiemmin tehtyjen tutkimusten ja NCC Industry Oy:ssä sekä tarkasteltavalla 
pienalueella käytössä olevien toimintatapojen perusteella. Valintoihin vaikutti myös NCC 
Industry Oy:n kiinnostus tiettyjä työkaluja kohtaan asfaltin tuotantoketjun tehosta-
miseksi. 

4.7.2 5S-työkalu 

5S-työkalu on Leanin perustyökalu ja ensimmäinen vaihe Lean-ajattelun käyttöönotossa. 
5S-työkalua käytetään parantamaan virtausta, lyhentämään läpimenoaikaa sekä poista-
maan hukkaa. 5S-työkalua hyödyntämällä prosessissa esiintyvät hukat saadaan näky-
viksi, minkä jälkeen hukat voidaan poistaa. 5S-työkalun avulla vähennetään työn tekemi-
seen tarvittavien työkalujen ja tavaroiden hakemista, mikä lyhentää suoraan prosessin lä-
pimenoaikaa, mikä parantaa virtausta. [Väisänen, 2013.] 

Lean 5S-työkalu on omaan jokapäiväiseen työhön lukeutuva toimintamalli, eikä työteh-
täviin lisättävä irrallinen toiminto tai erillinen siivousohjelma. 5S-työkalussa on keskeistä 
se, että työympäristöstä, kuten työmaa, toimisto tai tuotantolinja, poistetaan kaikki vir-
tausta estävät asiat, kuten työkoneet, työkalut sekä materiaalit. 5S-työkalun tarkoituksena 
on läpimenoajan lyhentäminen sekä virtauksen nopeuttaminen. Virtausta haittaavat 
kaikki ne asiat, joita työtehtävän tekemiseen ei juuri sillä hetkellä tarvita. Jäljelle jäävät 
asiat järjestetään ja työpisteet siivotaan, minkä jälkeen menettely standardisoidaan ja sen 
ylläpitämiseen osallistuvat kaikki yhdessä. [Väisänen, 2013.] 
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Työkalun nimi 5S tulee työkalun viiden japaninkielisen kategoriannimen ensimmäisestä 
kirjaimesta. Suomennettuna kategorioiden nimet ovat lajittelu, asettelu, siisteys, standar-
dointi ja ylläpito. 5S-työkaluun on liitetty myös kuudes kategoria, joka on turvallisuus. 
[Väisänen, 2013.] 

Taulukko 5 Leanin 5S-työkalun kategoriat. [Väisänen, 2013.] 

Lajittelu (Sort, Seiri) 
Poistetaan kaikki materiaalit, tarvikkeet ja väli-
neet, joita ei tarvita suoritettavan työn tekemi-

seen  

Asettelu (Store, Seiton) 

Kaikille tavaroille pitää olla selkeästi merkitty 
sekä tunnistettava paikka ja niiden tulisi olla hel-
posti saatavilla. Tavaroiden pitäisi myös olla mer-

kityillä paikoillaan aina, kun niitä ei käytetä 

Siisteys (Shine, Seiso) 
Työkohde pidetään siistinä sekä luodaan järjes-

telmä, jolla varmistetaan alueen ja laitteiden py-
syminen siisteinä ja toimintakuntoisina 

Standardi (Standardize, Seiketsu) 
Luodaan työmaalle selväpiirteinen ja visuaalinen 
standardi, minkä avulla on helppo ylläpitää siis-

teys ja järjestys. 

Ylläpito (Sustain, Shitsuke) 
Otetaan oikeiden toimintatapojen ylläpitäminen 

osaksi päivittäisiä rutiineja.  

Taulukossa 5 on esitelty 5S-työkalun viisi kategoriaa. 5S-työkalun kuudes kategoria, tur-
vallisuus, on lisätty työkaluun uudeksi kategoriaksi jälkeenpäin [Dalto, 2015]. Se liittyy 
olennaisesti muihin vaiheisiin ja se voidaan ajatella erillisenä kategoriana tai osana jo-
kaista viittä työkalun kategoriaa [Dalto, 2015]. 

5S-työkalun käyttöä asfaltin tuotantoketjussa voidaan havainnollistaa kuvitteellisella esi-
merkillä asfaltin levitysryhmän toiminnasta. Levitysryhmä siirtyy työmaalle siirtoautolla, 
jossa ovat mukana kaikki tarpeelliset apuvälineet. 5S-työkalua soveltaminen siirtoautoon 
alkaa siitä, että käydään läpi kaikki apuvälineet, mitkä autossa ovat, ja karsitaan mahdol-
liset turhat apuvälineet pois, minkä jälkeen tarkastetaan jäljelle jäävien toimivuus. Tämän 
jälkeen kaikki autoon jäävät työkalut järjestetään siististi ja niille merkitään omat paikat. 
Tämän jälkeen otetaan käyttöön 5S-työkalun mukainen toimintatapa, missä apuvälineet 
haetaan huoltoautosta ja palautetaan työn valmistumisen jälkeen puhdistettuina kukin 
omalle merkitylle paikalleen, eikä jätetä lojumaan mihinkään muualle. Itse levitystyön 
tekemiseen 5S-työkalun soveltaminen vaikuttaa siten, että kaikille työvälineille, kuten 
esimerkiksi lapiolle ja käsilanalle, on merkityt paikat työkoneiden reunoilla. Paikkojen 
tulisi olla kaikissa koneissa samat, jotta levitysryhmän omat jäsenet, ryhmään tuleva uusi 
tai toisesta työryhmästä sijaistamaan saapunut henkilö löytävät helposti ja nopeasti tar-
vitsemansa työkalut. 

4.7.3 Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping (VSM) on Lean-työkalu, mikä luo pohjan muille Lean-työkaluille 
[Rother, 1999], koska VSM-työkalua käytetään nykytilan hukkien tunnistamisen avulla 
nykytilan kehittämiseen. VSM-työkalun avulla voidaan tunnistaa arvoa tuottavat ja ei ar-
voa tuottavat työvaiheet tai -tavat, mikä mahdollistaa sujuvan materiaalien ja informaa-
tion virtaamisen. [Rajkumar, 2017] VSM-työkalu mahdollistaa materiaali- ja informaa-
tiovirtojen visualisoinnin ja ymmärtämisen koko arvoketjun läpi. VSM-työkalu antaa ko-
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konaiskäsityksen tuotantoprosessin työvaiheista ja helpottaa hukkien lähteiden tunnista-
mista. Sen avulla voidaan saavuttaa alhaisemmat tuotantokustannukset ja parempaa tuo-
tannon laatua. [Lacerda, 2016.] 

Jotta VSM-työkalua voi käyttää, tuotantoprosessien pitäisi olla toistuvia. Valmistusteol-
lisuudessa kaikki tuotteet kulkevat samankaltaisten vaiheiden läpi, mikä on Lean-ideolo-
gialle ja Lean-ajattelun mukaisen jatkuvan parantamisen kannalta suotuisaa. Koska ra-
kennustyömaalla prosesseissa on pitkät kestot ja suuret vaihtelut, tarvitaan tutkimuksia 
työmaalla meneillään olevien toimintojen ymmärtämiseksi ja tilastollisesti pätevän datan 
keräämiseksi lyhyessä ajassa. [Desai, 2014] Termit kuten kiertoaika, muutosaika, tuotan-
toaika ja varastot, on määritelty valmistusteollisuuden tarpeisiin, mutta niitä voidaan so-
veltaa myös rakennusteollisuuden prosesseissa. [Rajkumar, 2017] Lean-mittarit ovat to-
della tärkeitä, kun analysoidaan arvovirtaa ja tehdään tuotantoketjua koskevia päätöksiä. 
Näiden mittareiden käyttö VSM-työkalua käytettäessä on tärkeää ja suositeltavaa, koska 
mittareiden avulla voidaan tunnistaa ja eliminoida ei-tuottavat toimet. [Lacerda, 2016.] 

VSM-työkalua hyödynnettäessä käytetään usein ”Lean-symboleilla” tehtyä työnkulku-
kaaviota, jota käytetään kuvaamaan ja parantamaan varaston virtausta [Tonti, 2012]. 
VSM-työkalua käytettäessä symbolien ei ole pakko olla juuri ”Lean-symboleita”, vaan 
symbolit voidaan määrittää esimerkiksi yrityskohtaisesti. On kuitenkin tärkeää, että 
kaikki tietävät, mitä symbolit tarkoittavat. Näin kaikki ymmärtävät ja tarvittaessa voivat 
piirtää työnkulkukaavioita. [Rother, 1999] VSM-kartoituksen vaatimuksena on, että kes-
keisimmät osastot osallistuvat kartoitukseen, koska silloin kaikki tärkeä informaatio tuo-
tantoprosesseista on saatavilla. [Lacerda, 2016] VSM-työkalua on kuvattu toistavaksi me-
netelmäksi arvovirtojen kartoittamiseksi ja analysoimiseksi. Sen tarkoituksena on mää-
rittää tuotantoprosessien ominaisuuksia, kuten arvoa tuottavat ja arvoa tuottamattomat 
toiminnat, materiaali- ja informaatiovirrat sekä helpottaa kommunikointia prosessien vä-
lillä. VSM-työkalun tärkeitä palasia ovat nykytilan kartoitus sekä tulevaisuuden tilan kar-
toitus. [Desai, 2014] 

Nykytilan kartoituksen tarkoituksena on saavuttaa selvä näkemys prosessien nykytilasta 
ja esiintyvistä hukista. Nykytilan kartoituksen avulla havaitaan kartoitettaviin prosessei-
hin kuuluvat tuottavat ja tuottamattomat toimet. Tulevaisuuden tilan kartoituksen tavoit-
teena on luoda arvovirta, jossa jokainen yksittäinen prosessi on yhteydessä asiakkaaseen 
joko jatkuvan virran tai Pull-työkalun muodossa. Tulevaisuuden tilan kartoituksessa py-
ritään myös eliminoimaan hukkien taustalla olevat syyt. [Desai, 2014] Kun nykytilan kar-
toitus on tehty ”Lean-symboleilla” ja prosessin hukat on tunnistettu, tulevaisuuden tavoit-
teen kartoittaminen aloitetaan yhdessä toimintasuunnitelman kanssa toimista, joiden 
avulla tavoite saavutetaan. Huomio kohdistetaan jokaisen tuotannollisen ja taloudellisen 
toiminnon arvoon, millä on merkittävää vaikutusta päätöksentekoprosessiin. [Lacerda, 
2016.] 

Monet organisaatiot, jotka ovat pyrkineet saavuttamaan ”Lean-muutoksen”, ovat havain-
neet, etteivät pelkät parannustoimet riitä, koska parannustoimet luovat usein vain paikal-
lisia parannuksia. VSM-työkalu ja arvovirran analysointi tehostavat parannustoimista 
saatavia hyötyjä tarjoamalla tavoitteita ja toteutussuunnitelmia, mitkä yhdistävät kaikki 
parannustoimet. [Rother, 1999] VSM-työkalua voidaan hyödyntää Lean-ajattelun käyt-
töönotossa sekä kuvaamaan toimintojen nykytilan ja halutun tulevaisuuden tilan eroja. 
VSM-työkalun avulla voidaan myös kehittää vaihesuunnitelma ja puuttua kehityskohtei-
siin. [Desai, 2014.] 
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Asfaltin tuotantoketju täyttää VSM-työkalun perusvaatimuksen, eli toistuvat tuotantopro-
sessit, joten se soveltuu asfaltin tuotantoketjun tehostamisen ja nykytilan kartoittamisen 
työkaluksi. VSM-työkalu kattaa kaikki tuotantoketjun prosessit ja niiden yksityiskohtai-
set tiedot, kuten raaka-ainekuljetukset asfalttiasemalle sekä asfaltin valmistusprosessin 
tiedot, jotka on rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. Tästä syystä VSM-työkalun ny-
kytilan kartoitusta ei voitu tehdä NCC Industry Oy:n asfaltin tuotantoketjusta. Kuvassa 
11 on esitelty VSM-työkalun tuotos kuvitteellisen asfaltin tuotantoketjun nykytilasta. 

Kuvassa 11 tarkastellaan yhden 35 tonnin kuorman suuruista jaksoa, joka leivitetään lo-
gistiikkakeskuksen pihalle, eli jaksoon ei kuulu työvaiheita jälkijyräyksen jälkeen. Ku-
vasta 11 nähdään, että siitä hetkestä, kun massan valmistaminen alkaa siihen hetkeen, kun 
se on levitettynä työmaalla, kuluu 2 tuntia ja 15 minuuttia. Kuvassa 11 on esitetty myös 
reitit, syklit ja tapa informaation kulkemiselle eri tahojen välillä. Yhtenäinen ohut sininen 
viiva tarkoittaa manuaalista informaation kulkua, eli henkilöiden välistä viestintää. Kat-
konainen sininen viiva tarkoittaa sähköistä automaattista informaation kulkua, eli esimer-
kiksi järjestelmiin tallentuvaa informaatiota. Yhtenäinen keskipaksu sininen viiva tarkoit-
taa materiaalitoimituksia asfalttiasemalle ja suurimmat siniset nuolet kuvaavat prosessien 
välissä tapahtuvia toimintoja.  
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Kuva 11 VSM-työkalun tuotos kuvitteellisesta asfaltin tuotantoketjun nykytilasta 
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Kuvassa 11 jaksoaika tarkoittaa aikaa, mikä osaprosessilta kuluu yhden tuotteen alusta 
loppuun valmiiksi saamiseen [Sixsigma D]; henkilömäärä tarkoittaa osaprosessin toimin-
nan vaatimaa henkilömäärää [Sixsigma D]; käytettävyys tarkoittaa aikaa, joka osapro-
sessi on työvuoron aikana mahdollisesti käytettävissä [Sixsigma D]; c/o vaihtoaika tar-
koittaa aikaa, joka kuluu massalajin vaihtamiseen laadusta toiseen [Sixsigma D]; uptime 
tarkoittaa osaprosessin toimintatodennäköisyyttä [Sixsigma D] ja hylky % tarkoittaa hyl-
kyprosentin keskimääräistä arvoa [Sixsigma D]. Esimerkiksi kuvan 11 levitysryhmän jak-
soaika on 67 minuuttia, johon sisältyvät massan levittämiseen asfaltinlevittimellä, käsi-
töihin sekä massan tiivistämiseen kuluvat ajat. Toisin sanottuna esimerkissä kuluu 67 mi-
nuuttia siitä, kun massa-auto saapuu työmaalle, että 35 tonnia asfalttimassaa on asiak-
kaalle luovutusvalmiina. 

4.7.4 Push/Pull-työkalu 

Rakennusteollisuudessa Push-työkalu tarkoittaa sitä, että suunnitelmat ja aikataulut työn-
tävät työvaiheita toteutusvaiheeseen [Sacks, 2009]. Perinteinen suunnittelu rakennusteol-
lisuudessa tapahtuu tunnistamalla työvaiheet ja niiden väliset riippuvuudet, minkä jälkeen 
suunnitellaan kunkin työvaiheen kesto sekä tarvittavat resurssit työvaiheen suoritta-
miseksi. Kokonaisaikataulu kasataan kriittisen polun menetelmää hyödyntäen laittamalla 
jokainen työvaihe taulukkoon työvaiheen aloitusajan mukaan. Toteutettavuuden kannalta 
oletetaan usein, että jokainen työvaihe alkaa aikaisimmalla mahdollisimmalla hetkellä, 
jotta koko projekti ei myöhästy eivätkä muut työvaiheet häiriinny. [Tommelein, 1998.] 
 
Työvaiheiden kestoon, laatuvaihteluihin sekä riippuvuuksiin liittyvien epävarmuuksien 
takia projektin työmaan aikataulu muuttuu työn edetessä. Näitä epävarmuuksia voidaan 
mallintaa PERT-menetelmällä (Program Evaluation and Review Technique). Kyseiset 
epävarmuudet esiintyvät vain suunnitteluvaiheessa, minkä takia epävarmuuksiin reagoi-
daan vasta niiden realisoituessa. Tällöin suunniteltuihin aikatauluihin ei päästä. [Tomme-
lein, 1998.] 
 
Pull-työkalussa tärkein näkökulma on tuottaa valmiita tuotteita tyydyttämään asiakkaan 
tarpeet optimoiden aika, laatu sekä kustannukset. Pull-nimitys tarkoittaa sitä, että prosessi 
käyttää resursseja vain sen verran kuin on välttämätöntä. Lisäksi käytetty resurssi valitaan 
siten, että prosessin tuotokset pitävät tuotantoketjussa taaempana olevat prosessit käyn-
nissä mahdollisimman tehokkaasti. [Tommelein, 1998.] 
 
Pull-työkalun on todettu tehostavan rakennusprosesseja. Se sopii hyvin nopeisiin projek-
teihin, joita on vaikea suunnitella tarkasti etukäteen. Pull-työkalu edellyttää reaaliaikaista 
tiedonkulkua työmaalta työmaan ulkopuolisille toiminnoille sekä työmaan ulkopuolisilta 
toiminnoilta työmaalle. Sopivasti valitut kulloinkin käytettävät resurssit mahdollistavat 
tuotantoketjun tehokkaamman toiminnan ja tuotantoketju tuottaa valmista tuotetta nope-
ammin kuin perinteisillä työkalulla. [Tommelein, 1998.] 
 
Pull-työkalun toimivuus edellyttää, että jokainen tuotantoketjuun kuuluva prosessi pystyy 
ja haluaa pystyä vastaamaan toistensa tarpeisiin koko projektin optimoimiseksi ilman jo-
kaisen prosessin omaa osaoptimointia. Jokaisen tuotantoketjuun kuuluvan prosessin pi-
täisi tulla hyvin läpinäkyväksi muille prosesseille, jolloin kaikki prosessit voivat nähdä 
toistensa tarpeet paremmin ja prosessit voisivat paremmin valmistautua palvelemaan toi-
sia prosesseja. Osaoptimoinnista koko projektin optimoimiseen siirryttäessä tarkastellaan 
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aliurakointisopimuksia usein uudelta näkökannalta sekä luodaan kannustusjärjestelmä tu-
kemaan siirtymää. [Tommelein, 1998] Hyvä esimerkki Pull-työkalusta on Last Planner -
työkalu [Sacks, 2009], joka esitellään seuraavassa kohdassa. 

4.7.5 Last Planner -työkalu 

Last Planner -työkalu on rakentamisen tuotannonohjaukseen 1990-luvulla kehitetty työ-
kalu, joka soveltuu suunnittelun ja ohjauksen tueksi lyhyellä aikavälillä, kuten esimer-
kiksi viikon jaksoille. Last Planner -työkalun perusajatus on varmistaa, että yksittäisen 
tehtävän alkaessa kaikki sen suorittamiseksi tarvittavat edellytykset ovat olemassa. [Kos-
kela, 2003]. Last Planner -työkalusta tuli suosittu ja käytetty Lean-työkalu melko nope-
asti, koska Last Planner -työkalun huomattiin tuovan projektien johtamiseen aikaisemmin 
perinteisestä johtamistavasta puuttunut työkalu. Last Planner -työkalun avulla huomattiin 
myös, ettei perinteisessä projektin johtamismallissa ollut tilaa tuotannonohjaukselle. 
[Ballard, 2003.] 
 
