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Tämä tutkimus perustui tutkimuksen tekijän henkilökohtaiseen kiinnostukseen kehittää rakennus-
työmaan tuotannonhallintaa tahtituotantomenetelmän avulla. Tahtituotannossa työvaiheet tasa-
painotetaan etenemään samalla nopeudella, joka parantaa työmaan hallittavuutta ja mahdollistaa 
kokonaisrakentamisajan lyhenemisen. Tämän työn tutkimusongelma oli selvittää, miten tahtituo-
tannon käyttöönotto onnistuu rakennushankkeessa, jossa osapuolilla ei ole aikaisempaa koke-
musta tahtituotannosta. Tutkimuksen tavoitteena oli ottaa tahtituotantomenetelmä käyttöön case-
kohteessa ja selvittää millaisia vaikutuksia tahtituotantomenetelmällä oli case-kohteessa yleisellä 
tasolla sekä miten tahtituotantomenetelmän käyttöönotto koettiin. 
 
Tutkimus toteutettiin toimintatutkimusmenetelmällä tutkimuksen tekijän ollessa itse aktiivisesti 
mukana toiminnan kehittämisessä. Tutkimus rajoittui case-kohteen ensimmäisen portaan sisä-
vaiheeseen. Tutkimuksen kokonaiskesto oli noin kymmenen kuukautta, josta sisävaiheen tahti-
tuotannon seuranta käsitti noin neljä kuukautta. Aineistona tutkimuksessa käytettiin tahtituotan-
toon liittyviä tieteellisiä artikkeleita sekä työmaa-aikaisia havaintoja. Lisäksi tutkimustulosten arvi-
ointia varten case-kohteessa toteutettiin kahdeksan puolistrukturoitua teemahaastattelua. 
 
Tutkimustuloksissa kuvattiin case-kohteen tahtisuunnitteluprosessin kulkua sekä toteutuksen ai-
kana tehtyjä havaintoja. Case-kohteen tahtisuunnittelu tehtiin yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa 
neljässä eri osassa. Case-kohteessa käytettiin yhden viikon tahtiaikaa ja tahtialue oli yksi asuin-
kerros. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tahtisuunnitelman mukaisessa toteutuksessa on-
nistuttiin hyvin. 
 
Case-kohteen urakoitsijat kokivat tahtituotannon vaikuttavan urakan taloudelliseen lopputulok-
seen joko positiivisesti tai vähintään neutraalisti. Pääurakoitsijan osalta tahtituotannon vaikutuk-
set urakan talouteen olivat positiivisia. Tahtituotannon käytön koettiin lisäksi vaikuttavan positiivi-
sesti case-kohteen työilmapiiriin, työturvallisuuteen ja laatuun sekä madaltavan työn kuormitta-
vuutta. Tahtituotannon käyttäminen lyhensi case-kohteen sisävaiheen kestoa noin 30 % alkupe-
räiseen sisävaiheaikatauluun verrattuna. Tahtituotannon haasteiksi havaittiin vaihtelevat resurs-
sitarpeet sekä kokonaisvaltaisen tahtisuunnitelman laatiminen.  
 
Tutkimuksen pohdintaosuudessa case-kohteen havaintoja peilattiin tahtituotannon teoriaa käsit-
televiin tieteellisiin artikkeleihin. Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että tahtialueet ja -aika tulee 
sovittaa vastaamaan tuotanto-organisaation tahtituotannon osaamistasoa. Tutkimuksen lopuksi 
laadittiin kehitysaskeleet case-kohteen havaintojen perusteella. Kehitysaskeleiden on tarkoitus 
helpottaa ja jäsentää tahtituotannon käyttöönottoa tulevaisuudessa. 
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ABSTRACT 

Miikka Huhtamäki: Implementing Takt-time method in a residential building project     
Master’s thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
Responsible supervisor and examiner: Professor Arto Saari 
Examiner: Doctoral Student Kimmo Keskiniva 
March 2021 
 

 
This research is based on researcher’s personal ambition and interest towards better construction 
site management using takt-time production method.  Takt-time production is based on equally 
paced wagons and work packages which allows better control and shorter throughput time. Re-
search problem was to investigate how takt-time production can be carried out on a construction 
project were none of participants have no previous experience about takt-time production. Due to 
research problem, the research aims were to implement takt-time production method in case-site 
and to investigate which kind of affects this method generally has and what participants think 
about those affects. 
 
Research was carried out using action research method. Researcher himself was an active mem-
ber of takt-time production implementation. Subject of study was residential building consisting 
interior phase of one staircase. Research period lasted ten months of which active indoor works 
took four months. 
 
This research describes takt-time implementing in case-site. Takt-time planning was made to-
gether with subcontractors on four separate phases.  Takt-time was set on five days and takt-
location was one apartment floor. Despite of few exceptions, takt-time method implementation 
was carried out mainly successfully.  
 
Subcontractors who took part of implementation, told that takt-time method had either positive or 
at least neutral economic effects. Takt-time method effects to general contractor were positive in 
economical side of view.  Takt-time method was observed to influence positively to case-sites 
atmosphere, safety at work, quality and it made managing less stressful. Usage of takt-time 
method abled to shorten interior phase duration by nearly 30 %. Observed challenges were level 
of resources variations and the difficulty of takt-time planning as a whole.   
 
Case-site observations were reflected and compared to scientific journals and articles concerning 
takt-time. The main discovery of this research was to notice the importance of fixing the duration 
of takt-time considering the performance level of site-organization. Another finding was to evolve 
right approach steps of takt-time implementation based on this research. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Takt-time production, Takt-planning, Lean-construction. 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET   

Eräkoko Eräkoko määräytyy sen mukaan, paljonko jotain tuotetta tai 
työsuoritusta tehdään yhtämittaisesti valmiiksi ennen seuraa-
van työvaiheen tai tuotteen valmistamisen aloittamista. 

 
Imuohjaus Tuotantoa ohjaa asiakkaan tilauksen antama impulssi. Tuo-

tetta tehdään vain asiakkaan tilauksesta vain asiakkaan ti-
laama määrä. (Liker, 2013, s. 105) 

 
Jatkuva virtaus Valmistettavat tuotteet tai palvelut liikkuvat tuotantoproses-

sissa ilman keskeytyksiä tai väliaikaisvarastointia. 
 
Kalifornian malli  Kalifornian mallin tahtituotanto, katso TTP. 
 
Kriittinen polku Seuraavien työvaiheiden aloittamista määrittävien työvaihei-

den muodostama ketju. 
 
Last Planner Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotannon 

ohjaukseen. Perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja aloitusedel-
lytysten varmistamiseen sekä lupausten antamiseen. 

 
Lean Yhdysvalloissa kehitetty Toyota Production System -menetel-

mää myös muualle kuin autoteollisuuteen soveltava tuotan-
non kehittämismenetelmä 

 
Puskuri Aikataulussa oleva liikkumavara eri työvaiheiden välillä. 
 
Saksan malli  Saksan mallin tahtituotanto, katso TPTC. 
 
Tahtituotanto Tässä työssä tahtituotannolla tarkoitetaan kontekstiin liittyvää 

yläkäsitettä, jolla viitataan kaikkeen tahtiaikatauluun liittyvään 
suunnitteluun ja valvontaa tutkimusmaasta riippumatta. 

 
Tavanomainen tuotanto Tässä työssä tavanomaisella tuotannolla tarkoitetaan työn 

suunnittelemista henkilöstöresurssien ehdoilla käyttäen sa-
malla runsaita puskureita työntekijöiden yhtäjaksoisen työs-
kentelyn mahdollistamiseksi. 

 
TPS  Toyota Production Systems -menetelmä. 
 
TPTC Saksan mallin tahtituotantomenetelmä (Takt Planning and 

Takt Control). Saksan mallin tahtituotantoon kuuluu 12 as-
kelta kolmella eri tasolla, joista yksi liittyy tahtikontrolliin.  

 
TTP  Kalifornian mallin tahtituotantomenetelmä (Takt Time Pro-

duction). Kaliforniassa kehitetty tahtituotantomenetelmä, joka 
koostuu kuudesta yhteistoiminnassa tehdystä vaiheesta, joita 
iteroidaan suunnitteluprosessin aikana.  

 
Tuotanto-organisaatio Tuotanto-organisaatiolla laajennetaan työmaaorganisaation 

käsitettä siten, että ryhmään kuuluu case-kohteen työpääl-
likkö 
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Työmaaorganisaatio Työmaaorganisaatiolla tarkoitetaan tässä työssä case-koh-
teessa työskenteleviä pääurakoitsijan työmaatoimihenkilöitä.  

 
Työpaketti Tahtituotannon yhden ammattiryhmän työsuoritteista koos-

tuva kokonaisuus, jonka työt suoritetaan samalla kertaa. 
 
Työvuoro Työtä suorittavan työryhmän kahdeksan tunnin työpanosta 

vastaa työsuoritus, lyhenne TV. 
 
Työjuna Tahtiaikataulun vaunujen muodostama ketju. 
 
Vapaa muuttuja Työvaihe, jonka suoritusjärjestystä ei ole tarkkaan määritetty 

vaan sen suoritusaika on joustava rajaavien työvaiheiden vä-
lisenä aikana. Vastakohta on kriittinen työvaihe tai kriittisellä 
polulla oleva työvaihe. 

 
Vaunu Tahtituotannon perusyksikkö, joka sisältää yhden tahdin ai-

kana tahtialueella tehtävät eri ammattiryhmien suorittamat 
työpaketit. 

 
Virtaus  katso kohta jatkuva virtaus 
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1. JOHDANTO 

1.1. Tutkimuksen tausta ja tarve 

Tämä tutkimus syntyi tutkimuksen tekijän ja case-kohteen työmaaorganisaation henkilö-

kohtaisesta halusta kehittää rakennustyömaan tuottavuutta ja hallintaa tahtituotannon 

avulla.  

Tahtituotantomenetelmä on herättänyt viime vuosina laajaa kiinnostusta akateemisissa 

piireissä sekä kasvavassa määrin myös rakennusteollisuudessa (Keskiniva, et al., 2020, 

s. 1). Erään tutkimuksen mukaan rakennushankkeen työkohteissa työskentelyyn käytet-

tävä kokonaisaika muodostaa vain noin 18 % rakennushankkeen kokonaiskestosta 

(Vuorio, 2016, s. 9). Parantamalla työkohteessa käytetyn ajan ja kokonaisrakentamis-

ajan välistä suhdetta on mahdollista lyhentää rakennushankkeen kokonaiskestoa ilman 

resurssien lisäystä (Frandson, et al., 2013, s. 535). Tahtituotantomenetelmässä kohteen 

työvaiheet tasapainotetaan saman kestoisiksi ja työvaiheet siirtyvät työkohteista toiseen 

säännöllisin väliajoin. Tätä työvaiheiden aloitusväliä kutsutaan tahtiajaksi. Työvaiheiden 

eteneminen keskenään samassa tahdissa mahdollistaa työvaiheiden aloitusvälien tiivis-

tämisen. Mitä tiiviimpi työvaiheiden aloitusväli on, sitä lyhyempi on kohteen kokonaisra-

kentamisaika (Dlouhy, et al., 2019, s. 433). 

Tahtituotantomenetelmä on johtamisjärjestelmä, joka edellyttää rakennushankkeen osa-

puolien välistä yhteistoimintaa sitoen hyviä käytäntöjä yhteen. Tahtituotantomenetelmän 

käyttäminen vaatii hyvää ennakkosuunnittelua, työtapojen ja ratkaisujen standardointia 

sekä proaktiivista johtamista ja valvontaa (Frandson, et al., 2013, s. 535). Työmaan sys-

temaattisesta valvonnasta kerättävän datan avulla voidaan mahdollistaa muun muassa 

jatkuva oppiminen ja toteutuksen syvällisempi analysointi. Datan avulla voidaan lisäksi 

muodostaa objektiivinen ja automaatioon perustuva johtamisen läpinäkyvyyttä paran-

tava tilannekuva.  

Tahtituotannon teoreettinen tausta ei ole täysin yksiselitteinen, koska se koostuu yksit-

täisistä ja osin hajanaisistakin lähteistä (Keskiniva, et al., 2020, s. 10). Tämän työn tutki-

musongelman asetteluun johtivat tahtituotannon käyttöönoton haasteellisuus, halu ja 
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innostus tahtituotantomenetelmää kohtaan sekä mahdollisuus tahtituotannon soveltami-

seen todellisessa kohteessa.                                                                                                                

1.2. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tutkimusongelmana tässä työssä oli selvittää, miten tahtituotannon käyttöönotto onnis-

tuu case-kohteessa, jossa osapuolilla ei ole aikaisempaa kokemusta tahtituotannosta.  

Tutkimusongelman mukaisia tutkimustavoitteita olivat case-kohteen tahtituotannon käyt-

töönoton ja sen aikana havaittujen kehitysehdotuksien kuvaaminen sekä selvittää tahti-

tuotannon käyttöönoton vaikutuksia case-kohteessa yleisellä tasolla.  

Tutkimuksen empiirinen rajaus koski case-kohteen C-portaan sisävaihetta. Tutkimuksen 

seuranta-aika alkoi työmaan valmistelevista töistä toukokuussa 2020 ja seuranta päättyi 

maaliskuuhun 2021. Tutkimuksessa käsiteltiin hyväksi havaittuja toimintatapoja, hankin-

tamenettelyjä ja teknisiä ratkaisuja siltä osin kuin ne liittyivät case-kohteen tahtituotan-

non käyttöönottokuvaukseen. Tutkimuksessa ei syvennytty erikseen tahtituotantoon liit-

tyviin suunnittelu- tai hankintaohjeisiin.  

1.3. Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rakenne 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Tutkimusmene-

telmänä käytettiin toimintatutkimusta (Action Research).  

Toimintatutkimuksessa kaksi keskeistä tavoitetta ovat toiminnan kehittäminen sekä on-

gelmalliseksi koettuun toimintatilanteeseen vaikuttaminen. Toimintatutkimuksessa toi-

minnan kehittäminen ja vaikuttaminen tapahtuvat aidossa toimintaympäristössä ongel-

manratkaisun keinoin. Aidossa toimintaympäristössä kehittämistyöhön osallistuvat ne 

henkilöt, joiden työhön kehitystoiminta kohdistuu. Kuvassa 1 esitetään toimintatutkimuk-

sen prosessi, jossa toimintaa pyritään kehittämään interventioiden eli toimintatapoihin 

kohdistuvien vaikuttamisyritysten avulla. Tehtyjä interventioita ja niiden vaikutuksia arvi-

oidaan osana jatkuvaa kehitysprosessia. Toimintatutkimus pyrkii vaikuttamaan kolmeen 

alueeseen: käytännön toimintojen kehittymiseen, osallistujien ymmärtämiskyvyn lisään-

tymiseen sekä itse toimintatilanteen kehittymiseen. (Carr & Kemmis, 1986) 
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Kuva 1. Toimintatutkimuksen eteneminen (mukaillen Eskola, A., 1973, s. 184) 

Toimintatutkimuksen alamenetelmänä tässä tutkimuksessa käytettiin kriittistä toiminta-

tutkimusta. Kriittisessä toimintatutkimuksessa tutkijan rooli on toimia yhteistyötä koordi-

noivana muutosagenttina sekä vastuunkantajana. Tutkijan ja osallistujien välinen suhde 

on kriittisessä toimintatutkimuksessa yhteisvastuullinen. (Kemmis, 1985, s. 139-163) 

Tämän tutkimuksen käytännön toteutus jaettiin osiin muokaillen Carr & Kemmisin (1986) 

tavanomaista toimintatutkimuksen prosessia. 

1. Käsitys ongelmasta haastattelujen ja empirian avulla 

2. Syvällisen teoreettisen ja käytännöllisen tiedon hankkiminen tutkimuksen tai 

kehittämisen kohteesta 

3. Ratkaisujen laatiminen 

4. Teoreettinen tausta ratkaisuille 

5. Ratkaisujen toimivuuden testaus ja soveltaminen käytäntöön 

6. Ratkaisuissa käytettyjen teoriakytkentöjen ja käytännön toiminnan yhteneväi-

syyden sekä tulosten tarkastelu 

7. Ratkaisun soveltuvuusalueen laajuuden tarkastelu sekä johtopäätökset 

Toimintatutkimusprosessi on vahvasti iteratiivinen ja edellä kuvatut tutkimusvaiheet tois-

tuvat prosessin aikana useita kertoja toiminnan muuttuessa ja kehittyessä. Toimintatut-

kimusmenetelmälle on ominaista, että tutkimuksen tosiasiallinen toteutustapa ei vastaa 

kirjallisen tutkimustyön rakennetta. Tämän toimintatutkimuksen konkreettinen lopputulos 

oli tahtituotantomenetelmän käyttöönoton onnistumiseen tähdännyt sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa tapahtunut kehitysprosessi, joka kohdistui työskentelytapoihin ja johta-

mismenetelmiin. Kirjallisen tutkimustyön tulos on sen sijaan raportti, jossa kuvataan toi-

mintatutkimusprosessin kulku sekä prosessin aikana tehdyt kehitys- ja parannustoimet. 

Kirjallisessa tutkimustyössä arvioidaan lisäksi näiden muutostoimien onnistumista. 
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Tässä tutkimuksessa käytettyjen lähteiden ja kirjallisen tutkimusraportin välistä suhdetta 

havainnollistetaan kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Tutkimuksessa käytettyjen lähteiden ja materiaalin ja tutkimuksen kehittyminen 

Toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään Lean-menetelmiä ja tahtituotannon teoriaa 

kirjallisuustutkimuksen avulla. Lean- ja Last Planner -menetelmien teoriakuvaukset toi-

mivat johdantona tahtituotannon teorialle, jota kuvataan tarkemmin luvussa kolme. Kir-

jallisuustutkimuksen lähteiksi valittiin yleisesti tunnettuja kansanvälisiä tieteellisiä artik-

keleita. Lähteessä on ilmoitettu sivunumero, mikäli viitattu kohta on lähteessä osa suu-

rempaa kokonaisuutta.  

Neljännessä luvussa esitellään Case-kohteen tutkimuslähtökohdat sekä tutkimuksen toi-

mintaympäristö. Viidennen luvun tutkimustuloksissa kuvataan tahtituotannon käyttöön-

oton toteutus case-kohteessa. Empiiristen tutkimustulosten kuvauksessa käytettiin läh-

teinä valokuvia ja muistioita sekä tutkijan omia havaintoja. Kuudennessa luvussa arvioi-

daan case-kohteen tahtituotannon käyttöönottoa ja sen vaikutuksia. Tahtituotannon vai-

kutusten arviointi perustuu hankkeen osapuolten haastatteluihin ja tutkimuksen tekijän 

omiin havaintoihin.  

Tutkimukseen liittyen suoritettiin kahdeksan puolistrukturoitua teemahaastattelua. Puo-

listrukturoitu teemahaastattelu on luonteeltaan vuorovaikutuksellinen ja haastattelun ai-

hepiiri on ennakkoon määritelty.  Puolistrukturoidussa teemahaastattelussa kysymykset 

ovat valmiit, eikä haastateltavalle anneta valmiita vastausvaihtoehtoja. Lopuksi haastat-

telusta laaditaan yhteenveto, joka hyväksytetään haastateltavalla (Eskola & Vastamäki, 

2015). Case-kohteessa haastateltiin muun muassa LVI-, sähkö- ja väliseinäurakoitsijaa 

sekä pääurakoitsijan vastaavaa työnjohtajaa ja sisävaiheen työnjohtajaa. Tämän lisäksi 

haastateltiin muutamaa tahtituotantoon tai rakennusalan tuotantojohtoon perehtynyttä 

henkilöä. 

Tutkimuksen seitsemännessä luvussa pohditaan case-kohteen havaintoja ja verrataan 

niitä tahtituotannon teoriaan. Kahdeksannen luvun johtopäätöksissä verrataan 



5 

tutkimuksen onnistumista tutkimustavoitteisiin nähden sekä arvioidaan tutkimuksen luo-

tettavuutta ja aiheeseen liittyviä jatkotutkimusaiheita. 

Tahtituotantomenetelmään liittyy useita käsitteitä, joiden suomenkielinen käännös ei ole 

täysin vakiintunut. Mikäli käsitteelle ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mer-

kitään ensimmäistä kertaa käsitettä käytettäessä alkuperäinen vieraskielinen käsite sul-

kuihin suomenkielisen käsitteen jälkeen.  
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2. TUOTANNON KEHITTÄMISEN TEORIA 

2.1. Johdanto tuotannon kehittämiseen 

1900-luvun alusta alkaen teollisissa maissa on kehitetty erilaisia näkemyksiä ja oppeja 

tuotannon tehostamisesta. Nämä opit täydentävät toisiaan heijastaen oman aikakau-

tensa maailmankuvaa. Tuotannon tehostamisopit ovat kehittyneet vuosikymmenien ku-

luessa ja oppien omaksuminen on tapahtunut eri aikaan eri maanosissa (Seeck, 2015). 

Toisaalta eri maanosissa on tehty keskenään vastaavia oivalluksia osin toisistaan riip-

pumatta. Tuotannon tehostamismenetelmät ja -opit muodostavat toisiinsa nähden ajalli-

sen kehityskaaren, jota havainnollistetaan kuvassa 3 (Koskenvesa, 2018, s. 7). 

 

Kuva 3. Tuotannon tehostamisoppien kehityskaari (Koskenvesa, 2018, s. 7) 

Tuotannon kehittämisen opillisena perustana voidaan pitää 1910-luvulla yleistynyttä 

taylorismia, joka on nimetty kehittäjänsä Frederick Winslow Taylorin mukaan. Tayloris-

missa eli niin sanotussa tieteellisessä liikkeenjohdossa työ jaettiin pieniin osiin kiinnittäen 

huomiota työmenetelmien ja työjärjestyksen standardointiin.  Taylorismin tavoitteena oli, 

että jokainen työkokonaisuus koostui yksinkertaisista ja tarkkaan kellotetuista työvai-

heista. (Seeck, 2015, s. 55-59)  
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Taylorismia seurasi Henry Fordin mukaan nimetty kehitysoppi, fordismi. Henry Fordin 

visio oli saada tuotannon kustannuksia alas skaalaetuja ja liukuhihnatuotantoa hyödyn-

tämällä siten, että autokaupan volyymi voisi nousta. Fordin autotehtailla työntekijät py-

syivät paikoillaan autojen liikkuessa liukuhihnoilla työvaiheesta toiseen. Menetelmä vaati 

työntutkimuksen korkeaa tasoa ja massateollisuuden häiriöttömyyden mahdollistavia va-

rastoja (Seeck, 2015, s. 65-66). Lisäksi liukuhihnatuotannon toistuvuus pienensi riippu-

vaisuutta niukoista ammattihenkilöistä ja toisaalta mahdollisti laajasti saatavilla olevan 

kouluttamattoman työnvoiman palkkaamisen (Haghsheno, et al., 2016, s. 54).  

Japanista lähtöisin oleva Toyota Production Systems -menetelmää on kehitetty useiden 

vuosikymmenien kuluessa Toyotan autotehtailla. Menetelmästä käytetään lyhennettä 

TPS. Toisen maailmansodan jälkeen Japani oli sodan runtelema köyhä maa, jossa niuk-

koja pääomia ei ollut varaa sitoa suuriin varastoihin. Toyotalla oli tarve saada aikaan 

mahdollisimman pienin resurssein mahdollisimman tehokasta tuotantoa. (Liker, 2013) 

1980-luvun alussa Yhdysvalloissa alettiin tutkia Toyota Production Systems -menetel-

mää tarkoituksena soveltaa sen oppeja myös autoteollisuuden ulkopuolella. Yhdysval-

loissa kehitettyä Toyota Production Systems -menetelmään perustuvaa tuotannon kehit-

tämisoppia kutsutaan nimellä Lean. Lean-menetelmien mukaisia oppeja on 1990-luvun 

alusta alkaen sovellettu rakennustoimialalle Lean Construction -menetelmää kehittä-

mällä (Toikkanen, S., 1994). 

Last Planner -menetelmä on Yhdysvalloissa 1990-luvun lopulla kehitetty Lean Construc-

tion -menetelmä rakentamisen työnsuunnitteluun ja ajalliseen ohjaukseen. Last Planner 

-menetelmän keskeistä sisältöä on edellytysten luonti ja lupauksiin sitoutuminen. 

(Koskenvesa & Mäki, 2019) 

2.2. LEAN-menetelmät 

Lean-menetelmät ovat laaja kokonaisuus, jonka perimmäisen filosofian ymmärtäminen 

vaatii perehtyneisyyttä. Lean-menetelmät sisältävät useita työkaluja, joiden on tarkoitus 

auttaa toteuttamaan Lean-filosofian mukaista toimintaa. Tässä tutkimuksessa Lean-me-

netelmistä kertovassa teoriassa painotetaan niiden merkitystä tahtituotantomenetelmän 

perustana. 
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2.2.1.  Lean strategiana 

Englanninkielinen sana Lean tarkoittaa hoikkaa, kevyttä tai notkeaa. Lean-menetelmien 

mukainen tuotantotapa pystyy joustavasti mukautumaan vallitsevaan kysyntään siten, 

että tuotoksen ja panoksen suhde maksimoidaan (Koskenvesa & Mäki, 2019). Womack 

& Jones (2003, s.107–108) määrittelevät Leanin tavaksi välttää hukkaa sen kaikissa 

muodoissa. Modig & Åhlström (2016, s.100–116) taas kuvaavat Lean-menetelmää toi-

mintastrategiaksi, jonka avulla yritys pyrkii nostamaan resurssitehokkuutta ja virtauste-

hokkuutta samanaikaisesti. Korkea resurssitehokkuus tähtää tuotteen tai palvelun yksik-

kökohtaisen valmistuskustannuksen minimointiin. Resurssitehokkuuden maksimointi 

saattaa kuitenkin johtaa asiakkaan odotusajan pitenemiseen. Virtaustehokkuus vastaa-

vasti tarkoittaa tuotteen tai palvelun valmistamista siten, että se on mahdollisimman no-

peasti asiakkaan saatavissa (Modig & Åhlström, 2016).  

Toyotan visio on olla maailman paras kannattavasti toimiva autonvalmistaja. Tavoitteita 

Toyotan vision saavuttamiseksi ovat paras laatu, matalimmat kustannukset, lyhyin läpi-

menoaika, paras turvallisuus sekä korkea moraali. Kuva 4 esittää Toyota-taloa, joka ha-

vainnollistaa Lean-käsitteiden suhdetta toisiinsa. (Liker, 2013, s. 33) 

 

Kuva 4. Toyota-talo (mukaillen Liker, 2013, s. 33 Toyotan tuotantojärjestelmä) 

Toyota-talon katto kuvaa niitä tavoitteita, joiden avulla Toyotan visio pyritään saavutta-

maan. Toyota-talon pilarit ja perustukset kuvaavat niitä periaatteita ja menetelmiä, jotka 

mahdollistavat näiden tavoitteiden saavuttamisen. Tavoitteiden saavuttamisen 
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mahdollistavia periaatteita ovat oikea-aikainen toiminta, ihmiset ja jatkuva parantaminen, 

hukan vähentäminen sekä sisäänrakennettu laatu. Periaatteiden toteutumisen mahdol-

listavia menetelmiä ovat Toyota-talon perustuksina toimivat tasoitettu tuotanto, vakaat ja 

standardoidut prosessit sekä visuaalinen johtaminen. Kantavan maapohjan koko Lean-

menetelmälle muodostaa Toyotan tavan mukainen filosofia, jossa asioita kehitetään pit-

käjänteisesti ja ihmistä kunnioittaen. (Liker, 2013, s. 33) 

 

2.2.2.  Lean tahtituotannon perustana  

Tahtituotannon perustan muodostaa jatkuvan virtauksen tavoittelu ja työmäärän tasa-

painottaminen. Tahtituotannon perustana toimivia tärkeimpiä Lean-käsitteitä esitellään 

tässä alaluvussa.  

