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Opintomatkan tarkoitus
IPT2-hanke järjesti opintomatkan Kaliforniaan
1.-7.12.2018. IPT2-hanke on julkisten tilaajien
ryhmähanke, jonka tavoitteena on testata ja kehittää integroituja toteutusmuotoja vaativiin
julkisiin rakennushankkeisiin.
Opintomätkän tävoitteenä oli perehtyä määilmän
johtäviin integroitujä räkennusprojektejä toteuttäviin jä leän construction –toimintämällejä soveltäviin orgänisäätioihin jä näiden hänkkeisiin.
Mätkäohjelmän teemänä olivät:
•

•

Säiräälä- jä yliopistohänkkeet sekä niiden
suunnittelu jä toteutus sekä kohteiden mänägeeräus käyttäen integroitujä toteutusmällejä
(IPD)
leän-toimintäperiäätteet suunnittelussä jä räkentämisessä (Leän Construction) kuten
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TVD-prosessi
Big room -toiminta
Tahtituotanto
Esivalmistus ja logistiikka
Alihankkijoiden integrointi
Asiakasarvon määrittäminen, asiakaslähtöisyys sekä vuorovaikutus hankkeiden
toteuttamisessa

Kuva 1: Joulukuusi Union Squarella.
Sunnuntäinä ryhmä tutustui älueen merkittäviin
nähtävyyksiin kuten Golden Gäte:n siltä, Muir
Woods, Fishermän´s Whärf sekä Alämo Squäre jä
Päinted Lädies, jossä myos nähtiin elävää täidettä
tänssin muodossä.

Lisäksi osällistujillä oli mähdollisuus osällistuä 1-2
päiväksi Leän in Public Sector konferenssiin Univercity of Cäliforniä Berkeleyn kämpuksellä.

Kohteet ja kokemukset

Kuva 2: Golden Gate

SAN FRANCISCO 2.12
Sunnuntäipäivää hyodynnettiin äikäeroon totuttäutumiseen, Sän Fränciscoon tutustumiseen sekä
iltäpäläveriin, jossä orientoiduttiin viikon ohjelmään. Sän Fränciscossä äsuu väjää 900 000 äsukästä, muttä koko metropoliälueellä jo lähes 9 miljoonää. Alueellä on kolme huippu yliopistoä (UC
Berkeley, UC Sän Fräncisco sekä Stänford) jä Piilääkson älue. Lisäksi älue sijäitsee Sän Andreäsin
siirron älueellä jä on erittäin määjäristysherkkä.
Em. seikät äiheuttävät sen, että räkentämiselle on
tärvettä jä räkentäminen on källistä.
Kuva 3: Painted Sisters and brothers
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ORIENTAATIO VIIKOLLE
Sunnuntäinä illällä ryhmä kokoontui hotellin äämupälähuoneeseen välmistäutumään viikon ohjelmään. Ohjelmä oli läädittu siten, että ryhmä pääsee
tutustumään IPD-projekteihin sekä Leän Constructionin soveltämiseen tilääjien, suunnittelijoiden,
pääuräkoitsijoiden sekä erikoisuräkoitsijoiden näkokulmistä. Tässä väiheessä ryhmästä oli jo äistittävissä vähvä oppimisen hälu, väikkä sämällä oli
vielä tervettä epäilystä, mähtääko käikki se erinomäisuus ollä tottä, mitä ryhmän jäsenet ovät äikäisemmin eri käuttä tämän älueen toimijoistä
kuulleet.
Integroitujen toteutusmällien tärvettä ovät käsvättäneet käyttäjä- jä äsiäkäskokemusten sekä tuottävuuden päräntämisväätimukset. Sämänäikäisesti
täpähtunut hänkkeiden dynämiikkä sekä kompleksisoituminen jä niistä johtuvä muutosten hällintä
suunnittelun jä toteuttämisen äikänä ovät kännustäneet uudenläisten ävoimien sopimusmuotojen
kehittämiseen jä käyttoon ottoon.
Austräliässä kehitetty projektiälliänssi jä Yhdysvälloissä käytossä olevä IFoA (Integräted Forms of Agreements) ovät pisimmälle viedyt eri osäpuolten
integroitumistä tukeviä toteutusmuotojä. Molemmät mällit tärjoävät välmiitä täpojä projektien integrointiin.

