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Alihankintojen rooli rakennusalalla on kasvanut jatkuvasti ja alihankintojen onnistunut ohjaus 
vaatii selkeitä sopimuksia. Uutena tuotantomallina rakennusalalle tullut tahtituotanto vaatii aiem-
paa tarkempia ohjauksen ja valvonnan työkaluja, jotta tahdissa pysytään. Tällä hetkellä alihan-
kintasopimukset eivät sitouta alihankkijoita noudattamaan tahtituotantoa riittävän tarkasti. 
Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää mitä lähtötietoja onnistunut alihankinta tahtituotan-

tohankkeessa tarvitsee ja miten tahtituotanto otetaan huomioon alihankintojen tekemisessä. Li-
säksi selvitettiin, millaisia ohjauskeinoja sopimuksien tulee tarjota tahtituotannon ohjaukseen ja 
miten alihankintaprosessin aikana voidaan lisätä osapuolten välistä sitoutumista. Myös alihankin-
tojen sopimusmalleihin etsittiin uusia tapoja. 
Tutkimus toteutettiin aineisto- ja haastattelututkimuksena. Kirjallisuuskatsauksen lisäksi ai-

neistoa kerättiin viideltä Skanska Talonrakennus Oy:n toimitilahankkeelta. Hankkeisiin osallistu-
neita haastateltiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavina oli pääura-
koitsijan puolelta pääasiassa tuotantoon ja hankintaan osallistuneita henkilöitä. Lisäksi haastatel-
tiin muutamia alihankkijoiden edustajia. 
Haastattelututkimuksen ja työmailta saatujen aineistojen perusteella havaittiin, ettei hankkei-

den alihankintojen valmistelussa ja alihankintasopimuksissa yleisesti huomioitu tahtituotantoa. 
Tulevaisuudessa tahtituotannon hyödyntäminen tulisi päättää ennen hankkeen käynnistämistä, 
jolloin hankkeen valmistelut pystytään suunnittelemaan tahtituotannon mukaisesti. Alihankintojen 
valmisteluun työssä muodostettiin malli, jonka avulla tahtituotanto voidaan ottaa huomioon. 
Neuvotteluvaiheessa havaittiin hyväksi käytännöksi, että hankittava työ pilkottiin tahtituotan-

non mukaisiin osiin ja sen eteneminen käytiin yhdessä läpi. Lisäksi tuotannonohjausta varten eh-
dotettiin etukäteen valmisteltavaksi lisäliite, jossa otetaan huomioon tahtituotannon asettamat 
vaatimukset. Yhtenä tärkeänä asiana nousi esiin päivittäisohjauksen läpikäyminen ja alihankki-
jalta oikeiden ihmisten sitouttaminen osaksi päivittäisohjaamista. Lisäksi hyvänä ohjauskeinona 
sopimuksissa maksuerätaulukkojen tulisi noudattaa tahtituotannon mukaisia alueita ja etenemis-
järjestyksiä. Tahtituotannon huomioimiseksi alihankintaprosessissa ja tehokkaampien ohjauskei-
nojen mahdollistamiseksi sopimuksiin, työn tuloksena luotiin kaksi toisiaan täydentävää listaa, 
joita voi hyödyntää alihankintasopimusten teossa. 
Haastatteluissa pohdittiin, että tahtituotannolla toteutettavan hankkeen hankinnat voisivat olla 

tulevaisuudessa enemmän kumppanuuksiin ja yhteistoimintaa pohjautuvia, mutta sellaisista ali-
hankintamalleista on vielä toistaiseksi vähän kokemusta. 
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ABSTRACT 
Juho Mäkelä: Subcontracting process to serve takt production in a business premises project 
Master of Science Thesis 
Tampere University 
Master’s Degree Programme in Civil Engineering 
April 2021 
Examiners: Professor Arto Saari & Doctoral Student Pekka Kujansuu 
 

The role of subcontracting in the construction industry has grown steadily and the successful 
management of subcontracting requires clear contracts. Takt production, which has entered the 
construction industry as a new production model, requires more precise control and monitoring 
tools than before to keep production on schedule. At this time, subcontracting agreements do not 
oblige subcontractors to adhere to takt production with sufficient accuracy. 
This dissertation aimed to find out what input data a successful subcontractor needs in a takt 

production project and how takt production is taken into account in subcontracting. Also, it was 
investigated what kind of control instruments the agreements should provide to takt production 
control and how the commitment between the parties can be increased during the subcontracting 
process. New ways of subcontracting contract models were also sought. 
The study was conducted as a material and interview study. In addition to the literature review, 

the material was collected from five Skanska Talonrakennus Oy business premises projects. Par-
ticipants in the projects were interviewed through semi-structured thematic interviews. The inter-
viewees from the main contractor were mainly persons involved in production and procurement. 
Also, a few representatives of subcontractors were interviewed. 
Based on the interview study and the data received from the construction sites, it was found 

that takt production was not generally taken into account in the preparation of project subcon-
tracts. In the future, the utilization of takt production must be decided before the start of the project, 
so that allowing project preparations to be planned according to the takt production. In preparation 
for subcontracting, a model was developed in the work that can be used to take takt production 
into account. 
During the negotiation phase it was good practice that the subcontractor's work phase was 

divided into parts according to the takt production and its progress was reviewed together. Also, 
for production control, it was proposed to prepare an additional appendix in advance, which takes 
into account the requirements set by takt production. One important issue was going through day-
to-day management and engaging the right people from the subcontractor into day-to-day man-
agement. Also, as good control tool in contracts, payment installment table should follow areas 
and sequences of takt production. To take takt production into account in the subcontracting pro-
cess and to allow for more effective tools on contracts, the work resulted in the creation of two 
complementary lists that can be utilized in subcontracting. 
The interviews discussed that the procurement of a project with takt production could be more 

based on partnerships and co-operation in the future, but there is still little experience with such 
subcontracting models. 
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1. JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämän vuosituhannen ajan rakennusalan työn tuottavuus on pysynyt paikallaan. Raken-

nusala eroaakin lähes kaikista muista teollisuus- ja palvelusektoreista olemattomalla 

tuottavuuden kehityksellään. Samaan aikaan mediassa kritisoidaan rakennusalaa hei-

kosta laadusta, pettävistä aikatauluista ja kalliista hinnoista. (Ahonen et al. 2020, s. 44) 

Tuottavuushaasteeseen vaikuttaa erityisesti alalla esiintyvä runsas hukka. Hukkaan ja 

muihin tuottavuushaasteisiin voidaan etsiä ratkaisuja lean-ajattelua noudattavilla raken-

tamiseen soveltuvilla työkaluilla. (Merikallio & Haapasalo 2009, s. 4) Tässä tutkimuk-

sessa lean-menetelmistä tutustutaan tahtituotantoon ja tahtituotannon vaikutuksiin ali-

hankintasopimuksissa. Diplomityön toimeksiantaja on tunnistanut tahtituotannolla toteu-

tetuissa kohteissaan pullonkaulaksi alihankintasopimukset, joilla ei ole onnistuttu sitout-

tamaan aliurakoitsijoita tahtituotannon vaatimuksiin. 

Hankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista kasvaa jatkuvasti. Onnistuneilla 

hankinnoilla on merkittävä vaikutus hankkeen taloudelliseen ja ajalliseen onnistumiseen, 

sillä rakennusalan alihankintasopimukset ovat tyypillisesti 60–80 prosenttia hankkeen 

kokonaiskustannuksista. (Junnonen & Kankainen 2012, s. 5) Hankintojen osuuden kas-

vaessa ja uusien tuotantomenetelmien kehittyessä tarvitaan tehokkaampia keinoja ali-

hankintojen toteuttamiseksi. Tässä työssä pyritään löytämään hyviä tapoja tahtituotan-

tokohteen alihankintasopimuksiin. Lehtovaara et al. (2019) kirjoittamassa Tahti suunnit-

telussa ja tuotannossa loppuraportissa havaittiin, että aliurakoitsijoiden sitouttamisessa 

tahtituotantoon oli erityisesti haasteita resurssien, logistiikan, kommunikoinnin ja kannus-

timien näkökulmasta. Junnosen ja Kankaisen (2012, s. 67) mukaan alihankintojen oh-

jaus ja valvonta pohjautuu sopimuksen sisältöön ja vain sopimukseen kirjattuja asioita 

voidaan vaatia. Tämä lisää sopimuksen sisällön tärkeyttä uuteen menetelmään pohjau-

tuvissa tuotantomalleissa. Onnistuneen tahtituotannon elementtejä on esitettynä ku-

vassa 1. 
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Kuva 1.  Onnistunut tahtituotanto (Ronkainen 2020). 

Ronkaisen (2020) esittämissä elementeissä on havaittavissa myös hankinnat ja sopi-

mukset sekä niiden riippuvuus muista onnistuneen tahtituotannon elementeistä. Pokelan 

(2019) diplomityössä tutkittiin alihankintasopimuksia ja päivittäisohjaamista tahtituotan-

nolla toteutetussa kohteessa. Tutkimuksen perusteella yhdeksi haasteeksi muodostui 

aliurakoitsijoiden sitouttaminen projektin vaatimuksiin ja sopimuksiin. (Pokela 2019) Si-

touttamisen keinoja diplomityössään on tutkinut Kruus (2019), tavoitteenaan selvittää 

millä hankinnan keinoilla voidaan vaikuttaa aliurakoitsijoiden sitoutumiseen ja aliurakoit-

sijasuhteeseen. Työssä esitetään sitouttamisen keinoksi yhteistoiminnallisia hankinta-

malleja sekä parempaan työnsuunnittelua jo tarjouspyyntövaiheessa perinteisiin hankin-

tamalleihin. (Kruus 2019) 

Tahtituotannolla toteutettava kohde luo vaatimuksia tuotannon valvomiselle ja ohjaami-

selle. Jotta työmaa voi pysyä tahdissa, tarvitsee se työkalut alihankintojen ohjaamiseen. 

Näitä työkaluja työmaan käyttöön tarjoaa alihankintasopimukset. Alihankintojen onnistu-

minen on riippuvaista yhteistyössä tuotannon ja suunnittelun ohjauksen kanssa tuote-

tuista lähtötiedoista ja suunnitelmien laadusta. Yksi hankintaan tarvittavista lähtötie-

doista on alustava tahtisuunnittelu. Tahtisuunnitteluun Frandson et al. (2013) tunnistivat 

tutkimuksessaan kuusivaihetta, joiden avulla tahtiaika voidaan määrittää. Vaiheet olivat 

kerätty tieto, määritetyt työskentelyalueet, työjärjestys, yksittäisten tehtävien kesto, tasa-

painotus ja luotu tuotantosuunnitelma. (Frandson et al. 2013) Perusteellisten lähtötieto-

jen avulla hankinnan on helpompi tehdä alihankintasopimukset, jotka tarjoavat laaduk-

kaat työkalut aliurakoitsijoiden ohjaamiseen ja sitouttamiseen. 

Tahtisuunnittelu
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sopimukset
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tahti-
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tuotannon 
integrointi

Lähtien 
testauksesta ja 
käyttöönotosta

Päivittäis-
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Edellytysten 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää hankinnan näkökulmaa korostaen, miten ali-

hankintasopimuksissa ja alihankintaprosessissa tulee ottaa huomioon työmaan toteutta-

minen tahtituotannolla. Tutkimuksessa keskitytään diplomityön toimeksiantajan toimitila-

hankkeiden alihankintoihin. Tutkimuksessa on mukana viisi hanketta, joissa on hyödyn-

netty tahtituotantoa. Alihankintasopimuksia tutkitaan pääasiassa pääurakoitsijan näkö-

kulmasta. Lisäksi alihankintasopimuksissa keskitytään enemmän aliurakoihin. 

Alihankintaprosessin kuvauksessa ja alihankintasopimuksissa keskitytään Suomessa 

käytössä oleviin hankintamalleihin. Työssä pyritään löytämään myös yhteistoiminnallisia 

ja tahtituotantoon soveltuvia sopimusmalleja Suomesta sekä kansainvälisiltä markki-

noilta mahdollista kehitystyötä varten. Alihankintasopimuksissa käydään läpi tuotannon-

ohjauksen kannalta keskeisimmät sisällöt. 

Lean-menetelmistä työssä keskitytään tahtituotantoon sekä tahtituotantoa tukeviin me-

netelmiin, kuten Just-In-Time -malliin (JIT) ja virtauttamiseen. Työssä perehdytään myös 

suunnittelun ohjaukseen tahdilla ja pohditaan sen vaikutusta alihankintoihin. 

Diplomityön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten alihankintasopimuksissa huomioidaan kohteen toteuttaminen tahtituotan-
nolla? 

2. Mitä keinoja alihankintasopimus tarjoaa hankkeen tahtiohjaukseen? 
3. Mitä lähtötietoja onnistunut hankinta vaatii tahtituotannolla toteutettavassa hank-

keessa? 
4. Mitä rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista (YSE 1998) poikkeavia alihan-

kintasopimusmalleja kannattaa hyödyntää tahtituotannolla toteutettavissa koh-
teissa? 

Työn tavoitteena on muodostaa tahtituotannolla toteutettaviin hankkeisiin kehitetty ali-

hankinnan prosessikuvaus, jossa käydään läpi vaiheittain työssä tunnistetut, tahtituotan-

non kannalta kriittiset aiheet. Prosessikuvausta seuraamalla suunnittelun ohjauksen, 

tuotannon ja hankinnan yhteistyö saadaan toimivaksi ja alihankintasopimukset mahdol-

listavat alihankkijoiden ohjauksen ja sitouttamisen. 

1.3 Tutkimuksen toteutus ja menetelmät 

Työ toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen tutkimuksen 

lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen tutkiminen mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Pyrkimyksenä on löytää ja paljastaa tutkittavasta aiheesta tosiasiat 

(Hirsjärvi et al. 2009 s. 161). Työssä hyödynnettäviä kvalitatiivisen tutkimuksen piirteitä 

ovat tiedon kerääminen todellisista tilanteista, ihmisten hyödyntäminen tiedonkeruun 
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instrumenttina, teemahaastattelujen hyödyntäminen, dokumenttien analyysit ja tarkoi-

tuksen mukaisesti valittu kohdejoukko (Bogdan & Biklen 1982 s. 39–48; Patton 1983 s. 

40–41; Borg & Gall 1989 s. 385–387; Maykut & Morehouse 1994 s.43–47; Silverman 

1994 s. 23–29; Hirsjärvi et al. 2009 s. 164). Tutkimuksen teemahaastatteluihin valittiin 

osallistujat hyödyntäen toimeksiantajayrityksen tietotaitoa ja osaamista omasta organi-

saatiostaan. Haastattelumuodoksi valikoitui teemahaastattelu. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2008 s. 48) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, jossa aihepiirit 

ovat kaikille samat. Haastatteluiden teemojen tässä tutkimuksessa ovat alihankintasopi-

musten valmistelu ja alihankintasopimusten tekeminen. Muita käsiteltäviä teemoja ovat 

alihankintojen ohjaus, osapuolten sitouttaminen ja kehitysideat alihankintamalleihin. 

Ennen haastatteluiden toteuttamista työssä tehtiin kirjallisuustutkimus. Kirjallisuustutki-

muksessa syvennytään alihankintaprosessiin Suomessa, logistiikkaan, sitouttamisen 

keinoihin ja hankinnan häiriöihin sekä uusiin alihankintasopimusmenetelmiin. Kirjalli-

suuskatsauksen toisessa osassa perehdytään lean-menetelmiin ja erityisesti tahtituotan-

toon. Lisäksi tutustutaan Last Planner -systeemiin ja suunnittelun ohjaukseen tahtituo-

tannolla. Kirjallisuustutkimuksen lisäksi tutkimukseen valittujen työmaiden dokumentteja 

havainnoidaan. Dokumenteista tutustutaan erityisesti hankinnan lähtötietoihin, kuten 

alustavaan tahtiaikatauluun ja resursseihin sekä tahtialueiden jakoon. Lisäksi tutustu-

taan tarjouspyyntöihin ja alihankintojen neuvottelumateriaaleihin sekä sopimuksien si-

sältöihin. Lopuksi käydään läpi alihankintojen ohjauksesta dokumentoidut tiedostot, ku-

ten eri palaverien pöytäkirjat. Kirjallisuustutkimuksen ja tapaustutkimuksen työmaiden 

dokumenttien pohjalta muodostetaan teemahaastatteluiden teemat. Teemahaastattelui-

den tuloksia verrataan työn lopussa kirjallisuustutkimuksesta saatuihin tuloksiin haastat-

teluiden aihepiirien mukaisesti. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimuksen rakenne on Tampereen yliopiston opinnäytetyöpohjan mukainen. Tutki-

muksen aluksi määriteltiin diplomityön toimeksiantajayrityksen kanssa työn tavoitteet. 

Tavoitteiden pohjalta laadittiin johdantokappaleessa varsinaiset tutkimuskysymykset 

sekä tutkimusmenetelmät. Tutkimus muodostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiriaosuu-

desta. 

Tutkimuksen toisessa luvussa on esiteltynä kirjallisuuskatsaus. Kirjallisuuskatsaus on 

jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä osassa esitellään rakennusalan alihankin-

taa. Alihankinnasta käsitellään alihankintojen prosessi alkaen hankintojen suunnittelusta 

toteutukseen. Osana tätä perehdytään logistiikan suunnitteluun ja eri sopimusmalleihin. 
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Perehdymme myös siihen, miten sopimuksilla voidaan sitouttaa alihankintaketjun osa-

puolia. Kirjallisuuskatsauksen toinen osa keskittyy rakennusalan lean-menetelmiin ja eri-

tyisesti tahtituotantoon. Tahtituotannosta tutustutaan tahtisuunnittelun periaatteisiin ja 

ohjaustyökaluihin sekä työn virtauttamiseen ja JIT-menetelmään. Lean-katsauksen lo-

pussa tutustumme suunnittelun ohjaukseen tahdissa. 

Työn kolmannessa luvussa käydään läpi tutkimuksessa käytössä ollut aineisto. Aineis-

toa on kerätty viideltä eri tapaustutkimus työmaalta. Tapaustutkimus työmaiden aineis-

toissa syvennytään alihankintasopimuksiin, dokumentteihin alihankintojen ohjauksesta 

sekä tahtiaikatauluihin. Tapaustutkimus työmaiden hankinnoista ja tuotannonohjauk-

sesta vastanneiden teemahaastatteluiden tulokset käydään läpi työn neljännessä lu-

vussa. Tämän tutkimuksen haastatteluiden teemat ja kysymykset ovat luettavissa liit-

teissä A, B ja C. 

Viidennessä luvussa pohditaan työn tuloksia ja verrataan niitä kirjallisuustutkimuksen si-

sältöön. Osuudessa pohditaan saatuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja tutkimuskysy-

myksiin. Lisäksi arvioidaan kriittisesti kuinka luotettavia tulokset ovat, ja ovatko ne yleis-

tettävissä myös muihin rakennuskohteisiin. Työn viimeisessä luvussa esitetään johto-

päätökset sekä mahdolliset jatkotutkimusalueet. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

2.1 Alihankinta 

Alihankinta on organisaation ulkopuolista resurssienhallintaa, jolla rakennusalalla useim-

miten tarkoitetaan tuotannossa käytettävien materiaali-, työ- ja palvelupanosten osta-

mista erikoistuneilta yrityksiltä (Junnonen & Kankainen 2012 s. 6). Alihankinnalla yrityk-

sen on edullisempaa lainata tarvittava osaaminen ja resurssit projekteihin kuin pitää ne 

omassa yrityksessään. Tämä mahdollistaa myös yritysten keskittymisen ydinliiketoimin-

taansa, kun erityisosaamisen voi hankkia muualta. (Artto et al. 2006 s. 176) Tässä työssä 

alihankinnoista keskitytään rakennustuotehankintoihin ja aliurakoihin. Junnosen ja Kan-

kaisen (2012 s. 7) mukaan alihankinnan tavat erottavat toisistaan hankintaan sisältyvän 

materiaalin osuus. Alihankinta tavoista rakennustuotehankinnoissa hankitaan yleisesti 

vain materiaalia ja aliurakoissa urakkaan sisältyy usein materiaalia ja työtä tai ainoas-

taan työtä. Alihankinnanmuoto vaikuttaa hankinnan vaatimuksiin, joita ovat ajalliset, laa-

dulliset ja logistiset vaatimukset. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 7) 

Aliurakat sovitaan urakkasopimuksena, joka solmitaan sopimusehtoihin. Aliurakassa 

pääurakoitsija on usein tilaaja ja aliurakoitsija on urakoitsijana. Suomessa ei ole urakka-

sopimuksia säätelevää lainsäädäntöä, joten sopimukseen ja sopimusprosessiin tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. Sopimusprosessi voidaan jakaa kahteen osaan, joista en-

simmäisessä keskitytään sopimuksen muodostumiseen vaikuttaviin aiheisiin ja toisessa 

asioiden hoitamiseen sopimuksen voimassaolon aikana. Sopimuksen syntymiseen vai-

kuttavia asioita ovat tarjouspyynnön valmistelu, tarjoajien valinta, tarjouspyyntöjen teke-

minen, saatujen tarjousten vertailu ja urakkaneuvottelut, joiden jälkeen valitaan aliura-

koitsija. Aliurakan kustannuksiin ja sopimussisältöön, kuten tavoitteisiin ja vaatimuksiin 

voidaan vaikuttaa lähinnä ennen sopimuksen syntyä. Sopimuksen tekemisen jälkeen oh-

jauskeinoina ovat ne asiat, jotka ovat määriteltynä sopimusehdoissa ja sopimuksessa. 

Aliurakoissa tarkoituksena on, että ohjaus tapahtuu kokousten ja katselmusten avulla. 

Näissä varmistetaan tuotannon häiriöttömyys ja tuotteen laatu sekä sovitaan, miten rea-

goidaan mahdollisiin häiriöihin. Muutoin toteutuksen aikainen ohjaus tapahtuu aliurakoit-

sijan itsevalvonnalla ja raportoinnilla sekä pääurakoitsijan seurannalla. (Junnonen & 

Kankainen 2012 s. 8–10) Alihankinnalla hankittu ulkopuolinen resurssi ei aina ole tilaajan 

työnjohdon piirissä, jolloin niitä ohjataan hankintojen hallinnan keinoin. Tämän takia ul-
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kopuolisten resurssien kanssa tehdään sopimus, joka sisältää juridisia velvoitteita. Ulko-

puolisten resurssien hankinta tuo mukanaan myös organisaation ulkopuolisia riskejä, 

joita täytyy hallita hankintasopimusten avulla. (Artto et al. 2006 s. 176) 

Rakennustuotehankinnoista puhutaan, kun työmaalla tehtävä työmäärä on hyvin vähäi-

nen ja hankittavana on pääasiassa materiaalia. Rakennustuotehankinnat perustuvat 

yleensä kausisopimuksiin, kirjallisiin tarjouspyyntöihin tai puhelintilauksiin. Hankinnoissa 

tarkoituksena on tuotteen ostaminen ja omistusoikeuden saaminen. Tähän noudatetaan 

irtaimenkaupan periaatteiden mukaisesti kauppalakia. Rakennustuotehankintojen sopi-

musprosessi jakautuu kahteen osaan samalla tavalla kuin aliurakan hankintaprosessi. 

Hankintasopimuksessa tavoitteena on sitouttaa sopimuskumppani toimittamaan sovittu 

tuote määräajassa. Tuote voi olla yleisesti myynnissä oleva vakiotuote tai suunnitelmien 

mukaan toteutettava tuote. Materiaalihankinnoissa tulee keskittyä hinnan lisäksi siihen, 

että materiaalit saapuvat työn etenemiseen nähden ajallaan ja määrällisesti sekä laadul-

lisesti vaaditun mukaisina. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 10–12) 

2.1.1 Alihankintaprosessi 
Yksittäinen hankintaprosessi voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat hankintojen val-

mistelu, hankintapäätöksen tekeminen sekä hankinnan ohjaus ja valvonta. Hankinnan 

valmistelu vaiheessa hankintakauppa suunnitellaan yksityiskohtaisesti pohjautuen kus-

tannuslaskennan muodostamiin panosrakenteisiin. Kuitenkin lopulliset tuotantoratkaisut 

ovat työmaajohdon päätettävissä ja voivat poiketa alkuvaiheen oletuksista. Hankinnan 

valmistelu vaiheessa hankintojen sisällön lisäksi määritellään myös sopimuskohtaiset 

ehdot. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 44–45) 

Junnosen ja Kankaisen (2012 s. 45) mukaan aliurakan valmisteluvaiheeseen kuuluvat 

tehtäväsuunnitelman tekeminen, aloitusedellytysten määrittäminen, tarjouspyynnön laa-

timinen, tarjoajien valinta, aliurakkapäätöksen tekeminen, tarjousvertailut ja urakkaneu-

vottelut. Tarjoajien valintavaiheessa tulee tutustua toimittajamarkkinoihin, jotta löydetään 

yrityksen tarpeisiin paras toimija (Logistiikan Maailma 2018). Hankintapäätöksen teko-

vaiheessa urakkatarjoukset hyväksytään ja tehdään sopimus. Viimeisessä vaiheessa eli 

aliurakan ohjauksessa ja valvonnassa pidetään aloituspalaveri sekä tehdään malli ja kat-

selmoidaan se. Lisäksi pidetään työnaikaiset laatupalaverit, ohjataan ja valvotaan työtä 

ja sen etenemistä sopimuksen avulla. Lopussa pidetään lopetuspalaveri ja kootaan ali-

urakkaan liittyvien materiaalien dokumentit. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 45) 

Materiaalihankinta poikkeaa osin aliurakan hankintaprosessista. Junnosen ja Kankaisen 

(2012 s. 79) mukaan materiaalihankinnassa prosessi jaetaan hankinnan valmisteluun, 
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sisällön ja kustannustavoitteiden määrittelyyn, toimitusten logistiikan suunnitteluun, tar-

jouspyynnön laatimiseen ja tarjoajien valintaan. Lisäksi hankintapäätöksen tekemisen 

prosessi sisältää tarjouksien vertailun, sopimusneuvottelut, toimitussuunnitelman ja so-

pimuksen tekemiseen, hankinnan ohjauksen ja valvonnan, toimitusmääräysten tekemi-

sen sekä toimitusten valvonnan ja ohjaamisen. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 79) 

Edellä kuvatun prosessin läpikäymisen lisäksi voidaan hyödyntää vakiotoimittajia tai 

kumppanuuksia. Pitkäkestoisissa sopimussuhteissa tilaajalla on usein paremmat vaiku-

tusmahdollisuudet toimittajaan, mitä voidaan hyödyntää projekteissa, joissa tarvitaan 

joustoja. (Artto et al. 2006 s. 181) Rakennusalalla kumppanuudet ja uudet hankintamallit 

ovat lisääntyneet hankkeiden monimutkaistuessa (Ruparathna & Hewage 2015). Uudet 

hankintamallit pohjautuvat enemmän yhteistyön tekemiseen ja parantavat hankkeiden 

sujuvuutta (Eriksson & Westerberg 2011). Edellä kuvatun perinteisen hankintaprosessin 

eri vaiheet ja eteneminen voidaan esittää prosessikuvina. Kuvassa 2 on esitetty hankin-

tojen valmisteluprosessi, joka esitellään tarkemmin alaluvuissa 2.1.3 ja 2.1.4. 

 

Kuva 2. Hankintojen valmisteluprosessi. 

Kuvassa 3 on esiteltynä hankintapäätöksen tekemisen tärkeimpiä vaiheita ja keskeisin 

sisältö. Näitä käsitellään tarkemmin alaluvussa 2.1.4. 
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Kuva 3. Hankintapäätöksen tekemisen prosessi. 

Kuvassa 4 esitellään alihankintojen ohjauskeinoja, joita käsitellään tarkemmin alalu-

vussa 2.1.5. 

 

Kuva 4. Alihankintojen ohjaus ja valvonta. 
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2.1.2 Alihankintasopimusmallit 
Alihankintojen taustalla on pyrkimys toiminnan tehostamiseen ja yhteisten ongelmien 

ratkaisemiseen. Alihankintoja voidaan toteuttaa usealla eri tavalla ja sopimukset voivat 

olla kohdekohtaisia tai pitkäaikaisia. Lähtökohtana on usein laatu, kustannukset, ajalli-

set, tuotannolliset ja suunniteluun liittyvät kehitystavoitteet. Yhteistyön tavoitteena on 

hyötyä kaikkien osapuolten tietämyksestä ja osaamisesta sekä kehittää tiedonkulkua ja 

uusia menetelmiä tai tehostaa vanhoja. Näitä yhteistyön malleja ovat, yksittäiset, peräk-

käiset ja yhdistellyt hankintakaupat, kausisopimukset, partnering-sopimukset ja strategi-

set liittoumat. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 17–19) 

Yhteistyösopimusten edellytyksenä on sitoutuneisuus yhteisiin tavoitteisiin, avoimuus, 

molemminpuolinen hyöty sekä luottamus. Liiketoimintastrategioiden ei tarvitse olla sa-

manlaisia, mutta niiden tulee tukea toisiaan. Osapuolten välille tulee muodostaa puite-

sopimus yhteistyön varmistamiseksi ja menettelytapojen sopimiseksi. Tällaiset puiteso-

pimukset jätetään yhteistyön alussa osin avoimiksi ja niiden oikeuskeinot pidetään vä-

häisinä. Sopimuksessa keskitytään riskienhallintaan, yhteistyökäytäntöihin, hallintara-

kenteisiin ja sopimus puitteisiin. Osin avoimeksi jätettyä sopimusta täydennetään yhteis-

työn kehittyessä. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 18–21) 

Puitesopimus muodostuu sopimusrungosta ja sitä täydentävistä liitteistä. Liitteet mah-

dollistavat asioiden muokkaamisen ja kehittämisen ilman, että sopimusta tarvitsee uusia. 

Sopimusten sisällöt määräytyvät tapauskohtaisesti, mutta yleisesti kirjattavia asioita ovat 

tuotteen ja palvelun kuvaukset, laadunvarmistus, yhteistoiminta, kehittämistyö ja hinnan-

määritys. Sopimus tulee laatia yhteistyössä erimielisyyksien välttämiseksi. Sopimusrun-

koon kirjataan muuttumattomat asiat ja menettelytavat, kuten maksuehto, toimittajan 

asiakirjat, salassapitosopimus, erimielisyyksien ratkaiseminen, vastuuhenkilöt, voimas-

saolo, sopimusehdot, kohteena olevat työt ja tuotteet sekä sopimuksen tavoite ja tarkoi-

tus. Puitesopimuksissa tulee määritellä myös menettelytavat tilausten käsittelyyn, toimi-

tusten ajoitukseen, suunnitelmamuutoksiin sekä resurssien mitoitukseen ja varaukseen. 

(Junnonen & Kankainen 2012 s. 22–23) 

Liker ja Choi (2004) esittävät kumppanuuksien rakentamiseen kuutta periaatetta. Ensim-

mäisenä tulee ymmärtää alihankkijan työ, joka sisältää tutustumisen toimintatapoihin ja 

työhön. Lisäksi tulee kunnioittaa alihankkijan valmiuksia ja sitoutua kumppaneiden kes-

ken yhdessä vaurastumiseen. Seuraavaksi tulee muuttaa alihankkijoiden kilpailu mah-

dollisuudeksi. Tässä vaiheessa etsitään kaksi tai kolme alihankkijaa, luodaan tuotanto-

järjestelmä ja kumppanuus tiedon siirtämiseksi sekä valvonnan ylläpitämiseksi. Kolman-

nessa vaiheessa valvotaan alihankkijoita. Valvonta hoidetaan kuukausittaisen valvonta-
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pohjan avulla, jonka perusteella annetaan välitöntä palautetta ja hyödynnetään koke-

neita henkilöitä ongelmien ratkomisessa. Neljäntenä vaiheena kehitetään alihankkijoiden 

teknisiä taitoja. Tässä vaiheessa kehitetään alihankkijoiden innovatiivisuutta ja ongel-

manratkaisutaitoja sekä kehitetään yhteinen kommunikointitapa. Viidennessä vaiheessa 

jaetaan tietoa intensiivisesti, mutta valikoiden. Tiedon jakamiseen sovitaan säännölliset 

palaverit, paikat ja esityslistat. Lisäksi vaaditaan tiedon täsmällistä keräämistä ja jaetaan 

kerättyä tietoa jäsennellysti. Viimeisessä vaiheessa parannetaan yhdessä toimintaa ja-

kamalla parhaita käytäntöjä ja perustamalla kehitysryhmiä. (Liker & Choi 2004) Edellä 

kuvattu Toyotan tapa toimia kumppaneiden kanssa toimii myös rakennusalan yritysten 

ja alihankkijoiden välisissä kumppanuuksissa edistäen yhteistyötä, luottamusta ja etujen 

jakamista (Gao & Low 2014). 

Yin et al. (2014) ehdottavat lean aliurakoiden alihankintaprosessia (LSPP), joka pohjau-

tuu seitsemän järjestelyn (Seven-Arrangement) toimintasuunnitelmaan. Tämän toimin-

tasuunnitelman tarkoituksena on saada aliurakoitsijan hukka poistettua rakennusprojek-

tista. Tässä mallissa seitsemäksi hukaksi on määritetty virheet, joita ovat väärin mitoite-

tut tuotteet, myöhästymiset, ylituotanto, tarpeeton käsittely, ylimääräiset varastot, tar-

peettomat kuljetukset ja tarpeettomat ihmisten ja materiaalien liikkeet. Toimintasuunni-

telmaa hyödyntää pääasiassa aliurakoitsija, joka arvioi ja kehittää pääurakoitsijan suun-

nitelmia sen avulla. LSPP on neljän osaston yhteistyötä. Rakennussuunnitteluosasto 

muodostaa aluksi ehdotetun hankintasuunnitelman pohjalta rakennustavat ja materiaalit. 

Seuraavaksi toteutetaan suunnitelmakatselmukset kustannusten ja toteutuksen kan-

nalta kokouksessa, jossa valitaan toteutustapa. Toteutustapa visualisoidaan 3D-simu-

laatiomallin avulla. Alihankkijat saavat simulaatiomallin avulla kokonaiskuvan kohteesta, 

tunnistavat riskit ja kehittävät omaa toteutustaan. Malli tuo esiin myös toiminnalliset vaa-

timukset ja toimii viestinnän muotona. Hankintaosaston mukaan valitsemat alihankkijat 

tarkastavat ja arvioivat ehdotettua toteutustapaa ja heiltä pyydettyjä suoritteita. 3D-simu-

laatiomallin avulla alihankkija ehdottaa tarvittavaa työvoimaa, materiaaleja sekä huomioi 

riskit ja tarjoaa niiden perusteella pyydettyjä suoritteita. Työmaaorganisaation tehtävänä 

tässä mallissa on ehdottaa alihankintasuunnitelma ja muokata sitä yhdessä alihankkijoi-

den kanssa seitsemän järjestelyn toimintasuunnitelman pohjalta. Työmaa tekee myös 

yhteistyötä hankintaosaston kanssa suoritteen sisällön, lohkojaon, aikataulutuksen ja jär-

jestyksen tarkistamiseksi. Lopulta työmaaorganisaatio valvoo ja ohjaa suoritetta raken-

nustilanteen mukaan. Hankintaosaston tehtäväksi tässä alihankintatavassa jää toiminta-

suunnitelman pohjalta muodostaa hankinnalle hinta, kartoittaa sopivat alihankkijat, jakaa 

suunnitellut panokset työn ja materiaalien osuuksiin, katsoa ehdotetut toteutustavat sekä 
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käydä urakoitsijan kanssa läpi resurssit ja paras toteutustapa. Neuvotteluissa 3D-simu-

laatiomallin avulla tarkastetaan riskit ja neuvotellaan lopullinen hinta. Lopulta prosessi 

johtaa yksityiskohtaisesti läpikäytyyn toimintasuunnitelmaan ja parhaaseen työtapaan. 

Kilpailutus ja suunnitteluprosessia varten toteutettu 3D-malli tarjotaan urakoitsijoiden 

käyttöön. Mallissa on tiedot projektin työvoimasta, työvälineistä, materiaaleista, toteutus-

menetelmistä ja toteutusjärjestyksestä. Näin voidaan saavuttaa taloudellisia hyötyjä ja 

pitkäaikaisia etuja. (Yin et al. 2014) 

Integroitu projektitoteutus (IPT) on yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuva toteu-

tusmuoto, jossa keskitytään projektin tavoitteisiin ja tehdään projektitiimin kesken yhte-

näinen sopimus. Tavoitteiden saavuttaminen on kiinni projektitoimituksen periaatteiden 

noudattamisesta. Kirjallisuudessa periaatteiksi määritetään keskinäinen kunnioitus, luot-

tamus, hyötyjen ja palkkioiden jakaminen, yhdessä innovointi ja päätösten tekeminen, 

keskeiset osapuolet varhain mukaan, tavoitteiden määrittely varhain, tehostettu suunnit-

telu, avoin viestintä, teknologian hyödyntäminen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut pro-

jektiryhmä. Perinteisissä sopimusmalleissa vastuut jaetaan osiin eri urakoitsijoille ja ura-

koitsijat vastaavat oman vastuualueen onnistumisesta, joka voi heikentää koko hank-

keen onnistumista. (AIA 2007) Perinteisissä malleissa olevat ehdot tarjoavat osapuolille 

taloudelliset kannustimet oman edun maksimoimiseen hankkeen etujen sijaan (Thom-

sen et al. 2009). Mesa et al. (2019) kertovat, että kirjallisuudessa on erimielisyyttä siitä, 

mikä ero on IPT ja lean project delivery (LPD) -malleilla. Tutkimuksessa kerrotaan, että 

näistä puhutaan usein samana. Lisäksi tutkimuksessa esitetään tutkijoiden näkemys 

mallien eroista. (Mesa et al. 2019) IPT2-pelikirja (2019) esittää keinoja alihankkijoiden 

integroimiseksi hankkeisiin. Ihannetilassa kaikki hankkeelle töitä tekevät integroidaan 

hankkeen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintaperiaatteisiin. Esimerkiksi allianssissa tämä tar-

koittaa keskeisten alihankkijoiden liittämistä hankkeeseen yhteisillä sopimus- ja kannus-

tinperiaatteilla. Tilaajan tulee päättää alihankintojen integroinnintaso hankkeen alkuvai-

heessa hankinnan merkittävyyden pohjalta. IPT2-pelikirja jakaa alihankintojen integroin-

nin kolmeen tasoon, joista alin on perustaso. Toisella tasolla hankintaan otetaan mukaan 

neuvottelua, joilla pyritään varmistamaan oikeat henkilöt ja asenteet. Lisäksi kiinteän tai 

tavoitehinnan mukaan tulisi tuoda kannustinjärjestelmät. Ylimmällä tasolla sopimus to-

teutetaan avoimet kirjat - menetelmällä ja neuvottelemalla. Tässä mallissa alihankkija 

integroidaan osaksi projektiryhmää ja työpaketille sovitaan tavoitehinta, jonka pohjalta 

hanketta kehitetään. (IPT2-pelikirja 2019) 

Integroidun projektitoteutuksen hankinta voidaan aloittaa markkinavuoropuheluilla, joilla 

pyritään saamaan ajantasaisinta tietoa markkinoilta (IPT2-pelikirja 2019). Vilasini et al. 

(2012) mukaan hankintojen alussa potentiaaliset alihankkijat tunnistetaan ja nimetään 
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organisaation kanssa. Ehdotukset pohjautuvat aikaisempii kokemuksiin toimijoista ja hei-

dän tarjoamistaan resursseistaan. Ehdotuslistalta tunnistetaan parhaat toimijat ja selvi-

tetään eri työpakettien riskit ja arvot. Näistä työpaketeista kriittisimmät tutkitaan suurem-

man tiimin kesken ja muodostetaan hankintastrategia sekä alihankkijoiden osaamismat-

riisi. Seuraavaksi mietitään valintaperusteet, joissa painotetaan esimerkiksi hinnan si-

jaan teknistä osaamista, johtamistaitoja, kokemuksia, innovaatioita ja taloudellista tilaa. 