Yksiosainen virtaus 

Yksiosainen virtaus on yksi Lean-menetelmän ydinperiaatteista. Yksiosainen virtaus tar-

koittaa yhden tuotteen katkeamatonta valmistusprosessia koko tuotantoketjun läpi. Yk-

siosaisen virtauksen tavoitteleminen paljastaa tuotantoprosessissa olevia virheitä ja te-

hokkuutta heikentäviä tekijöitä. Tuotteen katkeamaton valmistusprosessi mahdollistaa 

hukan minimoinnin, koska välivarastoinnille tai ylimääräiselle kuljetukselle ei ole tarvetta 

eikä ylituotantoa synny. Mikäli virtaus syystä tai toisesta katkeaa, tulevat virheet ja on-

gelmat näkyviksi. Tämä mahdollistaa virheiden korjaamisen ja tuotantoprosessin paran-

tamisen. (Liker, 2013, s. 21-25) 

Yksiosaisen virtausta ohjaa imuohjaus, jonka avulla tuotannon volyymi sovitetaan vas-

taamaan asiakkaan kysyntään. Imuohjaus syntyy, kun tuotetta valmistetaan vain asiak-

kaan tilaama määrä ja vain asiakkaan tilauksesta. Tällöin asiakkaan kysyntä antaa im-

pulssin eli ”imun” tuotteen valmistamiseen. (Liker, 2013, s. 21-25) 

Rakennusalalla valmistettava tuote on rakennus itsessään. Rakennus ei liiku tuotanto-

ketjulla, vaan työntekijät liikkuvat rakennuksen sisällä työkohteesta toiseen. Tämän eri-

tyispiirteen vuoksi muun muassa rakennusalalla yksiosaisesta virtauksesta käytetään 

usein termiä jatkuva virtaus. Jatkuvassa virtauksessa oleva tuotanto etenee keskeytyk-

settä ilman välivarastointia tai tyhjiä työkohteita prosessin aikana (Modig & Åhlström, 

2016; Liker, 2013). 
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Jatkuva parantaminen 

Toiminnan kehittyminen vaatii jatkuvaa parantamista. Jatkuvan parantamisen edellytys 

on sitoutunut ja itseään kehittävä henkilöstö, joka tutkii onnistumisten ja epäonnistumis-

ten juurisyitä. Juurisyy on jokin tapahtuman tai ongelman taustalla vaikuttava perimmäi-

nen syy. Juurisyyn selvittäminen vaatii perehtymistä ongelmaan, koska juurisyy on har-

voin ilmeinen selitys ongelmalle. Juurisyytä voidaan tutkia esimerkiksi 5 x miksi -mene-

telmällä, jossa kysymys ”miksi?” esitetään niin kauan, kunnes juurisyy on selvä. (Liker, 

2013, s. 252) 

Jatkuvaan parantamiseen ja hukan vähentämiseen liittyy lisäksi Lean-termi Genchi 

gembutsu, joka tarkoittaa paikan päälle menemistä asian selvittämiseksi perinpohjai-

sesti. Ongelman selvittäminen vaatii paikalla olemista, koska vain silloin voidaan nähdä 

todellisuudessa ongelmaan johtaneet tekijät. Genchi gembutsu -termiin liittyy vahvasti 

näkemys siitä, että työtä tulee johtaa siellä, missä arvon luonti tapahtuu. (Liker, 2013, s. 

223) 

Tasapainotettu tuotanto 

Tasapainotettu tuotanto tarkoittaa työmäärän tasoittamista työkohteissa tai -pisteissä eri 

tuotteiden välillä siten, että kaikkia tuotteita valmistetaan tasaisesti. Tasapainotetussa 

tuotannossa tuotteita valmistetaan lyhyissä tuotantosarjoissa siten, että tuotteiden väli-

varastointi minimoidaan.  

Tasapainotettu tuotanto ja lyhyet tuotantosarjat edellyttävät nopeita sarjanvaihtoja. No-

pea sarjanvaihto tarkoittaa sitä, että aika siirryttäessä tuotteen valmistuksesta toiseen on 

minimaalinen. Nopeat sarjanvaihdot mahdollistavat nopean reagoinnin tilausten vaihte-

luihin (Liker, 2013, s. 113-125). Rakennustuotannossa sarjanvaihdolla voidaan tarkoittaa 

esimerkiksi aikaa, joka työntekijältä kuluu siirtyessä työkohteesta tai -tehtävästä toiseen. 

Materiaalien oikea-aikainen toimitus 

JIT on lyhenne englannin kielen sanoista ”Just In Time”. JIT tarkoittaa juuri oikean ma-

teriaalimäärän toimittamista työkohteeseen juuri oikeaan aikaan. Oikea-aikaisella toimi-

tuksella on kaksi puolta: toisaalta toimittajan on pystyttävä oikea-aikaisuuteen ja toisaalta 

tilaajan on pystyttävä määrittämään ”oikea aika” (Liker, 2013, s. 23, 32). Suomenkieli-

sessä kirjallisuudessa käytetään myös lyhennettä JOT, jolla tarkoitetaan toimitusta ”Juuri 

oikeaan tarpeeseen” (Koskenvesa & Mäki, 2019). 
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Rakennustuotannossa oikea-aikaisuus tarkoittaa sitä, että materiaali toimitetaan suo-

raan työkohteeseen juuri ennen paikalleen asentamista (Tommelein & Weissenberger, 

1999).  

Hukan minimoiminen 

Hukkaa ovat kaikki ne resurssit ja aika, jotka eivät luo lisäarvoa valmistettavalle tuot-

teelle. Hukan tunnistaminen on olennaista yksiosaisen virtauksen parantamisessa. 

Hukka ilmenee viime kädessä ylimääräisenä kustannuksena, joka johtuu arvoa tuotta-

mattomasti käytetyistä resursseista (Liker, 2013, s. 27-31). 

Hukan muotoja ovat ylituotanto, odottelu, tarpeeton kuljettaminen tai liikkuminen, virheel-

linen tai ylikäsittely, tarpeettomat varastot ja virheet (Liker, 2013, s. 28-29). Kahdeksan-

neksi hukan muodoksi on esitetty eri lähteissä joko henkilöstön luovuuden tai osaamisen 

käyttämättä jättämistä, ”Fat behaviour” tai ”Making - Do” -termeillä kuvattavaa hukkaa. 

Fat Behaviour on Leanin vastakohtaista toimintaa, jossa energiaa käytetään epäolennai-

suuksiin tai muutosvastarintaan (Koskenvesa & Mäki, 2019). Making - Do on rakennus-

toimialalle geneerinen hukan muoto, jolla tarkoitetaan negatiivista puskuria. Kuva 5 ha-

vainnollistaa negatiivista puskuria, jota syntyy, kun työtä tehdään varastoon yhden tai 

useamman työn aloitusedellytyksen puuttumisesta huolimatta. Aloitusedellytyksillä tar-

koitetaan kriittisiä taustatekijöitä, joita ilman työtä ei voida saada valmiiksi (Koskela, 

2004). Kuvassa 5 etuajassa asennetut kattolevyt joudutaan irrottamaan virheettömästä 

asennuksesta huolimatta, koska kaikkia kattolevyjen yläpuolelle tulevia johtoja ei ollut 

asennettu. Puskuriksi (Buffer) kutsutaan sellaista aikatauluun sijoitettua liikkumavaraa, 

jonka avulla pyritään minimoimaan aikataulupoikkeamien negatiivisia vaikutuksia koko-

naisaikatauluun.  

 

Kuva 5. Esimerkki negatiivisesta puskurista (Koskenvesa & Mäki, 2019,s.75 ) 
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Ylituotantoa pidetään suurimpana hukkaa aiheuttavana tekijänä, koska se aiheuttaa 

muita hukan muotoja. Ylituotantoa on esimerkiksi tilaamattomien osien valmistaminen 

varastoon, mistä aiheutuu tarpeetonta henkilöstö-, varasto- ja kuljetuskustannuksia 

(Liker, 2013, s. 27-29). Rakennustuotannossa ylituotanto voi tarkoittaa muun muassa 

liian suuria lohkokokoja, jolloin seuraavaa työvaihetta ei voida aloittaa ennen kuin edel-

tävä työvaihe on tullut päätökseen koko lohkon alueella. Ylituotannon ongelmaa koros-

tavat virheet, joiden ilmetessä työtä on tehty jo pitkälle (Kalsaas, 2010, s. 508). Asunto-

rakennustuotannossa esimerkiksi kevyiden väliseinien mitoituksessa tehty systemaatti-

nen virhe ilmenee vasta kalusteasennuksen yhteydessä. Mitoitusvirheen tullessa esille 

virheellistä työtä on runsaasti, koska näiden kahden työvaiheen välinen aika voi olla 

useita viikkoja. Virheen korjaaminen vaatii ylimääräistä työtä, joka ei lisää lopputuotteen 

arvoa. Vaikka ongelman aiheutti virhe, ylituotannon määrä kasvatti virheen seurauksia 

merkittävästi.  

Odottelu on arvoa tuottamatonta aikaa, jota syntyy työntekijöiden tai valmistettavien tuot-

teiden odottaessa seuraavaa käsittelyvaihetta. Valmistusajan pidentyessä myös loppu-

asiakkaan odotusaika pitenee (Liker, 2013, s. 27). 

Tarpeeton kuljettaminen on hukkaa silloin kun keskeneräistä työtä kuljetetaan tai siirre-

tään varastosta toiseen tuotantoprosessin aikana. (Liker, 2013, s. 28). Rakennustuotan-

nossa turhaa kuljettamista on esimerkiksi tuotteen siirtäminen paikasta toiseen siksi, että 

materiaalia on toimitettu työkohteeseen virheellinen määrä. Hukkaa on myös tavaroiden 

kuljettaminen työläämmin kuin olisi välttämätöntä. Rakennustuotannossa tällainen ti-

lanne voi syntyä, kun työkohteeseen kannetaan sellaista materiaali, joka olisi voitu nos-

taa nosturilla vaivattomasti rakennuksen sisään runkovaiheen aikana.  

Tarpeeton liikkuminen on sellaista työtä, jonka työntekijä käyttää lisäarvoa tuottamatto-

maan liikkeeseen. Tällaista on muun muassa kävely, työkalujen etsiminen tai pinoami-

nen (Liker, 2013, s. 28). Rakennustuotannossa ylimääräinen liikkuminen lisää muun mu-

assa riskiä valmiiden rakennusosien vaurioitumiseen. 

Virheellistä tai ylikäsittelyä on tarpeettomien vaiheiden suorittaminen tuotteen käsitte-

lyssä esimerkiksi epäsoveltuvan tai kehnon työkalun tai puutteellisen tuotesuunnittelun 

vuoksi. Ylikäsittelyä on niin ikään valmistaa tuote parempana kuin olisi tarvetta, niin että 

laadun parantaminen ei tuo tuotteelle lisäarvoa (Liker, 2013, s. 28). Rakennustuotan-

nossa ylisuunnittelu on geneerinen ongelma. Ylisuunnittelua on muun muassa rakenteen 

ylimitoittaminen siten, että se kestää suurempia kuormia kuin sille olisi rakennuksen käyt-

tötarkoituksesta tai kuormituksesta johtuen tarvetta. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä 

ja materiaalikustannuksia tuomatta lopputuotteelle lisäarvoa (Kalsaas, 2010, s. 508). 
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Tarpeettomat varastot sisältävät ylimääräistä raakamateriaalia, keskeneräisiä tuotteita 

tai valmiita myymättömiä hyödykkeitä, joista seuraa muun muassa pidentynyt läpimeno-

aika, vanhentuneisuutta, vahingoittuneita hyödykkeitä, kuljetus- ja varastokustannuksia 

tai viivettä. Suuret varastot kätkevät sisäänsä ongelmia kuten tuotannon epätasapainon, 

alihankkijoiden toimitusvaikeudet, viat, välineistön alhaalla oloajan sekä pitkät asennus-

ajat (Liker, 2013, s. 28). 

Vikojen aiheuttama hukka syntyy, kun viallisia tuotteita joudutaan korjaamaan. Vian 

vuoksi tuotteeseen kuluneet resurssit menevät hukkaan. Viat ja virheet aiheuttavat muita 

hukan eri muotoja, kuten ylimääräistä kuljettamista, tarpeetonta liikkumista ja odottelua 

(Liker, 2013, s. 28). 

Sisäänrakennettu laatu 

Sisäänrakennettu laatu mahdollistaa toiminnan, jossa virheettömyys ei nojaa tarkastuk-

siin tai käsitykseen siitä, että virheitä syntyy joka tapauksessa. Sisäänrakennettu laatu 

syntyy, kun työmenetelmät, prosessit ja toimintatavat, työkalut ja toimintakulttuuri ovat 

luotu sellaisiksi, että ne itsessään ehkäisevät virheiden syntymistä. Toisaalta sisäänra-

kennettu laatu mahdollistaa virheiden tekemisen näkyviksi siten, että niihin voidaan puut-

tua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Standardoitu prosessi edesauttaa virheiden 

havaitsemista. (Liker, 2013, s. 16,88,129) 

Työkaluissa tai materiaaleissa sisäänrakennettu laatu voi yksinkertaisimmillaan tarkoit-

taa sitä, että kappale ei mene paikalleen väärin asennettuna. Rakennustuotannossa si-

säänrakennettu laatu on tiedonhallintaa ja standardoituja menettelytapoja. Sisäänraken-

nettu laatu voi näkyä rakentamisen prosesseissa esimerkiksi siten, että tuotantolupaa ei 

anneta, ennen kuin suunnitelmien määrällinen ja laadullinen sisältö on varmistettu. 

(Koskenvesa & Mäki, 2019) 

2.3. Last Planner 

Last Planner tarkoittaa nimensä mukaisesti viimeistä suunnittelijaa. Last Planner -mene-

telmän juuret ovat Toyota Production Systems ja Lean Construction -menetelmissä. Last 

Planner -menetelmän avulla pyritään parempaan projektin ajalliseen ja laadulliseen hal-

lintaan (Koskenvesa & Mäki, 2019, s. 6-9). Last Planner -menetelmän isänä tunnetaan 

Glenn Ballard, jonka lisäksi menetelmää ovat olleet kehittämässä muun muassa Greg 

Howell, Iris Tommelein ja Lauri Koskela. 
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Last Planner -menetelmän keskeinen tavoite on saada rakennuskohteen eri osapuolet 

osallistumaan töiden suunnitteluun ja edellytysten luomiseen. Last Planner -menetel-

mässä aikataulusuunnittelua tekevät ne henkilöt, jotka osallistuvat työn toteuttamiseen. 

Yhteistyössä tehtävän aikataulusuunnittelun tarkoitus on poistaa työskentelyn esteet ja 

sitouttaa osapuolet lupauksin. (Ballard, 2000) 

Last Planner- ja tahtituotantomenetelmät täydentävät toisiaan. Tahtituotantomenetel-

män tarkoitus on parantaa virtausta ja standardointia. Last Planner -menetelmän tarkoi-

tus on vastaavasti luoda puitteet yhteistoiminnalliseen suunnitteluun ja kontrolliin. Last 

Planner -menetelmä auttaa lisäksi soveltamaan tahtituotantomenetelmää sellaisissa 

kohteissa, joissa toistuvaan työskentelyyn tai virtauksen luomiseen ei ole mahdollisuutta. 

(Frandson, et al., 2014) 

Kuva 6 esittää Last Planner -menetelmän mukaista aikataulusuunnitteluprosessin kulkua 

neljällä eri tasolla. Last Planner -menetelmän neljä eri aikataulusuunnittelutasoa ovat 

yleissuunnittelu (Planning the work), vaihesuunnittelu (Should), valmisteleva suunnittelu 

(Can) ja viikkosuunnittelu (Will). Aikataulusuunnittelua täydentävä viides taso on jatkuva 

oppiminen (Did). (Koskenvesa & Mäki, 2019, s. 15) 

 

Kuva 6. Yleiskuvaus Last Planner -prosessista (Ballard, 2000) 

Yleissuunnittelu aloitetaan keräämällä tarvittavia tietoja ja lähtökohtia asiakkaan tar-

peista sekä rakennuskohteen suunnitelma-asiakirjoista. Yleissuunnittelutasolla aikatau-

lutetaan koko hankkeen kulkua määrittävät strategiset tavoitteet ja tehtävät. Esimerkiksi 

vesikattotöiden valmistuminen on strateginen tavoite, koska se määrittää kosteudelle alt-

tiiden töiden aikaisimman aloitushetken. Jokaiselle strategiselle tavoitteelle ja tehtävälle 
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määritetään vastuuhenkilö, kesto ja työn ajoittuminen. Yleissuunnittelua tehdään kuu-

kausitason tarkkuudella. (Koskenvesa & Mäki, 2019, s. 16) 

Vaihesuunnittelussa aikataulutetaan sellaiset työvaiheet ja tehtävät, jotka mahdollistavat 

yleissuunnittelussa sovittujen strategisten tavoitteiden ja tehtävien toteutumisen. Vaihe-

suunnittelu toteutetaan viikkotason tarkkuudella. Vaihesuunnittelu toteutetaan yhdessä 

töiden vastuuhenkilöiden kanssa ja se suositellaan tehtäväksi käänteisessä järjestyk-

sessä. Niin sanotussa käänteisessä työvaiheaikataulussa töiden aikataulusuunnittelu 

aloitetaan valmistumishetkestä ja suunnittelussa edetään kohti aloitushetkeä. Tämä me-

netelmä luo aikataulusuunnitteluun imuohjauksen, koska se pakottaa pohtimaan töiden 

aloitusedellytyksiä. Käänteinen työvaiheaikataulu auttaa lisäksi poistamaan tarpeettomia 

puskureita (Koskenvesa & Mäki, 2019). Vaihesuunnittelun lopuksi on varmistettava, että 

vastuuhenkilöiden käsitys hankkeen kulusta on selkeä ja yksimielinen. Lisäksi tulee var-

mistaa, että aikataulujen väliset riippuvuudet ja vastuunjako on huomioitu aikataulusuun-

nitelmassa (Ballard, 2000). 

Valmistelevassa suunnittelussa varmistetaan työn aloitusedellytykset. Töitä, joiden aloi-

tusedellytykset ovat kunnossa, kutsutaan niin sanotuiksi varmoiksi tehtäviksi (Sound 

tasks). Aloitusedellytykset jakautuvat kolmeen ryhmään: ohjeet, edeltävät työvaiheet ja 

resurssit. Ohjeita voivat olla muun muassa suunnitelmat, sopimukset, laatuvaatimukset 

tai vastuuttaminen. Edeltävien työvaiheiden virheetön valmistuminen on edellytys niitä 

seuraavien työvaiheiden virheettömälle valmistumiselle. Resurssit ovat työn tekemisen 

kannalta välttämättömiä tuotannontekijöitä, kuten esimerkiksi työntekijät, työkohteen olo-

suhteet, tarvittavat työkalut sekä materiaalit (Ballard & Howell, G., 2003). Mikäli yksikin 

töiden aloitusedellytyksistä puuttuu, työtä ei voida saattaa täysin valmiiksi tai virheettö-

mäksi. Tämän vuoksi aloitusedellytysten varmistaminen on välttämätöntä tarkemman 

viikkosuunnittelun onnistumiseksi (Koskenvesa & Mäki, 2019). 

Viikkosuunnittelussa aikataulutetaan päivätasolla ne tehtävät, jotka vastuuhenkilö aikoo 

toteuttaa sovitun mukaisesti. Viikkosuunnitteluun voidaan ottaa mukaan vain sellaiset 

tehtävät, joiden aloitusedellytykset on valmistelevassa suunnittelussa todettu olevan 

kunnossa. (Koskenvesa & Mäki, 2019, s. 19) 

Jatkuva oppiminen mahdollistetaan, kun töiden toteutuksesta saadut kokemukset ote-

taan jatkosuunnittelussa huomioon. Jatkuva oppiminen on TPS-menetelmän tavoin olen-

nainen osa myös Last Planner -menetelmää. Last Planner -menetelmässä käytetään 

termiä ”oppiminen” erottamaan TPS- ja Last Planner -menetelmien jatkuvan parantami-

sen käsitteet toisistaan. (Koskenvesa & Mäki, 2019) 
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3. TAHTITUOTANTO 

Tahtituotanto on tasapainotettuun tuotantoon perustuva Lean Construction -menetelmä, 

jonka tavoitteena on parantaa rakennustyömaan tuottavuutta ja lyhentää työmaan koko-

naisrakentamisaikaa (Lehtovaara, et al., 2019, s. 417). Tutkimuksien perusteella tahti-

tuotannon avulla on pystytty lyhentämään hankkeen kokonaisrakentamisaikaa jopa 45–

55 % (Dlouhy, et al., 2016; Frandson, et al., 2013).  

Tahtiaikaan perustuva tuotantomenetelmä eli tahtituotanto on otettu käyttöön rakennus-

tuotannon käytännön sovellutuksissa Saksassa 2000-luvun puolivälissä. 2010-luvun ai-

kana tiedeyhteisöt ovat osoittaneet tahtituotantoa kohtaan kasvavaa kiinnostusta 

(Haghsheno, et al., 2016, s. 53). Suomessa tahtituotannon käyttäminen rakennustyö-

mailla on alkanut 2010-luvun puolivälin jälkeen (Lehtovaara, et al., 2020; Hell, 2015). 

Viimeaikaisesta kiinnostuksesta huolimatta tahtituotantoa on käytetty jo pitkään sellai-

silla aloilla, joilla on paljon toistoa ja joiden työvaiheet ovat vakioituja. Tällaisia töitä ovat 

muun muassa sillanrakennus, tunnelilouhinta ja maankaivuu, joissa tahtiin perustuva 

tuotanto on luonteva toimintamalli (Haghsheno, et al., 2016, s. 56). Elementtiasennus-

töissä tahtiin perustuva tuotanto on niin ikään luontevaa, koska elementtien asennusjär-

jestyksestä ei voida poiketa. Elementtiasennuksessa tahtiajan määrittää niin sanottu 

runko- tai muottikierto. Sen sijaan tahtituotannon soveltaminen ei ole luontaista sellaisilla 

rakentamisen aloilla, missä on vain vähän toistuvuutta tai työvaiheiden suoritusjärjestyk-

selle ei ole fyysisiä esteitä. 

Tieteellisissä artikkeleissa käytettävästä ”Takt” -termistä käytetään tässä tutkimuksessa 

suomenkielistä nimitystä ”tahti”. Saksankielinen termi ”Takt” on peräisin latinankielisestä 

sanasta ”Tactus”, joka tarkoittaa ”kosketusta, kosketuksen tunnetta” (Haghsheno, et al., 

2016, s. 54). Frandson, et al., (2013) viittaa sanalla ”Takt” käsitteisiin ”rytmi” (Rhytm) tai 

”kadenssi” (Cadence). 

Tahtisuunnittelulla (Takt planning) tarkoitetaan ennen työn toteutusta tehtävää suunnit-

telua, jossa määritetään raamit tahtituotannon kolmelle ulottuvuudelle. Nämä kolme ulot-

tuvuutta ovat tahtiaika (Takt time), tahtityöprosessi (Takt process) ja tahtialue (Takt lo-

cation), jotka esitetään kuvan 7 tahtiaikataulukaaviossa. Tahtiaika määrittää rytmin ja 

aikayksikön, jonka aikana tahtialueella tehtävät tahtityöprosessin mukaiset tehtävät saa-

tetaan valmiiksi. Tahtiprosessilla tarkoitetaan tahtiajassa tai sen kerrannaisessa tehtäviä 

ennalta suunniteltuja työtehtäviä. Tahtialue on ennalta rajattu alue, jossa tahtityöproses-

sin mukaiset tehtävät suoritetaan tahdin aikana. (Dlouhy, et al., 2018, s. 1368) 
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Kuva 7. Tahtituotannon kolme ulottuvuutta (Dlouhy, et al., 2018) 

Tahtituotantoon liitettäviä muita oleellisia käsitteitä ovat muun muassa työsuorite (Work 

step), työpaketti (Work package), vaunu (Wagon) sekä työjuna (Work train). Näiden kä-

sitteiden välistä suhdetta havainnollistetaan kuvassa 8. Työsuoritteiksi kutsutaan yhden 

ammattiryhmän tahtialueella suorittamia yksittäisiä työtehtäviä. Kun toisiinsa liittyvät työ-

suoritteet yhdistetään tahtityöprosessiin sopivaksi kokonaisuudeksi, kutsutaan tätä ko-

konaisuutta työpaketiksi. Samaan työpakettiin kuuluvat tehtävät valmistuvat tahtialueella 

korkeintaan yhden tahdin aikana. Työpakettien kesto voi myös olla tahtiaikaa lyhyempi. 

Esimerkiksi eri ammattiryhmien työpaketteja voi olla tarpeen koota yhteen niiden vähäi-

sen keston tai työjärjestyksen vuoksi. Kun yhden tai useamman ammattiryhmän työpa-

ketit suoritetaan tahtialueella saman tahdin aikana, syntyy vaunu. Vaunu on tahtisuunni-

telman perusyksikkö ja se sisältää kaikki tahtialueella tahtiajan aikana tehtävät työpake-

tit. Työjunaksi kutsutaan vaunujen muodostamaa ketjua, joka virtaa yhtenäisenä proses-

sina työkohteiden läpi. (Binninger, et al., 2017, s. 607)  

 
Kuva 8. Viikon tahtiajalla etenevien vaunujen muodostama työjuna (Koskenvesa & Mäki, 2019) 
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3.1. Tahtituotannon vaikutus kokonaisrakentamisaikaan  

Tahtituotannon kokonaisrakentamisaikaa lyhentävä vaikutus perustuu hukan vähenemi-

seen ja virtauksen parantumiseen (Haghsheno, et al., 2016). Virtaukseksi kutsutaan 

jonkin tuotteen tai palvelun katkeamatonta etenemistä tuotantoprosessin läpi. Tahtituo-

tannon kaksi tärkeintä perusperiaatetta kokonaisrakentamisajan lyhentämisessä ovat 

vaunujen tasatahtisuus (Parallelization) ja eräkoon pienentäminen (Lot / Batch size re-

duction). Nämä molemmat osatekijät vähentävät hukkaa ja auttavat parantamaan vir-

tausta (Dlouhy, et al., 2019). 

Vaunujen tasatahtisuus eli työvaiheiden eteneminen keskenään samalla nopeudella 

mahdollistaa niiden paremman limittymisen toisiinsa nähden. Työvaiheiden kestojen poi-

ketessa toisistaan syntyy kokonaisaikatauluun hukkaa (Yassine, et al., 2014). Kuvassa 

9 esitettävät työvaiheet etenevät toisiinsa nähden eri tahdissa. Kuvan 9 oranssit alueet 

vastaavasti kuvaavat aikaa, jolloin työkohteessa ei työskennellä. Esimerkiksi tehtävää 

kaksi hidastamalla eli kuvaajaa loiventamalla ja tehtävää kolme nopeuttamalla eli kuvaa-

jaa jyrkentämällä kokonaiskesto lyhenisi merkittävästi. Tehtävät kaksi ja kolme voidaan 

saattaa saman kestoisiksi esimerkiksi kaksinkertaistamalla tehtävän kolme työryhmä-

koko. 

