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Rakennusalan pitkäaikainen ongelma on heikko tuottavuus, jonka seurauksena hankkeiden 
läpimenoajat ovat pitkiä. Läpimenoaikojen lyhentämiseen pyritään rakentamisen tuotantoa tehos-
tamalla Lean-menetelmien avulla. Rakennusalalla hiljattain yleistynyt tahtituotanto on saanut pal-
jon huomiota rakennusalan eri osapuolten yhteisöissä ja sitä pidetään ratkaisuna heikon tuotta-
vuuden aiheuttamiin ongelmiin. Tahtituotantoa on pilotoitu talonrakennustyömailla, mutta infrara-
kennustyömailla se on vielä vieras.  

Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää tahtituotannon soveltuvuutta raitiotiehankkeen tuo-
tannonsuunnittelun ja -ohjauksen menetelmänä. Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää tahtiteo-
riaan perustuvia muuttuneita menetelmiä aikataulusuunnitteluun ja johtamiskäytäntöihin. Tahti-
tuotannon käytettävyyttä ei ole aikaisemmin tarkasteltu raitiotierakentamisessa. 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita. 
Haastatteluihin osallistui raitiotieprojektien toimihenkilöitä Tampereen Raitiotieallianssilta ja Hel-
singin Kruunusilloilta. Haastattelututkimuksiin osallistui yhteensä kymmenen toimihenkilö. Haas-
tattelututkimuksessa selvitettiin työmaa-aikataulutuksen nykytilaa sekä tahtituotannon käyttöön-
oton edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia. Haastatteluiden pohjalta muodostettiin käsitys 
tahtituotannon nykyisestä tunnettavuudesta ja tutkimusongelmista. Merkittävimpinä tahtituotan-
non haasteina koettiin toistuvuuden puuttuminen ja suuri vaihtelu raitiotierakentamisessa. Tahti-
tuotannon tuntemattomuudesta johtuvaa muutosvastarintaa ja sitoutumattomuutta pidettiin myös 
ongelmana tahtituotannon käyttöönotolle.  

Tutkimuksessa kehitettiin raitiotierakentamiseen soveltuva tahtisuunnitteluprosessi ja pohdit-
tiin tahtituotantoon sopivia johtamiskäytäntöjä ratkaisuna tutkimusongelmiin. Tahtisuunnittelupro-
sessin ratkaisumalli kehitettiin retrospektiivisen tapaustutkimuksen avulla. Tutkimuksessa käytet-
tiin Raitiotieallianssin yksittäistä katuosuutta tapaustutkimuskohteena. Tapaustutkimuksessa tar-
kempaa normitason tahtisuunnittelua tehtiin raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennusvai-
heelle. Ratkaisumallin tahtisuunnittelussa on sovellettu tahtituotannon teorian mukaisia tahtisuun-
nittelun vaiheita. Ratkaisumallista pyrittiin tekemään konkreettinen ja havainnollinen työkalu tah-
tisuunnittelua varten.  

Tapaustutkimuksen perusteella tahtituotanto sopii hyvin raitiotien alus- ja päällysrakenteen ra-
kennusvaiheelle. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen työtehtävät pitävät sisällään verrattain vä-
hän vaihtelua ja useiden työpakettien ansiosta tuotanto on imuohjautuvaa. Tahtituotannon avulla 
voidaan lyhentää vähintään yksittäisen katuosuuden rakennusvaiheen läpimenoaikaa rai-
tiotiehankkeessa. Tahtituotannon periaatteiden mukaisesti tuotantoa tasoittamalla saavutettiin 
merkittävä läpimenoajan lyhentyminen tapaustutkimuskohteelle. Tahtituotannon käyttöönotto 
hankkeella onnistuu parhaiten ratkaisumallin mukaisella tuotannonsuunnittelulla ja haastattelu-
tutkimukseen ja pohdintoihin perustuvilla johtamiskäytännöillä. Tärkeimpinä johtamiskäytäntöinä 
pidettiin tahtituotantoon sopivia aliurakkasopimuksia, tahtien toteuman seurantaa ja päivittäisjoh-
tamista. 
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ABSTRACT 

Veetu: Helkiö: Applicability of takt production in production planning of a tramway project 
Master of Science Thesis, 89 pages, 3 Appendix 
Tampere University 
Degree Programme in Civil Engineering 
Responsible Supervisor and Examiner: Professor Arto Saari 
Examiner: Industry Professor Kalle Vaismaa 
June 2020 
 

Low productivity is a long-term problem of construction industry, which results in long lead 
times of projects. The aim is to reduce lead times by making construction production more efficient 
using Lean methods. Recent method in construction industry, takt production has received a lot 
of attention in various communities in the construction industry and it is considered as a solution 
to the problems caused by low productivity. Takt production has been piloted in house construc-
tion sites but it is still not known in infrastructure construction. 

The aim of this Thesis is to examine suitability of takt production for production planning and 
control in tramway project. The implementation of takt production requires changed methods in  
schedule planning and management practices based on takt theory. Usability of the takt produc-
tion has not been researched in tramway project before. 

The data collection method used in this Thesis was semi-structured theme interviews. The 
tramway project staffs from Tampere Raitiotieallianssi and Helsinki Kruunusillat participated in 
the interviews. A total of ten staff members participated in the interview surveys. The interview 
study examined the current state of site scheduling and the preconditions, challenges and oppor-
tunities for the implementation of takt production. Based on the interviews, an understanding of 
the current awareness and the research problems of takt production was formed. The most sig-
nificant challenges of the takt production considered were the lack of repetition and major varia-
bility. Resistance to change and non-commitment due to the unknowingness of takt production 
were also considered problems for the implementation of takt production. 

The study developed takt planning process suitable for tramway construction and reflected 
takt production management practices as a solution to research problems. The solution model for 
takt planning process was developed by means of retrospective study. The study used a single 
street section of the Raitiotieallianssi as a case study object. In the case study more detailed norm 
level takt planning was made for the construction phase of the tram substructure and superstruc-
ture. The steps of takt production theory have been applied in the making of solution model for 
takt planning. The aim was to make the solution model a concrete and illustrative tool for takt 
planning. 

According to case study, takt production is well suited to the construction phase of the tram 
substructure and superstructure. Tramway substructure and superstructure work tasks include 
relatively little variation and because of multiple work packages pull production can be utilized. 
With the use of takt production the lead time of at least individual construction phase of the street 
section can be reduced in the tramway project. In accordance of the principles of takt production, 
a significant reduction in lead time for the case study object was achieved by smoothing the pro-
duction. The implementation of takt production in the project is best achieved through production 
planning in accordance with the solution model and management practices based on interview 
survey and reflection. The most important management practices considered were subcontracting 
agreements suitable for takt production, takt realization monitoring and daily takt meetings.  

 
 
 
Keywords: Lean, flow, takt production, tramway construction. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennusalan pitkäaikainen ongelma on heikko tuottavuus, joka on säilynyt samalla ta-

solla jo 1970-luvulta lähtien. Monella teollisella alalla tuottavuus on nelinkertaistanut vas-

taavassa ajassa prosessien toimintatapojen kehittämisen ansiosta. (Rakennuslehti 

2017) Tyypillisiä tuottavuutta heikentäviä rakennushankkeiden ongelmia ovat olleet bud-

jettien ylittyminen, aikataulujen venyminen ja laatutason heikentyminen. Rakentamisen 

toiminnanohjausmenetelmät ovat säilyneet samoina, vaikka rakentaminen on monimut-

kaistunut muun muassa suunnitelmien digitalisoitumisen, uusien tekniikkalajien ja sidos-

ryhmien yhteensovittamisen kautta. (Oakland & Marosszeky 2017) Rakennushankkeen 

eri osapuolet tavoittelevat projekteissa omia intressejään, jonka seurauksena osapuolten 

välinen yhteistyö on vähäistä. (Rakennuslehti 2017) Vastaavia rakennusalan tuottavuus-

ongelmia on havaittu Suomen lisäksi myös kansainvälisesti. (Koskela 1992) 

Tuotannon virtauttamisella voidaan vastata tuottavuuden ongelmiin eliminoimalla pro-

sessista arvoa tuottamattomia toimintoja. Virtautetulla tuotannolla tarkoitetaan proses-

sia, jonka kaikki vaiheet etenevät hallitusti peräkkäin työkohteesta toiseen. Virtautetussa 

tuotannossa resurssikuormitus on tasaista kaikissa työkohteissa ja tuotannon kesken-

eräisyys mahdollisimman vähäistä. Virtauttamista voidaan hyödyntää rakennusalan kai-

kissa toiminnoissa niin suunnittelussa, talonrakentamisessa kuin infrarakentamisessa 

(Keskiniva et al. 2018) 

Tahtituotanto on saanut viime aikoina paljon huomiota rakennusalan eri osapuolten yh-

teisöissä. Teollisuudesta sovellettua Lean-periaatteisiin pohjautuvaan tuotannonsuunnit-

telu ja -ohjausmenetelmää pidetään ratkaisuna rakennusalan heikon tuottavuuden on-

gelmiin. Rakennusalan yrityksillä ei ole tahtituotannon käyttöönotosta vielä runsaasti ko-

kemusta. Tahtituotanto perustuu tahdistettuun ja tasaiseen prosessiketjun osatehtävien 

samalla vauhdilla etenevään tuotantonopeuteen, jossa prosessin tuotantotahti vastaa 

hyvin kysyntää. (Heinonen & Seppänen 2016)  

YIT:n ja Lemminkäisen integraation myötä yhtiön strategian tavoitteena on kannattavuu-

den parantaminen ja taloudellisen vakauden vahvistaminen. Tuottavuutta haetaan laa-

dusta tinkimättä hukkaa vähentäen ja läpimenoaikoja lyhentäen Lean-periaatteita sovel-
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tamalla. Osana integraatiota yhtiölle luodaan yhteiset toimintatavat muun muassa tahti-

tuotannon tuottavuuspiloteista opittujen käytäntöjen pohjalta. (YIT Oyj Pörssitiedote 

2018) 

1.2 Tutkimustavoitteet ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tahtituotannon soveltuvuutta infrahankkeen tuotan-

nonsuunnittelu ja -ohjausmenetelmänä. Tutkimus on rajattu tarkastelemaan raitiotiera-

kentamista infrarakennussektorin osalta. Tahtisuunnittelua ei ole aikaisemmin tarkas-

teltu raitiotierakentamisessa yksityiskohtaisesti. Tahtituotantoa ei ole pilotoitu väylähank-

keessa aikaisemmin, minkä takia tahtituotannon soveltuvuus ja käyttöönoton kokemuk-

set sekä johtamiskäytännöt ja -rutiinit eivät ole ennestään tunnettuja. Tässä tutkimuk-

sessa selvitetään, mitä edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia tahtituotannon käyt-

töönotolla on. 

Tutkimuksen tavoitteena oli myös luoda pohja raitiotierakentamiseen sopivalle tahtisuun-

nitteluprosessille ja selvittää tahtituotantoon sopivia johtamiskäytäntöjä. Tutkimuksen 

pääpaino oli tahtituotannon tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa. Tutkimuskohteiksi 

rajattiin Tampereen Raitiotieallianssi ja Helsingin Kruunusillat raitiotiehankkeet. Tahtituo-

tannon soveltuvuutta tutkittiin tapaustutkimuksessa Raitiotieallianssin yksittäisen katu-

alueen osalta ja siinä toteutuvissa rakennusaiheissa. Tarkempaa tahtisuunnittelua suun-

niteltiin yksittäisen rakennusvaiheen osalta, joka oli raitiotien alus- ja päällysrakenne. 

Tämän diplomityön tutkimuskysymykset olivat: 

1. Soveltuuko tahtituotanto raitiotiehankkeen tuotannonsuunnitteluun ja -ohjauk-
seen?  

2. Mitä edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia on tahtituotannon käyttöönotolla? 

3. Millainen prosessi toimii parhaiten tahtisuunnittelussa ja millaisia johtamiskäytän-
töjä tahtituotanto vaatii? 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineistot 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena, eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineis-

tonkeruumenetelmänä käytettiin raitiotieprojektien toimihenkilöille pidettyjä puolistruk-

tuurisia teemahaastatteluita. Haastatteluiden teemat liittyivät tapaustutkimuskohteen 

työmaa-aikataulutuksen nykytilaan sekä tahtituotannon käyttöönoton edellytyksiin, haas-

teisiin ja mahdollisuuksiin. Työmaa-aikataulutuksen nykytilaa tutkimalla pohjustettiin tah-

tituotannon käyttöönoton ongelmia ja selvitettiin tutkimusaiheen lähtötietoja aiheen viite-

kehykseksi. Tahtituotannon käyttöönoton edellytysten, haasteiden ja mahdollisuuksien 

avulla muodostettiin käsitys tahtituotannon tunnettavuudesta ja tutkittavasta ongelmasta. 
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Teemahaastatteluista kerätyn aineiston pohjalta tutkimustulokset dokumentoitiin ja esi-

tettiin tutkimuksessa. 

Haastattelututkimuksen perusteella tunnistettuihin tahtituotannon haasteisiin pyrittiin löy-

tämään ratkaisu kehittämällä tutkimuksessa esitetty ratkaisumalli. Ratkaisumallin laati-

misella pyrittiin selvittämään tahtituotannon käytäntöön soveltamisen mahdollisuuksia. 

Ratkaisumalli on kehitetty retrospektiivisenä tapaustutkimuksena Raitiotieallianssin 

hankkeeseen kuuluvalle katuosuudelle. Tapaustutkimuksen rakennuskohde rakennettiin 

vuosina 2017-2019, joten se oli valmis ennen tämän tutkimuksen toteuttamista. Ratkai-

sumalli pohjautuu tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitettyyn tahtituotannon teori-

aan. Ratkaisumallin tekemisessä hyödynnettiin tutkimuksen tekijän työkokemusta, tee-

mahaastatteluiden yhteydessä ratkaisumallista saatua palautetta ja projektin sisäistä ai-

neistoa, kuten etukäteen laadittuja aikatauluja, suunnitelmia ja selostuksia. Tutkimuk-

sessa haastatteluiden ja ratkaisumallin pohjalta on pohdittu ja ehdotettu tahtituotannon 

käyttöönottoon sopivia päivittäisohjauksen johtamiskäytäntöjä ja -rutiineja. 

Tutkimuksen aineistona käytettiin tutkimuksen aihepiiriin liittyvää kirjallisuutta, teema-

haastatteluita sekä YIT Suomi Oy:n ja Raitiotieallianssin sisäistä materiaalia. Sisäistä 

materiaalia olivat muun muassa selostukset, suunnitelmat, aikataulut ja asiantuntijalau-

sunnot.  

1.4 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimusraportti koostuu seitsemästä luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto. Toisessa 

luvussa käsitellään tahtituotannon teoriaa kirjallisuuskatsauksena.  Kirjallisuuskatsauk-

sen avulla luodaan viitekehys Lean-periaatteiden, tuotannon virtautuksen ja tahtituotan-

non aihepiiriin. Kolmannessa luvussa taustoitetaan raitiotierakentamisen aikataulutuk-

seen liittyviä välttämättömiä käsitteitä ja infrahankkeen erityispiirteitä. Samassa luvussa 

taustoitetaan tapaustutkimuksen raitiotiehankkeen lähtötilannetta sekä raitiotien alus- ja 

päällysrakenteen rakennusvaihetta. Neljännessä luvussa käsitellään haastattelututki-

muksen toteutuksen menetelmät ja haastatteluiden tulokset. Viidennessä luvussa on esi-

tetty tutkimusongelmien perusteella laadittu ratkaisumalli ja arvioitu sen toimintaa, haas-

teita ja toteutettavuutta. Kuudennessa luvussa on esitetty tahtituotannon käyttöönotta-

miseen soveltuvia johtamiskäytäntöjä pohdintoina. Seitsemännessä luvussa on esitetty 

yhteenvetona tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja johtopäätökset sekä jatkotutkimus-

ehdotukset. 
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2. TAHTITUOTANNON KIRJALLISUUSKATSAUS 

2.1 Lean 

Lean-ajattelu ja toiminnanohjausfilosofia on saanut alkunsa Japanissa Toyotan autote-

ollisuudesta. Lean-ajattelu pohjautuu Taiichi Ohnon kehittämään ainutlaatuiseen Toyota 

Production System (TPS) -järjestelmään, jonka avulla yritys on noussut yhdeksi maail-

man suurimmista autovalmistajista. Lean-ajattelun tavoitteena on luoda toimivaan tuo-

tantoympäristöön perustuva tuotantosysteemi. Toyotan kilpailijoihin verrattuna tehok-

kaammat toimintatavat alkoivat kiinnostaa länsimaisia yrityksiä ja tutkijoita 1980-luvusta 

lähtien. Lean on hyvin laajasti levinnyt nykyinen useiden eri toimialojen yritysten omak-

suma toimintamalli. (Liker 2004) 

TPS-järjestelmä sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Japanissa oli pulaa 

resursseista, kuten raaka-aineista, teknologiasta ja koneista. Tuotantojärjestelmän te-

hokkuuden tuli siis perustua uudenlaisiin arvoihin perinteisen massatuotannon sijasta 

kilpailukyvyn mahdollistamiseksi. Yrityksen tuli keskittyä asiakkaiden tarpeiden täyttämi-

seen. (Modig & Åhlström 2016) Uusi tuotantojärjestelmä perustui tuotannon jatkuvaan 

virtaamaan, asiakkaan arvostamiseen ja hukan poistamiseen valmistusprosessissa. 

Tuotantojärjestelmässä hukkana pidetään asiakkaalle arvoa lisäämätöntä työtä, kuten 

turhaan käytettyä tuotantoaikaa ja materiaaleja. Toyotan tuotantojärjestelmän päämää-

ränä on lyhyempi tuotteen valmistusaika ja kustannusten säästäminen poistamalla turhia 

ja tuottamattomia toimintoja jokaisessa tuotteen valmistuksen vaiheessa. (Liker 2004) 

Ohnon mukaan tuotteen valmistuksen hukka voidaan määrittää tutkimalla valmistuksen 

aikajanaa, joka alkaa asiakkaan tekemästä tuotteen tilauksesta ja päättyy maksun vas-

taanottamiseen valmiista tuotteesta. Koko valmistusprosessin aikajanaa lyhennetään 

poistamalla siitä arvoa lisäämätöntä tuotantoaikaa eli hukkaa. (Ohno 1988) 

Taiichi Ohnon oppilas Fujio Cho kehitti kuvassa 1 esitetyn niin kutsutun Toyota talon 

kuvastamaan tuotantojärjestelmän teoriaa. Talosta on useita erilaisia versioita eri kirjal-

lisuuslähteissä, mutta sen periaate on kaikissa sama. Talo kuvastaa järjestelmää hyvin, 

koska rakenteena talo voi toimia vain, kun sen kaikki rakenneosat, kuten perustukset, 

seinät ja katto toimivat yhdessä ja ovat kestäviä. Heikoin lenkki heikentää koko järjestel-

män. Talon kattona pidetään yrityksen päämäärää ja tahtotilaa tuottaa asiakkaalle mah-

dollisimman hyvä tuote eli arvoa. Tavoitteena on tuotteelle paras laatu, matalin hinta, 

lyhin läpimenoaika, paras turvallisuus ja korkein moraali. Arvoa pyritään tuottamaan ly-

hentämällä tuotannon virtausaikaa ja eliminoimalla hukkaa. Seinät ja pilarit ovat TPS-
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järjestelmän työkaluja, joilla vaikutetaan tuotantolinja toimintaan. Talon perustukset ku-

vaavat tuotantojärjestelmän periaatteita. (Liker 2004)  

 
Kuva 1. Toyota Production System -talo (mukailtu, Liker 2004, s.48). 

Leanin toimintaa ohjaavat arvot ja periaatteet, jotka muodostavat yrityksen toimintakult-

tuurin. Leanin perustana on asiakkaiden ja työntekijöiden kunnioitus. Hukkaa poistetaan 

käyttämällä työntekijöiden tietoa ja pyritään selvittämään tuotantoa hidastavien käytän-

töjen syyt. Työntekijöitä arvostetaan ja heille annetaan enemmän vastuuta. Lean mah-

dollistaa työntekijöiden luovuuden prosessien parantamiseen ja yrityksessä panostetaan 

yksilöiden jatkuvaan kehitykseen. Yhteistyöhön rohkaistaan ja maksimoidaan yksilön ja 

tiimin suoritukset. (Modig & Åhlström 2016) Tuotannonaikaiset virheet havaitaan ja nii-

den juurisyyt selvitetään aikaisessa vaiheessa. (Womack et al. 1990) Ongelmia pidetään 

tuotannon kannalta myös myönteisenä asiana, sillä ne mahdollistavat perustan jatku-

valle tuotannon kehittämiselle ja parantamiselle. Virheitä ei saa päästä asiakkaalle asti, 

joten niitä aiheuttavat ongelmat tulee poistaa prosessista. (Modig & Åhlström 2016) 

Muita arvoja ovat haasteisiin tarttumisen henki, itsensä jatkuva kehittäminen ja tiimityö. 

Arvojen noudattamisella saavutetaan paras tuote ja palvelu. (Liker 2004)   
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Lean-ajattelun viisi periaatetta ovat: 

1. Asiakkaan käsittämän arvon määrittely 

2. Arvovirtausten tunnistaminen 

3. Arvovirtauksen luominen 

4. Imuohjauksen toteutus 

5. Jatkuvaan täydellisyyteen pyrkiminen (Liker 2004; Womack & Jones, 1996). 

 

Lean-ajattelun tulee alkaa tietyn tuotteen arvon tarkasta määrittelystä aina suoraan asi-

akkaan näkökulmasta. Asiakas määrittää kysynnän haluamansa tuotteen laadulle, mää-

rälle ja ominaisuuksille, joiden perusteella tuotteen hinta asetetaan sopivaksi. Väärän 

tuotteen tarjoaminen asiakkaalle on myös hukkaa. Arvovirtauksessa pyritään tunnista-

maan arvoa tuottavia toimia ja karsimaan ylimääräistä hukkaa pois. Tuotanto virtaute-

taan käytännössä ja luodaan jatkuvatoiminen tuotantoprosessi. (Womack & Jones 1996)  

Imuohjauksella (Pull Production) tarkoitetaan tuotannon aloittamista vasta kysynnän 

syntyessä. Työvaiheiden ajoituksen suunnittelu ajatellaan tapahtuvan takaperin viimei-

sestä työvaiheesta ensimmäiseen. Takaperin ajattelussa tiedetään heti alkuun, mitä ja 

minkä verran työtä tarvitaan tuotteen valmistamiseen. Imussa tuotetaan osia ja palve-

luita, kun niitä tuotannossa tarvitaan ja vältytään turhilta varastointitarpeilta. (Liker 2004) 

Lean-ajattelu pitää sisällään menetelmiä ja työkaluja, joilla pyritään tuotannon paranta-

miseen. Just-in,time (JIT) ajattelu tarkoittaa oikean tuotteen ja määrän toimittamista juuri 

oikeaan aikaan. Just-in-Time-periaatteita ovat jatkuva virtaus, imuohjaus, standardisoitu 

työ ja tahtiaika. Menetelmällä pyritään karsimaan ylimääräinen työ ja vähentämään huk-

kamateriaalin syntymistä. (Womack & Jones 1996) Jidokalla tarkoitetaan ihmisavus-

teista automaatiota. Menetelmä kannustaa työntekijöitä itsenäisiin päätöksiin ja valtuut-

taa työntekijöitä pysäyttämään tuotannon, mikäli siinä havaitaan virheitä. Itsenäisellä 

päätöksenteolla lisätään vastuuta työntekijöillä, mikä edellyttää työntekijöiltä kokemusta 

työtehtävästä.  (García-Alcaraz et al. 2017) Kaizenilla tarkoitetaan jatkuvaa prosessin ja 

ihmisten kehittämistä. Kaizenilla pyritään hukan vähentämiseen ja työsuorituksen paran-

tamiseen, joka johtaa jatkuvan innovoinnin kannustamiseen. (García-Alcaraz et al. 2017) 

Heijunka tarkoittaa tuotannon tasoittamista. Tuotantonopeudesta pyritään tekemään 

mahdollisimman tasainen jatkuva virtaus. Epätasainen tuotanto aiheuttaa työvaiheiden 

kasautumista ja varastointitarvetta, mikä johtaa tuotannon hukkaan. (Liker 2004) 
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2.2 Virtaus 

Virtauksella tarkoitetaan arvoa tuottavan prosessin toteutumisen sujuvaa etenemistä. 

Jatkuvassa virtauksessa tuotteen valmistuksen prosessi voidaan jakaa useaksi peräk-

käiseksi vaiheeksi, jotka muodostavat valmistuksen osaprosesseja. (Womack & Jones 

1996) Työn virtauksen edetessä materiaali ja tieto muuttaa muotoaan prosessissa. Työn 

virtauttamisen etuja ovat tuottavuuden ja laadun parantuminen. (Koskela 2000) Tasai-

sella virtauksella tasoitetaan tuotantomääriä ja resursseja, jolla pyritään yhtäjaksoiseen 

tuotantoprosessiin (Kraemer et al. 2007). Virtauksella tavoitellaan tuotantomallia, jossa 

tuotteet ovat jatkuvasti työstettävänä ilman välivarastointia (Saari et al. 2018). 

Teollisen tuotannon perusperiaate on tehtävien pilkkominen osiin useamman resurssien 

työstettäväksi. Tuotannossa pilkottujen tehtävien työvaiheet toistuvat, mikä mahdollistaa 

prosessien tehostumisen ja kehittämisen. Virtausyksiköt ovat organisaation läpi virtaavia 

jalostettavia tuotteita. Niiden määritys vaihtelee toimialoittain, esimerkiksi teollisilla aloilla 

ne voivat olla tuotteita ja hoitoalalla potilaita. (Modig & Åhlström 2016) 

Tuotannossa resurssitehokkuudella tarkoitetaan yksittäisten resurssien mahdollisimman 

tehokasta hyödyntämistä. Tämä on perinteinen jo 200 vuotta käytössä ollut teollisuus-

alojen lähestymistapa tuotannonsuunnitteluun ja luonnollisin tehokkuustarkastelun läh-

tökohta. Resurssit muodostavat työryhmiä, joiden työtä on virtausyksiköiden jalostami-

nen. Työryhmien resurssitehokkuus saadaan laskemalla tuottavan työn osuus suh-

teessa työryhmien käyttämään aikaan.  Resurssitehokkaassa työssä varmistetaan, että 

työtä on aina tehtäväksi eikä siitä saa olla pulaa. Tämä johtaa keskeneräisten virtausyk-

siköiden määrän kasvamiseen. Työ etenee resurssien käytön eikä virtausyksiköiden eh-

doilla. Useiden virtausyksiköiden käsittely yksittäisellä resurssilla aiheuttaa kielteisiä vai-

kutuksia prosessin hallintaan. (Modig & Åhlström 2016) 

Virtaustehokkuuden painopisteenä on virtausyksikön saattaminen valmiiksi mahdollisim-

man sujuvasti ja nopeasti prosessin läpi. Virtaustehokkuus määritellään mittaamalla vir-

tausyksikön valmiiksi jalostamiseen käytettyä kaikkien työvaiheiden aikaa. Hyvä virtaus-

tehokkuus toteutetaan varmistamalla resurssi jokaista virtausyksikköä varten, pitäen vir-

tauksen käynnissä. Resurssitehokkuuden ja virtaustehokkuuden päätavoitteet ovat mo-

nesti ristiriidassa keskenään. Tuotannon kannalta optimitilanteessa molemmat käsitteet 

tukevat toisiaan ja tuotannon virtaus on nopeata samalla kun resurssien käyttö on teho-

kasta. Virtaustehokkuuden riskinä on resurssien matalampi käyttöaste verrattuna resurs-

sitehokkuuteen. Virtaustehokkuudella mahdollistetaan lyhyemmät läpimenoajat resurs-

sitehokkuuteen verrattuna.  (Modig & Åhlström 2016) Virtaustehokkuus ei välttämättä 

tarkoita, että resurssien työtehokkuus olisi korkea. Matala virtaustehokkuus kertoo, että 
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kyseisiä resursseja tehokkaammin käyttämällä virtausyksikkö voisi valmistua nopeam-

min. (Keskiniva et al. 2018) 

Läpimenoajalla tarkoitetaan virtausyksikön jalostamiseen kuluvaa aikaa prosessin alusta 

loppuun (Modig & Åhlström 2016). Prosessin läpimenoaika koostuu tuotteen valmistuk-

seen, tarkastuksiin, odotteluun ja siirtämiseen kuluvasta ajasta. Läpimenoaikaa pyritään 

lyhentämään vähentämällä prosessissa hukkaa. Yksinkertaistamalla prosessia voidaan 

läpimenoaikoihin vaikuttaa lyhentävästi, kuten työvirtausten aktiviteettien tiivistämisellä, 

tehokkaammilla suunnitteluratkaisuilla, esivalmisteisilla osilla ja käyttämällä standardi-

soituja osia. (Koskela 2000)  

John Little kehitti läpimenoajan laskentaan kaavan, jota kutsutaan Littlen laiksi. Littlen 

laki on esitetty kaavassa 1: 

𝑊𝐼𝑃 = 𝑇𝐻 × 𝐶𝑇          (1) 

 

Missä WIP (Work in Process) tarkoittaa keskeneräistä työtä, TH (Throughput) läpimenoa 

ja CT (Cycle Time) jaksoaikaa. Kaavassa keskeneräinen työ saadaan läpimenon ja jak-

soajan tulona. Kaavaa soveltamalla voidaan laskea suoraan läpimenoon kuluva jak-

soaika. (Hopp & Spearman 2008) 

Pullonkaulalla tarkoitetaan prosessin vaiheita, jotka rajoittavat prosessin virtausta pul-

lonkaulan tapaan. Prosessin läpimenoaika riippuu eniten prosessin vaiheesta, jonka jak-

soaika on pisin. Pullonkaulassa prosessin läpivirtaus on pienintä ja ne muodostavat jo-

noa ennen kyseistä prosessia ja lisäävät seuraavaan työvaiheeseen odotusaikaa. Pul-

lonkaulaksi muodostuneita työvaiheita voidaan eliminoida prosessia tehostamalla lisää-

mällä työvaiheeseen resursseja, työtä nopeuttamalla tai pilkkomalla työvaihetta useam-

paan osaprosessiin. Prosessin tehostaminen johtaa tyypillisesti uuden pullonkaulan 

muodostumiseen muussa työvaiheessa, joten jaksoajaltaan pisimmästä työvaiheesta on 

mahdotonta päästä eroon. Prosessin pullonkauloja aiheuttaa valmistuksen ennalta mää-

rätty työjärjestys ja virtausyksiköiden vaihtelevuus. (Modig & Åhlström 2016) 

Virtauksen satunnaisuus ja epävarmuus aiheuttaa prosessin vaihtelua. Vaihtelua ilme-

nee kaikissa tuotantosysteemeissä ja sillä on suuri merkitys tuotannon tehokkuuteen. 

Vaihtelun seurauksia ovat läpimenoaikojen piteneminen, menetetty tuotanto ja käyttä-

mätön tuotannon kapasiteetti. Virtaustehokkuutta voidaan parantaa siis vaihtelua vähen-

tämällä ja ennakoimalla. (Hopp & Spearman 2008) Vaihtelua voi ilmetä prosessiin loput-

tomista eri syistä, mutta vaihtelun syyt voidaan jaotella karkeasti kolmeen eri pääluok-

kaan, joita ovat resurssit, virtausyksiköt ja ulkoiset tekijät. Eri resursseilla on monesti eri 
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mittaisia käsittelyaikoja tai tuotannon koneet voivat mennä epäkuntoon aiheuttaen vii-

västyksiä. Ihmisten tekemän työn tehokkuus voi vaihdella suuresti muun muassa am-

mattitaidosta ja työntekijän motivaatiosta johtuen. Virtausyksiköissä voi olla eroja esi-

merkiksi laajuuden, laadun ja lähtötason välillä. Ulkoisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi 

virtausyksiköiden epätasainen kysyntä tai jonoutuminen aikaisemmissa prosesseissa. 

(Modig & Åhlström, 2016) Tuotannon vaihtelevuutta ja epävarmuutta voidaan tasoittaa 

käyttämällä puskureita. Puskureilla mahdollistetaan tuotannon jatkuvuus häiriöistä huo-

limatta. (Deschamps et al. 2015) 

Kuvassa 2 esitetty tehokkuusmatriisi kuvastaa hyvin tuotannon sujuvuutta vertaamalla 

resurssitehokkuutta ja virtaustehokkuutta keskenään. Matriisissa resurssitehokkuus on 

esitetty pystyakselilla ja virtaustehokkuus vaaka-akselilla. Matriisi muodostaa neljä osa-

aluetta, mihin yrityksen tuotanto sijoittuu. Oikea ylänurkka kuvastaa tuotannon ideaaliti-

lannetta, kun taas vasen alanurkka kuvastaa tuotantoa tehottomimmillaan. Sijoittumi-

seen vaikuttaa yrityksen toimintastrategia, minkä mukaan yritys pyrkii luomaan arvoa. 