Last Planner -työkalun yksi tärkeimmistä osista on töiden vaihesuunnittelu, joka luo tär-
keän yhteyden työn järjestelyjen ja tuotannon hallinnan välille. Last Planner -työkalun 
yhteydessä työn järjestelyllä tarkoitetaan Lean-työn järjestelyä, eli tarkastellaan: miten 
työ tullaan tekemään, järjestellään projekti ja tuotantoketju yksityiskohtaisesti tuotan-
nosta kokoonpanoon sekä sisällytetään informaation ja materiaalin toimitustavat projek-
tin toimintasuunnitelmaan. [Ballard, 2003.] 
 
Vaihesuunnittelun tarkoituksena on luoda työvaihekohtainen suunnitelma arvonluonnin 
maksimoimiseksi kokonaissuunnitelman rajoissa. Vaihesuunnittelussa hyödynnetään 
ryhmätyöskentelyä, lopusta alkuun menetelmää sekä aikatauluriippuvuuksien tarkastelua 
avoimesti. Vaihesuunnitelman pitää olla sellaisessa muodossa, että kaikki työvaiheisiin 
kuuluvat henkilöt pystyvät ymmärtämään ja hyväksymään suunnitelman. Periaatteessa 
vaihesuunnittelulla luodaan tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan. [Ballard, 2003.] 
 
Vaihesuunnittelun ansiosta on mahdollista käyttää Last Planner-työkaluista yksityiskoh-
taisinta suunnitelmaa, eli viikkosuunnitelmaa. Viikkosuunnitelmaa käytetään tuotanto-
prosessin ohjauksessa ja toteutumisen seurannassa [Hamzeh, 2007]. Kun viikkosuunni-
telmaa käytetään työvaiheiden suunnitteluun, seurataan kahta pääkategoriaa: mitä koko-
naissuunnitelman mukaan pitäisi tehdä ja mille työvaiheille on aloittamisen edellytykset 
[Koskela, 2003]. Työviikon lopussa käydään viikkosuunnitelma läpi ja verrataan töiden 
toteutumia suunniteltuihin määriin. Tämän jälkeen tutkitaan syyt mahdollisiin viivästyk-
siin, minkä jälkeen niihin reagoidaan ja otetaan niistä opiksi. [Hamazeh, 2007.] 

Last Planner -työkalun sopivuutta asfaltin tuotantoketjuun voi havainnollistaa kuvitteel-
lisella esimerkillä asfalttiurakoitsijan aluetoimistosta. Asfalttiurakoitsija järjestää viikoit-
tain perjantai-iltapäivisin viikkopalaverin, mihin osallistuvat alueen työpäällikkö, alueen 
työmaapäälliköt sekä mahdollisuuksien mukaan työnjohtajat. Viikkopalaverissa suunni-
tellaan seuraavan viikon toteutettavat työkohteet, työkohteiden massan menekit ja laadut 
sekä työkohteiden levityksen aloitusajat. Tämän jälkeen viikkopalaverissa käydään läpi, 
miten työryhmät olivat edellisellä viikolla onnistuneet, jotta työskentelyn tehokkuutta 
voidaan jatkuvasti parantaa Lean-periaatteiden mukaisesti. 

4.7.6 Just-In-Time- työkalu 

Just-In-Time (JIT)-työkalun tarkoituksena on lyhentää tuotannon läpimenoaikaa sekä vä-
hentää työstöä odottavien materiaalien määrää tuotannon välivarastossa. Kun prosessi 
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tarvitsee materiaalia voidakseen toimia, niin edellinen prosessi toimittaa materiaalin juuri 
ajallaan. JIT-työkalun suurin hyöty kuitenkin on, että se pakottaa tuotannon vaihteluita 
jatkuvan kehittymisen ansiosta pienemmiksi. JIT-työkalu pyrkii myös siirtämään tuotan-
nonohjausta ennustetusta kysynnästä todelliseen kysyntään. [Ballard, 1995.] 

JIT-työkalua sovellettaessa tuotannon aikataulutus on tärkeä vaihe, koska aikataulutuk-
sella pyritään saavuttamaan mahdollisimman tasaiset tuotantomäärät sekä tarkemmat tuo-
tantotavoitteet suunnitellun ajanjakson edetessä. Riittävä tuotannon joustavuus, jolloin 
tuotanto voidaan sovittaa vastaamaan todellista kysyntää, saavutetaan kun varmistetaan, 
että tuotannolle on riittävät resurssit. [Ballard, 1995.] 

JIT-työkalun käyttö edellyttää, että esiintyvät ongelmat ratkaistaan, eikä siirretä ongelmia 
tai viallisia tuotteita tuotantoketjussa eteenpäin. Toyotalla käytäntö tuotantolinjan pysäyt-
tämisestä teki ongelmista läpinäkyvämpiä, jolloin ongelmien analysointi ja esiintymis-
syyn löytäminen korostuivat. Tämän ansiosta tuotantoprosessista tuli paljon sujuvampi, 
viallisia tuotteita tuotettiin vähemmän ja tuotantolinjan tuotos oli suurempi kuin ennen. 
[Ballard, 1995.] 

Valmistusteollisuudessa joustavuuden tarve syntyy ennustetun ja toteutuvan kysynnän 
erojen takia, sekä myös siksi, että tuotantolaitoksessa tuotetaan useampaa tuotetta. Yhden 
tuottetyypin valmistamiseen käytettävää aikaa minimoimalla lyhennetään tuotantolinjan 
reagointiaikaa muutoksiin, eli joustavuus paranee. Rakennusteollisuudessa tuotteita on 
vain yksi, eli työmaa, jolloin joustavuus tarkoittaa kykyä muuttaa suunnitelmia asiakkaan 
toiveiden mukaisiksi rakennusvaiheen aikana. [Ballard, 1995] Asfaltin tuotantoketjussa 
tuotteiden määrä riippuu näkökulmasta. Jos ajatellaan yksittäisen työmaan näkökulmasta, 
on tuotteita vain yksi. Jos ajatellaan asfalttiaseman näkökulmasta, on tuotteita useita, 
koska tuotteita ovat eri asfalttilaadut, joita työmaat tarvitsevat. 

Rakennusteollisuudessa on käytetty kahta eri varastotyyppiä tuotannon tasoittamiseksi, 
toinen on resurssivarasto ja toinen työstettävien tehtävien varasto, eli suunnitteluvarasto. 
Resurssivarastoja ovat varastoidut materiaalit, työkalut, tarvikkeet ja työvoima, mikä te-
kee resurssivarastoista tyypillisimmän varastotyypin rakennustyömailla. Suunnitteluva-
rastoja syntyy suunnittelun osana, kun suunnitellaan työtehtävien järjestys vain yksittäi-
sen prosessin tasaisen tuotannon kannalta. Suurissa rakennusprojekteissa rakentaminen 
aloitetaan usein ennen lopullisen suunnitelman valmistumista, mikä on suurentanut re-
surssivarastoja, joita on käytetty minimoimaan alihankkijan toimitusmäärien vaihteluiden 
vaikutuksia. Tämän tyyppinen resurssien varastointi ei helpota vaihtelun esiintymissyyn 
löytämistä, vaan vain hoitaa ongelmaa. Rakentamisen aloittaminen ennen kokonaissuun-
nitelman valmistumista lisää tarvetta suunnittelun nopeuttamiselle, mikä aiheuttaa huo-
nompia suunnitelmia, mikä johtaa virheisiin rakentamisvaiheessa. Lisäksi vaihteluiden 
minimoimiseksi käytettävät varastot ovat ajallisesti ja rahallisesti kalliita. Resurssivaras-
tot eivät pysty korvaamaan suunnitteluvarastoja, koska rakennustyömaan työvaiheet ovat 
materiaaleista riippuvaisia, mutta ne ovat myös riippuvaisia toisistaan. [Ballard, 1995.] 

JIT-työkalun tavoite on poistaa tuotantoprosessien väliset aika- ja materiaalivarastot ko-
konaan, jolloin ihannetilanteessa päästäisiin yhden tuotteen eräkokoihin. Edellä mainittua 
tavoitetta lähestyttäessä pitäisi ensin pystyä tunnistamaan vaihtelun ja epävarmuuden ai-
heuttajat. [Ballard, 1995] JIT-työkalu toimii tehokkaasti olosuhteissa, joissa koneisiin 
tehtävien muutosten määrää on merkittävästi vähennetty, jolloin voidaan tuottaa pienem-
piä yksittäisten osien eräkokoja tiheämmällä kiertoajalla. JIT-työkalun toimiminen edel-
lyttää myös, että tarkasteltavan työvaiheen jälkeen tulevat työvaiheet tasaavat tuotannon-



35 
 

vaihteluita, jotka aiheutuvat muista syistä kuin asiakkaiden kysynnästä, tasaisen aikatau-
lutuksen avulla. Jos tasaista aikataulutusta ei käytetä, pullonkauloja ilmestyy nopeasti 
tuotantoketjuun, mikä aiheuttaa varmuusvarastojen kerryttämisen koko tuotantoketjuun. 
[Womack, 2003.] 
 
JIT-työkalun soveltumista asfaltin toimitusketjuun voisi havainnollistaa kahdella kuvit-
teellisella esimerkillä. Ensimmäinen esimerkki kuvaa tilannetta, missä asiakas ja urakoit-
sija ovat sopineet kadun päällysteen uusimisesta. Työn valmistumisajankohta on sovittu 
asiakkaan kanssa. JIT-työkalun mukaan levitystyö suunnitellaan tehtäväksi siten, että 
katu on liikennöitävässä kunnossa juuri silloin, kun asiakkaan kanssa on sovittu. Kyseisen 
kadun levitystyö suunnitellaan tehtäväksi siis viimeisenä mahdollisena päivänä ennen 
työkohteen luovutusta.  

Toinen esimerkki kuvaa levitystyötä, jossa asfalttimassa-autojen porrastamisiin hyödyn-
netään JIT-työkalua. Uusi massa-auto saapuu työmaalle viimeisellä ajan hetkellä, millä 
se ehtii vielä siirtyä asfaltinlevittimen eteen ja aloittaa kuorman purkamisen juuri ennen, 
kuin edellinen kuorma on levitetty. 

4.7.7 Five why’s -työkalu 

Five why’s -työkalu on laadunhallintamenetelmä ongelmien juurisyiden selvittämiseksi 
[Tsao, 2004]. Sen tavoitteena on kehittää organisaatiota tai työryhmää osallistamalla 
työntekijöitä. Five why’s -työkalun perusajatus on hyvin yksinkertainen, eli ongelman 
juurisyyn selvittämiseksi pitää esittää kysymys ”Miksi?” vähintäänkin viisi kertaa [Tsao, 
2004]. Kun juurisyy on selvitetty, voidaan siihen reagoida, jolloin estetään saman ongel-
man uudelleen esiintyminen [Tsao, 2004]. Miksi?-kysymysten määrä, viisi, on valittu sat-
tumanvaraisesti, mutta se usein riittää juurisyyn löytymiseksi [Mahto, 2008]. Five why’s 
-työkalua käytetään myös työturvallisuuden yhteydessä, missä sen avulla selvitetään ta-
paturmien juurisyitä, jotta tapaturmia voitaisiin tulevaisuudessa välttää paremmin. 

Five why’s -työkalun käyttöä asfaltin tuotantoketjun toiminnassa voidaan havainnollistaa 
esimerkillä, mikä toistuu todellisuudessa usein. Asfaltin levitysryhmän työt alkavat kak-
sikymmentä minuuttia suunnitellun aloitusajan jälkeen ja myöhästymisen syy halutaan 
selvittää. Asian osaiset kokoontuvat yhteen, minkä jälkeen aloitetaan Five why’s -ana-
lyysi esittämällä kysymys ”Miksi levitystyö alkoi myöhässä?”. Kuvitteellisen tilanteen 
Five why’s -analyysi on esitelty taulukossa 6. 
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Taulukko 6 Kuvitteellisen tilanteen Five whys -analyysi 

Miksi levitystyö alkoi myöhässä? Levitystyö alkoi myöhässä, koska työmaalla ei ol-
lut asfalttimassaa, jota levittää. 

Miksi työmaalla ei ollut asfalttimassaa, jota levit-
tää? 

Asfalttimassaa ei ollut työmaalla, koska ensim-
mäinen massa-auto saapui myöhässä työmaalle. 

Miksi ensimmäinen massa-auto saapui myöhässä 
työmaalle? 

Ensimmäinen massa-auto saapui myöhässä työ-
maalle, koska suunniteltu aika siirtymälle asfaltti-
asemalta työmaalle ei ollut riittävän pitkä. 

Miksi suunniteltu aika siirtymälle asfalttiasemalta 
työmaalle ei ollut riittävän pitkä? 

Suunniteltu aika siirtymälle ei ollut riittävän pitkä, 
koska suunnitellulla kuljetusreitillä oli aamuruuh-
kaa.  

Miksi massa-auto ei käyttänyt jotain toista reittiä? Massa-auto ei käyttänyt toista reittiä, koska aa-
muruuhkaa ei osattu ottaa huomioon. 

Taulukon 6 kuvitteellisen Five why’s -työkalun lopputulos on, että levitystyön aloitus 
myöhästyi, koska työmaalle ensimmäisenä saapuva massa-auto myöhästyi aamuruuhkan 
aiheuttaman ennakoitavissa olevan esteen takia. Jatkuvan oppimisen periaatetta sovelta-
malla työnjohtaja oppii työkalun Five why’s -tuloksen ansiosta, että tulevaisuudessa 
massa-autolle suunnitellaan pitempi matka-aika aamuruuhkan aikaan. 

4.7.8 Construction Process Analysis -työkalu 

Construction Process Analysis -työkalun (CPA) yleisiä analyysitekniikoita ovat proses-
sikaaviot ja työnkulkukaaviot. Nämä kartat ja kaaviot on standardoitu Japanissa (JIS Z 
8206) ja ne kuvaavat hyvin prosessin etenemistä sekä helpottavat löytämään nopeasti pro-
sessin kulussa mahdollisesti olevan ongelman. Symbolit on jaettu perus-symboleihin ja 
täydentäviin symboleihin. Perus-symboleihin kuuluu kuusi symbolia, jotka ovat käyttö, 
kuljetus, varasto, viivästykset, määrien tarkastelu ja laaduntarkastelu. Prosessikaavioon 
kirjataan jokainen rakennusvaihe, mutta siihen voidaan myös kirjata ryhmän, yksikön, 
osaston sisäisiä tai osastojen välisiä henkilö- tai materiaalivirtoja. CPA-työkalu on hyvin 
yksinkertainen työkalu, jota kaikki henkilöstöryhmät pystyvät hyödyntämään. Myös työ-
maalla työntekijät voivat osallistua analysointiprosesseihin. CPA-työkalun ehkä suurin 
hyöty on, että se näyttää rakennustyömailla esiintyvät heikot työvaiheet sekä hukan. [Lee, 
1999.] 

CPA-työkalun tuotoksia voidaan esittää graafisesti, jotta nähtäisiin helposti halutun pro-
sessin edistyminen. Tietoa on helppo kerätä CPA-työkalua varten tarkkailemalla proses-
sin etenemistä ja kaikki saadut tiedot voidaan hyödyntää suunnitelman parantamisessa. 
CPA-työkalun hyödyntäminen ei vaadi suuria valmisteluja tai työkaluja, vaan kehitys-
suunnitelma voidaan tehdä nopeasti paikan päällä. CPA-työkalun etuna on myös se, että 
se mahdollistaa projektien välisen vertailun, jolloin saadaan tuloksia, joita ei perinteisellä 
kustannusanalyysillä ole mahdollista saavuttaa. [Lee, 1999.] 
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CPA-työkalu sopii hyvin turhasta prosessoinnista, ihmisten siirtymisistä, materiaalien 
siirtymisistä sekä odotusajoista aiheutuvien hukkien tunnistamiseen. Kun hukka aiheutuu 
vioista, ylituotannosta tai asiakkaan toiveiden täyttämättä jättämisestä, CPA-työkalu ei 
ole kovinkaan hyvä työkalu hukan tunnistamiseen. CPA-työkalu ei myöskään sovellu 
prosessin sisäisen tehokkuuden tai odotusaikojen mittaamiseen, koska CPA-työkalu tar-
vitsema tieto olisi niin yksityiskohtaista, ettei sen mittaaminen olisi kannattavaa. [Lee, 
1999.] 

4.8 Lean-työkalujen hyödyntäminen ja hyödyt rakennusteolli-
suuden toimitusketjuissa nykyisin 

Skanska Asfaltti Oy:ssä oli vuonna 2012 käytössä Lean-ajatteluun pohjautuva tuotannon 
toimintatapa. Toimintatapa koostui kolmesta komponentista, jotka olivat ajattelutapa, 
työkalut tuotannon suunnittelemiseen sekä viikkorutiinit. Skanskassa käytetty ajattelu-
tapa pohjautui Lean-periaatteisiin, kuten jatkuvaan oppimiseen, ja oppimisprosessiin 
osallistettiin johdon lisäksi myös työntekijät sekä aliurakoitsijat. Tuotannon suunnitte-
lussa käytettäviä työkaluja ovat viikkosuunnitelma, sen valvonta sekä Five Why’s -työ-
kalu. Viikkorutiinit koostuivat viikkosuunnitelman julkaisemisesta, mahdollisesta Five 
why’s -työkalun analyysistä sekä kolmesta palaverista: viikko-, valmisteleva tuotanto- 
sekä tuotantopalaverista. [Lipponen, 2012.] 

Intialaisen Patilin (2016) tekemässä tutkimuksessa tutkittiin JIT-työkalun käyttöönoton 
tuomia hyötyjä erääseen tienrakennusprojektiin. Tutkimuksessa todettiin, että JIT-työka-
lun ansiosta tutkitun tienrakennusprojektin kokonaiskustannukset olivat 5% pienemmät 
ja projekti toteutettiin 21 päivää nopeammin kuin perinteisiä menetelmiä käyttämällä. 
[Patil, 2016]. 

Iso-Britannialaisen Ogunbiyi (2013) tekemässä tutkimuksessa kysyttiin 70 vapaaehtoi-
selta rakennusalan 100 huippuyrityksen joukkoon kuuluvalta yritykseltä, käytetäänkö 
yrityksessä Lean-työkaluja ja jos käytetään, niin mitä hyötyjä työkalujen käytöstä on 
saatu. Tutkimuksen tulokset käytetyimpien Lean-työkalujen ja tärkeimpien hyötyjen 
osalta esitellään taulukossa 7 ja taulukossa 8. 

Taulukko 7 Iso-Britanniassa käytössä olevat Lean-työkalut Ogunbiyin tutkimuksen mukaan. 
[Ogunbiyi, 2013.] 

1 Just-in-time 9 Total prevent maintenance 

2 Visualisation tool 10 First run studies 

3 Daily  huddle meetings 11 Last planner 

4 Value analysis 12 Concurrent engineerign 

5 Value stream mapping 13 Pull approach 

6 Total quality management 14 Kanban 

7 Fail safe for quality 15 Kaizen 

8 5S 16 Six Sigma 
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Taulukko 8 Koetut hyödyt Lean-työkaluista Ogunbiyin tutkimuksessa. [Ogunbiyi, 2013.] 