 

Kuva 9. Epätahdistuneiden töiden aiheuttama hukka (Yassine, et al., 2014) 

Eräkoon pienentämisen kokonaisrakentamisaikaa lyhentävä vaikutus perustuu työvai-

heiden aloitusvälien tiivistämiseen. Seuraava työvaihe voidaan aloittaa työkohteessa, 

kun edeltävän työvaiheen työt ovat valmistuneet. Aloitusvälillä taas tarkoitetaan sitä ai-

kaa, joka kuluu edellisen työvaiheen aloittamisesta seuraavan työvaiheen aloittamiseen. 
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Tällöin mitä pienempi työkohteen koko on, sitä lyhyempi on työvaiheiden aloitusväli. Ko-

konaisrakentamisaika lyhenee, koska aloitusvälien tiivistämisestä saatava aikataulu-

hyöty kertautuu työvaiheiden määrällä. Tasatahtisuus ja eräkoon pienentäminen vaikut-

tavat ainoastaan yhdessä: Eräkoon pienentämisestä ei itsessään saada hyötyä, mikäli 

työvaiheet eivät etene samassa tahdissa. Toisaalta samassa tahdissa etenevät työvai-

heet eivät lyhennä kokonaisrakentamisaikaa, ellei eräkokoa pienennetä. (Dlouhy, et al., 

2019) 

Tahtituotannossa vaunut etenevät tahtialueiden läpi noudattaen samaa tahtiaikaa. Täl-

löin tahtituotannon kokonaisrakentamisaika voidaan määrittää kaavan 1 mukaan 

(Binninger & Haghsheno, 2018, s. 1135). 

𝑹𝒂𝒌𝒆𝒏𝒏𝒖𝒔𝒂𝒊𝒌𝒂 𝒕𝒂𝒉𝒕𝒊𝒂𝒍𝒖𝒊𝒅𝒆𝒏 𝒍𝒌𝒎. 𝒗𝒂𝒖𝒏𝒖𝒋𝒆𝒏 𝒍𝒌𝒎. 𝟏 𝒕𝒂𝒉𝒕𝒊𝒂𝒊𝒌𝒂      (1) 

Kaava 1. Kokonaisrakentamisajan laskeminen, kun työvaiheet ovat tahdistuneet (suom. mu-
kaillen Nezval, 1960, Binninger & Haghsheno 2018 mukaan). 

Eräkoon pienentäminen vähentää vaihtelua (Trade flow variability), koska vaihtelun 

määrän arviointi perustuu suhteellisuuteen. Mitä pidempi on työvaiheen kesto, sitä suu-

rempi vaihtelu on hyväksyttävissä. Vastaavasti pieni eräkoko mahdollistaa pienenkin 

vaihtelun huomioinnin (Binninger & Haghsheno, 2018; Lehtovaara, et al., 2020). Vaihte-

lulla kuvataan sitä hajontaa, jolla toteutuneen työn eteneminen poikkeaa suunnitellusta 

työn etenemisestä. Vaihtelua syntyy kahdella tavalla: työn suoritusnopeuden vaihtelusta 

sekä siitä miten paljon todelliset työkohteet poikkeavat suunnitelman mukaisista työkoh-

teista. Vaihtelua voidaan vähentää eräkoon pienentämisen ohella muun muassa pusku-

reiden, keskeneräisen työn määrän sekä työkohdekäyntikertoja minimoimalla (Hopp & 

Spearman, 2011). 

Eräkoon pienentämisellä on myös negatiivisia vaikutuksia. Pieni eräkoko vaikeuttaa työn 

toteuttamista suunnitelman mukaisesti, koska yhdenkin työvaiheen poikkeaminen aika-

taulusta vaikeuttaa kaikkien työvaiheiden suunnitelman mukaista etenemistä. Mitä pie-

nempi eräkoko on, sitä tarkempaa kontrollia ja yhdenmukaisuutta tuotannon hallinnalta 

edellytetään (Binninger, et al., 2019, s. 433).  

Tahtituotannossa työ voidaan jakaa kahteen erilaiseen virtaukseen kuvan 10 mukaisesti. 

Nämä kaksi erilaista virtausta ovat prosessivirtaus ja operationaalinen virtaus. Prosessi-

virtaus (Process / trade flow) tarkoittaa työpakettien tai vaunujen muodostamaa ketjua, 

jossa työt suoritetaan oikeassa työjärjestyksessä. Operationaalinen virtaus (Operational 

flow) tarkoittaa vastaavasti työvaiheiden sulavaa etenemistä työkohteesta toiseen. 

(Lehtovaara, et al., 2020, s. 3) 
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Kuva 10. Prosessivirtauksen ja operationaalisen virtauksen ero (Lehtovaara, et al., 2020) 

Operationaalista virtausta voidaan parantaa valvontaa ja viestintää tehostamalla, työ-

määriä tasaamalla sekä parantamalla työskentelyolosuhteita tai -tapoja (Shingo & Dillon, 

1989). Prosessivirtausta voidaan parantaa oikea aikaisilla materiaalitoimituksilla sekä 

poistamalla prosessista hukkaa eli lisäarvoa tuottamatonta työtä (Hopp & Spearman, 

2011). 

3.2. Tahtituotannon metodit 

Akateemisessa kirjallisuudessa on erilaisia näkemyksiä tahtituotannon metodeista. Me-

todit voidaan jakaa kahteen eri päämenetelmään: Saksan malliin ja Kalifornian malliin. 

(Haghsheno, et al., 2016; Frandson, et al., 2013) 

Saksan mallin tahtituotantomenetelmä on kehitetty pääosin Saksassa Karlsrühen Tek-

nillisessä yliopistossa (Karlsrüher Institut für Technologie KIT). Saksan mallin tahtituo-

tantoon liittyvää tutkimusta ovat tehneet muun muassa Janosch Dlouhy, Marco Binnin-

ger sekä Shervin Haghsheno. Saksan mallisesta tahtituotannosta käytetään lyhennettä 

TPTC (Takt Time and Takt Control). (Haghsheno, et al., 2016) 

Kalifornian mallin tahtituotantomenetelmä on kehitetty pääosin Berkeleyssä Kalifornian 

yliopistossa (University of California, Berkeley). Kalifornian mallin tahtituotantoon liitty-

vää tutkimusta ovat tehneet muun muassa Adam Frandson ja Iris Tommelein. Kalifornian 

mallin mukaisesta tahtituotannosta käytetään lyhennettä TTP (Takt Time Production). 

(Frandson, et al., 2013) 
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3.2.1.  Saksan malli 

Dlouhy, et al., (2016) jakaa Saksan mallin tahtituotantoprosessin kolmen tason malliin 

(Three-level method of Takt Planning and Takt Control) kuvan 11 mukaisesti. Kolmen 

tason mallin päävaiheet ovat makrotason suunnittelu, normaalitason suunnittelu ja mik-

rotason suunnittelu. Myöhemmin kolmen tason mallia on täydennetty kahdentoista as-

keleen mallilla (Binninger, et al., 2017). Kahdentoista askeleen malli ja kolmen tason 

malli täydentävät toisiaan ja ne on julkaistu peräkkäisinä vuosina International Group for 

Lean Construction -seminaarissa. 

Makrotason suunnittelussa määritetään kohteen yhteiset tavoitteet. Normitason suunnit-

telussa määritetään keinot ja menetelmät, joiden avulla makrotason tavoitteet voidaan 

saavuttaa. Normitason suunnittelussa määritetään lisäksi rakennuskohteen tahtialueet 

ja tahtiaika. Mikrotason suunnittelussa hienosäädetään tuotannon tasaisuutta sekä to-

teutetaan tahtikontrollia. (Dlouhy, et al., 2016)  

 

Kuva 11. Kolmen tason malli (Dlouhy, et al., 2016) 

Makrotason suunnittelu 

Makrotason (Macro Level) suunnittelusta käytetään myös nimitystä prosessianalyysi 

(Process analysis). Makrotason suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan määrittä-

mät vaatimukset sekä rakennuskohteen geneeriset ja kohdekohtaiset ominaispiirteet. 

Asiakkaalta saatujen lähtötietojen ja muiden rakentamisen reunaehtojen perusteella 

määritetään lohkokohtaiset strategiset aikataulu- ja laatutavoitteet (Strategic milesto-

nes). Makrotason suunnittelussa yhteistoiminnallisuus on tärkeää riippuvuuksien määrit-

telyn parantamiseksi ja päällekkäisyyksien havaitsemiseksi. Makrotason tavoitteena on 
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osapuolien kesken yhtenäinen käsitys kohteen etenemisestä (Dlouhy, et al., 2016). Kah-

dentoista askeleen mallissa makrotason suunnitteluun kuuluvat vaiheet yksi ja kaksi ku-

van 12 mukaisesti (Binninger, et al., 2017). 

 

Kuva 12. Makrotason tahtisuunnittelun vaiheet (Binninger, et. al., 2017) 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään toiminnalliset alueet (Define functional areas). 

Toiminnalliset alueet ovat sellaisia rakennuskohteen osa-alueita, jotka palvelevat eri 

asiakastarpeita tai niiden keskinäinen tarpeellisuus poikkeaa toisistaan asiakkaan näkö-

kulmasta katsottuna. (Binninger, et al., 2017; Dlouhy, et al., 2016) 

Toisessa vaiheessa määritetään toiminnallisten alueiden keskinäinen prioriteetti eli tär-

keysjärjestys (Define priorities). Toiminnallisten alueiden prioriteetti määritetään asia-

kasarvon perusteella siten, että suurimman asiakasarvon luova toiminnallinen alue on 

tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä (Binninger, et al., 2017). Uudisasuntorakentami-

sessa suurimman arvon asiakkaalle luovat ne tilat, joista asiakas maksaa ja joiden pe-

rusteella asunnon hinta määräytyy.  

Normaalitason suunnittelu 

Normaalitasosta (Norm level) käytetään myös nimitystä tahtisuunnittelu (Takt planning). 

Normaalitason suunnittelu tarkoittaa noin viikkotason tarkkuudella tehtävää suunnittelua 

(Binninger, et al., 2017). Normaalitason tahtisuunnitteluun kuuluvat askeleet 3–8 kuvan 

13 mukaisesti. Tässä kontekstissa Saksan mallin tahtisuunnittelun käsite poikkeaa myö-

hemmin esiteltävästä Kalifornian mallin tahtisuunnittelu -käsitteestä. 



23 

 

Kuva 13. Normaalitason tahtisuunnittelun vaiheet (Binninger, et al., 2017) 

Kolmannessa vaiheessa valitaan yksi toiminnallinen alue, jolle tahtisuunnitelma laadi-

taan. Neljännessä vaiheessa valitulle toiminnalliselle alueelle määritetään SSU (Stan-

dard space unit). SSU tarkoittaa pienintä vakiokokoista tilakokonaisuutta, joka voidaan 

toistaa tilasta toiseen. (Binninger, et al., 2017) 

Viidennessä vaiheessa määritetään työkokonaisuudet jokaista SSU:ta kohden (Define 

work packages for every SSU). Tässä vaiheessa suunnitellaan tahtialueen tai sen osan 

työjärjestys eli määritetään millaisia eri työvaiheita kukin vakiokokoinen tilakokonaisuus 

sisältää. (Binninger, et al., 2017) 

Kuudennessa vaiheessa määritetään työsuoritteiden kestot valitulla toiminnallisella alu-

eella (Do the calculation of the amount of work for every step).  Tämä tahtisuunnittelun 

vaihe on kaikkein työläin, mutta sen huolellinen tekeminen on edellytys seuraavien vai-

heiden onnistumiselle (Binninger, et al., 2017). Työvaihekohtaiset kestot sekä määrä-, 

menekki- ja työryhmätiedot kirjataan yhteen taulukkoon SSU-kohtaisesti (Binninger, et 

al., 2017). Lähteinä työvaiheiden kestojen laskennassa voidaan käyttää muun muassa 

rakennustöiden menekkitietoja (Wind & Kivimäki, 2019) ja LVIS-töiden työehtosopimuk-

sien urakkahinnoittelua. 

Seitsemännessä vaiheessa työvaiheet paketoidaan yhdeksi kohdennetuksi työkokonai-

suudeksi (Allocate detailed works steps to work packages). Kun yksittäiseen tahtiin 

sisältyvä työpaketti tai niiden yhdistelmä on valmis, kutsutaan kokonaisuutta vaunuksi. 
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Kahdeksannessa vaiheessa määritetään lopullinen tahtiaika ja tahtialueet (Determine 

Takt time and Takt area) (Binninger, et al., 2017). Tahtiaika voidaan laskea kaavalla 2. 

Tahtiajan määrittämisen jälkeen tarkistetaan tahtiajan soveltuvuus asiakkaan 

määrittämään tarpeeseen (Haghsheno, et al., 2016).  

𝑻𝒂𝒉𝒕𝒊𝒂𝒊𝒌𝒂  
𝒕𝒂𝒉𝒕𝒊𝒂𝒍𝒖𝒆𝒆𝒏 𝒌𝒐𝒌𝒐 𝒎𝟐 𝒕𝒚ö𝒔𝒂𝒂𝒗𝒖𝒕𝒖𝒔 

𝒕𝒕𝒉
𝒎𝟐

𝑽𝒂𝒍𝒊𝒕𝒖𝒏 𝒕𝒚ö𝒓𝒚𝒉𝒎ä𝒏 𝒕𝒚ö𝒔𝒂𝒂𝒗𝒖𝒕𝒖𝒔 𝒕𝒕𝒉
        (2) 

Kaava 2. Tahtiajan määrittäminen (suom. mukaillen Haghsheno et al., 2016) 

Mikrotason suunnittelu 

Mikrotason (Micro level) suunnittelusta käytetään myös nimitystä tahtikontrolli (Takt cont-

rol) (Dlouhy, et al., 2016). Mikrotasolle kuuluvia vaiheita ovat askeleet yhdeksän ja kym-

menen (Binninger, et al., 2017).  

Yhdeksännessä ja kymmenennessä vaiheessa (Takt levelling, Combine the work packa-

ges best for determined Takt time ja Takt area) työpaketit tasapainotetaan kuvan 14 

esittämällä tavalla. Työpaketit yhdistetään sopiviksi kokonaisuuksiksi siten, että ne nou-

dattavat mahdollisimman tarkasti yhteistä tahtiaikaa ja -paikkaa. Mikrotason seurantaan 

liittyy oleellisesti työmaapalaverit ja päivittäisjohtaminen (Binninger, et al., 2017). 

 

Kuva 14. Tahdin tasapainottaminen (Haghsheno, et al., 2016) 

Työvaiheiden paketointi ja aikatauluttaminen tehdään kuvan 15 mukaisesti kahdessa 

osassa vaiheissa seitsemän ja kymmenen. Normitason suunnittelussa työsuoritteet pa-

ketoidaan työpaketeiksi, jonka jälkeen työpaketit aikataulutetaan työryhmäkohtaisesti. 

Tämän jälkeen työpaketit paketoidaan vaunuksi, jonka jälkeen vaunut aikataulutetaan 

työjuniksi mikrotason suunnittelun aikana. (Dlouhy, et al., 2018) 
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Kuva 15. Kaksinkertainen työvaiheiden paketointi (Dlouhy, et al., 2018) 

Työpaketteja tasapainottavina mekanismeina voidaan käyttää esimerkiksi työryhmien 

koon tai niiden määrän muuttamista (Dlouhy, et al., 2018, s. 1371). Optimaalisesta työ-

ryhmäkoosta poikkeaminen kuitenkin yleensä heikentää työtehoa aiheuttaen ylimääräi-

siä kustannuksia. Muita töiden tasapainottamisessa käytettäviä mekanismeja ovat muun 

muassa työpakettiin kuuluvien töiden lisääminen tai poistaminen ja työmenetelmien tai  

-tapojen muuttaminen. Työpaketteja on myös mahdollista monistaa, jolloin työnsuorittaja 

tekee useamman kohteen kerrallaan. Vapailla muuttujilla (Variable works) tarkoitetaan 

sellaisia töitä, joiden suoritusjärjestys suhteessa muihin työvaiheisiin ei ole yksiselittei-

nen. Tämän vuoksi työt voidaan toteuttaa muiden työvaiheiden aloituksen tai lopetuksen 

määrittämättä selkeää aikaikkunaa työn suoritusajalle. 

Tahtiaikataulun laatiminen 

Varsinainen tahtiaikataulun laatiminen tapahtuu vaiheissa yksitoista ja kaksitoista, jolloin 

aikaisemmista suunnitteluvaiheista saadut tiedot ja työjunat yhdistetään yhdeksi aika-

taulukokonaisuudeksi. Mikäli työjunissa on päällekkäisyyksiä eri toiminnallisten alueiden 

välillä, priorisoidaan suoritusjärjestys siten, että eniten asiakasarvoa tuottavat 

toiminnalliset alueet suoritetaan ensimmäisenä. Työjunat määritetään myös sellaisille 

toiminnallisista alueille, joissa ei ole toistuvuutta. (Dlouhy, et al., 2018) 

Tahtiaikataulun laatimisessa tulee ottaa huomioon asiakasarvon lisäksi makrotason 

suunnittelussa esiin nousseet tekniset tai toiminnalliset reunaehdot. Teknisiä tai toimin-

nallisia reunaehtoja voivat olla esimerkiksi vuodenaikojen tai kuivumisaikojen asettamat 

rajoitteet sekä mahdollisten kriittisten hankintojen vaatima toimitusaika. (Lehtovaara, et 

al., 2020, s. 437) 
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Tahtiaikataulussa tarvitaan puskureita eli aikatauluun sijoitettavia pelivaroja, joiden on 

tarkoitus suojella virtausta vaihtelun negatiivisilta vaikutuksilta (Hopp & Spearman, 

2011). Paradoksaalista puskureissa on niiden käyttötarkoitus huomioiden, että ne todel-

lisuudessa heikentävät virtausta. Puskurit heikentävät virtausta, koska ne sisältävät ar-

voa tuottamatonta työtä (Lehtovaara, et al., 2020, s. 4). Tavanomaisesti rakennusalalla 

käytetään puskureita yli tarpeiden, eikä puskurien käyttöä analysoida riittävästi. Lisäksi 

liian suuret puskurit pidentävät hankkeen kokonaiskestoa, jolloin jatkuva parantaminen 

ja oppiminen heikkenee (Koskela & Vrijhoef, 2000). 

Puskurit voidaan jakaa eri ryhmiin sen perusteella, mihin komponenttiin odotusaika 

kohdistuu. Mikäli puskuria lisätään esimerkiksi viivästysten varalta hankkeen loppuun, 

asiakas joutuu odottamaan. Mikäli materiaalit toimitetaan kohteeseen etuajassa, 

materiaalit odottavat käyttöä ja ne saattavat turmeltua tai aiheuttaa ylimääräistä liikkeen 

tarvetta. Resurssipuskurilla tarkoitetaan sitä, että vaunun mukaiset työt tahtialueella 

valmistuvat ennen tahdin päättymistä siten, että työntekijät joutuvat odottamaan ennen 

töiden aloittamista seuraavalla tahtialueella. Työkohdepuskurilla tarkoitetaan tahtien 

välissä pidettäviä tyhjiä työkohteita, jolloin työkohde odottaa työntekijää. (Hopp & 

Spearman, 2011;Frandson, et al., 2015; Dlouhy, et al., 2018).  

Tahtituotannossa pyritään ylimääräisten puskurien minimointiin. Vaikka kohteen 

puskureita vähennettäisiinkin muun muassa eräkokoa pienentämällä, sisältää 

tahtisuunnitelma silti useita erilaisia puskureita. Näitä puskureita havainnollistetaan 

kuvassa 16. Puskureita sijaitsee esimerkiksi systeemaattisesti viikonlopuissa tai 

normaalin työajan ulkopuolella. Lisäksi tahtien välissä saattaa olla lisäksi niin sanottuja 

tyhjiä tahteja, jolloin kohteessa ei työskennellä. Tyhjät tahdit voivat olla joko yksittäisiä 

tahtipaikkoja tai kokonaisia vaunuja (Dlouhy, et al., 2019). Tahtityöprosessin mukaiset 

tehtävät suositellaan mitoitettavaksi siten, että ne täyttävät tahtiajasta noin 85–90 %, 

jolloin tahti sisältää itsessään puskuria (Frandson, et al., 2015). Tahtien sisältämä pus-

kuri edellyttää nopeitasarjan vaihtoja työntekijän siirtyessä varatyökohteeseen 

(Workable backlog) sekä määrätietoista ja johdonmukaista tahtikontrollia. 

Varatyökohteella tarkoitetaan sellaista työkohdetta, jossa työntekijä voi jatkaa 

työskentelyään saatuaan tahtisuunnitelman mukaiset työtehtävät valmiiksi ennen tahdin 

päättymistä (Frandson, et al., 2015). 
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Kuva 16. Tahtituotannon puskurit (Dlouhy, et al. 2019) 

Tahtituotantosuunnitelma sisältää lisäksi geneerisiä puskureita aikataulun alussa ja lo-

pussa työryhmien etenemisestä johtuen, koska ensimmäiset tahtialueet valmistuvat ai-

kaisemmin kuin viimeiset (Dlouhy, et al., 2019). Kuvassa 16 tällaisia puskureita havain-

nollistavat puskurityypit kaksi ja kolme. Näitä kohteen alussa ja lopussa olevia työn li-

mityksestä johtuvia puskureita ei voida poistaa ilman resurssien olennaista kasvatta-

mista.  

Tahtikontrolli 

Tahtikontrollilla tarkoitetaan aikataulusuunnittelun lisäksi sellaisia työkaluja ja toimenpi-

teitä, joiden avulla valvotaan töiden etenemistä tahtisuunnitelman mukaisessa aikatau-

lussa. Olennaista tahtikontrollissa on puuttua ongelmiin heti niitä havaittaessa, doku-

mentoida työn etenemistä ja varmistaa jatkuva oppiminen sekä viestiä aktiivisesti eri 

suunnittelutasojen välillä (Dlouhy, et al., 2016).  

Tahtikontrollin työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi päivittäisiä tapaamisia (Daily takt-

meetings). Nämä tapaamiset kestävät tyypillisesti muutamia minuutteja ja niitä pidetään 

säännöllisesti siellä, missä lisäarvon tuotto tapahtuu (Dlouhy, et al., 2016, s. 16). On 

tärkeää, että kaikki työntekijät osallistuvat tapaamisiin tiedon vaihdon ja kommunikaation 

parantamiseksi (Frandson & Tommelein, 2014, s. 576). Tahtikontrollissa suositellaan 

käytettäväksi lisäksi visuaalisia työkaluja, jotka mahdollistavat tilannekuvan nopean hah-

mottamisen (Dlouhy, et al., 2016; Binninger, et al., 2017). Eräs esimerkki visuaalisesta 

johtamisesta on tahtiseurantataulu (Takt control board) (Dlouhy, et al., 2018, s. 1372).  

Tahtiaikataulun toteuman seuraaminen on tärkeää. Seurannassa voidaan käyttää 

avuksi esimerkiksi työmaakierrosten perusteella täytettävää valvontavinjettiä tai digitaa-

lisia sovelluksia. Työjohtajan ajan säästämiseksi valvontatyökaluilta vaaditaan helppo-

käyttöisyyttä ja vaivattomuutta. Tahtiseurannan aikataulutarkkuus tulee mitoittaa nou-

dattamaan vähintään tahtiajan tarkkuustasoa. Seuranta-aikataulu on tärkeää tehdä do-

kumentoidusti, jotta sen tietoja voidaan käyttää jatkosuunnittelussa avuksi.  



28 

Tahtikontrollissa on tärkeää seurata kolmea eri ulottuvuutta. Nämä ulottuvuudet ovet 

tahtialuekohtainen valmiustaso, vaunun töiden valmiustaso sekä tahtityöprosessikoh-

tainen valmiustaso. Valvonnan ulottuvuuksia havainnollistetaan kuvassa 17. Valmius-

asteen lisäksi tulee merkitä aloitus- ja lopetushetki sekä mahdolliset keskeytykset, joi-

den perusteella voidaan määrittää työkokonaisuuden kokonaiskesto. (Keskiniva, et al., 

2021) 

 

Kuva 17. Tahtikontrollin toteumaseurannan mittaustavat (Keskiniva, et al., 2021) 

3.2.2.  Kalifornian malli 

Kalifornian mallin tahtituotanto on saanut paljon vaikutteita Last Planner -menetelmästä 

ja ne ovat osittain saman tutkijaryhmän kehittämiä (Frandson, et al., 2014). Kalifornian 

mallin tahtituotannossa painotetaan yhteistoiminnallisuutta ja yhteistyökumppaneille an-

netaan todellinen mahdollisuus vaikuttaa tahtiaikataulun laadintaan (Frandson & 

Tommelein, 2014). Kalifornian mallin tahtisuunnitteluprosessi on iteratiivinen eli aikatau-

lusuunnittelun työvaiheita toistetaan useaan kertaan tahtisuunnitelman jalostuessa eri 

yhteistyötahojen myötävaikutuksesta (Frandson, et al., 2013, s. 531). Kalifornian mallin 

tahtisuunnitteluprosessissa on samankaltaisuuksia Saksan mallin tahtituotannon 

kanssa. Esimerkiksi Kalifornian mallissa kohdat 1–3 vastaavat likimain Saksan mallin 

makrotason suunnittelua ja Kalifornian mallin kohdat 4–6 vastaavat Saksan mallin nor-

maalitason mukaista suunnittelua. 

Frandson et al., (2013) esittää julkaisussaan Kalifornian mallin tahtiaikataulun koostuvan 

kuudesta eri vaiheesta: 

1. Tiedon kerääminen (Gather information) 

2. Työskentelyalueiden määrittely (Define areas of work) 
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3. Työjärjestyksen ymmärtäminen (Understand the trade sequence) 

4. Virtauksen tasapainottaminen (Balance the workflow) 

5. Yksittäisten työtehtävien keston määritys (Understand the individual trade dura-

tions) 

6. Luo tahtituotantosuunnitelma (Establish the production plan) 

Kalifornian mallin ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa jokaisesta työvaiheesta. 

Urakoitsijoilta halutaan esimerkiksi kuulla, miten he suorittaisivat työn optimaalisella ta-

valla, jos he saisivat täyden vapauden valita. Frandson, et al., (2013) kuvaa esimerkkinä 

menetelmää, jossa työkuntien kärkimiehet merkitsevät huomiokynällä pohjapiirustuk-

seen alueen, jonka he arvioivat saavansa valmiiksi yhden työvuoron aikana (Frandson 

& Tommelein, 2014, s. 1649). Kärkimiehiksi kutsutaan työryhmiin kuuluvia työhön osal-

listuvia työnjohtajia. 

Toisessa vaiheessa määritellään työskentelyalueiden rajat ja tahtiaika. Tahtiajan löytä-

miseksi voidaan käyttää menetelmää, jossa työvaiheiden joukosta etsitään tuotannon 

maksimikapasiteetiltaan hitain työvaihe. Tämän jälkeen tutkitaan, voiko kyseistä työvai-

hetta nopeuttaa työmenetelmiä, ositusta tai resursseja muuttamalla. Kun työ on saatu 

läpimenoajaltaan mahdollisimman nopeaksi, muut työvaiheet tahdistetaan hitaimman 

tehtävän kanssa samaan kestoiseksi. (Frandson, et al., 2013) 

Kolmannessa vaiheessa tutkitaan kohteen työjärjestystä. Työjärjestys laaditaan aloitus-

edellytykset huomioiden (Frandson, et al., 2013). Työjärjestys avataan lopuksi osapuol-

ten kesken siten, että kaikki ymmärtävät työvaiheiden sisällön (Frandson & Tommelein, 

2014). Neljännessä vaiheessa työvaiheet tasapainotetaan tahtiaikaan sopivaksi joko 

muuttamalla työryhmien määrää, kokoa tai työpaketin sisältöä.  

Viidennessä vaiheessa määritetään yksittäisten työvaiheiden kesto. Työvaiheet lukitaan 

siten, että ne ovat valmiit toimeenpantavaksi. Vaiheet 1–5 ovat jatkuvassa käsittelyssä 

ja vaiheet saattavat olla eri kohdissa eri urakoitsijoilla. (Frandson, et al., 2013) 

Kuudennessa vaiheessa aikaisempien vaiheiden pohjalta laaditaan tahtisuunnitelma. 