Yrityksen tuotanto on parhaimmillaan, kun resurssitehokkuus ja virtaustehokkuus ovat 

hyvin käytössä. Pelkän resurssitehokkuuden käyttö todellisuudessa pitkittää läpimeno-

aikaa. (Modig & Åhlström 2016) 

 
Kuva 2. Tehokkuusmatriisi (mukailtu, Modig & Åhlström 2016). 
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2.3 Lean-ajattelu rakennusalalla 

Rakennusala on vanha ja perinteinen ala, joka on poikkeuksellinen tuotannon näkökul-

masta moneen muuhun tekniikan alaan verrattuna. Rakennushankkeiden arvoa heiken-

tää huono tuottavuus, suuri hukka, huono laatu ja heikko turvallisuustaso. Heikko tuotta-

vuus johtuu muun muassa tuotteiden monimutkaistumisesta ja alan kompleksisuudesta. 

Uusien tuotannonohjaustapojen jalkautuminen rakentamisprojekteihin on ollut hidasta 

alan muutoshaluttomuuden takia. Uudet tuotannonohjausmenetelmät ovat herättäneet 

alalla keskustelua 1990-luvulta lähtien ja työtavat ovat vähitellen muuttumassa. (Koskela 

1992) 

Teollisuudessa tuotteiden valmistaminen liukuhihnatuotannolla on tehokasta työvaihei-

den toistuvuuden takia. Tuotanto voidaan ositella yksittäisiin toistuviin prosesseihin, jol-

loin tuotanto etenee virtauksena ja mahdollistaa sarjatuotannon. Liukuhihnatuotannossa 

pystytään puuttumaan laadullisiin virheisiin tehokkaasti, parantamaan yksittäisten työ-

vaiheiden turvallisuutta ja keräämään tuotannollista tietoa työvaiheista eri mittausmene-

telmillä. Liukuhihnalla tuote kulkee työntekijöiden luokse, kun taas rakentamisessa työn-

tekijä kulkee rakennettavassa tuotteessa. (Koskela 1992) 

Rakennusprojekti koostuu kolmesta erityyppisestä perusvirtauksesta, joita ovat suunnit-

telu, rakennusmateriaalien valmistus ja rakennuksen valmistus. Yhdessä ne muodosta-

vat rakennusprojektin kokonaisvirtauksen. Rakennustuotannossa ja sen virtautuksen to-

teuttamisessa on lukuisia haasteita verrattuna teolliseen liukuhihnatuotantoon. Projek-

tien yksilöllisyys aiheuttaa haasteita, kun eri hankkeiden työtavoissa ei ole toistuvuutta. 

Kahta täysin identtistä rakennushanketta tuskin on olemassa. Etenkin suuret hankkeet 

ovat monimutkaisia ja haastavia hallittavia. Myös rakennuskohteiden ympäristö ja olo-

suhteet poikkeavat aina toisistaan.  Hankkeiden yksilöllisyys rajoittaa työvaiheiden tois-

toa ja prosessien jatkuvuutta, josta voisi oppia seuraavaa hanketta varten. Tiedon ke-

rääminen rakennushankkeissa on tyypillisesti haastavaa. Rakennustyömaan jatkuvasti 

muuttuva ympäristö on myös haaste tuotannolle. Työkohteet vaihtuvat tyypillisesti useita 

kertoja hankkeen edetessä. Työpisteiden jatkuva vaihtuminen rajoittaa rakentamisen vir-

tausta. Rakennushankkeita varten muodostetaan tyypillisesti väliaikainen organisaatio, 

jolloin osapuolten toimintatavat ovat toisilleen tuntemattomia, eikä vakiintuneita hyviä 

käytäntöjä ole ehtinyt muodostua. Työmaahenkilöstön vaihtuvuus hankkeilla on tyypilli-

sesti suurta, mikä rajoittaa kokemusperäisen sarjatuotannon mahdollisuutta hankkeilla. 

(Koskela 1992) 

Rakennusalan tuotantoprosessi muodostuu useiden eri toimittajien suorittamista osapro-

sesseista. Erityisesti suurissa rakennushankkeissa samalla työmaalla toimii useita eri 
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urakoitsijoita ja heidän aliurakoitsijoitaan. Rakentamisessa työ pirstoutuu monimutkai-

siksi tuotantoketjuiksi, joiden koordinointi on kokonaisuutena haastavaa. Kun työn vir-

taus koostuu useiden urakoitsijoiden ketjusta, turhaa aikaa kertyy helposti työvaiheiden 

välille. Eri urakoitsijoiden väliset sopimustekniset asiat ja niiden epäselkeys aiheuttaa 

myös haasteita hankkeiden läpiviennille. (Oakland & Marosszeky 2017)   

Tuotanto koostuu arvoa tuottavavasta toiminnasta ja arvoa tuottamattomasta toimin-

nasta, eli hukasta. Osaa arvoa tuottamattomasta toiminnasta pidetään kuitenkin arvon 

tuottamiselle välttämättömänä toimintana rakentamisessa. Esimerkiksi materiaalin kul-

jettaminen työkohteelle, työn suunnittelu ja mittaukset eivät tuota arvoa asiakkaalle, 

mutta ovat tarpeellisia työvaiheita itse arvoa tuottavan työn suorituksen kannalta. Kysei-

sillä toimilla voidaan myös välttää hukkaa prosessin myöhemmissä vaiheissa. (Koskela 

1992)  

Lean-ajattelussa pyritään tuottamaan enemmän vähemmällä ihmistyöllä, työvälineillä, 

ajalla ja työtilalla (Womack et al. 1990). Tuotantojärjestelmän kokonaiskapasiteetti on 

työn ja hukan summa, joten hukan poistaminen lisää järjestelmän tuotantokapasiteettia 

(Ohno 1998). Likerin mukaan Lean-ajattelussa suurimmat arvoa tuottamattomat hukat 

tuotteiden valmistuksessa ovat: 

1. Ylituotanto 

2. Odottelu 

3. Turha tavaroiden siirtely ja kuljetus 

4. Ylilaatu ja vääränlainen valmistustapa 

5. Ylivarastointi 

6. Tarpeeton liikkuminen 

7. Virheet tuotteen valmistuksessa 

8. Työntekijöiden luovuuden käyttämättömyys (Liker 2004). 

 

Ohnon mukaan valmistuksessa ylituotanto aiheuttaa eniten hukkaa. Ylituotanto aiheut-

taa tarvetta tuotteiden ylimääräiselle varastoinnille. (Ohno 1988) Ylituotanto johtaa myös 

tuotteiden laatuvirheisiin, kun tuotteet eivät mene suoraan jatkojalostukseen, missä virhe 

havaitaan. (Liker 2004) Rakentamisessa hukkaa aiheutuu suunnittelu- tai rakentamisai-

kaisista virheistä, josta seuraa purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Muita tyypillisiä 

hukkatekijöitä rakentamisessa on työvaiheiden välinen tai materiaalin odottelu, lukuisat 

tarkastukset, käyttämätön materiaali ja tavaran siirtäminen useaan kertaan huonon lo-

gistiikan takia. Alhainen työturvallisuus aiheuttaa myös hukkaa tuotannolle onnettomuuk-
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sien ja epäjärjestyksen muodossa. Myös käyttämätöntä työtilaa pidetään hukkana ra-

kennusalalla. Suunnitteluprosessissa hukkaa on tiedon odottelu ja uudelleen suunnittelu. 

(Koskela 1992) 

2.4 Last-Planner 

Last Planner systeemi (LPS) kehitettiin 1990-luvulla Yhdysvalloissa. Menetelmä on voi-

makkaasti yleistynyt Lean-rakentamisen työkalu tuotannonohjaukseen. (Koskela & Kos-

kenvesa 2003) Last Planner -menetelmä perustuu lyhyen aikavälin tuotannonsuunnitte-

luun ja ohjaukseen, jolla pyritään vastaamaan haasteisiin, joita on havaittu perinteisessä 

tuotannonohjauksessa. Rakennusaikataulut ovat perinteisesti pohjautuneet työntömeka-

nismin periaatteeseen, kun taas Last Planner -menetelmä pohjautuu virtauksen 

imuojaukseen, jonka tavoitteena on saada työtehtäviä valmiiksi seuraavan tehtävän tar-

peiden ja mahdollisuuksien mukaisesti. Aikataulutuksen lähtökohtana on suunnitella työ-

vaiheet käänteisessä järjestyksessä lopusta alkuun. Läpimenoajat lyhenevät, kun tehtä-

vien välistä jää pois tyhjää aikaa käyttämättömillä rakennuskohteilla. Resursseja saa-

daan näin kohdistettua tehokkaammin ja ennakoivasti tuotannon virtauksen edellyttä-

mällä tavalla. (Ballard 2000) 

Last Planner -menetelmää käytetään tuotannonsuunnitteluun rakennustyömailla ja 

suunnittelunohjaukseen. Last Planner tuotannonsuunnittelun pääpiste siirtyy perintei-

seen tuotannonsuunnitteluun nähden yleisaikatauluvaiheesta viikkoaikataulutasolle. 

Näin varmistetaan työtehtävien edellytykset, työn toteutuksen luotettavuus ja työn tehok-

kuus yksityiskohtaisemmin. Last Planner menettely perusajatuksena on yhdessä sopi-

minen ja yksittäisen urakoitsijan sitoutuminen viikkoaikataulussa ennalta määritetyn työ-

vaiheen suorittamiseen aikataulun mukaisesti. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011) 

Last Planner -menetelmällä pyritään varmistamaan, että kunkin työvaiheen kaikki edel-

lytykset ovat kunnossa, jotta seuraava työvaihe voidaan sujuvasti aloittaa. Tehtävät saa-

daan todennäköisemmin valmiiksi sovitussa viikkoaikataulussa, joka johtaa tuottavuu-

den kasvuun. Tuotannon ennustettavuus paranee ja peräkkäisten tehtävien aloitusväli 

lyhenee, mistä seuraa rakennusajan lyheneminen. Last Planner -menetelmän mahdol-

listaa työn tehokkaamman organisoinnin, kun hankkeen eri urakoitsijat laativat yhteistoi-

min aikataulua. Osapuolet saavat paremman käsityksen siitä, että mitkä työvaiheet tulee 

olla tehtynä ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Vaihe- ja viikkosuunnitelmien laa-

timiseen edellyttämä keskustelu ja yhdessä laatiminen parantavat luottamukseen perus-

tuvaa työilmapiiriä, jossa sitoutumisen täyttymiselle annetaan enemmän painoarvoa. 

(Koskela & Koskenvesa 2003) 
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2.5 Tahtisuunnittelu 

Tahtisuunnittelulla tarkoitetaan Lean-ajatteluun perustuvaa tahtipohjaista tuotannon-

suunnittelu- ja ohjausmenetelmää. Terminologiassa tahtissuunnitteluja jaetaan rakenta-

misessa kahteen päämenetelmään. Yhdysvalloissa kehitetty tahtiaikasuunnittelu (Takt 

Time Planning, TTP) on saanut alkunsa sairaalarakentamisessa Kaliforniassa. Menetel-

mällä saavutettiin pilottikohteen julkisivurakentamisessa noin 50 % läpimenoajan lyhen-

nys hankkeen alkuperäiseen tehtäväpohjaisesti laadittuun aikatauluun verrattuna. 

(Frandson et al. 2013) Toinen päämenetelmä on saksalainen tahtisuunnittelu ja tahti-

kontrolli (Takt Planning and Takt Control, TPTC). Menetelmän kehitti Karlsruhe Institute 

of Technologyn (KIT) tutkijaryhmä 2000-luvulla ja on ollut rakennustyömailla käytössä. 

Tahdin toimeenpanolla tuotantoprosessiin pyritään ylituotannon välttämiseen, läpime-

noajan lyhentämiseen ja tuotannon tasapainottamiseen. Muita tavoitteita ovat varastojen 

ja työvaiheiden välisen odotteluajan minimointi, logistiikan optimointi työn virtausta vas-

taavaksi ja työn tuottavuuden kasvattaminen. (Haghsheno et al. 2016)  

Tahtisuunnittelu perustuu Lean-ajattelun mukaisesti tuotantotahdin asettamisesta vas-

taamaan kysynnän tahtia. Suomessa tahtisuunnittelua kokeiltiin ensimmäisen kerran I.S 

Mäkinen Oy:n risteilyalusten hyttiremonteissa. Hyttiremonttien samankaltaiset työkoh-

teet eli hytit sisältävät hyvin paljon toistuvuutta, mihin tahtiajattelu soveltuu hyvin. Kokei-

lun tuloksena tuottavuus kasvoi, sekä keskeneräiset työt, laatuvirheet ja läpimenoaika 

vähenivät merkittävästi. Hyttiremonttien kautta tahtisuunnittelua on alettu soveltamaan 

myös rakennushankkeissa. Hyttiremontit ja rakennushankkeet vastaavat toisiaan jonkin 

verran, sillä molemmissa tuotteiden valmistaminen koostuu useista työtehtävistä, joilla 

on eri suorittaja. Molemmissa tilaa on rajallisesti, joten työvaiheiden ketjutus on välttä-

mätöntä, jolloin työntekijät liikkuvat tilasta tilaan valmistettavassa tuotteessa. Rakenta-

misessa toistuvuutta on esimerkiksi talonrakennuskohteessa samankaltaiset huoneet eri 

asunnoissa. (Heinonen & Seppänen 2016) 

Sana tahti on johdettu saksan kielisestä sanasta ’’takt’’, joka tarkoittaa rytmiä ja kadens-

sia. Niillä viitataan työvaiheiden väliseen säännölliseen vaiheittaiseen jatkuvuuteen. 

Säännöllisestä jatkuvuudesta muodostuu eri työvaiheiden virtaus. (Frandson et al. 2013; 

Tommelein 2017) Yhtenäisellä virtauksella pyritään tuottamaan arvoa prosessien jokai-

sessa vaiheessa tasaisella kestoajalla (Binninger et al. 2017). Tahtiaika tarkoittaa kunkin 

työvaiheen valmistumiseen ennalta määrättyä aikaa eri työvaiheiden välillä (Hopp & 

Spearman 2008). 

Tahtisuunnittelua on käytetty rakennusprojekteissa, jotka ovat hyvin toistuvia luonteel-

taan, kuten moottoriteissä, putkilinjoissa, pilvenpiirtäjissä ja omakotitaloissa (Linnik et al. 
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2013). Tuotannonsuunnittelussa haasteena koetaan se, että rakennushankkeet ovat 

hyvin yksilöllisiä, kompleksisia ja poikkeavat toisistaan ilman toistuvuutta. Eri 

rakennuskohteissa nähdään paljon uniikkeja rakenneratkaisuja, kuten erilaisia ja 

huoneita ja tiloja, joiden toisistaan poikkeavuuden takia toistuvuutta on vaikea havaita. 

Tahtisuunnittelun edellytyksenä on toistuvuuden tunnistaminen eri prosesseissa, joita 

voidaan tunnistaa osaprosessien työvaiheita pilkkomalla. Rakennettava kohde jaetaan 

pienempiin alueisiin ja ajanjaksoihin. Pienempiä osakokonaisuuksia tarkastelemalla 

toistuvuuden havaitseminen on helpompaa.  Prosessien toistuvuus mahdollistaa 

työsuoritusten optimoinnin, virtaustehokkuuden parantamisen ja työvaiheiden 

imuohjauksen hallinnan. (Dlouhy 2016; Lehtovaara et al. 2019) 

Tahtipohjainen tuotanto soveltuu hyvin teolliseen liukuhihnatuotantoon, kun valmistuk-

sessa käytetään toistuvia työvaiheita. Liukuhihnan nopeus määrittää hyvin havainnolli-

sesti kunkin työvaiheen valmistumiseen käytettävissä olevan ajan eli tahdin. Rakentami-

sen työvaiheet poikkeavat suuresti liukuhihnatyöstä työvaiheiden monipuolisuuden ja 

työn liikkuvan luonteen takia. Työn virtauttamisen edellytyksenä on työvaiheiden stan-

dardisointi. Työnsuunnittelussa on tunnistettava työvaiheet, joista muodostetaan tahteja. 

Tahdeista standardisoitu työ ei saa pitää sisällään suurta työvaiheiden vaihtelevuutta. 

Tahdeille tunnistetaan työn nopeus eli työmenekkiaika, missä ajassa työ etenee. (Oak-

land & Marosszeky 2017) 

Rakennusalalla Lean-tuotannolla tavoitellaan yksiosaista virtausta, jossa hankkeen yk-

sittäistä aluetta tai tilaa rakennetaan jatkuvasti koko tuotantoketjun läpi ilman ajallisia 

keskeytyksiä tai välivarastointia (Saari et al. 2018). Tahtituotannossa sovelletaan Lean-

ajattelun periaatteita, joilla pyritään järjestelmälliseen ja suunnitelmalliseen työn toteu-

tuksen organisointiin ja tuotannon virtauttamiseen (Rakennuslehti 2020). Tahtituotannon 

tavoitteena on tasainen, tasapainotettu ja ennakoiva työn jatkuva eteneminen läpi koko 

tuotantoketjun. Tahtituotannolla pyritään rakennusajan minimoimiseen hankkeen koko-

naisläpimenoaikaa lyhentämällä ilman yksittäisten työvaiheiden nopeuttamista. Tasai-

nen työvirtaus mahdollistaa rakennushankkeen hallitumman johtamisen ja koko proses-

sin jatkuvan optimoimisen. (Oakland & Marosszeky 2017)   

Tahtisuunnitelman laatimisen prosessivaiheet on tunnistettu rakennushankkeissa koke-

musperäisesti ja dokumentoitu tutkimuksissa. Vaiheiden avulla voidaan määrittää tahti-

suunnittelun mukaisesti etenevä rakennusprosessi. Tunnistetut vaiheet poikkeavat TTP 

ja TPTC -menetelmissä määrällisesti ja käsitteellisesti, mutta muodostavat samankaltai-

sen kokonaisuuden. TTP:ssä on tunnistettu kuusi eri vaihetta, kun taas TPTC:ssa on 12 
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eri vaihetta. Molempien menetelmien vaiheet on esitetty taulukossa 1. Taulukossa me-

netelmien väliset samankaltaiset vaiheet on esitetty samalla rivillä. (Binninger et al. 

2017**; Frandson et al. 2013*) 

Taulukko 1. TTP ja TPTC -menetelmien vaiheet. 

TTP* TPTC** 

1) Tiedon kerääminen 1) Toiminnallisten alueiden määrittäminen 

2) Työjärjestyksen määrittäminen 

2) Työalueiden määrittäminen 3) Yhden toiminnallisen alueen valitseminen 
tarkasteltavaksi kerrallaan 

4) Pienimmän toistuvan tilayksikön (SSU) 
määrittäminen alueelle  

3) Työvaiheiden järjestyksen määrittäminen 5) Työpakettien määrittely pienimmille toistu-
ville tilayksiköille 

4) Työvaiheiden keston määrittely 6) Työn kestojen laskenta työpaketeille 

7) Työpakettien yksityiskohtaisten työtehtä-
vien erittely 

8) Tahtiajan ja tahtialueen päättäminen 

5) Työn virtauksen tasapainottaminen 9) Tuotannon tasoittaminen 

10) Työpakettien yhdistely tahtiaikaan sopi-
vaksi  

6) Tuotantosuunnitelman laatiminen 11) Vaiheiden 3-6 tekeminen kaikille toimin-
nallisille alueille 

12) Tahtiaikataulun laatiminen 

 

Tahtisuunnittelu alkaa hankkeen funktionaalisten, eli toiminnallisten alueiden määritte-

lyllä. Alueiden perusteella määräytyy tehtävien alueiden rakennusvaihejärjestys, joka pe-

rustuu esimerkiksi loogiseen toteutettavuuteen tai tilaajan tarpeisiin. Toiminnalliset alu-

eet saattavat poiketa toisistaan laajuudessa tai työtehtävissä runsaasti, joten niihin jaka-

minen on tärkeätä rakennusvaiheiden toistuvuuden tunnistamiseksi. Määrittämällä ra-

kennusvaiheiden toteutuksen järjestys saadaan tuotantoprosessi kullekin toiminnalliselle 

alueelle. Toiminnallisia alueita tarkastellaan yksitellen ja alueelle määritetään pienin tois-

tuva tilayksikkö (Standard Space Unit, SSU). Pienimmän toistuvan tilayksikön kaikki työ-

tehtävät tunnistetaan ja niitä osittelemalla, yhdistelemällä ja pilkkomalla saadaan ai-

kaiseksi työpaketteja. Pienimmän toistuvan tilayksikön perusteella määräytyy kunkin työ-

tehtävän työmäärät, joiden avulla saadaan laskettua työn kesto optimoitujen resurssien 

ja tunnistettujen työmenekkien mukaisesti. Työn keston perusteella optimoidaan tah-

tialue ja tahtiaika. Tuotanto tasapainotetaan työpaketteja yhdistelemällä tai pilkkomalla, 

jotta tahtiaika ja -alue saadaan vakioitua mahdollisimman tarkasti. (Binninger et al. 2017) 

Tutkimusraportissa (Haghsheno et al. 2016) esitetyn teorian mukaan tahtiaika voidaan 

laskea kaavalla 2: 

𝑇𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎 =
𝑇𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑙𝑢𝑒[𝑚ää𝑟ä=𝑚2]×𝑇𝑦ö𝑚𝑒𝑛𝑒𝑘𝑘𝑖[

𝑎𝑖𝑘𝑎

𝑚ää𝑟ä
=

ℎ

𝑚2]  

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚ää𝑟ä 
     (2) 
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Kaava pitää sisällään tahtialueen mukaisen työmäärän, työmenekin ja työntekijöiden 

määrän. Laskennan tulokseksi saadaan työhön kuluva aika, eli työtehtävän kesto. 

(Haghsheno et al. 2016)  

Tahtiaika määrittää tahdin ajallisen pituuden, jolla jokaisen työryhmän on tarkoitus saada 

työnsä valmiiksi ennalta määritetyllä alueella. Tasainen tahtiaika tasapainottaa tuotan-

non virtausta ja alueiden valmistumista.  (Frandson et al. 2013) Teollisessa tuotannossa 

tahtiaika voidaan määritellä sekuntien tai minuuttien tarkkuudella, mutta rakentamisessa 

tyypillinen tahtiaikaan soveltuva jaksoaika on viikko työn laajuuden ja epävarmuuksien 

takia. Lyhyempää tahtiaikaa voidaan käyttää pienempien kokonaisuuksien mukaisissa 

rakennusvaiheissa. (Binninger et al. 2017) Tahtiajan pituuden määrittää tilaaja tai toi-

meksiantaja, jonka mukaan tuotannon tulisi vastata täsmällisesti tarvetta imuohjauksen 

periaatteen mukaisesti. Tahtiajalla määritetään kokonaisvaltainen etenemisvauhti, jolla 

kaikkien rakennusvaiheiden tulisi edetä. (Yassine et al. 2014) Tahtiajan pituuden voi 

määritellä esimerkiksi hitaimman ja työläimmän työpaketin mukaan, joka pisimmällä työ-

vaiheen kestollaan tahdittaa tuotantoa (Frandson et al. 2013). Pitkäkestoisin työpaketti 

saattaa aiheuttaa pullonkaulan tahtituotannolle (Yassine et al. 2014). 

Työpakettien tasapainottaminen on tuotannonsuunnittelun perusperiaate ja tärkeä osa 

Lean-ajattelua. Jokaisen työpaketin tulee noudattaa tahtiaikaa, mikä rytmittää tuotannon 

kulkua tasaiseksi ja ennustettavaksi. (Binninger et al. 2016) Peräkkäiset tahtiajat muo-

dostavat rakentamisen ajallisen syklin. Yksittäisten työtehtävien kestot poikkeavat toisis-

taan usein paljon, jolloin ne eivät sovi automaattisesti tahtiaikaan. Tuotantoa tasapainot-

tamalla työtehtävien kesto mitoitetaan yhtä pitkiksi, jolloin työpaketit etenevät samalla 

nopeudella. Kuvassa 3 on esitetty tuotannon tasapainottamisen keinojen periaate työ-

paketteja tasoittamalla. Työpaketteja voidaan optimoida esimerkiksi työntekijöiden mää-

rää lisäämällä tai vähentämällä, työpaketteja yhdistelemällä tai pilkkomalla, tai lisäämällä 

aikapuskureita työpaketteihin. (Haghsheno et al. 2016)  

 
Kuva 3. Työpakettien tasoittamisen keinot (Lean Production Expert 2012). 
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Aikapuskuri tarkoittaa tasaisessa prosessissa odotteluaikaa, mikä käytännössä tarkoit-

taa hukkaa. Rakennusalan tahtituotannossa aikapuskurit ovat kuitenkin välttämättömiä 

ja oikein käytettynä parantavat työn tehokkuutta. Ne toimivat varmuustekijöinä, joilla 

kompensoidaan ajalliset menetykset ennalta määrittelemättömissä tuotannon häiriötilan-

teissa. Tuotannonsuunnittelussa aikapuskureita sijoitetaan työpaketteihin työn keston 

perusteella. Aikapuskureita voidaan hyödyntää myös työvaiheiden edellytyksien ja olo-

suhteiden parantamiseen tai muiden työpakettien lisäresursoimiseen. (Dlouhy et al. 

2019) 

Yksittäisen työpaketin työn kesto ei saa ylittää tahtiaikaa. Tahtiaikaan sovitetuista työpa-

keteista muodostetaan vaunuja. Tahtiaikataulussa peräkkäiset vaunut muodostavat tuo-

tantojunan. Tuotantojunan vaunut etenevät tahtialueesta seuraavaan tahtisyklin mukai-

sesti. Tuotantojunan etenemistä ohjaa rakennustyömaan työnjohto. (Haghsheno et al. 

2016). Kuvassa 4 on esitetty periaatteellinen kuva tuotantojunasta. Junan vaunut edus-

tavat eri työlajeista koostuvia työpaketteja. Tuotanto etenee työvaiheiden edellyttämässä 

järjestyksessä tahtialueesta toiseen. (Saari et al. 2018) Tuotanto voidaan tasapainottaa 

käyttämällä niin sanottua tyhjää vaunua, joka toimii aikapuskurina (Dlouhy et al. 2019). 

 
Kuva 4. Tuotantojunan periaatekuva (Saari et al. 2018, s.36). 

Tahtisuunnittelussa esiintyy siis kolme parametria, jotka ovat tahtiaika, tahtialue ja työ-

paketit. Parametrien tulee olla tasapainossa, jotta tuotannon virtaus on sujuvaa. Para-

metrien välinen yhteys määrittää rakentamisen läpimenoajan. (Binninger et al. 2018) Ra-

kennushankkeen jatkuvan prosessin läpimenoaika voidaan laskea Nezvalin esittämällä 

kaavalla 3: 

𝐿ä𝑝𝑖𝑚𝑒𝑛𝑜𝑎𝑖𝑘𝑎 = (∑ 𝑇𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑙𝑢𝑒𝑛
𝑘=1 + ∑ 𝑉𝑎𝑢𝑛𝑢𝑛

𝑘=1 − 1) × 𝑇𝑎ℎ𝑡𝑖𝑎𝑖𝑘𝑎   (3) 
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Kaavassa esiintyy yhteenlasketut tahtialueet ja vaunut lukumääränä sekä vakioitu tahti-

aika ajan yksikössä. Kaavalla saadaan laskettua yksittäisen rakennusvaiheen tai koko 

rakennushankkeen läpimenoaika. (Binninger et al. 2018) 

2.6 Tahtisuunnittelun tasot 

Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja hallinta edellyttää projektin jakamista ja tar-

kastelua usealta eri tasolta, jossa jokainen taso edellyttää aikataulusuunnittelua eri tark-

kuudella (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustietosäätiö RTS 2016). Tahtisuunnitte-

lussa (TPTC) tuotannonsuunnittelu on jaettu kolmeen eri tasoon, joita ovat makro-, 

normi- ja mikrotaso. Tasot linkittyvät toisiinsa hierarkkisesti, eli rakentuvat edellisen ta-

son tiedon varaan. Tasoihin jakaminen helpottaa projektien johtamista ja toimii visuaali-

sena ja läpinäkyvänä johtamistyökaluna. Tasojen avulla määritetään niihin sopivat tah-

tiajat ja -alueet. Kuvassa 5 on esitetty kolmen tason menetelmän periaate ja sen tasojen 

välinen hierarkia. Aikatauluissa vaaka-akselilla esitetään tahtiaika ja pystyakselilla tah-

tialueet. (Dlouhy et al. 2016) Perinteisessä aikataulutuksessa vastaavia tasoja olisivat 

yleis-, rakennusvaihe-, ja viikkoaikataulu (Talonrakennusteollisuus ry & Rakennustie-

tosäätiö RTS 2016). 

Makrotaso, eli prosessianalyysi on rakennushankkeen karkein ja yleispiirteisin tahtisuun-

nittelutaso. Hanketta tarkastellaan koko projektin tai suurissa hankkeissa sen osan, ku-

ten lohkon näkökulmasta. Tarkastelussa voidaan ottaa huomioon myös muut projektit, 

kuten rinnakkaishankkeet. (Dlouhy et al. 2016) Tahtisuunnittelua tehdään tilaajan tavoit-

teiden ja tarkoitusperien mukaisesti. Makrotasolla pyritään hahmottamaan tarvittavien 

prosessien ja tahtialueiden lukumäärää, joita tarvitaan rakentamisen keston ja loogisen 

 
Kuva 5. Periaatekuva kolmen tason menetelmästä (Dlouhy et al. 2016, s.17). 
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toteutettavuuden arvioinnissa. Prosessianalyysin toteuttaminen on mahdollista vähäisillä 

suunnittelutiedoilla, mikäli rakennushanke perustuu kokemusperäiseen vakioituun tuo-

tantoprosessiin. (Lehtovaara et al. 2019) 

Makrotasolla rakennushanke jaetaan eri toiminnallisiin alueisiin. Toiminnallisten alueiden 

avulla määritetään hankkeen rakennusvaiheet. Toteuttaminen suunnitellaan hankkeen 

loppupäästä imuohjausperiaatteella, jonka perusteella määräytyy hankkeen keskeisim-

mät osapuolten väliset virstanpylväät. Niiden perusteella pystytään optimoimaan raken-

nusvaiheiden työjärjestys ja rajapinnat, joiden avulla selvitetään eri osapuolten väliset 

riippuvuudet ja mahdolliset työvaiheiden yhteentörmäykset. Samankaltaisten aiemmin 

toteutettujen hankkeiden dataa ja kokemustietoa voidaan hyödyntää eri toiminnallisten 

alueiden suunnittelussa. Prosessianalyysin lopputuloksena syntyy hankkeen geneerinen 

projektirakenne sekä käsitys hankkeen vaiheistetuista luovutuksista ja yhteinen visio 

hankkeen läpiviemiseksi. Kuvassa 6 on esimerkinomaisesti talorakennuskohde jaettuna 

toiminnallisiin alueisiin. (Dlouhy et al. 2016) 

 

Kuva 6. Rakennuskohteen jakaminen toiminnallisiin alueisiin (Dlouhy et al. 
2016, s.19). 

Normitasolla määritetään makrotasoon pohjautuvan tarkennettu tahtisuunnitelma raken-

nusvaiheiden tasolla. Toiminnallinen alueen rakentaminen jaetaan tahtialueisiin, ja nii-

den perusteella pienimpiin toistuviin tilayksiköihin (SSU). Pienimmät toistuvat tilayksiköt 

määritetään valmistusominaisuuksien mukaan ja ne voidaan valmistaa valmiiksi riippu-

matta toisistaan. Pienimpien toistuvien tilayksiköiden perusteella määritetään rakennus-

prosessin kaikki työtehtävät. Työtehtävistä muodostetaan työpaketteja, joista muodostuu 

tahtiaikataulun vaunuja.  Tilayksiköiden ja työmenekkien perusteella optimoidaan kunkin 

työtehtävän kesto ja tahtialueen koko. (Dlouhy et al. 2016) 
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Yksittäisellä tahtialueella voi työskennellä vain yksi työryhmä kerrallaan. Työryhmille on 

mitoitettu yksi tahti kutakin aluetta kohti, jonka aikana kunkin työpaketin työt tulisi saada 

valmiiksi. Tahtialueet ja työpaketit tulisi optimoida tasaisesti, jotta työvaiheiden tasainen 

eteneminen on mahdollista samassa tahtiajassa. Normitason tahtiaikataulu muodostuu 

yhdistelemällä peräkkäisiä vaunuja tuotantojunaksi. Tuotantojuna etenee tahtialueiden 

välillä tahtisyklin mukaisesti. Työryhmät etenevät seuraavaan alueeseen vapauttaen 

edellisen alueen eri työryhmän käyttöön, jolloin rakennuskohteen työvaiheet toteutuvat 

ja toistuvat peräjälkeen rakennuskohteilla. Rakentamisen työvaiheet suunnitellaan ja 

ketjutetaan tarkasti niin, että rakennuskohteiden tyhjänä pitäminen ja hukka karsiutuu 

mahdollisimman tehokkaasti.  (Haghsheno et al. 2016) 

Kuvassa 7 on esitetty esimerkinomainen talorakennustyömaan valmis normitason tah-

tialuejako tasokuvassa sekä tahtiaikataulu. Normitason tahtisuunnitelmilla ohjataan ja 

seurataan työmaan viikoittaista etenemistä. Normitason tahtisuunnittelusta saatua tietoa 

työvaiheiden suorituksista voidaan käyttää apuvälineenä makrotason suunnitelmissa. 

