Jukke Malvalehto, Tuomas Siponen,
Maila Herrala & Harri Haapasalo

Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi!

Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja 2/2011

Oulun Yliopsto!
Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja!
2/2011!

Jukke Malvalehto, Tuomas Siponen, Maila Herrala & Harri Haapasalo

Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi!

ISBN 978-951-42-9374-0
ISSN 1459-2428

OULUN YLIOPISTO
Tuotantotalouden osasto!

Tiivistelmä

Tekijät

Julkaisun laji

Jukke Malvalehto, Tuomas Siponen,
Maila Herrala, Harri Haapasalo

Tutkimusraportti

Raportin nimi

Infrastruktuurin arvoketjuanalyysi
Tiivistelmä!

Tämä tutkimus kohdentuu rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen kehittämispotentiaalin
kartoittamiseen ja on samalla osa laajempaa Kestävän yhdyskunnan arvoketjut (KERVO) –hanketta.
KERVO-hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa liiketoimintamallien tehostamiseksi sekä analysoida
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yhteistyömalleja. Tässä tutkimuksessa mallinnetaan
infrastruktuurin arvoketjujen nykytila ja kartoitetaan niissä oleva kehittämispotentiaali. Tuotettu tieto
arvoketjujen nykytilasta toimii KERVO-hankkeen perustana. Arvoketjuja on tarkasteltu
tuotantojärjestelminä Lean-filosofian mukaisesti. Infrastruktuuriverkostoja käsitellään koko elinkaaren
osalta aina kaavoituksesta hävittämiseen saakka. Rakennetun yhdyskunnan arvoketjuista ei ole aiemmin
tehty vastaavan laajuista arvoketjuanalyysiä.
Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehtiin kirjallisuusanalyysi tuotantojärjestelmien analysointia ja
kehittämistä koskevaan kirjallisuuteen. Lisäksi kirjallisuusanalyysissä perehdyttiin tutkimusympäristöön
tarkastelemalla rakennettua yhdyskuntaa käsittelevää tieteellistä kirjallisuutta. Soveltuvuusarvioinnin
perusteella kaikki perinteisistä arvoketjuanalyysimenetelmistä eivät soveltuneet tutkimusympäristöön.
Näin ollen tätä tutkimusta varten luotiin Lean-työkaluista ja yleisistä tuotantojärjestelmän
analysointityökaluista koostuva analysointikonsepti.
Rakennetun yhdyskunnan infrastruktuurin tarkastelu rajattiin kolmeen kriittisen infrastruktuurin
verkostoon: vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkosto. Nykytila-analyysin aineistona toimi aiempi
tieteellinen tutkimus sekä haastattelut. Haastattelut kohdennettiin kattamaan jokaisen tutkittavan
arvoketjun kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, hävittäminen sekä loppukäyttäjän toiminta.
Lisäksi aineiston keräämistä sidottiin todellisiin tapahtumiin Pohjois-Suomessa sijaitsevan asuntoalueen,
Oulun Hiukkavaaran, kautta.
Nykytila-analyysin perusteella arvoketjujen toiminta oli kaikkien infrastruktuuriverkostojen osalta hyvin
samankaltaista. Arvoketjut ovat jakautuneet kolmeen vaiheeseen: kaavoitus ja suunnittelu,
rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. Tuotannon näkökulmasta arvoketjujen toiminta on pitkälti
työntöohjautuvaa ja vasteaika muodostuu pääosin kaavoitusprosessista sekä infrastruktuurin
rakentamisesta. Lisäksi useat eri tahot tunnistavat asiakastarpeen, eikä asiakastarve välity arvoketjussa
tarpeen muodossa. Arvoketjuanalyysin havainnoista derivoidut kehittämisalueet olivat asiakastarpeen
tunnistaminen; imuohjaukseen siirtyminen ja vasteajan lyhentäminen; liiketoimintamallien
kehittäminen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen eliminointi.
Asiasanat

Arvoketju, rakennettu ympäristö, arvoketjuanalyysi, rakennettu yhdyskunta, infrastruktuuri, Lean
Sarjan nimi

ISSN

ISBN

Tuotantotalouden osaston tutkimusraportteja

1459-2428

978-951-42-9374-0

Sivumäärä

Kieli

Luottamuksellisuus

97

Suomi

Julkinen

Jakaja

Julkaisija

Oulun yliopisto, Tuotantotalouden osasto

UNIVERSITY OF OULU
Department of Industrial Engineering and Management
Authors

Type of publication

Jukke Malvalehto, Tuomas Siponen,
Maila Herrala, Harri Haapasalo

Research report

Abstract

Name of the report

Value chain analysis of infrastructure
Abstract!

This research focuses on analysing the development potential of the built environment via value chain
analysis in the context of infrastructure networks. This research is part of a more extensive research
project named KERVO, which focuses on value chains in sustainable community. The ultimate goal of
KERVO is to provide support for strategic decision-making regarding the development of current
business models, co-operation models. While KERVO-project has a more extensive goal, this research
focuses on modelling the current state of the value chains and thereby this forms the basis for further
analyses in KERVO-project. The perspective of this research is how value chains should be managed as
production systems according to lean-philosophy. This research covers the whole life cycle of value
chains all the way from zoning to disposal.
In the first part of this research, a literature review was performed. This covered both production
management and built environment, so that feasibility of tools of different kind could be assessed.
However, based on a feasibility assessment, it was noticed that value chain analysis can not be directly
applied to the context of this research. Therefore, a new analysing concept was created for this
research. This concept was combined from several lean-tools and other tools, which are generally used
to analyse production systems.
The analysis of this research was scoped to cover three value chains of critical infrastructure networks:
water supply, energy and road networks. Empirical data for this study consisted of former relevant
research and interviews. Interviews were organised to cover zoning, designing, construction,
maintenance and disposal functions of every single value chain. In addition, the activities of end
customers were analysed. The gathering of the empirical data was tied to real events via a residential
area located in northern Finland.
Based on the current state analysis, analysed infrastructure networks have several similarities as they are
analysed as production systems. The structure of value chains is fragmented and from the production
perspective, production is managed push-based. Response time of the value chain consists mainly from
the zoning process and from the construction process of the infrastructure. Moreover, the customer
need in not being transmitted between the actors of the value chain. The main development areas of
the value chains derived from the current state analysis were identifying the customer need;
implementing pull production and reducing response time; the developing of business models; and
eliminating non-value creating activities.
Keywords

Value chain, value chain analysis, built environment, infrastructure, Lean
Name of the series

ISSN

ISBN

Research reports in Department of Industrial
Engineering and Management

1459-2428

978-951-42-9374-0

Number of pages

Language

Confidentiality

97

Finnish

Public

Distributor

Publisher

University of Oulu, Department of Industrial
Engineering and Management

Sisällysluettelo
Tiivistelmä
Abstract
Sisällysluettelo
Luettelo kuvista
Luettelo taulukoista
Lyhenteiden ja merkkien selitykset
1 Johdanto ............................................................................................................................................9!
1.1 Tutkimuksen tausta.....................................................................................................................9!
1.2 Tutkimusongelma.....................................................................................................................10!
1.3 Tutkimusote ja -menetelmä......................................................................................................11!
1.3.1 Tutkimusote.......................................................................................................................12!
1.3.2 Tutkimusprosessi...............................................................................................................13!
2 Tuotantojärjestelmän analysointi ....................................................................................................15!
2.1 Lean-filosofia ...........................................................................................................................15!
2.1.1 Arvontuottamisen tarkastelun perusta ...............................................................................18!
2.1.2 Arvovirran kartoitus ..........................................................................................................25!
2.1.3 Virtaus ...............................................................................................................................26!
2.1.4 Imuohjattu tuotanto ...........................................................................................................27!
2.1.5 Jatkuva parantaminen........................................................................................................28!
2.2 Analysointityökalut ..................................................................................................................29!
2.2.1 Process activity mapping...................................................................................................30!
2.2.2 Supply chain response matrix ...........................................................................................30!
2.2.3 Product variety funnel .......................................................................................................31!
2.2.4 Quality filter mapping .......................................................................................................32!
2.2.5 Demand amplification mapping........................................................................................32!
2.2.6 Decision point analysis .....................................................................................................33!
2.2.7 Physical structure ..............................................................................................................34!
2.2.8 GAP-analyysi ....................................................................................................................35!
2.2.9 Tuotekehitysprosessi: asiakastarpeen tunnistaminen........................................................36!
2.3 Arvoketjun visualisointi ...........................................................................................................37!
2.3.1 Virtauskaavio ....................................................................................................................37!
2.3.2 IDEF0................................................................................................................................39!
2.3.3 Arvoverkkoanalyysi ..........................................................................................................41!
2.3.4 Arvovirtakartta ..................................................................................................................43!
2.4 Arvovirtatarkastelun toteuttaminen..........................................................................................44!
2.5 Analysointimenetelmien synteesi.............................................................................................48!

3 Aineisto infrastruktuurin arvoketjuista............................................................................................53!
3.1 Tiedon kerääminen ja mallintaminen .......................................................................................53!
3.2 Case Hiukkavaara.....................................................................................................................55!
3.3 Tutkimusympäristö...................................................................................................................56!
3.3.1 Rakennetun ympäristön toiminta ......................................................................................57!
3.3.2 Kestävä yhdyskunta ..........................................................................................................58!
3.3.3 Rakennetun yhdyskunnan erikoispiirteet ..........................................................................60!
3.3.4 Lean Construction .............................................................................................................61!
3.4 Vesihuoltoverkoston arvoketju ................................................................................................62!
3.4.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain .................................................................................62!
3.4.2 Vesihuoltoverkoston arviointi työkalujen avulla ..............................................................64!
3.5 Energiahuoltoverkoston arvoketju ...........................................................................................66!
3.5.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain .................................................................................67!
3.5.2 Energiahuoltoverkoston arviointi työkalujen avulla .........................................................68!
3.6 Tieverkoston arvoketju.............................................................................................................70!
3.6.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain .................................................................................70!
3.6.2 Tieverkoston arviointi työkalujen avulla ..........................................................................72!
3.7 Rakennetun yhdyskunnan analysointi kokonaisuutena............................................................73!
3.7.1 Arvoketjun vasteaika.........................................................................................................74!
3.7.2 Asiakastarpeen tunnistaminen...........................................................................................75!
3.7.3 Arvoketjun imuohjaus.......................................................................................................75!
3.7.4 Tarjoaman hajonta.............................................................................................................76!
3.7.5 Arvoketjujen kuilut ja virtaus............................................................................................77!
3.8 Yhteenveto arvoketjujen nykytilasta........................................................................................77!
4 Kehittämisalueet..............................................................................................................................79!
4.1 Asiakastarpeen tunnistaminen..................................................................................................80!
4.2 Hukan eliminointi.....................................................................................................................81!
4.3 Vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen ...........................................................82!
4.4 Liiketoimintamallien kehittäminen ..........................................................................................82!
4.5 Yhteenveto kehittämisalueista..................................................................................................83!
5 Pohdinta...........................................................................................................................................86!
5.1 Kontribuutio .............................................................................................................................86!
5.2 Tutkimuksen ja tulosten arviointi.............................................................................................88!
5.3 Jatkotutkimus ...........................................................................................................................90!
5.4 Yhteenveto ...............................................................................................................................90!
Lähdeluettelo......................................................................................................................................92!

Luettelo kuvista
Kuva 1. Tutkimuksen toteuttaminen ..................................................................................................14!
Kuva 2. Lean-filosofian strateginen ja operatiivinen taso (Hines ym. 2004) ....................................18!
Kuva 3. Asiakkaan kokeman arvonmuodostumisen vaihtoehdot ......................................................20!
Kuva 4. Arvon tuottamisen ydinkomponentit. Muokattu Osterwalder (2004). .................................22!
Kuva 5. Arvoketju. Muokattu Porter (1985). .....................................................................................23!
Kuva 6. Porterin value system. Muokattu Porter (1991). ...................................................................24!
Kuva 7. Toimitusketjun kehittäminen (Christopher 1992; Sakki ym. 1996) .....................................27!
Kuva 8. Demingin ympyrä (Walton 1988).........................................................................................29!
Kuva 9. Supply chain response matrix (Hines & Rich 1997) ............................................................30!
Kuva 10. Product variety funnel (Hines & Rich 1997)......................................................................31!
Kuva 11. Quality filter mapping (Hines & Rich 1997)......................................................................32!
Kuva 12. Demand amplification mapping (Jones 1995)....................................................................33!
Kuva 13. Decision point analysis kulutushyödykesektorilla (Rich 1995) .........................................34!
Kuva 14. Physical structure -kuvaus (Hines & Rich 1997) ...............................................................34!
Kuva 15. Suorituskykykuilut. Muokattu Deane ym. (1997)..............................................................35!
Kuva 16. GAP-analyysi (Malvalehto ym. 2010) ...............................................................................35!
Kuva 17. Virtauskaavion sovellutus...................................................................................................38!
Kuva 18. Uimaratakaavio...................................................................................................................38!
Kuva 19. IDEF0-metodin peruskonsepti (Marca & McGowan 1986)...............................................39!
Kuva 20. IDEF0-menetelmän rakenne (Marca & McGowan 1986)..................................................40!
Kuva 21. Arvoverkkoanalyysin rakentuminen solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista.....................41!
Kuva 22. Arvoverkon vaikutussuhteiden esittäminen (Parolini 1999) ..............................................42!
Kuva 23. Arvoketjun aktiviteettiluokat (Parolini 1999).....................................................................42!
Kuva 24. Materiaali- ja informaatiovirtojen kuvaustavat (Jones & Womack 2009)..........................44!
Kuva 25. Arvovirran nykytilan kuvaus (Lovelle 2001) .....................................................................47!
Kuva 26. Tutkimuksen analysointikonseptin rakentaminen ..............................................................51!
Kuva 27. Aineiston kerääminen ja prosessointi .................................................................................55!
Kuva 28. Hiukkavaaran sijoittuminen................................................................................................56!
Kuva 29. Rakennetun ympäristön päätoiminnot................................................................................57!
Kuva 30. Elinkaariarvon koostumus. Muokattu RIL (2001). ............................................................58!
Kuva 31. Elinkaaren aikaisten tuottojen ja kustannusten jakautuminen............................................59!
Kuva 32. Elinkaarimallien eri toteuttamisvaihtoehtoja (Lahdenperä ym. 2005) ...............................60!
Kuva 33. Virtauksen katkokset vesihuoltoverkoston arvoketjussa ....................................................65!
Kuva 34. Virtauksen katkokset energiahuoltoverkoston arvoketjussa...............................................69!
Kuva 35. Virtauksen katkokset tieverkoston arvoketjussa.................................................................73!
Kuva 36. Rakennetun yhdyskunnan vasteajan analysointi supply chain response matrix –työkalun
avulla ..........................................................................................................................................74!

Kuva 37. Eri toimijoiden asiakastarpeen tunnistaminen arvoketjussa...............................................75!
Kuva 38. Arvoketjun tuotannon toimintaperiaate ..............................................................................76!
Kuva 39. Infrastruktuuri- ja kiinteistöketjun analysointi product variety funnel –työkalun avulla...76!
Kuva 40. Havaintoja arvoketjujen nykytilasta ...................................................................................78!
Kuva 41. Infrastruktuurin arvoketjujen kehittämisalueet...................................................................80!
Kuva 42. Kehittämistoimenpiteiden priorisointi................................................................................84!

Luettelo taulukoista
Taulukko 1. Lean-filosofian kehittyminen (Hines ym. 2004)............................................................16!
Taulukko 2. Imuohjausstrategian toteuttaminen (Holweg & Pil 2001). ............................................28!
Taulukko 3. Asiakkaan lausunnon muuttaminen asiakastarpeeksi (Ulrich & Eppinger 2008). ........36!
Taulukko 4. Arvovirtajohtaminen strategisella tasolla. Muokattu Hines (1998). ..............................46!

Lyhenteiden ja merkkien selitykset
a
Arvoketju
BREEAM
ERP
EUR
FIFO
IDEF0
JIT
JOT
KERVO
KPL
Lean Construction
LEED
NNVA
NVA
PPM
PPP
RIL
SADT
TK
TQM
VA
vk
VOCUP
VSM

aika, vuotta
Perättäisistä arvoa tuottavista toiminnoista muodostuva ketju.
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Enterprise Resource Planning
valuutta, euroa
First In First Out
Integration Definition for Function Modeling
Just-In-Time, imuohjaukseen perustuva tuotannon ohjausjärjestelmä.
Juuri oikeaan tarpeeseen, suomalainen vastine JIT-termille.
Kestävän yhdyskunnan arvoketjut projektin nimi.
Kappaletta
Sovellus Lean-filosofiasta rakennusteollisuuteen
Leadership in Environmental and Engineering Design
Necessary but non-value adding
Non-Value Adding
Parts Per Million
Public-Private-Partnership
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Ry
Structured Analysis and Design Technique
Tutkimuskysymys
Total Quality Management, laatujohtaminen
Value Adding
Aika, viikkoa
The Voice of Customer in Construction and Developement Process of
Housing
Value Stram Mapping, arvovirran kartoitus

1 Johdanto
Rakennettu ympäristö toimii yhteiskunnan kulmakivenä tarjoamalla puitteet ja alustan yhteiskunnan
toiminnalle. Rakennettua ympäristöä hyödyntää monipuolisesti sekä julkinen että yksityinen sektori
tuottaessaan palveluita ja tuotteita. Rakennetun ympäristön hyvä toiminnallisuus voi muodostua
kilpailueduksi yrityksille ja yhteisöille, mikäli se tarjoaa tehokaan alustan toiminnan toteuttamiselle.
Täten rakennettu ympäristö on keskeinen menestystekijä myös kansallisen kilpailukyvyn
näkökulmasta. (ROTI 2009.)
Monet kehittyvät maat ovat investoineet merkittävästi erityisesti infrastruktuurin kehittämiseen
luodakseen perustan talouden kasvulle. Myös Suomessa rakennetun ympäristön kehittäminen
sisältää merkittävän mahdollisuuden parantaa maassa toimivien yritysten kilpailukykyä ja tehostaa
julkisen sektorin tarjoamien palveluiden tuottamista. Samalla voidaan kehittää rakennetun
ympäristön parissa toimivien organisaatioiden kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä
markkinoilla.

1.1 Tutkimuksen tausta
Suomessa rakennettuun ympäristöön on sitoutunut merkittävä omaisuusmassa: 75 % Suomen
kansallisvarallisuudesta. Pelkästään rakennuksiin on sitoutunut 320 miljardia euroa ja vuosittaisen
rakentamisen arvo on noin 15 miljardia euroa. (ROTI 2009.) Näin ollen rakennettu ympäristö
muodostaa merkittävän toimintakentän koko yhteiskunnan kannalta. Tästä huolimatta rakennetun
ympäristön tila on alkanut hiljalleen rappeutua ja samalla on muodostunut rakennetun ympäristön
korjausvelkaa 30-50 miljardia euroa (ROTI 2009). Rakennetun ympäristön ylläpitämiseksi
tarvittaisiin jopa 1,9-kertainen sijoitus nykyiseen verrattuna, jotta tämänhetkinen taso voitaisiin
säilyttää. Samanaikaisesti rakennettu ympäristö on uusien haasteiden edessä. Muutoksien syinä ovat
globaalit muutosajurit, kuten ilmastonmuutos ja elinkeinorakenteen kehittyminen. Näihin
muutoksiin vastaaminen edellyttää joustavuutta, jotta rakennettu ympäristö tukisi muun
yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimintaa. (Hiltunen 2009.)
Rakennetun ympäristön kehittämisen tarve on tunnistettu useissa hankkeissa, kuten rakennetun
yhdyskunnan tilahanke (ROTI 2009) ja Rakennettu ympäristö -hanke (Hiltunen 2009). Hankkeiden
tavoitteena on ollut puuttua rakennetussa ympäristössä esiintyviin ongelmiin ja siten kehittää uusia
toimintatapoja muutoksiin vastaamiseksi. Ongelmiksi on tunnistettu esimerkiksi rakentamisen
heikko laatu sekä toimitusketjun hajanaisuus ja lyhytjänteisyys (Silen 1997; Saarenpää 2010;
Haapasalo & Merikallio 2009). Myös rakennusten ylläpidossa ja sen toteuttamisessa on havaittu
ongelmia, mikä näkyy muun muassa korjausvelan muodostumisena. Ylläpidon tarve ja merkitys
kasvaa tulevaisuudessa rakennuskannan vanhetessa ja uudisrakentamisen vähentyessä. Painopiste
tuleekin siirtymään hiljalleen kohti rakennusten elinkaaren aikaisen toiminnallisuuden
huomioimista. (Vainio ym. 2002.)
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Rakennetulta yhdyskunnalta tullaan vaatimaan parempaa palvelutasoa, jotta asiakkaiden
kasvaneisiin ja muuttuneisiin tarpeisiin voidaan vastata. Rakennetun yhdyskunnan on pystyttävä
muuntautumaan monipuolisesti asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, kuten esteettömyyteen ja
ympäristöystävällisyyteen, mikä tarkoittaa erilaisten palveluiden ja rakenteiden yhdistämistä
toimivaksi kokonaisuudeksi. Tärkeänä muutosajurina toimiikin rakennetun yhdyskunnan toiminnan
muuttaminen asiakastarpeita vastaavaksi. (Hiltunen 2009.)
Samaan aikaan julkista rakentamista ja palveluntarjontaa ollaan avaamassa yksityisten
toimijoiden
tarjottavaksi.
Erityisen
merkittävässä
roolissa
julkinen
toimija
on
infrastruktuurisektorilla, jossa julkinen organisaatio toimii tilaajana. Julkisten hankintojen
toteuttamiseksi onkin kehitetty uusia toimintamalleja, kuten Public-Private Partnership (PPP) hankkeet, joiden avulla on pyritty mahdollistamaan joustavammat tavat toteuttaa julkisia
rakennushankkeita ja palveluntarjontaa. Ongelmaksi on kuitenkin koettu kilpailulainsäädännön
rajoitteet ja uusien innovaatioiden karkaaminen myös kilpailijoiden käsiin. Malleja kehittämällä
voidaan kuitenkin saavuttaa kehittyneempiä ratkaisuja, joissa toimijat voivat keskittyä
ydinliiketoimintaansa. (Lahdenperä 2005.)
Useissa tutkimuksissa edellä mainittuihin ongelmiin on pyritty vastaamaan tutkimalla ja
kehittämällä vain yhtä toimitusketjua kerrallaan. Varsinkin rakentamisen toimitusketjuja on
tarkasteltu useissa tutkimuksissa, joiden tavoitteena on ollut rakentamisen tuottavuuden
parantaminen (Haapasalo & Merikallio 2009; London 2004; O’Brien ym. 2002; Koskela 2002).
Kokonaisvaltaisen kehittämisen saavuttamiseksi on kuitenkin pystyttävä tutkimaan koko
arvontuottamisen ketjua. Koko ketjua tarkastelemalla voidaan välttää osaoptimointia, sillä tällöin
koko ketju voidaan sitoa asiakastarpeen täyttämiseen. Laajempi näkökulma mahdollistaa
suorituskykyisempien ja innovatiivisten liiketoimintamallien ja teknologioiden kehittämisen
asiakastarpeen tyydyttämiseksi. Tarve laajemmalle rakennettuun yhdyskuntaan keskittyvälle
tutkimukselle on esitetty myös Hiltusen (2009) raportissa, jossa riittävän laaja kartoitus on nähty
olennaisena osana todellisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
Toiminnan kehittämistä alihankkijoista toimittajiin on käytetty onnistuneesti muilla teollisuuden
aloilla, kuten autoteollisuudessa. Pääosin käytetty menetelmä on arvoketjutarkastelu, joka ylittää
toimijarajat ja keskittyy asiakkaan kokeman arvontuotannon analysointiin. Näin toimintaa on voitu
tehostaa huomattavasti ja asiakkaiden tarpeisiin on voitu vastata entistä paremmin. Koko ketjun
analysoinnin avulla on voitu myös muuttaa ketjun toimintatapoja osoittamalla analyyttisesti uusia
kehittyneempiä tuotantotekniikoita.
Tässä tutkimuksessa rakennetun yhdyskunnan tilaa pyritään selvittämään laajasta näkökulmasta,
jotta kokonaisuus voitaisiin havainnollistaa mahdollisimman kattavasti. Tavoitteena on analysoida
koko rakennetun yhdyskunnan infrastruktuurin arvoketjujen toimintaa aina kaavoituksesta
purkamiseen asti. Tutkimuksen lähestymistapa perustuu Lean-johtamisfilosofiaan, jonka
perimmäisenä tavoitteena on tuotannon kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoiminen.
Lähtökohtana on asiakkaan tarve ja sitä kautta asiakkaan kokema arvo, jonka muodostumista
tutkitaan arvoketjutarkastelun avulla. Työn pääpaino on nykytilanteen kartoittamisessa ja analyysin
toteuttamiseksi tarvittavan menetelmän luomisessa.

1.2 Tutkimusongelma
Muilla teollisuudenaloilla arvoketjutarkastelua on käytetty onnistuneesti toiminnan
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Organisaatioiden toiminta ja sen kehittäminen tulee perustaa
asiakkaan kokemaan arvoon (Osterwalder 2004; Porter 1985). Analysoinnin lähtökohtana onkin
asiakkaan kokeman arvontuotannon kehittäminen. Rakennettuun yhdyskuntaa tehtyjä tutkimuksia ei
aikaisemmin kuitenkaan ole toteutettu näin laajasta näkökulmasta, joten tutkimuksen ensimmäisenä
tavoitteena on rakentaa soveltuva analysointimalli, jolla arvon muodostumista voidaan tarkastella.
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Mallin vaatimuksena on kehityskohteiden esittäminen arvoketjuissa, jotta toimintaa voidaan
kehittää.
Tutkimus on rajattu koskemaan infrastruktuuriverkostojen arvoketjuja. Infrastruktuuriverkostot
ovat merkittävä osa rakennettua yhdyskuntaa, sillä ne muodostavat yhteiskunnan tekniset
perusrakenteet. Tutkimusta tarkennettiin ja infrastruktuuriverkoista tarkasteltaviksi ketjuiksi
valittiin vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkosto. Kyseisiin verkostoihin päädyttiin, koska ne
muodostavat merkittävän osan kriittisestä infrastruktuurista, joka on yhteiskunnan toiminnan
kannalta elintärkeä (Hagelstam 2005). Infrastruktuurin lisäksi rakennettuun yhdyskuntaan kuuluvat
myös kiinteistöt. Näiden tarkastelu on rajattu erilliseen tutkimukseen (Siponen 2010), joka on
kuitenkin tehty yhteistyössä tämän tutkimuksen kanssa.
Tutkimuksessa arvioidaan rakennetun yhdyskunnan kolmen infrastruktuuriarvoketjun toimintaa.
Arvioinnin avulla selvitetään toimijat ja heidän roolinsa osana arvoketjua. Samalla selvitetään myös
arvoketjujen toimintarakenne, mikä mahdollistaa kokonaisuuden arvioinnin. Tällöin voidaan
osoittaa alueet, joihin kehittämistä kannattaa suunnata.
Arvoketjutarkastelun soveltamiseksi tarkastelussa on huomioitava rakennetun yhdyskunnan erot
verrattuna teolliseen tuotantoon. Esimerkiksi projektimainen toiminta ja pitkät elinkaaret
vaikuttavat arvoketjuihin ja tätä kautta myös arvoketjujen tarkasteluun. Näin ollen onkin tarve
kehittää malli, joka on sovellettavissa rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen tarkasteluun.
Työn tutkimuskysymykset asetetaan seuraavasti:
1. Miten rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja voidaan analysoida Lean-periaatteilla?
Ensimmäiseksi keskitytään muilla teollisuudenaloilla käytettyyn arvoketjutarkasteluun ja sen
toteuttamiseen rakennetussa ympäristössä. Kirjallisuuden perusteella luodaan teoreettinen
viitekehys, jonka avulla voidaan tutkia rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja ja osoittaa niiden
kehittämiskohteita.
2. Mikä on rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen nykytila?
Toinen tutkimuskysymys kohdistuu arvoketjujen nykytilan mallintamiseen. Tiedon keräämiseksi
toteutetaan haastattelut kolmeen eri rakennetun yhdyskunnan arvoketjuun. Elinkaaren
huomioimiseksi haastattelut kohdistetaan kaikkiin arvoketjujen keskeisiin toimijoihin. Arvoketjujen
mallintaminen kattaa toimijoiden roolien ja vastuiden kartoittamisen. Kerättyä aineistoa
analysoidaan teoriaosiossa luodulla analysointikonseptilla. Tämä osio luo perustan
kehittämispotentiaalin osoittamiseen.
3. Miten rakennetun yhdyskunnan kokonaistehokkuutta voidaan kehittää?
Kolmas tutkimuskysymys kohdistuu kehittämispotentiaalin tunnistamiseen arvoketjuista.
Tutkimuskysymyksen avulla pyritään osoittamaan arvoketjujen olennaiset kehitysalueet, joiden
kautta infrastruktuurin elinkaaren kokonaistehokkuutta voidaan kehittää. Kehitysalueet johdetaan
nykytila-analyysiin
havainnoista.
Havaittujen
kehittämisalueiden
vaikutuksiin
ja
implementointimahdollisuuksiin luodaan alustava analyysi, jonka perusteella kehitysalueet
priorisoidaan.

1.3 Tutkimusote ja -menetelmä
Tässä osiossa esitetään lyhyesti työn toteuttamisen perusteita, työn eteneminen ja käytetyt
menetelmät. Osion tavoitteena on selventää tutkimuksen toteuttamisprosessia, jotta tutkimuksen
luotettavuutta voidaan arvioida. Lisäksi selvitetään perusteet tutkimusotteen valinnalle ja se, miten
tutkimusaineiston kerääminen toteutettiin.
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1.3.1 Tutkimusote
Tutkimusongelmaan soveltuvan tutkimusotteen valinta ja määritteleminen on olennainen osa
tutkimusta. Tutkimusote antaa puitteet ja suunnan uuden tiedon tuottamiselle. Tutkimusotteen
valinnassa keskeiset kysymykset ovat (Olkkonen 1994):
1. Mikä on vallitseva tiedontaso tutkittavasta ilmiöstä tai ilmiökokonaisuudesta?
2. Minkälaista aineistoa on saatavissa?
3. Minkälaisiin tuloksiin pyritään ja mikä on niiden merkitys tiedon kasvun kannalta?
Rakennetusta yhdyskunnasta on tehty huomattava määrä tutkimuksia, mutta ne ovat keskittyneet
vain tietyille osa-alueille, kuten kaavoitukseen. rakentamiseen tai kiinteistöjen johtamiseen (Ahlava
& Edelman 2007; O’Brien ym. 2002; London 2004; Gustavsson & Marzec 2007; Lindholm 2005).
Vastaavia arvoketjutarkasteluja on tehty muille teollisuudenaloille, kuten autoteollisuuteen (Shingo
1989). Täten perustietoa on olemassa sekä tutkivasta kohteesta että menetelmästä. Kuitenkin
kokonaiskuva rakennetun yhdyskunnan toiminnasta, kehitysalueista ja kehittämisestä on heikko.
Tutkimuksessa päädyttiin hyödyntämään teoreettista tietoa arvoketjutarkastelusta ja sen
soveltamisesta, koska arvoketjutarkastelua on aikaisemmin testattu ja tutkittu merkittävästi muilla
teollisuudenaloilla (Ks. esim. Womack & Jones 1996). Näin ollen arvoketjutarkastelusta on jo
olemassa tutkittua ja julkaistua tietoa, jonka avulla voitiin luoda ymmärrys arvoketjutarkastelun
toimintaperiaatteesta. Arvoketjutarkastelun teoreettisena pohjana käytettiin julkaistua alan
kirjallisuutta painottaen journal-artikkeleita ja arvoketjuanalyysin perusteoksia. Lisäksi tehtiin
katsaus uusimpiin rakennettua yhdyskuntaa käsitteleviin tutkimuksiin, joista voitiin luoda alustava
ymmärrys rakennetun yhdyskunnan nykytilasta Suomessa. Teoriaosiossa hyödynnettiin muiden
tieteenharjoittajien vastaavien tutkimuksien huomioita, koska näin voitiin ottaa käytäntöön parhaat
metodit ja luoda perustava ymmärrys tilanteesta pienemmillä resursseilla.
Tutkimuksessa käsiteltävien arvoketjujen mallintamiseksi tarvittava informaatio kerättiin
haastatteluiden avulla. Haastattelumenetelmän käyttöön päädyttiin, koska aikaisempaa tietoa
tutkimusympäristön arvoketjujen toiminnasta ei ollut ja osa tarvittavasta tiedosta on hiljaisena
tietona arvoketjujen toimijoilla. Haastatteluiden toteuttamiseksi käytettiin strukturoitua
kysymysrunkoa, jotta haastatteluista kerätty tieto olisi vertailukelpoista ja se kattaisi kaikki
olennaiset alueet. Haastateltavien organisaatioiden valitsemiseksi tehtiin kirjallisuusselvitys
rakennetun yhdyskunnan tärkeimpiin toimintoihin, ja näiden toimintojen toteuttajia valittiin
haastatteluiden kohdeorganisaatioiksi. Haastatteluiden kattavuus varmistettiin asiantuntija-arvioilla.
Tutkimuksen tarkastelu kohdistuu kolmeen infrastruktuuriverkoston arvoketjuun. Arvoketjujen
valinnassa merkittävimpinä tekijöinä olivat arvoketjun merkitys ja yleisyys koko rakennetussa
yhdyskunnassa. Tutkimuksen arvoketjut rajattiin infrastruktuurin arvoketjuihin, sillä näin
tarkasteltavista ketjuista voitiin luoda yhtenäinen kokonaisuus. Lisäksi tämä mahdollisti eri
infrastruktuuriketjujen toiminnan keskinäisen vertailun.
Kokonaisen toimialan organisaatioiden ongelmiin ja kehittämiseen kohdistuva tutkimus on
luonteeltaan soveltavaa tutkimusta, jonka tavoitteena on ratkaista organisaatioiden
toimintaympäristössä esiintyviä ongelmia ja samalla synnyttää uutta tietoa tiedeyhteisön käyttöön
(Gummesson 2000). Ongelmien moninaisuudesta ja kontekstisidonnaisuudesta johtuen eri
tapauksiin on sovellettava eri tieteenhaaroja ja tutkimusmenetelmiä. Näin ollen teollisuustalouden
tieteenalalla käytetään erilaisia tutkimusotteita aina tutkimuksen tarpeiden mukaan.
Teollisuustalouden tutkimukset ovat harvoin luokiteltavissa kokonaisuudessaan johonkin
otetyyppiin. Siksi onkin tyypillistä, että tutkimuksen alku- ja loppuosat ovat otteiltaan erityyppisiä.
Alkuosassa kehitetään usein teoriakehikko tai käsitejärjestelmä, jota käyttäen empiirinen aineisto
kerätään ja käsitellään. (Olkkonen 1994.)
Tässä tutkimuksessa keskitytään rakennetun yhdyskunnan tämänhetkisiin haasteisiin. Tavoitteena
on tunnistaa ja osoittaa keskeiset kehittämisalueet sekä kartoittaa menetelmiä, joita soveltamalla

13
ongelmiin voidaan vastata. Tutkimuksessa hyödynnetään aikaisempia tutkimuksia ja kehitettyjä
menetelmiä luotaessa ymmärrystä rakennetun yhdyskunnan kehittämiseksi. Lisäksi tutkimus on
sidottu todellisiin tapahtumiin Oulussa sijaitsevan asuinalueen kautta. Case-alueena toimii Oulun
Hiukkavaara.
Tämän tutkimuksen pääpaino keskittyy valittujen arvoketjujen mallintamiseen. Tutkimus pyrkii
valittujen tapausten avulla esittämään rakennetun yhdyskunnan tilan ja sitä kautta luomaan perustan
arvoketjujen kehittämisen. Tutkimuksen päätarkoituksena on luoda käytäntöön sovellettavaa tietoa,
jolloin työ on empiriapainotteinen. Tutkimus ei pyri luomaan täysin yleistettävää mallia, mutta
lisäämällä ymmärrystä rakennetun yhdyskunnan toiminnasta ja sen kehittämisalueista tuottaa se
kuitenkin uutta tietoa myös teoreettiseen käyttöön.