Tahtisuunnitelman sisältämät työt pilkotaan tahtia pienempiin osiin valvonnan ja työn 

etenemisen ennustamisen helpottamiseksi. (Frandson, et al., 2013) 
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4. CASE-KOHTEEN ESITTELY 

Tästä alkaen tutkimuksessa case-kohteesta käytetään nimitystä kohde. 

Kohde sijaitsee Espoossa Piispanportin alueella, Matinkylän ja Olarin kaupunginosien 

välissä. Kuvassa 18 visualisoidaan rakennettavaa korttelikokonaisuutta, johon kohde 

kuuluu. Kohde muodostuu kahdesta samassa rakennuksessa olevasta asunto-osakeyh-

tiöstä, jotka sijaitsevat rakennuksen eri portaissa. Kohteessa on kokonaisuudessaan 101 

asuntoa, joista tutkimusrajauksen piiriin kuuluu C-porras eli noin kolmannes kohteen 

koko laajuudesta. Kohteen perustajaurakoitsijana toimii EKE-Rakennus Oy. Tutkimuk-

sen tekijä toimii kohteen työpäällikkönä.  

Työmaaorganisaatioon kuuluu vastaava työnjohtaja, työmaainsinööri sekä kaksi työn-

johtajaa. Kohteen työmaaorganisaatio on kehittämismyönteinen ja valmis omaksumaan 

uusia toimintatapoja. Työmaan sisävaiheen työnjohtaja on sisävaiheen töissä erityisen 

ansioitunut ja kokenut. Kenelläkään tuotanto-organisaatiossa, rakennusliikkeessä tai va-

littujen urakoitsijoiden piirissä ei ollut aikaisempaa omakohtaista kokemusta tahtituotan-

nosta. 

 

Kuva 18. Kohteen korttelikokonaisuus (EKE:n markkinointiaineisto) 

Tässä tutkimuksessa käsitteellä työmaaorganisaatio tarkoitetaan tiimiä, johon kuuluu 

vastaavaa työnjohtaja, työmaainsinööri sekä kaksi työnjohtajaa. Käsitteellä tuotanto-or-

ganisaatio tarkoitetaan tiimiä, johon kuuluu kaikki työmaaorganisaation jäsenet sekä 
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kohteen työpäällikkö. Tässä tutkimuksessa käsitteellä urakoitsija viitataan perustajaura-

koitsijan aliurakoitsijoihin.  

Tahtiaikataulu päätettiin ottaa käyttöön tuotanto-organisaation omasta halusta ja kiinnos-

tuksesta aihetta kohtaan. Tahtituotannon käyttöönotolle oli sekä ulkoisia että sisäisiä mo-

tivaatiotekijöitä. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi palkka, bonukset tai huomi-

onosoitukset. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat muun muassa työnilo tai onnistumisenhalu 

(Viitala, 2004). Tuotanto-organisaation sisäisiä motivaatiotekijöitä tahtituotannon käyt-

töönottoon liittyen olivat muun muassa uuden oppiminen, työn järjestelmällisyyden pa-

rantaminen sekä halu kehittyä ja menestyä työssä paremmin. Ulkoisina motivaatioteki-

jöinä työmaaorganisaatiolla olivat muun muassa tulospalkkaus, jonka osa oli sidottu me-

nestymiseen tahtituotannon käyttöönotossa. Tahtituotannon käyttöönottoa tai sen onnis-

tumista kohtaan ei ollut ulkopuolisia paineita.  

Kohteen alkuperäisessä aikataulussa työmaan kokonaisrakentamisajaksi oli arvioitu 20 

kuukautta sisältäen lomakaudet sekä aloitukseen ja lopetukseen liittyvät tehtävät. Tehol-

lisen rakennusajan arvioitiin olevan noin 18 kuukautta, joka saadaan vähentämällä ko-

konaisrakentamisajasta yleiset loma-ajat. Alustavaa kokonaisrakentamisaikaa voidaan 

pitää itsessään melko tavoitteellisena ottaen huomioon kohteen erittäin vaativat perus-

tamisolosuhteet sekä autohalli- ja pihakansirakenteet. Ratu-menekkien pohjalta lasket-

tuna työmaan teholliseksi kokonaiskestoksi saadaan 20 kuukautta. Ratu-menekit ovat 

rakennusteollisuuden julkaisemia tilastotietoja eri rakennustöiden kestosta suoriteyksik-

köä kohden.  

Kesään 2020 mennessä kohteessa oli tehty maanrakennus- ja perustustöitä, joihin oli 

käytetty tehollista rakennusaikaa noin kolme kuukautta. Hankkeen lopullinen käynnistys-

päätös tehtiin elokuussa 2020, jolloin työmaan valmistumisajankohdaksi päätettiin mar-

raskuun loppu 2021.  Teholliseksi rakennusajaksi jäi tällöin noin 17 kuukautta. Tämä 

tarkoitti, että alkuperäisestä tehollisesta rakennusajasta jouduttiin tinkimään noin kuu-

kausi, jotta luovutuksen ajankohtaa ei tarvitsisi muuttaa.  
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5. TAHTITUOTANNON KÄYTTÖÖNOTON         

KUVAUS 

5.1. Tahtituotannon valmistelu 

Makrotason suunnittelun pohjana toimivassa yleisaikataulussa esitettiin lohkojako, ra-

kentamisjärjestys ja työvaiheet kuvan 19 mukaisesti. Makrotason suunnittelu tehtiin pää-

osin tuotanto-organisaation kesken ja sen ainoana takarajana oli muuttopäivä.  

 

Kuva 19. Työmaan yleisaikataulu hankkeen käynnistyspäätöksen jälkeen 

Työjärjestystaulukon laatiminen ennen työmaan aloittamista 

Työmaan alkuvaiheessa kohteen työpäällikkö laati työjärjestyskaavion, jonka alkuperäi-

nen tarkoitus oli kuvata oikea työjärjestys ja minimoida työryhmien käyntikerrat asun-

noissa. Lisäksi työjärjestyskaavion tarkoitus oli auttaa kohteen eri osapuolia hahmotta-

maan työmaan kokonaiskuva sekä selkeyttää työvaiheiden riippuvuussuhteita ja hankin-

tasisältöä ja -rajoja.  
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Työjärjestyskaaviossa oli määritelty toiminnallisiksi alueiksi asuntojen kuivat tilat, asun-

tojen märkätilat, porrashuoneet, parvekkeet sekä yleiset tilat suurpiirteisellä tasolla. 

Taloteknisten töiden urakkaneuvottelut  

Kun kohteen tahtituotannon käyttöönottoa alettiin valmistella keväällä 2020, valtaosa 

merkittävistä aliurakkasopimuksista kuten LVISA-työt, väliseinä-, tasoitus- ja maalaus-

työt sekä laatoitusurakka olivat vielä sopimatta. Sisävaiheeseen liittyvistä urakkasopi-

muksista oli tehty ainoastaan kalusteurakkasopimus, joka perustui kausisopimukseen. 

Kohteen tahtituotannon onnistumisen kannalta talotekniikkaurakoitsijat olivat merkittäviä 

toimijoita, koska heidän urakkasuorituksensa kestää koko työmaan ajan. Tämän vuoksi 

taloteknisten töiden urakkaneuvotteluissa pyrittiin varmistamaan talotekniikkaurakoitsi-

joiden asenne tahtituotannon käyttöönottoa kohtaan. Muutamilla taloteknisten töiden 

urakkaneuvotteluun valituilla kandidaateilla oli aikaisempia hyviä kokemuksia tahtituo-

tannosta. Myös ne urakoitsijat, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tahtituotannosta, 

suhtautuivat urakkaneuvottelussa myötämielisesti uuden menetelmän käyttöönottoon.  

Taloteknisten töiden urakkaneuvotteluihin osallistuivat pääurakoitsijan puolelta kohteen 

työpäällikkö, hankintapäällikkö sekä LVI- ja sähkövalvojat, joilla oli aikaisempaa koke-

musta tahtituotannon käytöstä työmaalla. Urakkaneuvotteluissa talotekniikkaurakoitsi-

joille esiteltiin työjärjestyskaavio sekä kohteessa käytettävä yhteistoiminnallinen aikatau-

lusuunnittelun työskentelytapa. Urakoitsijoilla oli velvollisuus osallistua kohteessa pidet-

täviin aikataulupalavereihin ja -kokouksiin sanktion uhalla. Sanktion suuruus oli 500–

1000 € per osallistumatta jäänyt tapaaminen riippuen siitä, oliko kyse aikataulutyöpajasta 

vai tavanomaisesta viikkopalaverista. 

Valitut talotekniikkaurakoitsijat sitoutettiin urakkasopimuksissa noudattamaan sanktioi-

den uhalla tilaajan ja urakoitsijoiden yhdessä määrittämää kerros- ja työvaihekohtaista 

aikataulua. Käytännössä tämä johti lukuisiin sakollisiin välitavoitteisiin, joiden määrä oli 

jopa kymmenkertainen tavanomaiseen nähden. Lisäksi talotekniikkaurakoitsijat velvoi-

tettiin osallistumaan aktiivisesti työn aikatauluttamiseen ja työpakettien sisällön suunnit-

teluun.  

Yleisellä tasolla kaikkiin kohteen urakkasopimuksiin kirjattiin urakoitsijan velvollisuus 

osallistua urakoitsija- ja aikataulutyöpajoihin sekä -kokouksiin. Aikataulutyöpajaan olivat 

velvoitettuja osallistumaan ne urakoitsijat, jotka työskentelivät aikataulutyöpajassa käsi-

teltävällä aikavälillä. Poikkeuksia olivat pienten ja yksittäisten töiden urakoitsijat, joita 
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kohteen vastaava työnjohtaja edusti kokouksissa. Menettelyn tarkoitus oli helpottaa ko-

kouskäytäntöä ja nopeuttaa aikataulun käsittelyä.  

5.2. Työjärjestyksen suunnitteleminen 

Kohteen työjärjestyskaaviossa asuintilat ja porrashuone määriteltiin ensisijaisiksi toimin-

nallisiksi alueiksi. Toissijaisiksi toiminnallisiksi alueiksi määriteltiin autohalli, irtaimisto- ja 

ulkoiluvälinevarastot sekä kerho- ja saunatilat. Toissijaisten toiminnallisten alueiden työ-

järjestyksien määrittely tehtiin kuitenkin suppeasti, koska huomio haluttiin kiinnittää 

asuintilojen työjärjestyksen onnistumiseen. 

Kun talotekniikkaurakoitsijat oli valittu, käytiin heidän kanssaan työjärjestyskaavio läpi 

kohta kohdalta. Tällöin talotekniikkaurakoitsijoilla oli mahdollisuus ja velvollisuus kom-

mentoida työjärjestystä omien töidensä osalta siten, että kaaviossa esitetty työjärjestys 

oli oikea ja looginen. Keskustelu osoittautui hyödylliseksi, koska talotekniikkaurakoitsijat 

havaitsivat työjärjestyskaaviossa epäjohdonmukaisuuksia. Muutokset merkittiin työjär-

jestyskaavioon käsin kuvassa 20 esitetyllä tavalla. Keskustelun myötä työvaiheita nipu-

tettiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi siten, että käyntikerrat asunnoissa vähenivät. Työ-

järjestyskaavion läpikäynnin jälkeen talotekniikkaurakoitsijat saivat tehtäväkseen laskea 

omien työvaiheidensa kestot huoneistotyypeittäin. Pääurakoitsija tarkensi rakennustek-

nisten töiden menekkikestoja Ratu-menekkejä hyödyntäen (Wind & Kivimäki, 2019). Ra-

kennusteknisten töiden keston laskemisesta vastasi työmaainsinööri. 

 

Kuva 20. Alustava työjärjestyskaavio 
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Työvaiheita pyrittiin vähentämään paketoimalla niitä yhteen. Työvaiheita paketoitiin yh-

distämällä parkettityöt, välioviasennus ja listoitustyöt sekä märkätilojen kaluste- ja varus-

teasennus samaan urakkasopimukseen. Tavanomaisesti nämä työt teetetään useilla 

erillisillä urakoitsijoilla. Kohteessa tätä kokonaisuutta kutsuttiin sisäurakaksi. Yhdistetyn 

sisäurakan sopiminen mahdollisti edellä mainittujen töiden läpimenoajan merkittävän ly-

hentämisen, koska se poisti erillisten urakoiden välissä olevat rajapinnat ja puskurit. 

Työjärjestyskaavion kaikkia työvaiheita ei saatu tahdistettua alustavalla tasolla samaan 

kestoon. Tällaisia työvaiheita olivat muun muassa huoneistojen keittiökalusteiden taakse 

jäävät sähkökalusteet, jotka voidaan asentaa vasta maalaustöiden jälkeen, mutta jotka 

tulee olla asennettuna ennen keittiökalusteiden asentamista. Asia ratkaistiin myöhemmin 

tekemällä työstä yksittäisen vaunun sisällä oleva työpaketti, jonka kesto oli kaksi päivää.  

Työvaiheiden paketoinnin yhteydessä pohdittiin sellaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla 

töiden prosessivirtausta voitaisiin parantaa. Työvaihekaavion perusteella oli pääteltä-

vissä muutamia kriittisiä työvaiheita, joiden valmistumisen luomat olosuhteet olivat edel-

lytys seuraavien työvaiheiden aloittamiselle. Tällaisia työvaiheita olivat muun muassa 

vesikaton vedenpitävyys sekä betonivalujen kuivuminen. Työjärjestyskaavion työvaihei-

den kestoja määriteltäessä tunnistettiin lisäksi muutamia työvaiheita, missä suuri työ-

määrä aiheutti muita työvaiheita pidemmän keston. Tällaisia työvaiheita olivat muun mu-

assa kipsilevyseinä- ja alakattotyöt, tasoite- ja maalaustyöt sekä vedeneristys- ja laatoi-

tustyöt. Näiden työvaiheiden kestoa oli vaikea saada tahdistettua muiden työvaiheiden 

kanssa, eikä näitä töitä voitu juurikaan nopeuttaa esimerkiksi resursseja lisäämällä. 

Kohteen kipsilevyväliseinätyön kestoa onnistuttiin lyhentämään työmaaorganisaation 

ehdottamalla suunnitelmamuutoksella. Ehdotuksen mukaisesti kylpyhuoneen kipsilevy-

rakenteiset kevyet väliseinät muutettiin kivirakenteisiksi väliseiniksi, jolloin levyväliseinä-

työn kesto lyheni. Kivirakenteiset kylpyhuoneen kevyet väliseinät pystyttiin lisäksi asen-

tamaan ennen vesikaton vedenpitävyyttä, koska ne eivät vaurioidu runkovaiheen aikai-

sesta kosteudesta. Myös kylpyhuoneiden väliseinätöihin liittyvät talotekniset työt voitiin 

myös suorittaa runkovaiheen aikana. Toinen työmaaorganisaation suunnitelmamuutos-

ehdotus koski porrashuoneen paloa pidättävän EI30-kipsilevyalakaton rakennetyypin 

muuttamista nopeammin toteutettavaksi. Uuden ehdotuksen mukaan edellä mainittu ala-

kattorakenne korvattiin palosuojatulla kaapelikotelolla ja T-lista-alakatolla. Sekä alkupe-

räinen rakennetyyppi että toteutettu palokotelo on esitetty kuvassa 21. Tämä muutos 

lyhensi kriittisellä polulla olevien kipsilevy-, tasoitus- ja maalaustöiden kestoa jokaisessa 

kerroksessa useilla päivillä, mikä helpotti edellä mainittuja työvaiheiden sovittamista mui-

den työvaiheiden kanssa samaan tahtiin. Kriittisellä polulla olevalla työvaiheella 
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tarkoitetaan sellaista työvaihetta, jonka valmistuminen on edellytys seuraavan työvai-

heen aloittamiselle.  

 

Kuva 21. Vasemmalla alkuperäinen rakennetyyppi ja oikealla palokotelo 

Kohteessa betonin kuivumisen kannalta haasteellisiksi rakenteiksi nähtiin Schöck-par-

vekeulokelaattojen paksut betonivalut sekä kylpyhuoneen lattioiden kallistusvalut. Par-

vekeulokelaattarakenteen kuivumisen tarkastelu oli jäänyt kohteen suunnitteluvaiheessa 

kokonaan huomioimatta. Parvekkeiden kohdalla välipohjassa kaksi ulkoseinän puoleista 

ontelolaattaa on korvattu kuorilaattaelementeillä ulokeparvekelaatan raudoituksen 

vuoksi. Kuorilaattaelementti on valmistettu esijännitetystä korkealujuusbetonista, joka 

heikentää rakenteen kuivumista alaspäin. Kuorilaattaelementin päälle tehty valu pääsee 

tällöin kuivumaan käytännössä ainoastaan ylöspäin. Valukaistan kuivuminen vie nor-

maaliolosuhteissa useita kuukausia. Kuorilaattaelementin päällä oleva valukaista oli 

määrä pinnoittaa lattiatasoitteella noin 2–5 viikon kuluttua valusta. Lattiatasoite muodos-

taa betonivalun päälle kuivumista hidastavan kovan kerroksen. Lopullinen lattiapinnoite 

on parkettia, jolle on määritelty tuoteselosteessa tarkat alustan kosteuden yläraja-arvot. 

Nopeasti pinnoitettavan NP-betonin käyttö suljettiin pois, koska valu olisi joutunut alttiiksi 

työnaikaiselle kosteudelle. Mikäli NP-betoni kastuu uudelleen valun jälkeen, sen kuivu-

minen on jopa tavanomaista betonia hitaampaa. Kuvassa 22 on esitetty parvekeuloke-

laatan rakennetyyppi sekä lopullinen toteutus. 
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Kuva 22. Vasemmalla välipohjaleikkaus parvekkeen kohdalta ja oikealla valettu rakenne 

Ongelma ratkaistiin käyttämällä suuren vesi-sementtisuhteen omaavaa lujaa ja nopeasti 

kuivuvaa betonimassaa. Kuivumisen seuraamiseksi valuun asennettiin anturi, jonka 

avulla tarkkailtiin betonin kosteutta ja lämpötilaa. Valun kanssa samaan huoneistoon si-

joitettiin huoneilma-anturi, joka tarkkaili vastaavasti huoneilman lämpötilaa ja kosteutta. 

Näiden kahden erotuksena saatiin palveluntarjoajan avustuksella luotua algoritmi, joka 

laati ennusteen betonin kuivumisesta. Lisäksi betoni- ja rakennefysiikan erityisasiantun-

tijalta tilattiin lausunto betonin kuivumisesta. Lopulta valut kuivuivat jopa oletettua nope-

ammin siten, että pinnoitteet voitiin asentaa ohjeiden mukaisesti ja suunnitellussa aika-

taulussa. Kohteessa käytetyn betonin yleisempää käyttöä hankaloittaa tavanomaista be-

tonimassaa korkeampi hinta ja hankala työstettävyys.  

Toinen betonin kuivumisen kannalta haasteellinen rakenne oli märkätilojen kallistusvalut. 

Työmaaorganisaatio vertaili erilaisia ratkaisuja, joilla voitaisiin korvata tavanomainen be-

tonikallistusvalu. Vertailussa olivat mukana NP-betonimassa, maakostea betonia sekä 

erittäin nopeasti kuivuva kuivabetoni. Valu päädyttiin tekemään erittäin nopeasti kuivu-

valla kuivabetonilla. Kuivabetoniksi kutsutaan betonia, joka valmistetaan työmaalla se-

koittamalla vesi ja kuivabetonijauhe keskenään. Vastaavaa kuivabetonia käytetään 

muun muassa putkiremonteissa, joissa nopealla kuivumisella halutaan poistaa aikatau-

luhaitat. Erittäin nopeasti kuivuvan kuivabetonin käyttö mahdollisti lisäksi valutöiden suo-

rittamisen pienemmissä erissä ja rauhallisemmassa tahdissa ilman betonin käsittely-

ajasta johtuvaa kiirettä. Tämän vuoksi kohteen kallistuvaluista saatiin tavanomaisia be-

tonikallistusvaluja laadukkaampia. Negatiivisena puolena oli tuotteen tavanomaista kal-

listusvalua korkeampi hinta. 

Vesikaton vedenpitävyys havaittiin selkeäksi ongelmaksi aikataulun ja työn tasaisen ete-

nemisen kannalta. Vesikaton vedenpitävyys on edellytys kosteudelle alttiiden 
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sisävaiheen töiden aloittamiselle. Yläpohjaan sijoitetut paksut ilmanvaihtokanavat sekä 

matalahko räystäskorkeus estivät kallistusvalun ja bitumikermin asentamisen väliai-

kaiseksi vesikatoksi. Aikataulussa vesikattotöiden kestoa pidensi myös paikalla raken-

nettava ilmanvaihtokonehuone. Ilmanvaihtokonehuone päädyttiin hankkimaan tilaele-

menttinä, koska se lyhensi vesikattovaiheen kestoa ja oli paikalla rakennettavaa ilman-

vaihtokonehuonetta edullisempi.   

Työmaaorganisaatio alkoi selvittää sääsuojan rakentamisen mahdollisuutta ja kustan-

nuksia, koska julkisivun tiililaattojen saumaustyöt edellyttivät joka tapauksessa telineiden 

rakentamista. Kohteeseen päädyttiin asentamaan kuvassa 23 esitetty sääsuoja, joka 

mahdollisti sisävaiheen töiden aloittamisen aikaisemmin ja paremmissa olosuhteissa. 

Sääsuojan aiheuttama kustannuslisä oli erittäin maltillinen verrattuna siitä saatuun hyö-

tyyn ja vaihtoehtoisten ratkaisutapojen kustannuksiin. Myöhemmin sääsuoja osoittautui 

hyväksi valinnaksi talven 2020–2021 runsaslumisuuden vuoksi. 

 

Kuva 23. Sääsuoja valmiina tutkimusrajaukseen kuuluvalla alueella 

Työmaalogistiikan huomioiminen ennakkosuunnittelussa 

Kohteeseen valittiin työmaan alkuvaiheessa logistiikkaurakoitsija yksikköhintaperustei-

sella sopimuksella. Sopimuksen mukaan logistiikkaurakoitsija välivarastoi pääurakoitsi-

jan hankkimat materiaalit ja toimitti ne täsmätoimituksina työmaalle sekä huolehti mate-

riaalien haalauksesta työkohteeseen. Muut urakoitsijat eivät käyttäneet logistiikkaura-

koitsijan palveluita kohteen aikana. 
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Työjärjestyskaaviossa logistiikka huomioitiin työvaihekohtaisesti. Elementtiasennustyön 

yhteydessä asuntoihin nostettiin sellaisia materiaaleja, joiden haalaaminen olisi ollut 

myöhemmin vaikeaa. Tällaisia materiaaleja olivat esimerkiksi kylpyhuoneen kiviraken-

teiset väliseinät, patterit ja ikkunat. Logistiikkaurakoitsijaa käytettiin lisäksi sisäurakan 

materiaalihaalauksissa. 

Logistiikkaurakoitsijan laajempaa käyttöä hankaloitti materiaalien kuuluminen useissa ta-

pauksissa aliurakkasisältöön. Tällöin urakoitsijan vastuulle jäi päättää, milloin ja millai-

sissa erissä urakoitsija toimitti materiaalinsa työkohteeseen. Kohteen aliurakkasopimuk-

sissa oli kiellettyä varastoida työmaalla yli viikon asennustarpeita vastaava määrä mate-

riaalia tilanpuutteen vuoksi. Lisäksi ylimääräisen materiaalin varastointi aiheuttaa työtur-

vallisuus- ja laatuhaittoja. Kohteessa toimineiden urakoitsijoiden materiaalien välivaras-

tointi työmaalla oli maltillista eikä siihen ilmennyt tarvetta puuttua. 

5.3. Tahtisuunnittelun aloittaminen 

Sisävaiheen työnjohtaja aloitti työt kohteessa elokuun alussa 2020. Hän laati kohteen 

sisävaiheaikataulun tavanomaiseen tuotantotapaan perustuen kuvan 24 mukaisesti. 

Tämä sisävaiheaikataulu perustui vahvistettuun yleisaikatauluun sekä runkovaiheen ai-

katauluun, jossa aikataulutakarajana oli asukkaiden muutto marraskuun lopussa 2021. 

Aluksi talotekniikkaurakoitsijat kritisoivat sisävaiheaikataulua liian tiukaksi ja jopa toteu-

tuskelvottomaksi. Aikataulutakarajan ollessa joustamaton, kaikkien oli kuitenkin sitoudut-

tava sen noudattamiseen.  

Sisävaiheen työnjohtajan ennakkokäsitys tahtituotannosta oli aluksi epäileväinen ja jopa 

hieman vastahakoinen. Hän kuitenkin omaksui tahtituotannon perusteet nopeasti ja 

myöhemmin innostui tahtituotannon tarjoamista mahdollisuuksista. Lopullinen päätös 

tahtituotannon käyttöönotosta kohteessa tehtiin syyskuun puolivälissä viikolla 38, kun 

myös sisävaiheen työnjohtaja ilmaisi aidon kiinnostuksensa tahtituotantoa kohtaan. Täl-

löin tahtituotannon käyttöönotto kohteessa oli tuotanto-organisaation yhteinen ja yksi-

mielinen päätös.  

Viikolla 40 pidettiin tuotanto-organisaation kesken palaveri, jossa keskusteltiin tahtituo-

tannon yhteisistä tavoitteista. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin, että tahtituotannon avulla 

pyritään luomaan perusta töiden sujuvalle etenemiselle. Mahdollisen läpimenoajan ly-

hentymisen nähtiin olevan enemminkin seuraus kuin syy. Keskustelun perusteella näh-

tiin tarve ulkopuoliselle konsultille, joka voisi antaa näkemyksiä tahtituotannon käyttöön-

otosta ja fasilitoisi työmaan aikataulutyöpajoja.  
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Kuva 24. Alkuperäinen sisävaiheaikataulu ennen tahtituotannon käyttöönottoa 

Viikolla 46 tuotanto-organisaation kesken järjestettiin erillinen tapaaminen, jossa tarken-

nettiin yhteisiä tavoitteita. Ennen tapaamista oli havaittu, että puutteellisen kokonaisku-

van myötä yksilökohtaisten tavoitteiden ja vaatimusten määrittäminen oli vaikeaa. Ta-

paamisessa keskusteltiin tavoitteista sekä eri toimintojen käyttöönottojärjestyksestä. Ta-

paamisen aikana esiin tulleita ajatuksia piirrettiin tussitaululle asioiden havainnollista-

miseksi. Keskustelun myötä tuotanto-organisaatiossa havaittiin olevan tavoitteiden suh-

teen erilaisia painotuksia, mutta samalla vahvistui käsitys tavoitteiden yhdensuuntaisuu-

desta. Kuvan 25 tussitaululla oikeassa alareunassa olevat osin päällekkäiset saman-

suuntaiset vektorit kuvaavat keskustelun yhteydessä syntynyttä käsitystä tavoitteiden 

samansuuntaisuudesta.   

Tilaisuuden keskustelu oli erittäin antoisa. Keskustelun perusteella määritettiin erilaiset 

kehitystasot ja tavoitteet tuleville toimille kuvan 26 mukaisesti. Tuotanto-organisaatiossa 

koettiin erittäin tärkeäksi, että kehitysaskeleiden ottaminen tapahtuu oikeassa järjestyk-

sessä eikä toiminnassa tavoitella osaamistasoon nähden liian vaikeita asioita. Tapaami-

sen jälkeen tuotanto-organisaatio koosti ajatukset tahtituotannon askelmerkeistä yhteen 

ja kohteeseen laadittiin kehitysaskeleet tahtituotannon käyttöönoton selkeyttämiseksi. 