(Vilasini et al. 2012) Vertailuperusteisiin voidaan lisätä tilaajavastuulain vaatimukset ja 

referenssit (IPT2-pelikirja 2019). Näistä valinnoista muodostetaan alihankkijoiden arvi-

ointimatriisi. Arviointimatriisin avulla pyritään läpinäkyvyyteen ja poistamaan hintakil-

pailu. Seuraavaksi muodostetaan pääsopimusta mukaileva kaupallinen malli. Tämä pe-

rustuisi avoimeen kirjanpitoon ja voittojen jakoon. Tämän jälkeen alihankkijaehdokkailta 

pyydetään toimituksen suorituksesta selvitys, joka esitetään kehitystyöpajoissa. Nämä 

toteutusehdotukset hintoineen arvioidaan ja suoritetaan tarvittavat lisäselvitykset ennen 

päätösten tekoa. Alihankkijoiden valinnan jälkeen pidetään hankkeen toimijoiden kesken 

kokous, jossa kaikki esittävät ja yhteensovittavat vastuunsa ja tavoitteensa sekä sitoutu-

vat niihin. Näistä muodostetaan rooli- ja vastuumatriisi, jotka viedään allekirjoitettavaan 

sopimukseen. Projektin aikana suorituskykyä arvioidaan visuaalisin menetelmin ja pa-

lautteita käytetään hyödyksi koulutuksien kehittämisessä. Kuukausittain seurataan pro-

jektin alussa sovittujen tavoitteiden toteutumista ja pyritään jatkuvaan parantamiseen. 

Projektin lopussa kaikki palaute-, koulutus- ja suoriutumismateriaalit kerätään tietokan-

taan, jota voidaan hyödyntää tuleviin hankkeisiin. (Vilasini et al. 2012) 

2.1.3 Hankintojen ja logistiikan suunnittelu 
Hankintojen suunnitteluun tavoitebudjetissa esitetään hankkeen taloudelliset tavoitteet. 

Yleisaikataulussa ja hankintasuunnitelmassa esitetään keinot, miten tuotannossa pääs-

tään tavoitebudjettiin. Hankkeessa suunnittelun tarkkuuden varmistamiseksi tuotannon-

suunnittelu jaetaan osiin, joissa suunnitellaan koko tuotanto sekä yksittäiset tehtävät. 

Myös hankinnat nähdään ketjuna ja ne hajautetaan kolmeen päävaiheeseen. Päävai-

heita ovat tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu, toteutusvaiheen hankintojen suunnit-

telu ja yksittäisten hankintojen suunnittelu. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 24–25) 

Tässä työssä ei käydä läpi tarjousvaiheen hankintojen suunnittelua. 

Tuotannonsuunnittelun on tuettava hankintojen suunnittelua, jotta tuotanto toteutuu ai-

kataulun mukaisesti. Työmaan yleisaikataulun valmistumisen jälkeen laaditaan hankin-

tasuunnitelma eli muodostetaan hankintakokonaisuudet. Hankintakokonaisuuksien 

avulla johdetaan tavoitebudjetin kustannustavoitteita, yleisaikataulusta tarveajankohtia 

ja urakka-aikoja. Aikataulu ja tavoitebudjetti luovat rajat kokonaisuuksille ja mahdollista-

vat hankintojen sopimisen ja hallinnan. Lisäksi hankintasuunnitelma toimii herätteenä 
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hankinnalle sekä tuotesuunnitelmien tarpeelle. Muita hankintasuunnitelman tekoon tar-

vittavia lähtötietoja ovat urakkasopimusasiakirjat, kuten urakkaohjelma, rakennusvalvon-

nan aloituskokouksen pöytäkirja, laatusuunnitelmat ja kohteen tekniset asiakirjat. Yksit-

täisen hankinnan kannalta laatusuunnitelman tärkeimmät osat ovat laadunvarmistus-

suunnitelma, potentiaalisten ongelmien analyysi sekä aliurakan aloitusedellytysten ja oh-

jausmahdollisuuksien luominen. Potentiaalisten ongelmien analyysissä kartoitetaan 

mahdolliset ongelmat ja niiden ratkaisut. Hankintaluettelon avulla on tarkoitus löytää 

edullisimmat tavat hankintojen suorittamiseen. Hankinta-aikataulun tavoitteena on var-

mistaa hankkeen toteutuminen aikataulussa ja toimia valvonta keinona tehtävien ohjauk-

seen. Hankintavastuiden jaolla varmistetaan puitteet jokaisen hankinnan tekoon. Näiden 

lisäksi on erikseen sovittava hankkeen kiirehankintojen toteutus. (Junnonen & Kankai-

nen 2012 s. 28–30) 

Hankintaluetteloa eli hankintakokonaisuuksia muodostettaessa tulee varmistaa lasken-

tavaiheessa tehty jako omaan työhön ja aliurakointiin. Samalla tulee kiinnittää huomiota 

käytettävissä oleviin resursseihin, työn laajuuteen, vaativuuteen ja työmuotoon. Aliurakat 

tulee tahdistaa muuhun työhön työryhmän kokoa tai työn sisältöä muuttamalla. Lisäksi 

hankintanimikkeiden ja suunnitelma-asiakirjojen sisällöt tarkastetaan. (Junnonen & Kan-

kainen 2012 s. 30) Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuksien mukaisesti tilaaja vastaa 

suunnitelmien yhteensopivuudesta ja sisällöstä sekä siitä, että suunnitelmat on toimitettu 

riittävän ajoissa (RT 16-10660 1998). Suunnittelu ja hankinnat voidaan tarvittaessa 

tehdä myös lohkoittain. Suunnitelmien tarkastamisen lisäksi hankinnasta kerätään tekni-

set tiedot piirustuksineen ja työselostuksineen sekä tarkistetaan määrätiedot. Lisäksi 

tehdään hankintalaskelma, jossa määritellään panosrakenne sekä eritellään logistiset 

palvelut. Kustannusvaikutuksiltaan pienet hankinnat sisällytetään suurempiin hankintoi-

hin, jotta hallittavien kokonaisuuksien määrä pienenee. Hankintakokonaisuuksissa ta-

voitteena on kokonaistaloudellisuus huomioiden tuotantomenetelmät ja aikataulu. Val-

miit hankintakokonaisuudet muodostavat hankintaluettelon, jossa on määritelty hankin-

takaupat, hankintavastuut, määrät, tavoitekustannukset ja lopulta toimittajat. Hankinta-

luetteloa tulee ylläpitää koko hankkeen ajan suunnitelmamuutosten, panosrakenteiden 

muutosten ja lisä- ja muutostöiden takia. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 31–33) 

Hankinta-aikataulu luodaan viikon tarkkuudella ja siihen merkitään yhtenäiset suuret 

hankintakokonaisuudet sekä kriittiset hankinnat. Kriittisiä hankintoja ovat pitkien toimi-

tusaikojen hankinnat sekä kustannuksiltaan merkittävät hankinnat. Hankinta-aikatau-

lussa tulee esittää hankinnoittain tarveajankohdat, lähtötietojen tarveaika, tarjouspyyn-

töjen lähetysajankohdat, tarjousten jättöajat, tilausajat, toimitusajankohdat, suunnitel-
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mien tarveajat ja mahdolliset hankintojen tai suunnitelmien hyväksyttämisajankohdat. Ai-

kataulua tulee ylläpitää lisä- ja muutostöiden sekä viivästymisten mukaan. (Junnonen & 

Kankainen 2012 s. 34–36) 

Hankintasuunnitelma käydään läpi hankintakokouksessa yhdessä tuotannon, kustan-

nuslaskennan ja hankinnan kanssa. Lisäksi kokouksessa käydään läpi avoimet kysy-

mykset, kehitysnäkökulmat ja kiireelliset hankinnat. Hankintojen yleissuunnittelusta syn-

tyy hankintasuunnitelman lisäksi myös työmaasuunnitelma, jossa käydään läpi varastot, 

kulkutiet ja nostokoneiden sijainnit. Itse hankintasuunnitelmassa on hankintaluettelo, ai-

kataulu ja vastuut. Hankintasuunnitelman valvonnassa keskitytään kahteen pääasiaan. 

Kustannusvalvonnassa verrataan kauppoja tavoitteisiin, joissa on sama sisältö ja ennus-

tetaan taloudellista lopputulosta. Aikatauluvalvonnassa valvotaan hankintatapahtumien 

oikea-aikaisuutta ja luodaan aloitusedellytykset urakoille. (Junnonen & Kankainen 2012 

s. 39–43) 

Logistiikka on otettava huomioon yksittäisten hankintojen tehtävänsuunnittelussa ja so-

pimuksissa. Materiaalien kuljetus työmaalle, sisäiset siirrot, varastoinnit, jätteiden ja pur-

kutavaran käsittely sekä pois kuljettaminen käydään läpi työmaan logistiikkasuunnitel-

malla. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 30) Logistiikka on siis materiaalivirran ja tietovir-

ran hallintaa sekä koordinointia. Logistiikka voidaan jakaa myös tulo-, sisä- ja lähtölogis-

tiikkaan. Tulologistiikka sisältää materiaalin toimittamisen ja työmaajakelun. Sisälogis-

tiikka käsittää kuormien purun ja varastoinnin sekä jätteiden käsittelyn. Lähtölogistiikka 

on jätteiden ja tuotteiden poiskuljettamista. Logistiikan suunnittelulla käydään läpi toimi-

tusketjujen eri vaihtoehtoja toimitusten hallinnan ja rakennustyön sujuvuuden kannalta. 

Logistiset ratkaisut tulisi suunnitella niin, että ne voidaan sisällyttää osaksi tarjouspyyn-

töä. Logistiikkaratkaisujen suunnittelussa on tärkeä huomioida, että runko- ja sisävalmis-

tusvaiheen logistiikalle on eri vaatimukset. Runkovaiheessa raskaat tuotteet halutaan 

holville etenemisen mukaan ja sisävalmistusvaiheessa helposti vaurioituvat tuotteet juuri 

ennen asennusta. Yleisimpiä logistisia ratkaisuja ovat tuotteiden toimittaminen työmaalle 

varastoon tai logistiikkakeskusten hyödyntäminen. Työmaajakelu taas hoidetaan omana 

työnä, aliurakkaan sisällytettynä tai logistiikkaurakoitsijan avulla. Logistiikan suunnitte-

lussa tavoitteena on kustannustehokkuus ja oikea-aikaisuus. Logistiikkasuunnitelmassa 

muodostuu kirjallinen kuvaus logistiikkaratkaisusta, laskelma materiaalien toimitus-, 

siirto- ja suojaustavoista sekä niiden organisoinnista. Lisäksi tehdään kalustosuunni-

telma ja toimitusaikasuunnitelma. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 36–38) Tehtäväsuun-

nitelman avulla hankinnoille luodaan logistiset vaatimukset ja toimituserien koot, ajoitus 

viikon tarkkuudella ja logistiikkapalveluiden tarpeet. Tarpeet määritellään aikataulun ja 
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lopullisten suunnitelmien pohjalta. Myös toimitusehdot pohjautuvat työmaan siirto- ja va-

rastointisuunnitelmiin. Materiaalien hallittavampaan logistiikkaan voidaan hyödyntää lo-

gistiikkapalveluita, joita ovat määrämittaiset toimitukset, toimitusten merkitseminen vaa-

ditulla tarkkuudella, materiaalien setitys tarpeen mukaan sekä materiaalien toimittami-

nen asennuskohteelle. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 80–83) 

2.1.4 Alihankintojen valmistelu ja toteuttaminen 
Aliurakan lähtötiedot pohjautuvat tehtäväsuunnitelmaan. Tehtäväsuunnitelmaa hyödyn-

netään aliurakan ehtojen, laatuvaatimusten, laadunvarmistuksen, urakan sisällön ja suo-

ritusvelvollisuuksien määrittämiseen. Potentiaalisten ongelmien analyysin avulla voi-

daan määrittää urakkaehdot sekä torjua ongelmia ennalta sopimuksen avulla. Tehtä-

väsuunnittelun avulla selkeytetään aliurakkaa koskevat odotukset ja vaatimukset sekä 

suunnitellaan työn toteutus. Valmistautuessaan yhteistyöhön aliurakoitsijan kanssa tulee 

pääurakoitsijan selvittää aloitusedellytykset. Aloitusedellytysten selvittämisessä tarkas-

tetaan suunnitelmien valmius ja toteutuskelpoisuus, varastoalueet, jätteiden keräys mah-

dollisuudet, aliurakoitsijalle luvatut työmaapalvelut ja aputyöt sekä riittävät resurssit. Li-

säksi suunnitellaan luvatut kalustohankinnat, materiaalien siirrot, toimituserät ja suojauk-

set. Aliurakkaa koskevan tehtäväsuunnitelman avulla varmistetaan aliurakan sisältö ja 

kustannustavoite, johon tarjouksia verrataan. Lisäksi varmistetaan urakan laadulliset ta-

voitteet ja laadunvarmistuskeinot sekä aikataulutavoitteet. Aikataulutavoitteet sisältävät 

aloitus- ja lopetusajankohdan, välitavoitteet, osakohteiden suoritusjärjestyksen sekä 

vaaditun tuotantonopeuden. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 47–48) Materiaalihankin-

taan heräte tulee hankintasuunnitelmasta ja se tehdään tehtäväsuunnitelman pohjalta. 

Tehtäväsuunnitelmasta hyödynnetään kustannuslaskelmaa määrätietoineen, toimitus-

suunnitelmaa toimituserien ja ajankohtien täsmentämiseksi, logistiikkasuunnitelmaa siir-

tojen ja varastoinnin sekä jätehuollon hoitamiseksi. Lisäksi käydään läpi laadunvarmis-

tustavat. Materiaalihankinnan kustannustavoite katsotaan tavoitebudjetista ja suunnitel-

mamuutokset huomioidaan vertailussa. Halutuista tuotteista varmistetaan myös tekniset 

vaatimukset, kuten standardit sekä varmistetaan määrät ja mitoitukset. (Junnonen & 

Kankainen 2012 s. 79–80) 

Aliurakan ajallisten edellytysten tavoitteena on varmistaa yleisaikataulun mukainen tuo-

tantonopeus. Tuotantonopeuden varmistamisen kannalta on tärkeää, että aikataulu on 

tahdistettu ja rytmitetty. Aikataulua tulee myös valvoa ja ohjata. Onnistunut aikataulu 

vaatii osakohteiden suoritusjärjestysten tarkistusta. Tuotantonopeuteen vaikutetaan mi-

toittamalla työryhmät ja suhteuttamalla ne välitavoitteisiin. Erityisesti kohteissa, joissa 

aliurakka tahdistaa voimakkaasti muita töitä, tulee välitavoitteet miettiä tarkkaan. Välita-
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voitteilla varmistetaan myös osakohteiden oikea-aikainen valmistuminen. Jos yleisaika-

taulun mukaisia aloituksia tarkistetaan, eikä aloitusedellytyksiä voida tarjota, tulee myös 

välitavoitteet tarkistaa. Toisaalta tarjouspyyntöön liitetty yleisaikataulu ei luo ohjausedel-

lytyksiä aliurakkaan. Jotta sopimuslauseilla mahdollistetaan aliurakanohjaus, tulee osa-

kohteille määrittää paikka-aikakaaviosta aloitus- ja lopetusajankohdat sekä tuotantono-

peutta vastaavat välitavoitteet. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 51–52) 

Aliurakkasopimuksiin määritellään myös laadunvarmistuskeinot. Pääurakoitsija vastaa 

aliurakoitsijan työn laadusta tilaajalle. Laadunvarmistustoimenpiteet ja dokumentointi tu-

lee suunnitella ja sopia yhdessä aliurakoitsijan kanssa. Laadunvarmistuksessa tulee 

huomioida aina työlajikohtaiset vaatimukset. Laadunvarmistuksessa keskitytään mittoi-

hin, toleransseihin, takuisiin, materiaalivaatimuksiin, detaljeihin, liitoksiin, ulkonäköön, 

lopputuotteen ominaisuuksiin sekä varastointivaatimuksiin. (Junnonen & Kankainen 

2012 s. 53) 

Tarjouspyynnön tavoitteena on luoda pohja urakkasopimukselle. Tästä syystä tarjous-

pyynnön tulee olla riittävän tarkka ja yksiselitteinen. Selkeällä tarjouspyynnöllä varmiste-

taan myös vertailukelpoiset tarjoukset. Tarjousvaiheessa epävarmat ja puutteelliset tie-

dot tulee nostaa esiin. Lisäksi yleisistä sopimusehdoista poikkeavat asiat tulee kirjata 

selvästi. Tarjouspyynnöllä varmistetaan urakan haluttu sisältö ja kaupalliset ehdot. Tar-

jouspyyntöön liitetään ajantasaiset suunnitelmat ja varmistetaan pääurakkaohjelmasta 

kyseiseen hankintaan liittyvät ehdot. Lisäksi tarjouspyyntöön tuodaan tehtäväsuunnitel-

man pohjalta aliurakan sisältö, laadulliset vaatimukset ja varmistuskeinot, ajalliset vaati-

mukset sekä potentiaalisten ongelmien analyysin pohjalta toteutettu urakkaohjelma. 

(Junnonen & Kankainen 2012 s. 54–57) Tarjouksia pyydettäessä tulee varmistaa riittävä 

kilpailu urakkaan. Urakoitsijoilla tulee olla riittävät teknilliset ja taloudelliset edellytykset 

urakan toteuttamiseen. Urakoitsijoiden tulisi olla myös luotettavia ja ammattitaitoisia. (RT 

10-10182) Muita tarjoajien valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat toimituskyky, kapasiteetti 

ja toimintatavat (Junnonen & Kankainen 2012 s. 58). Materiaalihankinnassa valmistele-

vien tietojen pohjalta luodaan tarjouspyyntö, jossa ilmoitetaan tarjouksen kohde ja toimi-

tuksen sisältö urakkarajoineen. Lisäksi tarkennetaan toimituserät, -ajat ja -ehdot sekä 

esitetään tekniset suunnitelmat. Lopuksi määritellään kaupalliset ehdot ja laadunvarmis-

tuskeinot sekä muut vaatimukset. Materiaalihankinnat voivat usein myös perustua puite- 

ja kausisopimuksiin, jolloin ei tarvita kirjallisia tarjouspyyntöjä. (Junnonen & Kankainen 

2012 s. 83–85) Tarjoajien valinnassa on käytössä samat periaatteet kuin aliurakkasopi-

muksissa edellä. 

Tarjousten vertailulla varmistetaan tarjousten pyynnönmukaisuus. Tarjouksia vertail-

lessa tulee etsiä erot ja täydentää puutteet sekä niiden merkitys. Myös laadullisten erojen 
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vaikutukset tulee arvioida. Tarjoukset tulee verrata asetettuun tavoitteeseen ja tehdä ris-

kiarviointi sekä valita sopivimmat ehdokkaat neuvotteluihin. Tarjousneuvotteluissa pide-

tään pöytäkirja, joka liitetään varsinaisen sopimuksen liitteeksi. Neuvotteluissa varmiste-

taan tarjouksen sisältö ja täsmennykset. Lisäksi käydään läpi urakkasisältö, aikataulut, 

tuotantonopeudet, materiaalit, materiaalin käsittelyn vaatimukset, urakkarajat sekä tilaa-

jan velvoitteet ja hankinnat. Muita läpikäytäviä asioita ovat hinnoitteluperiaatteet, lisä- ja 

muutostöiden periaatteet, yhteistyön periaatteet, tarkastukset, laadunvarmistusmenette-

lyt ja urakkasuorituksen vastaanotto. Lopullinen päätös urakoitsijasta muodostetaan tar-

jousvertailun, sopimusneuvotteluiden ja aliurakoitsijasta hankittujen tietojen perusteella. 

(Junnonen & Kankainen 2012 s. 59–63) Myös materiaalihankintojen tarjousvertailut ja 

hankintapäätökset toteutetaan kuin aliurakassa (Junnonen & Kankainen 2012 s. 86). 

Sopimus syntyy, kun pääurakoitsija hyväksyy tarjouksen. Tarjous on antajaansa sitova 

ja hyväksyminen voidaan tehdä myös suullisesti. Tarjouspyynnöstä poikkeavaa tarjousta 

ei tarvitse hyväksyä, mutta sisällöstä voidaan neuvotella ja kirjata poikkeavat asiat neu-

vottelumuistioon. Pääurakoitsijan tulee laatia aliurakkasopimus siten, että aliurakoitsijan 

vastuut ovat samat kuin pääurakoitsijalla. Pääurakoitsija vastaa rakennuttajalle aliura-

koitsijan työstä kuten omastaan. Tämän takia tulee erityisesti kiinnittää huomiota suorit-

teen laadun, luovutettavien dokumenttien, takuun, vastuuaikojen ja aikataulun suhteen. 

Sopimus on usein yleislomake ja liitetiedostoissa tuodaan esiin kohdekohtaiset ja työla-

jikohtaiset asiat. Liitetiedostoihin voidaan miettiä tärkeitä asioita, joita halutaan nostaa 

esiin sopimuksiin. Lisäksi urakan suoritusvelvollisuudet, urakka- ja hankintarajat, aika-

taulut, laatuvaatimukset ja maksuerät kirjataan yleisesti sopimuksen liitteisiin. (Junnonen 

& Kankainen 2012 s. 64–67) Materiaalihankintasopimuksen tulee perustua toimittajan 

kanssa tehtävään toimitussuunnitelmaan. Toimitussuunnitelman tärkeintä sisältöä ovat 

hankinnan kohde, niputus-, pakkaus- ja merkintätavat, toimituserien koot, toimituksien 

ajankohdat sekä ajankohta, jolloin toimitusmääräykset tulee lähettää. Toimitussuunnitel-

man tavoitteena on kustannusten pienentäminen ja häiriöiden vähentäminen. Toimituk-

set tulee ajoittaa ja jaksottaa niin, että välivarastoinnin tarve ja hukka vähenevät. Mate-

riaalihankintojen sopimuksissa käytetään yleensä rakennustuotteiden yleisiä hankinta- 

ja toimitusehtoja (RYHT 2000). (Junnonen & Kankainen 2012 s. 86–88) Alihankintasopi-

musta tehtäessä pääurakoitsija voi vaatia tiedon siitä, mitä suoritteita aiotaan toteuttaa 

kolmansilla osapuolilla. Toisaalta voidaan vaatia myös, että tarjoaja toteuttaa itse tietyt 

kriittiset tehtävät. Kriittisiä tehtäviä voivat olla vaativat, vaaralliset tai riskeiltään merkittä-

vät tehtävät. Kriittisyys voidaan perustella myös laadunvarmistukseen, sopimuskumppa-

nin kokemukseen ja osaamiseen sekä sopimusoikeuteen liittyvillä syillä. (Pohjonen 2017 

s. 38–39) YSE ja RYHT sopimuksien välillä on muutamia eroja. 
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Suurimmat erot RYHT ja YSE ehtoihin pohjautuvissa sopimuksissa ovat asiakirjojen pä-

tevyysjärjestyksissä, vakuuksissa, takuumääräyksissä, riitaisuuksien ratkomisessa, ta-

varan tarkastamisessa ja virheen seuraamuksissa. Myös kauppahinnan maksamisessa, 

omistusoikeuden siirtymisessä ja vahingonvaaran siirtymisessä on omat erityispiir-

teensä. Sopimuksessa voidaan sopia maksuerät ja omistusoikeuden siirtyminen, kun 

koko urakkasumma on maksettu. Vahingonvaaran siirtymiseen vaikutetaan toimituslau-

sekkeilla. Viivästymisiin on määritelty omat viivästyssakkonsa. Sopimuksessa voidaan 

myös määrittää täsmällinen toimitusaika ja myöhästymisen korvausvaatimus. Toisaalta 

ostajasta johtuvista viivästyksistä syntyy myös ostajalle korvausvelvollisuus viivästyksen 

aiheuttamista välittömistä kustannuksista. Tästä syystä varastointikustannukset sovitaan 

usein etukäteen. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 88–97) 

2.1.5 Alihankintojen ohjaus ja valvonta 
Aliurakan ohjaus ja valvonta tapahtuu sopimuksen mukaisilla kirjauksilla. Erityisen tär-

keää on aikataulun ja laadun varmistaminen. Ohjaustyö tapahtuu pääosin kokouksissa, 

joita ovat aloituskokous, työmaakokoukset ja lopetuskokous. Aloituskokouksessa voi-

daan sopia vielä asioita, jotka on tarkoituksella jätetty sopimuksessa avoimiksi. Aliura-

koitsijalla on ohjausvelvollisuus omasta työstään, mutta pääurakoitsijan tulee olla perillä 

työvaiheiden sopimuksen mukaisesta etenemisestä sekä vastattava aliurakoitsijan 

työstä kuin omastaan. Valvottavat asiat painottuvat tuotannon ajalliseen toteutumiseen 

eli toteutusjärjestyksien, tuotantonopeuden, välitavoitteiden ja keskeytysten valvontaan 

ja ohjaukseen. Toinen tärkeä osa on laatuvaatimusten varmistaminen, jossa tarkastel-

laan vaatimusten selkeyttä ja ristiriidattomuutta, detaljien toimintaa, laadunvarmistus- ja 

mittaustoimenpiteitä sekä laatudokumentoinnin oikeellisuutta. Lisäksi tarkastellaan va-

rastointia, siirtoja ja työaikoja. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 67–70) Tilausten hallintaa 

varten on hyvä olla järjestelmä, johon kirjataan hankinnan tiedot ja raportoidaan valvonta. 

Sopimuksessa olisi hyvä olla myös kirjattuna, jos alihankkijalta vaaditaan tiettyjen rapor-

tointi- ja laadunhallintatapojen hyödyntämistä. (Artto et al. 2006 s. 191–192) 

Aliurakan laadunvarmistus voi tapahtua aliurakoitsijan omavalvontana tai pääurakoitsi-

jan valvontana. Omavalvonnan toteutumisen varmistamiseksi voidaan sopia sanktiot. 

Pääurakoitsijan tulee reklamoida aliurakoitsijaa puutteellisesta omavalvonnasta. Laadun 

täyttymisestä voidaan varmistua pitämällä yhteisesti sovittu mallikatselmus, jossa var-

mistetaan yhteinen käsitys tavoitellusta laadusta. Aliurakoitsijan tulee yleensä toteuttaa 

itselleluovutus jokaisesta osakohteesta. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 71) Osakohtei-

den luovutukset kannattaa sitoa maksupostiin. Lisäksi sopimuksessa tulee määrittää ne 

edellytykset, joilla osakohde hyväksytään tehdyksi. (Artto et al. 2006 s.192) Pääurakoit-

sijan valvontaan on määritelty säännöt YSE:ssä. Ehtojen mukaan tilaaja saa suorittaa 
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valvontaa missä tahansa paikassa, jossa suoritetaan työhön tai rakennusosien valmis-

tukseen liittyen töitä. Valvontaan saa käyttää myös urakoitsijan laitteita ja tilaaja on vel-

vollinen saamaan käyttöönsä kaikki mittaustulokset sekä laadunvarmistustiedot. Lisäksi 

tilaajan on huomautettava havaituista puutteista ja urakoitsijan on korjattava virheet vii-

pymättä. (RT 16-10660 1998) Urakkasuorituksen ohjauksessa käytetyt reklamaatiot tu-

lisi aina toteuttaa kirjallisesti. Reklamaatioita on myös mahdollisuus tehostaa käyttämällä 

maksuliikennettä ohjauskeinona. (Junnonen & Kankainen 2012 s. 74) Tällaisia vaateita 

tulee tehdä, jos sopimusvelvoitetta rikotaan tai toimitaan väärin. Tilaajalla on velvollisuus 

mahdollistaa alihankkijan oikea-aikainen toiminta antamalla lähtötiedot ajoissa. Isoissa 

hankkeissa sopimuksen liitteeksi kannattaa tehdä tiedonvaihtoaikataulu, jossa sovitaan 

mitä tietoja eri ajankohtina tarvitaan ja miten ne tulee toimittaa. (Artto et al. 2006 s.192–

193) 

Materiaalihankintojen ohjaus ja valvonta on työmaan ja hankinnan yhteistyötä. Ohjaus ja 

valvonta keskittyvät aikatauluun, laatuun ja oikeisiin määriin. Tärkeitä ennakkotoimia 

ovat ajoissa tehdyt sopimukset, toimitusajankohtien välillä tehtävä varmistus, epätark-

kuuksien selvittäminen sekä muutosten ennakointi ja tiedottaminen niin määristä kuin 

ajankohdista. Varsinaista valvontaa voidaan suorittaa valmistuksen aikaisilla tehdas-

käynneillä. Toisaalta ohjaus onnistuu vain kunnollisilla sopimuksilla, ja on tärkeä huo-

mata, että myös ali- ja sivu-urakoitsijoiden toimituksia tulee seurata ja ohjata. Toimitus-

määräys on tärkein ohjauskeino. Toimitusmääräyksessä käydään läpi muun muassa 

tarkka toimitusaika ja -paikka sekä -ehto. Lisäksi toimitusmääräyksestä löytyvät nimik-

keet, määrät ja yksiköt. Toimituksen yhteydessä siihen kirjataan havaitut puutteet ja vir-

heet. Sopimuksessa tulee lukea, milloin toimitusmääräys on annettava ja milloin tarke-

mitat tulee viimeistään toimittaa. Toimitusmääräys on hyvä keino vähentämään väliai-

kaisvarastointia, ylimääräisiä siirtoja ja tuotannon häiriöitä. (Junnonen & Kankainen 2012 

s.97–98) 

Toimitusten ohjauksessa on tärkeää ilmoittaa toimittajalle välittömästi suunnitelmien ja 

määrien muutoksista. Toimitusten siirtäminen myöhäisempään ajankohtaan on tärkeä 

ohjauskeino aikataulumuutoksissa. Toimitusten myöhästyessä on etsittävä keinot viiväs-

tymisen minimoimiseksi. Viivästymisessä tulee ensimmäisenä selvittää viivästyksen syy 

ja mahdollisuus vaihtaa toiseen vastaavaan materiaaliin. Muita keinoja ovat toimittajan 

vaihtaminen ja viivästyksen kulujen laskuttaminen toimittajalta. Laadulliset ja määrälliset 

tarkistukset tulee suorittaa materiaalin vastaanoton yhteydessä. Suojattuja materiaaleja 

ei kuitenkaan pureta. Materiaalitarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet kirjataan ylös, 
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niistä reklamoidaan toimittajaa sekä vaaditaan puutteisiin korjausta. Myös sopimuksen-

mukaisuutta tulee valvoa. Tuotteiden suojauksien ja merkintöjen sekä purkumenetelmän 

ja varastoinnin tulee olla sovitun mukaiset. (Junnonen & Kankainen 2012 s.100) 

Alihankinnan suorituksen päättyminen tapahtuu osapuolten välisten velvoitteiden täytyt-

tyä. Sopimussuhteen päätökseen liittyviä toimia ovat työn tulosten siirtäminen ja rapor-

tointi, dokumenttien arkistointi sovitusti sekä viimeisten maksujen ja bonusten hoitami-

nen. Päätösvaiheessa tehdään myös puutelista ja sovitaan puutteiden korjauksen aika-

taulu sekä periaatteet. Työ voidaan vastaanottaa myös vain osittain. Kun työ sopimuksen 

mukaisesti on vastaanotettu kokonaan, jää alihankkijalle hoidettavaksi vielä takuuajan 

velvoitteet. Lopussa alihankkijan suorituksen onnistumisesta tulee kerätä tiedot sekä 

käydä palautekeskustelu seuraavia hankkeita ajatellen. (Artto et al. 2006 s. 194–195) 

2.1.6 Logistiikka osana alihankintoja 
Hankintojen logistiikka pohjautuu yleisesti logistiikkasuunnitelmaan ja yksittäisten han-

kintojen osalta tehtäväsuunnitelmaan (Junnonen 2010 s. 95–96). Logistiikan suunnitte-

lussa toimitusketjujen osa-alueiden tulee kytkeytyä toisiinsa osana suurempaa kokonai-

suutta. Lisäksi toimitusketjun valintaan vaikuttavat yrityskohtaiset tavoitteet ja resurssit. 

Logistiikan suunnittelussa yksi keino on ulkoistaminen. Ulkoistamisen hyödyt ja laajuus 

tulee käydä läpi tapauskohtaisesti. Päätökseen vaikuttavia osa-alueita ovat kustannuk-

set, palvelu, organisatoriset ja fyysiset tekijät. Tavanomaisesti ulkoistettavia osia ovat 

kuljetus, poiminta, varastointi, varastonhallinta, kuormien tarkastukset, kokoonpanot, uu-

delleenpakkaukset ja aikaperusteiset palvelut, kuten täsmätoimitukset. (Rushton et al. 

2017) 

Rakennustuotehankinnan toimitusten jaottelu tehdään tuotetyypin, toimituskanavien ja 

toimitustavan mukaan. Tuotetyypeistä projektikohtaiset tuotteet ovat haastavia logistii-

kan kannalta ja vaativat yhteistyötä suunnittelijoiden, toimittajien ja urakoitsijoiden välillä. 

(Riihimäki et al. 2009) Toimituskanavista logistiikkakeskukset mahdollistavat materiaa-

lien täsmällisen toimituksen käyttökohteeseen tuottavuuden parantamiseksi (Seppänen 

& Peltokorpi 2016). Materiaalien setityksellä vähennetään työmaan varastointia ja mate-

riaalien etsimisen tarvetta, kun toimitukset rakennetaan asennusaikataulujen mukaan. 

Toimitustavoista täsmätoimituksilla pyritään myös parantamaan laatua ja tuottavuutta. 

(Tetik et al. 2018, Viertola 2019 mukaan) Rakennustuotteiden toimitusvaihtoehtoja esi-

tellään tarkemmin kuvassa 5. 
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Kuva 5. Toimitusten jaottelu tuotetyypin, toimituskanavan ja toimitustavan mukaan 
(Riihimäki et al. 2009). 

Työmaaosasto perinteisesti valmistelee hankinnan ja hankintaosasto suorittaa sen. Val-

misteluilla luodaan logistiikkasuunnitelman pohjalta puitteet hankintaan. Sopimuksen 

teon jälkeen yhteydenpito on työmaan vastuulla. Toimitusten onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että osapuolet ovat tietoisia, mitä työmaalla tehdään, milloin tehdään ja kuka 

tekee. Aloituspalaverissa ja urakoitsijakokouksissa tarkennetaan lähtötietoja ja materi-

aalin toimituksia ohjataan tarkoilla aikatauluilla. Myös aliurakoitsijoiden toimitukset tulee 

sopia ja valvoa. Valvonnasta vastaa työnjohtaja, jonka vastuualueella urakoitsija toimii. 

Materiaalien vastaanotot tulee suunnitella etukäteen. Tiedonkulun varmistamiseksi han-

kinnan suorittaneen henkilön tulisi osallistua urakan aloituspalaveriin. Sopimuksen mu-

kaisesti työmaa täsmentää toimitukset aikataulullisesti ja määrällisesti ennen toimitus-

ajankohtaan. Toimitusten onnistumiseksi tulee etukäteen sopia mihin mennessä suunni-

telmamuutokset tulee ilmoittaa toimittajalle. (Sahlstedt 2010) 

Riihimäki et al. (2009) mukaan laskelmat ja suunnitelmat tulee toteuttaa lohkojakojen ja 

hankintakokonaisuuksien mukaan ja antaa ne myös työmaan käyttöön. Tehtyjen sopi-

musten ja tilausten tiedot tulee antaa työmaan työnjohdolle. Lisäksi logistiikkasuunnitel-

man avulla suunnitellaan nosto- ja siirtokalusto sekä aluesuunnitelma. Toimitussisältö ja 

toimituskäytännöt sekä toimituserien alustava sisältö tuodaan sopimukseen. Yleissuun-

nittelun ja sopimusten teon jälkeen ohjauskeinot ovat rajalliset. Ohjauskeinoja ovat toi-
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mitusten täsmentäminen, työmaa-alueen toimivuudesta huolehtiminen, kotiinkutsut, toi-

mitusten varmistaminen ja tuotteiden vastaanotto. Koottuna tavarantoimittajien ja aliura-

koitsijoiden kanssa hankinnan yhteydessä sovittavat asiat ovat toimituserät ja -ajat, työn 

sovittaminen muihin töihin ja toimituksiin, tehtäväsuunnitelman laadinta, toimitettavat do-

kumentit, valmistajan ohjeet, tyyppihyväksyntätodistukset. Lisäksi sovitaan kuljetuska-

lusto, pakkaustapa ja -koko, kuljettajan soitto työmaalle, purkupaikka, nosto- ja siirtoka-

lusto, varastointi ja suojaus, työskentelyalueen vastaanotto, kotiinkutsut ja toimitusten 

varmistaminen sekä suunnitelmamuutoksista tiedottaminen. (Riihimäki et al. 2009) 

Logistiikan onnistumista voidaan mitata alihankinnoissa ja hankinnan ohjaamisessa. Mit-

taamalla saadaan kiistaton tieto siitä, mikä toimii ja mikä ei. Toimituseräkohtaisesti arvi-

oidaan yksittäistä toimitusta. Tietoa voidaan kerätä toimitusajankohdan etukäteen sopi-

misesta, toimituksen varmistuksesta, toimituksen saapumisesta ajallaan, vastaanottotar-

kastuksen tekemisestä, toimitusmäärien oikeellisuudesta ja toimituksen laatuvirheistä. 

Tuotekohtaisesti voidaan lisäksi mitata kustannuksia. Mittausten avulla saadaan tietoa 

toimitusketjun toimivuudesta ja kustannuksista. (Riihimäki et al. 2009) 

Alihankintojen yhteydessä suunnitellusta logistiikasta poiketaan varsin usein. Toimituk-

siin haasteita tuovat muun muassa suunnitelmapuutteet. Suunnitelmat tulisi toteuttaa 

hankintakokonaisuuksien mukaan ja lisäksi tulisi varmistaa, ettei tule muutoksia suunni-

telmiin, jotka ovat jo tuotannossa. Tiedonkulku on osa-alue, jolla voidaan vaikuttaa logis-

tiikan toimivuuteen osana alihankintoja. Vastuiden siirtäminen hankintaa ohjaavalle työn-

johtajalle tulisi varmistaa hankinnan ja vastaavan työnjohtajan kanssa. Lisäksi tulee var-

mistaa, että tieto suunnitelma- ja aikataulumuutoksista kulkee toimittajalle sekä toimitta-

jan toimitusmuutoksista tulee tieto tilaajalle. Myös huolelliset sopimukset ovat tärkeässä 

roolissa ja niihin täytyy perusasioiden lisäksi kirjata yhteiset pelisäännöt, joiden avulla 

vältetään ongelmat ja epäselvyydet. (Riihimäki et al. 2009) Viertola (2019) esittää työs-

sään logistiikan ohjaustyökaluksi 4D-visualisointia, jolla voidaan käydä läpi työmaan ete-

nemä, siirtoreitit, laitteet, aluesuunnitelma ja aikataulut. Näin saadaan yhteensovitettua 

ja varmistettua kaikki vaiheet etukäteen. (Viertola 2019) 

Lehtovaara et al. (2019) mukaan tahdin vaatimukset tulee huomioida jo hankinnassa ja 

suunnittelun ohjauksessa. Pitkälle mietityn tahtisuunnitelman lisäksi hankkeissa on 

suunniteltava huolella logistiikka, materiaalihallinta ja olosuhdehallinta. Tahtituotan-

nossa materiaalivirtojen hallintaa ei voida pitää tuotannonaikaisena toimintana, vaan se 

pitää suunnitella hyvissä ajoin ja samalla tarkkuudella kuin tahtiaikataulu. Logistiikan 

suunnittelun ongelmat näkyvät usein myöhästyneinä toimituksina, huonosti koordinoi-

tuna materiaalien siirtona ja materiaalin liian aikaisena tuomisena työskentely alueille, 

mikä hidastaa edeltäviä työvaiheita. (Lehtovaara et al. 2019) Heinonen ja Seppänen 
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(2016) esittävät logistiikkasuunnitelmaan kuuluviksi pitkän matkan kuljetukset, materiaa-

lien toimitusreittien suunnittelemisen kohteen ulkopuolella ja kohteessa sekä aikataulu-

tuksen täsmätoimituksille. Kohteeseen paketoidaan tahtialueen mukaiset tuotteet, jotta 

materiaalien käsittely minimoidaan viime hetkillä. Virtautuksella ja JIT-toimituksilla tavoi-

tellaan sitä, että tahtialueella on tarpeen mukaan materiaalit työvaiheen tekemiseksi. 

