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Tiivistelmä
Korjausrakentaminen on rakentamisen erikoisala. Korjausrakentamisen tuotannonsuun-
nittelua ja -ohjausta on tutkittu melko vähän, vaikka korjausrakentamisen osuus Suomen
rakentamisesta on merkittävä. Korjausrakentamisen erikoispiirteet tekevät tuotannonoh-
jauksesta haastavaa, sillä ne aiheuttavat usein työtehtävien aloitusedellytyksiin suurta
vaihtelua. Vaihtelu synnyttää tuotantoon hukkaa ja kannattavuus laskee. Korjausraken-
tamisen tuottavuusongelmiin on alettu etsiä ratkaisuja autoteollisuudesta kehitetyistä
lean-filosofian työkaluista, joilla pyritään vähentämään hukkaa tuotannossa.

Tahtituotanto on leanin mukainen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen työkalu, jota on
tutkittu rakentamisessa 2000-luvun alusta saakka. Tahtituotantoa on sovellettu myös
korjausrakentamiseen, mutta korjausrakentamisen erikoispiirteiden vaikutuksia tahti-
tuotannon käyttämiseen ei ole juurikaan tutkittu. Diplomityössä kartoitetaan tunnettuja
tahtituotantomenetelmiä ja arvioidaan niiden sopivuutta korjausrakentamiseen.

Tutkimus toteutettiin suunnittelututkimuksena, jossa luotiin tahtituotannon prosessi-
malli korjausrakentamiseen ja testattiin sitä käytännössä pilottikohteessa. Prosessimalli
kehitettiin suunnittelututkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuuskatsaukseen ja
haastattelukierroksen tulosten perusteella. Tutkimuksen toisessa vaiheessa prosessimalli
otettiin käyttöön haastavaa korjausrakentamista edustavassa kohteessa, ja sen toimi-
vuutta tutkittiin aikataulun toteuma-aineiston ja pilottikohteen toimihenkilöiden haas-
tatteluiden kautta.

Prosessimallin implementoinnin kautta havaittiin, että tahtituotannon käyttöönotosta
voidaan hyötyä korjausrakentamisen tuotannonohjauksessa, mikäli eri alueiden työvai-
heista löytyy toistuvuutta. Tahtituotanto on sovellettavissa myös sellaisiin hankkeisiin,
joissa tahtituotannon suunnittelun edellytykset, kuten määrä- ja työsaavutustiedot ja riit-
tävä tuotannonsuunnitteluaika eivät kokonaan täyty. Tällöin kuitenkin tahtituotannon
sekä tukitoimintojen ohjauksen on oltava proaktiivista, jolloin edellytyksien täydentä-
mistä johdetaan ennakoivasti, järjestelmällisesti ja nopeasyklisesti. Yhteistoiminnallisia
toimintatapoja tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa tulee vahvistaa.

Tahtituotannon käyttöönotossa on huomioitava, että avainhenkilöiden aiempi kokemus
vaikuttaa käyttöönotettaviin menetelmiin sitoutumisen tasoon. Tärkeää onkin muuttaa
käytäntöjä vähän kerrallaan, jotta kulttuuri ja osaaminen kehittyvät riittävän hitaasti.
Prosessimallin validointia tulee jatkaa erityyppisissä korjausrakentamishankkeissa. Li-
säksi jatkotutkimuksessa tulisi perehtyä talotekniikan rooliin tahtituotannossa sekä vä-
hän toistuvuutta sisältäviin korjausrakentamishankkeisiin.

Avainsanat korjausrakentaminen, lean, tahtituotanto, tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus
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Abstract
Renovation construction is a specialty of construction, the production planning and con-
trol of which has been studied relatively little. The share of renovation construction in
Finnish construction is significant, but the special features of renovation construction
make production control challenging, as they often cause a great deal of variation in the
prerequisites of the tasks. Variation results in waste in production and reduced profita-
bility. Solutions to the productivity problems of renovation construction have begun to be
found in the lean philosophy that has emerged from the automotive industry, with the
aim of reducing waste in production.

Takt production is a lean production planning and control tool that has been studied in
construction since the early 2000s. Takt production has been applied to renovation but
its suitability for renovation has not yet been studied widely. This research maps well-
known takt production practices and evaluates their suitability for renovation construc-
tion.

The study was executed as a design research study, in which takt production-based pro-
cess model for renovation construction was created and tested in practice at a pilot site.
The process model was developed in the first phase of the design study, in which the book
review and interview round was made. In the second phase of the study, the process model
was implemented in a challenging renovation project, and its functionality was examined
through schedule actuals and interviews with staff at the pilot site.

Through the implementation of the process model, it was found that takt production can
be useful in renovation construction, if there is some repetition between different areas.
Takt production is also applicable to projects where the prerequisites, such as quantity
and work achievement data and sufficient production planning time, are not fully met. In
this case, however, the control of takt production and the support functions must be pro-
active, systematic and short-cycled. Collaborative practices in takt planning and control
must be strengthened.

When implementing takt production, it must be taken into account that the previous ex-
perience of key people influences the commitment level of the methods to be introduced.
It is therefore important to change practices a little at a time and allow the slow develop-
ment of culture and skills. The validation of the process model should be continued in
different types of renovation projects. In addition, further research should examine the
role of building services in takt production as well as low-frequency renovation projects.

Keywords lean, production planning and control, takt production, renovation



Alkusanat
Jo ennen yliopisto-opintojen aloittamista korjausrakentamisen tuotannonohjauksen kehit-
täminen on ollut minulle tärkeää. Maisterivaiheen opinnot Aalto-yliopistossa olivat kui-
tenkin minulle suurin innoittaja korjausrakentamisen tuotannonohjauksen haasteiden tut-
kimiseen lean-filosofian ja tahtituotannon näkökulmasta. Diplomityön tavoitteena oli ma-
daltaa tahtituotannon käyttöönoton kynnystä korjausrakentamishankkeessa prosessimal-
lin luomisen kautta. Prosessimallin laadintaa varten tuli selvittää, millä ehdoin tahtituo-
tanto soveltuu korjausrakentamiseen.

Koska korjausrakentamisen erityispiirteiden vaikutuksista tahtituotannon käyttöönoton
edellytyksiin ei juurikaan ollut aikaisempaa tutkimusta, pyrittiin kirjallisuuskatsauksen
ohella etsimään uutta tietoa tahtituotannosta haastattelujen kautta. Diplomityöni lopputu-
los onkin ollut monien tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden käsissä, ja tahdon kiittää
jokaista tutkimuksessa haastateltua korjausrakentamisen ammattilaista tietämyksenne ja
mielipiteidenne jakamisesta. Haastattelujen myötä pystyn nyt tutkimuksessani esittämään
monipuolisia näkökulmia ja useita todellisia korjausrakentamisen tahtituotantokohteita.

Tutkimusta inspiroi myös sopivaan aikaan kohdeyrityksessä käynnistynyt korjausraken-
tamisen hanke, jossa oli paitsi tarve pyrkiä tehokkaaseen toteutukseen niin myös tahtituo-
tannon käyttöönotosta kiinnostunut tuotantoryhmä. Tahtoisinkin osoittaa suuret kiitokset
pilottikohteessa työskennelleille henkilöille heittäytymisestänne sekä mielipiteistänne.
Erityisesti kiitän Oscaria taipaleen jakamisesta ja ajatusten vaihdosta. Lisäksi tahdon esit-
tää kiitokseni Building 2030 -konsortion hajautetun työnsuunnittelun työryhmälle sekä
muille kollegoilleni sparrauksesta. Toivottavasti diplomityöhön osallistuminen inspiroi
itse kutakin hyödyntämään opittua tulevissa hankkeissa!

Erityiset kiitokset kuuluvat myös diplomityön valvojalle professori Olli Seppäselle asi-
antuntevista kommenteista sekä mahdollisuudesta toteuttaa itselleni merkittävä tutkimus.
Tutkimuksen läpivieminen ei niin ikään olisi ollut mahdollista ilman ohjaajieni Joonas
Lehtovaaran ja Veli-Matti Salosen tukea ja ohjausta. Kiitos, että olitte koko matkan mu-
kana. Lopuksi kiitän Mikaa, joka on ollut kannustanut ja rohkaissut minua alkaen siitä
hetkestä, kun päätin palata työelämästä koulun penkille aina tähän saakka.

Espoossa 1.11.2020

Jenni Sahlberg

Jenni Sahlberg



Sisällysluettelo
Tiivistelmä
Abstract
Alkusanat
Sisällysluettelo
Lyhenteet
1 Johdanto .................................................................................................................... 1

1.1 Työn tausta ja aiheen valinta ............................................................................... 1
1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset............................................................ 3
1.3 Tutkimusmenetelmän valinta ............................................................................... 4
1.4 Tutkimusprosessi ................................................................................................ 5

2 Rakentamisen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus ........................................................... 8
2.1 Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa ................................................... 8
2.2 Lean-pohjainen rakentamistuotannon ohjaus ....................................................... 9
2.3 Korjausrakentamisen tuotannonohjaus ja erityispiirteet ..................................... 13

3 Tahtituotanto ........................................................................................................... 17
3.1 Tahtituotannon tausta ja valinta ......................................................................... 17
3.2 Tahtituotannon historia ...................................................................................... 19
3.3 Tahtituotannon suunnittelu ................................................................................ 20
3.4 Tahtituotannon ohjaus ....................................................................................... 26
3.5 Yhteistoiminnallisuus tahtituotannossa .............................................................. 28
3.6 Hajautettu tahtituotanto ..................................................................................... 30
3.7 Tahtituotannon käyttöönoton edellytykset korjausrakentamisessa ...................... 31
3.8 Tahtituotannon käyttöönoton hyödyt korjausrakentamisessa .............................. 33
3.9 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto ..................................................................... 36

4 Diagnoosi ja ratkaisun luominen .............................................................................. 39
4.1 Tutkimuskohteet ja -menetelmät ........................................................................ 39
4.2 Haastatteluaineiston kuvaus ............................................................................... 39
4.3 Haastattelujen tulokset ...................................................................................... 40
4.4 Haastattelujen tulosten yhteenveto ..................................................................... 49
4.5 Pohdinta ............................................................................................................ 52
4.6 Prosessimallin laadinta ...................................................................................... 55
4.7 Kolmivaiheinen prosessimalli ............................................................................ 58
4.8 Tahtituotannon suunnittelu ja ohjaus prosessimallissa ....................................... 59

5 Ratkaisun testaamisen arviointi ................................................................................ 66
5.1 Tutkimuskohteet ja -menetelmät ........................................................................ 66
5.2 Prosessimallin käyttöönotto pilottikohteessa ...................................................... 68
5.3 Testauksen tulokset ........................................................................................... 72
5.4 Pohdinta ja ratkaisun muokkaaminen ................................................................ 84

6 Yhteenveto ja pohdinta ............................................................................................ 88
6.1 Tulosten arviointi .............................................................................................. 88
6.2 Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio ............................................................... 98
6.3 Tutkimuksen kontribuutio kohdeyritykselle ....................................................... 98
6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi................................................................ 99

7 Johtopäätökset ja jatkotutkimus ............................................................................. 101
Lähdeluettelo
Liiteluettelo
Liitteet



Lyhenteet
CPM Kriittisen polun menetelmä, Critical Path Method
DSR Suunnittelututkimus, Design Science Research
IGLC  Kansainvälinen lean-rakentamisen tutkimusryhmä, Interna-

tional Group for Lean Construction
JIT Juuri oikeaan aikaan (JOT), Just-in-time
KVR Kokonaisvastuurakentaminen
LBMS  Sijaintipohjainen aikataulutusmenetelmä, Location Based Ma-

nagement System
LOD Suunnittelun tarkkuustason määrittely käyttötarkoitukseen poh-

jautuen, Level of Detail
PPC  Toteutuneiden tehtävien prosenttiosuus kaikista suunnitelluista

tehtävistä, Percent Plan Completed
SSU Standardi tilayksikkö, Standard Space Unit
TPTC  Tahtituotannon suunnittelu ja ohjaus, Saksan malli, Takt Plan-

ning and Takt Control
TTP  Tahtituotannon suunnittelu, Kalifornian malli, Takt Time Plan-

ning
WIP Keskeneräisen työn kertymä, Work In Progress



1

Johdanto

Korjausrakentaminen on rakentamisen erikoisala, jonka tuottavuuden varmistaminen on ol-
lut usealle merkittävälle korjausrakentajalle haasteellista. Rakennustuotannon tuottavuuden
parantamiseen on haettu ratkaisuja lean-työkalujen kuten autoteollisuudessa kehitetyn tahti-
tuotannon kautta. Diplomityössä perehdytään tunnettuihin tahtituotantomenetelmiin sekä
niiden soveltuvuuteen korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen.

1.1 Työn tausta ja aiheen valinta

Korjausrakentamisen osuus kaikesta Suomen rakentamisesta on noussut viime vuosina yhtä
suureksi kuin uudisrakentamisen (kuva 1) (Rakennusteollisuus 2019a). Valtiovarainminis-
teriö ennustaa korjausrakentamisen kasvavan edelleen tasaista 1,5 prosentin vuositahtia
(Valtiovarainministeriö 2020). Korjausrakentamisen volyymi kasvaa tyypillisesti uudisra-
kentamisen suhdannehuipun laskemisen jälkeen, minkä vuoksi sillä voidaan tasata raken-
nusliikkeiden liikevaihdon suhdanneherkkyyttä. Kun uudisrakentamisen aloitusten määrä
laskee, kiinnostus korjausrakentamishankkeisiin kasvaa (Rakennuslehti 2019a). Esimerkiksi
tutkimuksen aikana realisoituneen koronaviruspandemian vaikutusten on arvioitu vaikutta-
van heikentävästi ensisijaisesti uudisrakentamisen aloituksiin, mutta korjausrakentamisen
ennustetta pidetään vakaana (Ympäristöministeriö 2020).

Kuva 1 Rakentamisen määrän kehitys Suomessa (Rakennusteollisuus 2019a)

Korjausrakentamisen markkinan kasvun vakaus perustuu kiinteistöjen ylläpitoon, sillä Suo-
men kansallisvarallisuudesta jopa 83 prosenttia on kiinni rakennetussa ympäristössä (ROTI
2019). Vaikka kiinteistöjen korjaamiseen ja ylläpitoon käytetään valtava määrä resursseja,
materiaaleja ja energiaa, korjausvelka kasvaa edelleen, sillä korjausrakentamiseen sijoite-
taan jatkuvasti vähemmän kuin olisi tarpeen (Rakennusteollisuus 2019b). Lisäksi ajankoh-
tainen ilmastokeskustelu on ohjannut kaupunkisuunnittelua ja rakentajia voimakkaammin
kestävän kehityksen näkökulmien huomioimiseen, jossa nykyisen rakennuskannan hyödyn-
täminen on suuressa roolissa (Kemmer ym. 2013, Rakennuslehti 2019a, 2019b ja 2020d).

Korjausrakentamisen kysynnän kasvusta huolimatta useat suomalaiset rakennusyhtiöt ovat
raportoineet viime vuosina korjausrakentamisen heikosta tuottavuudesta ja vähentäneet kor-
jaamisen osuutta toiminnassaan (Consti Oyj 2018, Lehto Oyj 2019, Rakennuslehti 2019c).
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Korjausrakentamisen markkinaosuuden tasainen kasvu antaa kuitenkin erinomaisen syyn
tuottavuusongelmien ratkaisemiseen.

Rakentamisen tuottavuuden haasteisiin on etsitty viime vuosikymmenten aikana ratkaisuja
lean-rakentamisen teorioista ja menetelmistä (Bertelsen & Koskela 2004, Howell 1999).
Lean-rakentaminen on syntynyt autoteollisuudessa kehittyneen lean-filosofian (Womack &
Jones 1996) pohjalta, ja siinä pyritään maksimoimaan asiakkaan tuotantoprosessista saama
arvo tunnistamalla ja poistamalla hukkaa tuotantoprosessista (Bertelsen & Koskela 2004).
Asiakasnäkökulman huomioiminen on korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelussa- ja oh-
jauksessa erityisen tärkeää, sillä käyttäjä määrittää usein korjaustöiden aikataulun ja korjat-
tavien alueiden järjestyksen (Kemmer 2018).

Lean-rakentamisen menetelmistä tahtituotanto on ollut viimeisen vuoden aikana runsaasti
esillä rakennusalan mediassa:

Rakennuslehti 7.11.2019: ”Onko tahtituotanto työmaalle riski? - 25 mestarin kokemukset
kertovat joustavuudesta ja laadun paranemisesta”

Rakennuslehti 23.1.2020: ”NCC:n tahtituotantopilotissa Konepajalla läpimenoaika puolit-
tui ja hotellihuoneiden laatu parani”

Rakennuslehti 17.2.2020: ”Halvimmalla hinnalla hankitut aliurakoitsijat eivät sovi tahti-
tuotantoon - Senaatin pilotti toi esiin julkisten hankintojen haasteet”

Rakennuslehti 20.2.2020: ”Asennuslattian asennus Kaupunkiympäristötaloon sujui epätah-
dissa – toinen aliurakoitsija oli pakko kutsua apuun”

Tahtituotannossa pyritään optimoimaan tuotannon virtaukset tasaiseen asiakkaan tarpeisiin
vastaavaan tahtiin, joka toimii impulssina niin sanotun tuotantojunan liikkumiselle (Binnin-
ger ym. 2017a, Haghsheno ym. 2016). Tahtituotannon osakseen saama mediahuomio on oi-
keutettua, sillä tahtituotanto on tuonut pitkään kaivattua kehitystä rakennustuotannon tehok-
kuuteen (mm. Linnik ym. 2013, Dlouhy ym. 2016, Binninger ym. 2018) ja hallittavuuteen
(mm. Alhava ym. 2019). Suurin osa onnistuneista tahtituotantopiloteista on kuitenkin toteu-
tettu uudisrakennusten runko- ja sisävalmistusvaiheessa (mm. Lehtovaara ym. 2019b,
Dlouhy ym. 2016), ja kritiikkiä onkin esitetty koskien esimerkiksi tahtituotannon soveltu-
vuutta erilaisiin hankkeisiin sekä eri osapuolten sitoutumisen tasoa uusiin toimintatapoihin
(mm. Andersen & Fyhn 2019, Vatne & Drevland 2016, Rakennuslehti 2020b ja 2020c).
Tahtituotannon soveltamisesta erityyppisiin kohteisiin tarvitaan siis lisää tutkimusnäyttöä.

Korjausrakentamiskohteiden tahtituotannosta julkaistu kirjallisuus käsittää sisävalmistus-
vaiheen ja talotekniikka-asennukset (Horman ym. 2003, Frandson & Tommelein 2014,
Tommelein 2017, Ruohomäki 2019, Frandson 2019), minkä vuoksi sisävalmistusta edeltä-
vien tapahtumien ja korjausrakentamisen erityispiirteiden ja erikoistyövaiheiden vaikutuksia
tahtituotantoon ei ole juurikaan tutkittu (Binninger ym. 2018, Tommelein 2017). Korjausra-
kentamisen purkutöiden aikana selkeytyvät lähtötietopuutteet (Kemmer 2018) ja niistä seu-
raavat työnaikaiset muutokset (Aalto ym. 2017) aiheuttavat tuotantoon vaihtelua. Rakennus-
tuotannolle ominaisen vaihtelun ja vähän toistoa sisältävien työvaiheiden huomioimista tah-
tituotannossa on tutkittu jonkin verran, mutta menetelmien käyttökelpoisuutta korjausraken-
tamiseen ei ole arvioitu (Tommelein 2017, Binninger ym. 2018, Dlouhy ym. 2018a ja
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2018b). Nykykäsityksen mukaan tahtituotannon soveltaminen runsasta vaihtelua sisältäviin
kohteisiin on haastavaa (mm. Andersen & Fyhn 2019). Korjausrakentamisen tahtituotannon
tutkimusta tarvitaan siis lisää, jotta voidaan varmistua tahtituotannon soveltuvuudesta kor-
jausrakentamiseen kokonaisvaltaisesti.

1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset

Tutkimuksessa selvitetään, miten ja missä muodossa lean-rakentamiseen perustuva tahtituo-
tanto sopii korjausrakentamiseen. Tutkimuksessa perehdytään korjausrakentamisen keskei-
siin erityispiirteisiin ja erikoistyövaiheisiin ja verrataan niitä tahtituotannon edellytyksiin.
Korjausrakentamisen erityispiirteiden tutkimuksen kautta voidaan laajentaa tahtituotannon
tutkimusta käsittämään koko korjausrakentamishankkeen prosessin vaikutukset tahtituotan-
non käyttöön ottamiseen. Tutkimuksen tärkein tavoite ja pääkysymys on selvittää, sovel-
tuuko tahtituotannon suunnittelu ja ohjaus korjausrakentamishankkeisiin ja jos soveltuu,
mitä edellytyksiä, rajoitteita ja hyötyjä tahtituotannon käyttämisellä korjausrakentamisessa
on. Tutkimuksen ydin on kiteytetty tutkimuskysymykseen 1. Tutkimuskysymykset 2 ja 3
ovat alatutkimuskysymyksiä, joilla tarkennetaan korjausrakentamiselle tyypillisten työnai-
kaisten muutosten vaikutuksia tahtituotantoon.

1. Miten tahtituotanto soveltuu korjausrakentamiseen?
2. Miten purkutöiden rajapintaa sisävalmistusvaiheeseen hallitaan tahtituotannossa?
3. Miten työnaikaisia muutoksia hallitaan tahtituotannossa?

Tutkimuksen lopputuotteena syntyy prosessimalli, joka toimii ohjeistuksena tahtituotannon
soveltamisessa korjaushankkeeseen. Gardarsson ym. (2019) mukaan tahtituotannon laaja
käyttöönotto on haastavaa selkeiden ohjeistuksien puuttuessa, ja osaamisessa ja käytän-
nöissä on nyt yritysten sisäistäkin vaihtelua. Selvät käytäntöön perustuvat ohjeet tuotannon-
suunnittelun ja -ohjauksen menetelmien käyttöönottoon ovat menetelmien systemaattisen
käyttöönoton edellytys (Hamzeh ym. 2008, Johansen ym. 2004). Prosessimallin kaltaisella
ohjeistuksella voidaan madaltaa kynnystä ottaa tahtituotanto käyttöön myös silloin, kun työ-
maaorganisaatiolla ei ole aiempaa kokemusta tahtituotannosta tai korjausrakentamiskohde
vaikuttaa sopimattomalta tahtituotantoon. Ohjeistuksen tulee olla riittävän joustava, jotta sitä
voidaan soveltaa erilaisiin kohteisiin (Gardarsson ym. 2019). Lisäksi tutkimuksen kautta py-
ritään luomaan uutta tietoa tahtituotannon soveltuvuudesta niin korjausrakentamisen kuin
myös muihin vastaavia erityispiirteitä sisältävien hankkeiden tahtituotantoon.

Tutkimus on rajattu korjausrakentamiseen rakentamisen erikoisalana sekä kokonaistilajär-
jestelyllä toteutettaviin suuriin korjausprojekteihin, jolloin rakennuksen käyttö korjaustöiden
aikana ei ole mahdollista. Kokonaistilajärjestelyä käytetään korkean korjausasteen koh-
teissa, joissa tehdään muutoksia kantaviin rakenteisiin ja uusitaan pääosin myös talotekniset
järjestelmät (Koskenvesa & Sahlstedt 2011). Tutkimuksessa keskitytään korjaushankkeisiin,
joissa ei ole erillistä kehitysvaihetta ennen rakennustöiden aloittamista. Tutkimus on rajattu
kokonaisvastuurakentamiseen (KVR) ja vastaavan tyyppisiin urakkamuotoihin, joissa pää-
toteuttaja vastaa myös suunnittelunohjauksesta, ja toteutuksen ja suunnittelun limittyminen
on tavallista. KVR-urakointiin liittyy useasti myös tiivistä käyttäjäyhteistyötä. (Hanhijärvi
& Kankainen 2003.) Tutkimuksessa viitataan käyttäjään myös termillä vuokralainen. Ra-
jauksessa oletetaan myös, että korjausrakentamiskohteen purkutyöt sisältyvät pääurakkaan.
Tutkimuksesta on rajattu pois projektin luovutusvaiheen tutkiminen, sillä prosessimallin on
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itsessään tarkoitus varmistaa vaiheittainen ja moitteeton luovutusprosessi. Lisäksi tutkimuk-
sen ajoituksen vuoksi prosessimallin luovutusvaihetta ei olisi pystytty validoimaan pilotti-
kohteessa.

1.3 Tutkimusmenetelmän valinta

Diplomityö toteutetaan suunnittelututkimusmenetelmällä (Design Science Research), jolla
pystytään löytämään ratkaisuja todellisiin käytännön haasteisiin kuten rakentamisen tuotan-
nonohjauksen ongelmakohtiin (AlSehaimi ym. 2012, Rocha ym. 2012). Suunnittelututki-
muksen ajatellaan kehittyneen erilaisista käytännön toimintaa tutkivista toimintatutkimus-
menetelmistä, joilla on pystytty yhdistämään akateeminen tutkimus käytännön toteutukseen
(AlSehaimi ym. 2012). Tutkimusmenetelmänä suunnittelututkimus kuitenkin poikkeaa toi-
mintatutkimuksesta siten, että ilmiöiden ymmärtämisen sijaan suunnittelututkimuksella py-
ritään uusien tutkimukseen perustuvien käytäntöjen luomiseen (Rocha ym. 2012).

Suunnittelututkimuksesta on olemassa erilaisia variaatioita, joilla on kuitenkin yhteinen pe-
rusta akateemisessa tutkimuksessa (Baskerville ym. 2018). Suunnittelututkimusmenetelmää
on käytetty sekä teknisten sovellusten innovointiin ja tuotekehitykseen että sosiaalisiin pro-
sesseihin ja opetusmenetelmiin keskittyvään humanistiseen tutkimukseen (Baskerville ym.
2018, McKenney & Reeves 2014). Rakentamisen tuotannonohjauksen tutkimuksessa mo-
lemmat näkökulmat ovat edustettuna, sillä rakentamisessa tekniseen ymmärrykseen liittyy
olennaisesti myös kommunikaatio ja oppiminen työmaalla työskentelevien henkilöiden kes-
ken. Rakentamisen tuotannonohjauksen tutkimuksessa tutkijan tulee lisäksi havainnoida ja
ymmärtää etnografiselle tutkimukselle tyypillisesti yhteisön toimintakulttuuria ja käyttäyty-
mismalleja (Nippert-Eng 2015), sillä suunnittelututkimusta tehdään yhteistyössä tutkimuk-
sessa mukana olevan yhteisön kanssa.

Suunnittelututkimus alkaa haastavan ongelman tai kiinnostavan menetelmän soveltamis-
mahdollisuuden tunnistamisella (Baskerville ym. 2018). Ongelman tunnistamisen lisäksi
voidaan tutkia sen juurisyitä sekä kehittää yksityiskohtaisia ohjeistuksia toiminnan paranta-
miseksi (AlSehaimi ym. 2012). Suunnittelututkimuksessa pyritään yleensä luomaan uusia
ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin tai soveltamaan olemassa olevia ratkaisuja uusiin
haasteisiin (Gregor & Hevner 2013). Suunnittelututkimus soveltuu menetelmänä myös ole-
massa olevien teorioiden hienosäätämiseen (Rocha ym. 2012). Suunnittelututkimuksen teo-
reettiseen tutkimukseen integroitumista vahvistetaan tutkimusasetelman ja olosuhteiden sys-
temaattisella kuvauksella, sillä suunnittelututkimus on käytännön toiminnan tutkimuksena
tilanteeseen sidottua (Collins ym. 2004).

Diplomityössä suunnittelututkimus limittyy osittain tapaustutkimuksen kanssa nykyisten
käytäntöjen kartoittamisen sekä pilottikohteen dokumentoinnin ja analysoinnin osalta. Ta-
paustutkimuksessa selvitetään miten tai miksi jokin tietty tapahtumasarja tapahtuu autentti-
sessa ympäristössään esimerkiksi havainnoinnin tai haastattelujen kautta (Yin 2009), jotka
ovat diplomityössä olennaisia suunnittelututkimusta tukevia tutkimusmenetelmiä. Tapaus-
tutkimuksen aineistona voidaan käyttää myös aikataulun toteumatietoja ja kokousmuistioita
(Frandson 2019, s. 47). Tapaustutkimus ei kuitenkaan voi olla pääasiallinen tutkimusmene-
telmä tilanteessa, jossa pyritään ensin luomaan kirjallisuuden kautta diagnoosi ja ratkaisu,
jota sitten testataan ja kehitetään.
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Sovellettava suunnittelututkimusmenetelmä ei siis ole tapaustutkimuksen tavoin pelkkää
käytännön toteutuksen havainnoimista vaan iteratiivista kirjallisuuden perusteella luodun
teorian tai työkalun kehittämistä (Baskerville ym. 2018). Jatkuvalla iteroinnilla voidaan pe-
rehtyä syvällisesti tutkimuksen kohteena olevaan ongelmaan (Vaishnavi & Kuechler 2007).
Diplomityössä tehdään ratkaisulle yksi testaus- ja validointikierros, minkä seurauksena rat-
kaisua ei voida pitää vielä valmiina teoriana tai menetelmäkuvauksena. Ratkaisun kypsyys
kasvaa syklien toistamisen ja ratkaisun jatkuvan korjaamisen kautta (Baskerville ym. 2018),
mikä on tärkeämpää kuin täydellisen valmiin ratkaisun saavuttaminen (March & Smith
1995).

1.4 Tutkimusprosessi

Suunnittelututkimuksen rakenne riippuu sovellettavasta alasta ja suunnittelututkimuksen ta-
voitteista (Gregor & Hevner 2013, Rocha ym. 2012). Diplomityössä sovelletaan tunnettuja
tahtituotantoratkaisuja korjausrakentamisen kenttään. March & Smith (1995) mukaan suun-
nittelututkimuksen kaksi päävaihetta ovat 1) luoda käytännön ratkaisuja ihmisille ja 2) arvi-
oida niiden toimivuutta käytännössä. Tässä tutkimuksessa on mukailtu kaksivaiheisen suun-
nittelututkimuksen lähestymistavan lisäksi moniportaisempia suunnittelututkimuksen mal-
leja tutkimuksen rakenteen yksityiskohtaisempaa jäsentelyä varten. Diplomityön tutkimuk-
sen rakenne mukailee Lukan (2003) viisiportaista lähestymistapaa (kuva 2), jonka vaiheiden
sisältö on seuraava: 1) tunnista käytännöllinen ongelma, jolla on myös mahdollisesti kontri-
buutiota tieteelliseen tutkimukseen sekä arvioi yhteistyömahdollisuudet kohdeyritysten
kanssa, 2) ymmärrä ongelma sekä käytännön että tieteellisen tutkimuksen kautta, 3) kehitä
ratkaisu ongelmaan, 4) ota ratkaisu käyttöön ja testaa sen toimivuutta käytännössä ja 5) tun-
nista ja analysoi tutkimuksen kontribuutio (Rocha ym. 2012).

Kuva 2 Kaksivaiheinen suunnittelututkimus jaettuna alavaiheisiin (Lukka 2003, Rocha ym. 2012)

Diagnoosin ja ratkaisun muodostaminen
Suunnittelututkimus alkaa ongelman tunnistamisesta (1). Tutkimusongelmaksi diplomi-
työssä valikoitui tunnettujen tahtituotantomenetelmien soveltuvuus korjausrakentamiseen.
Ongelma pyritään ymmärtämään ja sisäistämään kirjallisuuden ja haastatteluaineiston
kautta. Ensin tehdään kirjallisuuskatsaus (2), jonka tavoite on luoda teoreettinen pohja diag-
noosille ja ratkaisulle (Rocha ym. 2012). Kirjallisuuskatsauksen alussa selvitetään rakenta-
misen tuotantoprosessi lean-näkökulmasta keskeisine virtauksineen sekä vallitsevat haasteet
korjausrakentamisen tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa (kuva 3). Kirjallisuuskatsauk-
sen toisessa osassa perehdytään sijaintipohjaiseen tuotannonohjaukseen ja tutkitaan tahtituo-
tantoa tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen menetelmänä (kuva 3), minkä kautta pyritään
löytämään keskeiset edellytykset ohjata rakentamistuotantoa tahtituotannon avulla. Kirjalli-
suuskatsauksessa syvennytään myös yhteistoiminnallisiin tahtituotannon suunnittelun ja -
ohjauksen menetelmiin.

•1. Tunnista ongelma
•2. Ymmärrä ongelma (kirjallisuus ja haastattelut)
•3. Löydä ratkaisu (kirjallisuus ja haastattelut)

Diagnoosin ja ratkaisun muodostaminen

•4. Testaa ratkaisua käytännössä ja korjaa palautteen  perusteella
•5.Analysoi kontribuutio ja kommunikoi tuloksetImplementointi ja kehittäminen
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Kuva 3 Kirjallisuuskatsauksen rakenne ja aiheet

Korjausrakentamisen näkökulmasta kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on ymmärtää kor-
jausrakentamisen erityispiirteistä syntyvät rajoitteet tahtituotannon käyttöönottoon. Lisäksi
kirjallisuudesta pyritään löytämään selkeitä hyötyjä käyttää tahtituotantoa korjaushank-
keessa. Korjausrakentamisen ja tahtituotannon kirjallisuuskatsauksen tulosten yhdistämisen
kautta saadaan käsitys tahtituotannon soveltuvuudesta korjausrakentamiseen.

Tutkimuksen ensimmäisen päävaiheen empiirinen aineisto muodostuu kirjallisuuskatsausta
täydentävistä teemahaastatteluista (2), joilla pyritään kartoittamaan nykyisiä tahtituotanto-
menetelmiä korjausrakentamisessa sekä arvioimaan kirjallisuuskatsauksen tuloksia. Teema-
haastattelun valitseminen avustavaksi tutkimusmenetelmäksi mahdollistaa syvemmän tie-
don saamisen monitahoisten vastausten kautta (Hirsjärvi & Hurme 2000). Kirjallisuuskat-
sauksen ja haastatteluaineiston perusteella määritellään diagnoosin lisäksi ratkaisu ongel-
maan (3) (Lukka 2013). Kirjallisuuden ja haastattelujen perusteella laadittua ratkaisua kut-
sutaan tahtituotannon prosessimalliksi korjausrakentamiseen. Prosessimalli on keskeinen
osa tutkimuksen kontribuutiota, sillä sen luomisen tavoitteena on tutkimuskysymyksiin vas-
taamisen lisäksi löytää suunnittelututkimukselle ominaisesti toimiva sovellus korjausraken-
tamisen tahtituotannosta, mikäli se on mahdollista. Prosessimallissa määritellään askel as-
keleelta korjausrakentamisen erityispiirteiden ja rajoitteiden huomioiminen tahtituotannon-
suunnittelussa ja -ohjauksessa, sillä ohjeistukset ovat avainasemassa perinteisten toimintata-
pojen muuttamisessa (AlSehaimi ym. 2012, Gardarsson ym. 2019).

Prosessimallin testaus ja kehittäminen
Suunnittelututkimuksen ensimmäisessä päävaiheessa kehitetyn ratkaisun toimivuutta tarkas-
tellaan tutkimuksen toisessa päävaiheessa (Rocha ym. 2012). Ratkaisun käyttöönoton (4)
kautta arvioidaan, pystyttiinkö tutkimuskysymyksiin vastaamaan valitun menetelmän kautta
ja kuinka hyvin luotu malli palvelee asetettuja tavoitteita (Gregor & Hevner 2013). Testaa-
minen toteutetaan pilottikohteessa, joka on kohdeyrityksen KVR-urakkamuodolla toteut-
tama toimistosaneeraus, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä tilaajan ja tulevien vuokralaisten
kanssa. Prosessimallin testaaminen sijoittuu ajallisesti pilottikohteen noin vuoden kestävän
saneerauksen ensimmäiselle puoliskolle.

Tutkimusprosessin aikana tehdään sekä määrällistä että laadullista aineiston keruuta, jotta
aineisto on riittävän moniulotteinen tarjoamaan vastauksia kaikkiin tutkimuskysymyksiin.
Määrällinen aineisto on pilottityömaan aikataulujen seurantatietoa. Laadullinen aineisto
koostuu haastatteluista, jotka toteutetaan ensimmäisen haastattelukierroksen tavoin puo-
listrukturoituina teemahaastatteluina. Haastattelun etenemistä ohjataan valmistelluin kysy-
myksin, mutta haastateltava voi kertoa mieleensä nousevia seikkoja (Hirsjärvi & Hurme
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2000). Lisäksi testausprosessia ja tiedonkeruuta havainnoidaan työmaalla tiedon luotetta-
vuuden varmistamiseksi. Havainnoinnin kautta voidaan vahvistaa käsitystä vallitsevista
käyttäytymismalleista sekä hahmottaa, mitä tutkimusympäristössä tapahtuu (Nippert-Eng
2015).