Kehitysaskeleiden tarkoitus oli kirkastaa tavoite ja selkeyttää erilaisten menetelmien tär-

keysjärjestystä. 
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Kuva 25. Tavoitteiden tarkentaminen ja jäsentely työmaan aikana 

Kuva 26. Tuotanto-organisaation askelmerkit tahtituotannon käyttöönotolle 
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Tahtialueen määrittäminen 

Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen lopullisen tahtisuunnitelman toiminnallisiksi alu-

eiksi kohteessa määriteltiin ainoastaan asunnot ja porrashuoneet. Asunnot jaettiin erik-

seen märkätiloihin ja kuiviin tiloihin. Muut toiminnalliset alueet päädyttiin jättämään pois 

tahtisuunnitelmasta, koska työmaaorganisaatiossa haluttiin keskittyä asuntojen sisäpuo-

listen töiden etenemiseen. Lisäksi haluttiin varmistua siitä, että tahtisuunnitelma ja toteu-

tus vastaavat todellisuudessa toisiaan ennen kuin tahtisuunnittelua tehdään turhaan liian 

pitkälle. Pelkästään asuntoihin liittyvä tahtisuunnitelma vaati suurta ponnistusta ensiker-

taa tahtisuunnittelua toteuttavalta tuotanto-organisaatiolta.  

Aluksi kohteessa pohdittiin vaihtoehtoa, jossa huoneistoista tehtäisiin pinta-alaltaan 

muutaman päivän työpanoksen suuruisia tahtialueita. Tämä olisi johtanut siihen, että 

tahtialueiden rajaus ei olisi noudattanut huoneistoja rajaavia väliseiniä. Abstraktit tah-

tialueet olisivat vaatineet enemmän resursseja ja osaamista tahtisuunnitteluun ilman 

merkittävää lisähyötyä toteutukseen. Lisäksi abstraktien tahtialueiden pelättiin tuotanto-

organisaatiossa johtavan tahtisuunnitelman entistä vaikeampaan noudattamiseen.  

Kohteessa tahtialueeksi määritettiin lopulta yksi kerros kuvan 27 mukaisesti. Vaikka yh-

den kerroksen määrittämistä tahtialueeksi tutkittiin aluksi itsekriittisesti, tuotanto-organi-

saatiossa ei haluttu ottaa liian suurta riskiä hallinnan menettämisestä liian vaativan tah-

tisuunnitelman vuoksi. Päätökseen vaikutti myös tuotanto-organisaation sisäinen tavoite, 

jonka mukaan tahtituotannon käyttöönotossa keskitytään menetelmien kehittämiseen ja 

tahtituotannon perustan luontiin eikä niinkään läpimenoajan lyhentämiseen. 

 

Kuva 27. Kohteen C-Portaan 5. kerroksen pohjapiirros 
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Tahtiajan määrittäminen 

Viikolla 41 järjestettiin tapaaminen, johon osallistui vastaava työnjohtaja, sisävaiheen 

työnjohtaja sekä työpäällikkö. Tapaamisessa tarkasteltiin alkuperäisen sisävaiheaika-

taulun soveltuvuutta tahtituotantoon. Työpakettien valmistelu aloitettiin tarkentamalla 

työjärjestyskaaviota talotekniikkaurakoitsijoilta saaduilla työvaihe- ja huoneistotyyppi-

kohtaisilla menekkitiedoilla. Näiden menekkien ja työjärjestyskaavion perusteella määri-

tettiin työvaiheiden kesto yhden kerroksen kokoisella tahtialueella kuvan 28 mukaisesti. 

  

Kuva 28. Työsuoritteiden kestojen määrittäminen yhden kerroksen alueella 

Tussitaululle kirjattiin kuvassa 29 esitetyllä tavalla kaikki työvaiheet kipsilevyseinätöiden 

aloittamisesta alakattotöiden valmistumiseen saakka. Ensimmäisellä iteraatiokierrok-

sella työjärjestyskaavion mukaisten työpakettien kestot määritettiin kerroskohtaisten me-

nekkitietojen perusteella. Työpaketteihin koostettiin erityisesti taloteknisten töiden osalta 

niin paljon työvaiheita, kun niitä oli työjärjestyksellisesti mahdollista suorittaa. LVIS-töi-

den kestoa oli tarvetta pidentää, jotta ne tahdistuisivat paremmin rakennusteknisten töi-

den kanssa ja jotta käyntikertoja asunnoissa saataisiin minimoitua. Käyntikertoja mini-

moimalla haluttiin vähentää laatuvirheiden määrää pintojen tärveltymisen vuoksi. 
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Kuva 29. Kohteen tahtiajan alustava määrittäminen menekkien perusteella 

Taulukon avulla havaittiin, että työpaketteja muuttamalla ja työryhmiä lisäämällä tai vä-

hentämällä työvaiheet voidaan saattaa saman kestoisiksi vain muutamien tuntien poik-

keamilla toisistaan. Taulukon laskelmat vahvistivat, että aikaisemmin alustavasti valittu 

viiden päivän tahtiaika ja yhden kerroksen suuruinen tahtialue soveltuu käyttöön hyvin. 

Samassa tilaisuudessa pohdittiin, millä periaatteilla puskureita sovelletaan: otetaanko 

puskurit käyttöön työvaiheiden välissä, jolloin aikataulun häiriöherkkyys on pienempi vai 

jätetäänkö puskurit pois ja käytetään niitä vain tarvittaessa. Ensimmäisen vaihtoehdon 

katsottiin antavan mahdollisuuden joustaa aikataulusta jo lähtökohtaisesti. Jälkimmäinen 

vaihtoehto vaatii hyvän päivittäisjohtamisjärjestelmän ja avoimen tiedonkulun, jolloin 

puskureita ei käytettäisi vain varmuuden vuoksi. Toisaalta yhden kerroksen suuruisen 

tahtialueen nähtiin sisältävän jo itsessään riittävästi puskuria. Tapaamisen jälkeen tah-

tialuekohtaiset menekkitiedot päivitettiin työjärjestyskaavioon ja samalla tarkennettiin 

työvaiheen sisältö vastaamaan tapaamisessa sovittua työjärjestystä. 

Viikolla 42 tuotanto-organisaation kesken järjestettiin tapaaminen, jossa tarkistettiin 

edellisellä viikolla tehdyn taulukon jälkeisiä työvaiheita. Tällä tarkastelulla haluttiin var-

mistua siitä, että kaikki työvaiheet työmaan päättymiseen asti on mahdollista toteuttaa 5 

TV (työvuoroa) / kerros tahdissa pelkästään työryhmien määrää ja työpakettien sisältöä 

säätämällä. Esimerkiksi kalusteasennustöiden suhteen tämä tarkoitti työryhmien kaksin-

kertaistamista. Työvuorolla tarkoitetaan työtä suorittavan työryhmän kahdeksan tunnin 

aikana valmiiksi samaa työsuoritetta. 



45 

Suunnitelmamuutoksista huolimatta tasoite- ja maalaustyöt sekä vedeneristys- ja laatoi-

tustyöt poikkesivat muiden työvaiheiden tahdista. Vedeneristys- ja laatoitustöissä esi-

merkiksi laasti voidaan muuttaa nopeammin kuivuvaksi, mutta työvaihe sisältää siitä 

huolimatta useita eri työsuoritteita, jotka pidentävät työvaiheen kokonaiskestoa. Vede-

neristys- ja laatoitustöissä työntekijöiden määrän lisääminen ei onnistu työkohteen pie-

nen koon vuoksi. Tasoite- ja maalaustöiden osalta kuivumisaikaa ei voida lyhentää ma-

teriaaleja muuttamalla ja toisaalta työryhmän optimaalisesta ryhmäkoosta poikkeaminen 

aiheuttaa olennaisia lisäkustannuksia tehokkuuden heikentyessä. Kuivumisolosuhteiden 

parantaminen tarkoittaa lämpötilan nostamista, mikä heikentää työskentelyolosuhteita ja 

saattaa aiheuttaa laatuongelmia liian nopean kuivumisen vuoksi.  

Tarve saattaa tasoite- ja maalaustöiden sekä vedeneristys- ja laatoitustöiden kesto sa-

maan 5 TV:n tahtiaikaan muiden työvaiheiden kanssa oli merkittävä edellytys koko tah-

tituotannon käyttöönoton onnistumiselle. Mikäli yhdenkin työvaiheen eteneminen poik-

keaa muista työvaiheista, tahtituotannolle ei ole edellytyksiä. Tällöin tilanne muistuttaa 

kuvan 9 esimerkkiä tahdistumattomista töistä. Tämän vuoksi tuotanto-organisaatio päätti 

järjestää tapaamisen tasoitus- ja maalausurakoitsijan kanssa tahtituotantoon soveltuvan 

ratkaisutavan löytämiseksi.  

5.4. Tahtisuunnitelman laatiminen urakoitsijoiden kanssa 

Viikolla 43 kohteessa järjestettiin ensimmäinen aikataulutyöpaja Last Planner -menetel-

män mukaisesti. Last Planner -menetelmän mukainen yhteistoiminnallinen aikataulu-

suunnittelu ei ollut ennestään kenellekään urakoitsijalle tuttu. Kuvassa 30 esitettyyn ai-

kataulutyöpajaan oli kutsuttu elementtiasennusurakoitsija, talotekniikkaurakoitsijat sekä 

alakatto- ja väliseinäurakoitsija. Aikataulutyöpajassa fasilitaattorina toimi Anssi Kosken-

vesa Mittaviiva Oy:stä. 

Aikataulutyöpaja aloitettiin työjärjestyksen suunnittelulla. Ensimmäinen työvaihe oli ele-

menttivinotukien poistaminen, joka mahdollistaa muiden työvaiheiden aloittamisen. Ai-

kataulutyöpajan suunnittelu päätettiin väliseinien ensimmäisen puolen eli työpuolen le-

vyttämiseen. Sisävaiheen työt aloittava kipsilevyväliseinien työpuolien levytys sisältää 

väliseinärankojen asennuksen sekä väliseinän levyttämisen ainoastaan toiselta puolelta 

sähköjohtojen asennuksen mahdollistamiseksi. Aikataulutyöpajassa suunniteltavia työ-

vaiheita olivat muun muassa sähköjohtojen runkokaapelointi, käytävän vesijohtojen 

asennus, kivirakenteisten väliseinien asennus sekä asuntojen ilmanvaihtoputkien asen-

nus. Työjärjestyksen perusteella laadittiin yhdessä aikataulu, johon kaikki osapuolet 
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sitoutuivat. Aikataulutyöpajan oli tarkoitus toimia johdantona yhteistoiminnalliselle aika-

taulusuunnittelulle sisävaiheen tahtisuunnittelua varten.  

Ennen aikataulutyöpajaa tuotanto-organisaatio ja fasilitaattori olivat sopineet, että en-

simmäisessä aikataulutyöpajassa ei puhuta tahtituotannosta. Tahtituotanto sovittiin esi-

teltäväksi toisen aikataulutyöpajan yhteydessä noin kuukauden kuluttua ensimmäisestä 

työpajasta. Ensimmäisen aikataulutyöpajan tavoitteena oli tutustuttaa kaikki osapuolet 

Last Planner -menetelmän mukaiseen aikataulusuunnitteluun. Aikataulutyöpajan kulkua 

jälkikäteen analysoidessa havaittiin, ettei varsinaiselle aikataulusuunnittelulle jäänyt tar-

peeksi aikaa työjärjestyksen suunnittelun kestettyä oletettua kauemmin. 

 

Kuva 30. Ensimmäinen aikataulusuunnittelutyöpaja 

Tasoite- ja maalaustöiden sovittaminen tahtiaikatauluun 

Viikolla 45 työmaatoimistolla järjestettiin yhdessä tasoite- ja maalausurakoitsijan työn-

johtajan kanssa tapaaminen, jossa pohdittiin tapoja saada tasoite- ja maalaustyöt onnis-

tumaan 5 TV / kerros tahdissa. Kerroksen jakaminen kahteen osalohkoon ei ollut mah-

dollista kuivumisen vuoksi. Palaverin perusteella tasoite- ja maalaustöiden työnjohtaja 

laski molempien työvaiheiden kestoksi hieman työryhmästä riippuen noin 7 TV / kerros. 

Ratkaisuksi tahdistumisongelmaan pohdittiin kolmea eri keinoa, joita visualisoitiin pape-

rille kuvan 31 mukaisesti: 

A. Jaetaan urakan työvaiheet pienempiin osiin siten, että ensimmäisen työ-

vaiheen tehnyt työntekijä suoriutuu työstään yhdessä viikossa ja jatkaa 

töitä seuraavassa kerroksessa. Viimeisen työvaiheen työntekijä saa 

työnsä valmiiksi niin ikään 5 TV:n aikana. Tällöin kokonaisaika 
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kerroksessa voitaisiin jakaa 5 TV:lla, jolloin tahtialue valmistuisi sovitun 

tahtiajan mukaisesti. 

B. Tasoitus- ja maalaustöiden kesto on yhteensä 14 TV / kerros. Mikäli koh-

teeseen otetaan kaksi työryhmää, jotka tekevät kerroksia ristiin, seuraava 

vaunu voi aloittaa likimain 5 TV / kerros tahdissa. 

C. Tasoite- ja maalausurakoitsijalle varataan aikaa esimerkiksi kolme viikkoa 

/ kerros, jonka aikana työt tulee saada valmiiksi. Toisen kerroksen saa 

aloittaa 5 TV ensimmäisen kerroksen aloituksen jälkeen ja sen tulee val-

mistua 5 TV edellisen kerroksen valmistumisen jälkeen. 

Vaihtoehto A osoittautui työryhmien työurakoiden vuoksi hankalaksi, koska se olisi vaa-

tinut töiden pilkkomista työntekijöiden kannalta epäedullisiin osiin. Vaihtoehto C olisi ollut 

helppo pääurakoitsijalle, mutta vastuu olisi jäänyt täysin tasoite- ja maalausurakoitsijalle 

ilman työn tarkkaa aikataulutusta ja valvontaa. Vaihtoehto C nähtiin riskinä myös siksi, 

että se aiheutti aikataulun tiukkenemista loppua kohden. Lopulta päädyttiin vaihtoehtoon 

B, koska se oli kaikkein toimintavarmin ja tahtialueet vapautuivat viikon sykleissä. 

 

Kuva 31. Muistiinpanot tasoite- ja maalausurakan sovittamisesta tahtiaikaan 

Toinen ja kolmas aikataulutyöpaja: sisätöiden alkuvaiheen aikataulu 

Viikolla 45 kohteessa pidettiin järjestyksessään toinen aikataulutyöpaja. Aikataulutyöpa-

jassa olivat elementtiasennusurakoitsijaa lukuun ottamatta samat urakoitsijat kuin 
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ensimmäisessäkin aikataulutyöpajassa. Työjärjestyksen suunnittelu aloitettiin kipsilevy-

väliseinätöiden työpuolen levytyksestä alkaen viikolla 47 ja se lopetettiin väliseinien tup-

laus- ja alakattotöiden aloitushetkeen. Väliseinien tuplauksella tarkoitetaan kipsilevyväli-

seinän jälkimmäisen puolen levyttämistä sähköasennuksien jälkeen siten, että tasoite-

työt voidaan aloittaa. 

Toinen aikataulutyöpaja aloitettiin noin puolen tunnin kestoisella johdannolla tahtituotan-

toon. Johdannossa painotettiin työvaiheiden yhdenmukaisen tahdin tärkeyttä. Aikataulu-

työpajassa urakoitsijoille korostettiin kaikkien hyötyvän, mikäli työtä voidaan tehdä yh-

denmukaisella tahdilla. Toisaalta yhdenkin urakoitsijan poikkeaminen sovitusta aikatau-

lusta sotkee kaikkien muiden urakoitsijoiden aikataulun, jolloin kurinalaisuus on ensiar-

voisen tärkeää. Johdannossa painotettiin, ettei tarkoitus ei ole kiristää työn tekemisen 

tahtia, vaan kasvattaa aktiivisten työkohteiden määrää ja taata kaikille urakoitsijoille rau-

hallinen työkohde. 

Johdannon jälkeen aikataulutyöpaja aloitettiin siten, että jokainen urakoitsija kirjasi omat 

työtehtävänsä kestoineen ja työryhmineen erivärisille Post it -lapuille. Tämän jälkeen työ-

tehtävät asetettiin pöydälle jonoon oikeaan työjärjestykseen, jonka jälkeen työtehtävät 

yhdistettiin tahtiajan kestoisiksi työpaketeiksi. Työpaketin keston poiketessa sovitusta 5 

TV / kerros tahdista työryhmän määrää tai työpaketin työsisältöä muutettiin poistamalla 

tai lisäämällä töitä. Esimerkiksi sähköurakoitsijan väliseinien kaapelointityön kestoksi oli 

määritelty urakoitsijan toimesta 9 TV / kerros. Tällöin sovittiin, että sähköurakoitsija lisää 

kohteeseen toisen työryhmän ja työpakettiin lisätään märkätilojen lattialämmityskaape-

leiden asennus. Tällöin kokonaisuuden kestoksi saatiin tasan 10 TV / kerros, eli 5 TV / 

kerros kahdella työryhmällä. 

Putkitöiden alkuperäinen työaika oli 3 TV / kerros + painekokeet 1 TV / kerros. Työpa-

kettiin lisättiin kylpyhuoneiden vesijohtojen hajotukset, joiden kestoksi LVI-urakoitsija ar-

vioi yhteensä 42 työntekijätuntia (tth), jolloin työpaketin kokonaiskestoksi tuli 74 tth / ker-

ros. Työ päätettiin toteuttaa kahdella työryhmällä, jolloin kokonaiskestoksi saatiin 4,6 TV 

/ kerros. 

Putkieristyksien kestoksi arvioitiin 46 tth / kerros, mutta menekkien epäluotettavuuden 

vuoksi työ arveltiin saatavan valmiiksi 5 TV:n eli 40 tth:n aikana. Samaan vaunuun sovit-

tiin kuuluvaksi kittaukset ja palokatkot, joiden kestoksi arvioitiin 1 TV / kerros. Palokatkot 

määritettiin tehtäväksi tahtialueella ensimmäiseksi, koska ne ovat edellytys putkieristys-

töiden aloittamiselle. 

Tilaisuuden lopuksi alakatto- ja väliseinäurakoitsija esitti toiveen töiden suorittamisesta 

tahtiaikaa nopeammin. Hänen optimaalinen aikansa olisi ollut neljä työvuoroa viiden 
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sijaan. Ehdotus todettiin hyväksi ajatukseksi, koska se mahdollisti urakoitsijan siirtymi-

sen suoraan viimeisen kerroksen työpuolien teosta alimman kerroksen tuplauskierrok-

selle ilman töiden keskeytymistä. Tällöin tahtiajasta poikkeaminen nähtiin tahtituotannon 

yleisten periaatteiden vastaisesti parantavan kokonaisuuden sujuvuutta. 

Kuvassa 32 on esitetty toisen aikataulutyöpajan lopputuloksena saatu työjärjestys. Lap-

puihin on kirjattu työvaiheen arvioitu kesto ja työryhmien koko ja määrä. Post it -lappujen 

yläpuolella olevat nuolet kuvaavat viikon tahtiaikaa, jolloin nuolien väliset tehtävät kuulu-

vat samaan vaunuun.  

 

Kuva 32. Toisen aikataulutyöpajan työjärjestys sisältöineen 

Toisessa aikataulutyöpajassa työjärjestyksen sopimiseen käytettiin aikaa yhteensä kaksi 

ja puoli tuntia. Osallistujat olivat pääosin mielissään ja innokkaita yhteisestä aikataulu-

suunnittelusta ja yhteensovituksesta. Poikkeuksen edelliseen muodosti erään urakoitsi-

jan työnjohtaja, joka oli skeptinen menetelmää kohtaa. Urakoitsijan työnjohtajan kritiikin 

perusteena oli, että ”Näitä [asennuksia] on tehty 30 vuotta ja osattu ennenkin laittaa 

kaikki asennukset paikoilleen ennen tuplausta! Miksi pitää tuhlata aikaa tällaiseen [aika-

taulutyöpajaan]?”. Tuotanto-organisaation edustaja vastasi kritiikkiin kysymyksellä: ”Jos 

tämä [aikataulusuunnittelu] on kerran niin helppoa ja yksinkertaista, niin miksi työjärjes-

tyksen laatimisessa sitten kesti 5 minuutin sijaan 2,5 tuntia?”. Keskustelun jälkeen tuo-

tanto-organisaatio kannusti muitakin osapuolia kertomaan mielipiteensä, jotta asiat voi-

daan käsitellä avoimesti. 

Ennen kolmatta aikataulutyöpajaa tuotanto-organisaatio kävi ennakkoon läpi työvaiheet 

muodostaen oman näkemyksensä siitä, miten työt tulisi toteuttaa. Ennakkosuunnitelma 

tehtiin, jotta aikataulutyöpajassa osattaisiin esittää oikeita kysymyksiä ja viedä aikatau-

lutyöpajaa kohteen edun kannalta oikeaan suuntaan. Lisäksi ennakkosuunnittelua tehtiin 

siltä varalta, että suunnittelu ei onnistuisikaan yhteistoiminnassa.  
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Viikolla 46 järjestetyssä kolmannessa aikataulutyöpajassa olivat mukana samat osallis-

tujat kuin toisessa aikataulutyöpajassa. Tilaisuutta oli lisäksi fasilitoimassa sama ulko-

puolinen konsultti kuin ensimmäisessä aikataulutyöpajassa. Kolmannessa aikataulutyö-

pajassa aikataulusuunnittelu toteutettiin käännetyn vaiheaikataulun menetelmällä. Kään-

netyn vaiheaikataulun menetelmässä töiden aikatauluttaminen aloitetaan viimeisenä 

tehtävästä työstä ja aikataulua laaditaan kohti aloitushetkeä. Aikatauluun merkittiin taka-

rajaa kuvaava nuolitarra, joka määräytyi tasoite- ja maalaustöiden alkuperäisen sisävai-

heaikataulun aloitushetken mukaan. Takarajan kiinnittämisellä haluttiin varmistaa vähin-

tään alkuperäisessä aikataulussa pysyminen. Aluksi aikataulutyöpajassa käänteinen jär-

jestys aiheutti hämmennystä, mutta se eteni lopulta toivotulla tavalla. Käänteistä työjär-

jestystä perustellaan sillä, että se hankaloittaa ylimääräisten puskurien käyttöä ja paran-

taa virtausta. Samalla käänteinen työjärjestys auttaa kiinnittämään huomiota aloitusedel-

lytyksiin. Nämä perustelut osoittautuivat nopeasti todeksi.  

Kun työt oli lopulta aikataulutettu seinälle ja käyty yhdessä läpi, siirrettiin työt alkamaan 

ensimmäisestä mahdollisesta aloitushetkestä, jolloin suunnittelun aikana syntynyt peli-

vara siirtyi aikataulun loppuosaan. Alkuperäisen sisävaiheaikataulun mukaan tasoite- ja 

maalaustyöt oli määrä aloittaa ylimmässä kerroksessa viikon 14 lopulla. Yhdessä tehdyn 

tahtisuunnitelman mukaan ne päästiin kuitenkin aloittamaan jo viikolla 8 ja työt valmis-

tuisivat viikon 10 lopulla. Aikataulutyöpajassa laadittu tahtisuunnitelma esitetään ku-

vassa 33. Kuvan aikataulun loppuosassa olevat nuolet kuvaavat alkuperäisen sisävai-

heaikataulun mukaista tasoite- ja maalaustöiden aloittamishetkeä ja viimeiset vihreät la-

put kuvaavat tasoitus- ja maalaustöihin uuden aikataulun tahtisuunnitelman mukaista to-

teutusajankohtaa. Taulukossa kaksi ruutua kuvaa yhtä työviikkoa. Aikataulua laaditta-

essa havaittiin lisäksi ristiriitaisuuksia, jotka pystyttiin ratkaisemaan työpajan aikana en-

nen niiden realisoitumista. 
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Kuva 33. Kolmannen aikataulutyöpajan yhteydessä laadittu tahtisuunnitelman 

Aikataulutyöpajan jälkeen osallistujilta kuulosteltiin aikataulun toteutuskelpoisuutta. 

Osallistujat kertoivat kokevansa, että aikataulu oli erittäin toteutuskelpoinen. Muutamien 

urakoitsijoiden mielestä aikataulu oli jopa melko löysä, koska yhden kerroksen suuruisen 

tahtialueen vuoksi puskuria oli melko paljon. Aikataulutyöpajan päätteeksi kaikki urakoit-

sijat ja tuotanto-organisaatio sitoutuivat noudattamaan yhdessä laadittua aikataulua. Ai-

kataulutyöpajan jälkeen tuotanto-organisaatio vertasi aikataulutyöpajassa laadittua tah-

tisuunnitelmaa heidän esivalmistelemaansa aikatauluun. Aikataulutyöpajassa laaditun 

aikataulun todettiin olevan parempi kuin tuotanto-organisaation yksin laatima aikataulu. 

5.5. Sisävaiheen töiden aloittaminen 

Sisävaiheen työt aloitettiin suunnitelmien mukaisesti viikolla 47. Kuitenkin muutaman vii-

kon kuluttua töiden aloittamisesta sisävaiheen työnjohtaja havaitsi puutteita sovitun ai-

kataulun noudattamisessa. Kokonaisuudessaan työt etenivät sovitussa aikataulussa, 

mutta osa töistä oli aikataulua edellä ja osa jäljessä, jolloin toteutus ei vastannut enää 

tahtisuunnitelmaa. 

Sähköasentajat tekivät töitä sovitusta poiketen ja eri tavalla kuin mitä aikataulutyöpa-

jassa oli sovittu. Ongelma oli, että sähköasentajat tekivät ensimmäiseen vaunuun kuulu-

vat sähköjohtojen putkitukset valmiiksi johdotetuilla putkilla. Aikataulutyöpajassa oli 

sovittu työpakettiin kuuluvaksi ainoastaan suojaputkien asennus ilman kaapelointia. 

Asiaa selvitettäessä havaittiin, että sähköurakoitsijan työnjohtajan ja sähkötyöryhmän 

kärkimiehen välillä ei ollut riittävää kommunikointia. Tahtisuunnitelmasta poikkeava 

asennustapa johti siihen, että ensimmäisen työpaketin mukainen työmäärä oli aikataulu-

tettua suurempi, jolloin aikataulusta jäätiin jälkeen ylitöistä huolimatta. Myöhemmässä 

vaunussa työmäärä oli tahtisuunnitelman mukaista pienempi, jolloin sähköasentajien 

työpaketti valmistui suunniteltua nopeammin.  

Toisen poikkeaman aikataulutyöpajassa sovittuun tahtisuunnitelmaan aiheutti alakatto- 

ja väliseinäurakoitsija, joka oli aikataulusta poiketen tehnyt työtään nopeammin kahdella 

työryhmällä sovitun yhden työryhmän sijaan. Urakoitsija jätti lisäksi asuntojen kipsilevy-

alakattojen ranka-asennukset tekemättä aikataulutyöpajassa sovitun vastaisesti. Ura-

koitsijan perusteluna suunnitelman mukaisesta työryhmästä poikkeamiselle oli töiden 

keskeytyminen eräällä toisella työmaalla, jolloin kyseinen työryhmä jouduttiin työllistä-

mään kohteeseen. Alakattorankojen asentamatta jättämiseen ei löytynyt mitään varsi-

naista syytä, jolloin ongelman nähtiin johtuvan joko kommunikoinnin puutteesta ja/tai 
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välinpitämättömyydestä. Alakattojen levytysvaiheessa asia kostautui urakoitsijalle työ-

määrän kasvun vuoksi. Työmaaorganisaatio vaati, että alakatto- ja väliseinäurakoitsijan 

on pysyttävä sovitussa aikataulussa, mikä edellytti urakoitsijalta säännöllisiä viikonlop-

putöitä. 