(Dlouhy et al. 2016)  

 

Kuva 7. Valmis tahtialuejako ja normitason tahtiaikataulu (Dlouhy et al. 2016, 
s.20). 

Mikrotaso on tarkin tahtisuunnittelun tasoista. Se käsittää yksityiskohtaisen aikataulu-

suunnittelun normitason työpakettien suorittamiseksi tahtialueilla. Mikrotason tahtisuun-

nitelmilla ohjataan päivittäistä rakennustuotantoa. (Dlouhy et al. 2016) Työpakettien si-

sällöt tarkennetaan työmaanjohdon ja työntekijöiden nokkamiesten kesken. Mikrotason 

tarkoituksena on luoda keskusteleva yhteistoiminnallinen ilmapiiri ja kuunnella rakenta-

misen ammattilaisten kehitysideat toiminnan edistämiseksi. (Frandson et al. 2013) Mik-

rotason työsuoritusten dokumentoinnista saadaan taas tietoa normitason tahtisuunnitte-

luun. (Dlouhy et al. 2016; Saari et al. 2018) Rakennushankkeen työvaiheiden välinen 

hierarkia on esitetty kuvassa 8. Tuotantoprosessi voidaan jakaa rakennusvaiheiksi, joita 

taas voidaan jakaa työpaketeiksi ja edelleen työvaiheiksi. 
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Kuva 8. Työvaiheiden välinen hierarkia. 

Tuotannonsuunnittelun näkyvänä lopputuloksena saadaan tuotannon aikataulu. Aika-

taulu on toteutussuunnitelman esitysmuodon visuaalinen kokonaisuus ja sitä käytetään 

läpinäkyvänä tuotannonohjauksen apuvälineenä. Aikataulun tarkkuustaso toteutetaan 

käyttötarkoitukseen sopivaksi sekä tavoitteeltaan realistiseksi. (Koskenvesa & Sahlstedt 

2011) Aikataulun tarkempaan laadintaan saadaan tietoa työntekijöiltä, jotka tietävät työ-

tehtävien suorittamiseen vaaditun ajan ja mahdollisesti vaihtoehtoisia työtapoja työteh-

tävän suorittamiseen. Yhteistyönä laaditun aikataulun noudattamiseen on helpompi kaik-

kien rakennushankkeen osapuolten sitoutua. (Frandson et al. 2013) 

Kuvassa 9 on esitettynä esimerkki yksinkertaisen tahtiaikataulun esitysmuodosta. Tahti-

aikataulussa tahtialueet ovat esitettynä ajan funktiona. Vaaka-akselilla on esitettynä ai-

kataulun ajallinen dimensio tahtiaikarakenteena. Pystyakselilla on esitettynä aikataulun 

sijainnillinen dimensio tahtialuerakenteena. Työpaketeista koostuvat eri vaunut on esi-

tetty eri väreillä. Jokaiselle vaunulle on varattu tahtiajan verran aikaa saada tahtialue 

valmiiksi. Vinottaisena projektiona voidaan seurata vaunujen etenemistä ja tahtialueiden 

valmistumista. (Linnik et al. 2013) 
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Kuva 9. Esimerkki tahtiaikataulun esitysmuodosta (mukailtu, Linnik et al. 2013). 

2.7 Tahtikontrolli 

Tahtikontrollilla tarkoitetaan tahtituotannossa pienimmän tason, eli mikrotason tuotan-

nonhallintaa. Se pitää sisällään työmaalla tapahtuvan päivittäisen rakentamisen johta-

mistyön ja siihen liittyvät eri aktiviteetit. (Binninger et al. 2017) Tahtikontrollilla hallitaan 

tahtituotantoa tarkasti lyhyellä aikavälillä. Tahtikontrollin tavoitteena on työpakettien si-

sällön valmiiksi saattaminen tahdin lopussa. Päivittäisellä ohjauksella mahdolliset työtä 

edistämättömät häiriötekijät ovat havaittavissa jo aikaisessa vaiheessa. Häiriötekijöihin 

pystytään puuttumaan ajoissa ja prosessia pystyään kehittämään jatkuvasti häiriöiden 

välttämiseksi jatkossa. Häiriöiden takia työpaketteihin sisällytetään puskureita. Tahtiai-

katauluun voidaan sijoittaa myös tyhjiä vaunuja, joiden avulla valmistetaan tarvittaessa 

aikataulusta jäljessä olevia työpaketteja valmiiksi. Jatkuvalla kehittämisellä tahtiaikatau-

lua voidaan hienosäätää toimivammaksi. Tahdin toteumaseurannasta saadaan tietoa to-

dellisista työtehtäviin kuluvista menekkiajoista. (Haghsheno et al. 2016) 

Tahtien etenemistä seurataan päivittäin järjestettävillä päivittäisjohtamisen palavereilla, 

joiden kesto on noin 15 minuuttia. Säännöllisillä palavereilla seurataan ja dokumentoi-

daan tahtialueen reaaliaikaista tehtävien toteutumista mikrotasolla. Myös työntekijöiden 

tarpeita, kehitysideoita ja havaittuja ongelmia käsitellään palavereissa. (Dlouhy et al. 

2016). Palavereissa tahtiaikataulun seurantaa toteutetaan tahtikontrollitaulun avulla ja 

siihen osallistuvat työn toteutuksesta vastaavat henkilöt. Tahtikontrollitaulut tuovat seu-

rantaan visuaalisuutta ja läpinäkyvyyttä palaverin eri osapuolille. Toteutuksesta vastaa-

vat osapuolet sitoutetaan tuotantomalliin yhteisellä työnkulun suunnitteluun osallistami-

sella. Osapuolet saavat tietoa muiden työpakettien etenemisestä, mikä edistää tahtituo-

tannon koordinointia. (Binninger et al. 2017) 

 

 

 

Tahtiaika

TA 1 TA 2 TA 3 TA 4 TA 5 TA 6 TA 7

Alue 1 Vaunu 1 Vaunu 2 Vaunu 3 Vaunu 4

Alue 2 Vaunu 1 Vaunu 2 Vaunu 3 Vaunu 4

Alue 3 Vaunu 1 Vaunu 2 Vaunu 3 Vaunu 4

Alue 4 Vaunu 1 Vaunu 2 Vaunu 3 Vaunu 4

Alue 5 Vaunu 1 Vaunu 2 Vaunu 3

Ta
h
ti
al
u
e
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Artikkelikirjoituksen (Binninger et al. 2017) mukaan päivittäisjohtamisen palavereissa lä-

pikäytäviä työn edellytyksiä ovat: 

1. Työntekijöiden lukumäärä per työpaketti 

2. Koneiden lukumäärä 

3. Suunnitellun tahdin toteuma-aste 

4. Tunnistetut laatuvirheet 

5. Turvallisuustiedot, onnettomuuksien määrä ja turvallisuusmääräysten rikkomi-
nen 

6.  Työn keskeytys- ja häiriötilanteet 

7.  Järjestys ja siisteys työkohteella (Binninger et al. 2017). 

 

Muita tunnistettuja työn aloittamisen edellytyksiä ovat muun muassa suunnitelmien val-

mius, materiaalit ja työkalut. Työn edellytyksiin vaikuttaa myös ulkoiset olosuhteet, kuten 

vallitsevat sääolosuhteet. Edellisten työtehtävien tulee olla valmiita vaaditussa laadussa 

ennen uuden työtehtävän alkamista. Päivittäisjohtamisessa työn virheitä ja häiriötilan-

teita dokumentoimalla voidaan tuotantoprosessia kehittää. (Holm et al. 2019) Kuvassa 

10 on esitetty esimerkki päivittäisjohtamisen palaverista ja tahtikontrollitaulusta (Dlouhy 

et al. 2016). 

 

Kuva 10. Päivittäisjohtamisen palaveri ja tahtikontrollitaulu. (Dlouhy et al. 2016, 
s.20). 
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3. RAITIOTIERAKENTAMISEN TAUSTOITTAMI-
NEN 

3.1 Infrahankkeen erityispiirteitä 

Infrarakentamisella tarkoitetaan infrastruktuurin, eli yhteiskunnan toiminnalle, tuotan-

nolle ja taloudelliselle kehittymiselle välttämättömien palveluiden rakentamista. Tällaisia 

palveluita ovat muun muassa tie-, rautatie, lento-, energia- ja tietoliikenneverkkojen ra-

kentaminen. Infrahankkeet ovat pääasiassa maa-, vesi-, ja kalliorakentamista, mutta nii-

hin kuuluu myös rakennuksia ja rakenneteknisiä rakenteita, kuten sillat, teollisuusraken-

taminen sekä sähkö- ja tietoliikenneyhteydet. Infrahankkeet ovat tyypillisesti suuria, kal-

liita, pitkäkestoisia ja usein teknisesti monimutkaisi. Infrahankkeita ovat karkeasti uusin-

vestoinnit sekä nykyisten kohteiden parannushankkeet. (Lindholm & Junnonen 2012) 

Suurinta osaa infrahankkeista rakennutetaan julkisen sektorin, kuten valtion ja kuntien 

toimesta ja rahoitetaan julkisin varoin. Julkisilla varoilla toteutettavien hankkeiden käyn-

nistäminen edellyttää monesti poliittista päätöksentekoa. Infrahankkeiden hyödyllisyyttä 

perustellaan yhteiskunnan toimintojen sekä infrastruktuurin tarjoamien muutosten tar-

peellisuudella. Infrahankkeen kannattavuutta arvioidaan hyöty-kustannusanalyysillä, 

jota voidaan käyttää perusteena hankkeiden rakentamiselle. Hankkeet ovat kompleksi-

sia lukuisien eri toimijoiden ja rakennusvaiheiden takia. Infrahankkeet vaikuttavat voi-

makkaasti elinympäristöön, joten useat eri sidosryhmät ovat kiinnostuneita hankkeen si-

sällöstä omien intressiensä takia. Kaikkien osapuolten intressit eivät ole yhteensovitet-

tavissa päätöksentekoprosessissa, vaan asetettujen tavoitteiden lopputulos on aina 

kompromissi. Infrahankkeen katsotaan olevan laadukas, mikäli sille asetetut tavoitteet 

täyttyvät. (Lindholm & Junnonen 2012) 

Infrahankkeen osittelulla tarkoitetaan hankkeen jakamista pienempiin osiin. Osittelulla 

muodostetaan hankkeen eri kokonaisuuksista monitasoinen hierarkkinen järjestelmä. 

Osittelu toimii projektijohtamisen apuvälineenä, kun hankkeen eri osat voidaan selkeästi 

vastuuttaa eri tasoilla suunnittelussa, rakentamisessa ja valvonnassa. Osituksen tavoit-

teena on luoda edellytykset hankkeen ajalliselle ohjaukselle jakamalla hankkeen aika-

taulut erillisiksi osa-aikatauluiksi niiden keskinäisten riippuvuussuhteiden mukaisesti. 

(Lindholm & Junnonen 2012) 

Osittelu toteutetaan kahdessa vaiheessa, joita ovat perusosittelu ja jatko-osittelu. Perus-

osittelu tehdään hankkeen alussa kuvaamalla hankkeen pääosien sisältö. Perusosittelun 
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tasoja ovat hankeosa, tuoteosa, rakennusosa ja panos. Hierarkkisia tasoja väylähank-

keessa ovat esimerkiksi pääväylä, silta, sillan osa ja muottityö. Kuvassa 11 on esitetty 

hankkeen osittelun periaatteellinen runko. Perusosittelu tehdään hankenimikkeistön mu-

kaisesti. Jatko-osittelulla tarkoitetaan projektin ohjauksen tehtäväjakoa. Jatko-ositte-

lussa projektin vastuut jaetaan esimerkiksi hankintoihin, vastuualueisiin ja kustannusten 

hallintaan. (Lindholm & Junnonen 2012) 

 

 

Kuva 11. Hankkeen osittelun periaatteellinen runko (Rakennustietosäätiö 2015, 
s.11). 

Suurilla infrahankkeilla ei ole ajallista optimikestoa, vaan hankkeiden realistinen tavoite-

kesto voidaan asettaa tuotantonopeuden perusteella. Tuotantonopeuteen vaikuttaa 

massatalouden suunnitteluratkaisut, joten hankkeen nopeuttaminen edellyttää resurs-

sien lisäystä. Hankkeen läpimenoajan lyhentämiseen voidaan vaikuttaa jakamalla työ-

maa lohkojen avulla pienempiin osakokonaisuuksiin. Lohkot muodostetaan esimerkiksi 

eri rakennusvaiheiden toteutuksessa tarvittavien toimintayksiköiden ja osaurakoiden, 

massatalousalueiden, maantieteellisen jaon tai rahoitustekijöiden perusteella. Työt voi-

vat edetä samanaikaisesti eri lohkoissa.  (Keskiniva et al. 2018)  

Nimikkeistöjärjestelmällä tarkoitetaan rakennushankkeen eri osien yhtenäistä nimeämis-

käytäntöä. Nimikkeistö on hankkeen osittelua varten tehty standardoitu käytäntö raken-

nushankkeen eri osapuolten, kuten suunnittelijoiden, rakennuttajien ja urakoitsijoiden vä-

liseen sekä sisäiseen tiedonvaihtoon. Standardoitu nimikkeistö kattaa eri rakennusosien 

yhtenäisen nimeämiskäytännön ja määrämittausohjeen. Yhtenäinen nimikkeistö mah-

dollistaa tiedonvaihdon kehittämisen ja käyttöönoton alalla, esimerkiksi kustannus- ja 

työmenekkitietojen laadinnassa. Yhtenäistä nimikkeistöjärjestelmää tarvitaan muun mu-

assa sopimuksissa, kustannuslaskennassa ja resurssitarpeiden määrittämisessä. Infra-

rakentamisessa käytetään Infra-nimikkeistöjärjestelmää. (Rakennustietosäätiö 2015)  



26 
 

 

Massatalous on oleellinen osa infrahankkeiden rakenteiden toteuttamisen tuotannon-

suunnittelua. Sillä tarkoitetaan kaivettavien ja siirrettävien maa- ja kalliomassojen käsit-

telyn suunnittelua ja hallintaa. Suunnitteluvaiheen massataloudessa vaikutetaan eniten 

hankkeessa käsiteltävien massojen määriin suunnitteluratkaisuilla, kuten tielinjan geo-

metrinen linjauksella ja tasauksella. Tuotantovaiheen massataloudella suunnitellaan ja 

hallitaan suunnitelmien mukaisten massojen siirrot ja käsittely. Rakentaja voi ottaa kan-

taa suunnitteluvaiheen massatalouteen suunnittelua ohjaamalla, jolloin suunnittelurat-

kaisuissa pystytään huomioimaan massansiirrot ja niiden aikataulutus. Massatalouden 

näkökulmasta optimitilanne on hyödyntää hankkeessa leikattavat massamäärät mahdol-

lisimman tehokkaasti hankkeen omiin massatarpeisiin suunniteltuihin rakenteisiin, jotta 

saavutetaan massatasapaino. Massataloudessa huomioidaan leikattavien massojen 

laadullinen kelpoisuus rakenteisiin käyttökohteiden mukaan. Massatalouden tavoitteena 

on mahdollisimman vähäiset siirrot, turhien siirtojen ja välivarastojen välttäminen sekä 

mahdollisimman lyhyet kuljetusmatkat.  Massatalouden kustannukset koostuvat toteutu-

neista siirretyistä määristä ja kuljetusmatkoista. Töiden etenemistä seurataan vertaa-

malla siirrettyjen massojen toteumatietoa massansiirtosuunnitelmassa esitettyihin mää-

riin. Toteumatietoa seurataan tarkemittausten, aliurakoitsijan laskutusten tai maansiirto-

autojen kuljettajien täyttämien lomakkeiden perusteella. (Lindholm & Junnonen 2012) 

Infrahankkeen lähtötiedot sisältävät tyypillisesti runsaasti epävarmuutta ja niiden var-

mentaminen tapahtuu hitaasti. (Lindholm & Junnonen 2012) Maaperäolosuhteet saatta-

vat vaihdella paikallisesti eikä täyttä varmuutta saada tiheilläkään kairauksilla esimerkiksi 

maaperän koostumuksesta, maalajikerrosten paksuudesta, kallionpinnasta, roudan sy-

vyydestä ja pohjavesiolosuhteista. Epävarmuustekijöitä tulisi hallita riskihallinnan mene-

telmin, sillä ne saattavat aiheuttaa aikataulullisia viivästyksiä. (Keskiniva et al. 2018) 

Teollista moduulirakentamista voidaan käyttää myös infrarakentamisessa. Hanke ositel-

laan sopivan laajuisiksi osiksi ja määritellään niissä toteutettavat työvaiheet. Työ suun-

nitellaan lopusta alkuun käännetyn aikataulun mukaisesti kaikki työvaiheet huomioiden, 

jotta saavutetaan hankkeelle määritellyt tavoitteet. Moduulit voivat vastata tahtituotannon 

toiminnallisia alueita tai tahtialueita. Moduulirakentamisen ydinajatus on moduulien 

suunnittelu tekniikaltaan samanlaisiksi. Hankkeen kannalta mahdollisimman toistuvaa 

rakenneratkaisua kutsutaan vakiomoduuliksi. Rakennettavissa moduuleissa tulisi olla 

mahdollisimman vähän lisättävää tai poistettavaa tekniikkaa vakiomoduuliin nähden. 

Moduulirakentaminen soveltuu parhaiten runsaasti toistuvaa työtä sisältäviin hankkei-

siin, jolloin vakiomoduulia voidaan hyödyntää mahdollisimman useassa kohdassa. (Kes-

kiniva et al. 2018; Ratamäki 2015) 
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Moduulirakentamisen toistuvuus mahdollistaa hankkeen tahtisuunnittelun. Toistuvat pro-

sessit moduulista toiseen mahdollistavat organisaation oppimisen ja työn sujuvoittami-

sen kokemuksen ansioista. Sisällöltään samanlaisten moduulien rakentaminen mahdol-

listaa jatkuvan parantumisen toteutusta kehittämällä hankkeen aikana. Moduulimaisten 

rakenteiden standardointi mahdollistaa niitä soveltavan käytön myös muissa hankkeissa. 

Hankkeiden läpimenoaika lyhenee ja toteuttaminen on edullisempaa esimerkiksi mää-

rällisesti suurien toistuvien hankintojen ansiosta. (Ratamäki 2015) 

3.2 Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työvaiheistus 

Väylähankkeita toteutetaan tyypillisesti rakennettuun ympäristöön katu- tai tiealueille 

sekä muille yleisille alueille. Katujen ja yleisten alueiden tehtävänä on välittää liikennettä 

ja toimia oleskelutilana, toimia yhteiskunnan tarvitsemien johtojen ja laitteiden sijoitus-

paikkana sekä toimittava tilapäisesti tapahtumapaikkana. Rakennustyö katu- ja muilla 

yleisillä alueilla aiheuttaa haittaa niiden toiminnoille ja sitä kautta käyttäjille, eli ihmisille. 

Aikaisemmin kaduilla tehtävien töiden ohjauksen lähtökohta on ollut ajatus siitä, että työ-

maa kaduilla on nopeasti ohi menevä tilapäinen haitta. Etenkin suurissa kunnissa toteu-

tetaan jatkuvasti erikokoisia ja kestoisia työmaita, jotka aiheuttavat merkittävästi haittaa 

ihmisten jokapäiväiselle liikkumiselle, turvallisuudella, esteettömyydelle ja viihtyvyydelle. 

Kuntien rakennuttajien ja urakoitsijoiden lähtökohtana katutyömaan toteutukselle tulisi 

olla haittojen minimointi. Haittoja pyritään minimoimaan työmaa-alueen hyvällä suojaa-

misella ja selkeillä liikennejärjestelyillä. Katualueella tehtävien töiden yhteensovitus ja 

valvonta on kunnan tehtävä hallitsemillaan alueilla. Kunnat edellyttävät katualueella teh-

tävistä töistä lupakäytäntöä ja suunnitelmaa liikennejärjestelyistä. (Suomen kuntaliitto 

2006) 

Rakennustyömaat tie- ja katualueella heikentävät liikenteen sujuvuutta ja aiheuttavat 

vaaroja tienkäyttäjille. Liikenne taas aiheuttaa vaaratilanteita rakennustyömaalla työs-

kenteleville työntekijöille ja saattaa heikentää työn sujuvuutta. (Liikennevirasto 2017) Lii-

kennejärjestelyiden liikenteellinen toimivuus voidaan suunnittelussa simuloida kriittisim-

millä tie- ja katualueilla. Simuloinnilla varmistetaan mahdollisimman vähäinen työnaikais-

ten liikennejärjestelyiden haittavaikutus ja ajoneuvojen ajettavuus. Liikennejärjestelyiden 

suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon joukkoliikenne, tonttiliikenne ja jalan-

kulku. (Mäki 2016) 

Työnaikana liikennöidyillä väylillä rakentaminen edellyttää työnaikaista vaiheistuista. 

Vaiheistus suunnitellaan eri rakennusvaiheiden toteuttamisen tarpeiden mukaan, jonka 

perusteella suunnitellaan työnaikaiset liikennejärjestelyt. (Mäki 2016) Työvaihesuunnit-

telun tavoitteena on varmistaa rakentamisen toteutettavuus työnaikana liikennöidyillä 
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alueilla ja määrittää rakentamisen vaiheistus edellytetyllä tarkkuudella. Työvaiheistuk-

sella kartoitetaan eri sidosryhmille, asukkaille ja elinkeinoelämällä kohdistuvat rajoitukset 

ja pyritään yhteensovittamaan liikenne ja eri rakennusvaiheet mahdollisimman hyvin. Lii-

kenteen näkökulmasta vaiheistuksessa yksi alueellinen liikennetilanne muodostaa aina 

yhden työvaiheen. Liikenteellisesti monimutkaisten katutilojen, kuten liittymien vaiheistus 

voi koostua useista työvaiheista. Yhden työvaiheen aikana voidaan toteuttaa useita ra-

kennusvaiheita liikennetilassa. (Raitiotieallianssi 2016) Kuvassa 12 on esitetty esimerk-

kinä vaiheistussuunnitelmat Sammonaukion risteysalueelta. Risteysalueen vaiheistus 

on jaettu neljään päävaiheeseen. Punaisella viivalla rajatut alueet kuvastavat kunkin vai-

heen työaluetta ja muut alueet ovat vaiheittain muun liikenteen käytössä. 

Työvaiheistuksen suunnittelun tavoite on sujuvan arjen ja turvallisen liikkumisen takaa-

minen kaikille liikkujille toimivilla liikennejärjestelyillä rakentamisen aikana. Työvaiheis-

tuksen optimoinnin periaatteita ovat mahdollisimman pitkäkestoiset, vähämuutoksiset ja 

liikennehaitoilta minimoidut ratkaisut. Ajoneuvoliikenne pyritään ohjaamaan lopullista ti-

lannetta vastaaville ajoreiteillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Raitiotieallianssi 

2016) Työnaikaisia vaiheita pystyään vähentämään liikennevirtaa rajoittamalla esimer-

kiksi ohjaamalla ajoneuvoliikennettä kiertoteille, jolloin työn aikana on isompi katutila 

  
  

  
Kuva 12. Työn vaiheistussuunnitelmat neljässä eri työvaiheessa Sammonauki-

olta (Tampereen kaupunki 2020). 
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käytettävissä rakentamiselle. Kuvassa 13 on esitetty yksityiskohtaisempi ja visuaali-

sempi Hatanpään valtatien raitiotierakentamisen liikennejärjestelyiden vaiheistuskuva 

tiedotustarpeita varten. Vaiheistuskuvasta käy hyvin ilmi vaiheistuksen haasteellisuus 

arjen sujuvuuden takaamiseksi ja lukuisten eri liikennemuotojen huomioinnin tarve sa-

massa karttakuvassa. (Raitiotieallianssi 2020b) 

 

Kuva 13. Visuaalisempi liikennejärjestelyiden vaiheistussuunnitelma Hatanpään 
valtatieltä (Raitiotieallianssi 2020b). 

Väylähankkeiden rakentamisessa on tyypillistä, että rakennetussa ympäristössä katu- ja 

yleisillä alueilla toteutetaan muita rakennushankkeita samanaikaisesti toistensa välittö-

mässä läheisyydessä. Näitä väylähankkeen ulkopuolisia projekteja kutsutaan rinnak-

kaishankkeiksi. Tarve rinnakkaishankkeille tulee tiivistyvän kaupunkiympäristön täyden-

nysrakentamisesta ja kehittämisestä, katuympäristön laatutason nostamisesta ja ole-

massa olevien rakenteiden peruskorjauksesta. Rinnakkaishankkeiden toteuttajina voivat 

olla kaupunki, kaupungin liikelaitokset tai yksityinen sektori. Rinnakkaishakkeiden sa-

manaikainen toteuttaminen aiheuttaa yhteensovittamistarpeen rakentamisen toteutusta. 

Hankkeiden yhteensovittamisessa huomioidaan muun muassa kunnallisteknisten va-

rausten, työnaikaisten liikennejärjestelyiden, aikataulujen yhteensovittamisen, turvalli-

suuden ja tiedottamisen osalta. (Raitiotieallianssi 2016) Yhteensovittamisesta aiheutuu 

riskejä päätoteuttajalle laadullisesti ja aikataulullisesti, mikäli toisessa hankkeista havai-

taan vastoinkäymisiä. 



30 
 

 

3.3 Infrahankkeen ajallinen hallinta 

Infrahankkeen ajallisella hallinnalla varmistetaan hankkeen ajallisten tavoitteiden toteu-

tuminen aikataulusuunnittelun avulla (Lindholm & Junnonen 2012). Hankkeen aikatau-

lusuunnittelu edellyttää hankkeen keston määrittelyn, kohteen osittelun ja tuotannon työ-

tehtäviin jakamisen. Rakennuttaja määrittelee hankkeen rakentamisajan ja ajoituksen 

omien tarpeidensa mukaisesti. Ajankäyttöä ja ajoitusta suunniteltaessa määritetään 

hankkeen realistinen toteutusmalli käytettävissä oleviin tietoihin perustuen. Rakennus-

kohteen osittelulla, eli lohkoihin jakamisella tarkoitetaan työmaan jakoa fyysisiin kohtei-

siin. Kohteisiin jakaminen ja tarkastelu pienempinä kokonaisuuksina helpottaa tuotan-

nonsuunnittelua ja mahdollistaa yksityiskohtaisen ja tehokkaan tuotannon toteutuksen 

ohjaamisen. Ositellun kohteen tuotantoprosessi jaetaan sopiviin hankinta- ja toteutusko-

konaisuuksien mukaisiin työtehtäviin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011; Lindholm & Jun-

nonen 2012) 

Tuotannonsuunnittelussa aikataulun laadintaa varten tulee määrittää jokaisen työtehtä-

vän ajallinen pituus, eli työn kesto (Koskenvesa & Sahlstedt 2011). Aikataulusuunnitte-

lussa realististen tavoitteiden asettamista edellyttää tietoa työmenekeistä, työsaavutuk-

sista, kapasiteeteista sekä resursseista ja niiden määrästä (Talonrakennusteollisuus ry 

& Rakennustietosäätiö RTS 2016). Aikataulusuunnittelussa käytettävä työmenekkitieto 

perustuu kokemusperäiseen tietoon, yrityksen keräämiin tiedostoihin tai avoimiin Ratu -

työmenekkitiedostoihin. Työmenekkitiedon realistisuus tarkistetaan vertailemalla use-

ampaa tietolähdettä tai kriittisesti arvioimalla kokemukseen perustuen. Tehtävien keston 

mitoitus voidaan määrittää laskennallisesti suoritemäärän, työmenekkitiedon ja työvai-

heeseen varattujen resurssien määrän avulla. Toinen tapa määrittää työtehtävä kesto 

laskennallisesti myös työsaavutuksen eli tuotantonopeuden kautta. (Koskenvesa & Sahl-

stedt 2011) 

Infrahankkeiden yleisaikataulun laadinnassa huomioitavia seikkoja ovat tuotannonteki-

jöiden käytön tasaisuus, tuotantotekniset rajoitukset, kulkuyhteyksien olemassaolo, ma-

teriaalien saanti ja häiriöherkkyyden hallinta. Tuotantoteknisiä rajoituksia voivat olla esi-

merkiksi työtehtävien suoritusjärjestys, painuma-ajat sekä vallitsevat sääolosuhteet. Inf-

rahankkeissa tahtiaikatuotannon tahtiaika määräytyy sopimuksenmukaisia aikatauluja 

noudattavan vaaditun tuotantotehon perusteella. Tahdin kesto määräytyy tuotantosys-

teemin pitkäkestoisimman työvaiheen, eli pullonkaulan mukaan. Tahtiaikataulussa pysy-

minen edellyttää ennustetun tuotantotehon noudattamista toteutuksessa. (Keskiniva et 

al. 2018) Rakennushankkeen läpimenoaikaa voidaan lyhentää laatimalla toteutusaika-
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taulu mahdollisimman lyhyeksi. Infrahankkeen lyhyt läpimenoaika on rakennuskustan-

nusten, rakennustöistä aiheutuvien haittojen ja infrarakenteen käyttöönoton kannalta 

edullisinta. (Mäki 2016) 

3.4 Raitiotieallianssin yleiskuvaus 

Tämä tutkimus käsittelee tahtituotannon soveltuvuutta raitiotierakentamisessa. Tämän 

tutkimuksen aihepiiriin sopivana tutkimuskohdetyömaana käytettiin Tampereelle raken-

nettavaa Raitiotieallianssin raitiotieprojektia.  

Tampereelle rakennetaan nykyaikaista raitiotiejärjestelmää kaupungin hankkeena pal-

velemaan kasvavan kaupungin liikennetarpeita. Raitiotieallianssin toteutuslaajuus pitää 

sisällään ratainfrastruktuurin ja varikon suunnittelun ja rakentamisen, uusien raitiotievau-

nujen hankinnan sekä raitiotiejärjestelmän operoinnin ja radan ylläpidon. (Raitiotiealli-

anssi 2016) Raitiotien rakentamisen tavoitteena on kaupungin julkisen liikenneverkon 

parantaminen ja tiivistyvän kaupunkirakenteen maakäytön tehostaminen raitiotien var-

rella (Tampereen kaupunki 2014). 

Hanke on jaettu kahteen osaan. Osaan yksi kuuluu radan rakentaminen kaksihaaraisena 

itään Pyynikintorilta keskustan läpi Hervantaan ja Yliopistolliselle sairaalalle. Osaan yksi 

sisältyy myös varikon rakentaminen. Osassa kaksi raitiotie jatketaan Pyynikintorilta kohti 

länteen Lielahden kautta Lentävänniemeen. Hanketta toteutetaan allianssimallilla, joka 

on rakennuttajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden välinen yhteiseen sopimukseen pe-

rustuva toteutusmuoto. Allianssihanketta suunnitellaan kehitysvaiheen Allianssisopi-

muksen (KAS) mukaisesti kehitysvaiheessa ja rakennetaan toteutusvaiheen Allianssiso-

pimuksen (TAS) mukaisesti toteutusvaiheessa. Osan yksi rakentamisaika on 2017-2021 

ja osan kaksi 2021-2024. (Raitiotieallianssi 2016) Raitiotieallianssin allianssiorganisaa-

tioon kuuluu tilaajanosapuolena Tampereen kaupunki ja Tampereen Raitiotie Oy sekä 

palveluntuottajaosapuolina YIT Suomi Oy, NRC Finland Oy, Afry Finland Oy ja Sweco 

Finland Oy. Allianssin organisaatioiden nimet ovat vaihtuneet hankkeen aikana niiden 

sisäisten organisaatiomuutosten myötä. (Raitiotieallianssi 2020a) 

Raitiotien rakentamisen toteutuslaajuuteen kuuluvat vain ratainfrastruktuurin rakentami-

seen liittyvät välttämättömät työvaiheet. Katujärjestelyjen laatutason nostot ja maankäy-

tön kehittämiseen tarkoitettuja uusien kaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen ei 

sisälly hankkeen toteutuslaajuuteen. (Mäki 2016) 
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Raitiotieallianssissa rakentaminen pitää sisällään seuraavat suoritettavat työvaiheet: 

1. Työnaikaiset liikennejärjestelyt 

2. Johtosiirrot 

3. Maarakennustyöt ja pohjanvahvistukset 

4. Sillat ja taitorakenteet 

5. Päällysrakenne 

6. Varikon rakentamiseen sisältyvä talonrakennus 

7. Raitiotien infraan liittyvät tekniset järjestelmät 

a. Sähkönsyöttö 

b. Ratajohto ja radan sähköistys 

c. Raitiotien liikennevalot ja turva- ja ohjauslaitteet 

d. Tietoliikenne 

e. Vahvavirta 

8.  Käyttöönotto (Mäki 2016). 

 

Suunnittelu ja rakentaminen on jaettu ja vastuutettu hankkeessa eri tekniikkalajeihin, 

jotka pitävät sisällään raitiotiehankkeen rakentamisen keskeisimmät suoritettavat työt. 