(Heinonen & Seppänen 2016) Logististen vaatimusten näkökulma tulee tuoda entistä 

vahvemmin esiin jo hankintavaiheessa, jolloin aliurakoitsijat saadaan sitoutettua vaati-

muksiin. Toisaalta logistiikka kannattaa siirtää aliurakoitsijoiden vastuulta keskusjoh-

toiseksi erikoistuneelle toimijalle ja näin pyrkiä vähentämään hukkaa. (Lehtovaara et al. 

2019) 

2.1.7 Sitouttamisen keinot 
Sopimuksen teon jälkeen tulisi hyödyntää alihankkijan tietoja ja taitoja sekä aloittaa ak-

tiivinen yhteydenpito ja luottamuksen rakentaminen (Bemelmans et al. 2012). Luotta-

muksen rakentamisen keinoista Haapasalo (2018) nostaa esiin yhteistoiminnallisuuden. 

Yhteistoiminnallisuus sisältää useita eri muotoja ja työkaluja, joista yksi on Big Room -

työskentely. Big Room -työskentely tuo projektin sidosryhmien ihmiset samaan tilaan ja 

mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen. Lisäksi yhdessä sovitut pelisäännöt ja tavoit-

teet auttavat keskittymään ja tavoittelemaan sovittuja päämääriä. (Haapasalo 2018) Xie 

et al. (2010) mukaan yhteisellä projektitoimistolla osapuolten välinen informaation jako 

voi olla parempaa. Myös työmaakokoukset ovat tärkeimpiä osapuolten välisiä kanssa-

käymisiä, koska tilaajan ja urakoitsijan välillä on monia ratkottavia ongelmia (Junnonen 

2009 s. 133). 

Työsuunnitelmien epäluotettava toteutuminen on merkittävä hukka hankkeissa (Yliherva 

& Merikallio 2008, Merikallio & Haapasalo 2009 mukaan). Työsuunnitelmien epäluotet-

tavuus ja resurssien kohdentamisen ongelmat aiheuttavat epäluottamusta pääurakoitsi-

jan ja alihankkijoiden välille. Kumppanuuksien ja avoimen työsuunnittelun avulla olisi 

mahdollista saada alihankkijat mitoittamaan resurssinsa totuuden mukaisesti. (Sacks & 

Harel 2006) Last Planner -ohjausmenettelyllä pyritään avoimeen, häiriöttömään ja tehok-

kaaseen aikataulutehtävien toteuttamiseen (Koskela & Koskenvesa 2003). Rakennus-

vaihesuunnitteluun osallistuvat avainosapuolet ja aikataulusuunnittelussa on kolme pää-

tarkoitusta. Tarkoituksista ensimmäinen on osapuolten tietämyksen ja osaamisen tuomi-

nen tuotannonsuunnittelun lähtökohdaksi. Toisena tällä sitoutetaan kokonaisuuteen ja 

kolmantena osapuolet toimivat yhdessä rakentaen luottamusta. (Merikallio & Haapasalo 

2009)  
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Priven ja Sacks (2016) tutkivat sosiaalisia alihankintasopimuksia työssään ja havaitsivat, 

että yhdessä Last Planner -menetelmän kanssa se parantaa työnkulkua. Toisena ha-

vaintona oli, että se motivoi pääurakoitsijaa hoitamaan omat velvoitteet entistä parem-

min, jolloin alihankkijoiden luottamus lisääntyi ja työnkulku parantui. Sosiaalisessa ali-

hankintasopimuksessa pyritään saavuttamaan tuotannon sujuvuus paremman viestin-

nän, keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön avulla. Sopimus tehdään kirjallisesti ali-

hankkijoiden ja tilaajan välillä. Sopimuksen sisältö luodaan tapaamisissa, joissa alihank-

kijat määrittävät tuottavan ja tehokkaan työn edellytykset ja vaatimukset tilaajalle sekä 

muille osapuolille. Näiden edellytysten toteutumista seurataan palavereissa ja samalla 

raportoidaan eri osapuolten sitoutuminen. Tutkimuksessa nostettiin esiin pääurakoitsijan 

lupauksista selkeän aikataulun ylläpito, suunnitelmien toimittaminen ajoissa ja sovittujen 

resurssien tarjoaminen. Alihankkijoiden lupauksia olivat kokouksiin osallistuminen, yh-

teistyön tekeminen, oman työn koordinointi ja mestojen siivous päivän lopussa. Sosiaa-

linen alihankintasopimus on täysin pehmeisiin arvoihin perustuva eikä se sisällä sank-

tiota. Sopimuksen noudattamisen arviointi toteutettiin visuaalisesti hymiöillä ja arvioin-

nista vastasivat sopimusosapuolet keskenään. (Priven & Sacks 2016) 

Yhteistoiminnallisia työskentelytapoja varten on kehitetty myös Building Information Mo-

deling (BIM). BIM-työkalujen avulla pyritään parantamaan tuottavuutta ja tehokkuutta 

sekä mahdollistetaan rakennuksesta kerätyn informaation säilyttäminen. (Naoum & 

Egbu 2015) Tietomallin avulla voidaan määrittää tarvittavat resurssit sekä tehostaa työn-

suunnittelua ja aikataulutusta. Lisäksi tietomallia voidaan hyödyntää esivalmistettavien 

rakennusosien valmistuksessa. (Eastman et al. 2008) Yhteistoiminnalliset työkalut pa-

rantavat avoimuutta ja tiedonvaihtoa, joka on yksi kolmesta luottamuksen kehittymisen 

kehän elementeistä. Muut elementit ovat yhdessä tekeminen ja itse luottamus. Elementit 

ovat esitetty kuvassa 6. Luottamus lisää sitoutuneisuutta ja kehän elementtien mukaiset 

tekijät paranevat. Useat luottamuksen rakentamisen keinot liittyvätkin ihmisten johtami-

seen ja lean -menetelmiin. Ihmisten johtamiseen tulisi keskittyä varsinkin vaativissa 

hankkeissa, joissa tavoitellaan toimijoiden välistä luottamusta ja sitoutumista hankkee-

seen. Konkreettisesti toimijoiden välistä luottamusta voidaan edistää esimerkiksi ansain-

tamallien avaamisella ja vuorovaikutukseen panostamisella. Myös konfliktien käsittely-

menetelmät ovat tärkeä osa luottamusta. Sopimuksissa luottamusta voidaan rakentaa 

sanktioiden sijaan sopimalla avoimeen yhteistyöhön ja dokumentointiin liittyviä element-

tejä. (Peltokorpi et al. 2019) 
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Kuva 6. Luottamuksen syntyminen ja kehittyminen (Peltokorpi et al. 2019). 

Kannustavilla sopimuksilla sitouttamisessa tavoitteena on motivoida urakoitsijan käy-

töstä tilaajan haluamaan suuntaan. Kannustimia voidaan sitoa useaan eri tavoitteeseen 

tarpeen mukaan. Tavoitteet voivat liittyä kustannuksiin, turvallisuuteen, laatuun ja asia-

kastyytyväisyyteen. Valittujen tavoitteiden seuranta ja raportointi on oleellisessa roolissa 

kannustimien onnistumisessa. Lisäksi osapuolten tulee kokea mittaustapa ja kannustin-

järjestelmä oikeudenmukaiseksi. Lähtökohtana kannustinjärjestelmässä on, että hyvästä 

tasosta palkitaan ja huonosta rangaistaan. Kannustimien ollessa toimivia yhteistyö pa-

rantuu ja innovaatiot lisääntyvät sekä ongelmanratkaisuhalukkuus kasvaa. Pääasiassa 

rakennushankkeissa urakoitsijaa motivoidaan rahapalkkiolla, joka voi olla sidottu kustan-

nus- ja aikataulutavoitteeseen. Aikataulutavoitteessa urakoitsijalle määritetään välita-

voitteet, joiden mukaan palkkio tai sanktio määräytyy. Aikataulupalkkion kaava voi olla 

esimerkiksi aikataulun alitus päivinä kerrottuna päiväkohtaisella palkkiolla. Aikatauluun 

sidottu palkkio on perusteltu vain silloin, kun tilaajan hyödyt ovat yhtä suuret tai suurem-

mat kuin ajansäästöstä maksettava palkkio. (Lahdenperä & Koppinen 2003) 

2.1.8 Alihankinnan häiriöt 
Tässä kappaleessa tutustutaan rakennustuotannon häiriötyyppeihin eli hukkiin, joita 

hankinnan sopimuksilla tulisi pystyä ohjaamaan ja poistamaan. Sacks (2004) toteaa tut-

kimuksessaan, että alihankkijat mitoittavat resurssinsa usein pienemmäksi kuin tilaaja 

vaatii, mikä aiheuttaa häiriötä tuotantoon. Vaihtoehtoinen tapa alihankkijoilla on viiväs-

tyttää työn aloitusta, jotta heillä olisi riittävästi mestaa. Tutkimuksen mukaan tämä johtuu 

luottamuksen puutteesta tilaajan lupauksiin ja sillä on kasvava vaikutus myös muihin 

työvaiheisiin, mikä saattaa johtaa hankkeen viivästymiseen. (Sacks 2004) Ohnon (1988) 

mukaan yksi hukan muoto on virheelliset tuotteet. Rakennustiedon (2016) mukaan vir-

heitä vähennetään onnistuneella laatusuunnittelulla. Laadunvarmistuksen tavoitteena on 

myös parantaa esimerkiksi tiedonkulkua ja suunnitelmien tasoa. Laatuhäiriöt voivat nä-

kyä suunnitelmissa siten, etteivät ne vastaa asiakkaan tarpeisiin tai ovat ristiriitaisia ja 

toteutuskelvottomia. Toisaalta laatu on myös sitä, että työt tehdään kerralla kuntoon. 
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(Rakennustieto 2016) Kerralla valmiiksi periaatteeseen voi aiheuttaa häiriötä se, että työt 

aloitetaan ilman valmiiksi suorittamisen edellytyksiä. Tarvittavia edellytyksiä ovat resurs-

sit, dokumentit ja oikeanlaiset olosuhteet. (Koskela 2004) 

Reklamaatioilla ohjataan sopimuskumppanin toimintaa ja oikaistaan häiriötilanteet. Rek-

lamaatio on antajan tekemä huomautus, vaatimus tai ilmoitus, jolla turvataan antajan 

oikeus ja asema, mutta samalla turvataan myös vastapuolen asemaa. Suoritushäiriöistä 

tulee aina ensin reklamoida ennen pidemmälle vietäviä seurauksia. Toisaalta ilman rek-

lamointia ei epäkohtiin voida vedota myöhemmässä vaiheessa. Pää- ja aliurakoitsijalla 

on myötävaikutusvelvollisuus työkohteen saattamiseksi valmiiksi urakkasopimuksen 

mukaisesti. Reklamointivelvollisuus koskeekin molempia osapuolia ja reklamointi on 

hyvä tehdä kirjauksena työmaakokouksessa, kirjallisesti ilmoittamalla tai kirjauksena työ-

maapäiväkirjaan. Reklamointien kannalta pääurakoitsijan keskeisiä vastuita ovat suun-

nitelmien oikea-aikainen toimittaminen, suunnitelmien laatu eli viranomaisten lakien, 

asetusten, rakentamismääräysten, muiden säädösten ja hyvän rakentamistavan mukai-

set suunnitelmat. Muita pääurakoitsijan vastuita ovat materiaalihankintojen oikea-aikai-

nen toimittaminen, aliurakoitsijan työn suorittamiseen tarvittavien edellytysten mahdollis-

taminen sekä huolehtia ettei aikataulu viivästy tilaajasta johtuvista syistä. (Junnonen & 

Kankainen 2012 s. 102–103) 

Alihankinnan häiriö- ja virhetilanteita pyritään välttämään ja häiriötilanteen sattuessa hai-

tat tulee minimoida. Erimielisyyden aiheuttajina rakennusurakassa ovat useimmiten 

urakkarajojen epäselvyydet, urakan laatu ja viiveet, luvatut olosuhteet, ristiriitaiset tai 

puutteelliset dokumentit ja myöhässä saadut suunnitelmat sekä lisä- ja muutostöiden 

hinta- ja aikatauluvaatimukset. Häiriöiden välttämiseksi yksityiskohtaisten suunnitelmien 

tulisi olla ajoissa valmiina. Toiseksi sopimusneuvotteluissa pitäisi käydä hankkeen mah-

dolliset ongelmat läpi yksityiskohtaisesti ja kirjata ne sopimuksiin selkeästi. (Junnonen 

2009 s. 152) Erimielisyydet on pyrittävä aluksi ratkaisemaan neuvotteluteitse. Neuvotte-

luissa etsitään vastauksia erimielisyyteen sopimusasiakirjoista ja asiakirjojen sanamuo-

doista ja merkinnöistä. Tarvittaessa neuvotteluihin kutsutaan ulkopuolinen ammattilainen 

ja asiakirjojen merkinnöille annetaan ammattilaisen tulkinnan mukainen sisältö. Olennai-

sen virheen sattuessa ilman oikaisua kohtuullisessa ajassa, on käytössä myös painos-

tuskeinoja, kuten urakkasopimuksen purkaminen. (Junnonen 2009 s. 153–154, 157) 

2.2 Lean 

Lean -tuotannon periaatteiden ymmärtämiseksi tulee ensin perehtyä Toyotan tapaan toi-

mia, jota pidetään leanin perustana (Gao & Low 2014). Usein Toyotan tuotantotapaa 
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(TPS), JIT-menetelmää ja lean-tuotantoa pidetään toistensa synonyymeinä tai keske-

nään tasavertaisina (Shah & Ward 2007, Gao & Low 2014 mukaan; Womack et al. 1990, 

Gao & Low 2014 mukaan). TPS:n tavoitteena oli vähentää kustannuksia eliminoimalla 

hukkaa, kuitenkin vaikuttamatta tuotantomääriin (Ohno 1988). Toyotan toimintajärjes-

telmä pohjautuu kahteen pilariin, joita ovat JIT ja Jidoka eli jatkuva parantaminen. JIT 

pilari sisältää tässä työssä tarkemmin määritellyt tahtituotannon, virtautuksen ja logistii-

kan integroinnin. (Gao & Low 2014) 

Toyotan periaatteiden pohjalta Koskela (1992) määritti leanin kehityksen alkuaikoina 11 

prosessiin keskittyvää lean-periaatetta. Määriteltyjä lean-periaatteita olivat lisäarvoa 

tuottamattoman toiminnan vähentäminen, tuotteen arvon systemaattinen kasvattaminen 

asiakkaan vaatimukset huomioiden, vaihtelevuuden ja ajanjakson keston vähentäminen, 

vaiheiden, osien ja liitosten minimoiminen, joustavuuden ja prosessin läpinäkyvyyden 

lisääminen, keskittyminen koko prosessin ohjaamiseen, jatkuva parantaminen, tasaisen 

virtauksen parantaminen ja vertailu. (Koskela 1992) Gao ja Low (2014) nostavat lean-

periaatteista keskeisiksi hukan poistamisen, asiakkaalle luodun arvon ja lean-ajattelun. 

Ohno (1988) määrittää leanin mukaisiksi seitsemäksi hukaksi ylituotannon, odottamisen, 

kuljetukset, liiallisen käsittelyn, varastot, liikkumisen ja virheelliset tuotteet. Näistä hu-

kista viisi ensimmäistä liittyy materiaalien virtaan ja kaksi viimeistä hukattuun työntekijöi-

den luovuuteen ja työskentelyyn (Gao & Low 2014). Lean-ajattelun viisi periaatetta ovat 

Womack & Jones (1996) jakaneet arvoon, jonka määrittää loppuasiakas sekä arvovir-

taan, joka voi olla tuottavaa tai tuottamatonta. Tuottamaton arvovirta jaetaan turhaan ja 

vältettävissä olevaan virtaan sekä virtaan, joka ei tuota mutta on toistaiseksi tunnistetuilla 

toteutustavoilla välttämätöntä. Kolmantena on virtaus, jonka tavoitteena on saada tuote 

valmiina asiakkaalle ilman keskeytyksiä ja viivästyksiä. Neljäntenä on imutuotanto, jolla 

vastataan loppukäyttäjän vaatimuksiin ja viidentenä täydellisyyteen pyrkiminen, jolloin 

kaikki hukat on saatu poistettua tuotannosta ja kehitys on jatkuvaa. (Womack & Jones 

1996, Gao & Low 2014 mukaan) Näitä periaatteita on sovellettu menestyksekkäästi 

myös rakennusalalla (Gao & Low 2014). 

Lean-rakentamisen Koskela et al. (2002) sanovat olevan tapa suunnitella tuotantojärjes-

telmä niin, että hukka, ajankäyttö ja vaivannäkö minimoidaan ja samalla tuotetaan mak-

simaalinen arvo. Green ja May (2005) näkevät, että lean-ajattelu on joukko tekniikoita, 

joita voidaan suoraan soveltaa rakennusalalla. Emmitt (2007) toteaa, että lean-rakenta-

minen on laajasti tulkittu termi, jota käytetään suunnittelussa ja rakentamisessa sekä 

yksittäisissä tuotantomenetelmissä ja työkaluissa (Gao & Low 2014 mukaan). Raken-

nusteollisuus poikkeaa kuitenkin monin tavoin tehdasteollisuudesta, joten kaikkia lean-

menetelmiä ei voida suoraan soveltaa rakennusalalla (Gao & Low 2014). Winch (2010) 
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on havainnut kuitenkin, että lean-työkaluilla, kuten kokonaisvaltaisella laatujohtamisella 

(TQM) ja JIT:llä on paikkansa rakennushankkeiden tehokkaassa johtamisessa ja pro-

sessien kehittämisessä. Yritysten lean-osaamisen tason ymmärtämiseksi ja mittaa-

miseksi esitetään viitekehyksiä (Gao & Low 2014). Johansen ja Walter (2007) loivat mal-

lin lean-rakentamisen kahdeksalle osa-alueella, joilla arvioidaan yrityksen lean-rakenta-

misen tietoisuutta. Olennaisia osa-alueita lean-kulttuurin kehittämisen kannalta ovat 

suunnittelu, hankinta, tuotannonsuunnittelu ja valvonta, toimitukset, asennukset, yhteis-

työ, käyttäytyminen ja johtaminen. (Johansen & Walter 2007) 

2.2.1 Just-In-Time 
JIT:n määritelmä on vaihtunut ja kehittynyt vuosien aikana. Suurin osa määritelmistä tul-

kitsee JIT:n ajattelutapana, koska sen onnistuminen riippuu inhimillisistä tekijöistä, 

vaikka tuotteet ja työkalutkin ovat osa sitä. Määritelmissä myös todetaan, että JIT:n pe-

rimmäinen tavoite on tuotteen laatu, koska oikea-aikaisuus on tärkeä osa laatua. Toyo-

tan ottaessa JIT:n käyttöönsä ajatuksena oli poistaa kaikki tarpeettomat elementit tuo-

tantoalueelta, mutta nykyään sitä käytetään kustannusten alentamiseen ja asiakkaan 

tarpeiden täyttämiseen mahdollisimman pienillä kuluilla. (Garcia-Alcaraz & Maldonado-

Macias 2016) Bamana et al. (2019) esittävät toisen näkemyksen, jossa JIT on kehittynyt 

massatuotanto tavoitteesta kohti yksilöllistä tuotantoa, jatkuvaa parantamista ja jätteiden 

vähentämistä. JIT on kehittynyt hyväksytyistä työkaluista johtamistavaksi ja johtamisfilo-

sofiaksi. Tutkimuksessa havaittiin myös, että JIT liittyy läheisesti lean-rakentamiseen 

sekä esivalmistukseen ja sen perusideaa tulee mukauttaa rakennusalalle sopivaksi. (Ba-

mana et al.  2019) Rakennusalalle mukautettu JIT keskittyy pieniin eräkokoihin, jotka 

toimitetaan asennuspaikalle juuri ennen asennusta. Näin vähennetään hukkaa ja varas-

totilojen tarvetta. (Cossio & Cossio 2012) 

Garcia-Alcaraz ja Maldonado-Macias (2016) esittävät, että JIT on yksi tärkeimmistä lean-

työkaluista globaalissa maailmassa, jossa komponentteja tulee useilta eri toimittajilta pit-

kien matkojen päästä. Tällöin virtauksen ja materiaalien koordinointi on tärkeässä 

osassa. JIT:n koordinoinnin tavoitteena on hukan ja varastoinnin vähentäminen, päte-

vien tuotanto- ja materiaalitoimitusjärjestelmien luominen sekä tuotantojärjestyksen pa-

rantaminen joustavuuden lisäämiseksi. Tarkemmin sanottuna JIT on toisen sukupolven 

lean-työkalu, joka pohjautuu leanin perustyökaluihin, kuten standardoituun prosessiin ja 

tasaiseen tuotantoon. Lisäksi se on leanin rakenteen toinen peruspilari, joka sisältää 

muun muassa tahtituotannon, virtautuksen ja imuohjauksen. (Garcia-Alcaraz & Mal-

donado-Macias 2016) Lean-tuotannon osat ovat esitetty tarkemmin kuvassa 7. 
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Kuva 7. Lean työkalut (Garcia-Alcaraz & Maldonado-Macias 2016). 

JIT liitetään usein myös materiaalivirtaan, jossa sen rooli on vähentää hukkaa ja materi-

aalien tarvetta sekä parantaa sisäistä ja ulkoista viestintää. Lisäksi sillä on potentiaalia 

kustannusten pienentämiseen sekä toimitus- ja tuotantoaikojen lyhentämiseen laatua, 

tuottavuutta ja reaktiokykyä parantaen. JIT:n tavoitteena on myös organisaation eri toi-

mintojen ja alueiden integroiminen samalla kannustaen organisaatio kuriin ja parempaan 

johtamiseen, johon osallistuvat eri osa-alueet. (Banerjee et al. 2007; Kojima et al. 2008) 

Jotta JIT:stä saadaan kaikki hyöty, on sidosryhmiin ja avoimuuteen kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Usein sidosryhmät toimivat keskittyen omaan prosessiin huomioimatta pro-

sessin myöhempiä osia. (Zimmer et al. 2008) Sidosryhmien integroinnilla on mahdollista 

saavuttaa hankkeessa suuria etuja ja välttyä kalliilta laskuilta (Bamana et al. 2019). 

2.2.2 Last Planner System 
Last Planner System (LPS) on rakentamisessa käytettävä tuotannonsuunnittelu- ja -oh-

jausjärjestelmä. Sen tavoitteena on lisätä suunnittelun luotettavuutta jakamalla suunnit-

telu kolmeen erilliseen prosessiin, jotka keskittyvät suunnittelun eri tasoihin ja yksityis-

kohtiin. (Ballard 2000) Projektisuunnittelu jaetaan osiin, koska yksityiskohtainen suunnit-

telu pidemmälle aikavälille on epätarkkaa (Frandson 2019). 

Ensimmäisessä vaiheessa yleisaikataulun ja käänteisen vaiheaikataulun pohjalta tunnis-

tetaan mitä työvaiheita tulisi toteuttaa (Ballard & Howell 2003). Yleisaikataulu määrittää 

välitavoitteet projektille ja käännetty vaiheaikataulu mahdollistaa imuohjauksen. Tiimit 
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tunnistavat lopusta alkuun katsottaessa mitä työvaiheita tulee olla valmiina, jotta seuraa-

vat työt voivat alkaa. (Frandson 2019) Merikallion ja Haapasalon (2009) mukaan raken-

nusvaihesuunnittelussa saadaan paras tulos, jos siihen osallistuvat projektin avainosa-

puolet eli tilaaja, suunnittelijat, päätoteuttaja ja merkittävimmät alihankkijat. Yhdessä laa-

dittuna osapuolten tietämys ja osaaminen tulevat kaiken tuotannonsuunnittelun lähtö-

kohdaksi. Lisäksi sitoutuminen ja oman osuuden ymmärtäminen osana kokonaisuutta 

tunnistetaan paremmin. Kolmanneksi näin laadittu suunnitelma lisää yhteistoiminnan 

edellytyksiä ja parantaa luottamusta läpi projektin. Käännetyn vaiheaikataulun avulla var-

mistetaan myös välitavoitteiden saavutettavuus, yhteisten aikataulupuskureiden tarve, 

osapuolten vastuualueiden ja rajapintojen selkeys, resurssien järkevä ja tasainen käyttö 

sekä materiaalien toimiva virtaus. (Merikallio & Haapasalo 2009) 

Toisessa vaiheessa aiemmin määritellyt työvaiheet suunnitellaan ja käydään läpi niin, 

että niiden toteuttaminen on mahdollista (Frandson 2019). Ballard ja Howell (2003) mää-

rittävät kolme työsuoritusta rajoittavaa tekijää, joista ensimmäinen on tiedot, jotka vaadi-

taan haluttuun tuotokseen. Tällaisia ovat suunnitteluasiakirjat, määräykset ja tehtävien 

toimeksiannot. Toisena rajoittavana tekijänä on edeltävät työt, joiden tulee olla valmiita 

ennen seuraavan työn aloittamista. Kolmantena mainitaan resursseista johtuvat rajoituk-

set. Tällaisia ovat työntekijät, laitteet ja työnsuorittamiseen vaadittava tila. (Ballard & Ho-

well 2003) Myös Koskela (1999) listaa ennakkoehtoja rakennustyölle. Suunnittelu, kom-

ponentit, materiaalit, työntekijät ja välineet, tila, liittyvät työt ja ulkoiset olosuhteet ovat 

seitsemän ennakkoehtoa rakennustyöllä. (Koskela 1999) Last Planner suunnittelun toi-

sessa vaiheessa tarkastellaan tulevia kuutta tai useampaa viikkoa ja analysoidaan suo-

ritusta rajoittavia tekijöitä. Tulevien töiden rajoitukset tulee ratkaista ennen kuin ne vai-

kuttavat aikatauluun. (Frandson 2019) Merikallion ja Haapasalon (2009) mukaan valmis-

televan suunnittelun tulee olla jatkuvaa ja viikoittaista. Tehtävien käynnistämiseen liitty-

vät edellytykset ja esteet tulee kirjata osapuolten kanssa ylös ja osoittaa niiden ratkaise-

minen yhdelle henkilölle, joka voi parhaiten huolehtia esteen poistamisesta. (Merikallio 

& Haapasalo 2009) 

Viimeisen vaiheen tavoitteena on osapuolten sitouttaminen viikoittaisessa sitouttamisko-

kouksessa. Kokouksessa tunnistetaan työvaihe, joka pitäisi tehdä sekä henkilö, joka 

vastaa kyseisen työvaiheen toteutuksesta tai johtamisesta. Tämän henkilön tulee hyväk-

syä kyseisen työvaiheen vaatimukset ja sitoutua niihin. Näin suunniteltu työvaihe siirtyy 

toteutukseen ja se suoritetaan suunnitellusti. (Frandson 2019) Last Planner-henkilöt siis 

suunnittelevat tehtävien tehokkaat toteutukset niin, että tehtävät ovat hyvin määriteltyjä 

ja työjärjestykset ovat tehtävien kannalta toimivia. Lisäksi työmäärän tulee olla arvioitu 
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totuudenmukaisesti ja työsaavutuksien olla saavutettavissa, mutta tavoitteellisia. (Meri-

kallio & Haapasalo 2009) 

Last Planner Systeemin keskeinen ajatus on siis tiedon siirtäminen ja omaa tehtävää 

laajempi ymmärrys tehtävien toteutuksesta. Siksi oleellista on osapuolten tekemät lu-

paukset toteutuksen ajanjaksoista. (Merikallio & Haapasalo 2009) Frandson (2019) tii-

vistää systeemin työkaluksi, jonka avulla tunnistetaan työvaiheet, jotka tulisi toteuttaa ja 

voidaan toteuttaa. Tästä seuraa sitoutuminen työn suorittamiseen sekä ymmärrys siihen 

miksi työvaihe toteutettiin suunnitellulla tavalla. Last Planner Systeemin rakenne on tii-

vistetty kuvassa 8. 

 

 

Kuva 8. Yleiskuva Last Planner Systeemistä (Ballard and Howell 2003, muokan-
nut Frandson 2019). 

Merikallio ja Haapasalo (2009) lisäävät Last Planner Systeemin viimeiseksi osaksi oppi-

misen ja jatkuvan parantamisen. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata. Viikkosuunni-

telmien mukaiset tehtävät määritetään yksinkertaisesti toteutuneeksi tai toteutumatto-

maksi. Näiden juurisyyt voidaan analysoida ja seurata toimijoiden luotettavuutta. Tehtä-

vien toteumaprosentilla (TTP) voidaan laskea toteutuneet tehtävät kaikista viikkotehtä-

vistä. TTP kuvaa tuotannonsuunnittelun onnistumista. Lisäksi TTP jaetaan kaikille osa-

puolille ja sen avulla voidaan kehittää toimintatapoja. Last Planner toimii parhaiten, jos 

kaikki osapuolet ymmärtävät sen tarkoituksen ja hyödyntävät sitä. Systeemin suurimpia 
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hyötyjä ovat tuottavuuden parantuminen, häiriöiden vähentyminen, ennustettavuus ja 

parempi hallittavuus. (Merikallio & Haapasalo 2009) 

2.2.3 Virtaus ja tahtituotanto 
Virtautuksella tarkoitetaan peräkkäisten toimintaprosessien toteuttamista mahdollisim-

man hallitusti, tasaisella resurssikuormituksella ja niin, että keskeneräinen toiminta on 

mahdollisimman vähäistä. Tavoitteena on, että tuotanto virtaa tuotantoketjujen läpi yksi-

osaisena virtauksena ilman hukkaa. Onnistuneen virtauksen mahdollistamiseksi virtaus-

toimenpiteet tulee aloittaa hankkeen alussa vaikuttamalla suunnitteluratkaisuihin, suun-

nittelun toteutukseen ja aliurakkasopimusten sisältöön. (Saari et al. 2018) Virtautuksessa 

tunnistetaan myös toiminnot, jotka eivät tuota asiakkaalle lisäarvoa eli ovat hukkaa. Hu-

kaksi on tunnistettu ylituotanto, odotus, kuljetus, käsittely, ylimääräiset varastot, tarpee-

ton liike, viat ja työntekijöiden luovuuden käyttämättä jättäminen. Toiseksi virtaus vähen-

tää tuotteiden vaihtelua ja tuotteiden valmistukseen käytettyä aikaa. (Liker & Maier 2006) 

Virtautusta lähestytään usein erilaisilla työkaluilla ja tuotantotavoilla, joista tässä työssä 

keskitytään pääasiassa tahtituotantoon. Jatkuva virtaus vaatii visualisoinnin ja jatkuvan 

kehittämisen työkalujen käyttämistä. (Liker 2004) Frandson et al. (2013) mukaan tuotan-

non virtaus pyritään ratkaisemaan tahtituotantomallin avulla, jossa hyödynnetään työ-

kohteiden ja työsisällön toistuvuutta. Toistuvuuden avulla tuotanto voidaan suunnitella 

luotettavammin ja tarkemmin. Tahtiaikaa määriteltäessä tulee ottaa huomioon asiakkaan 

tarpeen mukainen etenemisnopeus, käytettävissä oleva aika, käytettävissä olevat re-

surssit, töiden sisällöt, realistiset etenemisnopeudet, looginen järjestys, rakennettavien 

tilojen ominaisuudet, epävarmuustekijät ja suunnitellut detaljit sekä niiden vaikutukset 

kustannukseen ja laatuun. (Frandson et al. 2013) 

Takt on saksankielinen sana, joka tarkoittaa tahtia ja sillä viitataan jonkun asian sään-

nölliseen valmistamiseen. Tahtiaika (takt time) on suunnitteluparametri, jota käytetään 

tuotantoympäristössä vastaamaan asiakkaan toiveisiin tuotannosta. (Frandson 2019) 

Toisaalta tahti on myös aikayksikkö, jonka aikana tuote tai alue on saatava valmiiksi, 

jotta se vastaa kysyntään (Hopp & Spearman 2008, Frandson 2019 mukaan). Tuotan-

nonsuunnittelussa tahtiin mietitään vyöhykkeet tai alueet niin, että ne sisältävät aina sa-

man määrän työtä (Frandson 2019). Rakentamisen tahdin suunnittelu eroaa kokoonpa-

nolinjasta siten, että rakentamisessa tekijät liikkuvat tuotteen sijaan (Ballard & Howell 

1998). Toinen eroavaisuus on, että rakennusalalla projektille on valmistumispäivä, mutta 

välitavoitteiden kysyntä ei tule asiakkailta, vaan projektitiimin tulee luoda oma kysyn-

tänsä valmistumispäivämäärää mukaillen. Tämä kysyntä muodostaa aluejaon, jonka läpi 
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rakennustoiminnot kulkevat. Aluejakoa tarkemmat yksiköt voivat liittyä urakoihin ja yksit-

täisiin työnosiin. Tuotannonsuunnittelussa tahtiin on tavoitteena tasapainoilla siten, ettei 

työ odota tekijää eikä tekijä työtä. Tekijöiden odottaessa työtä on kyse siitä, ettei tekijöille 

ole työaluetta ja heidän täytyy siirtyä toiseen kohteeseen tai tehtävään. Joskus tämäkin 

on tarpeen ja työhön suunnitellaan puskureita, jotta saavutetaan parempi työnkulku. 

(Frandson 2019) 

Dlouhy et al. (2016) kuvaavat tutkimuksessaan menetelmän rakenne- ja perustustöiden 

tahtituotannon suunnitteluun. Sisätiloissa, joissa ei ole toistoa, on dokumentoitu vähän 

tahtituotannon suunnittelumenetelmiä. Näissä kohteissa tulee keskittyä alueisiin, joissa 

voidaan hyödyntää neljän päivän tahtiaikaa. Alue koostuu eri työlajeista, jotka tulee saat-

taa valmiiksi aina neljässä päivässä. Toisaalta alueella suoritettavan työlajin mukainen 

määrä tulee valmistaa sovitun tahtiajan mukaisesti. Tämä aluejako on tärkeä työkalu eri 

urakoitsijoiden ja tiimien välillä käytävässä vuorovaikutuksessa. Tahti siis määrittää tuo-

tannon minimimäärän tietyssä aikayksikössä. (Frandson 2019) 

Tsao (2005) havaitsi tutkimuksessaan rakennustyön jäsentämiskäytännöistä, että sopi-

mukset tulee tehdä toimittajien kanssa aikaisessa vaiheessa. Näin vaikutetaan sitoutu-

miseen ja työnsuunnitteluun. (Tsao 2005) Alihankintasopimusten tulee tukea virtausta. 

Sopimusten tarkoituksena on saada työnjohto ja nokkamiehet osallistumaan tahtituotan-

non suunnitteluun, jotta virtautuksen ydinajatus selkeytyy urakoitsijoille. Virtautuksen ta-

voitteena on myös itseohjautuvuuden lisääminen, joka mahdollistaa työsuorituksen jat-

kuvan parantamisen. (Linnik et al. 2013) Virtautukseen soveltumattomat alihankinnat 

tehdään usein liian suurista kokonaisuuksista. Lisäksi tuotannonsuunnittelun palavereita 

ei ole sovittu ennen tuotannon aloitusta tai aikataulu on sovittu niin, että urakoitsijalla voi 

olla päällekkäisiä urakoita. (Saari et al. 2018) Dlouhy et al. (2016) mukaan virtautuksella 

toteutettava tuotanto vaatii yleensä tavallista enemmän työntekijöitä. Lehtovaara et al. 

(2019) mukaan hankintavaiheessa aliurakoitsijat tulisi kytkeä paremmin tahtituotantoon 

ja varmistaa tahdin mukaiset resurssit, logistiikka ja kannustimet. Tahtituotannon kan-

nalta tulee varmistaa ansaintaperuste, jolla tahdissa pysytään. Lisäksi tahtituotanto vaatii 

urakoitsijoilta sitoutumista päivittäiseen kommunikaatioon. (Lehtovaara et al. 2019) 

2.2.4 Tahtisuunnittelu 
Prosessi epävakaisuuden takia rakennushankkeeseen soveltuu viikon tahtiaika (Kaiser 

2009). Rakentamisessa tahtiajoista löytyy esimerkkejä kuitenkin päivistä tunteihin (Kulta 

2018; Heinonen & Seppänen 2016). Tahtisuunnittelun Dlouhy et al. (2016) jakaa kol-

meen tasoon, jotka ovat makro-, normi- ja mikrotaso. Makrotasolla määritellään välita-

voitteet eri toiminnallisille alueille. Imuohjaukseen pohjautuvan projektianalyysin avulla 
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yhteensovitetaan osapuolten väliset työt ja varmistetaan yhteisymmärrys. Rakennusvai-

heet optimoidaan mahdollisimman paljon arvoa tuottaviksi ja lopputuloksena syntyy pro-

jektirakenne. Projektirakenteen kehittämisessä voidaan hyödyntää aikaisempien projek-

tien tietoja. Normaalitasolla suunnittelu pohjautuu alueellisen lisäarvon tuottamiselle asi-

akkaalle. Aika- ja aluejaot muodostetaan makrotason projektirakenteen mukaan. Tasai-

sen tuotannon varmistamiseksi toiminnalliset alueet jaetaan tahteihin. Tahdin jakami-

sessa hyödynnetään yksityiskohtaista tietoa eri vaiheiden suoritusnopeuksista. Tahdissa 

muodostetaan tiimi, joka täyttää yksittäisen työpaketin. Työpaketit sijoitetaan vaunuun, 

joka kulkee tahtialueiden läpi asiakkaan vaatimusten pohjalta muodostetussa järjestyk-

sessä. Mikrotaso käsittää normitasolla määritettyjen työpakettien yksityiskohtien läpi-

käynnin ja hallinnan rakentamisen aikana. Tahtialueiden työvaiheet määritellään normi-

tasolla, ja ne suunnitellaan tahtiaikataulun mukaisesti yhteistyössä alihankkijoiden 

kanssa. Päivittäinen johtaminen tapahtuu vastuullisen työnjohtajan vetämissä päivittäi-

sissä 15 minuutin kokouksissa. Kokousten sisältö visualisoidaan ja dokumentoidaan tah-

tiohjaustauluun. (Dlouhy et al. 2016) Kuvassa 9 visualisoidaan tahtisuunnittelu kolmen 

tason menetelmän mukaan. 

 

Kuva 9. Tahtisuunnittelu kolmen tason menetelmällä (Dlouhy et al. 2016). 

Dlouhy et al. (2016) määrittää kolmen tason menetelmän tärkeimmiksi osiksi: 

• Prosessipaketit: määrittävät makrotasolla eli karkealla tasolla työsuoritteiden ket-

jun ja työjärjestyksen tahdistuksen valituilla toiminnallisilla alueilla 

• Prosessisuunnitelma: kuvaa makrotason, sen välitavoitteet ja toiminnalliset alu-

eet 
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• Työpaketit: määrittelevät työt, jotka valmistuvat jokaisessa tahdissa sekä tahtialu-

eiden normitason 

• Tahtisuunnitelma: toteutussuunnitelma kattavalla katsauksella rakennusproses-

sin aika- ja paikkarakenteeseen 

• SSU (Standard space unit) tahdin yksikkö: pieni ja itsenäinen tahti (yksikkö), 

jossa huomioidaan rakenne- ja valmistusominaisuudet 

• Suorituskyky: aika, joka tarvitaan keskimäärin yhdelle työvaiheelle 

• Työvaihe: määritelty mikrotasolla jokaiselle tahtiyksikölle. Työvaiheille osoitetaan 

odotusarvot suorituskyvylle 

• Tahtiohjauskortti: sisältää rakennusprosessin lyhytaikaisen edistymisen seuran-

nan (Dlouhy et al. 2016). 