1 Improved corporate image 8 Reduced cost and lead 
time 

2 Increased productivity 9 Improvement in health and 
safety 

3 Reduction in waste 10 Improvement in environ-
mental quality 

4 Reduction in energy con-
sumption 

10 Reduction in water usage 

5 Improvement in sustaina-
ble innovation 

12 Increased sustainable com-
petitive advantage 

6 Improved process flow 13 Increased compliance with 
customers’ expectation 

7 Reduction in material 
usage 

14 Increased employee mo-
rale and commitment 

Iso-Britanniassa tehtyjen tutkimuksien mukaan rakennustöistä uudestaan tehtävin töiden 
osuus on jopa 30 % tehdystä työstä ja työntekijöiden tehokkuus on vain noin 40-60 % 
mahdollisesta tehokkuudesta. Työtapaturmien osuus kokonaiskustannuksista on jopa 3-6 
% ja materiaalihukkaa on vähintäänkin 10 %. Australiassa uudelleen tehtävän työn osuus 
rakennusprojekteissa on jopa 35 % projektin kokonaiskustannuksista ja 50 % budjetin 
ylittävistä kustannuksista. Australian rakennusteollisuuden heikon tuottavuuden tärkein 
yksittäinen tekijä on uudelleen tehtävä työ. Rakennusalalla on vaikea mitata kaikkia huk-
kia, mutta silti on arvioitu esiintyvän erittäin paljon hukkaa tai arvoa tuottamattomia työ-
vaiheita. Muutamat rakennusteollisuuden hukista tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että 
hukan osuus tuotantokustannuksista on hyvin korkea. [Aziz, 2013.]  
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5 Kerätyn datan arviointia  

5.1 Miksi mittauksia tehdään? 

NCC Industry Oy:ssä on käytössä NCC:n johtamistapa, joka on käytössä koko NCC kon-
sernissa. NCC:n johtamistapaan kuuluu olennaisesti se, että esimiesasemassa olevien 
henkilöiden pitää seurata ja varmistua siitä, että heidän alaistensa tekemät työt edistyvät. 
[NCC Intranet, 2017] Mittauksia tehdään NCC Industry Oy:ssä myös siksi, että mittauk-
sista saatavien lähtöarvojen avulla voidaan todentaa se, miten tehdyistä töistä on suoriu-
duttu. Mittauksia tehdään myös Lean-ajattelun mukaisesti siksi, että tekemistä pitää voida 
mitata, jotta tekemisestä suoriutumista voidaan arvioida ja antaa palautetta, jolloin voi-
daan jatkuvasti kehittyä. 

5.2 Lähtöarvot, seurannat ja niiden tekotavat 

5.2.1 Lähtöarvot 

NCC Industry Oy:ssä edistymisten seurantoja varten lähes kaikkiin työkoneisiin sekä tuo-
tantoketjussa työskenteleviin massa-autoihin on asennettu seurantalaitteistot. Nykyisillä 
seurantalaitteistoilla voidaan mitata neljä eri parametria sekä sijaintia. Mitattujen para-
metrien arvot tallentuvat TrackUnit-järjestelmään silloin, kun jonkun parametrin arvo tai 
sijainti muuttuu. TrackUnit-järjestelmästä voidaan kerätä haluttujen parametrien arvot 
seurantaraporttien tekemistä varten. [Tuohino & Marttinen, 2017.] 

NCC Industry Oy:n asfalttidivisioonassa on käytössä myös levitysraportointi, missä jo-
kaisesta levitysryhmästä yksi nimetty henkilö, useimmiten perämies, kirjaa työvuoron 
päätteeksi työvuoron aloitus- ja päättymisajan, tehdyt tunnit jokaisen työryhmän jäsenen 
osalta, työkohteittain toteutuneet asfalttimassojen määrät laatuineen sekä vuoron aikana 
tehdyt työkohteet. Täytetyt raportit lähetetään pienalueen työmaainsinöörille, joka tarkas-
taa raporttien informaatioiden oikeellisuudet. Työvuorojen raportoidut massamäärät ja 
aikatiedot tallentuvat DWH-järjestelmään. [Tuohino & Marttinen, 2017.] 

Asfalttikausilla 2016 ja 2017 NCC Industry Oy:n asfaltin levitystöiden suunnitelmat teh-
tiin Plantavla-järjestelmässä, josta voitiin kerätä suunnitellut aloitusajat sekä massamää-
rät. Asfalttikausilla 2016 ja 2017 asfaltinlevittimistä mitattiin antureilla kahta eri para-
metria sijainnin lisäksi. Ensimmäisen mitattavan parametrin avulla mitattiin aikaa ja het-
kiä, milloin asfaltinlevitin levitti asfalttimassaa. Ensimmäistä parametria mittaavan antu-
rin kytkentä vaihteli hieman levittimen tyypin ja varusteiden mukaan. Toisen mitattavan 
parametrin avulla mitattiin aikaa ja hetkiä, milloin asfaltinlevittimessä oli virta päällä. 
Aloitusaikaseurannan tekemisessä hyödynnettiin vain ensimmäistä parametria ja lopetus-
aikojen seurannassa hyödynnettiin molempia parametreja. Tässä diplomityössä ei seu-
rattu säännöllisesti muiden levitystyömaakoneiden mitattuja parametreja, koska niiden 
toiminta oli rajattu tämän diplomityön ulkopuolelle. 

Asfalttikaudella 2016 kerättiin levitysryhmien aloitusaika- ja massatilausseurantaan tar-
vittavia lähtötietoja sekä massa-autojen lähtöaikoja asfalttiasemalta. Asfalttikauden 2016 
levitystöiden toteutuneet aloitusajat, massamäärät sekä ensimmäisten massa-autojen saa-
pumisajat levitystyömaille oli kerännyt lähtötietotiedostoon työmaainsinööri Katja Ran-
tanen NCC Industry Oy:stä, mutta lähtöarvoista ei ollut tehty sisäiseen jakeluun vertailuja 
tai yhteenvetoja. Asfalttikaudella 2017 kerättiin aloitusaika- ja massatilausseurantoihin 
tarvittavien lähtötietojen lisäksi ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -
seurantaan, työvuorojen päättymisaika -seurantaan sekä levitystöiden työtehoseurantaan 
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tarvittavia lähtöarvoja. Lähtöarvot kerättiin koko Suomen alueelta lukuun ottamatta työ-
vuoron päättymisaikaseurantaa, jonka lähtöarvot kerättiin vain tarkasteltavan tulosalueen 
yhdeltä pienalueelta. 

5.2.2 Työtehoseuranta 

Levitystöiden työtehoseurannan tekeminen on tärkeimpiä seurantojen tuloksista. Työte-
hoseurannan tuloksista nähdään nopeasti, jos jonkin levitysryhmän toiminnassa on ongel-
mia. Aloitusaika-, massatilaus- ja ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta - 
seurannat kertovat mahdollisia syitä työtehoseurannan heikolle tulokselle. Työtehoseu-
ranta tehdään vertaamalla levitystyön laskennallista työtehoa sen toteutuneeseen tehoon 
kaavan 1 mukaisesti. 

𝑇𝑜𝑡𝑒𝑢𝑡𝑢𝑛𝑢𝑡 𝑡𝑦ö𝑡𝑒ℎ𝑜

𝐿𝑎𝑠𝑘𝑒𝑛𝑛𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑦ö𝑡𝑒ℎ𝑜
= 𝑡𝑦ö𝑡𝑒ℎ𝑜𝑠𝑢ℎ𝑑𝑒                        Kaava 1 

Työteho-seurannan työtehosuhteen tavoitearvo on yksi tai suurempi. Työtehoseurantaa 
hyödynnetään aina toimitusjohtajasta työmaapäälliköihin asti kaikilla organisaatiota-
soilla. Työtehoseurannan prosessikaavio on esitelty kuvassa 12.  
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Kuva 12 Työteho-seurannan prosessikaavio. 

Kuvasta 12 nähdään, että työtehoseurantaa tehdään kahdella eri pituisella seurantajak-
solla. Kuvan 12 vasemman puoleisessa prosessin osassa ylempi johto, johon kuuluvat 
esimerkiksi toimitusjohtajan ja tulosaluepäällikön väliset organisaatiotasot, seuraa työ-
teho-seurannan työtehosuhteen keskiarvoja kuukausittain. Keskiarvojen avulla seurataan 
koko Suomen alueen kokonaiskuvaa ja varmistutaan, että kuvan 12 oikeanpuoleinen pro-
sessi toimii oikein. Kuvan 12 oikean puoleisessa prosessin osassa pienalueiden päälliköt 
sekä työmaapäälliköt seuraavat levitystyömaiden työtehoseurannan tuloksia päivittäin.  
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Kuten kuvasta nähdään, prosessikaavio on sama molemmilla puolilla, mutta toiminnat 
eroavat hieman toisistaan.  

Kuvan 12 molemmilla puolilla on samat päätöksen tekovaiheet työtehoseurannan tulok-
sille. Jos työtehoseurannan tulos on yksi tai suurempi, annetaan positiivista palautetta on-
nistuneesta suorituksesta. Jos työtehoseurannan tulos on alle yksi, aloitetaan kohdassa 
4.7.6 esitellyn Five Why’s -työkalun mukainen menettely. Kuvan 12 vasemmanpuolei-
sessa prosessissa tulosalueen päällikkö käy pienalueen aluepäällikön kanssa Five Why’s 
-menettelyn läpi aluepalavereissa, kun oikeanpuoleisessa prosessissa Five Why’s -menet-
telyn käyvät läpi pienalueen aluepäällikkö ja työmaapäällikkö. Five Why’s -menettelyn 
jälkeen käydään läpi tehdyt toimenpiteet juurisyiden poistamiseksi ja tarvittaessa pääte-
tään uusista toimenpiteistä, minkä jälkeen toimenpiteet toteutetaan levitystyömailla. Tä-
män jälkeen tarkastetaan, olivatko tehdyt toimenpiteet toimivia. Jos toimenpiteet olivat 
toimivia, ne tallentuisivat paras käytäntö -tietokantaan. Jos tehdyt toimenpiteet eivät ol-
leet toimivia, aloitetaan juurisyiden ja oikeiden korvaavien toimenpiteiden etsiminen Five 
Why’s -menetelmällä uudestaan.  

Esimerkiksi, jos tulosalueen päällikkö huomaa, tai saa tiedon maajohtajalta, että hänen 
tulosalueensa jollain pienalueella jäädään työtehosuhteiden keskiarvojen osalta alle yh-
den, niin tulosalueen päällikkö käy aluepalaverissa pienalueen aluepäällikön kanssa läpi 
Five Why’s -menettelyn kuvan 12 vasemman puolisen prosessin mukaisesti. Kun menet-
telyn avulla on löydetty työtehosuhdetta alentavat juurisyyt, päätetään toimet juurisyiden 
poistamiseksi. Jos parhaat käytännöt -tietokannassa löytyy jollain toisella Suomen piena-
lueella toiminut toimenpide löydetyille juurisyille, tulosalueen päällikkö kertoo sen pie-
nalueen aluepäällikölle. Tämän jälkeen aluepäällikkö käy korjaustoimenpiteet läpi työ-
maapäällikön kanssa, minkä jälkeen työmaapäällikkö huolehtii, että korjaustoimenpiteet 
toteutetaan käytännössä. Tämän jälkeen pienalueen päällikkö suorittaa päivittäin kuvan 
12 oikeanpuoleista prosessia työmaapäällikön kanssa. 

Vertailukelpoisen työteho-seurannan perusedellytyksiä ovat yhdenvertaiset laskentame-
netelmät vertailun alueella, realistisesti lasketut levitystehot sekä realistisesti tehdyt tar-
jouslaskelmat. Jos laskennan tekotavoissa on eroja, ne vääristävät työtehoseurannan tu-
loksia. 

5.2.3 Aloitusaikaseuranta 

Aloitusaikaseurannan avulla voidaan havaita myöhästymiset levitystöiden aloituksissa. 
Aloitusaikaseurannan tekeminen on tärkeää, koska levitystyöt suunnitellaan siten, että 
työvuorot käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi. Jos aloitus myöhästyy, 
siitä aiheuttuu hyvin usein ylitöitä, eli levitysryhmältä kuluu levitystyön tekemiseen pi-
dempi aika kuin oli suunniteltu. Tästä syystä aloitusajoista myöhästymiset vaikuttavat 
suoraan levitystyön toteutuneeseen tehoon, mikä havaitaan työtehoseurannan avulla. Yh-
den asfalttiryhmän 100 %:n ylityötunti kustantaa kaikki muuttuvat kustannukset yhteen-
laskettuina noin 1000 €/h. Kaikki ylityötunnit, jotka aiheutuvat levitystyön suunnitellusta 
ajasta myöhästymisestä, ovat tarpeettomia ja niitä pitäisi pyrkiä välttämään. 

Asfalttikauden 2016 osalta aloitusaikaseuranta suoritettiin Rantasen lähtötietotiedoston 
pohjalta. Lähtötietotiedostosta kerättiin levitystöiden suunnitellut aloitusajat ja toteutu-
neet levitystöiden aloitusajat, minkä jälkeen niitä vertailemalla saatiin selville, miten hy-
vin levitysryhmät pysyivät suunnitelluissa aloitusajoissa. Osassa työvuoroista oli muu-
tettu levitystyön aloitusaikaa ilman, että sitä oli vaihdettu Plantavla-järjestelmään, minkä 
takia näitä työvuoroja ei otettu mukaan laskelmiin. Osassa työvuoroista levitystyö oli 
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aloitettu ilman asfaltinlevitintä, jolloin levitystyön mitattu aloitusaika ei ollut oikea, joten 
näitäkään työvuoroja ei otettu mukaan tarkasteltuun aineistoon. 

Asfalttikaudella 2017 seurantojen tekemiseen varatulla ajanjaksolla aloitusaikaseurantaa 
tehtiin päivittäin ja levitystyö tulkittiin alkaneeksi samalla tavalla kuin asfalttikaudella 
2016. Levitystyö tulkittiin alkaneeksi TrackUnit-ohjelmaan kirjautuvalla ajanhetkellä, 
jolloin asfaltinlevittimen ensimmäinen parametri sai yhtäjaksoisesti riittävän pitkään ar-
von ”Päällä”.  

5.2.4 Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seuranta 

Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seurannan (emla-seuranta) avulla 
voidaan havaita työmaiden ensimmäisten massa-autojen mahdolliset myöhästymiset. Jos 
massa-autot myöhästyvät ja myöhästelyt ovat usein eri suuruisia, on massa-auton siirty-
mälle asfalttiasemalta levitystyömaalle hyvin vaikea suunnitella aikaa. Massa-autojen 
myöhästyminen suunnitellusta ajasta vaikuttaa usein levitysryhmän aloitusajassa pysy-
miseen, mikä aiheuttaa kohdassa 5.2.3 kuvattuja ongelmia. 

Asfalttikauden 2016 emla-seurannassa ensimmäisen auton tulkittiin saapuneen työ-
maalle, kun Focus-ohjelmistosta haettuun lähtöaikaan asfalttiasemalta lisättiin arvioitu 
matka-aika asfalttiasemalta levitystyömaalle. 

Asfalttikaudella 2017 emla-seurantaa suoritettiin lähes samalla tavalla kuin asfalttikau-
della 2016. Seurannan tekeminen poikkesi siten, että matka-ajan arviointia asfalttiase-
malta työmaalle ei tehty. Tämän lisäksi asfalttikaudella 2017 toteutunutta lähtöaikaa as-
falttiasemalta verrattiin suunniteltuun lähtöaikaan asfalttiasemalta, kun asfalttikaudella 
2016 vertailu tehtiin levitystyön alkamisaikaan. Seurannassa otettiin huomioon vain jo-
kaisen työvuoron ensimmäinen massa-auto, koska kaikkien massa-autojen lähtöaika-seu-
rannan tekemiseen olisi kulunut niin paljon aikaa, että sen tekeminen niin kattavasti kat-
sottiin tarpeettomaksi tämän diplomityön kannalta. 

Asfalttikaudelle 2017 emla-seurannan toteuttamistapa päätettiin muuttaa, koska ensim-
mäisille massa-autoille suunnitellaan lähtöajat ja toteutuneet lähtöajat saadaan Focus-jär-
jestelmästä. Näin on lähtöaika-seurannan tekeminen tarkempaa ja uudella tavalla toteute-
tun seurannan avulla on mahdollista havaita mahdollisia massa-autojen matka-aikojen 
suunnitteluun liittyvien hukkien juurisyitä paremmin. Asfalttikauden 2017 emla-seuran-
nan tekotavan muutosten takia, ei asfalttikausien 2016 ja 2017 tuloksia voi emla-seuran-
nan osalta verrata keskenään. 

5.2.5 Massatilausseuranta 

Massatilausseurannan tekeminen on tärkeää, koska sen avulla havaitaan suunnittelutyön 
tarkkuus. Jos suunnittelutyö on epätarkkaa ja tilattuja massamääriä muutetaan useasti päi-
vän aikana, vaikuttaa se asfalttiaseman tuotannon suunnitteluun. Kun asfalttiasema ei 
pysty suunnittelemaan tuotantoaan riittävän pitkälle eteenpäin, syntyy aseman tuotantoon 
massalaatujen vaihdoista aiheutuvia katkoksia. Kun katkoksia syntyy riittävästi, alkaa se 
hidastaa levitysryhmien asfalttimassan saantia, jolloin levitysryhmät joutuvat odottamaan 
asfalttimassaa. Kun levitysryhmä joutuu odottamaan asfalttimassaa, suunnitellun työn te-
kemiseen kuluu pidempi aika, jolloin levitysryhmä joutuu tekemään ylitöitä, jotka vai-
kuttavat toteutuneeseen työtehoon. 
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Asfalttikaudella 2016 suunnitellut massamäärät oli haettu Plantavla-järjestelmästä ja to-
teutuneet massamäärät oli haettu DWH-järjestelmästä, minkä jälkeen ne oli syötetty läh-
tötietotiedostoon. Tämän jälkeen näistä lähtötietotiedoston arvoista laskettiin massati-
lausseuranta.  

Asfalttikaudella 2017 massatilausseurannassa haettiin päivittäin Plantavla-järjestelmästä 
jokaiselle levitysryhmälle suunniteltu levitettävän massan määrä saman päivän työvuo-
rolle. Toteutuneet massamenekit haettiin joka tiistai DWH-järjestelmästä, minkä jälkeen 
suoritettiin edellisen viikon massatilausseuranta yhdellä kerralla. Toteutuneet massati-
laukset haettiin vain tiistaisin, koska levitysryhmien piti päivittää perjantain massamene-
kit viimeistään maanantaina aamupäivällä, minkä jälkeen kirjatut massamäärät kirjautui-
vat yöllä suoritettavassa päivityksessä DWH-järjestelmään. Levitysryhmien olisi pitänyt 
raportoida päivittäin työvuoron päätteeksi kaikki työvuoron toteutumainformaatiot. Seu-
rantaa tehtäessä kävi kuitenkin ilmi, että levitysryhmien työvuorojen toteutumainformaa-
tioiden kirjaamiskäytännöissä oli paljon vaihtelua yhtenäisestä ohjeistuksesta huolimatta, 
minkä takia massatilausseuranta tehtiin koko viikolle pelkästään tiistaisin. 

5.2.6 Lopetusaikaseuranta 

Levitysryhmät täyttävät työvuoron aloitus- ja lopetusajat itse päiväkirjaraporttiin. Lope-
tusaikaseurannan tekemisellä havaitaan, jos päiväkirjaraporttiin kirjataan enemmän tun-
teja kuin niitä todellisuudessa on tehty. Ylimääräiset tunnit vaikuttavat myös suoraan le-
vitystyön työtehon arvoon. 