Tilanteen korjaamiseksi sisävaiheen työnjohtaja piti viikolla 49 palaverin eri urakoitsijoi-

den kärkimiesten ja työnjohtajien kesken ja pyrki selvittämään juurisyitä, miksi aikatau-

lusta ei ole pidetty kiinni. Palaverissa painotettiin, että mikäli aikataulusta nyt livetään, 

aiheuttaa se pysähtymisiä ja tehottomuutta tulevaisuudessa. Tilanne selvitettiin alakatto- 

ja väliseinäurakoitsijan osalta siten, että kipsilevyseinien työpuolet voitiin tehdä loppuun 

sovittua nopeammin kuitenkin sillä vaikutuksella, ettei urakoitsija voinut jatkaa töitä kes-

keytyksettä. Sähköurakoitsijan työntekijöiden kanssa käytiin läpi perinpohjaisesti töiden 

aikataulu ja sisältö, jotta he pääsisivät tilanteen tasalle. Tahtisuunnitelmaa korjattiin si-

ten, että siinä huomioitiin sähköurakoitsijan kasvanut työmäärä. Aikataulupoikkeama on-

nistuttiin tasaamaan pitämällä urakoitsijoittain eripituisia lomia vuoden vaihteen ympä-

rillä. Lopulta viivästysten vaikutus muihin työvaiheisiin oli minimaalinen.  

Toiminnan jalostaminen ja ongelmien juurisyiden selvittäminen 

Viikolla 50 järjestettiin vastaavan työnjohtajan, sisävaiheen työnjohtajan sekä työpäälli-

kön kesken erillinen tapaaminen, jossa käytiin läpi sen hetkistä aikataulutilannetta ja tu-

levia työvaiheita. Tapaamisessa pyrittiin lisäksi tuotanto-organisaation kesken selvittä-

mään juurisyitä havaittuihin aikataulupoikkeamiin. Juurisyiksi nähtiin vaillinainen kom-

munikaatio ja siitä johtuvat tahtisuunnittelun virheet sekä varatyökohteiden puuttuminen. 

Viestinnän puutteita päätettiin eliminoida hiearkiatasoja poistamalla, koska jokainen 

hiearkiataso muodostaa kommunikoinnin rajapinnan lisäten virheellisen viestinnän mah-

dollisuutta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että työryhmien kärkimiehet velvoitettiin jat-

kossa osallistumaan aikataulupalavereihin työnjohdon sijasta kautta linjan. Tämä rat-

kaisu koettiin mieleiseksi kaikkien osapuolten kannalta. Kommunikoinnin parantamiseen 

liittyen keskusteluissa nousi esiin voimakas tarve järjestää päivittäisiä tahtiaikataulun 

seurantaan liittyviä palavereja työmaan työntekijöiden kanssa. Toteutustapaa tällaisen 

päivittäisen pikapalaverin pitämiseen mietittiin, koska COVID-19 -pandemian aiheutta-

mat rajoitukset käytännössä estivät työmaalla tapahtuvat kokoontumiset. 

Viestintään liittyen puutteeksi havaittiin myös se, että eräälle urakoitsijalle oli ilmiselvästi 

hankalaa kieltäytyä tilanteissa, joissa hänellä ei ollut tosiasiallisia edellytyksiä suoriutua 

luvatusta työstä. Tällainen ”Yes man” -menettely (Aslesen, S. & Tommelein, I., 2016) 
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koettiin vähintäänkin yhtä vaaralliseksi kuin ylivarovaisuus. Asiaa päätettiin pyrkiä paran-

tamaan entistä avoimemmalla keskustelulla aikataulutyöpajoissa.  

Varatyökohteiden puuttuminen johtui muun muassa siitä, ettei niissä tehtäviä töitä ollut 

suunniteltu kunnolla työjärjestyskaaviossa eikä niiden aloitusedellytyksiin ollut kiinnitetty 

käytännössä ollenkaan huomiota. Mikäli varatyökohteet olisivat olleet varteenotettava 

vaihtoehto, olisi niitä myös varmasti käytetty urakoitsijoiden toimesta. Varatyökohteiden 

puuttumisen vuoksi työntekijät siirtyivät muutamissa tapauksissa seuraavalle tahtialu-

eelle etuajassa. Etuajassa seuraavalla tahtialueelle siirtymisen haitaksi havaittiin se, 

ettei työkohteen vastaanottoa voitu pitää systemaattisesti, jolloin seuraavien töiden aloi-

tusedellytyksissä saattoi olla puutteita. Vikaa oli molempien osapuolten toiminnassa: 

urakoitsija ei kunnioittanut sovittua, mutta toisaalta pääurakoitsija ei ollut valmistellut va-

ratyökohdetta reaaliseksi vaihtoehdoksi, jolloin urakoitsijalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa 

kuin joko poistua työmaalta tai siirtyä etuajassa seuraavalle tahtialueelle. Yhtä poik-

keusta lukuun ottamatta yksikään urakoitsija ei kuitenkaan reklamoinut sovitun varatyö-

kohteen puuttumisesta, mikä saattoi toisaalta viitata siihen, ettei varatyökohdetta pidetty 

urakoitsijoiden keskuudessa edes tosiasiallisena vaihtoehtona. Juurisyyksi nähtiin lisäksi 

viestinnän puutteet, koska työntekijöille ei ollut tarpeeksi perustellen viestitty, että seu-

raavaa työkohdetta ei saa aloittaa liian aikaisin. 

Kohteessa järjestettiin urakoitsijoiden viikkopalaveri aina keskiviikkoisin klo 09 alkaen. 

Urakoitsijapalaveri aloitettiin tarkistamalla edellisen viikon toteuma, jonka jälkeen sovit-

tiin seuraavien kolmen viikon aikataulu yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa. Urakoitsija-

palaveriin osallistuivat ensisijaisesti urakoitsijoiden kärkimiehet, koska heillä oli paras 

käsitys työn todellisesta etenemisestä. Pääurakoitsijan työnjohto koki viikkopalaverin an-

tavan mahdollisuuden muokata aikaisemmin sovittua aikataulua, minkä koettiin heiken-

tävän aikataulun sitovuutta. Korjaustoimenpiteenä sovittiin menettely, jossa tahtisuunni-

telmaa esiteltiin aikataulusovelluksen kautta antamatta mahdollisuutta kyseenalaistaa 

kertaalleen yhdessä sovittuja aikatauluja. Lisäksi viikkopalaverien painopistettä muutet-

tiin siten, että pääasiallisena aiheena oli varmistaa tulevien viikkojen tehtävien aloitus-

edellytykset. Lisäksi viikkopalaveriin päätettiin hankkia tarjottavaksi evässämpylöitä ja 

kahvia luoden paremmat edellytykset avoimelle keskustelulle.  

Neljäs aikataulutyöpaja: työvaiheet tasoitus- ja maalaustöiden jälkeen 

Ennen neljättä aikataulutyöpajaa sisävaiheen työnjohtaja oli alustanut kylpyhuoneen kat-

topaneeliurakoitsijaa sekä vesieriste- ja laatoitusurakoitsijaa työmaan toimintatavoista 

sekä tahtotilasta saattaa kaikki työvaiheet saman kestoisiksi. Edellä mainitut urakoitsijat 
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saivat tehtäväkseen selvittää kohteen omaan urakkaansa kuuluvien töiden työvaiheiden 

kestot huoneistotyypeittäin ennen neljättä aikataulutyöpajaa. 

Neljäs aikataulutyöpaja järjestettiin viikolla 3. Kiristyneiden pandemiarajoitusten vuoksi 

osa osallistui työpajaan etäyhteyden kautta. Aikataulutyöpajaan osallistuivat LVI- ja säh-

köurakoitsija, alakatto- ja väliseinäurakoitsija, tasoitus- ja maalausurakoitsija, vedeneris-

tys- ja laatoitusurakoitsija, kylpyhuoneiden kattopaneeliurakoitsija, kalusteasennusura-

koitsija sekä tuotanto-organisaation edustajat. Neljännen työpajan suunnittelun aikaväli 

alkoi tasoitetöiden aloittamishetkestä ja se päättyi sisäurakan aloittamishetkeen. Työpa-

jassa puheenjohtajana toimi sisävaiheen työnjohtaja, joka oli silminnähden sisäistänyt 

tahtituotannon perusteita siten, että hän pystyi esittämään uskottavia argumentteja uu-

sille aikataulutyöpajan osallistuville urakoitsijoille. Aikaisemmissa aikataulutyöpajoissa 

mukana olleet urakoitsijat olivat valmistautuneet huolella, jolloin suunnittelutyökin eteni 

aikaisempia aikataulutyöpajoja sujuvammin.  

Keittiökalusteiden toimitusajan havaittiin aikataulutyöpajassa aiheuttavan viivästystä ko-

konaisaikatauluun. Kalustetoimittajan mukaan kalusteiden valmistamiseen kuluu koko-

naisuudessaan noin kuusi viikkoa siitä, kun kalustetoimittajan työnjohtaja on käynyt koh-

teessa tarkistusmitoilla. Aikataulutyöpajassa laaditun aikataulun mukaan kalustetyöt olisi 

voitu aloittaa jo viikkoa aikaisemmin kuin kalustetoimitukset olisivat aikaisintaan mahdol-

lisia. Tarkistusmittauksilla varmistetaan, että esimerkiksi pöytätasot valmistetaan juuri 

oikean mittaisina ja että keittiön mitat ovat muutoinkin suunnitelman mukaiset. Ongel-

malliseksi aikaisemman mittaamisen tekee se, että kipsilevyväliseinän jälkimmäisen 

puolen levytys jäykistää seinän lopulliseen sijaintiinsa. Tällöin varsinkin keittiön pöytäta-

sojen mittaaminen ennen tuplausta saattaa johtaa mittavirheisiin ja kasvattaa kesken-

eräisen työn määrää. Kalusteiden toimitusaika vaikutti hankkeeseen siten, että tahtiai-

katauluun jäi yksi tyhjä viikko. 

Viikolla 4 työmaaorganisaatio ja sisäurakoitsija pitivät yhteisen palaverin, jossa he sopi-

vat sisäurakan toimintatavoista. Aikataulutyöpajan mukaan sisäurakka voitiin aloittaa vii-

kolla 13. Sisäurakassa märkätilat ja kuivat tilat eriytettiin toisistaan tekemällä töitä yhtä 

aikaa molemmissa tiloissa.  

Tutkimuksen seuranta-ajan päättyessä viikolla 10 työt etenivät tahtisuunnitelman mukai-

sessa aikataulussa. Viimeisen aikataulutyöpajan jälkeen kohteen sosiaalitiloihin asen-

nettiin iso näyttö, josta työmaan tahtiaikataulua ja sen toteumaa pystyttiin seuraamaan 

reaaliaikaisesti.  
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6. HAVAITUT KEHITYSEHDOTUKSET JA TAHTI-

TUOTANNON VAIKUTUKSET 

6.1. Tahtituotannon käyttöönoton arviointi 

Tuotanto-organisaation tahtituotannon käyttöönoton tavoitteena oli saavuttaa parempi 

työmaan hallittavuus ilman kiireen tuntua. Haastattelujen perusteella tämä tavoite saa-

vutettiin ja työmaaorganisaatio sekä urakoitsijat olivat tyytyväisiä kohteen sisävaiheen 

aikaiseen aikataulunmukaisuuteen. Alkuvaiheen väärinkäsitysten jälkeen työmaan aika-

taulutoteuman nähtiin haastattelujen ja urakoitsijapalaverien seurantatietojen perus-

teella vastaavan pääosin tahtisuunnitelmaa. Väärinkäsitysten keskiössä ollut sähköura-

koitsija koettiin jopa mallioppilaaksi tahtisuunnitelman mukaisen työn toteuttamisessa. 

Samoin LVI-urakoitsijan aikataulussa pysymiseen oltiin tyytyväisiä. Siitä huolimatta, että 

urakoitsijat pysyivät pääosin aikataulussa, he pitivät aikataulussa pysymistä melko haas-

teellisena.  

Kohteessa ei kerätty sellaista dataa, jonka perusteella olisi voitu saada tarpeeksi luotet-

tavaa dokumentaatiota tahtituotannon onnistumisesta. Vaunut valmistuivat yleisesti ot-

taen tahtiajan puitteissa lukuun ottamatta muutamia tässä tutkimuksessakin esiteltyjä 

alkuvaiheen poikkeuksia. Sekä urakoitsijat että työmaaorganisaatio kertoivat anta-

neensa itselleen kiitettävän arvosanan ja olevansa positiivisesti yllättyneitä tahtisuunni-

telman toteutumisesta. 

Kun epäonnistuminen tapahtuu ensimmäistä kertaa ja sen syy- ja seuraussuhteita ana-

lysoidaan, tunnistetaan kehitystarve. Tämän vuoksi epäonnistumiset ovat oppimisen 

kannalta aivan yhtä merkityksellisiä kuin onnistumisetkin. 

Kohteen tahtituotannon käyttöönoton onnistumisia ja kehitystarpeita on vertailtu taulu-

kossa 1. Mitä ylempänä taulukossa havainto on, sitä merkityksellisemmäksi asia koettiin. 

Kommunikointi tai sen puute voidaan määritellä lähes jokaisen onnistumisen tai epäon-

nistumisen juurisyyksi. Tämän vuoksi taulukkoon on merkitty kommunikointiin liittyen ne 

osa-alueet, joissa onnistuttiin ja toisaalta ne osa-alueet, joissa on selkeästi parannetta-

vaa. Kohteen onnistumisten ja epäonnistumisten taustoihin perehdytään seuraavassa 

kahdessa alaluvussa.  
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Taulukko 1. Case-kohteen käyttöönoton arviointi 

 

6.1.1.  Onnistumiset tahtituotannon käyttöönotossa 

Kohteessa saavutettu osapuolien yhteinen onnistuminen mahdollisti kehityksen jatkumi-

sen ja motivaation säilymisen. Kohteen tärkein onnistuminen oli saattaa tahtiaika vas-

taamaan tuotanto-organisaation tahtituotanto-osaamista.  

Tahtialueen ja -ajan määrittäminen omia kykyjä vastaavaksi 

Kohteen havaintojen ja haastattelujen perusteella on oleellista, että tahtialue ja puskurit 

valitaan vastaamaan työmaaorganisaation ja urakoitsijoiden tahtituotannon 

osaamistasoa. Mitä korkeampi tahtituotannon osaamistaso on, sitä hallitumpaa on töi-

den eteneminen ja sitä vähemmän vaihtelua töiden kestossa.  

Kohteessa tahtialueeksi valittiin yksi kerros ja tahtiajaksi 5 TV. Yhden kerroksen suurui-

seen tahtialueeseen sisältyy itsessään melko paljon puskuria vapaiden työkohteiden 

vuoksi. 5 TV:n tahtiaika tarkoittaa seitsemän asuntoa sisältävässä kerroksessa sitä, että 

noin kuusi seitsemästä tahtialueen asuinhuoneistosta on koko ajan ilman työntekijää. 

Yhden kerroksen suuruinen tahtialue mahdollistaa hallitun tahtituotannon käynnistämi-

sen ja harjoittelun. Onnistumisen kokemukset uuden menetelmän käyttöönotossa 

Case-kohteen käyttöönoton arviointi 
Onnistumiset Epäonnistumiset 

+ Tahtiaika ja -alue sovitettiin oikeaksi työmaaor-
ganisaation tahtituotannon osaamistasoon nähden 

- Vaillinaisen tahtisuunnittelun vuoksi varatyökohtei-
den töitä ei ollut suunniteltu ennalta 

+ Suunnitelmamuutokset ja työmaaorganisaation 
ennakkoluulottomuus 

- Sopimuksissa ei ollut huomioitu hankalasti tahdis-
tettavien työvaiheiden yhteensovittamista tahtituo-
tantoon 
- Sopimuksissa ei huomioitu pienempien urakoiden 
soveltumista tahtituotantoon 

+ Tahtisuunnittelun pilkkominen osiin mahdollisti 
paremman ja nopeamman oppimisen 

Tahtikontrollin puutteet 
- Seurannan epäluotettavuus 
- Hienojakoinen ja dokumentoitu seuranta-aikataulu   
puuttui kokonaan  

+ Varhainen päätös tahtituotannosta, jolloin mo-
niin asioihin voitiin vielä vaikuttaa 

- Työvaiheiden tarkentaminen osapuolien kesken si-
ten, että kaikki osapuolet ymmärtävät sisällön sa-
malla tavalla 

+ Ongelmallisten työvaiheiden tunnistaminen ja 
niiden proaktiivinen ratkaiseminen 
  

- Koulutus tahtituotantoon oli erittäin vähäistä 

- Logistiikka ei juurikaan mietitty 

Kommunikointi: 
+ Yhteistoiminnalliset viikkopalaverit 

Kommunikointi: 
- Takt-Meeting -käytäntö puuttui 
- Ylimääräisiä hierarkiatasoja  
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kannustavat kehittymään paremmin kuin epäonnistuminen. Mikäli työmaaorganisaation 

osaamistasoon nähden liian vaikean tahtisuunnitelman toteutuksessa epäonnistutaan, 

työmaalla syntyy tilanne, jonka uudelleen organisointi on erittäin haastavaa ja työlästä. 

Kohteen perusteella voidaan havaita, että tahtiajan ja -alueiden pienentäminen on pe-

rusteltua vasta kun virtauksen edellytykset ovat kunnossa ja vaihtelun määrä on hallin-

nassa. Kun tahtituotannon osaaminen kehittyy, voidaan puskureita vähentää. Puskurei-

den vähentäminen tarkoittaa käytännössä tahtialueen ja -ajan puolittamista, jolloin vau-

nujen aloitusväli lyhenee ilman, että työn suoritusnopeuteen tai työryhmiin tarvitsee 

tehdä muutoksia. Tahtiajan tai -alueen puolittaminen ei kuitenkaan välttämättä edellytä 

kaikkien puskureiden pienentämistä kerralla. Mikäli työn aikana havaitaan, ettei tahti-

kontrolli tai vaihtelun hallittavuus riitä takaamaan häiriötöntä virtausta, voidaan aloitus-

väliä kasvattaa uudelleen. Oleellista on tehdä tahtisuunnitelma niin, että se mahdollistaa 

tahtialueiden ja -ajan puolittamisen sitä mukaa, kun työmaaorganisaation tahtituotannon 

osaamistaso kehittyy. 

Kohteessa tahtialue olisi ollut mahdollista puolittaa kuvassa 34 esitetyllä tavalla. Kerrok-

sen toinen osa-alue on 163,5 asm2 sisältäen 3 asuntoa ja toinen osa-alue 152,5 asm2 

sisältäen 4 asuntoa. Näillä osa-alueilla työvaiheiden kestot vastaavat likimain toisiaan. 

Tahtiajan ja -alueiden puolittaminen yhdistettynä hienojakoisempaan kontrolliin olisi tar-

jonnut paremmat edellytykset työn seurannalle ilman merkittävää lisäpanostusta tahti-

suunnitteluun. Lisäksi kohteen märkätilat olisi voitu jakaa tahtialueiksi huoneistoittain nii-

den koon vastatessa lähes toisiaan huoneistokoosta riippumatta. 

 

Kuva 34. Vaihtoehtoinen tapa jakaa kohteen tahtialue pienempiin osiin 
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Kohteen sisävaiheen työnjohtaja kertoi 5 TV:n tahtiajan olevan C-portaan sisävaiheen 

lopussa liian helppo tehokkaan tahtituotannon ilmapiirin luomiseksi. Sisävaiheen työn-

johtajan näkemyksen mukaan lyhyempi tahti toisi tahtituotannon näkyvämmäksi ja joka-

päiväisemmäksi osaksi työmaan toimintaa. Kohteen seuraavissa lohkoissa tahtiaika 

puolitettiin. Nämä työvaiheet olivat kuitenkin tämän tutkimusrajauksen ulkopuolella. 

Kohteessa onnistuttiin etenemään tarpeeksi maltillisesti siten, että tahtisuunnitelma vas-

tasi työmaaorganisaation tahtituotannon osaamista. Työmaa-organisaatio on itse paras 

määrittämään sopivan tahtisuunnitelman haastavuuden. Kohteessa saatiin hienoja on-

nistumisen kokemuksia ja konkretiaa, kun tahtialueet pystyttiin puolittamaan. 

Suunnitelmamuutokset 

Kohteen työmaaorganisaatio teki toteutuksen aikana merkittäviä suunnitelmamuutoksia, 

jotka paransivat työmaan soveltuvuutta tahtituotantoon. Näillä suunnitelmamuutoksilla 

tasattiin tuotantoa ja kriittisellä polulla olevat työvaiheet muuttuivat vapaiksi muuttujiksi.  

Esimerkiksi kylpyhuoneiden kallistusvaluihin ja parvekkeiden vastaisiin välipohjaraken-

teisiin kohdistuneet muutokset mahdollistivat nopeamman kuivumisajan poistaen sa-

malla betonin kuivumiseen liittyvän aikatauluriskin. Sääsuoja ja kylpyhuoneiden kivira-

kenteiset väliseinät mahdollistivat niihin liittyvien tai kosteudelle alttiiden töiden aloittami-

sen tavanomaista aikaisemmin.  

Tahtisuunnittelun pilkkominen 

Kohteen sisävaiheen tahtisuunnittelun jakaminen neljään osaan koettiin hyväksi toimin-

tatavaksi. Tahtisuunnittelun pilkkominen ja käsittely erillisissä aikataulutyöpajoissa mah-

dollisti aikaisempien työpajojen kokemuksien ja oppien hyödyntämisen. Lisäksi tahti-

suunnittelun pilkkominen edesauttoi tahtisuunnitelman sopeuttamista työmaan sen het-

kiseen tilanteeseen.  

Tahtisuunnittelun pilkkominen mahdollisti myös osapuolien eri aikaisen perehdyttämisen 

tahtituotantoon. Tällöin uusien osapuolien liittyessä mukaan suunnitteluun, aikaisemmin 

mukana olleet osapuolet olivat jo kokeneempia. Tämä seikan koettiin kohteessa vähen-

tävän myöhemmin tulleiden osapuolien muutosvastarintaa ja helpottavan tahtituotanto-

menetelmän omaksumista uusien urakoitsijoiden keskuudessa. Haastatteluissa urakoit-

sijat kertoivatkin pitävänsä tärkeänä, että uusille aikataulutyöpajoihin osallistuville ura-

koitsijoille viestitään selkeästi työmaan toimintatavoista ja tahtotilasta. Työmaaorgani-

saatio kertoi niin ikään kokevansa hyödylliseksi, että työpajoissa oli mukana 
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kokeneempia osallistujia, jolloin ryhmäpaine vaati myöhemmin mukaan tulleita urakoit-

sijoita sopeutumaan nopeammin kohteen toimintatapoihin. 

Tahtisuunnittelun pilkkominen antoi paremmat mahdollisuudet työnaikaisiin parannuk-

siin alustavassa tahtisuunnitelmassa. Tahtisuunnitelma on alustava silloin, kun sitä ei ole 

vielä suunniteltu yhdessä urakoitsijoiden kanssa. Alustavan tahtisuunnitelman työpaketit 

muuttuivat kohteen tahtisuunnittelun edetessä. Muutoksia työjärjestykseen tehtiin aika-

taulutyöpajojen kokemusten perusteella sekä havaittujen virheiden ja puutteiden vuoksi. 

Työnaikaisia muutoksia yhteisesti sovittuun tahtisuunnitelmaan jouduttiin tekemään ai-

noastaan kerran. Muutostarve syntyi, koska tahtisuunnittelua oli tehty aikataulutyöpa-

jassa väärillä lähtötiedoilla viidennessä luvussa esitetyllä tavalla.  

Aikaisessa vaiheessa tehty päätös tahtituotannosta 

Kohteen havaintojen perusteella on tärkeää, että päätös tahtituotannon käyttöönotosta 

tehdään riittävän ajoissa. Riittävän aikaisessa vaiheessa tehty päätös edesauttaa tahti-

tuotantoon kouluttamista ja tahtituotannon toteuttamista helpottavien sopimusehtojen li-

säämistä urakkasopimuksiin. Tuotanto-organisaatiolle tulee taata riittävät vaikutusmah-

dollisuudet urakoiden sisältöön ja toteutustapaan. Tuotanto-organisaation määräysvalta 

ei ole riittävä, mikäli yrityksellä on esimerkiksi sellaisia sitovia kausisopimuksia, jotka es-

tävät työpakettien uudelleenjärjestelyn. 

Hankalien työvaiheiden tunnistaminen 

Kohteessa voidaan pitää onnistumisena haasteellisten tuotannon pullonkaulojen tunnis-

tamista jo melko varhaisessa vaiheessa. Kirjallisuudessa haasteellisia työvaiheita pyri-

tään ensiksi nopeuttamaan mahdollisimman paljon, jonka jälkeen tahtiaika määritetään 

näiden työvaiheiden perusteella (Frandson & Tommelein, 2014; Lehtovaara, et al., 

2019). Ongelmallisia työvaiheita ovat esimerkiksi tasoite- ja maalaustyöt sekä vedeneris-

tys- ja laatoitustyöt. Vastoin kirjallisuudessa esitettyjä ohjeita kohteessa päädyttiin mää-

rittämään ensin tahtiaika ja vasta sen jälkeen edistämään hankalien työvaiheiden etene-

mistä parhaalla mahdollisella tavalla. Jälkikäteen tarkasteluna artikkeleissa esitetty tapa 

olisi saattanut olla helpompi tapa kuin kohteessa käytetty menettely. 
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6.1.2.  Kehitystarpeet tahtituotannon käyttöönotossa 

Tahtituotannon kehitystarpeet liittyivät valtaosin tahtikontrolliin ja kommunikoinnin 

puutteisiin. Kohteen aikana havaittiin kirjattujen kehitystarpeiden lisäksi useita sellaisia 

kehitysmahdollisuuksia, jotka eivät nousseet kohteessa kuitenkaan ongelmaksi. 

Vaillinainen tahtisuunnittelu 

Ongelman juurisyy oli, että tuotanto-organisaation tahtituotannon kokemattomuuden 

vuoksi tahtisuunnitelma ulotettiin koskemaan ainoastaan asuintiloja. Tämä tarkoitti, että 

varatyökohteita ei voitu käyttää tahtisuunnitelman puskureina. Varatyökohteet edellyttä-

vät toimiakseen vastaavaa suunnittelua, valmistelua ja seurantaa kuin asuintilatkin. Koh-

teen perusteella selkeä kehitysehdotus on, että vaikka tahtisuunnittelu keskittyisikin työ-

maaorganisaation resurssien säästämiseksi ainoastaan asuintiloihin, kannattaa viikko-

palavereissa ottaa aiheeksi vähintään varatyökohteiden aloitusedellytykset. 

Kohteen havaintojen perusteella voidaan tukea Keskinivan, et al., (2020) näkemystä 

siitä, että kokonaisvaltaisempi suunnittelu vaatii myös tahtityöprosessin ulkopuolella 

olevien töiden huomioimista tahtisuunnitelmassa.   

Tahtikontrolli 

Tahtituotannon noudattamisessa on tärkeää, että töitä ei jatketa seuraavassa tahtipai-

kassa etuajassa, vaikka sille olisikin edellytyksiä. Tahtituotannon tasatahtisuuden peri-

aatteen sisäistäminen ja ennen kaikkea siihen sitoutuminen vaatii kurinalaista tahtisuun-

nitelman noudattamista sekä aktiivista ja johdonmukaista valvontaa.  

Kohteen tahtikontrolli oli puutteellista työn toteuman seurannan osalta. Urakoitsijoiden 

kesken aikataulusovelluksen kirjaamistavoissa oli vaihtelevia käytäntöjä ja sisävaiheen 

työnjohtajan kirjaukset tehtiin viiveellä. Lisäksi töiden aloittamis- ja lopettamishetkiä ei 

tallennettu systemaattisesti. Niin ikään työmaapäiväkirjojen kirjaukset olivat liian 

suurpiirteisiä, jotta niiden perusteella olisi saatu luotettavaa toteumatietoa. Kirjausten 

epäjohdonmukaisuus johti siihen, että niitä ei voitu käyttää luotettavana lähteenä 

tahtiajan seurannassa tai tahtituotannon onnistumisen arvioinnissa. 