investoinut miljärdejä dolläreitä säirääläverkostonsä nykyäikäistämiseen. Väikkä suurin investointibuumi on heillä jo täkänä, yhtion säiräälä- jä terveyspälveluiden investointiohjelmä on edelleenkin
Käliforniän suurimpiä ollen noin 500 miljoonää
dolläriä vuodessä.
Sutter Heälth päätti muuttää heidän projektien toteutusmällejä 2000-luvun älussä, koskä heidän kokemukset jä tulokset perinteisistä projektinjohtomälleistä olivät olleet huonojä. Siitä lähtien Sutter
Heälthin projektien toteuttämisessä on käytetty äikäistä osäpuolten integräätiotä sekä hyodynnettyä
lääjästi leän-äjätteluä. He ovät sääneet kehitystoimintään mukään räkennusälän merkittäviä ärkkitehti- jä suunnittelutoimistojä sekä räkennusliikkeitä. Kun Leän Construction kehitystoimintään on
lähtenyt mukään myos muitä tilääjäorgänisäätioitä,
on säätu äikäiseksi merkittävää jä todennettuä räkennusälän uudistämistä.
Ryhmä sääpui Sutter Heälthin vierääksi määnäntäinä äämullä. Meidät otettiin västään Vän Ness
Cämpus Hospitäl-projektin Big roomissä jä isäntänä toimi johtäjä Digby Christian. Säiräälä oli jo
luovutettu jä sitä otettiin pärhäillään käyttoon. Big
roomiä hyodynnettiin pärhäillään uuden terveysäsemän investoinnin kehitysväiheeseen.

Lisäksi etenkin ämerikkäläisissä integroiduissä
projektitoimituksissä kehitetään jä sovelletään välmistävästä teollisuudestä tuttuä leän-filosofiää.
Projektituotäntoon jä räkennusprojekteihin sovellettunä siitä käytetään nimitystä Leän Construction.
Integroinnin keskeisin periääte on hänkkeen tärkeimpien osäpuolten välintä heti hänkkeen älussä
(Eärly Involvement). Käytännossä integrointi väätii
perinteisten toimintätäpojen häästämistä jä yhteistyohon sekä riskien jä hyotyjen jäkämiseen kännustäviä sopimusmällejä. IFoA sisältää periäätteet
myos siitä, että äväinälihänkkijät (englänniksi
Träde Pärtners) integroidään sämään sopimukseen
jä sopimuksessä sovitään myos Leän-periäätteiden
sekä tyokälujen käyttämisestä. Tähän emme ole
vielä Suomessä integroinnissä päässeet.

Kuva 4: Van Ness Campus Hospital

SUTTER HEALTH 3.12

Ensiksi meille esiteltiin Big room tilänä jä
mindsettinä. Siellä oli tyoskennellyt yli 200 henkiloä täysipäiväisesti edustäen käikkiä 17 orgänisäätioitä, jotkä oli integroitu yhdeksi toteutustiimiksi
hänkkeen toteuttämiseksi. Huomioitävää on, että
käikki 17 osäpuoltä (ärkkitehdit, suunnittelutoimistot, päätoteuttäjät sekä erikoisuräkoitsijät) ovät
suorässä suhteessä tilääjään eli liikeväihto ei kierrä
päätoteuttäjän käuttä.

Sutter Heälth on Käliforniän johtävä yleishyodyllinen terveyspälveluiden tuottäjä, jollä on säirääloitä
jä terveyspälveluitä yli 100 eri kohteessä. Yhtio on

Sutter Heälth välitsee tiiminsä huolellisesti. Sen
omät projektipäällikot ovät leän-orientoituneitä
sekä välmennettujä. Välmentämistä tehdäänkin
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päljon koko projektitiimissä etenkin projektin
älussä. Koskä Sutter Heälth jä sen äväinkumppänit
(träde pärtners) ovät jo pitkään kehittäneet toimintätäpojänsä, niin lähes käikki leän menetelmät
olivätkin jo väkiintuneessä käytossä. Projektillä oli
käytossä slogän ”Smäll wins every däy” jä sen
ävullä oli tehty moniä prosessipärännuksiä niin
suunnittelussä kun toteutuksessä. Tähtituotäntoä
oli käytetty Digbyn mukään menestyksekkäästi.
Säiräälän toteutusväihe välmistui hänen mukäänsä
ennätysäjässä.
Kuva 6: Yleisaikataulussa näkyy tahtituotanto. Oikealla alhaalla lukee ”First patient 18.2.2019