Kerätyn aineiston analysoinnin perusteella prosessimallia päivitetään vastaamaan paremmin
käytännön tarpeisiin (4). Lopuksi tulokset arvioidaan ja kommunikoidaan tutkimusraporttina
toimivan diplomityön lisäksi tutkimukseen osallistuneelle ryhmälle ja kohdeyritykselle (5).
Suunnittelututkimusmenetelmän tuloksena tässä tutkimuksessa syntyy lisäksi ohjeistus
(March & Smith 1995) tahtituotannon käyttöönottoon korjausrakentamishankkeessa. Tulos-
ten arvioinnin kautta pyritään myös luomaan uutta tietoa tahtituotannon soveltamisesta eri-
laisiin rakennushankkeisiin.
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2 Rakentamisen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus

Kirjallisuuskatsauksen alussa perehdytään rakennustuotannon ominaispiirteisiin sekä tuo-
tannon suunnittelun ja ohjauksen perusteisiin. Kirjallisuuskatsauksessa keskitytään lean-fi-
losofian näkökulmiin, sillä viime vuosikymmenten aikana rakennustuotannon tehokkuutta
on pystytty parantamaan erityisesti leanin keinoin. Lisäksi selvitetään korjausrakentamisen
tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta leimaavien erityispiirteiden vaikutuksia rakennustuotan-
non keskeisiin virtauksiin, joiden kautta voidaan paljastaa korjausrakentamiselle ominainen
vaihtelu ja hukka.

2.1 Lean-filosofia teollisuudessa ja rakentamisessa

Lean-filosofia pohjautuu autoteollisuudessa kehitettyyn tuotantomenetelmään, joka on mu-
kautettu myöhemmin muuhun teolliseen tuotantoon sopivaksi (Womack ym. 1990, Womack
& Jones 1996). Leanin keskeinen tarkoitus on parantaa tuotannon arvovirtaa vähentämällä
tuotantoprosessista hukkaa (Ohno 1988). Lean-filosofian pohjalta viimeisimmän noin kol-
menkymmenen vuoden aikana kehittyneelle lean-rakentamiselle ei ole olemassa tarkkaa
määritelmää (Mossman 2018). Mossman (2018) erittelee lean-sanan käsittävän käytännölli-
sen kokoelman teorioita, periaatteita, tekniikoita ja menetelmiä, jotka auttavat yksilöitä ja
ryhmiä kehittämään prosesseja, joiden parissa he työskentelevät. Lean-rakentaminen koos-
tuu siis sekä teoreettisesta tutkimuksesta että lean-menetelmien soveltamisesta rakennustuo-
tantoon.

Lean-rakentamisen teoreettisen tutkimuksen perusta on Koskelan 1990-luvulla tekemissä
julkaisuissa, joissa esitellään lean-pohjaisen rakentamisen tuotannonohjaustavan periaatteet
(Koskela 2000). Lean-rakentamisen keskiössä on yhdessä ihmisten kanssa kehittäminen tuo-
tannon haasteiden ratkaisemiseksi (Johansen ym. 2004). Lean-periaatteiden mukaisesti tuo-
tannonohjauksen kehittämisen päätavoite on taata asiakkaalle maksimaalinen arvontuotto
poistamalla hukka tuotantoprosessista (Bertelsen & Koskela 2004). Rakennusalan tuotta-
vuushaasteista päätellen rakentamisen tuotantoprosessin arvontuotossa on runsaasti kehitys-
kohteita (Feng & Ballard 2008), joita pyritään ratkaisemaan lean-rakentamiseen perustuvien
työkalujen keinoin, sillä lean-filosofiaa pidetään sopivana lähestymistapana monimutkaisiin
rakennushankkeisiin (Kemmer ym. 2013).

Rakentamistuotantoon sopivien lean-työkalujen kehittämisen alulle laittajana on toiminut
Glenn Ballard, joka esitteli vuosituhannen vaihteessa tunnetuimman lean-prosessinhallinnan
työkalun Last Planner Systemin (Ballard 2000b), joka tuotannon virtausten ja sitoutumisen
parantamiseen pyrkivä sosiaalinen prosessi (Hackett ym. 2019). LPS:n jälkeen rakentamisen
lean-osaajat ovat tutkineet ja kehittäneet useita muita rakentamiseen sopivia tuotannon suun-
nittelun ja ohjauksen menetelmiä, kuten vinoviiva-aikataulua, LBMS:ää ja tahtituotantoa
(Frandson ym. 2015, Seppänen 2014). Ennen menetelmien esittelyä perehdytään kuitenkin
korjausrakentamisen tuotantoprosessiin lean-näkökulmasta tutkimuksen perspektiivin vah-
vistamiseksi.



9

2.2 Lean-pohjainen rakentamistuotannon ohjaus

Kaikkea rakentamistuotantoa määrittää neljä erityispiirrettä: 1) jokainen projekti on ainut-
kertainen, 2) tuotanto on monimutkaista ja dynaamista, 3) projektiin tarvitaan eri alojen
osaamista ja 4) organisaatio on väliaikainen (Bertelsen ja Koskela 2004). Ainutkertaisuus
tarkoittaa paitsi projektin kertaluontoisuutta niin myös sitä, että tuotannon suunnittelussa tu-
lee huomioida tuotanto-olosuhteiden perustaminen ja purkaminen vain kyseistä yhtä tuotetta
varten (Sacks 2016). Jokainen lopputuote suunnitellaan ja rakennetaan erilaisissa olosuh-
teissa, joita määrittää esimerkiksi sijainti, taloudellinen tilanne, projektiin liittyvät organi-
saatiot ja instituutiot sekä ympäristö. Projektin ainutkertaisuuden osatekijät vaikuttavat tar-
vittaviin ja saatavilla oleviin henkilöresursseihin, joista väliaikainen, monialainen ja kohde-
kohtainen organisaatio muodostuu. (Vrijhoef & Koskela 2005.)

Muut työmaatuotannon ominaispiirteet liittyvät kuitenkin työmaatuotannon dynaamisuuteen
ja monimutkaisuuteen, joita voidaan tarkastella TFV-teorian (Transformation – Flow – Va-
lue) kautta (Koskela 2000). TFV-teoriassa rakentamistuotanto hahmotetaan kolmesta eri nä-
kökulmasta: virtauksena, muunnoksena ja lean-periaatteiden mukaisena arvontuottona asi-
akkaalle (Bertelsen ja Koskela 2004). Perinteinen rakennustuotannonohjaus perustuu muun-
nosnäkökulmaan (Koskela 2000, s. 89). Pelkän muunnosnäkökulman kautta johdetuissa mo-
nimutkaisissa projekteissa syntyy kuitenkin Kemmerin ym. (2013) mukaan hukkaa raken-
nustuotannon ominaispiirteistä johtuen (Kemmer 2018, s. 33). Hukka voidaan tunnistaa vir-
tausnäkökulman ymmärtämisen kautta, sillä se paljastaa prosessiin integroituneen arvoa
tuottamattoman työn (Koskela 2000, s. 52-56).

Työmaatuotannon monimutkaisuus syntyy erilaisten virtausten yhteisvaikutuksesta (Ballard
1999). Verrattuna tehdastuotantoon, jossa virtaukset voidaan kuvata kahdella akselilla työn
ja tuotteen virtauksena (kuva 4), rakentamisessa on lukuisdia sisäkkäisiä ja lomittaisia työn
ja tuotteen virtauksia. Lisäksi rakennuksen eri osilla, kuten rungolla, talotekniikalla ja pin-
tarakenteilla on keskenään erilaiset tuotantoprosessit, jotka limittyvät työmaatuotantoon eri
valmistus- ja rakentamisprosessin vaiheissa. (Sacks 2016.)

Kuva 4 Tuotteen ja työn virtaus tuotannossa (Sacks 2016, Shingo ja Dillon 1989, mukailtu)
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Kun rakennustuotannossa puhutaan työn virtauksesta, tarkoitetaan käytännössä työpakettien
virtausta. Työpaketti sisältää työryhmän, työpaketin tehtävien tuloksena valmistuvan tuot-
teen, työskentelytavat, suunnitelmat sekä työvälineet. (Sacks 2016.) Jokaisella työpaketilla
on tietyt aloitusedellytykset, joiden tulee olla kunnossa, jotta työsuoritus voidaan aloittaa.
Aloitusedellytysten virtaukset voidaan lajitella niiden tyypin mukaan kolmeen kategoriaan
(Ballard 1999): 1) ohjeet, 2) edeltävät työt ja 3) resurssit. Bertelsenin ja Koskelan (2004)
esittelemistä neljästä rakennustuotannon erityispiirteestä johtuen kaikki edellytykset työteh-
tävälle eivät aina toteudu suunnitellusti, jolloin rakennustöitä ei tehdä optimaalisissa olosuh-
teissa ja syntyy hukkaa (Koskela 2000, s. 190.)

Tuotannon seitsemän hukan muotoa ovat Ohnon (1988) mukaan ylituotanto, virheiden kor-
jaaminen, tavaroiden ja tiedon siirtäminen, inventaario, odottaminen ja liikkuminen (Kos-
kela ym. 2013). Näiden lisäksi rakennustuotannolle ominainen hukan muoto on making-do,
jota syntyy, jos työ aloitetaan tai sitä jatketaan ilman, että kaikki aloitusedellytykset täyttyvät
(Koskela 2004). Making-do:n vuoksi todellinen vaihtelu tuotannossa voi jäädä havaitsematta
(Alhava ym. 2019). Making-do on ikään kuin miinusmerkkinen puskuri, jossa panosvirrat
eivät ole valmiina odottamassa työn aloitusta (Koskela 2004). Making-do:sta seuraa usein
myös lopputuotteen laadun heikkenemistä (Koskela ym. 2013, Alhava ym. 2019) sekä muita
hukan tyyppejä, kuten keskeneräisen työn määrän lisääntymistä, läpimenoajan pidentymistä
ja uudelleen tehtävää työtä (Koskela 2004). Rakentamistuotannolle tyypillinen vaihtelu saa-
daan näkyviin ohjaamalla rakennustuotantoa aloitusedellytysten kautta siten, ettei making-
do:ta pääse syntymään (Alhava ym. 2019).

Koskela (2000, s. 188) laajentaa Ballardin (1999) kolmea aloitusedellytyskategoriaa seitse-
mään eri työtehtävän aloittamisen edellytykseen eli panosvirtaan, joista suurin osa on erilai-
sia työvaiheen suoritukseen tarvittavia resursseja (kuva 5). Aloitusedellytysten suuri määrä
vaikeuttaa luotettavan tuotantosuunnitelman laatimista (Koskela 2000). Yksittäinen raken-
nustehtävä saattaa riippua useammastakin kuin seitsemästä panosvirrasta, jos materiaalivir-
tauksia tulee useammasta lähteestä (Koskela 2000, s. 187). Myös tehdastuotannon virtaukset
vaikuttavat välillisesti työmaatuotannon virtauksiin, sillä rakentamisprosessi koostuu paikal-
lavalmistamisen lisäksi muualla valmistetuista tuotteista, jotka ainoastaan asennetaan työ-
maalla (Ballard & Howell 1997). Seuraavaksi avataan aloitusedellytysten käsitteitä ja niiden
häiriöiden aiheuttamaa hukkaa tuotantoprosessiin.

Kuva 5 Työtehtävän suorittamisen edellytykset (Koskela 2000, s. 188, suomennettu) jaettuna Ballardin
(2000) kolmeen virtaukseen 1) ohjeet, 2) edeltävät työt ja 3) resurssit sekä 4) ulkoiset olosuhteet

Piirustukset ja työselosteet
Toteutussuunnitelmien keskeneräisyys voi muodostua esteeksi työtehtävän aloittamiselle
(Aalto ym. 2017, Alarcón & Mardones 1998). Tehtävä aloittamisesta keskeneräisin suunni-
telmin voi seurata heikentynyt työn laatu (Koskela 2004), pidentynyt työaika (Koskela 2004)
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tai uudelleen tekeminen (Alarcón & Mardones 1998). Keskeneräisillä suunnitelmilla työs-
kentely johtaa usein myös kustannusten nousemiseen (Aalto ym. 2017), ja katkojen mini-
moimiseksi työnjohtajat ja työntekijät ratkovat suunnitelmapuutteita ja ongelmakohtia työ-
maalla (Hamzeh ym. 2012). Koska suunnitelmien keskeneräisyydellä on moniulotteisia vai-
kutuksia, ongelman juurisyihin on tarpeellista perehtyä.

Suunnitelmien ja työselosteiden laadinnan edellytyksenä ovat riittävät lähtötiedot vallitse-
vista olosuhteista (Kemmer 2018, s. 117, Mitorpoulos & Howell 2002), joten suunnitte-
lunohjauksen tulee huolehtia selkeästä kommunikoinnista ja yksiselitteisten lähtötietojen an-
tamisesta (Alarcón & Mardones 1998). Pienetkin muutokset suunnitelmissa voivat aiheuttaa
mittavia yhteensovitustarpeita muihin suunnitelmiin (Aalto ym. 2017), ja uudelleensuunnit-
telu on hukkaa, jota leanin mukaan pitäisi pyrkiä vähentämään (Koskela 2000, s. 115). Suun-
nittelun lähtötietoihin kuuluvat myös tarvittavat käyttäjä- ja suunnittelupäätökset (Aapaoja
ym. 2013, Hanhijärvi & Kankainen 2003, Mitropoulos & Howell 2002). Käyttäjän määrit-
tämien tavoitteiden ja lähtötietojen viivästyessä suunnittelunohjaus muuttuu haasteelliseksi
(Aapaoja ym. 2013). Lähtötietojen puuttuessa suunnittelutyön laatu saattaa kärsiä epäsel-
vistä tehtävänannoista (Cheung ym. 2013) ja huonosta viestinnästä, joka suunnittelun sisäl-
tävissä hankemuodoissa yksi yleisimmistä haasteista (Hanhijärvi & Kankainen 2003).

Ratkaisuna oikea-aikaiseen lähtötietojen saamiseen Uusitalo ym. (2019) on kehittänyt suun-
nittelunohjauksen mallia, jossa suunnittelu aikataulutetaan imuohjatusti alkaen suunnittelun
välitavoitteista. Imuohjauksen rooli on mahdollistaa eräkoon pienentäminen (Ballard
2000a). Suunnittelun välitavoitteet ovat tietosisältövaatimuksia lupaprosessia, hankintaa,
esivalmistusta ja asennusta varten, ja ne pohjautuvat tuotantoaikataulun mukaisiin töiden
aloitusaikoihin (kuva 6). Tarkentuvan tietosisällön periaatteella voidaan määrittää, mitä läh-
tötietoja ja missä aikataulussa tulee olla selvillä kunkin välitavoitteen saavuttamiseksi. (Uu-
sitalo ym. 2019.) Mikäli tarvittavia päätöksiä ja lähtötietoja ei saada suunnittelua varten ai-
kataulun mukaan, joudutaan tekemään oletuksia, jotka eivät välttämättä osoittaudu myöhem-
min oikeiksi. Vaihtoehtoisesti voidaan etsiä muita tapoja rakentaa, uudelleen järjestää suun-
nittelua tai valita ratkaisuja, jotka mahdollistavat myöhemmin useita eri toteutusvaihtoeh-
toja. (Koskela 2004.)

Kuva 6 Suunnittelun tarkkuustason linkitys tuotannon tahtiaikatauluun (Uusitalo ym. 2019, mu-
kailtu).

Työtila ja edeltävät työvaiheet
Tehdastuotannosta työntekijät pysyvät paikallaan ja lopputuote liikkuu tuotantolinjalla vuo-
rotellen eri työryhmien luokse. Rakentamisen tuotantoprosessi on sidottu sijaintiin, joten
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lopputuotetta ei voida kuljettaa työpisteeltä toiselle. Rakentamisessa työntekijät liikkuvat si-
jainnista eli työtilasta toiseen (kuva 7). (Sacks 2016). Tuotteen virtausta rakennustuotan-
nossa on verrattu sijaintien virtaukseen, sillä vaikka tuote ei liiku paikasta toiseen, se val-
mistuu määrätyssä sijainnissa työtehtävä kerrallaan (Kenley & Seppänen 2009a). Rakenta-
misprosessi koostuu siis fyysisten sijaintien jatkumosta (Kenley & Seppänen 2009b), jolloin
optimaalinen sijaintivirtaus vastaa tehdastuotannon tuotteen virtausta (Sacks ym. 2017).
Työtilan pitäminen tyhjillään on verrattavissa siihen hukkaan, mikä syntyy, kun tuote odot-
taa tuotantolinjalla liikkumista seuraavan työryhmän luokse (Sacks ym. 2017).

Kuva 7 Sijaintipohjainen tuotantoaikataulu

Hyvä sijaintivirtaus saavutetaan siis silloin, kun tuotanto työtilassa on jatkuvaa, sen tehok-
kuus pysyy tasaisena ja kesken olevaa työtä (WIP) on mahdollisimman vähän (Sacks ym.
2017). Toisin sanoen hyvä sijaintivirtaus toteutuu, kun työtila vapautuu seuraavalle työryh-
mälle mahdollisimman tasaiseen tahtiin kaikilta työryhmiltä (Kenley ja Seppänen 2009a).
Sijaintivirtauksen äärimmäinen optimointi voi kuitenkin johtaa työn virtauksen katkeami-
seen (Kenley & Seppänen 2009a). Sacks ym. (2017) mukaan sijainnin ja työn virtausten
tasapainottamisella päästään parhaimpaan mahdolliseen virtaukseen rakennustuotannossa.

Työntekijät
Sijaintipohjaisilla tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen menetelmillä on pystytty lyhentä-
mään tuotannon läpimenoaikoja ja parantamaan aikataulun luotettavuutta (Seppänen ym.
2015), sillä sen kautta voidaan varmistaa myös resurssien virtaus sijainnista toiseen (kuva 7)
(Kenley & Seppänen 2009a). Hyvän resurssivirtauksen edellytys on myös työntekijöiden
luottamus työtilojen vapautumiseen aikataulun mukaan (Sacks & Harel 2006), sillä työnte-
kijät siirtyvät työtilaan vasta, kun se on vapaa (Hamzeh ym. 2012).

Sacks (2016) esittää, että Shingon ja Dillonin (1989) tuotannon virtausten malliin (kuva 4)
on lisättävä rakennustuotannossa kolmas akseli, joka on tilauskanta. PPO-malli (Portfolio,
Process and Operations Model) sisältää työn ja tuotteen virtauksien lisäksi tilauskannan eli
yrityksen sisäisen resurssien virtauksen projektilta toiselle. Portfolionäkökulman huomioon
ottamisella voidaan ennen kaikkea vähentää hukkaa yrityksen toiminnassa (Korb ym. 2017),
mutta yrityksen sisäisen resurssinhallinnan huomioon ottaminen tuotannon suunnittelussa
on myös yksittäisen projektin kannalta tärkeää. Jos työn virtauksessa on katkoja, yritykset
saattavat siirtää työntekijät toiselle projektille, ja resurssien palaaminen takaisin saattaa vii-
västyä suunnitellusta. (Seppänen 2014.) Työvoiman pysyvyys on tärkeää myös siksi, että eri
työryhmien työsaavutukset vaihtelevat (Faloughi ym. 2015). Tasaisen työn virtauksen saa-
vuttamiseksi kunkin työryhmän tulisi pysyä samassa tuotantotahdissa (Sacks ym. 2017).
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Materiaalit ja komponentit (sekä työkalut ja koneet)
Työmaan logistiikalla tarkoitetaan materiaalien ja työtarvikkeiden toimituksia työmaalle
(Dakhli ym. 2019). Logistiikka käsittää myös jätteiden ja ylimääräisten materiaalien viemi-
sen pois työtilasta (Dakhli ym. 2019, Tetik ym. 2019), mikä on osa työtilan aloitusedellytys-
ten varmistamista. Materiaalivirtoja rakennustuotannossa voidaan Koskelan (2000, s. 192)
mukaan tarkastella kolmesta eri merkityksellisestä näkökulmasta. Ensimmäiseksi voidaan
keskittyä materiaalin toimituksen kustannustehokkuuteen ja hukan poistamiseen. Toiseksi
fokus voidaan siirtää yksittäisestä toimituksesta työmaan kustannusten ja työtehtävän keston
minimointiin tarkastelemalla materiaalivirtauksia työtilakohtaisesti, mikä on optimaalisen
rakennustuotannon virtauksen kannalta järkevintä (Sacks 2016). Kolmanneksi voidaan pyr-
kiä siirtämään tehtäviä mahdollisimman paljon pois työmaalta parempien tuotanto-olosuh-
teiden varmistamiseksi ja rajapintojen vähentämiseksi. (Koskela 2000, s. 192-193).

Ulkoiset olosuhteet
Ulkoisilla olosuhteilla tarkoitetaan asioita, joihin toteutusorganisaatio ei voi vaikuttaa, kuten
säätä ja rakentamisen ympäristöä (Vrijhoef & Koskela 2005). Esimerkiksi kova pakkanen
tai tuuli voi haitata materiaalien tai resurssien saatavuutta tai itse työn suorittamista (Koskela
2000, s. 187). Lisäksi projektin aikatauluun voi vaikuttaa rahoitushaasteet (Andersen & Fyhn
2019) tai tutkimuksen aikana ajankohtaiseksi noussut pandemia, jolla on vaikutuksia työvoi-
man saatavuuteen ja työskentelyolosuhteisiin (Yle 2020, Ympäristöministeriö 2020). Tuo-
tannon virtaukseen vaikuttavat ulkoiset tekijät tulee eliminoida mahdollisimman tehok-
kaasti. Esimerkiksi materiaalitoimitusten ulkoistamisella ja välivarastoinnilla voidaan pie-
nentää ulkoisten olosuhteiden vaikutusta logistiikan tuottamiin aloitusedellytyksiin. (Tetik
ym. 2019.) Työmaatuotannon häiriöherkkyyttä voidaan vähentää myös esivalmistamalla ra-
kennusosia (Bertelsen ym. 2006).

Aloitusedellytysten ohjaaminen
Rakentaminen on monimutkainen teollisuuden ala (Bertelsen ja Koskela 2004), minkä
vuoksi jo rakentamiseen ryhdyttäessä tulee arvioida hankkeen riskien vaikutukset tuotantoon
(Taroun ym. 2011). Suunnittelun ja rakentamisen aikana aloitusedellytyksiä varmistetaan
riskien ja rajoitteiden aktiivisella poistamisella (Kemmer 2018, s. 114). Rajoitteiden poista-
minen on tehokkainta silloin, kun tuotannonohjausjärjestelmä on läpinäkyvä ja kommuni-
kaatio läpi hankkeen eri vaiheiden on saumatonta (Schöttle & Nesensöhn 2019). Brodets-
kaian ja Sacksin (2007) mukaan rakennustuotannon vaihtelua tulisi hallita päivittäisjohtami-
sen tasolla, mikä yhdessä avoimen tilannekuvan kanssa on osa lean-filosofiaan pohjautuvien
tuotannonohjausjärjestelmien tahtituotannon ja Last Planner Systemin kulmakiviä (Frand-
son ym. 2014). Lean-pohjaisella tuotannonohjauksella voidaan siis parhaimmillaan parantaa
aloitusedellytysten toteutumista rakentamisessa.

2.3 Korjausrakentamisen tuotannonohjaus ja erityispiirteet

Vaikka korjausrakentamisesta on tehty paljon tutkimusta, korjaushankkeiden tuotannon-
suunnittelusta ja -ohjauksesta on kirjallisuutta varsin vähän (Kemmer & Koskela 2012). Kor-
jausrakentamisen perinteisen tuotannonohjauksen tutkimus pohjautuu Egbun (1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999) Iso-Britanniassa 1990-luvulla tekemään tutkimukseen (Kemmer
ym. 2013). Egbu pyrki ymmärtämään korjausrakentamisen tuotannonohjauksen haasteita
sekä selvittämään käytössä olevia käytäntöjä (Egbu ym. 1996, Egbu ym. 1998). Myöhem-
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missä tutkimuksissa on ilmennyt, etteivät korjausrakentamisen tuotannonohjauksen käytän-
nöt ja haasteet ole merkittävästi muuttuneet, vaan korjaushankkeissa on edelleen käytetty
yleisesti perinteisiä tuotannonohjausmenetelmiä (Kemmer 2018, s. 33-35). Suomessa koko-
naistilajärjestelyllä toteutettavissa korjaushankkeissa vallitseva käytäntö on suunnitella ja
ohjata tuotantoa pääasiallisesti samoin kuin uudiskohteita kuitenkin huomioon ottaen kor-
jausrakentamisen erikoistyövaiheet ja erityispiirteet (Ratu S-1231). Työmaa on usein vas-
taavan työnjohtajansa näköinen (Frandson 2019) ja työmaatuotannon johtaminen epämuo-
dollista, sillä vakioituja ohjeistuksia tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen läpiviemiseen ei
välttämättä ole saatavilla (Hamzeh ym. 2008, Gardarsson ym. 2019).
Perinteisillä tuotannonohjausjärjestelmillä ja työkaluilla ohjatuissa korjausrakentamishank-
keissa on kuitenkin havaittu korjausrakentamisen monimutkaisesta luonteesta johtuvaa huk-
kaa, joka johtaa usein aikatauluviiveisiin ja kustannusylityksiin (mm. Aalto ym. 2017, Kem-
mer ym. 2013). Koska leanin avulla on mahdollista standardisoida monimutkaistakin tuo-
tantoa ja parantaa sitä kautta tuottavuutta (Kemmer & Koskela 2014, Kemmer ym. 2013),
korjausrakentamiselle tulisi olla oma lean-periaatteisiin pohjautuva tuotannonohjausjärjes-
telmä (Kemmer ym. 2013). Korjausrakentamiselle ominainen hukka saadaan esiin TFV-teo-
rian mukaan tarkastelemalla tuotannon virtauksia ja niihin kohdistuvia korjausrakentami-
selle tyypillisiä rasitteita (Kemmer ym. 2013), jotka johtuvat korjausrakentamisen erityis-
piirteistä ja erikoistyövaiheista.

Korjausrakentamisen erikoistyövaiheet
Korjausrakentamisessa on uudisrakentamista vastaavasti kaksi selkeää vaihetta: runkotyöt
ja sisävalmistusvaihe, joista runkovaihe käsittää korjausprojektissa purkutyöt ja niihin liit-
tyvät rakennemuutostyöt. Purkutyövaihe voi sisältää myös tilamuutoksiin liittyviä rakenne-
vahvistuksia. Korjausrakentamisprojektin purku- ja runkotyövaiheen erityislaatuisuuden
vuoksi korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelu vaatii erityisosaamista. (Ratu S-1231.)
Purkutöiden suunnittelussa tulee ottaa huomioon purkujärjestykset, väliaikaisten tuentojen
tarve, mahdolliset vaaralliset aineet sekä osastoinnit (Ratu 1221-S).

Koska purkutyövaiheen rooli rakennusprojektissa on verrattavissa uudisrakentamisen run-
kovaiheeseen, sisävalmistusvaiheen töiden edellytykset on otettava huomioon purkutöiden
työnsuunnittelussa ja aikataulutuksessa (Lehtovaara ym. 2019a). Koska luotettavat ”puna-
kynät” eli toteutusta vastaavat piirustukset rakentamisen ajalta ovat usein puutteelliset, ra-
kenteiden toteutustapa paljastuu rakenneavauksia tehdessä tai vasta purkuvaiheessa, jolloin
löydökset aiheuttavat päivitystarpeita korjaussuunnitelmiin (Kemmer 2018). Myös rakentei-
den kuntoa voidaan varmuudella arvioida vasta riittävän laajojen rakenneavausten ja labo-
ratoriokokeiden jälkeen, jolloin korjauslaajuus saattaa muuttua olennaisesti (Kemmer ym.
2013, Quah 1992). Jotta sisävalmistusvaiheen aloitusedellytykset toteutuvat suunnitellusti,
purkutöiden ja sisävalmistusvaiheen väliin suositellaan jätettäväksi häiriövaraa 20-50 pro-
senttia purkutöiden kestosta suunnitelmien päivittämistä varten (Aalto ym. 2017, Ratu S-
1231).

Purkutöiden suunnittelussa ja toteutuksessa on huolehdittava myös säilyvien osien suojauk-
sesta (Kemmer 2018). Erityisesti kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa suojelluissa rakennuk-
sissa on tavallista, että vanhoja rakenteita ja pintoja säilytetään ja entisöidään (Ma ym. 2015,
Museovirasto 2020, RT 13-11120). Tyypillisiä entisöintitöitä ovat kipsi-, betoni- ja rappaus-
korjaukset ja erikoismaalaukset rakennuksen sisäpuolella ja julkisivulla (Ratu 86-0388).
Vanhojen rakenteiden korjaaminen vaatii korjausmenetelmien ja materiaalien syvällistä tun-
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temista (Huovinen ym. 1998). Korjausrakentamisen erikoistyövaiheiden standardointi sarja-
työmäiseksi tuotannoksi on haastavaa, sillä erikoistyövaiheiden laajuus ja toteutustavat ovat
kohderiippuvaisia (Huovinen ym. 1998, Ratu S-1231). Erikoistöiden työnsisältöä ja -kestoa
voidaan tarkentaa tuotannonsuunnittelussa mallitöiden kautta (Ballard & Howell 1997).

Korjausrakentamisen erityispiirteet
Erikoistyövaiheiden lisäksi korjausrakentamisen tuotannon virtauksiin kohdistuu muita uu-
disrakentamisesta poikkeavia vaihtelua aiheuttavia rasitteita, joita kutsutaan tässä tutkimuk-
sessa korjausrakentamisen erityispiirteiksi. Kemmer (2018, suomennettu) lähestyy korjaus-
rakentamisen erityispiirteitä kirjallisuuteen sekä tapaustutkimukseensa perustuvalla konsep-
timallilla, joka koostuu kolmesta peruselementistä: 1) olemassa oleva rakennus, 2) rakenta-
mistehtävät ja 3) toiminnot olemassa olevassa rakennuksessa (kuva 8). Mallin tarkoitus on
kiinnittää projektin osapuolien huomio korjausrakentamisprojektin peruselementtien väli-
seen integraatioon. (Kemmer 2018).

Kuva 8 Korjausrakentamisprojektin peruselementtien väliset suhteet (Kemmer 2018, suomennettu)

Korjaustöiden tehokas suorittaminen edellyttää korjattavassa rakennuksessa käynnissä ole-
vien sekä tulevien toimintojen ymmärrystä. Vaikka käyttäjä ei olisikaan kiinteistössä kor-
jaustöiden aikana, rakennuksessa voi olla ylläpidettäviä tai säilytettäviä järjestelmiä ja ra-
kennuksen osia. (Kemmer 2018.) Lisäksi projektin arvontuottoa voidaan parantaa käyttäjän
tarpeiden kartoittamisella ja huomioon ottamisella korjausprojektin suunnittelu- ja toteutus-
vaiheessa (Aapaoja ym. 2013). Käyttäjän tarpeet määrittelevät usein myös toteutusajan
(Egbu ym. 1996), johon voi kohdistua lyhennyspaineita (Koskenvesa & Sahlstedt 2011).
Korjauksen läpimenoaikaa voidaan nopeuttaa korjausasteen madaltamisella, korjausmene-
telmien valinnalla, esivalmistelulla ja käyttämällä nopeasti asennettavia ja kuivuvia materi-
aaleja (Kemmer & Koskela 2014, Ratu S-1231). Läpimenoajan lyhennystä voidaan tavoi-
tella myös tuotannonohjauksen lyhytsyklisyydellä ja läpinäkyvyydellä (Haghsheno ym.
2016, Kemmer & Koskela 2014).

Lisäksi korjausrakentamisessa tulee ymmärtää olemassa olevan rakennuksen vallitseva ti-
lanne. Useat korjausrakentamisen erityispiirteet kulminoituvatkin lähtötietojen luotettavuu-
teen (taulukko 1). Suunnitelmien ja työselosteiden laadinnan edellytyksenä ovat riittävät läh-
tötiedot olemassa olevista olosuhteista (Kemmer 2018, s. 117, Ma ym. 2015). Korjaushank-
keissa on tyypillistä, etteivät vanhat rakenteet ole mittatarkkoja ja mittojen kattavaa tarkas-
tusta esimerkiksi laserkeilaamalla ei ole tehty (Kemmer ym. 2013). Koska lähtötiedot tar-
kentuvat purkutöiden aikana, suunnittelu ja toteutus usein limittyvät (Aalto ym. 2017). Sekä

Korjaus-
rakentamis-

projekti

1. Olemassa
oleva rakennus

2. Rakentamis-
tehtävät

3. Toiminnot
olemassa
olevassa

rakennuksessa
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suunnittelun että rakentamisen kannalta olisi tehokkaampaa, että mittatarkastukset sekä ra-
kenneavaukset ja kuntotutkimukset tehtäisiin hyvissä ajoin ennen rakentamista (Mitropoulos
ja Howell 2002). Tällöin myös korjausrakentamiselle ominainen hukka making-do vähenisi
suunnittelussa ja rakentamisessa (Kemmer 2018). Kuntotutkimuksiin ei kuitenkaan usein
panosteta riittävästi joko aika- tai kustannussyistä (Kemmer 2018, s. 107) tai rakennuksessa
oleva käyttäjä rajoittaa kuntotutkimusten tekemistä (Aalto ym. 2017).