Tekniikkalajijako noudattaa edellä esitetyn luettelon mukaista jakoa ja termistöä. (Rai-

tiotieallianssi 2016) 

3.5 Raitiotien alus- ja päällysrakenne 

Raitiotien kaksi rakennetyyppiä ovat kiintoraide ja sepeliraide. Kiintoraiteessa kiskot pe-

rustetaan kiinteästi yhtenäiseen betoniseen kiintoraidelaattaan. Sepeliraide perustetaan 

betonipölkkyjen ja sepelitukikerroksen varaan. Kiintoraidetta käytetään liikennöidyllä 

muiden ajoneuvojen käyttämillä sekaliikenneväylillä tai liikennöimättömällä omalla erilli-

sellä väylällä, joilla muut ajoneuvot eivät pysty liikkumaan. Molempiin suuntiin liikennöi-

tävää raitiotierataa kutsutaan kaksoisraiteeksi. Kiintoraiteen pintamateriaalina käytetään 

asfalttipäällystettä, kiveystä tai nurmea väylän liikennöintikäyttötarkoituksen mukaisesti. 

(Mäki 2016)  

Raitiotien kiskoprofiilina käytetään ura- ja vignole-kiskoa, jotka hitsataan jatkuvaksi neut-

raalilämpötilassa. Vignole-kiskoa käytetään omalla erillisellä väylällä sepeliraiteella ja 

nurmiraiteella. Urakiskoa käytetään liikennöidyillä sekaliikennekaistoilla ja risteysalueilla 

sekä omalla erillisellä väylällä katualueilla. Kiskot eristetään elastisilla elementeillä, jotta 

vähennetään sähkön hajavirtoja ja kiskopyöräkontaktista aiheutuvaa melua. Kuvassa 14 

on esitetty vignole- ja urakiskon profiilit ja niiden kiskopyöräkontaktin periaate. (Raitiotie-

allianssi 2016) Vignole-profiilina käytetään 54E1 kiskoa ja urakiskona kaarteissa 59R2 
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ja suorilla osuuksilla 60R2. Kiskoissa käytetään kovempaa terästä kaarresäteen ollessa 

alle 100 metriä. (Mäki 2016)  

Nurmipintaista kiintoraidetta kutsutaan nurmiraiteeksi. Nurmiraiteella kiintoraidelaatta ei 

ole täysin yhtenäinen, vaan betoni on osittain korvattu kasvualustalla maapohjayhteyden 

varmistamiseksi. Nurmiradalla pyritään saavuttamaan etuja radan ympäristön, ylläpidon, 

raitiotien liikennöinnin ja yleisen viihtyisyyden kannalta. (Mäki 2016) Nurmiraiteen etuja 

ovat pölynsidonta, melunvaimennus ja hulevesien imeytyminen. Nurmiradan ylläpito 

edellyttää nurmikon leikkuuta, josta aiheutuu lisäkustannuksia. Nurmiradan pintaraken-

teena voidaan käyttää myös nurmikiveä. Nurmiradan yhteyteen voidaan istuttaa uusia 

katupuita kantavan kasvualustan varaan. (Tampereen kaupunki 2014) Kuvassa 15 on 

esitetty omalla väylällä kulkevan kiintoraidelaatan periaatteellinen suunnitelmapoikkileik-

kaus. Nurmiraiteen kiintoraidelaatta noudattaa suunniteltua poikkileikkausta. (Mäki 

2016) 

 
Kuva 15. Omalla väylällä kulkevan kiintoraidelaatan periaatteellinen suunnitelma-

poikkileikkaus (Mäki, 2016, s.23). 

Raitiotien alusrakenteella tarkoitetaan kiintoraideosuuden betonilaatan tai sepeli-

raideosuuden sepelitukikerroksen alapuolista maarakennetta. Alusrakenteella varmiste-

taan ratapohjan riittävä kantavuus ja routimattomuus. Raidetyyppien välisissä ja siltara-

  
Kuva 14. Vignole- ja urakiskon profiili (Raitiotieallianssi 2016, s.16). 



34 
 

 

kenteiden rajapinnoissa käytetään siirtymärakenteita alusrakenteessa kantavuus- ja pai-

numaerojen tasoittamiseen. Kiintoraideosuuksien maan leikkaustarve ja alusrakenteen 

kerrospaksuus määritetään pohjamaan kantavuuden mukaan Ödemarkin kaavalla las-

ketun E-moduulien perusteella. Leikkaustyön edetessä varmistetaan pohjamaan riittävä 

laatu ja uusien rakennekerrosten riittävyys. Alusrakenteena käytetään kalliomurskeesta 

rakennettua kantavaa kerrosta. Leikkauspohja voi toimia sellaisenaan alusrakenteena, 

mikäli se täyttää alusrakenteelle esitetyt laatuvaatimukset. Alusrakenteen kantavuusvaa-

timusten täyttyminen ja kelpoisuus varmennetaan levykuormituskokeilla ja kantavan ker-

roksen maamateriaalin rakeisuusnäytteillä. Alusrakenteen alla käytetään tarvittaessa 

pohjanvahvistusta, mikäli kantavan kerroksen uusimisilla ei saavuteta riittävää kanta-

vuutta. (Tampereen raitiotieallianssi 2017)  

Radan syväkuivatus kiintoraiteella toteutetaan rakennekerrosten alapintaan asennetta-

villa salaojilla. Salaojat asennetaan kaksoisraiteella radan molempiin reunoihin ja ne pu-

retaan hulevesikaivoihin tai olemassa oleviin uomiin. Alueilla, joiden routatutkimuksen 

perusteella pohjamaa ja nykyiset rakennekerrokset ovat routivia 2,1 metrin syvyyteen 

asti, käytetään routalevyjä routasuojauksen saavuttamiseksi. Kiintoraiteen routasuojauk-

sen mitoituksessa on käytetty mitoituspakkasmääränä F50. Routalevyjen alla tulee olla 

vähintään 0,3 metriä routimatonta materiaalia. Routalevytetyn ratarakenteen ja routivan 

katurakenteen välinen routanousu tasoitetaan siirtymäkiiloilla. Siirtymäkiiloissa voidaan 

käyttää vaahtolasia ja niitä käytetään katualueilla, joissa routanousu ei ole sallittu, kuten 

pysäkeillä ja risteysalueilla. (Mäki 2016) 

Maarakennustöiden yhteydessä rakennetaan raitiotien teknisten järjestelmien vaatimat 

maanalaiset kaapelireitit. Kaapelireitit rakennetaan muovisista kaapelisuojaputkista sekä 

betonisista kaapelikanavista ja kaapelikaivoista. Suojaputket muodostavat kaapelien 

maanalaiset reitit ja toimivat mekaanisena suojana kaapeleille. Niillä mahdollistetaan 

kaapelointitöiden toteutus maarakennustöiden jälkeen omana työvaiheenaan sekä osa-

järjestelmien muutos- ja korjaustyöt ilman tai vähäisillä kaivuutöillä. Kaapelireitit kulkevat 

koko raitiotien matkalla radan yhteydessä ja eri teknisten järjestelmien välillä katualu-

eella. (Mäki 2016) 

Kiintoraideosuudella päällysrakenteen töihin kuuluu kiintoraidelaattojen rakentaminen. 

Kiintoraidetta käytetään useissa eri maissa ja siitä käytetään useita erilaisia rakennerat-

kaisuja maakohtaiseen historiaan ja tuotantoteknisiin lähtökohtiin perustuen. Kiintoraide-

laatan suunnitelmaratkaisut perustuvat ratarakentamisen perinteisiin komponentteihin, 

eli pölkkyihin, kiskokiinnitysjärjestelmiin ja kiskoihin. Kiintoraidelaatan käytön hyötyjä 

ovat muun muassa pidempi käyttöikä, vähäisempi kunnossapitotarve, matalampi raken-
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nekorkeus ja suurempi käytössä oleva ratakapasiteetti perinteiseen sepelirataan verrat-

tuna. Kiintoraiteen suunnittelun lähtökohdat määräytyvät hankkeessa teknisten asioiden, 

kuten liikennöintisuunnitelman, ratageometrian, teknisten järjestelmien ja katuympäris-

tön tilaolosuhteiden perusteella. Rakennesuunnittelun keskeisimmät lähtökohdat ovat 

vaatimus rakenteen suunnitellusta käyttöiästä ja rakenteen komponenttien kestävyys py-

syviä ja hetkellisiä muodonmuutoksia vastaan. Kiintoraiteen soveltuvuus selvitetään 

hankekohtaisesti elinkaarikustannuslaskelmaan perustuen. Kiintoraidelaatassa betoniin 

integroitu ratapölkky jakaa raitiovaunun aiheuttaman kuormituksen suoraan kiskoilta be-

tonilaatan välityksellä pohjamaahan. (Ratahallintokeskus 2008)  

Eri kiintoraidelaattatyyppejä on useita, ja ne ovat suunniteltu ja optimoitu kullekin väylä-

tyypille niiden käyttötarkoituksen mukaisesti (Raitiotieallianssi 2020c). Kiintoraidelaatta 

muodostaa yhtenäisen koko kadun mittaisen raudoitetun teräsbetonirakenteen. Yhtenäi-

seen maanvaraiseen kiintoraidelaattaan jätetään liikunta- ja kutistumissaumoja laatan 

kutistumisesta johtuvien kitkavoimien vuoksi. (Ratahallintokeskus 2008) Laatat valetaan 

liikunta- ja kutistumissaumojen sijoittelun mukaisissa osissa, josta muodostuu kiinto-

raidelaattojen laattajako. Jokainen yksittäinen laatta on suunniteltu ja numeroitu erik-

seen. Laatan liikunta- ja kutistumissaumat toteutetaan muottirakenteella, joka toimii 

työsaumana. Yksittäisen työsaumallisen kiintoraidelaatan keskimääräinen pituus vaihte-

lee 20-27 metrin välillä. Laattajakoon vaikuttaa myös katuympäristön olosuhteiden mu-

kaan valitut eri kiintoraidelaattatyypit, jotka erotetaan toisistaan työsaumoilla. (Raitiotie-

allianssi 2020c) 

Kiintoraiteen rakennusmenetelmiä ovat ”bottom-up” ja ”top-down” -menetelmät. Bottom 

up-menetelmässä raide rakennetaan alhaalta ylöspäin kerroksittain tarkkojen tolerans-

sien rajoissa pölkkyjen ja asennusterästen varaan. Lopullinen raiteen linjaus ja korkeus-

asema hienosäädetään eripaksuisten asennuslevyjen avulla. Top-down-menetelmässä 

raide asemoidaan valmiiksi oikeaan korkeuteen erilaisten tilapäisten rakenteiden avulla. 

Raiteet valetaan kiinni paikallavalettavaan betonilaattaan, joka perustetaan eristeen ja 

kantavien maakerrosten varaan. Sekaliikennekaistoissa kiskon ympärille valetaan beto-

nikaulus säänkestävästä betonista. Kiintoraiteessa tulee kiinnittää erityistä huomiota run-

komelun ja tärinän vaikutukseen. (Ratahallintokeskus 2008) Kiintoraideosuuksien melu- 

ja tärinävaimennus toteutetaan kiskokiinnitysten ja routalevyn yhteisvaikutuksella ilman 

erillistä tärinäestettä. (Mäki 2016) Kiintoraiteen kuivatusta vettä läpäisemättömien pääl-

lysteiden alueella on hoidettu saattolämmityksellä varustetulla urakiskokuivatuksella. 

Kuivatusjärjestelmä toteutetaan kiintoraidelaattaan asennetuilla linjakuivatuskouruilla. 

(Mäki 2016) Valmista nurmiraiteen kiintoraidelaattaa on esitetty kuvassa 16. Samassa 

kuvassa on esitetty kiintoraidelaattaan kiinnivaletun yhteiskäyttöpylvään perustus. 
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Kuva 16. Nurmiraiteen kiintoraidelaattaa ennen täyttötöitä Sammonkadulla. 

Raitiotien pintarakenteet suunnitellaan väylän käyttötarkoituksen mukaisesti. Käytettyjä 

pintamateriaaleja ovat asfalttipäällysteet, luonnonkivet, betonikivet, ratasepeli ja nur-

mikko. (Tampereen kaupunki 2014) Kiintoraidelaattatyypit poikkeavat toisistaan väylä-

tyypin mukaan, joten niiden pintarakentamisessa on eroavaisuuksia. Raitiotiepysäkit ra-

kenteina toteutetaan laiturillisina sekä esteettöminä. Laiturialueiden pintamateriaalina 

käytetään betoni- tai luonnonkiveä ja laiturialueelle sijoitetaan erilaisia rakenteita, kuten 

pysäkkikatoksia ja pyörätelineitä. Pysäkeillä radan pintamateriaalina käytetään asfalttia 

tai luonnonkiveä. (Mäki 2016) Kiintoraidelaatan ympärystäytöissä käytetään täyttöön so-

veltuvaa kiviainesta. Nurmiraiteen kiintoraidelaatan päälle levitetään kasvualustaa kis-

kojen yläpinnan tasoon asti. Kasvualustaa täytetään myös pölkkyjen väliin ja kiskojen 

alle. Nurmiraiteen kiintoraidelaattojen välin kuivatus varmistetaan rataan nähden pituus-

suuntaisella salaojalla. Nurmiraiteen pintarakenteisiin kuuluvat myös istutetut katupuut, 

liikenteenohjauslaitteet ja raitiotien sähköistyksen ja katualueen valaistuksen käytössä 

olevat yhteiskäyttöpylväät. (Raitiotieallianssi 2020c) 
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4. HAASTATTELUTUTKIMUS JA -TULOKSET 

4.1 Haastattelututkimuksen toteuttaminen 

Tässä tutkimuksessa on käytetty puolistrukturoituja teemahaastatteluita aineistonkeruu-

menetelmänä. Teemahaastattelussa edetään tutkimuksen aihepiiriin liittyvien ennalta 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten avulla. Kysymyksiä ei esi-

tetä sanantarkasti haastateltaville vaan vapaasti kohdennetusti heidän taustansa mukai-

sesti. Teemahaastattelussa voidaan tarkentaa ja syventää kysymyksiä haastateltavien 

vastausten perusteella. (Eskola & Suoranta 2014) Puolistrukturoitua teemahaastattelua 

käytetään kvalitatiivisessa, eli laadullisessa tutkimuksessa. Teemahaastattelussa käsi-

tellään kaikki teema-alueet haastateltavan kanssa läpi, mutta niiden laajuus ja järjestys 

vaihtelevat haastateltavan taustan mukaisesti. Teemahaastattelu on muodoltaan avoin, 

ja haastateltava voi puhua teemoista vapaamuotoisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2009) 

Haastattelututkimukseen osallistui toimihenkilöitä Raitiotieallianssin ja Kruunusiltojen 

raitiotieprojekteista. Haastatteluihin osallistui yhteensä kymmenen toimihenkilöä. Haas-

tatellut toimihenkilöt tehtävänimikkeineen on esitetty taulukossa 2. Osa Raitiotieallians-

silta haastatelluista toimihenkilöistä on toiminut useassa eri työtehtävässä hankkeen ai-

kana. Kaksi haastatelluista on ollut mukana molemmissa raitiotieprojekteissa. Haastat-

telut suoritettiin maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana vuonna 2020. Haastattelut jär-

jestettiin kahdenkeskisinä. Haastatteluja ei nauhoitettu. Haastateltavien nimiä ei ole jul-

kaista tässä tutkimusraportissa. 

Taulukko 2. Haastatteluihin osallistuneet toimihenkilöt. 

Haastateltavat Tehtävänimike 

H1 Työpäällikkö 

H2 Työpäällikkö 

H3 Työpäällikkö 

H4 Työpäällikkö 

H5 Kehityspäällikkö 

H6 Lohkopäällikkö 

H7 Lohkopäällikkö 

H8 Lohkopäällikkö 

H9 Työnjohtaja 

H10 Työnjohtaja 

 

Haastattelututkimuksen tuloksia käsitellään tämän luvun seuraavissa kappaleissa haas-

tatteluteemojen mukaisesti. Tutkimukseen valitut teemat olivat Raitiotieallianssin aika-

taulutuksen nykytila sekä tahtituotannon käyttöönoton edellytykset, haasteet ja mahdol-
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lisuudet. Haastattelurunko luotiin tutkimuskysymysten, kirjallisuuskatsauksen ja käy-

tössä olleen tutkimusaineiston pohjalta. Haastattelujen yhteydessä esitettiin viidennessä 

luvussa dokumentoitu tahtisuunnittelun ratkaisumalli, josta kerättiin myös palautetta. 

Ratkaisumallin esittäminen toimi hyvänä keskustelunavauksena haastattelutilaisuu-

dessa, sillä tahtituotanto ei ollut haastateltaville toimihenkilöille ennestään erityisen tuttu. 

Teemahaastatteluiden runkona käytetyt haastattelukysymykset on esitetty tämän tutki-

muksen liitteessä A. 

4.2 Työmaa-aikataulutuksen nykytila 

Tässä tutkimuksessa on dokumentoitu Raitiotieallianssin työmaa-aikataulutuksen nyky-

tilaa tutkimusaineiston ja teemahaastatteluiden pohjalta. Teeman avulla muodostetaan 

todenmukainen viitekehys hankkeen taustoihin ja aikataulutuksen nykytilaan. Lisäksi 

muodostetaan käsitys nykyisistä hankkeella käytössä olevista aikataulutuksen menetel-

mistä ja toimenpiteistä. Nykytilan perusteella voidaan tunnistaa hankkeen kannalta tah-

tiaikataulutuksen käyttöönoton edellytyksien, haasteiden ja mahdollisuuksien taustoja. 

Hankkeen kehitysvaiheen aikana on määritelty katualueiden alustava toteutuslaajuus, 

jonka pohjalta alustavat yleissuunnitelmat on laadittu. Toteutuslaajuuden ja yleissuunni-

telmien pohjalta on suunniteltu katuosuuksien työvaiheistussuunnitelmat, joiden perus-

teella on laadittu hankkeen yleisaikataulu yhteistyössä kaikki tekniikkalajit huomioiden. 

Työvaiheistus tehdään yhteistyössä tilaajan ja sidosryhmien kanssa heidän määrittele-

millä ehdoilla kaupunkilaisten sujuvan arjen takaamiseksi ja kaikkien työmaan ulkopuo-

listen toimintojen haittojen minimoimiseksi. Työvaiheistuksen perusteella on määritelty 

urakoitsijan kerralla käytössä olevat työalueet. Työvaiheistuksen suunnittelussa urakoit-

sijalle ja tilaajaosapuolille saavutetaan aikataulullisia etuja sen mukaan, mitä isompia 

alueita on kerralla mahdollista ottaa haltuun. Kaupunkirakentamisessa kaupungin ja ti-

laajaorganisaation lisäksi tuotantosuunnittelussa huomioitavia sidosryhmiä ovat muun 

muassa joukkoliikenne, kaupungin liiketilojen yrittäjät, kaupungin liikelaitokset ja pelas-

tuslaitos. Raitiotieallianssissa ei ole käytetty tahtituotantoa tuotannonsuunnittelussa -ja 

ohjauksessa eikä tahtisuunnittelua aikataulujen laadinnassa.  

Yleisaikataulun esitysmuodon laadinnassa on käytetty jana-aikataulua. Katualueiden to-

teutusjärjestys ja rakentamisen aloitusajankohdat on määritelty tilaajan ja sidosryhmien 

ehdoilla. Katualueiden toteutusjärjestyksen valinnassa on pyritty aloittamaan aikataulul-

lisesti pitkäkestoisimmat katualueet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisaika-

taulun laadinnassa on huomioitu myös resurssien tasainen käyttäminen rakennusvaihei-
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den työvaiheiden tasaisen virtauksen sekä resurssien saavutettavuuden mahdollista-

miseksi. Koko hanke on aikataulutettu samaan yleisaikatauluun ja sen pohjalta on laa-

dittu yleisaikataulut hankkeen työlohkoille.  

Kehitysvaiheen työvaiheistussuunnitelmia ja yleisaikatauluja on käytetty pohjana tarken-

tavaan rakentamisvaiheaikataulujen suunnittelun, joita on tehty eri työlohkoilla työmaa-

henkilöstön toimesta. Rakentamisvaiheaikataulutus on edellyttänyt lähtötietojen ja suun-

nitelmien tarkentumista. Suunnitelmia on myös tarkennettu työn edetessä, kun työn ko-

konaislaajuus on tullut paremmin selville esimerkiksi maaperäolosuhteiden osalta. Ra-

kentamisvaiheaikataulutusta on alussa tehty karkeilla työmenekkitietojen arvioilla. Aika-

tauluja on tarkennettu kokemusperäisesti työvaiheiden seurannan avulla, kun on pystytty 

tunnistamaan luotettavat työmenekkitiedot. Seurannan avulla aikataulutuksesta on tullut 

hankkeen aikana luotettavampaa. Eri tekniikkalajien resursointeja on tarkennettu työme-

nekkien seurannan avulla vastaamaan muiden tekniikkalajien töiden etenemistä eri osa-

kohteissa. Esimerkiksi päällysrakenteiden rakennusvaiheet on aikataulutettu vastaa-

maan alusrakenteiden maarakennustöiden etenemää, jotta alusrakenteen resurssit saa-

daan ohjattua seuraavaksi pintarakenteiden työtehtäviin. Tasaisesti etenevän tuotan-

nonsuunnittelun ansiosta rakentaminen on edennyt virtausmaisesti eri osakohteissa.  

Rakennuskohteiden ja tekniikkalajien aikataulujen yhteensovittamista on suunniteltu ak-

tiivisesti Last Planner -kokousten avulla yleis- ja rakennusvaiheaikataulujen tasolla. 

Yleisaikataulun pohjalta määritetään tuotannon keskeisimmät valmistumisajankohdat ja 

välitavoitteet. Tuotanto suunnitellaan tekniikkalajien välisellä yhteistyöllä ja tunnistetaan 

eri rakennusvaiheiden väliset riippuvuudet ja tekniikkalajien aloittamisen edellytykset. 

Last Planner on toiminut myös pohjana suunnittelunohjaukselle ja hankinnoille hank-

keella. Last Planner -menetelmän avulla hankkeen kaikki osapuolet ovat sitoutuneet an-

nettuihin aikataulutavoitteisiin. Tekniikkalajien välinen yhteensovittaminen ja rakentami-

sen edellytysten luominen on kuulunut pääurakoitsijan työtehtäviin.  

Tuotannonohjauksen tarkentavia viikkoaikatauluja on laadittu työnjohtajien toimesta yh-

teistyössä aliurakoitsijoiden kanssa. Viikkoaikataulut on esitetty viikoittain järjestettä-

vissä työlohkojen palavereissa. Viikkoaikataulujen pohjalta on suunniteltu tuotannon yh-

teensovittamista eri rakennuskohteiden ja tekniikkalajien välillä. Tarkkaan laaditut viik-

koaikataulut ovat toimineet tavoitteellisena apuvälineenä työmaan tarkimman tason päi-

vittäiselle tuotannonohjaukselle. Viikkoaikataulujen avulla työnjohtajat suunnittelevat 

tuotannon työn organisoinnin ja huomioivat työmaahankinnat.  

Tuotannonohjauksen aikapuskureina on käytetty muun muassa todellista suurempia ar-

vioita työn kestosta ja lisäämällä tarvittaessa resursseja. Myös varamestoja on huomioitu 



40 
 

 

aikapuskureina tuotannonohjauksessa. Väylähankkeessa tuotannon työmenekkeihin 

vaikuttaa oleellisesti maamassojen ja rakennusmateriaalien kuljetusmatkat. Maanajo-

paikkojen ja varastoalueiden sijoittelu ja koordinointi on siis aikataulun kannalta kriittistä. 

Raitiotiehankkeessa rakennuskohteiden ympäristöt poikkeavat vaativuudeltaan merkit-

tävästi toisistaan, joten työsaavutuksissa on runsaasti hajontaa. Hankkeella yleisaika-

taulutason toteumanseurantaa on suoritettu yleisaikataulun seurantaviivalla toteumatie-

don mukaan. Tarkempaa työsaavutuspohjaista toteumanseurantaa suorittaa vain osa 

tekniikkalajeista toteumatiedon ja viikkoaikataulujen pohjalta. Toteuma- ja työmenekki-

tietoa kerääntyy kokemusperäisesti lohkojen toimihenkilöille.  

4.3 Tahtituotannon edellytykset 

Teemahaastatteluiden pohjalta tähän tutkimukseen on tunnistettu tahtituotannon edelly-

tyksiä väylärakentamisessa. Tahtituotannon käyttöönottoa ja käytön luotettavuutta pidet-

tiin haasteellisena, mikäli kaikki edellytykset eivät toteudu. 

Haastateltavien mielestä valmiit ja tarkoitukseen sopivat rakennussuunnitelmat ovat kes-

keisin edellytys tahtituotannolle ja yleisesti kaikelle tuotannonsuunnittelulle. Tuotannon-

suunnittelun eri vaiheissa edellytetään niitä vastaavia suunnitelmien tarkkuustasoja. Nor-

mitason tahtisuunnittelua varten tulee olla käytettävissä tarkat rakentamissuunnitelmat 

detaljeineen. Rakentamissuunnitelmien perusteella tuotannonsuunnittelussa huomioi-

daan kaikki työtehtävät ja arvioidaan niiden perusteella työmäärät. Rakennussuunnitel-

mista tule käydä ilmi myös rakennuskohteen toteutuslaajuus. Karkeamman tason aika-

taulusuunnittelua, kuten makrotason tuotannonsuunnittelua voidaan tehdä myös yleista-

son suunnitelmilla. Hankkeen tahtiaikataulutuksen edellytys on onnistunut suunnitte-

lunohjaus, jonka tavoitteena on koordinoida suunnitteluratkaisuja ja suunnitelmien val-

mistumista tuotannon tarpeisiin sopivaksi. Suunnitelmien tulee valmistua tuotannon 

makrotason tahtiaikatauluun laaditun toteutusjärjestyksen mukaisessa tahdissa. Suun-

nitelmien tulee olla valmiita riittävän aikaisin tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen tarpei-

siin nähden. Suunnittelussa huomioitavaa on myös lukuisten eri tekniikkalajien yhteen-

sovittaminen ja niiden välisten riippuvuuksien tunnistaminen. Eri tekniikkalajien yhteen-

sovituksessa rakentamisen rajapinnat tulee tunnistaa selvästi työselostuksissa ja suun-

nitelmissa. 

Haastateltavat pitivät hankkeessa rakenteiden toistuvuutta edellytyksenä tahtituotan-

nolle. Suuri vaihtelu tekee tahtituotannon ennakoinnista ja aikataulutuksesta haastavaa, 

jos tahtialueet poikkeavat toisistaan merkittävästi sisällöltään. Toistuvuus vähentää tar-

vetta suunnitella tuotantoa yksityiskohtaisesti joka tahtialueessa, jos sama suunnittelu-

ratkaisu käy useaan eri tahtialueeseen. Toistuvuuden kautta opitaan tahtisuunnittelun ja 
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työnteon rutiinit kokemusperäisesti. Suunnittelijoiden tulisi pyrkiä toistuviin moduulimai-

siin suunnitteluratkaisuihin.  

Haastatteluiden perusteella välttämättömänä asiana tahtituotannon käyttöönotolle pidet-

tiin työmaahenkilöstön tuntemusta tahtisuunniteltavasta rakennusprosessista. Työnteki-

jöiltä vaaditaan kokemusta tahditettavien työvaiheiden toteuttamisesta, jotta työ etenee 

hallitusti, laadullisesti oikein ja riittävän tehokkaasti tahtiaikaan nähden. Työmaan aika-

tauluja laativilta toimihenkilöiltä vaaditaan kokemuksen kautta saavutettua tietämystä ra-

kennusvaiheen työjärjestyksestä, erityispiirteistä sekä rakentamisen totuudenmukaisista 

työmenekeistä. Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää myös runsasta töiden ennakko-

suunnittelua. Suunnitelmien lähtötietojen puutteisiin ja ongelmatilanteisiin varautuminen 

tulisi huomioida tahtisuunnittelussa aikapuskureita käyttäen.  

Haastateltavat kokivat tahtituotannon edellytyksenä uuteen toimintamalliin sitoutunei-

suutta tärkeänä hankkeen kaikilta urakoinnista vastaavilta osapuolilta. Etenkin työmaan 

päivittäisestä johtamisesta vastaava työnjohto tulisi olla sitoutunut tahtijohtamisen kei-

noihin. Työnjohdon tehtäviin kuuluu työtehtävien hallittu organisointi työmaalla ja he vas-

taavat viime kädessä tuotantojunan etenemisestä ja tahtialueiden valmiiksi saattami-

sesta seuraavaa vaunua varten. Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää uuden toiminta-

mallin teorian hallitsemista sekä tahtituotannon ohjauskeinojen tuntemusta työnjohdolta. 

Työnjohdolta vaaditaan tavoitteellisuutta työmaan tuotannonohjauksessa ja tahtotilaa 

suorittaa työtehtäviä lyhennetyllä läpimenoajalla. Tahtiaikaan sitoutunut työnjohto toimii 

myös esimerkkinä työntekijöille. Aliurakoitsijoiden sitoutuneisuus tahtituotantoon tulisi 

huomioida jo sopimusvaiheessa. Työntekijöiden tulisi olla sitoutuneita tahtituotantoon ja 

tiedostaa tahtialueittain etenevän tuotannon periaatteet. Työntekijöiltä edellytetään myös 

joustavuutta ja tavoitteellisuutta tahtialueiden valmiiksi saattamisen mahdollistamiseksi. 

Haastateltavien mielestä tahtituotannon onnistumisen edellytyksenä on hankintojen huo-

mioiminen tahtiaikataulun pohjalta. Alustava tahtiaikataulu tulisi olla valmiiksi laadittuna 

hankintoja varten. Hankintoja tehtäisiin tahtiaikataulun mukaisessa järjestyksessä, jotta 

toimitukset työmaalle saadaan toteutettua oikea-aikaisesti. Hankintojen edellytyksenä on 

tahtiaikataulussa valmistuvat suunnitelmat. Suunnitelmien ennakkoon valmistumisaika 

vaatimus vaihtelee suuresti eri hankintojen välillä laajuuden ja toimitusajan mukaisesti. 

Yleistettävä tuotannonsuunnittelun vaatima ennakkoaika suunnitelmien valmistumiselle 

on haastateltavien mukaan noin 2-3 kuukautta. Suunnitelmien ennakkoon valmistuminen 

mahdollistaa urakoitsijalta suunnitelmiin perehtymisen sekä hankinnoissa tarjouspyyntö-

jen lähettämisen, urakoitsijoiden vertailun ja urakoitsijan valinnan. Raitiotieallianssin työ-
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maalla tuotantoa on valmisteltu tekemällä keskeisimpiä ja suurimpia hankintoja ja tilauk-

sia jopa yli vuoden ennakolla. Teknisten järjestelmien ja kansainvälisten hankintojen toi-

mitusajat ovat usein pitkiä. 

Haastateltavien mielestä tilaajan sitoutuneisuutta tahtituotantoon voidaan myös pitää 

edellytyksenä. Tilaajan tulee vaatia tahtituotannon käyttöönottoa pääurakoitsijalta jo so-

pimusvaiheessa. Tilaajan tehtäviin kuuluu määrittää hankkeen aikataulu ja sitä kautta 

tahdin pituus. Tilaajan sitoutuneisuus tahtituotantoon kannustaa muitakin hankkeen osa-

puolia sitoutumaan tahtituotantoon. Tilaajan tulee myös sopeutua lyhennetyn läpime-

noajan edellyttämiin käytäntöihin, kuten muun muassa rakennuskohteiden valvontaan ja 

mallityökäytäntöihin. Pääurakoitsijan tulee olla sitoutunut tahtituotantoon ja vaatia tahti-

tuotannon noudattamista toimiessa aliurakoiden tilaajana.  

4.4 Tahtituotannon haasteet 

Teemahaastatteluiden pohjalta tunnistettiin useita haasteita tahtituotannon käyttöön-

otolle ja käytölle tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa. Väylärakentaminen poikkeaa 

talonrakentamisesta ja rakenneteknisistä töistä, joissa tahtituotannon käyttöä on suunni-

teltu ja pilotoitu työmaalla. Väylärakentamisen rakennusvaiheet pitävät sisällään useita 

erityispiirteitä ja niiden rakentamiselle ominaisia haasteita. Tahtituotannon haasteita tun-

nistamalla niiden aiheuttamia ongelmia pystytään ennakoimaan ja niihin pystytään etsi-

mään ja suunnittelemaan ratkaisuja etukäteen. 