1.3.2 Tutkimusprosessi
Tutkimuksen resurssit huomioiden arvoketjutarkastelu rajattiin koskemaan infrastruktuurin
arvoketjuja, joista mallinnettaviksi valittiin vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkoston arvoketjut.
Tutkimusprosessin aluksi määriteltiin tutkimusongelma, josta derivoitiin tutkimuskysymykset.
Tutkimuksen teoriaosiossa tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa tutustuttiin tuotantojärjestelmien
kehittämiseen ja erityisesti Lean-filosofian teoriaan kartoittamalla aikaisemmat tutkimukset sen
käytöstä ja soveltamisesta. Lisäksi tutkimuksessa esitellään erilaisia arvoketjun mallintamiseen
soveltuvia työkaluja. Teoriaosion lopuksi esitellään teoreettisen tiedon pohjalta tätä tutkimusta
varten rakennettu viitekehys, jota sovelletaan kolmannessa kappaleessa rakennetun yhdyskunnan
arvoketjujen tarkasteluun.
Kolmannessa kappaleessa esitellään arvoketjujen mallintamiseksi hankittu tieto ja sen analysointi
teoriaosion analysointikonseptin avulla. Osion aluksi esitetään tiedon hankkimiseksi toteutettujen
haastatteluiden toteuttamis- ja käsittelyperiaate sekä kuvaus tutkimusympäristöstä. Kaikki kolme
arvoketjua käsitellään erikseen ja kokonaisuudesta luodaan yleiskatsaus. Tämän jälkeen jokainen
arvoketju analysoidaan toimijatasolla ja lopuksi rakennettua yhdyskuntaa analysoidaan
kokonaisuutena.
Neljännessä osiossa esitellään jokaisesta ketjusta tärkeimmät huomiot ja kehittämisalueet.
Kehittämisalueiden tunnistamiseksi hyödynnetään kolmannessa osiossa tuotettua tietoa arvoketjujen
nykytilasta. Yhteenvetona kaikille ketjuille esitetään yhteiset kehittämisalueet, jotka toimivat
jatkossa kehittämisen perustana.
Viidennessä osiossa esitetään tutkimuksen ydinpäätelmät ja vastataan tutkimuskysymyksiin.
Lisäksi osiossa esitetään tutkimuksen ja sen tulosten kriittinen arviointi ja jatkotutkimustarpeet.
Viidennen kappaleen lopussa on tutkimuksen yhteenveto, jossa esitetään tuotettu uusi tieto ja sen
liittyminen osaksi muuta tutkimusta. Tutkimusprosessin eteneminen on esitetty Kuva 1.
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Kuva 1. Tutkimuksen toteuttaminen
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2 Tuotantojärjestelmän analysointi
Teoriaosio sisältää kirjallisuuskatsauksen Lean-filosofiaan ja siihen läheisesti liittyvään
arvoketjuanalyysiin. Arvoketjuanalyysin avulla pyritään Leanin mukaisen toimintamallin
saavuttamiseen (Hines ym. 2004). Arvoketjutarkastelun teoreettisen perustan ymmärtämiseksi
tutkimuksessa esitetään lyhyesti Lean-filosofian perusperiaatteet ja tavoitteet, jotta sovellettaessa
arvoketjutarkastelua uuteen ympäristöön ei menetetä arvoketjutarkastelun perimmäistä tarkoitusta
toiminnan kokonaisvaltaisesta tehostamisesta.
Arvoketjujen mallintamiseksi ja analysoimiseksi esitellään useita erilaisia tutkimuksissa
käytettyjä työkaluja, joiden avulla voidaan analysoida arvoketjujen toimintaa. Teoriaosion
päätteeksi arvioidaan työkalujen soveltuvuutta rakennettuun ympäristöön. Lopuksi kootaan myös
työkalukonsepti rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysoimiseksi.

2.1 Lean-filosofia
Perusta Lean-ajattelulle on syntynyt japanilaisessa teollisuudessa, erityisesti Toyota Motor
Corporationissa kehitettyjen ideoiden pohjalta (Shingo 1981; Shingo 1988; Monden 1983; Ohno
1988). Japanilaisten automarkkinoiden kovassa kilpailussa syntyi innovaatiot, kuten JIT (Just-InTime) –tuotantomenetelmä, Kanban-metodi, imuohjaus, työntekijöiden kunnioittaminen,
ongelmanratkaisumenetelmät sekä tuotannon virheiden osoittaminen. Kokonaisuutena näistä
muodostui ajattelutapa ja teoria teollisen tuotannon kehittämiseen. (Hines ym. 2004.) Tavoitteena
Leanin mukaisessa johtamisessa on keskittyä eliminoimaan tuotannon hukkaa ja keskittyä arvoa
tuottaviin toimintoihin. Näin toimien voidaan kehittää tuotannon tehokkuutta kokonaisvaltaisesti.
Samalla esitettiin myös vaihtoehtoinen tapa toteuttaa tuotanto pääomavaltaisen tuotantotavan sijaan.
Pääomavaltainen tuotanto on perustunut suuriin eräkokoihin ja suureen omistajien pääomaan, kun
taas Leanin mukaan tuotannon toiminnassa pyritään pieniin sitoutuneisiin pääomiin ja
joustavuuteen. Lean muodosti uuden tavan kehittää tuotantoa ja loi tavan japanilaisille yrityksille
menestyä markkinoilla. (Hines ym. 2004.)
Ensimmäinen länsimaissakin kiinnostusta herättänyt teos liittyen Lean-ajatteluun oli Womack
ym. (1990) kirjoittama kirja The Machine that Changed the World, jossa esitettyä tuotantotapaa
alettiin kutsua Lean-tuotannoksi. Tässä kirjassa Womack ym. (1990) yleisti Leanin tärkeimmät
prinsiipit myös muille kuin autoteollisuuden aloille. He esittelivät teoksessaan yritysmallin,
toimintatavat ja infrastruktuurin, joka tukisi Lean-tuotantoa. Myöhemmin Womack ja Jones (1996)
esittelivät Leanin prinsiipit, jotka helpottaisivat Leanin implementointia tuomalla tiivistetysti esiin
sen ydinasiat. Tiivistetysti Womackin ja Jonesin (1996) periaatteet voidaan esittää seuraavasti:
! Asiakkaan näkemykseen perustuvan tuotteen arvon tunnistaminen. (Käsitellään kappaleessa
2.1.1 )
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! Arvoketjun määritys eli prosessin tarkka kuvaaminen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen
eli hukkien minimointi. (Käsitellään kappaleessa 2.1.2 .)
! Prosessin vaiheiden järjestäminen jatkuvaksi virtaukseksi. (Käsitellään kappaleessa 2.1.3 .)
! Vain asiakkaan vaatimien asioiden tekeminen eli siirtyminen imuohjaukseen. (Käsitellään
kappaleessa 2.1.4 .)
! Jatkuva parantaminen, hajonnan pienentäminen ja täydellisyyteen pyrkiminen. (Käsitellään
kappaleessa 2.1.5 .)
Lean-filosofia on muuttunut ja kehittynyt ajansaatossa. Ajatusmalli on kohdannut myös vastutusta,
ja erityisenä ongelmana on ollut Lean-filosofian implementointi länsimaisiin yrityksiin. (Holweg &
Pil 2001.) Lean-ajattelun kohdealueet ovatkin muuttuneet aikojen saatossa. Lean-filosofian
kehittyminen kohdealueineen on taulukoitu, jotta muutokset kyseisessä filosofiassa voidaan
hahmottaa (Taulukko 1).
Taulukko 1. Lean-filosofian kehittyminen (Hines ym. 2004)
Jaksot
1980 - 1990
1990 - 1990 -luvun
1990-luvun puoliväli puoliväli
2000
Kirjallisuuden
Teollisuuskäytäntöjen
Best practise Arvovirta-ajattelu,
aihe
levittäminen
toimintamalli,
Lean-organisaatio,
toiminnan vertailu
yhteistyötilaus
johtaa kopiointiin
toimitusketjussa
Kohdealue

JIT -tekniikat ja
kustannukset

Kustannukset,
henkilöstön
kouluttaminen ja
ylentäminen,
laatujohtaminen
Prosessisuunnittelu
(tuotannollinen),
materiaalijohtaminen

Ydinliiketoimintaprosessit

Tuotannollinen
toiminta
(tehdastoiminta
ainoastaan)

Teollisuuden ala

Autoteollisuus,
auton kokoaminen

Autoteollisuus,
ajoneuvo ja
komponenttiasennus

Toimintaohje/
suunnitelma

Hyvin ohjaileva
työkalupohjainen
lähestymistapa

Hyvin ohjaava, parhaat
toimintatavat lähestymistapa

Organisaation
oppiminen

Organisaation
tunteminen, yhden
silmukan oppiminen,
tavoitejohtaminen

Organisaation
ymmärtäminen,
yksisoluoppiminen,
tavoitteiden mukaan
johtaminen

Kirjoittajat

Shingo (1981, 1988)
Schonberger (1982,
1986)
Monden (1983)
Ohno (1988)
Mather (1988)

Womack ym. (1990)
Hammer (1990)
Stalk & Hout (1990)
Harrison (1992)
Andersen Consulting
(1993, 1994)

2000+
Kyvykkyys koko
systeemin tasolla

Kustannukset,
prosessiperusteinen
virtauksen tukeminen

Arvo ja kustannukset
taktiselta strategiselle
tasolle

Tilausten täyttäminen

Integroitu toimitusketju
ja prosessit, kuten
tilauksen täyttäminen
ja uuden tuotteen
kehittäminen

Tuotannollinen
Korkea- ja matalatoiminta yleisesti.
volyyminen tuotanto,
Keskittynyt toistuvaan laajentaminen palvelutuotannolliseen
alalle.
toimintaan.
Lean-periaatteet,
Arvovirtakartoitus
(VSM),
Ohjaava
”yksi paras tapa”,
”Toyota is the best.”
Ajatteleva
organisaatio,
yksisilmukkainen
oppiminen,
faktaperusteinen
johtaminen
Lamming (1993)
MacBeth ja Ferguson
(1994)
Womack ja Jones
(1994,1996)
Rother ja Shook
(1998)

Valmiussuunnitelman
sisällyttäminen,
asiakkaan arvo,
toimintapolitiikan
kehittäminen,
teollisuuden alat,
Oppiva organisaatio,
kaksisilmukkainen
oppiminen,
faktaperusteinen
johtaminen
Bateman (2000)
Hines & Taylor (2000)
Holweg & Pil (2001)
Abbas ym. (2001)
Hines ym. (2002)
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Lean-filosofia on kohdannut kritiikkiä, kun menetelmiä on pyritty implementoimaan uusiin
yrityksiin ja uusille toimialoille. Syynä kritiikkiin ovat olleet epäonnistuneet yritykset
implementoida Lean-ajattelua kokonaisuudessaan organisaatioon. Leanista on onnistuttu
implementoimaan tuotannollisen toiminnan strukturoidut osat, mutta organisaation kulttuurin ja
ajattelutavan muutokset eivät ole onnistuneet. Tästä syystä Leanin vaikutukset ovat jääneet
osittaisiksi, eivätkä ne ole vaikuttaneet koko organisaation toiminnan tehokkuuteen merkittävästi.
(Holweg & Pil 2001.) Nykyisen tietämyksen mukaan suurin ongelma on ollut
autoteollisuuspohjainen ja työkaluperusteinen lähestymistapa (Hines ym. 2004). Täten Leanajattelua on pyritty kehittämään paremmin kokonaisuutta huomioivaksi. Esimerkiksi Hines ym.
(2004) kuvaa Lean-periaatteiden tilaa seuraavasti:
! Lean toimii kahdella tasolla: operatiivisella ja strategisella. Strategisella tasolla toimivat Leanajattelu ja asiakaskeskeisyys. Operatiivisella tasolla käytetään Toyota Production System menetelmää työkaluineen.
! Lean-ajattelu on kehittynyt laajemmaksi näkemykseksi, eikä se perustu enää pelkkiin
työkaluihin, vaan ennemminkin Lean-filosofian pääperiaatteisiin.
! Organisaatiot, jotka eivät huomioi strategista näkemystä, kuten arvon luomista ja asiakkaan
arvon ymmärtämistä, keskittyvät vain kustannuksiin, toimittamiseen ja laatuun. Tällöin ei
huomioida mahdollisuutta tuottaa lisäarvoa, ja tämä johtaa vain osaoptimointiin arvoketjussa.
(Holweg & Pil 2001; Holweg 2003.)
Strategisesta näkökulmasta Lean-ajatteluun voidaan soveltaa myös muita menetelmiä kuin
alkuperäisiä Leanin menetelmiä. Ydinajatuksena strategisesta näkökulmasta on arvon tuottaminen
asiakkaalle, joten kaikki tätä tukevat menetelmät voidaan sisällyttää Lean-strategiaan. Näin voidaan
toimia, vaikka varsinaisia Lean-työkaluja, kuten Kanbania ja tahtiaikaa, ei käytettäisikään. (Hines
2004.)
Hines ym. (2004) suosittelee käyttämään Lean-ajattelun tukena erilaisia menetelmiä, kuten
tuotantokapasiteettia; tuotteiden ja prosessien laatua; tuotannon kykyä vastata tarpeeseen; kysynnän
vaihtelua; resurssien käytettävyyttä ja tuotannon kontrollointi menetelmiä. Nämä eivät ole osa
alkuperäistä Lean-konseptia, mutta niitä voidaan käyttää tukemaan laajemmin Leanin strategiaa.
Tällöin voidaan optimoida arvoketjun toimintaa kokonaisuutena (Kuva 2). Lean onkin kehittynyt
pelkästä tuotannon tehostamisesta kokonaisvaltaiseksi toiminnan kehittämisen ja johtamisen
työkaluksi.
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Kuva 2. Lean-filosofian strateginen ja operatiivinen taso (Hines ym. 2004)

Tutkimuksessa painopiste on Leanin strategisella tasolla eli asiakkaan kokeman arvon
optimoinnissa. Ydintavoitteena on optimoida laajasti koko arvoketjua eikä pelkästään yksittäisiä
toimijoita. Seuraavassa on esitelty arvoa ja sen tuottamiseen tarvittavia tekijöitä. Lisäksi esittelyssä
on lyhyesti myös jatkuvan parantamisen metodologia.

2.1.1 Arvontuottamisen tarkastelun perusta
Arvoketjutarkastelun perustan muodostaa arvoketjussa tuotettu arvo ja sen tuottaminen.
Arvoketjutarkastelun hahmottamiseksi on olennaista käsitellä arvokäsitettä, johon tarkastelu
perustuu. Lisäksi arvokäsite on syytä määritellä myös tätä työtä varten, johtuen käsitteen
moninaisesta luonteesta ja vaihtelevista määritelmistä. (Chernatory ym. 2000.)
Arvokäsitettä on laajasti käytetty liiketoiminnan kehittämisessä ja kilpailuedun tavoittelussa.
Esimerkiksi liiketoimintamalleissa ja Lean-ajattelussa arvokäsite ja etenkin asiakkaalle tuotettu
arvo, ovat erittäin tärkeä osa toiminnan kehittämistä. Tästä huolimatta arvokäsite on vieläkin
hajanaisesti määritelty. Syynä on arvokäsitteen monisyisyys ja useat lähestymistavat. (Chernatory
ym. 2000.)
Arvokäsitettä on pyritty määrittelemään useissa tutkimuksissa (Ks. esim. Möller & Törrönen
2000; Ravald & Grönroos 1996). Hinnoittelututkimuksissa arvo käsitetään kompromissina
asiakkaan tuntemien etujen ja uhrauksien välillä (Leszinski & Marn 1997). Asiakkaan
merkittävimmän hyödyn ja arvon voidaan katsoa muodostuvan pääasiassa tuotteen laadusta
(Monroe 1990; Gale 1994). Toisaalta tuotteesta koettavat uhraukset, kuten hinta, ovat merkittävässä
roolissa vaikuttamassa asiakkaan kokemaan arvoon. Kuitenkaan tarjottu hinta ei yksistään määrää
ostopäätöstä, vaan myös muut liitännäiset tekijät, kuten asiakkaan mahdollisuudet hankkia
informaatiota ja aikaisemmat kokemukset, vaikuttavat päätöksen syntymiseen. (Monroe 1990.)
Arvokäsitteestä on myös laajempia määritelmiä, joissa huomioidaan asiakkaan kokemia eirahallisia uhrauksia, kuten aika ja työ (Ks. esim. Butz & Goodstein 1996; Carothers & Adams 1991;
Grönroos 1997; Naumann 1995; Treacy & Wiersema 1995; Zeithaml 1988; Parolini 1999).
Asiakkaan kokema hyöty on määritelty nimen omaan asiakkaan kokemana; ei tilaus-
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toimitusprosessin lopputuotteena. Täten arvon muodostuminen on laatujohtamisen oppien mukaista
(Juran 1998). Laatujohtamisessa toimintaa ohjaa asiakkaiden kokema laatu tuotteesta, mikä
määrittää myös vaatimustason tuotantoprosessien suorituskyvylle. Erilaisia arvon muodostumisen
painotuksia on käsitellyt Zeithaml (1988), joka on esittänyt neljä vaihtoehtoista määritelmää
tarjoaman arvolle:
1.
2.
3.
4.

Matala hinta (Painotus uhrauksessa)
Asiakkaan odotusten täyttäminen (Painotus hyödyissä)
Tuotteen laatu huomioiden hinta (Erotus yhden uhrauksen ja hyötykomponentin välillä)
Tuotteesta kokonaisuutena saadut hyödyt verrattuna vaadittuun kokonaisuhraukseen (Kaikki
relevantit komponentit huomioitu)

Asiakkaan tarpeita painotetaan enemmän asiakaskäyttäytymisen kirjallisuudessa, jossa arvo
määritellään asiakkaan tarpeina ja toiveina. Rokeach (1979) toteaa, että arvon uskotaan yhä olevan
tietty menettelytapa tai lopputulos, joka on henkilökohtaisesti tai sosiaalisesti parempi kuin jokin
muu vaihtoehto. Samankaltaisia määritelmiä on myös Peterillä ja Olsonilla (1987) sekä Wilkiellä
(1994), jotka määrittelevät arvon mentaalisina kuvina ja kognitiivisina esityksinä asiakkaan
tarpeiden ja tavoitteiden takana. Sheth ym. (1991) tunnistavat viisi arvon muodostumiseen ja
asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavaa tekijää: toiminnallisuus, sosiaalisuus, emotionaalisuus,
tiedollisuus ja kontekstuaalisuus. Levitt (1980) taas väittää tuotteen edustavan asiakkaalle
kompleksista arvon täyttämisen kokonaisuutta. Arvo voi muodostua myös ryhmän jakamista
uskomuksista ja normeista, jotka ovat riittäviä vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja käyttäytymiseen
(Durgee ym. 1996; Engel ym. 1995).
Liiketoimintaa ja strategiaa käsittelevässä kirjallisuudessa arvo nähdään liiketoiminnan
edellytyksenä. Porter (1985) määrittelee arvon asiakkaan haluna maksaa tuotteesta. Porterin mukaan
organisaatio tuottaa arvoa asiakkaalle vaihtoehtoisilla tuotannon strategioilla, kuten
kustannusjohtajuus tai erikoistumisstrategia. Kustannusjohtajuus tarkoittaa kilpailijoita pienempiä
kustannuksia ja siten pienempää uhrausta asiakkaalta. Erikoistumisstrategialla yritys tarjoaa
asiakkaalle kilpailijoita parempaa arvoa. Nauman (1995) puolestaan määrittelee laaduksi asiakkaan
odotusten täyttämisen tuotteen tai palvelun laadussa ja arvoperusteisissa hinnoissa.
Vastakkaisen näkökulman arvon muodostumisesta esittävät Normann ja Ramirez (1994), joiden
mukaan asiakas ei saisi ainoastaan ohjata johdon toimintaa, vaan organisaation tulisi keskittyä
täydentämään asiakkaan kyvykkyyttä ja aktiviteetteja. Erityisesti yritystenvälisessä transaktiossa
asiakas haluaa maksaa tuotteista, joiden avulla hän voi pienentää kustannuksia tai kehittää uutta
toimintaa. Tällöin toimittajalta vaaditaan kykyä tarjota asiakkaan prosesseihin sopivia tuotteita,
mikä vaatii asiakkaan prosessien ymmärtämistä. (Normann & Ramirez 1994.)
Organisaatioiden välisessä transaktiossa arvon muodostumista on määritelty myös koko asiakastoimittajasuhteen välisenä kokonaisuutena, jossa arvo muodostuu koko asiakassuhteesta (Lindgreen
& Wynstra 2005). Asiakassuhde voi myös tuottaa hyötyä toimittajalle muiden tekijöiden kuin rahan
kautta. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi pitkän asiakassuhteen tuoma tehokkuus ja
luottamushyöty. Möller ja Törrönen (2000) nostavat esiin pelkkien ensisijaisten tekijöiden lisäksi
myös organisaatioiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen tuomia mahdollisia epäsuoria
arvontuottotekijöitä: Toimittaja voi tuoda asiakkaalle hyötyä esimerkiksi innovaatioiden ja
joustavuuden avulla. Osterwalder (2004) nostaa esiin koko elinkaaren aikaisen arvontuoton.
Elinkaaren aikana tarjottavat palvelut tai muut tuotteen lisäkomponentit voivat tarjota asiakkaalle
uuden arvoa tuottavan kokemuksen, mikä mahdollistaa erottumisen kilpailijoista.
Pelkän arvokäsitteen lisäksi on kirjallisuudessa esitetty lisäarvo- tai lisätty arvo -käsitteet, jotka
ovat vielä hajanaisemmin määriteltyjä käsitteitä kuin itse arvokäsite. Lisäarvoa käytetään hyvin
vaihtelevasti kuvaamaan esimerkiksi tarjottuja lisäpalveluita tai imagoa. (Grönroos 1997;
McCracken 1993.) Lisäarvolle on ominaista sen vertaaminen johonkin arvotasoon kuten
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kilpailijoiden tarjoamaan hyötyyn. Lisäarvo on kuitenkin syytä erottaa normaalista arvokäsitteestä.
(Chernatory ym. 2000.)
Arvokäsitettä on haasteellista määritellä yksiselitteisesti, kuten useissa tutkimuksissa on todettu
(Ks. esim. Piercy & Morgan 1997; Woodruff 1997). Ongelmana on arvon subjektiivisuus. Ongelma
muodostuu erovaisuuksista asiakkaiden, asiakaan tarpeiden, kulttuurien ja tilanteiden välillä. (Hardy
1987; Parasuraman 1997; Gardial 1994; Naumann 1995.) Lisäksi asiakkaan toiminnan dynaamisuus
ajan suhteen aiheuttaa lisää varianssia, joten asiakkaan arvoa voidaan pitää hyvin epäselvänä. Tästä
johtuen arvokäsite on yksi väärin käytetyimmistä termeistä. (Leszinski & Marn 1997.)
Useissa tutkimuksissa arvokäsite on kuitenkin määritelty juuri asiakkaan kokeman hyödyn ja
uhrauksien erotuksena (Grönroos 1997; Naumann 1995; Treacy & Wiersema 1995; Zeithaml 1988;
Parolini 1999). Arvoa tuottaviksi tekijöiksi lasketaan kaikki asiakkaan omaksi hyödykseen kokemat
asiat transaktiossa, ja vastaavasti arvoa vähentäviksi uhrauksiksi luetaan kaikki tekijät, jotka
vähentävät asiakkaan kokemaa hyötyä. Alla on esitetty mahdollisia tilanteita arvon kokemisesta
asiakasnäkökulmasta (Kuva 3). Kuva havainnollistaa kolme eri arvonkokemisen tilannetta: asiakas
kokee arvoa; asiakkaan kokema arvo on nolla ja asiakkaan kokema arvo jää negatiiviseksi.
Tutkimusta varten arvo on määritelty edellä mainitulla tavalla, jotta voidaan huomioida tilanteet,
joissa asiakkaan kokemat uhraukset ylittävät saadun hyödyn.

Kuva 3. Asiakkaan kokeman arvonmuodostumisen vaihtoehdot

Arvon kokeminen rakennetussa ympäristössä voi vaihdella arvonkokijasta ja ajasta riippuen
hyvinkin voimakkaasti. Arvonkokijan muut tarpeet, kuten palvelut, vaikuttavat huomattavasti
asiakkaan arvon kokemiseen. Rakennettu yhdyskunta voi tuottaa eri hetkinä erilaista arvoa riippuen
alueen kehitysvaiheesta. Rakennetun yhdyskunnan arvoa ei koeta pelkästään yhden rakennetun
yhdyskunnan osan, kuten talon, mukaan, vaan arvonkokemiseen vaikuttaa esimerkiksi alueen imago
ja sijainti. Täten myös kiinteistöjen hintataso määräytyy myös muista tekijöistä kuin itse
kiinteistötilasta ja sen laadusta. Rakennetun yhdyskunnan arvo muodostuu kompleksista
tekijäjoukosta, joka on jatkuvassa muutoksessa.
Seuraavassa osiossa käsitellään menetelmiä analysoida arvon tuottamista. Arvon tuottamisen
avulla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin mahdollisimman tehokkaasti. Arvon tuottamisessa
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olennaista on hahmottaa aktiviteettien kyky tuottaa arvoa verrattuna vaadittuihin uhrauksiin. Arvoa
tuottamattomat toimet tulisi poistaa tai ainakin minimoida, sillä asiakkaalle ne aiheuttavat vain
uhrauksia. Seuraavassa osiossa esitellään arvon tuottamisen analysoinnin kehittymistä ja erilaisia
analysointimenetelmiä.
Arvon tuottaminen
Yritykselle arvon tuottaminen on olemassaolon perusta ja syy harjoittaa liiketoimintaa (Walter ym.
2001; Parolini 1999; Porter 1985). Yrityksen on menestyäkseen markkinoilla tuotettava
maksimaalisesti arvoa ja kotiutettava tämä arvo. Yrityksen on muokattava liiketoimintatapansa
osaksi toimivaa arvontuottoverkostoa ja käytettävä omaa ydinosaamistaan ja kyvykkyyttään
tuottaakseen voittoa. (Shafer ym. 2005; Osterwalder ym. 2005.) Tämä onnistuu ymmärtämällä
toimitusketjun asiakkaan tavoitteita, visiota ja strategiaa (Parolini 1999; Bovet & Martha 2000;
Helander 2004).
Jokaisella yrityksellä on arvoa tuottava prosessi, jonka avulla yritys tuottaa toimintojensa kautta
arvoa asiakkaalleen. Walterin ym. (2001) mukaan yrityksen on ymmärrettävä asiakkaan tarpeet ja
pystyttävä vastamaan niihin muita paremmin pysyäkseen markkinoilla. Vasta määriteltyään
asiakastarpeen ja kilpailukykyisen tavan vastata asiakastarpeeseen yrityksen tulisi hankkia
tarvittavat resurssit ja osaaminen tarpeiden täyttämiseksi. Useissa yrityksissä hankitaan ensin
resurssit, jonka jälkeen hankituilla menetelmillä pyritään vastaamaan tarpeeseen. Tästä voi seurata,
että resurssit eivät vastaakaan tarvetta. (Helander 2004; Helander & Hirvonen 2001.)
Yrityksen on pystyttävä tuottamaan toiminnallaan voittoa pitkällä aikajänteellä, jotta yrityksen
omistajat kokevat yrityksen mielenkiintoisena pääomasijoituskohteena. Tuottaakseen voittoa
asiakasratkaisut on pystyttävä tekemään suorituskykyisesti ja lisäksi on pystyttävä kotiuttamaan
tuotettu arvo. (Normann & Ramirez 1994.) Yrityksen onkin suunniteltava myös toimiva
ansaintalogiikka, jotta toiminnalla tuotettu arvo voidaan jakaa omistajille voittona (Shafer ym.
2005).
Seuraavaksi esitellään Osterwalderin (2004) mukaisesti arvontuottamiseen tarvittavat tärkeimmät
elementit ja niiden merkitys organisaation kannalta. Arvontuottaminen jaetaan kolmeen osaan:
ydinkompetenssit, ydintoiminnat ja arvontuottamisen verkosto (Kuva 4). Samankaltaisia
elementtejä on esittänyt myös Haapasalo ym. (2006), joka kokoaa arvon tuottamisen
komponenteiksi arvontuoton rakenteen, toimijat ja verkoston. Vastaavasti Shafer ym. (2005) esittää
arvon tuottamisen komponenteiksi resurssit ja aktiviteetit.
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Kuva 4. Arvon tuottamisen ydinkomponentit. Muokattu Osterwalder (2004).

Arvoketju
Arvon tuottamisen analysoinnin taustat ovat arvoketjuanalyysissä, jonka ensimmäisenä esitti Porter
(1985). Arvoketjuanalyysi esittää arvon muodostumisen asiakkaalle ketjuna yrityksen
ydinprosessien kautta. Porterin (1985) luoma arvoketjumalli jakaa yrityksen arvontuottoprosessin
yksittäisiin toimintoihin, joilla on vaikutusta yrityksen kustannusasemaan ja erilaistumiseen
markkinoilla. Toimintojen jakamisen periaatteena on, että jaetut aktiviteetit ovat erillisiä
taloudellisia kokonaisuuksia, mahdollistavat differentioitumisen markkinoilla tai ovat merkittäviä
kustannustekijöitä. Näin Porterin (1985) arvoketjuanalyysi huomioi yksittäisen yrityksen kyvyt
vastata asiakkaan vaatimuksiin ja hankkia kilpailullista etua yksittäisten toimintojen kautta.
Porterin (1985) arvoketjuanalyysissä on käytetty aktiviteettien jakamista kahteen tasoon:
ensisijaisiin ja toissijaisiin toimintoihin. Ensisijaiset toiminnot ovat suoraan sidoksissa asiakkaan
arvontuottoon, ja ne tuottavat asiakkaalle nimensä mukaiseseti arvoa. Sen sijaan tukitoiminnot
tukevat ensisijaisten aktiviteettien toimintaa. Porterin analyysimalli on esitetty seuraavassa kuvassa
(Kuva 5). Kuvassa Porterin (1985) esittämät viisi ensisijaista aktiviteettia ovat pystyakselilla.
Mallissa esitetty vastaanottologistiikka sisältää tuotantopanosten vastaanoton, varastoinnin ja
jakelun. Operointitoiminto sisältää toiminnot, joilla tuotantopanokset muunnetaan lopullisiksi
tuotteiksi. Lähtölogistiikka sisältää tarjoamien keräämisen, varastoinnin ja jakelun ostajille.
Markkinointi ja myynti huolehtii asiakkaiden mahdollisuudesta hankkia tarjoama ja motivoi
tekemään tilauksen. Palveluaktiviteetit sisältävät palvelut, jotka lisäävät tai ylläpitävät tarjoaman
arvoa. Toimintojen jakaminen esitetyssä järjestyksessä soveltuu useimpiin tuotantolaitoksiin ja
auttaa tunnistamaan kriittiset arvoa tuottavat aktiviteetit. Arvoketju ei kuitenkaan esitä todellista
tuotantoketjua eikä täten ole välttämättä hyödyllinen prosessien kehittämisessä ja järjestelemisessä.
(Porter 1985.) Ydintoimintojen tunnistamisessa pääpaino on organisaation strategisten
kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistamisessa (Stabell & Fjeldstad 1998).
Kuvan 5 yläosassa on esitetty tukitoiminnot. Yrityksen infrastruktuuri sisältää toiminnot yleisestä
johdosta, suunnittelusta, taloudesta, laskentatoimesta, lakitoiminnoista, hallinnollisista asioista ja
laatujohtamisesta. Henkilöstöresurssijohtaminen sisältää aktiviteetit, joilla hankitaan, koulutetaan,
kehitetään ja jalostetaan henkilöstöä. Teknologian kehittämisen -osio sisältää aktiviteetit, joilla
pyritään kehittämään tarjoamia ja prosesseja. Hankintatoiminto sisältää tarvittavien
tuotantopanosten hankkimisen. (Porter 1985.)
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Kuva 5. Arvoketju. Muokattu Porter (1985).

Kuvasta 5 voidaan hahmottaa peräkkäiset toiminnot ja niistä muodostuva arvo asiakkaalle.
Tukitoiminnot vaikuttavat kaikkiin päätoimintoihin, ja niitä toteutetaan rinnakkain ensisijaisten
toimintojen kanssa. Arvoketjuanalyysissä keskitytään eniten kustannuksia muodostavaan
toimintoon ja arvontuottoon, jonka jälkeen prosessin kustannuksia voidaan pienentää tai
arvontuottoa parantaa. (Stabell & Fjeldstad 1998.) Porterin (1991) mukaan arvoketjuanalyysiä
voidaan hyödyntää kustannusaseman hahmottamiseksi, asiakkaan kustannusrakenteen
selvittämiseksi tarjoaman kautta sekä työkaluna analysoida differentioitumisen mahdollisesti tuomia
kustannuksia.
Porterin (1985) arvoketjumallista on kehitetty useita erilaisia variaatioita, joiden tarkoituksena on
ollut analysoida monimutkaisempien arvontuottoketjujen toimintaa. Eräs esimerkki on Stabellin ja
Fjeldstadin (1998) esittämä arvokauppa, joka pyrkii analysoimaan teknologiaintensiivisten ja
asiakasratkaisuja tarjoavien organisaatioiden arvontuottoa. Arvokaupassa toiminnot ja resurssit
järjestetään asiakkaan ongelmien mukaan, kun taas arvoketjussa toiminnot ovat pysyviä, tuote on
standardi ja tuotetta tuotetaan suuria määriä (Stabell & Fjeldstad 1998).
Verkostoitunutta rakennetta ja digitaalista toimitusketjua hyödyntävään liiketoimintaan on
kehitetty arvoverkkoanalyysi Tavoitteena on arvoverkon kautta tarjota asiakkaalle joustavia
vaihtoehtoja. (Bovet & Martha 2000.) Bovet ja Martha (2000) ovat määrittäneet arvoverkon
piirteiksi asiakaskeskeisyyden ja yhteistyön. Asiakkaan valinnat aloittavat hankinnan, tuotannon ja
toimitusaktiviteetit verkossa. Asiakas ohjaa arvoverkkoa eikä ole pelkästään passiivinen
lopputuotteen kokija. Yritykset sitovat toimittajat, asiakkaat ja jopa kilpailijat ainutlaatuiseksi arvoa
tuottavaksi yhteistyöverkostoksi. Jokainen aktiviteetti on osoitettu partnerille, joka voi parhaiten
toteuttaa aktiviteetin. (Bovet & Martha 2000.)
Porterin (1985) ensimmäinen arvoketjumalli keskittyi analysoimaan yksittäistä yritystä ja
yrityksen omaa arvontuoton muodostumista. Kuitenkin pelkästään yhden yrityksen toiminnan
kehittäminen ei ole välttämättä riittävää, koska yritykset toimivat usein verkostona (Parolini 1999).
Näin ollen tarvitaan laajempi lähestymistapa, joka huomioi verkostoa laajemmin kuin vain yhden
yrityksen tasolla. Myös Porter (1991) laajensi malliaan ja esitti mallin arvosysteemistä (Kuva 6).
Arvosysteemi muodostuu perättäisistä aktiviteeteista ja toimijoista, jotka pyrkivät lisäämään arvoa
tuotteeseen. Toimijat ja aktiviteetit ovat toisiinsa linkitettyjä muodostaen arvontuottavan verkoston.
Porterin arvosysteemin lähtökohtana on yksittäisen yrityksen ja yhden arvoketjun näkökulma
(Parolini 1999). Tästä seuraa, että kokonaisuuden hahmottuminen on rajallista ja koko arvoketjun

24
toimintaa ei huomioida. Huomio keskittyy helposti vain yrityksen sisäisiin prosesseihin ja niiden
linkittämiseen organisaation toimittajiin ja jakelukanaviin. (Parolini 1999.) Seuraavassa kappaleessa
käsitellään tarkemmin verkostoa osana liiketoiminnan arvontuottoa.

Kuva 6. Porterin value system. Muokattu Porter (1991).

Arvoa tuottava verkosto
Yritysten toiminta on keskittynyt entistä enemmän yksittäisiin toimintoihin, jolloin tukevat
toiminnot hankitaan muilta yrityksiltä. Muutoksen seurauksena yritykset eivät enää toimi yksin,
vaan ne ovat sidoksissa muihin yrityksiin ja organisaatioihin muodostaen verkostoja. Verkostoitunut
rakenne mahdollistaa joustavamman ja nopeamman tavan tuottaa arvoa. (Herrala & Pakkala 2009.)
Verkostot ovat muodostuneet tarpeeseen erikoistua pienempään osaan prosesseja, jotta yritys voi
keskittyä omaan ydinosaamisensa (Williamson 1975; Williamson 1985). Yritys voidaankin nähdä
yhtenä solmuna kompleksisessa verkostossa (Davidow & Malone 1992). Verkostossa
ydinosaaminen on yrityksen arvoa tuottava tekijä. Ydinosaamisen ulkopuolelle jäävät tehtävät
voidaan verkostoitumisella antaa muiden organisaatioiden tehtäväksi. Osana verkostoa yritys voi
hyödyntää tiiviiden suhteiden tuomaa kehittymisen mahdollisuutta hyödyntämällä muiden
verkoston toimijoiden ydinosaamista ja kyvykkyyttä. Yhteistyö on myös keino vastata kasvaneisiin
asiakasvaatimuksiin, kuten tuotteeseen liitettäviin palveluihin, koska yhteistyön kautta palvelu
voidaan hankkia muilta (Helander & Hirvonen 2001). Tällä tavoin toimitusketjun tavoitteena on
tuottaa maksimaalinen arvo loppuasiakkaalle ja hyödyntää käytettävissä olevia resursseja
tehokkaasti (Helander 2004). Verkoston ulkopuolelle jääneen yrityksen on hankala kilpailla
samoilla markkinoilla johtuen pienemmistä resursseista ja vähemmästä määrästä kyvykkyyksiä
(Parolini 1999).
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Osana verkostoa yrityksen toiminta on kuitenkin sidoksissa suhteidensa kautta koko arvoketjun
toimintakykyyn. Täten yrityksen tarpeena on muodostaa kestäviä suhteita, joiden avulla yritys voi
lujittaa omaa asemaansa arvoketjussa ja toisaalta ylläpitää koko verkoston kilpailukykyä. Toimivan
verkoston kautta voidaan pienentää transaktiokustannuksia, jakaa informaatiota ja kilpailla yhdessä
kolmansia osapuolia vastaan. Näin ollen organisaation on syytä ymmärtää, johtaa ja hallita omaa
toimintaverkostoaan, jotta yritys voi hyödyntää verkostoa täysimääräisesti. (Helander 2004.)
Asiakastarve ja siten myös verkosto on jatkuvassa muutoksessa. Toimiakseen tehokkaasti
verkoston toimijoiden on tunnistettava muutokset ja ymmärrettävä niiden vaikutus verkostoon.
(Shafer 2005.) Verkoston muutokset voivat olla nopeita, mistä johtuen entinen partneri voi olla
kilpailija seuraavassa transaktiossa tai päinvastoin. Varsinkin projektiliiketoiminnassa
yhteistyöverkosto voi vaihdella hyvinkin voimakkaasti, ja samanaikaisesti toimijoilla voi olla useita
rooleja eri verkostoissa (Kujala ym. 2007). Jotta muutoksiin voidaan reagoida, on tarve ymmärtää
verkoston rakennetta. Arvoverkkoanalyysi on syntynyt tarpeeseen arvioida kompleksisia verkostoja,
jotta toimintaa voidaan kehittää kokonaisuutena vastaamaan asiakastarpeisiin. Arvoverkkoanalyysin
avulla verkoston toimijat voivat myös varmistaa toimintojensa yhteensopivuuden. (Johanson &
Mattson 1991.)
Arvoverkon pitäisi olla merkittävässä roolissa arvioitaessa yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia,
koska se mahdollistaa kokonaisuuden huomioimisen (Stabell & Fjelstad 1998). Verkoston on
voitava luoda tehokkuutta niin koko verkoston kuin yksittäisen yrityksenkin tasolla. Enää pelkän
yrityksen omien prosessien optimointi ei ole riittävää, vaan tarvitaan koko arvoverkoston
optimointia loppuasiakkaan tarpeisiin. (Weiner ym. 1997.)