Syy Suunnittelu Tuotanto Lähde

- Punakynäpiirustuksia ei ole
tai ne eivät pidä paikkaansa
- Rakenneavauksia ja kokeita
ei ole tehty etukäteen ra-
kennuksessa olevan käyttä-
jän läsnäolon vuoksi

Suunnitelmat eivät vastaa
todellisia rakenteita ja tarvit-
tavaa korjauslaajuutta, päivi-
tystarpeita purkutöiden yh-
teydessä

Purkutöiden aikana ilmenee
yllätyksiä vanhojen rakentei-
den kunnosta, sijainnista ja
toteutuksesta ja pohjaolo-
suhteista, jolloin korjauslaa-
juus kasvaa, tuotanto ja to-
teutussuunnittelu limittyy

Aalto ym. 2017
Kemmer 2018
Mitropoulos & Howell
2002
Quah 1992

- Mittojen tarkastusta esim.
laserkeilaamalla ei ole tehty

Suunnitelmat eivät vastaa
todellisia rakenteita ja tarvit-
tavaa korjauslaajuutta, päivi-
tystarpeita purkutöiden yh-
teydessä

Suunnitelmissa ei ole mitta-
tietoja tai ne eivät pidä paik-
kaansa, muutostyöt, talotek-
niikkareittien toteutuskel-
poisuus

Aalto ym. 2017
Mitropoulos & Howell
2002

- Punakynäpiirustuksia ei ole
tai ne eivät pidä paikkaansa
- Käyttäjäpäätösten viivästy-
minen
- Epäselvä tavoite projektilla

Suunnitelmat eivät vastaa
todellisia rakenteita, päivi-
tystarpeita purkutöiden yh-
teydessä

Suunnittelu on myöhässä tai
suunnitelmat eivät ole to-
teutuskelpoiset, aikatauluvii-
veet, uudelleen tekeminen

Aalto ym. 2017
Mitropoulos & Howell
2002
Kemmer 2018

- Nykyaikainen talotekniikka
vie enemmän asennustilaa

Talotekniikkareittien suun-
nittelu vanhan rakennuksen
ehdoilla, laserkeilauksesta
lähtötiedot mallinnukseen

Talotekniikan reittien riittä-
vyyden sekä risteilyjen tar-
kastaminen työmaalla

Aalto ym. 2017
Mitropoulos & Howell
2002

- Osa rakennuksesta on käy-
tössä
- Käyttäjä on määrittänyt to-
teutusajan sekä vaiheistusai-
kataulun ja -jaon

Suunnittelijat eivät pääse tu-
tustumaan rakennukseen
suunnitteluaikana

Käyttäjän läsnäolon huomi-
oiminen korjaustavoissa, ly-
hyt tuotannonsuunnittelu- ja
hankinta-, ja toteutusaika
käyttäjän määrittämässä
korjausaikataulussa

Aalto ym. 2017
Kemmer 2018
Mitropoulos & Howell
2002
Quah 1992

- Vanhojen säilyvien raken-
teiden suojaus
- Pieni tontti ja oleva raken-
nus hankaloittaa logistiikkaa

Mahdollisen sääsuojauksen
tarpeen huomioiminen kor-
jausten suunnittelussa, en-
tisöinnin erikoisosaaminen

Sääsuojauksen ja säilytettä-
vien rakennusosien vaiku-
tukset toteutusaikaan ja -
menetelmiin, logistiikka

Aalto ym. 2017
Kemmer 2018
Huovinen ym. 1998

Taulukko 1 Korjausrakentamisen erityispiirteet esitettynä asiakokonaisuuksina syy-seuraussuhteineen

Korjausrakentamisessa suunnittelunjohdon tehtävä on arvioida, miten suunnittelupanokset
suhteessa lähtötietojen saatavuuteen on järkevää ajoittaa ja kuinka muutossuunnittelutarpei-
siin on varauduttu. Suunnittelunjohdon ammattitaito ja kokemus onkin suuressa roolissa kor-
jaushankkeen sisällöllisten, aikataulullisten ja taloudellisten riskien minimoinnissa. (Hos-
sain & Chua 2014.) Toteutussuunnitelmien tarkkuustasoa voidaan parantaa esimerkiksi Uu-
sitalon ym. (2019) mallin mukaan lähtötietojen tarkentuessa, sillä pienetkin muutokset suun-
nitelmissa voivat aiheuttaa mittavia yhteensovitustarpeita muihin suunnitelmiin (Aalto ym.
2017). Korjaussuunnittelussa myös toteutussuunnitelmien rakennettavuushaasteet ovat ylei-
siä (Aalto ym. 2017), joten työmaaorganisaatioon tulisi varata resursseja suunnitelmien to-
teutuskelpoisuuden tarkastamiseen joitakin viikkoja ennen työn aloitusta (Lehtovaara ym.
2020b). Suunnittelussa voidaan käyttää apuna myös aikaisemmista kohteista opittua tietoa
ja kehittää työskentelytapoja yhdessä työntekijöiden kanssa suunniteltavien ja toteutettavien
mallitöiden kautta (Ballard & Howell 1997).
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3 Tahtituotanto

Rakennustuotannon ja korjausrakentamisen erityispiirteiden vaikutukset tuotannon virtauk-
siin ja vaihteluun saadaan näkyviin sijaintipohjaisen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen
kautta (Kemmer 2018). Tutkimushetkellä viimeisin rakentamisen sijaintipohjainen tuotan-
nonohjausjärjestelmä on autoteollisuudessa kehitetty tahtituotanto (Haghsheno ym. 2016),
jolla on rakentamisessa saavutettu tähän mennessä hyviä tuloksia tuotannon läpimenoajan
lyhentämisessä (mm. Binninger ym. 2018, Etges ym. 2018) ja tuotannon hallittavuudessa
(Alhava ym. 2019, Haghsheno ym. 2016). Tässä luvussa perehdytään tahtituotannon edelly-
tyksiin ja käytössä oleviin menetelmiin, jotta voidaan arvioida tahtituotannon soveltuvuutta
korjausrakentamishankkeisiin yleisellä tasolla.

Tahtituotantoa on toistaiseksi tutkittu korjausrakentamiskohteissa sisävalmistusvaiheessa
(mm. Binninger 2018, Ruohomäki 2019, Frandson 2019), talotekniikka-asennuksissa (mm.
Tommelein 2017, Frandson 2019) sekä sarjatyömäisessä laivojen hyttisaneerauksessa (Hei-
nonen & Seppänen 2016). Korjausrakentamiseen liittyvistä tahtituotantojulkaisuista ilme-
nee, että tahtituotanto on ollut sovellettavissa korjausrakentamisen sisävalmistusvaiheeseen
ja talotekniikka-asennuksiin kyseisissä kohteissa. Lisäksi Binninger ym. (2018) ovat doku-
mentoineet viikon kestoisen pienen toimitilan remontin, jossa purkutyöt on sisällytetty tah-
tituotantoon. Korjausrakentamishankkeista tehdyissä tahtituotantojulkaisuista ei kuitenkaan
ilmene, miten kyseisen korjausrakentamiskohteen soveltuvuutta korjausrakentamiseen on
arvioitu (Horman ym. 2003, Linnik ym. 2013, Tommelein 2017, Binninger 2018, Ruoho-
mäki 2019, Frandson 2019). Korjausrakentamiselle tyypillisten erityispiirteiden vaikutuksia
tahtituotannon edellytyksiin tulee siis tutkia, jotta saadaan selville, miten tahtituotanto so-
veltuu erilaisiin korjausrakentamiskohteisiin.

3.1 Tahtituotannon tausta ja valinta

Tahtituotannon käyttämisen suurin hyöty ja tärkein tavoite on läpimenoaikojen lyhentämi-
nen (mm. Heinonen & Seppänen 2016, Binninger ym. 2018, Etges ym. 2018). Jos tahtituo-
tannolla on mahdollista lyhentää läpimenoaikaa, on tahtituotannolla mahdollista pienentää
myös rakentamisen kustannuksia ja parantaa tuottavuutta (Tetik ym. 2019, Frandson 2019).
Tahtituotannosta saatavien tuottavuushyötyjen syntymekanismin ymmärtämiseksi perehdy-
tään aluksi lyhyesti Location Based Management Systemiin (LBMS), joka on sijaintipohjai-
nen lean-filosofiaan perustuva tuotannonsuunnittelu ja -ohjausmenetelmä (Seppänen ym.
2015). Sijaintipohjaisen tuotannonohjauksen ydin on rakennushakkeessa tehtävien töiden
jakaminen sijainteihin, joita käytetään tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen pohjana (Kenley
& Seppänen 2009a). LBMS yhdistää sitä edeltäneiden tuotannonsuunnittelumenetelmien
kuten kriittisen polun metodin (CPM) ja vinoviiva-aikataulun hyödyt (Seppänen 2014).

LBMS on tekninen työkalu työn jatkuvuuden optimoimiseen hierarkkisen sijaintijaon sekä
määräluettelon ja työmenekkien pohjalta (Kenley & Seppänen 2009a). LBMS:llä korjataan
perinteisessä rakentamisen tuotannonsuunnittelussa- ja ohjauksessa tehty virhe jättää vir-
taukset huomiotta tai linkittämättä toisiinsa (Sacks 2016). LBMS:ssä työryhmän tehtävät
yksittäisellä sijainnilla tulee olla valmiit ennen seuraavaan sijaintiin siirtymistä, millä var-
mistetaan resurssien katkeamaton virtaus sijainnista toiseen myös jonkin verran vaihtelua
sisältävässä projektissa. Sijaintipohjaisen tuotannonsuunnittelun kautta voidaan saavuttaa
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myös hyvä prosessivirtaus eli tuotteen valmistuminen sijainnissa työryhmän kokoa säätä-
mällä. (Kenley & Seppänen 2009a.)

Tahtituotannon strategia on erityisesti runsasta toistoa sisältävissä projekteissa hyvin lähellä
LBMS:ää, sillä vinoviivamuotoisessa esitystavassa kulmakerroin pyritään molemmissa me-
netelmissä pitämään työtehtävien kesken samana. Tahtituotannolla pystytään kuitenkin ly-
hentämään läpimenoaikaa poistamalla LBMS:stä täydellisen resurssivirtauksen vaatimus,
jossa sama työryhmä siirtyy virtauksen katkeamatta sijainnista toiseen (kuva 9). (Seppänen
2014.) Resurssivirtauksen vaatimuksen poistamisella pystytään parantamaan sijainnin vir-
tausta (Lehtovaara ym. 2020b), jolloin sijaintikohtaisen tuotantoprosessin virtaus paranee
resurssivirtauksen kustannuksella. Lyhyet katkot resurssivirtauksessa tulkitaan tahtituotan-
nossa kapasiteettipuskureiksi (Frandson ym. 2015).

Kuva 9 Esimerkki LBMS:n keinoin optimoidusta aikataulusta vasemmalla jatkuvan työn virtauksen
vaatimuksella ja oikealla ilman, jolloin läpimenoaika lyhentyy

Täydellisen resurssivirtauksen vaatimuksen poistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, ettei ai-
kataulusuunnitelma sisällä yhtä paljon puskureita (Dlouhy ym. 2019). Rakennustuotannon
aikataulusuunnittelussa käytetään neljää erilaista puskuria: 1) aika, 2) kapasiteetti, 3) tila ja
4) varatyökohteet (Frandson ym. 2015). Kapasiteettipuskuroinnilla on tahtituotannossa
muista sijaintipohjaisista tuotannonohjausmenetelmistä poiketen suuri painoarvo. Lasken-
nallista kapasiteettipuskuria jätetään esimerkiksi Frandsonin ym. (2015) mukaan tahtituo-
tannossa 20-30 % tuotantoyksikköä kohti. Kapasiteettipuskurilla voidaan hallita huomattava
määrä rakennustuotannolle tyypillistä pientä vaihtelua, kuten seuraavia (Frandson 2019, s.
159, suomennettu):

- vaihteleva työn tiheys eri alueilla
- työntekijöiden vaihteleva osaamistaso
- ympäröivien olosuhteiden vaihtelut
- erot työn ja ympäröivien olosuhteiden tuttuudessa
- materiaalien käsittelyn vaatimukset
- työvälineiden saatavuus ja toimivuus
- vaihteleva töiden aloitusaika
- pienet keskeytykset.

Kapasiteettipuskuroinnin lisäksi vaihtelua hallitaan tahtituotannossa luonnollisella tilapus-
kuroinnilla (kuva 10), joka syntyy, kun tuotantojunat alkavat ja loppuvat porrastetusti
(Dlouhy ym. 2019). Tilapuskureita voidaan tehdä myös tarkoituksella esimerkiksi lisäämällä
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tuotantojunaan tyhjiä vaunuja (Binninger ym. 2017b). Tyhjät vaunut voivat olla kapasiteet-
tipuskureita tehokkaampia esimerkiksi suunnittelupuutteiden aiheuttamien häiriöiden hallin-
nassa (Frandson 2019, s. 159). Tilapuskuroinnilla vapautetaan tilaa myös materiaalilogis-
tiikkaa ja varastointia varten (Gardarsson ym. 2019).

Kuva 10 Vasemmalla luonnollisen tilapuskuroinnin käyttäminen tuotantojunien sisällä ja oikealla sa-
mat puskurit siirrettynä aikapuskuriksi tuotantoprosessin loppuun (Dlouhy ym. 2019, suomennettu)

Tunnettujen tahtituotantomenetelmien puskurointi- ja ohjausmekanismit on suunniteltu si-
ten, että niitä hyödynnetään ainoastaan silloin, kun se on välttämätöntä (Binninger ym.
2017b, Dlouhy ym. 2019, Frandson ym. 2015). Jotta tilapuskurointia käytettäisiin vain tar-
vittaessa, voidaan tuotanto esimerkiksi rytmittää siten, että puskurivaunut sijoitetaan tahti-
tuotannon suunnitteluvaiheessa tuotantojunien loppuun ja otetaan käyttöön aikapuskurina
häiriötilanteessa (kuva 10). Tällä menettelyllä tuotannonohjauksessa säilyy ajantasainen ti-
lannekuva käyttämättömien puskurien määrästä. (Dlouhy ym. 2019.)

Koska tahtituotannolla on siis mahdollista lyhentää tuotannon läpimenoaikaa hallitusti
(Frandson ym. 2013, Dlouhy ym. 2016) ja kontrolloida tuotannonohjausta tarpeenmukaisen
puskuroinnin kautta (Dlouhy ym. 2019), tahtituotannolla voi olla mahdollista vastata sekä
korjausrakentamisen tuottavuushaasteisiin että työnaikaisten muutosten hallintaan tuotan-
non ohjauksessa.

3.2 Tahtituotannon historia

Tahtituotanto on Japanin autoteollisuudessa kehitetty tuotannonohjausmenetelmä (Womack
& Jones 1996), ja sitä on sittemmin tutkittu myös muussa teollisuudessa (Haghsheno ym.
2016). Rakentamisteollisuudessa tahtituotantoa on tutkittu 2000-luvun alusta saakka (Hor-
man ym. 2003). Tahtituotanto on lean-filosofiaan perustuva sijaintipohjainen tuotannon
suunnittelun ja ohjauksen menetelmä, jolla pyritään optimoimaan tuotannon virtaukset yh-
tenäiseksi (Binninger ym. 2017a). Tahdin saksankielinen alkuperäissana ”takt” tarkoittaakin
rytmiä, joka synnyttää toimintaa aiheuttavan impulssin tasaisin väliajoin (Haghsheno ym.
2016). Työvaiheet tai niistä koostetut työpaketit on määritelty siten, että työt alkavat ja lop-
puvat aina samanaikaisesti (Yassine ym. 2014). Tahtituotannon suunnittelun tavoitteena on
löytää kyseiselle hankkeelle ihanteellinen ja kysyntään vastaava tuotantotahti etsimällä ra-
kentamisesta teollisen tuotannon kaltaista toistuvuutta (Frandson ym. 2013). Kysyntä on
joko asiakkaan tai seuraavien työvaiheiden tarpeiden määrittämä (Frandson ym. 2014). Kun
tuotanto liikkuu eteenpäin mahdollisimman ihanteellisessa tahdissa, tuotetaan lean-periaat-
teiden mukaan maksimimäärä arvoa niin tuottajille kuin asiakkaillekin (Sacks ym. 2017,
Ballard ym. 2001).

Ensimmäinen IGLC:n seminaareissa esitelty tahtituotantohanke on Pentagonin korjauspro-
jekti, joka toteutettiin Short Interval Production Schedulea (SIPS) hyödyntäen (Horman ym.
2003). SIPS on tuotantomalli, joka perustuu toistuvuuteen ja työtilan vapauttamiseen yhden
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urakoitsijan käyttöön. Työntekijöiden sitoutuminen ja osallistuminen on isossa roolissa pro-
sessin kehittämisessä. (Horman ym. 2003.) Aikaisimpia rakentamisen tahtituotantokokeiluja
on myös viikon tuotantorytmiin perustuva Week-beat Scheduling, jolla pyritään niin ikään
varmistamaan, että työtila on viikon ajan kokonaan yhden urakoitsijan käytössä. Menetel-
män tavoitteena on parantaa resurssivirtausta sekä työmaan käytäntöjä kuten logistiikkaa.
(Court 2009.) SIPS:n ja Week-beat Schedulingin jälkeen tahtialueen ja -ajan sekä työryh-
mien koon määrittelyn perusteiden tutkimusta on jatkettu ja vahvistettu tahtituotannolle
olennaisen kapasiteettipuskuroinnin tutkimuksella (Frandson 2019).

2010-luvulla rakentamisen tahtituotantoa on testattu ja kehitetty aktiivisesti eri puolilla maa-
ilmaa (Fiallo & Howell 2013, Yassine ym. 2014, Vatne & Drevland 2016). Kehityksen pää-
paino on kuitenkin ollut Yhdysvalloissa, Saksassa ja Suomessa. Yhdysvaltain Kaliforniassa
pääasiassa sairaalahankkeissa kehitettyä sosiaalista menetelmää kutsutaan Takt Time Plan-
ning:ksi (TTP) (Frandson ym. 2013), ja Saksan autotehtaiden pilottirakennusprojekteista do-
kumentoitu malli on nimeltään Takt Planning and Takt Control (TPTC) (Binninger ym.
2017a). Kolmas Suomessa tunnettu malli on laivanrakennusteollisuudessa kehitetty hyttisa-
neeraus, jota on viety viime vuosina aktiivisesti hotelli- ja asuntosaneeraukseen (Heinonen
& Seppänen 2016, Rakennuslehti 2019d ja 2020a, Ruohomäki 2019). 2020-luvun taitteeseen
mennessä Suomesta on tullut yksi tahtituotannon kehityksen pioneereista runsaan pilotoin-
nin myötä (Lehtovaara ym. 2020a), ja Suomessa kehitetään parhaillaan myös hajautetun tah-
tituotannon mallia (Lehtovaara ym., valmisteilla). Tahtituotannolla tarkoitetaan tässä tutki-
muksessa kaikkia edellä esiteltyjä tahtituotantomalleja, ja niiden eroavaisuuksia ja yhtäläi-
syyksiä analysoidaan seuraavissa kappaleissa.

3.3 Tahtituotannon suunnittelu

Tahtituotannon suunnittelu on tapa jäsennellä tehtävät työt (Frandson ym. 2014). Tahtituo-
tannon suunnittelussa työtehtävistä koostuvista työpaketeista muodostetaan vaunuja, joiden
keskinäisten riippuvuuksien jäsentelyn kautta muodostetaan tuotantojunia (kuva 11)
(Dlouhy ym. 2018a). Käsitteistön yhdentämiseksi tässä diplomityössä käytetään töiden jä-
sentelyssä kuvan 11 mukaisia käsitteitä ja prosessia.

Kuva 11 Työvaiheiden yhdistäminen työpaketeiksi ja tuotantojunaksi (Dlouhy ym. 2018a, mukailtu)
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Tahtituotannon suunnittelu koostuu tahtituotantomallista riippumatta samoista päävaiheista,
jotka ovat tietojen kerääminen ja valmisteleva suunnittelu, yksityiskohtainen tuotantojunien
suunnittelu sekä muiden alueiden yksityiskohtainen suunnittelu ja tuotantojunan hienosäätö.
Kerättävillä tiedoilla tarkoitetaan suunnitelmien ja työselosteiden läpikäyntiä, työmäärien ja
-menekkien laskentaa sekä resurssien saatavuuden ja hankkeen prioriteettien selvittämistä.
Kaikkien mallien tuotannonsuunnittelulla on myös vahva laskennallinen perusta. (Binninger
ym. 2018, Tommelein 2017, Heinonen & Seppänen 2016.) Tunnetuimpien tahtituotantomal-
lien tuotannonsuunnitteluprosessit on esitetty kuvassa 12.

Kuva 12 Tahtituotannon suunnitteluprosessi eri lähestymistavoissa

Tahtituotannon suunnittelun käytännöt ja painotukset vaihtelevat kuitenkin jonkin verran
menetelmästä (Frandson ym. 2013, Dlouhy ym. 2016, Heinonen & Seppänen 2016) ja tah-
tituotantoa soveltavasta tahosta (Gardarsson ym. 2019) riippuen. Hyttisaneerauksen ja Sak-
san mallin suunnittelu perustuu prosessin optimointiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi
(Dlouhy ym. 2016, Heinonen & Seppänen 2016), kun taas Kaliforniassa painotetaan työnte-
kijöiden näkökulmaa (Frandson ym. 2013, Tommelein 2017). Saksan malli luodaan ensisi-
jaisesti laskennallisella prosessilla ylhäältä alaspäin johtamalla (Dlouhy ym. 2016), kun taas
Kalifornian malli keskittyy yhteistoiminnallisuuteen ja alhaalta ylös -johtamiseen koko pro-
sessissa (Tommelein 2017). Saksan malliin voidaan kuitenkin yhdistää yhteistoiminnallisia
käytäntöjä (Haghsheno ym. 2016), joita esitellään tarkemmin kappaleessa 3.5.

Saksan mallissa tahtituotantoa käsitellään kolmella eri tasolla (kuva 13), mikä selkeyttää
leanille ominaista tuotantoprosessin vakioimista ja eri osapuolten vastuunjakoa tahtituotan-
non suunnittelussa ja ohjauksessa (Dlouhy ym. 2016). Vakiointi on lean-työkalujen käyt-
töönoton sekä jatkuvan kehittämisen perusta (Feng & Ballard 2008). Saksan mallin kolme
tasoa ovat makrotaso, normitaso ja mikrotaso (kuva 13) (Dlouhy ym. 2016). Makrotasolla
määritellään toiminnallinen lohkojako ja asiakkaan tarpeiden mukaiset välitavoitteet, joihin
perustuen luodaan projektin aikajana imuohjausmenetelmällä (Dlouhy ym. 2016). Imuoh-
jausmenetelmä tarkoittaa tehtävien aikatauluttamista tavoitteista lähtien siten, että tehtävän
aloitusedellytykset täyttyvät sen alkaessa (Ballard & Howell 2003, Hackett ym. 2019). Mak-
rotaso toimii asiakasyhteistyön ja hankkeen eri vaiheiden yhteensovituksen perustana
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(Dlouhy ym. 2018a). Normitasolla tehdään varsinainen tahtisuunnittelu (kuva 11), jonka
lopputuloksena syntyy projektille ominaiset tahtiaika ja -alue, työpaketit sekä tuotantojunat
(Binninger ym. 2017a, Dlouhy ym. 2018a). Tahtituotannon ohjaus tapahtuu mikrotasolla,
jolla myös työpakettien lopullinen muoto ja työvaihesisältö hahmottuu työtehtävätasolla.
Mikrotason tieto siirretään palautteena takaisin normitasolle hyödynnettäväksi tulevien pro-
jektien tuotannonsuunnittelussa. (Dlouhy ym. 2016). Tahtituotannon ohjausta käsitellään
tarkemmin kappaleessa 3.4.

Kuva 13 Saksan mallin tahtituotannon lähestymistavan kolme tasoa (Dlouhy ym. 2018a, mukailtu)

Tahtiajan määrittäminen
Tahti on ajan yksikkö, joka aiheuttaa toimintaa säännöllisellä rytmillä (Dlouhy ym. 2018a).
Tahtiajan tarkoitus on varmistaa asiakkaan tarpeita vastaava tuotantorytmi (Heinonen &
Seppänen 2016), mutta jos asiakas on joustava vaiheiden valmistumisaikojen- ja järjestyksen
suhteen, työmaaorganisaatio voi määrittää tahtiajan vapaasti kohteeseen sopivaksi (Frand-
son ym. 2014). Tahtiajan määrittämiseen on olemassa eri tapoja. TPTC:ssä lasketaan tah-
tialueen lyhin mahdollinen tahtiaika pienimmän toistuvan yksikön mukaan (Haghsheno ym.
2016). Vastaavasti Kalifornian mallin mukaan tahtiaika perustuu kestoltaan pisimpään työ-
vaiheeseen, jota ei voi jakaa osiin (Tommelein 2017). Hyttisaneerausmallissa tahtialueen ja
-ajan määritys perustuu hyttikohtaisten työvaiheiden jäsentelyyn ja asiakkaan määrittämään
luovutusaikatauluun (Heinonen & Seppänen 2016).

Kirjallisuuden mukaan on kuitenkin olennaista ymmärtää, että tahtiaikaa lyhentämällä voi-
daan lyhentää myös läpimenoaikaa (Haghsheno ym. 2016, Binninger ym. 2018). Perintei-
sessä rakennustuotannonohjauksessa niin sanottu eräkoko on suuri, mikä tarkoittaa, että ko-
konainen kerros tai jopa suurempi alue saattaa olla yhden urakoitsijan käytössä. Kun sekä
tahtiaikaa että -aluetta pienennetään, tuotannon eräkoko pienenee ja rakennustuotannon lä-
pimenoaika lyhenee (kuva 14). (Ward & McElwee 2007.) Läpimenoajan lyhentäminen erä-
kokoa pienentämällä vaatii kuitenkin aktiivista tuotannonohjausta ja nopeaa reagointia poik-
keamiin (Dlouhy ym. 2019). Binninger ym. (2018) toteavat, että lyhyttä tahtiaikaa voidaan
käyttää vain hyvin erityisissä olosuhteissa, jotka vaativat rakentamisen kulttuurin muutosta.
Aikatauluhyötyjen saavuttamiseksi ulkopuolisten olosuhteiden häiriöt tulee pystyä minimoi-
maan (Lehtovaara ym. 2020b), ja suunnittelussa on vertailtava suunnitelman monimutkai-
suuden vaikutuksia vakauteen (Dlouhy ym. 2019). Lisäksi tulee huomioida tahtiajan lyhen-
tämiset vaikutukset muihin toimintoihin, kuten työryhmien liikkumiseen ja muuhun työ-
maan logistiikkaan (Vatne & Drevland 2016).
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Kuva 14 Eräkoon pienentämisen vaikutus läpimenoaikaan (Dlouhy ym. 2019, suomennettu)

Käytännössä tahtiajan pituus vaihtelee teollisuudenalan, sovellettavan tahtituotantomenetel-
män sekä kohdekohtaisen vaatimusten mukaan. Hyttisaneerauksiin on sovellettu parhaim-
millaan 15 minuutin tahtiaikaa (Heinonen ja Seppänen 2016). Kun tehdastuotannossa tahti-
aika voi olla määritetty jopa sekunteina (Binninger ym. 2017b), rakennustuotannossa käyte-
tään tyypillisesti kuitenkin 1-5 päivän tahtia (taulukko 2). Suomessa tahtituotantoa on tut-
kittu erityisesti asuintuotannon sisävalmistusvaiheessa, johon yhden päivän mittainen tahti-
aika on sopinut (Kujansuu ym. 2019). Kaiser (2013) puolestaan pitää kahta päivää tahtiajan
minimipituutena huomioon ottaen rakennustuotannon erityispiirteet ja vaihtelun, ja suosit-
telee rakennustuotannossa tahdin pituudeksi yhtä työviikkoa (Binninger ym. 2018). Saksassa
Binningerin ym. (2018) dokumentoimista 80 tahtituotantoprojektista 75 prosenttia on toteu-
tettu viikon tahtiajalla, ja myös Norjassa viikon tahtiaika on koettu toimivaksi (Gardarsson
ym. 2019).

Tahtiaika Kohdetyyppi Malli Onnistumiset Lähde

15-25 min Hyttisaneeraus Hyttisa-
neeraus

Läpimenoaika lyhentynyt (-73 %),
luovutuslaatu parantunut

Heinonen & Seppänen
2016

1 tunti Toimitila, sisävalmistus TPTC Läpimenoaika lyhentynyt 1 pv
tahdin 8 päivästä 1 h tahdin kol-
meen päivään (-70 %)

Binninger ym. 2018

1 päivä Asuinkerrostalo, uudisra-
kennus, sisävalmistus

TPTC Läpimenoaika lyhentynyt (-30 %) Alhava ym. 2019,
Lehtovaara ym. 2019b,
Kujansuu ym. 2019

1 päivä Hotellisaneeraus, sisäval-
mistus

Hyttisa-
neeraus

Läpimenoaika lyhentynyt (-50 %) Ruohomäki 2019

4 päivää Sairaala, julkisivuverhous TTP Läpimenoaika lyhentynyt
(-50-55 %)

Frandson ym. 2013

5 päivää Ajoneuvotehdas, runko TPTC Rakennusaika lyhentynyt 22 kk
--> 17 kk

Dlouhy ym. 2016

~4 päivää Sairaalan saneeraus, talo-
tekniikka-asennukset

TTP Iv-asennukset (-20-25 %) Frandson 2019

4-5 päivää Sairaala, runko ja sisäval-
mistus

TTP Läpimenoaika lyhentynyt Frandson & Tommelein
2016, Kujansuu ym. 2019

5 päivää Sairaalan saneeraus, sisä-
valmistus

TTP Läpimenoaika lyhentynyt (~17 %) Linnik ym. 2013

viikko / 5
päivää

Puukerrostalo, uudisra-
kennus, sisävalmistus

TTP Läpimenoaika lyhentynyt Vatne & Drevland 2016

viikko / 5
päivää

Seniorikoti TPTC Ei tietoa Binninger ym. 2017

Taulukko 2 Kirjallisuudesta löytyvien tahtituotantokohteiden tahtiaikoja liitettynä kohdetietoihin,
käytettyihin menetelmiin sekä tahtituotannolla saavutettuihin hyötyihin

Optimaalista kohteesta riippumatonta tahtiajan pituutta ei siis ole mahdollista määritellä,
sillä kohteelle ominainen tuotantorytmi voi vaihdella jopa kohteen sisällä (Binninger ym.
2017a, Frandson ym. 2013, Dlouhy ym. 2018b, Gardarsson ym. 2019). Yritykset, jotka ovat
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muuttaneet käytettävää tahtiaikaa projektista toiseen tapauskohtaisesti, ovat onnistuneet
myös monimutkaisten rakennusprojektien tahtituotannonohjauksessa (Gardarsson ym.
2019). Kirjallisuuden perusteella voidaan kuitenkin arvioida, millainen tahtiaika korjausra-
kentamistuotantoon erityispiirteineen voi sopia.

Taulukon 2 mukaisesti sekä Kalifornian (TTP) että joissakin Saksan (TPTC) malliin perus-
tuvissa kohteissa on käytetty pitkähköä 4-5 päivän tahtiaikaa, minkä on todettu parantavan
projektin vakautta (Kujansuu ym. 2019), sillä pitkä tahtiaika mahdollistaa riittävien luonnol-
listen tilapuskurien (kuva 10) sekä kapasiteettipuskurien hyödyntämisen (Haghsheno ym.
2016, Gardarsson ym. 2019). Esimerkiksi viiden päivän tahtiajasta 20 prosentin kapasiteet-
tipuskuri tarkoittaa kokonaista työpäivää. Viikon tahtiaika on myös mahdollista laskea 100-
prosenttiseen käyttöön ja hyödyntää iltoja tai viikonloppuja puskurina (Gardarsson ym.
2019), jotta resurssit eivät siirry toiselle työmaalle tahtialueen töiden loppuessa kesken vii-
kon (Seppänen 2014). Kapasiteettipuskurista vapautuvaa aikaa voidaan käyttää seuraavan
tahtialueen töiden valmisteluun tai oman työn kehittämiseen (Frandson ym. 2015).  Lisäksi
viikon mittaisen tahdin on todettu rytmittävän sopivasti työviikon kokouksia ja yhteistoi-
minnallista suunnittelua (Gardarsson ym. 2019). Asuntojen uudistuotannosta (Lehtovaara
ym. 2019b) sekä hotelli- ja hyttisaneerauksien tahtituotannosta on kuitenkin saatu hyviä ko-
kemuksia myös lyhyellä tahtiajalla (Heinonen & Seppänen 2016, Ruohomäki 2019), joten
lähes häiriöttömissä olosuhteissa voidaan lyhyelläkin tahtiajalla saavuttaa onnistumisia
myös korjausrakentamisessa (Binninger ym. 2018). Häiriöttömät olosuhteet tarkoittavat sitä,
että työvaiheiden aloitusedellytykset täyttyvät (Koskela 2000).

Toistuvuus ja vaihtelu tahtituotannossa
Tahtituotannon edellytyksenä on riittävä määrä toistuvuutta tuotannossa, vaikka toistuvuus
ei olisikaan ilmeistä (mm. Dlouhy ym. 2018a, Tommelein 2017, Vatne & Drevland 2016).
Toistuvuus on tärkeässä roolissa tahtialuejaon määrittämisessä lähestymistavasta riippu-
matta (Frandson ym. 2013, Heinonen & Seppänen 2016, Dlouhy ym. 2018a). Koska tuotan-
non suuri vaihtelu on rakennustuotannolle tyypillistä, toistuvuutta voi olla ensi silmäyksellä
haastavaa löytää (Singh ym. 2020).

Tunnetut tahtituotantomallit käsittelevät toistumattomia töitä eri tavoin. Hyttisaneerausmal-
lissa, joka perustuu työtehtävien toistuvuudelle saman määräisenä ja sisältöisenä työkoh-
teesta toiseen, vähän toistoa sisältävät työt ohjeistetaan hoitamaan erillisellä työryhmällä,
tahtituotannon ulkopuolella tai erillisellä tuotantojunalla (Heinonen & Seppänen 2016).
Myös Saksan mallissa (TPTC) toistumattomat työvaiheet voidaan jättää varatyökohteeksi
(workable backlog) (Dlouhy ym. 2018a). Vähän toistoa sisältävät työt voidaan kuitenkin
TPTC:n ja TTP:n mukaan myös tahdistaa (Dlouhy ym. 2018b, Tommelein 2017). Vähän
toistoa sisältävien töiden tasapainottaminen tahtiaikaan voi selkeyttää tuotannon tavoitteita
ja vaatimuksia (Frandson & Tommelein 2016). Tahtituotannon soveltamista toistumattomiin
töihin pidetään kuitenkin huomattavasti toistuvien töiden tahtituotantoa haastavampana
(Vatne & Drevland 2016, Linnik ym. 2013). Joissakin tapauksissa on siirrytty takaisin pe-
rinteisiin tuotannonohjausmenetelmiin toistumattomien töiden tahtituotannon haasteiden
realisoiduttua (Andersen & Fyhn 2019).

Tuotannon suunnittelussa päätetään, mihin suuntaan tuotanto etenee (Bølviken ym. 2015).
Perinteisesti tuotannonsuunnittelu aloitetaan rakennusteknisistä edellytyksistä ja talotekniset
asennukset sovitetaan sitten rakentamisen työvaiheisiin (Dlouhy ym. 2018b). Talotekniikka-
asennuksissa työtehtävien luonnolliset kokonaisuudet ja virtaussuunnat ovat kuitenkin usein
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paitsi erilaiset kuin rakennusteknisissä töissä niin myös erilaiset eri tekniikka-alojen kesken
(kuva 15) (Frandson 2019, s. 60-63). Parhaiten arvoa tuottava tuotantosysteemi mahdollistaa
myös taloteknisten töiden tehokkaan toteutuksen (Dlouhy ym. 2018b).

Kuva 15 Sprinkleriputkien, ilmanvaihtokanavien, putkiston ja sähköasennusten työryhmien toivomat
työn virtaussuunnat eräässä sairaalahankkeessa (Frandson 2019, s. 62, suomennettu)

Dokumentoitujen tahtituotantoprojektien perusteella TTP:n sisävalmistusvaihe käsittää
myös korjausrakentamiskohteissa talotekniikka-asennukset (Tommelein 2017, Frandson
2019), jolloin kaikki työvaiheet on aikataulutettu samalla työn aluekohtaisen tiheyden las-
kemiseen perustuvalla menetelmällä (Tommelein 2017, Singh ym. 2020). TPTC:ssä taas esi-
tetään erisuuntaisten ja -tahtisten työpakettien vaiheistusperiaate. Dlouhy ym. (2018b) osoit-
tavat, että taloteknisten asennusten virtaussuunta on muutettavissa samaan suuntaan raken-
nustöiden kanssa irrottamalla niiden tahtiaika ja -alue erilliseksi tuotannon vaiheeksi. Vai-
heistusperiaatteen mukaan eritahtisissa työpaketeissa voidaan käyttää eri kokoista tahtialu-
etta ja -aikaa (kuva 16). Vaiheistamisella voidaan parhaimmillaan saavuttaa työryhmien te-
hokkuuden kannalta optimaaliset tahtialuejaot, jolloin virtausten kokonaisoptimointi ei ta-
pahdu työn tehokkuuden optimoinnin kustannuksella. (Gardarsson ym. 2019.) Binningerin
ym. (2017b) mukaan vaiheistusta on käytetty yli 30 tahtituotantokohteessa. Gardarsson ym.
(2019) kuitenkin toteavat, että tahtituotannon jakaminen eri tahtiajalla ja -alueella toteutet-
taviin vaiheisiin vaatii tavallista tahtituotantoa enemmän suunnittelua ja on haasteellisempi
myös tuotannonohjauksen kannalta.

Kuva 16 Esimerkki kahteen vaiheeseen vaiheistetusta tahtituotannosta (Dlouhy ym. 2018b, mukailtu)
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Eritahtisten ja -suuntaisten työvaiheiden huomioiminen on olennaista korjausrakentamisen
tahtituotannossa, kun koko rakentamisen prosessi otetaan tarkastelun alle. Kalifornian mal-
lilla toteutettujen korjausrakentamiskohteiden sisävalmistusvaihe on sisältänyt otsarakenteet
ja runkolinjat, seiniin tulevat talotekniikka-asennukset sekä pintatyöt ja viimeistelyn (Tom-
melein 2017, Frandson 2019). Korjausrakentamisen suurta vaihtelua sisältäviä työvaiheita
taloteknisten asennusten lisäksi ovat rakenteelliset ja haitta-ainepurut, joiden optimaalinen
suunta ja osastointijako saattaa poiketa rakennusteknisistä töistä. Lisäksi purkutöiden toteu-
tuslaajuus saattaa muuttua kesken työn suorittamisen. (Kemmer 2018, s. 33.) Myös käsi-
työnä tehtävät säilytys- ja entisöintityöt sisältävät suurta vaihtelua, sillä niiden tuotantotahtia
on haastavaa arvioida (Kemmer 2018, Ma ym. 2015).