Väitöskirjassaan Frandson (2019) esittelee vaihtoehtoisen menetelmän tahtisuunnitte-

luun. Menetelmä perustuu Frandson et al. (2013) tapaustutkimuksessa määrittelemään 

tahtiajan suunnitteluun. Samasta kohteesta tapaustutkimuksen on tehnyt myös Linnik et 

al. (2013), jonka tuloksiin suunnittelua myös verrataan. Havaintojen perusteella ryhmä 

tunnisti tahtiajan suunnitteluun seitsemän vaihetta: (Frandson et al. 2019) 

• Tunnista vaiheet tahtiaikataulun noudattamiseksi (Linnik et al. 2013) 

• Kerää tietoa 

• Määritä vyöhykkeet eli työalueet 

• Ymmärrä töiden järjestykset 

• Ymmärrä yksittäisten töiden kestot 

• Tasapainota työn eteneminen 

• Laadi tuotannonsuunnitelma (Frandson et al. 2013; Frandson 2019) 

Vaiheessa yksi tunnistetaan toimitukset, jotka sisältyvät tehtäviksi tahtialueilla. Työt, 

jotka eivät sisälly tahtialueisiin, voidaan käyttää varamestana. (Linnik et al. 2013; Frand-

son 2019) 

Vaiheessa kaksi kerätään tietoa jokaisesta toimituksesta ja työstä sekä yksilöidään, mil-

loin eri vaiheiden tulee olla valmiita. Yksi tapa on kerätä tietoa urakoitsijoiden nokkamie-

hiltä ja korostaa kuviin päivän työsaavutukset. Tällä tavoin havaitaan miten, missä, ke-

nen toimesta ja missä järjestyksessä työt tulisi toteuttaa. Myös hankinta hyötyy, kun tie-
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detään työn todellinen luonne. Aikataulusuunnittelussa ja tuotannonsuunnittelussa voi-

daan hyödyntää toimittajia. Lisäksi kerroksiin voidaan mallintaa tuotannonsuunnitelmat 

eri värein jokaisen toimittajan kanssa. (Frandson 2019) 

Vaiheessa kolme vyöhykkeiden määrityksessä käytetään tahtiaikaa, joka jokaisella toi-

mituksella on varattuna vyöhykkeen valmiiksi tekemiseen. Toimituksen edistymistä val-

votaan vyöhykkeittäin ja tavoite on, että jokainen toimitus menee vyöhykkeen läpi sa-

massa ajassa. Ensimmäiset vyöhykkeet muodostetaan aiempien vaiheiden tietojen poh-

jalta. Kuitenkaan tahtiaikaa ei voida määrittää vielä tässä vaiheessa tiedon puutteen ta-

kia. Ihannetapauksissa vyöhykkeet voitaisiin kohdistaa tietomalliin, mutta toistaiseksi tie-

tomallien sisällöt ovat puutteellisia yksittäisten toimitusten mallintamiseksi. (Frandson 

2019) 

Neljännessä vaiheessa töiden ja toimitusten järjestyksen ymmärtämiseksi pidetään toi-

mituksen koordinointikokous. Kokouksessa käydään läpi imusuunnittelun avulla yleinen 

järjestys ja kesto yhden vyöhykkeen läpi. Lisäksi tarkennetaan toimittajat, joiden täytyy 

alueella työskennellä. Toimittajien kanssa käydään läpi heidän työvaiheiden ajankohdat 

suhteessa toisiin toimittajiin sekä varmistetaan, tuleeko heidän työskennellä alueella 

useammin kuin kerran. (Frandson 2019) 

Viidennessä vaiheessa työnkulku tasapainotetaan hyödyntäen vakiintuneita vyöhyk-

keitä, likimääräisiä kestoja ja eri yhteyksissä saatuja tietoja. Tässä vaiheessa keskitytään 

toimituksiin, joiden tuotantonopeudet ovat liian hitaita tai nopeita suhteessa vyöhykkee-

seen varattuun aikaan. Varattuun aikaan nähden liian hitaasti eteneviä toimituksia ja töitä 

tulee nopeuttaa esimerkiksi varmistamalla parempi työnkulku. Toisaalta vyöhykkeiden 

kokoa voidaan hienosäätää työn etenemisen tasapainottamiseksi. (Frandson 2019) 

Vaiheessa kuusi työnkulun tasapainottamiseksi tulee tutkia yksittäisten toimitusten ja töi-

den tarkat kestot kullakin vyöhykkeellä. Suunnitelmien laadun ja yksityiskohtien läpikäy-

minen ovat tässä vaiheessa kriittistä työnkulun kannalta. Työn etenemisen tasapainoa 

ei saavuteta heti, vaan se vakiintuu asteittain jatkuvan parantamisen avulla. Tämän pro-

sessin lopputuloksena syntyy tahtiaika. (Frandson 2019) 

Viimeisessä vaiheessa laaditaan tuotannonsuunnitelma. Aktiviteettien eteneminen vyö-

hykkeiden läpi tasapainossa ja tietyssä ajassa on tahtiaika. Tahtituotannon käyttäminen 

mahdollistaa työnjohtajille tahdin pilkkomisen pienempiin osiin. Näin voidaan seurata 

työn edistymistä ja reagoida sekä ennakoida, jos tahtia ei todennäköisesti tulla saavut-

tamaan. Laadittu tuotannonsuunnitelma määrittää tahdin myös suunnittelulle, koordi-

noinnille, materiaalien valmistukselle ja materiaalien toimituksille. (Frandson 2019) 
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Tahtisuunnittelun onnistumiseksi alihankkijoita kannustetaan parantamaan kokonais-

kustannuksia ja kestoa sekä tuomaan omat haasteet esiin. Haasteiden esiin tuominen 

on tärkeää tasaisen tuotannon varmistamiseksi. Samalla pyritään varmistamaan, ettei 

alueiden toteutusjärjestyksistä tule erimielisyyksiä tai alueita tehdä muussa kuin sovi-

tussa järjestyksessä. Tahtisuunnittelun onnistumiseksi hankkeella tulee olla määriteltynä 

henkilö, joka vastaa suunnitelman ylläpidosta. Lisäksi aikataulutukseen tulee sisällyttää 

kapasiteettipuskuri, joka ottaa huomioon resurssien kuormitukset ja tuotannon vaihtelut. 

Lisäksi tulee huomata, että suunnitelmien ja olosuhteiden muuttuessa saatetaan joutua 

tahtisuunnittelu aloittamaan alusta, jolloin on suoritettava kaikki edellä esitetyt vaiheet 

uudestaan. (Frandson 2019) 

2.2.5 Tahtituotannon ohjaustyökalut 
Tahtiohjauksen ideana on toteuttaa ohjausta arvonluonti paikalla. Ohjauksen toiminta-

mallina on standardoitu ja visuaalinen tahtiohjaustaulu, jonka avulla käydään työryhmien 

ja tahtialueiden tilanteet läpi mahdollisimman läpinäkyvästi. Ohjauskokouksiin osallistu-

vat kaikki tahtialueen toteutuksesta vastaavat henkilöt. Työntekijät motivoidaan osallis-

tumaan kokouksiin integroimalla heidät osaksi ongelmanratkaisuprosessia. Tahtiohjaus 

kokouksissa kirjataan ylös työntekijöiden määrät tehtävittäin, työkoneiden määrät, tahti-

suunnitelman onnistumisaste, laadun puutteet, työturvallisuusluvut, häiriöiden määrät ja 

tiedot työmaan siisteydestä. Näitä lukuja voidaan hyödyntää seuraavissa hankkeissa. 

(Binninger et al. 2017a) Myös Dlouhy et al. (2016) esittävät tahtisuunnittelun kolman-

nessa tasossa mikrotason, joka pitää sisällään tahtiohjauksen. Ohjauskeinona on päivit-

täiset 15 minuutin kokoukset, jossa nokkamiesten kanssa käydään läpi työnkulkua visu-

aalisen tahtiohjaustaulun avulla. (Dlouhy et al. 2016) Tahtiaikataulun onnistuminen vaa-

tii, että aikataulua ohjataan ja valvotaan tahtia lyhyemmällä ajanjaksolla. Näin voidaan 

havaita jo aiemmin tavoitteen saavuttaminen. (Frandson et al. 2015) Lyhyen aikavälin 

seuranta voi estää myös kalliita valvontatoimenpiteitä sekä vähentää koko projektin ris-

kejä vakauden ansiosta (Haghsheno et al. 2016). 

Mahdollisia keinoja tahdin sisällä tulleen ongelman ratkaisemiseksi ovat väliin jääneen 

tahdin tekeminen ylitöinä tai seuraavan tahtiajan puitteissa, jos se ei häiritse normaalisti 

tahdissa etenevää työtä. Lisäksi työ voidaan jättää kokonaan pois tahtialueesta, jos se 

ei vaikuta muiden töiden etenemiseen. (Frandson et al. 2015) Toisena keinona on ra-

kentaa tyhjä vaunu, johon voidaan siirtää yksittäisiä työpaketteja kiinniottosuunnitelman 

kanssa (Haghsheno et al. 2016). Binninger et al. (2017b) ovat tutkimuksessaan listan-

neet tahtisuunnittelun ja tuotannonohjaamisen hienosäätömekanismeja ja jakanut ne eri 

kategorioihin sen mukaan, monessako projektissa niitä on käytetty. Hienosäätömekanis-

mit ovat esitettynä taulukossa 1. 
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 Tahtituotannon ohjauksen hienosäätömekanismit (mukailtu Binninger et al. 2017b). 

Lisäksi vähemmän käytettyjä ohjauskeinoja ovat vaunujen vaihto keskenään, vaunun 

siirto toiseen sijaintiin ja työpakettien vaihto keskenään kahdessa eri vaunussa. (Binnin-

ger et al. 2017b) Ohjauskeinoja käytettäessä tahdin epäonnistumisen syyt tulee aina 

selvittää ja ratkaista ongelma tilanteen edellyttämällä tavalla. Näin vältetään toistuvat 

Mekanismi Kuvaus Vaikutus 
Junan pysäytys Pysäytetään juna ongelman 

ratkaisemiseksi 
Pidentää rakentamisaikaa 

Tyhjä vaunu Suunnitellaan puskuria esi-
merkiksi kuivumisen huomioi-
miseksi 

Pidentää rakentamisaikaa 

Tahtialueen irrotus Uudelleen järjestetään tah-
tialueiden valmistuminen 

Alueiden valmistumisjärjestys 
muuttuu 

Luovutusaikojen yhdistämi-
nen 

Tahtialueiden luovutus isom-
pina alueina 

Niputetaan tahtialueiden luo-
vutukset 

Kytkeminen Vaunujen lisäys tai poisto jär-
jestyksen muuttamiseksi 

Lisää rakennusaikaa 

Hyppijät Joustava työvoiman käyttö 
huippujen tasaamiseksi 

Yhdenmukaistaa prosessia 

Junan järjestyksen jakaminen Jaetaan rakennusjärjestys 
olosuhteiden takia 

Pidentää rakentamisaikaa 

Tahtiajan lyhentäminen Lyhennetään tahtiaikaa Yhdenmukaistaa prosessia ja 
lyhentää läpimenoaikaa 

Tahtiajan kasvattaminen Lisätään tahtiaikaa Yhdenmukaistaa prosessia ja 
pidentää läpimenoaikaa 

Junan jakaminen Rinnakkain samanlaisia junia 
työvaiheiden läpi 

Lyhentää rakentamisaikaa 

Vaunun kiihdytys Vakaa tahtiaika varmistetaan 
vaunun sisäisellä optimoin-
nilla 

Yhdenmukaistaa prosessin ja 
lyhentää rakennusaikaa 

Vaunun päällekkäisyys Seuraava vaunu aloittaa en-
nen edellisen valmistumista 

Prosessisarjan optimointi 

Vaunun rinnakkaisuus Vaunujen valmistuminen rin-
nakkain 

Prosessisarjan optimointi 

Monta junaa tasossa Monen junan käyttäminen 
työntekijöiden ja toimitusten 
tehokkuuden lisäämiseksi 

Vakauttaa ja optimoi raken-
nusprosessin 

Juna-asema Uudelleen suunnitellaan pro-
sessisarja 

Muuttaa rakennusprosessia 

Kiinteiden puskureiden käyttö Työpaketin tai junan loppuun 
jätetään puskuria 

Tyhjä aika hyödynnetään työn 
optimointiin 

Työpaketin kiihdytys Tietyn työpaketin optimointi 
vaunun sisällä 

Optimoi prosessia mikrota-
solla 

Työpaketin vaihto Sijoitetaan työpaketti toiseen 
vaunuun 

Optimoi prosessia 



40 
 

 

vaikutukset ja saadaan tahtituotannosta sen todellinen hyöty. Ongelma siis tunnistetaan 

ja korjataan, jotta tuotannon vaihtelut vähenevät. (Frandson et al. 2015) 

Ohjauskeinoista Binninger et al. (2017b) esittelevät tarkemmin tahtialueen irrotuksen ja 

uudelleen sijoittamisen. Tätä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa suunnitelmat eivät 

vielä ole valmiita tai hyväksyttyjä kyseiselle alueelle. Myös asiakkaan vaatimukset voivat 

muuttua tai materiaaleja saatetaan joutua odottamaan. Tahtialueen siirrolla mahdolliste-

taan päätöksenteolle lisäaikaa. Tyhjää vaunua hyödynnetään usein tasoitustöiden jäl-

keen tai, jos tahtiohjauksen aikana havaitaan ongelmia. Häiriöt, joita ei pystytä ratkaise-

maan tahdin aikana, johtavat junan pysäytykseen. Tämä keino aiheuttaa suurta häiriötä 

rakentamisprosessiin ja sen ratkaisuun tulee keskittyä välittömästi, jotta seuraavalla tah-

dilla voidaan aloittaa rakentaminen kohdasta, johon tahti keskeytettiin. (Binninger et al. 

2017b) 

Työ sisältää usein korjauskierroksia ja niiden huomioiminen suunnittelussa on tärkeää. 

Usein viimeinen 5 prosenttia työstä on kustannuksiltaan kalliimpaa. Työt, joita ei huo-

mata tai ei voida suorittaa tahdin puitteissa tulisi kirjata ylös ja dokumentoida. Dokumen-

toinnin avulla pystytään ennustamaan korjaustyönä tehtävät työt ja aikatauluttamaan ne. 

Kun havaitaan mahdollisuus työhön, jota ei pystytä kerralla suorittamaan valmiiksi, tulisi 

riski käydä läpi ja minimoida korjaustyöt jo tahdin aikana. (Emdanat et al. 2016) 

2.2.6 Suunnittelun ohjaus ja sen vaikutus tahtituotantoon 
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään keskeiset päätökset hankkeen sisäl-

löstä, laajuudesta ja kustannuksista. Lisäksi suunnittelu palvelee kaikkia hankkeen kes-

keisiä osapuolia, ja sillä on suuri merkitys hankkeen onnistumisen kannalta. Rakennut-

tajan tehtävänä on täsmentää suunnittelun tavoitteet, tehtävät, ohjeet, rooli ja organi-

sointi. Suunnittelija toimii hankkeessa tilaajan konsulttina ja laatii tarjouspyynnön tehtä-

väluettelon mukaiset suunnittelukokonaisuudet. Suunnittelijalla on myös vastuu suunni-

telmien toteutuskelpoisuudesta, tuotannon kustannuksista ja aikataulusta. (Junnonen 

2009, s. 31–33, 36) 

Suunnittelun ohjauksen tehtävänä on varmistaa, että suunnittelun tuloksena muodostuu 

hankkeelle halutun laatu-, laajuus-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden mukainen tuote. 

Ohjauksen keinoihin vaikuttavat paljon suunnittelun organisointimalli, urakkamuoto, so-

pimukset sekä hankkeen ja organisaatioiden ominaisuudet. Rakennushankkeen ede-

tessä tiedot täydentyvät ja kustannukset kehittyvät. Alussa tehtävät päätökset vaikutta-

vat suuresti hankkeen kustannuksiin ja loppuvaiheessa tehtävillä päätöksillä ei ole suurta 

vaikutusta kustannusten kehittymiseen. Kuitenkin ratkaisut, joissa muutetaan jo päätet-
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tyä tai toteutettua suunnitelmaa voivat vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Suunnittelupro-

sessi jaetaankin yleensä osiin, jolloin tavoitteita voidaan kehittää prosessin aikana. Yksi 

keino suunnittelun jakamiseen on suunnittelupaketit, jotka muodostetaan tukemaan han-

kintapaketteja. Näin varmistetaan hankintojen kannalta oikea-aikainen suunnittelu. (Jun-

nonen 2009, s. 49–50) Suunnitelmapaketti on samanaikaisesti toteutettava toteutus-

suunnitelmakokonaisuus, joka voi palvella useampaa hankintapakettia. Suunnitelmat 

katselmoidaan paketeittain ja ne toimivat työkaluna ajoitukseen ja alueiden jakoon. 

(Kruus & Kiiras 2006) Suunnitelmien oikea-aikainen toimittaminen on myös yksi tilaajan 

myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvista vastuista (Junnonen 2009, s. 118). 

Suunnittelun ohjauksen tavoitteisiin pääsemiseksi on keskityttävä suunnitteluratkaisui-

hin, sisältöihin, ajoitukseen ja kustannusvaikutuksiin. Ajallinen ohjaus perustuu suunnit-

teluaikataulun toteutumisen valvomiseen ja ohjaamiseen. Suunnitteluratkaisujen ja sisäl-

töjen avulla varmistetaan, että laatutavoitteet täyttyvät ja rakennusosien kustannukset 

sopivat tavoitteeseen. Tarvittaessa ohjataan tehokkaampiin ja kustannustaloudellisem-

piin ratkaisuihin. Toteutettujen ja hyväksyttyjen suunnitteluratkaisujen jälkeen suunnitte-

lun ohjauksen pääpaino on siinä, että suunnitelmien mukaisilla ratkaisuilla hankinnat voi-

daan suorittaa tavoitebudjetissa, ylläpitokustannukset huomioiden. (Junnonen 2009, s. 

50–51) 

Suunnitelmien toteuttaminen tulee tahdistaa toteutuksen kanssa, sillä suunnitelmien vii-

västyessä myös tuotanto häiriintyy. Suunnitteluaikataulun tahdistamisen lisäksi tulee 

varmistaa suunnittelijoiden resurssit ja osaaminen, jotta hankinnassa ja toteutuksessa 

tarvittavat suunnitelmat ovat käytettävissä ajallaan. Lisäksi suunnittelun virtautuksessa 

pyritään keskeneräisen työn rajoittamiseen sekä hallittuun aikataulun noudattamiseen. 

Suunnittelun virtautuksen ja suunnitelmapakettien luomisen haasteena on suunnittelu-

työn iteratiivinen luonne sekä suunnittelualojen riippuvuudet toisistaan. Kuitenkin Last 

Planner ja Big room -työskentelyllä on mahdollista päästä hyviin tuloksiin. (Saari et al. 

2018) 

Suunnittelun tehostamisessa tehtävien sisältö ja aikataulutus tehdään normaalia tarkem-

min ja yhteistyötä urakoitsijoiden kanssa pyritään lisäämään. Tehtäväsuunnitelmien 

avulla suunnittelutyö pilkotaan seurattaviksi kokonaisuuksiksi ja pyritään välttämään yli-

suunnittelua. Lisäksi prosessikaavioiden avulla tehtävien edellytyksiä voidaan tarkentaa 

ja varmistua katselmointien oikea-aikaisesta toteuttamisesta. Prosessikaavion avulla 

voidaan viestiä myös tehtävien välisistä riippuvuuksista ja voidaan varmistaa, että edel-

lytykset ovat kunnossa. (Saari et al. 2018) 
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Varhain määritetystä tuotantomallista saadaan selkeät välitavoitteet esimerkiksi tahtituo-

tantoaikataulusta siirrettyä suunnitelmien tarveaikatauluun. Suunnitelmien imuohjaus 

pohjautuu tuotantoon ja on sen kanssa yhteensovitettu. Suunnittelun virtauttaminen on-

kin suunnittelutehtävien järjestyksen, riippuvuuksien ja edellytysten hallintaa sekä suun-

nittelijoiden kykyjen ymmärtämistä. Ymmärtäminen mahdollistaa resursoinnin, aikatau-

luttamisen ja paremman seuraamisen, joka taas mahdollistaa ohjauksen ja kehittämisen. 

Virtaavan suunnittelun mahdollistaa parempi yhteistoiminta, kommunikaatio, tiedonjako, 

suunnittelutyön yhteensovittaminen ja lähtötietojen hankinta. Myös digitaaliset työkalut, 

kuten erilaiset tietomallit ja kommunikaatiosovellukset helpottavat yhteistoimintaa suun-

nittelussa. (Saari et al. 2018) 

Kulta (2018) toteaa suunnittelun suurimmiksi haasteiksi lähtötietojen puutteen, tehotto-

mat työmenetelmät, tiukat aikataulut ja puutteellisen kommunikaation. Aarnion (2019) 

diplomityön mukaan vaikeasti toteutettavat suunnitteluratkaisut ja vääränlaiset detaljit 

sekä väärä toimitusjärjestys ja keskeneräiset suunnitelmat aiheuttavat ongelmia tahti-

tuotannolle. Lisäksi suunnittelijoilla ei ole useinkaan tiedossa hankkeen toteuttaminen 

tahtituotannolla, mikä johtaa ongelmiin, jos tuotannossa havaitaan puutteellisia suunni-

telmia. Suunnittelusopimuksiin tulisi kirjata vähintään tieto tahtituotannosta, jolloin suun-

nittelijat osaavat varautua nopeaan suunnitelmien korjaukseen. Tämä vaatii myös tilaa-

jalta päätöksentekokykyä. Toisaalta suunnitelmapuutteita voidaan vähentää suunnitteli-

jan sitoutumisella suunnitteluaikatauluun sekä virheettömillä suunnitelmilla, jotka varmis-

tetaan suunnitelmakatselmuksilla ja osapuolien välisellä kommunikoinnilla. (Aarnio 

2019) 

Lähtötietojen riittävällä tarkkuudella varmistetaan sujuva suunnittelu. Ohjauksessa tulisi 

huomioida aikataulun ja kosteusteknisesti kriittisten vaiheiden suunnittelu sekä ratkaisu-

jen tarkistaminen. Lisäksi oleellisia ovat vuokralaismuutosten aikatauluttaminen siten, 

että muutokset ovat ajoissa suunnittelijoiden tiedossa. Myöhäisten muutosten varalle tu-

lee määrittää perustaso, jossa tietyt muutokset mahdollistetaan muutosajan umpeudut-

tua. Lisäksi tilaajien tulisi haastaa enemmän suunnittelijoita vakioitujen ja esivalmistettu-

jen suunnitelmaratkaisujen käyttöön. Sen sijaan vaikeasti toteutettavat ja ristiriitaiset de-

taljit tulisi sulkea pois ratkaisuista ja tarjota selkeät ratkaisut tahtialueiden mukaan. Läh-

tötieto-, suunnittelu- ja hankinta-aikataulun avulla suunnittelua ohjataan etenemään han-

kintakokonaisuuksittain. Lisäksi huomioidaan riippuvuus muista suunnitelmapaketeista 

sekä suunnitelmapakettien ja hankintojen yhteys tahtituotantoon. (Aarnio 2019) 
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3. TUTKIMUSHANKKEET 

3.1 Tutkimushankkeet ja yleiset tahtituotantoa tukevat kirjauk-
set vakioasiakirjoissa 

Tutkimuksen kohteiksi valikoituivat toimeksiantajayrityksen viisi toimitilakohdetta, jotka 

oli toteutettu osin tai kokonaan tahtituotannolla. Hankkeiden sijainnit, toteutusvaiheet ja 

toteutusmuodot vaihtelivat hankkeittain. Tässä työssä ei kohdisteta tietosisältöä tai haas-

tatteluiden tuloksia tietylle hankkeelle, vaan keskitytään yleisesti tahtituotantoon ja ali-

hankintojen sisältöihin. Toimeksiantajayrityksen tietolähteistä tutkittiin jokaisen kohteen 

hankintasisällöt ja tahtisuunnitteluun liittyneet dokumentoinnit. Dokumentointia hyödyn-

nettiin kohteiden hankintojen nykytilan selvittämiseksi sekä tukimateriaalina kohteissa 

työskennelleiden haastatteluihin. Hankkeiden toteutusmuotojen ja toteutusvaiheiden 

erojen takia dokumentointi oli kohteittain eri vaiheissa. Vaihtelevat oikeudet tiedostoihin 

ovat vaikuttaneet materiaalien kattavuuteen. Kohteiden sijainnit on jaettu pääkaupunki-

seudulla sijaitseviin hankkeisiin ja muualla Suomessa toteutettaviin kohteisiin. Tutkimus-

hankkeet ovat koottuna taulukkoon 2. 

 Tapaustutkimusten eli case hankkeiden esittely. 

 Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 

Hanke  
faktat 

Toimistora-
kennus 

40000 brm2 

Pääkaupun-
kiseutu 

Kauppakes-
kus 

44000 brm2 

Pääkaupun-
kiseutu 

Sairaala 

19000 brm2 

Pääkau-
punkiseutu 

Sairaala 

59000 brm2 

Muu Suomi 

Kampus 

23000 brm2 

Muu Suomi 

Tahtituotanto 
faktat 

Viikon tahti 

Sisävalmis-
tusvaiheessa 

Viikon ja puo-
len viikon 
tahti 

Sisävalmis-
tusvaiheessa 

Viikon tahti 

Purku ja si-
sävalmis-
tusvai-
heessa 

Päivän tahti 

Koko hank-
keessa 

Viikon tahti 

Sisävalmis-
tusvai-
heessa 

Organisaa-
tion kokemus 
tahtituotan-
nosta 

Vähäinen Vähäinen Vähäinen Vähäinen, aika-
taulusuunnitte-
lussa konsultti 
apuna 

Vähäinen 

Haastatellut 
henkilöt 

5 9 2 6 7 

Päätös tahti-
tuotannosta 

Runkovai-
heen aikana 

Runkovai-
heen aikana 

Purkuvai-
heen ai-
kana 

Hankekehitys-
vaiheessa 

Runkovai-
heen ai-
kana 

Toteutus-
muoto 

Projektin-
johto 

Projektin-
johto 

Projektin-
johto 

Allianssi Projektin-
johto 
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Tapaustutkimus kohteiden alihankintasopimuksien kohdalla tutustuttiin mahdollisuuk-

sien mukaan tahtiaikataulun mukaisten hankintojen lähtötietoihin, tarjouspyyntöihin ja 

neuvottelumateriaaleihin sekä sopimuskirjauksiin. Erityisesti havainnoitiin, miten eri vai-

heissa on huomioitu kohteen ja työvaiheiden toteuttaminen tahtituotannolla. Kohteesta 

riippuen toteutus tahtituotannolla ei ole välttämättä ollut tiedossa vielä tarjouspyyntövai-

heissa. 

Kyseisen diplomityön toimeksiantanut yritys on luonut aliurakoitsijoille tahtituotanto-op-

paan, jossa esitellään tahtituotannon periaatteet ja tavoitteet. Kyseinen opas on tullut 

käyttöön tässä tutkimuksessa tutkittavien hankkeiden aikana. Oppaassa korostetaan yh-

teistoiminnallisuutta ja yhteistyötä tilaajan ja eri urakoitsijoiden välillä sekä osapuolten 

sitoutumisen tärkeyttä tahtituotantoon. Tärkeimmiksi sitoutumisen aiheiksi esitetään tuo-

tannonsuunnitelman noudattaminen, tarvittavien tahtituotantoon sitoutuneiden resurs-

sien hankkiminen, johtamiskäytäntöjen noudattaminen, suunnitteluratkaisujen kehittämi-

nen ja tahtituotantoa tukevan materiaalilogistiikan varmistaminen. Oppaan mukaisesti 

tahtituotannon periaatteena on yhteisesti luotu tahtiaikataulu, jossa työvaiheet on tasa-

painotettu. Tämä tarkoittaa, että työvaiheiden kestot, riippuvuussuhteet, järjestykset, tah-

tialueet ja tahtiajat sovitaan yhteisesti. Oppaassa myös painotetaan päivä- ja viikkoru-

tiineja, jotka sisältävät toteumatiedon keruuta, viikkotavoitteiden seurantaa ja jatkuvaa 

parantamista. 

Toimeksiantajayrityksen hankinnoissa hyödynnetään vakiosopimusasiakirjoja, jotka liite-

tään tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Näissä vakioasiakirjoissa on tahtituotantohankkei-

siin soveltuvia yleispäteviä ehtoja ja vaatimuksia, jotka sitouttavat urakoitsijaa. Lisäksi 

tahtituotannon opas aliurakoitsijoille on liitettynä nykyään urakkaneuvottelupöytäkirjaan 

sekä vakiosopimusehtoihin. Muita tahtituotantoa tukevia kirjauksia ovat osallistumisvel-

voite tilaajan osoittamiin palavereihin ja aikataulun noudattamisen velvoite, joka sisältää 

vaatimuksen aikataulun mukaisten resurssien mitoituksesta. Yleisissä logistiikkaoh-

jeissa tahtituotantoon soveltuvissa kirjauksissa todetaan, että työmaalle saa toimittaa 

enintään viikon työn materiaalit kerralla ja työpisteille saa toimittaa enintään yhden työ-

päivän materiaalitarpeet kerralla. Näiden liitteiden lisäksi työmaille on mahdollista tehdä 

hankekohtaisia liitteitä, jossa käsitellään tarkemmin vaatimuksia esimerkiksi tahtituotan-

toa varten. 

Tutkittavien kohteiden dokumentointi on suoritettu kohdekohtaisesti pilvipalveluun. Tut-

kimuksen suorittaja ei ole työskennellyt yhdelläkään tutkimukseen valituista hankkeista 

ja lisäksi käytössä on ollut rajoitetut oikeudet kohteiden materiaaleihin. Seuraavissa ala-

luvuissa tutkitaan hankkeittain tahtisuunnittelusta dokumentoituja sisältöjä keskittyen pa-



45 
 

 

laverikäytäntöihin, tahtialueisiin ja aikatauluun. Lisäksi perehdytään hankintojen sisältöi-

hin ja rakenteisiin sekä etsitään hankintojen dokumenteista kirjauksia tahtituotantoon liit-

tyen. 

3.2 Tapaustutkimus 1 

Ensimmäinen kohde oli toimistorakennus, joka toteutettiin pääkaupunkiseudulle. Raken-

nushanke toteutettiin tavoite- ja kattohintaisena projektinjohtourakkana, joka sisälsi ra-

kennustyöt ja talotekniikan. Maanrakennustyöt toteutettiin alistettuna sivu-urakkana. Ra-

kennushankkeen laajuus oli noin 40000 bruttoneliömetriä. Rakentaminen kohteessa al-

koi vuoden 2018 alussa ja hanke valmistui kesällä 2020. Kohteeseen tuli seitsemän 

maanpäällistä kerrosta ja yksi maanalainen kerros. Rakennushankkeessa hyödynnettiin 

muun muassa Big Room-toimintatapaa ja virtuaalisia perehdytyksiä. Myös tietomallia 

hyödynnettiin työmaalla laajasti sidosryhmäyhteistyössä sekä esimerkiksi projektin aika-

taulutuksessa. 

Hankkeen rakennus oli jaettu kolmeen lohkoon ja lohkojen sisällä tilat oli jaettu toimin-

nallisuuksien mukaan kolmeen alueeseen. Hankkeen tahtialuejako on esitetty kuvassa 

10. Alueiden tahtiajaksi oli valittu viikko ja tahtiaikataulua noudatettiin kohteen sisäval-

mistusvaiheessa. Aikatauluun oli sisällytetty myös tyhjiä tahteja. Tahtiaikataulun valvon-

tadokumenteista selvisi, ettei tahtiaikataulu edennyt täysin suunnitelmien mukaisesti. 

Monissa työvaiheissa oli jäänyt häntiä tekemättä tai työvaiheita ei ollut aloitettu tahdin 

mukaisesti. Aikataulumuutosten ja -häiriöiden syitä oli osin avattu urakoitsijoiden työvai-

heilmoituksissa ja urakoitsijapalavereissa. 

 

Kuva 10. Ote tutkimushankkeen 1 tahtialuejaosta toiminnallisuuksien mukaan. 
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Kohteessa hyödynnettiin Big Room- sekä Last Planner-menetelmiä tahtituotannon tu-

kena. Kohteessa oli myös selkeä logistiikkasuunnitelma, jossa oli osin huomioituna koh-

teen toteutus tahtituotannolla. Tahtituotannon kannalta suunnitelmassa otettiin kantaa 

toimituksien oikea-aikaisuuteen ja suuruuteen. Myös välivarastointi ja materiaalivirtojen 

suunnittelu sekä oikeat pakkaustavat nostettiin suunnitelmassa esiin. Toisena tahtituo-

tantoa käsittelevänä erillisenä liitteenä oli kohteen erityispiirteet huomioiva ohjeistus ali-

urakoitsijoille. Ohjeistuksessa käsiteltiin muun muassa palaverikäytännöt ja viikkorutiinit 

sekä aikataulusuunnittelukäytäntöjä. Lisäksi ohjeistuksessa oli kerrottu logistiikkakäy-

tännöistä ja tavoitteista tahtituotannon kannalta. Tässä kohteessa ohjauskeinoina oli ha-

vaittavissa urakoitsijoille tehdyt huomautukset ja urakoitsijapalaverit sekä aamupalaverit 

edellä mainittujen lisäksi. Aamupalaverien toteutuksesta ei kuitenkaan löytynyt doku-

mentointia. Myös tietomallinnusta ja 4D-malleja hyödynnettiin kohteelle visualisointiin ja 

ohjaukseen. 

Kohteen kriittisimpiä hankintoja olivat alakatto- ja väliseinätyöt, maalaus- ja tasoitetyöt, 

LVISA-työt, kiintokalusteasennukset, asennuslattia-asennukset, puusepäntyöt, lattiama-

teriaaliasennukset ja väliseinien muuraustyöt. Lisäksi tahtiaikatauluun oli kytkettynä ovi- 

ja järjestelmäseinäasennuksia. Kohteen hankinnoista ei ollut käytettävissä lähtötietoai-

neistoja tai tehtäväsuunnitelmia. Tarjouspyyntövaiheessa ei tuotu esille kohteen toteu-

tusta tahtituotannolla tai esitetty kohdekohtaisia liitteitä. Urakoihin liittyvät vertailut ja eh-

dotukset oli käyty läpi hankintapalavereissa. Urakoiden neuvottelupöytäkirjat olivat pää-

osin saatavilla. Tarjouspyynnöissä, neuvotteluissa tai urakkasopimuksissa ei mainittu 

suoraan kohteen toteutuksesta tahtituotannolla. Kuitenkin työjärjestykset, välitavoitteet 

ja maksuerät olivat pääosin kirjattu lohkoittain. Lisäksi urakkaneuvotteluissa ja sopimuk-

sissa tuotiin esiin erillisellä liitteellä kohteen erityispiirteet, joissa ohjeistetaan muun mu-

assa urakoitsijan työnsuunnittelua sekä logistiikkaohjeet, -käytännöt ja -vaatimukset. So-

pimusten liitteenä olivat myös yrityksen vakiosopimusehdot ja rakennusurakan yleiset 

sopimusehdot. 

3.3 Tapaustutkimus 2 

Toisena kohteena oli pääkaupunkiseudulle projektijohtourakkana toteutettu kauppakes-

kus. Kauppakeskukseen muodostuu vuokrattavaa tilaa noin 44000 bruttoneliömetriä. 

Sen rakentaminen alkoi pääurakoitsijan osalta vuoden 2020 alussa ja kestää vuoteen 

2022. Vanhan kauppakeskuksen purkutyöt ja maanalaisiin rakenteisiin liittyvät työt eivät 

kuuluneet urakkaan. Toimitilaan toteutetaan neljä kerrosta kauppakeskuksen toimin-

noille ja pysäköintikerros. 
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Kohteen tahtiaikataulu kattoi sisävalmistusvaiheen ja yksittäiseen tahtiin oli varattu aikaa 

viikko. Aikataulun alkuvaiheeseen oli sisällytetty tyhjiä tahteja, ja lisäksi aikataulun alue-

jako muuttuu kyseisessä kohteessa kesken tuotannon niin, että alueisiin pohjautuva tah-

tialuejako muuttuu tilakohtaiseksi. Hankkeessa pysäköintitasot on jaettu omiksi lohkoik-

seen ja lohkot on jaettu alueiksi työmäärien mukaan. Esimerkki hankkeen tahtialuejaosta 

on esitetty kuvassa 11. Dokumenttien perusteella pysäköintitasojen tahtiaikataulua ei 

kuitenkaan hyödynnetty toteutuksessa. Kerrokset, joihin tulee toimintoja, on jaettu itä- ja 

länsilohkoon lukuun ottamatta ylintä kerrosta, jossa on vain yksi lohko. Näissä kerrok-

sissa lohkot on jaettu vielä useampiin alueisiin kerroksesta riippuen. Lisäksi kohteessa 

on tahtiaikataulun ulkopuolelle jätettyjä joitain alueita. 

 

Kuva 11. Ote tutkimushankkeen 2 tahtialuejaosta. 

Tahtialueiden edistymistä seurattiin hetkellisesti tahtialueiden luovutusdokumentoinnilla, 

jossa kirjattiin alueen tilanne ja syyt tilanteeseen sekä tarvittavat muutokset. Sisävaiheen 

tahtiaikataulun yhteensovitukseen ja visuaaliseen esitykseen hyödynnettiin kohteessa 

viikoittaisia palavereja, joissa tahtialuekarttaan oli kirjattu työvaiheet ja niiden tilanteet 

alueilla. Kuvista näki selkeästi alueen tilanteen ja siihen voi lyhyesti kirjata mahdollisia 

ongelmia. Lisäksi kohteen tahtisuunnittelu ja työpajat olivat dokumentoitu kattavasti. 

Kohteen ensimmäisessä sisävaiheen aikataulutuspalaverissa tehtiin sosiaalinen sopi-

mus eli sopimus, josta ei synny sanktioita, mutta kaikki osapuolet allekirjoittavat yhteiset 

tavoitteet. Kyseisissä palavereissa oli yhteisesti käyty kriittisten urakoitsijoiden kanssa 

läpi aikatauluja ja tahtialueita. Lisäksi kyseisissä palavereissa oli tehty päätös siirtyä vii-

kon tahdista puolen viikon tahtiin sekä alueista tilakohtaiseen tahtiin. Suurimmat tilat oli 

kuitenkin jaettu pienempiin osiin. Hankkeessa hyödynnettiin myös Big Room -työskente-

lyä muun muassa suunnitelmien kehitykseen. Tahtituotantoa tukevasti logistiikassa oli 

mietitty tahtialueille varastointialueet ja haalausreitit sekä viikkopalaverit. Erillistä logis-

tiikkasuunnitelmaa ei kuitenkaan ollut saatavilla. 
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Kohteen tahtituotanto keskittyi sisävalmistusvaiheeseen ja kriittisimpiä hankintoja olivat 

LVISA-työt, maalaukset, väliseinätyöt ja terästukirungot. Hankintojen lähtötietoja kriitti-

sistä hankinnoista ei ollut saatavilla tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti hankkeen tarjous-

pyynnöissä ei ollut mainintaa hankkeen toteutuksesta tahtituotannolla, eikä hankkeen 

erityispiirteitä tuotu esiin tarjouspyynnön liitteissä. Hankkeen alihankintojen neuvotte-

luissa ja sopimuksissa kuitenkin velvoitettiin toimittajat osallistumaan aikataulupalaverei-

hin sekä käytiin läpi resurssien tarvetta ja työn rytmittämistä. Hankkeen toteuttaminen 

tahtituotannolla otettiin esiin viimeistään aloituspalaverissa. Aikataulutavoitteita ei ollut 

sidottu tahtituotantoon saatavilla olleissa dokumenteissa, mutta usein asiakirjoissa oli 

maininta, että välitavoitteet tarkennetaan myöhemmin. Urakkakohtaisesti oli ilmoitettu 

urakoiden aloitus- ja lopetusajat, mutta tarkempia aikatauluja ei ollut hankintojen tukena. 

3.4 Tapaustutkimus 3 

Kolmantena kohteena on pääkaupunkiseudulla sijaitseva sairaalarakennus. Sairaala-

hankkeen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosien 2019–2021 aikana. 

Kohde on suojeltu rakennus, jota ei voida purkaa. Suojelu estää myös kiinteistön ulko-

puolisten rakenteiden ja kantavien rakenteiden muutokset. Huonokuntoisen rakennuk-

sen korjauksessa kuitenkin huomioidaan riittävät toimenpiteet sisäilmaongelmien pois-

tamiseksi. Historiallisesti arvokkaan rakennuksen korjaustoimenpiteet vaativat tarkkaa 

yhteistyötä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Kohteessa on hyödynnetty laajasti tie-

tomallinnusta. Alustava mallinnus toteutettiin laserkeilauksen avulla. Erityisesti tietomal-

lia hyödynnettiin kohteen suunnittelun ohjauksessa, hankinnoissa ja tuotannonsuunnit-

telussa. 