2.1.2 Arvovirran kartoitus
Value stream mapping (VSM) on yksi Lean-filosofiaan liittyvistä menetelmistä kehittää
organisaation toimintaa koko toimitusketjussa. Arvovirta (value stream) -käsitteen ensimmäisiä
esittelijöitä oli Womack ym. (1990), joka huomioi arvovirtaan kuuluvien yritysten sisäisten
toimintojen lisäksi myös yritysten ulkoiset arvovirran toiminnot. VSM keskittyy aktiviteetteihin,
jotka ovat välttämättömiä tuotteen tai palvelun tuottamiseksi ja toimittamiseksi asiakkaalle. Lisäksi
se pyrkii vähentämään arvoketjusta arvoa tuottamattomia toimintoja. Menetelmä pyrkii
pelkistämään arvoketjun toiminnot, jotka lisäävät arvoa asiakkaalle. Tämän perusteella toiminnot
voidaan jakaa kolmeen luokkaan arvon tuottonsa ja tarpeensa perusteella (Monden 1993):
1. Arvoa tuottamaton toiminto, non-value adding (NVA)
2. Pakollinen, mutta ei arvoa tuottava toiminto, necessary but non-value adding (NNVA)
3. Arvoa tuottava toiminto, value-adding (VA)
Prosessien arvoa tuottamattomille toiminnoille – hukalle – voidaan esittää seitsemän laajasti
hyväksyttyä ilmenemismuotoa. Ensimmäinen ja merkittävin hukan tyyppi on ylituotanto. Se haittaa
tuotteiden ja palveluiden tasaista virtaa ja vaikuttaa siten myös laatuun ja tuottavuuteen. Lisäksi
ylituotanto luo varastoja ja välivarastoja, joihin sitoutuu pääomia. Kontekstista riippumatta
ylituotanto voidaan nähdä toimintana, joka on nopeampaa kuin tarve vaatisi. Esimerkiksi
terveydenhoitoalalla ylituotantoa on helpompi mieltää vertaamalla sitä asioiden tekemiseen liian
aikaisin. (Hines & Rich 1997; Monden 1983.)
Toisena hukan ilmenemismuotona on odotus, jota ilmenee kun tuotteet, komponentit tai
työntekijät ovat toimettomina. Tällöin suoritteet on ohjelmoitu tehottomasti. Työntekijöiden
odotusajat voidaan käyttää esimerkiksi hoito- ja ylläpitotehtävien suorittamiseen. Odotuksen
oikeaoppinen minimointi ei kuitenkaan saa johtaa ylituotantoon. (Monden 1983.)
Kuljetus, hukan kolmas ilmenemismuoto, on tuotteiden tai palveluiden siirtämistä. Usein siirtoja
on vaikea eliminoida kokonaan. Tällöin käytännön tasolla puhutaankin ennemmin hukan
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minimoinnista eliminoinnin sijaan. Siirtäminen ja kaksinkertainen käsittely lisäävät myös tuotteen
todennäköisyyttä rikkoontua. (Hines & Rich 1997; Monden 1983.)
Sopimaton prosessointi viittaa toimintojen toteuttamisen tarpeeseen verrattuna väärällä tavalla.
Tämä hukan muoto ilmenee muun muassa silloin, kun työvaiheen toteuttamiseen hankitaan yksi
joustamaton laite useamman joustavamman sijaan. Asiaton prosessointi viittaa myös ylilaatuun,
joka on tehottomuutta. Prosessit on syytä toteuttaa tavalla, jolla saadaan aikaan riittävä lopputulos
pienimmällä resurssien käytöllä. Prosessien toimivuudessa on kuitenkin otettava huomioon myös
työturvallisuusasiat. (Hines & Rich 1997; Monden 1983.)
Hukkaa ilmenee myös tarpeettomissa varastoissa, jotka lisäävät läpimenoaikaa, vaikeuttavat
ongelmien havaitsemista ja vaativat ylimääräistä tilaa. Tarpeettomiin varastoihin sitoutuu myös
pääomia. Täten ylimääräiset varastointikustannukset voivat heikentää yrityksen kilpailukykyä.
(Hines & Rich 1997.) Usein varastoilla pyritäänkin todellisuudessa vain peittämään tuotannon
huonoa organisointia ja reagointikykyä (Eloranta & Räisänen 1986). Näin ollen tuotannon
kehittäminen edesauttaa myös varastojen optimointia (Monden 1983).
Tarpeeton liike ilmenee, kun operaattorit tekevät liikkeitä, jotka voitaisiin välttää. Kaikki liikkeet
jotka eivät ole välttämättömiä tuotteen valmistamisen kannalta ovat hukkaa. Turha liike voi johtua
huonosta layoutista tai huonosta ergonomiasta tuotantolaitoksessa. Myös virheelliset tuotteet ovat
hukkaa. Tuotteen tai palvelun virheellisyys voi johtua laatuvirheestä tai standardista
poikkeamisesta. Usein virheet paljastavat jonkin epäkohdan prosessissa. Näin ollen virheisiin
reagoiminen onkin ensiarvoisen tärkeää, jotteivät virheelliset hyödykkeet etene varastoon tai
asiakkaalle asti. (Hines & Rich 1997; Monden 1983.)
Lisäksi Lean-filosofian hukkatyyppeihin luetaan ylikuormittaminen ja epätasaisuus. Ensiksi
mainittu viittaa prosessin, koneen tai ihmisen kuormittamista yli sen luonnollisen rajan.
Epätasaisuus taas viittaa siihen, ettei tuotannon virtaus ole jatkuvaa. Ylikuormitus voi johtua
tuotannon epätasaisuudesta, jolloin ruuhkahuippuina tuotantoa ylikuormitetaan. Vastaavasti
epätasaisuus voi johtua myös ylikuormituksesta, koska prosessi ei voi toimia ylikuormitettuna
vakaasti. (Liker 2004.)

2.1.3 Virtaus
Virtaus on menetelmä vähentää hukkaa arvoketjusta Lean-filosofian mukaisesti. Virtaus liittyy
Leanin ajatukseen jatkuvasta arvovirrasta, jossa hukka on eliminoitu ja uusien tuotteiden
toimitusaikaa on lyhennetty. Virtauksen avulla on tarkoitus osoittaa todellinen arvonvirtaus ja näin
mahdollistaa toiminnan kehittäminen. Arvon virtausta tutkimalla pyritään vähentämään osastojen
välisiä epäjatkuvuuksia arvontuottamisessa. Jatkuvan virran avulla voidaan muodostaa
kokonaiskuva, jotta kokonaisuutta voidaan optimoida vähentämällä esimerkiksi varastoja ja
pullonkauloja arvoketjun sisällä. Lisäksi virtauksen avulla voidaan keskittyä tuotteeseen ja sen
tarpeisiin; ei organisaation tai koneiden rajoitteisiin. Arvoa tuottavat toiminnot pyritään Leanfilosofiassa asettamaan jatkuvaksi virraksi, jossa tarjoamaan lisätään arvoa ilman katkoksia.
(Womack & Jones 1996.)
Virtausajattelulla siirretään tarkastelun kohde osastomaisesta toiminnasta prosessimaiseen
toimintaan. Tavoitteena on muuttaa normaaleja toimintojen välisiä rajoja ja keskittää ajatuksia
arvon tuottamiseen; ei pelkästään yksittäiseen osastoon. Arvovirran avulla voidaan määritellä
jokaisen toiminnon, osaston ja organisaation työ niin, että ne voivat lisätä arvoa kokonaisuuden
kannalta optimaalisesti. (Hines ym. 2004.)
Virtausta voidaan tarkastella usealla tasolla: toimintojen välisenä, osastojen välisenä ja yritysten
välisenä virtauksena. Tavoitteena on edetä isompiin kokonaisuuksiin, joista voidaan muodostaa
kokonaisia arvoketjuja (Kuva 7). Tässä tutkimuksessa keskitytään organisaatioiden ja toimialojen
muodostamaan arvoketjuun. Tavoitteena on analysoida arvovirran toimintaa makrotasolla, jotta
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kokonaisuutta voidaan optimoida. Tutkimuksen painotus onkin vaiheen 4 mukaisen ulkoisen
integraation luomisessa arvoketjuun.

Kuva 7. Toimitusketjun kehittäminen (Christopher 1992; Sakki ym. 1996)

2.1.4 Imuohjattu tuotanto
Lean-filosofiassa tuotantoa ohjaa asiakkaalta saatu impulssi, joka herättää ketjun toimimaan.
Tarjoama tuotetaan asiakkaalle asiakkaan haluamana juuri silloin, kun asiakas tarvitsee tuotteen.
Tuotetta ei siis tuoteta varastoon missään vaiheessa arvoketjua, vaan tarve luo herätteen ketjun
toiminnalle. Menetelmän avulla voidaan vähentää varastoja ja valmisteisiin sitoutunutta pääomaa.
Lisäksi imuohjaus mahdollistaa nopean reagoinnin asiakastarpeiden muutoksiin. (Holweg & Pil
2001; Womack & Jones 1996.)
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Tunnetuin imuohjausperiaate on JIT, Just-In-Time. Suomessa sanasta on käytetty lyhennettä JOT,
juuri oikeaan tarpeeseen. (Krajewski ym. 2007; Stevenson & Van Ness 1999.) Imuohjauksessa
prosessi saa impulssin valmistukseen asiakkaalta tai seuraavalta prosessilta. Imuohjauksen
tavoitteena on vähentää välivarastojen määrää ja siten vähentää tuotantoprosessiin sitoutunutta
pääomaa. JIT -toimintamallille voidaan tiivistää neljä pääkohtaa seuraavasti (Krajewski ym. 2007;
Stevenson & Van Ness 1999):
1.
2.
3.
4.

Kaikki turha eliminoidaan.
Työntekijät sitoutetaan tehtäviinsä. Jokaisella työntekijällä on vastuu laadusta.
Alihankkijoiden ja toimittajien kanssa haetaan pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.
Laatujohtamista suositaan (Total Quality Management, TQM)

Koko toimitusketjun optimoimiseksi asiakastarpeeseen perustuvan tuotannon esittävät myös
Holweg & Pil (2001). Heidän mielestään imuohjaus on ainoa keino vastata asiakastarpeeseen ja
toimia joustavasti. Holweg & Pil korostavat kolmea päätekijää imuohjausstrategian toteuttamiseksi
(Taulukko 2).
Taulukko 2. Imuohjausstrategian toteuttaminen (Holweg & Pil 2001).
Tekijä
Toteuttamistavat
1) Prosessien joustavuus
Ohjaa asiakkaiden
Integroi toimittajat, jotta
vaatimukset suoraan
tilaukset ovat kaikkien
tuotantoon, jotta päätökset toimijoiden havaittavissa
perustuvat oikeaan
mahdollisimman nopeasti.
tarpeeseen eivätkä
ennusteisiin.
2) Tuotteiden joustavuus
Tuo tuotteen räätälöinti
Johda tuotevariantteja
lähelle asiakasta. Vältä
ymmärtämällä
valmiiden tuotteiden
vaihtoehtojen kustannus ja
varastointia.
voittomahdollisuudet.
3) Volyymin joustavuus
Vähennä riippuvuutta
Monipuolista
täydestä kapasiteetista
tuotantolaitoksia
neuvottelemalla
tuottamaan eri tuotteita
työntekijöiden ja
tuotteiden volyymin
toimittajien kanssa.
vaihdellessa.

Toimita myyntidata läpi
koko toimitusketjun, vältä
myöhästymisiä ja reagoi
nopeasti muutoksiin.

Varmista tukitoimintojen
joustavuus
kokonaisjoustavuuden
takaamiseksi.
Käytä kysynnän ja tuoton
ohjaamiseen ennemmin
kannustimia kuin
reaktiivista varastojen
alentamisen ohjausta.

Taulukossa 2 esitetyt toteuttamistavat vaativat toteutuakseen koko toimitusketjun integraatiota ja
asiakkaiden tarpeiden tunnistamista. Erityisen tärkeää on tiedon jakaminen koko arvoketjussa.
Imuohjauksella saavutettavat hyödyt ovat kuitenkin huomattavia verrattuna vaadittaviin
panostuksiin. Imuohjauksella on mahdollista parantaa toimijoiden tuottavuutta ja
tuloksentekokykyä. Tätä varten imuohjauksen kehittämiseen on syytä panostaa tilaustoimitusketjussa. (Holweg & Pil 2001.)

2.1.5 Jatkuva parantaminen
Lean-filosofian viides perusperiaate on jatkuva parantaminen. Tavoitteena on edetä vaiheittain kohti
parempia ratkaisuja. Tavoitteena on edellisten vaiheiden jälkeen tutkia uudestaan arvontuottoa ja
asiakkaiden tarpeita ja osoittaa jälleen uusia kehityskohteita. (Womack & Jones 1996.)
Eräs menetelmä toteuttaa jatkuvaa parantamista on japanilainen Kaizen-menetelmä, jossa on
tavoitteena tehdä jatkuvia pieniä parannuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on, että
muutokset olisivat pysyviä ja täten kehittyminen olisi jatkuvaa. Vastaava ajatus on Demingin
ympyrässä, jota kiertämällä tavoitellaan kestävää kehitystä. Havainnollistava kuvio Demingin
ympyrästä alla (Kuva 8).
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Kuva 8. Demingin ympyrä (Walton 1988)

Jatkuvalla parantamisella pyritään estämään tilanne, jossa prosessi palaisi muutoksen jälkeen
takaisin alkuperäiseen tilaansa ja haetut hyödyt menetettäisiin. Jatkuvassa parantamisessa ei yritetä
saavuttaa tavoitetta kerralla, vaan prosessissa edetään tasaisesti kohti suunniteltua tavoitetta.
Keskittämällä resursseja pienempiin kokonaisuuksiin voidaan yksittäinen kehittämistoimenpide
toteuttaa nopeammin. Tämän vuoksi on järkevää luoda vaiheittainen etenemisjärjestys ja seurata
aktiivisesti tulosten saavuttamista. Erityisen tärkeää on huolehtia muutoksien todellisesta
implementoinnista. Kehittymisen varmistamiseksi järjestelmän toiminnan seuraaminen ja
mittaaminen ovat olennainen osa kehittämistyötä. Näillä menetelmillä voidaan seurata tavoitteiden
saavuttamista ja ohjata prosessia kehittymistä edelleen. Lisäksi Ohnon (1988) ja Shingon (1989)
malli jatkuvasta parantamisesta ohjaa työntekijöitä analysoimaan tekemistään ja koko prosessia
jatkuvasti, esimerkiksi viikoittain, ja tekemään pieniä parannuksia.

2.2 Analysointityökalut
Lean-filosofian mukaisen tuotannon analyysin toteuttamiseksi on kehitetty työkaluja helpottamaan
tuotannon järjestämistä. Työkaluja on kehitetty eri Lean-periaatteiden toteuttamiseen ja
osoittamiseen. Arvovirtatarkastelun (value stream mapping, VSM) työkalut perustuvat arvoa
tuottamattomien toimintojen eli hukkien tunnistamiseen ja eliminoimiseen. Työkaluja voidaan
soveltaa hukan paikantamiseen joko prosessin tai koko arvoketjun tasolla. Tällöin VSMkartoituksessa hukat voidaan tunnistaa ja eliminoida kokonaisuutta huomioiden. Tässä kappaleessa
esitellään seitsemän Hinesin ja Richin (1997) kokoamaa VSM-työkalua käyttötarkoituksineen.
Edellä mainittujen lisäksi esitellään tuotantojärjestelmien analysoimiseen soveltuvia työkaluja.
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2.2.1 Process activity mapping
Process activity mapping on työkalu prosessin tilan ja aktiviteettien kartoittamiseen. Työkalu
tunnetaan myös nimellä time-based process mapping, koska työkalun avulla toiminnot asetetaan
aikajanalle. Työkalun tarkoituksena on hahmottaa prosessin hukka, epäjohdonmukaisuudet ja
sopimattomat aktiviteetit, jotka poistamalla tai korjaamalla prosessin suorituskykyä voidaan
parantaa. (Hines & Rich 1997.)
Menetelmää käytettäessä tunnistetaan aluksi prosessin materiaali- ja informaatiovirrat.
Seuraavaksi tunnistetaan hukka ja selvitetään, voiko prosessia tehostaa muuttamalla aktiviteettien
järjestystä tai layoutia. Lopuksi koko analysointiprosessia arvioidaan kriittisesti pohtimalla, voiko
tarpeettomia toimintoja poistaa ja miten se vaikuttaisi lopputulokseen. (Hines & Rich 1997.)
Process activity mapping on hyvä työkalu prosessien ominaisuuksien kartoittamiseen. Työkalu
sopii erityisesti odotusaikojen, kuljetusten, prosessoinnin ja tarpeettoman liikkeen osittamiseen.
Menetelmä ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan virheiden ja usean toimijan arvoketjun
mallintamiseen. (Hines & Rich 1997.)

2.2.2 Supply chain response matrix
Toinen työkalu, supply chain response matrix, pohjautuu varasto- ja läpimenoaikojen
mallintamiseen. Työkalun tarkoituksena on kartoittaa, kuinka kauan eri toimijoiden vaiheet vievät
aikaa tuotteen läpäistessä arvoketjua (Kuva 9).

Kuva 9. Supply chain response matrix (Hines & Rich 1997)

Työkalussa systeemin läpäisyaika on jaettu kumulatiiviseen operointiaikaan sekä kumulatiiviseen
varastoaikaan. Menetelmällä on mahdollista kartoittaa, mitkä toiminnot vievät aikaa koko
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arvoketjussa ja kuinka paljon. Näin ollen työkalulla voidaan havaita keskeiset kohteet, joiden
kehittämisellä voidaan saada aikaan merkittävin vaikutus. Kuvion 10 tapauksessa tuote voisi
läpäistä ketjun 42 päivässä 141 sijaan, mikäli prosessi virtaisi tasaisesti ilman varastoseisokkeja. Jos
tarkoituksena on lyhentää koko systeemin läpimenoaikaa, on ensisijaisesti syytä keskittyä
varastoaikojen lyhentämiseen. Supply chain response matrix soveltuu hyvin odotusaikojen ja
tarpeettomien varastojen kartoittamiseen. Lisäksi menetelmällä voidaan havaita signaaleja
mahdollisesta ylituotannosta. (Hines & Rich 1997.)

2.2.3 Product variety funnel
Product variety funnel –työkalu on menetelmä yrityksen tai koko arvoketjun tuotevariaatioiden
mallintamiseen. Työkalulla tunnistetaan arvoketjun tuotevarianttien määrät arvoketjun eri vaiheissa.
Menetelmällä on mahdollista hahmottaa johtamisen haasteita tuotevariaatioiden näkökulmasta ja
sitä kautta myös verrata tarkastelun kohteena olevaa sektoria muihin teollisuuden aloihin.
Johtamisen haasteet voivat kiteytyä muun muassa laajan tuotevarianttien määrän hallitsemiseen.
Kuva 10 esittelee menetelmän sovellettuna olutteollisuuteen. Kuvaajan laajeneminen
pystysuoraan kuvastaa puolivalmisteiden ja lopputuotteiden suhteellisen määrän kasvua. (Hines &
Rich 1997.)

Kuva 10. Product variety funnel (Hines & Rich 1997)

Menetelmä on samantapainen kuin IVAT-analyysi, jossa yritykset lajitellaan niiden toimintojen
mukaan neljään eri luokkaan: I, V, A ja T (Macbeth 1994). I-luokan yrityksissä tehdään pienestä
määrästä raaka-aineita samankaltaisia tuotteita, kun taas V-luokan yrityksissä pienestä määrästä
raaka-aineita valmistetaan paljon erilaisia tuotteita. A-luokassa suuresta määrästä raaka-aineita
valmistetaan vain muutamia erilaisia tuotevariaatioita, ja T-luokassa pienestä määrästä raaka-aineita
ja puolivalmisteita kootaan yksittäisen asiakkaan vaatimuksia vastaava tuote. (Hines & Rich 1997;
Spencer & Lockamy 2009.) Product variety funnel -työkalu soveltuu menetelmänä muun muassa
varastojen pienentämis- ja tuotevariaatioiden kaventamisohjelmiin. Menetelmä ei itsessään ratkaise
ongelmia, mutta sen avulla on mahdollista selvittää, mihin huomio ja redusointitoimenpiteet on
syytä kohdistaa. Erityisesti koko arvoketjuun kohdistettuna työkalulla on mahdollista osoittaa uusia
kehittämisalueita, joilla koko arvoketjun toimintaa voidaan tehostaa. (Hines & Rich 1997.)
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2.2.4 Quality filter mapping
Quality filter mapping -menetelmä jakaa laatuvirheet kolmeen kategoriaan: tuotevirheet,
palveluvirheet ja sisäiset tuotevirheet. Tuotevirheet ovat virheitä, jotka ovat läpäisseet
laatukontrollin tarkastustoimenpiteet ja päätyneet asiakkaalle asti. Palveluvirheiden osalta tuotteessa
ei itsessään ole vikaa, mutta toimitus on viallinen esimerkiksi toimitusajankohdan virheellisyyden
vuoksi. Sisäiset tuotevirheet ovat virheitä, jotka on havaittu tarkastusten yhteydessä, ennen kuin
tuote on edennyt asiakkaalle. (Hines & Rich 1997; Walters 2003.)
Menetelmää voidaan havainnollistaa kuvaajalla, jossa pystyakselilla on virheiden määrä ja vaakaaskelilla arvoketjun eri toimijat (Kuva 11). Edellä mainitun virheluokittelun avulla kuvioon voidaan
piirtää kolme käyrää. Käyrien avulla voidaan havaita virhetyyppien esiintyminen arvoketjun eri
vaiheissa. Näin ollen kehitystoimenpiteet voidaan kohdentaa arvoketjun vaiheen mukaan. (Hines &
Rich 1997.)

Kuva 11. Quality filter mapping (Hines & Rich 1997)

Menetelmän tärkein hyöty on virheiden paikantamisessa ja näin ollen hukan muodostumisen
kartoittamisessa. Menetelmä ei virheiden ohella ota kuitenkaan selkeästi kantaa muuhun. Näin ollen
quality filter mapping -työkalun soveltaminen vaatii tuekseen muita menetelmiä. (Hines & Rich
1997.)

2.2.5 Demand amplification mapping
Demand amplification mapping –työkalu keskittyy kuvaamaan arvoketjun toimijoiden välistä
informaatiovirran kulkua (Hines & Rich 1997). Työkalulla kuvataan, kuinka kysynnän vaihtelu
kasvaa liikuttaessa loppukäyttäjästä raaka-ainevalmistajiin (Kuva 12). Kysynnän vaihtelun
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kasvaminen toimittajaportaittain kuvastaa heikkoa päätöksentekoa materiaalivirran ja
informaatiokulun osalta. Menetelmä tunnetaan laajasti myös nimillä Forrester- ja Bullwhip -efekti.
(Forrester 1958; Burbidge 1984; Lee ym. 1997.)

Kuva 12. Demand amplification mapping (Jones 1995)

Kysynnän vaihtelun kasvaessa arvoketjun alkupään toimijat yrittävät usein vastata kysynnän
varianssiin pitämällä huomattavia varastoja. Lisäksi pieni muutos loppukäyttäjän kysynnässä voi
heilauttaa aikaisempien toimijoiden kysyntää huomattavasti (Hines & Rich 1997). Suurten
varastojen pitäminen kuitenkin sitoo organisaatioiden pääomia ja voi näin ollen rajoittaa
kilpailukykyä (Forrester 1958, Burbidge 1984).
Demand amplification mapping –työkalu sopii kysynnän vaihtelun osoittamiseen arvoketjun osaalueittain. Menetelmän tuottamaa tietoa voidaan soveltaa edelleen suunniteltaessa arvovirran
rakennetta pyrkimyksenä vähentää kysynnän vaihtelua. Lisäksi työkalua voidaan hyödyntää
kartoitettaessa varastojen minimointikohteita sekä mallinnettaessa koko arvoketjun rakennetta.
(Hines & Rich 1997.)

2.2.6 Decision point analysis
Decision point analysis mallintaa tilaus-toimitusketjun toimintaa kuvaamalla pistettä (decision
point, päätöksentekopiste), jossa kysyntälähtöinen imuohjaus arvoketjussa muuttuu ennusteisiin
perustuvaksi työntöohjaukseksi. (Hoekstra & Romme 1992.) Teoreettisesti päätöspiste voi sijaita
missä tahansa pisteessä tilaus-toimitusketjua. Kuva 13 kuvaa kulutushyödykkeiden tilaustoimitusketjua decision point analysis -menetelmän näkökulmasta. (Rich 1995.)
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Kuva 13. Decision point analysis kulutushyödykesektorilla (Rich 1995)

Päätöspisteen hahmottaminen on keskeistä, jotta pisteen ylä- ja alapuolen prosessit saadaan
toimimaan tehokkaasti käyttäen imu- tai työntöohjausta. Lisäksi menetelmällä voidaan mallintaa
tilanteita, joissa päätöspiste siirtyisi ketjussa. Decision point analysis -menetelmän suurimmat
hyödyt saadaan kartoitettaessa arvoketjun ylituotantoa, odotusaikoja ja sitä kautta ylimääräisiä
varastoja sekä ketjun kokonaisvaltaista rakennetta ja toimintaa. (Hines & Rich 1997.)

2.2.7 Physical structure
Physical structure -menetelmä mallintaa arvoketjun rakennetta. Mallinnus voi kulminoitua joko
toimijoiden volyymiin tai ketjun kustannusrakenteeseen. Kuva 14 esittää menetelmän kuvauksen
autoteollisuudesta sekä toimijoiden että kustannusrakenteen suhteen.

Kuva 14. Physical structure -kuvaus (Hines & Rich 1997)

Menetelmässä toimijan pinta-ala kuvastaa, kuinka paljon toimijoita sektorilla operoi tai kuinka
paljon kustannuksia sektorilla syntyy. Esimerkiksi kustannuskuvaajassa (Kuva 14) suurin osa
kustannuksista muodostuu kokoonpanijan ja ensimmäisen tason raaka-ainetoimittajien toimesta.
Physical structure -menetelmä soveltuu arvoketjun kokonaiskuvan hahmottamiseen ja uusien
toimintamallien arvioimiseen. Lisäksi kustannusrakennetta analysoimalla voidaan arvioida, kuinka
paljon arvoa ketjun tulee tuottaa verrattaessa lopputuotteita kuluttajien ostohintoihin. (Hines & Rich
1997.)
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2.2.8 GAP-analyysi
Deane ym. (1997) esittelee suorituskykyä rajoittavat kuilut (GAPs), joissa käsitellään
toimitusprosessia asiakastarpeen syntymisestä aina sen tyydyttämiseen saakka. Tarkastelu keskittyy
hyvin pitkälti eri sidosryhmien informaatiokatkoksiin ja -häiriöihin. Lisäksi menetelmää voidaan
soveltaa projektiliiketoimintaan sekä tuotannolliseen toimintaan.
Projektikontekstissa projektin vaiheet voidaan jaotella kuuteen: konseptin luominen, suunnittelu,
tuotanto, luovutus, käyttöönotto sekä päättäminen (Munns & Bjeirmi 1996). Näihin vaiheisiin
sisältyy asiakastarpeen tunnistaminen, sen määritteleminen ja siihen vastaaminen. Nämä vaiheet
ovat myös olennainen osa tuotekehityskirjallisuuden kulmakiviä (Ulrich & Eppinger 2008).
Yleisesti asiakastarpeeseen vastaamiseen tähtäävä prosessi voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen,
joiden rajapinnoilla voivat muodostua suorituskykyä rajoittavat kuilut. Prosessin vaiheet ja kuilut on
esitetty seuraavassa kuviossa (Kuva 15). Kuilujen havainnollistamiseksi kuvioon on lisätty
Lorenzin (1990) kuvat keinun toimitusprosessista. (Deane ym. 1997.)

Kuva 15. Suorituskykykuilut. Muokattu Deane ym. (1997).

Edellä mainittuja kuiluja ei esiintyisi ideaalitapauksessa lainkaan. Sidosryhmät voivat kuitenkin
tehdä omia johtopäätöksiä ja oletuksia, jolloin yksinkertainen pyyntö voi päätyä näyttämään
hyvinkin erilaiselta verrattuna alkuperäiseen tarpeeseen. (Atkinson 1999.) Menetelmän
soveltamiseksi liiketoimintaympäristöön työkalu esitellään matriisina, jossa jokainen kuilu vastaa
yhtä saraketta ja sisältää kaksi riviä (Kuva 16). Ensimmäinen rivi on omistettu tekijöille, jotka
estävät kuilujen syntymistä, ja toinen tekijöille, jotka aiheuttavat tai suurentavat kuiluja.
(Malvalehto ym. 2010.)

Kuva 16. GAP-analyysi (Malvalehto ym. 2010)

GAP-analyysin tarkoituksena on tunnistaa kuilut ja kuiluja aiheuttavat tekijät. Työkalua tulisi
käyttää ryhmässä, jossa olisi edustajia liiketoiminnan eri funktioista. Tällöin osallisten tulisi pohtia,
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mitkä asiat vaikuttavat kuilujen merkittävyyteen, ja listata ne matriisiin (Kuva 16). Kun jokaiseen
kuiluun vaikuttavia tekijöitä on koottu, voidaan keskittyä arvioimaan, mitkä tekijät ovat kaikista
merkittävimpiä, ja näihin tekijöihin kehitetään ratkaisuehdotukset. (Malvalehto ym. 2010.)
Työkalun tarkoituksena ei itsessään ole kuilujen poistaminen, vaan ennemminkin strukturoidun
lähestymistavan tarjoaminen suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen. Kuitenkin
ennalta tunnistettuihin tekijöihin on helpompi reagoida, kun kriittiset tekijät on tuotu esille
yrityksen eri toimintojen keskuudessa. (Malvalehto ym. 2010.) Vaikkakin GAP-analyysi herättää
käytännön tasolla keskustelua ja toimii hyvänä jäänmurtajana, ei analyysi tuota mitallisia tuloksia,
jolloin sen hyödyllisyyttä arvovirtatarkastelussa voidaan kyseenalaistaa.

2.2.9 Tuotekehitysprosessi: asiakastarpeen tunnistaminen
Tuotekehitysprosessi ei suoranaisesti sisälly arvovirtatyökaluihin. Kuitenkin yksi prosessin
vaiheista, asiakastarpeen tunnistaminen, on olennainen osa arvoketjun toimintaa. Seuraavaksi
käsitelläänkin Ulrichin ja Eppingerin (2008) esittelemän tuotekehitysprosessin konseptin
kehittämisvaihe, joka pitää sisällään asiakastarpeen tunnistamisen.
Asiakastarpeen oikeanlaisen tunnistamisen kulmakivenä on todellisen asiakastarpeen löytäminen
ja määritteleminen. Usein asiakastarve esitetään teknisinä spesifikaatioina, mikä on Ulrichin ja
Eppingerin (2008) mukaan vastoin tarkoitusta. Usein ratkaisuihin ja teknisiin ominaisuuksiin
rajoittuva tarvemäärittely juontaa juurensa asiakasrajapintaan. Asiakas voi esimerkiksi ilmoittaa
tarpeensa siten, että hän haluaa autoonsa kuuden litran moottorin. Mikäli asiakkaan todellinen tarve
on saada nopeasti kiihtyvä auto, on väärin määritellä tarpeeksi juuri kuuden litran moottori.
Oleellista on hahmottaa tarve tai ongelma, mihin tarvitaan ratkaisu, eikä rajata ratkaisua heti
prosessin alussa. Taulukko 3 havainnollistaa esimerkin asiakkaan lausunnon muuttamisesta
asiakastarpeeksi. (Ulrich & Eppinger 2008.)
Taulukko 3. Asiakkaan

lausunnon muuttaminen asiakastarpeeksi (Ulrich & Eppinger 2008).
Asiakkaan ilmaisu
Tarpeen ilmaisu:
Tarpeen ilmaisu:
VÄÄRIN
OIKEIN
Mitä, ei miten
”Miksette lisäisi
Porakoneen akun
Porakoneen akku on
suojaavia levyjä akun liittimet on suojattu
suojattu tahattomilta
liittimien päälle?”
muovisella
oikosuluilta.
liukumekanismilla.
Tarkenna
”Tiputtelen
Porakone on
Porakone toimii
porakonetta
lujatekoinen.
normaalisti, vaikka se
jatkuvasti.”
putoaisi toistuvasti.
Positiivinen, ei
”Minun on
Porakone ei joudu
Porakone toimii
negatiivinen
työskenneltävä myös
epäkuntoon sateessa.
sateessa normaalisti.
sateisina päivinä.”
Tuotteen ominaisuus ”Haluaisin ladata
Auton tupakansytytin Porakoneen akku
akun
voi ladata porakoneen voidaan ladata auton
tupakansytyttimestä.” akun.
tupakansytyttimestä.
Vältä
”Minua ärsyttää etten Porakoneen pitäisi
Porakone ilmaisee
ilmaisumuotoja
tiedä kuinka paljon
ilmaista akun
akun lataustason.
täytyy ja pitäisi
virtaa työvälineiden
latauksen taso.
akuissa on jäljellä.”
Suuntaviiva
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Asiakastarpeen tunnistamisprosessi voidaan määritellä viidessä vaiheessa:
1.
2.
3.
4.
5.

Kerää raakadataa asiakkailta
Muunna raakadata asiakastarpeiksi
Lajittele tarpeet ensi- ja toissijaisiksi tarpeiksi
Järjestele tarpeet niiden suhteellisen tärkeyden mukaan
Reflektoi prosessia ja tuloksia

Asiakastarpeen tunnistaminen ei suoranaisesti vaadi erityistä osaamista, ja siitä huolimatta
strukturoitu lähestymistapa tuo hyötyjä. Menetelmä edesauttaa hyödykkeen kohdentamisessa
tiettyyn asiakastarpeeseen. Lisäksi järjestelmällinen lähestymistapa vähentää sitä, että jokin
kriittinen asiakastarve jäisi kokonaan huomiotta. (Ulrich & Eppinger 2008.)

2.3 Arvoketjun visualisointi
Arvoketjuanalyysin toteuttamisessa kannattaa hyödyntää visuaalista arvoketjun mallinnusta, jonka
avulla voidaan havainnollistaa arvoketjun toimintaa ja rakennetta. Visualisointi tukee myös Leanfilosofian mukaisen toiminnan järjestämisessä, koska siitä voidaan tunnistaa arvon virtauksen
katkoksia ja organisaatioiden rajapintoja. (Hines ym. 1998.) Arvoketjun visuaaliseen
mallintamiseen on useita eri lähestymistapoja. Seuraavaksi esitellään neljä eri
visualisointimenetelmää: virtauskaavio (Krajewski ym. 2002), IDEF0 (Marca & McGowan 1986),
value net analysis (Parolini 1999) sekä Womackin (2006) esittelemä arvovirran
mallinnusmenetelmä. Visuaalisten mallinnustapojen vertailu mahdollistaa niiden soveltuvuuden
arvioinnin tutkimusympäristöön.

2.3.1 Virtauskaavio
Virtauskaavioiden, flow chart, perusajatus on mallintaa informaation, asiakkaiden, kaluston ja
materiaalien virtoja. Virtauskaaviot tunnetaan laajasti myös prosessikaavioina ja syyseurauskaavioina. Menetelmä on yleisesti tunnettu ja sitä on käytetty niin yksittäisten prosessien
kuin kokonaisten liiketoimintakenttien mallintamiseen. (Krajewski ym. 2002.)
Kaavioilla ei ole tiettyä formaattia, ja yleensä ne koostuvatkin erinäisistä laatikoista, joiden
sisällä on kuvaus tapahtumasta. Laatikoiden lisäksi kuvioissa esiintyy viivoja ja nuolia, jotka
kuvaavat tapahtumien keskinäisiä rooleja ja tapahtumajärjestystä (Kuva 17). Kuvioiden värit ja
muodot, kuten kolmio ja ympyrä, voivat kuvata toimintoa, varastoja, päätöksentekotilannetta,
viivettä ja niin edelleen. (Krajewski ym. 2002.)
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Kuva 17. Virtauskaavion sovellutus.