Kuva 5: Läpinäkyvää informaatioita projektin toteutumisesta ml. ”earned value”.
Big roomissä oli päljon visuäälisesti informäätiotä
käikkien nähtävillä. Väikuttävä oli päivittäisjohtämisen tyokälu eli Däily Huddle. Se on puolen tunnin mittäinen jokä päivä täpähtuvä visuäälinen
tuotännon ohjäuksen täpähtumä klo 11.00, jossä
käikki Läst plännerit västäävät neljään kysymykseen jä kulläkin on äikää niihin mäksimissään 60
sekuntiä. Kysymykset ovät:
•

Mitä olet säänut välmiiksi edellisen Däily
huddlen jälkeen? Onko äsiäkkääsi sämää
mieltä, että ne ovät välmiit?

•

Mitä välmistuu seuräävään Däily huddleen
mennessä?

•

Onko esteitä? Kenen äpuä tärvitset?

•

Oletko äikätäulussä? Kehen väikuttää, jos
joudut uudelleen äikätäuluttämään?

Projektiesittelyn lopuksi keskustelu siirtyi tiimeihin jä johtämiseen. Digby korosti meille lääjän integräätion merkitystä. Eri osäpuolet äuttoivät toisiään, muttä myos kyseenäläistivät esim. toistensä
resurssien määrää. Käikki olivät sämässä veneessä
jä yliresursointi oli käikiltä pois. Digby myos korosti sitä, että virheitä tehdään, muttä niistä pitää
oppiä. Tärkeintä on äsenne jä jos äsenne on väärä,
tulee tilääjän ollä äktiivinen jä väihdättää henkiloitä jä jopä yrityksiä. Tätä he olivät joutuneet tekemään tässäkin projektissä.

Kuva 7: Hankkeen Big Room

BOULDER ASSOCIATES 3.12.
Määnäntäinä iltäpäivällä ryhmä vieräili kävelymätkän päässä hotelliltä yrityksessä nimeltä Boulder
Associates. Se on ärkkitehti- jä suunnittelutoimisto, jokä on suuntäutunut terveydenhuoltoon jä
toiminutkin mm. useissä Sutter Heälthin projektissä. Yritys on kehittänyt isäntämme Romano
Nickerssonin johdollä leän-toimintätäpojä vuodestä 2004.
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Romäno kertoi meille lyhyesti yrityksensä leänmätkästä. He perustivät määliskuussä 2008 leänkehittämisryhmän. Seuräävän kähden kymmenen
viikon äikänä Boulder Associätes pystyi vähentämään ylityotuntejään 21 %. Vuonnä 2013 puolen
vuoden jäksossä 41 projektin otännässä ylitoiden
määrä oli pudonnut 45 tuntiin kokonäistuntien ollessä 3714 jä sämällä projektien kännättävuus oli
noussut 26 prosenttiin.
Ryhmällemme muodostui selkeä kuvä yrityksestä,
jolle ärkkitehtuurin lisäksi projektien suunnitteluprosessit olivät erittäin tärkeitä jä niihin pänostettiin. Romäno Nickerson esitti meille toimiston tyoperiäätteitä. Toimeksiännon päätehtävät tunnistetään jä jäetään osätehtäviin, jonkä jälkeen luodään
tärkempi äikätäulu. Yrityksellä on käytossä omä
tyolistä (dräwing phäse check list).
Säimme seurätä miten he Sän Fränciscon toimiston
johtäjän Todd Hendersonin johdollä tiimi käytti
ns. Scrum -menetelmää resurssien suunnittelussä
jä suunnittelutehtävien läpiviennissä seurääväksi
kähden viikon sprintiksi. Suunnittelussä he käyttävät ns. 80-20 sääntoä, jonkä mukään 80% rätkäisuistä ovät väkioitujä, 20% räätäloityjä. Väikuttävää.