Haastateltavat pitivät rakennusprojekteja luonteeltaan ainutlaatuisina ja hankkeina 

kompleksisina, jonka takia uuden hankkeen rakentaminen vaatii kokeneiltakin tekijöiltä 

uuden omaksumista ja työtehtävien opettelua. Rakennushankkeiden välillä on toistu-

vuutta samojen rakennusosien rakentamisen osalta. Rakentamisessa vaihtelua aiheut-

taa hankkeille tyypillisesti yksilöllinen työympäristö, jonka seurauksena käytössä olevat 

työtilat, työolosuhteet ja rakennusosien sisältö poikkeavat aina aikaisemmista hank-

keista. Vaihtelua aiheuttaa myös hankkeilla vaihtuva henkilöstö. Hankkeiden ainutkertai-

sen luonteen takia hankkeiden alussa ennakkosuunnittelu ja yksityiskohtaisten aikatau-

lujen laatiminen mahdollisimman toteutuskelpoisiksi koetaan työmaalla haastavaksi. To-

teutuskelpoisen normitason tahtiaikataulun laatiminen ja tuotantoprosessin käynnistämi-

nen vaatii yksityiskohtaista suunnittelua, jotta työ etenee riittävän tehokkaasti. Ilman ko-

kemusperäistä tietämystä tahtiaikataulutettavan kohteen luotettavista työmenekeistä 

tahtiaikataulua ei voida laatia toteutuskelpoiseksi. 
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Haastateltavat kokivat tahtituotannon yhtenä merkittävimpänä haasteena toistuvuuden 

puuttumisen rakennusvaiheissa. Vaihtelua raitiotiehankkeessa aiheuttaa erityisesti tois-

tumattomat suunnitteluratkaisut ja vaihtuvat työympäristöt. Maaperän pohjaolosuhteiden 

maalajikoostumus saattaa vaihdella paikoin merkittävästi. Vaihtelua raitiotiehankkeen 

suunnitteluratkaisuissa aiheuttaa esimerkiksi pohjaolosuhteiden kantavuusvaihteluiden 

perusteella määritellyt rakennekerrospaksuudet ja ympäröivän rakennuskannan mukai-

set verkostosuunnitteluratkaisut johtosiirroissa. Vaihtelua aiheuttaa myös muutokset ka-

tuympäristössä ja rakenneratkaisuissa, kuten esimerkiksi liittymäalueet, raitiotien pysä-

kit, vaihteet ja tekniset järjestelmät. Toteutuslaajuuden muutokset katuosuuksien sisällä 

aiheuttavat myös vaihtelua. Samalla katuosuudella saatetaan esimerkiksi uusia jalka-

käytävä vain tietyllä paaluvälillä eikä koko kadun matkalla. Toistuvuuden puuttuminen 

tekee tahtiaikataulun laadinnasta monimutkaisempaa vaihtelusta aiheutuvan lisähuomi-

oinnin tarpeen takia. 

Haastateltavat pitivät haasteena tahtituotannon käyttöönotolle katuympäristön maaperä-

olosuhteiden ennakoimattomuutta, joka on yksi vaihtelun olomuoto. Maanalaisten olo-

suhteiden ennakointi on haastavaa kattavista maaperätutkimuksista huolimatta. Maan-

alaisten rakenteiden lähtötiedot, kuten perustusten ja kunnallisteknisten rakenteiden mi-

tat ja korkeudet saattavat poiketa suunnitelmiin nähden. Lähtötietojen poikkeavuus saat-

taa lisätä merkittävästi työtehtävien työläyttä, mistä aiheutuu merkittävää ajallista viiväs-

tymistä tahtiaikataululle. Poikkeavat maaperäolosuhteet saattavat aiheuttaa tarvetta uu-

sille työtehtäville, kuten avolouhinnalle, pohjanvahvistukselle ja pilaantuneiden maa-ai-

nesten puhdistamiselle, mikä edellyttää tahtiaikataulun uudelleen laadintaa uusien työ-

vaiheiden takia.  

Haastateltavat kokivat tahtituotannon käyttöönoton haastavaksi etenkin vaativassa tii-

viisti rakennetussa kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristön sanelemat olosuhteet ja 

käytössä olevat rajalliset työtilat tekevät työn suorittamisesta paljon työläämpää ja hi-

taampaa. Tahtiaikataulun mukaiset realistiset työvuorosaavutukset ovat verrattain pie-

niä, minkä seurauksena tahtialueiden tulisi olla lyhyitä tai tahtiaikojen pitkiä. Lyhyet tah-

tialueet taas saattavat olla työtekninen este tahtituotannolla työn logististen esteiden ta-

kia. Koneellisesti tehtävä työ vaatii omat riittävät työtilat ja rakennusmateriaaleja täytyy 

pystyä väliaikaisesti sijoittamaan työkohteille. Kaupunkiympäristössä kadut ja kerralla ra-

jattavissa olevat työalueet ovat tyypillisesti melko lyhyitä, jolloin niiden tahtiaikataulutta-

minen voi olla työlästä suhteessa sillä saavutettaviin hyötyihin. Tiiviisti rakennetussa ym-

päristössä rakentamista suoritetaan sidosryhmien arjen sujuvuuden ehdoilla. Kaupun-

kiympäristössä eri kulkumuotojen liikennemäärät tulee erityisesti huomioida liikennejär-

jestelyissä ja ne rajoittavat käytössä olevia työtiloja. Rakentamisen vaiheistuksessa ja 
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työnaikaisissa liikennejärjestelyissä tulee huomioida muun muassa suojatiet, tonttiliitty-

mät, linja-autopysäkit ja rakennusten kulkuaukot, jotka rajoittavat työkohteiden rakenta-

mista. Edellä mainittujen liikenteellisten seikkojen huomioiminen saattaa aiheuttaa tuo-

tannolle pullonkaulan tai esteen, mistä aiheutuu haaste tahtituotannolle. 

Haastateltavat pitivät riskinä rakentamiselle tahtituotannon häiriöherkkyyttä. Valmiiksi 

laaditussa tahtiaikataulussa ei pystytä huomioimaan tehokkaasti edellä mainituista syistä 

johtuvia tuotannon häiriötilanteita. Tahtiaikataulu miellettiin riskialttiiksi, jos tuotanto ei 

pysty etenemään suunnitellussa tahdissa. Läpimenoaikaa karsimalla tehostettu tuotan-

tomuoto ei pidä sisällään riittäviä aikapuskureita häiriötilanteessa, jolloin riskinä on koko 

tuotannon merkittävä hidastuminen tai keskeytyminen. Käytännössä seuraava työtehtä-

vää ei päästä aloittamaan suunnitellusti ennen edellisen päättymistä, jolloin koko tuotan-

toketju sakkautuu. Tuotannon häiriintyminen on merkittävä ongelma muun muassa han-

kituille aliurakoille. Liiallisilla varmuuksilla laadittu löysä tahtiaikataulu taas saattaa olla 

riski resurssitehokkuuden vähentymiselle, jossa tahdit etenevät liian hitaasti. Vaihtelua 

tuotannossa saattavat aiheuttaa myös vaativat sääolosuhteet, joista voi seurata suuria 

viivästyksiä. 

Haastateltavien mielestä haasteena tahtituotannon käyttöönotolle on uusien asioiden 

omaksumisen muutosvastarinta. Muutosvastarinta johtuu uuden tavan opettelusta van-

han totutun tilalle. Muutosvastarintaa aiheutuu myös mahdollisista ennakkoluuloista tah-

tituotannon hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä kohtaan. Uusien asioiden omaksuminen ja 

käyttöönoton opettelu vie aikaa etenkin kiireisessä työmaa-arjessa. Perinteisten tapojen 

käyttämistä suositaan, jos niillä saavutetaan hyviä ja toivottuja tuloksia työmaalla. Tahti-

tuotannossa epäonnistumiset saattavat johtaa paluuseen perinteiseen hallittuun urakoin-

titapaan. Tahtituotanto on rakennusalalla uutena tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen 

keinona toimihenkilöille vieras. Tahtituotannon vieraus on käyttöönoton haaste sekä osit-

tain muutosvastarinnan syy. Tahtituotannon teoria ja sen käytännön soveltamisen peri-

aatteet eivät ole tuttuja toimihenkilöille. Työmaatoimihenkilöille tehostettua tuotantoa pi-

detään tuotannon valmistelussa ja ensimmäisten tahtien aikana työkuormitusta lisäävää. 

Tahtituotannon käyttöönotossa toimihenkilöiltä vaaditaan tavoitteellisuutta tuotannonoh-

jauksessa. 

Haastateltavien mielestä tahtituotantoon sitoutumatonta tilaajaa voidaan pitää tahtituo-

tannon käyttöönoton haasteena. Tilaajalle tahtituotannon periaatteet saattavat olla vie-

raita, jonka seurauksena tilaaja ei osaa tilata, vaatia ja valvoa tahtituotantoa. Tahtituo-

tannon avulla tehostettu tuotanto voi epäonnistua, jos tilaaja ei saa nopeutetun tuotan-

non edellyttävästi hoidettua päätöksiä ja suunnitelmia riittävän ajoissa. Tahtisuunnittelun 

esteeksi voi tulla suunnitelmien valmistumisen viivästykset. Suunnitelmat viivästyvät 
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yleensä puutteellisten lähtötietojen ja tilaajan päätöksentekokyvyttömyyden takia. Tahti-

tuotanto edellyttää työvaiheiden ennakkosuunnittelua, joten rakentamisen edetessä val-

mistuvat suunnitelmat ovat merkittävä este tahtituotannolle työmaan näkökulmasta. Kes-

keneräiset suunnitelmat siirtävät vastuun toteutusteknisten asioiden ratkaisemisesta työ-

maalle, kuormittaen työmaahenkilöstöä. Suunnitelmien keskeneräisyyden ja muutosten 

takia tahtialueilla saatetaan joutua tekemään korjaustoimenpiteitä edellisen tahdin työ-

ryhmän toimesta. Tahtialueelle saatetaan esimerkiksi suunnitella lisää kaapelisuojaput-

kia, jotka edellyttävät muutostöitä edellisiltä työryhmiltä. Tilaajan valvontarutiinit, kuten 

mallityökatselmukset saattavat olla riski tahtituotannolle. Mallitöihin tehtävät muutokset 

laadussa tai laajuudessa tekevät tahtiaikataulun laadinnasta vaikeammin ennakoitavaa. 

Tilaajan viivästyneet päätökset suunnitelma- ja laajuusmuutoksista vaikeuttavat tahtiai-

kataulun noudattamisesta ja edellyttävät useasti muutoksien tekemistä tahtiaikatauluun. 

Haastateltavien mukaan laajamittaisessa väylähankkeessa tahtituotannon käyttöönoton 

haasteena ovat lukuisat eri sidosryhmät ja tekniikkalajit. Kaikkien sidosryhmien intres-

sien huomioiminen ja sidosryhmille koituvan haitan minimoiminen on haastavaa yhteen-

sovittaa. Työvaiheistusta toteutetaan sidosryhmien ehdoilla, jolla on suora vaikutus työ-

vaiheiden aikataulujen läpimenoaikaan. Sidosryhmät toimivat jokainen tahollaan tilaa-

jana ja niiden viivästyneet päätökset saattavat olla riski tahtituotannolle. Sidosryhmien 

antaman palautteen ja vaatimusten pohjalta joudutaan työmaalla tekemään korjaavia 

toimenpiteitä muun muassa liikennejärjestelyihin rakentamisen aikana, joista saattaa ai-

heutua aikatauluviiveitä. Lukuisten tekniikkalajien aikataulullinen yhteensovittaminen ja 

yhteisen tahdin löytäminen koetaan haastatteluiden perusteella haastavaksi. Eri tekniik-

kalajien työtekniset menetelmät, vaatimukset ja työtehtävien väliset riippuvuudet saatta-

vat olla vieraita osapuolten kesken. Kaupungin liikelaitokset tyypillisesti teettävät ja ura-

koivat omia töitänsä katutilassa rakentamisen yhteydessä. Liikelaitosten töiden yhteen-

sovittaminen ja tahdittaminen on haastavaa ilman yhteistä työsopimusta tai urakoiden 

alistamista. Töiden yhteensovituksesta voidaan joutua sopimaan jopa vuoden ennakolla 

ja tilanteen kehittymisen seurannalla.  

Haastateltavien mielestä aliurakoitujen töiden tahtisuunnittelu koetaan haastavaksi. Ny-

kyiset aliurakkasopimukset eivät sitouta aliurakoitsijoita tahtialueiden mukaisesti nope-

asti etenevään tuotantoon. Nykyisissä aliurakkasopimuksissa työkohteiden valmistumi-

sen välitavoitteita on esitetty vain yksi tai muutamia, jolloin aliurakat saavat edetä itse-

näisesti omassa epätasaisessa tahdissaan. Aliurakoitsijoiden työ- ja tehtäväsuunnitel-

mien laadinnan menetelmätavoissa on puutteita organisaation resurssipuutteiden 

vuoksi. Eri toimijoilla saattaa olla eri intressit töiden suorittamisen suhteen esimerkiksi 

resursoinnin osalta. Aliurakoitsijat ovat monesti tottuneet perinteiseen urakointitapaan, 
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jolloin uudenlaiseen tahtituotannon toimintamenetelmään sitouttaminen on vaikeaa. 

Tahtituotantoketjun katkeamisesta seuraavat viivästykset ovat riski aliurakoille, jos töitä 

ei päästä aloittamaan sovitussa aikataulussa. Suunnitelmamuutokset sekä muutos- ja 

lisätyöt ovat haaste aliurakoitsijoiden tahtiaikatauluttamiselle ja vaatii heiltä sopeutumis-

kykyä. Haastateltavien mukaan kaikki aliurakoitsijat eivät välttämättä suostu muokkaa-

maan tuotantotapojaan tai suostu muutoksien mukaisiin menettelytapoihin tuotannos-

saan. Kaikki aliurakoitsijat eivät ole sopivia sitoutumaan tahtituotannon toteuttamiseen.  

Haastateltavien mukaan tahtituotannon haasteena on resurssien tehokkuuden väliset 

eroavaisuudet. Etenkin maarakentamisessa maarakennuskoneiden kuljettajien kyvyk-

kyys vaihtelee runsaasti. Tahteihin muodostuu hajontaa, jos työ etenee eri nopeudella 

eri tahtialueilla. Työryhmät eivät ole yhtä riippuvaisia parhaasta tekijästä. Eri työtehtävien 

työmenekilliset kestot saattavat vaihdella runsaasti aiheuttaen hajontaa tahtisuunnitte-

luun. Resurssit tulisi olla hyvissä ajoin tiedossa jo tuotannonsuunnitteluvaiheessa, jotta 

hankkeen aikataulutuksessa tunnistetaan mahdollisimman realistiset työmenekit. Työ-

ryhmille tahtituotannon edellyttämät ehdottomat tahtialueiden valmistumisajankohdat 

saattavat aiheuttaa suoriutumispaineita. Koko tahtialueen samoina toistuvien työtehtä-

vien samankaltaisuus, eli työkierron puuttuminen saattaa vähentää joidenkin resurssien 

työmotivaatiota. 

Raitiotieallianssin aikataulusuunnitteluvaiheessa yksittäisen katuosuuden läpimeno-

aikoja pyrittiin lyhentämään tahtisuunnittelun konsulttipalveluiden avulla. Tahtituotantoa 

ei lähdetty hankkeessa pilotoimaan, koska liian moni tahtituotannon edellytys jäi täytty-

mättä. Keskeisimpiä puutteita olivat muun muassa hankkeen laajuuden epäselvyys ja 

siitä johtuvat suunnitelmapuutteet, maaperäolosuhteiden ennakoimattomuus ja epätie-

toisuus työn vaiheistuksesta. Tahtituotannosta ei myöskään ollut työlajiin soveltuvaa 

käytännön kokemusta tai konkreettisia keinoja sen käyttöönotolle. 

4.5 Tahtituotannon mahdollisuudet 

Haastatteluiden perusteella tahtituotannon käyttämistä väylähankkeessa pidettiin mah-

dollisena ja sillä koettiin olevan paljon mahdollisuuksia hankkeen kannalta. Tahtituotanto 

koettiin mahdollisena tuotannonohjauskeinona rakennusvaiheille, jotka täyttävät tässä 

tutkimuksessa edellisissä kappaleissa esitetyt edellytykset. Tahtituotanto koettiin erityi-

sesti sopivaksi rakennusvaiheille, jotka pitävät sisällään paljon toistuvuutta ja ovat työ-

ympäristöltään vähemmän haastavia. Tahtituotannon käyttöönottaminen ja hallinta täy-

dellisesti koko hankkeen laajuudessa koettiin haastavana ja joihinkin rakennusvaiheisiin 

ja -kohteisiin huonommin soveltuvina. 
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Tutkimuksen haastatteluissa ehdotettiin ratkaisuna henkilöstön kokemattomuudelle har-

joittelutahdin käyttämistä tahtituotannon käyttöönoton yhteydessä. Harjoittelutahdin 

avulla rakentamisen koko prosessi sekä tahtituotannon rutiinit tulevat tutuiksi työmaa-

henkilöstölle. Tahtisuunnitelman laatiminen mahdollisimman toteutuskelpoiseksi on 

mahdollista harjoittelutahdin jälkeen, kun aikataulun laatijoille ja työntekijöille tulevat työ-

kohteen valmistamisen realistiset työmenekit tutuiksi. Tahtiaikataulutuksessa tulee huo-

mioida ensimmäisten tahtien todennäköisesti hitaampi valmistaminen rakentamiskohtei-

den ainutkertaisuuden takia. Mitä enemmän työtehtävät toistuvat, sitä tehokkaammin ne 

etenevät jatkossa. Työkokemuksen kautta tahtiaikataulun luotettavuus paranee.  

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että tahtituotannon käyttöönotto edellyttää sen pilotoin-

tia ennen sen täydellistä käyttöönottamista. Tahtipohjaista tuotannonsuunnittelua ja -oh-

jausta voisi soveltaa esimerkiksi yksittäiseen katuosuuteen ja siinä toteutettavaan raken-

nusvaiheeseen. Tahtituotannon johtamisrutiinit, riskit, haasteet ja kehittämisideat tulisi-

vat tällä tavoin tunnetuiksi. Pilotoinnissa uuden asian kokeilemisessa epäonnistumista ei 

mielletä niin kriittiseksi asiaksi ja virheistä oppimiseen suhtaudutaan myönteisemmin. 

Tuotannon häiriötilanteista johtuvia aikatauluviivästyksiä voitaisiin ottaa huomioon käyt-

tämällä aikapuskureina tavallista enemmän tyhjiä vaunuja tahtituotannon pilotoinnissa. 

Tyhjät vaunut lisäisivät aikataulun toteutettavuutta ja kokemuksen myötä niitä voitaisiin 

vähentää läpimenoaikojen lyhentämiseksi.  

Pilotoinnissa tulisi hyödyntää tahtituotannon teorian tuntevia toimihenkilöitä, jotka pysty-

vät opastamaan tahtituotannon käyttöönotossa. Tahtituotannon muutosvastarinta vähe-

nee pilotoinnin myötä, kun pystytään havaitsemaan tahtituotannon aikaansaamia hyötyjä 

suhteessa sen toimeenpanon työläyteen. Pilotointia tulisi tehdä hyvin tunnetulle raken-

nusprosessille yksinkertaiselle rakentamiskohteelle, joka täyttää hyvin kaikki tahtituotan-

non käyttöönoton edellytykset. Pilotoinnin avulla uusi tuotannonohjausmenetelmä tulee 

tutuksi ja sen hyödyt voitaisiin käytännössä todistaa. Tahtituotannon pilotointia voisi suo-

rittaa katuosuudelle, jonka rakentamisolosuhteet eivät vastaa vaativia keskustaolosuh-

teita olemassa olevien rakenteiden ja odotettavissa olevien ongelmien osalta. Väylä-

hankkeessa tahtituotanto soveltuisi hyvin myös taitorakenteiden, kuten pitkien ja toistu-

vien tukimuurien rakentamiseen. Taitorakenteiden rakentaminen pitää sisällään vähem-

män ympäristöstä ja maaperäolosuhteiden ennakoimattomuudesta johtuvia epävar-

muustekijöitä.  

Haastateltavat kokivat tahtituotannon pitävän sisällään paljon potentiaalisia hyötyjä tuo-

tannonsuunnittelun- ja ohjauksen näkökulmasta. Tahtituotannolla pystytään tehosta-

maan tuotantoketjua kokonaisuudessaan hukkaa poistamalla, kun työstä on mahdollista 
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karsia käyttämätöntä tilaa ja työaikaa sekä päällekkäisiä prosesseja pois. Aikataulun ki-

riminen ohjaa työn toteuttajia kehittämään uusia ratkaisuja työmenetelmien tehostami-

seen. Innovaatioilla pyritään kehittämään tuotantoratkaisuja moduulimaisemmiksi sisäl-

tämään mahdollisimman paljon toistuvuutta. Moduulimaisuudella työtehtävien toteutta-

minen helpottuu ja tuotannossa saavutetaan kustannus- ja aikataulusäästöjä. Käytän-

nössä innovointia voisi olla esimerkiksi työmenetelmien muuttamista uudenlaisilla muot-

tiratkaisuilla ja esivalmisteilla tai työjärjestyksen vaihtaminen prosessin aikana. Innovaa-

tioiden käyttöönotto ja tiedon levittäminen mahdollistaa työmenetelmien tehostumisen 

myös eri hankkeiden ja lohkojen välillä.  

Haastateltavien mielestä tahtituotannolla on mahdollista keventää työmaatoimihenkilöi-

den työtaakkaa. Toistuvat samankaltaisten tahtien johtamiskäytännöt ja rutiinit tekevät 

työryhmien ohjauksesta ennakoitavaa ja itseohjautuvaa. Työpakettien välillä kannattaa 

hyödyntää työryhmien kiertoa siihen soveltuvissa työtehtävissä määräajoin. Kierto mah-

dollistaa työryhmien monipuolisen ammattitaidon kartuttamisen, muutosjoustavuuden 

sekä lisää työn mielekkyyttä, kun työtehtäviin tulee vaihtelua. Samojen asioiden toista-

minen jatkuvasti voi tehdä työnteosta yksitoikkoista ja turruttaa rutiineja. 

Haastateltavien mielestä tahtituotannolla voisi lyhentää rakennushankkeiden läpimeno-

aikoja. Rakennushankkeen kustannukset ovat pitkälti sen toteuttamisaikaan sidonnaisia, 

joten mahdollisimman lyhyellä läpimenoajalla saavutetaan hankkeessa kustannussääs-

töjä. Kustannussäästöjä saavutetaan muun muassa minimoimalla hankkeeseen kuluvia 

kiinteitä kustannuksia sekä säästämällä työnaikaisissa liikennejärjestelyissä. Nopeasti 

valmistuvilta katualueilta voidaan poistaa työnaikaisten liikennejärjestelyiden toteuttami-

seen varattua kalustoa, jotka voidaan sijoittaa seuraavaan rakennuskohteeseen. Tahti-

tuotannon ehdoilla ja sitä tavoittelevalla suunnittelunohjauksella on mahdollista vaikuttaa 

suunnitteluratkaisuihin ja sitä kautta säästöihin aikataulullisesti sekä kustannuksissa. 

Hankkeen kustannukset määräytyvät pääasiassa suunnitteluvaiheen ratkaisuilla, joten 

niihin voidaan vaikuttaa merkittävästi tilaajan ja rakentajien onnistuneella suunnitte-

lunohjauksella. Tahtiaikataulua voidaan käyttää suunnitteluaikataulun pohjana, jonka pe-

rusteella määräytyy suunnittelujärjestys ja suunnitelmien valmistumisen tavoiteajat. 

Haastateltavien mukaan tahtituotannolla on mahdollisuuksia parantaa infrarakentami-

sessa tärkeää hankkeen julkisuuskuvan hallintaa. Tiiviisti rakennetussa kaupunkiympä-

ristössä katu- ja julkisilla alueilla rakentaminen aiheuttaa haittoja sidosryhmien eli ihmis-

ten liikkumiselle. Tahtituotannon avulla rakennuskohteiden nopea valmistaminen ja luo-

vuttaminen tilaajalle läpimenoaikaa minimoimalla vähentää ihmisille aiheutuvia haittoja. 

Liikennehaittojen minimointi ja kohteiden nopea valmistaminen parantaa hankkeen julki-
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suuskuvaa. Nopeasti valmistuvat katualueet, työnaikaisten liikennejärjestelyiden purka-

minen ja katualueiden käyttöönotto viestii sidosryhmille hankkeen hyvästä etenemisestä 

sekä parantavat hankkeen julkisuuskuvaa. Rakentamattomissa työalueissa, joissa ei ak-

tiivisesti tapahdu mitään aiheutuu väylähankkeelle paljon negatiivista palautetta sidos-

ryhmiltä, mikä heikentää hankkeen hyväksyttävyyttä ja julkisuuskuvaa.  

Tahtituotannolla on haastateltavien mukaan mahdollista nopeuttaa yksittäisten katualu-

eiden osaluovutuksia ja sitä kautta parantaa hankkeen julkisuuskuvaa. Tiiviissä kaupun-

kirakenteessa tulisi pyrkiä katualueiden nopeaan valmistamiseen ja niiden osaluovutuk-

siin, jotta kaikki kaupungin katualueet eivät ole samanaikaisesti työalueena. Nopeasti 

valmistuvat rakennuskohteet ja niiden osaluovutukset ovat etu urakoitsijalla, sillä luovu-

tuksen jälkeen alkaa rakennuskohteen takuuaika. Tahtituotannon avulla tuotanto on en-

nakoitavampaa ja mahdollistaa oikea-aikaisen tiedottamisen. Tiedottaminen on tärkeä 

osa infrahankkeen julkisuuskuvan hallintaa, kun sidosryhmiin ollaan yhteydessä liiken-

nejärjestelymuutosten ja työalueiden valmistumisen osalta.  

Haastateltavien mielestä aliurakoitsijat saadaan parhaiten sitoutettua tahtituotantoon 

mahdollisimman varhain sopimusvaiheessa. Tahtituotantoon potentiaaliset aliurakoitsi-

jat tulisi olla riittävän ajoissa esitettynä. Tarjouspyynnöissä, urakkaneuvotteluissa ja so-

pimusvaiheessa tulisi ilmoittaa erillisinä kirjallisena vaatimuksena aliurakoitsijalle tilaajan 

vaatimus tahtituotantoon sitoutumiselle. Urakkasopimusten tulisi olla tahtiajan ja tahtialu-

eiden mukaisiin tavoitteisiin tai useampaan välitavoitteiseen sidottuja. Sopimuksien mu-

kaisia tavoitteita voisi olla esimerkiksi haluttu valmistuva johtosiirtojen metrimäärä tai pin-

tarakenteiden neliömäärä ennalta määritettyä tahtiaikaa kohti. Tavoitteiden pohjalta ali-

urakoitsija määrittelisi itse omat resurssien lisäystarpeensa. Tahtituotannon avulla tuo-

tanto tehostuu, kun aliurakoitsijoilla on selvillä mitä heiltä vaaditaan. Kevyellä tekemisellä 

ei päästä tilaajan edellyttämiin tavoitteisiin. Pääurakoitsija voi ohjailla aliurakoitsijoiden 

tahtituotannon etenemistä tavoitteisiin sidotulla bonus- tai sanktioihin perustuvalla kan-

nustinjärjestelmällä. Kannustinjärjestelmässä voidaan myös huomioida muita tilaajalle 

tärkeitä avaintulosalueita, kuten turvallisuus ja laatu. Tahtituotannossa tilaajan taas tulee 

varmistua siitä, että tahtialueiden mukaisia työalueita on tarjolla aliurakoitsijoille oikea-

aikaisesti. Koko tuotantoketjun tulisi olla tilaajan hallinnassa sopimuksien avulla.  

Haastateltavien mielestä tahtituotannon koettiin tarjoavan mahdollisuuksia myös raken-

tamista toteuttaville urakoitsijoille. Urakoitsijoiden on mahdollista saavuttaa eniten hyö-

tyjä tahtituotantoon sitoutumalla. Urakoitsijoille tulee olla selvää tahtituotannon periaat-

teet ja heidän tulee hahmottaa työvaiheiden muodostama prosessi työn sujuvan virtauk-

sen näkökulmasta. Tahtiaikataulun laadintaan osallistuvat urakoitsijat pystyvät vaikutta-
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maan omaan tekemiseensä ja päätoteuttajan tuotannonohjaukseen. Tunnistettujen työ-

menekkien ja tahtialueiden avulla tuotanto on urakoitsijoille läpinäkyvämpää ja vaaditut 

tavoitteet selkeitä. Toistuvat tahdit tekevät työtehtävien prosesseista hallitumpia ja tois-

tuvuus tunnettujen rutiinien kautta lisää työn tehokkuutta. Tuotanto on sujuvampaa ja 

mielekkäämpää karsittujen hukkien ansiosta ja siitä hyötyvät etenkin yksikköhinnoilla ra-

kentavat urakoitsijat.  

Tahtituotannon avulla työn sujuva eteneminen ja nopeasti valmistuvien rakennuskohtei-

den tuloksellisuus on palkitsevaa niin urakoitsijoille, toimihenkilöille kuin sidosryhmille. 

Urakoitsijoiden tekeminen tehostuu ulkoisen paineen takia tahtialueiden valmistamisen 

selkeiden tavoitteiden ja tuotannon imuohjautuvuuden avulla. Työpaketit mahdollistavat 

selvästi hahmotettavat työtehtävien vastuujaot työntekijöiden kesken. Tahtituotannossa 

tahtialueisiin sidottu saavutusperusteinen urakkahintatyö voisi olla urakoitsijoille kannus-

tavampi maksutapa tuntitöihin verrattuna.  Tahtituotannon käyttöönotossa kannattaa 

suosia samoja urakoitsijoita, joille rakentamisen prosessit sekä tahtituotannon rutiinit 

ovat tulleet tutuiksi. Tahtituotantoon sopivat urakoitsijat ovat sopeutumiskykyisiä ja jous-

tavia. Urakoitsijoiden tulisi sitoutua tahtiaikataulun mukaisiin välitavoitteisiin ja alueluovu-

tuksiin, jotta ne voidaan luovuttaa seuraavan työryhmän käytettäväksi. Osa urakoitsi-

joista ei ole tahtituotantoon sopivia, jos heiltä ei voida kokemusperäisesti odottaa tahti-

aikaan sitoutumista.  

Haastateltavien mielestä tahtituotantoon sopivat hankinnat edellyttävät muutoksia työ-

maalogistiikkaan. Työmaatoimitusten tilauksesta tulee rutiininomaista tahtiaikataulun 

avulla, kun työpaketit etenevät ennakoitavasti ja tasaisesti. Oikea-aikaisia toimituksia 

voidaan mahdollistaa toimittamalla hankinnat työalueiden ulkopuolisille varastoalueilla 

etukäteen. Työmaan logistiikkaa voidaan parantaa merkittävästi käyttämällä työkohtei-

den ulkopuolisia niiden välittömässä läheisyydessä sijaitsevia varastoalueita, joista ma-

teriaalien hankinta onnistuu työkoneilla. Tahtituotannon etenemä tekee toimitusajankoh-

tien ja -määrien ennakoinnista hallitumpaa. Työmaan sisäinen oikea-aikainen logistiikka 

edellyttää logistiikkaan erikoistuneiden resurssien käyttöä. Aliurakoitsijat voivat vastata 

itse logistiikasta hakemalla tarvitsemansa materiaalit varastoalueilta työkohteilla täsmäl-

lisesti.  
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4.6 Haastattelututkimuksen yhteenveto 

Haastattelututkimuksessa esitettyjen teemojen ja tarkentavien kysymysten sekä keskus-

telujen pohjalta tahtituotannolle tunnistettiin kattavasti edellytyksiä, haasteita ja mahdol-

lisuuksia. Haastattelututkimuksen teemoihin liittyvät keskeisimmät tutkimustulokset on 

esitetty taulukossa 3 yhteenvetona.  

Taulukko 3. Tahtituotannon edellytykset, haasteet ja mahdollisuudet. 