Kohteen tahtiaikataulu kattoi laajemmin koko hankkeen. Lisäksi hankkeessa oli toteu-

tettu eri osa-alueista tarkempia tahtiaikatauluja. Esimerkki tahtiaikataulun osasta on esi-

tetty kuvassa 12. Aikataulutuksen pohjana oli hyödynnetty tehtävätaulukkoa, johon oli 

mietitty tehtävien kestoja, järjestyksiä ja ajankohtaa ennalta. Tahtialueiden jako oli toteu-

tettu kerroksittain pohjan mukaan viiteen päälohkoon ja lisäksi osaan kerroksia oli työ-

määrien tasaamiseksi lisätty kolmesta neljään eri lohkoa. Myös rakennuksen kuilut oli 

irrotettu aikatauluissa omiksi alueikseen. Tahtialueet oli jaettu viikon mittaisiin tahteihin. 

Tahtiaikataulun toteutumista ja etenemistä seurattiin hankkeella lähes viikoittain tilanne-

palavereissa. Tilannepalaverien dokumenttien mukaan aikatauluviiveitä oli esiintynyt 

tahtiaikataulussa ja niihin oli reagoitu eri toimenpiteillä, kuten aikataulun päivittämisellä 

ja resurssien lisäämisellä. 
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Kuva 12. Ote tutkimushankkeen 3 tahtiaikataulusta. 

Kohteen tahtituotannon kannalta kriittisimpiä töitä olivat väliseinien muuraustyöt, asen-

nuslattiatyöt, kalusteasennukset, väliseinä-, alakatto- ja maalaustyöt. Kohteesta ei ollut 

hyödynnettävissä lähtötietoaineistoa ja tarjouspyynnöissä ei tuotu esiin kohteen toteut-

tamista tahtituotannolla. Urakkasopimuksien liitteisiin oli kirjattuna tahtituotantoa edes-

auttavia välitavoitteita ja osassa urakoita mahdollisuudet bonukseen. Myös pakolliset ko-

koukset ja kokousperiaatteet olivat kirjattuna urakkaneuvottelupöytäkirjoihin. Osassa 

hankintoja myös maksuerätaulukot oli tehty kerroksittain ja lohkoittain sekä työvaiheit-

tain, jonka pitäisi tukea tahtiaikataulua. Osassa kohteen sopimuksia ei kuitenkaan ollut 

sovittu aikatauluja, välitavoitteita tai mainittu toteutusta tahtituotannolla. Tällaisissa sopi-

muksissa oli useimmiten jätetty mahdollisuus tarkentaa aikatauluja, resursseja ja välita-

voitteita aloituspalaverissa. Uusimmissa sopimuksissa urakkaneuvotteluihin oli tuotu va-

kiokirjaus tahtituotannon hyödyntämisestä sekä opas yrityksen tahtituotantokäytännöistä 

urakoitsijoille. 

3.5 Tapaustutkimus 4 

Neljäntenä kohteena oli muualla Suomessa sijaitseva sairaalan uudisrakennuksen osan 

toteutus allianssimallilla. Hankkeen rakentaminen oli aloitettu vuoden 2020 aikana ja ra-

kennus otetaan vaiheittain käyttöön vuosien 2022 ja 2023 aikana. Hanke kattaa sairaa-

latilojen ja maanalaisten paikoitustilojen rakentamista noin 59000 bruttoneliömetriä. 

Hankkeen toteutusmuoto projektiallianssina takaa avoimuuden sopijaosapuolten välillä. 

Kohteessa hyödynnetään allianssin ja lean-rakentamisen eri työkaluja kuten Big Room-

työskentelyä, tietomallinnusta ja tilaajan tavoitteisiin suunnittelua. Menetelmistä käy-

tössä ovat myös Last Planner sekä CAVE, jossa suunnitelmia voidaan tarkastella todel-

lisessa mittakaavassa. 

Kohteen tahtiaikatauluun oli kytketty suunnittelu- sekä hankinta-aikataulu. Lisäksi tahti-

tuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen oli luotu esteloki, jossa pohdittiin mahdollisia 
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haasteita ja riskejä sekä niiden ratkaisuja. Kohteen tahtisuunnittelu toteutettiin päivän 

tarkkuudella ja tahtialueet oli jaettu yhtä suuriin alueisiin hieman loppua kohden kasva-

villa alueilla. Tahtialueita oli kerroksittain maksimissaan 32 kappaletta. Hankkeen tah-

tialuejaosta on esitetty esimerkki kuvassa 13. Tahtisuunnittelun resursseissa hyödynnet-

tiin Ratu-menekkejä ja aikatauluun kirjattiin tehtävän valmiiksi saattamiseen vaaditut re-

surssit. Lisäksi tahtituotannon vaatimukset oli tuotu nosto- ja siirtosuunnitelmiin sekä työ-

maan laatu- ja toimintasuunnitelmaan. Tahtituotanto oli huomioitu näissä esimerkiksi toi-

mitusten tarkalla aikataulutuksella ja parhaiden siirtotapojen ennakkosuunnittelulla, ja 

toimintasuunnitelman mukaisesti tavoiteltiin runsasta esivalmisteiden hyödyntämistä. 

Suunnittelun, hankinnan ja urakoitsijoiden yhteistyötä varten kohteessa pyrittiin hyödyn-

tämään TVD-mallia, jolloin suunnittelu etenee hankintapaketeittain ja urakoitsijalla on to-

dellinen mahdollisuus suunnitelmien kehittämiseen ja innovatiivisuuteen. Lisäksi logis-

tiikkaohjeet tukivat tahtituotantoa. Kohteella oli käytössä välivarastointiin terminaali, 

minkä kautta tuotteita toimitettiin täsmätoimituksina työmaalle. 

 

Kuva 13. Ote tutkimushankkeen 4 peruskerroksen tahtialuejaosta. 

Hankkeen tahtituotannon suunnittelu oli viety erittäin tarkalle tasolle, mikä teki lähes kai-

kista hankinnoista kriittisiä tahtituotannon toteutumisen kannalta. Osassa kohteen han-

kinnoista oli tehty pöytäkirjojen mukaisesti tehtäväsuunnitelmat, mutta tehtäväsuunnitel-

mia ja niiden laatimisen ajankohtaa suhteessa hankintoihin ei ollut tiedossa. Hankintojen 
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lähtötietoja ei ollut tutkimuksessa hyödynnettävissä, mutta tarjouspyynnöistä oli havait-

tavissa, että hankkeen toteuttaminen tahtituotannolla tuli ilmi liiteasiakirjoissa. Lii-

teasiakirjoissa käytiin läpi kohteen erityispiirteitä, ja sitoutettiin urakoitsija hankkeen ta-

voitteisiin, aikatauluun ja tahtialueisiin sekä tahtituotannon päivittäisohjaukseen. Lisäksi 

urakoitsija sitoutettiin tahtituotannon kehitykseen, suunnitteluun, johtamiskäytäntöihin ja 

logistiikkaan. Tutkituissa sopimuksissa urakoitsijan resurssit ja tuotantonopeus käytiin 

läpi sekä urakoitsija sitoutettiin logistiikkavaatimuksiin. Lisäksi tahtituotannon hyödyntä-

minen tuotiin selvästi esiin sopimusvaiheessa, mutta välitavoitteita ei sidottu tahtituotan-

non mukaisiksi. Aikataulun tarkentamiseen jätettiin mahdollisuus myöhemmissä vai-

heissa. Sopimuksien liitteenä toimitettiin myös logistiikkaohje, jossa logistiikan toiminta 

oli käsitelty tahtituotantoa tukevaksi. Lisäksi logistiikan tarkempi suunnittelu jätettiin aloi-

tuspalaveriin. Sopimusten yhteydessä urakoitsijoille toimitettiin pääurakoitsijan laatima 

opas tahtituotantoon. 

3.6 Tapaustutkimus 5 

Viidentenä kohteena tutkimuksessa oli muualla Suomessa sijaitseva kampusrakennus, 

joka tehtiin vanhan rakennuksen tilalle. Urakan toteutusmuotona oli projektinjohtourakka 

ja rakennustyöt käynnistyivät 2018. Hankkeen valmistuminen ajoittuu kevääseen 2021. 

Kuusikerroksiseen noin 23000 bruttoneliömetriä kattavaan rakennukseen tulee labora-

torio-, toimisto- ja opetustiloja. Kohteessa tavoitellaan BREEAM-ympäristöluokituksen 

toiseksi korkeinta arvosanaa, mikä asettaa tavoitteita ympäristötehokkuuden lisäksi työ-

maaolosuhteiden hallintaan ja yhteisöjen väliseen yhteistyöhön. Ympäristövastuullisuu-

den merkitystä lisää kohteen toteuttaminen vihreällä rahoituksella. 

Kohteen tahtiaikataulu oli toteutettu sisävalmistusvaiheeseen ja kohteessa noudatettiin 

viikon tahtia. Tahtialueet oli jaettu kerroksittain kahteen osaan toiminnan mukaan. Li-

säksi nämä osat oli jaettu 3–6 alueeseen, jotka muodostivat tahtialueet. Porrashuoneet 

oli hankkeessa jaettu myös omiksi tahtialueiksi. Esimerkki hankkeen tahtialuejaosta on 

esitetty kuvassa 14. Tahtiaikataulu oli dokumentoinnin mukaan yhteensovitettu hankinta-

aikataulun ja suunnittelun kanssa. Lisäksi tahtiaikataulua varten muodostettiin viikkoru-

tiinit, jonka mukaan tahdin valvontaa ja ohjausta toteutettiin. Viikkorutiinit sisälsivät pala-

verikäytännöt ja seurannan ajankohdat. Esimerkiksi aamuisin toteutetuissa nokkamies-

palavereissa oli tarkoitus käydä läpi resurssit, logistiikka, työn tekemisen esteet ja haitat 

sekä tarkastukset. Lisäksi tuotannon sujumista varten oli kolmikanta tarkastukset, joissa 

varmistettiin työn ajallinen eteneminen ja työskentelyalueet sekä itselleluovutukset. Tah-

tituotannon suunnittelun tueksi hankkeella oli toteutettu lista tehtävien sisällöstä, jossa 

pohdittiin tahtiin sisällytettävät työvaiheet sekä työvaiheiden menekkejä. Näiden lisäksi 
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viikoittaisella tarkkuudella oli mietitty kriittisimpien työvaiheiden resurssitarpeet. Tahtituo-

tanto kehitettiin alustavasti pääurakoitsijan toimesta suunnittelupalavereissa. Suunnitte-

lupalavereihin osallistuivat myös talotekniikkaurakoitsijat. Tahtiaikataulussa oli havaitta-

vissa puskureina esimerkiksi tyhjiä tahteja aikataulussa. Lisäksi tahtiaikataulun seuran-

nasta oli havaittavissa, että osa tahdeista eteni sovittua aikataulua nopeammin ja osa oli 

jäänyt jälkeen sovitusta aikataulusta. Aikataulun muutoksien juurisyitä on tarkasteltu ura-

koitsijakokouksissa ja aikataulupalavereissa. Yleisimpiä syitä aikataulupoikkeamille ovat 

olleet dokumentoinnin mukaan edeltävien työvaiheiden viivästymiset ja materiaalitoimi-

tusten ongelmat. Hankkeen logistiikkasuunnitelmassa ei ollut huomioitu kirjauksilla tah-

tituotantoa kuin yleisellä tasolla ja materiaalitoimituksissa sallittiin kerrallaan viikon kuor-

mat työmaalle. Hankkeen eri pöytäkirjojen perusteella sisävalmistusvaiheessa kommu-

nikointi ja ohjaus sekä valvonta toteutettiin kuitenkin suurelta osin tahtialueisiin pohjau-

tuen. 

 

Kuva 14. Ote tutkimushankkeen 5 tahtialuejaosta. 

Kohteen tahtituotanto painottui sisävalmistusvaiheeseen ja sisälsi muun muassa talotek-

niikat, väliseinätyöt, pintamateriaalit, ovet, kalusteet ja loppusiivoukset. Hankkeen han-

kinnoista oli saatavilla suurelta osin lähtötietoaineistot, joissa oli pääasiassa huomioitu 

hankkeen toteuttaminen tahtituotannolla. Tarjouspyyntöasiakirjoihin oli liitetty työvaiheen 

tahtiaikataulu ja lohkojaot. Lisäksi tarjouspyyntövaiheessa oli jo liitteenä työmaan erityis-

vaatimukset ja tehtävälistat, jotka huomioivat kohteen toteutuksen tahtituotannolla. Teh-

tävälistalla edellytettiin urakoitsijaa osallistumaan aikataulupalavereihin ja suunnittele-
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maan oman työvaiheen aikataulut. Lisäksi aikatauluraportointiin ja etenemiseen asetet-

tiin omat vaatimukset. Myös palaverikäytännöt tuotiin vaatimuslistalle yhdessä raportoin-

tivelvoitteen kanssa. Osa sopimuksista tehtiin ennen päätöstä toteuttaa hanke tahtituo-

tannolla, jolloin tahtituotannon vaatimuksia tai lisäliitteitä ei ollut sopimuksien liitteinä. 

Toisaalta uusimpiin sopimuksiin oli neuvottelupöytäkirjaan tuotu vakioteksti kohteen to-

teutuksesta tahtituotannolla sekä urakoitsijoita varten ohjeistus tilaajan tahtituotannon 

toteutustapaan. Aikatauluihin liittyvät tavoitteet vaihtelivat hankinnoittain ja niitä ei ollut 

sidottu suoraan tahtiin vaan esimerkiksi kerroskohtaisesti. Kerroskohtaiset välitavoitteet 

perustuivat kuitenkin tahtialueiden valmistumiseen kerroksissa. Kohteen dokumenteista 

selviää, että viimeistään aloituspalaverin pöytäkirjassa on tuotu esiin tahtituotanto sekä 

käsitelty aikataulun kannalta tarvittavat resurssit ja aikatauluun pohjautuvat välitavoitteet. 
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4. TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Haastatteluiden suorittaminen 

Tahtituotannon huomioon ottamista alihankintaprosessissa tutkittiin haastatteluilla. Tut-

kimuksessa toteutettiin 20 haastattelua, joissa hyödynnettiin kolmea erillistä toisiaan tu-

kevaa ja täydentävää kysymyspohjaa, jotka ovat työn liitteissä A–C. Haastatteluihin osal-

listui yhteensä 31 haastateltavaa. Haastattelut olivat teemahaastatteluita, joiden päätee-

moina olivat alihankintojen valmistelu, alihankintaneuvottelut ja -sopimus sekä alihankin-

tojen ohjaus ja valvonta. Työssä haastateltiin pääurakoitsijan henkilöstöä kaikilta tapaus-

tutkimus työmailta liitteen A kysymysten mukaisesti. Esimerkkeinä heidän rooleistaan 

mainitaan hankintainsinööri, tuotantoinsinööri, urakkavalvoja, aluevastaava, työmaa-

päällikkö ja työpäällikkö. Lisäksi haastateltiin pääurakoitsijan logistiikan ja hankinnan asi-

antuntijaa. Aliurakoitsijoita, jotka ovat myös osallistuneet tapaustutkimus kohteisiin haas-

tateltiin liitteen B kysymysten mukaisesti. Lisäksi haastateltiin logistiikkaurakoitsijaa, joka 

ei ole ollut mukana tapaustutkimus kohteissa, mutta on osallistunut tahtituotannolla to-

teutettuihin kohteisiin. Logistiikkaurakoitsija antoi näkemyksiä siitä, miten logistiikalla 

tuetaan tahtituotantoa. Logistiikkaurakoitsijaa haastateltiin liitteen C kysymysten mukai-

sesti. 

Haastattelut suoritettiin etänä Teams-palavereissa ja haastattelut nauhoitettiin litterointia 

varten. Haastatteluiden nahoittamiseen pyydettiin haastateltavilta luvat ja nauhoitusten 

perusteella kerätyt tulokset ovat olleet haastateltavien kommentoitavana ennen niiden 

hyödyntämistä työssä. Haastatteluiden tuloksia käsiteltiin nimettömästi, eikä haastatel-

tavia ole yhdistetty tapaustutkimus kohteisiin. Haastatteluita suoritettiin yksilö-, pari- ja 

ryhmähaastatteluina. Haastattelut, haastatteluiden kestot ja niiden osallistujamäärät 

sekä osallistujien kokemus tahtituotannosta on esitetty taulukossa 3. 
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 Haastatteluiden koonti. 
Haastattelu Liite Haastateltavat Kokemus tahti-

tuotannosta 
Kesto 

1. A Pääurakoitsija 1 (PU1), PU2 Yksi kohde (1), 1 91 min 

2. A PU3 2 83 min 

3. A PU4, PU5 1, 1 86 min 

4. A PU6 2 73 min 

5. A PU7 1 82 min 

6. A PU8, PU9 2, 2 82 min 

7. A PU10 2 76 min 

8. A PU11, PU12 1, 1 86 min 

9. A PU13, PU14, PU15, PU16 1, 1, 1, 1 100 min 

10. A PU17, PU18 1, 1 75 min 

11. A PU19 2 67 min 

12. A PU20 1 35 min 

13. A PU21 1 77 min 

14. A PU22 1 80 min 

15. A PU23 1 88 min 

16. A PU24 2 52 min 

17. A PU25 Asiantuntija Tukenut hankkeita 107 min 
18. B Aliurakoitsija 1 (AU1), AU2 

 

Muutamasta koh-
teesta  

56 min 

19. B AU3, AU4, AU5 

 

Muutamasta koh-
teesta 

57 min 

20. C Logistiikkaurakoitsija Muutamasta koh-
teesta 

57 min 

 

Haastateltavat vastasivat omista näkökulmistaan kysymyksiin ja teemoissa keskityttiin 

niihin osa-alueisiin, joihin haastateltavalla oli oman näkemyksensä mukaan eniten an-

nettavaa. Ensimmäisen teeman kohdalla keskityttiin siihen, mitä hankintojen valmistelu-

prosessissa tulisi ottaa huomioon, jos hanke toteutetaan tahtituotannolla. Hankintojen 

valmisteluun kytkeytyvät vahvasti muun muassa suunnittelu ja tilaajan rooli sekä logis-

tiikka. Toisen teeman kohdalla selvitettiin, voidaanko tarjousvertailua suorittaa tahtituo-

tantoa tukevasti, ja mitä neuvotteluissa ja sopimuksessa tulee ottaa esiin, että tuotan-

nossa sopimus toimii ohjauskeinona. Viimeisenä selvitettiin haasteita ja onnistumisia, 

joita tuotannossa on ollut. Lisäksi tutkittiin, miten tuotantoa on ohjattu ja miten voidaan 

varmistaa alihankkijoiden sitoutuminen tahtituotantoon. Lisäkysymyksenä kysyttiin, tar-

vitaanko tahtituotantoon erilaisia tapoja tehdä sopimuksia ja mihin suuntaan sopimukset 

voisivat jatkossa kehittyä. Haastatteluiden kysymykset olivat apukysymyksinä varmista-



56 
 

 

massa sen, että kaikkia aiheita käsiteltiin haastatteluiden aikana. Haastatteluiden tulok-

set täydensivät toisiaan, mutta myös vastakkaisia näkemyksiä haastatteluiden aikana 

tuli esiin. Haastatteluiden tuloksia käsitellään seuraavaksi alaluvuissa teemoittain. 

4.2 Alihankintojen valmistelun haasteet ja tavoitetila tahtituo-
tannossa 

Alihankintojen valmisteluvaiheen haasteita ja tavoitetilaa tahtituotannossa selvitettäessä 

havaittiin haastateltavien näkemyseroja siinä, puhutaanko tahtiaikataulusta yhtenä tuo-

tannon työkaluna vai nähtiinkö tahtituotanto kokonaisvaltaisena tuotantomallina, missä 

kaiken tekemisen pitää tukea tahtituotantoa. Lähes kaikissa haastatteluissa tuli ilmi, että 

päätös tahtituotannon hyödyntämisestä hankkeessa tehtiin liian myöhäisessä vai-

heessa, eikä aikataulua saatu valmiiksi ajoissa. Päätös tahtituotannosta olisi hyvä tehdä 

jo hankkeen käynnistämisvaiheessa, jolloin jäisi aikaa aikataulun kehittämiseen. Näin 

varmistetaan myös se, että kaikissa hankinnoissa on tiedossa hankkeen toteutus tahti-

tuotannolla. 

Haastatteluiden mukaan hankkeen alkuvaiheessa on tärkeää käydä työmaalla läpi, mitä 

tahtituotanto hankkeessa tarkoittaa ja mitä vaatimuksia siitä seuraa. Tähän on hyvä hyö-

dyntää erilaisia koulutuksia ja oppimateriaaleja. Asioista on vaikea sopia ja neuvotella 

tahtituotannon kannalta, jos kaikki eivät ymmärrä sen periaatteita tai ne ymmärretään eri 

tavalla. Myös alihankkijoiden suuntaan on tärkeä viestiä, että kohteessa käytetään tahti-

tuotantoa ja se asettaa tiettyjä erityispiirteitä kyseisessä kohteessa toimimiseen. Tätä 

voidaan haastatteluiden mukaan viestiä esimerkiksi esittelyvideoilla tai markkinainfoilla, 

joihin valmistellaan esitysaineistot kyseisen kohteen vaatimusten pohjalta. Alussa han-

kinnalta vaaditaan normaalia aktiivisempaa yhteydenpitoa alihankkijoiden suuntaan. 

Esite tahtituotannosta, tahtiaikataulu ja tahtialuekartta voivat olla haastavia sisäistää, jos 

aiheesta kuulee ensimmäisen kerran. Haastatteluissa tuli ilmi, että muutamat toimijat oli-

sivat jättäneet tarjoamatta tiukan aikataulun takia, mutta haastateltavien mielestä tällöin 

on epäonnistuttu viestimään alihankkijoille tahtituotannon tarkoitus. 

Haastattelussa 10 tuotiin esiin, että myös tilaajien tulisi käyttää omissa hankinnoissaan 

samoja kohteelle luotuja asiakirjoja. Näin varmistetaan tilaajien omiin hankintoihin tahti-

tuotannon asettamat vaatimukset ja edellytykset. Onnistunut tahtituotanto vaatii, että 

mukana ovat tilaajat, käyttäjät, suunnittelijat, pääurakoitsija, toimittajat, aliurakoitsijat, ali-

urakoitsijoiden toimittajat sekä tilaajan toimittajat. Muutamassa haastattelussa tuotiin 

esille, että suunnittelu tahtituotannon vaatimassa tarkkuudessa on kannattavaa jokai-

sessa hankkeessa, koska se helpottaa kaikkea tekemistä hankkeen aikana ja alussa 

käytetyt tunnit vähentävät niitä lopussa. 
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Tahtiaikataulun suunnittelusta haastatteluissa esitettiin eriäviä näkemyksiä sen suhteen, 

minkä tasoinen aikataulu pitää alustavasti tehdä ja minkä verran alihankkijoiden tulisi 

osallistua sen tekoon. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että aikataulu täytyy pyrkiä 

tekemään mahdollisimman pitkälle yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Haastattelussa 

2 todettiin, että tarjouspyyntöön tehty valmis tahtituotantosuunnitelma on vastoin sitout-

tamisen ja yhteistoiminnallisuuden ajatusta. Monet olivat sitä mieltä, että aikataulu tulisi 

suunnitella valmiiksi asti ja velvoittaa urakoitsijat toimimaan sen mukaisesti, koska to-

della tarkkaa aikataulua on vaikea muokata kaikkien kanssa yhteistyössä. Useimmat oli-

vat kuitenkin sitä mieltä, että aikataulun tulisi olla valmisrunko, mitä voidaan kehittää vielä 

yhteisesti alihankkijoiden kanssa. Tahtiaikatauluun täytyy miettiä työjärjestykset, alueet, 

rytmi, tuotantonopeus, määrät, puskurit ja resurssien tarve. Sen tekemisessä on hyvä 

hyödyntää toimijoita, joiden kanssa on tehty paljon hankkeita sekä asiantuntijoita apuna. 

Haastattelussa 18 tuotiin esiin, että tahtiaikataulua rakennettaessa pitäisi ottaa huomi-

oon, ettei töitä aloiteta haastavimmilta alueilta, jos aliurakoitsija ei ole ehtinyt valmistau-

tua urakkaan myöhäisen hankinnan takia. 

Hankinta-aikataulu tulee sitoa aina viimeisimpään tahtiaikatauluun ja lisäksi suunnittelu-

aikataulu tulee sitoa hankinta- sekä tahtiaikatauluun, jotta tahtialueilla on toteutuskelpoi-

set kuvat käytettävissä. Viesti tahtiaikataulusta pitää saada välitettyä suunnittelijoille. 

Suunnitteluaikataulu olisi hyvä luoda yhteistyössä suunnittelijoiden, tuotannon ja hankin-

nan kesken palaverissa, joka mahdollistaa kriittisten tarpeiden viestimisen. Haastatte-

lussa 7 tuotiin esiin, että tahtiaikataulua käytiin yhteisesti läpi suunnittelijoiden kanssa, 

mikä helpotti kriittisten alueiden ja suunnittelutarpeiden viestimistä suunnittelijoille.  

Haastattelussa 5 nousi esiin, että suunnitelmien valmistumista aikataulujen mukaan voi-

taisiin tehostaa sosiaalisilla sopimuksilla, mitkä lisäisivät sosiaalista painetta suunnitteli-

joiden välillä.  

Haastatteluiden mukaan suunnittelusta suurimmaksi haasteeksi nousi se, ettei suunni-

telmat valmistuneet ajoissa tai olivat sisällöltään puutteellisia. Tähän saattoivat vaikuttaa 

vuokralaismuutosten valmistuminen myöhässä sekä tilaajien ja käyttäjien lähtötietojen 

puuttuminen. Käyttäjille täytyy pystyä viestimään lähtötietojen riippuvuudet, jotta kaikki 

tiedot ovat ajoissa saatavilla. Esimerkiksi lattiavalua varten tarvitaan tiedot viemäreistä, 

viemäreitä varten tarvitaan huonekortit, huonejärjestykset ja tilaohjelmat. Ilman näitä tie-

toja juna ei pysty liikkumaan aikataulussa, eikä suunnitelmia saada ajoissa valmiiksi. 

Suunnitelmien kohdalla tahtituotannossa on myös ristiriitaista se, että tahtituotanto vaatii 

hankintoja aikaisemmin, mikä taas vaatii suunnitelmia aikaisemmin. Lisäksi yhteistoimin-

nallisissa urakoissa halutaan usein kehittää suunnitelmia urakoitsijoiden kanssa, mikä 
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on ristiriidassa sen kanssa, että hankintojen tekoon tarvitaan laadukkaat ja toteutuskel-

poiset kuvat. Suunnitelmia täytyy käydä läpi aikaisemmassa vaiheessa yhteensovitus-

palaverissa suunnittelijoiden, tuotannon ja hankinnan kesken, jotta varmistetaan laaduk-

kaat ja toteutuskelpoiset suunnitelmat hankintoihin. Ylipäätään suunnitelmien läpikäymi-

sellä voidaan vähentää myöhempien vaiheiden varmistuksia, kun on heti varmistettu riit-

tävät lähtötiedot, mitat, detaljit ja väritiedot. Yksi keino varmistaa suunnitelmat oikealla 

hetkellä ja oikean sisältöisenä on TVD-prosessi, mitä yhdessä kohteessa hyödynnettiin. 

TVD-prosessissa suunnitelmat käydään läpi ennen hankintaa kolmikantana ja hankin-

nan jälkeen niitä on tarkoitus kehittää valitun urakoitsijan kanssa. Kyseinen prosessi vaa-

tii kuitenkin paljon aikaa, jotta se voidaan käydä läpi riittävän laajasti. 

Haastattelussa 14 nousi esiin, että tahtituotannon suunnittelusta voidaan viedä suunnit-

telun lähtötiedoksi talotekniikoiden asennusjärjestys. Näin vältetään tekniikoiden ylimää-

räiset risteilyt ja varmistetaan, että linjat saadaan rakennettua tahdissa valmiiksi asti, kun 

esimerkiksi vesijohto kulkee koko ajan ylimmäisenä. Talotekniikkalinjat saattavat vaatia 

myös lisäsulkuja tai järjestelmien uudelleensuunnittelua, että ne tukevat tahtialueiden 

mukaista jakoa. Lisäksi esivalmisteiden suunnittelu nostettiin haastatteluissa esiin tahtia 

tukevana. Tällä hetkellä ei saada päätöksiä niiden laajemmasta hyödyntämisestä. Tilaa-

jat voisivat vaatia enemmän rakentajilta esivalmisteiden ja moduulien hyödyntämistä. 

Haastatteluissa nousi esiin, että suunnitelmien kohdalla pitäisi tehdä selkeä päätös siitä 

tehdäänkö hankintaa alustavilla suunnitelmilla, jolloin laajuus- ja laatutasot tulee määrit-

tää tarkkaan. Tällaisessa viitesuunnittelussa tilaajan ja suunnittelijan tulee sitoutua hy-

väksymään reunaehtoihin menevät toteutusehdotukset. Tämä mahdollistaisi suunnitel-

mien kehittämisen yhdessä urakoitsijoiden kanssa, mutta se vaatisi erilaisia tapoja han-

kintojen tekemiseen. 

Useissa haastatteluissa tuotiin esiin, että logistiikkaa suunniteltaessa ei ollut tietoa tahti-

tuotannosta. Tahtituotannossa logistiikan merkitys korostuu. Materiaalivirrat eivät saa 

häiritä työvaiheita, ja toisaalta työvaiheet eivät saa häiritä materiaalivirtoja. Tarjouspyyn-

töön on tärkeä tuoda logistiikkaohje ja -käytännöt sekä logistiikasta vastaavan yhteistie-

dot. Logistiikkaohjeeseen täytyy sisällyttää varastointikäytännöt ja tieto siitä mitä varas-

tossa saa säilyttää ja minkä verran. Logistiikan periaatteet ja sisältö olisi hyvä käydä 

yhteisesti läpi hankinnan kanssa jo tarjousten valmisteluvaiheessa. Väliseinissä voidaan 

laskea, montako levynippua hankkeen aikana tarvitaan ja kuinka monella toimituksella 

ne tulevat. Samalla häiriöherkkiä materiaaleja voidaan ottaa ennakkoon varastoon ja 

maksaa niistä mieluummin pari viikkoa etukäteen kuin, että tahtiaikataulu viivästyy niiden 

takia. 
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Muutaman haastattelun mukaan tahtituotannon laatiminen tuo logistiikkaan hyödynnet-

tävää dataa, kun työkuormia lasketaan alueittain ja kerroksittain. Tästä saadaan materi-

aalimäärät ja työmenekit, jotka voidaan antaa alihankkijoille. Datan ja aikataulutiedon 

avulla logistiikka voidaan suunnitella viikkoja eteenpäin. Lisäksi pitää varmistaa, että lo-

gistiikka suunnitellaan yhdellä järjestelmällä. Datan avulla tiedetään tahtialueittain tarvit-

tavat materiaalit, niiden tarveajankohta ja määrät. Lisäksi pitää miettiä kuka materiaalit 

siirtää, miten ja mitä reittiä. Reiteillä täytyy varmistaa, että materiaalit mahtuvat kulke-

maan ja kääntymään tiloihin suunnitellusti. Haastattelussa 16 tuotiin esiin, että logistiik-

kaa suunniteltaessa tulee hyödyntää rakennusten luontaisia tiloja, kuten parvekkeita ja 

terasseja sekä leveitä kulkuaukkoja. Lisäksi hissien täytyy sijaita keskeisillä alueilla ja 

hissien poistumistilat eivät saa aiheuttaa logistiikan ruuhkautumista. Toisaalta hissien 

sijainnit eivät saa estää tahdin etenemistä. Haastattelun 20 mukaan keskitetty logistiikka 

ja logistiikan suljettu systeemi, jossa kaikki tuotteet kulkevat yhden toimijan kautta voisi 

tukea tahtituotantoa. Jos hankkeessa hyödynnetään terminaalia, tulee siihen liittyvät 

käytännöt kertoa logistiikkaohjeessa. Materiaalien kohdalla täytyy miettiä mitä otetaan 

terminaalin kautta ja mitkä menevät suoraan työmaalle. Toimituksiin voidaan kehittää 

myös uusia ideoita, jotka vähentäisivät ylimääräisiä siirtoja. 

Haastateltavien mukaan yhteistoiminnan onnistuminen projektilla on kiinni henkilökemi-

oista. Hankinnat on hyvä valmistella yhteistyöllä niin, että laskenta aloittaa tietojen ke-

räämisen ja tuotanto sekä hankinta täydentävät niitä. Hankintapaketit tulisi miettiä tahti-

tuotannon vaunujen mukaan. Se helpottaa etenemän seurantaa. Vaunuissa työvaiheet 

täytyy jakaa vaiheittain. Esimerkiksi tasoite- ja maalaustyöt pitävät sisällään tasoituksen, 

kuivumisen, toisen tasoituksen, hionnan, pohjamaalin ja niin edelleen. Kriittiset hankin-

nat on helpompi erottaa aikataulusta ja tarkka suunnittelu auttaa näkemään mahdolli-

suudet hankintojen pilkkomiseen. Hankintapakettien ja materiaalien pilkkomiseen ura-

koista tuli haastatteluissa vastakkaisia näkökulmia. Haastattelussa 7 urakan jakamista 

mietittiin, koska sama työvaihe voi edetä useammalla lohkolla samanaikaisesti, jolloin 

tarvitaan useampia työryhmiä. Haastattelussa 9 todettiin, että useampi urakoitsija voi 

pienentää urakan riskiä, mutta tuotannon osapuolet pitävät sitä raskaampana, kun kat-

selmusten ja urakoitsijoiden määrä kasvaa. 

Tahtituotannon suunnittelusta saadaan tarkasti alueittain määrät ja tarvittavat resurssit 

laskettua ja ne voitaisiin viestiä jo tarjouspyynnössä aliurakoitsijoille sekä toimittajille. 

Resurssien tarkka tiedostaminen mahdollistaa jossain tilanteissa myös pienempien ura-

koitsijoiden käyttämisen, jos he ovat rutinoituneet toimimaan tahtituotannon mukaan. 
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Kun rakennusta rakennetaan ylöspäin, riittää yleensä pienemmät resurssit. Laajalle le-

vittyvässä rakennuksessa samat työvaiheet voivat edetä rinnakkain, jolloin tarvitaan nor-

maalia enemmän resursseja. 

Tarjouspyynnöissä on tärkeää tuoda ilmi toteutus tahtituotannolla sekä liittää aikataulu 

ja aluejaot mukaan. Tarjouspyyntöön voidaan lisätä yhdeksi ehdoksi tahtituotantoon si-

toutuminen. Hankintojen valmisteluvaiheessa tulee tahtituotantoon luoda liitteet, joissa 

tahtituotannosta viestitään työjärjestyksien ja työskentelyalueiden vaatimukset sekä vel-

voitteet osallistua tahtituotannon palavereihin. Tuotannon sujuvuuden varmistamiseksi 

kannattaa tahtiin tehdä viikkoaikataulu, jossa esitetään viikkorutiinit, kuten viikoittaiset 

palaverit, mestojen luovutukset ja vastaanotot sekä logistiikkapäivät. Lisäksi voidaan 

miettiä valmiiksi työkaluja, joilla tahtituotantoa halutaan ohjata. Tällaisia valmiiksi mietit-

tyjä kuponkeja voivat olla esimerkiksi työvaiheilmoitukset. Liitteeksi on myös hyvä lisätä 

opas, jolla kerrotaan kyseisen kohteen tahtituotannosta. Oppaassa voidaan esittää 

muun muassa työjärjestyksien, alueiden, aikataulujen, vaunujen ja logistiikan etene-

mistä. Haastattelussa 17 tuotiin esiin, että lisäliitteiden riskinä on asiakirjojen pätevyys-

järjestyksien sotkeutuminen. Hankinnan tulee muodostaa selkeä kokonaisuus, jossa tah-

tituotannon periaatteet ja vaatimukset ovat kirjattuna kaikkialle toisiaan tukevasti. Liian 

laajat tarjouspyynnöt saattavat laskea tarjoushalukkuutta. Haastatteluissa 18 ja 19 tuotiin 

esiin, että ajoissa lähetetyt tarjouspyynnöt, joissa tahtituotanto on esitelty selkeästi ovat 

parempia tarjoamisen kannalta. Esiin tuotiin myös se, että alueiden määrien ja oletettu-

jen resurssien kertominen helpottaa tarjouksen tekemistä ja tarjous pystytään kohdista-

maan heti tuotantoa tukevasti. Haastatteluissa oltiin sitä mieltä, että tahtituotanto on po-

sitiivinen asia ja se lisää tarjoushalukkuutta. Ajoissa saatu tieto tahtituotannosta auttaa 

siirtämään sen vaatimukset myös alihankkijoiden omille alihankkijoille. Useammissa 

haastatteluissa tuotiin esiin, että työmailla oli luotu liitteitä kertomaan hankkeista mutta 

yleensä niissä ei menty syvällisemmin tahtituotantoon. Lisäksi muutamassa hankkeessa 

oli muokattu sopimusasiakirjoja mutta muokkausten liittymistä tahtituotantoon ei osattu 

tuoda ilmi haastatteluissa. 

Talotekniikka luo tahtituotantoon oman haasteensa. Haastattelussa 9 nousi esiin, että 

talotekniikka pitäisi miettiä alusta loppuun, eikä sitä voida kytkeä tahtiin. Haastatteluissa 

nousi esiin talotekniikan tärkeä rooli tahtituotannon työjärjestyksissä. Haastatteluiden 

mukaan talotekniikan saaminen osaksi tahtituotantoa vaatii parempaa suunnittelua. Ta-

lotekniikassa järjestelmät pitäisi suunnitella tahtia tukeviksi. Esimerkiksi sulkuja putkiin 

tahtialueiden rajoille tai isompia alueita, joita voidaan tehdä omana aikana. Tahtialueiden 

rajoille jätetyt johtokerät aiheuttavat helposti ylimääräistä hukkaa ja niistä pitäisi päästä 

eroon eli suunnittelussa ja aluejaoissa pitäisi miettiä tekemisen edellytykset kuntoon. 



61 
 

 

Tuotannonsuunnittelussa tietomalli on hyvä työkalu. Tietomalliin tulisi miettiä lohkotusta 

tahtialueiden mukaan, jos se ei vaikeuta laskennan työtä. Näin mallista saadaan helpom-

min alueittain määriä. Lisäksi aikataulun liittämisellä tietomalliin voitaisiin saavuttaa suu-

rempia hyötyjä tuotannon visualisointiin ja tahdin etenemiseen. 

Näkemykset hankintojen tekemisen ajankohdasta vaihtelivat haastateltavien välillä. 

Osan mielestä tahtituotannolla ei ole vaikutusta hankinnan tekemiseen tai ajankohtaan, 

mutta osan mielestä tuotantotapa vaatii hankinnat aikaisemmassa vaiheessa, jotta ura-

koitsijan kanssa ehditään kehittämään aikataulua sekä suunnitelmia. Tämä koskee var-

sinkin aikataulun kannalta kriittisiä urakoitsijoita. Lisäksi tahtituotannon ajatuksena on 

se, ettei tiloja ole tuotannon aikana tyhjänä vaan seuraavat työvaiheet alueella alkavat 

edellisen työvaiheen loputtua, jolloin osa työpaketeista täytyy hankkia aikaisemmin. Han-

kintojen valmisteluvaiheessa on jo tärkeää jättää kyselyistä pois urakoitsijat, jotka eivät 

ole valmiita noudattamaan uudenlaisen tuotannon vaatimuksia. Lisäksi tahtiaikataulusta 

nähdään resurssitarpeet, jotka helpottavat karsimaan urakoitsijoita, joilla ei ole riittäviä 

resursseja. Viestinnän parantamiseen tahtituotantokohteessa haastattelussa 11 esitet-

tiin viikoittaisia lyhyitä tiiminvetäjien palavereita, joissa käydään läpi tuotannon, hankin-

nan, vuokralaismuutosten ja suunnittelun ohjauksen senhetkinen tilanne sekä tarpeet. 