Lopetusaikaseurannassa seurattiin asfalttikaudella 2017 levitysryhmien levitystyön päät-
tymistä, levittimen ensimmäisen ja toisen parametrin informaatioita sekä päiväkirjara-
porttiin työryhmän kirjaamaa levitysvuoron lopetusaikaa. Lopetusaikaseurannan yhtey-
dessä tarkistettiin satunnaisesti liimaruiskun työskentelyparametreja silloin, kun asfaltin-
levittimen sammuttamisen ja päiväkirjaraporttiin kirjatun työvuoron päättymisajan välillä 
oli suuri ero. Lopetusaikaseurannasta ei voi esittää varsinaisia tuloksia, koska lopetusai-
kaseurantaa ei ole aikaisemmin tehty, eikä siitä saa kerättyä havainnollistavaa taulukkoa 
kerättyjen tulosten hajanaisuuden takia. 

5.3 Tarkasteltavat alueet 

NCC Industry Oy:n Suomen asfalttidivisioona on jaettu muutamaan tulosalueeseen, joi-
den jakamisperusteena on käytetty maantieteellisiä sijainteja sekä työmaatyyppejä. Osa 
tulosalueista on jaettu useampaan pienempään alueeseen, joilla toimii yksi tai useampi 
levitysryhmä. Asfalttikaudella 2016 koko aineisto oli kerätty yhden tulosalueen yhdeltä 
pienalueelta. Asfalttikaudella 2017 aineistoa kerättiin koko Suomen alueelta aloitusaika- 
ja massatilausseurantojen osalta. Tämän lisäksi asfalttikaudella 2017 kerättiin aineistoa 
yhdeltä tarkasteltavalta pienalueelta asfaltin levitysryhmien lopetusaika- sekä massa-au-
tojen lähtöaika asfalttiasemalta-seurannan tekemiseen. 
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5.4 Asfalttikausi 2016 

5.4.1 Aloitusaikaseuranta 

Asfalttikauden 2016 aloitusaikaseurannan tulokset on kerätty taulukkoon 8. 

Taulukko 9 Levitystyön aloitusaikojen pitävyys asfalttikaudella 2016 kuuden levitysryhmän osalta. 

Taulukkoon 8 on koottu aloitusaikojen pitävyyksien määrät, mitkä on jaettu kuuteen ka-
tegoriaan sen mukaan, myöhästyttiinkö suunnitellusta aloitusajasta ja myöhästymisen 
määrän mukaan. Kuten taulukosta 8 huomataan, 82,5 % kaikista levitysryhmien aloituk-
sista myöhästyi, joten tälle diplomityölle asfaltin tuotantoketjun tehostamiseksi on ollut 
selvästi tarvetta. 

Taulukosta 8 nähdään myös, että otoskokojen määrät vaihtelevat todella paljon ryhmien 
väleillä. Otoskoko/aloitukset -tunnusluku kuvaa otosten määrää suhteutettuna tehtyihin 
työvuoroihin. Työvuorojen määrä laskettiin ryhmäkohtaisesti asfalttikauden aloituksesta 
asfalttikauden päätökseen, minkä lisäksi aloitusten määristä poistettiin lomat, palkalliset 
vapaapäivät sekä yövuorojen jälkeiset vapaat. Kuten taulukosta 8 nähdään, kaikkien ryh-
mien otoskoko/aloitukset -tunnusluku on alle 70 % ja koko alueen otoskoko/aloitukset -
tunnusluku on vain 36,4 % 

Levitysryhmä 
Ajallaan 
tai etu-
ajassa 

Myö-
hässä 
0-10 
min 

Myö-
hässä 
10-20 
min 

Myö-
hässä 20-

30 min 

Myö-
hässä 30-

50 min 

Myö-
hässä yli 
50 min 

Otos 
koko 

Otos-
koko/aloi-

tukset 

Levitys 1 
20 14 25 16 19 8 

102 69 % 20 % 14 % 25 % 16 % 19 % 8 % 

Kumulatiivisesti 20 % 33 % 58 % 74 % 92 % 100 % 

Levitys 2 
17 22 16 14 11 11 

91 68 % 19 % 24 % 18 % 15 % 12 % 12 % 

Kumulatiivisesti 19 % 43 % 60 % 76 % 88 % 100 % 

Levitys 3 
9 8 3 2 2 0 

24 23 % 38 % 33 % 13 % 8 % 8 % 0 % 

Kumulatiivisesti 38 % 71 % 83 % 92 % 100 % 100 % 

Levitys 4 
0 0 0 1 0 0 

1 1 % 0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

Kumulatiivisesti 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 

Levitys 5 
5 3 6 5 6 6 

31 20 % 16 % 10 % 19 % 16 % 19 % 19 % 

Kumulatiivisesti 16 % 26 % 45 % 61 % 81 % 100 % 

Levitys 6 
1 2 11 5 15 14 

48 34 % 2 % 4 % 23 % 10 % 31 % 29 % 

Kumulatiivisesti 2 % 6 % 29 % 40 % 71 % 100 % 

Yhteensä 18 % 17 % 21 % 15 % 18 % 13 % 297 36 % 
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5.4.2 Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seuranta 

Levitystöiden myöhästymisiin vaikuttaa olennaisesti ensimmäisen massa-auton saapu-
misaika työmaalle, koska jos massa-auto ei ole riittävän ajoissa levitystyömaalla, ei levi-
tystyö pääse alkamaan suunnitellusti. Taulukkoon 10 on kerätty asfalttikauden 2016 tar-
kasteltavan alueen kaikkien työmaiden emla-seurannan tulokset ja verrattu levitystyön 
suunniteltuun aloitusaikaan. 

Taulukko 10 Ensimmäisten massa-autojen saapumisaikojen suhteet suunniteltuihin levitystöiden 
aloitusaikoihin asfalttikaudella 2016 

 Levitys 
1 

Levitys 
2 

Levitys 
3 

Levitys 
4 

Levitys 
5 

Levitys 
6 

Yh-
teensä 

Yh-
teensä 

Otos-
koko/al
oituk-

set 

Aika suhteessa aloitus-
aikaan 

% % % % % % % kpl % 

Samaan aikaan tai 
myöhemmin 

32 % 38 % 33 % 50 % 63 % 27 % 38 % 159  

Ennen suunniteltua 
aloitusta 

68 % 63 % 67 % 50 % 37 % 73 % 62 % 261  

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 420 52 % 

Taulukosta 10 nähdään, että 38 %:ssa työvuoroista ensimmäinen massa-auto saapui työ-
maalle samaan aikaan kuin levitystyö oli suunniteltu aloitettavaksi tai suunnitellun aloi-
tusajan jälkeen. Taulukon 10 arvoja kerättäessä ei eroteltu syitä, miksi massa-auto oli 
myöhässä, kuten esimerkiksi saapuiko massa-auto myöhässä asfalttiasemalle tai oliko as-
falttiasemalla valmista asfalttimassaa valmiina. Arvoista kuitenkin nähdään selvästi, että 
tuotantoketjun toimintaa on mahdollista tehostaa. Taulukosta 10 nähdään, että tarkastel-
tavan alueen työvuorojen aloituksista 38 % myöhästyi sen takia, että massa-auto oli myö-
hässä. 

5.4.3 Massatilausseuranta 

Asfalttikauden 2016 massatilaus-seurannan tulokset esitellään taulukossa 11 levitysryh-
mittäin. 
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Taulukko 11 Massatilaus-seurannan tulokset levitysryhmittäin 

  
Tonnit 
tasan 

Ero 0-2 
tonnia 

Ero 2-10 
tonnia 

Ero 10-60 
tonnia 

Ero yli 60 
tonnia 

Otos-
koko 

Otoskoko/aloi-
tukset 

Levitys 1 1 1 9 64 57 
132 90 % 

Osuus 1 % 1 % 7 % 49 % 43 % 

Jakauma 8 % 92 %   

Levitys 2 2 0 18 41 61 
122 92 % 

Osuus 2 % 0 % 15 % 34 % 50 % 

Jakauma 16 % 84 %   

Levitys 3 4 5 13 37 30 
89 86 % 

Osuus 5 % 6 % 15 % 42 % 34 % 

Jakauma 25 % 75 %   

Levitys 4 0 4 3 31 38 
76 58 % 

Osuus 0 % 5 % 4 % 41 % 50 % 

Jakauma 9 % 91 %   

Levitys 5 1 4 23 51 42 
121 77 % 

Osuus 1 % 3 % 19 % 42 % 35 % 

Jakauma 23 % 77 %   

Levitys 6 6 8 23 64 15 
116 81 % 

Osuus 5 % 7 % 20 % 55 % 13 % 

Jakauma 32 % 68 %   

Tarkasteltavan pie-
nalueen levitysryh-

mät yhteensä 

14 22 89 288 243 
656 80 % 

2 % 3 % 14 % 44 % 37 % 

19 % 81 %   

Kuten taulukosta 11 nähdään, oli tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien massaero 
suunniteltujen ja toteutuneiden määrien välillä pienempi kuin kaksi tonnia vain 5 % työ-
vuoroista, kun taas suunniteltujen ja toteutuneiden massamäärien erotus oli yli 60 tonnia 
37 % työvuoroista. Taulukosta 11 nähdään myös, että suunniteltujen ja toteutuneiden 
massatilauksien erotukset ovat valtaosin yli 10 tonnia/vuoro, josta voidaan parantaa pal-
jon.  

Taulukkoon 12 on kerätty tehtyjen seurantojen otoskoko/aloitukset -tunnusluvut tarkas-
teltavalta alueelta levitysryhmittäin. Taulukon 12 avulla on kuvattu lähtöarvojen täyttä-
misaktiivisuutta Plantavla-järjestelmään. 

Taulukko 12 Asfalttikauden 2016 tarkasteltavan alueen otoskoko/aloitukset -tunnuslukujen vertailu. 

Taulukosta 12 nähdään, että massatilausseurannan tekemiseen saatiin Plantavla-järjestel-
mästä lähtötiedot merkittävästi useammin kuin levitystöiden aloitusaikaseurannan teke-
miseen. 

 Levitys 1 Levitys 2 Levitys 3 Levitys 4 Levitys 5 Levitys 6 Yhteensä 

Massatilausseuranta 90 % 92 % 86 % 58 % 77 % 81 % 80 % 

Aloitusaikaseuranta 69 % 68 % 23 % 1 % 20 % 34 % 36 % 
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5.5 Asfalttikausi 2017 

5.5.1 Aineiston kerääminen asfalttikaudella 2017 

Asfalttikauden 2017 aineisto, mikä oli mukana tässä diplomityössä, kerättiin pääosin 
vuoden 2017 viikkojen 22 ja 31 välisenä aikana. Aloitusaikaseurantaa tehtiin päivittäin 
ja massatilaus- sekä levitystyön työtehoseuranta viikoittain koko Suomen alueella. Tar-
kasteltavalla yksittäisellä pienalueella tehtiin lopetusaikaseuranta päivittäin ja emla-seu-
rannan tiedot seurantajakson loputtua yhdellä kerralla.  

Aineistoa oli kerätty aloitusaika- ja massatilausseurantojen osalta jonkin verran jo ennen 
viikkoa 22 Manu Marttisen ja Tuomo Kontion toimesta. Ennen viikkoa 22 kerätty ai-
neisto sisällytettiin tässä diplomityössä käytettävään aineistoon, koska aineiston keruu 
viikkojen 22 ja 31 välisenä aikana tehtiin Tuomo Kontion ja Manu Marttisen ohjeiden 
mukaisesti, mikä tekee aineistoista vertailukelpoisia. 

5.5.2 Aloitusaikaseuranta 

Asfalttikauden 2017 aineiston toteutuneet aloitusajat kerättiin manuaalisesti hakemalla 
TrackUnit-ohjelman raporteista paikkatietoja asfaltinlevittimistä sekä mitattavien para-
metrien arvojen perusteella levitystyön alkamisesta. Tämän jälkeen verrattiin asfaltinle-
vittimen sijaintia Plantavla-järjestelmässä olleen työmaan osoitteeseen, jotta voitiin var-
mistua siitä, että oikea levitystyön aloitusaika kirjataan oikealle työmaalle. Asfaltinlevit-
timen sijainnin varmistaminen oli hyvin tärkeää, koska oli melko yleistä, että levitysryh-
mät vaihtoivat asfaltinlevittimiä keskenään. Kun asfaltinlevittimen sijainti oli varmis-
tettu, etsittiin TrackUnit-ohjelman avulla asfaltinlevittimen ”Syöttö 1: Päällä”-tieto, 
joka ilmaisee asfaltinlevittimen tampparin olevan käynnissä, mikä tulkittiin niin, että le-
vitystyö on käynnissä. Esimerkki TrackUnit-ohjelman raportista on esitelty kuvassa 13. 
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Kuva 13 Kuvakaappaus TrackUnit-ohjelman raportista. [TrackUnit, 2017] 

Kuten kuvasta 13 huomataan, ”Syöttö 1”-parametri mittaa esimerkissä olevassa levitti-
messä sitä, milloin levittimen tamppari laitetaan päälle.  Kuvasta 13 nähdään myös, että 
parametrin ”Syöttö 1: Päällä”-tieto on katkonaista ja katkoksien pituudet ovat epäsään-
nöllisen pituisia. Tästä syystä levitystyön alkamisaikaa tarkistettaessa piti ”Syöttö 1: 
Päällä”-tiedon pituuden ja sitä seuraavien katkoksien perusteella arvioida levitystyön al-
kamisaika ennalta annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen TrackUnit-ohjelmasta 
saatua aloitusaikaa verrattiin Plantavla-järjestelmästä haettuun suunniteltuun aloitusai-
kaan. 
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Asfalttikauden 2017 aloitusaikaseurannan tuloksia on esitelty taulukossa 12 NCC In-
dustry Oy:n asfalttidivisioonan osalta. Taulukossa 13 otoskoko on niiden työvuorojen lu-
kumäärä, miltä suunniteltu sekä toteutunut aloitusaika olivat saatavissa. Otoskoko/ryhmä 
-tunnusluvussa otoskoko on jaettu alueella työskentelevien levitysryhmien määrällä, 
joilta oli mahdollista saada seurannan tekemiseen vaadittavat arvot. Otoskoko/aloitukset 
-suhdeluku on laskettu siten, että otoskoko on jaettu niiden työvuorojen määrällä, milloin 
työryhmien asfaltinlevittimet ovat työskennelleet. Otoskoko/aloitukset -suhdeluku kuvaa 
sitä, kuinka usein alueen työryhmiltä seurannan tekemiseen vaadittavat arvot olivat saa-
tavissa. Taulukkoon 13 on kerätty niiden työvuorojen lukumäärät alueittain, mitkä täyt-
tävät sarakkeen kriteerin. Lisäksi taulukossa 13 on alueittain jokaisen sarakkeen työvuo-
rojen suhteellinen osuus otoksen koosta sekä Kumulatiivisesti-rivillä kuinka suuri osuus 
työvuoroista suoriutui yhtä hyvin tai paremmin kuin sarakkeen kriteeri. Tässä diplomi-
työssä tarkasteltiin tarkemmin NCC Industry Oy:n yhden tulosalueen yhtä pienaluetta as-
falttikaudella 2016. Taulukossa 13 on verrattu levitystöiden aloitusaikaseurannan tuloksia 
tarkasteltavan pienalueen osalta tarkasteltavaan tulosalueeseen sekä koko Suomen aluee-
seen. 

Taulukko 13 NCC Industry Oy:n asfalttidivisioonan aloitusaikojen vertailua alueittain. 

Kuten taulukosta 13 nähdään, seurantajakson aikana koko Suomen alueella kaikkien le-
vitystyhmien tekemistä työvuoroista tarvittavat tiedot saatiin noin 56 % työvuoroista. 
Tarkasteltavan tulosalueen levitysryhmien tiedot saatiin noin 74 % työvuoroista, mikä 
oli selvästi useammin kuin koko Suomen yhteenlaskettu arvo. Taulukosta 13 nähdään 
myös, että tarkasteltavalla pienalueella myöhästytään useammin kuin tarkasteltavalla tu-
losalueella tai koko Suomen alueella keskimäärin.  

Tarkasteltavalla pienalueella työskenteli asfalttikaudella 2017 viisi suurta levitysryhmää 
sekä kaksi pientä levitysryhmää. Tarkasteltavalla pienalueella työskennelleiden levitys-
ryhmien osalta aloitusaikojen pitävyyksien vertailu on esitelty taulukossa 14. 

  

Alue 
Ajal-

laan tai 
ajoissa 

Myö-
hässä 
0-10 
min 

Myö-
hässä 
10-20 
min 

Myö-
hässä 
20-30 
min 

Myö-
hässä 
30-50 
min 

Myö-
hässä yli 
50 min 

Otos 
koko 

Otos-
koko/ 
ryhmä 

Otos-
koko/aloi-

tukset 

Koko Suomi 
156 97 87 45 51 135 

571 21,1 56 % 27 % 17 % 15 % 8 % 9 % 24 % 

Kumulatiivisesti 27 % 44 % 60 % 67 % 76 % 100 % 

Tarkasteltava tu-
losalue 

115 65 62 31 35 95 

403 28,8 74 % 29 % 16 % 15 % 8 % 9 % 24 % 

Kumulatiivisesti 29 % 45 % 60 % 68 % 76 % 100 % 

Tarkasteltava pie-
nalue 

62 38 46 19 27 66 

258 36,9 82 % 24 % 15 % 18 % 7 % 11 % 26 % 

Kumulatiivisesti 24 % 39 % 57 % 64 % 74 % 100 % 



51 
 

Taulukko 14 Aloitusaikojen vertailua levitysryhmittäin tarkasteltavalla pienalueella. 

Alue 
Ajallaan 

tai 
ajoissa 

Myö-
hässä 
0-10 
min 

Myö-
hässä 
10-20 
min 

Myö-
hässä 
20-30 
min 

Myö-
hässä 
30-50 
min 

Myö-
hässä yli 
50 min 

Otos 
koko 

Otos-
koko/ 
ryhmä 

Otos-
koko/aloi-

tukset 

Tarkasteltava  
pienalue 

62 38 46 19 27 66 

258 36,9 82 % 24 % 15 % 18 % 7 % 11 % 26 % 

Kumulatiivisesti 24 % 39 % 57 % 64 % 74 % 100 % 

Levitys 1 
9 9 6 3 3 10 

40  91 % 23 % 23 % 15 % 8 % 8 % 25 % 

Kumulatiivisesti 23 % 45 % 60 % 68 % 75 % 100 % 

Levitys 2 
10 15 8 5 2 5 

45  96 % 22 % 33 % 18 % 11 % 4 % 11 % 

Kumulatiivisesti 22 % 56 % 73 % 84 % 89 % 100 % 

Levitys 3 
10 2 10 1 5 10 

38  81 % 26 % 5 % 26 % 3 % 13 % 26 % 

Kumulatiivisesti 26 % 32 % 58 % 61 % 74 % 100 % 

Levitys 4 
2 2 2 1 2 3 

12  30 % 17 % 17 % 17 % 8 % 17 % 25 % 

Kumulatiivisesti 17 % 33 % 50 % 58 % 75 % 100 % 

Levitys 5 
9 2 7 6 5 14 

43  86 % 21 % 5 % 16 % 14 % 12 % 33 % 

Kumulatiivisesti 21 % 26 % 42 % 56 % 67 % 100 % 

Levitys 6 
6 3 7 3 8 16 

43  94 % 14 % 7 % 16 % 7 % 19 % 37 % 

Kumulatiivisesti 14 % 21 % 37 % 44 % 63 % 100 % 

Levitys 7 
16 5 6 0 2 8 

37  95 % 43 % 14 % 16 % 0 % 5 % 22 % 

Kumulatiivisesti 43 % 57 % 73 % 73 % 78 % 100 % 

Kuten taulukosta 14 nähdään, Levitys 3 ja Levitys 7 myöhästyivät vähemmän kuin tar-
kasteltavalla pienalueella kaikki levitysryhmät keskimäärin. Taulukosta 14 voidaan hel-
posti nähdä, että asfalttikaudella 2017 kaikkien levitysryhmien, paitsi Levitys 4, otos-
koko/aloitukset -tunnusluku on yli 80 %. Suhdelukuja arvioitaessa pitää tiedostaa, että 
asfalttikauden 2017 vertailu tapahtui viikkojen 22 ja 31 välisenä aikana ja asfalttikauden 
2016 vertailuun käytettiin arvoja koko asfalttikauden 2016 ajalta. 