Virtauskaavion yleisesti käytettynä sovellutuksena toimii uimaratakaavio, joka soveltuu kuvaamaan
eri yksiköiden vastuualueita ja toimintoja osana monimutkaista prosessia. Kaaviossa jokaisella
toimijalla on oma uransa, jota kutsutaan myös uimaradaksi. Tähän uimarataan sijoitetaan kyseisen
toimijan suorittamat aktiviteetit (Kuva 18). (Krajewski ym. 2002.) Lisäksi menetelmä kuvaa eri
yksiköiden väliset rajapinnat, joissa esiintyy usein ongelmia, kuten väärinkäsityksiä ja
informaatiokatkoksia (Rummler & Brache 1995).

Kuva 18. Uimaratakaavio
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Virtauskaaviota luotaessa olennaista on tunnistaa aktiviteetit sekä niiden väliset roolit ja suhteet.
Tietoa voidaan kerätä muun muassa prosessikuvauksista tai haastattelemalla asiantuntijoita. Kun
tarvittava data on kerätty, voidaan virtauskaavio mallintaa graafisesti ja tarvittaessa validoida
esittämällä tuotos tarkasteltavien prosessien asiantuntijoille. (Krajewski ym. 2002.)
Virtauskaaviolla voidaan mallintaa organisaation toimintaa horisontaalisesti, perinteisen
vertikaalisen yksiköiden välisen mallin sijaan. Menetelmällä voidaan siten kuvata, kuinka
organisaatiot tuottavat lopputuotteensa monimutkaisessa matriisiorganisaatiossa. Lisäksi menetelmä
esittää selkeästi osastojen ja toimintojen väliset rajapinnat. Rajapintoja ja tarkasteltavan prosessin
funktioita voidaan korostaa entisestään käyttämällä uimaratamallinnustapaa. (Krajewski ym. 2002.)
Työkaluna virtauskaavio on todettu käytännönläheiseksi ja suhteellisen helppokäyttöiseksi.
Menetelmän käyttö yleisenä mallinnustapana vaatii kuitenkin mallinnustekniikan standardisoimista.
(Baudin 2002.) Vaikka virtauskaavio on laajasti käytetty ja soveltuu lähes kaikkien
liiketoimintajärjestelmien mallintamiseen, on menetelmää kuitenkin kritisoitu liian yleispäteväksi
monimutkaisten järjestelmien mallintamiseen (Hines & Rich 1997; Oyarbide 2003).

2.3.2 IDEF0
Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) on menetelmä tuotannon funktioiden
mallintamiseen. Menetelmän perusajatuksena on tarjota strukturoitu mallinnustapa toiminnan
analyysia, kehittämistä ja uudelleensuunnittelua varten. (ICAM 1981; Pelkonen & Pulkkinen 1987.)
Tämän lisäksi menetelmään on mahdollista liittää informaatiovirrat ja liiketoimintaprosessit (Karhu
ym. 1997). IDEF0 on osa IDEF-mallinnuskielten perhettä, joka perustuu Structured Analysis and
Design Technique (SADT) -menetelmään (Marca & McGowan 1986; Ross 1977).
IDEF0-menetelmä yhdistää sanallisen ja graafisen mallinnustavan. Kuvattavan prosessin
aktiviteetit kuvataan laatikoilla, jotka liitetään toisiinsa nuolilla (Kuva 19). Aktiviteettilaatikkoon
tulevien nuolien merkitys riippuu siitä, onko nuoli laatikon oikeassa, vasemmassa, ylimmässä vai
alimmassa tahkossa. (Karhu ym. 1997.)

Kuva 19. IDEF0-metodin peruskonsepti (Marca & McGowan 1986)
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IDEF0-mallit koostuvat useiden kuvaajien yhdisteistä. Erilliset kuvaajat yhdistyvät ja muodostavat
hierarkkisen rakenteen (Kuva 20), joka voidaan mieltää myös puun tapaisena, tasomaisena
struktuurina. Ylemmän tason kuvaajat ovat määritelty hyvin karkealla tasolla, ja rakenteessa
alaspäin mennessä kuvaajat menevät detaljitasolle vaihe kerrallaan. (Karhu ym. 1997; Marca &
McGowan 1986.)

Kuva 20. IDEF0-menetelmän rakenne (Marca & McGowan 1986)

Menetelmää sovellettaessa tarkasteltava toiminto jaetaan pienempiin funktioihin. Kokonaisuutta
jaetaan pienempiin osakokonaisuuksiin, kunnes saavutetaan mallinnuksen tavoitteiden tarvitsema
detaljitaso. (Santarek & Buseif 1996.) Mallinnuksen tarkkuus ja tasot määräytyvät aina tilanteen
mukaan. Karhu ym. (1997) jakaa rakentamisen toteutusprosessin viiteen osaan: tarjoa rakentamisen
toteutusta; valmistele tuotanto; ohjaa tuotantoa rakentamisen aikana; rakenna ja luovuta rakennus
käyttöön. Lisäksi jokainen edellä mainituista osa-alueista jaettiin vielä kahteen alempaan tasoon.
(Karhu ym. 1997.)
IDEF0-menetelmä tarjoaa strukturoidun lähestymistavan mallintaa ja analysoida systeemin
aktiviteetteja huomioiden hierarkkiset sidokset (Roboam 1993). Työkalun vahvuudet kulminoituvat
kompleksisten menetelmien mallintamiseen ja niiden syy-seuraussuhteiden kartoittamiseen.
Menetelmä toimii kuitenkin vain kvalitatiivisella tasolla jättäen systeemin kvantitatiivisen datan
vaille huomiota (Wu 1996). Tämän takia jotkut asiantuntijat ovatkin esittäneet
todennäköisyysteorian ja graafiteorian soveltamista yhdessä IDEF0-menetelmän kanssa (Ks. esim.
Khoo ym. 1998; Terano ym. 1987; Yager ym. 1987; Grimaldi 1985).
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2.3.3 Arvoverkkoanalyysi
Arvoverkkoanalyysin (value net analysis) perusperiaatteena on kuvata arvoa tuottavan systeemin
toimintaa, joka muodostuu arvoa tuottavista ja arvoa kuluttavista toiminnoista. Menetelmällä
voidaan määrittää strateginen kartta solmuin, esittämällä arvon tuotto tai kulutustoiminnot sekä
toimintojen väliset suhteet. Näin voidaan kuvata materiaali-, informaatio- sekä rahavirrat. Lisäksi
menetelmällä voidaan mallintaa aktiviteettien välisiä hierarkkisia suhteita ja päätöksentekoa.
(Parolini 1999.)
Menetelmää sovellettaessa on mallinnettavasta systeemistä ensiksi kartoitettava kaikki
merkittävät solmut. Parolinin (1999) mukaan solmut tulisi mallintaa siltä osin kuin ne ovat
taloudellisesti eroteltavissa. Tällöin teknologisesti eroteltavia solmuja ei erotella lainkaan.
Esimerkiksi virvoitusjuomatölkin leikkaus ja hitsaus ovat teknologisesti eroteltavia, mutta Parolinin
(1999) mukaan toimintoa tulisi käsitellä ainoastaan tölkin valmistamisen tasolla. Kuva 21
havainnollistaa esimerkin solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista.

Kuva 21. Arvoverkkoanalyysin rakentuminen solmuista ja niitä yhdistävistä kaarista

Mikäli tilanne vaatii syvempää tarkastelua, voidaan solmuja jaotella pienempiin osiin solmun
toimijoiden mukaisesti. Tällöin jokaiselle toimijalle tulee oma solmu. Lisäksi lopputuote voidaan
jakaa pienempiin osakokonaisuuksiin tai puolivalmisteisiin, jotka eivät välttämättä ole itsessään
myyntikelpoisia. Tarkennusta analyysiin voidaan hakea myös erottelemalla kaikki
ulkoistamiskelpoiset aktiviteetit omiksi solmuiksi. (Parolini 1999.)
Solmujen kartoittamisen jälkeen aktiviteetit yhdistetään olennaisilta osin kaarin, jotka kuvastavat
toimintojen välistä suhdetta tai virtaamaa. Arvoverkkoanalyysi ei itsessään velvoita tarkastelemaan
mitään tiettyä virtaamaa. Näin ollen tarkastelussa voikin keskittyä samanaikaisesti kaikkiin
virtaamiin, jotka ovat merkittäviä tilanteen kannalta. Virtaamat voivat olla tuotteita, informaatiota,
rahaa tai keskinäisiä vaikutussuhteita (Kuva 22).
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Kuva 22. Arvoverkon vaikutussuhteiden esittäminen (Parolini 1999)

Havainnoinnin tehostamiseksi on keskityttävä virtaamiin, jotka määrittävät kilpailuedun, kulkevat
muista virroista eroavalla tavalla, ovat pullonkauloja tai muuten erityisen haasteellisia johtamisen
kannalta. Olennaista on kuitenkin pitää malli mahdollisimman yksinkertaisena ja karsia kaikki
epäolennaiset virtaamat pois esityksestä. (Parolini 1999.) Liikkeenjohdon kirjallisuudessa esitellyt
tavat aktiviteettien jaottelemiseksi, esimerkiksi tuki- ja ensisijaisiin toimintoihin, ei kuitenkaan
tarjoa riittävän analyyttista lähestymistapaa (Porter 1985). Tätä Parolini (1999) perustelee muun
muassa sillä, että Porterin (1985) lähestymistapa perustuu olemassa olevien yritysten tapaan
harjoittaa liiketoimea; ei siihen, kuinka liiketoimea olisi mahdollista harjoittaa.
Arvoverkkoanalyysissä aktiviteetit tulee jakaa realisointiaktiviteetteihin, tukiaktiviteetteihin ja
ulkoisen liiketoimen hallintaan. Realisointiaktiviteetit tähtäävät fyysisen tuotteen tai palvelun
tuottamiseen ja siirtämiseen. Tukitoiminnot taas ylläpitävät tai tehostavat realisointiaktiviteetteja,
mutta eivät suoranaisesti liity tuotteen valmistamiseen. Ulkoisen liiketoiminnan hallinta kattaa
taloudellisesti erillään olevien toimijoiden välisten liiketointen johtamisen ja hallinnan. Esimerkkinä
ulkoisesta liiketoiminnan hallinnasta on ostotoimi. Lisäksi olennaisena osana arvoketjuanalyysiä
toimii kulutusaktiviteetit, jotka kuvaavat tarvetta, johon arvoketju pyrkii vastaamaan. Kuva 23 on
esitetty mallinnustavan symbolit aktiviteettiluokittain. (Parolini 1999.)

Kuva 23. Arvoketjun aktiviteettiluokat (Parolini 1999)
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Parolinin (1999) esittämä arvoverkkoanalyysin suorittaminen voidaan jakaa viiteen vaiheeseen:
1. Kulutus- ja tarveaktiviteettien alustava kartoittaminen
2. Arvoa tuottavan systeemin yleinen määrittely
a. Tuotanto- ja tukitoimintojen määrittely, niiden yhdistäminen solmuiksi sekä virtaamien
hahmottaminen
b. Taloudellisten toimijoiden suhteiden tunnistaminen
c. Solmujen rakenteellinen analyysi
4. Markkinoiden segmentointi ideaalitapauksen mukaisesti
5. Kuvatun arvoa tuottavan systeemin analysointi ja vertailu vaihtoehtoisiin malleihin
6. Innovaation mahdollisuuksien tunnistaminen
Arvoverkkoanalyysi tarjoaa hyvin joustavan tavan järjestelmien analysoimiseksi. Parolinin (1999)
mukaan solmujen jaotteleminen ainoastaan taloudellisen eroteltavuuden perusteella ei kuitenkaan
välttämättä sovi kaikkiin konteksteihin. Hendersonin ja Venkatramanin (1993) mukaan ylimmän
johdon on olennaista hahmottaa tuotannon teknologiset seikat niiden ollessa keskeisiä kilpailuedun
kannalta. Arvoverkkoanalyysin toteuttaminen onkin syytä soveltaa tapauskohtaisesti.

2.3.4 Arvovirtakartta
Arvovirtakartan (value stream map) tarkoituksena on kuvata kaksi relevanttia virtaa. Ensimmäinen
virta on asiakkaalta tuleva tilaus tai ennusteisiin perustuva ärsyke. Toinen virta on tuotteiden
valmistus aina raaka-aineista asiakkaalle asti. Menetelmä kattaa sekä informaatio- että
materiaalivirrat. (Womack 2006.)
Arvovirtakartan luominen aloitetaan asiakkaasta, ja se laajennetaan kattamaan kaikki laitokset,
kuten varastot, tehtaat ja jakelukeskukset. Tämän jälkeen on vuorossa tiedon kerääminen edellä
kartoitetuista yksiköistä. Arvovirtakartoitusta varten on kerättävä tietoa koskien varastomääriä;
työaikoja vuoroissa; tuotantosyklin taajuutta eli sitä, kuinka usein yksi tuote tuotetaan, ja
virheellisten tuotteiden määrää. Lopuksi karttaa tarkennetaan lisäämällä yksiköiden välille
informaatiovirrat, koskien kysynnän vaihteluita, jakelua, virheitä, läpimenoaikoja ja
läpimenovaiheiden määrää. Kuva 24 esittää materiaali- ja informaatiovirtojen kuvaustavat. (Jones &
Womack 2009.)
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Kuva 24. Materiaali- ja informaatiovirtojen kuvaustavat (Jones & Womack 2009)

Arvovirtojen kuvaaminen järjestelmällisesti auttaa monimutkaisen systeemin ymmärtämistä. Usein
ongelmaksi voi tulla kokonaisuuden näkeminen ja syy-seuraussuhteiden hahmottaminen. Olennaista
on pyrkiä pitämään arvovirtakartta mahdollisimman yksinkertaisena. Mallintamisen mennessä liian
pieniin osiin, voivat olennaiset virrat hukkua informaatiovirtaan (Robinson 2004).

2.4 Arvovirtatarkastelun toteuttaminen
Arvovirtakartoitus (value stream mapping, VSM) ja siihen liittyvä toiminnan kehittäminen
toimintojen, organisaatioiden ja arvoketjun tasoilla on muodostunut jo erilliseksi johtamisen
tyyliksi. Arvovirtakartoitus voidaan nähdä myös strategisena työkaluna analysoida dataa ja
prosesseja sekä kehittää koko toimitusketjua kilpailukykyisemmäksi. Kuitenkaan pelkkien
työkalujen käyttäminen ja arvovirtatarkastelu ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan laajempaa ymmärrystä
arvoketjun toiminnasta. Tätä varten arvoketjutarkastelu on jaettu kahteen tasoon: strategiseen ja
operatiiviseen. Strategisella tasolla toiminta on sidottava toimitusketjuun kuuluvien yritysten
strategiaan ja asiakkaiden tarpeisiin. Tiedon kerääminen suoritetaan johdon haastatteluiden avulla.
Haastatteluissa pyritään selvittämään toimitusketjun ydinaktiviteetit, joiden avulla ydintarjoama
tuotetaan asiakkaille. (Hines ym. 1998.)
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Koko Hines ym. (1998) laatima arvoketjutarkasteluprosessi on esitetty seuraavassa taulukossa
(Taulukko 4). Taulukon mukaisella toimintatavalla Hines ym. (1998) ovat pyrkineet vähentämään
kolmea arvovirta-analyyseissä esiintynyttä ongelmaa. Heidän listaamansa ongelmat ovat seuraavat:
I Arvovirtatarkastelu metodiin liittyvät ongelmat:
! On olemassa mahdollisesti myös muita hukkia kuin olemassa olevassa menetelmässä
huomioitavat hukat.
! Mahdollinen puute työkaluista, joita voitaisiin hyödyntää.
! Arvovirtojen yhtymäkohtien heikko tarkastelu.
! Arvovirtatarkastelun työkalujen sopivuuden ymmärtäminen hukkien tunnistamisessa.
II Arvovirtatarkastelun toteuttamiseen liittyvät ongelmat:
! Puutteellinen ymmärrys Lean-filosofiasta ja sen implementoinnista.
! Puutteellinen koulutus joko ylemmällä johdolla tai operatiivisella tasolla.
! Paljon subjektiivista informaatiota menetetään muodollisessa analyysissä.
! Metodi on aikaa vievä.
III Laajemmat rajoitteet arvovirtametodin käyttöön:
! Ymmärryksen puute yrityksen asemasta toimitusketjussa.
! Kehittämistoimintaa ei ole sidottu yrityksen strategiaan ja markkinaympäristöön.
! Menetelmän vähäinen tutkiminen erilaisissa liiketoiminnoissa ja toimitusketjun ympäristöissä,
kuten uuden tuotteen kehittämisessä.
! Henkilöstöön liittyvien asioiden, kuten kulttuurin ja toimintatapojen sekä organisaation
suhteiden, ymmärtämisen puute.
Kokonaisuuden hallitsemiseksi toiminta on vietävä koko organisaation läpi ja kaikki toimijat on
sitoutettava toteuttamaan arvovirta-analyysiä. Taulukossa 4 on esitetty toteutusmalli, jonka avulla
Lean-filosofia ja sen toteuttaminen on mahdollista toteuttaa huomioiden koko organisaatio.
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Taulukko 4. Arvovirtajohtaminen

strategisella tasolla. Muokattu Hines (1998).
Ylemmän johdon strategisen tason analyysivaiheet
1
Yrityksen mission, asiakasympäristön ja –tarpeiden sekä strategisen suunnan
ymmärtäminen
2
Ydinprosessien rajaaminen: a) Asiakkaalle näkyvät prosessit, kuten tilauksen täyttäminen
b) Asiakkaalle näkymättömät prosessit, kuten toimittajien integraatio
3
Nykyisten roolien ja vastuiden ymmärtäminen
4
Nykyisen organisaation rakenteen ymmärtäminen
5
Lean-koulutus ylemmälle johdolle
6
Ylemmän tason kokonaiskuvan kokoaminen ydinprosesseista
7
Tuotteiden ja detaljitasolla kartoitettujen prosessien määritteleminen
8
Ylemmän johdon ohjausryhmän määrittely
9
Prosessivastaavan nimittäminen jokaiselle ydinprosessille, jotta kartoittamista johdetaan
10 Lean-koulutus prosessivastaaville
11 Ymmärryksen luominen tietyistä operointiympäristöistä ja hukista
12 Toisen tason kartoitustyökalujen valitseminen prosesseille
13 Detaljitason kartoituksen toteuttaminen
14 Syvällisempää analyysiä tarvitsevien alueiden tunnistaminen
15 Kolmannen tason analyysin toteuttaminen
16 Objektiivisen ja subjektiivisen datan analysointi sekä aikatalutetun
implementointisuunnitelman luominen
17 Tärkeimpien mittarien kehittäminen prosessialueille
18 Implementoinnin toteuttavien tiimien kouluttaminen ja harjoittaminen
19 Implementoinnin toteuttaminen
20 Toteutumisen mittaaminen verrattuna suunnitelmaan

Arvovirtatarkastelun toteutus koostuu käytännössä viidestä päävaiheesta, joiden toteutuksesta
vastaamaan kootaan asiantuntijatiimi, jossa tulisi olla edustaja jokaisesta arvoketjun toimijasta tai
prosessista organisaatiotasolla liikuttaessa (Rother & Shook 1998; Womack 2006). Prosessin
vaiheet ovat seuraavat (Lasa ym. 2008):
! Arvovirran tai tuoteperheen valinta
! Nykytilan kartoitus
! Tulevaisuudentilan määrittäminen
! Toimintasuunnitelman laatiminen
! Suunnitelman toteuttaminen
Tarkasteltava arvovirta tulisi valita siten, että sillä olisi mahdollisimman suuri vaikutus
organisaation tai arvoketjun toimintaan. Vaikuttavuus määräytyy arvovirran kehittämispotentiaalin
ja hyötyjen tulona. Valintaa voidaan ohjata myös tuoteperheittäin, esimerkiksi ABC-analyysein.
(Eloranta & Räisänen 1986.) Valintaperusteena voi toimia esimerkiksi suurin rahamääräinen
myynti, kappalemyynti, laatukustannukset, reklamaatiomäärät ja prosessivaiheiden määrä (McBride
2003).
Nykytilan kuvauksessa määritellään kartta arvovirran nykyisestä tilasta ja etsitään virrassa olevat
hukat. Hukkien löytämiseksi on kerättävä mahdollisimman todenmukaista ja luotettavaa tietoa
materiaali- ja informaatiovirroista, tuotantomääristä, varastotasoista sekä sykli-, odotus- ja
asetusajoista. Kokonaisvaltaisen arvovirtakäsityksen saamiseksi ja osaoptimoinnin välttämiseksi on
olennaista, että tilaus-toimitusketju on mallinnettu riittävän laajasti ja tarkasti. (Robinson 2004.)
Kuva 25 esittää mallin arvovirran nykytilan kuvauksesta (Womack 2006).
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Kuva 25. Arvovirran nykytilan kuvaus (Lovelle 2001)

Nykytilan kartoituksessa jokainen arvovirran merkityksellinen osa on tunnistettava, ja niitä
arvioitaessa on erityisen tärkeää keskittyä seuraaviin tekijöihin (Womack 2006):
1. Arvontuottokyky: Tuottaako vaihe arvoa tuotteelle tai palvelulle asiakkaan näkökulmasta?
Huomaisiko asiakas eron tai onko hän vähemmän tyytyväinen, jos kyseinen prosessivaihe
jätettäisiin pois?
2. Kyvykkyys: Onko vaiheen mahdollista tuottaa laadullisesti riittävää tulosta jatkuvasti?
3. Käytettävyys: Ottaako kantaa siihen, kuinka hyvin vaihe on käytettävissä silloin kun sitä
tarvitaan?
4. Riittävyys: Millä kapasiteetin käyttöasteella vaihe vastaa markkinoiden kysyntään? Riittävyys
voi olla joko positiivista tai negatiivista, jolloin kyseessä voi olla joko yli- tai
alikapasiteettiongelma.
5. Joustavuus: Kuinka hyvin, nopeasti ja vähäisin resurssein vaihe pystyy reagoimaan
vaihdettaessa tuotteesta toiseen ja tuotannon vaihteluihin?
Womackin (2006) mukaan arvovirtojen merkittävimmät ongelmat kiteytyvät yleensä prosessien
kyvykkyyteen ja käytettävyyteen. Kaikkien vaiheiden ollessa mallinnettuina, tulee kuvioon lisätä
materiaalivirrat ja se, miten tuotantoa ohjataan. Informaatiovirtojen osalta on olennaista keskittyä
siihen, miten ne säätelevät materiaalivirtojen kulkua. Lisäksi arvovirrasta on kerättävä prosessien
tunnuslukuja, kuten läpimenoaikoja, tuottavan ajan suhteita läpimenoaikoihin, tuottavuussuhteita,
laatuasteita ja niin edelleen. (Womack 2006.)
Arvovirran vaiheita tulee tarkastella kriittisesti, jolloin tarkastelun kulmakivinä on virtauksen
sujuvuus, imuohjautuvuus, tasaisuus ja se, seisooko arvovirta vaiheessa vai virtaako se. Lean-
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periaatteiden mukaisesti tuotannon tulisi olla jatkuvaa virtausta, jolloin asiakkaan tarpeisiin voidaan
vastata välittömästi. Lisäksi jatkuva virtaus mahdollistaa tilausohjautuvan tuotannon varastoohjautuvan sijaan. Analysoitaessa on tunnistettava, onko tuotanto imu- vai työntöohjautuvaa.
Tavoitteena on imuohjattu tuotanto, jolloin asiakastarpeiden muutokset luovat imun arvoketjuun.
Lisäksi tavoitteena on mahdollisimman tasainen tuotanto. Tällöin voidaan välttää turhaa
ylikuormittamista ja häiriöitä tuotannossa. (Womack 2006.)
Nykytilan kartoituksen jälkeen tulevaisuudentilan määrittämisessä asiantuntijatiimin tehtävänä on
kehittää innovatiivisia ja tehokkaita Lean-filosofian mukaisia konsepteja. Jotkut asiantuntijat ovat
esittäneet, että kapeikkoteoria tulisi ottaa entistä enemmän huomioon tulevaisuudentilan konseptia
luotaessa (Lasa ym. 2008; Rother & Shook 1998; Marchwinski & Shook 2003). Tulevaisuudentilaa
määriteltäessä tuotantomäärien tulee perustua kysyntään ja jatkuva virtaus on luotava ketjuun
mahdollisuuksien rajoissa. Mikäli jatkuvaa virtausta ei saada kaikkialle, tulee näiden vaiheiden
välille järjestää imuohjaus. (Rother & Shook 1998; Marchwinski & Shook 2003.) Tuotanto tulisi
tahdistaa yhden tuotannon toimintaa määrittävän prosessin mukaan. Tahdistava prosessi määrittää
samalla myös koko arvovirran tahdin. Tämän kohdan – tahdistavan prosessin – jälkeiset virtaukset
tulee saattaa toimimaan First In, First Out (FIFO) -periaatteen mukaan. Tällöin varastoihin ensiksi
tullut valmiste käytetään aina ensimmäisenä. Tahdistavaa prosessia aiemmat vaiheet tulee saattaa
toimimaan imuohjautuvasti. (Rother & Shook 1998; Marchwinski & Shook 2003.)
Toimintasuunnitelma luodaan kuvaamaan sitä, miten nykytilan arvovirta saadaan muutettua
tulevaisuudentilan mallia vastaavaksi. Useat asiantuntijat kehottavat implementoimaan sellaisia
muutoksia, jotka onnistuvat suurella todennäköisyydellä. Tämä on nähty tärkeäksi etenkin
organisaation ensimmäisissä arvovirran kehitysprojekteissa, jotta menetelmästä saataisiin
positiivinen kokemus. (Lovelle 2001; Manos 2006.) Toimintasuunnitelma voidaan jakaa myös
pieniksi askelmiksi, joita asteittain saavuttamalla ja jatkuvaa kehittämistä harjoittamalla voidaan
saavuttaa tavoitetila (Rother & Shook 1998).
Toimintasuunnitelman on syytä ulottua aina detaljitason layoutin suunnittelusta fyysisten
muutostarpeiden hahmottamiseen saakka. Lisäksi toimintaa voidaan ohjata jatkuvan kehityksen
suuntaan, jolloin olennaista on sitouttaa uudet toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset jatkuvaan
kehittämiseen. Toiminnan tehostaminen voidaan ajaa läpi myös portaittain. Esimerkiksi
läpimenoaikaa lyhennettäessä voidaan aluksi ottaa käyttöön arvovirran rakenteelliset muutokset,
joilla saadaan aikaan osa hyödyistä, ja myöhemmin koneiden ja laitteiden uusimista ja räätälöintiä
vaativat toimenpiteet. Suunnitelman toteuttamisessa voidaan tehdä väliarviointeja siitä, kuinka
hyvin toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita on saavutettu. Mikäli välitavoitteita on asetettu,
on kehitystä mahdollista seurata portaittain, ja tarvittaessa voidaan tehdä korjaustoimenpiteitä.
(Lasa ym. 2008.)

2.5 Analysointimenetelmien synteesi
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli muodostaa analysointimenetelmä rakennetun yhdyskunnan
arvoketjujen tutkimiseksi tuotantojärjestelmänä. Analysointikonseptin kokoamiseksi teoriaosiossa
toteutettiin katsaus tuotantojärjestelmiä käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen. Teoriakatsauksen
peruspilariksi muodostui Lean-filosofia, jonka kulmakivet voidaan kiteyttää viiteen
perusperiaatteeseen:
! Asiakkaan näkemykseen perustuvan tuotteen arvon tunnistaminen (Asiakkaan arvo)
! Arvoketjun määritys eli prosessin tarkka kuvaaminen sekä arvoa tuottamattomien
toimintojen eli hukkien minimointi (Arvovirta)
! Prosessin vaiheiden järjestäminen jatkuvaksi virtaukseksi (Virtaus)
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! Vain asiakkaan
(Imuohjaus)

vaatimien

asioiden

tekeminen

eli

imuohjaukseen

siirtyminen

! Jatkuva parantaminen, hajonnan pienentäminen ja täydellisyyteen pyrkiminen (Jatkuva
parantaminen)
Edellä mainitut viisi kulmakiveä muodostavat Lean-johtamisfilosofian perustan, joka tähtää
tuotantojärjestelmän kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoimiseen ja kehittämiseen. Leanin
kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan tarve ja siihen vastaaminen mahdollisimman tehokkaasti.
Lean-filosofian periaatteet eivät kuitenkaan ole niin sanotusti kiveen kirjoitettuja. Lähestymistapa
sisältää jatkuvan parantamisen, jolloin näkökulma on dynaaminen, ja sen on mahdollista vastata
ympäristön muutoksiin. Esitellyt viisi Lean-filosofian kulmakiveä muodostavat perustan, jonka
mukaan rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja tarkastellaan tässä tutkimuksessa.
Analysointikonseptin luomiseksi teoriatarkastelun seuraavassa vaiheessa siirryttiin Leanfilosofian perusperiaatteista edelleen työkaluihin, joilla voidaan analysoida arvoketjuja
tuotantojärjestelmänä. Työkalujen avulla voidaan arvioida arvoketjujen toimintaa strukturoidusti, ja
sen avulla voidaan osoittaa kehittämiskohteita. Näin ollen työkalut valittiin osaksi rakennetun
yhdyskunnan arvoketjutarkastelua. Työkalujen on kuitenkin sovelluttava tutkimusympäristöön
(Hines & Taylor 2000). Täten vain soveltuvimmat työkalut valittiin mukaan tarkasteluun.
Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista muodostaa ensiksi hyvä ymmärrys arvoketjujen
nykyisestä tilasta. Nykytilan ymmärtämiseksi analysoinnissa pyritään käyttämään mahdollisimman
kuvaavia ja selventäviä työkaluja. Työkaluilla ei siis pyritä suoraan tuottamaan
kehittämisehdotuksia, vaan luomaan perusta syvemmän analyysin tekemiselle. Tätä näkemystä
tukee myös Hinesin ja Taylorin (2000) tekemä huomio, jonka mukaan 50 % päätelmistä perustuu
muihin kuin työkalujen tuottamaan tietoon. Tutkijoiden mielestä Lean-prinsiippien ymmärtäminen
on tärkeämpää kuin pelkkien työkalujen käyttäminen (Hines & Taylor 2000). Lisäksi on olennaista
huomioida tutkimusympäristön laajuus ja erikoispiirteet, joiden vuoksi kaikkien työkalujen
tuottama informaatio ei ole merkittävää lopputuloksen kannalta.
Tutkimuksessa käytetyt työkalut valittiin vastaamaan neljään Lean-prinsiippiin: asiakkaan
arvoon, arvovirtaan, virtaukseen ja imuohjaukseen. Viidennen prinsiipin, jatkuvan parantamisen,
käsitteleminen on otettu huomioon kehitysehdotusten muodossa kappaleessa 4. Työkalujen
arvioinnissa
hyödynnettiin
Hinesin
ym.
(1997)
määrittelemiä
työkalukohtaisia
hyödyllisyysvertailuja. Jokaiselle työkalulle on määritelty korrelaatiokerroin jokaisen hukan tyypin
suhteen. Lisäksi rajasimme työkalujen arvioinnin koskemaan kahta hukan muotoa ja rakennetta,
jotka soveltuvat parhaiten laajan arvoketjun arvovirran, virtauksen ja imuohjauksen analysoimiseen.
Ensisijaisesti kartoitettavat tekijät työkalujen arvioinnissa ovat odotus, varastot ja rakenne. Edellä
mainitut kolme tekijää pystytään osoittamaan myös tutkimuksessa käsiteltävistä laajoista
arvoketjuista. Työkalujen vertailuprosessi suoritettiin yksinomaan tätä tutkimusta varten, jotta luotu
analysointikonsepti soveltuisi tutkimusympäristöön parhaalla mahdollisella tavalla.
Vertailuprosessissa Hinesin ym. (1997) esittelemille työkaluille laskettiin pistearvot ja niistä
hylättiin kaksi heikon korrelaation ja hyödyllisyyden takia. Lisäksi hylättiin process activity
mapping –työkalu sen kohdentuessa hyvin tarkalle detaljitasolle, tutkimuksen itsensä kohdentuessa
laajalle skaalalle. Myös demand amplification mapping –työkalu hylättiin sen kohdistuessa
yksittäiseen tuotteeseen. Näin ollen Hinesin ym. (1997) esittelemistä työkaluista sovellettavaksi
valittiin supply chain response matrix, product variety funnel sekä decision point analysis. Lisäksi
käytettäviksi
työkaluiksi
valittiin GAP-analyysi
virtauksen
tarkastelemiseksi sekä
tuotekehitysprosessin asiakastarpeen tunnistamiseksi (Malvalehto ym. 2010; Ulrich & Eppinger
2008).
Valitut työkalut tukevat Lean-prinsiippien mukaista arvoketjujen analysointia. Asiakkaan arvon
kartoittamiseksi valittiin strukturoitu asiakastarpeen tunnistamisprosessi, jolla voidaan analysoida
asiakkaille arvoa tuottavia tekijöitä ja konkretisoida ne asiakastarpeeksi. Lisäksi lähestymistapa
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vastaa siihen, että arvoketju tuottaa toiminnallaan ratkaisun oikeaan asiakastarpeeseen.
Asiakastarpeen tunnistamista tuotantoprosessissa voi kuvainnollisesti verrata kahteen tekijään:
siihen, että juostaan lujaa ja siihen, että juostaan oikeaan suuntaan. Näin ollen vaikka arvoketju
toimisi tehokkaasti (esimerkkinä suunnistaja, joka juoksee lujaa), ei toiminnasta ole hyötyä, mikäli
se ei tuota ratkaisua oikeaan tarpeeseen (esimerkkinä suunnistaja, joka juoksee väärään suuntaan).
Strukturoitu asiakastarpeen tunnistamisprosessi vähentää sen riskin realisoitumista, että arvoketjun
toiminta vastaa väärään asiakastarpeeseen.
Arvovirran kartoitus arvoketjuissa toteutettiin uimaratakaaviolla, joka on strukturoitu visuaalinen
mallinnusmenetelmä. Lisäksi uimaratakaavio soveltuu eri toimijoiden rajapintojen analysointiin.
Näin ollen menetelmän tuloksia voidaan hyödyntää myös uusia toimintamalleja kehitettäessä.
Arvoketjun virtauksen analysoimiseksi valittiin GAP-analyysi, joka on kvalitatiivinen menetelmä
kuilujen tunnistamiseksi. Kuilujen avulla on mahdollista analysoida koko arvoketjun virtaamaa ja
havaita kuiluja, jotka vaikuttavat virtaamaan. Lisäksi havaittuja kuiluja voidaan verrata muiden
analyysien tuloksiin. Menetelmä luo myös perustan eri toimijoiden välisten yhteistyömallien
kehittämiseksi.
Imuohjautuvuuden analysoimiseksi valittiin decision point analysis –työkalu. Menetelmällä
voidaan kartoittaa arvoketjun toimintaa ja mallintaa, miltä osin arvoketju toimii imuohjautuvasti ja
miltä osin työntöohjautuvasti. Näin ollen voidaan myös kartoittaa arvoketjun pisteet, joissa tuotanto
muuttuu työntöohjauksesta imuohjautuvaksi. Näitä pisteitä voidaan myöhemmin analysoida
tarkemmin muilla työkaluilla.
Asiakkaan arvon, arvovirran, virtauksen ja imuohjautuvuuden analysointiin kohdistuvien
työkalujen lisäksi arvoketjujen kokonaisuuden analysoimiseksi valittiin kaksi työkalua: supply
chain response matrix sekä product variety funnel. Näillä työkaluilla analysointi toteutetaan
rakennetun yhdyskunnan ylätasolla menemättä yksittäisten arvoketjujen tasolle.
Supply chain response matrix –työkalulla analysoidaan arvoketjujen läpimeno- ja varastoaikoja.
Näin ollen menetelmällä voidaan kartoittaa systeemien vasteaika, joka voidaan purkaa edelleen
yksitäisten toimintojen vasteajoiksi. Tällöin työkalu luo mahdollisuuden kartoittaa potentiaalisia
kehitysalueita arvoketjun vasteajan lyhentämiseksi.
Product variety funnel –työkalulla voidaan kartoittaa arvoketjujen tuotteiden varianssia
loppukäyttäjän näkökulmasta. Menetelmällä voidaan luoda teollisuudenalasta kokonaiskuva ja
hahmottaa mahdollisia yhtäläisyyksiä muihin teollisuudenaloihin. Työkalua voidaan käyttää
arvoketjun yksittäisten toimijoiden tasolla, jolloin menetelmällä tuotettuja havaintoja voidaan
vertailla muiden analyysien tuloksiin.
Kolmas
vaihe
arvoketjujen
analysointikonseptin
luomisessa
oli
soveltuvan
visualisointimenetelmän valitseminen. Teoriaosiossa esitettiin useita menetelmiä visualisoida
arvoketjua ja sen toimintaa, joista arvioinnin perusteella valittiin tutkimusympäristöön sopivin.
Arvoketjun visualisointi menetelmiä arvioitiin painottaen neljää tekijää: selkeys, strukturoinnin
laatu, käytettävyys ja tunnettavuus. Tavoitteena oli valita menetelmä, joka tuki edellä mainittuja
näkökulmia parhaalla mahdollisella tavalla arvovirran mallintamisessa.
Visualisointimenetelmien – IDEF0, flow chart, uimaratakaavio, value stream map, value net
analysis – arviointi tätä tutkimusta varten toteutettiin kahden asiantuntijan toimesta. Ensiksi
asiantuntijat mallinsivat case-aineistoa jokaisella menetelmällä itsenäisesti. Tämän jälkeen
asiantuntijat pisteyttivät työkalut osa-alueittain ja pohtivat määrittelemiään painotuksia
muodostamalla konsensuksen pistearvoista. Arvioinnin perusteella prosessikaavion johdannainen,
uimaratakaavio, valittiin arvoketjun visuaaliseksi mallinnusmenetelmäksi. Menetelmän
merkittävimmät hyödyt perustuivat strukturoinnin selkeyteen, mikä nähtiin yhtenä jatkoanalyysin
kulmakivenä. Lisäksi menetelmä koettiin helposti tulkittavaksi, jolloin ulkopuolinenkin asiantuntija
ymmärtää aineistosta helposti.
Kokonaisuutena
kaikista
vaiheista
eli
Lean-filosofiasta,
Lean-työkaluista
ja
mallinnusmenetelmistä rakennettiin kokonaisvaltainen analysointikonsepti, jonka avulla voidaan
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analysoida rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen toimintaa Lean-tuotantojärjestelmänä.
Analysointikonseptia hyödynnetään työn myöhemmissä vaiheissa analysoitaessa rakennetusta
yhdyskunnasta kerättyä informaatiota. Menetelmä soveltuu laajojen arvoketjujen analysointiin ja
mahdollistaa kokonaisuuden kartoittamisen. Analysointikonsepti on pidetty riittävässä skaalassa,
koska liika detaljitasolle vieminen ei tuota hyötyä. Päinvastoin, se voi jopa vähentää mallintamisen
hyötyjä (Robinson 2004). Näin ollen rakennetun yhdyskunnan lukuisia toimijoita sisältävien
arvoketjujen kokonaisvaltaisessa tarkastelussa on olennaista pitäytyä riittävän korkealla tasolla.
Tästä huolimatta menetelmä säilyttää Lean-periaatteiden mukaisen lähestymistavan ja analysoi
rakennetun yhdyskunnan toimintaa tuotantojärjestelmänä. Analysointikonsepti luo myös toimivan
viitekehyksen, jonka avulla rakennetun yhdyskunnan toimintaa voidaan analysoida ja mallintaa
strukturoidusti. Analysointikonsepti ja sen rakentuminen on esitetty seuraavassa (Kuva 27).