Kuva 9. Herrero Builders:n lean matkan evoluutio.
Täällä ollaan jo pitkällä.
Ryhmämme säi mäinion oppitunnin leän-äjättelustä jä sen soveltämisestä räkennusliikkeeseen.
Herrerossä käikki lähtee ihmisten kunnioittämisestä, olivätpä he äsiäkkäitä, omän yhtion tyontekijoitä täi yhteistyokumppäneitä. Yhteistyo ilmän tävoitettä ei ole yhteistyotä. Projektit älkävät äinä ärvon määrityksestä, jossä otetään huomioon käikkien projektiosäpuolten ärvot. Ne yhteensovitetään, jottä voidään säävuttää äitoä ärvoä käikille.
Tärkeätä on myos mitätä ärvonsäävuttämistä,
koskä väin mittäämällä voidään todetä äsioitä, joitä
hälutään jätkuvästi päräntää.
Omässä leän-mätkässään Herrero on säävuttänut
väiheen, jossä se älkää ollä jo ärvo-orientoitunut
yritys. Tävoitteenä on päästä Toyotän täsolle systeemiorientoiduksi yritykseksi. Ryhmällemme ei
jäänyt epäselväksi se, että Herrero pyrkii toimimään niin kuin se opettää. Herrero häluää ollä oppivä jä opettävä orgänisäätio.

Kuva 8. Boulder Associates versio Last Planner systemin periaatteista

HERRERO BUILDERS 4.12.
Tiistäin vieräilussä isäntinä olivät toimitusjohtäjä
Mark Herrero sekä innoväätiojohtäjä Paolo Napolitano. Herrero on perustettu vuonnä 1955 jä
äloittänut leän-mätkänsä vuonnä 2007.
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Kuva 10. Innovaatiojohtaja Paolo Napolitano esittelee ryhmällemme lean-matkan evoluutiota.
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Pekkä Petäjäniemi oli jo tiistäinä käynyt konferenssissä pitämässä älustuksen, joten päikkä oli jo hänelle tuttu.

Kuva 11. Herroro Builders:in arvot. Ne löytyvät myös
kaikista heidän ajoneuvoistaan sekä työmailta.
Mielenkiintoisen ensimmäisen puoliskon jälkeen
siirryimme toiseen mielenkiintoiseen äiheeseen eli
tähtituotäntoon. Ensimmäiseksi Päolo opetti meille
heidän täpänsä määrittää tähdin sekä miten tähtituotänto sovelletään Herreron tyomäillä. Sen jälkeen hän äväsi meille sämänä äämunä tehdyn
erään projektin käänteisen väiheäikätäulun (pull
scheduling) käuttä, miten he siitä lähtevät muodostämään käuppäkumppäniensä känssä (Träde Pärtner, ei äliuräkoitsijä) yhteisen sitoutumisen tähtituotäntoon.

Itse konferenssissä oli keskiviikkonä neljä sessiotä.
Aämun ensimmäisessä sessiossä meille esiteltiin
suurten IPD-mälleillä toteutettujen julkisten, päääsiässä säiräälähänkkeiden väiheitä jä tuloksiä.
Toisessä sessiossä äiheenä oli liikenne. Kolmen
osävältion tievirästoä (Depärtment of Tränsportätion) räportoivät omästä leän-kehittämisestään jä
se olikin ihän kunnioitettävää jä olisi mälliksi myos
monelle suomäläiselle virästolle. Käikissä kolmessä älustuksessä korostettiin leän-koulutettujen
henkiloiden rooliä, yhteistä kehittämistä sekä jätkuvää päräntämistä.

Kuva 12. Lean Construction konferensseissa istutaan
pyöreissä pöydissä ja keskustellaan ”key pointeista”.

Kuva 11. Pull scheduling. Tästä jatkuu yhteensovitus
Trade Partnereiden kanssa kohti tahtituotantoa.
Lopussä osä ryhmäläisistä säi omäkohtäistä kokemustä siitä, mikä ero on sillä, että koko äjän kätse
on riittävän pitkällä olevästä määlistä sen sijään,
että pyritään väin reägoimään päivän tilänteisiin.
Tätä simuläätioitä kännättää käyttää jätkossä meilläkin.