Jos suunnitteluvaiheessa päätetään jättää osa rakennettavista alueista tahtituotannon ulko-
puolelle, voidaan tahtituotannon ulkopuoliset työt aikatauluttaa imuohjatusti muulla tahti-
tuotantoon yhteensopivalla menetelmällä kuten LBMS:llä (Seppänen 2014). Tahtituotannon
täysimääräisten hyötyjen saavuttaminen edellyttää eri vaiheiden ja eri tavoin aikataulutettu-
jen alueiden huolellista yhteensovittamista (Binninger ym. 2017b, Schöttle & Nesensohn
2019). Aikataulusuunnitelmat tulee yhteensovittaa siten, että aloitusedellytykset kaikille työ-
tehtäville täyttyvät (Vatne & Drevland 2016).

3.4 Tahtituotannon ohjaus

Tahtituotannon ohjaus alkaa tahtituotannon käynnistämisellä. Lean-rakentamisen periaattei-
den mukaan työvaihe voidaan käynnistää, kun aloitusedellytykset täyttyvät (Koskela 2000).
Koskelan (2000) mukaan aloitusedellytyksiin kuuluu suunnitelmien, resurssien ja materiaa-
lien ohella työtilan vapautuminen ja edeltävien työvaiheiden valmistuminen. Esimerkiksi si-
sävalmistusvaiheen tahtituotantoa käynnistäessä tulee siis varmistaa edeltäneiden töiden ku-
ten runko- ja purkutöiden valmistuminen ja betonin riittävien kuivumisaikojen täyttyminen
(Lehtovaara ym. 2019a ja 2019b). Tahtituotannon sujuvaa käynnistämistä voidaan edesaut-
taa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

- resurssien ylimitoitus ensimmäisiin vaunuihin (Gardarsson ym. 2019)
- tahtiajan kasvattaminen ensimmäisen tuotantojunan osalta (Binninger ym. 2017b)
- toisen tuotantojunan käynnistäminen viiveellä (Binninger ym. 2017b).

Tahtituotannon käynnistämisen yhteydessä aloitetaan tahtituotannon ohjaaminen. Järjestel-
mällinen ja lyhytsyklinen päivittäisjohtaminen on merkittävässä roolissa rakennustuotannon
prosessinhallinnan onnistumisessa. Mitä lyhyempi tahtiaika on käytössä, sitä tarkempaa ai-
kataulun valvontaa on sekä mahdollista että välttämätöntä tehdä. (Haghsheno ym. 2016.)
Tahtituotannon ohjauksen ymmärretään yleisesti käsittävän työnjohtovetoiset päivittäiset ti-
lannekatsaukset (daily huddle) työryhmien nokkamiesten kanssa, jolloin käydään läpi aika-
taulutilanne ja välittömät esteet töiden tekemiselle. Ohjauksen toinen tärkeä elementti on
samassa yhteydessä pidettävät tai erilliset aikataulun ohjauspalaverit, joissa reagoidaan poik-
keamiin ja päätetään tarvittavien aikataulun ohjaustoimenpiteiden toimeenpanosta. (Dlouhy
ym. 2016, Frandson ym. 2013, Heinonen & Seppänen 2016.) Työnjohdon ja muiden aika-
taulun valvonnasta vastaavien henkilöiden tulisi käydä työmaalla päivittäin urakoitsijoilta
saadun tiedon vahvistamiseksi ja oman tilannekuvan tarkastamiseksi (daily site visit) (Kem-
mer 2018).
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Tahtituotannon ohjauksessa on oleellista, että jokaisella työmaalla työskentelevällä henki-
löllä on ajantasainen aikataulu sekä toteumatieto käytössään, jotta luottamus yhteiseen aika-
tauluun pysyy (Kujansuu ym. 2019). Tahtituotannossa kaikki aikataulutieto sekä mahdolliset
ohjaustoimenpiteet kerätään ohjaustaululle (takt control board), jonka luona ohjauspalaverit
pidetään (Haghsheno ym. 2016). Aikataulun valvontaa tehdään tahtituotannossa kaikille
avoimin työkaluin, kuten värikoodatulla vinjettivalvonnalla (Gardarsson ym. 2019) tai inter-
aktiivisen aikataulusovelluksen kautta (Alhava ym. 2019).

Ohjausvaiheessa tahtituotantoa voidaan johtaa myös Last Planner Systemillä (Frandson ym.
2014), joka 2000-luvun taitteessa kehitetty lean-pohjainen tuotannonsuunnittelun- ja ohjauk-
sen menetelmä (Ballard 2000b). Last Planner Systemillä pyritään parantamaan sekä tuotan-
non virtausta että yksilöiden sitoutumista suunnitelmaan yhteistyön ja läpinäkyvyyden
kautta (Hackett ym. 2019). LPS:n kautta työvaiheiden jaksotus ja riippuvuudet saadaan nä-
kyviin (Frandson 2019, s. 2), ja LPS:n voi muokata projektin jokaiseen vaiheiseen sopivaksi
työkaluksi (Schöttle & Nesensöhn 2019).

LPS:n pohja on yleisaikataulu (master schedule), jossa määritellään, mitä pitäisi tehdä väli-
ja valmistumistavoitteiden perusteella (Ballard & Howell 2003). Yleisaikataulu kuvaa Sak-
san tahtituotantomallissa makrotason projektin aikajanaa (Dlouhy ym. 2016). Yleisaikatau-
lua tarkennetaan työvaiheaikataululla (Ballard & Howell 2003), joka taas on verrattavissa
normitason työpakettitasoiseen tahtiaikatauluun, kun tahtituotantoa ja LPS:ää käytetään yh-
dessä (Schöttle & Nesensöhn 2019). LPS:ssä työvaiheaikataulun pohjalta tehdään tulevien
kuuden viikon työtehtävätasoista työsuunnitelmaa (lookahead schedule). Lookahead-aika-
taulua tehdessä määritetään, mitä voidaan tehdä tunnistamalla aloitusedellytysten (Koskela
2000) rajoitteet. (Hackett ym. 2019). LPS:ssä tuotantoa ohjataan sitoutumistapaamisilla,
jossa eri osapuolet tarkastavat, mitä pitäisi ja mitä voidaan tehdä ja sitoutuvat siihen, mitä
tullaan tekemään (Ballard ja Howell 2003). LPS:n sitoutumistapaamiset ovat vastinpari tah-
tituotannon päivittäisjohtamisen tilaisuuksille (Haghsheno ym. 2016). LPS:ssä todellista
suunnitelmaan sitoutumista seurataan PPC-toteumaprosentilla (Percent Plan Complete),
joka lasketaan jakamalla valmistuneet työtehtävät kaikilla suunnitelman mukaisilla tehtä-
villä (Ballard 2000b, s. 3-4).

Tahtiajan päättyessä suoritetaan työvaiheen vastaanotto ja työtilan luovutus seuraavalle työ-
ryhmälle. Työvaiheen vastaanotossa tarkastetaan työn laatu sekä mahdolliset virheet ja puut-
teet mallityöhön (Ballard & Howell 1997) verraten, ja työtilan vastaanotossa seuraava ura-
koitsija tarkastaa edellytykset aloittaa työt. (Linnik ym. 2013.) Tahtituotannon toteuman mit-
tauksessa voidaan käyttää apuna LPS:n PPC-lukua, joka havainnollistaa suunnitellusti to-
teutuneiden töiden prosentuaalista osuutta kaikista seurantajakson töistä, jotka tulisi olla ai-
kataulun mukaan tehtynä (Ballard 1999). Kun tahtituotanto toteutuu täysin suunnitelman
mukaan, PPC on 100 % ja kesken olevan työn (WIP) määrä työtehtävinä mitattuna tahtiajan
päättyessä on nolla. Käytännössä esimerkiksi Frandsonin (2019, s. 160) tutkimassa kolmessa
tahtituotantokohteessa tahdistettujen työtehtävien PPC vaihteli välillä 73-95 %. Huolellises-
tikin laadittu tahtituotantosuunnitelma kehittyy jatkuvasti uuden tiedon myötä projektin
alusta tuotannonohjauksen loppuun saakka (Haghsheno ym. 2016), sillä kaikkea rakennus-
tuotannolle ominaista vaihtelua saadaan harvoin poistettua suunnitteluvaiheessa (Dlouhy
ym. 2019). Tahtiaikataulua kehitetään ohjaustoimenpiteillä, jotka on lisätty tahtituotanto-
mallien ohjeistuksiin kokemuksen myötä (Binninger ym. 2017a).
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Tahtiaikataulun joustavuuden parantamiseksi Binninger ym. (2017b) on koonnut yhteen 31
erilaista tuotantojunan ohjaustoimenpidettä, joita voidaan hyödyntää häiriötilanteissa. Näistä
suosituimmat vähintään kolmessakymmenessä tahtituotantokohteessa käytetyt ohjaustoi-
menpiteet on esitetty taulukossa 3. Aikataulun poikkeamia voidaan korjata lisäksi opasta-
malla tai korjaamalla työmenetelmiä (Heinonen ja Seppänen 2016) tai tekemällä muutoksia
vaunujen sisältöön tai kiinteisiin puskureihin (Binninger ym. 2017b). Kun tuotanto etenee
taas häiriöttä, voidaan läpimenoaikaa tarvittaessa lyhentää käynnistämällä yhtäaikaisia tuo-
tantojunia tai yhdistämällä eri vaunujen työpaketteja samaan vaunuun (Binninger ym.
2017b). Aikataulua voidaan nopeuttaa tai hidastaa myös tahtiajan pituuden tai tahtialueen
laajuuden muuttamisella (Dlouhy ym. 2019). Ohjaustoimenpiteiden tarpeen ajatellaan pie-
nenevän tuotannonsuunnitteluryhmän kokemuksen myötä (Binninger ym. 2017b).

Ohjaustoimenpide Mitä tarkoittaa Käyttötarkoitus

Puskurivaunut
"empty wagon"

Visuaalisesti esitetty tyhjä puskuri-
vaunu keskellä tuotantojunaa

Tarvittava aikalisä esim. suunnitelmien päi-
vittämiseen, WIP:in nollaamiseen, betonin
kuivumiseen tai logistisiin tarpeisiin

Tuotantojunan pysäyttämi-
nen
"train stoppage"

Rakennustöiden pysäyttäminen ongel-
mien selvittämisen ajaksi

Tarvittava aikalisä esim. aikataulun tai
suunnitelmien päivittämiseen, jos edelly-
tyksiä työvaiheiden aloituksille ei ole ja kes-
keneräistä työtä (WIP) on kertynyt

Tahtialueiden järjestyksen
muuttaminen
"decoupling of takt areas"

Tahtialueiden keskinäisen järjestyksen
muuttaminen

Tuotannon jatkuminen, jos yksittäisellä tah-
tialueella ilmenee muutostöitä tai muita
häiriöitä

Tahtialueiden yhdistämi-
nen
"phase interlinking"

Tuotannon yhteensovitus tilanteessa,
jossa työpaketteja tehdään eri kokoi-
silla tahtialueilla

Tahtialueiden rytmityksen optimointi eri-
tahtisten työpakettien kesken

Porrastettu aloitus
“soft start”

Ensimmäistä seuraavien tuotantoju-
nien aloituksen myöhäistäminen

Oppiminen ensimmäisestä tuotantoju-
nasta, aikaa korjauksien tekemiseen ennen
seuraavan aloittamista

Taulukko 3 Tahtituotannon suosituimmat ohjaustoimenpiteet Binninger ym. (2017b) mukaan

Tahtiaikataulun työpakettien sisältämiä työtehtäviä voidaan lisäksi harkinnan tuloksena jät-
tää häiriötilanteessa tekemättä ja siirtää ne kiinniottosuunnitelmaan (catch-up plan), mikäli
kyseessä ei ole tahdistava tehtävä (Haghsheno ym. 2016). Tahtiaikataulusta pois jätettyjä
työtehtäviä tai niiden ”häntiä” voidaan hallita esimerkiksi Last Plannerilla (Alhava ym.
2019). Tahtiaikatauluun on hyvä varata kiinniottosuunnitelman mukaisten töiden loppuun
saattamista varten loppupuskuri (calculated end buffer), jos töitä ei ehditä tai pystytä yhteen-
sovittamaan tuotantojuniin. Loppupuskuria voidaan hyödyntää myös tuotantojunan ohjaus-
toimenpiteitä tehdessä. Kiinteät aikapuskurit on hyvä jättää tuotannonsuunnitteluvaiheessa
tuotantojunien loppuun, jotta niitä hyödynnetään vain tarvittaessa. (Dlouhy ym. 2019).

3.5 Yhteistoiminnallisuus tahtituotannossa

Yhteistoiminnalliseen aikataulun suunnittelu- ja ohjausprosessiin sitoutumisen kautta voi-
daan parantaa projektin osapuolien työhyvinvointia, tuotannonohjauksen luotettavuutta ja
tuotannon virtausta (Skinnarland & Yndesdal 2010). Kumppaneiden osallistamisella voi-
daan saavuttaa myös kustannussäästöjä (Ziminia ym. 2012). Nykyisessä rakennustuotannon
kulttuurissa ei kuitenkaan ymmärretä vielä täysin, mitä yhteistyö tarkoittaa (Ziminia ym.
2012), sillä sopimukset valmistelevat osapuolia enemmän osaoptimointiin ja konflikteihin
kuin yhteistoiminnalliseen haasteiden ratkomiseen (Johansen ym. 2004, Skinnarland & Yn-
desdal 2010, Vaux & Kirk 2018). Pääurakoitsijat ovat avainasemassa yhteistoiminnallisten
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toimintamallien käyttöönotossa, jotta koko tuotantoketjun tieto osaaminen pystytään kään-
tämään voitoksi tuotantoprosessin optimoinnissa (Kujansuu ym. 2019).

Yhteistoiminnallista tahtituotantoa soveltaessa on päätettävä prosessiin mukaan otettavien
osapuolien määrä, sillä tiimin kyvykkyys ratkaista käytännön ongelmia vaikuttaa yhteistyön
sujuvuuteen (Frandson 2019). Työmaalla ratkaistavien ongelmien määrä ja vaikeusaste kas-
vaa sitä mukaa mitä monimutkaisempi projekti on kyseessä (Hamzeh ym. 2012). Lisäksi on
huomioitava, että mitä useampi taho keskustelussa on mukana, sitä useampi mielipide on
myös otettava huomioon päätöksenteossa (Priven & Sacks 2016). Erityisesti suurissa ja mo-
nimutkaisissa projekteissa voi olla tarpeen rajoittaa tahtituotannon suunnitteluun osallistu-
vaa ryhmää avainhenkilöihin, jotta tahtituotannon käyttöönotto ei kaadu sosiaalisiin haastei-
siin (Lehtovaara ym. 2019b). Toisaalta olennaisten kumppanien mukaan ottaminen tuotan-
nonsuunnitteluun voi parantaa tuotannon pullonkaulojen tunnistamista (Lehtovaara ym., val-
misteilla). Osallistuvien osapuolien määrittämisen lisäksi tulee siis päättää osapuolien tahti-
tuotannon suunnitteluun mukaan ottamisen ajoitus (Frandson & Tommelein 2014).

Yhteistoiminnallisista tahtituotannon menetelmistä tunnetuin lienee Kalifornian TTP, jonka
tuotannonsuunnittelu perustuu yhteistyökumppaneilta kerättävään tietoon (Tommelein
2017, Frandson 2019). TTP:ssä tahtiaikataulun suunnittelu käynnistetään keräämällä työryh-
mien nokkamiehiltä tai työnjohtajilta tietoa optimaalisesta tahtialuejaosta ja todellisista
työsaavutuksista (Frandson & Tommelein 2014). Jos toistuvuus ei ole selkeää, suunnittelu
voidaan aloittaa pyytämällä työryhmää piirtämään tasopiirustukseen työt, jotka he ehtivät
tekemään annetun tahtiajan sisällä (Frandson ym. 2013, Tommelein 2017). Piirroksesta voi
ilmetä myös toivottu tuotantosuunta (kuva 17). Jos tahtiaikaa ei ole tässä vaiheessa lukittu,
työryhmää voi lähestyä myös avoimin kysymyksin, kuten ”miten jakaisit kerroksen kuuteen
alueeseen siten, että jokaisella vaiheelle olisi saman verran työtä?” Työryhmältä tulee kysyä
myös riippuvuuksiin ja työsuoritukseen liittyviä kysymyksiä, kuten ”voiko työn tehdä ennen
tai jälkeen tätä työvaihetta, ja kumpi on tehokkaampaa?” (Frandson 2019, s. 78.) Tämän
jälkeen eri työryhmien vastauksia verrataan toisiinsa ja selvitetään työn tiheyden laskemisen
kautta, onko mahdollista muodostaa sopivaa tahtialuetta- ja aikaa niin, että kaikkien työryh-
mien tehokkuus säilyy kohtuullisena (Tommelein 2017).

Kuva 17 Oikealla ilmanvaihtourakoitsijan arvioimat työsaavutukset kahden päivän mittaisessa tah-
tiajassa eräässä kohteessa ja vasemmalla kuva kohteen tietomallinnuksesta (Tommelein 2017)

Yhteistoiminnallista tahtituotantoa on toteutettu myös yhdistämällä tahtituotantoon Last
Planner System (Alhava ym. 2019, Schöttle & Nesensöhn 2019), joka sallii epäsäännöllisen
ja ei-toistuvan työn aikataulutuksen sekä jonkin verran vaihtelevuutta. LPS:n etuna on myös
aikataulun laatijoiden sitouttaminen aikataulun toteutukseen ja ohjaukseen yhteistoiminnal-
lisen prosessin kautta. (Frandson ym. 2014.) Kemmer (2018, s. 100, 144) esittääkin, että
LPS:llä voidaan vähentää tuotannon häiriöitä ja parantaa kommunikaatiota moniulotteisissa
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projekteissa, joissa eri osapuolien sitouttamisesta yhteistoiminnallisuuden kautta on erityistä
hyötyä. Jos kaikki kriittiset osapuolet eivät ole mukana aikataulutuksessa, sitoutumisen taso
laskee. LPS:n hyödyt jäävät toteutumatta myös, jos suunnittelupalavereissa tarkastellaan ai-
noastaan yleisaikataulun mukaisia nimikkeitä syventymättä työtehtäviin ja riippuvuuksiin.
(Hamzeh ym. 2008.) LPS:n onkin todettu olevan käyttökelpoinen väline tuotannon ohjauk-
sessa (Alhava ym. 2019) erityisesti silloin, kun kuuden viikon lookahead-suunnitelmaan si-
sällytetään kaikki työvaiheiden sisältämät työtehtävät, vaikka niitä ei olisi eritelty aikatau-
lussa (Hamzeh ym. 2008). Näin toimittaessa tuotannonohjauksessa on jatkuvasti reaaliaikai-
nen tieto tehdyistä ja tekemättä jääneistä töistä, jotka on sisällytettävä kiinniottosuunnitel-
maan (Haghsheno ym. 2016).

Yhteistoiminnallisen tuotannonohjauksen keskiössä on haasteiden ennaltaehkäisy ja rajoit-
teiden poistaminen yhdessä sovituilla toimintatavoilla (Hamzeh ym. 2012). Rajoitteiden
poistaminen tapahtuu urakointisopimuksissa määritellyissä ohjauspalavereissa, joissa kes-
kustelu on avointa ja kaikkia osapuolia kuunnellaan (Priven & Sacks 2016). Tuotantojunan
vaunujen sisältöön tai järjestykseen ei voi yhteistoiminnallisessa tahtituotannossa tehdä mis-
sään tilanteessa muutoksia ilman koko tiimin suostumusta, jotta sitoutumisen taso ei heik-
kene (Frandson 2019, s. 161). Vaunujen sisäistä yhteensovitusta tehdään pääurakoitsijan
työnjohtajan ja vaunun nokkamiesten kesken päivittäisjohtamisen tapaamisissa, jotka ovat
tavalla tai toisella osa kaikkia tahtituotannon malleja (Haghsheno ym. 2016, Frandson &
Tommelein 2016, Heinonen & Seppänen 2016).

3.6 Hajautettu tahtituotanto

Kalifornian mallille tyypillisen alusta saakka yhteistoiminnallisen tahtituotannon (Tomme-
lein 2017, Frandson 2019) ja esimerkiksi Suomessakin korostuneen teknisen pääurakoitsija-
vetoisen tahtituotannon (Lehtovaara ym. 2019b, Kujansuu ym. 2019) yhdistävää hajautetun
tahtituotannon mallia kehitetään parhaillaan Suomessa (Aalto-yliopisto 2019a ja 2019b).
Hajautetun tahtituotannon mallissa pyritään yhdistämään ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylös-
päin johtamisen hyvät puolet (Lehtovaara ym., valmisteilla), sillä ylhäältä alaspäin johde-
tuissa projekteissa tapahtuu jo nyt käytännössä paljon ruohonjuuritason suunnittelua ja im-
provisaatiota tiimien kesken (Hamzeh ym. 2012). Hajautetussa tahtituotannossa ehdotetaan
kumppaneiden mukaan ottamista Kalifornian mallista poiketen vasta alustavan tuotannon-
suunnittelun jälkeen. Ajoitus mahdollistaa tahtituotannon suunnittelun aloittamisen pääura-
koitsijavetoisesti jo ennen kuin tulevat kumppanit ovat tiedossa, mutta kumppaneiden osaa-
minen tuodaan prosessin myöhemmissä vaiheissa koordinoidusti osaksi työmaan yhteistä
tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta. (Lehtovaara ym., valmisteilla.)

Lehtovaara ym. (valmisteilla) jakavat hajautetun tahtituotannon kuuteen vaiheeseen (kuva
18). Ydintiimi vastaa vaiheista 1 ja 2, joissa kumppaneille luodaan raamit alustavien tuo-
tantojunien ja tahtialueiden muodossa (Lehtovaara ym., valmisteilla). Hajautetussa tahtituo-
tannossa pyritään säilyttämään selkeä johtajuus ja pääurakoitsijavetoinen tuotannonohjaus
(Lehtovaara ym., valmisteilla), mitä prosessin vakiointi edellyttää (Dlouhy ym. 2016). Ha-
jautetun tahtituotannon vaiheesta 3 alkaen työtehtävien yhteensovituksen keskiöön tuodaan
työntekijöiden edustajat, jotka sopivat työmaalla keskinäisesti asioita luonnostaan (Hamzeh
ym. 2012). Vaiheen 3 yhteensovitusta tehdään vaiheissa 1 ja 2 luoduissa raameissa (Lehto-
vaara ym., valmisteilla).
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Kuva 18 Hajautetun tahtituotannon malli Lehtovaara ym. (valmisteilla) mukaan

Hajautetun tahtituotannon lähestymistapa on integroitavissa muihin tahtituotantomalleihin.
Sekä Saksan (TPTC) että Kalifornian (TTP) mallissa on käytetty usein pitkähköä 4-5 päivän
tahtiaikaa (taulukko 2), jolloin eri työpaketteja voidaan yhdistää samaan vaunuun huoleh-
tien, että toisistaan riippuvien työvaiheiden järjestys pysyy oikeana. Tällöin samalla tahtialu-
eella voi olla saman tahtiajan sisällä useita eri urakoitsijoita. (Dlouhy ym. 2019, Frandson
2019.) Erona muihin malleihin hajautetulle tahtituotannolle on ominaista järjestäytynyt tii-
miajattelu, jossa vaunun työpakettien edustajat eli nokkamiehet suunnittelevat vaunun sisäi-
sen yhteensovituksen (Lehtovaara ym., valmisteilla). Tiimin jäsenet perehtyvät omiin työ-
tehtäviinsä sekä niiden välisiin riippuvuuksiin, edellytyksiin ja poistettaviin rajoitteisiin
(Lehtovaara ym., valmisteilla). Tiimi tuo tietonsa yhteisiin aikataulun suunnittelupalaverei-
hin (Lehtovaara ym., valmisteilla), joissa tehdään yhteensovitusta ja arvioidaan mahdollisten
mallitöiden ja testauksien (first run studies) tarpeellisuutta (Hamzeh ym. 2009). Tiimin jä-
senet osallistuvat tuotannonsuunnitteluprosessissa myös menetelmien, rajapintojen ja tuke-
vien toimintojen kuten logistiikan suunnitteluun (Lehtovaara ym., valmisteilla).

Hajautetun tahtituotannon vaiheet 4-6 ovat verrattavissa muiden tahtituotantomallien mu-
kaisiin tuotantojunan hienosäätöön, tahtituotannon käynnistämiseen sekä tuotannon ohjaa-
miseen. Hienosäädössä tuotantojuniin sisällytetään riittävät puskurit (Dlouhy ym. 2019)
sekä varmistetaan tahtituotannon yhteensovitus hankkeen muihin töihin (Schöttle & Nesen-
söhn 2019). Tahtituotannon sujuva käynnistäminen varmistetaan aloitusedellytysten kuten
logistiikan ja suunnitelmien tarkastamisella (Koskela 2000, Heinonen & Seppänen 2016).
Hajautetun tahtituotannon ohjauksen perusta on tiedon läpinäkyvyydessä ja nopeassa ongel-
manratkaisussa päivittäisen nokkamiesten välisen kommunikaation kautta. Tuotannonoh-
jauksen keskeisenä foorumina toimii viikoittainen aikataulun ohjauspalaveri, jossa tarkas-
tellaan vaunujen välisiä yhteensovitusasioita (Lehtovaara ym., valmisteilla).

3.7 Tahtituotannon käyttöönoton edellytykset korjausrakentami-
sessa

Tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen voidaan tarkastella vertailemalla tahti-
tuotannon edellytyksiä korjausrakentamisen erityispiirteisiin. Tahtituotannon edellytyksiin
liittyy myös tuotannon tukitoimintojen kuten logistiikan, hankinnan sekä suunnittelunoh-
jauksen järjestäminen.

•Tietojen kerääminen
•Alustava suunnittelu1

•Alustavien tuotantojunien suunnittelu2

•Tuotantojunien tarkempi suunnittelu yhdessä aliurakoitsijoiden ja
toimittajien kanssa3

•Tukevien toimintojen suunnittelu ja yhteensovitus tahtituotannon kanssa
•Tuotantojunien hienosäätö ja yhteensovitus4

•Tahtituotannon käynnistäminen5

•Tuotannonohjaus6
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Lähtötiedot
Tahtituotannon käyttöönoton kannalta Koskelan (2000, s. 188) aloitusedellytyksistä tulee
ensimmäisenä varmistaa luotettavat suunnitelmat ja muut lähtötiedot, jotka tarvitaan heti
tuotannonsuunnittelun käynnistyessä (Binninger ym. 2017a, Frandson ym. 2013). Korjaus-
rakentamiskohteessa lähtötietoihin sisältyy myös olemassa olevan rakennuksen olosuhteet
ja kunto sekä vanhojen piirustusten oikeellisuus, sillä rakennuksen nykytilan tuntemuksen
puute ilmenee haasteina suunnitelmien rakennettavuudessa ja mittojen oikeellisuudessa
(Kemmer 2018, Mitorpoulos & Howell 2002). Suunnitelmien keskeneräisyys voi johtua
myös asiakkaan tai rakentajan viivästyneet päätöksistä (Andersen & Fyhn 2019). Lähtötie-
tojen muuttuminen tai tarkentuminen johtaa työnaikaisiin muutoksiin toteutussuunnitel-
missa (Alhava ym. 2019, Aalto ym. 2017). Suunnitelmien keskeneräisyyttä pidetään yhtenä
tahtituotannon merkittävimmistä pullonkauloista (Lehtovaara ym. 2019b).

Suunnittelun ohjaus
Jotta suunnitteluprosessi on ohjattavissa tuotannon edellytysten mukaan, suunnittelunohjaus
tulee integroida tahtituotantoon (Lehtovaara ym. 2020a). Aikaisella päätöksellä käyttää tah-
tituotantoa voidaan varmistaa suunnitteluratkaisujen sopivuus tahtituotantoon (Lehtovaara
ym. 2019a). Toteutussuunnitelmat tulisi aikatauluttaa tahtialueiden ja vaunujen järjestyksen
mukaan mahdollisimman pieninä kokonaisuuksina (Uusitalo ym. 2019). Suunnittelunoh-
jaukseen sisältyy myös suunnitelmien rakennettavuuden tarkastaminen hyvissä ajoin ennen
töiden aloitusta (Lehtovaara ym. 2020a).

Hankintastrategia
Hankintatoimen yhteensovittamisesta tahtituotantoon voidaan hyötyä tahtiaikataulun opti-
moinnissa (Frandson ym. 2013, Lehtovaara ym. 2019a). Haastavien kohteiden aikataulutuk-
sessa erikoisurakoitsijoiden panos työmenekkien laskemiseen ja optimaalisten työjärjestys-
ten laatimiseen voi olla kriittinen aikataulusuunnitelman toteutettavuuden kannalta (Tom-
melein 2017). Mitä varhaisemmin aliurakoitsijoiden tietämystä voidaan hyödyntää, sitä tar-
kempi aikataulu on mahdollista laatia (Gardarsson ym. 2019). Aliurakoitsijoiden osaaminen
ei kuitenkaan aina ole etenkään KVR-muotoisessa rakentamisessa käytettävissä tuotannon-
suunnitteluvaiheessa, sillä hankinnat valmistuvat vaiheittain päällekkäisestä toteutussuun-
nittelusta ja rakentamisesta johtuen (Hossain & Chua 2014, Ruohomäki 2019). Kun aliura-
koitsija- ja materiaalitoimittajajoukko täydentyy rakentamisen aikana, riittävään perehdy-
tyksen ja koulutuksen (Ruohomäki 2019) tai yhteistoiminnalliseen suunnittelun (Frandson
ym. 2013) edellytykset eivät välttämättä täyty. Hankintojen viivästyminen voi siis välillisesti
heikentää aliurakoitsijoiden myönteistä asennetta sekä sitoutumista aikatauluun ja riittävän
resursointiin, mitä pidetään kriittisenä tekijänä projektin onnistumisessa (mm. Andersen &
Fyhn 2019, Gardarsson ym. 2019, Vatne & Drevland 2016).

Tuotannonsuunnitteluaika
Kun lähtötiedot ja tarvittavat osapuolet ovat koossa, tahtituotannon suunnitteluun tarvitaan
menetelmästä ja kohteen haastavuudesta riippuva riittävä tuotannonsuunnitteluaika. Tarkkaa
määritelmää suunnittelun aloittamisen ajoitukselle ei kirjallisuudesta löydy. Tahtituotannon
suunnittelu aloitetaan kuitenkin yleensä mahdollisimman aikaisin, vähintään useita viikkoja
ennen tuotannon aloittamista (Vatne & Drevland 2016, Tommelein 2017). Ylhäältä alaspäin
johdetut prosessit (mm. Binninger ym. 2017a) ovat nopeampia viedä läpi kuin sosiaaliset
prosessit (mm. Tommelein 2017). Tarvittavaan suunnitteluaikaan vaikuttaa myös suunnitte-
luryhmän osaaminen ja kokemus (Binninger ym. 2017b).
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Logistiikka
Oikea-aikaisten materiaalitoimitusten merkitys työtehtävien aloitusedellytyksenä korostuu
tahtituotannossa, sillä sen kautta voidaan parhaimmillaan lyhentää läpimenoaikaa (Heinonen
& Seppänen 2016) ja vähentää ulkoisten olosuhteiden aiheuttamia riskejä (Tetik ym. 2019).
Oikealla logistiikkaratkaisulla ohjataan tuotantoprosessia vahvistamalla tuotannon virtausta
oikeaan suuntaan (Tetik ym. 2019). Tahtituotannossa logistiikan johtamisessa pyritään toi-
mittamaan materiaalit työtilaan leanin mukaisen JIT-periaatteen (Just In Time) mukaan si-
ten, että toimitetut tuotteet asennetaan välittömästi paikalleen (Tommelein & Li 1999). JIT-
periaatetta voidaan toteuttaa rakennustyömaalla esimerkiksi siten, että jokaiseen työtilaan
toimitetaan välivarastossa koottu kaikki vaunussa tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet sisäl-
tävä paketti. Tällöin materiaalit eivät vie tilaa työmaalla. (Heinonen & Seppänen 2016.) Vä-
livaraston käyttäminen voi auttaa JIT-periaatteen noudattamisessa (Tetik ym. 2019, Dakhli
ym. 2019), sillä todelliset toimitusajat tehtaalta vaihtelevat usein suunnitellusta (Hamzeh
ym. 2007). Logistiikan järjestäminen voidaan ulkoistaa, mutta valmiudet ulkoistetun logis-
tiikan käyttämiseen toteutuvat käytännössä usein vasta sitten, kun tahtituotanto on omak-
suttu yrityksen tavaksi toimia (Lehtovaaran ym. 2020a).

Osaaminen
Vaikka tahtituotantoa on tutkittu jo lähes kahden vuosikymmenen ajan, käytännön toteutus
työmailla on edelleen kouluttautuneiden henkilöiden varassa eikä osaaminen siirry tehok-
kaasti koko organisaatioon (Gardarsson ym. 2019, Kujansuu ym. 2019, Lehtovaara ym.
2020a). Gardarssonin ym. (2019) mukaan tahtituotannon osaamisessa ja käytännöissä on
jopa yrityksen sisäistä vaihtelua, ja selkeät useita projekteja hyödyttävät ohjeistukset puut-
tuvat. Lehtovaara ym. (2020) ehdottavat, että tahtituotannon kypsyystaso on rinnastettavissa
työmaaorganisaation aiemman kokemuksen määrään tahtituotannosta, jolloin tahtituotanto
tulisi olla otettavissa käyttöön sopivin askelein systemaattisen muutoksen mahdollista-
miseksi. Tahtituotannon kehittäminen menestyksekkääksi tuotannonohjausjärjestelmäksi
vaatii myös aliurakoitsijoiden järjestelmällistä kouluttamista (Gardarsson ym. 2019). Käy-
täntöjen vahvistaminen on kuitenkin haasteellista rakennusalan rikkonaisen kulttuurin ja ali-
urakoitsijoiden kohdekohtaisen kilpailuttamisen vuoksi (Skinnarland & Yndesdal 2010),
sillä pääurakoitsijoilla ei ole luottamusta vieraiden aliurakoitsijoiden osaamiseen, ja ylhäältä
alaspäin johdetusta mallista luopuminen vaikuttaa riskiltä (Kujansuu ym. 2019).

3.8 Tahtituotannon käyttöönoton hyödyt korjausrakentamisessa

Tahtituotannon käyttöönoton rajoitteista huolimatta kirjallisuudesta löytyy runsaasti esi-
merkkejä tahtituotannon hyödyistä verrattuna perinteisiin tuotannonohjausmenetelmiin.
Tahtituotannon käyttöönoton suurimpana tavoitteena nousee yleensä esiin tuotannon läpi-
menoaikojen lyhentäminen ja tuottavuuden parantuminen (mm. Heinonen & Seppänen
2016, Binninger ym. 2018, Etges ym. 2018). Läpimenoaikojen lyhentymisestä perinteisiin
tuotannonohjausmenetelmiin verrattuna onkin runsaasti dokumentoitua tietoa (taulukko 2),
joten tuottavuuden kehittämistä ei voi sivuuttaa pääasiallisena motivaation lähteenä tahtituo-
tannon käyttöönottoon. Jos tahtituotannolla on mahdollista lyhentää läpimenoaikaa, sen seu-
raukset myös kustannusten madaltumiseen vaikuttavat ilmeisiltä (Tetik ym. 2019). Esimer-
kiksi Frandsonin (2019, s. 161) kolmesta raportoimasta tahtituotantoprojektista kahdessa ali-
tettiin budjetin mukaiset kustannukset. Tahtituotannon kustannussäästöjä arvioidessa tulee
kuitenkin huomioida mahdolliset lisäkustannukset tukitoimintojen kuten logistiikan (Heino-
nen & Seppänen 2016) ja suunnittelun (Uusitalo ym. 2019) integroimisesta tahtituotantoon.
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Kaikissa tahtituotannon pilottihankkeissa ei kuitenkaan ole saavutettu tavoiteltuja aikataulu-
ja kustannussäästöjä (mm. Gardarsson ym. 2019, Andersen & Fyhn 2019). Haasteellisimpia
tahtituotantoprojekteja ovat suurta vaihtelua sisältävät kohteet, joiden läpimenoajan lyhen-
tämisen seurauksena syntyy suuri määrä varatyökohteita tai muulla tavoin aikataulutettuja
alueita, joiden suunnittelu ja yhteensovitus vaatii resursseja (Seppänen 2014, Schöttle & Ne-
sensohn 2019). Alhava ym. (2019) kuitenkin osoittavat, että vaikka tahtituotantosuunnitel-
maa ei täysin noudatettaisi, läpinäkyvä aikataulun valvonta voi parantaa tuotannon hallitta-
vuutta. Tahtituotannon hyödyllisyyden perustelemiseksi tässä tutkimuksessa on siis tarkas-
teltava myös muita kuin läpimenoajan lyhenemiseen liittyviä argumentteja.