Kuva 26. Tutkimuksen analysointikonseptin rakentaminen

Seuraavassa osiossa analysointikonseptia käytetään rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen
arviointiin. Analysointikonseptia hyödynnetään mallinnettaessa haastatteluilla kerättyä tietoa
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infrastruktuuriverkostojen arvoketjuista. Analysointikonseptin avulla luodaan
nykytilan kuvaus ja arvioidaan arvoketjujen toimintaa tuotantojärjestelmänä.

arvoketjujen
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3 Aineisto infrastruktuurin arvoketjuista
Infrastruktuuriverkoston nykytilan kartoittamiseksi tutkittiin kolmea erillistä arvoketjua.
Tarkasteltavien arvoketjujen haluttiin edustavan merkittävää osaa infrastruktuurista, jotta
tutkimuksen aineisto olisi kattava ja tulokset hyödynnettävissä mahdollisimman laajalla alueella.
Lisäksi infrastruktuurin toimintaa tarkasteltiin niiden koko elinkaaren ajalta. Useiden arvoketjujen
elinkaaren tarkasteleminen mahdollistaa myös koko toimialan rakenteellisten toimintamallien
hahmottamisen sekä arvoketjujen vertailun. Kiinteistöketjut rajattiin pois tutkimuksesta, jotta
infrastruktuuriketjuja voitiin käsitellä mahdollisimman kattavasti. Vastaava kiinteistöketjuja
käsittelevä tutkimus (Siponen 2010) on kuitenkin toteutettu yhteistyössä tämän tutkimuksen kanssa.
Tarkastelu rajattiin vesihuolto-, tie- ja energiahuoltoverkostoihin. Tarkastelu keskittyi verkostojen
elinkaarien eri vaiheessa osallisina oleviin organisaatioihin. Tarkastelu kattoi verkoston elinkaaren
aina kaavoituksesta verkoston hävittämiseen saakka. Kaavoituksen osalta tarkastelu aloitettiin
yleiskaavoitusprosessista, joka on riittävän tarkka, kun kohteena on asuinalue. Näin ollen
maakuntakaavoitus rajattiin ulkopuolelle, sillä se määrittelee kaavoitusta tarkastelun kannalta liian
yleisellä tasolla.
Jokainen tarkasteltava verkosto edustaa yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä toimintoja.
Tähän asti kunnat ovatkin ottaneet vastuuta toimintojen turvaamisesta pitämällä toiminnan hyvin
pitkälti omassa hallinnassaan. Kuntatasolla infrastruktuurien omistusmuodot ovat tarkasteltavien
verkostojen kannalta hyvin yhtenäisiä. Eroavaisuuksien kartoittaminen vesihuolto-, tie- ja
energiahuoltoverkostojen välillä keskittyykin suurilta osin verkostojen toimintamallien
analysoimiseen. Ensisijaisesti näkökulmana on analysoida, miten verkostot toimivat
tuotantojärjestelmäperspektiivistä.

3.1 Tiedon kerääminen ja mallintaminen
Rakennetun yhdyskunnan nykytilan kartoittamiseksi tarvittiin tietoa tutkimusympäristön
toiminnasta. Aluksi tutkimusympäristöön perehdyttiin tarkastelemalla rakennettua yhdyskuntaa
käsittelevää kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsaukseen perustuen luotiin alustava käsitys rakennetun
yhdyskunnan toiminnasta ja toimijoista. Näin ollen arvoketjujen toiminta voitiin hahmottaa
riittävällä tarkkuudella haastatteluiden kohdentamiseksi. Haastattelut kohdennettiin kattamaan
jokaisen tutkittavan arvoketjun kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen, ylläpito, hävittäminen sekä
loppukäyttäjän toiminta.
Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tarkempaa tietoa arvoketjujen toiminnasta yksittäisten
organisaatioiden tasolla. Haastateltaviksi organisaatioiksi valittiin toimijoita, joiden liiketoiminnan
laajuus on merkittävää omalla sektorillaan. Näin ollen haastatellut organisaatiot tarjosivat
pitkäaikaisen ja kattavan näkemyksen sektorinsa toiminnasta. Lisäksi haastateltavat henkilöt
edustivat organisaatioiden ylempää johtoa, jolloin haastatelluilla oli laaja ymmärrys toiminnastaan
ja sen suhteista muihin arvoketjun toimijoihin. Haastatteluilla voitiin myös kerätä hiljaista tietoa
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arvoketjujen toiminnasta ja hyödyntää haastateltavien näkemyksiä. Haastatteluita toteutettiin
yhteensä 18 kappaletta niiden jakautuessa kaikkiin arvoketjun vaiheisiin.
Haastattelut toteutettiin strukturoitujen haastattelurunkojen avulla. Strukturoiduilla haastatteluilla
pyrittiin yhtenäiseen analyysiin kaikkien toimijoiden kohdalla. Loppukäyttäjän haastattelurunko
poikkesi muiden toimijoiden haastattelurungosta painottuen enemmän loppukäyttäjän tarpeeseen.
Haastattelut toteutettiin kesä-elokuussa vuonna 2010. Jokaisessa haastattelussa oli kaksi henkilöä,
joista toinen toimi haastattelijana ja toinen kirjurina. Lisäksi kaikki haastattelut nauhoitettiin.
Haastatteluiden perusteella jokaisesta arvoketjusta koottiin yhteenvetotaulukot, joissa
haastatteluiden informaatio on esitetty tiivistetyssä muodossa.
Haastattelukysymysten ohella haastateltujen organisaatioiden toiminta mallinnettiin
prosessikaavioin. Mallintaminen toteutettiin yhdessä haastateltavien kanssa. Mallinnettujen tilaustoimitusprosessien avulla voitiin myös varmistaa organisaation toteuttamat toiminnot arvoketjussa
ja niiden toteuttamisjärjestys. Haastatteluiden toteuttamisen jälkeen prosessikaaviot analysoitiin ja
niistä koottiin koko arvoketjun kattavat synteesit. Synteesit kuvattiin uimaratakaavioin, jotta
toimijoiden väliset roolit ja vastuut voitiin esittää selkeästi.
Arvoketjujen mallintaminen toteutettiin teoriaosiossa esitellyn analysointikonseptin avulla, joka
luotiin yksinomaan tätä tutkimusta varten. Analyysin tavoitteena oli muodostaa kuvaus rakennetun
yhdyskunnan arvoketjujen nykytilasta. Aluksi jokaista arvoketjua tarkasteltiin itsenäisenä
kokonaisuutena. Tarkastelu painottui asiakkaan arvon, arvovirran, virtauksen ja imuohjautuvuuden
analysointiin. Jokaista edellä mainittua tekijää analysoitiin vähintään yhden työkalun avulla. Tämän
jälkeen arvoketjujen toimintaa analysoitiin kokonaisuutena yhtäläisyyksien ja koko infrastruktuurin
kannalta olennaisten havaintojen kartoittamiseksi. Aineiston kerääminen ja prosessointi on esitetty
kuvassa 27.
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Kuva 27. Aineiston kerääminen ja prosessointi

Seuraavaksi esitellään tutkimuksen esimerkkitapauksena käytetty asuinalue Oulun Hiukkavaara
sekä tutkimusympäristö ja sen erityispiirteet. Tämän jälkeen arvoketjut kuvataan yksitellen.
Jokaisesta ketjusta esitetään yleinen kuvaus ketjun toimintamallista sekä kyseessä olevan arvoketjun
liittymisestä muuhun rakennetun yhdyskunnan toimintaan. Tämän jälkeen arvoketjuja tarkastellaan
toimijoittain ja analysoidaan esitellyn työkalukonseptin avulla. Lopuksi esitetään yhteenveto
arvoketjujen nykytilasta.

3.2 Case Hiukkavaara
Tutkimuksen arvoketjutarkastelun sitomiseksi nykyiseen toimintaan tutkimukseen valittiin mukaan
Oulun Hiukkavaaraan suunniteltu asuinalue. Case-tarkastelun avulla arvoketjujen toimintamalli on
helpommin ymmärrettävissä, koska arvoketjun voi rajata tiettyyn rakennetun yhdyskunnan osioon.
Lisäksi aineiston kerääminen voitiin sitoa esimerkein todelliseen kohteeseen, jolloin kaikille
haastateltaville voitiin luoda yhtenäinen kuva rakennetusta yhdyskunnasta ja sen sisällöstä.
Oulun kaupunki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kunnista Tampereen, Jyväskylän ja
Vaasan ohella (Myrskylä 2007). Väestönkasvu luo kunnille paineen pitää huolta asianmukaisesta
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asuntojen tarjonnasta. Tarpeeseen vastatakseen Oulun kaupunki on valinnut uudeksi
kasvusuunnaksi Hiukkavaaran alueen kaupungin keskustan koillispuolella (Kuva 28). Hiukkavaaran
alueella Oulu pyrkii vastaamaan 2010-luvulla syntyvään asumistarpeeseen. Hiukkavaaran
kehittämisen asuinalueeksi on mahdollistanut alueen vapautuminen puolustusvoimien käytöstä.
Hiukkavaaran alue on noin 20 000 ihmiselle ja 9800 asunnolle suunniteltu pientalovaltainen
asuntoalue Oulun keskustan läheisyydessä. Työpaikkoja alueelle on suunniteltu noin 1800
kappaletta. Alueen kokonaispinta-ala on noin 1462 hehtaaria. Lisäksi alueelle on suunniteltu
sisäinen palvelukeskus liikerakennuksineen. Alueen kaavarungon laatiminen on aloitettu vuonna
2006. Osa asemakaavasta on valmistunut vuonna 2010, jolloin rakentamisen on määrä alkaa vuoden
2011 aikana.

Kuva 28. Hiukkavaaran sijoittuminen

3.3 Tutkimusympäristö
Tutkimuksen työkalujen ja Lean-filosofian soveltamiseksi tehtiin myös katsaus rakennettuun
yhdyskuntaan Suomessa ja sen toimintaan koko elinkaaren aikana. Rakennetun yhdyskunnan
alustavalla analyysilla pyritään selvittämään arvoketjujen toimintaympäristö ja sen erikoispiirteet.
Tällä tavoin työkalut voidaan valita tutkimusympäristöön sopiviksi ja rakennetun ympäristön
erityispiirteet pystytään huomioimaan.
Rakennetussa yhdyskunnassa arvon tuottaminen tapahtuu useassa vaiheessa ennen asiakkaan
arvon kokemista. Siten arvoketjun toimijoiden rooli vaihtelee elinkaaren vaiheen mukaan. Lisäksi
arvon kokeminen tapahtuu huomattavan pitkällä, jopa 50-100 vuoden aikavälillä (ISO 15686-1,
1998). Rakennetussa ympäristössä arvon kokeminen tapahtuu usean käyttäjän toimesta. Täten arvon
muodostuminen tapahtuu hyvin dynaamisessa ja kompleksisessa ympäristössä, jossa
asiakastarpeisiin vastaaminen on haastavaa. Näin ollen tutkimuksessa käsitellään lyhyesti
rakennettua yhdyskuntaa ja sen toimintaan tutkimusympäristön luonteen selvittämiseksi.
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3.3.1 Rakennetun ympäristön toiminta
Rakennettu ympäristö on laaja käsite, joka sisältää laajan kentän eri toimintoja ja termistöä. Osa
termeistä voi näyttää toistensa korvikkeilta, vaikka niiden väliset erot ovat huomattavia.
Tutkimuksen kannalta on oleellista selvittää, mitä ”rakennettu ympäristö” -termiin sisältyy ja mitä
eri termit tarkoittavat.
Rakennettua ympäristöä on lähestytty yleisesti eri osa-alueiden kautta, koska rakennettu
yhdyskunta on laaja kokonaisuus. Rakennettua ympäristöä ei yleisesti käsitelläkään yhtenä
kokonaisuutena tai omana tieteenhaarana, vaan se ymmärretään osakokonaisuuksina. Näitä
osakokonaisuuksia ovat yhdyskuntasuunnittelu, rakentaminen, maankäyttö ja infrastruktuuri.
Yhdyskuntasuunnittelu sisältää toimet kaupungin ja sen fyysisten elementtien suunnittelemiseksi.
Rakentaminen sisältää toimet rakennelmien toteuttamiseksi. Maankäytöllä tarkoitettaan tilan ja
kiinteistöjen sijoittamista ja tiheyttä yhdyskunnassa. Infrastruktuuri yhdyskunnassa käsittää
toiminnan toteuttamiseksi tarvittavat rakennelmat ja niiden palvelutason. Infrastruktuurista
esimerkkinä ovat kadut, tiet ja vesi- sekä energiaverkostot. Rakennetun ympäristön voidaan
kokonaisuutena katsoa muodostuvan näistä kaikista. (Handy 2002; VTT 2005.) Rakennettu
yhdyskunta voi tarkoittaa eri laajuisia käsitteitä kiinteistöistä kokonaisiin kaupunkeihin tai
talousalueisiin. Näin ollen rakennetun yhdyskunnan mittakaavaa ei ole sidottu tiettyihin raameihin
asukasmäärien mukaan.
Tässä tutkimuksessa rakennettu ympäristö määritellään käsittämään kaikki ihmisen tuottamat
rakennelmat, joiden tarkoitus on mahdollistaa ihmisten toimintaa ympäristössä. Toiminnaltaan
rakennettu ympäristö jaetaan viiteen pääosioon, jotka ovat kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen,
ylläpito ja hävittäminen. Näiden toimintojen kautta muodostuu rakennetun yhdyskunnan tuottama
palvelu ihmisille, jotka toimivat rakennetussa yhdyskunnassa. Tämä jako muodostaa myös perustan
empiriaosion tarkastelulle. Toimintojen väliset suhteet on esitetty alla (Kuva 29).

Kuva 29. Rakennetun ympäristön päätoiminnot

Kaavoitus sisältää alueen suunnittelua kokonaisuutena eli tilankäyttöä ja tilojen käyttötarkoituksia
huomioiden. Suomalaisessa toimintamallissa kaavoitusvaiheeseen sisältyy sekä yleis- että
asemakaavoitus. Tätä osiota on käsitelty erityisesti yhteiskuntasuunnittelua käsittelevässä
kirjallisuudessa (Ks. esim. Nykänen ym. 2007; Ahlava 2007). Suunnittelu sisältää kohdekohtaisen
suunnittelun, jossa määritellään tarkemmin yksittäisen kohteen ominaisuuksia. Yleisesti tähän
vaiheeseen sisältyvät arkkitehti- ja rakennesuunnittelu. Alueen kehittämistä on käsitelty osana
rakentamista, mutta myös omana alueena (Nicholson 1992; Gann & Whyte 2003). Rakentaminen
sisältää itse rakenteen toteuttamiseksi tarvittavat toimet tavaroiden hankinnasta valmiin
rakennuksen luovuttamiseen. Rakentamista ja sen arvoketjujen kehittämistä on tutkittu useissa
tutkimuksissa (Ks. esim. O’Brien ym. 2002; London 2004). Ylläpito ja hoito elinkaaren aikana
vaikuttavat palvelutasoon ja pitävät yllä rakennettuun yhdyskuntaan sitoutunutta pääomaa.
Elinkaaren aikainen toiminta on saanut kasvanutta huomiota viime vuosina, johtuen tarpeesta
huomioida rakennetun yhdyskunnan ympäristölle aiheuttamaa kokonaisrasitusta (Staffans &
Väyrynen 2008; Pulakka 2004; Hautala 2010). Myös ylläpitokustannuksiin on kiinnitetty
kasvavassa määrin huomiota. Hävittämisvaiheessa rakennus poistetaan rakennuskannasta ja
käytöstä. Tätä vaihetta on tutkittu vähän, vaikka se muodostaakin elinkaaren näkökulmasta
merkittäviä kustannuksia.
Tässä tutkimuksessa pyritään huomioimaan koko rakennetun yhdyskunnan elinkaari. Näin ollen
kokonaisuutta voidaan kehittää kaikki olennaiset vaiheet huomioiden. Seuraavassa kappaleessa
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yhdyskuntaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena, jossa pyritään huomioimaan yhdyskunnan tarpeet
sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

3.3.2 Kestävä yhdyskunta
Rakennetun ympäristön elinkaaren aikaiseen toimintaan ja kustannuksiin on viime vuosina
kiinnitetty kasvavasti huomiota. Elinkaariajattelulla on pyritty erityisesti huomioimaan koko
elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Esimerkkinä tästä ovat erilaiset ympäristösertifikaatit,
kuten englantilainen BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment
Method, ja amerikkalainen LEED, Leadership in Environmental and Engineering Design. Näiden
sertifikaattien avulla on pyritty huomioimaan koko elinkaaren ympäristövaikutuksia; ei pelkkien
rakennusvaiheen materiaalien vaikutuksia tai kustannuksia. Kuitenkin elinkaaritarkastelua on
hiljalleen laajennettu kattamaan myös muita alueita, mistä käytetäänkin nimitystä kattava
elinkaariajattelu (Saari 2008). Esimerkiksi Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) jakaa kohteen
vaatimukset neljään osaan: rahatalous, ekologisuus, sosiaaliset vaatimukset ja kulttuurilliset
vaatimukset. Elinkaaren aikainen arvo muodostuukin usean eri osatekijän summana, jossa pyritään
huomioimaan koko elinkaaren aikainen optimi. Arvon muodostuminen pyritään näin optimoimaan
kaikkien käyttäjien ja yhteiskunnan näkökulmasta mahdollisimman arvoa tuottavaksi (Kuva 30).
Tätä varten on huomioitava myös rakenteen myöhemmät käyttötarpeet ja rakenteen purkamisesta
aiheutuvat kustannukset ja haitat.

Kuva 30. Elinkaariarvon koostumus. Muokattu RIL (2001).

Rakennetun yhdyskunnan osien pitkä toiminta-aika aiheuttaa koko alueen suunnittelulle todellisen
haasteen (Staffans ym. 2008). Erityisen hankalaa voi olla mahdollisten muutostarpeiden
tunnistaminen ennakkoon. Rakennetussa yhdyskunnassa useat eri henkilöt kokevat arvoa eri
ajanhetkinä, mikä aiheuttaa ongelmia asiakastarpeen tunnistamiseen (Staffans ym. 2008). Arvon
muodostumista ja kustannustekijöitä on havainnollistettu jaottelemalla ne ajanjaksolle (Kuva 31).
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Kuvassa elinkaaren aikaiset kustannukset ja arvon kokeminen on jaettu aikajänteelle, millä pyritään
havainnollistamaan elinkaaren aikaisen toiminnan merkitystä arvon kokemisessa. On tärkeää
huomata, että elinkaaren aikaiset kustannukset nousevat normaalilla 50 vuoden käyttöiällä jo
huomattavasti korkeammiksi kuin rakentamiskustannukset. (Pulakka 2004.)

Kuva 31. Elinkaaren aikaisten tuottojen ja kustannusten jakautuminen

Elinkaaren kannalta kriittinen piste on heti alkuvaiheen suunnittelussa, koska alkuvaiheessa
sidotaan merkittävä osa arvoa tuottavista ja kustannuksia muodostuvista tekijöistä. Myöhemmin
elinkaaren aikana muutoksien tekeminen on kallista tai jopa mahdotonta, joten onnistunut
suunnittelu on eräs avaintekijöistä koko elinkaaren arvon tuoton optimoimiseksi. (Saari 2008.)
Tulevaisuuden epävarmuus ja monitavoitteinen päätöksenteko asettavat haasteen suunnitteluvaiheen
päätöksenteolle ja päätöksien optimoinnille. Tätä varten on kehitetty elinkaarisuunnittelua, jossa
pyritään huomioimaan mahdollisimman kattavasti eri osa-alueet (Gransberg & Diekmann 2004;
Seppälä 2003). Suunnittelun onnistumiseksi on tärkeää tunnistaa asiakkaiden tarpeita ja muuntaa ne
onnistuneesti rakennetun yhdyskunnan teknisiksi ominaisuuksiksi. Tämän vuoksi onkin pyritty
kehittämään malleja, joiden avulla voidaan toteuttaa joustavampaa suunnittelua. Tällaisia malleja
ovat esimerkiksi Beyond Vuores -, Decomb- ja OPUS–hankkeet. Mallien suunnittelussa on
hyödynnetty monipuolisesti arvoketjun eri osapuolia. Asiakkaiden tarpeita ja arvon kokemista on
rakennetussa ympäristössä tutkittu esimerkiksi VOCUP (The Voice of Customer in Construction and
Developement Process of Housing) -projektissa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty means-end teoriaa laddering-haastatteluilla. Teorian avulla on pyritty selvittämään, mitkä asiat ovat asiakkaille
tärkeitä asuinympäristön valintapäätöksen kannalta ja millaisiin arvoihin päätös perustuu.
(Keskifrantti 2010.)
Koko elinkaaren vastuiden huomioimiseksi ja osaoptimoinnin välttämiseksi on kehitetty myös
elinkaarimalleja, joissa rakentajalla on ainakin osittainen vastuu elinkaaren aikaisesta ylläpidosta.
Tavoitteena on motivoida palvelun tuottajaa huomioimaan koko elinkaaren kokonaistaloudellisuutta
jakamalla vastuuta myös rakentajalle. Elinkaarimallit tarjoavat myös uusia toteutus- ja
liiketoimintamalleja, kuten yksityisen rahoituksen ja työyhteenliittymien käyttämisen. (Lahdenperä
ym. 2005.) Julkisessa rakentamisessa on jo hyödynnetty yksityisiä toimijoita Public-Private
Partnership (PPP) -hankkeiden kautta. Kuva 32 esittää PPP-mallien eri toteuttamismahdollisuuksia.
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Kuva 32. Elinkaarimallien eri toteuttamisvaihtoehtoja (Lahdenperä ym. 2005)

Elinkaaren aikaisen arvon muodostumisen huomioimisella pyritään vähentämään erityisesti
osaoptimointia ja ohjamaan toimintaa arvontuottoperusteiseksi. Asiakkaalle voidaan tarjota
elinkaariratkaisujen kautta kattavampia palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeeseen entistä
paremmin. Toisaalta elinkaariratkaisut antavat mahdollisuuden muokata arvoketjuja ja kehittää niitä
vastaamaan yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Esimerkiksi voidaan tarjota uusia asiakkaan
kokemaa arvoa lisääviä palveluita tai hyödyntää rakenteita myös muiden kuin ensisijaisten
asiakkaiden tarpeisiin. (Lahdenperä ym. 2005.) Elinkaareen aikaisen arvontuottamisen
analysoimiseksi tutkimuksen empiriaosiossa käsitelläänkin koko elinkaaren aikaista arvoketjua ja
sen toimintaa. Näin ollen arvontuottamisen kokonaisuus voidaan huomioida kriittisten tekijöiden
kartoittamiseksi.

3.3.3 Rakennetun yhdyskunnan erikoispiirteet
Rakennetussa ympäristössä on omat erityispiirteet, jotka vaikuttavat sen toimintaan ja myös tämän
tutkimuksen toteuttamiseen. Erityispiirteitä on pidetty myös syynä rakentamisessa esiintyvälle
hukalle ja esteenä kehittämiselle. Erityispiirteet ovat hidastaneet myös muilla aloilla käytettyjen
kehittämistoimenpiteiden implementointia. (Koskela 2000.)
Erityispiirteitä ja niiden merkitystä on käsitelty etenkin rakentamisen kehittämiseksi (Koskela
2000; London 2004). Nämä erityispiirteet on nähty myös mahdollisuutena kehittää rakentamista
(Nam & Tatum 1988; Groak 1992). Erityispiirteet kietoutuvat projektiluontoisuuteen eli projektien
ainutlaatuisuuteen, kompleksisuuteen ja toiminnan epäjatkuvuuteen.
Kohteiden ainutlaatuisuus vaatii toimintojen ja prosessien soveltamista kohteen mukaan (Groak
1992). Tällöin prosesseja ei voida tehostaa samalla tavalla, koska edellisten kohteiden oppimista ei
voida suoraan hyödyntää. Ainutlaatuisuudesta seuraa myös hankala ennakoitavuus, koska kohteiden
erikoispiirteet voivat aiheuttaa yllätyksiä. Tästä seuraa, että toiminnassa on varattava tilaa
muutoksille. Toimintaa ei voida myöskään kokonaan standardisoida, vaan kohteen mukaan
joudutaan joustamaan. Tämä pätee läpi koko ketjun, koska toimintakentät ovat harvoin täysin
samanlaisia. Erityisesti rakentamisessa hajonta aiheuttaa hankaluuksia toiminnan tehostamisessa,
koska jokainen projekti joudutaan toteuttamaan yksittäisenä kokonaisuutena. (Koskela 2000.)
Projektien kompleksisuus muodostuu laajan toimijakentän hallinnasta ja suuresta määrästä
toimintoja, joita ei voida toteuttaa standardoiduissa olosuhteissa. Infrastruktuurin arvon tuottaminen
tapahtuu hyvin monien toimijoiden kokonaisuudessa pitkällä aikavälillä, jolloin kaikkien
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toimijoiden hallinta kokonaisuutena on hankalaa. Työtä ei voida myöskään toteuttaa täysin
standardoidusti, vaan alueiden erityispiirteiden vuoksi joudutaan tekemään monimutkaisempia
ratkaisuja. Työtä joudutaan toteuttamaan myös vaihtelevissa olosuhteissa. Tästä seuraa haasteita
työn määrittelemiseen etukäteen. Näin ollen haasteisiin vastaamiseksi voi syntyä lisääntynyttä
tarvetta ohjata toimintaa. (Nam & Tatum 1988; Warszawski 1990.)
Epäjatkuvuus ei ole sinällään kohteen ongelma, koska verkostojen elinkaaret ovat pitkiä.
Toiminnot toteutetaan kuitenkin vaiheittain eri toimijoiden toimesta. Tällöin yksittäinen kohde ei
takaa jatkuvuutta, vaan toimijat joutuvat jatkuvasti etsimään uusia projekteja tai kohteita. Tämän
ongelman vaikutuksia voidaan vähentää elinkaarimallein, mutta elinkaaren aikaiset toteutusmallit
tekevät vasta tuloaan. Epäjatkuvuuteen voidaan huomioida myös toimijoiden vaihtuminen kohdetai projektikohtaisesti. Tällöin ei muodostu yhtenäistä toimintamallia, vaan projektit toteutetaan
väliaikaisissa organisaatioissa. Etenkin tämä voi aiheuttaa ongelmia tiedonkulussa ja yhteisten
toimintamallien luomisessa. (Koskela 2000.)
Verkostojen toteuttamisessa on monia erityispiirteitä, jotka on huomioitava arvon tuottamisen
prosessissa. Kuitenkaan nämä eivät välttämättä ole perimmäinen syy ongelmiin. Osa erityispiirteistä
on poistettavissa, niiden vaikutusta voidaan pienentää tai niitä voidaan hallita, kuten Koskela (2000)
rakentamisen ja suunnittelun osalta osoittaa. Nämä erityispiirteet eivät siis ole välttämättä ole este
toiminnan tehostamiseksi, mutta niiden ymmärtäminen mahdollistaa toiminnan kehittämisen.

3.3.4 Lean Construction
Lean-filosofiaa on sovellettu rakennusteollisuuteen Lean Construction –lähestymistavan eli Leanrakentamisen muodossa. Kyseinen termi sai alkunsa International Group for Lean Construction –
ryhmän ensimmäisessä tapaamisessa vuonna 1993 (Greeson & Townend 2007). Lean Construction
on Lean-tuotannon prinsiippien ja käytäntöjen sovellutus suunnittelu- ja rakentamisprosessiin.
Yleisesti ottaen rakentaminen poikkeaa valmistavasta teollisuudesta sen projektiluontoisuudesta
johtuen. Näin ollen rakentaminen voidaan nähdä projektimaisena tuotantoprosessina. (Koskela ym.
2002.)
Abdelhamidin (2007) mukaan Lean Construction on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka
käsittää rakennetun ja luonnollisen ympäristön samanaikaisen ja jatkuvan parantamisen. Näin ollen
lähestymistapa sisältää suunnittelun, rakentamisen, käyttöönoton, ylläpidon, uudelleenkehittämisen
sekä hävittämisen (Abdelhamid 2007). Kokonaisuutena Lean Construction pyrkii ohjaamaan ja
parantamaan suunnittelu- ja rakentamisprosessia keskittymällä asiakastarpeisiin, jolloin tavoitteena
on saada maksimaalinen vaikutus minimikustannuksin. (Koskela ym. 2002.)
Lean Construction on määritelty tuotantosysteemien suunnittelutavaksi, joka pyrkii tuottamaan
maksimaalisen arvon minimoimalla materiaalien, ajan ja työn hukkaa. Halutun lopputuloksen
saavuttavan tuotantojärjestelmän suunnittelu vaatii yhteistyötä kaikilta projektin osapuolilta jo
projektin alkuvaiheessa. (Koskela ym. 2002.) Lean Construction tukeutuukin perinteisen
rakentamisjohtamisen kulmakiviin, joiden mukaan projektin läpivienti onnistuneesti vaatii
tuotantojärjestelmässä sekä materiaali- että informaatiovirtojen johtamista arvon luomiseksi
(Abdelhamid 2007).
Siinä missä Lean Construction yhtyy olemukseltaan Lean-tuotantofilosofiaan, eroaa se kuitenkin
olennaisesti siinä, miten Lean Construction suunniteltiin ja miten sitä harjoitetaan. Yhtenäistä ovat
jaetut prinsiipit: asiakkaan arvo, arvovirta, virtaus, imuohjaus ja jatkuva parantaminen.
Eroavaisuutena on kuitenkin rakennusprosessin lopputuote, joka projektiluontoisesta tuotannosta
johtuen voidaan käsittää ennemminkin prototyyppinä. Näin ollen Lean Construction lähestymistapaan sisältyy myös periaatteet työn virtaaman ylläpitämisestä siten, että resurssien
käyttöaste on mahdollisimman korkea ja että materiaali- ja työkaluvarastojen kustannuksia
vähennetään (Sowards 2004).
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Kokonaisuutena Lean Construction keskittyy rakennetun yhdyskunnan arvoketjun
suunnitteluvaiheeseen ja sitä seuraaviin toimenpiteisiin. Kulmakivinä ovat asiakkaan tarpeen
tunnistaminen ja toimituksen johtaminen siten, että se tulee vastaamaan määrättyyn tarpeeseen
suorituskykyisesti. Näin ollen tarkastelua onkin mielekästä laajentaa kattamaan suunnittelua
edeltävät kaavoitustoimenpiteet, jotka toimivat merkittävässä roolissa osana rakennettua
yhdyskuntaa.

3.4 Vesihuoltoverkoston arvoketju
Kunnan velvollisuutena on asianmukaisen vesihuollon järjestäminen. Vesihuollon tehtävänä on
tarjota puhdasta vettä sekä jätevedenhuolto. Tarkasteltavassa kontekstissa vesihuollon operoinnista
vastaa kunnallinen organisaatio, joka myös omistaa vesihuoltoverkoston.
Vesihuoltoverkostoa operoiva organisaatio saa tulonsa vesihuoltoverkoston asiakkailta ja
tulouttaa määrätyn osuuden edelleen kunnalle. Ansaintalogiikka perustuu tuotettujen palveluiden
määrään. Lisäksi operaattori vastaa verkoston rakennuttamisesta ja ylläpidon järjestämisestä.
Operaattori näkee lopputuotteenaan asiakkaalle jaetun puhtaan veden sekä jäteveden osalta sen
siirtämisen ja puhdistamisen. Organisaation liikevaihdosta noin 10 % on liittymismaksuja, 40 %
puhtaan veden maksuja ja 50 % jätevesimaksuja. Liikevaihdosta yli puolet menee verkoston
rakentamiseen sekä huolto- ja ylläpitotoimiin.
Vesihuollon tarjoajan näkökulmasta vesihuolto on järjestettävä joka tapauksessa. Näin ollen
organisaation tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan kaavoituksen ja suunnittelun päätöksiin, jotta ne
olisivat mahdollisimman hyviä niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Tätä pyritään ajamaan
eteenpäin muun muassa suunnittelun ja rakentamisen ohjaamisella.
Seuraavaksi käsitellään vesihuoltoverkoston elinkaari vaiheittain. Tarkastelu koostuu
kaavoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja hävittämisestä sekä loppukäyttäjän
kokemasta hyödystä.