Taulukosta 14 voidaan nähdä, että myöhästymisiä, jotka ovat enintään 20 minuuttia, ta-
pahtui levitysryhmillä Levitys 4, Levitys 5 ja Levitys 6 useammin kuin tarkasteltavalla 
pienalueella keskimäärin. Taulukosta 14 nähdään myös, että levitysryhmien Levitys 2 ja 
Levitys 7 aloituksista 73 % myöhästyi enintään 20 minuuttia, kun levitysryhmän Levi-
tys 6 vastaava määrä oli vain 37 %. 

Taulukon 14 otoskokojen vaihtelut selittyvät levitysryhmä Levitys 4 lukuun ottamatta 
sillä, että osa levitysryhmistä teki yötöitä ja osa ryhmistä kävi tekemässä töitä toisella 
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tulosalueella tai toisella pienalueella. Levitysryhmän Levitys 4 pienen otoskoon suurin 
syy on Plantavla-järjestelmän matala käyttöaste. 

Taulukossa 15 on esitelty levitysryhmien vertailua asfalttikausien 2016 ja 2017 toteutu-
mien välillä. Asfalttikaudella 2016 tarkasteltavalla pienalueella työskenteli viisi isoa le-
vitysryhmää ja yksi pieni levitysryhmä, kun asfalttikaudella 2017 tarkasteltavalla piena-
lueella työskenteli viisi isoa levitysryhmää ja kaksi pientä levitysryhmää. 
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Taulukko 15 Asfalttikausien 2016 ja 2017 aloitusaikojen vertailua tarkasteltavan pienalueen levi-
tysryhmittäin 

 
Ajallaan 

tai 
ajoissa 

Myö-
hässä 0-
10 min 

Myöhässä  
10-20 min 

Myöhässä 
20-30 min 

Myöhässä 
30-50 min 

Myö-
hässä yli 
50 min 

Otos 
koko 

Otos-
koko/aloi-

tukset 

Levitys 1 
2016 

20 14 25 16 19 8 

102 69 % 
20 % 14 % 25 % 16 % 19 % 8 % 

Kumulatii-
visesti 

20 % 33 % 58 % 74 % 92 % 100 % 

Levitys 1 
2017 

9 9 6 3 3 10 

40 91 % 
23 % 23 % 15 % 8 % 8 % 25 % 

Kumulatii-
visesti 

23 % 45 % 60 % 68 % 75 % 100 % 

Levitys 2 
2016 

17 22 16 14 11 11 

91 68 % 
19 % 24 % 18 % 15 % 12 % 12 % 

Kumulatii-
visesti 

19 % 43 % 60 % 76 % 88 % 100 % 

Levitys 2 
2017 

10 15 8 5 2 5 

45 96 % 
22 % 33 % 18 % 11 % 4 % 11 % 

Kumulatii-
visesti 

22 % 56 % 73 % 84 % 89 % 100 % 

Levitys 3 
2016 

9 8 3 2 2 0 

24 23 % 
2 % 6 % 29 % 40 % 71 % 100 % 

Kumulatii-
visesti 

2 % 8 % 38 % 77 % 148 % 248 % 

Levitys 3 
2017 

10 2 10 1 5 10 

38 81 % 
26 % 5 % 26 % 3 % 13 % 26 % 

Kumulatii-
visesti 

26 % 32 % 58 % 61 % 74 % 100 % 

Levitys 4 
2016 

0 0 0 1 0 0 

1 1 % 
0 % 0 % 0 % 100 % 0 % 0 % 

Kumulatii-
visesti 

0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 % 

Levitys 4 
2017 

2 2 2 1 2 3 

12 30 % 
17 % 17 % 17 % 8 % 17 % 25 % 

Kumulatii-
visesti 

17 % 33 % 50 % 58 % 75 % 100 % 

Levitys 5 
2016 

5 3 6 5 6 6 

31 20 % 
16 % 10 % 19 % 16 % 19 % 19 % 

Kumulatii-
visesti 

16 % 26 % 45 % 61 % 81 % 100 % 

Levitys 5 
2017 

9 2 7 6 5 14 

43 86 % 
21 % 5 % 16 % 14 % 12 % 33 % 

Kumulatii-
visesti 

21 % 26 % 42 % 56 % 67 % 100 % 

Levitys 6 
2016 

1 2 11 5 15 14 

48 34 % 
2 % 4 % 23 % 10 % 31 % 29 % 

Kumulatii-
visesti 

2 % 6 % 29 % 40 % 71 % 100 % 

Levitys 6 
2017 

6 3 7 3 8 16 

43 94 % 
14 % 7 % 16 % 7 % 19 % 37 % 

Kumulatii-
visesti 

14 % 21 % 37 % 44 % 63 % 100 % 
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Kuten taulukosta 15 nähdään, kaikki levitysryhmät ovat parantaneet merkittävästi tieto-
jensa päivittämisaktiivisuuttaan Plantavla-järjestelmään. Koska lähtötietoja oli saata-
vissa asfalttikaudella 2017 Levitys 4 -ryhmää lukuun ottamatta yli 80 % työvuoroista, 
voidaan taulukon 14 arvojen olettaa kuvaavan tarkasteltavan pienalueen nykytilaa to-
della hyvin. 

5.5.3 Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seuranta 

Taulukossa 16 on esitelty emla-seurannan asfalttikauden 2017 tulokset.  

Taulukko 16 Emla-seurannan tulokset. 

  
Levitys 

1 
Levitys 

2 
Levitys 

3 
Levitys 

4 
Levitys 

5 
Levitys 

6 
Levitys 

7 
Yh-

teensä 
Yh-

teensä 

 % % % % % % % % kpl 

Myöhässä 92 % 67 % 70 % 88 % 79 % 55 % 39 % 69 % 104 

Ajallaan tai en-
nen suunniteltua 

aloitusta 
8 % 33 % 30 % 13 % 21 % 46 % 61 % 31 % 46 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %   

Otoskoko/aloi-
tukset 

59 % 64 % 57 % 20 % 42 % 48 % 46 %  49 %  

Yhteensä kpl 26 30 27 8 19 22 18   150 

Kuten taulukosta 16 nähdään, asfalttikauden 2017 seurantajakson aikana tarkasteltavan 
pienalueen kaikkien levitysryhmien massa-autoista 69 % lähti asfalttiasemalta myöhässä. 
Taulukosta 16 voidaan myös nähdä, että massa-autojen lähtöaikaseurannan tekemiseen 
vaadittavia tietoja oli saatavissa vain 49 % työvuoroista, mikä pitää ottaa huomioon seu-
rannan tuloksien perusteella tehtävissä päätelmissä. 

5.5.4 Massatilausseuranta 

Massatilausseurannasta ei voitu tehdä vertailua asfalttikauteen 2016 koko Suomen osalta, 
koska vain tarkasteltavalta pienalueelta saatiin vertailuun tarvittavat lähtötiedot asfaltti-
kaudelta 2016. 

Taulukkoon 17 on kerätty tarkasteltavan pienalueen massatilausseurannan tuloksia as-
falttikaudelta 2017. Tuloksia on verrattu taulukossa 17 koko Suomen kaikkien levitys-
ryhmien keskiarvoihin sekä tarkasteltavan tulosalueen keskiarvoihin.  
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Taulukko 17 Massatilausseurannan tulokset koko Suomen alueen, tarkasteltavan tulosalueen sekä 
tarkasteltavan pienalueen osalta asfalttikauden 2017 seurantajakson ajalta 

 Tonnit 
tasan 

Eroa 0-
2 ton 

Eroa 2-
10 ton 

Eroa 
10-60 

ton 

Eroa yli 
60 ton 

Otos-
koko 

Otoskoko/aloitukset 

Koko Suomi 
10 38 107 351 619 

1125 81 % 1 % 3 % 10 % 31 % 55 % 

Jakauma 14 % 86 % 

Tarkasteltava tulos-
alue 

7 22 72 203 347 

651 47 % 1 % 3 % 11 % 31 % 53 % 

Jakauma 16 % 85 % 

Tarkasteltava pien-
alue yhteensä 

3 12 29 112 154 

310 89 % 1 % 4 % 9 % 36 % 50 % 

Jakauma 14 % 86 % 

Taulukossa 18 on esitelty kaikkien tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien massatilaus-
seurannan tulokset. Taulukossa 18 on esitetty myös tarkasteltava pienalue kokonaisuu-
dessaan.  

Taulukko 18 Massatilausseurannan tulokset tarkasteltavalta pienalueelta levitysryhmittäin 

 Tonnit 
tasan 

Eroa 0-2 
tonnia 

Eroa 2-10 
tonnia 

Eroa 10-60 
tonnia 

Eroa yli 
60 ton 

Otos-
koko 

Otoskoko/aloi-
tukset 

Levitys 1 0 0 2 8 35 

45 87 % Osuus 0 % 0 % 4 % 18 % 78 % 

Jakauma 4 % 96 % 

Levitys 2 1 5 9 14 24 

53 98 % Osuus 2 % 9 % 17 % 26 % 45 % 

Jakauma 28 % 72 % 

Levitys 3 1 0 2 11 27 

41 79 % Osuus 2 % 0 % 4 % 27 % 66 % 

Jakauma 7 % 93 % 

Levitys 4 0 0 4 6 13 

23 61 % Osuus 0 % 0 % 17 % 26 % 57 % 

Jakauma 17 % 83 % 

Levitys 5 1 2 4 21 24 

52 95 % Osuus 2 % 4 % 8 % 40 % 46 % 

Jakauma 14 % 87 % 

Levitys 6 0 1 3 29 19 

52 98 % Osuus 0 % 2 % 6 % 56 % 36 % 

Jakauma 8 % 92 % 

Levitys 7 0 4 5 23 12 

44 96 % Osuus 0 % 9 % 11 % 52 % 27 % 

Jakauma 20 % 80 % 

Tarkasteltava 
pien-alue yh-

teensä 

3 12 29 112 154 

310 89 % 1 % 4 % 9 % 36 % 50 % 

Jakauma 14 % 86 % 
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Taulukosta 18 nähdään, että tarkasteltavalla pienalueella suunnitellun massamäärän ja 
toteutuneen massamäärän erotus oli alle 10 tonnia vain noin 14 % seurantajakson työ-
vuoroissa. Taulukon 18 tuloksia tarkasteltaessa levitysryhmittäin havaitaan, että Levitys 
2 ja Levitys 7 ovat suoriutuneet selvästi paremmin kuin muut levitysryhmät. Lisäksi 
taulukosta 18 nähdään, että tarkasteltavan pienalueen levitysryhmistä Levitys 2:n, Levi-
tys 5:n, Levitys 6:n ja Levitys 7:n otoskoko/aloitukset -tunnusluvun arvo on noin 95 % 
tai parempi, mikä kertoo siitä, että tietoja on päivitetty aktiivisesti Plantavla-järjestel-
mään. 
 
Asfalttikausien 2016 ja 2017 massatilausseurantojen tuloksien vertailu on esitelty taulu-
kossa 19. Vertailu on tehty levitysryhmittäin sekä tarkasteltavalle pienalueelle kokonai-
suudessaan. Taulukossa 19 on myös Levitys 7, vaikka sitä ei asfalttikaudella 2016 ollut-
kaan, koska Levitys 7:n tulokset on laskettu mukaan koko tarkasteltavan alueen tuloksiin.  
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Taulukko 19 Asfalttikausien 2016 ja 2017 massatilausseurantojen tuloksien vertailu 

 Tonnit 
tasan 

Eroa 0-
2 ton-

nia 

Eroa 2-
10 ton-

nia 

Eroa 10-60 
tonnia 

Eroa yli 60 
tonnia 

Otos-
koko 

Otos-
koko/aloi-

tukset 

Levitys 1 2017 0 0 2 8 35 

45 87 % Osuus 0 % 0 % 4 % 18 % 78 % 

Jakauma 4 % 96 % 

Levitys 1 2016 1 1 9 64 57 

132 90 % Osuus 1 % 1 % 7 % 48 % 43 % 

Jakauma 8 % 92 % 

Levitys 2 2017 1 5 9 14 24 

53 98 % Osuus 2 % 9 % 17 % 26 % 45 % 

Jakauma 28 % 72 % 

Levitys 2 2016 2 0 18 41 61 

122 91 % Osuus 2 % 0 % 15 % 34 % 50 % 

Jakauma 16 % 84 % 

Levitys 3 2017 1 0 2 11 27 

41 79 % Osuus 2 % 0 % 5 % 27 % 66 % 

Jakauma 7 % 93 % 

Levitys 3 2016 4 5 13 37 30 

89 86 % Osuus 4 % 6 % 15 % 42 % 34 % 

Jakauma 25 % 75 % 

Levitys 4 2017 0 0 4 6 13 

23 61 % Osuus 0 % 0 % 17 % 26 % 57 % 

Jakauma 17 % 83 % 

Levitys 4 2016 0 4 3 31 38 

76 58 % Osuus 0 % 5 % 4 % 41 % 50 % 

Jakauma 9 % 91 % 

Levitys 5 2017 1 2 4 21 24 

52 95 % Osuus 2 % 4 % 8 % 40 % 46 % 

Jakauma 13 % 87 % 

Levitys 5 2016 1 4 23 51 42 

121 77 % Osuus 1 % 3 % 19 % 42 % 35 % 

Jakauma 23 % 77 % 

Levitys 6 2017 0 1 3 29 19 

52 98 % Osuus 0 % 2 % 6 % 56 % 37 % 

Jakauma 8 % 92 % 

Levitys 6 2016 6 8 23 64 15 

116 81 % Osuus 5 % 7 % 20 % 55 % 13 % 

Jakauma 32 % 68 % 

Levitys 7 2017 0 4 5 23 12 

44 96 % Osuus 0 % 9 % 11 % 52 % 27 % 

Jakauma 20 % 80 % 

Tarkasteltava pien-
alue yhteensä 2017 

3 12 29 112 154 

310 89 % 1 % 4 % 9 % 36 % 50 % 

Jakauma 14 % 86 % 

Tarkasteltava pien-
alue yhteensä 2016 

14 22 89 288 243 

656 80 % 2 % 3 % 14 % 44 % 37 % 

Jakauma 19 % 81 % 
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Kuten taulukosta 19 nähdään, asfalttikauden 2017 seurantajaksolla tarkasteltavalla pien-
alueella massatilausseurantaan vaadittavia suunniteltuja massatilauksia on päivitetty pa-
remmin Plantavla-järjestelmään, koska otoskoko/aloitukset -tunnusluku on kasvanut 9 
%-yksikköä. Taulukosta 19 voidaan myös nähdä, että Levitys 6 sekä Levitys 5 ovat sel-
västi parantaneet lähtötietojensa päivityksiään seurantajaksolla, koska molemmilla ryh-
millä otoskoko/aloitukset -tunnusluku on kasvanut yli 15 %-yksikköä asfalttikaudesta 
2016.  

Taulukosta 19 nähdään myös, että suunniteltujen massatilauksien ja toteutuneiden mas-
samäärien erotukset ovat tarkasteltavalla pienalueella kasvaneet, koska alle 10 tonnin 
massatilauksien erotuksien osuus oli laskenut 5 %-yksikköä asfalttikaudesta 2016. Suu-
rin muutos massatilauksien erotuksissa oli yli 60 tonnin erotuksien määrässä, mikä oli 
kasvanut 13 %-yksikköä asfalttikaudesta 2016. Taulukosta 19 nähdään myös, että levi-
tysryhmistä vain Levitys 2 ja Levitys 4 olivat parantaneet massatilauksiensa tarkkuuk-
sia. Alle 10 tonnin erotuksien osuudet kasvoivat Levitys 4:llä 4 %-yksikköä ja Levitys 
2:lla 2 %-yksikköä.  

5.6 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus tehtiin kyselylomakkeella, jossa oli viisi kysymystä, joissa vastaajat ar-
vottivat kysymyksen väitteen asteikolla 1 – 5 siten, että numero 1 tarkoitti eri mieltä ja 
numero 5 tarkoitti samaa mieltä. Kysymykset on lueteltu alla. 

1)  Suunnitellussa aloitusajassa pysyminen minuutilleen on tärkeää. 
2) Myöhästymisen syy on tärkeää selvittää päivittäin esimiehen/työpäällikön 

kanssa. 
3) On tärkeää, että suunnitellun ja toteutuneen massamäärän erotus on alle 10 tonnia 
4) Massamäärien erotus tavoitteena 10 tonnia on sopivan kokoinen 
5) Viikkopalaverissa on hyvä käydä läpi yhteenveto kuluneen viikon suoriutumi-

sista. 

Näiden viiden kysymyksen lisäksi oli yksi kysymys, jossa vastaajat merkitsivät halua-
mansa tai kaipaamansa tiedon levitysryhmien toiminnasta. Valittavat informaatiovaihto-
ehdot olivat aloitusaikojen erotus, massamäärien erotus, lopetusaikojen erotus, työmaan 
aika ilman massaa, työteho-seurannan arvo, asemalta lähtevien massa-auton lähtöaikojen 
erotus. 

Kyselytutkimuksessa kysyttiin neljältä työmaapäälliköltä ja kahdelta työnjohtajalta mie-
lipidettä tämän diplomityön tekemisen aikana suoritetuista seurannoista. 
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Kaavio 1 Kyselytutkimuksen kysymyksien 1 - 5 vastauksien keskiarvot. 

Kuten kaaviosta 1 nähdään, vastaajat olivat samaa mieltä aloitusajassa tarkasti pysymisen 
tärkeydestä ja mahdollisen myöhästymisen syyn päivittäisestä selvittämisestä. Kaaviosta 
1 nähdään myös, että vastaajat olivat melko samaa mieltä väitteiden kanssa siitä, että 
massamäärien erotuksen pysyminen alle 10 tonnin ja kuluneen viikon yhteenveto on hyvä 
käydä yhdessä läpi viikkopalaverissa. Kaaviosta 1 voidaan nähdä vastaajien olevan hie-
man erimieltä siitä, että seurannoissa käytetty massamäärien erotusten tavoitteena ollut 
10 tonnin määrä oli sopiva. 