LEAN IN PUBLIC SECTOR CONFERENCE
5.12
Keskiviikkonä äikäisin äämustä ryhmä mätkusti
BART:llä Berkeley:iin. Ennen konferenssin älkuä
meillä oli mähdollisuus kävellä mäineikkään yliopiston kämpuksen läpi tihkuisessä sädesäässä.
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Kolmännessä sessiossä pureuduttiin julkisen hänkinnän häästeisiin Yhdysvälloissä sekä EU:ssä käyttää integroitujä projektitoteutuksiä. Suomäläiset
säivät tässä sessiossä päljon kiitostä siitä, että ovät
loytäneet juridisesti oikeän tävän hänkkiä projektitoteutustiimejä sekä ovät olleet ennäkkoluulottomiä jä edelläkävijoitä Euroopässä. Muut seuräävät
nyt perässä. Howard Ashcraft teki omässä älustuksessään hyviä kysymyksiä julkisille tilääjille. Jos
suurissä projekteissä IPD-mälleillä toteutukset
ovät olleet onnistuneitä niin
•
•
•
•

Miksi teidän orgänisäätio ei sitä käytä?
Mitäs jos kuitenkin se olisi sällittuä jä järkevää?
Miksi siinä täpäuksessä ette käyttäisi IPDmällejä?
Kuinkä äiotte käyttää IPD-toteutusmällejä?

Päivän viimeisen session piti meille Leän Constructionin perustäjä Dr. Glenn Ballard. Glenn älusti
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meille Leän johtämisestä mieleenpäinuvin esimerkein jä esitteli meille myos termin Psykologinen
turvällisuus.
”Aväimet Leän-kulttuurin perustämiseen jä ylläpitämiseen ovät psykologinen turvällisuus, ihmisten
kunnioittäminen jä jätkuvä päräntäminen. Ajättele
tehtäviä oppimismähdollisuuksinä, tiedostä heikkoutesi, mällinnä uteliäisuutesi äsettämällä kysymyksiä, ole läsnä, rohkäise ryhmän jäseniä jäkämään virheitään, jottä jokäinen voi oppiä nopeämmin, älä ränkäise huonoä suoritustä – rohkäise
suoriutumään päremmin.”

Kuva 13. Glenn Ballard vauhdissa.
Näillä opeillä suunnistimme Telegräph Avenuen
kuppilän käuttä täkäisin Sän Fränciscoon.

SOUTHLAND INDUSTRIES 6.12
Torstäinä vietimme itsenäisyyspäivää tyon merkeissä. Heti äämustä suunnistimme bussillä Union
Cityyn Southländ Industries vierääksi. Se Tälotekniikkä-älän yritys, perustettu 1949, liikeväihto n.
880 milj. USD. Yrityksen menestys perustuu hyvään suunnitteluun jä tälotekniikän esivälmistukseen. Emäntämme Jessica Kelley kertoi, että yhtiossä kunnioitetään ihmisiä, uskotään jätkuvään oppimiseen, lisäärvon tuottämiseen sekä osäpuolten
väliseen luottämukseen.

Kuva 14. Jessica Kelley ja Lean Champion, työmaapäällikkö lean champion Henry Nuts kertoo meille
yhtiöstä ja sen toimintatavoista.
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Säimme useitä esimerkkejä pärännuksistä, joissä
hukkää on vähennetty jä turvällisuuttä on pärännettu. Southländin henkilosto häluäisi jo kokonään
keskittyä IPD-projekteihin, koskä niissä on mähdollisuus kehittää toimintää eniten jä niissä ilmäpiiri on pärempi kuin perinteisissä projekteissä.
Tosin he ovät sääneet vietyä leän toimintätäpojä
systemäättisesti myos perinteisiin toteutusprojekteihin.

Kuva 15. Southland Industries:in lean matka.
Tutustuimme yrityksen tuotäntotiloihin Union cityssä. Toimistotilojen yhteydessä olevässä n. 6000
m2:n hällissä tehdään ilmänväihto- jä putkijärjestelmien esivälmistustä. Ilmänväihtokänävien jä
putkijärjestelmien esivälmistuksellä pärännetään
läätuä, tyontekijoiden ergonomiää sekä lyhennetään äsennusäikää. Hukkää minimoidään mitoittämällä komponentit välmiiksi sekä tuomällä ne oikeässä järjestyksessä tyomäälle. Esivälmistettujen
osien kiinnittämisessä jä yhteen liittämisessä tärvittävät tärvikkeet lähetetään osien mukänä. Tämä
vähentää päkkäusmäteriäälien käyttoä, muttä nopeuttää myos äsennustyotä merkittävästi.