Työn aloitusedellytysten ja vaihtelun hallinta
Tahtituotannolla pyritään varmistamaan työvaiheen aloitusedellytykset työkohteella, jotta
tuotannon vaihtelu jää mahdollisimman pieneksi. Koskelan (2000, s. 188, suomennettu) mu-
kaan rakentamistehtävän edellytykset ovat suunnitelmat, materiaalit, resurssit, työkalut ja
koneet, vapaa työtila, edeltävät työvaiheet sekä ulkoiset olosuhteet. Tahtituotannon yhteis-
toiminnallisella suunnittelulla sekä lyhytsyklisellä ohjauksella varmistetaan edellytyksistä
resurssit, edeltävien työvaiheiden valmistuminen ja työtila (Haghsheno ym. 2016, Heinonen
& Seppänen 2016). Lisäksi tahtiaikataulu mahdollistaa tuotantoa tukevien virtauksien kuten
logistiikan ja toteutussuunnittelun tarkan suunnittelun ja ohjauksen (Lehtovaara ym. 2020,
Heinonen & Seppänen 2016, Tetik ym. 2019, Uusitalo ym. 2019). Tahtituotannon ohjauksen
ulkopuolisia varmistettavia asioita on siis ainoastaan ulkoiset olosuhteet kuten sää ja maail-
man tila, joihin voidaan vaikuttaa rajallisesti tuotannonohjausjärjestelmästä riippumatta
(Vrijhoef & Koskela 2005, Tetik ym. 2019).

Tahtituotannossa häiriöitä ja vaihtelua hallitaan kapasiteettipuskureilla ja erilaisilla ohjaus-
toimenpiteillä (mm. Dlouhy ym. 2019, Binninger ym. 2017b). Pienet poikkeamat saadaan
ratkaistua kapasiteettipuskureilla (Frandson 2019). Suurempien häiriöiden ilmentyessä tah-
tisuunnitelmaa voidaan muuttaa ennalta sovituilla tavoilla, jotta mahdollisimman sauma-
tonta työn ja sijainnin virtausta ei vaaranneta. Puskurivaunuja voidaan suunnitella tuotanto-
junien sisään tai loppuun, jos projektissa on tiedostettu riskejä esimerkiksi lähtötietojen
muuttumisen suhteen. (Binninger ym. 2017b, Dlouhy ym. 2019.) Lisäksi tahtituotannon vai-
heistaminen mahdollistaa tahtisuunnittelun eritahtisille työvaiheille (Dlouhy ym. 2018b) ku-
ten talotekniikka-asennuksille (Frandson 2019) ja korjausrakentamiselle ominaisille purku-
ja entisöintitöille (Kemmer 2018). Tahtituotannon suunnittelun ja ohjauksen yhteistoimin-
nallisuus lisää tuotantojärjestelmän joustavuutta, sillä sen kautta voidaan hyödyntää työnte-
kijätason tietoa ja tuoda häiriöt koko tiimin yhdessä ratkaistavaksi (Haghsheno ym. 2016,
Lehtovaara ym., valmisteilla).

Tuotannon ohjattavuus
Tahtituotantoon olennaisesti kuuluvalla päivittäisjohtamisella voidaan parantaa rakennus-
tuotannon ohjattavuutta, sillä nopeasyklinen aikataulun valvonta tuo poikkeamat esiin nope-
asti ja niihin voidaan löytää ratkaisut jopa ennakoivasti (Haghsheno ym. 2016). Tuotannon-
ohjauksen läpinäkyvyyden ja aliurakoitsijoiden tilannekuvan parantumisesta on raportoitu
pilottikohteista eri puolilla maailmaa (mm. Fiallo & Howell 2012, Linnik ym. 2013, Frand-
son & Tommelein 2014, Binninger ym. 2018). Alhavan ym. (2019) tapaustutkimuksessa
projektin onnistuminen ei ollut kiinni niinkään tahtituotannon onnistuneesta ohjauksesta
vaan tilannekuvan parantumisesta digitaalisen tahtituotannon ohjauksen ja kurinalaisen työ-
maan johtamisen kautta. Tahtituotannossa toteutuva reaaliaikainen seuranta mahdollistaa
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siis jopa epätoivoiseen tilanteeseen ajautuneen työmaan hallinnan (Alhava ym. 2019). Fa-
loughin ym. (2015) mukaan ennustettavasta ja selkeästä tahdista saatava hyöty aliurakoitsi-
jan itseohjautuvuudelle on niin merkittävä, että jopa pieni laskennallisen WIP:in eli kesken-
eräisen tai tekijää odottavan työn määrän kasvu voidaan sallia.

Sitoutuminen
Yhteistoiminnallisella tahtituotannolla voidaan parantaa aliurakoitsijoiden sitoutumista ai-
katauluun. Tahtituotannossa on eri osapuolien mukaan tuotannonsuunnitteluun ja -ohjauk-
seen ottamiseen useita eri tapoja, joita on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.5 (mm. Tom-
melein 2017, Binninger ym. 2018). Kumppaneiden osallistaminen aikataulusuunnitteluun
parantaa eri osapuolten sitoutumista yhdessä laadittuun aikatauluun (Kujansuu ym. 2019),
sillä yhteistoiminnallinen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus vahvistaa aliurakoitsijoiden omis-
tajuutta aikatauluun ja synnyttää velvollisuutta pysyä aikataulussa (Priven & Sacks 2016).
Yhteistoiminnallinen tahtituotanto voi parantaa työhyvinvointia sekä työn tehokkuutta, sillä
aktiivisen rajoitteiden poistamisen kautta työn aloitusedellytykset ovat kunnossa ja osapuol-
ten resurssisuunnittelu varmalla pohjalla (Gardarsson ym. 2019, Binninger ym. 2018). Pää-
urakoitsija voi edistää aliurakoitsijoiden sitoutumista myös takaamalla heille aikataulun mu-
kaiset vapaat työtilat omalla kustannusriskillään (Binninger ym. 2018), sillä urakoitsijoiden
sitouttaminen ennen rakennustöiden alkamista voi olla lisäkustannusten arvoista (Frandson
2019, s. 161). Aliurakoitsijoiden sivuuttaminen aikataulusuunnittelussa voi johtaa tyytymät-
tömyyteen ja haasteisiin tuotannonohjauksessa (Gardarsson ym. 2019).

Asiakastyytyväisyys ja korkea laatutaso
Käyttäjäyhteistyötä sisältävissä hankkeissa käyttäjän näkemyksien ja tarpeiden kuuntelemi-
nen on olennainen osa projektin onnistumista (Hanhijärvi & Kankainen 2003). Tahtituotanto
perustuu leanin mukaiseen parhaan mahdollisen arvon tuottamiseen asiakkaalle kohteen
ominaisen rytmin ja virtauksen löytämisen kautta (Dlouhy ym. 2016, Haghsheno ym. 2016,
Heinonen & Seppänen 2016). Parhaimmillaan optimaalisen tahdin löytyminen mahdollistaa
läpimenoajan lyhentymisen (Binninger ym. 2018, Etges ym. 2018), jolloin käyttäjä pääsee
muuttamaan takaisin tiloihinsa nopeammin.

Tahtituotannolla on mahdollista tavoitella asiakastyytyväisyyttä myös korkean loppulaadun
kautta. Tahtituotannossa tahtialueet valmistuvat porrastetulla aikataululla, mikä mahdollis-
taa lopputarkastusten tekemisen vaiheittain hyvissä ajoin ennen varsinaista luovutusta
(Dlouhy ym. 2016, Etges ym. 2018). Lisäksi asiakas voidaan pyytää tarkastamaan ensim-
mäinen tahtialue ennen kuin virheet toistetaan seuraavilla alueilla (Heinonen & Seppänen
2016). Eräässä kohteessa huomattiin laatuvirheiden vähentyneen aliurakoitsijoiden sitoutu-
misen myötä (Gardarsson ym. 2019), ja hyttisaneerauksissa raportoitiin jo vuonna 2015 pro-
jekteista, joissa ei ollut lainkaan laatuvirheitä luovutuksessa (Heinonen & Seppänen 2016).
Haasteeksi laadun kannalta voivat muodostua työvaiheet, jotka on ilmoitettu valmistuneiksi,
mutta todellisuudessa ovat kesken ja viimeistellään jälkityönä (Alhava ym. 2019). Olen-
naista korkean laadun tuottamisessa onkin, että työt tehdään kerralla hyvin, ettei tehtyä työtä
tarvitse tulla korjaamaan (Sacks ym. 2017) ja että kiinniottosuunnitelman mukaisten töiden
suunnittelu ja ohjaus on järjestelmällistä (Haghsheno ym. 2016).
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3.9 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Yhteenvedossa kootaan tahtituotannon kirjallisuuskatsauksesta löytyneet alustavat vastauk-
set tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymyksien vastauksia reflektoidaan myös luvun 2
korjausrakentamisen tuotantoprosessin ominaispiirteiden kautta.

Tutkimuskysymys 1: Miten tahtituotanto soveltuu korjausrakentamiseen?

Tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen voidaan arvioida tahtituotannon edelly-
tysten ja korjausrakentamisen erityispiirteiden ristiin vertailulla (taulukko 4). Vertailusta il-
menee, että tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen heikentää erityisesti korjaus-
rakentamisen lähtötietopuutteet, joita voidaan ennalta ehkäistä purkutöiden teettämisellä
erillisurakkana. Tutkimus on kuitenkin rajattu KVR-muotoisiin ja vastaaviin urakkamuotoi-
hin, joihin on sisällytetty purkutyöt sekä suunnittelunohjaus ja joissa ei ole kehitysvaihetta,
joka mahdollistaisi myös riittävän tuotannonsuunnitteluajan. Lisäksi KVR-urakkamuodossa
on tavallista, että suunnittelu ja toteutus limittyvät (Hanhijärvi & Kankainen 2003). Tutki-
muksessa tulee siis pyrkiä luomaan ratkaisu, joka on sovellettavissa korjausrakentamishank-
keisiin, joissa tahtituotannon edellytykset eivät täysimääräisesti toteudu lähtötietojen ja riit-
tävän tuotannonsuunnitteluajan osalta.

Korjausrakentamisen erityispiirteet Tahtituotannon edellytykset Tahtituotannon hyödyt
- Puutteelliset lähtötiedot ole-

massa olevasta rakennuk-
sesta, esim. rakenteiden to-
teutus ja kunto, mitat

- Suunnitelmien heikko raken-
nettavuus, koska ei ole tehty
koepurkuja ja tarkemittauksia
tai suunnittelijat eivät pääse
tutustumaan kohteeseen

- Lähtötiedot ja olosuhteet sel-
villä

- Toteutettava korjauslaajuus ja
menetelmät selvillä

- Hallittu vaihtelun huomioimi-
nen tuotannonsuunnittelussa
ja -ohjauksessa

- Eritahtisten töiden vaiheistus
- Ohjattavuus ja läpinäkyvyys

- Käyttäjän määrittämä toteu-
tusaika

- Käyttäjän tarpeiden ja toivei-
den huomioiminen

- Käyttäjästä johtuvat työnai-
kaiset muutokset

- Oikea-aikaiset käyttäjäpäätök-
set

- Asiakastyytyväisyyden paran-
taminen yhteistyön ja loppu-
laadun kautta

- Läpimenoajan lyhentäminen
- Ohjattavuus ja läpinäkyvyys

- Toteutussuunnittelun ja ra-
kentamisen limittyminen

- Lyhyt tuotannonsuunnittelu-
aika

- Riittävä tuotannonsuunnitte-
luaika

- Ajoissa tehdyt hankinnat
- Työmaatoimintaa tukeva lo-

gistiikka ja oikea-aikaiset ma-
teriaalitoimitukset

- Sitoutuminen

- Aloitusedellytysten ja tukitoi-
mintojen integroiminen tahti-
tuotantoon

- Ohjattavuus ja läpinäkyvyys
- Sitouttaminen

- Purkutyöt, rakenteiden tuenta
ja säilyttäminen erikoistyövai-
heita

- Mahdollinen suojelu

- Osaaminen - Osaamisen hyödyntäminen
- Sitouttaminen

Taulukko 4 Korjausrakentamisen erityispiirteiden ja tahtituotannon edellytyksien vertailu sekä tahti-
tuotannon käyttöönoton mahdolliset hyödyt

Tahtituotannon suunnittelun ja -ohjauksen tunnetuimmat lähestymistavat ovat saksalainen
TPTC (Dlouhy ym. 2016), kalifornialainen TTP (Frandson ym. 2013) sekä suomalainen hyt-
tisaneerauksen malli (Heinonen & Seppänen 2016), joka on ensisijaisesti sarjatyölähtöinen.
Näiden lisäksi tutkimuksessa on perehdytty Aalto-yliopistossa kehitteillä olevaan hajautetun
tahtituotannon malliin (Lehtovaara ym., valmisteilla), sillä yhteistoiminnallisuuden lisäämi-
seen tahtituotannossa tulee pyrkiä (Kujansuu ym. 2019, Gardarsson ym. 2019). Lähestymis-
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tapojen päävaiheet mukailevat toisiaan, mutta menetelmät eroavat toisistaan erityisesti suun-
nitteluvaiheessa yhteistoiminnallisissa käytännöissä sekä vaihtelun huomioimisessa
(Haghsheno ym. 2016, Frandson ym. 2013).

Prosessimallin pohjaksi kirjallisuuskatsauksesta valikoitui vakiointiin pohjautuva TPTC,
yhteistoiminnallinen TTP sekä hajautettu tahtituotanto, jossa pääurakoitsijavetoisuus yhdis-
tyy työntekijöiden osallistamiseen (taulukko 5). Mallit ovat kirjallisuuden perusteella moni-
puolisuutensa vuoksi sovellettavissa korjausrakentamiseen ja osittain myös integroitavissa
toisiinsa (Binninger ym. 2018, Tommelein 2017, Lehtovaara ym., valmisteilla). TPTC:ssä
ja TTP:ssä on lisäksi esitetty yksityiskohtaisia keinoja vaihtelun ja toistumattomien töiden
huomioimiseen tuotannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa (Frandson & Tommelein 2016,
Tommelein 2017, Dlouhy ym. 2018b), ja tahtituotannon hyötyjä, kuten läpinäkyvyyttä ja
selkeyttä on pystytty realisoimaan myös toistumattomien töiden tahtituotannossa (Binninger
ym. 2018, Frandson & Tommelein 2016). Hyttisaneerausmallin sovellettavuus korjausra-
kentamiseen on muita menetelmiä huonompi vähäisen toistumattomien ja vähän toistoa si-
sältävien töiden aikataulutuksen ja yhteensovituksen ohjeistuksen vuoksi (Heinonen & Sep-
pänen 2016).

ASKEL HAJAUTETTU TAHTITUOTANTO SAKSAN MALLI (TPTC) KALIFORNIAN MALLI (TTP)

TASO MAKROTASO

 1  Tietojen kerääminen Asiakkaan prioriteettien tunnistaminen  Tietojen kerääminen kumppaneilta

 Alustava suunnittelu Prosessin vakiointi

Toiminnallisen lohkojaon määrittely  Lohkojaon ja tahtiajan määrittely

TASO NORMITASO

2 Alustavien tuotantojunien suunnittelu - Jaa lohkot standarditilayksikköihin
- Määritä työpaketit tilayksiköittäin ja
laske työmäärät
- Määritä työvaiheiden työtehtävät
- Määritä tahtialue ja tahtiaika
- Tasaa tahtialueen työpaketit esim.
muuttamalla aikaa tai työryhmän ko-
koa
- Tasapainota työmäärät tahtivaunujen
kesken yhdistelemällä työpaketteja
- Tee edeltävät vaiheet jokaiselle loh-
kolle
- Valmistele tahtiaikataulu huomioon
ottaen asiakkaan asettamat välitavoit-
teet

Prosessin määrittely

3 Tuotantojunien tarkempi suunnittelu
yhdessä aliurakoitsijoiden ja toimitta-
jien kanssa

Yksittäisten työvaiheiden keston mää-
rittely

Tuotantojunan ja tukitoimintojen hie-
nosäätö

4 Tukevien toimintojen suunnittelu ja
yhteensovitus

Tuotantojunien hienosäätö ja yhteen-
sovitus

TASO MIKROTASO

5 Tahtituotannon käynnistäminen

6 Tuotannon ohjaus Tahtituotannon ohjaus  Tahtituotannon ohjaus

Vaunun työtehtävien yhteensovitus
yhteistoiminnallisesti

Vaunun työtehtävien yhteensovitus
yhteistoiminnallisesti

Taulukko 5 Prosessimallin laadintaan valittujen tahtituotantomallien prosessikuvaukset ja yhteensovi-
tus

Tahtituotannon ohjauksen keinot, kuten päivittäisjohtaminen, läpinäkyvä valvontatieto ja
ohjauspalavereissa tehtävät ohjaustoimenpiteet toimivat universaalisti kaikissa malleissa ja
parantavat tuotannon ennakoitavuutta sekä reagointinopeutta poikkeamiin (mm. Haghsheno
ym. 2016, Heinonen & Seppänen 2016, Binninger ym. 2018). Koska korjausrakentamisessa
on odotettavissa työnaikaisia muutoksia ja vaihtelua, on todennäköistä, että aikataulun oh-
jaustoimenpiteiden käyttäminen sekä kiinniottosuunnitelman laatiminen on tarpeellista
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(Kemmer 2018, Binninger ym. 2017b, Haghsheno ym. 2016). Sitoutumisen ylläpidossa on
huomioitava aikataulun muutosten kommunikointi ja yhteinen hyväksyminen (Frandson
2019). Tahtituotannon tarkkuutta ja vaunujen sisäistä yhteensovitusta voidaan parantaa
myös hajautetun tahtituotannon käytännöillä (Lehtovaara ym., valmisteilla).

Tutkimuskysymys 2: Miten purkutöiden ja sisävalmistusvaiheen rajapintaa hallitaan tah-
tituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa?

Korjausrakentamisessa on kaksi selkeää vaihetta: purkutyöt ja rakenteiden muutokset sekä
sisävalmistusvaihe (Ratu S-1231). Tuotannonsuunnittelussa tulee erottaa purkutyöt ja niihin
liittyvät rakennemuutokset ja vahvistukset selkeästi sisävalmistusvaiheesta ja puskuroida
vaiheet ajallisesti, jotta lisäpuruille ja tarvittaville toteutussuunnitelmien muutoksille on riit-
tävästi aikaa (Aalto ym. 2017). Purkutyövaihe on verrattavissa uudisrakentamisen runkovai-
heeseen, mikä tarkoittaa sitä, että sisävalmistusvaiheen tahtituotannon edellytykset on otet-
tava huomioon purkutöiden työnsuunnittelussa ja aikataulutuksessa (Lehtovaara ym. 2019a).
Sisävalmistusvaiheen tahtialuejako ja -järjestys, joka määräytyy asiakkaan tarpeiden mukai-
sen luovutusjärjestyksen mukaan (Heinonen & Seppänen 2016) määrittää siis myös purku-
töitä sisältävien alueiden ajoituksen ja järjestyksen. Tuotannon vaiheistamisen periaatteella
(Dlouhy ym. 2018b) purkutöissä voidaan käyttää sisävalmistusvaihetta pidempää tahtiaikaa
ja suurempaa tahtialuetta työn tehokkuuden ja pölynhallinnan optimoimiseksi.

Tutkimuskysymys 3: Miten työnaikaisia muutoksia hallitaan tahtituotannossa?

Korjausrakentamisen erityispiirteet, kuten erikoistyövaiheet ja työnaikaiset muutokset lisää-
vät rakennustuotannon virtausten vaihtelua korjausrakentamisessa (Kemmer 2018). Kor-
jausrakentamiselle tyypillisten muutostöiden ja haastavien olosuhteiden kautta syntyvään
vaihteluun löytyy tahtituotannosta joitakin ratkaisuja. Tahtituotannolle ominaisella kapasi-
teettipuskuroinnilla voidaan tasapainottaa rakennustuotannolle tyypillistä vaihtelua, kuten
vaihtelevaa työn tiheyttä, olosuhteiden muuttumista sekä pieniä keskeytyksiä etenkin pitkää
tahtiaikaa käytettäessä (Frandson 2019). Usean päivän tahtiaika mahdollistaa jopa päivän
mittaisen kapasiteettipuskurin (Frandson ym. 2015). Tahtituotantoa voidaan tasapainottaa
myös tilapuskureilla, joilla huomioidaan tuotannonsuunnittelussa suuret muutokset ja häi-
riöt. Tilapuskureita syntyy itsestään tuotantojunien portaittaisella aloittamisella. Tilapusku-
reita voidaan myös lisätä aikapuskuriksi tuotantojunan loppuun ja tarvittaessa vaunujen vä-
liin. (Dlouhy ym. 2019.)

Tahtiaikataulu ei ole staattinen suunnitelma, vaan se kehittyy jatkuvasti esimerkiksi vuokra-
laismuutosten vuoksi (Haghsheno ym. 2016, Hossain & Chua 2014), ja muutoksia tuotanto-
juniin voidaan tehdä erilaisia ohjaustoimenpiteillä myös ohjausvaiheessa (Binninger ym.
2017b). Muutosten johtamisessa on olennaista, että aikataulun päivitykset ovat läpinäkyviä
ja yhteistyössä sovittuja (Frandson 2019). Yhteistoiminnallinen tahtituotannon ohjaus sopii
hyvin korjausrakentamiseen, sillä sen kautta aliurakoitsijoiden mielipiteet muutosten vaiku-
tuksista tulevat kuulluiksi (Priven & Sacks 2016). Yhteistoiminnalliset tuotannonsuunnitte-
lun ja -ohjauksen periaatteet vähentävät jännitettä osapuolten väliltä ja parantavat luotta-
musta (Kujansuu ym. 2019).
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4 Diagnoosi ja ratkaisun luominen

Tutkimuksessa selvitettiin tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen. Tutkimuksen
ensimmäinen haastattelukierros on osa suunnittelututkimuksen vaiheita 2 ja 3, joissa pyri-
tään ymmärtämään vallitsevan ongelman ydin sekä luomaan käytännöllinen ratkaisu (Lukka
2013). Haastattelujen tavoitteena oli joko vahvistaa kirjallisuuskatsauksen tuloksia tai löytää
eroavaisuuksia kirjallisuudessa esiteltyjen menetelmien ja nykyisten käytäntöjen välillä.
Haastattelujen kautta oli mahdollista löytää myös uutta tietoa tahtituotannosta korjausraken-
tamisen viitekehyksessä.

4.1 Tutkimuskohteet ja -menetelmät

Kirjallisuuskatsauksen tuloksia täydennettiin haastattelemalla Suomessa toimivia korjausra-
kentamisen ammattilaisia. Haastatteluilla oli kaksi päätavoitetta: 1) selkeyttää nykyistä ti-
lannekuvaa tahtituotannon soveltamisesta korjausrakentamiseen ja kartoittaa käytössä olevia
käytäntöjä sekä 2) saada täydentäviä näkemyksiä korjausrakentamisen keskeisiltä aliurakoit-
sijoilta, joilla on kokemusta tahtituotannon käytöstä. Käytössä olevien korjausrakentamisen
tahtituotantomenetelmien kartoittamisella voidaan arvioida, onko kirjallisuudesta löydettyjä
korjausrakentamiseen sopivia menetelmiä omaksuttu Suomessa ja millaisia kokemuksia
niistä on saatu. Haastatteluilla on myös mahdollista löytää uutta tietoa käytössä olevista tah-
tituotantomenetelmistä.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joiden kysymykset vaihte-
livat joissakin tapauksissa haastateltavan taustasta riippuen (liite 1). Teemahaastattelu me-
netelmänä mahdollistaa moniulotteiset vastaukset ja polveilevan keskustelun, jossa haasta-
teltava henkilö luo merkityksiä. Keskustelua ohjataan kysymyksillä, mutta haastateltavalle
annetaan vapaus tuoda esiin hänen mielestään merkittäviä asioita. (Hirsjärvi & Hurme 2000.)
Haastatteluaineisto on kokoelma haastattelumuistiinpanoja, joihin tarvittaessa kysyttiin jäl-
kikäteen tarkennuksia. Haastatteluaineisto analysoitiin tutkimalla esimerkkikohdekohteiden
tahtituotantomenetelmiä sekä ristiin vertailemalla vastauksia. Haastatteluaineistosta etsittiin
yhtymäkohtia ja eroavaisuuksia vastauksissa sekä mahdollisia syitä näkemyseroille. Ana-
lyysissä oletettiin, että kaikki haastatellut ovat tasavertaisia korjausrakentamisen ammatti-
laisia kuitenkin huomioon ottaen heidän toimenkuvansa.

4.2 Haastatteluaineiston kuvaus

Haastatteluaineisto kerättiin haastattelemalla korjausrakentamista tekevien yritysten toimi-
henkilöitä sekä korjausrakentamisen tahtituotantoon erikoistuneita asiantuntijoita. Haastat-
teluita tehtiin yhteensä 10 kpl. Haastattelut kestivät 45-60 minuuttia. Haastateltavat olivat
korjausrakentamiseen erikoistuneita työpäälliköitä, työmaatoimihenkilöitä, johtajia ja kon-
sultteja, joiden työmailla tahtituotantoa oli käytetty tai suunniteltu käytettäväksi (taulukko
6). Nykyisten korjausrakentamisen tahtituotantomenetelmien kuvaamista varten haastatelta-
vien tiedoissa on esitetty myös kohde, jonka menetelmiä ja kokemuksia haastateltava esitteli
haastattelun aikana.
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Haastattelu Pvm Haastateltava Kohde Työnantaja
H1 7.10.2019 Vastaava työnjohtaja Toimistosaneeraus A Rakennusurakoitsija

H2 25.10.2019 Vastaava työnjohtaja ja
työmaainsinööri

Asuntokorjaus A Rakennusurakoitsija

H3 25.10.2019 Vastaava työnjohtaja
ja työnjohtaja

Asuntokorjaus B Rakennusurakoitsija

H4 29.11.2019 Vastaava työnjohtaja Hotellisaneeraus Rakennusurakoitsija

H5 11.12.2019 Tekninen johtaja Talotekniikkaurakoitsija

H6 10.1.2020 Työpäällikkö Toimistosaneeraus A
Asuntokorjaus A

Rakennusurakoitsija

H7 21.1.2020 Toimitusjohtaja Purku-urakoitsija

H8 3.1.2020 Osakas ja konsultti Konsulttialan yritys

H9 23.3.2020 Työpäällikkö Toimistosaneeraus B Rakennusurakoitsija

H10 27.3.2020 Työmaainsinööri Toimistosaneeraus B Rakennusurakoitsija

Taulukko 6 Luettelo diagnoosivaiheen haastatteluista

4.3 Haastattelujen tulokset

Haastattelujen tuloksissa on esitelty kaikkien haastattelujen vastauksia aihepiireittäin. Kes-
keiset tutkimuksen aihepiirit ovat kohdekohtaisten menetelmäkuvausten ja esiin nousseiden
suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen lisäksi tahtituotannon edellytykset korjausrakentamisessa
sekä purkutöiden vaikutukset tahtituotantoon. Lopuksi tuloksissa on koottu yhteen haastat-
teluissa esiin nousseet korjausrakentamisen tahtituotannon hyödyt ja haasteet.

4.3.1 Nykyiset menetelmät

Haastateltavat työskentelivät parhaillaan tai olivat olleet aikaisemmin mukana korjausraken-
tamisprojekteissa, joissa tahtituotantoa käytettiin tai oli suunniteltu käytettäväksi. Korjaus-
rakentamisen nykyisten tahtituotantokäytäntöjen kuvaamiseksi esitellään haastatteluissa
esiin nousseiden korjausrakentamiskohteiden tahtituotannon suunnittelun ja ohjauksen peri-
aatteet (taulukko 7). Yhteistä haastatteluaineiston esimerkkikohteille oli pääurakoitsijavetoi-
nen aikataulun suunnittelu (H1, H2, H3, H4, H6, H10) ja useissa kohteissa myös aliurakoit-
sijoiden työnjohdon tai nokkamiesten osallistaminen tarkentavassa suunnittelussa (H1, H2,
H4, H10). Päivittäisjohtamista ja keskustelevaa kulttuuria (H1, H4, H6) sekä läpinäkyvyyttä
ja tahtiaikataulun visualisuutta (H3, H4, H9, H10) pidettiin tärkeänä. Esimerkkikohteiden
tahtituotannon suunnittelu- ja ohjausmenetelmissä oli kuitenkin huomattavia eroja (taulukko
7), jotka selittyivät kohdekohtaisilla eroilla ja haastateltujen henkilöiden tahtituotantoon pe-
rehtyneisyyden tasolla.
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PROJEKTI URAKKAMUOTO TAHTIAIKA / TAHTIALUE MENETELMÄT

TOIMISTOSANEERAUS A
(H1, H6)

KOKONAISVASTUURA-
KENTAMINEN (KVR)

1-4 viikkoa / kokonainen
700 m2 kerros

Pääurakoitsijavetoinen yhteis-
toiminnallinen suunnittelu ja
ohjaus, LPS

TOIMISTOSANEERAUS B
(H9, H10)

PROJEKTINJOH-
TOURAKKA

Vaihteleva / n. 500 m2
lohko jaettu 1-3 alueeseen

Pääurakoitsija laati alustavan
aikataulun, joka annettiin kes-
keisille kumppaneille tarkastet-
tavaksi. Ohjaus viikoittaisissa
palavereissa

ASUNTOKORJAUS A
(H3, H6)

KIINTEÄHINTAINEN
KOKONAISURAKKA

Vaihteleva tai 4 päivää, lo-
pulta 5 päivää / rappukäy-
tävän kaikki asunnot

Pääurakoitsija laati alustavat
tuotantojunat, jotka annettiin
keskeisille kumppaneille tarkas-
tettavaksi

ASUNTOKORJAUS B
(H2)

KIINTEÄHINTAINEN
KOKONAISURAKKA

1 päivä / asunto Ylhäältä alaspäin pääurakoitsi-
jan toteuttama suunnittelu si-
säisen asiantuntijan johdolla

HOTELLISANEERAUS
(H4)

AVOIN URAKKAMALLI
TAVOITEBUDJETILLA

1 päivä / hotellihuone Ylhäältä alaspäin tehty suunnit-
telu pääurakoitsijan johdolla.
Tuotantojunat käytiin läpi kes-
keisten kumppaneiden kanssa.
Ohjaus päivittäisjohtamisen
kautta sekä sovelluksella

Taulukko 7 Yhteenveto haastatteluissa käsitellyistä esimerkkikohteista

Toimistosaneeraus A:ssa laadittiin yhteistyössä tilaajayrityksen sisäisen asiantuntijan ja
työmaaorganisaation kanssa yleisaikataulutasoinen tahtiaikataulu (kuva 19), jota täydennet-
tiin Last Plannerilla tehtävällä lookahead-työvaiheaikataululla. Työvaihesuunnittelua tehtiin
yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa. Työnjohtajat eivät tehneet LPS:n lisäksi erillistä viikko-
suunnittelua. Tahtialueena oli alkuperäisessä aikataulussa puolikas toimistokerros, jonka
pinta-ala oli noin 350 m2. Purku-urakoitsija ja talotekniikkaurakoitsija halusivat kuitenkin
tehdä koko kerroksen kerralla, minkä vuoksi tahtialue muutettiin kaikissa työvaiheissa koko
700 m2 kokoisen kerroksen käsittäväksi. Tahtiaikataulussa oli varattu talotekniikka-asennus-
ten tekemiselle yhteensä neljä viikkoa kerrosta kohti (kuva 19). (H1, H6.) Talotekniikkaura-
koitsijan oli tarkoitus laatia neljän tahdin sisäinen aikataulu itsenäisesti LPS:llä, mutta suun-
nittelussa ja toteutuksessa oli parantamisen varaa (H6). Viikon mittainen tahtiaika, pääura-
koitsijavetoinen mutta yhteistoiminnallinen tuotannonohjaus sekä talotekniikan vaiheistus
antoi viitteitä siitä, että kohteessa olisi hyödynnetty saksalaisen tahtituotantomallin periaat-
teita yhteistoiminnallisin käytännöin.

Kuva 19 Ote toimistosaneeraus A:n yleisaikataulutasoisesta tahtiaikataulusta

Toimistosaneeraus B:n tilaaja edellytti hankkeessa tahtituotannon pilotointia, ja työmaaor-
ganisaatio lähestyi tahtituotantoa kääntämällä työvaihetasoisen Tocomanilla tehdyn yleisai-
kataulun tahtiaikataulun muotoon (kuva 20). Tahtiaika oli vaihtelevan mittainen ja määrät
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tahtialueilla poikkesivat hiukan toisistaan. Tahtialueella työskenteli yksi urakoitsija kerral-
laan. Työmaainsinöörin mukaan tahtiaikatauluun oli viety noin 95 prosenttia kaikista työ-
vaiheista, ja jälkikäteen ajateltuna hän olisi poistanut osan ei-tahdistavista töistä aikataulun
selkeyttämiseksi. Lisäksi työmaalla oli aikataulun päivitysten yhteydessä arvioitu yhdessä
urakoitsijoiden kanssa mahdolliseksi tehdä samassa työtilassa yhtä aikaa useita eri työvai-
heita. (H10.)

Kuva 20 Toimistosaneeraus B:n työvaihetasoinen tahtiaikataulu

Asuntokorjaus A:ssa korjattiin 1950-luvulla rakennettua osittain suojeltua taloyhtiötä, jossa
oli yhteensä kuusi kolmikerroksista asuinrakennusta. Tahtiaikataulun laadinnasta vastasi
työmaainsinööri, joka yhdessä vastaavan työnjohtajan ja työpäällikön kanssa suunnitteli H3-
haastattelun aikaan tuotantojunia ensimmäiseen rakennukseen. Tahtialueeksi oli määritetty
yksi rappukäytävä asuntoineen, sillä rakennuksen raput olivat keskenään identtiset ja asun-
tojen määrä kohtuullinen. Tahtiaikataulua laadittiin keskeisten aliurakoitsijoiden kanssa lä-
pikäydyn lähes työvaihetasoisen janamuotoisen yleisaikataulun pohjalta. Tahtituotantoa
suunniteltiin käytettäväksi ainoastaan sisävalmistusvaiheessa, ja purkutöiden jälkeiset sisä-
valmistusvaihetta valmistelevat työt kuten reikäporaukset sisältyivät sisävalmistusta edeltä-
vään purkuaikatauluun. Kellarin työt oli päätetty jättää tahtituotannon ulkopuolelle. Projek-
tin toimihenkilöt suunnittelivat tahtiaikataulun hiomista lopulliseen muotoon aliurakoitsijoi-
den palautteen ja ensimmäisen rapun onnistumisten ja häiriöiden perusteella. (H3.)