3.4.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain
Vesihuoltoverkoston kaavoitus
Keskushallinnon yleiskaavoituksen tuote on yleiskaava, joka määrää kohdealueen ja alustavat
tuotantotavoitteet, kuten asukasmäärän. Yleiskaavan tarkastaminen kohdistuu kaupungin
laajenemissuunnan mukaan, joka perustuu kaupungin kasvustrategiaan. Kunnan johto ohjaa
yleiskaavoitusta, mutta käytännössä päätöksenteko tapahtuu keskushallinnossa. Kunnanvaltuusto
puuttuu toisinaan kaavoituksen detaljitason ratkaisuihin, vaikka valtuuston tehtävänä on
ensisijaisesti strategisten linjausten tekeminen. Lisäksi joissain tapauksissa valtuuston vaatimat
detaljitason muutokset ovat kokonaisvaltaisen strategian näkökulmasta olleet ristiriitaisia.
Yleiskaava luodaan täysin ennusteisiin perustuen, jolloin ennustamisen laadun merkitys korostuu.
Yleiskaavoitus pyrkii tunnistamaan kaavoitettavan alueen asukasmäärän ennustein.
Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta luomalla sille suuntaviivat ja asettamalla rajat. Asemakaavan
laatimisesta vastaa kunnan tekninen yksikkö, joka myös hankkii kaavoitettavat maat kunnan
omistukseen. Asemakaavoitusprosessin lopputuotteena on rakentamiskelpoinen tontti.
Asemakaavoituksesta vastaava organisaatio tuottaa tontit myytäväksi, mistä syntyy merkittävä
liikevaihto. Rahavirta menee kuitenkin suoraan kunnalle, jolloin kaavoituksesta vastaava tekninen
yksikkö toimii budjettirahoituksen varassa eikä organisaation tekeminen korreloi tuloihin.
Asemakaavoitus ottaa kantaa detaljitason suunnitteluun ja vastaa ensisijaisesti sitä koskevasta
päätöksenteosta. Case-kohteessa, Oulun Hiukkavaarassa, yleiskaava määritti alueen 10 000
henkilölle, mutta asemakaava tarkensi asukaslukua 20 000 henkilöön. Tämä tarkoittaa 100 %
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korjausliikettä. Näin ollen asemakaavoitus – yleiskaavoituksen lisäksi – suorittaa kaavoitettavan
alueen asukasmäärän kartoittamisen.
Vesihuoltoverkoston kaavoitukseen vaikuttaa alueen oletettu asukasmäärä. Vesihuoltoverkosto
kaavoitetaan kulkemaan tiestön alla. Näin ollen kaavoitusvaiheen suunnittelu tehdään yhteistyössä
tieja
energiahuollon
kanssa.
Infrastruktuuriverkoston
kaavoitus
aloitetaan
asemakaavoitusvaiheessa, jossa tuotetaan infrastruktuurin yleissuunnitelma. Vesihuollon järjestäjän
näkemykset otetaan kuitenkin huomioon jo yleiskaavoitusvaiheessa. Tällöin tarkoituksena on
hahmottaa suuren luokan suuntaviivoja ja vaikuttaa vesihuollon kannalta oleellisiin seikkoihin.
Vesihuollon järjestäjä on mukana kaavoitusprosessissa: suurten linjojen osalta
yleiskaavoituksessa ja detaljitasolla asemakaavoituksessa. Vesihuollon järjestäjän näkökulmasta
kaavoitus voi vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti vesihuoltoverkoston elinkaaren aikaisiin
kustannuksiin. Verkoston kapasiteetti kaavoitetaan ennustettujen asukasmäärien perusteella. Tällöin
ennusteiden tarkkuus nousee avainasemaan. Mikäli toteuma jää ennustettua pienemmäksi, on
kapasiteettia rakennettu turhaan varastoon. Jos toteuma ylittää ennusteen, on kapasiteettia kallista
lisätä jälkikäteen. Lisäksi asumistiheys vaikuttaa olennaisesti verkoston kannattavuuteen.
Maankäytön toteuttamissuunnitelma tehdään erikseen budjetin kanssa. Näin ollen verkostoa
kaavoitetaan suunnitellusti vain sillä ehdolla, että budjetti on riittävä eikä se muutu.
Vesihuoltoverkoston suunnittelu
Vesihuoltoverkoston suunnittelu toteutetaan yhteistyössä kunnan teknisestä toiminnasta vastaavan
yksikön kanssa. Suunnitteluvaiheessa päätetään mitoituksesta, rajataan materiaalivalinnat ja
tilankäyttö. Suunnittelusta kokonaisuutena noin 50 % ostetaan organisaation ulkopuolelta erinäisiltä
insinööritoimistoilta. Uudisalueiden, kuten Hiukkavaaran, osalta suunnitelmat teetetään kuitenkin
pääosin konsulttityönä.
Vesihuoltoverkoston operaattori pyrkii ohjaamaan suunnittelua, ja erityisen tärkeänä nähdään
muun muassa hyväksi koettujen teknologioiden käyttäminen. Tämä korostuu, koska verkosto
rakennetaan pääosin kulkemaan liikenneväylien pinnoitteiden alla. Näin ollen putkien kaivaminen
esiin huoltotoimenpiteitä varten vaatii lähes poikkeuksetta pinnoitekerrosten uusimisen, mikä on
hyvin kallista. Siksi järjestelmästä pyritään tekemään mahdollisimman robusti ja huoltovapaa.
Suunnittelun ohjauksella pyritään siihen, että vesihuoltoverkoston elinkaari olisi 100 vuotta.
Vesihuoltoverkoston rakentaminen
Verkoston rakentaminen kilpailutetaan. Rakentamisesta 50 % ostetaan kuitenkin ohjatusti yhdeltä
kunnan teknisiä palveluita tuottavalta toimijalta, jolloin vain puolet rakentamisesta ostetaan vapailta
markkinoilta. Ohjattu ostotoiminta nostaa rakentamisen kokonaiskustannuksia siihen verrattuna,
ettei ohjattua ostotoimintaa olisi lainkaan.
Lisäksi kunnan yksikköä, jolle puolet rakentamisesta ohjataan, hallinnoidaan tiukasti kunnan
taholta. Organisaatiolle on asetettu muun muassa rekrytointikielto eikä ”voitettuja” urakoita saa
paloitella ja alihankkia. Tällöin organisaation rooli muuttuisi tuottajasta hankkijaksi. Tästä
huolimatta yksikön liikevaihdosta 30 % on tällä hetkellä ulkoisten palveluiden ostamista. Näin ollen
kunta näkee oman teknisiä palveluita tuottavan organisaationsa kapasiteettina, jonka käyttöaste
tulisi maksimoida. Resurssin käyttö ei kuitenkaan toimi joustavasti ja kustannustehokkaasti, mikäli
palvelut olisi hankittavissa markkinoilta paremmin edellä mainittuja ajureita silmällä pitäen.
Kunnan teknisiä palveluita tuottavan yksikön toteuttamissa rakennusurakoissa on kahden vuoden
takuuaika.
Samaa
menettelyä
sovelletaan
myös
perusparannuksiksi
määriteltäviin
korjaustoimenpiteisiin.
Rakentamisvaiheessa vesihuoltoverkoston operaattori suorittaa rakentamisen laadunvalvontaa.
Valvonta nähdään operaattorin näkökulmasta keskeisenä, sillä jälkeenpäin tehtävien
korjaustoimenpiteiden kustannuksen muodostuvat merkittäviksi. Tämä johtuu muun muassa siitä,
että teiden alla sijaitsevat putket joudutaan kaivamaan esiin korjaustöiden tekemiseksi.

64
Verkostoinvestointeja tehdään vuositasolla lähes neljäsosan verran liikevaihdosta. Näistä noin
kolmasosa on korjausrakentamista ja loput uudisrakentamista. Suurimpia uudisrakennusalueita
viime vuosina ovat olleet pientalovaltaiset asuinalueet.
Elinkaari ja hävittäminen
Vesihuoltoverkoston operaattori suorittaa pumppaamojen ylläpidon sekä verkostoautomaation
sisäisesti. Lisäksi toimintaan kuuluu tutkimustoiminta, joka keskittyy suurilta osin kuntotutkimusten
tekemiseen. Edellä mainitut toiminnot vastaavat noin 30 % ylläpitokustannuksista. Loput 70 %
ylläpidosta ostetaan ohjatusti kunnalliselta teknisiä palveluita tuottavalta toimijalta. Ohjatusti
ostettavat ylläpitotoimenpiteet koostuvat ennakoivasta huollosta ja korjaustoimenpiteistä. Kunnan
teknisiä palveluita tuottavan yksikön tekemät ylläpitosopimukset ovat nelivuotisia.
Ohjatusti kunnalliselta toimijalta ostettavat ylläpitotoimenpiteet ovat nostaneet operaattorin
kunnossapitokustannuksia noin 15 % siitä huolimatta, että palveluita tarjoava kunnallinen toimija
on vähentänyt henkilöstöään viime aikoina. Verkoston operaattorin näkökulmasta verkoston
tuntemus nousee avainasemaan ylläpidon osalta.
Verkoston uudelleen rakentamista tehdään tarpeen mukaan. Usein tarve johtuu verkoston iästä tai
huonosta kunnosta. Tällä hetkellä verkoston elinkaari vaihtelee 50 vuodesta aina 100 vuoteen.
Rakennusurakoitsija hävittää vanhan verkoston. Maassa oleva vanha verkosto puretaan pois uuden
tieltä. Mikäli tilalle ei tule uutta verkostoa, vastaa verkoston hävittämisestä tällöinkin rakentaja.
Vesihuollon loppukäyttäjä
Tässä tarkastelussa vesihuoltopalveluiden loppukäyttäjäksi on rajattu asuntoalueen asukas.
Asuntoalueilla liiketoiminta ei pääsääntöisesti kata niin suurta osaa vedenkäytöstä kuin esimerkiksi
teollisuusalueilla. Vesihuollon toiminnallinen tarve on sama riippumatta siitä, asuuko loppukäyttäjä
omakoti-, rivi- vai kerrostalossa. Mikäli loppukäyttäjä vastaa asuntonsa rakentamisesta, arvostaa
hän vesihuollon toiminnallisuuden lisäksi verkostoihin liittymisen vaivattomuutta.
Vesihuollon arvontuotto määräytyy pääosin veden laadun ja vesihuollon toimivuuden mukaan.
Loppukäyttäjä maksaa vesihuoltoverkostoon liittymisestä sekä vedenkäytöstä ja jätevedenhuollosta.
Maksut veden käytöstä ja jätevedenhuollosta perustuvat suoraan veden käytön määrään. Jokaisesta
litrasta puhdasta vettä maksetaan jätevesimaksu laskettiin jätevesi viemäriin tai ei.

3.4.2 Vesihuoltoverkoston arviointi työkalujen avulla
Asiakastarve
Loppukäyttäjän tarve puhtaalle käyttövedelle toimii ajurina vesihuoltojärjestelmän toteuttamiselle.
Asiakastarpeen tunnistaminen tapahtuu tällä hetkellä valtion hallinnon kautta. Tämä luo kunnille
vaateen asianmukaisen vesihuollon järjestämisestä, jonka kunnan viranomaiset järjestävät sopivalla
tavalla.
Asiakastarve voidaan kiteyttää puhtaan veden tarpeeseen. Lisäksi asiakas kokee veden laadulliset
tekijät tärkeinä. Näin ollen pelkkä hinta ei ratkaise. Laadulliset tekijät koostuvat muun muassa
veden mausta, kemiallisten pitoisuuksien arvoista sekä siitä, kuinka usein vedensaannissa on
toimintahäiriöitä. Lopulta asiakas kokee myös arvoa ja on valmis maksamaan jätevedenhuollosta eli
siitä, että käytetty vesi siirretään pois asiakkaan kiinteistöstä.
Hukkaa aiheuttavat toiminnot
Kaavoitusvaiheessa yleis- ja asemakaavan valituksista aiheutuvat oikeuskäsittelyt ovat
lähtökohtaisesti arvoa tuottamatonta toimintaa. Lisäksi merkittävä osa valituksista koskee
kaavoitusmenettelyä, jolloin kaavapäätöstä väitetään lainvastaiseksi johtuen siitä, että päätös on
syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai muuten virheellisen menettelyn seurauksena. Kun
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toimintaa
tarkastellaan
tuotantojärjestelmän
näkökulmasta,
seisovat
kaavavedokset
oikeuskäsittelyjen ajan välivarastossa. Varasto lisää läpimenoaikaa eikä tuo arvoa loppukäyttäjälle.
Varastoon rakennetusta verkostosta aiheutuu hukkaa. Lisäksi mahdollinen verkoston
ylikapasiteetti on hukkaa, johon sitoutuu pääomia. Asuntoalueiden kehitys sekä verkoston
kapasiteetin tarve muodostuvat kuitenkin asteittain. Näin ollen nykyisillä toimintamalleilla
kapasiteettia varataan riittämään huippukysyntään, jolloin kapasiteetin käyttöaste on pienimmillään
asuntoalueen elinkaaren alussa ja lopussa, kun kysyntä on ohittanut derivaatan nollakohdan.
Lisäksi rakennusvaiheen ohjattu hankintatoiminta lisää rakentamiskustannuksia. Sama pätee
myös ylläpitovaiheen ohjattuun hankintatoimintaan. Kustannusten lisääntyessä loppukäyttäjä
maksaa palvelusta enemmän, mikä pienentää hyödykkeestä koettua arvoa.
Virtaus
Arvon muodostuminen ketjussa on jakautunut kolmeen pääosaan, jotka ovat kaavoitus ja
suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. Edellä mainittujen vaiheiden rajapinnoille
muodostuu selkeät kuilut, jotka haittaavat arvon virtaamista arvoketjun loppukäyttäjälle. Lisäksi
kuilut vaikuttavat rajoittavasti seuraavien vaiheiden arvontuoton mahdollisuuteen loppukäyttäjälle.
Kuvassa 33 kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa yleis- ja asemakaavoituksen välille syntyvä kuilu
1 kuvaa kaavoitusprosessin välistä informaationkulun ongelmaa. Vaikka vaiheiden välillä tehdään
yhteistyötä, on tuotantotavoitteiden 100 % virhe (Hiukkavaaran suunniteltu asukasmäärä)
merkittävä. Lisäksi yleiskaavoituksen teettämät insinööriselvitykset tehdään erillään
asemakaavoituksen teettämistä insinööriselvityksistä ja -suunnittelusta. Vesilaitos on kuitenkin
mukana kaavoitus- ja suunnitteluprosessissa, jossa laitos tuottaa suunnittelusta sisäisesti noin
puolet. Kuilu 2 (Kuva 33) muodostuu suunnittelun ja rakentamisvaiheiden välille. Rakentaminen
kilpailutetaan, jolloin rakentajien rooli on olla vain urakoiden toteuttajina. Näin ollen suunnittelu ja
rakentaminen eivät kommunikoi keskenään. Vesilaitos suorittaa rakentamisen aikana
laadunvalvontaa.
Kuilu 3 (Kuva 33) syntyy rakentamisen ja ylläpitovaiheen väliin. Ylläpitovaiheessa 70 %
palveluista ostetaan kunnan omalta ylläpitoyksiköltä ja loput palveluista tuotetaan vesilaitoksen
sisältä. Rakentaminen ja ylläpito kilpailutetaan erillisinä osina, jolloin vesihuoltolaitoksen
ulkopuolelta ostettavaa ylläpitoa ei toteuteta yhtenäisenä yritteenä aiempien vaiheiden kanssa.
Lisäksi vesihuoltolaitoksen tarjoamaa loppukäyttäjälle ei validoida ennen käyttäjän liittymistä
vesihuoltoverkkoon. Näin ollen kuilu 4 (Kuva 33) syntyy vesilaitoksen ja loppukäyttäjän välille.
Verkoston hävittämistä ei tunnisteta. Vanhaa verkostoa puretaan tieltä sen mukaan, kun uutta
rakennetaan. Muissa tapauksissa verkosto jää maa-alueen seuraavan käyttäjän hävitettäväksi (Kuilu
5, Kuva 33).

Kuva 33. Virtauksen katkokset vesihuoltoverkoston arvoketjussa

Decision point analysis
Tässä kappaleessa on analysoitu mihin tuotannon päätöksenteko perustuu eri vaiheissa arvoketjua.
Päätös tuotannosta voi perustua joko markkinoiden imuun tai ennusteisiin perustuvaan työntöön.
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Tarkastelu on suoritettu arvoketjun tasolla, jolloin analyysi ei ota kantaa yksittäisten prosessien,
kuten suunnittelun ja rakentamisen, tuotannonohjaukseen. Työntöohjauksessa toimintaa ohjataan
ennusteiden perustella, jolloin ylävirran toimijat työntävät hyödykkeitä alavirran toimijoille.
Imuohjattuun tuotantoon verrattuna työntöohjaus reagoi hitaammin kysynnän muutoksiin ja voi
siten aiheuttaa ylimääräisiä varastoja, pullonkaloja ja viivästyksiä. Vastaavasti imuohjauksessa
hankintaa, tuotantoa ja jakelua ohjataan kysynnän mukaan.
Toimijoiden päätöksenteko arvoketjussa (Työntö-/Imuohjaus):
! Valtuusto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Keskushallinto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Kunnallinen tekninen yksikkö: Tuottaa kaavan (Työntöohjaus)
! Operaattori: Suunnittelee ja rakennuttaa verkoston ennusteiden perusteella (Työntöohjaus)
! Suunnittelu: Suunnittelee tilauksesta (Imuohjaus)
! Rakentaminen: Rakentaa tilauksesta (Imuohjaus)
! Ylläpito ja hoito: Ylläpitää ja hoitaa tilauksesta (Imuohjaus)
! Loppukäyttäjä: Liittyy vesihuoltoverkostoon tarpeen mukaan (Imuohjaus)
Decision point –analyysin perusteella voidaan havaita, että virtaus muuttuu työntöohjauksesta
imuun operaattorin ja suunnittelun rajapinnassa. Tätä pistettä edeltävät toimijat – valtuusto,
keskushallinto, tekninen yksikkö ja operaattori – ovat kunnallisia toimijoita. Tällöin edellä mainitut
organisaatiot tuottavat palveluita varastoon ja sitovat siten pääomiaan varastoituihin hyödykkeisiin
ja vastaavasti asioihin, jotka tehdään aikaisemmin kuin tarve vaatii. Näin ollen työntöohjauksella
toimivat organisaatiot kantavat myös riskin siitä, tuleeko asuntoalueelle riittävästi asukkaita vai
onko verkostoa rakennettu turhaan.
Vastaavasti suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja hoito toimivat täysin imuohjautuvasti.
Edellä mainitut toimijat koostuvat yksityisen sektorin toimijoista, vesihuoltoverkoston rakentamisen
ja ylläpidon ohjattua hankintatoimintaa lukuun ottamatta. Imuohjattu toiminta perustuu suoraan
tarpeeseen, jolloin kyseiset toimijat eivät kanna riskiä siitä, että verkostossa olisi yli- tai
alijäämäkapasiteettia. Lisäksi imuohjautuvassa osassa arvoketjua tuotanto tapahtuu vain
asiakastarpeen luomasta ärsykkeestä.

3.5 Energiahuoltoverkoston arvoketju
Kunnan velvollisuutena on asianmukaisen energiahuollon järjestäminen. Energiahuollon tehtävänä
on tuottaa ja jakaa sähköä. Lisäksi tarkasteltavassa kontekstissa energiapalveluihin sisältyy
lämmityspalvelun tarjoaminen kaukolämpöpalveluna. Energian tuotannosta vastaa kunnallinen
organisaatio, joka vastaa myös energiahuoltoverkoston rakennuttamisesta. Valmiit verkostot
siirretään operoitavaksi konsernin erilliselle sähkön siirrosta ja jakelusta vastaavalle organisaatiolle.
Energian tuotannosta ja myynnistä vastaavaa organisaatiota käsitellään tässä tarkastelussa
energiahuoltolaitoksena ja energian siirrosta vastaavaa organisaatiota operaattorina.
Energiahuoltolaitos ansaitsee tuottonsa energiapalveluiden myyntiin perustuen ja tulouttaa
määrätyn osuuden edelleen kunnalle. Vastaavasti operaattori ansaitsee tuottonsa energiapalveluiden
siirrosta ja jakelusta. Liiketoiminnan kulmakivet energian tuotannon ohella ovat energian myynti ja
siirtäminen. Lisäksi operaattori vastaa verkoston peruskorjausten ja ylläpidon järjestämisestä.
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Energiahuoltolaitos näkee tuotteenaan sähkön ja lämmön; operaattori puolestaan sähkön ja
lämmön jakelun. Energiahuoltolaitoksen liikevaihdosta noin puolet tulevat sähkönmyynnistä.
Seuraavaksi suurin tulonlähde on lämmön myynti.
Seuraavaksi käsitellään energiahuoltoverkoston elinkaari vaiheittain. Tarkastelu koostuu
kaavoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja hävittämisestä sekä loppukäyttäjän
kokemasta hyödystä.

3.5.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain
Tässä kappaleessa energiahuoltoverkosto käydään läpi niiltä osin, kun se eroaa vesihuoltoverkoston
kontekstista. Kokonaiskuvaus infrastruktuuriverkoston toiminnasta on esitetty vesihuoltoverkoston
osiossa.
Energiahuoltoverkoston kaavoitus
Energiahuoltoverkoston kaavoitusprosessi toimii hyvin pitkälti samalla tavalla kuin
vesihuoltoverkoston kaavoitus. Energianhuollosta vastaavat tahot kokevat pääsevänsä vaikuttamaan
riittävän hyvin kaavoitukseen. Energiahuoltolaitos tekee kaavoitusvaiheessa päätöksen alueiden
lämmitysteknologiasta. Lämmityksen osalta vaihtoehtoina ovat sähkö- ja kaukolämpö. Laskelmien
ajurina toimii alueen kokonaistehokkuuden maksimointi energianhuollon osalta. Tällöin
kaukolämpöverkko toteutetaan, mikäli se on kannattava investointi energialaitoksen näkökulmasta.
Näin ollen niille alueille, joihin lämmitystarpeelle on odotettavissa riittävä volyymi, tehdään
kaukolämpöverkko. Kaukolämmön tehokkuuteen vaikuttaa olennaisesti asumistiheys.
Mikäli
energiahuoltolaitoksen
kannattavuuslaskelmat
osoittavat
kaukolämpöverkon
kannattavaksi tietylle alueelle, vaikuttaa tämä olennaisesti alueen asemakaavaan. Tällöin
asemakaavaan linjataan lämmitysteknologia tonteittain. Mikäli loppukäyttäjä haluaa rakentaa
asunnon tontille, joka sijaitsee kaukolämpöverkon piirissä, tulee hänen tehdä kaukolämpöverkkoon
liittymissopimus tontin oston ohessa. Näin ollen kaukolämpöverkon peittoalueilla
kaukolämpöverkkoon on liittymispakko.
Energiahuoltoverkoston suunnittelu
Energiahuoltoverkoston suunnittelu toteutetaan hyvin pitkälti samalla periaatteella, kuin
vesihuoltoverkoston
suunnittelu.
Suunnittelu
toteutetaan
yhteistyössä
muiden
infrastruktuuriverkostoista vastaavien tahojen kanssa kunnan ohjaamassa yleissuunnittelutiimissä.
Suunnittelusta 80 % tuotetaan energiahuoltolaitoksen sisäisesti ja noin 20 % ostetaan ulkoisena
konsulttisuunnitteluna.
Suunnittelu- ja rakentamispäätös eivät ole energiaverkoston osalta itsestäänselvyys. Suunnittelua
voidaan tehdä valmiiksi ja rakentamisesta päättää vasta myöhemmin. Näin ollen osa suunnittelua
tehdään varastoon. Sähköverkon osalta suunnittelukustannukset muodostavat 15 %
investointikustannuksista.
Energiahuoltoverkoston rakentaminen
Energiahuoltoverkoston
sähkönsiirtoverkosto
rakennetaan
energiahuoltolaitoksen
oman
organisaation toimesta. Mikäli kaukolämpö on valittu lämmitysteknologiaksi, toteutetaan sen
rakentaminen ostettuna palveluna. Rakentaminen pyritään toteuttamaan yhtä aikaa muun
infrastruktuuriverkoston toteuttamisen kanssa.
Toisin kuin vesi ja sähköverkko, kaukolämpöverkko viedään loppukäyttäjän kiinteistöön sisälle
asti. Näin ollen energiahuoltolaitos omistaa ja vastaa kaukolämpöputkista asuntojen sisälle asti.
Verkoston rakentamisen jälkeen verkosto siirretään operaattorille, joka ottaa verkoston
operoitavaksi.
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Elinkaari ja hävittäminen
Energiahuoltoverkoston ylläpito tuotetaan energialaitoksen sisäisesti. Verkoston kunnossapito
nähdään organisaation ydintoimintona sen vaatiessa verkoston tuntemusta niin suunnitelmien kuin
käytäntöjen suhteen. Verkostoille luodaan huoltosuunnitelmat, joiden mukaan kunnossapitoa
toteutetaan. Osa verkoston tarkastuksista alihankitaan. Kyseiset tarkastukset ovat lakisääteisiä,
mutta eivät kustannuksiltaan merkittäviä.
Energiaverkoston hävittämisen osalta ilmassa kulkevat sähköverkot puretaan, mutta maahan
vedetty verkosto-osuus jätetään maaperään. Tällöin seuraavan kerran kyseiselle maa-alueelle
rakentava taho hoitaa vanhan verkoston purkamisen. Maahan jätetty verkosto voi lisätä maaperän
käsittelykustannuksia mahdollisissa jatkokäyttötilanteissa.
Energiahuollon loppukäyttäjä
Tässä tarkastelussa vesihuoltopalveluiden loppukäyttäjäksi on rajattu asuntoalueen asukas.
Asuntoalueilla liiketoiminta ei pääsääntöisesti kata niin suurta osaa energiankulutuksesta kuin
esimerkiksi teollisuusalueilla. Energiahuollon toiminnallinen tarve on sama riippumatta siitä,
asuuko loppukäyttäjä omakoti-, rivi- vai kerrostalossa. Loppukäyttäjän tarve voidaan kiteyttää
siirrettyyn sähköön ja lämpöön.
Mikäli loppukäyttäjä vastaa asuntonsa rakentamisesta, on energiahuoltolaitoksella mahdollisuus
tuottaa arvoa asiakkaalle tuomalla lämmitysverkko rakennuksen sisälle asti. Energiahuollon
arvontuotto määräytyy kuitenkin pääosin toimivuuden ja hinnan mukaan. Loppukäyttäjä maksaa
energian lisäksi sen siirtämisestä.

3.5.2 Energiahuoltoverkoston arviointi työkalujen avulla
Asiakastarve
Loppukäyttäjän tarve käyttösähkölle ja lämmölle toimii ajurina energiahuoltojärjestelmän
toteuttamiselle. Asiakastarpeen tunnistaminen tapahtuu tällä hetkellä valtion hallinnon kautta. Tämä
luo kunnille vaateen asianmukaisen energiahuollon järjestämisestä, jonka kunnan viranomaiset
järjestävät sopivalla tavalla.
Asiakastarve energiahuollon osalta on käyttösähkö ja lämpö. Loppukäyttäjä ei juurikaan havaitse
sähkön ja lämmön laadullisia vaihteluita. Näin ollen hinta toimii vahvimpana ajurina eri
lämmitysmuotojen ja sähkön suhteen. Lisäksi toimintavarmuus koetaan tärkeäksi osaksi
energiahuollon palveluissa.
Loppukäyttäjällä on mahdollisuus ostaa sähköenergia vapaasti eri toimijoilta. Sen sijaan sähkön
siirron käyttäjä on velvollinen ostamaan organisaatiolta, jonka verkkoon hän on liittynyt.
Kaukolämmön osalta loppukäyttäjä ei voi kilpailuttaa tuotantoa kuten sähkön osalta. Siten
loppukäyttäjä on velvollinen ostamaan lämpöä kaukolämpöverkon operaattorilta.
Hukkaa aiheuttavat toiminnot
Verkoston kapasiteetin vajavaisen käyttöasteen lisäksi hukkaa aiheutuu eriytetyn suunnittelun ja
investointipäätösten tekemisestä. Kun verkoston suunnittelu toteutetaan ensiksi varastoon ja päätös
rakentamisesta tehdään vasta myöhemmin, on varastoon tehty suunnittelutyö hukkaa. Lisäksi osaa
suunnitelluista kohteista ei välttämättä toteuteta lainkaan. Suunnittelua voidaan pitää merkittävänä
tekijänä, sillä se kattaa 15 % investointikustannuksista.
Virtaus
Arvon muodostuminen ketjussa on jakaantunut kolmeen pääosaan, jotka ovat kaavoitus ja
suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. Edellä mainittujen vaiheiden rajapinnoille
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muodostuu selkeät kuilut, jotka haittaavat arvon virtaamista arvoketjun loppukäyttäjälle. Lisäksi
kuilut vaikuttavat rajoittavasti seuraavien vaiheiden arvontuoton mahdollisuuteen loppukäyttäjälle.
Kuva 34 kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa yleis- ja asemakaavoituksen välille syntyvä kuilu 1
kuvaa kaavoitusprosessin välistä informaationkulun ongelmaa. Vaikka vaiheiden välillä tehdään
yhteistyötä, on tuotantotavoitteiden 100 % virhe (Hiukkavaaran suunniteltu asukasmäärä)
merkittävä. Lisäksi yleiskaavoituksen teettämät insinööriselvitykset tehdään erillään
asemakaavoituksen teettämistä selvityksistä ja suunnittelusta. Energiahuoltolaitos on mukana
suunnittelussa, ja se toteuttaa itse energiahuoltoverkoston suunnittelusta 80 %. Loput suunnittelusta
alihankitaan. Kuilu 2 (Kuva 34) muodostuu suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden välille.
Suunnittelusta ja rakentamisesta päätetään erikseen, jolloin suunnittelua voidaan tehdä myös
erikseen varastoon. Tällöin rakentamisen ajankohta päätetään myöhemmin.
Kuilu 3 (Kuva 34) syntyy kaukolämpöverkon osalta rakentamisen ja ylläpitovaiheen väliin.
Kaukolämpöverkoston rakentaminen alihankitaan, kun taas sen ylläpito tuotetaan sisäisesti.
Sähköverkon osalta rakentamisen tuottaa energiahuoltolaitoksen oma organisaatio. Lisäksi
energiahuollon tarjoamaa ei loppukäyttäjälle validoida ennen käyttäjän liittymistä verkostoon. Näin
ollen kuilu 4 (Kuva 34) syntyy operaattorin ja loppukäyttäjän välille. Verkoston hävittäminen
toteutettiin vain osittain. Verkostosta ilmajohdot puretaan, mutta maajohdot jätetään maaperään
(Kuilu 5, Kuva 34).

Kuva 34. Virtauksen katkokset energiahuoltoverkoston arvoketjussa

Decision point analysis
Tässä kappaleessa on analysoitu, mihin tuotannon päätöksenteko perustuu eri vaiheissa arvoketjua.
Päätös tuotannon suorittamisesta voi perustua joko markkinoiden imuun tai ennusteisiin
perustuvaan työntöön.
Toimijoiden päätöksenteko arvoketjussa (Työntö-/Imuohjaus):
! Valtuusto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Keskushallinto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Kunnallinen tekninen yksikkö: Tuottaa kaavan (Työntöohjaus)
! Energiahuoltolaitos: Suunnittelee ja rakennuttaa verkoston ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Suunnittelu: Suunnittelee tilauksesta; energiahuoltolaitos tuottaa 80 % (Työntöohjaus)
! Insinöörisuunnittelu: Suunnittelee tilauksesta (Imuohjaus)
! Rakentaminen:
(Imuohjaus)

Rakentaminen

tilauksesta;

energiahuoltolaitos

rakentaa

! Operaattori (ylläpito ja hoito): Ylläpitää ja hoitaa tilauksesta (Imuohjaus)
! Loppukäyttäjä: Liittyy energiahuoltoverkostoon tarpeen mukaan (Imuohjaus)

sähköverkoston
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Decision point –analyysin perusteella voidaan havaita, että virtaus muuttuu työntöohjauksesta
imuun energiahuoltolaitoksen tekemän suunnittelun ja insinöörisuunnittelun rajapinnassa. Tätä
pistettä edeltävät toimijat – valtuusto, keskushallinto, tekninen yksikkö ja energiahuoltolaitos – ovat
kunnallisia toimijoita. Edellä mainitut organisaatiot tuottavat palveluita varastoon ja sitovat siten
pääomiaan varastoituihin hyödykkeisiin ja vastaavasti asioihin, jotka tehdään aikaisemmin kuin
tarve vaatii. Näin ollen työntöohjauksella toimivat organisaatiot kantavat myös riskin siitä, tuleeko
asuntoalueelle riittävästi asukkaita vai onko verkostoa suunniteltu tai rakennettu turhaan.
Vastaavasti alihankittu suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja hoito toimivat täysin
imuohjautuvasti. Edellä mainitut toiminnat tuotetaan pääosin energiahuoltolaitoksen konsernin
sisäisesti kaukolämpöverkoston rakentamista lukuun ottamatta. Imuohjautuvassa osassa arvoketjua
tuotanto tapahtuu vain asiakastarpeen luomasta ärsykkeestä.

3.6 Tieverkoston arvoketju
Kunnan velvollisuutena on tarjota asianmukainen väyläverkosto kuntalaisten liikkumistarpeiden
tyydyttämiseksi. Kunnan tehtävänä on tarjota liikkumismahdollisuudet, jotka soveltuvat sekä
raskaille ajoneuvoille että jalankulkijoille. Tarkasteltavassa kontekstissa tiestön rakentamisesta,
operoinnista ja ylläpidosta vastaa kunnallinen organisaatio, joka toimii arvoketjussa palveluiden
tilaajana. Kyseinen tilaajaorganisaatio omistaa verkoston.
Tieverkoston toiminnasta vastaava tilaajaorganisaatio saa rahoituksensa kunnan budjetista ja
pyrkii käyttämään sen kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Tieverkoston
toteuttaminen tapahtuu yhdessä kunnan katu- ja viherpalveluiden kanssa. Yksikön toiminta kattaa
liikenteen, katujen ja ympäristön suunnittelun ja rakennuttamisen sekä ylläpidon tilaajatehtävät.
Lisäksi tehtäviin kuuluu pysäköinninvalvonta sekä joukkoliikenne.
Tilaajaorganisaatio näkee infrastruktuuripalveluiden osalta lopputuotteenaan viihtyisän ja
turvallisen asuinympäristön. Seuraavaksi käsitellään tieverkoston elinkaari vaiheittain. Tarkastelu
koostuu kaavoituksesta, suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja hävittämisestä sekä
loppukäyttäjän kokemasta hyödystä.

3.6.1 Arvoketjun analysointi toimijoittain
Tässä kappaleessa tieverkosto käydään läpi niiltä osin, kun se eroaa vesihuoltoverkoston
kontekstista. Kokonaiskuvaus infrastruktuuriverkoston toiminnasta on esitetty vesihuoltoverkoston
osiossa.
Tieverkoston kaavoitus
Tieverkoston kaavoitukseen vaikuttaa alueen oletettu asukasmäärä sekä ympäröivät liikennemäärät
ja -tarpeet. Muu infrastruktuuri, kuten vesi ja energia, kaavoitetaan kulkemaan teiden alla. Näin
ollen kaavoitusvaiheen suunnittelu tehdään yhteistyössä tie-, vesi- ja energiahuollon sekä
tietoliikenneverkoston
kanssa.
Infrastruktuuriverkoston
kaavoitus
aloitetaan
asemakaavoitusvaiheessa, jossa tuotetaan infrastruktuurin yleissuunnitelma.
Tieverkoston toiminnasta vastaava tilaajaorganisaatio hallitsee suurta osaa tieverkoston
kaavoituksesta. Merkittävä osa työstä ostetaan kuitenkin ulkopuolisilta konsulttitoimistoilta.
Kaavoituksesta ja suunnittelusta vastaavalla yksiköllä on tieto siitä, että puolet rakentamisesta ja yli
puolet ylläpidosta ohjataan suoraan kunnan omistamalle teknisiä palveluita tuottavalle yksikölle.
Tästä huolimatta kaavoitus ja suunnitteluvaihe eivät ole yhteydessä verkoston operointia
toteuttavaan organisaatioon ennen suoranaisten urakkakokonaisuuksien tilausneuvotteluita.

71
Tieverkoston kapasiteetti kaavoitetaan ennustettujen liikennetarpeiden perusteella. Tällöin
tuotantotavoitteiden määrittelyn tarkkuus nousee avainasemaan. Mikäli toteuma jää ennustettua
pienemmäksi, on kapasiteettia rakennettu turhaan varastoon. Jos toteuma ylittää ennusteen, joutuvat
asukkaat tyytymään riittämättömään infrastruktuuriin kunnes kapasiteettia lisätään. Kapasiteetin
lisäämien on kuitenkin kallista jälkikäteen.
Tieverkoston suunnittelu
Tieverkoston suunnittelu tehdään pitkälti asemakaavoitusprosessissa. Näin ollen kustannusten
muodostuminen on määritelty hyvin pitkälti, sillä kaavoitus on rajannut teiden rakenteen aina
poikkileikkauksia
myöten.
Tieverkoston
suunnittelu
toteutetaan
infrastruktuurin
yleissuunnitelmassa yhteistyössä vesi- ja energiahuollon kanssa.
Suunnittelusta suurin osa ostetaan ulkoisilta konsulttitoimistoilta. Suunnittelu toteutetaan tilaustoimitusperiaatteella, jolloin toiminta ei suoranaisesti kommunikoi rakentamis- ja ylläpitovaiheiden
kanssa. Suunnittelua voi rajoittaa kunnan leikkaukset. Muiden sektoreiden, kuten sosiaali- ja
terveyssektorin, kasvu voi rajoittaa tieverkoston laajentamista. Tieverkoston suunnittelusta 30 %
tuotetaan kunnallisen asemakaavoitusyksikön sisällä ja loput alihankitaan markkinoilta.
Tieverkoston rakentaminen
Tieverkoston rakentamisesta 50 % ostetaan ohjatusti kunnan omistamalta teknisiä palveluita
tuottavalta organisaatiolta ja loput kilpailutetaan. Suunnittelu ja rakentaminen eivät kommunikoi
keskenään ennen urakoiden määrittelyä. Näin ollen rakentamista suorittavan toimijan rooli on
lähtökohtaisesti vain toteuttaa ennalta määrätty työ. Ohjattu ostotoiminta nostaa rakentamisen
kokonaiskustannuksia siihen verrattuna, että palvelut ostettaisiin kokonaan markkinoilta. Ohjattu
ostotoiminto ei ole kilpailutusta, vaan ennemminkin neuvottelua.
Kunnan yksikkö, jolle rakentaminen ohjataan, toimii samalla periaatteella kuin
vesihuoltoverkoston tapauksessa. Organisaation toimintaperiaate on kuvattu vesiverkoston
rakentamisosiossa. Rakentamisella ja ylläpidolla on mahdollisuus kommunikoida keskenään, sillä
edellä mainittuja toimintoja toteuttaa sama organisaatio. Tällä ei kuitenkaan nähdä olevan suurta
vaikutusta, koska rakentaminen on määritelty hyvin tarkkaan jo suunnitteluvaiheessa.
Elinkaari ja hävittäminen
Tilaajaorganisaation tieverkoston ylläpitopalveluiden ostoa ohjataan siten, että 60 % palveluista
ostetaan kunnan omistamalta teknisiä palveluita tuottavalta organisaatiolta. 40 % ylläpidosta
kilpailutetaan ja ostetaan markkinoilta.
Elinkaaren aikainen rahoitus tieverkoston ylläpitoon tulee kunnan budjetista. Suunniteltu ja
ennalta kaavailtu budjetti ei kuitenkaan aina pidä paikkaansa. Esimerkiksi sosiaali- ja
terveyskulujen kasvaessa kunta voi leikata tieverkoston budjettia. Tällöin investointeja ja ylläpitoa
toteutetaan priorisoinnin mukaisesti. Leikkaukset näkyvät muun muassa hankkeiden viivästymisinä
sekä ylläpito- ja korjaustoimenpiteiden lykkäämisinä. Tällöin syntyy myös korjausvelkaa.
Tieverkoston hävittäminen toteutuu vain sitä mukaan, kun päälle rakennetaan korvaavaa
verkostoa. Näin ollen hävittämistä ei tunnisteta ja se jääkin maa-alueiden seuraavien käyttäjien
kustannukseksi.
Tieverkoston loppukäyttäjä
Tässä tarkastelussa tieverkoston loppukäyttäjäksi on rajattu asuntoalueen asukas. Asuntoalueilla
valtaosa liikennöinnistä koostuu asukkaiden liikennesuoritteista. Lisäksi keskimäärin 80 %
yksittäisten henkilöiden tekemistä matkoista on kotilähtöisiä, eli matka joko alkaa tai päättyy kotiin
tai muuhun vakituiseen asuntoon.
Tieverkoston palveluissa loppukäyttäjän vaatimuksiksi ei havaittu hintaa, toisin kuin vesi- ja
energiahuoltoverkostoissa. Loppukäyttäjien tieverkoston käyttö ei korreloi lainkaan siihen, mitä he
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siitä maksavat. Tieverkoston rahoitus järjestetään verotuksen kautta. Tieverkostoa varten ei
kuitenkaan veroteta suoranaisesti korvamerkittyjä rahoja.