Näin varmistetaan, että osapuolten välillä viesti kulkee ajantasaisesti. 

Hankintojen valmisteluvaiheen tärkeimpinä asioina tahtituotannon kannalta haastatte-

luissa nousivat esiin: 

• Päätös tahtituotannosta tuotantomenetelmänä riittävän aikaisessa vaiheessa 

• Tahtituotannon koulutukset hankkeen kaikille osapuolille 

• Hankkeen aikataulujen yhteensovittaminen 

• Logistiikan suunnittelu tahtituotantoa tukevasti 

• Hankintapakettien jakaminen tahtivaunujen mukaan 

• Tahtituotannon suunnittelusta saatava data osaksi tarjouspyyntöjä 

Haastatteluiden tuloksia hankintojen valmisteluvaiheesta pohditaan tarkemmin alalu-

vussa 5.1. Pohdintaosiossa haastatteluiden tuloksia verrataan kirjallisuustutkimuksen tu-

loksiin. 
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4.3 Neuvotteluiden ja sopimusten valmistelu tahtituotannossa 

Haastatteluiden mukaan tarjouspyynnöissä toimittajille annetaan mahdollisuus vaihtoeh-

toisten ratkaisujen esittämiseen. Lisäksi on hyvä selvittää, käyttääkö toimittaja esivalmis-

teita, mikä nopeuttaa alueiden toteuttamista. Neuvotteluiden tueksi on hyvä valmistella 

havainnollistavia esityksiä tahtialueiden päivittäisestä etenemisestä. Vaunujen etene-

mistä voidaan esittää kuvasarjojen avulla, mutta mallinnuksista voisi saada vielä parem-

man kuvan etenemisestä. 

Tarjouksia vertaillaan usein hinnan perusteella, mutta myös kokemuksia voidaan hyö-

dyntää vertailussa. Kokemuksia ja toimittajan kykyä toimia tahtituotannossa voitaisiin mi-

tata toimittajapalautteissa. Toimittajapalautteiden lisäksi myös referenssejä voitaisiin 

vertailla enemmän. Urakoitsijoilta on usein kysytty ennen neuvotteluita suoraan, sitoutu-

vatko he tahtituotantoon. Tarjousvertailutaulukkoon on myös lisätty kohta, johon sitoutu-

minen merkitään. Jossain tapauksissa vertailua voitaisiin tehdä myös työpajoilla ja ta-

pausharjoituksilla, joissa urakoitsija osoittaa kykynsä työsuunnitteluun ja toimimiseen 

tahtituotannossa. 

Haastatteluissa nousi esiin myös resurssien varmistaminen ennakkoon. Tarjouspyyntöi-

hin kannattaa tuoda näkyviin asetettavat sakolliset välitavoitteet, joilla varmistetaan se, 

ettei urakkaa lähdetä tarjoamaan liian pienillä resursseilla. Viimeisimmät käytössä olevat 

resurssit on hyvä tiedustella etukäteen sekä mahdollisuus niiden lisäämiseen. Työhön 

suunnitelluista resursseista ja tuotantonopeuksista voi saada viitteitä myös urakoitsijan 

odotuksista ja asenteesta urakkasuorituksen etenemiseen. Tahtituotannon kannalta on 

hyvä, jos aikataulullisesti kaikkein kriittisimmät urakoitsijat saadaan suunnittelemaan ai-

kataulua jo ennen sopimuksen tekoa. Lisäksi on hyvä, jos urakoitsijat pääsevät tutustu-

maan kohteeseen ja sen erityispiirteisiin jo tarjousprosessin aikana. 

4.4 Neuvotteluvaiheen ja sopimusten ongelmat sekä tavoitetila 
tahtituotannossa 

Haastattelussa 19 kävi ilmi, että neuvotteluissa ja sopimuksissa ainoana kirjauksena oli, 

että kohteessa käytetään tahtituotantoa ja aikataulusuunnitteluun tulee osallistua. Jos-

sain kohteissa on toteutettu jo laadukkaita dokumentteja, missä kerrotaan, mitä tahtituo-

tanto tarkoittaa kyseisen kohteen rakentamisessa. Kyseinen käytäntö tulisi olla osa jo-

kaisen kohteen sopimusasiakirjoja. Lisäliite tahtituotannosta auttaa neuvotteluissa vaa-

timusten ja perusteiden läpikäymistä. Lisäliitettä tehdessä on kuitenkin syytä varmistaa, 

ettei se aiheuta ristiriitaa asiakirjojen pätevyysjärjestyksiin. Lisäksi sopimukset tulisi pitää 
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selkeinä ja välttää sitä, että asioita vaan lisätään ja sopimukset laajenevat asioiden tois-

ton takia. Neuvotteluiden alusta asti olisi hyvä keskustella termeinä alueista, vaunuista 

ja junista, jotta tahtituotannon idea ja vaunujen kytkeytyminen toisiinsa tulevat painote-

tuksi. Neuvotteluiden alussa tahtisuunnittelusta vastaavan olisi hyvä pohjustaa tahtituo-

tannonsuunnittelun taustat ja ideat urakoitsijoille. 

Neuvotteluissa on hyvä käydä läpi aikataulusuunnittelun perusteita. Aliurakoitsijan olisi 

helpompi kommentoida niitä neuvotteluiden aikana, jos etukäteen tiedettäisiin aluejaot, 

massat ja suunnitellut resurssit. Neuvotteluiden aikana on tärkeä käydä läpi työjärjestyk-

siä, tuotantonopeuksia ja sitä, mihin tuotantomallilla pyritään. Esimerkiksi väliseinän ra-

kentamisessa se voi tarkoittaa kyseisen työn jakamista seitsemään vaunuun. Lisäksi se 

tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä päivänä rankoja asentanut ei jää alueelle levyttämään, 

vaan rankojenasennusvaunu jatkaa seuraavalle alueelle. On hyvä myös painottaa sitä, 

ettei tahtituotanto todennäköisesti vaadi resurssien lisäämistä, eikä nopeampaa asenta-

jaa. Neuvotteluissa tulisi hyödyntää vielä enemmän tietomallia tahtialueiden ja määrien 

sekä haastavien paikkojen esittämiseen. Neuvotteluissa on hyvä kirjata yhteinen näke-

mys siitä, että aikataulussa pyritään pysymään ja tarvittaessa se otetaan kiinni. Urakoit-

sijan sitouttaminen sopimuksessa aikataulusuunnitteluun on tärkeää. Tahtiaikataulun ol-

lessa yleisaikataulun mukaisesti viikkotasolla, voidaan kolmiviikkoisaikataulun suunnit-

telussa mennä esimerkiksi päivän tarkkuudelle ja lisätä tai poistaa alueilta vaunuja tar-

peen mukaan. Sopimukseen tulisi kirjata millä ohjelmalla aikataulua ylläpidetään sekä 

velvoite työvaiheilmoituksien lisäämiseen kyseiseen ohjelmaan. 

Neuvotteluissa tulisi käydä läpi päivittäisohjauksenpalaverit sekä velvoitteet osallistua 

niihin. Neuvotteluissa on tärkeä painottaa urakoitsijan työnjohdon ja nokkamiehen roolia. 

Heidän tulee sitoutua sovittaviin palaverikäytäntöihin, joita voivat olla logistiikka-, aika-

taulusuunnittelu-, aikataulukehitys- ja urakoitsijapalaverit. Palaverikäytäntöjen lisäksi 

myös palavereihin vaaditut osallistujat sekä tarpeelliset toimenpiteet valmistautumisessa 

tulisi esittää sopimuksessa. Valmistautumista ovat esimerkiksi etenemien ja esteiden 

selvittäminen tilaisuuksiin. Sopimuksiin tulisi kirjata dokumentoinnista kohdekohtaisesti 

mitä dokumentoidaan, ja miten dokumentointi tulisi tehdä. Haastattelussa 18 toivottiin 

selkeämpää käsittelyä työskentelyalueiden luovutus- ja vastaanottokäytäntöihin sekä 

niissä täytettäviin dokumentteihin. Myös työkuormitukseltaan epätasaisten tahtialueiden 

kohdalle toivottiin ennalta sovittuja käytäntöjä. Viikon tahtialueella ei ole kannattavaa 

viettää viikkoa, jos sen voi toteuttaa päivässä. Haastatteluissa todettiin häiriöiden olevan 

suuri haaste, joihin pitäisi pystyä sopimaan ennalta pelisäännöt. Häiriöt pitää saada 

ajoissa tietoon. Lisäksi on hyvä sopia milloin ja miten tuodaan esiin, jos havaitaan ongel-
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mia pysyä aikataulussa. Häiriöihin ja aikatauluhaasteisiin liittyen on hyvä kirjata, että nii-

hin puututaan matalalla kynnyksellä ensimmäisestä tahdista alkaen. Myös häntien ja 

muiden alueelle takaisin paluuta vaatien töiden käsittelemiseksi olisi hyvä sopia käytän-

nöt ennalta, koska ne jäävät usein huomioimatta. Yksi keino häntien korjaamiseen on 

lomajaksojen hyödyntäminen. Häntien pois tekemisestä voitaisiin kirjata velvoite niiden 

korjaamisesta tiettyyn ajankohtaan mennessä tai erilliset resurssit niiden korjaamiseksi. 

Yhdessä haastattelussa ehdotettiin alueiden valmiiksi saattamisen motivoimiseksi kir-

jausta, jossa urakoitsija vastaa alueesta, kunnes virheet ja puutteet on korjattu. Toi-

saalta, jos syy on urakoitsijasta johtumaton, tulisi pitää palaveri, jossa päätetään tapa 

alueen kuntoon saamiseksi. Neuvotteluissa tulisi käydä läpi myös resurssit ja niiden py-

syvyys samana ilman erillistä sopimista. Resursseista olisi tärkeä varmistaa keinot, joilla 

niitä voidaan lisätä, jos työ jää jälkeen tahdista. Resurssien kohdalla on tärkeä varmistaa 

yhtenäinen näkemys niiden tarpeesta ja varmistaa, mistä näkemyserot johtuvat ja, onko 

sillä vaikutusta hintaan. Resursseissa täytyy tehdä selväksi myös, ettei kohteeseen saa 

laittaa liikaa resursseja. 

Haastattelun 11 mukaan yrityksen prosessoidut ja rutinoituneet toimintatavat mahdollis-

taisivat ”aliurakoitsijan käytännöt”-tiedoston tekemisen, josta olisi helppo katsoa työ-

maalla vaadittuja toimenpiteitä ja sitä kautta voidaan paremmin velvoittaa urakoitsijoita 

toimimaan niiden ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Suunnitelmapuutteiden esiin tuominen 

ja kehittäminen yhdessä pääurakoitsijan ja suunnittelijan kanssa olisi myös hyvä sopia 

ennalta. Haastatteluiden mukaan puutteellisilla suunnitelmilla tehdyt hankinnat eivät 

yleensä johda parhaaseen tulokseen. Tällaisiin tilanteisiin pitäisi saada paremmat sopi-

muskäytännöt, joilla varmistettaisiin paras markkinahinta. vaihtoehtoisesti suunnitelma-

puutteita sisältävät työt jätettäisiin sopimuksesta pois ja hankittaisiin vasta myöhemmin. 

Neuvotteluissa olisi hyvä korostaa hankkeessa hyödynnettäviä yhteistoiminnallisia ta-

poja, kuten Big Roomin käyttämistä suunnitelmien kehityksessä, jos urakoitsijat halutaan 

sitouttaa osallistumaan niihin. 

Haastatteluissa 18 ja 19 todettiin, että maksuerissä on ollut haasteita. Niitä on sidottu 

vanhaan aikatauluun ja tahtiaikataulu onkin rakennettu eri tavalla, jolloin aliurakoitsija on 

joutunut pankiksi pääurakoitsijalle, kun maksuerien vaatimuksia ei ole saatu täytettyä 

tahtia noudattamalla. Maksuerät pitää sitoa sopimuksessa tahtialueisiin niin, että raha 

liikkuu nopeammin aliurakoitsijalle. Muissa haastatteluissa ehdotettiin maksuerien pilk-

komista pienempiin osiin ja valmiiseen tahtiin, jolloin häntiä pyritään välttämään. Myös 

työskentelyalueen vastaanotto ja luovutus voitaisiin tuoda osaksi maksuerän ehtoa. Li-

säksi korostettiin, että maksuerät täytyy sitoa tahtien etenemisjärjestykseen. Haastatte-
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luissa ilmeni, että maksuerien muodostaminen alueittain on vielä uutta ja siihen kaivat-

taisiin enemmän esimerkkejä. Maksuerätaulukot voisivat jatkossa tulla enemmän tilaa-

jalta, ja tarjouspyyntöihin voitaisiin liittää urakan kannalta paras ehdotus maksuerätaulu-

koksi, joka muokattaisiin vastaamaan urakan sisältöä. Ansaintapalkkio voidaan tarvitta-

essa sitoa myös prosenttilukuun, joka saadaan valmistuneista tahtialueista jaettuna 

suunnitelluilla alueilla. Tämä voisi motivoida paremmin ongelmien ja esteiden ratkomi-

seen. 

Osan haastateltavien mukaan sakolliset välitavoitteet on hyvä sopia vasta neuvottelui-

den ja sopimuksen teon jälkeen, kun viimeisin tahtiaikataulu on saatu yhdessä kehitet-

tyä. Tästä aikataulusta otetaan tahtia tukevat välitavoitteet. Haastattelussa aliurakoitsijan 

näkemyksen mukaan on parempi, jos välitavoitteet tiedetään jo ennalta. Muuten välita-

voitteet asetetaan usein pääurakoitsijan toiveiden mukaan. Haastatteluissa pohdittiin ai-

kataulun tarkentamista myös suppilomallin avulla eli jokaisessa palaverissa aikataulu 

tarkentuisi hieman. Suunnitellut välitavoitteet tulisi sopia virallisesti ennen urakan aloit-

tamista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Haastatteluissa kerrottiin, että osassa 

kohteita aikataulu valmistui ja allekirjoitettiin vasta sopimuksen teon jälkeen. Allekirjoi-

tuksilla siitä tuli osa sopimusta. Toiset taas pitivät hyvänä tapana, että neuvotteluiden 

jälkeen tehdään kumppanin esivalinta. Valitun kumppanin kanssa kehitetään aikataulu 

kuntoon ja vasta sen jälkeen tehdään lopullinen sopimus. 

Osa haastateltavista toivoi logistiikasta vastaavaa mukaan neuvotteluihin. Neuvotte-

luissa pelisäännöt käydään läpi aliurakoitsijan, pääurakoitsijan ja logistiikasta vastaavan 

kesken. Logistiikasta kirjataan ylös, että materiaalit työmaalle saadaan vain yhtä reittiä 

ja tavoitteena on, että kaikki tavara siirretään vain kerran työmaan aikana. Logistiikkaa 

tukevana toimenpiteenä olisi hyvä pitää viikoittainen logistiikkapalaveri, johon osallistu-

vat erikseen määritellyt urakoitsijat. Logistiikkapalaverissa käydään läpi esteitä, ongel-

mia, kehitystarpeita ja tulevaa logistiikkaa. Logistiikkaan liittyen neuvotteluissa tulee so-

pia urakkarajat sekä vastuut materiaaleista, siirroista ja vastaanotoista. Tavaroiden va-

rastointitavat ja materiaalien määrät, mitä työskentelyalueelle saa ottaa tulee kirjata so-

pimukseen selvästi. Neuvotteluissa on myös hyvä käydä läpi logistiikkaurakoitsijan hin-

nasto, jotta urakoitsija voi päättää velvoitteiden siirtämisestä logistiikkaurakoitsijalle ja se 

tulee myös sopimukseen tiedoksi. Jos kohteessa käytetään terminaalia, täytyy sopimuk-

siin kirjata aikataulut ja tavat, joilla kuormat ilmoitetaan sekä ajankohta, jolloin tuotteiden 

tulee olla terminaalissa, että ne ehtivät haluttuun tahtiin. Erityisesti projektikohtaisten ma-

teriaalien valmistumisaikataulu ja sen kytkeytyminen tahtiaikatauluun tulee varmistaa 

neuvotteluissa. Tarvittaessa tietyt materiaalivirrat voidaan sopia hoidettavaksi ilta-ai-



66 
 

 

kana. Lisäksi logistiikasta sopimukseen tulee kirjata yksiselitteisesti, että kaikki toimituk-

set kyseiselle työmaalle on hoidettava logistiikasta vastaavan osapuolen kautta. Tämä 

kirjaus voi sisältää myös velvoitteen logistiikkakalenterin käyttöön. Lisäksi logistiikkaan 

liittyvien puutteiden hoidosta pitää sopia ennalta. Puutteet on sovittava ilmoitettavaksi 

tietyllä ohjelmalla, johon kuitataan myös tehty korjaus. Muussa tapauksessa sanktiona 

on puutteen korjaus aliurakoitsijan laskuun. Väärin saapuneista kuormista sopimukseen 

tulee kirjata, ettei niitä vastaanoteta. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata, ettei työmaalle 

varastoida ilman erillistä sopimusta. Tavarantoimituksiin pitää pystyä neuvotteluissa ja 

sopimuksissa painottamaan eräkoon pienentämisen periaatetta. Hankinnan tehtävänä 

on määrittää tarve eli toimitusajat ja määrät hankintaan. Näin vältetään hankintoja, joissa 

toimittaja haluaa kaikkien kerrosten suunnitelmat kerralla ja saadaan eräkoon pienentä-

minen vietyä toimittajalle asti. 

Muutamien haastatteluiden mukaan YSE pelottelu aiheuttaa tahtituotantoon ongelmia 

aikataulujen sopimisessa. Aikatauluihin ei uskalleta, eikä haluta laittaa tarkkoja aikoja, 

ettei päästä sanktioimaan. Toisaalta haastatteluissa todettiin, ettei aikatauluja ole jär-

kevä tehdä, jos niihin ei sitouduta. Tahtituotannolla tehtäessä sopimuksen pitäisi olla 

sellainen, että mestoja ja aikataulua voidaan kehittää eli se ei saisi viedä kehitysmahdol-

lisuutta pois, mutta silti sen pitäisi sitouttaa toimimaan päivittäisohjauksen ja kehitetyn 

aikataulun mukaan. Sopimuksiin kaivataan enemmän sanktioita ja bonuksia ohjauskei-

noiksi. Esimerkiksi palaverikäytäntöihin voitaisiin hyödyntää samanlaista sanktiomenet-

telyä kuin työturvallisuudessa. Jos useista palavereista ollaan pois huomautuksista huo-

limatta, aiheutuu siitä pieni sanktio. Kuitenkin haastatteluissa tuotiin esiin, että sanktioita 

alkaa olla jo liikaakin, mikä taas johtaisi kannustimien käyttöön. Lisäksi pelätään, että 

sanktioiden jatkuva lisääminen johtaa tilanteeseen, jossa mennään työskentelemään 

mieluummin kilpailijalle. Suurin osa haastateltavista kaipasi asioiden tarkempia kirjauk-

sia neuvotteluissa ja sopimuksissa. Toisaalta useat toivat esiin, että sopimuksista löytyy 

jo kirjaukset, joilla voidaan varmistaa onnistunut tahtituotanto, mutta näitä työkaluja ei 

käytetä tarpeeksi. Lisäksi haastatteluissa korostettiin, että on sallittua poiketa sopimuk-

sesta yhteisesti sopien. 

Tärkeimpinä asioina tahtituotannon kannalta neuvottelu- ja sopimusvaiheissa haastatte-

luissa nostettiin esiin seuraavat neljä asiaa: 

• Käydään tahdin eteneminen tarkasti läpi 

• Tarkennetaan urakoitsijan edustajan velvollisuudet 

• Luodaan tahtituotantoa tukevat ansaintamallit ja välitavoitteet 

• Käydään logistiikkaan liittyvät ohjeet läpi 
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Haastatteluiden tuloksia neuvottelu- ja sopimusvaiheesta pohditaan tarkemmin alalu-

vussa 5.2. Pohdintaosiossa haastatteluiden tuloksia verrataan kirjallisuustutkimuksen tu-

loksiin. 

4.5 Tahtituotannon ohjauksen menetelmiä 

Haastatteluissa ilmeni, että hankkeissa oli hyödynnetty aikataulusuunnitteluun erilaisia 

työpajoja. Ne olivat esimerkiksi Last Planner-menetelmiä ja käännetty vaiheaikataulu 

(KVA) -tilaisuuksia. Näihin tilaisuuksiin urakoitsijat oli sitoutettu hankinnoissa, mutta 

myös suunnittelijat olisi hyvä saada osallistumaan niihin. Aikataulusuunnitteluun on 

saatu vähintään kriittiset urakoitsijat mukaan. Aikataulusuunnittelussa on hyvä tutkia tar-

kemmin toiminnallisia alueita, niiden työjärjestyksiä sekä yhdistää suunnitelmien läpi-

käyntiä siihen. Lisäksi Big Roomia hyödynnettiin niin päivittäisohjaamisen palavereihin 

kuin suunnitelmien kehitykseen yhteistyössä suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa. Suun-

nitelmien kehityksessä toinen tärkeä prosessi oli TVD. Sen oppikirjamainen hyödyntämi-

nen ei onnistunut, koska sen läpiviemiseen tarvitaan enemmän aikaa, jos aliurakoitsijat 

halutaan siihen mukaan. Aamupalavereja käytiin työmailla myös päivittäisohjaamisen 

tauluilla, joissa oli esitettynä aikataulu ja aluejako. Tauluun merkitään aliurakoitsijoittain 

etenemät ja havaitut häiriöt. Häiriöiden merkitsemiseen hyödynnettiin myös estelokeja. 

Aamupalavereissa on tärkeää osoittaa vastuuhenkilö sekä korjaamisen takaraja esiin 

tuoduille häiriöille. Urakoitsijapalaverit on toinen mahdollinen viikoittaisessa ohjauksessa 

hyödynnettävä yhteensovitustilaisuus. 

Tuotannossa tietomalleja hyödynnettiin aktiivisesti määrien tuottamiseen, haastavien 

paikkojen yhteensovittamiseen ja läpikäymiseen. Tietomalli on hyvä työkalu myös talo-

tekniikan risteilyjen läpikäymiseen. Tietomalleilta odotetaan tulevaisuudessa vielä enem-

män ja osa haastateltavista toivoi, että tahtialueiden etenemiset saataisiin mallinnettua 

4D-aikatauluun. 4D-aikatauluja on toistaiseksi hyödynnetty enemmän rungon etenemi-

sen esittämiseen. 

Aloituspalaverit ovat tärkeitä tuotannonohjauksen palavereja. Usein sopimuksissa avoi-

meksi jätettyjä asioita on sovittu aloituspalavereissa. Tällaisia sovittavia asioita olivat esi-

merkiksi aikataulut ja välitavoitteet. Monet nostivat haastatteluissa esiin, että aloituspa-

laveriin ei pitäisi jättää sopimusasioita hoidettavaksi, koska välillä tulee tilanteita, että ne 

unohtuvat ja jäävät kokonaan sopimatta. Tähän liittyen nostettiin esiin, että hankinnasta 

pitäisi jonkun osallistua aloituspalaveriin tai avoimeksi jääneet asiat pitäisi käydä läpi 

ennalta, ettei sopimuksiin jää avoimia kohtia. Aloituspalaverin on tarkoitus keskittyä 

enemmän tuotannon läpikäymiseen työryhmän kanssa. Toisaalta tunnistettiin myös, että 

aina kaikkea ei voida sopia vielä sopimuksen laatimisvaiheessa ja siksi sopimuksissa 
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avoimeksi jääneet asiat on hyvä jättää aloituspalaveriin. Haastattelussa 16 ehdotettiin, 

että aloituspalaverissa voitaisiin käydä tarkemmin läpi tahtialueiden koot ja materiaali-

määrät, jolloin toimituserien sopiminen olisi helpompaa. 

Haastatteluiden mukaan tahtialueiden luovutuksissa ja vastaanotoissa on pyritty hyödyn-

tämään viikkorytmiä. Työskentelyalueen luovutukseen osallistuu pääurakoitsijan edus-

taja, alueella työskennellyt, alueella seuraavana työskentelevä ja sitä seuraava, jolloin 

saadaan yhteinen näkemys tahtialueen tilasta ja puutteista. Aikataulun seurantaan ja 

viestimiseen on hyödynnetty pohjakuviin päivitettyjä toteumia ja tahtiaikatauluun merkat-

tuja toteumia. Yhdellä hankkeella tavoitteena olisi saada kolmiviikkoisaikataulujen päivi-

tys yhteen aikatauluohjelmaan, johon urakoitsija voi ilmoittaa etenemän, seuraavat alu-

eet ja havaitut esteet. Kun urakoitsijat suorittavat kolmiviikkoisaikataulusuunnittelua, tu-

lisi pääurakoitsijan suunnitella tekemistä koko ajan vähintään kuusi viikkoa eteenpäin. 

Toinen aikataulujen seurantaan hyödynnetty tapa on taulukko-ohjelmat. Aikataulun seu-

rantatavasta riippumatta aikataulun avoin seuranta ja viestiminen on tärkeää, koska siitä 

nähdään heti, jos aikataulussa on haasteita ja voidaan reagoida välittömästi. Seuran-

nassa voidaan hyödyntää muun muassa toteumaprosenttia, joka käydään viikoittain läpi 

seurantapalaverissa. Haastattelussa 19 korostettiin pääurakoitsijan velvollisuutta tarkis-

taa aliurakoitsijoiden ilmoittamat toteumat, ettei aikataulun seurantaan perusteta ”valeh-

telijoiden klubia”. Tällöin aikataulun seurannalta poistuu pohja, eikä siihen voida luottaa. 

Lisäksi haastattelussa korostettiin, että aliurakoitsijoiden työnjohtajan pitää osata viestiä 

tahtien eteneminen myös eteenpäin omalle työryhmälleen. 

Logistiikassa logistiikkatyönjohtaja on tärkeä linkki pääurakoitsijan, aliurakoitsijoiden ja 

toimittajien sekä hankinnan välillä. Lisäksi logistiikkatyönjohtajalla on tärkeä rooli kulku-

reittien kunnossa pitämisessä. Logistiikassa on hyvä hyödyntää vastaavaa järjestelmää, 

jolla työskentelyalueiden luovutuksia tehdään. Silloin samassa järjestelmässä voidaan 

ohjata myös logistiikkaa esimerkiksi työskentelyalueilla olevien virheellisten tuotteiden 

pois siirtämiseen. Lisäksi työmaalla on oltava logistiikkakalenteri, jonka täytyy olla erittäin 

helppokäyttöinen, että sillä voidaan varmistaa oikea-aikaiset toimitukset ja purkuresurs-

sit. Haastattelussa 17 pohdittiin urakoitsijakohtaista logistiikkakorttia ja yhteistä viestin-

täkanavaa logistiikan kehittämiseen. Haastattelussa 20 keskusteltiin terminaalitoimituk-

sista logistiikan ohjauksessa. Terminaalista ollaan yhteydessä kaikkiin tavarantoimittajiin 

ja kotiin kutsutaan tuotteet viikon etukäteen, jotta asennuspaketit ehditään valmista-

maan. Tämän avulla saadaan tuotantoon tieto jo viikkoa etukäteen, jos jonkun alueen 

materiaalit eivät olekaan saatavilla ja tarvittaessa työ voidaan ohjata varalla olevalle työs-

kentelyalueelle. Terminaali mahdollistaa myös tuotteiden esivalmistuksen ennen mate-

riaalin siirtoa työskentelyalueelle. 
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4.6 Tahtituotannossa esiintyneitä haasteita 

Haastatteluissa haasteina toistuivat ongelmat urakoitsijoiden motivoimisessa työpajoihin 

ja palavereihin. Yhdenkin osapuolen puuttuminen aiheuttaa aukkoja esimerkiksi aikatau-

lusuunnitteluun. Lisäksi urakoitsijoilla, jotka eivät ehtineet osallistua aikataulusuunnitte-

luun millään tavalla oli enemmän haasteita seurata aikataulua. Yhdessä hankkeessa 

haasteena oli, ettei talotekniikan projektinjohtajat hoitaneet aktiivisesti päivittäisohjaa-

mista, jolloin yhteensovitukset jäivät tekemättä, eikä työtä valvottu ja ongelmat kasaan-

tuivat. Päivittäisjohtamisen tilaisuuksissa ei osata tuoda vielä kaikkia ongelmia esiin ja 

siksi puheenjohtajalla on siinä tärkeä rooli. Päivittäisohjaamisen käytäntöjä täytyy miettiä 

ennalta niin, että ne Todellisuudessa tukevat tekemistä. Lisäksi jokaiseen junaan tulee 

löytyä työnjohtaja pääurakoitsijalta sekä aliurakoitsijalta. 

Sopimuksissa jo olemassa olevat käytännöt ja työkalut pitäisi oppia tuntemaan parem-

min ja niitä pitäisi hyödyntää aktiivisemmin. Etenemän seurannan pitää olla päivittäistä, 

rehellistä ja kaikkien osapuolten pitää sitoutua siihen. Työn ohjaamisessa ja valvonnassa 

pääurakoitsijan työnjohdolla on tärkeä rooli ja seurannan täytyy olla aktiivista sekä päi-

vittäistä. Myös omien työryhmien täytyy edetä tahdissa ja heidän työskentelyalueensa 

pitää luovuttaa samoin kuin aliurakoitsijoiden. Vajailla resursseilla tunnustelusta tulee 

päästä tahtituotannossa eroon, koska tahdin myötä resurssien suunnittelu on helpom-

paa. Sopimukset, joissa tahtia ei ollut mainittu mitenkään aiheuttivat haasteita. Muuta-

missa hankinnoissa resursseista jouduttiin maksamaan lisää, kun samat työvaiheet ete-

nivät useammalla alueella rinnakkain eikä sitä ollut huomioitu tarjouksissa. Suurien re-

surssivaatimusten kohdalla aliurakoitsijoille pitäisi antaa aikaa valmistautumiseen. Re-

surssisuunnittelua varten on tärkeää, että työkuormat on suunniteltu tasaisesti ja siinä 

on huomioitu vajaiden viikkojen vaikutus etenemään. Tämä ei ole kaikissa kohteissa on-

nistunut. 

Tahtituotannossa on suurena haasteena aikatauluongelmat, joiden takia joudutaan siir-

tymään varalla oleville työskentelyalueille. Usean työn siirtyessä vara-alueille tulee aika-

tauluseurannasta vaikeampaa ja työn laatu voi heikentyä. Aloitusedellytysten varmista-

misessa ja kolmiviikkoissuunnittelun onnistumisessa on ollut paljon haasteita. Lisäksi ai-

kataulun seurantaprosessista puuttuu ongelmien ja häiriöiden ratkaiseminen. Alihankki-

jat toivoivat ongelmien ratkomiseen enemmän yhteistyötä tilaajan ja urakoitsijoiden vä-

lille. Lisäksi alihankkijoiden välinen kommunikointi ei saa jäädä yksin heidän vastuulleen, 

vaan pääurakoitsijalla on siinä tärkeä rooli. Aliurakoitsijoiden oli aluksi vaikea hyväksyä 

sitä, että viiveiden ja puutteiden korjaamiseksi töitä sovitettiin samoille alueille, joilla he 

työskentelevät. Lisäksi aikatauluihin on ollut haastava sovittaa lisä- ja muutostöitä, eikä 

niiden viestimisessä eri osapuolille ole onnistuttu. 
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Tuotannossa esiintyneinä haasteina nousi esiin, että viemäriurakoitsijan sopimuksessa 

ei ollut huomioitu eri työvaiheita, mikä aiheutti haasteita sadevesiviemärien valmistumi-

seen ajoissa. Lisäksi neliöperusteiseen laskutukseen pohjautuvat sopimukset eivät mah-

dollistaneet ohjauskeinoja tuotannonohjaamiseen halutuille alueille. Oikeassa järjestyk-

sessä etenemistä vaikeuttivat osin myös suunnitelmapuutteet. Haasteina mainittiin yh-

dessä kohteessa, että levyseinissä jäi paljon häntiä, koska muuraustöitä ei ollut suunni-

teltu valmiiksi asti, eikä muurauksessa ollut levyseiniin nähden tarpeeksi resursseja. 

Myös alihankkijat toivat esiin edellisten töiden keskeneräisyyden suurimpana haasteena. 

Keskeneräisyys aiheuttaa usein valmiiseen työhön korjaustarvetta, kun häntiä palataan 

tekemään valmiiden työvaiheiden viereen. Lisäksi yhden hankkeen asennuslattioissa oli 

haasteita resurssi- ja suunnitelmapuutteiden takia. Suunnitelmapuutteita syntyi liian hi-

taasta suunnittelusta sekä tilaajan myöhästyneistä lähtötiedoista. Suunnittelu ja sen oi-

kea-aikaisuus nousivat esiin haasteena lähes kaikissa haastatteluissa. Suunnitelma-

puutteita ei saada ajoissa selville ja toisaalta suunnitelmien muutokset eivät etene tah-

tialueiden mukaisesti. Lisäksi suunnitelmien yhteensovituksissa on ongelmia, mitkä vai-

kuttavat tahdin etenemiseen. Talotekniikassa tahtialueita pitäisi tutkia tietty määrä etu-

käteen risteilyjen varalta. Yleisesti talotekniikan ja varsinkin sähkön sovittamisessa tah-

tiin on ollut haasteita useissa hankkeissa. Jos kohteessa hyödynnetään Big Roomia 

suunnitelmien kehitykseen, tulisi sinne saada henkilöt, jotka voivat tehdä päätöksiä heti. 

Lisäksi suunnittelua tukevassa TVD-prosessissa on ollut haasteita, kun sitä ei ole kun-

nolla ehditty käymään läpi ennen töiden aloitusta ja suunnitelmiin on jäänyt puutteita 

sekä huonoja detaljeja. 

Useimmissa haastatteluissa keskusteltiin työskentelyalueiden luovutus- ja vastaanotto-

käytännöistä sekä dokumentoinnin puutteesta. Osa toi esiin työskentelyalueiden vas-

taanoton vaatimat resurssit ja sen, ettei niitä saada hoidettua suunnitellusti. Pääurakoit-

sijan vastuulla on tarkistaa myös luovutettujen työskentelyaluieden kohdalla, että ne ovat 

todellisuudessa luvatussa kunnossa. Lisäksi dokumentoinnissa ei saada häntiä järjes-

telmällisesti esiin, mikä vaikeuttaa niiden uudelleen suunnittelua. Häntiä on aiheutunut 

esimerkiksi väärin suunnitelluista tahdeista sekä pääurakoitsijasta, tilaajasta ja suunnit-

telijoista johtuvista suunnitelmapuutteista. Tilaajilta tulisi saada lähtötietoja järjestelmäl-

lisemmin, jotta kerrokset ja alueet saadaan lukittua ajallaan. 

Logistiikassa on ollut haasteita työskentelyalueiden tyhjentämisessä työvaiheen jälkeen 

ja tavaraa tuodaan liikaa työskentelyalueille, mikä aiheuttaa niiden siirtelyä ja hidastaa 

työskentelyä. Lisäksi materiaalitoimituksia ei saada tulemaan aikataulussa, eikä niihin 

saada luotua toimivaa rytmiä. Toisaalta terminaaleissa tehtävät purut ja lastaukset kas-



71 
 

 

vattavat materiaalihukan riskiä. Materiaalitoimituksissa oli yhdessä hankkeessa haas-

teita, kun logistiikkakalenterien varaukset eivät olleet pitäviä. Myöskään haalausreitit ei-

vät soveltuneet kuljetettaville materiaaleille. 

4.7 Tahtituotannon onnistumiset ja sopimusten mahdollista-
mien ohjauskeinojen kehittäminen 

Osa haastatelluista totesi, että vakiosopimusehdot tarjoavat jo riittävästi työkaluja tuo-

tannonohjaukseen ja neuvottelupöytäkirjaan tullut lisäys tahtituotannosta on ollut toi-

miva. Jos työvaiheet on neuvotteluissa käyty tarkasti läpi, antaa se hyvät ohjauskeinot 

urakkaan. Kuitenkin haastatteluissa tuotiin esiin, että tahtituotannon vaatimuksia käsitte-

levä lisäliite olisi hyvä lisä alihankintojen ohjaamiseen, mutta siinä tulisi ottaa huomioon 

eri urakkamuotojen erityispiirteitä. Osassa hankkeita oli valmisteltu kohteen vaatimuksia 

korostava liite ja sen nähtiin parantavan toimintaa aiempaan verrattuna. Tahtituotannon 

lisäliite voi välillä olla tarpeellista jättää avoimeksi niin, että sitä voidaan täydentää aloi-

tuspalaverissa. Sopimuksissa selkeästi viestityt palaverikäytännöt ovat lisänneet osallis-

tumisaktiivisuutta. Haastatteluiden mukaan palavereista päivittäisohjaamisenpalaveri on 

tärkein, mutta myös muut palaverit ja aikatauluseurannat ovat tärkeitä tuotannonohjaa-

misen keinoja osapuolten välillä. Aloituspalaveri tulisi aina sopia neuvotteluissa, mutta 

sopimuksessa avoimeksi jätettyjen asioiden sopimiseen tulee kehittää käytäntö, jolla 

varmistetaan, ettei mikään asia jää sopimatta. Palaverikäytäntöjä voitaisiin tehostaa 

sanktioilla tai bonuksilla. Palavereissa on mahdollista sovittaa kahden urakoitsijan työs-

kentelyä samalla alueella. Haastatteluiden mukaan urakoiden aikana suunnitelmissa ja 

aikataulussa ilmenneiden ongelmien takia onnistuttiin pitämään yhteisiä palavereja, 

joissa ongelmia ratkottiin. 

Hankinnan tulee antaa aikaikkuna ja lohkot, joilla työ etenee. Sopimuksen tulee olla sel-

lainen, että tahtituotantoa voidaan kehittää aliurakoitsijan kanssa, vaikka sopimus on jo 

tehty. Sopimuksen tulee toimia koko urakan ohjauskeinona. Aikataulusuunnitteluun tulisi 

saada sopimuksessa sitoutettua oikeat henkilöt ja sopimuksessa tuodaan ilmi, että yh-

teisesti kehitetty aikataulu allekirjoitetaan ja siitä tulee osapuolia sitova. Aikatauluongel-

missa on hyvä varmistaa iltojen ja viikonloppujen käyttäminen puskureina sekä varmis-

taa, että urakoitsijalla on mahdollisuus lisätä resursseja tarvittaessa. Lisäksi pitää puut-

tua virheellisiin resursseihin heti, koska sopimuksien ansiosta siihen on mahdollisuus. 

Toisaalta urakoitsijan on itsekin tahtituotannossa helpompi havaita ongelmat resurs-

seissa. Hyvä sopimus mahdollistaa vaihtoehtoisten työskentelyalueiden käytön ja sen, 

että työskentelyalueilta poikkeamiset sovitaan aina yhteisesti. Myös aikataulumuutoksia 

pystytään usein tekemään, jos pääurakoitsija joustaa välitavoitevaatimuksista. Kuitenkin 
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sopimukseen liitetty valmis aikataulu on ollut haastatteluiden mukaan parhaimpia oh-

jauskeinoja. 

Maksuerätaulukot tulisi sitoa jatkossa tarkemmin tahtialueisiin ja tätä on uusimmissa so-

pimuksissa jo alettu hyödyntämään. Maksuerätaulukoihin kannattaa lisätä erän ehdoksi 

kirjallinen työskentelyalueen luovutus. Haastatteluissa mietittiin työskentelyalueen luo-

vutus- ja vastaanottoprosessin jakamista kahteen osaan, joista ensimmäisessä tehtäisiin 

karkea tarkastelu aloitusedellytyksiin ja jälkimmäisessä tarkastettaisiin, että työskentely-

alue on oikeasti kunnossa seuraavalle. Lisäksi luovutukseen olisi hyvä valmistella doku-

mentti, jos sitä ei jostain syystä voida tehdä sähköisenä. Myös tahtituotantoa tukevat 

välitavoitteet on havaittu hyviksi ohjauskeinoiksi ja lisäksi niitä kannattaa kirjata työvai-

heittain. Sakolliset välitavoitteet ovat saaneet aliurakoitsijoita reagoimaan ongelmiin no-

peammin. Lisäksi sopimuksiin kaivataan tarkempia velvoitteita aloitusedellytysten tar-

kastamiseen sekä häntien kirjaamiseen, jotta ongelmiin voidaan tarttua. 