Kuten liitteestä 1 nähdään, kyselytutkimuksessa kysyttiin viimeisenä kysymyksenä mitä 
informaatioita vastaajat kaipasivat levitysryhmien toiminnasta. Kysymyksen vastaukset 
on esitelty kaaviossa 2. 
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4,0
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Kaavio 2 Informaatiot, joita kyselytutkimukseen vastanneet halusivat saada edellisestä työvuo-
rosta. 

Kuten kaaviosta 2 nähdään, lähes kaikki vastaajat haluaisivat saada informaation lopetus-
aika-seurannan tuloksesta sekä emla-seurannan tuloksesta. Kaaviosta 2 voidaan nähdä 
myöskin se, että suurin osa vastaajista haluaisi saada informaatiota aloitusaijasta, työte-
hosta sekä työmaan ajasta ilman asfalttimassaa. Kaaviosta 2 voidaan nähdä, että vain yksi 
vastaajista haluaisi saada informaatiota massatilausseurannan tuloksista.  
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6 Tulosten tarkastelu 

6.1 Yleisesti 

Kaikkien seurantojen, pois luettuna emla-seuranta, tuloksista voidaan yleisesti nähdä, että 
otoskoko/aloitukset -tunnusluvut, jotka kuvaavat lähtötietojen määrää suhteutettuna teh-
tyihin työvuoroihin, olivat kasvaneet tarkasteltavalla alueella merkittävästi. Otos-
koko/aloitukset -tunnusluvun kasvamiseen suurimpana tekijänä on varmasti ollut Leanin 
Last Planner -työkalun käyttöönotto, vaikkakin sitä ei tarkasteltavalla pienalueella ehkä 
samalla nimellä kutsutakaan. Tarkasteltavalla pienalueella on pidetty viikon lopulla työ-
päällikön vetämä viikkopalaveri, mihin kaikki pienalueen työmaapäälliköt ja mahdolli-
suuksien mukaan työnjohtajat osallistuvat. Viikkopalaverissa käydään läpi seuraavalla 
viikolla tehtävät levitystyöt ja tarkastetaan, että työt on kirjattu Plantavla-järjestelmään. 
Jos työtä ei ollut kirjattu ennen viikkopalaveria Plantavla-järjestelmään, kirjattiin se jär-
jestelmään viikkopalaverin aikana. Nykyistä Last Planner -työkalun mukaista viikkopa-
laveria voisi kehittää siten, että palaverissa suunniteltaisiin levitystöille myös töiden kes-
tot, jolloin saataisiin levitystöille lopetusaikatavoite. Näin toimimalla voitaisiin suunni-
tella työmaiden jaksottaminen paremmin, voitaisiin mahdollisesti työskennellä pienem-
mällä määrällä massa-autoja ja jaksottaa asfalttiaseman massan valmistusta optimaali-
semmin. 

Otoskoko/aloitukset -tunnuslukuja tarkasteltaessa voidaan huomata, että aloitusaikaseu-
rannan ja massatilausseurannan tunnusluvut vaihtelevat kaikilla levitysryhmillä 2 – 4 %-
yksikön välillä lukuun ottamatta levitysryhmiä Levitys 4, jolla erotus oli 31 %-yksikköä 
ja Levitys 5, jolla erotus oli 9 %-yksikköä. Otoskoko/aloitukset -tunnuslukujen eroavai-
suudet ovat yllättävä havainto, koska suunnitellut aloitusajat ja suunnitellut massan mää-
rät kirjataan samaan järjestelmään.  

Otoskoko/aloitukset -tunnusluvut kuvaavat osittain myös töiden tekemisen avoimuutta 
sekä asennoitumista Lean-ajatteluun, koska Lean-ajattelun toteuttamiseksi pitää voida 
mitata ja seurata tuotantoketjun toimintaa. Jos seurattavien suureiden lähtötietojen päivit-
tämistä ei tehdä, ei seurantoja voida suorittaa, jolloin Lean-ajattelun mukaisia toimenpi-
teitä ei voida toteuttaa. Jatkuva kehittyminen vaatii toiminnan nykytilan seuraamista sekä 
luotettavaa ja yhdenmukaista mittaamista. 

Tulevaisuudessa olisi hyvä aloittaa Työmaan aika ilman massaa -seuranta, missä seurat-
taisiin aikaa, jolloin levitysryhmä odottaa massan saapumista levitystyömaalle. Tätä seu-
rantaa ei nykyisellään tehdä, mutta teknologia seurannan toteuttamiseksi on olemassa. 

6.2 Aloitusaikaseurannat 

6.2.1 Aloitusaikaseurannan tekemiseen liittyneen vaikeudet 

Aloitusaikaseurannan tekemistä hankaloitti molemmilla seurattavilla asfalttikausilla se, 
että osassa työvuoroja levitystyö oli aloitettu käsityönä, jolloin asfaltinlevittimen para-
metreista saatu aloitusaika ei pitänyt paikkaansa. Levitystöiden aloitusaikaseurannan te-
kemiseen tulisikin löytää keino todeta levitystyön alkaminen ilman levitintä.  

Toinen aloitusaikaseurantaa hankaloittanut syy oli se, että parametria 1 mittaava anturi, 
josta saadaan seurannassa käytettävä ”Syöttö 1: Päällä”-informaatio, on asennettu mittaa-
maan eri kohdista. Osassa asfaltinlevittimiä parametrin 1 informaatio saadaan levittimen 
tampparin käynnistymisestä. Osassa asfaltinlevittimiä informaatio saadaan puolestaan 
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siitä, kun levittimen työvaihde on kytketty ja osassa levittimiä ei mitata parametria 1 ol-
lenkaan. Tähän olisi tärkeä löytää yhtenäinen ratkaisu, jolloin parametrin 1 informaatio 
mitattaisiin kaikista NCC Industry Oy:n asfaltinlevittimistä aina samasta paikasta. Tällöin 
mitattu informaatio olisi helpommin kerättävissä informaation jatkokäyttöä varten, kuten 
seurantoihin, ja kaikista levittimistä saataisiin yhdenvertaista informaatiota, jolloin seu-
ranta kattaisi kaikki asfaltin levitysryhmät ja olisi tasapuolinen kaikille. Näistä syistä, 
syksyllä 2017 olisi hyvä päättää mitattavista informaatioista ja suorittaa asfalttikauden 
2017 jälkeen kytkentöjen muutokset kaikkiin käytössä oleviin levittimiin. 

6.2.2 Aloitusaikaseurantojen arviointia 

Aloitusaikaseurannan otoskoko asfalttikaudella 2016 jäi melko pieneksi, koska läheskään 
joka työvuorolle ei ollut saatavilla lähtötietoja. Pienen otoskoon takia tarkasteltavan pie-
nalueen tilasta tehtävien kattavien päätelmien tekeminen asfalttikauden 2016 osalta on 
hyvin vaikeaa. Seurannan tulokset taulukossa 9 ovat kuitenkin hyvin suuntaa antavia Le-
vitys 1:n ja Levitys 2:n osalta, eli seurannasta voidaan tehdä päätelmiä näiden levitysryh-
mien onnistumisista. Levitys 6:n osalta aloitusaikaseurannan tulokset ovat osittain suun-
taa antavia. Levitys 3:n, Levitys 4:n ja Levitys 5:n osalta ei voida tehdä muita päätelmiä 
kuin, että levitystöiden kirjaamisaktiivisuutta Plantavla-järjestelmään pitää parantaa. 

Kuten taulukosta 14 nähdään, Asfalttikaudella 2017 aloitusaikaseurannan otoskoko/aloi-
tukset -tunnusluvut olivat parantuneet merkittävästi kaikilla tarkasteltavan pienalueen le-
vitysryhmillä. Tästä huolimatta Levitys 4:n tunnusluku oli vain noin 30 %, minkä takia 
ryhmän suunnitelluissa aloitusajoissa pysymisestä voidaan tehdä jo osittain suuntaa anta-
via päätelmiä. Kaikkien muiden levitysryhmien otoskoko/aloitukset -tunnusluku oli yli 
80 % ja koko tarkasteltavan pienalueen osalta 82 %, minkä ansiosta voidaan asfalttikau-
den 2017 tuloksista tehdä kattavia päätelmiä tarkasteltavan pienalueen sekä levitysryh-
mien onnistumisista. 

Taulukosta 14 nähdään, että vain Levitys 2 ja Levitys 7 onnistuivat aloittamaan yli puolet 
asfalttikauden 2017 seurantajakson työvuoroista enintään 10 minuuttia myöhässä. Osa 
taulukossa 14 olevista yli tunnin myöhästymisistä selittyy sillä, että aloitusaikaa oli syystä 
tai toisesta siirretty myöhemmäksi eikä sitä ollut vaihdettu Plantavla-järjestelmään. Vas-
taavasti muutaman työvuoron kohdalla, mitkä ovat taulukon 14 ajallaan tai ajoissa-koh-
dassa, aloitusaikaa on todennäköisesti siirretty aikaisemmaksi ilman, että sitä on muutettu 
Plantavla-järjestelmään. Edellä mainituista tilanteista kummankaan otoskoko ei ole mer-
kittävä ja niiden määrät kompensoivat toisensa ryhmäkohtaisesti hyvin. Niitä ei poistettu 
aineistosta, koska ei voitu olla varmoja oliko aloitusaikaa muutettu, vai oliko levitystyö 
myöhästynyt asfaltin toimitusketjussa olleen ongelman takia.  

Vertailemalla tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien otoskoko/aloitukset -tunnuslu-
kuja taulukosta 14 tarkasteltavan tulosalueen ja koko Suomen tunnuslukuihin taulukossa 
13, voidaan havainnoida tietojen päivitysaktiivisuutta Plantavla-järjestelmään. Otos-
koko/aloitukset -tunnuslukuja vertailemalla voidaan myös havaita eri alueilla tehtyjen toi-
mien avulla saavutettuja hyötyjä. Kun otoskoko/aloitukset -tunnuslukuja vertaillaan tau-
lukoista 13 ja 14 huomataan, että Levitys 4 -ryhmää lukuun ottamatta kaikkien tarkastel-
tavan pienalueen levitysryhmien otoskoko/aloitukset -tunnusluvut ovat paljon suurempia 
kuin koko Suomen alueella, jolla tunnusluku oli 56 %, ja selvästi kuin tarkasteltavalla 
tulosalueella, jolla tunnusluku oli 74 %. Huomion arvoista on, että koko tarkasteltavan 
pienalueen tunnusluku oli 82 %, vaikka siinä on mukana Levitys 4 -ryhmän tunnusluku, 
joka oli vain 30 %. Tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien ja eri alueiden vertailun 
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tulos kertoo sen, että tarkasteltavalla pienalueella tehdyt Lean-toimet ovat toimivia ja nii-
den laajempi käyttöönotto voisi parantaa tietojen päivitysaktiivisuutta koko Suomessa. 
Lean-toimien käyttöönotto ja oikea hyödyntäminen mahdollistaisi tarkemman nykytilan 
arvioinnin tekemisen sekä helpottaisi oikeiden työkalujen valitsemisen ja muiden paran-
nustoimien tekemisen. 

Vertailtaessa tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien enintään 10 minuutin myöhästy-
misiä taulukosta 14 koko Suomen ja tarkasteltavan tulosalueen keskiarvoihin taulukossa 
13 saadaan käsitys tarkasteltavalla pienalueella tähän mennessä tehtyjen Lean-toimien 
vaikutuksista. Tarkasteltaessa aloituksia huomataan, että pienalueen levitysryhmistä Le-
vitys 1:n tulos (45 % aloituksista) oli sama, kuin tarkasteltavan tulosalueen (45 % aloi-
tuksista) keskiarvo ja hiukan parempi kuin koko Suomen (44 % aloituksista) keskiarvo. 
Tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien tuloksista Levitys 2 (57 % aloituksista) ja Le-
vitys 7 (56 % aloituksista) ryhmien tulokset olivat yli 10 %-yksikköä paremmat, kuin 
tarkasteltavan tulosalueen tai koko Suomen keskiarvot. Tarkasteltavan pienalueen levi-
tysryhmien tuloksista Levitys 3:n (32 % aloituksista), Levitys 4:n (33 % aloituksista), 
Levitys 5:n (26 % aloituksista) ja Levitys 6;n (21 % aloituksista) tulokset olivat paljon 
huonompia kuin tarkasteltavan tulosalueen ja koko Suomen keskiarvot. Edellä tehdyn 
myöhästymisten tarkastelun perusteella ja ottamalla huomioon taulukosta 15 nähtävät ke-
hitykset kaikilla levitysryhmillä voidaan todeta, että tähän mennessä tehdyt toimet ovat 
olleet tehokkaita. 

Asfalttikauden 2016 myöhästymisten syitä ei oltu kirjattu lähtötietotiedostoon ja asfaltti-
kaudella 2017 ei ollut säännöllistä käytäntöä myöhästymisten syiden selvittämiseen. Teh-
tyjen seurantojen aikana pidettiin muutamia palavereita, joissa pyrittiin selvittämään syy 
levitysryhmien aloitusten myöhästymisille. Asfalttikauden 2017 seurantajakson aikana 
alle 10 % myöhästymisistä johtui säätilasta, koska kohtalainen vesisade ei vaikuta levi-
tystyön aloittamiseen, kun asfalttimassaa levitetään murskepohjalle. Säätilojen vaikutuk-
sia arvioitaessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että asfalttikauden 2017 seurantajakso 
ajoittui vain kesäkuun alusta elokuun alkuun.  

Levitysten aloitusten myöhästymisten syyt tulisi jatkossa selvittää päivittäin. Aloitusten 
myöhästymissyiden selvittäminen on osa kohdassa 6.8 esiteltyä yhteistä toimintatapaa. 
Kaikkiin myöhästymissyihin ei voida vaikuttaa, kuten säätilat, mutta myöhästymisten 
syiden selvittäminen on silti todella tärkeää jatkuvan kehittymisen kannalta. 

6.3 Ensimmäisen massa-auton lähtöaika asfalttiasemalta -seu-
rannat 

Emla-seurannan otoskoko/aloitukset -tunnusluvut nähdään asfalttikauden 2016 osalta 
taulukosta 10 (51,4 %) ja asfalttikauden 2017 osalta taulukosta 15 (48,7 %). Kyseinen 
seuranta oli ainoa seuranta, missä otoskoko/aloitukset -tunnusluvut olivat laskeneet as-
falttikauden 2016 arvoista. 

Kuten kohdassa 5.2 on kerrottu, emla-seurannan tulokset eivät ole suoraan vertailukel-
poisia keskenään. Kun emla-seurannan tuloksia taulukosta 10 tarkastellaan, nähdään suo-
raan, että yksi syy sille, että tarkasteltavan pienalueen asfalttikauden 2016 levitystöistä 
38 % myöhästyi, oli ensimmäisen massa-auton saapuminen myöhässä levitystyömaalle.  

Kun asfalttikauden 2017 emla-seurannan tuloksia taulukosta 16 verrataan taulukon 14 
aloitusaikaseurannan tuloksiin, voidaan huomata selvä yhteys ensimmäisten massa-auto-
jen myöhästymisten ja levitystöiden aloitusten myöhästymisten välillä. Taulukon 15 ja 
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taulukon 14 tuloksista nähdään, että tarkasteltavalla pienalueella työvuorojen ensimmäi-
sistä massa-autoista myöhästyi noin 69 % ja levitysryhmien aloituksista myöhästyi 76 %.  

Kun edellä esitetyn emla-seurannan avulla on tunnistettu hukka, pitäisi tunnistetun hukan 
juurisyiden selvittäminen aloittaa esimerkiksi tekemällä seuranta ensimmäisten massa-
autojen saapumisajoista asfalttiasemalle ja soveltamalla Five Why’s -työkalua. Tämän 
jälkeen voitaisiin ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin myöhästymisille löydettyjen juurisyi-
den poistamiseksi. 

Tehdyt emla-seurannat toivat esiin valtavan olemassa olevan hukan kuljetusprosessissa 
työmaiden ensimmäisten massa-autojen osalta. Toinen mahdollinen kuljetusprosessin 
hukka, mikä esiintyy erityisesti teiden päällystystyömailla, syntyy, kun massa-auto saa-
puu levitystyömaalle väärästä suunnasta. Tämä hukka voidaan poistaa suunnittelemalla 
levitystyön suunta etukäteen ja informoimalla massa-autojen kuljettajia saapumissuun-
nasta jo edellisenä päivänä. Informointi voi tapahtua esimerkiksi lähettämällä kuljettajille 
edellisenä päivänä viestillä linkki, jonka voisi avata puhelimen navigaattorilla. Linkistä 
avautuisi navigaattoriin suunniteltu reitti työmaalle, jolloin massa-auto saapuisi erittäin 
todennäköisesti oikeasta suunnasta työmaalle. Tämän lisäksi suunnittelemalla massa-au-
tojen ajoreitti etukäteen, voitaisiin tilauspisteen suuruus arvioida tarkemmin levitystyön 
alkuvaiheessa. Tilauspisteellä tarkoitetaan asfalttimassan varmuusvaraston suuruutta työ-
maalla, minkä levitysryhmä pystyy levittämään ajassa, joka kuluu massa-auton siirtymi-
seen asfalttiasemalta työmaalle, mihin lisätään haluttu lisävarmuus matka-aikojen vaih-
teluita ja muita viivästyksiä varten. Esimerkki tilauspisteestä on kuvitteellinen levitystyö-
maa, jossa asfalttimassan kulutus on tasainen 100 tonnia tunnissa ja massa-autojen matka-
aika asfalttiasemalta levitystyömaalle on noin 30 minuuttia. Tällöin tilauspisteen suuruus 
olisi 50 tonnia, johon lisätään haluttu varmuus, kuten esimerkiksi 20 tonnia, matka-aiko-
jen vaihteluita varten. Täten, jos työmaalle asfalttimassaa kuljettavien ajoneuvojen kuor-
man koko olisi 50 tonnia, työmaalle pitäisi saapua massa-auto 30 minuutin välein ja työ-
maalla olisi aina 20 tonnia massaa  

Edellä mainittujen hukkien lisäksi nykyinen kuljetusprosessin suunnittelun toimintatapa, 
eli massa-autojen porrastus suunnitellaan viikkopalaverissa jokaiselle työmaalle, synnyt-
tää myös mahdollista hukkaa kuljetusprosessiin, mikä on työmaalla odottaminen. Työ-
maalla voi joutua odottamaan joko levitysryhmä tai massa-auto. Levitysryhmän odotta-
mista, eli työmaan aika ilman asfalttimassaa -seurantaa, sekä massa-autojen odottamista 
pitäisi ryhtyä seuraamaan, jotta levitysryhmän asfalttimassan odottamisesta mahdollisesti 
syntyvä hukka saataisiin näkyväksi. Massa-autojen odottaminen työmaalla vaikuttaa suo-
raan työmaan kustannuksiin sekä mahdollisesti asfalttimassan laatuun, kun levitysryhmän 
odottaminen lisää pelkästään työmaan kustannuksia. Levitysryhmän odottaminen on kui-
tenkin todella paljon kalliimpaa kuin massa-auton odottaminen, joten levitysryhmän 
odottaminen pitää poistaa ensin, minkä jälkeen pitäisi ryhtyä minimoimaan massa-auto-
jen odotusaikaa. 