Asuntokorjaus A:ssa ei ollut vielä tehty päätöstä, edetäänkö sisävalmistusvaiheen tahtituo-
tannossa toimistosaneeraus A:n tapaan tasamittaisella tahdilla vai toimistosaneeraus B:n pe-
riaattein vaihtelevan mittaisella tahtiajalla. Työpäälliköllä oli hyvä kokemus toimistosanee-
raus A:n tasamittaisesta tahtituotannosta, ja hänen mielestään usean urakoitsijan oli mahdol-
lista työskennellä samalla tahtialueella yhtä aikaa (H6). Työmaainsinöörin näkemyksen mu-
kaan tuotannon kokonaisvirtaus olisi ollut parempi vaihtelevan mittaisella tahtiajalla, jolloin
tahtialueella olisi yhtä aikaa vain yksi urakoitsija (kuva 21). Työmaaorganisaatio ei ollut
haastattelujen aikaan myöskään päättänyt, tarvitseeko tuotantojunien vaunujen työtehtävä-
tasoista sisältöä tarkentaa toimistosaneeraus A:n mallin mukaan Last Plannerilla tai muulla
viikkosuunnittelulla ohjausvaiheessa vai laaditaanko tahtiaikataulu työtehtävätasoiseksi,
jotta muita aikataulutyökaluja tarvita. (H3.) Työpäällikön näkemyksen mukaan ainakin 4-5
päivän tahdissa Last Planner on tarpeellinen päiväkohtaisten työtehtävien suunnitteluun
(H6). Haastattelun jälkeen kohteen toimihenkilöihin oltiin yhteydessä ja selvisi, että ensim-
mäisessä talossa tahtituotannon käyttöönotto jäi kesken muutostöiden vuoksi, mutta tahti-
tuotanto käynnistettiin seuraavassa rakennuksessa viikon tasamittaisella tahdilla. Tahtia no-
peammat työvaiheet, kuten mattoasennukset aikataulutettiin tahtituotannon työvaiheiden
kanssa limittäin oman tuotantotahtinsa mukaisesti.
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Kuva 21 Asuntokorjaus A:n tahtiaikataululuonnos vaihtelevan mittaisella tahtiajalla

Toimistosaneeraus B:lle (kuva 20) ja asuntokorjaus A:n alkuperäiselle versiolle (kuva 21)
yhteistä oli vaihteleva rytmi tahtiaikataulussa. Tahtiajan vaihtelevuus johtui siitä, että koh-
teissa oli muutettu huolellisesti laadittu työvaiheaikataulu tahtiaikatauluksi visuaalisen esi-
tysmuodon saavuttamiseksi, mutta osaamista tai tahtotilaa tasamittaisen tahdin käyttämiseen
ei vielä ollut. Kohteiden työmaainsinöörit pitivät visuaalista esitysmuotoa ja päivätasoista
seurattavuutta kuitenkin tasamittaista tahtia tärkeämpänä. Molemmissa kohteissa tuotanto-
junat oli tarkastettu yhdessä keskeisten aliurakoitsijoiden kanssa ennen tuotannon aloitusta,
mutta yhteisiä tahtituotannon suunnittelupalavereja ei ollut pidetty. Menetelmät eivät siis
perustuneet selkeästi mihinkään kirjallisuudessa esitetyistä tahtituotantomenetelmistä, mutta
haastattelujen mukaan pääurakoitsijavetoista yhteistoiminnallisuutta haluttiin hallitusti vah-
vistaa. (H2, H10.) Vaihtelevalla tahtiajalla vältytään osaoptimoinnin sivuuttamiselta koko-
naisoptimoinnilla, mutta menettely johtaa usein työn virtauksen katkeamiseen (kuva 21) tai
suuriin tilapuskureihin (kuva 20).

Myös asuntokorjaus B suoritettiin 1950-luvulla valmistuneessa suojellussa taloyhtiössä.
Asuntokorjaus B:n oli suunniteltu olevan asuntokorjauksen tahtituotantopilotti kohdeyrityk-
sessä, mutta tahtiaikataulun laatineen yrityksen sisäisen asiantuntijan ja työmaaorganisaa-
tion välillä ei vallinnut yhteisymmärrystä optimaalisesta aikataulutuksesta. Tahtiaikataulun
valmistuttua vastaava työnjohtaja löysi aikataulusta edelleen useita ristiriitoja mielestään
kohteeseen sopivaan tuotantosuunnitelmaan nähden, eikä tahtiaikataulua otettu työmaalla
käyttöön. Tahtiaikataulun keskeiset haasteet liittyivät nopeiden koko rapussa kerralla tehtä-
vien työvaiheiden kuten nousujohtojen, lattiatasoitusten ja keittiöasennusten esittämiseen
tahtiaikataulussa sekä haalauskustannusten merkittävään nousemiseen lyhyttä tahtiaikaa
käytettäessä. Lisäksi työmaaorganisaatio ei kokenut saavansa riittävää perehdytystä ja tukea
tahtituotannon käyttöön ottoon. Työmaan laatimassa janamuotoisessa yleisaikataulussa oli
kuitenkin havaittavissa tahtituotantomaista työvaiheiden rytmitystä ja työn virtausta, ja koh-
teen odotettiin valmistuvan etuajassa tilaajan antamaan aikatauluun verrattuna. (H2.)

Hotellisaneerauksessa aikataulun laadinta aloitettiin tarjousvaiheessa, jolloin työpäällikkö
laski alustavan yleisaikataulun hankkeelle. Tämän jälkeen vastaava työnjohtaja laati sisäval-
mistusvaiheen työvaihetasoisen tahtiaikataulun yhdessä työnjohtajien kanssa. Tahtiaikataulu
käytiin suunnitteluvaiheessa läpi nokkamiesten kanssa erillispalavereissa urakoitsija kerral-
laan. Tahtituotannon alkuvaiheessa tahtiaika oli toivottua tahtia pidempi, sillä vastaava työn-
johtaja koki häiriövarat alussa tarpeelliseksi. Ensimmäisten tahtialueiden valmistuttua tahti-
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aikataulu päivitettiin tehtyjen havaintojen perusteella, minkä jälkeen varsinainen sarjatuo-
tanto työpäivän mittaisella tahtiajalla aloitettiin. Haastateltavan mukaan aikaisemmissa tah-
tituotantokohteissa ensimmäisten tahtialueiden jälkeen vaunujen työvaiheiden PPC oli noin
98 %. Hotellisaneerauksessa tahtiajassa suoritettavaan työpakettiin eli vaunuun sisältyi usea
eri työvaihe, joka puolestaan sisälsi useita eri työtehtäviä. Käytännössä asentajat kävivät
useassa huoneessa tekemässä eri vaunujen työtehtäviä saman tahtiajan sisällä. (H4.)

Hotellisaneeraus ja asuntosaneeraus B pohjautuivat Saksan mallia enemmän hyttisanee-
raukseen, jossa prosessin vakiointi ja lyhyt tahtiaika ovat mahdollisia runsaan toistuvuuden
vuoksi. Olennainen ero hotellisaneerauksessa ja asuntosaneeraus A:ssa, jossa tahtituotantoa
ei saatu käynnistettyä oli työmaaorganisaation perehtyneisyys tahtituotantoon sekä aikatau-
lun optimoinnin taso (H2, H4). Hotellisaneerauksen työmaaorganisaatiolla oli aiempaa ko-
kemusta vastaavista tahtituotantokohteista. Hotellisaneeraus oli korjausrakentamisen tahti-
tuotannon edelläkävijä myös läpinäkyvän ja visuaalisen tahtituotannon ohjauksen osalta,
sillä ohjelmistopohjainen ajantasainen aikataulutieto oli saatavilla sekä työntekijöiden ti-
loissa näytöillä että kaikille avoimessa mobiilisovelluksessa. (H4.)

4.3.2 Tahtituotannon edellytykset

Haastatteluissa selvitettiin haastateltavien näkemyksiä tahtituotannon soveltuvuudesta kor-
jausrakentamiseen. Tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen voidaan tarkastella
hankekohtaisen riskianalyysin kautta, jossa huomioidaan tahtituotannon keskeiset edellytyk-
set (H9). Haastatteluaineistossa korostuivat seuraavat tahtituotannon edellytykset:

1. Suunnitelmat ja muut lähtötiedot (H1, H3, H4, H5, H6, H7, H9)
2. Hankintojen tekeminen riittävän ajoissa, jotta tahtituotannon edellytykset on viety

hankintasopimuksiin ja urakoitsijat ovat mukana tuotannonsuunnittelussa (H1, H2,
H3, H4, H6, H10)

3. Logistiikan suunnittelu ja käytäntöjen vieminen hankintasopimuksiin (H3, H4, H6)
4. Koko tuotantoketjun koulutus aliurakoitsijat ja toimittajat mukaan lukien (H1, H2,

H3, H9, H10)
5. Oman työmaaorganisaation sitoutuminen ja laadukkaat tuotannonohjauksen rutiinit

(H4, H6, H8)
6. Käytännön toteutus ja ohjelmistot (H3, H4, H10).

Edellytykset voidaan haastattelujen mukaan kuvata myös toimintaketjuna (kuva 22), jossa
seuraavaan vaiheeseen voidaan siirtyä täysipainoisesti vasta, kun edellisen kohdan mukaiset
edellytykset ovat täyttyneet (H10). Vaikka tahtituotannon edellytykset ovat haastattelujen
mukaan samat uudis- ja korjausrakentamisessa (H8), korjausrakentamisessa havaitaan uu-
disrakentamista enemmän poikkeamia joidenkin edellytysten kuten lähtötietojen suhteen
(H3, H5, H7, H10). Lähtötietojen saatavuus ja paikkansa pitävyys vaikuttaa esimerkiksi lä-
pimenoaikojen lyhentämistavoitteiden realistisuuteen (H6). Korjausrakentamisen tahtituo-
tannon edellytyksiin sisältyy siis myös vuokralaisen päätöksentekoaikataulun pitävyys (H1,
H6), suunnittelun ohjaaminen tahtituotannon ehdoilla (H1, H3, H6, H10) sekä tarvittava ket-
teryys päätöksenteossa (H5).
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Kuva 22 Tahtituotannon edellytysten ketju

Toteutussuunnittelun limittyminen rakentamisen kanssa oli myös haastattelujen mukaan
KVR-urakkamuodolle ominainen haaste, sillä rakennusurakoitsijan vastatessa toteutussuun-
nittelusta projektia on mahdollista nopeuttaa käynnistämällä tuotanto keskeneräisin suunni-
telmin. KVR-urakkamuodoissa on usein myös voimakkaampaa vuokralaisyhteistyötä ja ke-
hittämistä. Kiinteähintaisissa kokonaishintaurakoissa on tuotannon käynnistyessä yleensä
valmiimmat suunnitelmat. (H5, H6, H9.)

Haastateltavat toivat esiin huolensa kohdekohtaisen suunnittelun huomioimisen unohtumi-
sesta tahtituotantoa jalkauttamisessa, sillä tahtituotanto ei sovellu sellaisenaan kaikkiin tiloi-
hin tai korjauskohteisiin (H2, H9). Tahtituotannon todettiin sopivan parhaiten melko uusiin
1960-luvulla tai myöhemmin rakennettuihin asuntoihin ja toimitiloihin, sillä sitä vanhem-
pien rakennuksien rakenteiden kunnossa ja toteutuksessa on enemmän poikkeamia. Lisäksi
1800-luvun puolella ja 1900-luvun alussa valmistuneet rakennukset ovat usein kokonaan tai
osittain suojeltuja. Suojelun vuoksi rakennustöihin sisältyy paljon käsityötä ja erikoistyövai-
heita sekä yhteistyötä museoviraston kanssa, mikä voi vaikuttaa käytettäviin työmenetelmiin
ja aikataulutukseen. (H2, H3, H9, H10.) Korjausrakentamisen luonteen sekä kohdekohtais-
ten erityispiirteiden tulee siis olla keskiössä tahtituotannon käyttöönotossa.

Logistiikan suunnittelusta tahtituotannon edellytyksenä keskusteltiin lähes kaikissa haastat-
teluissa. Logistiikan ulkoistamisen tarvetta pidettiin kohdekohtaisena, mutta ”kaikki tai ei
mitään” -periaatteella hoidettavana asiana (H1, H2, H4, H6). Ammattilaisten keskittymistä
varsinaisiin rakennustöihin pidettiin hyvänä (H10). Haastattelujen mukaan urakat tulisi kil-
pailuttaa sekä sisältäen haalauksen että ilman haalaustyötä kustannustehokkaimman logis-
tiikkaratkaisun tunnistamiseksi (H1, H6) ja lisäksi verrata tukitoimintojen ulkoistamiseen
käytettävää rahamäärää läpimenoajan lyhentämisestä saavutettaviin kustannussäästöihin
(H4, H8).

Haastatteluissa esiin nousseissa projekteissa oli hyvin vaihtelevia logistiikkakäytäntöjä.
Asuntokorjauksissa määrät olivat asuntokohtaisesti niin pienet, ettei haalausryhmälle olisi
ollut työtä koko päiväksi kerrallaan edes päivän tahtiajalla (H2, H3). Toimistosaneeraus
A:ssa ulkopuolinen logistiikkayritys toimitti haalauskartalla pyydetyt materiaalit ja tarvik-
keet työtiloihin kahtena haalauspäivänä viikossa ja toimitti samalla jätteet ulos (H1, H6).
Toimistosaneeraus B:ssä siivous ja logistiikka oli ulkoistettu eri urakoitsijoille, mutta logis-
tiikkaurakoitsijoiden tietämystä rakentamisesta pidettiin heikkona (H9, H10). Hotellisanee-
rauksessa logistiikkaa operoi erillinen työryhmä, jota ohjattiin samalla aikataulusovelluk-
sella kuin aliurakoitsijoitakin (H4). Tavaroiden haalaukset työtiloihin sekä siivous ja jättei-
den haalaus voidaan tehdä myös ilta- tai viikonlopputyönä (H6).

Aliurakoitsijoiden sitoutumista aikatauluun ja yhteistyöhön pidettiin tärkeänä edellytyksenä
tahtituotannolle (H1, H3, H4, H10). Aliurakoitsijat suhtautuivatkin tahtituotantoon pääosin
positiivisesti (H1, H3, H4), ja heidän osallistumistaan tuotannonsuunnitteluun pidettiin tär-
keänä (H3, H4, H10). Tahtituotannon edellytykset ja resurssivaatimukset tuli käsitellä urak-

Suunnitelmat
Lähtötiedot

Hankinnat
Koulutus

Tuotannon-
suunnittelu Tuotannonohjaus
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kaneuvotteluissa ja urakkasopimuksissa, ja taloudelliset kannustimet paransivat sitoutumi-
sen tasoa (H1, H3, H4, H8). Talotekniikkaurakoitsijaa motivoi lisäksi aikainen vaikuttami-
nen suunnittelupäätöksiin (H5).

Myös rakennusurakoitsijan oman henkilöstön osaamisella ja asenteilla on merkitystä tahti-
tuotannon käyttöönotossa. Joissakin kohteissa etsittiin ratkaisujen sijaan syitä olla ottamatta
tahtituotantoa käyttöön (H2, H6) tai luovutettiin ennen tahtiaikataulun käyttöönottoa muista
syistä (H3). Työmaatoimihenkilöiden ensisijainen tavoite tahtituotannon käyttöönotossa oli
hallinnan parantuminen (H3, H6, H10), ja vasta sen jälkeen läpimenoajan lyhentäminen (H4,
H6). Tahtituotannon sisäistämiseen tarvitaan haastattelujen mukaan aikaa, työtä ja toistuvia
kokeiluja (H6, H8). Tahtituotannon suunnitteluun ja ohjaukseen tarvittiin vielä koulutusta
(H2, H3). Uusien käytäntöjen leviämisessä on hyötyä työmaaorganisaatioiden sopivasta
vaihtuvuudesta (H6), mutta yhdessä pysyvän organisaation nähtiin pystyvän kehittämään
tahtituotantoa tehokkaammin (H4, H8). Pitkään koossa pysyvässä työyhteisössä myös kes-
kinäinen luottamus paranee (H4, H6).

4.3.3 Purkutyöt tahtituotannossa

Korjausrakentamisessa työt aloitetaan vanhojen rakenteiden purkamisella. Purku-urakoitsi-
jan toimitusjohtaja piti purkutöiden aikataulutusta yleisesti haastavana. Tarkkojen työme-
nekkien määrittäminen on toisinaan vaikeaa jopa ammattilaiselle, sillä esimerkiksi laatoi-
tuksen kiinnityksen lujuus tai alusta saattaa vaihdella samassa rakennuksessa asuntokohtai-
sesti. (H7.) Haitta-ainepurut poikkeavat muiden työvaiheiden tuotantotahdista ja -järjestyk-
sestä, sillä osastoinnit ja asbestisiivoukset sulkevat työtilan muilta (H7, H8). Huolellisesti
tehdyt haitta-ainekartoitukset ja kuntotutkimukset sekä koepurut olivat merkityksellisiä pur-
kutöiden haasteiden ehkäisemisessä (H3, H7, H10). Tärkeää oli myös saada tarvittavat ti-
laaja- ja käyttäjäpäätökset riittävän ajoissa, ettei purku-urakoitsija joudu tarpeettomasti käyt-
tämään vaihtoehtoisia ja usein hankalampia toteutustapoja (H7). Purkutöiden haasteisiin liit-
tyivät myös vanhoissa rakennuksissa ilmenevät yllätykset (H3, H6, H9) ja lähtötietopoik-
keamista johtuvat puutteet suunnitelmien rakennettavuudessa (H9, H10).

Ratkaisuksi purkutöiden aikataulutuksen haasteisiin haastateltavat esittivät tahtialueiden yh-
distämistä suuremmiksi alueiksi ja tahtiajan pidentämistä purkuvaiheen ajaksi (H5, H8).
Sama ratkaisu toimii myös muihin ”likaisiin” työvaiheisiin kuten tasoitustöihin. Purku-ura-
koitsijalle purkualueen laajuudella ja purkuaikataululla ei ollut suurta merkitystä, sillä suu-
rella alueella ja suurilla resursseilla voidaan paikata häiriöherkkyyttä (H7). Tasaisella ryt-
millä voidaan selkeyttää myös purkutöiden tuotannonohjausta (H6, H7). Mitä suurempi alue
on purkutyön alla, sitä enemmän sekä pää- että purku-urakoitsijan työnjohtajalta vaaditaan
ammattitaitoa työn ohjauksessa (H7). Toimistosaneeraus A:ssa purku-urakoitsijalla oli aika-
taulun pitämisessä alkuun vaikeuksia, mutta aktiivisella urakoitsijan opastuksella ja ohjauk-
sella tahti alkoi pysyä suunnitellussa sisävalmistukseen verraten kolminkertaisessa tah-
tiajassa (H1, H6). Asuntosaneeraus A:ssa purkutyöt oli aikataulutettu rappukohtaisesti, mikä
palveli suunniteltua tahtituotantoa, mutta purkutöiden loppuun saattamisessa aikataulun mu-
kaan oli haasteita. Purkutyön ja sisävalmistusvaiheen väliin ei ollut suunniteltu puskurivau-
nua, joka olisi ollut tarpeen, sillä kohteessa havaittiin korjaamiselle tyypillisesti mittapoik-
keamia, tutkittua enemmän haitta-aineita ja muita haasteita vanhojen rakenteiden kanssa.
(H3.) Toimistosaneeraus B:ssä purkutyöt oli tehty ennen rakennusurakoitsijan urakan aloi-
tusta (H9, H10).
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Purkutöiden sisävalmistusvaihetta suurempi tahtialue ja pidempi tahtiaika voidaan järjestää
erillisellä ”0-tahdilla” tai ”esitahdilla”, joka tarkoittaa sisävalmistuksen tahtituotantoa val-
mistelevia töitä. ”0-tahdin” tärkein tehtävä on varmistaa sarjatyömäiset olosuhteet sisäval-
mistusvaiheelle.”0-tahdissa” käytetään sisävalmistuksen tahtialuetta laajempaa aluetta, esi-
merkiksi puolikasta tai kokonaista kerrosta. (H4, H8.) ”0-tahdin” aikataulun tulee haastatte-
lujen mukaan olla sisävalmistusvaiheen aikatauluun nähden joustavampi, sillä siihen sisäl-
lytetään kaikki muuttuvat ja suurta vaihtelua sisältävät työtehtävät, joille tyypilliset häiriöt
vaarantaisivat sisävalmistusvaiheen tahdin (H3, H4, H6). Purkutöiden lisäksi valmistelevilla
töillä tarkoitettiin esimerkiksi purkutöitä, haitta-ainepurkuja ja lattiatasoitustöitä (H4).

4.3.4 Tahtituotannon suunnittelu

Tahtituotannon suunnittelun haasteeksi korjausrakentamishankkeissa nimettiin toistuvien
töiden rooli tahtituotannossa. Haastatellun konsultin mukaan tahtituotanto sopi kaikenlaisiin
hankkeisiin yhtäläisesti, mutta tahtiajan ja -alueen määrittelyprosessit toimisto- ja asuntosa-
neerauksessa ovat erilaiset (H8). Asunto- ja hotellisaneerauksia pidettiin hyvin sopivina tah-
tituotantoon, sillä toistuvuutta oli helppo löytää (H4, H10). Asuntokorjauksissa tahtituotan-
non suunnittelu aloitetaan tyypillisesti jakamalla tahtialueet huoneistojen mukaan ja laske-
malla tahtiaika hankkeen läpimenoaikatavoitteen mukaan huoneiston tai rapun työmäärälle
optimaaliseksi. Tahtiajan pituus voi tällöin olla mitä vain tunneista useaan päivään. (H8.)
Tahtiaikaa lyhentämällä pystytään kuitenkin lyhentämään myös läpimenoaikaa (H4, H8).
Toimistoissa on luontevampaa valita ensin selkeän mittainen tahtiaika, kuten päivä tai viikko
ja jakaa sitten kerrosala suoritemäärien mukaan tahtiaikaan sopiviksi tahtialueiksi (H8). Pit-
kän tahtiajan etuina nähtiin mahdollisuus hallita häiriöistä aiheutuvaa vaihtelua kapasiteetti-
puskuroinnin kautta (H1, H10) sekä työtilojen käyttöasteen tehostaminen suunnittelemalla
yhtäaikaisia töitä tahtialueille (H6, H10). Lisäksi toimistosaneerauksissa on luontevaa jakaa
tahtialueet talotekniikan toiminta-alueiden mukaan (H5, H10).

Haastatteluissa ilmeni, että rakentajille rakennusteknisten töiden tahtiaikataulutus on melko
helppoa, mutta taloteknisten töiden tahdistaminen haastavaa johtuen kohdekohtaisista
eroista sekä vaihtelevasta osaamisesta (H1, H3, H6, H9). Taloteknisten töiden aikataulun
suunnittelua pidettiin erityisen haastavana silloin, kun talotekniikkaurakoitsija valittiin vasta
tuotannon alkaessa (H3, H5, H9). Talotekniikka-asennukset voidaan aikatauluttaa loogisesti
eteneväksi samaan tahtiin kuin muut työt, mikäli samassa työtilassa voi olla talo- ja raken-
nusteknisiä työvaiheita yhtä aikaa käynnissä (H8). Työn tehokkuuden varmistamiseksi on
kuitenkin huolehdittava, että asentajat tekevät kokonaisia työpäiviä ja että tuotannolla on
selkeä rytmi (H5). Jos rakennus- ja taloteknisten töiden yhteensovitus samaan tahtituotan-
toon heikentää tuottavuutta merkittävästi, voidaan talotekniset työt irrottaa omaksi eritah-
tiseksi vaiheekseen toimistosaneeraus A:n periaattein (H1, H6). Tällöin myös taloteknisissä
töissä voidaan käyttää sisävalmistusvaihetta suurempaa tahtialuetta ja -aikaa (H8).

Yhteistoiminnallisuuteen tahtiaikataulun laadinnassa suhtauduttiin positiivisesti vähintään-
kin kriittisten aliurakoitsijoiden kuten talotekniikkakumppanin osalta (H1, H3, H4, H10).
Mahdollisuuksiin ottaa aliurakoitsijoita mukaan tuotannonsuunnitteluun vaikutti kuitenkin
hankintojen ajoitus (H3, H5, H9). Työvaiheaikataulun tarkentaminen yhdessä aliurakoitsi-
joiden kanssa oli kuitenkin esimerkkikohteissa jo osa nykyisiä pääurakoitsijavetoisia toimin-
tatapoja (H1, H3, H10). LPS:n käyttöä työvaiheaikataulua tukevana työkaluna tarvittaessa
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kannatettiin (H1, H3, H6, H8). Nokkamiesten osallistamista aikataulun suunnitteluun ja oh-
jaukseen pidettiin tärkeänä (H1, H3, H4, H5, H10), mutta jotkut epäilivät nokkamiesten val-
miuksia osallistua tuotannonsuunnitteluun (H5) sekä heidän valtuuksiaan tehdä lupauksia
(H10).

4.3.5 Tahtituotannon ohjaus

Tahtituotannon käynnistämisessä on varauduttava siihen, että tuotannon tasaantuminen
suunniteltuun tahtiin kestää viikkoja (H4). Pidennetyllä tahtiajalla aloittaminen on lyhyttä
tahtiaikaa käytettäessä tai aloitusedellytyksien epävarmuustekijöitä sisältävissä kohteissa
suositeltavaa (H1, H4). Tahtiaikataulua joudutaan usein päivittämään ainakin ensimmäisen
tuotantojunan toteuman mukaan (H3, H4, H10). Lisäksi tahtituotannon ohjauksen haasteeksi
nimettiin työnaikaiset muutokset (H3, H4). Vuokralaismuutostöille sekä työvaiheiden hän-
nille, jotka eivät tahdista muita töitä tulee varata oma aikansa ja työryhmänsä (H1, H4).
Muutosten ja häiriöiden hallintaan voidaan käyttää myös tahtituotannon ohjaustoimenpiteitä
(H8). Toimistosaneeraus B:ssä tahtiaikataulua oli päivitetty työn aikana kolme kertaa ensin
muuttuneiden työsisältöjen vuoksi ja myöhemmin aikataulun nopeuttamiseksi yhteisesti so-
vitulla tavalla (H10). Hyvin laadittua suunnitelmaa voidaankin muuttaa helposti ja hallitusti
häiriötilanteessa (H4, H8).

Tahtituotannon ohjaaminen perustuu aikataulun läpinäkyvyyteen ja ymmärrettävyyteen (H1,
H3, H4, H6). Tahtiaikataulun visuaalista esitysmuotoa pidettiin hyvänä (H3, H10), ja lä-
pinäkyvyydestä pidettiin huolta kaikille avoimilla aikataulutulosteilla tai mobiilisovelluk-
sella (H1, H4). Yhteinen tahtiaikataulu, jossa työvaiheiden aloitus, lopetus ja riippuvuudet
ovat näkyvissä lisäsi sekä sosiaalista painetta että yhdessä tekemisen tunnetta, ja itseohjau-
tuvuus parani työmaan edetessä (H1, H4). Päivittäisjohtamista ja aktiivista keskustelua työn-
johdon ja nokkamiesten kesken pidetiin keskeisenä tahtituotannon ohjaamisessa, jotta poik-
keamat tulevat näkyviin ja niihin reagoidaan nopeasti (H1, H4, H8, H10). Tahtituotannon
ohjaus perustuu myös työtilojen vastaanottoon ja luovutukseen sekä niihin liittyvään laadun-
varmistukseen (H1, H9). Ensimmäisen tahtialueen toimiessa mallityönä kaikille on selvää,
mikä on tavoiteltu laatu ja ettei työvaiheita vastaanoteta muuten kuin mallityötä vastaavassa
kunnossa (H4). Parempi aikataulunpito tahtituotannon avulla johtaa haastattelujen mukaan
hallittuun ja luovutusvaiheeseen (H4, H9), jolla on erityisesti sähköasennusten kannalta
suuri vaikutus, sillä perinteisellä tuotannonohjauksella aikataulun myöhästyessä sähköura-
koitsijan työvaiheet kasaantuvat loppuun (H5).

4.3.6 Tahtituotannon hyödyt ja haasteet korjausrakentamisessa

Haastattelujen tulokset tahtituotannon käyttöönoton hyödyistä ja haasteista on lajiteltu tuo-
tannonsuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen liittyviin hyötyihin ja haasteisiin (taulukko 8).
Haastattelujen mukaan tahtituotannon haasteet korostuvat tuotannonsuunnitteluvaiheessa
edellytysten puuttumisen vuoksi. Tahtituotannon suunnitteluun tarvitaan riittävästi aikaa en-
nen töiden aloitusta sekä luotettavat lähtötiedot, jotka usein tarkentuvat vasta purkutöiden
edetessä ja aliurakointisopimusten syntyessä (H3, H4, H6, H9). Aikataulua joudutaan
yleensä korjaamaan purkutöiden edetessä ja työnsisällön tarkentuessa todellisuutta vastaa-
vaksi (H4, H9).
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HYÖDYT HAASTEET
Tuotannon-
suunnittelu

- Panostetaan tuotannonsuunnitte-
luun, jolloin mahdollisuus laatia pe-
rinteistä aikataulua tarkempi suun-
nitelma

- Yhteistyö urakoitsijoiden kesken ja
sitouttaminen prosessin kautta

- Läpinäkyvyys ja selkeys
- Läpimenoajan lyhentäminen
- Toistuvuuden hyödyntäminen
- Ammattiresurssien kohdistaminen

ammattitöihin

- Vaatii paljon ajatustyötä ja aikaa
- Puutteet lähtötiedoissa ja suunnitel-

missa
- Tahtiaikataulun laadinnan ja valvon-

nan työkalujen puuttuminen
- Taustatuen ja koulutuksen puuttumi-

nen
- Purkutöiden aikataulutus ja pusku-

rointi haasteellista
- Toistumattomien ja vaihtelua sisältä-

vien työvaiheiden aikataulutus haas-
teellista

Tuotannon-
ohjaus

- Visuaalinen esitysmuoto on kaik-
kien ymmärrettävissä

- Poikkeamat nousevat esiin nope-
ammin ja seurantatiedon keräämi-
nen helpottuu

- Aikataulun päivittäminen häiriöti-
lanteissa helppoa

- Selkeyttää viikkosuunnittelua
- Sosiaalinen paine ja ymmärrys riip-

puvuuksista
- Yhteistyö
- Korkea loppulaatu jatkuvan laadun-

varmistuksen kautta
- Loppuun kasautuvan kiireen ennal-

taehkäisy vaiheittain valmistuvien
alueiden kautta

- Työn tehokkuuden parantuminen
- Tasalaatuisuuden tavoitteleminen

- Lisä- ja muutostöiden hallinta
- Vuokralaispäätösten saaminen aika-

taulussa
- Yksittäisen työntekijän työsaavutus ja

sitoutumisen taso vaikuttaa
- Oppiminen vie aikaa
- Työvoiman vaihtuvuus esimerkiksi

sairastumisten vuoksi

Taulukko 8 Tahtituotannon hyödyt ja haasteet korjausrakentamisessa haastattelujen mukaan

Vastaavasti tahtituotannon hyödyt korjausrakentamisessa realisoituivat ohjausvaiheessa ai-
kataulutietoisuuden kasvamisen sekä aikataulun läpinäkyvyyden ja ymmärrettävyyden
kautta (H1, H3, H4, H6). Yhteistä usealle kohteelle oli myös läpimenoajan lyhentämistavoit-
teet tahtituotannon keinoin, vaikka se ei ollut aina ensisijainen tavoite tahtituotannon käyt-
töönotossa (H1, H3, H4, H9, H10). Toimistosaneeraus A:n läpimenoaikaa lyhennettiin tah-
tituotannolla alkuperäisestä 10 kuukaudesta kuuteen kuukauteen, ja jos vuokralaispäätökset
olisi saatu riittävän ajoissa, läpimenoaikaa olisi pystynyt lyhentämään enemmänkin (H6).
Toimistosaneeraus B:n tilaaja olisi toivonut läpimenoajan lyhentämistä tahtituotannon
kautta, mutta siihen ei käytetyin menetelmin pystytty (H10). Vaikka läpimenoajan lyhenty-
minen ei ole kohdetyyppiriippuvaista (H4, H6, H8), tahtituotannon aikataulusäästöt koros-
tuvat selkeää toistoa sisältävissä kohteissa (H1, H4). Läpimenoajan lyhentämisessä onnistu-
neet haastateltavat kertoivat, että aliurakoitsijat olivat ymmärtäneet tehokkuutensa nousevan
tahtituotannossa ja odottivat kustannussäästöjä (H1, H4, H5). Ehtona kustannushyötyjen rea-
lisoitumiselle oli molemminpuolinen sitoutuminen aikataulunpitoon (H4).

4.4 Haastattelujen tulosten yhteenveto

Haastatteluilla vahvistettiin kirjallisuuskatsauksen tuloksia korjausrakentamisen ammatti-
laisten haastatteluilla sekä kuvauksella korjausrakentamisen tahtituotannon nykytilanteesta
Suomessa. Haastattelujen tulosten yhteenveto on tehty tutkimuskysymysten ympärille tutki-
muksen tärkeiden kokonaisuuksien hahmottamiseksi.
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Tutkimuskysymys 1: Miten tahtituotanto soveltuu korjausrakentamiseen?

Haastattelujen kautta saatiin odotetusti käsitys korjausrakentamisen tahtituotannon nykyi-
sistä käytännöistä ja haasteista. Haastattelujen tulokset vahvistivat ja tarkensivat kappaleissa
3.7 ja 3.8 esiteltyjä kirjallisuuskatsauksen tuloksia tahtituotannon käyttöönoton hyödyistä ja
edellytyksistä. Haastatteluissa esiin nousseet tahtituotantoprojekteissa sovelletut menetelmät
ja kokemukset on koostettu taulukkoon 9, josta ilmenee, että nykyisten käytäntöjen hajonta
on melko suurta ja kokemukset vaihtelevia. Hajontaa selittää paitsi haastateltavien perehty-
neisyys tahtituotantoon myös kohdekohtaiset erot, jotka vaikuttavat jonkin verran tahtituo-
tannon edellytyksiin.

PROJEKTI TAHTIAIKA JA
-ALUE

MENETELMÄT KESKEISET
EDELLYTYKSET

KOKEMUKSET
JA HYÖDYT

TOIMISTO-
SANEERAUS A

1-4 viikkoa /
kokonainen
700 m2 kerros

Pääurakoitsijavetoinen
yhteistoiminnallinen
suunnittelu ja ohjaus,
LPS

Vuokralaispäätökset,
urakoitsijoiden sitoutu-
minen, motivoitunut
työmaaorganisaatio,
purku-urakoitsijan aika-
taulun ohjaaminen

Tahtituotannolla pystyt-
tiin lyhentämään läpi-
menoaikaa ja vahvista-
maan yhteistyötä, hyvä
kokemus

TOIMISTO-
SANEERAUS B

Vaihteleva,
seurattavuus 1
päivän tark-
kuudella / n.
500 m2 lohko
jaettu 1-3 alu-
eeseen

Pääurakoitsija laati alus-
tavan aikataulun, joka
annettiin keskeisille
kumppaneille tarkastet-
tavaksi. Ohjaus viikoit-
taisissa palavereissa

Tilaaja loi tärkeimmät
edellytykset, sillä purku-
työt oli tehty eri ura-
kassa, motivoitunut työ-
maaorganisaatio

Tahtituotanto sopi koh-
teeseen ja tuotantotah-
tia pystyttiin kiristä-
mään loppua kohti, por-
rastettu tilojen valmis-
tuminen onnistui

ASUNTO-
KORJAUS A

Vaihteleva tai
4 päivää,
lopulta 5 päi-
vää / rappu-
käytävän asun-
not

Pääurakoitsija laati alus-
tavat tuotantojunat,
jotka annettiin keskei-
sille kumppaneille tar-
kastettavaksi

Purkutöiden aikana pal-
jastuvat yllätykset ja
muutostyöt, museovi-
rasto, motivoitunut työ-
maaorganisaatio, koulu-
tus, osa hankinnoista
liian myöhäisiä

Muutostöistä johtuen
tahtituotantoa ei päästy
aloittamaan suunnitel-
lusti, mutta otettiin seu-
raavissa rakennuksissa
käyttöön

ASUNTO-
KORJAUS B

1 päivä /
asunto

Ylhäältä alaspäin pää-
urakoitsijan toteuttama
suunnittelu sisäisen asi-
antuntijan johdolla

Työmaaorganisaatiolla
ei ollut riittävää koulu-
tusta ja motivaatiota,
kohdekohtainen tahtiai-
kataulun räätälöinti
puutteellista

Tahtituotantoa ei otettu
käyttöön, sillä se ei vas-
tannut työmaaorgani-
saation käsitystä koh-
teeseen sopivasta tuo-
tantosuunnitelmasta

HOTELLI-
SANEERAUS

1 päivä / ho-
tellihuone

Ylhäältä alaspäin tehty
suunnittelu pääurakoit-
sijan johdolla. Tuotanto-
junat käytiin läpi kes-
keisten kumppaneiden
kanssa. Ohjaus päivit-
täisjohtamisen kautta
sekä sovelluksella

Motivoitunut ja osaava
työmaaorganisaatio, si-
toutuneet aliurakoitsi-
jat, toteutussuunnitel-
mat valmiit, valmistele-
vat työvaiheet tehty ai-
kataulussa

Tutkimuksen aikana
vielä kesken, mutta tah-
tituotanto sujunut tois-
taiseksi odotetusti

Taulukko 9 Yhteenveto haastatteluissa esiin nousseista esimerkkikohteista

Korjausrakentamista ei haastatteluaineiston perusteella pidetty tahtituotannon kannalta rat-
kaisevasti poikkeavana uudisrakentamisesta. Purkutyön aikana ilmenevien yllätysten ja
muutostöiden, liian myöhään saatavien vuokralaispäätösten sekä toteutussuunnitelmien al-
haisen valmiusasteen työmaan alkaessa nähtiin heikentävän tahtituotannon soveltuvuutta
korjausrakentamiseen (H3, H6, H9, H10). Toisaalta puutteelliset lähtötiedot ovat esteenä
huolelliselle tuotannonsuunnittelulle menetelmästä riippumatta. Lisäksi toteutussuunnitte-
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lun limittymistä rakentamisen kanssa pidettiin haasteena erityisesti KVR-muotoisissa ura-
koissa, joissa on usein paineita tuotantoprosessin nopeuttamiseen (H6). Tahtituotannolla on
kuitenkin pystytty lyhentämään läpimenoaikaa myös korjausrakentamisessa (H4, H6).