Logistiikassa on hyvin sovittu esimerkiksi varauskalenterin käyttö sekä työskentelyaluei-

den tyhjentämisvelvoitteet ja niihin liittyvät sanktiot. Logistiikkaan olisi hyvä saada tar-

kempia kirjauksia varastoinnista riippuen työmaan käytännöistä. Väärin toimitettujen ma-

teriaalien vastaanottamatta jättäminen on myös hyvä kirjaus sopimuksiin. Materiaalivirta 

tulisi sitoa lohko- ja tahtiajatteluun, mutta tuotannon tehtävänä on ohjeistaa se tarkemmin 

sopimuksen liitteiden pohjalta. Selkeä ja ristiriidaton logistiikkaohje on tärkeä ohjaus-

keino. 

Sopimuksissa sovitut pienet eräkoot mahdollistavat aikaisen reagoimisen, jos jotain täy-

tyy muuttaa. Lisäksi se auttaa kohdistamaan ongelmia ja puutteita paremmin eikä häiri-

öitä jää laajoille alueille, jos niihin puututaan heti. Tämä helpottaa myös sopimusvelvoit-

teiden täyttämisen seuraamista. Myös selkeät dokumentointivaatimukset auttavat muis-

tamaan dokumentoinnin paremmin pienillä alueilla. Lisäksi sopimuksissa sovittu pakolli-

nen perehdytys mahdollistaa perehdytyksessä tahtituotannon opastuksen työntekijöille. 

Kun kaikki työmaalla puhuvat vaunuista ja tahtialueista, on perehdytys aiheeseen onnis-

tunut. 

4.8 Sitouttamisen mahdollisuudet ja haasteet 

Työntekijät sitoutuvat todennäköisemmin tahtituotantoon, kun he oivaltavat, että se pois-

taa tekemisen esteet ja keskituntiansiot nousevat. Samalla työjärjestyksien miettimisellä 

voidaan päästä ratkaisuun, joka helpottaa työkuormaa. Haastatteluissa tuotiin esiin, että 

työpajoihin osallistuneet olivat sitoutuneempia tahtituotannon noudattamiseen ja siihen 

liittyneisiin päivittäisohjaamisen käytäntöihin. Päivittäisohjaamisen käytännöt lisäävät 
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yhteistyötä, kun ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan. Päivittäisohjaamisessa on tärkeää 

reagoida epäkohtiin, koska viikosta toiseen toistuvat samat puutteet vievät sitoutumisen 

pois osapuolten väliltä. Haastatteluissa todettiin, että urakoitsijoiden päästessä vaikutta-

maan itse aikatauluunsa ja määrittämään tekemisen edellytyksiä, aikatauluun ja siitä 

määritettyihin välitavoitteisiin sitoudutaan paremmin. Urakoitsijoilta saadaan usein paras 

tietämys aikataulutyöpajaan, jos he tiedostavat sen heille tuoman edun. Haastattelussa 

19 todettiin, että palavereihin sitoutuminen ja niiden hyödylliseksi kokeminen on yksilöl-

listä. On tärkeää, että kaikilla osallistujilla on palavereissa rooli ja esiin tuotuihin asioihin 

puututaan ja määritetään vastuuhenkilö hoitamaan sitä. Aikataulun avoimen seurannan 

uskotaan myös lisäävän sitoutumista siihen. Haastattelussa 5 nousi esiin, että tietämä-

tön tai epävarma ihminen ei yleensä halua sitoutua tai tehdä töitä sellaisen asian eteen, 

mitä ei ymmärrä. Siksi on tärkeää kouluttaa kaikki osapuolet tahtituotantoon ja varmistaa 

sen ymmärtäminen. 

Paras keino sitouttaa on se, että pääurakoitsija suorittaa omat velvoitteensa ajallaan 

kuntoon. Pääurakoitsijan tulisi varmistaa, että urakoitsijoille on työskentelyalueet kun-

nossa, mikä on helpompaa tahtituotannon rajaaman tarkan alueen ansiosta. Sitoutu-

mista voidaan parantaa suunnittelemalla tahdit niin, että työn määrä ja resurssit säilyvät 

tasaisena. On myös tärkeää, että kaikki tilaajan ja pääurakoitsijan osapuolet ovat sitou-

tuneet tahtituotantoon, jotta osataan ja voidaan vaatia sitä alihankkijoilta. Alihankkijat 

ovat sitoutuneempia tekemiseen, kun tiedetään, ettei koko ajan tarvitse siirtyä mestalta 

toiselle. Lisäksi haastatteluissa 9, 13 ja 14 sanottiin, että tahtituotannossa viikon päät-

teeksi vastaanotettu alue helpottaa loppupään tekemistä ja kasvattaa motivaatiota, jos 

niille alueille ei enää tarvitse palata työskentelemään. Haastattelussa 18 tuotiin esiin, 

että liian usein vastuu ongelmanratkaisusta siirretään täysin. Ongelmat tulisi ratkaista 

yhteistyössä ja lisäksi sitoutumista helpottaisi kunnollinen valmistautumisaika urakkaan, 

jolloin haasteita ehdittäisiin tutkia etukäteen. 

Haastatteluissa esiteltiin sosiaalisen sopimisen periaatteita (Priven & Sacks 2016) ja yh-

dellä työmaalla se oli ollut kokeilussa. Tahtiaikataulun rakentaminen ylipäätään nähdään 

toimijoiden välillä sosiaalisena tilanteena, jossa esitetään puolin ja toisin lupauksia sekä 

vaatimuksia ja niihin sitoudutaan. Lupauksien ylös kirjaamisesta ei haastatteluissa nähty 

tärkeänä, mutta työskentelyn aikana tapahtuvan arvioinnin uskottiin tuovan lisäarvoa 

hankkeelle. Arviointi ja palaute auttaa muuttamaan omaa tekemistä jo töiden aikana ja 

lisäksi se motivoi yrittämään enemmän. Myös aliurakoitsijan edustaja piti työnaikana 

saatua palautetta tärkeämpänä kuin hankkeen lopuksi tehtyjä arviointeja. Muutamissa 

haastatteluissa nousi epäilys siitä, auttavatko ei-kaupalliset sosiaaliset sopimukset mi-

tään, jos on olemassa todellisia ongelmatilanteita. 
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Bonuksien uskotaan auttavan siihen, että osapuolet haluavat ratkaista ongelmia nope-

ammin. Bonuksiin tulee luoda selkeästi mitattavat asiat, jotta niillä voidaan motivoida 

paremmin. Myös maksuerätaulukot nostettiin esiin sitouttamisen keinona. Haastatte-

luissa esitettiin, että ajoissa valmistuneista tahdeista voitaisiin maksaa pieni bonus ja 

myöhästyneistä tulisi sanktio. Maksuerien sitominen työjärjestykseen ja alueisiin moti-

voivat noudattamaan niitä paremmin. Toisaalta haastatteluissa toistui usein näkemys, 

että raha ja sanktiot ovat parhaita keinoja sitouttaa, koska rahalla on suuri merkitys ra-

kentamisessa. Sanktioiden uskotaan edesauttavan urakoitsijoiden omien näkemysten 

sekä heistä johtumattomien esteiden esiin tuomista. On myös tärkeää, että työntekijöi-

den ansaintamallit tukevat tahdissa tekemistä ja esimerkiksi talotekniikka- ja urakointi-

puolelle tulisi kehittää aluejakoon ja työjärjestyksiin perustuvia työntekijöitä motivoivia 

ansaintamalleja. Haastattelussa 10 todettiin, että bonuksia ei ole lähdetty hyödyntä-

mään, koska niiden oikeudenmukainen jakaminen on vaikeaa. Haastattelussa 15 todet-

tiin, että sitouttavien bonusten tulisi olla yhteydessä tahtituotannolla saavutettuihin sääs-

töihin. Varsinkin näin alussa kaivattaisiin rohkeutta yritykseltä palkkiomallin rakentami-

seen. Haastattelussa 18 tuotiin esiin, että bonuskäytäntöjä on saatu rakennettua joiden-

kin tilaajien kanssa. Niissä on mitattu aikataulun ja laadun onnistumista. Bonuksen lisäksi 

myös sanktiota on hieman kasvatettu. 

Yhteinen projektitoimisto talotekniikkaurakoitsijoilla helpottaa yhteistyön tekemistä ja li-

sää sitoutumista. Samalla tulee sisäistää se, että hanke on kaikkien yhteinen eikä siinä 

ole osapuolten omia projekteja. Sitouttamisen kannalta on tärkeää viestiä kaikille osa-

puolille, ettei tahdeilla koiteta tehdä kenenkään työtä mahdottomaksi, vaan niillä edes-

autetaan koko hankkeen sujuvaa etenemistä. Lisäksi pääurakoitsijan mahdollisuus lisätä 

urakoitsijan resursseja tämän kustannuksella suorituksen viivästyessä, on hyvä keino 

sitouttaa urakoitsija sovittuun aikatauluun ja tekemiseen. 

Logistiikan näkökulma tuotiin esiin muutamissa haastatteluissa sitouttavana tekijänä. 

Haastateltavat uskoivat, että täsmätoimitukset ja kolmannen osapuolen hoitama logis-

tiikka parantavat tuottavuutta ja urakoitsijat sitoutuvat tekemiseen, koska he saavat kes-

kittyä ydinosaamiseen tavaroiden siirtelyn sijaan. Toisaalta, jos urakoitsijalla on velvoite 

hoitaa tuotteensa alueiden välillä, motivoi tähän kolmannen osapuolen käyttäminen rai-

vauksessa ja laskutuksessa. Yhdessä haastattelussa pohdittiin, että urakoitsija voi pys-

tyä suorittamaan työskentelyalueen pienemmällä resurssilla, kun tuotteiden siirrot jäävät 

pois. Tämä taas mahdollistaa useamman työskentelyalueen tai hankkeen samanaikai-

sen tekemisen. 
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4.9 Alihankintasopimusmallien kehittäminen 

Alihankintasopimusten kehittämisessä kumppanuuteen perustuva sopiminen nousi esiin 

jollain tavalla yhdeksässä eri haastattelussa. Kumppanuuteen perustuvien sopimusten 

etuina nähdään aiemmassa vaiheessa toteutettu hankinta, mikä mahdollistaisi aikatau-

lun ja suunnitelmien kehittämisen ajoissa. Leanissa ja tahtituotannossa jatkuva oppimi-

nen on tärkeää ja kumppanuudet tukisivat sitä, että jokaisessa hankkeessa ei aloiteta 

alusta kehittämään tekemistä uuden toimijan kanssa, vaan hyvät kokemukset lisäisivät 

kehittämismyönteisyyttä. Yhteistoiminnallisia ja kumppanuuteen perustuvia sopimuksia 

voitaisiin hyödyntää tarkkaan valikoituihin nimikkeisiin. 

Hankintaa joudutaan usein tekemään vajailla suunnitelmilla. Näissä tapauksissa voitai-

siin hyödyntää menetelmää, jossa määritetään kattohinta riskivarauksella ja suunnitel-

mia kehitetään yhdessä niin, että kustannussäästöt jaetaan. Tällaisessa mallissa on tär-

keää määritellä lähtötiedot tarkasti. Laajuus- ja laatutasoissa ei saa olla epäselvyyksiä 

ja valitun kumppanin kanssa täytyy pystyä neuvottelemaan yhteistyössä kauppaan kuu-

luva sisältö. Sprinkleriurakoita on toisinaan kilpailutettu suuttimien määrällä ja sen poh-

jalta on tehty esisopimus. Esisopimuksen jälkeen suunnitelmia on kehitetty ja kustannus-

säästöt on jaettu tietyn prosenttiosuuden mukaan. Myös seinäverhouksissa kumppa-

nuuksia on hyödynnetty niin, että valittu alihankkija on antanut tarjouksia vaihtoehtoisilla 

toteutustavoilla ja niistä kustannustehokkain on valittu toteutettavaksi yhteistyössä tilaa-

jan ja arkkitehdin kanssa. Kumppanuuksia on myös hyödynnetty siten, että osakokonai-

suus on ensin kilpailutettu ja sen jälkeen urakoitsijan kanssa muodostettu yhteinen nä-

kemys loppujen osuuksien hinnasta. Tässä työn eteneminen pilkottiin tahtialueittain osiin 

ja tiedettiin materiaalien määrä ja hinta sekä resurssien tarve ja ansaintalogiikka. Tästä 

saatiin työlle molempia osapuolia miellyttävä hinta. Nokkamiehen ja työnjohdon kanssa 

varmistettiin, että paperille lasketut työn etenemät ovat toteutettavissa. Kumppanuuk-

sissa yrityksen laskennalla on tärkeä rooli hintatietouden säilyttämisessä. Lisäksi kump-

panuudet tulee tehdä vain 3–5 vuoden ajanjaksolle, jotta kilpailu saadaan säilytettyä. 

Myös alihankkijan edustajan mielestä olisi kaikkien etu, jos päästäisiin tavoite- ja katto-

hintaisiin urakoihin. Se motivoi tekemään enemmän yhteistyötä, kun ajan- ja rahan-

säästö on molempien etu. Perinteiset sopimusmallit sen sijaan kannustavat keskitty-

mään oman suorituksen tehokkaaseen tekemiseen välittämättä muista osapuolista. 

Muita sopimuksen kehittämisestä esiin nousseita näkökulmia olivat, että uudenlaiset so-

pimusmallit vaativat lisää koulutusta ja resursseja. Lisäksi ei ole varmuutta alihankkijoi-

den valmiuksista yhteistyöhön ja työn kehittämiseen. Haastatteluiden mukaan myös yri-

tyksen sisäinen ajatustapa, joka ohjaa halvimpaan hintaan, vaikeuttaa uusien sopimus-



76 
 

 

tapojen kehittämistä. Tilaajat tulisi saada mukaan, jos halutaan hyödyntää yhteistoimin-

nallisuutta ja kumppanuuksia alihankinnoissa. Usein tilaajat vaativat tietyn määrän kil-

pailutuksia ja halvimman hinnan valitsemisen. Esiin nousi myös se, että tilaajien asetta-

mat lisävaatimukset tulee lisätä omiin hankinta-asiakirjoihin. Haastatteluissa todettiin, 

että yrityksellä on tiukat hankintaprosessit ja tarkkaan määritetyt asiakirjat, joista ei tule 

poiketa. Haastatteluiden mukaan suuressa yrityksessä tulee olla selkeät prosessit, mutta 

uudet tuotantomallit vaativat luovuutta ja uusia sopimusmalleja. Yhteistoiminnallisissa 

urakoissa palkkiot pyritään jakamaan kaikille osapuolille, mutta yleensä se ei koske ali-

hankkijoita. Kannustimia tulisi lisätä sopimuksiin vielä, kun tuotantomalli on uusi ja vaatii 

kehitystyötä. Lisäksi kannustimet tulisi saada kohdennettua työntekijöille eikä niiden tar-

vitse olla suuria. Kannustimien laajempi hyödyntäminen vaatisi asennemuutosta yrityk-

sessä sekä tapoja laskea kannustimilla saadut hyödyt, jotta kannustimien suuruudet ei-

vät ylitä ansaittuja hyötyjä. 

Haastatteluissa nousi esiin se, ettei talotekniikkapuolen työehtosopimus tue tahtituotan-

nolla tekemistä, koska he saavat urakassa palkan myös materiaalien vastaanotosta ja 

siirroista, jolloin logistiikkaa ei ole taloudellisesti järkevä ulkoistaa. Tämä pitää osin paik-

kaansa, mutta talotekniikkaa edustava näkökulma ei nähnyt tässä ongelmaa. Ajatuksena 

on, että tuotteet pyritään saamaan mahdollisimman lähelle asennuspaikkaa ja tuotteiden 

tullessa välivaraston kautta on sen siirtäminen joka tapauksessa urakkaan kuulumatonta 

työtä. 
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5. TUTKIMUSTULOSTEN POHDINTA 

5.1 Tahtituotantoa tukeva alihankintojen valmisteluprosessi 

Alihankintojen valmisteluprosessia tutkittaessa vastattiin kysymykseen, mitä lähtötietoja 

onnistunut hankinta vaatii tahtituotannolla toteutettavassa kohteessa. Haastateltavien 

vastauksissa oli paljon samoja ajatuksia kuin mitä aiemmissa tutkimuksissa nousi esiin 

ja erityisesti yhteistyötä eri osapuolten välillä korostettiin. Tärkeimpänä kehitysideana 

päätös tahtituotannon käyttämisestä hankkeissa tulisi tehdä riittävän ajoissa, että kaikki 

muu toiminta voi tukea tahtituotantoa. 

Lean -menetelmistä JIT-pilari, joka sisältää myös virtauksen ja tahtituotannon (Garcia-

Alcaraz & Maldonado-Macias 2016) tulisi nähdä johtamistapana ja filosofiana, jossa py-

ritään hukan vähentämiseen ja jatkuvaan parantamiseen (Bamana et al. 2019). Tahti-

tuotanto pitäisikin nähdä kokonaisvaltaisena tuotantomallina, jossa kaikki toiminta tukee 

sitä, eikä vain aikataulutyökaluna. Haastatteluissa tuotiin esiin, että hankkeen toteutta-

minen tahtituotannolla tulisi päättää jo käynnistämisvaiheessa ja aikataulua rakentaa 

alusta alkaen tahtiaikatauluna. Dlouhy et al. (2016) mukaan tahtisuunnittelu aloitetaan 

makrotasolta, jossa määritellään toiminnallisille alueille välitavoitteet, yhteensovitetaan 

osapuolten välisiä töitä ja optimoidaan rakennusvaiheet mahdollisimman paljon arvoa 

tuottaviksi. Haastatteluissa oli vaihtelevia näkemyksiä siitä, kuinka tarkka tahtiaikataulu 

tarjouspyynnön liitteeksi tarvitaan. Yhteinen näkemys kuitenkin oli, että tahtiaikataulu-

runko täytyy olla jo tarjouksia kysellessä ja yleisesti aikataulun tulisi olla tarkkuudeltaan 

hyvä. Tahtisuunnittelussa voidaan hyödyntää asiantuntijoita sekä pitkäaikaisia kumppa-

neita kommentoimaan tahtisuunnitelmaa. Frandson (2019) esittelemässä tavassa suun-

nitella tahti, voidaan alihankkijat kytkeä suunnitteluun esimerkiksi kahteen viimeiseen 

vaiheeseen eli yksittäisten töiden tasapainottamiseen ja tahdin pilkkomiseen pienempiin 

osiin. 

Haastatteluiden mukaan työmaan alkuvaiheessa on tärkeä kouluttaa sisäisesti, mitä tah-

tituotanto tarkoittaa työmaan toiminnassa ja lisäksi hankkeen henkilöstö tulisi saada si-

toutumaan siihen. Tämän jälkeen hankinnalta vaaditaan aktiivista viestintää tahtituotan-

nosta alihankkijoiden suuntaan. Viestintään voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinain-

foja. IPT2-pelikirjan (2019) mukaan integroiduissa projektitoteutuksissa hankinta aloite-

taan markkinavuoropuheluilla ajantasaisen tiedon välittämiseksi. 
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Muutamassa haastattelussa tunnistettiin, että tahtituotannon onnistumisen kannalta on 

tärkeää, että kaikki osapuolet sitoutuvat siihen ja kaikkien osapuolten hankintoihin vie-

dään samat ehdot ja vaatimukset tahtituotannosta. Onnistuneeseen tahtituotantoon tu-

lee sitouttaa mukaan tilaajat, käyttäjät, suunnittelijat, pääurakoitsija ja pääurakoitsijan 

toimittajat, aliurakoitsijat ja heidän toimittajansa sekä tilaajan toimittajat. Merikallion ja 

Haapasalon (2009) mukaan rakennusvaiheen suunnittelussa saadaan parhaat tulokset, 

jos projektin kaikki avainosapuolet osallistuvat ja sitoutuvat siihen niin, että he ymmärtä-

vät oman osuutensa osana projektin onnistumista (Merikallio & Haapasalo 2009). Tahti-

aikatauluun tulee liittää hankinta-aikataulu, johon puolestaan sovitetaan suunnitteluaika-

taulu. Hankinta-aikataulu tulee tehdä viikon tarkkuudella ja siihen tulee sisällyttää muun 

muassa hankinnan tarveaika, lähtötietojen tarve ja suunnitelmien tarve (Junnonen & 

Kankainen 2012 s. 34–36). Suunnittelijat tarvitsevat lähtötiedot ajallaan pääurakoitsijalta, 

tilaajilta ja käyttäjiltä. Tahtisuunnittelusta voidaan antaa suunnitteluun lähtötiedoksi tek-

niikoiden asennusjärjestykset, jolloin ne voidaan suunnitella kulkemaan samassa järjes-

tyksessä koko rakennuksessa. Haastatteluiden mukaan suunnittelun kriittisiä tarpeita 

olisi hyvä käydä läpi palavereissa tuotannon, hankinnan ja suunnittelijoiden kesken, jotta 

ajantasainen tieto olisi aina saatavilla. Suunnitelmapakettien tulee tukea hankintapaket-

teja ja niiden ajoitus varmistetaan katselmuksilla (Kruus & Kiiras 2006). 

Haastatteluissa tuotiin esiin, että tuotannon sujuvuuden varmistamiseksi tahtituotantoon 

olisi hyvä miettiä ennalta viikkorutiinit, joissa esitetään päivittäisohjaamisen käytännöt ja 

viikoittaiset palaverit, työskentelyalueiden luovutus- ja vastaanottokäytännöt ja mahdol-

liset logistiikkaan liitetyt aikataulut. Lisäksi etukäteen kannattaa miettiä työvaiheilmoituk-

sien, häntien ja häiriöiden raportoimiseen dokumentointitavat sekä se, miten aikataulua 

tullaan laatimaan. Ennalta sovitut työkalut helpottavat tekemistä tuotannon aikana. Myös 

Junnonen ja Kankainen (2012 s. 28–30) toteavat hankintojen valmistelussa tärkeäksi 

aloitusedellytysten, laadunvarmistuskeinojen ja ohjausmahdollisuuksien luomisen. Tiet-

tyjen raportointi- ja laadunvalvontakeinojen vaatiminen olisi hyvä miettiä jo etukäteen so-

pimukseen (Artto et al. 2006 s. 191–192). 

Haastatteluissa ehdotettiin suunnitelmien läpikäymiseen yhteistä hankinnan, tuotannon 

sekä suunnittelijoiden välistä palaveria, jossa varmistetaan suunnitelmien toteutuskel-

poisuus ja laatu ennen hankintoja. Tämän uskottiin vähentävän myöhemmin tehtäviä 

tarkennuksia, kun kuvissa olisi riittävät lähtötiedot, detaljit, mitat ja värit. Myös Aarnion 

(2019) tutkimuksessa tunnistettiin suunnittelun tahtituotantoon aiheuttamiksi haasteiksi 

vääränlaiset detaljit, väärät suunnitelmien toimitusjärjestykset ja keskeneräiset suunni-

telmat. Haastatteluissa yhtenä keinona tähän esitettiin TVD-prosessia. Lisäksi Saari et 
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al. (2018) nimeävät virtaavan suunnittelun mahdollistajiksi yhteistoiminnan, kommuni-

kaation, tiedonjaon, suunnittelutyön yhteensovituksen ja ajantasaiset lähtötiedot. 

Haastatteluissa logistiikka tunnistettiin tärkeäksi osaksi tahtituotantoa ja se tulisi ottaa 

huomioon kaikessa logistiikan suunnittelussa. Logistiikka ehdotettiin suunniteltavaksi 

niin, että se hoidetaan yhden osapuolen kautta. Logistiikkasuunnitelmiin mietitään en-

nalta tahtisuunnittelusta saadun datan avulla siirtolaitteet ja reitit sekä varastointipaikat 

niin, että työn eteneminen ei häiritse logistiikkaa eikä logistiikka työn etenemistä. Logis-

tiikka on tärkeä käydä läpi yhdessä tuotannon, hankinnan ja logistiikasta vastaavan kes-

ken ennen hankintojen aloittamista. Junnonen ja Kankainen (2012 s. 36–38) korostavat 

teoksessaan logistiikan suunnittelun tärkeyttä osana hankintojen valmistelua. Lehto-

vaara et al. (2019) korostavat, ettei materiaalienhallinta saa jäädä osaksi tuotannonai-

kaista toimintaa tahtituotannossa. Logistiikka suositellaan siirrettäväksi aliurakoitsijoilta 

keskusjohtoiseksi. (Lehtovaara et al. 2019) Heinonen ja Seppänen (2016) esittävät lo-

gistiikkasuunnitelmaan kuuluvaksi materiaalien siirtoreittien suunnittelun kohteessa ja 

sen ulkopuolella sekä täsmätoimitusten aikataulutuksen. 

Haastatteluiden mukaan hankintapaketit on hyvä miettiä tahtituotannon vaunujen mu-

kaan. Lisäksi on tärkeä ottaa huomioon, liikkuuko saman työvaiheen vaunu useammalla 

alueella samanaikaisesti, jolloin voi olla tarpeellista jakaa hankinta useampaan osaan ja 

pienentää näin riskiä. Junnosen ja Kankaisen (2012 s. 30) mukaan töitä voidaan tahdis-

taa työryhmien kokoa sekä työn sisältöä ja laajuutta muuttamalla (Junnonen & Kankai-

nen 2012 s. 30). Toisaalta urakoita pilkkomalla halittavien osapuolten määrä kasvaa, 

mikä lisää tuotannon työtä. Kirjassaan Junnonen ja Kankainen (2012 s. 31–33) suositte-

levat kustannusvaikutuksiltaan pienten hankintojen yhdistämistä hallittavien kokonai-

suuksien vähentämiseksi. Toisaalta Saari et al. (2018) toteavat, että virtautuksen kan-

nalta soveltumattomat alihankinnat johtuvat usein liian suurista hankintakokonaisuuk-

sista. 

Tarjoajien valintavaiheessa toimittajamarkkinoilta pyritään löytämään paras vaihtoehto 

tarpeisiin (Logistiikan Maailma 2018). Haastatteluissa todettiin, että potentiaalisia tarjo-

ajia kartoitettiin aiempien kokemusten ja taloudellisen tilanteen mukaan. Vilasini et al. 

(2012) ehdottivat tutkimuksessaan tarjoajien valintaa pohjautuen kokemuksiin toimijoista 

ja heidän resursseistaan. Toimittajien vertailua varten voidaan luoda osaamismatriisi, 

jossa arvioidaan kokemuksia, innovaatioita, teknistä osaamista, johtamistaitoja ja talou-

dellista tilaa. Lisäksi tilaajavastuun vaatimukset ja referenssit voidaan lisätä vertailupe-

rusteisiin (IPT2-pelikirja 2019). Haastatteluissa toimittajien täsmällisempään vertailuun 

ehdotettiin tahtituotantoon kohdennettuja kysymyksiä toimittajapalautejärjestelmään. 
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Haastatteluissa ehdotettiin, että tarjouspyyntöön voisi lisätä yhtenä ehtona sitoutumisen 

tahtituotantoon. Lisäksi tahtituotannon suunnittelusta saadaan paljon hyödynnettävää 

dataa, joka voitaisiin siirtää suoraan tarjouspyyntöön. Suunniteltujen alueiden ja resurs-

sien sekä määrien esittäminen tarjouspyynnöllä helpottaisi tarjouksen rakentamista tuo-

tantoa tukevasti. Kirjallisuudessa esitettiin, että kilpailutusta varten urakoitsijoille tarjo-

taan 3D-malli, johon on kerätty tieto tarvittavista resursseista, materiaaleista, toteutus-

menetelmistä ja työjärjestyksistä (Yin et al. 2014). 

Hankinta-ajankohdassa on otettava huomioon kehitystyön määrä urakoitsijavalinnan ja 

työn aloituksen välillä. Haastateltavien välillä oli näkemyseroja siinä vaikuttaako tahtituo-

tanto hankintojen ajankohtaan vai ei. Tsao (2005) esittää, että sopimukset tulee tehdä 

aikaisessa vaiheessa, jos toimittaja halutaan sitouttaa hankkeeseen ja työnsuunnitte-

luun. Frandson (2019) toteaa tutkimuksessaan, että tahtituotannon kannalta alihankki-

joiden ei tarvitse olla mukana alusta asti, mutta heidän tulisi ehtiä suunnittelemaan oma 

työnsä tahtituotannon mukaisesti ennen toteutusta. 

Tahtituotannolla toteutettavan kohteen hankintojen valmisteluvaiheen tärkeimpiä ele-

menttejä ja lähtötietoja on esitetty tiivistettynä kuvassa 15. Kuvassa on hahmoteltuna 

riippuvuuksia hankintojen valmistelun etenemisjärjestyksessä. 
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Kuva 15. Tahtituotannolla toteutettavan hankkeen hankintojen valmistelu. 

5.2 Tahtituotannon huomioiminen neuvottelu- ja sopimusvai-
heessa 

Tarjouspyynnöissä urakoitsijoille on hyvä antaa mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia tar-

jouksia, joilla voidaan nopeuttaa tahtialueiden valmistusta. Urakoitsijoiden vertailua teh-

dään usein hinnan perusteella, mutta vertailu onnistuu myös resurssien, kokemusten ja 

referenssien avulla. Junnosen ja Kankaisen (2012 s. 58) mukaan tarjoajan toimituskyky 

ja toimintatavat on tärkeä varmistaa. Yhdessä haastattelussa pohdittiin voisiko tarjousten 

vertailuun hyödyntää työpajoja ja tapausharjoituksia, joissa urakoitsijat osoittavat työn-

suunnittelun taidot tahtituotantoon. Vastaavan ajatuksen tarjoajien vertailusta esitti Vila-

sini et al. (2012), jonka mukaan alihankkija ehdokkaat voisivat esittää oman ehdotuk-

sensa työn suorittamisesta hintoineen kehitystyöpajassa. Kehitystyöpajan jälkeen pyy-

dettäisiin tarvittavat lisäselvitykset ja valittaisiin toimittaja. 
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Haastatteluissa pidettiin tärkeänä, että aikataulun ja aikataulusuunnittelun idea avataan 

perusteellisesti. Työvaihe on hyvä jakaa vaunuihin ja havainnollistaa niiden sisällöt, työ-

järjestykset ja tuotantonopeudet. Haastatteluiden mukaan vaunuittain pilkotun työn re-

surssit on helppo varmistaa sekä keskustella mahdollisista näkemyseroista. Frandson 

(2019) totesi, että hankinta hyötyy tahtisuunnittelusta, kun tiedetään työn todellinen 

luonne. Haastatteluiden mukaan keskustelussa resursseista kannattaa varmistaa myös 

urakoitsijan mahdollisuus lisätä resursseja sekä varmistaa tavat aikataulun kiinniottoon 

ongelmatilanteissa. Tutkimuksessaan Sacks (2004) toteaa, että urakoitsijat asettavat 

usein liian pienen resurssin töiden alkuun, koska tilaajan lupauksiin ei luoteta. Haastat-

teluiden mukaan aikataulukeskustelussa voidaan esittää myös tunnistetut puskurit, 

mutta niiden käyttämistä tulisi välttää. Lisäksi on tärkeää pystyä sopimaan, että aikatau-

lua on mahdollista kehittää yhteistyössä sopimuksen tekemisen jälkeenkin. Myös tutki-

muksessa todettiin, että tuotannon tasaamiseksi on tärkeä huomioida puskurit ja mah-

dollisuus siihen, että olosuhteiden muuttuessa tahtisuunnittelu voidaan joutua aloitta-

maan alusta (Frandson 2019). 

Haastatteluiden mukaan työnjohtajan ja nokkamiehen roolia on tärkeä painottaa neuvot-

teluissa. Yhteistoiminnallisista käytännöistä on tärkeä sopia ennalta. Tällaisia voivat olla 

aikataulusuunnittelutyöpajat, viikkopalaverit, aamupalaverit, suunnitelmien kehitystilai-

suudet ja työskentelyalueiden vastaanottotilaisuudet. Haastateltavien mukaan nämä 

käytännöt on hyvä sopia ennalta ja varmistaa tarvittaessa sovittaviin palavereihin sitou-

tuminen. Haastateltavat toivat esiin, että toimituksiin valmistautuminen täytyy myös 

saada osaksi toimintaa. Se voi tarkoittaa työn suunnittelua, häiriöiden ja suunnitelma-

puutteiden tarkastamista, estelokin täyttöä, häntien raportointia tai etenemien ylös kir-

jausta. Osa haastateltavista esitti, että näihin kaikkiin toimenpiteisiin tulisi saada yhtei-

sesti sovittu tapa tai raportointiohjelma. Näitä haastatteluissa esiin nousseita asioita tu-

kee Binninger et al. (2017a) tutkimuksessa esitetty näkemys työntekijöiden integroimi-

sesta osaksi ongelmanratkaisuprosessia. Prosessissa keskitytään esimerkiksi työn ete-

nemiseen, laatuongelmiin ja esiintyneisiin häiriöihin. (Binninger et al. 2017a) Häiriöihin 

reagoimisessa on tärkeä painottaa, että niihin reagoidaan ensimmäisestä tahdista al-

kaen ja viikon tahdissa seurantaa tehdään lyhyemmällä aikavälillä, että ongelmiin ehdi-

tään reagoimaan. Tahtituotanto mahdollistaa työnjohtajalle tahdin pilkkomisen pienem-

piin osiin ja nopeuttaa reagointia (Frandson 2019). Häntien korjaamiseen ehdotettiin so-

vittavaksi erillistä vaunua tai resurssia, joka sovitetaan yhdessä tahtiaikatauluun. Em-

danat et al. (2016) sanovat tutkimuksessaan, että usein työt sisältävät korjauskierroksia, 

jotka tulisi pystyä aikatauluttamaan. Työt, joita ei tahdin puitteissa pystytä toteuttamaan, 
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tulee dokumentoida uudelleen aikataulutusta ja ennustamista varten. Lisäksi dokumen-

tointi auttaa minimoimaan korjaustöitä seuraavassa tahdissa. 

Haastatteluiden mukaan logistiikasta vastaavan olisi hyvä osallistua neuvotteluihin ja 

käydä kohteen pelisäännöt ja urakkarajat läpi. Jos logistiikka on yhden osapuolen vas-

tuulla, tulee sopimuksessa velvoittaa kaikki logistiikka hoidettavaksi kyseisen osapuolen 

kautta. Kirjallisuudessa ehdotettiin myös logistiikan ulkoistamista ja siirtämistä keskus-

johtoiseksi (Lehtovaara et al. 2019; Rushton et al. 2017). Logistiikasta yleisimmin sovit-

tavia asioita voivat olla logistiikkakalenterin käyttö, terminaalitoimitukset ja logistiikkaura-

koitsijan hinnasto, jonka kautta kuljetukset ja siirrot järjestetään. Logistiikassa tulee pai-

nottaa aikatauluja, siirtoreittejä, varastointialueita ja sallittuja materiaalimääriä sekä läh-

tölogistiikkaa. Lähtölogistiikassa on hyvä sopia tapa puutteiden ilmoittamiseen ja ajan-

jakso, jolloin puutteet tulee korjata. Haastatteluiden tuloksia tukee Riihimäki et al. (2009) 

teos, joka esittää logistiikasta sovittaviksi asioiksi toimituserät ja -ajat, työn sovittamisen 

muihin töihin ja toimituksiin, tehtäväsuunnitelman laadinnan, toimitettavat dokumentit, 

valmistajan ohjeet, tyyppihyväksyntätodistukset, kuljetuskaluston, pakkaustavat ja -koot, 

kuljettajan soiton työmaalle, purkupaikan, nosto- ja siirtokaluston, varastoinnin ja suo-

jauksen, työskentelyalueen vastaanoton, kotiinkutsut ja toimitusten varmistamisen sekä 

suunnitelmien muutoksista tiedottamisen. 

Haastatteluissa ehdotettiin, että sopimuksien maksuerät tulee pilkkoa tahtialueiden mu-

kaan ja sitoa tahtien etenemisjärjestykseen. Lisäksi haastatteluissa mietittiin maksuerien 

ehdoksi työskentelyalueen itselleluovutusta. Haastatteluissa todettiin myös, että yksik-

köhintaiset urakat tulee sitoa tahtialueittain. Haastatteluita tukee Artto et al. (2006 s. 192) 

teoksessa esitetty näkemys, jonka mukaan osakohteiden luovutukset kannattaa sitoa 

maksupostiin ja sopimuksissa tulee määrittää ehdot, joilla osakohde hyväksytään. Haas-

tateltavien mukaan kaikkien välitavoitteiden tulisi noudattaa tahtiaikataulun mukaisia 

ajankohtia ja niiden pitäisi muuttua, jos aikataulua päivitetään välitavoitteiden suhteen. 

Haastatteluissa pohdittiin myös tahtituotantoa tukevasti bonuksien ja sanktioiden hyö-

dyntämistä. Mitattaviksi asioiksi ehdotettiin aikataulujen onnistumista, laatua, häntiä, lo-

gistiikkaa, palavereihin ja päivittäisohjaamisen käytäntöihin sitoutumista. Myös Lehto-

vaara et al. (2019) esittivät tutkimuksessaan tahtituotantoa tukevien ansaintaperusteiden 

ja kannustimien kehittämistä sopimuksiin. 

Alihankintojen päätöksentekoprosessissa eli tarjousten vertailussa, neuvotteluissa ja so-

pimuksissa huomioitavia asioita on koottu kuvaan 16. Kuvassa esitetään myös neuvot-

teluiden ja sopimuksien tarjoamia ohjauskeinoja tahtituotannonohjaukseen. Kuvassa 16 

esitettyjä asioita on hyvä käyttää tukena kuvassa 3 (s. 9) esitetyssä hankintapäätöksen 



84 
 

 

tekemisen prosessissa. Onnistunut hankinta vaatii hankinnan, tuotannon sekä muiden 

osapuolien aktiivista yhteistyötä. 

 

Kuva 16. Tahtituotannolla toteutettavan hankkeen hankinnoissa huomioitavat asiat 
ja tuotannonohjauskeinot. 

5.3 Tahtituotannonohjaus sopimusten avulla 

Osa haastatelluista oli sitä mieltä, että YSE ja yrityksen omat vakiosopimusehdot tarjoa-

vat jo riittävästi ohjauskeinoja, mutta niitä ei hyödynnetä riittävästi. Silti hankkeisiin teh-

tyjä lisäliitteitä, joissa tuotiin kohteen erityispiirteitä esiin, pidettiin hyvinä lisäyksinä tuo-

tannonohjaukseen. Lisäliitteissä esitettiin esimerkiksi palaveri- ja dokumentointikäytän-

töjä. Useimmat haastateltavat totesivat, että aloituspalaveri on tärkeä sopia kaikkiin 

hankkeisiin, mutta mahdollisuuksien mukaan sopimussisällön jättämistä aloituspalave-

riin sovittavaksi tulisi välttää. Junnonen ja Kankainen (2012 s. 67–70) toteavat, että oh-
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jaustyö tapahtuu pääosin kokouksissa, ja aloituskokouksessa voidaan sopia sopimuk-

sessa avoimeksi jätettyjä asioita. Vaikka alihankkijalla on vastuu oman työnsä ohjauk-

sesta, tulee pääurakoitsijan valvoa erityisesti ajallisten velvoitteiden toteutumista. (Jun-

nonen & Kankainen 2012 s. 67–70) Tahteihin sidotut maksuerätaulukot ja välitavoitteet 

ovat myös helpottaneet haastatteluiden mukaan tuotannonohjausta. Maksuerien tärkeys 

tunnistettiin myös kirjallisuudessa (Artto et al. 2006 s. 192). Lisäksi aikataulujen kehityk-

seen on toiminut kirjaus, että yhteisesti kehitetystä aikataulusta otetaan sakolliset välita-

voitteet ja niihin sitoudutaan allekirjoittamalla yhdessä toteutettu aikataulu. Osassa sopi-

muksia on sovittu myös työmaaperehdytykset, joissa on päästy kouluttamaan kaikki te-

kijät tahtituotantoon. Vilasini et al. (2012) mainitsevat myös projektin aikaiset koulutukset 

työssään hyvänä tapana sitouttaa osapuolia. 