Kohteen urakoitsijapalavereissa seurattiin, miten hyvin urakoitsijat pysyivät sovitussa ai-

kataulussa. Urakoitsijapalavereissa verrattiin toteutuneiden työtehtävien suhdetta kaik-

kiin työtehtäviin, jonka perusteella määritettiin toteutuneiden työtehtävien prosentti 
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(TTP). Toteutuneiden työtehtävien prosentti ei kuitenkaan itsessään kerro tahtituotannon 

onnistumisesta.  

Kohteen töiden etenemisen seurannassa käytetty karkea aikataulutarkkuus määrittivät 

eräkooksi yhden kerroksen. Pienempi eräkoko olisi auttanut havainnoimaan mahdollisia 

ongelmia paremmin, mikä  on  edellytys puskureiden poistamiselle ja virtauksen 

parantamiselle jatkossa. Lisäksi ymmärettävä ja täsmällinen seurantatieto on tärkeää  

jatkosuunnittelun ja tahtituotannon onnistumisen arvioinnin näkökulmasta (Keskiniva, et 

al., 2021, s. 14). Selkeänä kehitysehdotuksena on laatia tahtiaikaa vähintään puolet tar-

kempi seuranta-aikataulua sekä dokumentoida vaunujen sisältämien työpakettien toteu-

tuma-aikoja ja niiden valmistumista tahtiajan aikana. 

Sopimusten vajavaiset kirjaukset 

Ainoastaan taloteknisten töiden urakkasopimuksissa otettiin tarkemmin kantaa tahtituo-

tantoon tai sitä mahdollistaviin tekijöihin. Erityisesti tasoite- ja maalaustöiden sekä vede-

neristys- ja laatoitustöiden osalta tahtituotannon menetelmien esittely ja tarkkojen työ-

menekkien määrittäminen sopimusvaiheessa olisi ollut tarpeellista.  

Muita sopimuksissa kohteen aikana havaittuja puutteita olivat selkeä tahdonilmaisu ra-

joittaa etenemistä seuraavaan työkohteeseen ennen tahdin vaihtumista sekä vaatimus 

kirjata töiden edistyminen päivittäin aikataulusovellukseen. 

Logistiikan onnistuminen 

Mitä pienempää tahtialuetta ja -aikaa käytetään, sitä merkittävämpää osaa hallittu ja tah-

tiin sovitettu logistiikka näyttelee. Käytännön tasolla logistiikan integroiminen osaksi tah-

tituotantoa tarkoittaa materiaalien niputtamista (Kitting) tahtialueittain sekä materiaalin 

oikea-aikaista toimitusta työkohteeseen (Tetik, et al., 2019).  

Kohteen työjärjestyskaaviossa logistiikka oli huomioitu jokaisen työvaiheen tasolla ja ai-

hetta käsiteltiin viikkopalavereissa, mutta tahtisuunnittelussa logistiikkaa ei huomioitu. 

Haastattelujen perusteella urakoitsijat eivät olleet kiinnostuneita logistiikkaurakoitsijan 

palveluista huonojen aikaisempien kokemuksiensa vuoksi. Urakoitsijat eivät myöskään 

luottaneet logistiikkaurakoitsijan materiaalitoimituksien tarkkuuteen ja tilauksenmukai-

suuteen. Työmaaorganisaation haastattelun perusteella nykyiset logistiikkakäytännöt 

riittävät kohteen suoritustason mukaiseen työskentelyyn, mutta työmaaorganisaatiolla oli 

vahva näkemys siitä, että logistiikkaan tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota, kun 
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tahtialuetta pienennetään. Huomiota tulee kiinnittää ainakin materiaalien tahtialuekohtai-

seen paketointiin ja täsmällisiin tahtiajan mukaisiin toimituksiin.  

Työvaiheiden tarkentaminen osapuolten kesken 

Työjärjestyksen perinpohjainen läpikäynti koettiin haastattelujen perusteella tärkeäksi. 

Urakoitsijat kertoivatkin, etteivät he olisi osanneet useimmissa tapauksissa kuvata mui-

den urakoitsijoiden työvaiheiden sisältöä sekä näiden vaikutusta omiin töihinsä. Työmaa-

organisaation jäsenet näkivät niin ikään tarvetta etenkin taloteknisten töiden työvaihei-

den tarkemmalle kuvaukselle väärinkäsitysten minimoimiseksi. Haastatteluissa muuta-

mat urakoitsijat kritisoivat aikataulutyöpajojen kestoa, mutta toisaalta he kertoivat ym-

märtävänsä niiden perinpohjaisuuden olevan hyvän suunnittelun edellytys.  

6.1.3.  Osapuolien sitouttaminen tahtituotantoon 

Tahtisuunnitelmaan sitoutuminen on tahtituotannon tärkeimpiä onnistumisen edellytyk-

siä. Kohteen osapuolilla on erilaisia tavoitteita ja toiminnan ajureita eli motivaatiotekijöitä, 

jotka määrittävät toiminnan laatua ja sitoutumista. Kohteessa käytettiin urakoitsijoille ja 

työmaaorganisaatiolle erilaisia sisäisiä ja ulkoisia motivaatiotekijöitä edesauttamaan tah-

tituotannon toteutumista taulukon 2 mukaisesti. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat esimer-

kiksi palkka, bonukset tai huomionosoitukset. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat muun mu-

assa työnilo tai onnistumisenhalu (Viitala, 2004). 

Taulukko 2. Case-kohteen osapuolien sitouttamis- ja motivointikeinot 

 

 

Motivointi- ja sitouttamiskeinot 
Taho Tunnelataus Ulkoiset motivaatiotekijät Sisäiset motivaatiotekijät 

Urakoitsijat 

Positiivinen 

Lyhentyneen läpimenoajan nähtiin tuovan 
mahdollisuus parempaan liiketoimintaan.  

Oppimisen halu, innostus uuden mene-
telmän oppimiseen. 

Negatiivinen 

Viivästyssakoilla ei ollut haastattelun pe-
rusteella ohjausvaikutusta. Viivästyssakot 
toimivat korkeintaan pääurakoitsijan vii-
meisenä vaikuttamiskeinona.  

Epäonnistumisen häpeä ja  
maineen menettämisen pelko. 

Työmaa-
toimihenkilöt 

Positiivinen 

Tulospalkkion ansaintaperusteet muistet-
tiin, mutta se ei ollut aktiivinen ajuri. An-
saittu tulospalkkio koettiin enemmän seu-
raukseksi kuin syyksi.  

Uuden oppiminen, näyttämisen ja me-
nestymisen halu. Tasaisempi vastuun-
jako. 

Negatiivinen Ei ollut käytössä kohteessa. 

Aikaisempi tavanomainen tuotantotapa 
koettiin reaktiivisena ja ahdistavana.  
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Urakoitsijoiden sitoutuminen 

Ainoastaan talotekniikkaurakoitsijoiden sopimuksiin oli kirjattu sakollisia välitavoitteita 

tahtiaikatauluun liittyen. Sakolliset välitavoitteet ovat pelotteeseen perustava ulkoinen 

negatiivinen kannustin. Talotekniikkaurakoitsijat eivät kuitenkaan haastatteluissa kerto-

neet muistavansa, millaisia sakollisia välitavoitteita urakkasopimukseen oli kirjattu. Ura-

koitsijat eivät kokeneet sakollisia välitavoitteita ahdistavina eikä niillä koettu olevan toi-

mintaa ohjaavaa vaikutusta. Talotekniikkaurakoitsijat luottivat kuitenkin siihen, että par-

haansa tekemällä asiat tulevat melko varmasti onnistumaan.  

Lähes kaikki urakoitsijat ilmoittivat motivaation lähteeksi uuden oppimisen. Urakoitsijat 

kertoivat olevansa innoissaan tahtituotantomenetelmään tutustumisesta ja he kokivat 

sen mahdollistavan sujuvamman tekemisen. Lisäksi he toivoivat tahtituotannon tulevan 

laajempaan ja yleisempään käyttöön lähitulevaisuudessa koko rakennusalalla. Lyhenty-

neen läpimenoajan toivottiin jatkossa lisäävän yrityksen kilpailukykyä ja parantavan ta-

loudellista tulosta. 

Urakoitsijat halusivat myötävaikuttaa siihen, että myös kohteessa myöhemmin aloittavat 

urakoitsijat sitoutuvat aikatauluun. Haastattelujen perusteella muutamat urakoitsijat kriti-

soivatkin sitä, että varsinkin pienempien töiden urakoitsijat eivät täysin ymmärtäneet, että 

heidän poikkeamisensa tahdista vaikeuttaa kaikkien muiden aikataulun mukaista työs-

kentelyä. Haastattelussa eräs urakoitsija ehdottikin toimintatapaa, jossa suunnitelmasta 

poikennutta urakoitsijaa sanktioidaan ja sanktiotulot jaetaan niille urakoitsijoille, jotka 

ovat työskennelleet tahtisuunnitelman mukaisesti. Nämä argumentit kertovat vahvasti 

urakoitsijoiden sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen.  

Työmaatoimihenkilöiden sitoutuminen 

Työmaaorganisaation ulkoisena sitouttamiskeinona oli käytössä tulospalkkio. Tulospalk-

kion yhtenä maksuperusteena oli arvioida tahtituotannon käyttöönoton onnistumista koh-

teessa. Haastatteluissa työmaaorganisaation jäsenet muistivat pääosiltaan tulospalkkio-

sopimuksen sisällön, mutta he eivät kokeneet sitä varsinaiseksi toimintaa ohjaavaksi aju-

riksi. Työmaaorganisaatio jäsenet kertoivat olevansa sitoutuneita yrittämään kaikkensa 

työmaan onnistumiseksi. Sisäisen motivaation lähteenä toimivat näyttämisen ja saavut-

tamisen halu sekä tahto onnistua työssään.  

Sisävaiheen työnjohtaja kertoi haastattelussa aikovansa jatkossakin käyttää tahtituotan-

tomenetelmää sisävaiheessa, eikä hän kokenut enää olevansa halukas palaamaan en-

tiseen menetelmään. Hän kertoi olevansa erittäin motivoitunut kehittämään 
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tahtituotantoa, koska koki ”älyttömän suurta innostusta ja mielenkiintoa hommaa koh-

taan!”. Sisävaiheen työnjohtaja kertoi lisäksi olevansa kiinnostunut kuulemaan vertaista-

rinoita muiden kohteiden ratkaisutavoista saattaa ongelmalliset työvaiheet samaan tah-

tiin muiden työvaiheiden kanssa. 

6.2. Tahtituotannon käyttöönoton vaikutukset kohteessa 

Tahtituotannon vaikutukset kohteessa olivat pääosin positiivisia. Osan vaikutuksista ko-

ettiin olevan joko positiivisia tai vähintään neutraaleita. Negatiivisia vaikutuksia tahtituo-

tannolla koettiin olevan ainoastaan työryhmien määrän vaihtelu kohteen töiden ede-

tessä. Kohteessa havaittuja tahtituotannon vaikutukset on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Tahtituotannon käyttöönotonvaikutukset kohteessa 

 

Tahtituotannon käyttöönoton vaikutukset kohteessa 

Aikatauluvaikutukset 

- Noin 30 % vähennys tutkimuskohteen sisävaiheen kestoon verrattuna 
alkuperäiseen tiukaksi kritisoituun sisävaiheaikatauluun. 
- Sisävaiheen töiden valmistuminen noin 8 viikkoa alkuperäistä sisävai-
heaikataulua aikaisemmin. 

Kustannusvaikutukset 

- Käyttö- ja yhteiskustannuksissa saatu laskennallinen säästö on noin 
2,6 % kohteen rakennuskustannuksista ilman tonttia ja oman käytön 
arvonlisäveroa. 
- Vaikutus tärkeimpien urakoitsijoiden urakan talouteen joko positiivi-
nen tai vähintään neutraali. 
- Työnjohtokustannuksissa ei eroa tavanomaiseen tuotantoon. 
- Koulutus-, seuranta- ja tahtityökalujen kustannus marginaalinen. 

Laatuvaikutukset 

- Laatutason nähtiin parantuneen tavanomaiseen nähden tai pysyneen 
vähintään samalla tasolla. 
- Laatutasoon vaikutti positiivisesti oikea ja suunniteltu työjärjestys 
sekä töiden teko kerralla valmiiksi. 
- Tahdissa etenevien töiden vastaanotto ja mestan vastaanotto syste-
maattista. 

Työturvallisuus- ja ilmapiiri-
vaikutukset 

- Vaikutukset työturvallisuuteen koettiin olevan positiivisia. 
- Työturvallisuutta koettiin parantavan muun muassa viikkopalaverit 
sekä työmaalla vallinnut kunnioittava ja rakentava keskusteluyhteys eri 
osapuolien välillä. 
- Koronapandemian aikana nähtiin eduksi se, että jokaisella urakoitsi-
jalla oli oma kerros käytössään.  

Vaikutus työn kuormittavuu-
teen 

- Tahtituotannon koettiin vähentävän työn kuormittavuutta kaikkien 
osapuolien näkökulmasta. 
- Vastuu töiden aikatauluttamisesta jakaantui tasaisemmin eri osapuo-
lien kesken.  

Negatiiviset vaikutukset 

- Mikäli ammattiryhmän seuraava työvaihe alkaa ennen kuin edellinen 
työvaihe on valmistunut, tarvitaan kohteeseen uusi työryhmä. Toisaalta 
edeltävän työryhmän saatua työvaiheen mukaiset työt valmiiksi, koh-
teessa ei välttämättä ole alkavia työvaiheita, jolloin työryhmän pitää 
joko siirtyä varatyökohteeseen tai toiselle työmaalle. Tämä johtaa re-
surssitasojen vaihteluihin kohteessa.  
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6.2.1.  Vaikutukset kohteen aikatauluun 

Kohteessa saavutettiin tahtituotannon avulla suhteellisesti merkittävää rakennusajan 

säästöä työmaan sisävaiheessa. Alkuperäisessä sisävaiheaikataulussa sisätyöt oli 

määrä aloittaa viikolla 47 ja tasoite- ja maalaustyöt oli määrä aloittaa kolmannessa ker-

roksessa viikon 9 puolivälissä. Todellisuudessa tasoite- ja maalaustyöt aloitettiin kolman-

nessa kerroksessa viikon 5 alussa. Tahtituotannon käyttöönoton myötä aikataulusäästöä 

syntyi tasoitetöiden aloitukseen mennessä 4,5 viikkoa tehollisen kokonaiskeston ollessa 

14,5 viikkoa. Suhteellinen aikataulusäästö tasoitetöiden alkuun mennessä oli tällöin noin 

30 %. 

Alkuperäisen sisävaiheaikataulun mukaan rakennusteknisten töiden oli määrä valmistua 

kuudennessa kerroksessa viikon 24 loppuun mennessä. Töiden tahtisuunnitelman mu-

kainen valmistumisaika oli viikon 16 lopussa. Tahtisuunnitelman avulla sisävaiheen ra-

kennusaika lyheni 8 viikkoa huolimatta siitä, että keittiökalusteiden kuuden viikon toimi-

tusaika aiheutti tahtisuunnitelmaan yhden viikon mittaisen tyhjän tahdin. Sisävaiheen te-

hollisessa kokonaiskestossa tahtituotannon avulla saatiin niin ikään lähes 30 %:n vähen-

nys. 

Huomioitava asia verrattaessa toteumaa alkuperäiseen sisävaiheaikatauluun on, että al-

kuperäistä sisävaiheaikataulua kritisoitiin liiallisen kireytensä vuoksi lähes toteutuskel-

vottomaksi. Tavanomaisilla puskureilla varustettuun aikatauluun nähden aikataulusääs-

töä olisi syntynyt todennäköisesti vieläkin enemmän. Lisäksi alkuperäisessä sisävaihe-

aikataulussa oli jo huomioitu yhdistetty sisäurakka. Sisäurakasta saatava aikatauluhyöty 

verrattuna työvaiheiden toteuttamiseen erillisurakoissa oli noin kolme viikkoa. 

6.2.2. Vaikutukset kohteen kustannuksiin 

Kohteen sisä- ja luovutusvaiheen yhteenlaskettu kesto on yleisesti noin 65 % kohteen 

kokonaisrakentamisajasta. Tällöin noin 30 %:n vähennys sisävaiheen kestossa lyhentää 

kohteen kokonaisrakentamisaikaa noin 20 %. Talo 80 -kustannuslajittelun mukaiset 8–9 

pääryhmät eli työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ovat melko suoraan verrannollisia 

hankkeen kokonaiskeston kanssa. Kohteessa 20 %:n aikataulun lyhentäminen vastaa 

noin 2,6 %:n kustannussäästöä kohteen rakennuskustannuksissa. Arvioitu kustannus-

säästö on laskettu vertaamalla käyttö- ja yhteiskustannuksista saatavaa säästöä koh-

teen kokonaisrakentamiskustannuksiin ilman tonttia ja oman käytön arvonlisäveroa. 

Kohteessa tahtituotannosta ei tullut välittömiä lisäkustannuksia pääurakoitsijalle. Koh-

teen työnjohtoresurssien mitoitus oli vastaavalla tasolla, kuin mitä se olisi ollut ilman 
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tahtituotantoa. Tahtituotannon soveltamisessa käytettyjen digitaalisten työkalujen kus-

tannusvaikutus oli marginaalinen sekä niiden tuomat välittömät kustannushyödyt kom-

pensoivat aiheutuneita kuluja lähes täysimääräisesti.  

Haastatellut urakoitsijat eivät kokeneet, että tahtituotannon käyttämisellä olisi vaikutusta 

seuraavien kohteiden urakkahintaan tarjousvaiheessa. Vaikutuksen nähtiin kuitenkin 

olevan enemmän positiivinen kuin negatiivinen siten, että tahtituotannolla tarjottavan 

kohteen toteutushinta on joko alhaisempi tai ainakin sama kuin tavanomaisella tuotanto-

tavalla tehdyssä hankkeessa.  

Haastattelujen perusteella kohteen logistiikkakustannuksissa ei ollut mainittavaa eroa 

tavanomaiseen tuotantoon verrattuna, joskin tahtituotantoon integroitua logistiikka hyö-

dynnettiin vain sisäurakassa. Sisäurakassa tahtituotantoon integroitu logistiikka koettiin 

haastattelujen perusteella tärkeäksi.  

Rakennuskohteen kokonaisrakentamisajan lyhentyminen mahdollistaa yrityksen henki-

löresurssien aikaisemman siirtämisen seuraavalle työmaalle. Mikäli kokonaisrakenta-

misaika lyhenee 30 %, voidaan seuraava työmaa aloittaa aikaisemmin. Mikäli myös seu-

raavan työmaan kokonaisrakentamisaikaa voidaan lyhentää 30 %, nousee vuosittainen 

liikevaihto noin 42 %. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu aikaisemmin tässä alaluvussa 

esitettyjä kustannusvaikutuksia. Mikäli 30 %:n kokonaisrakentamisajan vähennys saa-

vutetaan ilman työnjohtoresurssien tai kiinteiden kustannusten kasvattamista, nousee 

liikevoittoprosentti vielä liikevaihtoprosenttiakin suuremmaksi. 

6.2.3. Vaikutukset kohteen laatutasoon 

Tahtituotannon vaikutuksia kohteen laatutasoon arvioitiin ainoastaan haastattelujen pe-

rusteella. Haastatteluissa tahtituotannon nähtiin joko parantavan työn laatua tai ainakin 

sen olevan samaa tasoa, kuin mitä se olisi ollut ilman tahtituotantoa. Perusteena näke-

myksille olivat varsinkin työmaan vastaavan työnjohtajan ja sisävaiheen työnjohtajan ko-

kemus työmaan toiminnan muuttumisesta hallitummaksi ja selkeämmäksi. 

Koska työvaiheet ja siirtymiset työkohteesta toiseen olivat hallittuja, pystyttiin työkohtei-

den vastaanotto- ja luovutustarkastukset tekemään systemaattisemmin, minkä nähtiin 

parantavan laatua. 
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6.2.4. Vaikutukset kohteen työturvallisuuteen ja ilmapiiriin 

Kohteen osapuolet olivat haastattelujen perusteella yksimielisiä siitä, että tahtituotannon 

käyttöönotto työmaalla oli parantanut työmaan ilmapiiriä ja työturvallisuutta verrattuna 

siihen, mitä se olisi todennäköisesti ollut ilman tahtituotantoa ja yhteistoiminnallista aika-

taulusuunnittelua.  

Erään haastateltavan mukaan työmaan ilmapiiriä paransi erityisesti kohteessa käytetty 

yhteistoiminnallinen aikataulusuunnittelu ja viikkopalaverikäytäntö. Näiden asioiden ko-

ettiin madaltavan työmaan keskustelukynnystä ja rakentavan osapuolten välistä kunnioi-

tusta sekä edesauttavan ongelmien ratkaisemista rakentavassa hengessä. Madaltuneen 

keskustelukynnyksen koettiin myös edistävän työmaan työturvallisuustasoa. 

Eräiden kommenttien perusteella erityisesti koronaviruspandemian aikana nähtiin hy-

väksi se, että jokaisella työryhmällä oli käytössään oma kerros. Tällöin työntekijät pystyi-

vät pitämään paremmin yllä turvavälejä muihin työryhmiin.  

6.2.5. Vaikutukset työn kuormittavuuteen 

Tahtituotannon ei koettu haastattelujen perusteella työllistävän haastateltavaa itseään 

tai hänen työntekijöitään enempää kuin mitä tavanomainen tuotantotapa olisi työllistänyt. 

Talotekniikkaurakoitsijat eivät nähneet tahtituotantomenetelmän vaikuttavan työntekijöi-

den urakkatyömäärään, mutta he olivat vakuuttuneita siitä, että ylimääräisten käyntien 

vähentyessä työkohteissa ”juoksemiseen” kuluva aika vähenee. Talotekniikkaurakoitsi-

jat kokivat myös, että aikataulusuunnittelun tehostuminen ja parantuminen on vähentä-

nyt heidän henkilökohtaista työkuormaansa.  

Kohteen vastaava työnjohtaja ja sisävaiheen työnjohtaja eivät kokeneet tahtituotantome-

netelmän kasvattaneen heidän työkuormaansa. Päinvastoin sisävaiheen työnjohtaja ker-

toi haastattelussa töiden painopisteen muuttuneen reaktiivisesta ”tulipalojen sammutta-

misesta” proaktiivisemmaksi. Lisäksi sisävaiheen työnjohtaja kertoi kokevansa tahtituo-

tantomenetelmän vähentävän hänen henkistä kuormitustasoaan, koska urakoitsijoiden 

välinen kommunikointi on parantunut ja suunnitteluvastuu jakautuu tasaisemmin kaik-

kien kohteen osapuolten kesken. 

6.2.6. Muut vaikutukset 

Muutamat urakoitsijat kritisoivat kohteen tahtituotannossa resurssien epätasaista kuor-

mitusta. Jos ammattiryhmän seuraava vaunu aloitetaan ennen kuin edellinen vaunu on 
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kokonaan valmistunut, vaaditaan kyseiseltä urakoitsijalta työmaalle toinen työryhmä. 

Aikaisemmin aloitetun vaunun työryhmälle ei vastaavasti ole välttämättä alkavaa työ-

vaihetta, jolloin työryhmä joudutaan joko poistamaan työmaalta tai siirtämään varatyö-

kohteeseen. Tämä vaatii urakoitsijalta kapasiteettia resurssien vaihteluun ja korkeaa 

sitoutumista tahtituotannon toteuttamiseen. Resurssitasojen vaihtelun aiheuttamia vai-

kutuksia voidaan vähentää aktiivisella ja yhteistoiminnallisella suunnittelulla. 

Tahtituotannon haaste tavanomaiseen tuotantoon nähden on aloittaa vaunut tarvepe-

rustaisesti tahtisuunnitelman mukaan. Mikäli tarveperustaisuudesta luovutaan ja työvai-

heet aloitetaan tavanomaisen tuotannon tavoin resurssiperusteisesti, ei tahtituotannolle 

ole enää edellytyksiä. Oikein toteutettu tahtituotanto johtaa väkisinkin resurssivaihtelui-

hin hyvästä tahtisuunnittelusta huolimatta, mikä vaatii urakoitsijoilta joustoa.  
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7. POHDINNAT 

7.1. Kohteen havainnot tahtituotannon teoriaan verrattuna 

Kohteen tahtituotannon käyttöönoton suora vertaaminen kirjallisuuteen on ongelmallista, 

koska tahtituotannon teoreettinen tausta ei ole yksiselitteinen. Akateemisissa piireissä 

on eriäviä näkemyksiä siitä, mitä tahtituotannolla tarkoitetaan (Binninger, et al., 2017; 

Dlouhy, et al., 2016; Frandson, et al., 2013). Saksalaisen mallin tutkijat ovat kritisoineet 

Kalifornian mallin jäävän liiaksi tahtisuunnittelun tasolle vailla tahtikontrollin prosessia tai 

ohjeistusta siitä, miten tahtituotantoa valvotaan ja kehitetään systemaattisesti. Kalifor-

nian mallia on kritisoitu lisäksi siksi, että siitä koetaan puuttuvan optimointi useiden ra-

kennusvaiheiden läpi (Dlouhy, et al., 2016, s. 14). Toisaalta Saksan mallissa ei korosteta 

yhteistoiminnallista suunnittelua ja jatkuvan parantamisen sallivaa iteratiivisuutta kuten 

Kalifornian mallissa, mikä kohteen havaintojen perusteella koettiin olevan avainase-

massa tahtisuunnittelun onnistumisessa. 

Kalifornian mallin tahtisuunnitteluprosessi on iteratiivinen ja lopputulos syntyy keskuste-

lun ja vuorovaikutuksen tuloksena, jolloin kokonaisuutta pyritään ymmärtämään parem-

min (Frandson & Tommelein, 2014). Kohteen valossa Kalifornian mallin hyödyiksi voi-

daan havaita muun muassa se, että malli sitoo sidosryhmät ja yhteistyökumppanit jo 

varhaisessa vaiheessa keskittymään oman työnsä yksityiskohtiin siten, että mahdolliset 

ongelmakohdat voidaan paikallistaa ajoissa. 

Saksan mallin kritiikki Kalifornian mallin puutteisiin tahtikontrolliin liittyen on mielestäni 

hieman yksiulotteista tulkintaa. On totta, että varsinainen tahtikontrollin ohjeistus puuttuu 

Frandsonin, et al., (2013) Kalifornian mallista, vaikka Kalifornian mallissa työn aikainen 

seuranta itsessään onkin otettu huomioon. Edellä mainittu kritisoinnin kohteena oleva 

artikkeli on useita vuosia vanha, kun vastaavasti Saksan mallin tahtituotantoon liittyviä 

konferenssijulkaisuja on ilmestynyt säännöllisin väliajoin. Toisaalta Kalifornian malli pai-

nottaa jatkuvaa oppimista siinä missä Saksan mallikin. Jatkuva oppiminen ei ole mah-

dollista ilman seurantaa ja puuttumista.  

Molempia tahtituotannon malleja sen sijaan yhdistää se, että niiden antamat tiedot ovat 

esitetty lyhyissä ja osin hajanaisissa konferenssijulkaisuissa. Näiden lähteiden perus-

teella on hankala saada aikaiseksi selkeää kokonaiskuvaa tahtituotannon malleista. Uu-

demmissa julkaisuissa ei myöskään kumota tai korjata aikaisempien tutkimusten perus-

teella tehtyjä havaintoja. (Keskiniva, et al., 2020, s. 10) 
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Saksan mallin mukainen lähestymiskulma on suoraviivaisempi ja siinä painotetaan tark-

kaa suunnittelutyötä.  Saksan mallissa tahtituotannon toteutus suunnitellaan etukäteen 

mahdollisimman tarkasti, kun taas Kalifornian mallissa suunnittelua tehdään jatkuvassa 

yhteistoiminnassa ja pyritään saamaan suurempia hyötyjä kuin pääurakoitsijalähtöisestä 

tahtisuunnittelusta. Kalifornian mallin mukaista näkökulmaa puoltaa kohteen havainnot, 

joiden mukaan urakoitsijoiden kanssa yhteistoiminnassa laadittu tahtisuunnitelma oli laa-

dultaan lähes poikkeuksetta parempi kuin tuotanto-organisaation yksin laatima alustava 

tahtisuunnitelma. 