Edellytykset Haasteet Mahdollisuudet 

Valmiit ja tarkoitukseen sopi-
vat suunnitelmat 

Rakennushankkeiden ainut-
laatuisuus ja monimutkaisuus 

Harjoittelutahdin käyttö en-
nen lopullista tahtisuunnitte-
lua 

Toistuvuus rakenteissa Toistuvuuden puuttuminen 
rakennusvaiheissa 

Tahtituotannon pilotointi yk-
sittäisissä rakennusvaiheissa 

Työmaahenkilöstön kokemus 
rakennusprosessista 

Katuympäristön maaperäolo-
suhteiden ennakoimattomuus  

Tuotannon tehostamisen in-
novaatiot 

Hankkeen osapuolten sitou-
tuminen tahtituotantoon 

Työtehtävien tahdittaminen 
haastavassa tiiviissä kaupun-
kiympäristössä arjen sujuvuu-
den ehdoilla 

Toimihenkilöiden työtaakan 
keventyminen ja työntekijöi-
den itseohjautuvuus 

Hankinnat tahtiaikataulun 
pohjalta 

Nopeutetun tuotannon häiriö-
herkkyys 

Kustannussäästöt läpimeno-
aikoja lyhentämällä 

 Tahtituotannon tuntematto-
muus ja konkreettisten johta-
miskeinojen puuttuminen 

Tahtiaikataulu suunnitte-
lunohjauksen apuvälineenä 

 Sitoutumattomuus ja muutos-
vastarinta tahtituotantoon 

Hankkeen julkisuuskuvan pa-
rantaminen 

 Suunnitelmien viivästymiset 
ja toteutuslaajuuden muutok-
set 

Tahtituotantoon sopivat ali-
urakkasopimukset 

 Sidosryhmien ja tekniikkala-
jien yhteensovittaminen tahti-
aikatauluun 

Tuotannon läpinäkyvyys ja ta-
voitteellisuus urakoitsijoille 

 Tahtituotantoon sopimatto-
mat aliurakkasopimukset 

Urakoitsijoiden töiden tehos-
tuminen 

 Tahditettavien töiden kesto-
jen välinen hajonta 

Tahdin sisäinen logistiikka 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään teemahaastatteluissa esille nostettuihin tahti-

tuotannon haasteisiin ratkaisuja. Ratkaisuja ongelmiin tutkitaan tuotannonsuunnittelun ja 

-ohjauksen näkökulmasta kehittämällä konkreettisia keinoja tahtituotannon käyttämi-

selle. Tutkimuksessa esitetyissä ratkaisuissa on huomioitu teemahaastatteluiden mah-

dollisuuksien hyödyntäminen. 
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5. RATKAISUMALLI 

5.1 Tahtisuunnittelu raitiotierakentamisen tuotantoprosessille 

Tässä luvussa on dokumentoitu tahtisuunnitteluprosessi raitiotiehankkeeseen sisälty-

välle tuotantoprosessille. Ratkaisumallin avulla on pyritty selvittämään tahtituotannon so-

veltuvuutta raitiotierakentamiseen käytännön tapaustutkimusmenetelmän avulla. Ratkai-

sumallin avulla pyritään löytämään teemahaastatteluissa esille nostettuihin tahtituotan-

non käyttöönoton haasteisiin ratkaisuja. Ratkaisumallista on pyritty tekemään tahtituo-

tantoon soveltuva konkreettinen johtamistyökalu tahtisuunnittelun laatimiselle. 

Ratkaisumallin tahtisuunnittelu etenee vaiheittain ja lopputuloksena saadaan valmis ta-

paustutkimuksen rakennuskohteen tahtiaikataulu. Tahtisuunnittelun vaiheet perustuvat 

tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitettyihin TTP ja TPTC-menetelmiin. Tä-

män tutkimuksen tahtisuunnittelun ratkaisumallissa sovelletaan pääosin laskennallista 

saksalaista TPTC-menetelmää. Ratkaisumalli perustuu retrospektiivisenä tapaustutki-

muksena tarkasteltuun todelliseen rakennuskohteeseen Raitiotieallianssin hankkeella. 

Tapaustutkimukseen valitun katuosuuden rakennusaika oli 2017-2019. Rakennuskohde 

oli osaluovutettu ennen tämän tutkimuksen valmistumista. 

Tahtiaikataulu on laadittu makro- ja normitasolla. Tahtiaikataulu on rajattu makrotasolla 

yksittäisen toiminnallisen alueen tuotantoprosessiin. Normitasolla tahtisuunnittelu on ra-

jattu toiminnallisen alueen tuotantoprosessista ositeltuun yksittäiseen rakennusvaihee-

seen, joka on raitiotien alus- ja päällysrakenne. Normitason tarkastelua on suoritettu yk-

sityiskohtaisesti pääasiassa tie-, katu-, ja maarakennustöiden osalta, eli raitiotierakenta-

misen kiintoraidelaatan työtehtävät käsitellään rajallisesti. Aikataulutuksessa on hyödyn-

netty tämän työn tekijän omia kokemuksia rakennustyömaan toteutuksen osalta, kaikille 

avoimia Ratu-työmenekkitiedostoja ja Raitiotieallianssin sisäisistä toteuma-aikatauluista 

koostuvaa lähdeaineistoa. Ratkaisumallin kehittämiseen on saatu palautetta myös tässä 

tutkimuksessa haastatelluilta toimihenkilöiltä. Aikataulun terminologiassa on käytetty inf-

ranimikkeistöä ja Raitiotieallianssin sisäisen lähdeaineiston termistöä.  

Taulukossa 4 on esitetty ratkaisumallissa käytetyt raitiotien rakentamisentahtisuunnitte-

lun vaiheet. Taulukon vaiheet käsitellään tarkemmin tässä luvussa tapaustutkimuksen 

kautta.  

 

 



53 
 

 

Taulukko 4. Ratkaisumallin tahtisuunnittelun vaiheet. 

Järjestysnumero Vaihe 

1 Hankkeen osittelu ja toiminnallisten alueiden määrittäminen 

2 Työjärjestyksen määrittäminen 

3 Rakennusvaiheiden määrittäminen 

4 Yksittäisen alueen tarkastelu kerrallaan ja siinä toistuvien rakennusvaihei-
den määrittäminen 

5 Rakennusjärjestyksen määrittely liikennejärjestelyiden työvaiheistuksen 
avulla 

6 Yhden rakennusvaiheen tarkastelu kerrallaan ja pienimmän toistuvan ti-
layksikön tunnistaminen 

7 Tilayksikön työtehtävien tunnistaminen 

8 Työpakettien muodostaminen 

9 Työpakettien keston laskeminen sekä tahtialueen ja -ajan määrittely 

10 Tuotannon tasapainottaminen 

11 Tahtiaikataulun laatiminen 

 

Ensimmäinen vaihe 

Tahtisuunnittelu alkaa hankkeen osittelulla ja toiminnallisten alueiden määrittämisellä. 

Tapaustutkimuksessa raitiotiehankkeen osittelu on jaettu lohkoittain, kaduittain ja katu-

jen kortteliväleittäin. Katujen linjaus noudattaa ratapaalujakoa, joten yksityiskohtaisem-

paa työalueiden tarkastelua voidaan suorittaa myös ratapaaluväleittäin tarvittaessa. 

Toiminnallisen alueen tuotantoprosessi koostuu useista eri rakennusvaiheista. Toimin-

nalliseksi alueeksi tulee siis valita riittävän iso kokonaisuus, jonka sisällä rakennuspro-

sessi säilyy samankaltaisena. (Binninger et al. 2017) Toiminnallisen alueen valinta pe-

rustuu tuotannon kannalta samankaltaiseen rakennusprosessiin. Valitun alueen tulee 

olla alueellisesti sopivan kokoinen haluttuun tarkastelutarkkuuteen nähden. Rai-

tiotiehankkeessa toiminnalliseksi alueeksi voidaan määritellä esimerkiksi kokonainen 

katu, jossa rakennusvaiheet ja työympäristö säilyy lähes kauttaaltaan samankaltaisena. 

Toiminnallisen alueen määrittely voi vaihdella katualueella rakennusvaiheiden mukai-

sesti. (Keskustelu, Tomunen, 17.2.2020) Esimerkiksi sillanrakentamisessa toiminnalli-

nen alue voitaisiin määritellä sen vaatiman työalueen mukaisesti, vaikka se sijaitsisi ka-

tualueella. Raitiotien alus- ja päällysrakenteiden näkökulmasta on tarpeenmukaista tar-

kastella työaluetta isompana kokonaisuutena, kun rakennusvaihetta toteutetaan sillan 

lisäksi myös sen lähiympäristön katualueilla. Tapaustutkimuksessa toiminnalliseksi alu-

eeksi on määritelty työlohkoon kuuluva yksittäinen katuosuus. Kuvassa 17 on esitetty 

toiminnallisena alueena määritellyn kadun osittelu pienempiin alueisiin korttelijaon mu-

kaisesti. 
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Kuva 17. Sammonkadun katualueen osittelu kortteliväleittäin (muokattu, Raitiotie-

allianssi 2019). 

Toinen vaihe 

Tapaustutkimuksen toisessa vaiheessa määritellään toiminnallisten katualueiden työjär-

jestys. Työjärjestys valitaan tilaajaan prioriteettien mukaisesti. (Binninger et al. 2017) Ti-

laajan puolesta työjärjestyksen valintaan vaikuttaa muun muassa suunnitelmien valmis-

tuminen, katujen työlaajuus, katualueen rinnakkaishankkeet, tilaajan maksukyky ja pyr-

kimys minimoida liikenteellistä haittaa. Rakentaja voi vaikuttaa hankkeen työjärjestyk-

seen onnistuneella suunnittelunohjauksella. Työjärjestyksen valinta ja katualueen työ-

laajuus vaikuttaa rakentamisen läpimenoajan pituuteen. 

Kolmas vaihe 

Tapaustutkimuksen kolmannessa vaiheessa määritellään toiminnallisissa alueissa tois-

tuvat rakennusvaiheet. Raitiotieallianssissa keskeisimmät toistuvat rakennusvaiheet on 

esitetty taulukossa 5. Rakennusvaiheiden nimikkeistö noudattaa Raitiotieallianssin tek-

niikkalajijakoa. Tuotantoprosessin näkökulmasta rakennusvaiheiden sisällöt voivat vaih-

della tapauskohtaisesti. Rakennusvaiheisiin osittelu on tärkeää tuotannonsuunnittelun 

kannalta, jotta tarkempaa tahtiaikataulutusta voidaan tehdä pienemmissä osissa. Osit-

telu on myös tarpeellista rakennusvaiheiden välisten riippuvuuksien ja muiden erityistar-

peiden tunnistamiseksi. Tapaustutkimuksessa tarkasteltavan rakennusvaiheen raitiotien 

alus- ja päällysrakenteen työt koostuvat useammasta tekniikkalajista, joten rakennus-

vaihe on jaettavissa useampaan eri osaan. Rakennusvaihe on jaettu useampaan osaan, 

koska tekniikkalajien toteutuksesta vastaavat eri toimittajat, jolloin jako vastaa todellista 
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tilannetta paremmin. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennusvaiheet on esitetty 

taulukossa 6.  

Taulukko 5. Raitiotiehankkeen rakennusvaiheet. 

Pohjan-
vahvistus 
tai lou-
hinta 

Johtosiir-
rot 

Sillat ja 
taitora-
kenteet 

Kadunra-
kennus 

Raitiotien 
alus- ja 
päällysra-
kenne 

Tekniset 
järjestel-
mät 

Talonra-
kennus 
(Va-
rikko/SSA) 

Käyt-
töön-
otto 

 

Taulukko 6. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennusvaiheet. 

Raitiotien alus- ja päällysrakenne 

Alusrakenne Kiintoraidelaatta Pintarakenteet 

Nurmirata Kiveys Asfalttipäällyste 

 

Neljäs vaihe 

Tapaustutkimuksen neljännessä vaiheessa valitaan yksi toiminnallinen alue tarkastelta-

vaksi ja määritetään siinä toistuvat rakennusvaiheet. Tapaustutkimuksen tahtiaikataulu-

tettavaksi rakennuskohteeksi on valittu yksi toiminnallisen alueen kortteliväli ja siinä tois-

tuvat rakennusvaiheet. Korttelivälin rakennusvaiheita ovat johtosiirrot, kadunrakennus, 

raitiotien alus- ja päällysrakenne ja tekniset järjestelmät. Tapaustutkimuskohteessa joh-

tosiirrot kuuluvat toteutuslaajuuteen, koska vanha siirrettävä kunnallistekniikka sijaitsee 

kadun keskellä tulevan raitiotieväylän alapuolella. Valitun korttelivälin rakennusvaiheiden 

työalueet on esitetty korttelivälin asemapiirustuksessa kuvassa 18.  

 
Kuva 18. Valitun korttelivälin rakennusvaiheet työalueineen asemapiirustuksessa 

esitettynä. (muokattu, Raitiotieallianssi 2020c) 

Viides vaihe 

Tapaustutkimuksen viidennessä vaiheessa määritellään rakennusjärjestys liikennejär-

jestelyiden vaiheistuksen avulla. Rakentaminen vaiheistetaan rakennusvaiheiden toteut-

tamisen vaatimusten mukaisesti, jonka perusteella suunnitellaan työnaikaiset liikenne-

järjestelyt. Vaiheistuksessa tulee huomioida liikenteen nykytila sekä joukkoliikenteen, 

tonttiliikenteen ja kevyen liikenteen asettamat erityisvaatimukset. Liikenne pyritään saa-



56 
 

 

maan lopullisille ajoreiteilleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. (Mäki 2016). Ra-

kennusvaiheiden toteutusjärjestys perustuu usein niiden loogiseen toteutettavuuteen. 

Esimerkiksi pohjanvahvistukset ja syvälle asennettavat viemärit tulee tehdä ennen maan 

pinnalla tapahtuvaa kadunrakentamista. Joidenkin rakennusvaiheiden aloittamisen ehto 

on edellisen rakennusvaiheen valmistuminen. Raitiotierakentamissa esimerkiksi siirret-

tävälle vesijohdolle täytyy suorittaa painekokeet, vesinäytteet ja mahdollisesti käyttöön-

otto ennen kuin kadunrakennus voi alkaa. 

Tapaustutkimuskohteen tahtisuunnittelussa on käytetty kahta työvaihetta. Kuvassa 19 

on esitetty tapaustutkimuskohteen vaiheistussuunnitelmat. Lähtötilanteessa ajoneuvolii-

kenteen päävirta kulki kadun keskellä. Kadun pohjois- ja eteläreunalla sijaitsi ajoneuvo- 

ja huoltoliikenteen käyttämät talouskaistat ja jalkakäytävät. Lopullisessa tilanteessa 

kaikki ajoneuvoliikenne kulkee talouskaistojen kohdalla kadun reunassa ja raitiotie 

omalla väylällään keskellä katua nurmiraiteena. Toteutuksen kannalta siis on järkevintä 

tehdä ensin kadun reuna-alueet kuntoon, jonka jälkeen liikenne siirretään lopullisille ajo-

reiteilleen.  Liikenteen siirron jälkeen voidaan aloittaa rakentaminen kadun keskialueilla. 

Kadun reunoilla tehtävien johtosiirtojen valmiiksi rakentaminen on myös toteutettavuu-

den kannalta edellytys raitiotien rakentamiselle muun muassa vanhan kunnallistekniikan 

käytöstä poistamisen takia. 

  
Kuva 19.  Valitun korttelivälin vaiheistussuunnitelman vaiheet 1 ja 2 (muokattu, 

Raitiotieallianssi 2019) 

Vaiheistuksen suunnittelulla pyritään rakennusvaiheiden valmiiksi saattamiseen toivo-

tussa järjestyksessä (Mäki 2016). Työvaiheiden perusteella aloitetaan aikataulusuunnit-

telu, kun tiedetään rakennusprosessin toteutusjärjestys. Kuvassa 20 on esitetty työn vai-

heistussuunnitelma asemapiirustuksessa sekä rakennusvaiheiden toteutusjärjestys, eli 

tapaustutkimuksen katualueen tuotantoprosessi. Laajoja työvaiheita voidaan myös as-

teittain porrastaa, jotta mahdollistetaan seuraavan rakennusvaiheen aloittaminen ennen 

edellisen rakennusvaiheen päättymistä. Työvaiheistusta kannattaa toteuttaa myös riittä-

vän pienissä osissa samasta syystä.  
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Kuva 20. Työn vaiheistussuunnitelma asemapiirustuksessa ja rakennusvaiheiden 

toteutusjärjestys (muokattu, Raitiotieallianssi 2020c). 

Kuudes vaihe 

Tapaustutkimuksen kuudennessa vaiheessa valitaan yksi työvaiheistuksen mukainen 

rakennusvaihe tarkasteltavaksi ja määritetään sen pienin toistuva tilayksikkö (SSU). Pie-

nimmän toistuvan tilayksikön määritelmä on, että se voidaan valmistaa valmiiksi muista 

rakenteista riippumatta eikä sitä ei voida jakaa enää pienemmäksi. (Dlouhy et al. 2016) 

Pienin toistuva tilayksikkö määritetään rakennussuunnitelmien, kuten asemapiirustusten 

ja poikkileikkausten avulla. Talonrakentamisessa vastaava pienin toistuva tilayksikkö 

voisi olla yksittäinen asunto tai pilarien, palkkien ja laataston muodostama jänneväli. 

(Keskustelu, Tomunen, 23.1.2020)  

Tapaustutkimuksessa pienimpänä toistuvana tilayksikkönä on käytetty yhden ratapaalu-

metrin mukaista rakenteen juoksumetriä. Pienimmän toistuvan tilayksikön avulla voidaan 

suorittaa tuotannonsuunnittelua määrittämällä työtehtävät ja laskemalla niiden työmää-

rät. Määrälaskennassa tarkastellaan rakenteen poikkileikkausta yhden juoksumetrin tila-

vuutta vastaavalta alalta. Pienimpänä toistuvana tilayksikkönä voitaisiin tarkastella myös 

kiintoraidelaatan kokoista aluetta, mutta lopputuloksen kannalta on samantekevää, 

minkä kokoista kokonaisuutta aikataulusuunnittelussa tarkastellaan. Tarkastelu kiinto-

raidelaattaa pienempinä kokonaisuuksina on myös perusteltua, koska kokonaisten kiin-

toraidelaattojen pituuksissa on vaihtelua, minkä takia laattoja jouduttaisiin tarkastele-

maan yksilöllisemmin. Kuvassa 21 on esitetty raitiotien rakennepoikkileikkaus. Kuvaan 

21 on esitetty kunkin raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennusvaiheen toteutuskoko-

naisuuden rajat eri värein. 
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Kuva 21. Raitiotien rakennepoikkileikkaus ja raitiotien alus- ja päällysrakenteen 

työvaiheiden rajat (muokattu, Raitiotieallianssi 2020c). 

Seitsemäs vaihe 

Tapaustutkimuksen seitsemännessä vaiheessa tunnistetaan pienimmän toistuvan tilayk-

sikön toteuttamiseen vaaditut kaikki työtehtävät toiminnallisella alueella. Tapaustutki-

muksessa rakennepoikkileikkauksen ja asemapiirustuksen avulla on määritetty kaikki 

raitiotien alus- ja päällysrakenteen toteuttamiseen vaaditut työtehtävät ja ne on esitetty 

niiden toteutusjärjestyksessä taulukossa 7. Osa työtehtävistä joudutaan toteuttamaan 

useassa vaiheessa työn toteutusteknisistä syistä kuvan 21 työn vaiheistamisrajojen mu-

kaisesti. Osa työtehtävistä toistuu vain tietyillä tilayksiköillä pintarakentamistavastan mu-

kaan, esimerkiksi nurmiraiteella ja korttelivälin keskellä sijaitsevan suojatien kohdalla. 

Taulukko 7. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen kaikki työtehtävät. 

Työtehtävät 

Työnaikaiset liikennejärjestelyt Sähkörataperustusten 
asennus 

Maakaapelointi 

Poistettavat rakenteet Routasuojalevyjen asennus Kiskoeristeen asennus 

Asfaltin poisto Ratapölkyt Yhteiskäyttöpylväiden 
asennus 

Maankaivu Kiskon tuonti Puiden istutus 

Kuivatusrakenteet Hitsaus Mullan levitys 

Suodatinkankaan asennus Kiskojen asemointi Nurmetus 

Salaojitus Muotitus Betonikiveys 

Mursketäyttö Raudoitus Kaideasennus 

Kaapelinsuojaputkien asennus Betonivalu Asfaltointi 

Kantava kasvualusta Muotin purku ja siivous  
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Kahdeksas vaihe 

Tapaustutkimuksen kahdeksannessa vaiheessa työtehtävistä muodostettiin työpaket-

teja normitason tahtisuunnittelua varten. Työpakettien muodostamisen kriteerinä on va-

lita niihin työtehtävät, jotka voidaan toteuttaa tahtialueella tahtiajassa.  Tahtiaikaa nou-

dattavia työpaketteja käytetään tahtisuunnittelun vaunuina, joista tuotantojuna muodos-

tetaan. (Dlouhy et al. 2016) Tapaustutkimuksessa työpaketit muodostettiin toteumatie-

don perusteella ja niiden muodostaminen perustui työtehtävien työtekniseen toteutetta-

vuuteen. Työtekniset näkökulmat perustuvat oikeiden resurssien valintaan. Taulukossa 

8 on esitetty raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakentamiseen valitut työpaketit ja niiden 

sisältämät työtehtävät. 

Taulukko 8. Rakennusvaiheiden työtehtävistä koostuvat työpaketit. 

Rakennusvaihe Työpaketti Työtehtävät 

Alusrakenne Leikkaus Asfaltin poisto, maankaivu, kuivatusrakenteet 

Täyttö 1 Suodatinkankaan asennus, salaojitus, mursketäyttö, 
kaapelinsuojaputkien asennus, kantava kasvualusta 

Eriste Sähkörataperustusten asennus, routasuojalevyjen 
asennus 

Kiintoraidelaatta Kiskotyöt Ratapölkyt, kiskojen tuonti, hitsaus 

Muottityö Kiskon asemointi, muotitus, raudoitus 

Valutyö Betonivalu, muotin purku ja siivous, kiskoeristeen 
asennus 

Pintarakenteet: 
Nurmirata 

Täyttö 2 Mursketäyttö, salaojitus 

Valaisin Maakaapelointi, yhteiskäyttöpylväiden asennus 

Vihertyöt Puiden istutus, mullan levitys 

Nurmetus Nurmetus 

Pintarakenteet: 
Suojatie 

Kiviasennus Betonikiveys 

Kaiteet Kaideasennus 

 

Yhdeksäs vaihe 

Tapaustutkimuksen yhdeksäs vaihe on tärkein tahtisuunnittelun kannalta. Vaiheessa 

lasketaan työtehtävien ja työpakettien suorittamiseen kuluva aika. (Binninger et al. 2017) 

Kuvan 22 taulukossa on laskettu alusrakenteen työtehtävien rakentamiseen kuluvat ajat 

eli työpakettien kestot. Taulukkolaskenta perustuu pienimmän toistuvan tilayksikön työ-

tehtävien rakentamiseen kuluvan ajan laskemiseen, jonka avulla voidaan optimoida tah-

tialueen koko ja tahtiaika. Työtehtävien kesto lasketaan työmäärän, työmenekin ja re-

surssien avulla tutkimuksessa aikaisemmin esitettyä kaavaa kaksi soveltamalla. Pienim-

män toistuvan tilayksikön määrät lasketaan suunnitelmista ja työmenekkitiedot sekä käy-

tetyt resurssit valitaan Ratu-tiedoista. Muiden rakennusvaiheiden laskentataulukot on 

esitetty liitteessä B. (Talonrakennusteollisuus ry ja Rakennustietosäätiö RTS 2019) 

Työpakettien keston perusteella pystytään laskennallisesti optimoimaan tahtialue ja va-

kioimaan tahtialueiden suorittamiseen kuluva tahtiaika. Tahtialueen koko määritellään 
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halutun tahtiajan avulla. (Binninger et al. 2018) Tapaustutkimuksessa tavoiteltu vakioitu 

optimi tahtiaika työpaketeille on täysi työviikko, eli viisi työvuoroa. Tapaustutkimuksessa 

käytettiin kiintoraidelaattajakoa noudattavaa tahtialuejakoa, sillä se on prosessina pienin 

mahdollinen kerralla valmistettava kokonaisuus. Tapaustutkimuksessa on kokemuspe-

räisesti optimoitu tahtialueen pituus vastaamaan kolmea peräkkäistä kiintoraidelaattaa. 

Tahtisuunnitelman toteutettavuus on todistettu tapaustutkimuksessa laskennallisin me-

netelmin.  

Kulta (2018, s.28) tuo diplomityössään esille Dlouhyn ja Binningerin kanssa vuonna 2018 

käytyjen keskustelujen pohjalta aikapuskurien käyttöön liittyvän kokemukseen perustu-

van väitteen, että realistinen käytettävä työmenekki on 85-90 % laskennallisesta keskiar-

vosta. Tämä tarkoittaa sitä, että vaunuihin kannattaa varata noin 10-15 % aikapuskuria, 

jolla huomioidaan rakennusprosessien vaihtelua ja muutoksia. Tarkka lukuarvo riippuu 

prosessin varmuudesta.  Pieniä aikapuskureita lisäämällä tuotanto on paremmin hallitta-

vissa ja tasaisempaa sekä tuotannolle asetetut tavoitteet ovat realistisempia ja työpaket-

tien yhteensovittaminen hallitumpaa. Suurempien työmenekkien käyttö saattaa johtaa 

tuotannossa tahtien myöhästymiseen ja keskeneräiseen työhön. Työryhmälle jää 10-15 

% laskennallista aikaa esimerkiksi prosessin parantamiseen, tuotannolle välttämättö-

mien tukevien tehtävien hoitamiseen tai tahtialueen ulkopuolisten töiden tekemiseen, mi-

käli tahtialueen tavoitteet saavutetaan suunnitellusti. (Kulta, 2018) Tässä tutkimuksessa 

aikapuskurit on huomioitu tavoittelemalla laskemalla työpakettien kesto10-15 % alle ta-

voitellun työvuoromäärän.  

 
Kuva 22. Työtehtävien keston, tahtialueen ja tahtiajan laskeminen alusrakenteen 

työpaketeille. 
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Kuvan 23 pylväsdiagrammissa on esitetty raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennus-

vaiheen työpakettien kestot ilman tuotannon tasapainotusta. Kuvion vaaka-akselilla on 

työpaketit ja pystyakselilla tahtialueen suorittamiseen kuluvat työvuorot vuorokausina.  

 
Kuva 23. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen työpakettien kestot tasapainotta-

mattomana. 

Kymmenes vaihe 

Tapaustutkimuksen kymmenennessä vaiheessa tasapainotetaan työpakettien tuotanto-

nopeus noudattamaan samaa tahtiaikaa. Työpakettien mahdollisimman tasaisella tuo-

tantonopeudella pyritään tasaiseen tahtisykliin, joka on edellytys tahtituotannon proses-

sin, eli tuotantojunan toiminnalle. (Haghsheno et al. 2016) Tapaustutkimuksen rakennus-

vaiheen työpaketteja on tasapainotettu työkapasiteettia pienentämällä, työpaketteja yh-

distelemällä ja työtehtäviä siirtelemällä työpakettien välillä. Työpakettien optimointia on 

tarkasteltu taulukkolaskennan avulla vastaavasti kuin vaiheessa yhdeksän. Tasapaino-

tetut työpaketit työtehtävineen on esitetty taulukossa 9. Alkuperäisen taulukon 8 pohjalta 

tehdyt muutokset työpaketeissa on esitetty työtehtäviä lihavoimalla taulukkoon 9. Tau-

lukkolaskennan tulokset on esitetty liitteessä C. Kuvan 24 pylväsdiagrammissa on esi-

tetty liitteen C taulukkolaskennan tuloksena saadut optimoidut työpakettien kestot. Ku-

van 24 perusteella tuotannon tasapainotuksen jälkeen työpaketit noudattavat hyvin vii-

den työvuoron tahtiaikaa. 
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Taulukko 9. Rakennusvaiheiden tasapainotetut työpaketit työtehtävineen. 

 

Yhdestoista vaihe 

Tapaustutkimuksen yhdennessätoista vaiheessa laaditaan normi- ja makrotason tahtiai-

kataulut tahtisuunnittelun pohjalta. Tutkimuksessa työn kestoltaan optimoiduista työpa-

keteista muodostetaan tahtivaunuja ja niitä peräkkäin asettamalla saadaan aikaiseksi 

tuotantojuna. Tahtiaikataulussa jokainen tahtivaunu etenee tahtialueelta seuraavalle tah-

tiajassa. Tasaisen tuotantonopeuden ansiosta kaikki tuotantoprosessin vaunut pystytään 

asettamaan peräkkäin eikä tahtiaikatauluun jää tyhjiä kohtia. Valmis normitason tahtiai-

kataulu raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennusvaiheesta yhden korttelivälin alu-

eelta on esitetty kuvassa 25. Aikataulussa esitettyjä samankokoisia tahtialueita on yh-

teensä viisi ja korttelivälin läpimenoaika on yhteensä 13 viikkoa. Valitun korttelivälin tah-

tialueet asemapiirustuksessa on esitettynä kuvassa 26. 

Rakennusvaihe Työpaketti Työtehtävät 

Alusrakenne Leikkaus Asfaltin poisto, maankaivu, kuivatusrakenteet 

Täyttö 1 Suodatinkankaan asennus, salaojitus, mursketäyttö, 
kaapelisuojaputkien asennus 

Eriste Kantava kasvualusta, sähkörataperustusten asen-
nus, routasuojalevyjen asennus 

Kiintoraidelaatta Kiskotyöt Ratapölkyt, kiskon tuonti, hitsaus 

Muottityö Kiskon asemointi, muotitus, raudoitus 

Valutyö Betonivalu, muotin purku ja siivous, kiskoeristeen 
asennus 

Pintarakenteet: 
Nurmirata 

Täyttö 2 Mursketäyttö, salaojitus, mullan levitys, puiden is-
tutus 

Valaisin Maakaapelointi, yhteiskäyttöpylväiden asennus 

Nurmetus Nurmetus 

Pintarakenteet: 
Suojatie 

Suojatie Betonikiveys, kaideasennus 

 
Kuva 24. Raitiotien alus- ja päällysrakenteen työpakettien kestot tasapainotet-

tuna. 
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Kuva 25. Normitason tahtiaikataulu raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakennus-

vaiheelle yhden korttelivälin alueelta. 

 

 
Kuva 26. Valitun korttelivälin tahtialuejako asemapiirustuksessa. 

Kaikkien työvaiheistuksen rakennusvaiheiden normitason tahtiaikataulut voidaan toteut-

taa toistamalla tapaustutkimuksessa esitetyt vaiheet 6…10 kaikille rakennusvaiheille. 

Tahtisuunnittelun lopputuloksena saadaan koko tuotantoprosessin normitason tahtiaika-

taulu. Tahtiaikataulu voidaan myös skaalata makrotasolle, minkä tahtiaikataulussa esi-

tetään rakennusvaiheet toiminnallisen alueen tasolla. Taulukossa 10 on esitetty tapaus-

tutkimuksen katualueen työvaiheistettu prosessikaavio. Kuvassa 27 on esitetty tapaus-

tutkimuskohteelle tehty esimerkinomainen makrotason tahtiaikataulu. Tahtiaikataulun 

tahtialueet ovat jaettu kolmen kiintoraidelaatan osiin ja tahtiajaksi on määritelty kolme 

viikkoa yksittäisen tahtialueen valmistamiseen. Osa taulukossa 10 esitetyistä rakennus-

vaiheista ei toteudu kauttaaltaan koko katualueella, mikä näkyy tyhjinä vaunuina kuvan 

27 tahtiaikataulussa. Aikataulussa rakentaminen toteutetaan kahdella työryhmällä eri 

paikoissa samanaikaisesti. 

Taulukko 10. Tapaustutkimuskohteen makrotason työvaiheistettu prosessikaavio. 

Työvaihe 1 Työvaihe 2 

Johtosiir-
rot 

Kadunra-
kennus 

Johtosiir-
rot 

Pohjan-
vahvistus  

Alusra-
kenne 

Kiintorai-
delaatta 

Pintara-
kenteet 

Tekniset 
järjestel-
mät 
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Kuva 27. Makrotason tahtiaikataulu Sammonkadun paaluvälille 0…900. 

5.2 Tahtisuunnittelun analysointi  

Tässä kappaleessa analysoidaan tämän tutkimuksen edellisessä kappaleessa esitetyn 

tahtisuunnittelun ratkaisumallia. Tutkimuksen tekijä teki havaintoja tahtiaikataulun teke-

misen yhteydessä ja tahtiaikataulun lopputuloksen perusteella. Havaintoja on saatu 

myös haastattelututkimuksen ohessa tehtyjen kysymysten pohjalta. Analyysissä on tar-

kasteltu tahtiaikataulutuksen mahdollisuuksia, haasteita ja kehitettäviä asioita.  

Tahtisuunnittelu soveltuu teoreettisen tarkastelun pohjalta hyvin tapaustutkimukseen va-

litulle rakennusvaiheelle, eli raitiotien alus- ja päällysrakenteelle. Raitiotien alus- ja pääl-

lysrakenne on suunniteltu toteutettavaksi moduulirakentamisena sisältäen paljon toistu-

via rakenteita. Rakennusvaihe sisältää melko vähän vaihtelua ja epävarmuustekijöitä 

moneen muuhun raitiotiehankkeen rakennusvaiheeseen verrattuna. Tuotannon vaihte-

lua raitiotien alus- ja päällysrakenteelle aiheuttavat muun muassa katualueella poikkea-

vat maaperäolosuhteet, raitiotien pysäkit, radan vaihteet, tekniset järjestelmät kuten säh-

könsyöttöasemat ja vaihtuvat väylätyypit katuympäristössä. Rakentaminen tiiviisti raken-

netussa kaupunkiympäristössä aiheuttaa haasteita työn toteutuksessa muun muassa re-

surssien valinnan, logistiikan ja käytössä olevien tilojen osalta.  