Haastatteluiden mukaan logistiikassa hyvä ohjauskeino on ollut logistiikkakalenterin käy-

tön vaatiminen. Lisäksi on määritetty ohjeita, että työskentelyalueella saa olla vain päi-

vän tahdin materiaalit ja työskentelyalueen tulee olla tyhjä tahdin päätteeksi tai ne siivo-

taan alihankkijan laskuun toisena päivänä huomautuksesta. Lisäksi kuormien oikea-ai-

kaisuutta on tehostettu sillä, ettei väärään aikaan tai väärällä purkutavalla toimitettuja 

tuotteita oteta vastaan. Haastatteluissa esitettyihin logistiikan ohjauskeinoihin ei löytynyt 

vastineita kirjallisuudesta, mutta Lehtovaara et al. (2019) tunnistivat tahtituotannolla to-

teutettavien kohteiden ongelmiksi väärin ajoitetut toimitukset ja huonosti koordinoidut 

haalaukset, joihin haastatteluiden ideoilla koitetaan vaikuttaa. 

Haastatteluiden perusteella sopimuksiin kaivataan lisäkeinoiksi enemmän yhteistoimin-

nallisia tapoja ongelmien ratkaisuun. Myös aloitusedellytyksien varmistamiseen, oikei-

den henkilöiden saamiseksi yhteistoiminnallisiin tapaamisiin ja häntien dokumentoimi-

seen kaivataan enemmän velvoitteita sopimusten kautta. Linnik et al. (2013) tunnistivat 

työssään, että sopimuksilla täytyy sitouttaa työnjohto ja nokkamiehet tahtituotannon 

suunnitteluun. Tähän on ehdotettu ratkaisuna ennalta sovittuja palavereita (Saari et al. 

2018). Myös työskentelyalueilla päällekkäisten töiden yhteensovitukseen kaivattiin peli-

sääntöjä sekä työskentelyalueiden luovutuksien ja vastaanottojen hoitamiseen selkeäm-

piä vaatimuksia. Binninger et al. (2017b) mukaan tahtivaunut voivat edetä päällekkäin, 

mutta Frandson et al. (2015) korostavat, että päällekkäisyys ei saa haitata normaalisti 

tahdissa etenevää työtä. 

Tuotannonohjaus vaatii täsmällisiä sopimuksia. Sopimuksien tahtituotantoon mahdollis-

tamia ohjauskeinoja on koottuna kuvaan 16. Lisäksi kuvassa 17 on täydennettynä hyviä 

ohjauskeinoja ja niiden kehitystarpeita. Kuva 17 täydentää kuvassa 4 (s. 9) esitettyjä 

hankintojen ohjauksen ja valvonnan keinoja. 
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Kuva 17. Sopimuksien mahdollistamia ohjauskeinoja tahtituotannon tukena. 

5.4 Alihankkijoiden sitouttamisen mahdollisuudet 

Kirjallisuudessa Haapasalo (2018) esittää luottamuksen rakentamiseen yhteistoiminnal-

lisia työkaluja, kuten Big Room -työskentelyä. Yhteistoiminnallisuudessa tärkeää on 

avoin tiedonvaihto, mikä Xie et al. (2010) mukaan voi parantua yhteisellä projektitoimis-

tolla. Haastatteluissa tunnistettiin, että yhteisiin työpajoihin osallistuneet osapuolet olivat 

sitoutuneempia tahtituotannon noudattamiseen sekä sovittuihin palaverikäytäntöihin. 

Palavereihin sitoudutaan paremmin, kun ne koetaan itselle hyödyllisinä. Yhdessä haas-

tattelussa todettiin talotekniikan yhteisen projektitoimiston lisänneen tiedonkulkua ja si-

toutumista. Peltokorpi et al. (2019) esittivät tutkimuksessaan luottamuksen kehän, joka 

parantaa sitoutumista. Kehässä painotettiin luottamuksen lisäksi yhdessä tekemistä, 

avoimuutta ja tiedonvaihtoa. Sitoutuneisuuden ja luottamuksen rakentamisessa ihmisten 

johtaminen on tärkeää, mutta johtamisen vaikutus sitoutuneisuuteen ei juurikaan nous-

sut haastatteluissa esiin. Myös vuorovaikutuksen lisäämisellä ja ansaintamallien avaa-

misella voidaan parantaa luottamusta. Sopimuksissa tulisi sanktioiden sijaan keskittyä 

yhteistyön ja dokumentoinnin elementteihin. (Peltokorpi et al. 2019) Haastatteluissa tun-

nistettiin, että yhteistyössä tehty aikataulu ja aliurakoitsijoille annetut vaikutusmahdolli-

suudet lisäsivät sitoutuneisuutta sovittuihin asioihin. Lisäksi avoimen aikatauluseuran-

nan uskottiin lisäävän sitoutumista aikataulun noudattamiseen. Merikallio ja Haapasalo 

(2009) toteavat avainosapuolten osallistumisen aikataulusuunnitteluun lisäävän sitoutu-

mista kokonaisuuteen, koska silloin osapuolten tietämys ja osaaminen ovat tekemisen 

lähtökohtana ja yhdessä tekeminen parantaa osapuolten välistä luottamusta. 
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Lähes jokaisessa haastattelussa raha, sanktiot ja bonukset nousivat esiin sitouttamisen 

keinoina. Osa haastateltavista esitti, että sanktiot ja maksuerien maksamatta jättäminen 

sitouttavat toimimaan halutulla tavalla. Toisten mielestä bonuksilla voidaan parantaa on-

gelmien ratkaisua ja saadaan työt etenemään paremmassa järjestyksessä. Jos bonuksia 

hyödynnetään, tulisi niiden perustua säästettyihin hyötyihin ja niiden mittausperusteiden 

tulisi olla oikeudenmukaisia ja helposti mitattavia. Toisaalta esiin tuotiin, että ansainta-

mallien tulisi soveltua paremmin tahtialueiden mukaiseen etenemiseen. Kirjallisuudessa 

Lahdenperä ja Koppinen (2003) esittävät, että kannustavilla sopimuksilla on tarkoitus 

ohjata ja sitouttaa aliurakoitsija toimimaan tilaajan toiveiden mukaan. Raportointi, mit-

taustapa ja kannustinjärjestelmä tulee rakentaa kaikkien osapuolten näkökulmasta oi-

keudenmukaiseksi ja kannustinjärjestelmien tulee perustua ansaittuun hyötyyn. Useim-

min motivoidaan rahapalkkiolla, joiden tavoitteena on lisätä ongelmanratkaisuhaluk-

kuutta. (Lahdenperä & Koppinen 2003) 

Epäluotettavat työsuunnitelmat ja resurssien väärä kohdistaminen lisäävät epäluotta-

musta pääurakoitsijan ja alihankkijan välillä. Ratkaisuna ongelmiin on esitetty avointa 

työnsuunnittelua. (Sacks & Harel 2006) Haastatteluissa kuitenkin uskottiin, että väärin 

mitoitetut resurssit saadaan oikaistua tilaajan oikeudella lisätä resursseja alihankkijan 

kustannuksella. Haastatteluissa pohdittiin, että sitoutuneisuuden säilyttämisen kannalta 

olisi tärkeää, että ilmi tulleisiin epäkohtiin puututtaisiin ja niille määritettäisiin vastuuhen-

kilöt. Parhaana keinona sitouttamiseen pidettiin kuitenkin pääurakoitsijan sitoutunei-

suutta tahtituotantoon, jolla varmistetaan tilaajan velvoitteiden hoitaminen ajallaan sekä 

valmiiden työskentelyalueiden järjestämisen urakoitsijalle. Toisaalta työn saaminen ta-

saiseksi määrien ja resurssien suhteen sitouttaa alihankkijan todennäköisemmin nou-

dattamaan suunnitelmaa. Ongelmien ratkaisua ei saa kuitenkaan jättää yksin alihankki-

joiden vastuulle, vaan ne tulisi ratkoa yhteistyössä. Lisäksi työskentelyn arviointia ja pa-

lautteen saamista kesken hankkeen pidettiin luottamusta ja sitoutumista lisäävänä ta-

pana. Priven ja Sacks (2016) esittivät työssään sosiaalisen alihankintasopimuksen, joka 

paransi varsinkin pääurakoitsijan motivaatiota hoitaa velvoitteet kuntoon ajallaan. Sopi-

muksen ideana on, että alihankkijat määrittävät tehokkaan ja tuottavan työn edellytykset 

tilaajalle ja muille osapuolille. Näitä edellytyksiä yhdessä tilaajan vaatimusten kanssa 

seurataan ja arvioidaan, jolloin työnaikainen palaute lisääntyy ja tuotannon sujuvuus voi 

parantua. (Priven & Sacks 2016) 

Haastatteluissa uskottiin, että logistiikalla voidaan vaikuttaa alihankkijoiden sitoutumi-

seen. Täsmätoimitukset ja kolmannen osapuolen toteuttama logistiikka antavat aliura-

koitsijoille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseen ja parantaa tuottavuutta. Lehto-

vaara et al. (2019) mukaan keskusjohtoisella logistiikalla voidaan vähentää hukkaa ja 
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Tetik et al. (2018) toteavat setitysten vähentävän materiaalien etsimisen tarvetta sekä 

täsmätoimitusten mahdollisesti parantavan tuottavuutta ja laatua (katso Viertola 2019). 

Haastatteluissa todettiin myös, että kolmannen osapuolen käyttäminen logististen puut-

teiden korjaamiseen alihankkijan kustannuksella, sitouttaa alihankkijaa hoitamaan vel-

voitteensa. Lehtovaara et al. (2019) toivat esiin tutkimuksessaan, että logististen vaati-

musten painottaminen hankintavaiheessa auttaa alihankkijaa sitoutumaan vaatimuksiin. 

Alihankkijoiden sitouttaminen on tuotannon ja hankinnan yhteistyötä. Logistiikka tulisi 

sopia yksiselitteisesti ja mielellään keskitetysti. Aloitusedellytykset tulee varmistaa ja 

luoda alihankkijalle tasaisella tahdilla etenevät työskentelyalueet. Sopimuksessa tuo-

daan esiin yhteistoimintatavat ja hyödynnettävät työkalut sekä avoimen tiedonsiirron pe-

riaatteet. Sopimuksiin avataan ansaintaperusteet ja päätetään, sitoutetaanko sanktioilla 

vai hyödynnetäänkö bonusmenetelmiä. Onnistuneella sitouttamisella voidaan parantaa 

sopimuksen laatua ja helpottaa hankintojen ohjausta. 

5.5 Alihankintasopimusmallien kehittäminen 

Haastatteluissa pohdittiin hankintojen tulevaisuutta tahtituotannolla toteutettavissa hank-

keissa ja useissa haastatteluissa esiin nousi kumppanuudet, joka mahdollistaisi aikatau-

lun ja suunnitelmien kehittämisen aiemmassa vaiheessa avainosapuolten kanssa. Li-

säksi kohteesta toiseen jatkuva yhteistyö saman toimijan kanssa helpottaisi kehitystyötä 

ja jatkuvaa parantamista. Frandson (2019) toteaa tutkimuksessaan, että työn jäsentämi-

nen leanin näkökulmasta edellyttää, että loppupään kumppanit ovat jo alkupään suun-

nitteluvaiheessa mukana. Integroitu projektitoimitus varmistaa keskeiset tekijät mukaan 

varhaisessa vaiheessa (AIA 2007) ja tarjoaa kannustimet alihankkijoiden sitouttamiseen 

alkuvaiheessa (Frandson 2019). Haastatteluissa tunnistettiin, että perinteiset sopimus-

mallit kannustavat oman työn tehokkaaseen suorittamiseen välittämättä muista osapuo-

lista. AIA (2007) ja Thomsen et al. (2009) mainitsevat myös, että perinteiset mallit kan-

nustavat alihankkijoita oman edun maksimoimiseen hankkeen edun sijaan. 

Tilaajan vastuulla on päättää alihankintojen integroinnin taso. Ensimmäisellä tasolla han-

kinnat toteutetaan perinteisin mallin mukaan, mutta toisella tasolla varmistetaan neuvot-

telun keinoin oikeat henkilöt ja asenteet toimitukseen sekä kiinteän- tai tavoitehinnan 

lisäksi asetetaan kannustinjärjestelmä. Ylimmällä tasolla toimituksesta neuvotellaan 

avoimesti ja integroidaan alihankkija osaksi projektiryhmää sekä kehitetään hanketta ta-

voitehintaan. (IPT2-pelikirja 2019) Myös haastatteluissa todettiin, että alihankkijoiden in-

tegrointi on tilaajan päätettävissä ja tällaisia tavoitehintaisia urakoita voitaisiin hyödyntää 

tilanteissa, joissa hankinnat täytyy toteuttaa puutteellisilla suunnitelmilla. Puutteellisilla 
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suunnitelmilla sopiessa on tärkeää neuvotella kaupan sisältö sekä laajuus- ja laatuta-

voitteet tarkasti. Luottamukseen ja yhteistoimintaan perustuva integroitu projektitoimitus 

on toimiva sopimusmuoto, kun hankintoja tehdään puutteellisilla tiedoilla (AIA 2007). 

Haastatteluiden mukaan yhteistoiminnallisissa urakoissa laskennalla on tärkeä rooli hin-

tatietouden säilyttämisessä. IPT2-pelirjan (2019) mukaan ihannetilanteessa alihankki-

joille on liitetty samat sopimus- ja kannustinperiaatteet kuin muillekin hankkeen osapuo-

lille. Haastatteluissa kuitenkin todettiin, ettei palkkioita yleensä jaeta alihankkijoiden 

kanssa, mutta tilaajan asettamien poikkeavien sopimusehtojen lisääminen kaikkiin sopi-

muksiin on tärkeää. 

Liker ja Choi (2004) esittävät kumppanuuden rakentamisen kuusi periaatetta, joihin kuu-

luvat alihankkijan työn ymmärtäminen, kumppanin tietotaidon hyödyntäminen, työn val-

vonta ja arviointi, alihankkijan teknistentaitojen kehittäminen, tiedon jakaminen ja parhai-

den käytäntöjen hyödyntäminen ja kehittäminen. Yhdessä haastattelussa tuotiin esiin, 

että hankintoja voidaan tehdä myös niin, että alihankkijan työ pilkotaan avoimesti osiin.  

Tällöin tulisi ymmärtää alihankkijan työmenekit ja ansaintamallit. Lisäksi tulisi varmistaa, 

että paperille lasketut tuotantonopeudet pitävät paikkaansa. Työn sovittua etenemistä 

tulee arvioida ja valvoa suorituksen aikana. Lisäksi jaetaan tietoa toteumista ja kehite-

tään työtapaa. Tämän jälkeen seuraavaan osakohteeseen katsotaan yhdessä uusi hinta. 

Yhdessä tutkimuskysymyksessä pohdittiin, mihin suuntaan alihankintasopimusmallit voi-

sivat kehittyä tahtituotantokohteissa. Haastatteluiden ja kirjallisuuden perusteella alihan-

kintasopimuksissa voitaisiin vahvemmin hyödyntää kumppanuuksia ja yhteistoiminnalli-

sia menetelmiä. Se vaatisi tilaajan mukaan saamista ja yrityskulttuurin muuttumista. Ali-

hankkijoiden liittäminen integroituihin projektitoimituksiin helpottaisi hankkeiden kehittä-

mistä ja jatkuvaa parantamista oman edun tavoittelun sijaan. Tämä varmistaisi hankkei-

den tavoitteiden ja palkkioiden jalkauttamisen oikeasti kaikille osapuolille. Epävarmoissa 

tilanteissa tavoitehinnan avulla hankintoja pystyttäisiin kehittämään kokonaistaloudelli-

siksi tai avoimesti neuvottelemalla tuottavalle ja tehokkaalle työlle löydettäisiin oikea 

hinta. 

5.6 Tutkimustulosten luotettavuus 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat kirjallisuuskatsauksen laajuus, tapaus-

tutkimus kohteiden dokumenttien havainnointi ja haastattelututkimuksen luotettavuus. 

Tapaustutkimus kohteiden hyödyntämisen haasteena oli, ettei tutkimuksen tekijä ollut 

havainnoimassa tekemistä yhdelläkään mukana olleista kohteista. Kohteiden tilanneku-

van luominen oli täysin hankkeen dokumenttien ja haastatteluiden varassa. Hankkeiden 
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dokumenttien tulkinnassa on voinut tulla virheitä tai dokumentoinnissa on voinut olla 

puutteita, mitä työssä ei ole huomioitu. 

Tapaustutkimus kohteiden haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina ja haastattelut 

pohjustettiin kuvaamalla tutkimus ja sen menetelmät tarkkaan. Haastatteluiden tulosten 

luotettavuutta on pyritty parantamaan esittämällä vastakkaiset näkökulmat ja tulosten 

toistuvuus sekä tiettyihin haastatteluihin kohdistuneet väitteet yksilöidysti. Haastatte-

luista ei kuitenkaan esitetty tarkkoja sitaatteja. Myös olosuhteiden ja haastattelujen kul-

kua kuvaamalla on parannettu tulosten luotettavuutta. 

Tutkimuksessa suoritettiin 20 haastattelua, joihin osallistui 31 haastateltavaa. Haastat-

teluiden otoskoko oli kyseisen tutkimuksen kannalta hyvä ja haastatteluissa toistuvasti 

esiintyneitä näkemyksiä voidaan pitää tutkimuksen kannalta melko luotettavina. Tutki-

muksen haastatteluista kolme toteutettiin alihankkijoiden kanssa ja haastatteluihin osal-

listui yhteensä kuusi alihankkijoiden edustajaa. Pääurakoitsijalta haastatteluihin pyrittiin 

saamaan eri hankkeista samojen roolien edustajia ja tässä onnistuttiin kohtuullisesti. 

Haastattelututkimuksen tulokset painottavat pääurakoitsijan näkemystä haastateltavien 

jakauman takia ja monipuolisempi organisaatiorakenne olisi voinut tuoda lisäarvoa tutki-

mukselle. Haastatteluiden tulosten luotettavuuteen vaikuttaa myös se, että hankkeet oli-

vat eri vaiheissa ja haastateltavien kokemukset tahtituotannosta olivat vielä vähäisiä. 

Haastattelututkimuksen luotettavuuteen on voinut vaikuttaa myös se, että teemahaastat-

telurunkoa ei käyty kaikkien kanssa läpi sanatarkasti. Lisäksi haastattelija on voinut tul-

kita vastauksen väärin. Haastattelututkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään sillä, 

että haastattelut nauhoitettiin tietokoneella ja haastattelija antoi haastateltaville mahdol-

lisuuden kommentoida tuloksia ennen niiden hyödyntämistä työssä. Haastattelututki-

muksen laatuun voivat vaikuttaa myös tallenteen kuuluvuus sekä haastattelurungon toi-

mivuus (Hirsjärvi & Hurme 2008). 

Kirjallisuustutkimuksessa hankintaprosessien kuvaamiseen käytettiin pääosin suomen-

kielistä kirjallisuutta. Kirjallisuuden lähteinä pyrittiin hyödyntämään pääosin tieteellisiä ar-

tikkeleita, jotka olivat hankintaprosessin kuvaukseen liittyviä lähteitä lukuun ottamatta 

lähtökohtaisesti englanniksi. Tekstin kääntämisessä suomeksi on voinut sattua jotain vir-

heitä, mutta kirjallisuuskatsauksen laatuun on pyritty vaikuttamaan laajuudella ja luotet-

tavuudella. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Tavoitteiden saavuttaminen ja tulosten merkitys 

Työn tavoitteena oli tutkia toimeksiantajayrityksen alihankintasopimuksia tahtituotanto-

kohteissa ja pohtia, miten ne tukevat hankkeen toteutusta tahtituotannolla. Aihetta lä-

hestyttiin näkökulmasta, jossa tutkittiin hankintojen valmisteluvaihetta ja lähtötietojen ti-

lannetta sekä kehitystarpeita. Seuraavaksi tutkittiin, miten tarjouspyynnöissä tuodaan 

esiin tahtituotanto ja miten se vaikuttaa vertailuihin. Vertailujen jälkeen selvitettiin, miten 

tahtituotanto on huomioitu neuvotteluissa ja sopimuksissa sekä etsittiin kehitysideoita 

niihin. Lisäksi tahtituotannonohjauksen onnistumisesta ja urakoitsijoiden sitoutumisesta 

päästiin kiinni ohjauskeinoihin, joita sopimuksien tulisi tarjota tuotannonohjaukseen. Vii-

meisenä tavoitteena oli selvittää haastateltavien näkemyksiä alihankintojen kehityssuun-

nasta. Työn tuloksena pohdinnoissa kuvattiin jokaisen hankintavaiheen prosessiin lista 

tahtituotannon kannalta huomioitavista asioista, joilla parannetaan hankinnan onnistu-

mista. 

Hankintojen valmisteluvaihe ja hankintoihin tarvittavat lähtötiedot esitettiin kotimaisen 

kirjallisuuden avulla. Lisäksi leania käsittelevät artikkelit ja haastattelut täydensivät nä-

kemystä, jonka mukaan hankintojen valmistelu vaatii laajaa yhteistyötä eri osapuolten 

välillä. Tuloksissa todettiin, että päätös tahtituotannon hyödyntämisestä täytyy saada ai-

kaisemmin. Lisäksi suunnittelu, hankinta ja logistiikka tulisi suunnitella tahtiaikataulun 

pohjalta, jotta kaikki prosessit toteutuvat oikea-aikaisesti. Hankintojen valmistelun hyvät 

käytännöt esitettiin tarkemmin alaluvussa 5.1 ja niitä hyödyntämällä tiedonkulkua hank-

keessa voidaan parantaa. 

Hankkeen toteuttaminen tahtituotannolla otetaan huomioon alihankintasopimuksissa jo 

tarjouspyynnössä, jossa voidaan antaa yksilöidympää tietoa hankkeesta. Lisäksi tarjous-

ten vertailussa tulee omat huomioitavat piirteensä. Kirjallisuudessa ja haastatteluissa ko-

rostuivat myös sitoutumisen merkitys tahtituotannon onnistumisen kannalta. Sitouttami-

sen keinoja esiteltiin alaluvussa 5.4 ja luvun lopussa on esitetty tiivistetysti hankinnan 

keinot sitouttamiseen. Lisäksi alaluvussa 5.2 on korostettu asioita, jotka hankinnan tulee 

huomioida neuvotteluvaiheessa tahtituotannosta. Näillä ohjeilla varmistetaan tahtituo-

tantoa tukeva alihankintasopimus ja tiedostetaan mistä kaikesta neuvotteluissa tulee 

keskustella. 
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Sopimuksien mahdollistamia ohjauskeinoja selvitettiin haastatteluissa esiin tulleiden tuo-

tannon ongelmien ja onnistumisten kautta. Kirjallisuudessa sitä verrattiin perinteisen tuo-

tantotavan hankinnan ohjaukseen sekä tahtituotannonohjaukseen ja työnaikaisen tahti-

suunnittelun vaatimuksiin. Tuotannonohjauksen kannalta korostui päivittäisohjauksen ja 

palaverikäytäntöjen sopimisen tärkeys sekä maksuerätaulukoiden ja välitavoitteiden 

merkitys tuotannonohjauksessa. Sopimuksien ohjauskeinoja on esitetty tarkemmin ala-

luvuissa 5.2 ja 5.3. Esimerkiksi maksuerät ohjauskeinona sitouttavat etenemään sovittu-

jen tahtialueiden mukaisessa järjestyksessä. 

Viimeisessä tutkimuskysymyksessä tutkittiin uusien alihankintasopimusmallien hyödyn-

tämistä. Kirjallisuudesta löytyi muutamia esimerkkejä, joiden avulla alihankintoja voidaan 

toteuttaa yhteistoiminnallisemmin. Haastatteluissa oli havaittavissa jonkin verran haluk-

kuutta kumppanuuksien ja kannustimien laajempaan käyttöön, mutta konkreettiset ideat 

ja käytännöt jäivät vähäisiksi. Alihankintasopimusten kehittämisnäkökulmia on esitetty 

tarkemmin alaluvussa 5.5 ja uusien alihankintamallien kokeileminen voisi olla kannatta-

vaa hankkeissa, joissa alihankintoja joudutaan tekemään puutteellisilla suunnitelmilla. 

6.2 Jatkotutkimusalueet 

Tutkimusta täydentäviä jatkotutkimusaiheita muodostui kirjallisuuskatsauksen, haastat-

teluiden ja tulosten pohdinnan ansiosta. Jatkotutkimusalueina muodostui hankinnan val-

misteluprosessin kehitysehdotusten pilotointi käytännössä, tuotannonohjaukseen ehdo-

tettujen asioiden tuominen sopimuksiin ja niiden hyödyllisyyden seuraaminen sekä uu-

sien hankintamallien tai kannustimien tutkiminen ja kokeileminen käytännössä. Myös 

suunnittelun sekä logistiikan kehittämistä paremmin tahtituotantoa tukevaksi olisi syytä 

tutkia lisää, jotta tahtituotannosta saadaan kokonaisvaltainen tuotantomalli, missä kaik-

kien osapuolten toiminta tukee toisiaan 

Hankintojen valmisteluprosesseista tapaustutkimus kohteissa oli erilaisia variaatioita ja 

onnistuneista hankkeista voisi tutkia uusia ideoita tahtiaikataulun alustavaan suunnitte-

luun, osapuolien väliseen yhteistyöhön sekä aikataulujen yhteensovitukseen ja koulutuk-

seen. Lisäksi on hyvä tutkia, miten viesti uudesta tuotantotavasta saadaan välitettyä te-

hokkaasti alihankkijoille. Myös tarjouspyynnöissä on hyvä tarkastella tahtituotannosta 

syntyvän datan hyödyntämistä tehokkaammin ja selvittää alihankkijoilta, missä muo-

dossa he hyötyvät kyseisestä datasta kaikkein eniten. 

Toisena jatkotutkimusalueena on tässä tutkimuksessa esitettyjen tahtituotantoa tukevien 

ohjauskeinojen tuominen sopimuksiin. Kyseisen työn valmistumisen aikaan yrityksessä 

oli jo toteutettu ensimmäinen versio liitteestä, jonka avulla tahtituotannon erityispiirteitä 
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voidaan tuoda neuvotteluissa ja sopimuksissa paremmin esiin. Tässä työssä esiteltyjen 

keinojen ja edellä mainitun liitteen vaikutusta tahtituotannolla toteutettavien hankkeiden 

etenemiseen tulisi seurata ja kehittää seurannan pohjalta. 

Kolmantena jatkotutkimusalueena on tahtituotantohankkeen sopimuksiin kehitettävät 

kannustinmallit, joilla alihankkijoita saadaan helpommin ohjattua työskentelemään tilaa-

jan toiveiden mukaan. Tässä tutkimuksessa esiin tulleista ongelmista tulisi mitata kus-

tannusvaikutuksia ja niiden perusteella kehittää yhteiset mittaustavat ja kannustimet esi-

merkiksi häiriöiden ja suunnitelmapuutteiden ratkomiseen tai työn ja logistiikan suunnit-

teluun sekä etenemiseen. Toisaalta tulisi tutkia tarkemmin Suomesta ja maailmalta uusia 

hankintamalleja, jotka tukisivat yhteistoiminnallisuutta tahtituotannolla toteutettavassa 

hankkeessa perinteisiä hankintamalleja paremmin. Tällaista kriittisiä aliurakoitsijoita in-

tegroivaa hankintamallia tulisi kehittää tulevia projekteja varten, koska useimmissa haas-

tatteluissa tunnistettiin kumppanuussuhteen tärkeys. Lisäksi hankkeesta toiseen jatku-

vaa kehitystyötä saman alihankkijan kanssa pidettiin tärkeänä. 

Viimeisenä jatkotutkimusalueena havaittiin logistiikan ja suunnitelmien tärkeys onnistu-

neessa hankinnassa. Suunnitelmien laadun ja oikea-aikaisuuden varmistamiseksi voi-

taisiin tutkia toimintamalleja, joissa yhteistyö ja tiedonkulku luovat onnistumisen mahdol-

lisuudet ja edellytykset hankinnoille. Logistiikasta tulisi tutkia, mikä toimintamalli tukee 

tahtituotantoa ja poistaa hankinnoista logistiikkaa koskevat ristiriidat ja puutteet. 
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Liite A: Teemahaastattelurunko 
 
Alustavat kysymykset: 
• Kuinka moneen tahtituotannolla toteutettuun hankkeeseen olet osallistunut? 
• Hankkeen urakkamuoto? 
• Oliko hankkeen käynnistämisvaiheessa tiedossa toteutus tahtituotannolla? 
• Mikä oli tahtisuunnitelmien taso, kun siihen liittyviä hankintoja aloitettiin tekemään? 
• Mitkä rakennusvaiheet toteutettiin tahtituotannolla? 
• Hyödynnettiinkö hankkeessa sosiaalista sopimusta eli ns. pehmeitä arvoja? 
• Kilpailutettiinko kaikki alihankinnat yrityksen perinteisten käytäntöjen mukaan vai hyödynnettiinkö 

esim. Partneri-sopimuksia, jossa suunnitelmia ja tahtisuunnittelua kehitettiin alusta valmistumiseen 
asti saman alihankkijan kanssa? 
 

Teema 1, Alihankintojen valmistelu tahtituotannossa: 
• Miten kohteen hankintojen suunnittelussa otettiin huomioon tai olisi pitänyt ottaa huomioon tahtituo-

tanto: (Lähtötiedot) 
o Suunnitelmien läpikäymisessä? 
o Aikataulussa? 
o Työjärjestyksissä? 
o Logistiikan suunnittelussa? 
o Hankintapakettien suunnittelussa? 
o Palaveri ja kokouskäytäntöjen suunnittelussa? 

• Asettaako tahtituotanto lisää vaatimuksia hankintojen valmisteluun? 
• Selvitettiinkö tarjoajien valintavaiheessa heidän kykyään vastata tahtituotannon vaatimuksiin? 
• Ilmoitettiinko tarjouspyyntövaiheessa tahtituotannosta ja sen vaatimuksista urakoitsijoille? 

o Jos ilmoitettiin, nähtiinkö se haittana vai hyötynä ja nähtiinkö sen vaikuttavan hintaan? 
• Hyödynnettiinkö hankintojen valmistelussa / tarjouspyynnöissä tietomallia / visuaalisia / yhteistoimin-

nallisia menetelmiä? 
• Sopimuksen tekemisen ajankohta: onko eroa perinteisillä tuotantotavoilla ja tahtituotannolla? 
• Hyviä käytäntöjä ja kehitettävää alihankintojen valmisteluun? 
 
Teema 2, Hankintapäätöksen teko: 
• Varmistettiinko tarjousten vertailu- tai selonottovaiheessa tarjoajien kyky toimia tahtituotannossa? 
• Hyödynnettiinkö vertailuissa hinnan lisäksi tahtituotantoa tukevia perusteita? (Yhteistoimintataidot, 

aikataulu, tuotantotavat ja tuotantonopeus, laaduntuottokyky) 
• Osallistuivatko tarjoajat jollain tavalla tahtisuunnitteluun ennen sopimuksen tekoa? (tarjousvaihe/so-

pimusvaihe) 
• Miten eri neuvotteluvaiheissa ja sopimuksessa käsiteltiin tai tulisi käsitellä tahtituotannon kannalta: 

o Aikataulua ja aikataulun suunnittelua? 
o Tuotantojärjestyksiä? 
o Vaunujen toimintaperiaatteet ja muutosmekanismit? 
o Palaverikäytäntöjä? 
o Dokumentointi vaatimuksia? 
o Häiriöihin reagoimista? 
o Häntien ja Go-Back töiden sopimista? 
o Yhteistoiminnallisia työskentelytapoja? 
o Logistiikan suunnittelu ja vaatimukset alihankinnan näkökulmasta? 
o Suunnitelmakatselmus ja suunnitelmien kehittäminen? 
o Ansaintamallien läpikäyminen (Esim. maksuerät sidottu tahtialueisiin tai bonus käytännöt)? 

• Millä tarkkuudella neuvotteluissa tulisi käydä edellä käsitellyt aiheet läpi ja mitkä asiat voisi tuoda 
esiin erillisin liitteen avulla, joka esimerkiksi täydennettäisiin hankintapaketeittain? 

• Sopimuksen sisältö: 
o Mitä asioita sopimuksissa tulisi tai voisi jättää avoimiksi ja esimerkiksi revisioida myöhem-

pien palaverien pohjalta? 
o Miten sopimuksella voidaan sitouttaa alihankinnan kohde tahtituotannon vaatimuksiin? 
o Miten voidaan varmistaa, että sopimus tarjoaa mahdollisimman hyvät ohjauskeinot tahtituo-

tantoon? 
• Hyviä käytäntöjä ja kehitettävää alihankinnan tekemiseen? 

 



 

 

Teema 3, Alihankintojen valvonta ja ohjaus: 
• Tahtisuunnittelu: 

o Miten sitoutuneita urakoitsijat olivat ja miten he osallistuivat suunnitteluun? 
• Tahtisuunnittelussa, -ohjauksessa ja -valvonnassa käytössä olleet työkalut? 
• Miten aloituspalaverissa käytiin läpi sopimuksessa avoimeksi jätetyt aiheet? 
• Onnistuiko logistiikka suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti? 
• Tahdissa esiintyneitä häiriöitä, niiden syitä ja ratkaisuja? 
• Tuotannon aikana havaitut ongelmat suunnitelmissa. Miten onnistuttiin ratkaisemaan ja oliko urakoit-

sijalla mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien kehittämiseen? 
• Oliko haasteita sovittujen työjärjestyksien noudattamisessa? 
• Oliko tahtialueiden luovutuskäytännöt sovittu ennalta ja miten ne onnistuivat? 
• Palaveri- ja ohjauskäytännöt ja niiden onnistuminen hankkeessa? 
• Motivoivatko ansaintamallit tekemään tahtisuunnitelman mukaan vai tarvitaanko lisäkeinoja? 
• Mitä ongelmia alihankintojen ohjauksissa on esiintynyt? 

o Onko sopimuksissa ollut puutteita tai tarkennettavaa? 
• Miten urakoitsijoiden sitouttaminen tahtituotantoon onnistui sopimuksien pohjalta? 
• Oivalluksia ja hyviä tapoja sekä puutteita ja kehitettävää tahtituotantoon sekä sopimuksiin? 

 
Täydentävä kysymys: 
• Onko sopimuksia varten tehty omia ehtoja, jotka ovat poikenneet tai täydentäneet YSE 1998- sekä 

yrityksen omia vakiosopimusehtoja? 
o Nähdäänkö tai nähtiinkö tarvetta joustavampiin sopimuskäytäntöihin ja millaisiin sopimus-

käytäntöihin? 
o Mistä tulisi voida sopia vapaammin?  



 

 

Liite B: Teemahaastattelurunko alihankkijoille 
 
Alustavat kysymykset: 
• Kuinka moneen tahtituotannolla toteutettuun hankkeeseen olet osallistunut? 

 
Teema 1, Tarjousvaihe: 
• Vaikuttaako hankkeen toteuttaminen tahtituotannolla tarjouksenne tekoon, jos niin miten? 
• Missä vaiheessa hankkeen toteuttaminen tahtituotannolla tulisi ilmoittaa ja miksi? 
• Miten hankkeen tahtituotannon periaatteet ja vaatimukset tulisi mielestänne kertoa tarjouspyyn-

nöissä? 
• Minkä tasoinen tahtiaikataulu tarjouspyynnön liitteenä tulisi olla? 
• Miten tahtituotanto vaikuttaa logistiikan suunnitteluun? 
• Hyviä käytäntöjä ja kehitettävää tarjouspyyntöihin? 

 
Teema 2, Neuvottelu ja sopimuksen tekovaihe: 
• Miten neuvotteluvaiheessa käsiteltiin tai tulisi käsitellä tahtituotantoon liittyen seuraavia aiheita: 

o Aikataulu ja aikataulun suunnittelu, tuotantojärjestykset ja resurssit? 
o Palaverikäytäntöjen läpikäyminen? 
o Dokumentointi vaatimukset (mestan vastaanotot, aikatauluseuranta, työvaiheilmoitukset, 

mestan luovutukset)? 
o Häiriöihin reagoiminen ja häntien käsittely? 
o Tahtivaunujen toimintaperiaatteet ja muutosmekanismit? 
o Logistiikan suunnittelu ja vaatimukset urakoitsijan näkökulmasta? 
o Suunnitelmakatselmus? 
o Ansaintamallit ja maksuerät? 

• Voidaanko yllä mainitut asiat esittää kohdekohtaisesti neuvottelun sijaan tahtituotannon lisäliitteessä 
ja neuvotteluissa varmistaa, että lisäliitteeseen ei ole huomautettavaa? 

• Mitä asioita sopimuksissa voidaan jättää myöhemmin sovittavaksi ja miten varmistetaan, että ne tu-
levat yhdessä sovittua myöhemmin? 

• Kehitysehdotuksia sopimuksiin tahtituotannon kannalta? 
 

Teema 3, Urakkasuoritus ja ohjaus: 
• Mielipiteitä ja kokemuksia yhteistoiminnallisesta tahtisuunnittelusta ja sen hyödyistä? 
• Kokemuksia tahtituotannon ohjauksessa ja valvonnassa käytetyistä työkaluista? 
• Sosiaalisen sopimisen hyödyllisyys? 
• Miten varmistetaan, että urakkasuorituksen alussa on käytössä vaadittavat resurssit? 
• Miten tilaaja voi helpottaa urakoitsijoiden välistä kommunikointia työmaalla? 
• Miten logistiikka saadaan toteutettua tahtituotantoa tukevasti? 
• Miten voidaan välttyä tuotannon aikana häiriöiltä ja hänniltä? 
• Miten varmistetaan kaikkien osapuolien välillä tahtialueiden noudattaminen, mestojen vastaanotot ja 

luovutukset ajallaan ja motivoivatko ansaintamallit etenemään sovitusti? 
• Millainen on motivoiva, kannustava ja sitouttava sopimus? 
• Kokemuksia tahtituotannolla toteutettujen hankkeiden urakoiden sujuvuudesta ja sopimusprosessin 

toteutuksesta sekä sen selkeydestä? 

  



 

 

Liite C: Haastattelurunko logistiikkaurakoitsijalle 
 
Alustavat kysymykset: 
• Kokemus tahtituotannosta? 

 
Logistiikkaurakoitsijalle kysymykset: 
• Miten alustavan logistiikkasuunnittelun tulisi poiketa tahtituotanto kohteessa verrattuna perinteisen 

tuotantotavan kohteeseen? Mitä tietoa tahtituotannosta tulee tuottaa tarjouspyyntöön? 
• Millä tarkkuustasolla logistiikan suunnittelua tulisi toteuttaa eri tuotannonsuunnittelu vaiheissa? 
• Miten logistiikka tukee tahtituotantoa? 

o Otetaan huomioon erikseen pitkänmatkan kuljetukset, varastointi, täsmätoimitukset, esival-
mistus, tulologistiikka, siirrot ja sisälogistiikka sekä lähtölogistiikka. 

• Ulkoistetun logistiikan hoitaminen: 
o Mitä haasteita ulkoistettuun logistiikkaan liittyy logistiikkaurakoitsijan näkökulmasta? 

§ Miten varmistetaan toimiva tiedonkulku hankkeessa? 
§ Miten varmistetaan toimiva yhteistyö urakoitsijoiden ja logistiikasta vastaavan vä-

lillä? 
o Mitä hyötyjä ulkoistetusta logistiikasta on tilaajalle? 
o Miten logistiikkaurakoitsijan tulisi osallistua tahtisuunnitteluun? 
o Mitä hyötyjä ja haittoja on materiaalien toimituksissa terminaalin kautta? 
o Miten alihankkijat saadaan siirtämään logistiikan hoitaminen logistiikkaurakoitsijan vas-

tuulle? 
• Miten sopimuksissa tulisi ottaa huomioon logistiikkaurakoitsijan käyttäminen? 
• Miten työmaan tulisi ottaa huomioon logistiikkaurakoitsijan käyttäminen? 
• Miten varmistetaan määrällisesti ja ajallisesti onnistunut logistiikka rakennushankkeessa? 
• Mitä hyötyjä on logistiikan visualisoimisesta (esim. 4D-malli)? 
• Hyviä käytäntöjä ja kehitettävää logistiikkaan tahtituotannolla toteutettavissa hankkeissa? 
• Miten logistiikkaurakoitsija tulisi sopimuksella sitouttaa tahtituotannolla toteutettavaan hankkeeseen? 