Tahtituotantoon liittyvää akateemista keskustelua vielä huomattavasti värikkäämpiä ovat 

menetelmät, joilla tahtituotantoa sovelletaan todellisissa projekteissa. Esimerkiksi Am-

mattikorkeakoulu Arcadan opiskelija-asuntotyömaalle tehty tahtituotantosuunnitelma ei 

noudata tahtituotannon periaatteita samalla tahdilla etenevistä työvaiheista (Mölsä, 

2019). Tahtituotannon ja LBMS-menetelmään (Location based management system) 

metodologinen ero on temaattinen, mutta yksikäsitteinen. LBMS:ssä työt suoritetaan yh-

täjaksoisesti osalohkojen läpi ja samalla työvaiheet pyritään tahdistamaan toisiinsa mah-

dollisimman hyvin. Tahtituotannossa taas työvaiheet etenevät osalohkoissa samassa 

tahdissa ja työt keskeytetään työkohteessa, kun suunnitelman mukainen työsaavutus 

tahtialueella on täyttynyt. Töitä seuraavalla tahtialueella ei aloiteta ennen seuraavan tah-

din alkua (Seppänen, 2014; Kenley & Seppänen, 2010). 

Kohteen tahtituotannon malli muuttui mielenkiintoisella tavalla kohteen aikana. Kohteen 

tahtisuunnittelu aloitettiin Saksan mallin mukaisella tahtituotannolla, mutta lopullinen to-

teutus vastasi enemmän Kalifornian mallin mukaista tahtituotantoa. Syytä muutokseen 

ei voida yksiselitteisesti sanoa, koska mallin muutos tapahtui spontaanisti ja huomaa-

mattomasti. Todennäköisin syy tahtituotannon mallin vaihtumiseen oli kohteen tuotanto-

organisaation kokemattomuus tahtituotannossa. Kohteen tahtisuunnittelua aloittaessa 

Saksan malli valikoitui toimintamalliksi selkeytensä ja suoraviivaisuutensa vuoksi. Li-

säksi Saksan mallin tahtituotannon lähteitä oli enemmän saatavilla. Kohteen tahtisuun-

nittelua tehdessä tuntui luontevalta luottaa yhteistyössä sovittuihin käytäntöihin sekä 

konsensukseen, eikä niinkään yksipuolisten käskyjen sekä ohjeiden noudattamiseen. 

Toisaalta riittävän hyvää tahtisuunnitelmaa ei todennäköisesti olisi saatu tehtyä pelkäs-

tään tuotanto-organisaation voimin. Joonas Lehtovaara kommentoi vastaavanlaisia nä-

kemyksiä Rakennuslehden haastattelussa (Mölsä, 2020). Lehtovaara uskoo Kalifornian 

mallin mukaisen yhteistoiminnan tuottavan suomalaisessa rakentamisessa parempia tu-

loksia kuin hierarkia- ja pääurakoitsijalähtöinen Saksan malli. Suomalainen johtamiskult-

tuuri on matalahierarkkista ja epämuodollista kun taas hierarkkiseen johtamiseen suh-

taudutaan varauksellisesti ja se saattaa aiheuttaa passiivista vastustusta (Seeck, 2015). 
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Vastaavanlainen tahtituotannon mallin muutos voidaan havaita muutamissa muissakin 

case-kuvauksissa. Esimerkiksi Lehtovaaran, et al., (2019) tutkimuksessa mainitaan en-

nakkotietona kohteessa käytettäväksi Saksan mallin mukaista TPTC-menetelmää, mutta 

tahtisuunnitelman luonnissa voidaan selkeästi havaita käytettävän Kalifornian mallin mu-

kaista TTP-menetelmää. Saksan mallin mukainen tahtituotantosuunnittelu vaatii onnis-

tuakseen johdonmukaista ja selkeää näkemystä tahtituotannon kokonaisuudesta ja ke-

hitysaskeleista. Toimiva tahtikontrollin edellyttää lisäksi toimivaa hierarkiaa ja kuuliai-

suutta. Nämä vaatimukset saattavat osoittautua haasteelliseksi varsinkin tahtituotannon 

matalan osaamistason omaavilla organisaatioilla.  

Tietyissä olosuhteissa on hankkeen kokonaisaikataulu huomioon ottaen edullista poiketa 

tahtiajan mukaisesta etenemisestä. Tällainen työvaihe on esimerkiksi kevyiden välisei-

nien rankojen asennus ja työpuolen levytys siinä tapauksessa, että kohteen tahtialueiden 

lukumäärä on pienempi kuin vaunujen määrä ennen väliseinien tuplauksen aloittamista. 

Koska alakatto- ja väliseinäurakoitsija on yleensä sisävaiheen ensimmäinen urakoitsija, 

tahtiaikaa nopeampi työskentely ei vaikuta muiden työskentelyyn ja alakatto- ja välisei-

näurakoitsija voi jatkaa vaunusta toiseen keskeytyksittä. Jatkuvuuden kannalta on han-

kalaa, mikäli jonkin ammattiryhmän työt jatkuvat seuraavassa vaunussa ennen kuin 

edellisen vaunun työt on saatu päätökseen viimeisellä tahtialueella. Tällöin urakoitsijalta 

edellytetään kykyä säädellä työryhmien määrää kohteessa, joka ei varsinkaan pienille 

urakoitsijoille ole aina mahdollista. Molempia näistä edellä mainituista tilanteista pysty-

tään säätämään tahtiajan puolittamisella tai tyhjiä tahteja lisäämällä, mutta ratkaisu on 

usein tavalla tai toisella kompromissi. 

Useissa tutkimuksissa tai toteutuneissa kohteissa keskeisenä tahtituotantoon liitettävänä 

tunnuslukuna kuvataan sitä, kuinka pitkää tai lyhyttä tahtiaikaa kohteessa on käytetty. 

Tahtiajan pituus ei yksistään kerro kohteen tahtisuunnittelun tai toteutuksen 

suoritustasosta. Tahdin pituus ei esimerkiksi kerro kohteessa käytettyjen puskurien 

määrästä tai laadusta, jolloin näennäisen lyhyestä tahtiajasta huolimatta tahtialueiden 

välissä voi olla useitakin tyhjiä tahteja. Tahtiaika on lisäksi riippuvainen tahtialueiden 

toistettavuudesta, koosta ja siitä, mistä rakennuskohteesta tai -toimialasta on kyse. 

Akateemisissa lähteissä suositeltava tahtiajan pituus vaihtelee. Varhaisimmissa Saksan 

mallin tahtituotannon lähteissä suositellaan käytettäväksi noin viikon tahtiaikaa. Alle 

kahden työvuoron tahtiaikaa ei sen sijaan suositella (Binninger & Haghsheno, 2018, s. 

1135). Toisaalta työmäärältään suhteellisen kevyissä mutta suurta toistoa sisältävissä 

risteilijöiden hyttiremonteissa on käytetty jopa 15 minuutin tahtiaikaa (Heinonen & 

Seppänen, 2016). Teoriaa ja erityiskohteiden saamaa huomiota tärkeämpää on sovittaa 
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tahtiaika työmaan rajoitteita, työvaiheiden määrää, toimialaa ja suoritustasoa vastaavalle 

tasolle. 

Kohteen havainnot tukevat teoriaa, jonka mukaan tahtipaikkojen puolittaminen lyhentää 

rakentamisaikaa (Dlouhy, et al., 2019). Tahtisuunnitelman puskuria on mahdollista sää-

tää hankkeen aikana ilman työpakettien tai tahtialueiden muokkaamista. Rakennusajan 

lyhentyminen perustuu siihen, että aina kun kohteen tahtialue puolittuu, myös työaika 

puolittuu, jolloin työvaiheet voidaan aloittaa aikaisemmin. Kuvassa 35 havainnollistetaan 

puolittamiskertojen ja kokonaiskeston välistä suhdetta. Kun tahtialueiden koko on puoli-

tettu viisi kertaa, on läpimenoaika enää noin 15 % alkuperäisestä kestosta. (Dlouhy, et 

al., 2019) 

 

Kuva 35. Eräkoon puolittamisen vaikutus tarkastettaviin kohteisiin (Dlouhy, et al., 2019) 

Käytännössä eräkoon puolittaminen vaikuttaa kuitenkin valvontatarpeen kasvuun. Val-

vonnan ja kontrollin tarve kasvaa samassa suhteessa, kun eräkoko pienenee (Dlouhy, 

et al., 2019). Nämä kaksi tekijää asettavat leikkauspisteen, jonka jälkeen lohkojen jaka-

misella on laskeva rajahyöty. Kohteessa tämä rajapiste tarkoittaisi käytännössä kerrok-

sen jakamista seitsemään tahtialueeseen, jolloin kohteessa työskenneltäisiin miltei kai-

kissa asunnoissa koko ajan. Kohteen sisävaiheen kokonaisrakentamisaika olisi tällöin 

työntekijäresursseja juurikaan lisäämättä noin kaksi ja puoli kuukautta nykyisen yhdek-

sän ja puolen kuukauden sijaan. Potentiaali on valtava. 

Kohteessa ilmenneiden ongelmien suurin yksittäinen juurisyy oli puutteellinen viestintä. 

Kohteessa havaittiin riskiksi viestinnän rajapinnat, jolloin haasteena on saada viesti pe-

rille suorittavan työn tekijöille. Niin ikään Kalifornian mallissa työntekijöille viestimistä pi-

detään tahtituotannon suurimpana haasteena (Frandson, et al., 2013, s. 535). Digitaali-

sesta aikataulusovelluksesta saatiin kohteessa merkittävää hyötyä. Aikataulusovelluk-

sen avulla tietoa pystyttiin jakamaan työmaan kesken ja lisäämään työmaatilanteen lä-

pinäkyvyyttä. Digitaalisten työkalujen käyttöä tahtituotannon johtamisessa ja viestin-

nässä pidetäänkin suositeltavana (Keskiniva, et al., 2020, s. 16; Keskiniva, et al., 2021). 
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Digitaalisten työkalujen käyttämättömyys johtaa helposti huonoon ja dokumentoimatto-

maan tahtikontrolliin. Ilman systemaattista ja luotettavaa seurantatietoa case-kohteiden 

tahtituotannon toteuman arviointi on usein vaikeaa. Tahtituotannon case-kuvauksissa 

systemaattinen ja luotettava tahtiaikataulun seurannan puuttuminen tai tulkinnanvarai-

suus on valitettavan yleinen puute. Hyvin dokumentoitu ja luotettava seuranta-aikataulu 

mahdollistaa yksittäisten hankkeiden tai toimijoiden rajat ylittävän tahtituotannon kehit-

tämisen (Keskiniva, et al., 2021). Systemaattinen ja luotettava seuranta on valitettavasti 

myös tämän tutkimuksen puute. 

7.2. Kehitysportaat tahtituotannon käyttöönotossa 

Tahtisuunnitelman tarkkuustasolla tai laajuudella ei ole ohjaavaa vaikutusta työmaan 

toteutuksessa, mikäli se ei vastaa työmaan osaamistasoa ja sitoutumista. Mikäli 

tahtituotannossa otetaan liian isoja kehitysloikkia työmaaorganisaation osaamistasoon 

nähden, vaarana on vakavat häiriöt tuotannon hallinnassa. Näiden seikkojen vuoksi on 

erittäin tärkeää edetä sopivin kehitysaskelin organisaation osaamistason mukaan.  

Muutosjohtamisen prosessi oli tahtituotannon käyttöönoton hankalin osa-alue. Vaikka 

tahtituotannon malleissa esitetään  melko  yksiselitteisesti tahtisuunnittelun eri vaiheet ja 

tahtikontrolli, puuttuu malleista lähes kokonaan inhimillisen muutosjohtamisprosessin 

kehityskulku.  

Toisen haasteen muutosjohtamisessa muodostaa muutoksen johtaminen itsessään. 

Muutoksen johtaminen vaatii suotuisten olosuhteiden lisäksi huomattavan määrän 

vetovastuussa olevien henkilöiden sisäistä motivaatiota ja uupumatonta työskentelyä. 

Oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta on usein melko samantekevää, onko 

tavoitteissa onnistuttu vai ei, kunhan taustalla vaikuttavat juurisyyt ymmärretään ja niiden 

avulla toimintaa muutetaan  mahdollistamaan onnistuminen jatkossa (Grant, 2017). 

Tavoitteiden saavuttaminen on kuitenkin ehdoton edellytys seuraavalle kehitystasolle 

siirryttäessä. Vastaavalla tavalla tahtituotannon perimmäinen tarkoitus tulee aina olla 

tahtisuunnitelman mukainen toteutus.  

Tämän tutkimuksen aikana laadittiin useita eri versioita kehitysaskeleista, joiden mukaan 

tahtituotannon käyttöönotto etenee vaihe vaiheelta. Kuvassa 36 on esitetty ne  

kehitysaskeleet, jotka havaittiin kohteessa toimiviksi.  

Askel ensimmäiselle kehitystasolle otetaan tehtäessä päätös tahtituotannon 

käyttöönotosta. Mitä aikaisemmin päätös tehdään, sitä parempi. Ensimmäisellä 

askeleella määritetään työmaaorganisaation kesken tavoitteet, joiden saavuttamiseen 
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kaikkien osapuolien toiminta tähtää. Ensimmäisen kehitysaskeleen tahtituotannon 

valmisteluun kuuluu työjärjestyskaavion laatiminen sekä työvaiheiden menekkien ja 

kestojen laskeminen. Lisäksi määritetään selkeät rajat ja toimintapuitteet sekä 

valmistellaan urakkasopimuksiin kirjattavat vaatimukset.  

 

 

Kuva 36. Kohteessa toimivaksi havaitut kehitysaskeleet tahtituotannon käyttöönottoon 

Alustavaan tahtisuunnitelmaan on tärkeää sisällyttää kaikkien työmaan toiminnallisten 

alueiden tahtisuunnittelu, koska tahtituotannon onnistunut käyttöönotto vaatii 

kokonaisuuden koordinointia (Keskiniva, et al., 2020, s. 16). Kaikki kehitysaskeleen 

tehtävät tulee olla tehty ennen seuraavan kehitysaskelen ottamista. 

Toisen askeleen tehtäviin kuuluu jalkauttaa tahtituotanto koskemaan kaikkia työmaan 

osapuolia. Tässä vaiheessa tarkennetaan yhdessä työjärjestys, jalkautetaan 

aikataulutyöpajojen toimintakulttuuri ja päivittäisen aikataulun seurantatapa sekä 

päätetään tahtialueet ja -aika yhdessä eri osapuolien kanssa. Tahtisuunnitelman 

mukaiseen työn toteuman dokumentointiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota 

(Keskiniva, et al., 2021). 

Kolmas askel voidaan ottaa, kun toisen askeleen toiminta on riittävän vakiintunutta. 

Kolmannen askeleen jälkeen alkaa vaihe, jossa tahtisuunnitelman puskureita pyritään 
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vähentämään eräkokoa puolittamalla. Eräkoon puolittaminen vaikeuttaa toimintaa ja 

vaatii entistä parempien menetelmien käyttöönottoa, jotta tuotanto vastaisi 

tahtisuunnitelmaa ja vaihtelu pysyisi hallinnassa.  

Kun työmaan hallinta on taas riittävän hyvällä tasolla, toistetaan eräkoon puolittaminen. 

Kolmatta askelta toistetaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Samalla toisesta ja 

kolmannesta askeleista saatuja oppeja viedään jatkuvasti seuraviin suunnitteilla oleviin 

hankkeisiin, jotta niissä voitaisiin tehdä tahtituotantoa edistäviä parannuksia. 

7.3. Tulosten luotettavuus ja yleistettävyys 

Toimintatutkimuksen luonteeseen kuuluu subjektiivisuus. Subjektiivisuuden vuoksi toi-

mintatutkimuksessa tunnistetaan riskiksi tilanne, jossa tutkijan omat näkemykset saatta-

vat vaikuttavaa hänen tekemään havainnointiin tai näkökulmiin. Vaikka tutkimuskohde 

oli osa tutkijan omaa organisaatiota, tämän tutkimuksen ainoa ja tärkein tavoite oli pe-

rehtyä tahtituotannon käyttöön ja tunnistaa aidosti siihen liittyvät ongelmat. Mitä enem-

män kohteen aikana havaittiin ongelmia ja haasteita, sitä enemmän tarjoutui mahdolli-

suuksia oppimiseen.  

Tutkimuksen tekijällä ei ollut mitään ulkoisia kannustimia, jotka olisivat olleet riippuvaisia 

kohteen tahtituotannon onnistumisesta. Sen sijaan tutkijalla oli kannusteita suorittaa 

tämä tutkimus mahdollisimman laadukkaasti, joka edellyttää objektiivisuutta ja rehelli-

syyttä.  

Tämän tutkimuksen haastattelut perustuivat monipuoliseen ja kohteen kokoluokka huo-

mioon ottaen riittävän laajaan otokseen. Otoksen puutteena voidaan nähdä se, että 

haastattelut eivät koskettaneet työntekijätasoa. Tämä on perusteltua siksi, että työnteki-

jätasolla ei katsottu olevan riittävää näkemystä kohteen aikataulu- tai kustannusvaiku-

tuksista. Haastattelujen luotettavuutta arvioitaessa tulee huomioida tutkimuksen tekijän 

ja haastateltavien välinen suhde. Haastateltavat urakoitsijat olivat tutkimuksen tekijän 

kanssa tilaaja-urakoitsija -suhteessa ja työmaaorganisaation jäsenet esimies-alaissuh-

teessa, mikä saattaa johtaa kommenttien positiivissävytteisyyteen. Toisaalta haastatte-

lujen tuloksia tukevat tutkimuksen tekijän omat havainnot kohteesta.  

Tämän tutkimuksen näkemykset koskevat yksittäistä case-kohdetta, eikä havaintoja 

voida sellaisenaan yleistää. Kohteessa tutkimusrajaus käsitti yhden osalohkon koh-

teesta, jolloin tämän tutkimuksen ulkopuolelle jäivät ne havainnot ja kehitystoimet, jotka 

toteutettiin tämän tutkimuksen päätyttyä.  
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Kirjallisuuskatsauksen lähteet ovat tahtituotannon teorian osalta pääosin kansainvälisiä 

2010-luvulla julkaistuja tieteellisiä artikkeleita. Tahtituotantoon liittyvien julkaisujen 

määrä on suhteellisen suppea, jolloin yksittäisten tutkijoiden tai tutkijaryhmien laatimien 

lähteiden osuus korostuu. Lisäksi lähdekirjallisuudessa on tutkimusaukkoja ja tulkinnan-

varaisuutta. Tahtituotantoon liittyvät lähteet ovat pääosin IGLC-seminaarien eli kansain-

välisten Lean Construction -seminaarien konferenssijulkaisuja. Englanninkielisten käsit-

teiden käännöksissä on pyritty käyttämään yleisesti käytössä olevia suomenkielisiä vas-

tineita. Lean-teorian osalta lähteenä on käytetty yleisesti tunnustettua lähdekirjallisuutta. 

Last Planner -teoriassa lähteenä on käytetty pääosin menetelmän kehittäjien englannin-

kielisiä lähteitä sekä suomenkielistä koulutusmateriaalia. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

8.1. Tutkimustavoitteiden saavuttaminen 

Tutkimusongelmana oli selvittää tahtituotannon käyttöönoton onnistumista asuntoraken-

nushankkeessa, jossa osapuolilla ei ollut aikaisempaa kokemusta tahtituotannosta. Tut-

kimusongelman pohjalta asetettiin tavoitteeksi ottaa tahtituotantomenetelmä käyttöön 

kohteessa. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia vaikutuksia tahtituotannon käyttöönotolla 

oli kohteen onnistumiseen yleisellä tasolla sekä miten tahtituotannon käyttöönotto koet-

tiin. Tutkimus toteutettiin toimintatutkimusmenetelmällä. Tahtituotantoa käyttöönotetta-

essa kohteessa tehtiin useita interventioita, joilla pyrittiin parantamaan kohteen tahti-

suunnitelman laatua ja aikataulussa pysymistä. 

Tämä tutkimus vastasi tutkimusongelmaan ja tutkimustavoitteisiin kiitettävästi. Tahtituo-

tanto otettiin kohteessa käyttöön olennaisena osana tuotannonjohtamista. Tuotanto-or-

ganisaatiolla oli suuri sisäinen motivaatio tahtituotantomenetelmän käyttöön ja kehittä-

miseen. Tahtisuunnittelu tehtiin yhteistoiminnallisesti eri osapuolien kesken ja lopulta to-

teutus vastasi tahtisuunnitelmaa pääosin hyvin ja toteutui tuotanto-organisaation omia 

odotuksia paremmin. Erityisesti kohteen loppuvaiheessa havaittiin vaihtelun määrän ole-

van tahtiaikaan suhteutettuna vähäistä, mikä mahdollisti tahtiajan puolittamisen kohteen 

tutkimusrajauksen ulkopuolisissa lohkoissa. Tahtisuunnittelun piiriin kuuluivat kohteessa 

asunnot ja porrashuone. 

Tahtituotantomenetelmän vaikutukset hankkeessa olivat pääosin positiivisia. Tahtituo-

tannon avulla hankkeen kokonaiskestoa saatiin lyhennettyä useita viikkoja ja suhteelli-

sesti sisävaiheen aikataulu lyheni noin 30 %. Urakoitsijoiden ja työmaaorganisaation 

haastattelujen perusteella tahtituotannolla koettiin olevan positiivisia vaikutuksia laadun, 

työn kuormittavuuden, työmaan ilmapiirin sekä työturvallisuuden kannalta. Pääurakoitsi-

jalle tahtituotannolla oli taloudellisesti suotuisia vaikutuksia. Urakoitsijat arvelivat tahti-

tuotannon taloudellisen vaikutuksen kohteessa olevan joko suotuisa tai vähintäänkin 

neutraali.  

Tutkimuksen tuloksena syntyi useita konkreettisia tahtituotannon soveltamiseen liittyviä 

kehitysehdotuksia. Kohteessa havaittiin hyviä käytäntöjä sekä suunnittelun että toteutuk-

sen osalta. Konkreettinen tutkimuksen lopputulos rakennusliikkeen näkökulmasta oli on-

nistunut tahtituotantopilotointi sekä rakennusliikkeen sisäiseen käyttöön tarkoitettu ohje 

tahtituotannon soveltamisesta tulevissa hankkeissa. 
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Tutkimuksen keskeinen havainto oli, että tuotanto-organisaation tahtituotannon osaa-

mistaso ja tahtisuunnitelman haastavuus tulee sovittaa vastaamaan toisiaan. Tuotanto-

organisaation osaamistason karttuessa tahtisuunnitelman vaikeustasoa on mahdollista 

nostaa tahtialueet ja -aika puolittamalla. 

Tutkimuksen toinen keskeinen havainto oli, että tahtituotannon käyttöönotto on viime kä-

dessä muutoksen johtamista ja siinä tulee edetä vaiheittain. Osaamistasoon nähden liian 

aikaisessa vaiheessa käyttöönotetut kehittyneet työkalut ja toimintatavat eivät edistä toi-

mintaa, elleivät muut tahtituotannon osa-alueet ole vastaavalla kehitystasolla. Toisaalta 

tiettyjen toimintatapojen ja työkalujen käyttöönotto on edellytys toiminnan kehittymiselle.  

8.2. Jatkotutkimuskohteet 

Tämän tutkimuksen tiimoilta mielenkiintoiseksi jatkotutkimuksen aiheeksi muodostui tah-

tituotannon käyttöönoton kehitysaskeleiden tarkempi määrittäminen ihmisten johtamisen 

ja muutosjohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksen aikana laadittiin kehitysaskeleet tahti-

tuotantomenetelmän käyttöönottoon yksin tutkimuskohteen perusteella. Kuitenkin muu-

tamissa muissakin kohteissa, joissa tahtituotanto otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa 

ilman osapuolien aikaisempaa kokemusta tai työmaaorganisaation kokemus tahtituotan-

nosta on melko vähäinen, on havaittavissa useita samankaltaisuuksia (Keskiniva, et al., 

2020; Keskiniva, et al., 2021; Pokela, 2019; Laine, 2020). 

Kehitysaskeleiden ja motivaatiotekijöiden selkeä määrittely voisi helpottaa tahtituotan-

non laajempaa käyttöönottoa tulevaisuudessa läpi toimialan.  
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10. LIITTEET 
 

Liite 1. Teemahaastattelun kysymykset 

 

‐ Millaisia odotuksia sinulla oli käyttöönottoon liittyen? 
o Mitä halusit tahtituotannolla saavuttaa? 
o Millaisia tavoitteita asetit työlle ja miten niihin suhteessa onnistuttiin? 

‐ Millaisia ajatuksia tahtituotanto herätti? 
‐ Mitä tahtituotanto vaatii johtamiselta? 
‐ Mitkä asiat tahtituotannon käyttöönotossa onnistuivat? 
‐ Millaisia haasteita tai ongelmia havaitsin kohteen tahtituotantoon liittyen? 

o Mitä tuotannon suunnittelussa olisi voitu tehdä paremmin? 
o Miten ongelmia käsitellään organisaatiossa ja miten ongelmat ratkaistaan? 
o Miten jatkossa parannetaan? 

‐ Miten tahtituotanto vaikutti talouteen 
o Urakoitsijat lisäksi: Mikä vaikutus tahtituotannolla on urakkaa tarjottaessa? 

‐ Miten tahtituotanto vaikutti työmaan laatuun? 
o Mitkä seikat kokemukseen vaikuttivat? 

‐ Miten tahtituotanto vaikutti kohteen työmäärään sinun tai muiden osalta? 
o Mitkä seikat kokemukseen vaikuttivat? 

‐ Oliko kohteessa kiireen tuntua tahtituotannosta johtuen? 
o Mitkä seikat kokemukseen vaikuttivat? 

‐ Miten koit tahtituotannon vaikuttavan työmaan työturvallisuuteen? 
o Mitkä seikat kokemukseen vaikuttivat? 

‐ Miten koit tahtituotannon vaikuttavan työmaan ilmapiiriin? 
o Mitkä seikat kokemukseen vaikuttivat? 

‐ Miten hyvin toteutus vastasi tahtisuunnitelmaa? 
o Missä oli poikkeamia? 
o Millaisia poikkeamat olivat ja mistä ne johtuivat? 

‐ Motivointi 
o Mitkä seikat motivoivat sinua tahtituotantoon 
o Ulkoiset motivaatiotekijät: 

 Työmaaorganisaatio: miten koet tulospalkkion vaikuttavat 
 Urakoitsijat: Muistatko kohteen sakolliset välitavoitteet? Miten koit ne? 

‐ Miten logistiikka työmaalla hoidettiin ja miten se vaikuttaa tahtituotantoon? 
o Käytettiinkö logistiikka ja miksi kyllä / ei? 

‐ Miten koulutusta oli 
o Oliko koulutusta riittävästi 
o Millaista koulutusta olisit kaivannut?  

‐ Aikataulutyöpajat ja tahtisuunnittelu 
o Olisitko tiennyt muiden urakoitsijoiden työvaiheet ja niiden sisällön 
o Oliko aina selvää kaikki, mitä sovittiin? 
o Huomioitiin urakoitsijoita tarpeeksi aikataulusuunnittelussa, tuliko tunne pakot-

tamisesta? 
o Miten aikatauluun voitaisiin sitouttaa paremmin? 

 