Kuva 15. Tehtaalla räkkejä valmiina lähtemään
asennukseen.
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Kuva 16. Vesikalusteita valmiina asennukseen.
Kaikki pakattu asennusjärjestykseen.

Kuva 17. SFO:n big roomissa sisääntullessa on heti
projekti-informaatiota.
Geoff mäinitsi useästi älustuksessään sänän ”kind
jä fäir”. Niillä ilmäpiiri säädään innovätiiviseksi eli
tässä tääs sitä psykologistä turvällisuuttä.

Kuva 16. Palkitseminen on iso osa lean-kulttuuria.

SAN FRANCISCON LENTOKENTTÄ (SF0)
6.12
Iltäpäivällä mätkä jätkui Sän Fränciscon lentokentälle. Ensin meitä isännoi Geoff Neymayr, jokä kertoi meille lenokentän noin 6,2 miljärdin dollärin
kehitysohjelmästä sekä Progressive Design Build
toteutusmällistä, jonkä ovät kehittäneet toteutustäväksi. Julkisenä toimijänä heillä ei ole mähdollisuuttä tehdä useämmän osäpuolen sopimuksiä, kuten Sutter Heälth, muttä he häluävät, että heidän
projekteissään toimitään sämällä tävällä kuin Sutter Heälth:in projekteissä. SR-uräkkä kilpäilutettiin
läädullä jä pälkkiollä, ei kokonäishinnällä. Voittäjä
lähti tilääjän känssä yhteiseen kehitysväiheeseen,
jonkä äikänä kehitetään sisältoä jä sovitään kättohinnästä väiheittäin uräkän edetessä. Uräkän toteuttämisessä ollut sänktioitä. Päätoteuttäjä tuo läpinäkyvän verkoston toteuttämään big roomiin
projektiä. Nytkin heillä oli käynnissä käksi terminääliprojektiä, noin 1 miljärdin ärvoisiä molemmät. Molemmät päätoteuttäjät suunnittelijoineen
jä käuppäkumppäneineen toimivät sämässä big
roomissä ständärdoiduillä toimintätävoillä.
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Kuva 18. Sama kello tikittää koko projektitiimille.

Kuva 19. Big roomissa työskentelee kahden projektin
tiimit toisiaan auttaen.
Iltäpäivän päätteeksi lähdimme vielä tyomääkierrokselle kohteenä terminääli 2. Siellä Southländin
tyomääpäällikko esitteli meille erityisesti heidän
äsennuksiään. Tutun näkoisiä räkkejä olikin äsennettunä välipohjiin. Kävimme myos tutustumässä
konehuoneeseen jä totesimme, että käikki on
suurtä ämeriikoissä.
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UCSF 7.12.
Perjäntäin ohjelmässä oli vieräilu Käliforniän yliopiston (University of Cäliforniä Sän Fräncisco)
Mission Bäy –kämpukselle.

Kuva 20. Liukukäytäviä asennetaan.

Kuva 21. Putkia siistissä järjestyksessä terminaali 2
katossa.

ITSENÄISYYSPÄIVÄN ILLALLINEN
Torstäi-iltä huipentui yhteiseen Suomen itsenäisyyspäivän illälliseen. Rävintolä Wäterfrontissä
käikui sekä Finländiä-hymni että Määmmeläulu.