Toinen keskeinen tahtituotannon edellytys on haastattelujen perusteella aliurakoitsijoiden
sitouttaminen yhteistoiminnallisen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kautta. Aliurakoit-
sijoiden opettaminen ja sitouttaminen vaatii osaamista ja aikaa, mutta tuotannonsuunnittelu-
aika on usein lyhyt. Haastatteluissa todettiin myös, että kun aliurakoitsijat huomaavat pää-
sevänsä paremmille urakkahinnoille ja parempaan tuottavuuteen tahtituotantokohteissa,
urakkahinnat laskevat (H4) ja työn mielekkyys kasvaa (H1). Lisäksi tahtituotannon edelly-
tyksenä pidettiin hankinnan (H3, H6) ja logistiikan (H1, H4) integrointia tahtituotantoon
sekä koulutuksen, kokemuksen ja tietojen jakamisen kautta syntyvää osaamista (H4, H6,
H8).

Haastattelujen perusteella tutkimuskysymys 2 tarkentui käsittämään purkutöiden lisäksi
muut sisävalmistusta valmistelevat työvaiheet.

Tarkennettu tutkimuskysymys 2: Miten valmistelevien töiden ja sisävalmistusvaiheen ra-
japintaa hallitaan tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa?

Koska olemassa olevien rakenteiden vaatimia purkuaikoja ja haitta-aineiden todellista laa-
juutta ei välttämättä tiedetä ennen purkutöiden aloittamista, tulee purkutöihin ja niitä seuraa-
viin muutostöihin varata riittävästi lisäsuunnittelu- ja työaikaa (H6, H8, H9). Purkutyön ai-
kana ilmenevien poikkeamien ja muutostöiden hallintaan löydettiin haastatteluissa joitakin
työkaluja, kuten erillinen ”0-tahti”, joka koostuu sisävalmistusvaihetta valmistelevista töistä
(H4). Vaiheistuksen etuja on esimerkiksi se, että ”0-tahdin” tahtialue ja -aika voivat olla
merkittävästikin suuremmat kuin sisävalmistusvaiheessa (H4, H8). Haitta-ainepurkujen
määrä eri puolilla rakennusta vaikuttaa olennaisesti valmistelevien töiden tahdistamiseen ja
järjestykseen (H7, H8). Rajapinnan hallintaa voidaan parantaa myös valmistelevien töiden
ja sisävalmistusvaiheen välisellä riittävällä puskuroinnilla (H4, H9).

Haastattelujen perusteella tutkimuskysymyksessä 3 tarkennettiin työnaikaisten muutosten
käsittävän selkeänä esimerkkinä vuokralaistoiminnasta aiheutuvat muutokset.

Tarkennettu tutkimuskysymys 3: Miten työnaikaisia muutoksia kuten vuokralaismuutok-
sia voidaan hallita tahtituotannossa?

Olemassa olevaan rakennukseen liittyvien lähtötietopuutteiden ohella käyttäjäyhteistyöhön
liittyvää epävarmuutta pidettiin olennaisena tekijänä tahtituotannon soveltamismahdolli-
suuksissa. Vuokralaisyhteistyötä sisältävissä kohteissa vuokralaispäätösaikataulun mukai-
sella lähtötietojen saamisella on suuri rooli aikataulujohtamisen onnistumisessa (H6), ja run-
saat muutokset aiheuttavat haasteita tahtituotannon ohjaukseen (H4). Haastattelujen mukaan
työnaikaiset muutoksien hallitsemiseen voidaan käyttää tahtituotannon ohjaustoimenpiteitä
(H8). Haastateltavat esittivät myös, että muutostyöt voidaan tehdä jälkityönä tahtituotannon
ulkopuolella erillisellä työryhmällä (H1, H4).
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4.5 Pohdinta

Pohdinnassa kerättyä haastatteluaineistoa verrataan kirjallisuuskatsaukseen tavoitteena löy-
tää yhtymäkohtia ja selvittää tahtituotannon soveltuvuutta suomalaiseen korjausrakentami-
seen. Vertailun painopisteet ovat vallitsevissa käytännöissä ja korjausrakentamisen tahtituo-
tannon edellytyksissä, joiden keskiössä on haastattelujen mukaan korjausrakentamisen ja
kohdekohtaisten erityispiirteiden huomioiminen (kuva 23). Prosessimallilla tulee pyrkiä
yleispätevään kohdetyypistä riippumattomaan korjausrakentamisen ohjeistukseen, joka on
riittävän joustava, jotta sitä voidaan soveltaa erilaisiin kohteisiin. Prosessimallin myötä syn-
tyvän ohjeistuksen myötä tahtituotantokokeilujen toistaminen helpottuu (Gardarsson ym.
2019), ja käytännöt kehittyvät jatkuvan harjoittelun myötä (H4, H8). Haastatteluaineiston
perusteella tahtituotannon prosessimallilla voidaan vahvistaa olemassa olevia hyviä tuotan-
nonohjauksen käytäntöjä, jotta se on helposti omaksuttava (H1, H9). Lisäksi haastattelujen
tulokset vahvistivat kirjallisuuskatsauksen tuloksia tuotannon hallittavuuden parantumisesta
tuotannonohjauksen rytmityksellä ja visualisoinnilla (Haghsheno ym. 2016, H1, H4, H9)
sekä yhteistoiminnallisten toimintatapojen käyttöönotolla (Kujansuu ym. 2019, H1).

Kuva 23 Nykyisten hyvien toimintatapojen vahvistaminen tahtituotannon rytmityksellä ja visuaalisin
esitystavoin korjausrakentamisen ymmärtäminen keskiössä.

Prosessimallin laadinnan näkökulmasta on keskeistä analysoida korjausrakentamisessa käy-
tössä olevien tahtituotantomenetelmien ja niistä saatujen hyötyjen lisäksi tahtituotannon
edellytyksien asettamia lähtökohtia. Haastatteluaineiston mukaiset edellytykset tahtituotan-
non soveltamiseen vastasivat ja tarkensivat kirjallisuuskatsauksen tuloksia. Yhteenveto kor-
jausrakentamisen tahtituotannon edellytyksistä haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen mu-
kaan on esitetty kuvassa 24. Prosessimallissa on tärkeää ratkaista korjausrakentamisen tah-
tituotannon edellytysten rooli tahtituotannon käyttöönotossa. Voidaanko tahtituotannolla pa-
rantaa edellytysten toteutumista? Toisaalta voiko tahtituotanto sopia myös hankkeeseen,
jossa kaikki tahtituotannon edellytykset eivät täyty?

Korjausrakenta-
misen luonteen ja

kohteen
erityispiirteiden
ymmärtäminen

Yhteis-
toiminnallisuus

Ohjattavuuden
parantaminen

rytmillä ja
visualisoinnilla

Edellytysten
varmistaminen

Jatkuva
harjoittelu
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Kuva 24 Tahtituotannon edellytysten yhteenveto kirjallisuudesta ja haastatteluista

1. Lähtötiedot tuotannonsuunnitteluun
Sekä kirjallisuuden että haastattelujen mukaan lähtötietojen puutteellisuus ja työnaikaiset
muutokset ovat tahtituotannon merkityksellisimmät haasteet, sillä ne aiheuttavat aloitusedel-
lytyksien puuttumisen kautta suurta vaihtelua tuotantoon (Aalto ym. 2017, Kemmer 2018,
H3, H4, H6, H9). Korjausrakentamishankkeille on tyypillistä, että lähtötiedot tarkentuvat
rakentamisen aloituksen jälkeen, sillä kattavia kunto- ja haitta-ainekartoituksia ei usein pys-
tytä toteuttamaan (Kemmer 2018, Quah 1992). Lähtötiedot voivat täydentyä myös käyttäjän
tekemien päätösten myötä (Aapaoja ym. 2013, H6). Koska lähtötietojen epätarkkuus aiheut-
taa haasteita tuotannonsuunnitteluun menetelmästä riippumatta, ei sitä voida pitää ehdotto-
mana esteenä tahtituotannon käyttöönotolle.

Lähtötietojen tarkentuminen rakentamisen aikana sekä käyttäjän määrittämästä aikataulusta
syntyvät aikataulun nopeuttamispaineet (Aalto ym. 2017) johtavat usein toteutussuunnitte-
lun limittymiseen rakentamisen kanssa (H6). Lähtötietojen vaiheittaisen täydentymisen
haaste tahtituotannossa voidaan ratkaista hyväksymällä tahtiaikataulun epätarkkuus tuotan-
nonsuunnittelussa ja töitä aloittaessa sekä suunnitelman tarkentuminen töiden edetessä. Vai-
heittain etenevä tuotannonsuunnittelu esimerkiksi hajautetun tahtituotannon periaattein
(Lehtovaara ym. B, tarkastuksessa) mahdollistaa lähtötietojen ja tahtiaikataulun tarkkuusta-
son kehittymisen.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan yksi ratkaisu eritahtisten ja erilaista vaihtelua sisältävien työ-
vaiheiden yhteensovittamiseen on tahtituotannon vaiheistus eri tahtiajalla- ja alueella suun-
niteltaviin alueisiin (Dlouhy ym. 2018b). Vaiheistusperiaate vahvistettiin haastatteluissa
käytännön kokemuksilla (H1, H4, H6). Vaiheistuksen mahdollisuudet tuovat korjausraken-
tamisen tahtituotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen merkittävästi lisää potentiaalia kohde-
tyypistä ja osittain jopa edellytysten, kuten oikea-aikaisten päätösten toteutumisesta riippu-
matta. Vaiheistuksella yhdessä riittävän puskuroinnin kanssa pystytään varautumaan sekä
muuttuviin lähtötietoihin että korjausrakentamisen erikoistyövaiheisiin. Vaihtelua voidaan

•Rakenteet, mitat ja olosuhteet paljastuvat purkutöiden yhteydessä
•Tilaajan, käyttäjän ja museoviraston päätösten oikea-aikaisuus
•Toteutussuunnittelun ajoitus sekä suunnitelmien rakennettavuus ja yhteensovitus
•Erikoistyövaiheiden ja muutosten aiheuttama vaihtelu tuotantoon

1. Lähtötiedot
tuotannon-

suunnitteluun

•Kumppaneiden sitouttaminen yhteistoiminnallisten toimintatapojen kautta
•Sopimustekniikka saattaa aiheuttaa hajaannusta
•Pääurakoitsijan organisaation asenteiden muuttaminen koulutuksen ja kokemuksen kautta

2. Sitoutuminen

•Avainhenkilöiden osaamisesta koko henkilöstön kouluttamiseen
•Tahtituotanto opitaan tekemällä – useita pilottikohteita ja toistoa tarvitaan
•Kumppaneiden kouluttaminen
•Olemassa olevia hyviä käytäntöjä vahvistaen

3. Osaaminen

•Tahtituotannon edellytysten vieminen hankintasopimuksiin
•Hankintasopimusten tekeminen riittävän ajoissa
•Logistiikkakäytäntöjen suunnittelu, resursointi ja hankintasopimuksiin kirjaaminen
•Suunnittelun ohjaaminen tahtituotannon prioriteettien ja eräkoon mukaan

4.
Tukitoimintojen
integroiminen
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hallita myös Saksan mallissa kehitetyillä ohjaustoimenpiteillä (Binninger ym. 2017b) ja ka-
pasiteetti- ja tilapuskuroinnilla (Dlouhy ym. 2019).

2. Sitoutuminen
Kaikkien osapuolten sitoutumista pidetään keskeisenä edellytyksenä tahtituotannolle (mm.
Gardarsson ym. 2019, Kujansuu ym. 2019, H1, H4). Työmaaorganisaation ja urakoitsijoiden
sitoutuminen tapahtuu koulutuksen ja osallistamisen kautta (Kujansuu ym. 2019, H1, H2).
Prosessimallilla tulee pyrkiä mahdollisimman läpileikkaavaan yhteistoiminnallisuuteen
edellytyksistä riippuen. Yhteistoiminnallisen tuotannonsuunnittelun pioneerimalli TTP poh-
jautuu siihen, että toteutussuunnitelmat ovat valmiit ja keskeiset urakoitsijat valittu tuotan-
nonsuunnittelua aloittaessa (Frandson & Tommelein 2014). Näin ei kuitenkaan käytännössä
monissa korjausrakentamiskohteissa ole (H2, H3, H5, H6). Hajautettu tahtituotanto, Saksan
malli sekä hyttisaneeraus mahdollistavat urakoitsijoiden liittymisen yhteistoiminnalliseen
suunnitteluun ja ohjaukseen myöhemmissä vaiheissa.

3. Osaaminen
Haastattelut tukivat Gardarsson ym. (2019) tuloksia siitä, että tahtituotannon osaamisessa on
vielä suurta vaihtelua. Riittävä perehtyneisyyden taso on kirjallisuuden ja haastattelujen mu-
kaan saavutettavissa ainoastaan koulutuksen, karttuvan kokemuksen ja selkeiden ohjeistus-
ten myötä (mm. Hamzeh ym. 2008, Gardarsson ym. 2019, Lehtovaara ym. 2020b). Tästä
syystä prosessimallilla pyritään luomaan korjausrakentamisen tahtituotannolle mahdollisim-
man yksinkertainen ja helposti lähestyttävä ohjeistus, jolla voidaan madaltaa kynnystä tah-
tituotannon käyttöönotolle ja joka on toistettavissa useissa kohteissa. Lähestyttävyyden var-
mistamiseksi prosessimallin tulee perustua jo olemassa oleviin tuotannonohjauksen rutiinei-
hin, joihin tahtituotanto tuo selkeyttä rytmin kautta.

4. Tukitoimintojen integrointi tahtituotantoon
Yksi tahtituotannon keskeisimmistä tukitoiminnoista on hankkeen hankintastrategia, jossa
otetaan huomioon tahtituotannon edellytykset niin priorisoinnin kuin urakkarajojen ja -sisäl-
töjen osalta. Lisäksi yhteistoiminnallisten toimintatapojen käyttöönotto riippuu hankintojen
ajoituksesta. Jos hankinnat tehdään hyvissä ajoin, urakoitsijoiden ja toimittajien panos suun-
nitteluun saadaan käyttöön heti tuotannonsuunnittelun alusta lähtien (Tommelein 2017).
Haastattelujen mukaan vähintään talotekniikkaurakoitsijan mahdollisimman aikainen osal-
listuminen suunnitteluun on tärkeää (H3, H5). Kun hankinnat käytännössä valmistuvat por-
rastaen, osallistaminen tarkentavasta suunnittelusta tai tuotannonohjauksesta alkaen on ta-
vallisempaa (H3, H4, H10). Prosessimallissa tulee siis huomioida mahdollisuus suunnitella
tai jopa käynnistää tuotanto ilman kaikkien keskeisten kumppanien osallistamista aikataulun
suunnitteluun. Hankintasopimuksia tehdessä tulee olla selvillä lisäksi kohteen logistiikka-
käytännöt sekä mahdollisen logistiikkakumppanin rooli hankkeessa (H1).

Edellä mainittujen ohella yksi olennainen tahtituotantoa tukeva elementti on suunnittelun
ohjaus, jonka tulisi erityisesti tuotannon ja suunnittelun limittyessä tukea tuotantoa oikea-
aikaisten toteutussuunnitelmien muodossa. Käytännössä suunnitelmat tulisi aikatauluttaa
tahtialueiden ja vaunujen järjestyksen mukaan ja ohjata suunnittelijoita huomioimaan suun-
nitelman käyttötarkoituksen mukainen tarkkuustaso (Uusitalo ym. 2019). Lisäksi suunnitel-
mien rakennettavuus tulee tarkastaa ennen töiden aloitusta (Lehtovaara ym. 2020a).
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4.6 Prosessimallin laadinta

Haastattelujen ja kirjallisuuden yhteenvedon perusteella prosessimallin vakioinnin perus-
taksi valittiin selkeytensä ja vaiheistusperiaatteidensa vuoksi Saksan malli. Saksalainen me-
netelmä käsittää myös laskennallisen ohjeistuksen tuotannonsuunnitteluun (Dlouhy ym.
2016, Binninger ym. 2017a). Käytännössä työmaatoimihenkilöillä ei kuitenkaan välttämättä
ole edellytyksiä ottaa laskennallisia prosesseja käyttöön (Gardarsson ym. 2019, Salerto
2019, H2, H3). Lisäksi keskeisten kumppanien sitouttaminen edellyttää yhteistoiminnalli-
suutta myös tuotannonsuunnittelussa (Kujansuu ym. 2019). Saksan mallia on siis tuettava
yhteistoiminnallisilla toimintatavoilla (Binninger ym. 2018). Puutteellisten edellytysten
kohteissa kumppaneiden mukaan ottaminen prosessin alusta saakka Kalifornian mallin mu-
kaan (Tommelein 2017) voi olla haastavaa, sillä lähtötiedot ja resurssit tarkentuvat tuotan-
nonsuunnittelun aikana (H3, H6). Hajautetussa tahtituotannossa tietojen kerääminen ja alus-
tava suunnittelu tapahtuu pääurakoitsijan toimesta, minkä jälkeen kumppaneita osallistetaan
tuotannonsuunnitteluprosessiin pääurakoitsijavetoisesti (Lehtovaara ym., valmisteilla). Ha-
jautetun tahtituotannon malli sopii myös vallitsevaan käytäntöön ottaa urakoitsijat mukaan
suunnitteluun alustavan suunnittelun jälkeen (H3, H4, H10). Saksan ja hajautetun tahtituo-
tannon mallit yhdessä muodostavat kokonaisuuden, joka on joustava, monikäyttöinen ja yh-
teistoiminnallinen, mutta kuitenkin helposti omaksuttava ja järjestelmällinen.

Saksan mallin tuotannonsuunnittelu- ja ohjaus käsitetään kolmitasoisena järjestelmänä (kuva
25), jossa jako päävaiheisiin välitavoitteineen kuvataan makrotasolla (Dlouhy ym. 2016).

Kuva 25 Saksan mallin kolme tasoa (Dlouhy ym. 2018a, mukailtu)

Korjausrakentamisen tahtituotannon prosessimallissa rakennustuotanto jaetaan kolmeen
päävaiheeseen, sillä vaiheistuksella voidaan ottaa huomioon eritahtiset ja -suuntaiset työvai-
heet (Dlouhy ym. 2018b). Makrotasokuvauksen välitavoitteet edustavat prosessimallissa eri
päävaiheiden rajapintoja (Dlouhy ym. 2016). Korjausrakentamisen merkittävin erikoistyö-
vaihe on purkaminen, johon myös suurimmat korjausrakentamisen yllätykset yleensä liitty-
vät (Aalto ym. 2017). Purkutöiden ja muiden valmistelevien töiden eriyttäminen omaksi ko-
konaisuudekseen mahdollistaa sisävalmistusvaiheen sarjatyömäisen tuotannon (Dlouhy et a.
2018b, H4, H8, H10). Korjausrakentamisprojektin päävaiheet ovat siis seuraavat:

1. Valmistelevat työt
2. Sisävalmistusvaihe
3. Luovutusvaihe.
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Saksalaisella prosessien standardointiin perustuvalla mallilla (kuva 25) toteutettava projek-
tin vaiheiden vakiointi luo selkeät välitavoitteet korjaushankkeelle eri vaiheiden työvai-
hesisällöstä riippumatta. Tuotantoprosessin kolmeen osana jakamisella voidaan arvioida,
milloin kunkin alueen sisävalmistus- tai luovutusvaiheen työt tulee aloittaa, jotta asiakaan
tarpeiden mukaiset luovutusajat toteutuvat. Vakioiminen ja alustavan vaihekohtaisen työn-
sisällön määrittäminen selkeyttää tahtituotantoa myös henkilöille, joilla ei ole aiempaa ko-
kemusta tahtituotannosta. Dlouhyn ym. (2016) mukaan makrotasolla tehdään myös toimin-
nallinen lohkojako, joka voidaan mahdollisesti vakioida kohdetyypin mukaan. Prosessimal-
lissa ei kuitenkaan oteta kantaa kohdetyyppikohtaisiin eroihin, joten kohdekohtaiseen tuo-
tannonsuunnitteluun liittyvä toiminnallinen lohkojako on Saksan mallista poiketen sisälly-
tetty tuotannonsuunnitteluvaiheeseen.

Korjausrakentamisen tuotannonsuunnittelua lähestytään Kemmerin (2018) korostaman koh-
dekohtaisen ymmärtämisen kautta varmistamalla, että tuotannonsuunnitteluryhmä ymmär-
tää korjausrakentamisprojektin luonteen ja lainalaisuudet. Lisäksi hankkeelle tulee laatia
hankestrategia eli projektisuunnitelma (Ratu S-1231), jolla varmistetaan ulkoisten olosuh-
teiden edellytykset tahtituotannolle. Korjausrakentamiselle ominaisten ja hankekohtaisten
riskien ja rajoitteiden ymmärtämisen kautta voidaan valita hankkeelle sopiva tuotannonoh-
jausmenetelmä (Kemmer 2018). Jos riskit ovat huomattavat eikä työmaaorganisaatiolla ole
aiempaa kokemusta tahtituotannon suunnittelusta ja ohjauksesta, tahtituotannon harjoittele-
minen ei välttämättä ole mahdollista ajan tai resurssien puutteen vuoksi. Toisaalta tahtituo-
tannon järjestelmällinen käyttöönotto voi auttaa tuotannonohjauksen lisäksi logistiikan ja
vuokralaisyhteistyön johtamisessa. Kohdekohtaiset riskit voidaan selvittää hankeriskiana-
lyysilla (H9, Taroun ym. 2011), johon tulee tahtituotannon kontekstissa sisällyttää kappaleen
4.5 mukaiset tahtituotannon edellytykset (taulukko 10).

Kategoria Riskien yksilöinti Lähteet
Aikatauluriskit - Kokonaistuotantoaika, joka voi olla käyttäjän määrittämä

- Suunnittelulle ja hankinnalle varattu aika
- Hankinnan ajoitus ja tahtituotannon edellytysten viemi-

nen hankintasopimuksiin

H9, Aalto ym. 2017
H2
H6, Lehtovaara ym. 2019

Vuokrauksen riskit - Vuokrausaste
- Vuokralaispäätösten oletettu aikataulu

H6
H5, H6

Suunnittelun riskit - Kartoitusten ja kuntotutkimusten paikkansa pitävyys
- Toteutussuunnittelun tilanne ja aikataulutus

H3, H4, H7, Aalto ym. 2017
H1, H5, H10

Resursseihin liittyvät
riskit

- Resurssien saatavuus, osaaminen ja asenne
- Toimihenkilöiden perehtyneisyys tahtituotantoon

H1, H8, H10
H2, H3, Frandson ym. 2013

Työn sisältöön liittyvät riskit - Työvaiheiden toistuvuus

- Erikoistyövaiheet kuten entisöinti
- Muut kohdekohtaiset erityispiirteet

H4, H9, Linnik ym. 2013,
Andersen & Fyhn 2019
H9, H10, Ratu S-1231
H2, H9

Logistiset riskit - Kohdekohtaiset logistiikkarajoitteet
- Logistiikkakumppanin ja välivaraston käyttömahdollisuus

H2, H7, H9
H1, H6, Tetik ym. 2019

Muut riskit - Ulkopuolisen avun saatavuus
- Päätöksenteon prosessit ja tarvittava ketteryys
- Museoviraston osallistuminen hankkeeseen

H2, H3, H8
H5
H2, H10

Taulukko 10 Hankeriskianalyysin sisältö haastattelujen ja kirjallisuuden perusteella

Prosessimallin toiminnan kuvaukseen on valittu haastatteluaineistoa hyödyntäen Saksan ja
hajautetun tahtituotannon malleista taulukossa 11 harmaalla korostetut toiminnot, jotka ovat
kirjallisuuden perusteella sovellettavissa korjausrakentamisen tahtituotannon suunnitteluun
ja ohjaukseen. Koska korjausrakentamisen tahtituotannon edellytykset täydentyvät tuotan-
nonsuunnittelun aikana (Kemmer 2018, H3, H5, H6), prosessimalli mahdollistaa tietojen
vaiheittaisen tarkentumisen. Lisäksi yhteistoiminnallisia menetelmiä tulee pystyä ottamaan
käyttöön kohteeseen sopivalla tavalla. Koska mm. Gardarsson ym. (2019) on raportoinut
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onnistumisia sekä pääurakoitsijavetoisista että yhteistyössä kumppaneiden kanssa toteute-
tuista tahtituotannon suunnittelu- ja ohjausprosesseista, prosessimallissa on hyödynnetty
Saksan ja hajautetun tahtituotannon mallin lisäksi prosessimallissa Kalifornian mallissa toi-
mivaksi koettuja yhteistoiminnallisia työtapoja. Prosessimallin toiminnassa on yksittäisiä
huomioita myös hyttisaneerausmallista.

ASKEL HAJAUTETTU TAHTITUO-
TANTO

SAKSAN MALLI (TPTC) KALIFORNIAN MALLI (TTP) HAASTATTELUT (vallitsevat
käytännöt & suositukset)

TASO MAKROTASO

 1  Tietojen kerääminen Asiakkaan prioriteettien
tunnistaminen

Tietojen kerääminen kump-
paneilta

Tietojen kerääminen

 Alustava suunnittelu Prosessin vakiointi Hankestrategia
Hankeriskianalyysi

Toiminnallisen lohkojaon
määrittely

Lohkojaon ja tahtiajan mää-
rittely

TASO NORMITASO

2 Alustavien tuotantojunien
suunnittelu

- Jaa lohkot standarditilayk-
sikköihin
- Määritä työpaketit tilayksi-
köittäin ja laske työmäärät
- Määritä työvaiheiden työ-
tehtävät
- Määritä tahtialue ja tahti-
aika
- Tasaa tahtialueen työpa-
ketit esim. muuttamalla ai-
kaa tai työryhmän kokoa
- Tasapainota työmäärät
tahtivaunujen kesken yhdis-
telemällä työpaketteja
- Tee edeltävät vaiheet jo-
kaiselle lohkolle
- Valmistele tahtiaikataulu
huomioon ottaen asiakkaan
asettamat välitavoitteet

Prosessin määrittely Alustavien tuotantojunien
suunnittelu

3 Tuotantojunien tarkempi
suunnittelu yhdessä ali-
urakoitsijoiden ja toimitta-
jien kanssa

Yksittäisten työvaiheiden
keston määrittely
Tuotantosuunnitelman hy-
väksyttäminen kumppa-
neilla

Tuotantojunien tarkempi
suunnittelu yhdessä aliura-
koitsijoiden ja toimittajien
kanssa

4 Tukevien toimintojen
suunnittelu ja yhteensovi-
tus

Tukevien toimintojen suun-
nittelu ja yhteensovitus

Tuotantojunien hieno-
säätö ja yhteensovitus

Tuotantojunan ja tukitoi-
mintojen hienosäätö

TASO MIKROTASO

5 Tahtituotannon käynnistä-
minen

Tahtituotannon käynnistä-
minen

6 Tuotannon ohjaus Tahtituotannon ohjaus Tahtituotannon ohjaus Tahtituotannon ohjaus

Vaunun työtehtävien yh-
teensovitus yhteistoimin-
nallisesti

Vaunun työtehtävien yh-
teensovitus yhteistoimin-
nallisesti

Taulukko 11 Prosessimallin toiminnan kuvauksessa hyödynnetyt tahtituotantomallit (Lehtovaara ym.,
valmisteilla, Dlouhy ym. 2016, Frandson ym. 2013), joista valitut toiminnot on korostettu harmaalla

Prosessimalli on suunniteltu sovellettavaksi kohteissa, joissa toistoa on jollain tavoin mah-
dollista löytää vähintään suurehkojen alueiden, kuten kerrosten tai rappukäytävien kesken.
Jos toistuvuuden tunnistaminen on haastavaa, voidaan ensin määrittää työmaalle sopiva tah-
tiaika ja jakaa kerros siihen sopiviin alueisiin vertailemalla eri työryhmien työmääriä mes-
toilla (H8). Toistumattomien ja erityisen suurta vaihtelua sisältävien töiden aikataulutus suo-
sitellaan tutkimuksen valossa kuitenkin tekemään yhteistoiminnallisesti LPS:llä tai muulla
imuohjaukseen perustuvalla menetelmällä, mikäli tuotannonsuunnitteluaika on erityisen ly-
hyt, työmaaorganisaatio ei ole valmiiksi harjaantunut tahtituotannon käyttöön eikä asiantun-
tija-apua ole saatavilla.
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4.7 Kolmivaiheinen prosessimalli

Makrotaso eli prosessin vakiointi
Kolmivaiheisen tahtituotannon päävaiheet sisältävät ennalta määrätyt prosessimallissa vaki-
oidut työvaiheet (kuva 26), jotka perustuvat kirjallisuuskatsauksen ja haastatteluiden tulok-
siin. Päävaiheiden aikataulu toimii asiakasyhteistyön ja hankkeen eri vaiheiden yhteensovi-
tuksen perustana (Dlouhy ym. 2018a). Kirjallisuuden kohteiden korjausrakentamisen tahti-
tuotanto on käsittänyt sisävalmistuksen lisäksi ainoastaan talotekniikka-asennukset (Linnik
ym. 2013, Tommelein, Frandson 2019, Ruohomäki 2019) lukuun ottamatta Binninger ym.
(2018) pienen toimitilan viikon kestoista remonttia, jossa purkutyöt myös oli sisällytetty tah-
tituotantoon. Pienenä projektina se ei kuitenkaan ole verrattavissa tutkimuksen kohteena ole-
viin suuriin korjausrakentamishankkeisiin. Päävaiheiden sisällön määrittämiseen tarvitaan
siis tukea haastatteluaineistosta.

Haastattelujen mukaan valmistelevien töiden tulisi sisältää tuotannon pullonkaulana toimi-
vat muutosherkät ja pölyävät purku- ja rakennetyöt (H1, H3, H4, H10). Valmisteleviin töihin
sisältyy käytännössä siis purkutyöt haitta-ainepurkuineen, reikäporaukset sekä rakenteelliset
muutokset, kuten teräs- ja paikallavalutyöt. Valmisteleviin töihin voidaan sisällyttää myös
lattioiden tasoitus ja mittalinjojen merkintä (H4). Lisäksi kaikki sisävalmistuksen aloitus-
edellytyksiin (Koskela 2000) vaikuttavat tahtituotannon ulkopuoliset työt kuten ikkuna-
asennukset tai julkisivuseinärakenteiden muutostyöt tulisi toteuttaa valmistelevien töiden ai-
kana. Valmistelevien töiden aikataulun tulee olla joustava, jotta yllätyksistä aiheutuville
poikkeamille, rakenteiden purun jälkeiselle lisäsuunnittelulle ja sisävalmistusvaiheen tuo-
tantojunan viimeistelemiselle jää aikaa (H4). Valmistelevien töiden irrottaminen omaksi vai-
heekseen mahdollistaa suuremman tahtialueen ja -ajan käyttämisen projektin alkuvaiheessa
(Dlouhy ym. 2018b), jolloin suurin osa korjausrakentamisen häiriöistä realisoituu (Kemmer
2018, H3, H4).

Kuva 26 Kolmivaiheinen tahtituotanto korjausrakentamisessa

Kun valmistelevat työt on erotettu sisävalmistuksesta ja aikataulutettu riittävän joustavasti,
sisävalmistusvaihe imitoi uudisrakentamista sisältäen ainoastaan helposti ja sarjatuotanto-
maisesti aikataulutettavat toistuvat sisätyövaiheet. Kalifornian mallin projektien dokumen-
toitu sisävalmistusvaihe käsittää yleisesti otsarakenteet, talotekniikan runkolinjat, taloteknii-
kan seiniin tulevat asennukset sekä pintatyöt ja viimeistelyn (Tommelein 2017, Frandson
2019). Entisöintitöiden tahdistamista tulee harkita tapauskohtaisesti, sillä ne sisältävät usein
suurta vaihtelua. Kolmivaiheisen prosessin tavoite on saattaa tahtialueet porrastetusti asiak-
kaan tarpeiden mukaisessa järjestyksessä luovutusvaiheeseen. Tuotannonohjauksen hallitta-
vuutta voidaan parantaa päävaiheiden välisellä puskuroinnilla (Dlouhy ym. 2018b, Dlouhy
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ym. 2019). Taloteknisten asennusten muodostaessa suuren osuuden projektin työvaiheista
voidaan harkita niiden vaiheistamista omaksi kokonaisuudekseen Dlouhy ym. (2018b) peri-
aatteella Frandsonin (2019) sekä haastattelujen mukaan (H6, H8).

4.8 Tahtituotannon suunnittelu ja ohjaus prosessimallissa

Korjausrakentamisen tahtituotannon prosessimallia sovelletaan käytännössä toiminnan pro-
sessina, joka on jaettu tuotannonsuunnitteluun, tuotannonohjaukseen ja luovutusvaiheeseen
(kuva 27). Toiminnan kuvauksessa keskitytään konkreettisten esimerkkityökalujen esittele-
miseen, jotta prosessimallin käyttöönotto on mahdollisimman helppoa. Työkalujen valin-
nassa on hyödynnetty kaikkia kirjallisuuskatsauksen tahtituotantomenetelmiä sekä haastat-
telujen tuloksia. Prosessimallissa kohdekohtainen tuotannonsuunnittelu sijoittuu Saksan
mallin normitasolle ja tuotannon ohjaus mikrotasolle (Dlouhy ym. 2016).

Kuva 27 Tahtituotannon prosessimalli toiminnan kuvauksena

Normitaso eli tahtituotannon suunnittelu

1. Tietojen kerääminen
Tahtituotannon suunnittelu aloitetaan mahdollisimman aikaisin tietojen keräämisellä. Tie-
doilla tarkoitetaan suunnitelmien ja työselosteiden läpikäyntiä, työmäärien ja -menekkien
laskentaa sekä resurssien saatavuuden ja hankkeen prioriteettien selvittämistä (Tommelein
2017). Työmenekit määritellään kirjallisuuden tai aiemman kokemuksen perusteella (Bin-
ninger ym. 2017a, Heinonen & Seppänen 2016), sillä urakoitsijoiden tietämystä ei välttä-
mättä ole tässä vaiheessa käytettävissä. Erityisesti korjausrakentamisen erikoistyövaiheiden
aikataulutuksessa kokemusperäinen aikataulutus on tarpeen (H9).

Toteutettavasta korjauslaajuudesta etsitään yhteistyössä pääurakoitsijan ja suunnittelijoiden
kesken tahtituotantoon sopiva toiminnallinen lohkojako. Kun uudisrakentamisessa lohko-
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jako yleensä noudattaa rakennesuunnittelijan määrittämää rungon nostojärjestystä (Lehto-
vaara ym. 2019a), korjausrakentamisessa runkoa merkittävämmässä roolissa on taloteknii-
kan palvelualueet (H5) sekä käyttäjän määrittämä valmistumisjärjestys (Haghsheno ym.
2016). Jos tahtituotannon suunnittelu aloitetaan riittävän ajoissa, voidaan taloteknisien jär-
jestelmien ja palvelualueiden määrittelyä muuttaa paremmin tahtituotantoa palveleviksi, mi-
käli vanhan rakennuksen runko sen mahdollistaa. Toiminnallisen lohkojaon perusteella mää-
ritellään myös, mitkä alueet toteutetaan tahtituotannolla ja mitkä jäävät varatyökohteiksi
(Haghsheno ym. 2016) tai aikataulutetaan muilla tavoilla (Schöttle & Nesensöhn 2019, H3).