Molempien edellä mainittujen odotusten poistamiseksi voidaan hyödyntää Lean-työka-
luista Pull-työkalua ja JIT-työkalua. Kuljetusprosessi pitäisi muuttaa Pull-työkalun avulla 
imuohjautuvaksi, minkä jälkeen voitaisiin aloittaa JIT-työkalun soveltaminen. Kuljetus-
prosessin muuttaminen imuohjautuvaksi olisi ensimmäinen askel koko tuotantoketjun 
muutoksessa imuohjautuvaksi. Esimerkki imuohjautuvasta asfalttimassan kuljetusproses-
sista on esitetty kuvassa 14. 



65 
 

 

Kuva 14 Esimerkki imuohjautuvasta asfalttimassan kuljetusprosessista. 

Kuvan 14 kuljetusprosessissa seurataan massa-autojen matka-aikoja, koska kuljetusaika 
vaikuttaa tilauspisteen suuruuteen. Massa-autojen reittejä työmaalle seurataan myös, 
koska tällöin saapuville massa-autoille voidaan informoida mahdollisesti nopeampi reitti 
kuin ennalta suunniteltu reitti, jos ennalta suunnitellulla reitillä ilmenee yllättäviä hidas-
tuksia. Näin voitaisiin massa-autojen matka-aikoihin tulevia poikkeavuuksia minimoida. 
Kuvan 14 kuljetusprosessissa seurataan reaaliaikaisesti levitetyn asfalttimassan määrää, 
koska sen avulla saadaan informaatio tilauspisteen saavuttamisesta. Kun kuvan 14 kulje-
tusprosessissa seuraava massa-auto on saanut lastausluvan asfalttiasemalta, alkaa massa-
auton seuraaminen alusta. 

6.4 Massatilausseuranta 

Massatilausseurantaa tehtiin asfalttikausilla 2016 ja 2017 samalla menetelmällä, joten nii-
den tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia keskenään. Tarkasteltavan pienalueen massati-
lausseurantojen otoskoko/aloitukset -tunnusluvut nähdään taulukosta 19 molemmilta as-
falttikausilta. Tarkasteltavalla pienalueella asfalttikauden 2016 tunnusluku oli 80 %, ja 
asfalttikauden 2017 tunnusluku oli 89 %. Koska molempien asfalttikausien tunnusluvut 
olivat riittävän suuria, niin ne kuvaavat molemmat hyvin koko alueen nykytilaa.  

Vertailtaessa tarkasteltavan pienalueen massatilausseurannan tuloksia taulukosta 19 as-
falttikausien 2016 ja 2017 osalta havaitaan, että työvuorojen määrä, joissa massatilauk-
sien erotus oli yli 10 tonnia, oli kasvanut 5 %-yksikköä asfalttikaudesta 2016. Työvuoro-
jen määrän kasvun osasyy on henkilöstön vaihtuvuus ja runsas uusien henkilöiden määrä 
työnjohtotehtävissä, minkä takia massantarpeen arvioinnissa on ollut enemmän epätark-
kuutta. Työvuorojen määrä, joissa massatilauksien erotus oli yli 60 tonnia, kasvoi 13 %-
yksikköä asfalttikaudesta 2016. Osalla levitysryhmistä tähän vaikuttaa suuresti levitys-
työn aikana työn tilaajalta saadut lisätyöt, joita ei siis ole voitu etukäteen suunnitella.  

Vertailtaessa tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien massatilausseurannan otos-
koko/aloitukset -tunnuslukuja taulukosta 17 koko Suomen tunnuslukuun taulukossa 16 
huomataan, että ryhmiä Levitys 1, Levitys 3 ja Levitys 4 lukuun ottamatta levitysryhmien 
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tunnusluvut olivat vähintään 14 %-yksikköä paremmat kuin koko Suomen alueen tunnus-
luku, joka oli 81 %. Levitys 1:n tunnusluku, joka oli 87 %, oli myöskin parempi kuin 
koko Suomen tunnusluku, mutta Levitys 3:n tunnusluku, joka oli 79 %, ja Levitys 4:n 
tunnusluku, joka oli 61 %, olivat pienempiä kuin koko Suomen tunnusluku. Kun vertailu 
suoritetaan tarkasteltavan pienalueen levitysryhmien tunnuslukujen ja tarkasteltavan tu-
losalueen tunnusluvun, joka oli 47 %, välillä nähdään, että kaikkien pienalueen levitys-
ryhmien tunnusluku oli paljon suurempi kuin tulosalueen tunnusluku. 

Otoskoko/aloitukset -tunnuslukua tarkasteltaessa massatilausseurannan osalta, voidaan 
taulukosta 19 havaita, että levitysryhmien Levitys 1 ja Levitys 3 asfalttikauden 2017 tun-
nusluvut olivat hieman laskeneet asfalttikaudesta 2016. Levitysryhmän Levitys 3 alentu-
miseen saattoi vaikuttaa se, että Levitys 3-ryhmä oli tarkastelujaksolla työskentelemässä 
toisella pienalueella. Juurisyyt otoskoko/aloitukset -tunnuslukujen alentumisille tulisi 
kuitenkin selvittää esimerkiksi Five Why’s -työkalun avulla, jotta massatilauksien päivi-
tysaktiivisuus olisi jatkossa näidenkin levitysryhmien osalta parempi. 

Massatilauksien pitävyydet ovat suoraan verrannollisia levitystyömaan työalueen mit-
taustarkkuuden kanssa. Nykyisessä toimintamallissa työnjohtaja tai työmaapäällikkö käy 
mittaamassa levitettävän alueen, esimerkiksi mittapyörällä, minkä perusteella lasketaan 
suunniteltu asfalttimassan määrä. Mittaustarkkuuteen vaikuttaa suuresti mittaajan am-
mattitaito, joka voi vaihdella mittaajien kesken suuresti. Lisäksi mittausvälineille pitäisi 
olla säännöllinen tarkastuskäytäntö mittavirheiden vähentämiseksi. Työalueen mittaami-
seen olisi hyvä saada nykyistä mittaustapaa tarkempi ja vähemmän mittaajan ammattitai-
dosta riippuva mittausmenetelmä, mikä parantaisi huomattavasti massatilauksien pitä-
vyyksiä. 
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6.5 Kyselytutkimuksen tulosten arviointi 

Kyselytutkimuksella pyrittiin selvittämään informaationtyyppejä, joita vastaajat haluaisi-
vat saada tehokkaampaa toimimista varten sekä asennoitumista seurantojen tärkeyteen. 
Kyselytutkimuksen perusteella vastaajat pitivät aloitusaika-, lopetusaika-, työteho-, työ-
maan aika ilman massaa- sekä emla-seurantoja tärkeinä jatkuvan kehittymisen kannalta. 
Hieman yllättävä tulos oli se, että kyselytutkimuksen kuudennen kysymyksen perusteella 
massatilausseurantaa piti tärkeänä jatkuvan kehittymisen kannalta vain yksi vastaajista. 
Vastaajien mielestä massatilausseurannassa käytetty 10 tonnin massamäärien erotus ei 
ole kovinkaan sopiva tavoite, mitä kysyttiin kysymyksessä 3. 

Vastaajien mielipide tavoite-erotuksen sopivuuteen ei toisaalta tullut yllätyksenä, koska 
tonnimääräinen tavoite ei ole tasapuolinen työmaiden ja työryhmien kesken. Näin siksi, 
koska osa levitysryhmistä työskentelee paljon pienillä työmailla, osa levitysryhmistä 
työskentelee paljon isoilla pihoilla sekä osa levitysryhmistä työskentelee katujen ja teiden 
päällystystyömailla. Näin voi pienillä pihoilla 10 tonnin massaerotus olla useita kymme-
niä prosentteja työvuoron suunnitellusta massamäärästä, kun kadun päällystystyömaalla 
10 tonnin erotus voi olla yhden prosentin suuruinen tai jopa pienempi työvuoron suunni-
tellusta massanmäärästä. Tästä syystä erotuksen tavoite pitäisi miettiä uudelleen, jotta se 
olisi tasapuolinen mittari kaikille levitysryhmille. Erotus voisi olla esimerkiksi 5 % suun-
nitellusta massamäärästä alle 200 tonnin työmailla ja 10 tonnia yli 200 tonnin työmailla. 
Näin siksi, koska pienemmillä työmailla alueen mittaaminen on helpompaa ja pieni mit-
tausvirhe ei vaikuta niin paljon massatilauksen määrään kuin isolla työmaalla. 

6.6 Lean-työkalujen soveltuminen asfaltin tuotantoketjuun 

Asfaltin tuotantoketjun tulevaisuudentilalla tarkoitetaan tässä diplomityössä tilaa, jossa 
kaikki massa-autot lähtevät ajallaan, levitykset alkavat ajallaan, suunnitellut massamäärät 
toteutuvat täsmälleen, työmaalla on koko ajan levitettävää massaa, laskennallinen työteho 
saavutetaan poikkeuksetta ja päiväkirjaan täytetään työn lopetusajat oikein. Tehtyjen seu-
rantojen avulla pyrittiin määrittämään ja ymmärtämään asfaltin tuotantoketjun nykytilaa. 
Taulukossa 20 on esitelty Lean-työkalujen soveltuvuutta tehtyjen seurantojen aikana ha-
vaittujen hukkien poistamiseksi.  
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Taulukko 20 Tarkasteltujen Lean-työkalujen soveltuvuus havaittujen hukkien poistamiseksi. 
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hästyy 
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tehoa 
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oikein 

5S-työkalu x x x   x x 

Push/Pull-
työkalu 

     x     

Last Planner - 
työkalu 

x x x x x   

JIT-työkalu x x   x     

Five why’s -
työkalu 

x x x x x x 

CPA-työkalu   x  x     

VSM-työkalu x      x   

Kuten taulukosta 20 nähdään, Five Why’s -työkalu soveltuu kaikkien hukkien poistami-
seen. Five Why’s -työkalun avulla voidaan selvittää juurisyyt hukan esiintymiselle, minkä 
jälkeen havaittuihin juurisyihin voidaan reagoida. 5S-työkalu sopii myöskin kaikkien 
hukkien poistamiseen, lukuun ottamatta Työmaalla ei ole levitettävää massaa -hukkaa, 
koska 5S-työkalun yksi kategorioista on Noudatetaan sovittuja toimintatapoja -kategoria, 
jolloin kaikki tuotantoketjussa työskentelevät henkilöt toimivat sovittujen toimintatapo-
jen mukaan. Myös Last Planner -työkalu sopii kaikkien hukkien poistamiseen, lukuun 
ottamatta Työn lopetusaikaa ei ole kirjattu oikein -hukkaa. Muut tässä työssä tarkastellut 
Lean-työkalut sopivat pienempään osaan tarkasteltuja hukkia, mutta niiden mahdolliset 
hyödyt hukkien poistamisessa voivat olla hyvin suuria. 

Kuten taulukosta 20 nähdään, ensimmäisen massa-auton myöhästyminen -hukkaan, eli 
emm-hukkaan, voidaan puuttua kaikilla tarkastelluilla työkaluilla, lukuun ottamatta Pull-
työkalua. Pull-työkalu ei sovi emm-hukan poistamiseksi, koska ensimmäisen massa-au-
ton on lähdettävä asfalttiasemalta lähes aina ennen kuin levitysryhmä saapuu työmaalle, 
jolloin imuohjautuvuutta ei ole. 5S-työkalu sopii emm-hukan poistamiseen edellisessä 
kappaleessa kerrotun syyn takia ja tämän ansiosta massa-autot eivät myöhästy suunnitel-
luista lähtöajoistaan. Last Planner -työkalu sopii myöskin emm-hukan poistamiseksi, 
koska Last Planner -työkalun avulla voidaan suunnitella viimeinen mahdollinen massa-
auton lähtöaika asfalttiasemalta, jolla massa-auto ehtii ajoissa työmaalle. JIT-työkalu so-
pii emm-hukan poistamiseksi, koska JIT-työkalun avulla suunnitellaan aika, jolloin 
massa-auton pitäisi saapua levitystyömaalle, jotta levitystyö pääsisi alkamaan suunnitel-
lusti, mitä Last Planner -työkalu hyödyntää. Five Why’s -työkalu sopii emm-hukan pois-
tamiseksi, koska Five Why’s -työkalun avulla löydetään juurisyitä emm-hukalle, jolloin 
näihin syihin voidaan puuttua. VSM-työkalun avulla voidaan poistaa emm-hukkaa, koska 
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vertaamalla toteutuneita arvoja VSM-työkalun mukaisen nykytilan kartoitukseen, voi-
daan havaita poikkeamat asfaltin valmistusprosessissa ja kuljetusprosessin alkuvaiheessa. 

Levitystyön aloituksen myöhästyminen -hukan, eli lam-hukan, poistamiseen 5S-työkalu 
sopii samasta syystä kuin emm-hukan poistamiseenkin, eli noudatetaan yhteisiä toimin-
tatapoja. Lam-hukan poistamiseen soveltuu myös JIT-työkalu, koska sen avulla jaksote-
taan työvaiheet, jotka mahdollistavat levitystyön aloittamisen, jotta levitystyö alkaa ha-
luttuun aikaan. Last Planner soveltuu lam-hukan poistamiseen, koska sen avulla voidaan 
suunnitella JIT-työkalun pohjalle myöhäisimmät mahdolliset aloitusajat kaikille levitys-
työtä edeltäville työvaiheille, jotta levitystyö alkaisi ajallaan. Five Why’s -työkalu sovel-
tuu lam-hukan poistamiseen, koska Five Why’s työkalun avulla voidaan selvittää aloitus-
ten myöhästymisten juurisyitä, joihin voidaan puuttua. CPA-työkalu sopii myös lam-hu-
kan poistamiseen, koska CPA-työkalu soveltuu odotusajoista johtuvien hukkien tunnis-
tamiseen ja lam-hukan esiintyminen sisältää hyvin usein odottelua prosessien väleillä. 
VSM-työkalu ei sovellu kovinkaan hyvin lam-hukan poistamiseen, koska VSM-työkalu 
visualisoi materiaali- ja informaatiovirtoja, joten se ei ota huomioon yksittäisiä suunnit-
telu- tai työvirheitä. Pull-työkalu ei myöskään sovellu lam-hukan poistamiseksi, koska 
levitystyömaan valmistelevat työt ovat sen verran lyhyitä, ettei niihin ole kannattavaa so-
veltaa imuohjautuvuutta. Toinen syy Pull-työkalu soveltumattomuuteen lam-hukan pois-
tamiseksi on se, että emm-hukan tapaan massa-autot lähtevät asfalttiasemalta niin aikai-
sessa vaiheessa, ettei niille ehdi syntyä imuohjautuvuuden vaatimaa tilauspistettä.  

Suunnitellun massamäärän pitämättömyys -hukan, eli smp-hukan, poistamiseen soveltuu 
hyvin 5S-työkalu, koska kun toimintatavat ovat kaikilla samat, voidaan toimintatapoja 
kehittää. Toinen työkalu smp-hukan poistamiseen on Last Planner -työkalu, koska viik-
kopalaverissa suunnitellaan seuraavan viikon työmaiden massamäärät. Jos suunnitellut 
massamäärät poikkeavat toteutuneista massamäärästä, niin massamäärien suunnittelua 
pitää parantaa massamäärien suunnittelun lähtöarvoja parantamalla. Last Planner -työka-
lun toimivuus edellyttää viikkosuunnitelmassa pysymistä, koska jos viikkosuunnitel-
massa ei juurikaan pysytä, voidaan viikkopalaveriin kulutettu aika ja siihen käytetyt työ-
panokset laskea hukaksi. Smp-hukan poistamiseen soveltuu myös Five Why’s -työkalu, 
kuten luvun 6.6 toisessa kappaleessa on kerrottu. Pull-, JIT-, CPA- ja VSM-työkalut eivät 
sovellu smp-hukan poistamiseen, koska smp-hukka johtuu massamäärien suunnitelman 
lähtöarvojen epätarkkuuksista tai työvirheistä tuotantoketjun prosesseissa. 

Työmaalla ei ole massaa -hukkaan, eli tem-hukka voidaan puuttua Pull-työkalun ja JIT -
työkalujen avulla. Pull-työkalunmukaisesti asfaltin tuotantoketjusta tehdään kokonaisuu-
dessaan imuohjautuva, jonka muutosprosessi voidaan aloittaa tekemällä kuljetusproses-
sista imuohjautuva. Imuohjautuvassa kuljetusprosessissa massa-autot lähtevät asfalttiase-
malta vasta silloin, kun työmaalla on saavutettu tilauspiste. Kun tilasupiste on oikean suu-
ruinen, asfalttimassaa on työmaalla koko ajan sopivasti, jolloin massa-autot saapuvat työ-
maalle JIT-työkalun mukaisesti juuri oikeaan aikaan. Last Planner -työkalun avulla voi-
daan poistaa tem-hukkaa suunnittelemalla työmaan tuotantoketjun osat huolellisesti etu-
käteen. Suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon työmaan levityssuunnitelma, johon sisölty-
vät levitysjärjestys, massan määrä ja levitysaikatavoite, massa-autojen kuljetusreitti työ-
maalle sekä mahdolliset toimenpiteet yllättävässä tilanteessa. Esimerkiksi, jos työmaalle 
matkalla oleva massa-auto tulee myöhästymään, niin voidaanko levityspaikka mahdolli-
sesti vaihtaa hitaammin levitettävään kohtaan, jotta levitystyö etenisi koko ajan. Tem-
hukan poistamiseen soveltuu myös Five Why’s -työkalu, kuten luvun 6.6 toisessa kappa-
leessa on kerrottu. CPA-, VSM- ja 5S-työkalut eivät sovellu tem-hukan poistamiseen, 
koska tem-hukka syntyy usein yllättävistä syistä, kuten liikenneonnettomuuksista tai 
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ruuhkista, liian vähäisestä kuljetuskaluston määrästä tai huonosta kuljetusten suunnitte-
lusta. 

Tehdyn työn teho ei saavuta suunniteltua työtehoa -hukan, eli test-hukan, poistaminen 
tulisi aloittaa Five Whys’ -työkalulla, koska sen avulla havaitut juurisyyt, kuten esimer-
kiksi epärealistinen suunnittelu, työn tehoton tekeminen, kuljetusprosessin odottamatto-
mat viivästykset, määrittävät käytettävät työkalut test-hukan poistamiseksi. Esimerkkinä 
mainituista juurisyistä epärealistiseen suunnitteluun voidaan puuttua 5S ja Last Planner -
työkaluilla, työn tehottomaan tekemiseen 5S-, Pull-, JIT- sekä CPA-työkaluilla ja kulje-
tusprosessin odottamattomiin viivästyksiin ei varsinaisesti voida suoraan puuttua miten-
kään, mutta Last Planner -suunnittelun aikana tehdyillä varasuunnitelmilla voidaan mini-
moida viivästyksien aiheuttamat hukat. 

Työn lopetusaika ei ole kirjattu oikein -hukan, eli tlko-hukan, poistamiseen voidaan vai-
kuttaa tässä diplomityössä tarkastelluista työkaluista vain 5S- ja Five Why’s -työkalujen 
avulla. 5S-työkalu soveltuu tlko-hukan poistamiseen, koska jos kaikki noudattavat yhtei-
sesti sovittuja toimintatapoja, ei tlko-hukkaa esiinny. Five Why’s -työkalun avulla voi-
daan selvittää juurisyitä tlko-hukan esiintymiselle, kuten esimerkiksi tietämättömyys oi-
kesta toimintatavoista, joihin voidaan puuttua 5S-työkalun avulla. 