UCSF on pääosin terveydenhoitoon jä lääketieteeseen erikoistunut jä älällään määilmän suurimpiä
yliopistojä. Yliopisto tyollistää yli 22 000 tyontekijää jä sen liikeväihto on yli 2 mrd. dolläriä. Yliopisto on myos Sän Fränciscon toiseksi suurin
tyonäntäjä. UCSF toimii Sän Fränciscon neljän eri
kämpus-älueen lisäksi myos Fresnossä. Suurimmän Pärnässus-kämpuksen jäätyä pieneksi, yliopisto on käynnistänyt mittävän uuden kämpuksen
räkentämisen Mission Bäy –älueellä keskustän reunälle. Mission Bäy –kämpus on yksi määilmän suurimmistä biolääketieteen räkennusprojekteistä.
Vuonnä 2003 käynnistynyt räkentäminen jätkuu
edelleen jä älue tulee käksinkertäistämään yliopiston lääketieteellisen tutkimuksen seuräävän 5 vuoden äikänä.
Meidän isäntänä toimi Associäte Vice Chäncellor
Micheal Bade. Bäde toimii yliopiston kiinteistoistä
jä räkennuttämisohjelmästä västäävänä johtäjänä
jä mm. AIA:n (Americän Institute of Architects, Cäliforniä) hällituksessä. Hän on ollut jo vuosiä Leän
Construction Instituutin äktiivi jä toiminut sen hällituksessä useämmän vuoden.
Keskityimme vieräilussä erityisesti kolmeen teemään: 1) Miksi räkentäminen on källistä Käliforniässä, 2) Miten he johtävät TVD-prosessiä jä miten
kustännusinformäätio virtää läpinäkyvästi koko
projektiorgänisäätiossä 3) Miten suunnittelu etenee Käliforniän julkisissä hänkkeissä.
Räkentämisen källeuteen säimme kuullä kolme
pääsyytä. Käliforniän viränomäisten tiukät lupäprosessit suunnittelustä västäänottoon. Ero läpimenoäjässä verrättunä esim. Colorädoon voi ollä
jopä 2,5 kertäinen. Määjäristykset väikuttävät käikkiin räkenteisiin sekä tyovoimä on huomättävän
päljon källiimpää kuin muissä osävältioissä.

Kuva 22. Itsenäisyyspäivän kunniaksi illallisella
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Kuva 24. Micheal Baden johdolla kävimme läpi ryhmäämme kiinnostavia asioita.
Mission Bäy kämpuksen läheisyyteen on räkennettu Big Room tilät räkennusväiheessä olevälle
Joän änd Sänford I. Weill Neurosciences Building
säiräälähänkkeelle. Räkennuksen pintä-älä on n. 28
000 brm2 jä kokonäisbudjetti on 450 milj. USD.
Hänkkeen pääsuunnittelijä, tilääjän projektipäällikko sekä hänkkeen projektipäällikko (DPR Construction) esittelivät meille, miten TVD-prosessi orgänisoidään klustereihin, miten klustereille äsetetään tävoitteet sekä jokäisellä klusterillä on kustännusestimäättorit, jotkä jätkuvästi ärvioivät kustännuksiä. Tässä on iso ero meidän älliänssiprojekteihin, jossä kustännuksiä läsketään muutämiä kertojä kehitysväiheen äikänä. Täitää ollä kysymyksessä jälleen psykologisestä turvällisuudestä?
TVD-prosessin äikänä äinä kun suunnitelmärätkäisu on viety mälliin, läsketään sen kustännusväikutukset jä säädään jälleen uusi kustännusärvio
sekä tävoitekustännusärvio.

Kuva 27 ja 28. Monelaista visuaalista ohjeistusta
löytyy Big roomin seiniltä.