Tahtituotanto sopii hyvin raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakentamiseen, koska sen 

useissa työtehtävissä käytetään kuhunkin työtehtävän suorittamiseen erikoistuneita eri 

resursseja. Tämä toteutuu etenkin päällysrakenteen rakentamisessa, jonka työtehtävät 

on jaettu useille eri ammattihenkilöillä, kuten kiskoasentajille, kiskohitsareille, timpureille, 

raudoittajille ja betonointityöntekijöille. Työtehtävien pilkkominen useille eri resursseilla 

mahdollistaa imuohjauksen toteuttamisen prosessiketjun hallinnassa. Maarakennus-

töissä sen sijaan useat työtehtävät voidaan monesti toteuttaa samoilla resursseilla, eli 
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kaivinkoneilla. Tahtituotannon käyttöönotto saattaa vaatia uudenlaista ajattelua työpa-

kettien jakamisesta ja vaunujen muodostamisesta, jotta tahteja saataisiin nopeutettua.  

Tutkimuksessa todistettiin, että tuotantoa tasoittamalla tahtituotannon avulla voidaan 

saavuttaa merkittävä läpimenoajan lyhentyminen. Kuvassa 28 on esitetty tapaustutki-

muksen kahdeksannen vaiheen mukainen tahtiaikataulu tasapainottamattomalle tuotan-

nolle. Tapaustutkimuksessa tasapainottamattoman tuotannolla läpimenoaika on 22 viik-

koa, kun taas tasapainotetun tuotannon vain 13 viikkoa. Tahtituotannon edellyttämällä 

tuotannon tasapainottamisella saavutettiin noin 60 % läpimenoajan lyhentyminen tasa-

painottamattomaan tuotantoon verrattuna. Tutkimuksessa johtopäätökseen on päädytty 

vertaamalla kuvien 25 ja 28 tahtiaikatauluja keskenään.  

 
Kuva 28. Tasapainottamaton normitason tahtiaikataulu raitiotien alus- ja päällys-

rakenteen rakennusvaiheelle yhden korttelivälin alueelta. 

Kuvan 28 tahtiaikataulu poikkeaa kuvan 25 tahtiaikataulusta työpakettien epätasaisesti 

etenevien tuotantonopeuksien takia. Tahtialueilla keskeneräiset työpaketit vaativat pi-

dennetyn tahtiajan tahtialueen valmiiksi saattamiseen, mikä aiheuttaa hukkaa proses-

sille. Kaikista pitkäkestoisin työpaketti täyttö 1 aiheuttaa kestollaan pullonkaulan proses-

sille, josta aiheutuu merkittävin lisäys läpimenoaikaan kuvassa 28. Lyhytkestoisemmat 

työpaketit taas vaativat enemmän aikaa työtehtävien aloitukseen tuotannon alkupäässä, 

jotta työpaketin tuotanto ei katkea. Käytännössä tämä näkyy tyhjiä vaunuina työpakettien 

alussa, jotka toimivat etumatkana seuraavalle työpaketille. Eniten prosessissa kertyy 

hukkaa käytössä olemattomista työalueista tyhjien vaunujen muodossa, kun työpaketin 

kesto vaihtuu pitkästä lyhyempään.  

Tahtiaikataulun esitysmuoto on verrattavissa paikkasidonnaiseen vinoviiva-aikatauluun. 

Tuotannon etenemä ja tahtialueiden sekä työpakettien valmiusaste voitaisiin havainnol-

lisesti esittää vinoviivan avulla aikataulun esitysmuodossa. Vinoviivan kaltevuus osoittaa 

työpakettien tuotantonopeuden. Tahtiaikataulu on helppolukuinen sen paikkasidonnai-

suuden takia. 

Tutkimuksessa havaittiin, että työvaiheistusta soveltamalla liikennevirtoja ohjaamalla uu-

sille reiteille porrastetusti voidaan saavuttaa merkittäviä aikatauluetuja. Seuraavat raken-

nusvaiheet voidaan aloittaa aikaistetusti seuraavan työvaiheen mukaisesti esimerkiksi 

pitkillä ja suorilla katuosuuksilla. Haastavissa ja monivaiheisissa risteysalueissa sekä 
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pienillä työalueilla vastaavaa menettelyä voi olla vaikea hyödyntää, kun työtilat ovat ah-

taat, liikennemäärät suuret ja työnaikaiset liikennejärjestelyt monimutkaiset. Kyseisillä 

alueilla kaikki työvaiheistuksen rakennusvaiheet täytyy suorittaa loppuun, ennen kuin lii-

kennettä voi ohjata uusille ajoreiteille ja seuraavaa työvaihetta aloittaa. Työvaiheistuksen 

porrastaminen voi olla kaupunkiympäristössä haastavaa sidosryhmien huomioisen takia, 

jos arjen sujuvuus edellyttää yksittäisen rakennuskohteen valmistumista ennen seuraa-

van aloittamista. 

Tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksena lähtökohtana tahtituotannossa on tahtialueiden 

valmiiksi saattaminen. Tahtisuunnittelua ei tehdä resurssien mahdollisimman tehokkaan 

käyttämisen ehdoilla. Tahtialueiden valmistamiseen tähtäävä tuotanto on virtausteho-

kasta ja työn virtaus on kokonaisuutena sujuvaa. (Keskustelu, Tomunen, 23.1.2020) 

Tahtituotannon riskinä on resurssien käyttöasteen heikentyminen (Linnik et al. 2013). 

Resurssien täysiä käyttöasteita hyödyntävää tuotantoa on vaikea tasapainottaminen. 

Tuotannossa syntyy väkisin hukkaa käyttämättömien työkohteiden muodossa työn epä-

tasaisen etenemisen takia. 

5.3 Ratkaisumallin haasteet 

Tahtisuunnittelun haastavin vaihe on tasaisen tuotantonopeuden suunnittelu kaikille työ-

paketeille. Työpakettien tahtialueen valmistamiseen kuluva aika ei saa ylittää tahtiaikaa. 

Tahtisuunnittelun tavoitteena on löytää paras mahdollinen tasaisen tuotannon tahtisykli. 

(Haghsheno et al. 2016) Tämän tutkimuksen tekijä koki tasaisen tuotantonopeuden mää-

rittelyn koko rakennusvaiheen prosessille haastavimmaksi vaiheeksi ratkaisumallin te-

kemisessä. Toimivan tuotantoprosessin määrittely edellyttää työtehtävien yhdistelyä työ-

paketeiksi oikeiden resurssien käytön ja loogisen toteutettavuuden ehdoilla. Raitiotien 

alus- ja päällysrakentamisen työtehtävien suoritusnopeudessa on runsaasti hajontaa. 

Tahtialueiden koko määriteltiin sopivaksi työpakettien tasapainotetun suoritusnopeuden 

perusteella. Tasaisen tuotannon suunnittelu oli kuitenkin mahdollista tutkijan aikaisem-

man työmaakokemuksen ja työmaahenkilöstön yhteistyön ansiosta tämän tutkimuksen 

aikana. Ratkaisumallissa ehdotettu tasapainotettu tuotanto ei välttämättä ole työn toteu-

tuksen kannalta työteknisesti järkevin. Tasainen tuotanto on edellytys tahtituotannolle, 

joten muutokset alkuperäiseen ratkaisuun olivat tutkimuksessa välttämättömiä.  

Tutkimuksen aikana havaittiin, että prosessin vaihtelu on merkittävä haaste tahtisuunnit-

telussa. Tapaustutkimukseen valittu katuosuus pitää sisällään vaihtelua. Vaihtelua ai-

heuttaa muun muassa katuosuuden kuivatusrakenteet, vaihtelevat rakennekerros pak-

suudet ja keskellä katualuetta sijaitseva raitiotien ylittävä suojatie. Suojatien rakentami-

nen on kuitenkin huomioitu tämän tutkimuksen tahtisuunnittelussa muusta nurmiraiteen 
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rakentamisesta erillisenä rakentamisprosessina eri vaunuineen. Vaihtelua voidaan siis 

hallita, mutta se aiheuttaa haastavuutta ja lisähuomiointia tahtisuunnittelussa. Vaihtelua 

voidaan hallita määrittämällä pienin toistuva tilayksikkö uudelleen aina muuttuvan poik-

kileikkauksen kohdalla. Jokaiselle muuttuvalla pienimmälle toistuvalle tilayksikölle voi-

daan määritellä rakennusmäärät ja työtehtävät erikseen. Rakennusprosessin muutokset 

voidaan huomioida laskemalla työpakettien kestot aina tapauskohtaisesti muuttuvan 

poikkileikkauksen kohdalla. Rakennuskohteen työpakettien kestojen laskeminen erik-

seen jokaisen muuttuvan poikkileikkauksen kohdalla on hyvin työlästä. Yksittäisen työ-

tehtävän vaihtelu ei välttämättä koske kaikkia työtehtäviä samassa pienimmässä toistu-

vassa tilayksikössä, mikä tekee vaihtelun huomioinnista tahtiaikataulun tarkassa laadin-

nassa haastavaa. Vaihtelu voidaan huomioida helpoiten käyttämällä keskiarvoisesti kat-

tavaa poikkileikkausta työn keston laskennassa, kuten tässä tutkimuksessa on tehty. 

Vaihtelua voidaan huomioida myös määrittämällä tahtialueista eri pituisia niiden raken-

tamisen työläyden mukaisesti. 

Tahtituotannon haasteena pidetään perusteellisempaa työtehtävien ennakkosuunnitte-

lua ja lisääntynyttä kommunikaation tarvetta eri osapuolten välillä (Frandson et al. 2013). 

Prosessin stabiliteetti saattaa vaarantua, kun nopeutetun tuotannon lyhyet tahtiajat ly-

hentävät myös aikaa reagoida tuotannon häiriötilanteisiin (Dlouhy et al. 2019). Tahti-

suunnittelussa tuotannossa ei ole juuri häiriövaroja. Mitä resurssitehokkaampia tahtituo-

tannon tahdit ovat, sitä häiriöherkempiä ne ovat. Ennakoimattomat tuotannon häiriötilan-

teet tekevät tahtiaikataulun laadinnasta epärealistisen ja vaikean noudattaa. Suunnitel-

mamuutokset saattavat aiheuttaa tuotannolle häiriötilanteita, joiden seurauksena tahti-

suunnittelua joudutaan muokkaamaan tai jopa suunnittelemaan uudestaan. 

Tutkimuksen tekijä koki haastavaksi toiminnallisen alueen ja pienimmän toistuvan tilayk-

sikön määrittämisen ratkaisumallissa. Tapaustutkimuksessa toiminnallisena alueena 

esitettiin työlohkon yksittäistä katua. Kaikki katualueet ovat kuitenkin raitiotiehankkeessa 

rakennusprosessiltaan melko samankaltaisia niiden toteutuksen laajuuden mukaan. Toi-

minnallisen alueen määritelmä on alue, jonka rakennusprosessi on mahdollisimman sa-

mankaltainen. Prosessin samankaltaisuuden takia yksittäinen katu toiminallisena alu-

eena on ristiriidassa sen alkuperäisen määritelmän kanssa. Isompien aluekokonaisuuk-

sien tarkastelu toiminnallisena alueena on kuitenkin haasteellista normitason tahtiaika-

taulutuksen kannalta. Toiminnallinen alue koostuu useista erilaisista pienimmistä toistu-

vista tilayksiköistä. Pienimmät toistuvat tilayksiköt muuttuvat rakennusprosessin vaihte-

lun mukaisesti. Pienimmän toistuvan tilayksikön määrittäminen yhden ratapaalumetrin 

mukaan on esitystapana joidenkin työtehtävien osalta haastava. Yhden ratapaalumetrin 

mukaista rakennetta on mahdotonta rakentaa kerralla, joten määrittely on ristiriidassa 
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pienimmän toistuvan tilayksikön alkuperäisen määritelmän kanssa. Yhtä ratapaalumetriä 

kohti on laskennallisessa esimerkissä alle yksi kappaletta puita ja yhteiskäyttöpylväitä. 

Laskenta on onnistunut tapaustutkimuksessa esitystavasta huolimatta. 

5.4 Ratkaisumallin kehittäminen 

Tutkimuksessa käytetyt liitteissä B ja C esitetyt työmenekit on valittu kaikille avoimista 

Ratu-tiedostoista ja Raitiotieallianssin sisäisen aineiston aikatauluista analysoiduista to-

teumatietoista. Tahtisuunnitteluun valitut työmenekit ja niiden kautta lasketut työsaavu-

tukset vastaavat melko hyvin todellista rakentamista kokemusperäisesti arvioituna. Tut-

kimuksessa havaittiin, että osaan työtehtävistä Ratu-tiedostojen työmenekki ei antanut 

laskennallisesti luotettavaa työsaavutusta valituilla realistisilla resursseilla. Poikkeama 

kyseisissä työtehtävissä johtuu todennäköisesti eroavaisuudesta työtehtävän proses-

seista laadullisesti ja toteutusteknisesti Ratu-tiedostoissa esitettyihin työtehtäviin verrat-

tuna. Tutkimuksessa havaittu vastaava työtehtävä on esimerkiksi routasuojalevyjen 

asennus. Raitiotien alusrakenteeseen asennettavan routasuojalevyn asentamisen 

työsaavutus on merkittävästi vähäisempi verrattuna Ratu-tiedostojen vastaavan työteh-

tävän työsaavutukseen. Ero johtuu raitiotien alusrakenteen routasuojalevyn tarkkojen 

asennustoleranssien takia. Tutkimuksen tahtisuunnittelua voitaisiin kehittää luotettavam-

maksi hankkeiden seurannan ja toteumatiedon perusteella valituilla työmenekkitiedoilla. 

Tahtisuunnittelu on ideaalista valmistella yhteistyössä kaikkien hankkeen tekniikkalajien 

kesken. Näin aikataulusta tulee realistisempi, kun huomioidaan paremmin kaikkien ra-

kennusvaiheiden suorittamiseen vaadittava tekninen tietämys sekä työtehtävien vaati-

mat toteutuskelpoiset työmenekit. (Haghsheno et al. 2016) Tutkimuksen tekijällä ei ole 

täydellistä teknistä asiantuntemusta kaikista raitiotierakentamisen työtehtävistä. Tahti-

suunnittelun lopputuloksesta, eli tahtiaikataulusta tulisi realistisempi yhteistyönä laadit-

tuna eri toimijoiden kanssa.  

Tuotannossa kaikkiin tuotannonosiin ei välttämättä kannata soveltaa saman kestoista 

tahtiaikaa. Osaan työvaiheista tahtiaikaa ei kannata soveltaa lainkaan. (Saari et al. 2018) 

Poikkeavan kestoista tahtiaikaa noudattavia työtehtäviä voisivat olla kaikista pitkäkestoi-

simmat ja poikkeuksellisen haastavat työtehtävät. Kyseisten työtehtävien tahdittaminen 

voisi aiheuttaa aikatauluviiveitä työtehtävien kriittisen ja epävarman luonteen takia. Tah-

tiaikaan sisältymättömiä työtehtäviä voivat olla esimerkiksi kaikista lyhytkestoisimmat ja 

vähiten toistuvat työvaiheet. Väylärakentamisessa kyseisiä työtehtäviä voisivat olla esi-

merkiksi asfaltointi, betonointi, liikennemerkkien asennus ja ajoratamaalaukset. Edellä 

mainitut tyypillisesti aliurakoidut kertaluonteiset työtehtävät saattavat olla työkohteella 

kestoltaan alle yhden tai muutaman työvuoron, joten ne eivät tahtiaikaan sovellu. Ne 
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kannattaa silti sisällyttää tahtiaikataulun esitysmuotoon niiden kriittisen luonteen takia 

työvaiheena. Myös joidenkin työtehtävien kertaluonteisuus tai tehtävän monipuolisuus 

tekee niiden työmenekin määrittämisestä haastavaa, kuten esimerkiksi työnaikaisten lii-

kennejärjestelyiden toteuttaminen. Tämän tutkimuksen tahtisuunnittelussa jätettiin osa 

taulukon 7 työtehtävistä kokonaan sisällyttämättä työpaketteihin ja tahtiaikataulun esi-

tysmuotoon. Kyseessä olevat työtehtävät on otettu huomioon aikapuskureina työpaket-

tien kestoissa ja tyhjinä vaunuina. Kyseisiä työvaiheita voi osoittaa myös vaunujen ulko-

puolisille ylimääräisille resursseille, niin kutsutuille heittokoneille tai erillisille logistiikka-

ryhmille. Tahtisuunnittelussa ei ole erikseen huomioitu perinteisessä tuotannossa aika-

puskureina käytettyjä varamestoja. Nopeutetussa tuotannossa erillisten aikapuskurien 

valmistamiseen käytössä olevaa aikaa on vähemmän, joten aikataulullisesti kriittisten 

varamestojen valmistamiseen tulisi varata erilliset resurssit tapauskohtaisesti. 

Tahtituotannon hyötynä pidetään selkeiden tavoitteiden asettamisen läpinäkyvyyttä päi-

vittäisessä tuotannonohjauksessa. Tuotannon ongelmat pitää ratkaista viipymättä ja työn 

täsmälliseen ennakkosuunnitteluun kannustetaan. (Frandson et al. 2013) Tahtialueiden 

määrittäminen asettaa selvät rajat eri työpakettien käytössä oleville työtiloille ja toimii 

selvänä työsuorituksen aikataulullisen valmistumisen tavoitteena. Tahtialueiden toteutet-

tavuus tulee olla realistinen ja niiden valinnassa tulee huomioida työkoneiden vaatimat 

tilat ja materiaalien logistiikka.  

Tutkimuksessa esitettyä ratkaisumallia voidaan soveltaa työpakettien muodostamisen ja 

työn keston laskennan kannalta. Ratkaisumallia voidaan soveltaa myös kevennettynä, 

jos laskenta halutaan suorittaa työsaavutusten perusteella. Ratkaisu ei ole ainutkertai-

nen, vaan vastavanlaisia optimoituja lopputuloksia voisi tarkastella ja esittää muillakin 

tavoilla. Kuvassa 29 on esitetty vaihtoehtoinen alusrakenteen työpakettien muodostus ja 

niiden keston laskenta taulukkolaskentana. Vaihtoehtoisessa tahtisuunnittelussa alusra-

kenteiden työtehtävät oli jaettu toteutettavaksi kahdesta resurssista muodostettaville 

vaunuille alkuperäisen kolmen sijasta. Kuvan 29 mukaiseen työpakettijakoa ei päädytty 

esittämään tapaustutkimuksen ratkaisumallissa, koska työpaketit eivät pidä sisällään 

lainkaan aikapuskuria työmenekeissä tai työpakettien kestoissa. Tämän tutkimuksen te-

kijä koki puskuroimattomat ja liian resurssitehokkaat työpaketit liian häiriöherkiksi työn 

toteutettavuuden kannalta. Vastaava työpakettijako voisi olla toteutuskelpoinen lyhyem-

millä tahtialueilla, pidemmillä tahtiajoilla tai erilaisessa poikkileikkauksessa. Tutkimuksen 

haastatteluosuudessa vastaavaa työpakettijakoa ehdotettiin ratkaisuna työpakettien ta-

sapainottamiselle. Ehdotus tukee käsitystä kuvan 29 työpakettien käytön realistisuu-

desta. 
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Kuva 29. Vaihtoehtoinen ratkaisu alusrakenteen tahtisuunnittelulle kahdella vau-

nulla. 

5.5 Haastattelututkimuksen havainnot ratkaisumallista 

Tutkimuksen yhtenä haastatteluteemana oli tapaustutkimuksen ratkaisumallin toteutus-

kelpoisuuden arvioiminen. Kaikki haastateltavat pitivät tahtisuunnittelun ratkaisumallia 

hyvänä ja esitysmuodoltaan selkeänä. Ratkaisumallin taulukossa 4 esitetyt vaiheet tun-

nistettiin toimiviksi tahtisuunnittelun kannalta.  

Haastateltavien mielestä ratkaisumallin kaikki työmenekit eivät olleet täysin realistisia. 

Prosessin vaihtelut vaikuttavat merkittävästi työmenekkien toteutuvuuteen, joten oikean 

työmenekin valinta on haastavaa tahtisuunnittelussa. Kokemusperäiset ja eri tekniikka-

lajien kanssa yhteistyössä valitut työmenekit tekisivät tahtisuunnittelusta realistisempaa. 

Haastateltavien mielestä ratkaisumallissa ei ole otettu huomioon riittävästi rakentamisen 

häiriöherkkyyttä. Tapaustutkimuksen läpimenoaika oli lyhennetty äärimmilleen ja tahtiai-

kataulusta oli häiriötilanteisiin varatut aikapuskurit. Rakentamisen häiriötilanteessa tah-

tituotannon tuotantojunan uskottiin katkeavan herkästi.  

Haastateltavat pitivät tutkimustuloksena saatua läpimenoajan lyhentymistä merkittä-

vänä. Läpimenoajan lyhentyminen oli yllättävän suuri, vaikka tuotantoa vain tasapaino-

tettiin työmenekkejä kasvattamatta. Tahtituotannon lähtökohtana on, että läpimenoaikaa 

lyhennetään työtä sujuvoittamalla resurssitehokkuuden kasvattamisen sijaan.  

Osa tahtisuunnittelun käsitteistä olivat vaikeasti ymmärrettävissä haastateltavien mie-

lestä. Tahtituotantoon kuuluu useita yksilöllisiä käsitteitä, joita ei ole käytössä perintei-

sessä tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa. Hankalasti ymmärrettyjä tahtituotannon 

käsitteitä olivat muun muassa toiminnallinen alue, pienin toistuva tilayksikkö ja makro-, 
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normi-, ja mikrotasot. Myös resurssi- ja virtaustehokkuuden käsitteet olivat osalle haas-

tatelluista vieraita. Tässä tutkimuksessa kyseessä olevia käsitteitä on käyty läpi kirjalli-

suuskatsauksessa.  

Tapaustutkimuksen ratkaisumallissa tahtiaikataulutettiin vain yksi työlohkon katuosuus. 

Hankkeen toteutuksessa useita katuosuuksia rakennettiin samanaikaisesti, jotta kaikki 

katuosuudet valmistuisivat ajoissa. Muita katuosuuksia ei ratkaisumallissa huomioitu tä-

män tutkimuksen rajauksen takia. Haastateltavien mielestä tahtituotannon ratkaisumalli 

olisi realistisempi, jos siinä huomioitaisiin useampi katuosuus. Yhden katuosuuden tah-

tisuunnittelu edellyttää resurssien täyden työmenekin käyttöä samalla katuosuudella. 

Täyden työmenekin käyttö tekee tuotannon tasaisuudesta haastavaa työmenekkien epä-

tasaisen etenemän takia. Tahtisuunnittelun tasapainottamisen keinona voitaisiin käyttää 

resurssien jakamista usealle työkohteelle, mikä edellyttäisi useamman katuosuuden sa-

manaikaista tahtiaikataulutusta. Hankkeen toteutuksessa samoja resursseja käytettiin 

useilla työlohkon katuosuuksilla samanaikaisesti. Haastateltavien mielestä vain yhden 

katuosuuden huomioiva tahtisuunnittelu vaatisi katukohtaiset resurssit. Katukohtaisten 

resurssien käyttö tekee tahtituotannosta häiriöherkkää, sillä tuotantoketjun kaikkien re-

surssien työ saattaa keskeytyä mahdollisissa tuotannon häiriötilanteissa. Nopeutettu 

tuotanto edellyttäisi resurssien lisäystä hankkeella, kun samoja resursseja ei voida käyt-

tää usealla katuosuudella.  

5.6 Tahtisuunnittelun käyttökelpoisuus 

Tehtäväpohjainen aikataulusuunnittelu perustuu työtehtävien keston arviointiin, kun taas 

tahtisuunnittelun teho perustuu prosessien suunnitteluun. Tahtisuunnittelussa proses-

seista mitoitetaan työpakettien sisältöjen avulla yhtä kuormitettuja kokonaisuuksia. Tah-

tituotannossa pyritään täysin harmonisoituun tuotantoprosessiin. Tahtisuunnittelussa 

käytetään perinteisen aikataulusuunnittelun parametrien, eli ajan ja sijainnin lisäksi työ-

tehtävien sisältöä. (Lehtovaara et al. 2019) Perinteisessä tehtäväpohjaisessa aikataulu-

suunnittelussa prosessin vaiheiden tasapainottamista ei huomioida tehokkaasti tai ei ol-

lenkaan. Työvaiheiden kestot lasketaan vaihe vaiheelta resurssitehokkuuden työsaavu-

tusten ehdoilla, joiden kautta määräytyy hankkeen keston. Tasapainottomattomassa tuo-

tannossa sijaintipohjaisia työvaiheiden aloitusajankohtia ei huomioida tehokkaasti, kun 

tuotannon etenemää ei tunnisteta. Perinteisessä aikataulutuksessa suositaan työvaihei-

den alku-loppuriippuvuuksien käyttöä resurssitehokkuuden ehdoilla. Rakennusproses-

seihin kertyy käyttämätöntä tilaa, jotka aiheuttavat hankkeen läpimenoajan pidentymistä.  
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Tutkimuksessa esitetty ratkaisumalli toimii raitiotierakentamiselle sopivana tahtisuunnit-

telun pohjana, jonka avulla tahtituotantoa voidaan suunnitella. Ratkaisumallin avulla ra-

kennusvaiheesta tunnistetaan monistettava prosessi, jonka perusteella tahtipohjaista 

tuotannonsuunnittelua voidaan tehdä. Tapaustutkimuksen ratkaisumalli on tämän tutki-

muksen tekijän parhaaksi havaitsema lähestymistapa tahtisuunnitteluun, joten se ei vält-

tämättä ole ainut oikea tapa suunnitella tahtituotantoa. Ratkaisumallin mukaisia vaiheita 

voidaan käyttää pohjana sellaisenaan muiden tai soveltaa tarvittavissa määrin muiden 

rakennusvaiheiden tahtisuunnittelussa. Ratkaisumallia voidaan hyödyntää hyvin poh-

jana muiden vastaavien katuosuuksien raitiotien alus- ja päällysrakenteen tahtisuunnit-

teluun.  
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6. POHDINTA 

6.1 Tahtituotannon käyttöönotto 

Lean-periaatteiden avulla pyritään lyhentämään rakennushankkeiden läpimenoaikoja te-

hostamalla tuotantoa ja poistamalla arvoa tuottamatonta toimintaa, eli hukkaa proses-

seista. Tahtituotanto on yksi Lean-periaatteisin perustuva rakentamisen menetelmä. 

(Haghsheno et al. 2016) Tahtituotanto on hiljattain yleistynyt rakennusalalla, jonka takia 

sen käyttämisestä on rajallisia kokemuksia infrarakentamisessa. Tahtituotanto on huo-

nosti tunnettu työmailla ja sen päivittäisjohtamisen periaatteet ovat tuntemattomia. Tässä 

tutkimuksessa on tutkittu tahtituotannon soveltuvuutta raitiotiehankkeeseen ja pohdittu 

sen käyttöönoton mahdollisuuksia ja konkreettisia menetelmiä tahtipohjaiselle tuotan-

nonsuunnittelulle ja -ohjaukselle. 

Tahtituotannon käyttöönotto rakennushankkeella tulisi huomioida jo hankkeen valmiste-

luvaiheessa tilaajan toimesta. Suunnitelluissa rakenneratkaisuissa tulisi käyttää toistuvia 

rakenteita ja työvaiheita mahdollisimman vähäisellä vaihtelulla. Hankkeen suunnittelu-

vaiheessa tulisi suunnitella tahdistettavaan tuotantoon sopivia rakenneratkaisuja, jotka 

ovat toteutuksen kannalta moduulimaisia. Suunnittelun keinoja tahtituotannon tuke-

miseksi voisi olla esimerkiksi suunnittelemalla kiintoraidelaattajaot tahtialueiden vaiheis-

tuksen kannalta sopiviksi tai osittelemalla tukimuuri lohkoiksi. Suunnitteluvaiheessa si-

dosryhmien tarpeet on tärkeää huomioida varhaisessa vaiheessa, jotta ne eivät muo-

dostuisi esteeksi tahtituotannolle. Puutteelliset suunnitelmat aiheuttavat haittaa tahtituo-

tannolle ja kuormittavat työmaita, kun toteutusratkaisut ja ongelmat jäävät työmaahenki-

löstön ratkottaviksi. Tahtituotantoa tukevalla aktiivisella suunnittelunohjauksella voidaan 

välttää suunnitteluvirheet ja saavuttaa hankkeessa merkittäviä aikataulusäästöjä toteu-

tusvaiheessa. 

Esivalmisteiden käyttöä tulisi hyödyntää tahtituotannon työkaluna. Etenkin moduulimai-

sesti suunnitelluissa ratkaisuissa ja toistuvissa rakenteissa esivalmisteita on mahdollista 

käyttää. Esivalmisteita voidaan käyttää tuotannon puskurina rakentamalla niitä tahtiajan 

ja -alueen ulkopuolella ja niiden käyttö luo toistuvuutta rakentamiseen. Esivalmisteiden 

avulla tahtialueita pystytään valmistamaan nopeammin, mikä mahdollistaa tahtivaunujen 

sujuvan tahtisyklin ja koko prosessiketjun läpimenoajan lyhenemisen. 

Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää tahtituotantoon sitoutuneisuutta kaikilta hank-

keen osapuolilta. Tilaajan ja projektijohdon sitoutuneisuus tahtituotantoon lisää tahtotilaa 
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tahtipohjaisen projektin läpiviennille. Nopeutettu tuotanto edellyttää suunnittelijoilta ja ti-

laajalta sitoutuneisuutta nopeisiin ongelmanratkaisuihin ja päätöksiin. Viivästyneet pää-

tökset ja ongelmanratkaisut voivat aiheuttaa viivästystä tahtiaikataulutetulle hankkeelle 

ja vaarantaa aikataulussa pysymisen. Tahdin esteitä ja ongelmia voidaan tuoda ilmi ja 

mahdollisesti ratkaista tehokkaimmin päivittäisjohtamisen palavereissa työkohteella.  

Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää sen pilotointia tuotannonsuunnittelussa ja -oh-

jauksessa. Pilotoinnin avulla työmaahenkilöstölle tulee tutuksi tahtituotannon periaate, 

rutiinit ja johtamiskäytännöt. Tahtituotannon pilotointia tulisi suorittaa yksittäisessä ra-

kennusvaiheessa tai katualueella koko hankkeen sijasta. Pilotoinnin kautta havaitaan 

selkeimmin tahtituotannon hyödyt tehtäväpohjaiseen tuotannonsuunnitteluun verrattuna. 

Pilotoinnissa saatujen kokemusten perusteella tahteja voidaan hienosäätää, rakennus-

prosesseja kehittää ja tahtiaikataulua päivittää. Tahtipohjaisen hankkeen pilotoinnissa 

tulisi käyttää tahtisuunnittelussa apuna toimihenkilöä, jolla on tuntemusta tahtituotan-

nosta. Tahtisuunnittelusta vastaavan toimihenkilön käyttäminen vähentäisi muiden työ-

maatoimihenkilöiden kuormitusta sekä madaltaisi kynnystä uuden omaksumisessa.  

Tahtituotantoon sopivat urakkasopimukset kannustavat urakoitsijoita tahtituotannon ko-

keilemiseen ja käyttöönottoon. Tilaajalla tulee olla koko tuotannon ketju hallittavissa so-

pimuksilla ja jokaiseen urakkasopimukseen liitettävät työvaiheet on sopimusten valmis-

teluvaiheessa selvitettävä. Urakoiden laajuudet tulisi räätälöidä tahtiaikaan sopivaksi, 

jotta tuotanto olisi mahdollisimman tasaista ja ennakoitavaa. Urakkasopimuksissa tulisi 

olla yksiselitteinen kirjaus urakoitsijaa sitovasta vaatimuksesta sitoutua tilaajan edellyt-

tämään tahtiaikatauluun. Urakkasopimusten tulisi olla tahdin etenemän mukaisiin työ-

suoritteisiin sidottuja. Urakoitsijalta edellytetyt työsuoritusten tavoitteet saadaan avoi-

miksi sopimuksilla. Vastuu resursoinnista tahtituotannon edellyttämällä nopeudella siir-

tyy tällöin urakoitsijalle ja sopimusjohtamisella urakoinnista saadaan tehokkaampaa. So-

pimuksissa tulisi olla erillisenä kirjauksena kannustin- ja sanktiojärjestelmän sopiminen 

urakoitsijan tahtiaikataulussa pysymisen ja välitavoitteiden noudattamisen varmista-

miseksi.  

Alustava rakennuskohteen tahtiaikataulu tulee laatia hankintavaiheen dokumenttien, ku-

ten tarjouspyyntöjen ja urakkasopimusten liitteeksi. Urakoitsijoiden tulisi osallistua tahti-

aikataulun tarkentavaan laatimiseen, mikä kannustaa avoimuuteen ja helpottaa heidän 

sitouttamistaan tahtituotantoon. Tahtipohjaisessa hankkeessa tilaajan tulisi sitoutua ot-

tamaan riski koko tuotantoketjuun vaikuttavista tahtiaikataulun viivästyksistä. Tuotannon 

häiriötilanteissa tilaaja sitoutuu kustantamaan viivästyksistä aiheutuneet odotukset tai 

niihin voi varautua tuotannon puskureilla.  
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6.2 Tuotannonohjaus tahtituotannossa 

Tahtituotannon käyttäminen edellyttää muuttuneita ja tahtituotantoon sopivia tuotannon-

ohjauksen käytäntöjä. Tahtipohjainen tuotannonohjaus tulee olla selvillä työntekijöille. 