6.7 Lean-työkalujen käyttöönottaminen 

Edellä tehdyt seurantojen vertailut osoittavat, että asfalttikauden 2016 jälkeen käyttöön-
otetun Leanin Last Planner -työkalun avulla tarkasteltavalla pienalueella on saavutettu 
suuria edistysaskeleita nykytilan selvittämisen kannalta. Näiden seurantojen tulosten pe-
rusteella voidaan todeta, että Last Planner -työkalu toimii hyvin tarkasteltavalla pienalu-
eella, minkä ansiosta etenkin tarkasteltavalla alueella, kannattaisi harkita muitakin Lean-
työkaluja käyttöönotettaviksi. Five Why’s -työkalu olisi helppo, yksinkertainen ja ilman 
suurta lisätyötä vaativa työkalu, minkä käytöstä olisi mahdollista saada suurta hyötyä as-
faltin tuotantoketjun tehostamiseksi. 

Tarkasteltavalla pienalueella voitaisiin käyttöönottaa kaikki tässä diplomityössä tarkas-
tellut Lean-työkalut. Näiden työkalujen käyttöönoton avulla voitaisiin kohdan 6.6 perus-
teella vähentää hukkaa kaikkien tehtyjen seurantojen sekä tulevaisuudessa tehtävän Työ-
maan aika ilman asfalttimassaa -seurannan osalta. 

Koska tehdyt vertailut osoittavat, että Last Planner -työkalu toimii hyvin tarkasteltavalla 
pienalueella, kannattaisi Last Planner -työkalu ottaa käyttöön muillakin pienalueilla. 
Omat hankaluutensa Last Planner -työkalun käyttöön kattavasti muilla pienalueilla voivat 
tuoda ne pienalueet, joilla on vain yksi tai kaksi levitysryhmää. Näille pienalueille voi 
olla hankalaa myydä ajatus toimintatapojen muuttamisen tarpeellisuudesta, koska muu-
tettujen toimintatapojen avulla saavutetut hyödyt voi olla vaikea esittää etukäteen. Tämän 
lisäksi muutetut toimintatavat vaativat aluksi hieman enemmän työtä ennen kuin uusista 
työtavoista muotoutuu toimintatapa, minkä jälkeen työmäärä on sama, tai pienempi, kuin 
vanhoilla toimintatavoilla. 

6.8 Yhteinen toimintatapa 

Kuten aiemmin on todettu, tarkasteltavalla pienalueella tehdyt Lean-työkalujen hyödyn-
tämiset ovat parantaneet alueen toimintaa paljon. Seuraava vaihe parantamisessa voisi 
olla yhtenäisen toimintatavan käyttöön ottaminen pienalueelle, mikä on esitelty kuvassa 
15. 
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Kuva 15 Yhtenäinen toimintatapa. 

Kuvassa 15 on esitelty esimerkki pienalueen yhteisestä toimintatavasta. Yhteisessä toi-
mintatavassa seurantojen tuloksia seurataan kolmen eritasoisen palaverin avulla. Päivit-
täisessä palaverissa, jonka runko on esitelty kuvassa 16, työmaapäällikkö ja työnjohtaja 
käyvät hukan vähentämisprosessin läpi. Viikkopalaverissa, jonka hukka-osion runko on 
esitelty kuvassa 17, pienalueen päällikkö käy kaikkien pienalueen työmaapäälliköiden 
kanssa yhdessä läpi edellisen viikon tulokset. Kuukausipalaverissa, jonka hukka-osion 
runko on esitelty kuvassa 19, tulosalueen päällikkö käy pienalueen päällikön kanssa läpi 
kuukauden aikana esiintyneet hukat, toimenpiteet esiintyneiden hukkien poistamiseksi 
sekä tehtyjen toimenpiteiden toimivuudet. Kuvassa 18 on esitelty mahdollinen Parhaat 
käytännöt -tietokannan rakenne. 

Päivittäinen 
palaveri

• Työmaapäällikkö ja 
työnjohtaja

• Käydään läpi 
edellisen päivän 
seurantojen 
tulokset

• Tulokset ilmoitetaan 
pienalueen 
päällikölle

Viikoittainen 
palaveri

• Pienalueen 
päällikkö ja 
työmaapäälliköt

• Käydään läpi 
edellisen viikon 
seurantojen 
tulokset

• Tulokset ilmoitetaan 
tulosalueen 
päällikölle

Kuukausittainen 
aluepalaveri

• Pienalueen päällikkö 
ja tulosalueen 
päällikkö

• Käydään läpi 
edellisen kuukauden 
seurantojen tulokset
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Kuva 16 Päivittäisen palaverin runko hukan vähentämiseksi. 

Kuvan 16 päivittäisen palaverin hukan vähentämiseksi toteuttaisivat työnjohtaja ja työ-
maapäällikkö iltapäivisin, missä käytäisiin läpi seurantojen tulokset edellisen päivän 
osalta. Jos hukkaa ei havaittu tarkasteltavan seurantojen yhteydessä, työmaapäällikkö an-
taa positiivista työnjohtajalle onnistuneesta työstä. Jos jossain seurannassa havaittiin huk-
kaa, aloitetaan hukan poistaminen käymällä Five Why’s -työkalun menetelmä läpi juuri-
syiden selvittämiseksi, minkä jälkeen valitaan sopivat työkalut juurisyiden poistamiseksi. 
Jos työmaapäällikkö ja työnjohtaja eivät löydä sopivia työkaluja juurisyiden poista-
miseksi, työmaapäällikkö kysyy neuvoa esimieheltään tai Lean-tukihenkilöltä. Varsinkin 
alkuvaiheessa Lean-tukihenkilöstä voisi olla merkittävää hyötyä, koska uuden toiminta-
tavan oppiminen ja sisäistäminen vaatii oman aikansa ja varsinkin aluksi oikeiden työka-
lujen löytäminen voi olla vaikeaa. Tämän jälkeen toteutetaan valitun työkalun mukaisia 
toimenpiteitä, jotta seuraavana päivänä pystytään toimimaan paremmin. Päivittäisen pa-
laverin päätteeksi havaitut hukat sekä toimenpiteet niiden poistamiseksi informoidaan 
pienalueen päällikölle, jotta pienalueen päällikkö olisi tietoinen pienalueen suoriutumi-
sesta. Lisäksi pienalueen päällikkö pystyy seuraamaan tehtyjen toimenpiteiden vaikutuk-
sia pienalueella, jolloin hän pystyy tarvittaessa ohjeistamaan työmaapäälliköitä hukan 
poistamistoimenpiteiden valinnassa. 
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Kuva 17 Viikkopalaverin Hukan vähentäminen -osion runko. 

Kuvassa 17 on esitelty mahdollinen runko viikkopalaverin Hukan vähentäminen -osiolle, 
johon osallistuisivat pienalueen päällikkö ja pienalueen työmaapäälliköt sekä mahdolli-
suuksien mukaan pienalueen työnjohtajat. Hukan vähentäminen -osio voitaisiin pitää 
osana viikon lopulla pidettävää viikkopalaveria tai se voisi olla tarvittaessa oma palaveri 
viikon alussa. Hukan vähentäminen -osio voidaan tarvittaessa pitää myös useammalle 
pienalueelle yhtä aikaa, mutta silloin pienalueiden päälliköiden, jotka pitävät yhdessä Hu-
kan vähentäminen -osion, tulisi keskenään sopia etukäteen, kenellä on päävastuu osion 
vetämisestä.  

Hukan vähentäminen -osion aluksi käytäisiin läpi osioon osallistuvien pienalueiden kaik-
kien levitysryhmien suoriutumiset kuluneelta viikolta, minkä jälkeen käytäisiin yhdessä 
läpi esiintyneiden hukkien poistamiseksi tehdyt toimenpiteet. Tämän jälkeen arvioitaisiin 
yhdessä tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset ja jos toimiva toimenpide löytyi, kirjattaisiin 
tehty toimenpide ja sen vaikutukset pienalueen Parhaat käytännöt -tietokantaan. Parhaat 
käytännöt -tietokantaan pitäisi tallentaa suoritetun toimenpiteen lisäksi myös toimenpi-
teen vaikutukset, koska tällöin olisi helpompi valita suositeltava toimenpide, joka olisi 
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mahdollisimman tehokas esiintyvään hukkaan. Jos toimivaa toimenpidettä ei päivittäi-
sissä palavereissa löytynyt, pyrkivät viikkopalaverin hukan vähentäminen -osioon osal-
listuvat yhdessä löytämään sopivan toimenpiteen hukan poistamiseksi. Jos sopivaa toi-
menpidettä ei löydetty, kysytään neuvoa tulosalueen päälliköltä tai Lean-tukihenkilöltä. 
Tämän jälkeen toteutetaan valitut toimenpiteet ja seurataan niiden vaikutuksia.  

Hukan vähentäminen -osiossa havaittuja Parhaat käytännöt -tietokantaan tallennettuja toi-
menpiteitä ei välttämättä erikseen tarvitse informoida tulosalueen päällikölle, koska tu-
losalueen päällikkö voi seurata toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia tulosalueen Parhaat 
käytännöt -tietokannasta. Jokaisella pienalueella ei välttämättä tarvitse olla omaa Parhaat 
käytännöt -tietokantaa, mutta koska pienalueet ovat usein hieman erilaisia, eikä kaikkia 
toimenpiteitä voida siirtää sellaisinaan pienalueelta toiselle, pitäisi Parhaat käytännöt -
tietokantoja olla riittävä määrä. Tulosalueiden päälliköt hallinnoisivat tulosalueensa Par-
haat käytännöt -tietokantaa, jonka alla olisi riittävä määrä pienalueiden tietokantoja. Tu-
losalueen päällikkö voisi etsiä toimivia toimenpiteitä pienalueiden päälliköille tulosalu-
een Parhaat käytännöt -tietokannasta silloin, kun viikkopalavereissa ilmenee hukkia, 
joille ei löydetty sopivia toimenpiteitä. Esimerkki tulosalueen, joka koostuu viidestä pie-
nalueesta, Parhaat käytännöt -tietokannan rakenteesta on esitelty kuvassa 18. 

 

Kuva 18 Esimerkki Parhaat käytännöt -tietokannan rakenteesta kuvitteelliselle tulosalueelle. 

Kuvassa 18 esitellyssä esimerkissä, jokaisella pienalueella on oma Parhaat käytännöt -
tietokanta. Pienalueiden päälliköt kirjaavat toimivat toimenpiteet esiintyneisiin hukkiin 
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omiin tietokantoihinsa. Tulosalueen Parhaat käytännöt -tietokannasta tulosalueen pääl-
likkö voi hakea kaikkien pienalueiden tietokannoista toimivia toimenpiteitä. Pienalueiden 
Parhaat käytännöt -tietokannat eivät esimerkissä tarkoituksenmukaisesti keskustele kes-
kenään, koska pienalueiden erilaisuuksien vuoksi, kaikkia toimenpiteitä ei voida ottaa 
käyttöön toisella pienalueella sellaisinaan. Tulosalueen päällikkö koordinoi pienalueelta 
toiselle siirrettäviä toimenpiteitä, koska tulosalueen päälliköllä on kokonaisvaltainen nä-
kemys kaikkien pienalueidensa ominaisuuksista, joten tulosalueen päällikkö pystyy teke-
mään tarvittavia sovelluksia pienalueelta toiselle siirrettäviin toimenpiteisiin. 

 

Kuva 19 Kuukausipalaverin Hukan vähentäminen -osion runko. 

Kuvassa 19 on esitelty runko kuukausipalaverin Hukan vähentäminen osiolle, johon osal-
listuisivat tulosalueen päällikkö, pienalueiden päälliköt sekä ylempää johtoa mahdolli-
suuksien mukaan. Kuukausipalaverin Hukan vähentäminen -osion runko on muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta sama kuin viikkopalavereissa. Kuukausipalaverin ja viikko-
palaverin osiot eroavat toisistaan siten, että kuukausipalaverissa ei kirjata Parhaat käytän-
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nöt tietokantoihin mitään. Jos viikkopalavereissa ei löydetty toimivia toimenpiteitä esiin-
tyneille hukille, tulosalueen päällikkö etsii tulosalueen Parhaat käytännöt -tietokannasta 
mahdollisia toimivia toimenpiteitä hukan poistamiseksi, tekee toimenpiteisiin tarvittavia 
sovelluksia ja välittää toimenpiteet niitä tarvitsevalle pienalueen päällikölle. 
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7 Yhteenveto 
Asfalttiala on hyvin hintakilpailtua, jolloin pelkästään hyvä ja laadukas tuote ei luo kil-
pailuetua kilpailijoihin nähden, mutta hintakilpailuissa voidaan saavuttaa kilpailuetua te-
hostamalla oman asfaltin tuotantoketjun toimintaa. 

Tässä diplomityössä tarkastellaan asfaltin tuotantoketjua asfalttiasemalta kunnallisille 
sekä yksityisille työmaille. Tästä diplomityöstä on rajattu pois ELY-keskusten työmaat, 
asfaltin tuotantoketjussa esiintyvät laatuvirheet sekä yksittäisen prosessin sisäinen toi-
minta, kuten työtavat. 

Tämän diplomityön tavoitteena oli tunnistaa ja löytää Lean-ajattelua hyödyntämällä huk-
kaa asfaltin tuotantoketjusta sekä keinoja näiden hukien poistamiseksi. Lisäksi tavoit-
teena oli tuottaa toimintamalli ja -ohjeistus, joiden avulla hukkaa voitaisiin vähentää. Toi-
mintamallin ja -ohjeistuksen avulla pyrittiin myös edistämään tuotantoketjun jatkuvaa ke-
hitystä sekä sopivaa raportointia organisaatiotasojen välillä.  

Asfaltin tuotantoketjun nykytilan kartoitus tehtiin kirjallisuuslähteiden ja haastattelujen 
avulla NCC Industry Oy:n asfaltin tuotantoketjusta. Tuotantoketjun nykytila on esitelty 
kappaleessa 3.1. Tuotantoketju koostuu kolmesta prosessista, asfalttimassan valmistus-, 
kuljetus- ja levitysprosessista. Prosessit on esitelty kappaleissa 3.2.1 – 3.2.3.  

Lean-ideologia perustuu japanilaisen autonvalmistajan Toyotan kehittämään toimintata-
paan. Lean-ajattelun periaatteita on hyödynnetty prosessiteollisuudessa pitkään, mutta as-
falttialalla niitä ei ole vielä juurikaan hyödynnetty. Tässä diplomityössä tarkasteltiin 
Leanin historiaa kappaleessa 4.1, perusteita sekä perusarvoja kappaleissa 4.2.1 - 4.2.6, 
hukkaa ja sen poistamista kappaleissa 4.3 sekä 4.4. Lean johtamista käsiteltiin kappa-
leessa 4.5, Lean periaatteiden käyttöönoton vaatimuksia ja käyttöönotossa ilmenneitä vai-
keuksia kappaleessa 4.6 sekä Lean työkaluja kappaleissa 4.7.1 – 4.7.8. Lisäksi kappa-
leessa 4.8 tarkasteltiin Leanin hyödyntämistä nykyisin asfaltin tuotantoketjuissa. 

Tätä diplomityötä varten tehtiin neljä erilaista seurantaa: Aloitusaika-, Massatilaus-, Lo-
petusaika- ja emla-seuranta. Aloitusaikaseurannassa seurattiin, kuinka hyvin levitystöi-
den suunniteltu aloitusaika toteutui. Aloitusaikaseurannan tekeminen on selostettu kap-
paleessa 5.2.3. Massatilausseurannassa seurattiin, kuinka hyvin suunniteltu massamäärä 
toteutui. Massatilausseurannan tekeminen on selostettu kappaleessa 5.2.5. Lopetusaika-
seurannassa seurattiin, kuinka hyvin levitystöiden loppumisaika ja levitystöiden kirjattu 
loppumisaika vastasivat toisiaan. Lopetusaikaseurannan tekeminen on selostettu kappa-
leessa 5.2.6. Emla-seurannassa seurattiin, kuinka hyvin työvuorojen ensimmäiset massa-
autot pysyivät suunnitelluissa aikatauluissa. Emla-seurannan tekeminen on selostettu 
kappaleessa 5.2.4. Kaikissa seurannoissa seurattiin myös suunnitelmien todenmukaisuuk-
sia, eli vastasiko päivän suunniteltu työmaa toteutunutta työmaata. 

Asfalttikauden 2017 seurantajaksolla aloitusaikaseurannan avulla havaittiin, että levitys-
töiden aloituksista tarkasteltavalla pienalueella myöhästyi yhden minuutin tai enemmän 
noin 76 % työvuoroista ja suunniteltu aloitusaika saatiin suunnittelujärjestelmästä 82 % 
työvuoroista. Asfalttikauden 2017 seurantajaksolla aloitusaikaseurannan avulla havaittiin 
myös, että pienalueen levitysryhmien kesken oli melko paljon hajontaa myöhästymisten 
määrissä sekä suunnittelujärjestelmään kirjaamisissa. Asfalttikauden 2017 seurantajak-
solla emla-seurannan perusteella huomattiin, että tarkasteltavalla pienalueella ensimmäi-
sistä massa-autoista noin 69 % myöhästyi niiden suunnitelluista lähtöajoista asfalttiase-
malta.  Asfalttikauden 2017 seurantajaksolla massatilausseurannan avulla havaittiin, että 
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suunnitellut massamäärät kohtasivat erittäin harvoin toteutuneet massamäärät. Asfaltti-
kauden 2017 seurantajaksolla massatilausseurannassa tilausten erotukset jaettiin kahteen 
osaan, 10 tonnia tai vähemmän ja yli 10 tonnia. Tarkasteltavalla pienalueella massatilauk-
sien erotus oli 10 tonnia tai vähemmän vain 14 % työvuoroista asfalttikauden 2017 seu-
rantajaksolla. Massatilauksiensuunnitelmat oli kirjattu asfalttikauden 2017 seurantajak-
solla suunnittelujärjestelmään 89 % työvuoroista. Lopetusaikaseurannasta ei asfalttikau-
den 2017 seurantajaksolta saatu esitettävää tulosta havaintojen hajanaisuuden takia. 

Seurantojen ja kirjallisen osion perusteella luotiin ehdotelma asfaltin tuotantoketjun yh-
teisestä toimintatavasta ja -ohjeesta hukan poistamiseksi tuotantoketjusta. Ehdotettu toi-
mintatapa koostuu päivittäisestä palaverista, viikkopalaverin hukka-osiosta ja kuukausi-
palaverin hukka-osiosta, jotka on esitelty kuvissa 17, 18 sekä 20. Toimintatavan ohjeis-
tusta ei ole kirjattu mihinkään erilliselle liitteelle, vaan se on selostettu kohdassa 6.8. Yh-
teisen toimintatavan ja -ohjeistuksen lisäksi aloitusaikaseurantaan käytettävät anturit tu-
lisi asentaa kaikkiin asfaltinlevittimiin yhdenmukaisesti, kuljetusprosessista pitäisi tehdä 
imuohjautuva. Näiden lisäksi työmaan koon mittaamiseen pitäisi saada mittapyörää tar-
kempi työväline, jonka mittatarkkuus ei olisi niin riippuvainen käyttäjän ammattitaidosta. 
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