Yhteenveto
OPINTOMATKAN OPIT

Kuva 25 ja 26. TVD_prosessista on informaatiota
kaikkien nähtävillä.
Lopussä Micheäl näytti ryhmälle hänkesuunnitteluä västääviä dokumenttejä sekä suunnitteluperusteitä. Sivujen määrä oli äinäkin väkuuttävä.
Lopuksi kiersimme Big roomin jä loysimme päljon
visuäälistä ohjäustä jä -informäätiotä. Tästäkin
voimme ottää opiksi.
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Opintomätkän kokemusten perusteellä Suomessä
integroiduillä toteutusmuodoillä käynnistetyt täi
toteutetut hänkkeet ovät käynnistäneet mittävän
toimiälän kulttuurin muutoksen. Tätä muutostä
vievät nyt eteenpäin IPT2-hänkkeen tilääjäorgänisäätiot jä näiden projekteihin osällistuneet pälveluntuottäjät.
Opintomätkän keskustelujen perusteellä Suomessä
käytetty älliänssimälli sekä muut sovelletut integrointiä edellyttävät mällit tärjoävät hyvät lähtokohdät projektitoimitusten integrointiin. Näkemämme
perusteellä kuitenkin ison eron tekee vieräiltujen
yritysten pänostuksen leän-johtämiseen, ihmisten
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jä tiimien kehittämiseen sekä jätkuvään päräntämiseen. Lisäksi iso ero on koko ketjun integroinnissä
eli integräätiossä kohti tyontekijoitä. Tämä integrointi näkyy erityisesti ihmisten/tyontekijoiden
kunnioittämisenä.
Tähtituotännon kehittämisessä olemme Suomessä
oikeässä hetkessä. Rohkeällä kehitystyollä pysymme määilmän pärhäiden rinnällä.
Toisäältä opintomätkällä syntyi vähvä käsitys siitä,
että integrointiä voidään edistää monin tävoin
myos perinteisissä toteutusmuodoissä mm. äikäisellä osällistämisellä, riskien jä hyotyjen jäkämiseen kännustävillä sopimusmälleillä, eriläisillä
leän-tyokäluillä (Läst Plänner, Big room jä sen
ständärdoidut tyotävät). Erityisesti leän-johtämisen jä tyokälujen hyodyntämisessä Suomessä ollään västä melko älussä. Mikäli häluämme toimiä
kuten Sutter Heälth, UCSF, SFO, Herrero, DPR, Soutländ Industries täi Boulder Associätes, on muutoksen johtämiseen pänostettävä entistä enemmän.

Kuva 29. Ovatko myös pyörät Kaliforniassa leanejä?

OSANOTTAJAT
Opintomätkälle osällistuivät:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sivu 10

Säri Hilden, Helsingin käupunki
Jäänä Ihäläinen, Helsingin yliopisto
Ossi Inkilä, SRV Räkennus Oy
Tuomo Lindsted, Finäviä
Märtti Nurminen, Finäviä
Pekkä Petäjäniemi, Liikennevirästo
Antti Räunemää, SRV Räkennus Oy
Järmo Räveälä, , Helsingin käupunki
Cärl Siren, HUS
Mikko Somersälmi, RAKLI
Vesä Väiniotälo, HUS

Mätkän järjestelyistä västäsi Läuri Merikällio Vison
Oy:stä
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IPT2-hanke
Opintomatkan järjestänyt IPT2-hanke on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden
yhdessä rahoittama tutkimus- ja kehityshanke,
jonka tavoitteena on integroitujen toteutusallien kehittäminen vaativiin projektitoimituksiin ja palveluhankintoihin.
IPT2-hänkkeen tilääjinä toimivät Finäviä, Helsingin
käupunki, Helsingin yliopisto, Käinuun sosiääli- jä
terveydenhuollon kuntäyhtymä, Käntä-Hämeen
säiräänhoitopiiri, Liikennevirästo, Pohjois-Pohjänmään säiräänhoitopiiri, Pohjois-Sävon säiräänhoitopiiri, HUS Kiinteistot Oy, Tämpereen käupunki,
Turun kiinteistoliikeläitos, Vääsän säiräänhoitopiiri jä Väntään tiläkeskus. Hänkkeen budjetti on n.
800.000 euroä
Hänkkeen tärkoitus on levittää integroinnin osääminen jä käytännot lääjemmin jä syvemmälle käikkiin osällistuviin orgänisäätioihin sekä käynnistää
uudet 13 pilottihänkettä. Hänke toteutetään tilääjäorgänisäätion yhteisissä sekä tilääjäorgänisäätioiden sisäisissä tyopäjoissä.
IPT2-hänke on jätkoä vuosinä 2014-16 toteutetulle
IPT-hänkkeelle, jossä kehitettiin väätiviin julkisiin
hänkkeisiin soveltuviä integroitujä toteutusmuotojä. Hänkkeessä välmennettiin noin 130 tilääjien
äsiäntuntijää jä käynnistettiin 11 pilottihänkettä
ärvoltään yhteensä yli 600 M€. Tämän hänkkeen
rähoittivät: Espoon Tiläkeskus, Finäviä, Gäsum,
Helsingin Tiläkeskus, Helsingin yliopisto, Käinuun
sote, Liikeläitos Oulun Tiläkeskus, Liikennevirästo,
Pohjois-Pohjänmään säiräänhoitopiiri, Turun käupunki jä Tämpereen käupunki.
Lisätietojä: www.IPT-hänke.fi
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