Tahtituotanto voi parhaimmillaan muuttaa työmaan toimintakulttuuria työryhmien yhteis-

työn, työtehtävien ennakkosuunnittelun ja työn virtauksen osalta. Työryhmien neuvotte-

levalla ja osallistava johtamistavalla voidaan mahdollistaa parhaat saavutukset tahtituo-

tannossa. 

Tahtituotannon periaatteet ja tavoitteet tulee tehdä selväksi työvaiheen aloituspalave-

reissa ja niissä läpikäytävissä tehtäväsuunnitelmissa. Tehtäväsuunnitelma laaditaan työ-

maan johtamisen apuvälineeksi ja siinä tulee käydä selväksi työryhmältä vaadittu työ-

suorite tahtialueen valmiiksi saattamisen. Tehtäväsuunnitelman laadinnassa ja läpikäyn-

nissä suunnitellaan koko työtehtävän suorittaminen vaiheittain. Tehtäväsuunnitelman 

avulla työryhmä voi osallistua työn suunnitteluun ja työtehtävien suoritusedellytyksiä voi-

daan muokata tahtiaikaa paremmin noudattavaksi. Työryhmän on helpompi sitoutua tah-

tituotantoon, kun heidän tiedossaan on ennalta määrätty tavoite tahtialueena. 

Yksittäisen katualueen tuotantojunan johtaminen tulisi vastuuttaa katualueen työnjohta-

jalle, jonka tehtävänä olisi tuotantojunan ohjaus, yhteensovittaminen ja koko katualueen 

rakentamisprosessin hallinta. Tuotantojunan muodostamisessa tulee huomioida raken-

nusprosessin useat tekniikkalajit, joissa on omat työryhmät ja toimihenkilöt. Jokaisen eri 

tekniikkalajin toimihenkilöt vastaavat oman tekniikkalajinsa päivittäisjohtamisesta ja tah-

tiaikataulussa pysymisestä. Tuotannon häiriötilanteissa tekniikkalajien toimihenkilöiden 

tulisi suunnitella korjaavat toimenpiteet yhdessä katualueen työnjohtajan kanssa tahtiai-

kataulussa pysyäkseen. Eri rakennusvaiheiden tahtisuunnittelussa voi olla tarpeellista 

käyttää tekniikkalajikohtaisia tuotantojunia tarkemman tason tahtisuunnittelussa. 

Tahtien johtamisen ja toteutumisen valvonnan paras ja näkyvin keino ovat toiminnalli-

sella alueella järjestettävät päivittäisjohtamisen palaverit. Palaverit mahdollistavat työ-

ryhmien välisen kommunikoinnin ja niihin tulisi osallistua kunkin vaunun työnjohtaja tai 

nokkamies. Palavereissa tulisi käydä läpi jokaisen tahtialueen vaunun työtilanne, tahdin 

valmiusaste ja mahdolliset ongelmatilanteet tahdin toteutumisen kannalta. Palavereilla 

varmistetaan työtehtävien suorittamisen edellytysten täyttyminen työkohteella. Tehoste-

tussa tuotannossa on erityisen tärkeää saada ongelmatilanteet nopeasti työnjohdon tie-

toon ja ratkaistua ne mahdollisimman nopeasti. Palavereiden avulla kaikilla työryhmillä 

olisi selvillä reaaliaikainen työtilanne työmaalla, jonka avulla seuraavien työtehtävien en-

nakointi helpottuu. Kaikille työryhmille tulisi selväksi eri vaunujen työtehtävien edellytyk-
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set ennen seuraavaa tahtiaikaa. Palavereissa voisi nostaa esille myös työtehtävien lo-

gistiikkaan, työturvallisuuteen ja muihin keskeisiin erityistarpeisiin liittyviä asioita. Päivit-

täisjohtamisen palavereiden säännöllinen pitäminen on tärkeää, jotta niistä muodostuu 

rutiini työryhmille.  

Tahtituotanto edellyttää kurinalaista ja järjestelmällistä johtajuutta. Työryhmien tulee 

priorisoiden tahtialueensa valmistamista eli toimia ennalta valituilla tahtialueilla oikeaan 

aikaan. Tahtituotannon uskottavuus saattaa kärsiä, jos työryhmät etenevät useita tah-

tialueita nopeammin kuin muut työryhmät työtehtävien kestojen epätasaisuuden takia. 

Eri nopeutta etenevä tuotanto saattaa muistuttaa enemmän perinteistä urakointia. 

Tahtituotanto kannustaa tavoittelemaan prosessin pullonkauloihin puuttumista sekä ke-

hittämään koko tuotantoa harmonisemmaksi. Päivittäisjohtamisen palavereilla tahtipoh-

jaisen tuotannon eteneminen on ennakoitavaa ja helposti havainnollistettavaa. Tahtialu-

eiden tehokkaaseen valmistamiseen pyrkivä tuotannon avulla työryhmille on nähtävissä 

koko rakennusprosessin työvaiheiden ketjuttamisen merkitys. Johtamisen tukena voisi 

käyttää tahtialuekarttaa visuaalisena apuvälineenä, joka olisi kaikkien nähtävillä työmaa-

kopin seinällä. Tahtialuekartasta pystytään ennakoimaan hyvin seuraavat työvaiheet ja 

asettamaan työryhmille selkeät tavoitteet. Myös normi- ja mikrotason tahtiaikataulut tulisi 

olla työntekijöiden nähtävillä esimerkiksi ilmoitustaululla taukotilassa, jotta kaikilla olisi 

selkeästi viikon ja pidemmän ajanjakson työtehtävät tiedossa. 

Tarkentavaa tahtituotannon aikataulusuunnittelua tehdään normitason tahtiaikataulun 

pohjalta. Tahtialueista vastaavien työnjohtajien tulisi laatia viikoittain mikrotason tahtiai-

kataulut päivittäisen johtamisen tueksi. Mikrotason aikataulut tulisi käydä läpi tuotan-

nosta vastaavien työmaatoimihenkilöiden kesken viikkopalavereissa tuotannon yhteen-

sovittamiseksi. Tahtiaikataulua voidaan hienosäätää muuttamalla joustavasti vaunujen 

sisältöä niiden työjärjestyksen ja työtehtäväkokonaisuuksien osalta. Vaunujen muutok-

set suunnitellaan ja päätetään esimerkiksi viikkopalavereissa.  

Tahtituotannon käytössä on tärkeää huomioida riittävä resursointi. Työryhmien on prio-

risoitava vaunun sisällön mukaisia työtehtäviä tahtialueillaan, jolloin työryhmillä on vä-

hemmän aikaa erilaisille välikeikoille. Tuotantoa tukevaa toimintaa, kuten logistiikkaa ja 

siivousta sekä välikeikkoja varten tahtituotantoa käyttävälle hankkeelle voisi työllistää 

erillisiä logistiikkaryhmiä ja heittokoneita. Riittävällä resursoinnilla pystytään varmista-

maan myös tahtialueiden valmistumista tahtiajan mukaisesti tuotannon häiriötilanteissa. 

Nykytilanteessa säännöllisesti etenevää työn toteumaa ei seurata tehokkaasti raitiotie-

rakentamisessa. Tahtituotannossa työn toteuman seuranta on mahdollista tahtialueiden 
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avulla. Tahtialueille on ennalta määritelty tahtiajat ja työn valmistumisajankohdat viikko-

tasolla, joten säännöllinen toteumanseuranta on helposti toteutettavissa. Tahtialueessa 

määritetään ennalta työkohteen rajat, joiden avulla työmäärät ovat helposti laskettavissa. 

Aikataulutuksesta vastaava työmaainsinööri voi seurata ja päivittää toteumaa työkoh-

teen makro- ja normitason tahtiaikatauluun seurantaviivan avulla. Aikataulullisesti ajal-

laan toteutuneita ja aikataulusta jälkeenjääneitä tahtialueita voidaan laskea erikseen yh-

teen tai päivittää tahtiaikatauluun eri värein. Jatkuvasti tahtialueiden valmistamisessa vii-

västyviin vaunuihin voi toteuman seurannan avulla tehdä muutoksia esimerkiksi resur-

sointiin ja työtehtäviin. 

Tahtien etenemistä ja toteutumista voidaan varmistaa pitämällä luovutuskatselmuksia 

työryhmien kanssa ennen seuraavaan tahtialueeseen siirtymistä. Tahtialueiden luovu-

tuskatselmuksissa toteuma dokumentoidaan sekä kirjataan ylös työn puutteet ja korjaa-

vat toimenpiteet korjausajankohtineen. Luovutuskatselmuksissa tulee selväksi toistu-

vissa tahtialueissa vaadittu työn laatu ja laajuus työryhmille. Hallittujen luovutusten avulla 

minimoidaan rakentamisen virheitä ja vältetään edellisen ryhmän korjaustoimenpiteitä 

vasta seuraavan tahdin aikana. Luovutuskatselmukseen osallistuminen voisi olla kriteeri 

ennen seuraavalle tahtialueelle siirtymistä ja urakoitsijoiden laskutusoikeutta. 

Tahtituotannon avulla edistetään työkohteiden valmiiksi saattamista, kun koko rakennus-

prosessi on huomioitu työn suunnittelussa. Alueet eivät jää keskeneräisiksi ja hankkeen 

luovutusvaihe helpottuu, kun osaluovutuksia pystytään toteuttamaan varhaisessa vai-

heessa hankkeiden aikana. Väylärakentamisessa osaluovutukset ovat tärkeitä hank-

keen julkisuuskuvan parantamisen edistämiseksi sekä kolmansien osapuolten aiheutta-

mien vaurioiden minimoimiseksi. Urakoitsijan takuuaika alkaa aikaisemmin osaluovutus-

ten myötä sekä kunnossapitovastuu siirtyy tilaajalle. Osaluovutusten avulla havaitaan 

myös mahdolliset virheet rakentamisessa varhaisessa vaiheessa ja niitä pystytään vält-

tämään jatkossa muissa työkohteissa.  

6.3 Tahtituotannon käyttöönoton mahdollisuudet 

Tahtituotannon käyttöönoton hyödyntäminen tehokkaimmillaan vaatii kuitenkin uudenlai-

sia toimintatapoja niin tilaajalta, suunnittelijalta kuin rakentajalta. Kaikkien osapuolten 

yhteistoiminnan tulisi tähdätä yhteisten intressien saavuttamiseen omissa poteroissa sei-

somisen sijasta, jotta hankkeet saadaan läpivietyä tehokkaasti. Uudet rakennushankkei-

den toteutusmuodot, kuten allianssimalli mahdollistavat parhaat lähtökohdat tahtipoh-

jaisten hankkeiden käyttöönotolle ja läpiviennille yhteisen organisaation, sopimusten ja 
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päämäärän ansiosta. Myös infrahankkeiden sidosryhmät saadaan allianssimallissa par-

haiten sitoutettua ja huomioitua tahtipohjaisen tuotannon edellyttämään suunnittelupro-

sessiin. 

Tahtituotantoa voidaan käyttää työlohkolla usealla samaan aikaan rakennettavalla katu-

osuudella. Jokainen tahtiaikataulutettava katuosuus vaatii erillisen tahtisuunnittelun ja 

tahtiaikataulutettavan prosessin eli tuotantojunan. Usean katuosuuden huomioiminen 

edellyttäisi niiden kaikkien jakamista tahtiaikaan sopiviin tahtialueisiin. Usean tuotanto-

junan kontrollointi on haastavaa, mutta tahtituotannon kannalta paljon realistisempaa. 

Usealla katualueella käytettävät samat resurssit tulee yhteensovittaa useampaan tuo-

tantojunaan. 

Tahtituotannon käyttämistä voidaan edistää tietomallipohjaisen suunnittelun avulla. Tie-

tomallipohjaisilla ohjelmistoilla pystytään laatimaan aikatauluja rakenneosia aikataulut-

tamalla. Tahtisuunnittelu tietomallipohjaisilla ohjelmistoilla edellyttää rakenneosien osit-

telua tahtialueita vastaaviksi kokonaisuuksia. Tahtiaikataulu saataisiin siten laadittua tie-

tomallin avulla aikatauluttamalla rakenneosia tahtisuunnittelun pohjalta. Tietomallin yksi 

merkittävimmistä eduista on sen visuaalinen esitysmuoto, jonka ansiosta tahtiaikataulun 

suunnittelu ja etenemisen seuranta on huomattavasti havainnollisempaa. 

Tässä tutkimuksessa osoitettiin tahtituotannon mahdollisuudet saavuttaa lyhyempiä lä-

pimenoaikoja infrahankkeilla. Aikataulujen kirimistä on mahdollista saavuttaa ainakin yk-

sittäisissä rakennusvaiheissa ja katuosuuksissa. Tahtituotannon avulla täysin virtauste-

hokkaalla tuotannolla saavutetaan suuremmat hyödyt koko hankkeen läpimenoajan ly-

hentymisen kautta mahdollisista resurssitehokkuuden menetyksistä huolimatta. Virtaus-

tehokkaan prosessin suunnittelussa saadaan parhaat tulokset, kun rakentamisen pro-

sessia käsitellään kokonaisuutena. Tahtituotannossa tulisi varmistaa koko prosessiket-

jun toimivuus, jotta rakennuskohteita saataisiin valmiiksi ja osaluovutettua tilaajalle. Il-

man tilaajalle suoritettavia eri tekniikkalajien osaluovutuksia tahtituotannolla saavutettu-

jen aikataulusäästöjen merkitys häviää asiakkaan näkökulmasta. Aikataulun kiriminen 

on asiakkaalle merkittävää muistakin kuin kustannussyistä. Hankkeen hyväksyttävyys ja 

julkisuuskuva paranee nopeutettujen katuosuuksien valmistumisen ansiosta. Tuotanto 

on sujuvampaa perinteiseen rakentamistapaan verrattuna ja tuotannon etenemä on näh-

tävissä tilaajalle ja sidosryhmille katualueiden osaluovutusten kautta.  

Tahtituotanto sopii erityisesti pitkiin toistuviin katuosuuksiin, joissa rakennusvaiheiden 

työpaketit voivat jatkuvasti rakentaa saman työvaiheistuksen mukaisesti. Tahtituotantoa 

voidaan kuitenkin käyttää myös vaativien risteysalueiden ja sekaliikennekaistojen raken-

tamisessa. Risteysalueiden työn vaiheistamien edellyttää koko vaiheen rakentamisen 
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saattamista loppuun ennen seuraavaa vaihetta. Risteysalueella tämä tarkoittaisi käytän-

nössä liikenteen siirtoa valmistuneelle osuudelle, jotta pystytään varmistamaan liiken-

teen jatkuva sujuminen. Kuvassa 30 on esitetty työn vaiheistuksen merkitystä havainnol-

listava ilmakuva risteysalueelta, jonka rakentaminen noudattaa täysin vaiheistusta. Tä-

män tutkimuksen mukaan tahtituotannolla on mahdollista saavuttaa merkittävä rakenta-

misen läpimenoajan lyhentyminen. Työn vaiheistamisen ehdoilla tapahtuvan vaativien 

katualueiden rakentamisen läpimenoajan lyhentäminen vaikuttaa merkittävästi koko 

hankkeen läpimenoaikaan. Vastaavien vaativien kohteiden tahtisuunnittelussa tulee 

huomioida työpakettien sijoittaminen muille katuosuuksille vaiheistuksen aikana. 

 
Kuva 30. Ilmakuva Teiskontien ja Uimalankadun risteyksen rakentamisen vai-

heistamisesta (Raitiotieallianssi 2019).  

Tämän tutkimuksen teemahaastatteluiden ja ratkaisumallin perusteella on osoitettu, että 

tahtituotantoa on mahdollista käyttää raitiotierakentamisessa. Raitiotien rakentamisessa 

on paljon toistuvia työvaiheita, jotka täyttävät tahtituotannon käyttöönoton edellytykset. 

Kuvan 31 ilmakuva on otettu Teiskontien raitiotierakentamisen aikana. Ilmankuvan pe-

rusteella katuosuuden rakentamisen aikana työpaketit olivat samanaikaisesti työllistet-

tynä peräkkäin tahtimaisesti maankaivuusta aina valmiiseen kiintoraidelaattaan. Ilmaku-

van työtehtävät vastaavat tämän tutkimuksen ratkaisumallissa esitettyjä tahtivaunuja. 

Teiskontien raitiotierakentamisessa ei käytetty toteutusvaiheessa tahtituotantoa. Työpa-

kettien peräkkäisyys perustuu todellisuudessa Last Planner -periaatteella sovittuihin eri 

työtehtävien aloitusajankohtiin ja hyvin organisoituun imuohjautuvaan työn toteutukseen. 
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Ilmakuvan perusteella osoitetaan, miltä tahtituotannon käyttöönotto voisi käytännössä 

työmaalla näyttää. 

 
Kuva 31. Ilmakuva Teiskontien raitiotierakentamisesta (Raitiotieallianssi 2019). 

6.4 Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys 

Haastattelututkimuksiin osallistui kymmenen toimihenkilöä, mikä osoittautui hyväksi 

otoskooksi. Useissa haastatteluissa saatiin osin samoja tuloksia, joten luotettavia ha-

vaintoja saatiin kirjattua kattavasti. Kaikki haastatellut henkilöt toimivat projekteilla, joten 

tulokset ovat käytännönläheisiä ja realistisia rakentamisen näkökulmasta. Haastattelui-

hin osallistui toimihenkilöitä kahdesta eri raitiotiehankkeesta, joista kaksi oli osallistunut 

molempiin hankkeisiin. Tutkimuksessa olisi voitu saada monipuolisempia tuloksia haas-

tattelemalla myös muiden raitiotiehankkeiden tekniikkalajien toimihenkilöitä. Lähes kai-

killa tutkimuksen haastatteluihin osallistuneilla toimihenkilöillä ei ollut aikaisempaa koke-

musta tahtituotannosta, mikä vaikutti tutkimustuloksiin ja niiden yleistettävyyteen. Osalle 

haastatteluihin osallistuneista tahtituotanto oli täysin vieras käsite. Haastateltavien aja-

tukset tahtituotannosta saattavat olla erilaiset tulevaisuudessa, mikäli he osallistuvat 

hankkeisiin, joissa tahtituotantoa käytetään. Tahtituotannon pilotoinnin avulla saavutet-

taisiin varmennusta tässä tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin. 

Ratkaisumallissa esitetty tahtisuunnittelu perustui todellisen rakennuskohteen tapaustut-

kimukseen. Tapaustutkimuksessa hyödynnettiin kohteen rakennussuunnitelmia työteh-

tävien määrittelyssä ja määrien laskennassa. Ratkaisumallin mukaista tahtituotantoa ei 
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kokeiltu käytännössä tapaustutkimuksen kohteessa tai muissa vastaavissa rakennus-

kohteissa tämän tutkimuksen aikana. Ratkaisumallin tahtiaikataulu on laadittu teorian ja 

laskennan pohjalta toteutuskelpoiseksi, mutta se saattaa olla ylioptimistinen käytäntöön 

soveltamisen näkökulmasta. Tapaustutkimuksen pohjalta laadittu tahtisuunnittelun pro-

sessi ei ole ainutkertainen tahtituotannon menetelmä, vaan sovellettavissa tekijän ja ra-

kennuskohteen mukaisesti. Todellisessa kohteessa ratkaisumallin tahtiaikataulua voitai-

siin vähintään käyttää tahtisuunnittelun pohjana tai sellaisenaan sovelletusti.   

Tahtituotantoa käsittelevät tämän tutkimuksen kirjalliset lähteet olivat uusia tai melko hil-

jattain julkaistuja. Tahtituotantoa käyttäviä työmaita on Suomessa vielä melko vähän ja 

niistä tehtyjä tapaustutkimuksia on saatavilla rajallinen määrä. Suurin osa julkaisuista oli 

englannin kielisiä ja käsittelivät tahtituotantoa julkaisumaan rakentamisen näkökulmasta, 

joten ne eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa suomalaiseen rakentamiseen. 
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7. YHTEENVETO 

7.1 Johtopäätökset 

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää tahtituotannon soveltuvuus raitiotiehank-

keen tuotannonsuunnittelu- ja ohjausmenetelmänä. Tässä diplomityössä tutkitaan tahti-

tuotannon käyttöönoton edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia raitiotierakentamisen 

näkökulmasta. Ratkaisuna tutkimusongelmiin on esitetty tapaustutkimukseen perustu-

vaa tahtisuunnittelun ratkaisumallia sekä pohdittu tahtituotantoon sopivia johtamiskäy-

täntöjä.  

Tutkimuksessa selvitettiin käynnissä olevien raitiotiehankkeiden aikataulutuksen nykyti-

laa sekä tahtituotannon käyttöönoton edellytyksiä, haasteita ja mahdollisuuksia. Aineis-

tonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoituja teemahaastatteluita, joita pidettiin 

kahden eri käynnissä olevan raitiotiehankkeen toimihenkilöille. Haastatteluiden perus-

teella saatiin kerättyä kattavasti aineistoa teemoihin liittyen. Tahtituotannon käyttöönotto 

vaatii perusteelliset valmistelut rakenteiden suunnittelun ja tuotannonsuunnittelun osalta. 

Edellytyksenä tahtituotannon käyttöönotolle pidettiin kaikkien hankkeen osapuolten si-

toutuneisuutta tahtituotantoon ja kattavaa tuntemusta rakentamisprosessista.  

Tahtituotannolle tunnistettiin runsaasti haasteita haastatteluiden perusteella, joista osa 

on yksilöllisiä väylähankkeelle. Tahtituotanto ei ole parhaimmillaan kaikissa rakennus-

vaiheissa ja rakennusympäristöissä. Etenkin tiiviissä kaupunkirakenteessa rakentami-

nen miellettiin ongelmallisena rajallisten käytössä olevien työtilojen ja maaperäolosuh-

teiden ennakoimattomuuden osalta. Tahtituotannon yhtenä isoimpana ongelma pidettiin 

toistuvuuden puuttumista raitiotierakentamisessa. Toistuvuuden tunnistaminen rakenta-

misen prosesseissa koettiin myös haastavaksi. Tahtituotanto soveltuu parhaiten mah-

dollisimman paljon toistuvuutta sisältäviin moduulimaisiin rakenteisiin, joissa vaihtelu on 

vähäistä. Haastatteluissa ilmeni tahtituotannon haasteena myös tahtituotannon vieraus 

ja muutosvastarinnasta johtuva sitoutumattomuus. Tahtituotannon teoria ja käytännön 

johtamiskäytännöt ovat vieraita projektien toimihenkilöille. Tässä diplomityössä pyritään 

haastatteluissa havaittujen ongelmien perusteella tuomaan tahtituotantoa tutuksi ja esit-

tämään käytännön työmaa-arkeen sopivia menetelmiä tahtituotannon käyttöönotolle. 

Haastatteluiden perusteella tahtituotannolle tunnistettiin myös runsaasti mahdollisuuksia 

ja konkreettisia keinoja tahtituotannon käyttöönoton edistämiselle. Haastateltavat pitivät 

tahtituotannon käyttöönoton edistämisen mahdollisuuksina harjoitustahdin ja pilotoinnin 
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käyttöä. Tahtituotantoa voidaan tehostaa siihen sopivilla muutoksilla sopimusjohtami-

seen, päivittäisjohtamiseen ja logistiikkaan. Tahtituotannolla on mahdollista saavuttaa 

rakentamisen läpimenoajan lyhentämistä vähintään yksittäisissä rakennusvaiheissa ja 

katuosuuksissa. Lyhennetyissä läpimenoajoissa nähtiin muitakin hyötyjä aikataulun tii-

vistämisestä seuraavien kustannussäästöjen lisäksi. Muita hyötyjä ovat esimerkiksi 

hankkeen julkisuuskuvan ja hyväksyttävyyden paraneminen, työn organisoinnin helpot-

tuminen ja työn sujuvuuden sekä mielekkyyden paraneminen. 

Tutkimuksessa esitetyn tapaustutkimukseen pohjautuvan ratkaisumallin perusteella on 

osoitettu, miten tahtituotannon mukaista tahtisuunnittelua voidaan toteuttaa. Tapaustut-

kimuksessa tutkittiin todellista Raitiotieallianssin työmaan katuosuutta. Tapaustutkimuk-

sessa tehtiin katuosuudelle tahtisuunnittelu yhden rakennusvaiheen näkökulmasta, joka 

oli raitiotien alus- ja päällysrakenteen työt. Ratkaisumallin perusteella on todistettu, että 

tahtituotanto sopii raitiotien alus- ja päällysrakenteen rakentamiseen. Haastattelututki-

muksen perusteella ratkaisumallia kehitettiin saadun palautteen mukaisesti ja sitä pidet-

tiin toteutuskelpoisena apuvälineenä raitiotien alus- ja päällysrakenteen tuotannonsuun-

nittelussa. 

Ratkaisumalli perustuu pääpainoisesti tahtituotannon teoriaa käsittelevässä kirjallisuu-

dessa esitettyihin TPTC-menetelmän mukaisiin tahtisuunnittelun laatimisen vaiheisiin. 

Ratkaisumallin laadinnassa on teorian pohjalta laadittu ja sovellettu tapaustutkimukseen 

sopivia 11 vaihetta. Tutkimuksessa ratkaisumallin tahtisuunnittelu on dokumentoitu 

vaihe vaiheelta. Ratkaisumallin mukaista vaiheistusta ja periaatteita voidaan hyödyntää 

vastaavien katuosuuksien rakennusvaiheiden tahtisuunnittelun pohjana. 

Tahtisuunnittelussa tuotannon tasapainottaminen osoittautui yhdeksi haastavimmista 

tehtävistä. Tutkimuksessa esitetyin menetelmin tuotanto saatiin harmonisoitua ja etene-

mään tasaisin työsuorittein tahtiaikataulutuksen periaatteiden mukaisesti. Tahtituotan-

non avulla saavutettiin tapaustutkimuksessa jopa noin 60 % läpimenoajan lyhentyminen 

tasaisen tuotannon avulla. Tapaustutkimuksella siis osoitettiin, että tahtituotannolla on 

mahdollista saavuttaa merkittäviä aikataulusäästöjä vähintään yksittäisen katuosuuden 

valmistamisessa. 

Tutkimuksessa pohdittiin lisäksi tahtituotannon käyttöönottoa edesauttavia menetelmiä 

ja johtamiskäytäntöjä. Tahtituotannon käyttöönotto edellyttää muutoksia tuotannonsuun-

nitteluun, suunnittelunohjaukseen sekä työmaan päivittäisjohtamisen johtamiskäytäntöi-

hin ja rutiineihin. Tahtituotanto tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia perinteiseen tehtäväpoh-

jaiseen työnsuunnitteluun verrattuna. Tahtituotannon avulla tuotannon etenemä on en-
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nakoitavaa ja työn organisoinnin keinot avoimempia. Päivittäisjohtamisen rutiinit mah-

dollistavat tehokkaamman lyhytaikaisen työn toteutuksen suunnittelun, avoimuuden työ-

ryhmien välillä ja nopean reagoinnin tuotannon häiriötilanteisiin sekä niiden ratkomiseen. 

Tahtituotanto tarjoaa myös mahdollisuuksia työn toteuman seurantaan ja sujuvampien 

osaluovutusten hallintaan.  

Tutkimuksessa onnistuttiin hyvin käsittelemään työssä ratkaistavat tutkimusongelmat. 

Tämä tutkimus toimii pohjana tahtituotannon käyttöönotolle hankkeille ja luo edellytykset 

tahtituotannon käyttämiselle. Tahtituotannon käyttöönotossa on kuitenkin vielä runsaasti 

kehitettävää ja tutkittavaa etenkin tahtituotannon käytännön pilotoinnin osalta. Tutkimuk-

sesta teki mielekkään haastatteluiden hyvä vastaanotto ja niiden yhteydessä käydyt mie-

lenkiintoiset keskustelut. Kaikki haastateltavat pitivät haastatteluiden yhteydessä esitet-

tyä ratkaisumallia kaikin puolin onnistuneena ja esitysmuotona selkeänä. 

”Olisipa tahtituotanto ollut tiedossamme jo hanketta aloitettaessa (2017) (H8). ” 

”Tahtituotantoa tullaan jatkossa kehittämään tai vähintään soveltamaan uusien rai-

tiotiehankkeiden alkuvaiheesta lähtien (H4). ” 

”Haastattelu oli hyödyllinen ja herätti uusia ajatuksia tuotannonsuunnitteluun ja ohjauk-

seen liittyen (H9). ” 

7.2 Jatkotutkimusehdotukset 

Diplomityön luonne asettaa rajalliset mahdollisuudet tutkimuksen laajuudelle. Tämän tut-

kimuksen aiheen valinnan pohjalta rajattuja tutkimuskysymyksiä tutkitaan ja vastataan 

kattavasti. Tutkimuksen pohjalta ja työn edetessä tutkija havaitsi mielekkäitä tahtituotan-

toon liittyviä jatkotutkimusaiheita, joita ei tässä tutkimuksessa käsitelty.  

Ensimmäinen jatkotutkimusehdotus on tahtituotannon pilotointi infrahankkeen työmaalla 

ja sen dokumentointi. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu tahtituotannon käyttämistä käytän-

nön työmaa-arjessa. Tahtituotanto on vielä vieras tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen 

menetelmä infrahankkeissa, jota ei ole pilotoitu ja dokumentoitu aikaisemmin. Jatkotut-

kimusaiheena olisikin mielenkiintoista tutkia tahtituotannon käyttöönoton hyötyjä ja haas-

teita työmaa-arjessa. Tutkimuskohteena voisi olla tahtituotannon vaikutukset työmaan 

aikatauluun ja hankkeen kustannuksiin. Aiheeseen liittyen työmaan tahtituotannon päi-

vittäisjohtamisen keinoja, rutiineja, sopimuksia ja muita vastaavia toimenpiteitä voisi li-

säksi dokumentoida ja kehittää. 
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Toinen jatkotutkimusehdotus on tutkia tahtituotannon käyttöönoton edellytyksiä, haas-

teita ja mahdollisuuksia rakennusprojektien päätoteuttajan aliurakoitsijoiden näkökul-

masta. Suurien projektijohtoisten hankkeiden pirstaloitunut tuotantosysteemi perustuu 

lukuisten aliurakoitsijoiden sopimustekniseen johtamiseen. Tutkimuksessa voitaisiin sel-

vittää, millaisia aliurakoiden tarjouspyyntöjä ja urakkasopimuksia voisi tahtituotannossa 

parhaiten käyttää. Jatkotutkimusehdotuksen laadullisessa tutkimuksessa voitaisiin sel-

vittää aliurakoitsijoiden asenteita tahtituotantoa kohtaan ja kehittää tahtituotannon peri-

aatteiden mukaisia aliurakoitsijoiden johtamiskeinoja.  

Kolmas jatkotutkimusehdotus on tahtituotannon käyttöönoton mahdollisuuksien tarkas-

telu muihin infrarakentamisen rakennusvaiheisiin. Infrarakentaminen pitää sisällään lu-

kuisia rakennuskohteita ja niiden toteutuksen rakennusvaiheita, joiden työtekninen to-

teutus poikkeaa merkittävästi toisistaan. Mielenkiintoista olisi tutkia, mihin kaikkiin infra-

rakenteisiin tahtituotanto sopii ja miten tahtituotannon käyttäminen poikkeaa niiden ra-

kentamisessa. 
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LIITE A: HAASTATTELUKYSYMYKSET 

Haastatteluteema 1: Työmaa-aikataulutuksen nykytila. 

1. Miten työmaa on aikataulutettu? 

2. Mitä menetelmiä on käytetty hankkeen aikataulutuksessa? 

3. Onko tahtituotantoa käytetty hankkeessa? 

Haastatteluteema 2: Tahtituotannon edellytykset. 

4. Mitä edellytyksiä on tahtituotannon käyttöönotolle? 

Haastatteluteema 3: Tahtituotannon haasteet. 

5. Mitä haasteita on tahtituotannon käyttöönotossa? 

6. Mitä haittaa on tahtituotannosta? 

Haastatteluteema 4: Tahtituotannon mahdollisuudet. 

7. Mitä hyötyä on tahtituotannon käyttöönotossa? 

8. Miten tahtituotantoa voisi käyttää? 

Haastatteluteema 5: Palaute tapaustutkimuksen tahtisuunnittelun ratkaisumallista. 

9. Onko tahtisuunnittelun ratkaisumalli toteutuskelpoinen? 

10. Miten kehittäisit ratkaisumallia? 
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LIITE B: TAHTISUUNNITTELUN TYÖPAKETTIEN 
KESTON LASKENTATAULUKOT 
TASAPAINOTTOMATTOMANA  

 

 



2 (2) 
 

 

 

 



1 (2) 
 

 

LIITE C: TAHTISUUNNITTELUN TYÖPAKETTIEN 
KESTON LASKENTATAULUKOT 
TASAPAINOTETTUNA 
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