3.6.2 Tieverkoston arviointi työkalujen avulla
Asiakastarve
Loppukäyttäjän tarve liikennejärjestelyille toimii ajurina liikenneverkoston toteuttamiselle.
Asiakastarpeen tunnistaminen tapahtuu tällä hetkellä valtion hallinnon kautta. Tämä luo kunnille
vaateen asianmukaisten liikennejärjestelyiden järjestämisestä, jonka kunnan viranomaiset järjestävät
sopivalla tavalla.
Tieverkostossa loppukäyttäjä arvostaa tien laadullisia ominaisuuksia, kuten pinnan kuntoa ja
tiiviyttä. Olennaisena seikkana koetaan myös liikenteen sujuvuus ja liikennejärjestelyiden laatu.
Asutusalueilla liikenteen tulisi olla rauhallista, mutta pääväylille liittymisen tulisi silti olla helppoa
ja nopeaa.
Hukkaa aiheuttavat toiminnot
Hukkaa syntyy rahoituksen epävarmuudesta, jolloin osa suunnitelmista jää varastoon odottamaan
toteutusta tai jää kokonaan käyttämättä. Rakennusvaiheen ohjattu hankintatoiminta lisää
rakentamiskustannuksia. Sama pätee myös ylläpitovaiheen ohjattuun hankintatoimintaan.
Kustannusten lisääntyessä loppukäyttäjä maksaa palvelusta välillisesti enemmän (verotuksen
kautta), mikä pienentää hyödykkeestä koettua arvoa.
Virtaus
Arvon muodostuminen ketjussa on jakaantunut kolmeen pääosaan, jotka ovat kaavoitus ja
suunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja elinkaari. Edellä mainittujen vaiheiden rajapinnoille
muodostuu selkeät kuilut, jotka haittaavat arvon virtaamista arvoketjun loppukäyttäjälle. Lisäksi
kuilut vaikuttavat rajoittavasti seuraavien vaiheiden arvontuoton mahdollisuuteen loppukäyttäjälle.
Kuva 35 kaavoitus- ja suunnitteluvaiheessa yleis- ja asemakaavoituksen välille syntyvä kuilu 1
kuvaa kaavoitusprosessin välistä informaation kulun ongelmaa. Vaikka vaiheiden välillä tehdään
yhteistyötä, on tuotantotavoitteiden 100 % virhe (Hiukkavaaran suunniteltu asukasmäärä)
merkittävä. Lisäksi yleiskaavoituksen teettämät insinööriselvitykset tehdään erillään
asemakaavoituksen teettämistä selvityksistä ja suunnittelusta. Kunnan tekninen yksikkö vastaa
tieverkoston suunnittelusta ja toteuttaa siitä sisäisesti 30 %. Lisäksi yksikkö hankkii tieverkoston
rakentamispalvelut. Kuilu 2 (Kuva 35) muodostuu suunnittelu- ja rakentamisvaiheiden välille.
Suunnittelusta ja rakentamisesta päätetään erikseen. Lisäksi tieverkoston suunniteltuun budjettiin
voi tulla leikkauksia kunnan kustannusten muutoksien johdosta.
Kuilu 3 (Kuva 35) syntyy rakentamisen ja ylläpitovaiheen väliin. Kunnan tekninen yksikkö
kilpailuttaa rakentamisen ja ylläpidon erikseen, vaikka molempien vaiheiden palveluita ostetaan
ohjatusti kunnan omalta teknisiä palveluita tuottavalta yksiköltä. Tieverkoston tarjoamaa
loppukäyttäjälle ei validoida ennen verkoston rakentamista. Näin ollen kuilu 4 (Kuva 35) syntyy
operaattorin ja loppukäyttäjän välille. Verkoston hävittämistä ei tunnisteta. Vanhaa verkostoa
puretaan tieltä sen mukaan kun uutta rakennetaan. Muissa tapauksissa verkosto jää maa-alueen
seuraavan käyttäjän hävitettäväksi (Kuilu 5, Kuva 35).
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Kuva 35. Virtauksen katkokset tieverkoston arvoketjussa

Decision point analysis
Tässä kappaleessa on analysoitu mihin tuotannon päätöksenteko perustuu eri vaiheissa arvoketjua.
Päätös tuotannon suorittamisesta voi perustua joko markkinoiden imuun tai ennusteisiin
perustuvaan työntöön.
Toimijoiden päätöksenteko arvoketjussa (Työntö-/Imuohjaus):
! Valtuusto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Keskushallinto: Tekee päätökset ennusteisiin perustuen (Työntöohjaus)
! Kunnallinen tekninen yksikkö (asemakaavoitus): Tuottaa kaavan (Työntöohjaus)
! Kunnallinen tekninen yksikkö (katupalvelut): Suunnittelee ja rakennuttaa verkoston ennusteiden
perusteella (Työntöohjaus)
! Insinöörisuunnittelu: Suunnittelee tilauksesta (Imuohjaus)
! Rakentaminen: Rakentaa tilauksesta (Imuohjaus)
! Ylläpito ja hoito: Ylläpitää ja hoitaa tilauksesta (Imuohjaus)
! Loppukäyttäjä: Käyttää tieverkostoa tarpeen mukaan (Imuohjaus)
Decision point –analyysin perusteella voidaan havaita, että virtaus muuttuu työntöohjauksesta
imuun kunnan teknisen yksikön ja insinöörisuunnittelun rajapinnassa. Tätä pistettä edeltävät
toimijat – valtuusto, keskushallinto ja tekninen yksikkö – ovat kunnallisia toimijoita. Edellä
mainitut organisaatiot tuottavat palveluita varastoon ja sitovat siten pääomiaan varastoituihin
hyödykkeisiin ja vastaavasti asioihin, jotka tehdään aikaisemmin kuin tarve vaatii. Näin ollen
työntöohjauksella toimivat organisaatiot kantavat myös riskin siitä, tuleeko asuntoalueelle riittävästi
asukkaita vai onko verkostoa suunniteltu tai rakennettu turhaan.
Vastaavasti insinöörisuunnittelu, rakentaminen sekä ylläpito ja hoito toimivat täysin
imuohjautuvasti. Edellä mainituita palveluita arvoketjussa tuottavat yksityiset organisaatiot sekä
kunnan omistama teknisiä palveluita tuottava yksikkö. Imuohjautuvassa osassa arvoketjua tuotanto
tapahtuu vain asiakastarpeen luomasta ärsykkeestä.

3.7 Rakennetun yhdyskunnan analysointi kokonaisuutena
Infrastruktuuriverkoston arvoketju on huomattavasti yhtenäisempi asuinkiinteistöjen arvoketjuihin
verrattuna. Infrastruktuuri- ja kiinteistöketjujen vertailu toteutettiin Siposen (2010) vastaavalla
tavalla toteutetun analyysin kanssa. Kunnan asemakaavoituksesta vastaava tekninen yksikkö tuottaa
asemakaavan yhteistyössä infrastruktuurin toiminnasta vastaavien tahojen kanssa vesihuolto-, tie- ja
energiahuoltoverkoston osalta. Rakennetun yhdyskunnan arvoketjun lopputuotteena on
rakentamiskelpoinen tontti, johon on järjestetty asianmukainen vesi- ja energianhuolto sekä
liikenneyhteydet.
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Tuotantojärjestelmänä rakennetun yhdyskunnan arvoketjuissa on merkittävästi yhtäläisyyksiä.
Näin ollen yhteneviä toimintoja on perusteltua tarkastella osana kokonaista tuotantojärjestelmää.
Seuraavaksi rakennetun yhdyskunnan arvoketjua on analysoitu kokonaisuutena eri työkaluin.

3.7.1 Arvoketjun vasteaika
Arvoketjun vasteaikaa analysoitiin supply chain response matrix –työkalulla. Menetelmällä
mallinnettiin eri toimintojen suhteelliset varastossaoloajat ja läpimenoajat. Rakennetun ympäristön
kontekstissa puolivalmisteita ei käytännön tasolla varastoida samoin kuin esimerkiksi autotehtaassa.
Varasoinnilla tarkoitetaankin pääomien sitomista tuotantoprosessiin, jolloin esimerkiksi asioiden
tekeminen aikaisemmin, mitä tarve vaatii, voidaan rinnastaa varastointiin.
Rakennetun yhdyskunnan eri toimintojen varasto- ja läpimenoajat mallinnettiin käyttäen
toimintojen välisiä suhteellisia osuuksia. Eri vaiheiden suhteelliset osuudet arvioitiin haastatteluiden
havaintojen perusteella. Supply chain response matrix on esitetty alla (Kuva 36).

Kuva 36. Rakennetun yhdyskunnan vasteajan analysointi supply chain response matrix –työkalun
avulla

Toimitusketjun vasteaika koostuu valmisteiden varastossaoloajasta ja läpimenoajasta
(varastossaoloaika + läpimenoaika = vasteaika). Vasteaika kuvastaa sitä minimiaikaa, joka
toimitusketjulla kestää reagoida uuteen asiakastarpeeseen tai sen muutokseen. Rakennetun
yhdyskunnan arvoketjussa suurin osa vasteajasta muodostuu yleis- ja asemakaavoitusvaiheissa sekä
infrastruktuurin rakentamisessa (Kuva 36). Kuva 36 kaavion toimintojen pinta-ala kuvastaa
funktiokohtaisia reaktioaikoja.
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3.7.2 Asiakastarpeen tunnistaminen
Loppukäyttäjän asiakastarpeen tunnistaminen toteutuu infrastruktuuriverkoissa lähtökohtaisesti
valtionhallinnon toimesta. Hallinto määrää kunnille, mitä palveluita ne ovat velvollisia tarjoamaan.
Yleiskaavoituksesta vastaavan yksikön tarkastaessa yleiskaavaa tehdään asiakastarpeen
tunnistaminen. Tämä tapahtuu ennusteiden perusteella ja kaupunkistrategian ohjaamana. Tämän
jälkeen yleiskaavoitus luo raamit asemakaavoitukselle tunnistetun asiakastarpeen perusteella.
Seuraavassa vaiheessa asemakaavoituksesta vastaava yksikkö suorittaa itsenäisesti asiakastarpeen
tunnistamisen, joka päivittää aiemman toimijan tunnistaman tarpeen. Lopuksi operaattori tunnistaa
asiakastarpeen ja ohjaa seuraavia vaiheita parhaaksi näkemällään tavalla. Kolmen edellä mainitun
toimijan asiakastarpeen tunnistamista osana arvoketjua on havainnollistettu kaavion muodossa
(Kuva 37).

Kuva 37. Eri toimijoiden asiakastarpeen tunnistaminen arvoketjussa

Yleis- ja asemakaavoituksen sekä operaattorin välillä ei tehdä systemaattista yhteistyötä
asiakastarpeen tunnistamisen osalta. Yleiskaavoituksen ennusteiden ja kaupunkistrategian mukainen
tarve toimii ajurina kaavalle, mutta lähtökohtaisesti se määrittelee asemakaavoitukselle vain
kaavoitettavan alueen sijainnin tai suunnan. Tämän jälkeen asemakaavoitus tunnistaa
asiakastarvetta muun muassa niin sanotun osallistuvan kaavoituksen keinoin, jossa loppukäyttäjien
toiveita otetaan huomioon. Lisäksi asemakaavoituksen ajurina toimii ”turvallinen ja terveellinen
asuinympäristö”. Asemakaavoitus rajaa infrastruktuurin osalta operaattorille väylien sijainnin, joka
toimii operaattoreiden pelikenttänä. Näin ollen samaa tuotetta, lopulta yksittäistä tonttia, voidaan
määritellä useaan kertaan eri suuntaan tuotteen kulkiessa systeemin läpi. Näin jokainen
asiakastarpeen tunnistaminen rajoittaa seuraavia asiakastarpeen tunnistamistoimenpiteitä erinäisin
spesifikaatioin.

3.7.3 Arvoketjun imuohjaus
Arvoketjun toimintaa tuotantojärjestelmänä tutkittiin siltä osin, suoritetaanko tuotantoa imu- vai
työntöohjauksella. Tarkastelu on suoritettu arvoketjun tasolla, jolloin analyysi ei ota kantaa
yksittäisten prosessien, kuten rakentamisen, tuotantoon. Työntöohjauksessa toimintaa ohjataan
ennusteiden perustella, jolloin ylävirran toimijat työntävät hyödykkeitä alavirran toimijoille.
Imuohjattuun tuotantoon verrattuna työntöohjaus reagoi hitaammin kysynnän muutoksiin ja voi
siten aiheuttaa ylimääräisiä varastoja, pullonkaloja ja viivästyksiä. Vastaavasti imuohjauksessa
hankintaa, tuotantoa ja jakelua ohjataan kysynnän mukaan. Analysointi toteutettiin toiminnoittain
perustuen tarkasteltaviin infrastruktuuriverkostoihin tehtyihin analyyseihin decision point analysis –
työkalun avulla. Arvoketjun ohjautuvuus on esitetty alla (Kuva 38).
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Kuva 38. Arvoketjun tuotannon toimintaperiaate

Tällä hetkellä kaavoitusfunktio ja verkoston operaattori ohjaavat tuotantoa työntöohjautuvasti.
Tällöin tuotanto tyydyttää ennustettua asiakastarvetta. Suunnittelusta lähtien ketjun toiminta
muuttuu imuohjautuvaksi. Tällöin toiminnot tuotannossa tehdään reaktiona asiakastarpeen luomana
ärsykkeeseen.
Työntö- ja imuohjauksen välinen rajapinta operaattorin ja suunnittelun välissä on potentiaalinen
piste ylimääräisten varastojen muodostumiselle. Lisäksi kaikki toiminnot tähän pisteeseen tehdään
ennusteisiin perustuen ja pisteen jälkeen toiminta ohjautuu reaktiona todelliseen asiakastarpeeseen.
Pisteen, jossa työntöohjaus muuttuu imuohjaukseen, siirtyminen voi aiheuttaa radikaaleja
muutoksia arvoketjun toiminnassa.

3.7.4 Tarjoaman hajonta
Arvoketjun tarjoaman hajontaa analysoitiin product variety funnell –työkalulla. Tarkastelu rajattiin
kiinteistöjen ja infrastruktuurin arvoketjujen vertailuun, joka toteutettiin Siposen (2010) toteuttaman
tutkimuksen kanssa. Mallinnuksessa (Kuva 39) on esitetty tuotevarianttien määrä arvoketjun eri
vaiheissa loppukäyttäjän näkökulmasta.

Kuva 39. Infrastruktuuri- ja kiinteistöketjun analysointi product variety funnel –työkalun avulla

Analyysin perusteella infra- ja kiinteistöketjuissa on huomattavia eroja. Infrastruktuurin osalta
loppukäyttäjälle on hyvin pitkälti merkityksetöntä, miten energia-, vesihuolto- ja tieverkosto
toteutetaan. Olennaisia veden, sähkön ja lämmön osalta ovat vain lopputuotteen laadulliset seikat.
Tieverkoston laadulliset seikat kulminoituvat lähinnä käytettävyyteen.
Kiinteistöverkoston puolella tuotevariantteja on taas huomattavasti enemmän. Näin ollen
kiinteistösektorilla tuotevarianttien määrä luo enemmän haasteita järjestelmän ohjauksen
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näkökulmasta. Haasteita ovat muun muassa lukuisista varianteista johtuvat varastot ja tuotannon
reagointi laajaan tarvekantaan ja sen muutoksiin.

3.7.5 Arvoketjujen kuilut ja virtaus
Vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkostojen arvoketjuissa oli havaittavissa selkeitä kuiluja. Samat
kuilut esiintyivät kaikissa verkostoissa. Arvoketjut jakaantuivat selkeästi kolmeen osaan:
suunnittelu ja kaavoittaminen; rakentaminen; ylläpito ja elinkaari. Lisäksi kaavoitusprosessissa
yleis- ja asemakaavoituksen välille syntyi kuilu. Verkoston hävittämisen tunnistaminen oli
vaillinaista kaikissa ketjuissa. Ainoastaan energiahuollon ilmassa kulkevan sähköverkoston
hävittäminen oli huomioitu osana verkoston elinkaarta. Muilta osin tarkasteltavien verkostojen
hävittäminen jää maa-alueiden seuraavien käyttäjien kustannukseksi.
Arvoketjujen kuilut estävät arvon virtausta ketjun loppukäyttäjälle. Lisäksi kuilut jakavat ketjun
osiin, joita pyritään optimoimaan itsenäisinä yksikköinä, joiden tavoitteet ovat osittain ristiriitaisia
keskenään. Näin ollen arvoketjun toimintaa ei optimoida kokonaisuutena.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä arvoketjujen investointiprosessiin. Mikäli uutta verkostoa
halutaan rakentaa, tulee uusi verkosto kaavoittaa ennen sen suunnittelua ja rakentamista. Näin ollen
investointien läpivienti on riippuvainen kaavoituksen toiminnasta. Kaavoitusfunktio toimii
kuitenkin kunnan budjettirahoituksella, jolloin verkostojen kaavoitusta ei tehdä liiketoiminnan
tarpeiden mukaan. Tällöin budjetin leikkaukset voivat rajoittaa uuden verkoston kaavoitusta, jolloin
tarvittavaa verkostoa ei myöskään päästä rakentamaan.

3.8 Yhteenveto arvoketjujen nykytilasta
Infrastruktuuriverkostojen arvoketjujen nykytilan kartoittamiseksi arvoketjut mallinnettiin
teoriaosiossa
luodun
työkalukonseptin
avulla.
Mallintaminen
sisälsi
tuotannon
analysointityökalujen soveltamista sekä arvoketjujen visuaalisen mallinnuksen. Arvoketjujen
visuaaliset kuvaukset on esitetty liitteissä 7, 8 ja 9. Verkostojen analysointi perustui Lean-filosofian
prinsiippeihin, jolloin systeemeitä tarkasteltiin tuotantojärjestelmänä. Jokaista arvoketjua
analysoitiin aluksi itsenäisenä kokonaisuutena. Eri arvoketjujen toiminnassa havaittiin kuitenkin
merkittäviä yhtäläisyyksiä, joiden puitteissa mallinnettuja arvoketjuja oli perusteltua analysoida
myös kokonaisuutena. Arvoketjujen alkupään toiminta oli kaikkien infrastruktuuriverkostojen osalta
hyvin saman kaltainen toimintatapojen ja keskeisten organisaatioiden osalta. Lisäksi kunta hallinnoi
infrastruktuuriverkostoista huomattavaa osaa kiinteistöketjuihin verrattuna.
Infrastruktuurin arvoketjujen vasteaika muodostuu pääosin kaavoitusprosessista sekä
infrastruktuurin rakentamisesta. Vasteaika koostuu varastossaoloajoista sekä toimenpiteiden
läpimenoajoista. Vasteaika kuvastaa arvoketjun kykyä reagoida kysynnän muutoksiin.
Kaavoituksessa vasteaikaa lisää huomattavasi valitusmenettelyt, jotka voivat esiintyä sekä yleisettä asemakaavoitusvaiheissa.
Arvoketjun loppukäyttäjän asiakastarve tunnistetaan useiden eri toimijoiden toimesta.
Asiakastarpeen tunnistettuaan toimijat muuntavat tarpeen tuotespesifikaatioiksi, jolloin todellinen
asiakastarve ei välity arvoketjussa alavirran toimijoille. Lisäksi spesifikaatioiden määrittäminen
rajaa alavirran toimijoiden toimintakenttää.
Rakennetun yhdyskunnan infrastruktuuri tuotetaan varastoon. Tällöin tuotanto on työntöohjattua
ja toimintaa ohjataan ennusteiden perustella. Tällä hetkellä ylävirran toimijat työntävät hyödykkeitä
alavirran toimijoille. Imuohjattuun tuotantoon verrattuna työntöohjaus reagoi hitaammin kysynnän
muutoksiin ja voi siten aiheuttaa ylimääräisiä varastoja, pullonkaloja ja viivästyksiä. Vastaavasti
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imuohjauksessa hankintaa, tuotantoa ja jakelua ohjataan todellisen kysynnän eikä ennusteiden
mukaan.
Infrastruktuuriverkostojen lopputuotteiden hajonta on merkittävästi pienempää kiinteistöketjuihin
verrattuna. Näin ollen loppukäyttäjän näkökulmasta infrastruktuuriketjujen substituuttien määrä on
rajoittuneempi. Lähtökohtaisesti vähäinen tuotevarianttien määrä helpottaa tuotannon tehokasta
organisointia.
Arvoketjut ovat jakautuneet kolmeen vaiheeseen: kaavoitus ja suunnittelu; rakentaminen; ylläpito
ja elinkaari. Näiden vaiheiden välillä virtauksessa esiintyy katkeamia, joiden välille muodostuu
kuiluja informaation ja tuotannon suhteen. Lisäksi kuiluja esiintyy kaavoitusprosessissa yleis- ja
asemakaavoituksen välissä sekä arvoketjun loppupäässä ylläpidon ja hävittämisen välissä.
Hävittäminen tunnistettiin arvoketjuissa ainoastaan energiahuoltoverkoston ilmassa kulkevan
sähköverkoston osalta.
Kuvattujen verkostojen toiminnassa on havaittavissa selkeitä yhtäläisyyksiä. Infrastruktuurin
suunnittelua
toteutetaankin
osittain
yhteistyössä
yleissuunnittelun
muodossa
jo
asemakaavoitusvaiheesta lähtien. Lean-filosofian tuotannon kehittämistoimenpiteiden näkökulmasta
ketjujen toiminnassa on havaittavissa yhtäläisyyksiä. Arvoketjujen analysoinnin laaja-alaisimmat
havainnot on esitetty kuvassa 40. Arvoketjujen yhteisiä ongelmia korjattaessa vaikutuksia on
mahdollista saada hyvinkin laajalle toimintakentälle.

Kuva 40. Havaintoja arvoketjujen nykytilasta
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4 Kehittämisalueet
Rakennetun yhdyskunnan infrastruktuuriverkostoihin suoritetun arvoketjuanalyysin perusteella
tämän hetkisissä toimintamalleissa on kehittämispotentiaalia. Merkittävimmät kehittämisalueet
painottuvat elinkaaren huomioimiseen sekä tilaus-toimitusprosessien tehostamiseen. Tämän
hetkinen toimintamalli ei ole järkevä arvoketjun elinkaaren kokonaisvaltaisen tehokkuuden
näkökulmasta.
Arvoketjuanalyysin
perusteella
rakennetun
yhdyskunnan
infrastruktuurin
merkittävimmät kehittämisalueet ovat asiakastarpeen tunnistaminen; hukan eliminointi;
vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen; sekä liiketoimintamallien
kehittäminen. Asiakastarpeen tunnistaminen ei toimi tällä hetkellä johdonmukaisesti, koska
asiakastarpeet eivät välity arvoketjussa tarpeiden muodossa. Hukkaa syntyy pääomien sitomisen ja
odotusaikojen johdosta. Hukka vähentää pääoman kiertonopeutta ja vaikuttaa siten heikentävästi
kannattavuuteen. Arvoketjun kannattavuuden heikentyminen nostaa välillisesti kiinteitä
kustannuksia ja heikentää sitä kautta loppukäyttäjän kokemaa arvoa. Lisäksi vasteajan
lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen vähentää hukkaa viivästyksien ja varastojen osalta sekä
edesauttaa tuotannon tehostamista.
Lisäksi liiketoimintamallien kehittäminen sisältää merkittävää kehittämispotentiaalia.
Infrastruktuuria tarjotaan loppukäyttäjille verkostoittain yhtenäisenä palveluna, mutta tuotanto ei
kuitenkaan toimi yhtenäisesti arvoketjussa. Arvoketjun tehokkuuden maksimoimisen sijaan tämän
hetkisen toiminnan ajureina toimii yksittäisten toimijoiden prosessit. Tämä on arvoketjun
näkökulmasta osaoptimointia. Analyysin havainnoista derivoidut kehittämisalueet on esitetty
kuvassa 41. Seuraavaksi kehitysalueet käydään läpi kategorioittain ja lopuksi alueiden priorisointia
arvioidaan vaikuttavuuden ja implementoinnin nopeuden suhteen.
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Kuva 41. Infrastruktuurin arvoketjujen kehittämisalueet

4.1 Asiakastarpeen tunnistaminen
Tällä hetkellä asiakastarpeet eivät välity arvoketjussa. Eri toimijoiden tehdessä itsenäisiä
asiakastarpeen määrittelyitä asiakastarve spesifioidaan arvoketjussa uudelleen useaan kertaan.
Lisäksi asiakastarvetta itsessään ei määritellä tarpeen muodossa, vaan määrittely on aina rajattu
teknisiin spesifikaatioihin eli ratkaisuihin. Näin ollen loppukäyttäjän todellinen tarve ei pääse
välittymään ketjussa eteenpäin.
Eri toimijoiden määritellessä asiakastarpeen ja tarjotessaan siihen ratkaisua rajaa toiminta
olennaisesti ketjun alavirran toimijoiden arvontuottopotentiaalia. Mikäli toimijat määrittelisivät
asiakkaan toiveet tarpeen muodossa teknisten spesifikaatioiden sijaan, ei arvontuottoa tällöin
rajattaisi asiakastarpeen määrittelyn näkökulmasta. Näin ollen onkin epätodennäköistä, että
todellinen asiakastarve tulee tällä hetkellä tyydytettyä oikealla tavalla. Tilanteen
havainnollistamiseksi on esitetty seuraava esimerkinomainen vuoropuhelu:
! Yleiskaavoitus: ”Minkälaisen auton te haluaisitte?”
! Loppukäyttäjä: ”Ferrarin.”
! Asemakaavoitus: ”Millaisilla varusteilla Ferrarinne tulisi toimittaa?”
! Loppukäyttäjä: ”Kaksitoistasylinterisellä moottorilla, automaattivaihteistolla jne.”
! Operaattori: ”Mitä olette valmis maksamaan ajoneuvostanne?”
! Loppukäyttäjä: ”Korkeintaan 40 000 euroa.”
! (Tämän jälkeen tuote, joka oli alunperin spesifioitu loppukäyttäjän maksukykyä ja –valmiutta
huomattavasti
kalliimmaksi
Ferrariksi,
alkaakin
näyttää
enemmän
Toyotan
”karvalakkimallilta”.)
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Asiakastarpeessa suhteessa muiden toimijoiden tavoitteisiin on tällä hetkellä useita ristiriitaisia
elementtejä. Pientalovaltaisten asuntoalueiden asukkaat toivovat usein rauhaisan tontin, jossa
naapureita ei olisi aivan lähellä. Tämä taas on täysin ristiriidassa infrastruktuurin kaavoitusajureiden
suhteen. Toisin sanoen asukkaat haluaisivat väljän asumistiheyden ja infrastruktuurin operaattorit
mahdollisimman tiheän asumistiheyden. Infrastruktuuriverkostojen toiminnasta vastaavat
organisaatiot ovat kunnallisia organisaatioita. Lisäksi vesi- ja energiahuoltolaitokset ovat kunnan
omistamia.
Mielenkiintoista onkin, kuinka hyvin loppukäyttäjän tarve lopulta välittyy ketjussa, sillä
kaavoitus ja operaattori ovat molemmat kunnallisia toimijoita, jolloin niiden toiminta ajaa
kaupungin etua. Kaavoituksen tavoitteena on luoda ”turvallinen ja terveellinen” asuinympäristö,
jotta nykyiset kuntalaiset pysyisivät ja jotta uusia kuntalaisia saataisiin muuttovoiton ja luonnollisen
väestönkehityksen johdosta. Infrastruktuurin tavoitteena taas on tarjota asianmukaiset palvelut.
Kuitenkin kaavoituksella ja infrastruktuurin operaattoreilla on yksi yhteinen funktio: luoda
kassavirtaa kunnalle. Kaavoitus tekee tämän tonttien myynnillä ja vuokraamisella, kun taas
infrastruktuuriverkot
palveluiden
kautta.
Infrastruktuuriverkoista
tieverkosto
toimii
poikkeuksellisesti siten, ettei tien käyttö korreloi lainkaan loppukäyttäjän maksun suuruuteen. Tällä
hetkellä tienhuolto rahoitetaan verotuksen kautta.

4.2 Hukan eliminointi
Hukkaa arvoketjussa syntyy muun muassa kaavavalituksista, jotka ovat tuotantoprosessin kannalta
turhaa odotusta. Kaavoituksen valitusmenettelyt koskevat usein kaavoitusprosessia, jolloin
päätöksen väitetään syntyneen virheellisen päätöksentekoprosessin seurauksena. Mikäli
kaavoitusprosessi standardisoitaisiin ja jokainen vaihe dokumentoitaisiin, voitaisiin menettelyn
oikeellisuus todentaa joustavasti missä tahansa vaiheessa prosessia. Valitukset voidaan myös
käsittää ratkaisuna, joka ei vastaa asiakastarpeeseen, jolloin tarvemäärittelyä joudutaan korjaamaan.
Hukkaa aiheutuu myös asiakastarpeen tunnistamisesta useaan kertaan arvoketjussa.
Lähtökohtaisesti yksi järjestelmällisesti toteutettu asiakastarpeen tunnistamisprosessi riittää
tarvittavan datan keräämiseksi koko arvoketjua varten. Näin ollen suoritteen tekeminen useaan
kertaan on hukkaa.
Imuohjauksen katkeaminen ketjussa luo varastoja työntö- ja imuohjauksen rajapintaan. Lisäksi
varastoja syntyy tällä hetkellä suunnittelun ja verkostojen muodossa. Tällöin infrastruktuuria
rakennetaan varastoon kerralla huomattavia määriä, käytännössä kokonaisia asuntoalueita.
Tuotannon eräkokojen ollessa suuria kasvaa myös mahdollisuus, että tuotettua kapasiteettia ei
käytetä kokonaan hyväksi. Ylimääräisen kapasiteetin rakentaminen nostaa kustannuksia ja pidentää
läpimenoaikaa suunnittelun ja rakentamisen osalta.
Ohjattu hankintatoiminta aiheuttaa hukkaa arvoketjussa. Arvoketjun kunnallisten toimijoiden
hankintaa suunnataan siten, että he tilaavat palveluita kunnan omistamalta teknisiä palveluita
tuottavalta yksiköltä. Kyseisen kunnan tuotantoyksikön palvelut ovat kalliimpia kuin mitä
markkinoilta olisi saatavissa. Lisäksi teknisiä palveluita tuottavan yksikön rooli on määritelty
tuottajaksi, vaikka yksikkö hankkiikin jo 30 % tuottamistaan palveluistaan alihankintana.
Kaikki hukkaa aiheuttavat toiminnot heikentävät arvoketjun tehokkuutta ja kasvattavat
kustannuksia. Kaikista kustannuksista maksaa viime kädessä loppukäyttäjä. Näin ollen esimerkiksi
operaattoreiden ohjatusti hankitut markkinahintaa kalliimmat palvelut kasvattavat suoraan
kustannuksia ja siten vähentävät loppukäyttäjän kokemaan arvoa.
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4.3 Vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen
Tällä hetkellä rakennetun yhdyskunnan arvoketjussa suurin osa vasteajasta muodostuu yleis- ja
asemakaavoitusvaiheissa sekä infrastruktuurin rakentamisesta (Kuva 36). Toimintojen pinta-ala
kuvastaa funktiokohtaisia reaktioaikoja (Kuva 36). Arvoketjun reaktioajan lyhentämiseksi on
ensisijaisesti syytä keskittyä kolmeen edellä mainittuun toimintoon, sillä vaikka muiden vaiheiden
kuten suunnittelun, kiinteistörakentamisen, ylläpidon ja hoidon läpimenoaikoja lyhentäisi 90 %,
jäisi vaikutus koko arvoketjuun hyvin pieneksi.
Arvoketjun imuohjautuvuus on vaillinaista. Ihannetapauksessa koko ketju toimisi
imuohjautuvasti. Tällä hetkellä työntö- ja imuohjauksen rajapintaan muodostuu varastoja, jotka
vaikuttavat myös arvoketjun kykyyn reagoida asiakastarpeeseen. Käytännössä kaikki infrastruktuuri
rakennetaan varastoon.
Arvoketjun toimiessa varastopainotteisesti ja vasteajan ollessa pitkä on arvoketjun kyky reagoida
asiakastarpeen muutoksiin heikko. Kaavoitusprosessi, joka muodostaa suurimman osan vasteajasta,
on luonteeltaan suunnittelutyötä. Merkittävää roolia vasteajassa luovat myös kaavoituksen
valitusmenettelyt, jotka voivat lisätä vasteaikaa useita vuosia.

4.4 Liiketoimintamallien kehittäminen
Arvoketjun työntöohjautuvasti toimivien organisaatioiden roolit eivät ole ydintoimintojen
näkökulmasta yksiselitteisiä. Asemakaavoituksesta vastaava kunnan tekninen yksikkö toimii
tilaajaorganisaationa ja näkee tuotteenaan asemakaavan sekä hankkii kaavoituksen tarpeisiin
suunnittelua markkinoilta. Tästä huolimatta kyseinen kunnan yksikkö tuottaa itse 30 % muun
muassa tieverkoston suunnittelusta. Lähtökohtaisesti tilaajaorganisaation kompetensseihin ei kuulu
tuottaa itse palveluita.
Toisaalta kunnan teknisiä ylläpito- ja rakennuspalveluita tarjoava yksikkö on profiloitunut
tuottajaorganisaatioksi. Tästä huolimatta organisaatio alihankkii 30 % tuottamistaan palveluista.
Lisäksi kyseinen organisaatio ei saa ottaa vastaan urakoita pilkottavaksi ja kilpailuttaa niitä
edelleen. Kunnan tuottajaorganisaatio ei pysty tarjoamaan palveluita kilpailukykyisellä hinnalla
verrattuna yksityiseen sektoriin. Näin ollen kyseisen yksikön liiketoimintamallia on syytä
kohdentaa joko tilaajaorganisaatioksi, joka vastaa kunnan tasolla teknisten palveluiden tilaamisesta,
tai tuotannon suorituskykyä on pystyttävä parantamaan. Vaihtoehtona on myös yksikön
lakkauttaminen ja kunnan teknisen hankintatoimen keskittäminen niin, että kaikki tekniset palvelut
ostetaan markkinoilta. Lisäksi kunnanvaltuuston rooli rakennetun yhdyskunnan arvoketjussa on
suurten strategisten linjausten tekeminen. Tällä hetkellä valtuusto kuitenkin puuttuu kaavoituksessa
detaljitasolle, mikä on ristiriitaista prosessin toiminnan kannalta ja rajaa myöhempien vaiheiden
arvontuottoa.
Tällä hetkellä toimijoiden väliset rajapinnat ovat hyvin pitkälti tilaus-toimitusluontoisia, jolloin
tarve ilmaistaan tarkoin spesifikaatioin ja siihen tuotetaan tarvittava palvelu. Näin ollen toiminta ei
ole suoranaista asiakkaiden prosessien parantamista, vaan pelkkää määrättyjen palveluiden
tuottamista. Tämänkaltainen joustamaton toiminta ei huomioi arvoketjun seuraavien vaiheiden
osaamista, vaan ennemmin jopa rajaa heidän arvontuottopotentiaaliaan. Elinkaaren näkökulmasta
ratkaisujen kokonaistaloudellisuus jää optimoimatta, koska tilausten spesifikaatiot rajataan jo
tilausvaiheessa, sen sijaan että ratkaisusta keskusteltaisiin arvoketjun alavirran toimijoiden kanssa.
Tieverkoston ansaintalogiikka ei ole rationaalinen. Tästä johtuu myös rahoituksen
ongelmallisuus, joka näkyy siinä, ettei verkoston elinkaarta pystytä hallitsemaan asianmukaisella
tavalla. Tieverkoston liiketoimintamallin tarjoama välittyy loppukäyttäjälle, mutta luotua arvoa ei
osata kotiuttaa takaisin verkosta vastaavan tahon käyttöön.
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Rajattu päätöksentekomahdollisuus heikentää vesiverkoston arvontuottopotentiaalia. Ohjattu
hankinta poistamalla saavutettaisiin myös välittömiä kustannussäästöjä ja näin ollen
kannattavuuden parantuminen. Toisaalta energiaverkostossa ei ole vastaavaa ongelmaa vesihuoltoon
verrattuna. Tämä johtunee energiahuoltoalan erilaisesta kilpailutilanteesta.
Energiahuoltoverkossa lämmityksen osalta käytännössä kaikkialle, mihin on kannattavaa,
vedetään kaukolämpö. Loppukäyttäjä ei voi kilpailuttaa lämmön tuotantoa kuten sähkön tuotantoa.
Näin ollen lämmityspalvelu on ostettava kunnalta. Vaihtoehtoisesti jos talot lämmitettäisiin
sähköllä, karkaisi lämmitysliiketoiminta kaupungin käsistä. Lisäksi lämmitysteknologian
määräämisen voidaan nähdä rajaavan tehokkaampien teknologioiden implementointia.
Kaavoituksen toiminta budjettirahoituksella rajaa arvoketjujen arvontuottopotentiaalia. Budjettia
leikattaessa uuden verkoston rakentaminen voi lykkääntyä, koska verkostoa ei ole kaavoitettu. Näin
ollen kannattavien verkostoinvestointien tekeminen voi estyä. Lähtökohtaisesti kaavoituksen
rahoituksen tulisi olla riippuvainen kaavoitettavista verkostoinvestoinneista, sillä tämänhetkinen
toimintamalli rajoittaa verkostojen liiketoimintapotentiaalia.
Kaiken kaikkiaan kunta toimii hyvin merkittävänä avainpelurina infrastruktuuriverkostojen koko
elinkaarten aikana. Lähtökohtaisesti ne asiat, joilla kunta luo itselleen taloudellista voittoa,
toteutetaan suhteellisen hyvin. Mikäli kaukolämpöverkkoa ei linjattaisi asemakaavaan, voisi tämä
aiheuttaa kaupungin tulojen pienenemisen, jolloin vastaavat tulot jouduttaisiin hankkimaan muilla
keinoin, kuten kunnallisveroa nostamalla. Kunnallisveron nosto vaikuttaa taas kunnan
kilpailukykyyn, sillä kuntalaiset näkevät kunnallisveroprosentin yhtenä merkittävänä tekijänä
asuinkuntaansa valitessaan. Lopulta kunta kuitenkin kerää tulonsa tavalla tai toisella, kuitenkin
siten, että se säilyisi kilpailukykyisenä muita kuntia vastaan tiettyjen vertailutekijöiden valossa.

4.5 Yhteenveto kehittämisalueista
Tarkasteltujen arvoketjujen – vesi- ja energiahuollon sekä tieverkoston – toiminnassa on
havaittavissa merkittävä määrä yhtäläisyyksiä. Arvoketjujen toiminnan alkupää on hyvin
samankaltaista etenkin kaavoituksen ja suunnittelun osalta. Näin ollen suuri osa
kaavoitusvaiheeseen liittyvistä kehitysalueista vaikuttaa välittömästi kaikkien ketjujen toimintaan.
Merkittävänä kehitysalueena on loppukäyttäjän asiakastarpeen tunnistaminen. Tarpeen
tunnistaminen tulisi toteuttaa järjestelmällisesti yhtenäisenä prosessina riittävällä laajuudella, jotta
se kattaisi kaikkien toimijoiden tarpeet. Kuitenkin infrastruktuurisektorin tuotevarianttien ollessa
vähäinen verrattuna kiinteistösektoriin, loppukäyttäjä kokee arvoketjun tarjoaman vastaavan
tarpeeseen. Tilanne muuttuisi huomattavasti, mikäli tuotevariantteja olisi enemmän ja niiden välisen
kysynnän jakauma olisi suhteellisen tasainen.
Rakennetun arvoketjun vasteaika on hyvin pitkä, johtuen pääasiassa kaavoitusprosessista
valitusmenettelyineen sekä infrastruktuurin rakentamisesta. Näin ollen ketjulla kestää useita vuosia
reagoida asiakastarpeen muutokseen. Lisäksi ketju toimii pitkälti työntöohjautuvasti, jolloin
infrastruktuuri suunnitellaan ja rakennetaan varastoon. Vasteajan lyhentämiseksi tulisi ensisijaisesti
keskittyä kaavoitukseen, sen muodostaessa suurimman osan vasteajasta. Lisäksi jo pelkät
valitusmenettelyt aiheuttavat vuosien seisauksia prosessin etenemiseen.
Arvoketjujen toimijoiden liiketoimintamallit eivät ole johdonmukaisia. Infrastruktuuriverkkojen
arvoketjujen toimijat ovat kunnallisia toimijoita aina kaavoituksesta operointiin ja osittain jopa
rakentamiseen ja ylläpitoon asti. Viimeaikoina toimintaa on ajettu tilaaja-tuottajamalliin, jolla
toimintaa on saatu optimoitua toimijoiden, muttei koko arvoketjun tasolla. Tilaaja-tuottajamallilla
keskitytään yksittäisten toimijoiden tilaus-toimitusprosessien kehittämiseen eikä koko arvoketjun
arvovirran kehittämiseen. Yksityisellä sektorilla eri toimijoilla on eri omistajat, jotka haluavat
tuottoa pääomilleen. Infrastruktuuriverkostojen tapauksessa kunta hallinnoi kuitenkin useita
toimijoita, jolloin toimijoiden välinen yhteistyö olisi huomattavasti kannattavampaa. Lisäksi

84
yksityisen sektorin toimijoita voidaan sitoa arvoketjun toimintaan muun muassa projektiyhtiöiden
muodossa, jolloin ansaintalogiikka perustuu projektin tuottavuuteen. Infrastruktuuriverkostojen
markkinoiden rakenne on lämmitys-, vesi- ja tieverkoston osalta monopoli ja sähköntuotannon
osalta oligopoli. Näin ollen markkinoiden kilpailutilanne on epätäydellinen, eikä väärät
toimintatavat karsiudu pois häviäjinä kuten täydellisen kilpailun markkinoilla.
Arvoketjuissa muodostuu hukkaa varastojen muodossa. Infrastruktuuriverkostojen elinkaaren
aikana syntyy niin aineellisia varastoja kuin myös pääomien sitoutumista asioiden tekemisenä
ennen kuin tarve vaatii. Lisäksi hukkakapasiteetin tuottaminen laskee koko systeemin
kannattavuutta. Kaikki arvoketjun toiminnassa syntynyt hukka heikentää järjestelmän
kannattavuutta, joka lopulta pienentää loppukäyttäjän kokemaa arvoa.
Laajan skaalan kehitystoimenpiteet voidaan lajitella neljään osioon. (1) asiakastarpeen
järjestelmällinen tunnistaminen, (2) hukan eliminointi, (3) vasteajan lyhentäminen ja
imuohjaukseen siirtyminen sekä (4) liiketoimintamallien kehittäminen. Kehitystoimenpiteiden
priorisoimiseksi suoritettiin toimenpiteiden suhteellinen vertailu. Vertailutekijöinä käytettiin
implementoinnin nopeutta ja vaikuttavuutta arvoketjun näkökulmasta (Kuva 42). Vertailu
suoritettiin tekemällä asiantuntija-arvio.

Kuva 42. Kehittämistoimenpiteiden priorisointi

Vertailun perusteella ensisijaisiksi kehittämiskohteiksi valittiin vasteajan lyhentäminen ja
imuohjaukseen siirtyminen sekä liiketoimintamallien kehittäminen. Edellä mainittujen alueiden
kehittäminen vaikuttaa välillisesti myös hukan muodostumiseen. Imuohjaus ja vasteajan
lyhentäminen vähentävät varastoja ja odotusaikoja, jolloin myös koko tuotantoprosessin pääoman
kiertonopeus paranee.
Hukan eliminointi toimii kokonaisvaltaisena ajurina, joka on pidettävä mielessä toiminnan
kehittämisessä. Hukkaa poistamalla tuotantoprosessi tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle. Näin ollen
arvoketjussa pyritään tekemään vain asioita, joista on hyötyä loppukäyttäjälle.
Asiakastarpeen järjestelmällisen tunnistamisen priorisointi jäi vähäiseksi suppean
tuotevariaatioiden määrän ja markkinoiden epätäydellisyyden johdosta. Liiketoimintamallien
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muutoksien seurauksena on kuitenkin mahdollista, että markkinoille tulee strategisesti merkittäviä
teknologioita tai uusia tarjoamia, jotka korvaavat nykyisiä. Esimerkkinä uusi lämmitysteknologia,
joka syrjäyttää kaukolämmön. Näin ollen asiakastarpeen tunnistaminen on relevantti kehitysalue,
vaikkei sen vaikuttavuus olekaan merkittävä tämän hetken liiketoimintamallien puitteissa.
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5 Pohdinta
5.1 Kontribuutio
Tutkimuksen tavoitteena oli luoda kokonaisvaltainen kuvaus rakennetun yhdyskunnan
infrastruktuuriverkostojen arvoketjuista. Arvoketjujen tarkastelulla pyritään tuomaan uusi
näkökulma rakennetun yhdyskunnan toiminnan kehittämiseksi ja hyödyntää tuotantojärjestelmän
kehittämismetodeja infrastruktuurisektorin tehostamiseksi. Arvoketjutarkastelun avulla on
teollisuudessa onnistuttu kehittämään tuotannon kokonaisvaltaista tehokkuutta keskittymällä arvoa
tuottaviin toimintoihin ja vähentämään hukkaa aiheuttavia toimintoja.
Infrastruktuuriverkostojen tarkastelua ei ole tehty aiemmin vastaavassa laajuudessa. Tämän
vuoksi arvoketjutarkastelumenetelmää oli sovellettava tutkimuksen ympäristöön liittyen. Tästä
muodostuikin tutkimuksen ensimmäinen vaihe, johon ensimmäinen tutkimuskysymys kohdistuu
(TK 1. Miten rakennetun yhdyskunnan arvoketjuja voidaan analysoida Lean-periaatteilla?)
Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen on rakennettu kirjallisuuskatsaukseen perustuen.
Kirjallisuuskatsauksen avulla on rakennettu ymmärrys Lean- ja arvoketjutarkastelun periaatteista.
Arvoketjutarkastelu on saanut alkunsa autoteollisuudesta, jossa sitä on hyödynnetty teollisen
toiminnan kehittämiseen yritysten sisällä. Hyvien tulosten myötä Lean-periaatteita ja
arvoketjutarkastelua on laajennettu myös muille teollisuudenaloille soveltuvaksi lähestymistavaksi.
Lean on kehittynyt myös entistä kattavammaksi metodologiaksi, joka ei enää perustu vain
yksittäisiin työkaluihin, vaan laajempaan näkemykseen, jonka kulmakivenä on tuottaa asiakkaille
arvoa. Tähän perustuen rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysoinnin tulee kulminoitua
seuraavaan viiteen prinsiippiin:
! Asiakkaan näkemykseen perustuvan tuotteen arvon tunnistaminen (Asiakkaan arvo)
! Arvoketjun määritys eli prosessin tarkka kuvaaminen sekä arvoa tuottamattomien toimintojen
eli hukkien minimointi (Arvovirta)
! Prosessin vaiheiden järjestäminen jatkuvaksi virtaukseksi (Virtaus)
! Vain asiakkaan vaatimien asioiden tekeminen eli imuohjaukseen siirtyminen (Imuohjaus)
! Jatkuva parantaminen, hajonnan pienentäminen ja täydellisyyteen pyrkiminen (Jatkuva
parantaminen)
Leanin arvovirtatarkastelua ei kuitenkaan voida soveltaa suoraan näin laajaan tutkimusympäristöön,
koska työkalujen käyttöä varten tuote ja sen läpimenoajat olisi määriteltävä hyvin tarkasti.
Yksittäiseen tuotteeseen keskittyminen ei kuitenkaan olisi tukenut kokonaiskuvan rakentamista.
Lopullinen viitekehys arvoverkkojen analysoimiseksi rakennettiin vertaamalla Lean-työkalujen
soveltuvuutta tutkimusympäristöön. Perinteisten Lean-työkalujen lisäksi valittiin avustavia
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työkaluja, jotka soveltuivat tutkimusympäristöön. Työkalujen ja tutkimusympäristön soveltuvuuden
arvioinnin jälkeen luotiin työkalukonsepti rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysoimiseksi.
Työkalukonseptin työkalut kohdistuvat Lean-prinsiippien analysoimiseen. Konsepti sisältää
seuraavat työkalut: asiakastarpeen tunnistaminen (asiakkaan arvo), uimaratakaavio
(arvovirta), GAP-analyysi (virtaus), dicision point analysis (imuohjautuvuus). Lisäksi
arvoketjujen kokonaisuutta arvioitiin seuraavien työkalujen avulla: supply chain respoce matrix,
product variety funnel, asiakastarpeen tunnistaminen ja decision point analysis.
Kokonaisuutena analysointikonsepti pitää sisällään kvalitatiivisia sekä kvantitatiivisia
mallinnusmenetelmiä ja strukturoidun visuaalisen menetelmän. Tätä tutkimusta varten luotu
työkalukonsepti soveltuu rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysointiin.
Toiseen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi (TK 2. Mikä on rakennetun yhdyskunnan
arvoketjujen nykytila?) rakennetun yhdyskunnan nykytilasta mallinnettiin kolme kriittisen
infrastruktuurin arvoketjua: tie-, energia- ja vesihuoltoverkosto. Kyseiset arvoketjut edustavat
infrastruktuurin merkittävimpiä osia asuinalueiden elinkaaressa. Aineisto arvoketjujen nykytilasta
koottiin perehtymällä rakennettua yhdyskuntaa käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen. Tämän
lisäksi toteutettiin 18 haastattelua arvoketjujen eri vaiheissa osallisina oleviin organisaatioihin.
Arvoketjut mallinnettiin kerätyn aineiston perusteella teoriaosiossa luodun työkalukonseptin
avulla. Nykytila-analyysi painottui arvoketjujen mallintamiseen tuotantojärjestelmänä. Mallinnus
sisälsi arvoketjujen toiminnan mallintamisen toimijatasolla. Lisäksi rakennetun yhdyskunnan
arvoketjujen toimintaa analysoitiin kokonaisuutena ja tutkittavista arvoketjuista luotiin visuaaliset
kuvaukset.
Arvoketjuihin suoritetun nykytila-analyysin perusteella eri infrastruktuuriverkostojen toiminnassa
on huomattavia yhtäläisyyksiä. Arvoketjujen toiminta on rakenteeltaan hajanaista ja siihen
sisältyy useita kuiluja. Arvoketjujen hävittämisvaihetta ei tunnisteta. Lisäksi eri toimijat
suorittavat asiakastarpeen tunnistamisen itsenäisesti ja sen tunnistettuaan muuntavat tarpeen
tuotespesifikaatioiksi, jolloin todellinen asiakastarve ei välity arvoketjussa alavirran toimijoille.
Arvoketjut toimivat hyvin pitkälti työntöohjauksella, jolloin infrastruktuuri rakennetaan
varastoon. Työntöohjaus lisää tarpeettomia varastoja ja viiveitä sekä aiheuttaa pullonkauloja.
Lisäksi arvoketjujen vasteaika on huomattavan pitkä. Suurin osa vasteajasta aiheutuu
kaavoitusprosessista. Seuraavaksi suurin vasteaikaa kasvattava tekijä on infrastruktuurin
rakentaminen.
Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaamiseksi (TK 3. Miten rakennetun yhdyskunnan
kokonaistehokkuutta voidaan kehittää?) rakennetun yhdyskunnan kehittämispotentiaali derivoitiin
arvoketjujen nykytila-analyysin havainnoista. Kokonaisvaltaisen tehokkuuden kehittämiseksi
arvoketjuja tulee ajaa imuohjautuviksi, asiakastarpeen tunnistaminen tulee toteuttaa
yhtenäisesti, liiketoimintamalleja tulee kehittää arvoketjun tilaus-toimitusprosessia tukeviksi
ja hukkaa tulee eliminoida. Edellä mainitut kehittämisalueet priorisoitiin vaikuttavuuden ja
implementointinopeuden suhteen. Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi havaittiin arvoketjun
vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen sekä liiketoimintamallien
kehittäminen. Imuohjaukseen siirtymällä pystytään vähentämään varastoja, viiveitä ja
pullonkauloja. Lisäksi vasteaikaa lyhentämällä arvoketju saadaan reagoimaan tehokkaammin
kysynnän hajontaan ja muutoksiin.
Tällä hetkellä kunta hallinnoi infrastruktuuria aina kaavoituksesta operointiin saakka. Toimintaa
on pyritty tehostamaan siirtymällä tilaaja-tuottajamalliin. Menetelmä ei kuitenkaan ole tuonut
riittäviä hyötyjä sen keskittyessä optimoimaan yksittäisten toimijoiden tilaus-toimitusprosesseja.
Yksittäisten toimijoiden optimoinnilla voidaan saavuttaa lokaali optimi, mutta globaalista optimista
ei ole takeita. Näin ollen liiketoimintamallien kehittämisessä on merkittävää potentiaalia. Lisäksi
asiakastarpeen järjestelmällisen tunnistamisen tärkeys tulee korostumaan liiketoimintamallien
kehittyessä. Tällä hetkellä arvoketjut eivät tunnista hävittämisvaihetta, sillä siinä ei ole riittävää
merkittävyyttä nykyisen liiketoiminnan kannalta.
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Kaavoituksen toiminta budjettirahoituksella rajaa arvoketjujen arvontuottopotentiaalia, sillä
kaavoituksen toiminnan ajurit eivät ole yhteneviä arvoketjun muiden osien suhteen. Kaavoituksen
rahoitus ei ole riippuvainen kaavoitettavista verkostoinvestoinneista. Verkostoinvestointien
läpivienti taas on riippuvainen kaavoituksesta, jolloin kannattavien verkostoinvestointien tekeminen
voi estyä kaavoituksen rahoitusongelmien takia. Näin ollen tämän hetkinen toimintamalli rajoittaa
verkostojen liiketoimintapotentiaalia.
Kunnan hallinnoidessa suurta osaa infrastruktuurin arvoketjusta, eri toimijoiden välisten
yhteishankkeiden kehittäminen on mahdollista, sillä hankkeiden olisi tavoitteena ajaa kunnan etua.
Kunnan etua ajetaan toki tälläkin hetkellä, mutta sitä toteutetaan vain osaoptimoinnin tasolla.
Kaikki tässä tutkimuksessa esitetyt kehitystoimenpiteet ovat toteutettavissa. Toimenpiteet eivät
vaadi uusia teknologioita tai vanhojen kehittämistä. Kaikkien kehittämisalueiden läpivienti on
kiinni strategisesta päätöksenteosta, jonka kautta toimenpiteet voidaan derivoida taktiselle ja
edelleen operatiiviselle tasolle.

5.2 Tutkimuksen ja tulosten arviointi
Osiossa arvioidaan tutkimuksen tuloksia kriittisesti osoittaen tutkimuksen kannalta tekijät, jotka
ovat vaikuttaneet esitettyjen tulosten laatuun. Tutkimuksesta arvioidaan sisäinen validiteetti,
rakenteellinen validiteetti, ulkoinen validiteetti ja reliabiliteetti (Lincoln & Cuba 1985; Polit &
Hingler 1995; Yin 1989).
Tutkimuksen validiteetin kannalta oleellista on tutkimuksen tarkoitus eli onko tutkimuksella
mahdollista tehdä johtopäätöksiä tutkimusilmiöstä (Malterud 2001; Yin 1994). Tämän vuoksi
validiteetin kannalta oleelliseksi muodostuu tutkimuksessa käytetyn aineiston luotettavuus ja
kattavuus sekä käytetty aineiston analyysimenetelmä. Tutkimuksen aineisto on kerätty suunnattujen
haastatteluiden avulla rakennetun yhdyskunnan arvoketjuihin. Haastattelut valittiin menetelmäksi
aineiston keräämiseen, koska niiden avulla voitiin kerätä kohdistetusti tietoa ja hyödyntää
tutkimusympäristössä toimivien henkilöiden tietoa. Lisäksi haastatteluilla oli mahdollista kerätä
hiljaista tietoa arvoketjun toimijoilta. Aineistolähteenä haastatteluiden varjopuolena voidaan pitää
heikkoja kysymyksiä, vastausvirheitä, virheellistä tiedon tallentamista ja haastattelijoiden vaikutusta
haastatteluun (Yin 1994). Haastattelukysymysten laatu varmistettiin kahdella vanhemmalla
tutkijalla ennen niiden käyttöönottoa, jotta kysymysten mahdolliset virheet pystyttiin poistamaan.
Vastausvirheiden poistamiseksi haastattelurungoilla tehtiin testihaastattelut ennen niiden varsinaista
käyttöönottoa. Tämän jälkeen runkoihin tehtiin vielä korjaustoimenpiteitä. Haastattelun tiedon
keräämisen varmistamiseksi haastatteluita oli toteuttamassa aina kaksi henkilöä, joista toinen toimi
tiedon tallentajana. Lisäksi haastattelut nauhoitettiin, jotta mahdolliset epäselvyydet voitiin
varmistaa jälkikäteen. Haastattelijoiden oman vaikutuksen vähentämiseksi vastauksiin ei puututtu
ellei se ollut vastauksen selventämiseksi välttämätöntä. Haastateltavat olivat kuitenkin tietoisia
tutkimuksen tarkoitusperistä, jolloin vastauksiin saattoi vaikuttaa tutkimuksen tarkoitus.
Haastateltavien kohdeorganisaatioiden valinta muodostaa vaikuttavan tekijän tutkimuksen
validiteettiin, koska haastateltavien määrä oli rajattava resurssien mukaiseksi. Haastateltavien
organisaatioiden valinnassa vaikutti organisaation osaaminen toimialalla. Näin pyrittiin valitsemaan
merkittäviä toimijoita, joilla on mahdollisimman kattava toimintakenttä ja kokemus alasta. Tällä
tavalla pyrittiin varmistamaan merkittävimpien toimijoiden näkemysten esilletulo. Haastateltavat
henkilöt valittiin organisaatioiden ylemmästä johtoportaasta, sillä heillä oli hyvä ymmärrys
yrityksen toiminnasta. Näin varmistettiin, että haastateltava pystyi hahmottamaan myös laajemmin
koko toimialansa osana arvoketjua. Koska haastateltavien valinta muodosti yhden tutkimustuloksiin
vaikuttavan tekijän, eivät haastattelut edusta kaikkien toimijoiden näkemystä arvoketjujen
toiminnasta.
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Tiedon keräämiseksi rakennetusta yhdyskunnasta käytettiin myös case-kohde Hiukkavaarasta
olemassa olevaa tietoa, joka perustuu lainvoimaiseen kaavaan. Täten näitä tietoja voidaan pitää
riittävän luotettavina. Rakennetun ympäristön eri osa-alueisiin tehtyjen tutkimusten tuloksia on
vertailtu tässä tutkimuksessa tehtyjen haastatteluiden tuloksiin. Vertailut ovat vahvistaneet
haastatteluissa tehtyjä havaintoja. Aineiston analysointiin on sovellettu Lean-periaatteita, joita on
onnistuttu hyödyntämään muilla teollisuudenaloilla. Haasteeksi nousi kuitenkin Leanin
soveltaminen tutkimusympäristöön. Pääasiassa valmistavassa teollisuudessa käytettyjä menetelmiä
ei voitu hyödyntää suoraan, vaan suurimmasta osasta käytetyistä työkaluista jouduttiin luopumaan.
Lisäksi arvoketjutarkastelua ei voitu toteuttaa sen alkuperäisellä tarkkuudella, jolla tarkastelu on
tarkoitettu käytettäväksi (Womack & Jones 1996). Täten tutkimustulosten analysoinnissa jouduttiin
käyttämään vähemmän strukturoituja menetelmiä, jolloin myös saavutettujen tulosten
perusteleminen nojaa vahvasti vain Lean-periaatteisiin. Täten tutkimusmenetelmä, jolla tulokset on
saatu, voidaan asettaa kyseenalaiseksi, koska arvoketjujen toiminnan tehostamista vastaavassa
ympäristössä kyseisillä menetelmillä ei ole aiemmin tutkittu eikä todistettu.
Rakenteellinen validiteetti viittaa tutkimuksen kausaalisuhteiden oikeellisuutteen (Wainer &
Braun 1988). Tässä tutkimuksessa arvoketjutarkastelu ja Lean-periaatteiden vaikutukset rakennetun
yhdyskunnan kehittämisessä muodostavat merkittävimmän kausaalisuhteen. Lean-periaatteilla on
muilla teollisuudenaloilla saatu kehitettyä toimintaa huomattavasti. Menetelmää ei kuitenkaan ole
aiemmin sovellettu näin laajaan ympäristöön. Täten onkin mahdollista kyseenalaistaa, voidaanko
näillä menetelmillä saavuttaa haluttuja hyötyjä kyseisessä kontekstissa. Tämän tueksi on kuitenkin
kartoitettu rakennusteollisuudessa tehtyjä tutkimuksia, joissa Lean-filosofiaa on sovellettu
onnistuneesti. Myös Lean-menetelmän heikkoudet on huomioitu, minkä vuoksi tutkimuksessa
luovuttiin osasta työkaluista, koska niiden suhde kehittämiseen tutkimusympäristössä ei olisi ollut
selvää.
Tutkimuksen luonne on tapaustutkimus, jolle on hankalaa saavuttaa vakuuttavaa yleistystä ja
ulkoista validiteettia. Parhaiten ulkoinen validiteetti saavutetaan tapaustutkimuksessa vertaamalla
tuloksia muihin vastaaviin tutkimuksiin ja muodostamalla näistä kokonaiskuva (Yin 1994).
Tutkimuksessa ulkoista validiteettia pyrittiin lisäämään pitämällä arvoketjujen toimintatasot
riittävän yleisellä tasolla, jolloin arvoketjujen rakenne ja toiminta olisi hyvin yleistettävissä.
Tutkimuksen yleistettävyys on kuitenkin lähtökohtaisesti rajattava Suomeen, sillä laki ohjaa
arvoketjujen toimintaa ja käytäntöjä huomattavasti. Ketjujen toiminnassa voi esiintyä vaihtelua
myös kunnallisella tasolla.
Tutkimuksen reliabiliteetin kannalta tapaustutkimuksessa on olennaista käyttää useita
vaihtoehtoisia tiedonlähteitä (Yin 1994). Näin tietoja voidaan varmistaa eri lähteistä ja tulosten
toistuvuudesta voidaan varmistua. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut käytettävissä
aikaisempaa materiaalia tai dokumentteja, joiden avulla tutkimuksen aineistoa olisi voitu laajentaa.
Myöskään havainnointi ei ollut lyhyen aikajänteen vuoksi mahdollista, sillä arvoketjujen
läpimenoajat ovat tällä hetkellä useiden vuosien mittaisia. Tukevana materiaalina käytettiin
tutkimuksia arvoketjujen eri osista, joissa on pyritty kehittämään yksittäistä osaa kokonaisesta
arvoketjusta. Reliabiliteetin lisäämiseksi haastatteluita toteutettiin rinnakkaisiin arvoketjuihin,
joiden avulla jo kerättyä tietoa arvoketjun toiminnasta voitiin vahvistaa. Lisäksi kolmen ketjun
havainnot rakennetun yhdyskunnan tärkeimmistä kehittämisen kohteista olivat hyvin
samankaltaisia, jolloin keskeisimpiä tuloksia voidaan pitää yleistettävinä. Myös haastattelut alkoivat
kyllästyä, sillä strukturoituun haastattelurunkoon alkoi kertyä noin kymmenen haastattelun jälkeen
hyvin samankaltaisia vastauksia ja huomioita kehittämisen alueista. Tutkimuksen toistettavuutta
heikentää kuitenkin käytetyn analysointimenetelmän soveltaminen, mikä saattaisi toisissa
olosuhteissa olla hyvinkin erilainen. Tutkimuksen toistettavuus onkin vain kohtalaista tasoa.
Tässä tutkimuksessa toteutettu kehittämisalueiden kartoitus on kuitenkin vasta alustavan
analyysin tulos. Näin ollen tutkimusympäristöön tulisi soveltaa vielä analyyttisempaa
lähestymistapaa, jossa kokonaisuus olisi pilkottu erinäisiin osa-alueisiin. Alueiden tulisi olla
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kokonaisuudesta ja toisistaan eristettäviä eikä osa-alueiden välillä saisi olla limittäisyyttä. Tämän
tutkimuksen toteuttamisessa sovellettu lähestymistapa ei ollut ositukseltaan täysin edellä kuvatun
mukainen.
Toteutettu tapaustutkimus tuotti kuvauksen rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen nykytilasta.
Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa käytäntöön keskittämällä arvoketjujen kehittäminen
tutkimuksessa esitetyille alueille. Huomioita on kuitenkin sovellettava tapauskohtaisesti, jolloin
soveltaja joutuu tekemään tarvittavat yleistykset. Myös teorian kehittymisen kannalta tutkimuksen
tulokset edustavat vain yhtä kuvausta, jota voidaan hyödyntää myöhemmin yleisempien teorioiden
ja toistettavampien tutkimusten tekemisessä.

5.3 Jatkotutkimus
Tutkimuksessa nousi esiin useita kehittämisalueita rakennetussa yhdyskunnassa. Olennaista olisi
kuitenkin selvittää, voidaanko tuotantojärjestelmän kokonaisvaltaisen tehokkuuden kehittämiseen
tarkoitettuja menetelmiä soveltaa infrastruktuuriverkostojen kontekstiin. Tutkimuksen havaintojen
osalta tutkimusta tulee syventää, jotta arvoketjujen toiminnasta ja mahdollisista kehitysaskeleista
voidaan muodostaa kokonaisvaltainen käsitys. Lisäksi sovellettavia työkaluja tulisi kehittää, jotta
niiden avulla voitaisiin esittää kehitysalueet ja niiden korjaamisella saavutettavat vaikutukset tämän
hetkistä kiistattomammin.
Liiketoimintamallien
kehittämisen
selkeä
tarve
luo
kuitenkin
mielenkiintoisen
jatkotutkimusaiheen. Toimintakentästä mielenkiintoisen tekee myös se, että kunta hallinnoi suurta
osaa infrastruktuuriketjujen toiminnasta. Toiminta koostuu useasta kaupungin omistamasta
organisaatiosta. Tällöin eri organisaatioiden paletteja on helpompi fuusioida ja uudelleen
strukturoida verrattuna yksityiseen sektoriin, jossa omistajuus on usein hajanaisempaa. Tässä
tutkimuksessa luodut kuvaukset arvoketjujen toiminnasta organisaatiotasolla luo hyvän perustan
liiketoimintamallien kehittämiselle.
Liiketoimintamallien muutokset vaikuttavat kuitenkin myös kunnan tuloihin. Lyhyellä
tähtäimellä kustannuksia voi tulla muun muassa irtisanomisista ynnä muista
tehostamistoimenpiteistä. Pitkällä tähtäimellä muutos on kuitenkin elinehto. Olennaista olisi
perehtyä rahavirtoihin ja taloudellisen tilanteen kehittymiseen taloudellisen analyysin muodossa.
Taloudellisella analyysilla voitaisiin osoittaa kunnan organisaatioiden lakkauttamis-, fuusioitumisja uudelleenstrukturointiohjelmien taloudelliset vaikutukset sekä selvittää, millä aikavälillä
toimenpiteet saataisiin kannattaviksi. Tällöin taloudellista analyysia voitaisiin tuottaa tietoa
strategisen päätöksenteon tueksi.

5.4 Yhteenveto
Rakennetun yhdyskunnan analysoimiseksi tutkimuksessa sovellettiin teollisuudessa laajasti
käytettyä Lean-filosofiaa. Lähtökohtana oli tarkastella infrastruktuuriverkostojen toimintaa
erinäisinä arvoketjuina ja sitä, miten ne asemoituvat rakennettuun yhdyskuntaan. Analysoitaviksi
arvoketjuiksi valittiin vesihuolto-, energiahuolto- ja tieverkosto. Tutkimuksen tavoitteena oli
selvittää, millainen viitekehys sopii rakennetun yhdyskunnan analysoimiseksi tuotantojärjestelmän
kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoimisen näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli mallintaa
rakennetun yhdyskunnan nykytila ja analysoida, mitkä ovat sen merkittävimmät kehittämisalueet.
Tutkimuksessa suoritettiin kirjallisuuskatsaus sopivan analysointimenetelmän etsimiseksi, mutta
suoraan rakennetun yhdyskunnan arvoketjujen analysointiin soveltuvaa viitekehystä ei löytynyt.
Tästä johtuen luotiin tutkimusympäristöön soveltuva työkalukonsepti, joka sisältää erinäisiä
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tuotantojärjestelmän kehittämistyökaluja sekä Lean-työkaluja. Konseptin menetelmät valittiin
niiden hyödyllisyyden ja analyyttisyyden perusteella.
Arvoketjuanalyysi toteutettiin kolmeen edellä mainittuun infrastruktuuriverkoston arvoketjuun.
Analyysi sisälsi arvoketjujen struktuurin, toiminnan sekä toimijoiden mallintamisen. Jokaista
arvoketjua analysoitiin erinäisenä ketjuna aina kaavoitusvaiheesta hävittämiseen saakka. Lisäksi
analyysin perusteella arvoketjujen nykytilasta kartoitettiin merkittävimmät kehittämisalueet.
Erillisissä infrastruktuuriverkostoissa esiintyi päällekkäisiä ongelmakohtia. Jokaisessa arvoketjussa
esiintyi muun muassa katkeamia samojen toimintojen rajapinnoilla. Arvoketjuissa julkinen sektori
toimii työntöohjautuvasti, jolloin infrastruktuuri suunnitellaan ja rakennetaan varastoon. Yksityinen
sektori puolestaan toimii imuohjautuvasti, jolloin palvelut tuotetaan suoraan tarpeeseen. Työntö- ja
imuohjautuvuuden tarkastelu toteutettiin arvoketjun tasolla, jolloin analyysi ei ota kantaa arvoketjun
yksittäisten toimintojen, kuten rakentamisen, sisäiseen ohjautuvuuteen. Kokonaisuuden kannalta
kehitysalueiksi muodostuivat asiakastarpeen tunnistaminen, vasteajan lyhentäminen ja imuohjaus,
hukan eliminointi sekä liiketoimintamallien kehittäminen.
Kehitysalueiden priorisoinnissa merkittävimmiksi nousivat liiketoimintamallien kehittäminen
sekä vasteajan lyhentäminen ja imuohjaukseen siirtyminen. Vasteajan lyhentäminen ja
imuohjaukseen siirtyminen vaikuttavat olennaisesti arvoketjujen reagointikykyyn ja pääoman
kiertonopeuteen. Pääoman kiertonopeus vaikuttaa olennaisesti liiketoiminnan kannattavuuteen.
Lisäksi liiketoimintamallien kehittämiselle havaittiin merkittävää potentiaalia.
Arvoketjujen rakenne on hajanainen ja sisältää useita katkoksia niin informaation kuin tuotteiden
ja palveluidenkin virtaamien osalta. Kunta hallinnoi suurta osaa infrastruktuuriketjujen toiminnasta,
joka koostuu useasta kaupungin omistamasta organisaatiosta. Viime aikoina toimintaa on pyritty
tehostamaan siirtymällä tilaaja-tuottajamalliin. Menetelmä ei kuitenkaan ole tuonut riittäviä hyötyjä
sen keskittyessä optimoimaan yksittäisten toimijoiden tilaus-toimitusprosesseja, sillä kunnan
tuottamat palvelut eivät ole kilpailukykyisiä yksityisen sektorin palveluihin verrattuna. Yksittäisten
toimijoiden optimoinnilla voidaan saavuttaa lokaali optimi, mutta globaalista optimista ei ole
takeita.
Infrastruktuuriverkoston arvoketjun rakenteen eheyttämisessä on kunnalle suuri mahdollisuus.
Muutosten implementointia helpottaa myös se, ettei omistajuus ole yhtä pirstaloitunutta kuin
yksityisellä sektorilla. Arvoketjun hajanaisuutta on mahdollista kehittää tarkastelemalla arvoketjun
toimintaa kriittisesti. Toimintaa ei ole pakko harjoittaa tietyllä määrällä tilaus- ja
toimitusorganisaatioita. Kokonaisvaltaisen tehokkuuden maksimoimiseksi arvoketjujen tuotantoa
tulisikin katsoa yli organisaatiorajojen. Tällöin vaihtoehtoina on kunnan yksiköiden fuusioitumis-,
lakkauttamis- ja uudelleenstrukturointitoimenpiteet, joista voidaan luoda erinäisiä skenaarioita.
Tämä tutkimus on osoittanut useita ongelmakohtia rakennetussa yhdyskunnassa ja luonut
varteenotettavan pohjan sen kehittämiselle. Tutkimuksessa esiin nostetut ongelmakohdat ja niistä
derivoidut kehittämistarpeet ovat toteutettavissa nykyisin puittein, eivätkä ne vaadi uusia
teknologioita tai vanhojen kehittämistä. Kaikkien kehittämisalueiden läpivienti on kiinni
strategisesta päätöksenteosta, jonka kautta toimenpiteet voidaan derivoida taktiselle ja edelleen
operatiiviselle tasolle.
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