Kun lohkojako on määritetty, kohteelle voidaan laatia yleisaikataulu vapaavalintaisella me-
netelmällä ja ohjelmistolla. Esimerkiksi LPS:n Master-aikataulun teko tai LBMS soveltuvat
tarkoitukseen joko erikseen (Frandson ym. 2014, Seppänen 2014) tai yhdistettynä (Seppänen
ym. 2010). Yleisaikataulun tärkein lähtötieto on asiakkaan prioriteettien (Haghsheno ym.
2016) ohella kolmivaiheisuuden kautta määritetyt välitavoitteet ja vaiheiden aikaikkunat,
jotka esitetään tässä vaiheessa ilman mahdollista tuotantoajan lyhentämistavoitetta. Yleisai-
kataulua ei ole suositeltavaa tehdä liian tarkaksi eikä työvaihetasoiseksi, sillä työvaiheiden
väliset riippuvuudet käydään läpi tuotantojunia laatiessa. Yleisaikataulua ei myöskään ole
tarpeen valvoa työvaihetasolla, sillä ajantasainen tilannekuva välittyy työpakettitasoisen tah-
tiaikataulun ohjauksen kautta (Haghsheno ym. 2016, H1).

2. Alustavien tuotantojunien suunnittelu
Seuraavaksi pyritään standardisoimaan tahtituotannolla tehtävien alueiden työt (Binninger
ym. 2017a, Heinonen & Seppänen 2016). Lohkojaon ja yleisaikataulun antaman kehyksen
sisällä voidaan määritellä tahtialueet ja tahtiaika. Toistuvuusehdon vuoksi tahtialueen
määrittämiseksi etsitään lohkon sisältä niin sanotut toistuvat yksiköt eli alueet, joilla työvai-
heet toistuvat lähes samanlaisina ja saman määräisinä (mm. Binninger ym. 2017a). Sarja-
tuotantomaisia yksiköitä voidaan löytää esimerkiksi hotellihuoneista tai asuinhuoneistoista
(H4, H8). Koulurakennuksessa tahtialueeksi voidaan määrittää esimerkiksi luokkahuone,
jolloin niitä suuremmat tilat kuten aulat tai salit pilkotaan työmäärältään luokkahuonetta vas-
taaviksi tahtialueiksi (H8). Avokonttorimaisissa toimistoissa tahtialueeksi voidaan valita
lohko tai kokonainen kerros, jotta toistuvuuden määritelmä täyttyy myös talotekniikan osalta
(H1, H5).

Prosessimallin mukaisessa tahtituotannossa ei ole välttämätöntä, että tahtialueena toimii pie-
nin toistuva tilayksikkö, sillä suurempi tahtialue mahdollistaa myös suuremmat puskurit häi-
riöiden tasapainottamiseen (Gardarsson ym. 2019) ja vähentää työntekijöiden turhaa liikku-
mista työmaalla (Dlouhy ym. 2019). Olennaista on pitää mielessä työmäärien pysyminen
lähes samana kaikilla tahtialueilla, jotta kaikki vaunun työryhmät siirtyvät tahtiajan päätyt-
tyä seuraavalle tahtialueelle. Märkätilat ja wc-tilat irrotetaan erilaisena tilatyyppinä omaksi
tuotantojunakseen, joka kuitenkin yhteen sovitetaan kuivien tilojen töiden tuotantojunaan
(Binninger ym. 2017a). Selvästi työvaiheiltaan erilaiset ja suurta vaihtelua sisältävät tilat
kuten tekniset tilat tai keittiöt voidaan käsitellä omana tuotantojunanaan (Dlouhy ym. 2016)
tai aikatauluttaa erikseen esimerkiksi LPS:llä (Schöttle & Nesensöhn 2019). Jos tahtituotan-
toa halutaan käyttää silloinkin, kun toistuvuutta on haastavaa löytää, voidaan ensin määrittää
työmaalle sopiva tahtiaika ja jakaa kerros siihen sopiviin alueisiin vertailemalla eri työryh-
mien työmääriä mestoilla (Tommelein 2017, H8).
Tahtiajan tarkoitus on varmistaa asiakkaan tarpeita vastaava tuotantorytmi (Heinonen &
Seppänen 2016), mutta jos asiakas on joustava vaiheiden valmistumisaikojen- ja järjestyksen
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suhteen, työmaaorganisaatio voi määrittää tahtiajan vapaasti kohteeseen sopivaksi (Frand-
son ym. 2014). Prosessimallissa suositellaan tahtituotannon aloittamista usean päivän mit-
taisella tahtiajalla (mm. Kujansuu ym. 2019, Gardarsson ym. 2019). Jos työmaaorganisaa-
tiolla ei ole aiempaa kokemusta tahtituotannosta, voidaan suosituksena pitää tahtituotannon
aloittamista viiden työpäivän mittaisella tahtiajalla, jolloin illat ja viikonloppu toimivat va-
rapuskurina ja viikolle muodostuu selkeä rytmi (Gardarsson ym. 2019, Vatne & Drevland
2016). Tahtiaikaa laskettaessa vaunuun jätetään yleensä myös laskennallista kapasiteettipus-
kuria esimerkiksi Frandson ym. mukaan (2015) jopa 20-30 %, millä voidaan kompensoida
korjausrakentamisen vaihtelua. Organisaation onnistumiskokemusten myötä 1-2 päivän mit-
taista tahtiaikaa on suositeltavaa kuitenkin kokeilla ainakin hotelli- ja asuntosaneerauksessa
(mm. Kujansuu ym. 2019, Ruohomäki 2019, H4). Vaikka lyhempää tahtiaikaa käytettäessä
puskurit pienenevät, tarkkaa ja hallittua aikataulusuunnitelmaa on häiriötilanteessa helpompi
muuttaa kuin suurpiirteistä suunnitelmaa (H8). Tahtiajan lyhentämisellä voidaan tarvittaessa
päästä lyhempään läpimenoaikaan (Haghsheno ym. 2016).

Usean päivän mittaisessa tahdissa on varottava resurssivirtauksen katkeamista (Seppänen
2014). Työryhmille järjestetään mahdollisuus valmistella etukäteen seuraavan tahtialueen
töitä työtilan ulkopuolella tai työskennellä varatyökohteella (Frandson & Tommelein 2016).
Jos suuri osa töistä alkaa valmistua tahtiaikaa nopeammin, voidaan tahtiaikaa lyhentää yh-
dessä sovitusti työmaan aikana. Viikon tahdissa työmäärän tahtialueella tulee olla niin suuri,
että työryhmä on lähtökohtaisesti useamman kuin yhden asentajan kokoinen, mikä mahdol-
listaa myös resurssien pienentämisen, jos tahtiaikaa ei voida kiristää.

Tahtialueen ja -ajan määrittelyn jälkeen laaditaan alustavat työpaketit ja tuotantojunat
valmisteleville töille. Valmisteleviin työvaiheisiin eli haastatteluissa esiin noussut ”0-tah-
tiin” sisällytetään korjausrakentamisessa purkutyöt, haitta-ainepurku, kantavien rakenteiden
vahvistukset ja muutostyöt, reikäporaukset, paikallavalutyöt, lattiatasoitukset ja mittaukset
Valmistelevien töiden aikana suoritetaan myös sisävalmistukseen vaikuttavat tahtituotannon
ja rakennuksen ulkopuoliset työt kuten ikkunoiden vaihdot ja uusittavien ulkoseinärakentei-
den rakennustyöt. Valmistelevien työvaiheiden tuotantojunassa tarvittava kapasiteettipus-
kuri on 20-50 % (Ratu S-1231, H4), sillä käytännössä kaikissa korjaushankkeissa ilmenee
purun aikaisia yllätyksiä niin purkutyön sisällön kuin sitä seuraavien rakennustöiden osalta
(mm. Mitropoulos & Howell 2002, Aalto ym. 2017, H6, H9). Jos tarvittavan kapasiteetti-
puskurin määrä kasvaa yli 20 prosenttiin, osa kapasiteettipuskurista on syytä muuttaa aika-
puskuriksi, jotta aikataulussa ei ole tarpeettoman paljon turhaa riskivarausta (Dlouhy ym.
2019). Valmistelevien työvaiheiden aikana voidaan käyttää suurempaa tahtialuetta. Haitta-
ainepurkujen osastoitavat alueet ja työjärjestys on hyvä esittää pohjapiirustuksessa havain-
nollisesti, jotta voidaan hahmottaa, missä järjestyksessä työtilat vapautuvat seuraaville työ-
vaiheille (H8). Muutoin valmistelevien työvaiheiden aikataulutus vastaa sisävalmistusvai-
heen tuotantojunan laatimista. Jos kohteessa on paikallavalutöitä, kuivumisajat huomioidaan
tuotantojunassa tyhjinä vaunuina (Binninger ym. 2018).

Seuraavaksi muodostetaan sisävalmistusvaiheen alustavat työpaketit ja tuotantojuna
asettamalla tahtialueen sisätyövaiheet optimaaliseen toteutusjärjestykseen (Dlouhy ym.
2018a), joka tarkoittaa työvaiheiden välisten riippuvuuksien ja resurssivirtauksen huomioi-
mista (Sacks 2016). Alustava työjärjestys laaditaan imuohjausmenetelmällä (Ballard & Ho-
well 2003, kuten LPS:llä työvaiheiden välisten riippuvuuksien visualisoimiseksi (Ballard
2000b). Valmistelevien töiden ja sisävalmistuksen tahtialueiden keskinäinen järjestys mää-
räytyy ensisijaisesti yleisaikataulun mukaisen luovutusjärjestyksen perusteella, mutta myös
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logistiikkareittien vaikutukset tahtialueiden tuotantojärjestykseen on myös huomioitava.
Tässä vaiheessa suunnitteluryhmällä ei haastattelujen mukaan ole välttämättä käytössä lo-
pullisia suunnitelmia, mikä ei haittaa, sillä tuotantojunia tarkennetaan myöhemmin.

Usean päivän mittaisessa tahdissa tahtialueen vaunu voi sisältää eri urakoitsijoiden tekemiä
työvaiheita (Dlouhy ym. 2018a). Mahdolliset yhtäaikaiset työvaiheet voidaan määrittää esi-
merkiksi yhteistyössä työnjohtajien kanssa sijoittamalla tahtialueelle mahdollisimman
monta työvaihetta eri puolelle työtilaa niin, etteivät ne riipu toisistaan eivätkä sulje toistensa
työtilaa (H10). Aputyökaluna voi käyttää työvaiheiden mukaan väritettyjä pohjapiirustuksia
(Tommelein 2017). Yhteensovituksessa on huomioitava mahdollinen materiaalien työnai-
kaisen varastointitilan tarve tahtialueella. Laskennallisesti varmistettavan kapasiteettipusku-
roinnin lisäksi tulee arvioida aikapuskureiden tarve (Binninger ym. 2017b) mahdollisten läh-
tötietopuutteiden aiheuttamien suunnitelmapäivitysten tekemiseen (Aalto ym. 2017, Kem-
mer 2018).

Sisävalmistusvaiheen ja valmistelevien töiden alustavia tuotantojunia käytetään hankinta-
vaiheessa urakoitsijakandidaattien valitsemiseen ja sitouttamiseen (H3, H4). Hankintasopi-
musten tekoa ajatellen työmaan logistiikkakäytännöt ja yleiset toimintatavat tulee tässä vai-
heessa olla selvillä, sillä alustavien tuotantojunien perusteella tarkennetaan toteutussuunnit-
teluaikataulua esim. Uusitalon ym. (2019) periaatteen mukaisesti sekä vuokralaisen päätök-
sentekoaikataulua ja tehdään sopimukset siivous- ja logistiikkakumppaneiden kanssa. Jos
tuotannon aloitukseen on tässä vaiheessa aikaa, voidaan laatia vaihtoehtoisia alustavia tuo-
tantojunia esimerkiksi huomioiden hankeriskianalyysin mukaisia riskejä (Binninger ym.
2018). Alustavia tuotantojunia voidaan laatia myös eri tahtialuejaolla ja rytmityksellä, jotta
paras mahdollinen suunnitelma otetaan käyttöön.

3. Tuotantojunien tarkempi suunnittelu
Mahdollisten suunnittelun lähtötietopuutteiden tulisi tarkentua viimeistään, kun alustavia
tuotantojunia ja työpaketteja tarkennetaan aliurakoitsijoiden kanssa. Tahtiaikataulun työ-
aikojen ja työjärjestysten tarkennuksiin otetaan mukaan kohdekohtaisen harkinnan ja han-
kinta-aikataulun mukaan aliurakoitsijoiden työnjohtajia ja työntekijöitä sekä kriittisessä roo-
lissa olevia materiaalitoimittajia, sillä sitouttaminen aikatauluun tapahtuu pääasiassa yhteis-
toiminnallisuuden kautta (mm. Kujansuu ym. 2019). Prosessimallissa suositellaan ottamaan
tässä vaiheessa vähintään talotekniikkaurakoitsijan mukaan tuotannonsuunnitteluun (H3,
H5). Aliurakoitsijat tuovat aikataulupalavereihin erikoisosaamisensa mukaiset todelliset työ-
menekit ja tuotantosuunnat. Käytännön toteutus voidaan tehdä hyödyntäen Kalifornian esi-
merkkiä, jossa urakoitsijoita tavataan ensin kahden kesken ja aikataulun päivityksen jälkeen
yhteisessä aikataulupalaverissa (Frandson & Tommelein 2014). Työkaluna aikataulupalave-
reissa suositellaan käyttämään palavereissa LPS:ää, sillä sen käyttöön yrityksistä löytyy jo
osaamista (H1, H6) ja se havainnollistaa tuotantoketjut osallistavalla tavalla (Frandson ym.
2014). Tapaamisia voi tarvita useampia ennen kuin kaikki ovat tyytyväisiä tuotantosuunni-
telmaan (Priven & Sacks 2016). Jos tahtituotannolla halutaan kiristää yleisaikataulun mu-
kaista tuotannon läpimenoaikaa, siitä sovitaan tuotantojunien tarkastusvaiheessa yhdessä
kaikkien osapuolten kanssa (Gardarsson ym. 2019).

Suurissa kohteissa, joissa on pitkä tuotannonsuunnitteluvaihe ja tarve korkealle sitoutumisen
tasolle voidaan käyttää jo suunnitteluvaiheessa hajautetun tahtituotannon mallin mukaista
tiimiajattelua, jossa vaunun työpakettien edustajat suunnittelevat vaunun yhteensovituksen.
Yhteensovitus sisältää työjärjestysten lisäksi suunnitelmien kehittämistä sekä logistiikan ja
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rajapintojen suunnittelua. Vaunun tiimi kommunikoi tarpeistaan edeltävälle ja seuraavalle
vaunulle. (Lehtovaara ym., valmisteilla.) Pienissä ja keskikokoisissa hankkeissa sekä lyhyen
tuotannonsuunnittelu- ja hankinta-ajan sisältävissä projekteissa tiimiajattelu voi olla liian
raskas sovellettavaksi, jolloin tiimien sisäistä yhteensovitusta tehdään vasta ohjausvaiheessa.

4. Tukevien toimintojen suunnittelu ja tuotantojunien hienosäätö
Kun tuotantojunat on tarkastettu ja hyväksytty, lisätään niihin tarvittavat puskuroinnit. Pus-
kurivaunuja tulee olla vähintään valmistelevien ja sisävalmistustöiden välissä sekä sisäval-
mistustöiden lopussa, mistä puskurivaunuja voidaan tarvittaessa siirtää keskelle junaa
(Dlouhy ym. 2019). Tuotannon sujuvaa aloitusta varten tuotantojunien ensimmäisiin vau-
nuihin voidaan varata kaksinkertainen tahtiaika verrattuna normaaliin tahtiin tai tuotantoju-
nien aloitusta voidaan porrastaa (Binninger ym. 2017b). Ensimmäisten vaunujen käynnisty-
misvaikeuksia voidaan lievittää myös yliresursoinnilla (Gardarsson ym. 2019). Jos tuotan-
tojunia on useampia kuin yksi, niiden yhteensovitus varmistetaan tässä vaiheessa. Lisäksi
yhteensovitetaan tahtituotannon ulkopuolelle jäävät alueet tahtituotantoon (Schöttle & Ne-
sensöhn 2019).

Tahtituotantoa tukevat toiminnot suunnitellaan tukemaan tuotannon rytmiä. Tahtituotannon
johtamisen perusteena tulee vapaan työtilan lisäksi olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan
olevat materiaalit ja tarvikkeet (Heinonen & Seppänen 2016, H1, H4). Logistiikkapalvelut
liitetään osaksi tahtituotantoa siten, että työpaketin materiaalit tarvikkeet toimitetaan työti-
loihin esimerkiksi työpaketin aloitusta edeltävänä iltana (H1). Logistiikasta vastuullinen
henkilö ohjaa logistiikkaresursseja ja valvoo materiaalivirtoja työmaalle ja työmaalta pois.
Logistiikan ohjaaminen vaatii kuitenkin koko organisaation yhteistyötä. Urakoitsijoilta tar-
vitaan etukäteen materiaalilistat ja -määrät oikea-aikaisia toimituksia (JIT) varten (H1, H6).
Välivaraston käyttö on ulkoisten tekijöiden minimoimiseksi suositeltavaa (Tetik ym. 2019),
mutta vaatii ulkoistetun logistiikan ja välivarastointiperiaatteen sisällyttämistä sopimuksiin.

Tahtituotantoa tuetaan myös suunnittelunohjauksella ja vuokralaistoiminnan aktiivisella oh-
jauksella. Toteutussuunnittelun aikatauluttamisen periaatteena on pitää eräkoko mahdolli-
simman pienenä ja säilyttää tahtituotannon etenemisen mukainen prioriteettijärjestys esimer-
kiksi tahtialuekohtaisena tarkentuvan tietosisällön periaatteella (Uusitalo 2019). Lisäksi
suunnitelmien toteutuskelpoisuus tulee tarkastaa ennen vaunun alkamista (Lehtovaara ym.
2020a). Vuokralaispäätösten aikataulu laaditaan siten, että suunnitteluun ja hankintoihin ja
riittävä aika ennen työvaiheen käynnistymistä.

Ennen töiden aloitusta määritellään myös tuotannon johtamisen organisaatio ja vastuut.
Tahtituotannon ohjaukselle nimetään vastuuhenkilö, jonka vastuulla on ohjauspalaverit sekä
valvontatiedon ylläpito avoimessa muodossa (Frandson 2019). Lisäksi laaditaan työmaan
viikkokalenteri, johon on määritetty toistuvat aikataulupalaverit, nokkamiespalaverit ja
muut tuotannonohjausta tukevat tapaamiset sekä niihin osallistuvat henkilöt (Gardarsson
ym. 2019). Yhteistoiminnallisia palaverikäytäntöjä jatketaan luovutusvaiheeseen saakka
(Priven & Sacks 2016).
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Mikrotaso eli tahtituotannon ohjaus

5. Tahtituotannon käynnistäminen
Tahtituotanto voidaan aloittaa, kun tuotantojunan ensimmäisten työpakettien aloitusedelly-
tykset ovat kunnossa. Tahtituotannon käynnistämisessä on suositeltavaa käyttää varotoi-
menpiteitä, kuten tahtiajan pidentämistä ensimmäisissä vaunuissa (Binninger ym. 2017b) tai
ensimmäisten vaunujen yliresursointia (Gardarsson ym. 2019), sillä tahtituotanto alkaa usein
”rullaamaan” vasta viikkojen jälkeen (H4). Optimaalisessa tilanteessa kaikista työvaiheista
tehtäisiin mallityö ennen ensimmäisen junan käynnistämistä (Ballard & Howell 1997). Mal-
litöiden rooli korostuu erityisesti sisävalmistusvaiheessa, jossa tuotetaan valmista pintaa asi-
akkaalle. Mallitöiden aikataulu voidaan linkittää tahtituotantoon junan edellä kulkevana
omana vaununaan. Jos mallityöt tehdään ensimmäisellä työkohteella, ensimmäisen tuotan-
tojunan läpimenoon tulee varata katselmus- ja suunnitteluaikaa. Ennen tuotannon käynnis-
tämistä on tärkeää myös käydä läpi, visualisoida ja harjoitella tuotannonohjausryhmän kes-
ken, mitä ohjaustoimenpiteitä (Binninger ym. 2017b) aiotaan häiriötilanteissa käyttää.

6. Tahtituotannon johtaminen
Mikrotason tahtituotannon ohjauksella tarkoitetaan työtehtävätasoista päivittäisjohtamista
(Dlouhy ym. 2018a). Ohjausvaiheessa ratkaistaan työpakettien lopullinen yhteensovitus ja
varmistetaan edellytykset työpakettien aloittamiselle (Dlouhy ym. 2016). Hajautetun tahti-
tuotannon periaatteiden mukaisesti vaunun sisäistä yhteensovitukseen osallistuvat työnte-
kijöiden edustajat, jotka sopivat työmaalla keskinäisesti asioita luonnostaan (Hamzeh ym.
2012, Lehtovaara ym., valmisteilla). Päivän työtehtävien yhteensovitus käydään läpi työ-
maalla vapaamuotoisesti työnjohtajan ja vaunun nokkamiesten kesken tai koostetusti päivit-
täisissä nokkamiespalavereissa (daily huddle, Heinonen & Seppänen 2016, Haghsheno ym.
2016). Vaunujen välisiin rajapintoihin liittyvät haasteet tuodaan koko tuotantoryhmän käsi-
teltäväksi ohjauspalavereihin (Lehtovaara ym., valmisteilla).

Tahtituotantoa valvotaan ensisijaisesti kaikille osapuolille näkyvillä olevalla ajantasaisella
aikataululla, jota valvotaan tahtiajasta riippuen vähintään päivän tarkkuudella (Haghsheno
ym. 2016, H4, H10). Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että kaikilla on käytettävissään vii-
meisin versio aikataulusta (Gardarsson ym. 2019). Läpinäkyvyys voidaan varmistaa esimer-
kiksi interaktiivisen aikataulusovelluksen tai kaikille avoimessa tilassa olevan ohjaustaulun
kautta. Osapuolet ilmoittavat itse tahtikohtaisen aikataulutilanteen käytössä olevalla työka-
lulla. Työnjohdon ja muiden aikataulun valvonnasta vastaavien henkilöiden tulee käydä työ-
maalla päivittäin urakoitsijoilta saadun tiedon vahvistamiseksi ja oman tilannekuvan tarkas-
tamiseksi (daily site visit, Kemmer 2018).

Korjausrakentamiseen liittyvistä lähtötietojen epävarmuustekijöistä johtuen tahtituotannon
ohjauksessa varaudutaan tahtiaikataulun muutoksiin. Ohjaustoimenpiteet tehdään aikatau-
lun ohjauspalavereissa, jotka pidetään yleensä ohjaustaulun luona. Keskinäinen luottamus
aikatauluun sitoutumiseen varmistetaan sillä, että esteet työn etenemiselle ratkaistaan eikä
aikataulua muuteta ilman yhteistä sopimusta. (Gardarsson ym. 2019.) Binningerin ym.
(2017b) tuotantojunan ohjaustoimenpiteistä korjausrakentamiseen sopivia ovat esimerkiksi
puskurivaunut, työpakettien yhdistäminen samaan vaunuun, vaunujen lisääminen tai poista-
minen ja tahtiajan muuttaminen. Työvaiheita siirtäessä vaunusta toiseen tulee pitää mielessä
työtehtävien välisten riippuvuuksien toteutuminen (Dlouhy ym. 2018a). Häiriötilanteita voi-
daan lisäksi ratkaista opastamalla tai korjaamalla työmenetelmiä (Heinonen ja Seppänen
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2016). Mahdollisia tuotantojärjestyksien ja työnsisällön muutoksia varten tuotantojuna voi
olla tarpeen pysäyttää hetkellisesti (Binninger ym. 2017b).

Tahtiajan aiheuttamaa impulssia (Haghsheno ym. 2016) pidetään yllä tahtiajan päättyessä
tehtävällä työtilan luovutuksella ja tahtiajan alkaessa työtilan vastaanotolla (Linnik ym.
2013). Työtilan luovutus ja vastaanotto toimii myös jatkuvan laadunvarmistuksen työka-
luna. Työvaiheen luovutuksissa on pyrittävä 100 % työvaiheen valmiuteen, jolloin työtehtä-
vien WIP = 0 ja PPC = 100 %. Järjestelmällinen laadunvarmistus työvaiheen luovutuksen
yhteydessä johtaa korkeatasoiseen ja hallittuun luovutukseen asiakkaalle (Heinonen & Sep-
pänen 2016). Mikäli vaunun työtehtävistä jää jotakin tekemättä eli ns. ”häntä”, tekemätön
työ tulee siirtää kiinniottosuunnitelmaan (Haghsheno ym. 2016) tai erikseen aikataulutetta-
viin varatyökohteisiin (Heinonen ja Seppänen 2016). Työtehtäviä voidaan joissakin tapauk-
sissa siirtää myös tuleviin vaunuihin yhteisesti sovitusti (Dlouhy ym. 2018a).

Luovutusvaihe
Tahtituotannolla pyritään tahtialueiden vaiheittaiseen luovuttamiseen asiakkaalle (Heinonen
& Seppänen 2016). Aikataulun laadinnan välitavoitteiksi asetetut asiakkaan toiveiden mu-
kaiset luovutusajat ohjaavat sisävalmistusvaiheen töitä siten, että tahtialueet vapautuvat luo-
vutusvaiheen töille vaiheittain ja hallittu luovutusprosessi on mahdollinen. Luovutusvaihetta
ohjataan tahtituotannon periaattein laaditulla aikataululla sekä päivittäisjohtamisella vastaa-
vasti kuin tuotannonohjausvaiheessa. Lisäksi olennainen osa lean-menetelmiä on palautteen
kerääminen työmaan päätyttyä ja oppien vieminen uusiin hankkeisiin (Howell 1999).
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5 Ratkaisun testaamisen arviointi

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen
sekä luoda prosessimalli korjausrakentamisen tahtituotannon käyttöönottoa varten. Suunnit-
telututkimuksen toisessa vaiheessa testataan luotua ratkaisua käytännössä, jotta saadaan tie-
toa teoreettisen ratkaisun toimivuudesta tutkimuksen kohteena olevaan käytännön haastee-
seen (Rocha ym. 2012). Korjausrakentamisen tahtituotannon prosessimallin validointi toteu-
tettiin haastavaa ja monimutkaista korjausrakentamista edustavassa pilottikohteessa. Ratkai-
sun toimivuutta tarkasteltiin pilottikohteesta kerätyn määrällisen ja laadullisen aineiston
kautta.

5.1 Tutkimuskohteet ja -menetelmät

Ratkaisun testaus ja pilottikohteen valinta
Ratkaisun testaaminen aloitettiin valitsemalla kohdeyrityksen alkavista projekteista sopiva
pilottikohde prosessimallin testaamiseen. Pilottikohteeksi valittiin tarkoituksenmukaisesti
haastava kokonaistilajärjestelyllä toteutettava korjausrakentamiskohde, jossa tahtituotannon
edellytykset olivat osittain puutteelliset. Perusteina valintaan oli lisäksi projektin KVR-urak-
kamuoto, vuokralaisen osallistuminen projektin päätöksentekoon sekä projektin verratta-
vuus muihin kohdeyrityksen hankkeisiin. Valitun pilottikohteen kautta varmistettiin myös
autenttinen tutkimusasetelma, sillä kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen mukaan korjaus-
rakentamishankkeiden tuotannonsuunnittelun edellytykset ovat usein puutteelliset.

Lean-pohjaisten menetelmien käyttöönotto on ollut rakennustyömailla haastavaa (Johansen
ym. 2004). Haastattelujen perusteella rakennusalalla omaksutaan tahtituotanto vasta mene-
telmän kokeilemisen myötä (H1, H4), ja ihmisten asenteiden muuttuminen on toimintatapo-
jen muuttumisen edellytys (Frandson ym. 2013). Pilottikohteessa aikataulun ohjauksen kan-
nalta kriittiset henkilöt suhtautuivat tahtituotantoon ja prosessimalliin positiivisesti, mikä oli
hyvä lähtökohta mallin käyttöönotolle. Onnistunut uuden käytännön käyttöönotto edellyttää
myös taitoa ja resursseja (Arbulu & Zabelle 2006). Pilottikohteen toimihenkilöt liittyivät
projektiin vaiheittain, eikä kaikkia ollut mahdollista kouluttaa tahtituotannon käyttöön ennen
tahtituotannon aloittamista. Prosessimallin testaamisesta kohteessa sovittiin pääurakoitsijan
tuotannon avainhenkilöiden kanssa, ja heidät perehdytettiin työmaalle saapuessa sovelletta-
van tahtituotantomallin periaatteisiin. Tahtiaikataulun periaatteet käytiin läpi myös kaikissa
sisävalmistusvaiheen urakkaneuvotteluissa.

Uusien käytäntöjen käyttöönotto edellyttää myös aktiivista ohjausta (Mäki ym. 2018), jota
pilottihankkeessa toteuttivat diplomityön tekijä sekä tuotantoinsinööri, joka vastasi myös ai-
kataulun laatimisesta. Last Plannerin käyttöönotosta vastasi ulkopuolinen konsultti. Haas-
teita testaukseen aiheutti tutkimuksen aikaan puhjennut maailmanlaajuinen koronavirusepi-
demia. Epidemia hankaloitti yhteistoiminnallisia ohjauskäytäntöjä, kommunikaatiota ja tah-
tituotannon juurtumista työmaan arkeen jonkin verran, sillä kokoontumisia pyrittiin välttä-
mään eikä työkaluja etäohjattuun aikataulusuunnitteluun ollut käytössä.

Aineiston kerääminen ja analysointi
Aineiston keräämisen tavoite ratkaisun testausvaiheessa oli selvittää prosessimallin toimi-
vuus korjausrakentamisessa. Testausprosessin dokumentointi perustuu tutkijan läsnäoloon
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prosessissa sekä aktiiviseen havainnointiin ja tiedonvaihtoon työmaaorganisaation kanssa.
Prosessimallin toimivuutta indikoivien tietojen keräämisen kautta pyrittiin löytämään vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin (taulukko 10). Tutkimusaineistosta tuli ilmetä aikataulun to-
teumatieto ja poikkeamien syyt, kuten vaikuttiko suunnittelun tai vuokralaispäätösten viiveet
tahtituotantoon, joten aineisto käsitti pilottikohteen aikataulun valvonnan valmiusprosentit
sekä vuokralaispäätösaikataulun toteumatiedot. Poikkeamien syitä ja vaikutuksia selvitettiin
haastatteluilla, jotka toteutettiin puolistrukturoituina mutta voimakkaasti ohjattuina teema-
haastatteluina, jotta haastateltavat vastaisivat nimenomaan prosessimalliin liittyviin kysy-
myksiin (liite 2). Suunnitteluaikataulun toteumatieto päätettiin jättää tutkimuksessa huo-
miotta tutkimuksen laajuuden rajaamiseksi, sillä aikataulun poikkeamista saatiin hyvä käsi-
tys muun käytössä olevan aineiston perusteella. Haastatteluilla selvitettiin myös yleisesti pi-
lottikohteen henkilöstön kokemuksia prosessimallin käyttöönotosta.

Kerättävä data Mitä tietoa saadaan Mihin kysymykseen vastataan

Tuotantojunan vaunujen
aloitus- ja lopetusajat

Tahtituotannon aikataulullinen to-
teumatieto

Miten prosessimallin mukainen tahtituo-
tanto soveltuu korjausrakentamiseen?

Aikataulun valvonnasta vas-
taavien henkilöiden ja työn-
tekijöiden haastattelut

Tahtiaikataulun poikkeamien syyt, ko-
kemukset tahtituotannon hyödyistä ja
haasteista

Miten prosessimallin mukainen tahtituo-
tanto soveltuu korjausrakentamiseen?
Miten prosessimallilla hallittiin purkutöi-
den ja muiden valmistelevien töiden raja-
pintaa sisävalmistusvaiheeseen?

Valmistelevien töiden aloi-
tus- ja lopetusajat tah-
tialuekohtaisesti

Tahtituotantoa edeltävien työvaiheiden
suunnittelun ja toteutuksen onnistumi-
nen

Miten prosessimallilla hallittiin purkutöi-
den ja muiden valmistelevien töiden raja-
pintaa sisävalmistusvaiheeseen?

Vuokralaispäätösten tai
suunnittelun toteutunut ai-
kataulu

Vaikuttiko vuokralaispäätösten tai
suunnittelun myöhästyminen tahtituo-
tantoon

Miten työnaikaiset muutokset kuten
vuokralaismuutokset vaikuttivat proses-
simallin mukaiseen tahtituotantoon?

Taulukko 12 Aineiston keräyssuunnitelma

Aikatauluanalyysi tehtiin pilottikohteen tahtituotannolla toteutettavien toimistokerrosten
suunnitellun ja toteutuneen aikataulun vertailuna, joka tehtiin viemällä tuotantojunan tahdis-
tavien rakennus- ja taloteknisten työvaiheiden alkuperäinen sekä toteutunut aikataulu Vico
Schedule Planneriin (Tekla 2020). Analyysi perustuu ensimmäisen ja tutkimuksen aikana
ainoan aikataulupäivityksen jälkeen tehtyyn tahtiaikatauluun. Päivityksessä siirrettiin kolme
varausviikkoa eli tyhjää vaunua tuotantojunan lopusta vaunujen väliin. Analyysissä käytetyt
toteutuneet valmiusasteet perustuvat vastuutyönjohtajien ilmoittamiin valmiusprosentteihin.
Viikon 25 valmiusasteiden puuttumisen vuoksi kyseisen viikon toteuma tarkastettiin ja kor-
jattiin tuotantoinsinöörin kommenttien perusteella. Lisäksi analyysissä oli käytössä talotek-
niikkaurakoitsijan tuotannonsuunnitteluvaiheessa arvioimat tahtialuekohtaiset työajat.

Valmistelevien töiden valmiusprosenteista tarkastettiin, mitkä työvaiheet jäivät kesken sisä-
valmistusvaiheen tahtituotannon alkaessa ja mikä oli keskeneräisten työtehtävien prosentu-
aalinen osuus koko työstä. Syyt poikkeamiin selvitettiin haastatteluilla ja havainnoinnilla
työmaalla. Vuokralaispäätösten toteuma-aikataulusta poimittiin merkittävästi myöhässä ol-
leet päätökset sekä selkeät jälkikäteen tehdyt muutokset jo suunniteltuihin rakennusosiin.
Vuokralaispäätösaikataulusta saatavaa tietoa vertailtiin aikatauluanalyysin poikkeamiin,
jotta nähtäisiin, oliko niillä ollut selkeää vaikutusta tahtituotantoon.
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Haastatteluaineisto analysoitiin ristiin vertailemalla Excel-taulukossa eri osapuolien vas-
tauksia ja etsimällä niistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Haastateltavien joukosta on sel-
keästi eroteltavissa kolme ryhmää: pääurakoitsijan toimihenkilöt, talotekniikkaurakoitsijan
toimihenkilöt ja talotekniikan nokkamiehet. Eri ryhmien antamia vastauksia vertailtiin toi-
siinsa, jotta nähtäisiin, suhtautuvatko eri osapuolten edustajat tahtituotannon prosessimalliin
eri tavalla. Lisäksi haastatteluilla täydennettiin aikatauluanalyysiä selvittämällä aikataulu-
poikkeamien syitä ja vuokralaispäätösten ja muiden työnaikaisten muutosten viivästymisen
vaikutuksia tahtituotantoon.

5.2 Prosessimallin käyttöönotto pilottikohteessa

Pilottikohteena prosessimallin testauksessa käytettiin toimistosaneerausta, jonka toteutus-
aika oli vuoden 2020 tammikuusta joulukuuhun. Kohteen optimaalisen ja hallitun toteutus-
ajan laskettiin perinteisin menetelmin olevan noin 16 kuukautta, mutta päävuokralaisen
kanssa sovitun luovutusajan vuoksi suurin osa korjaustöistä aikataulutettiin 12 kuukauden
läpimenoaikaan. Hankkeessa saneerattiin vuonna 1994 rakennettu toimistokiinteistö moder-
niksi monitoimityötilaksi. Rakennuksessa oli 3 maanpäällistä ja 2 kellarikerrosta, mutta tut-
kimus rajattiin 2. ja 3. kerroksen avokonttoritilojen tahtituotantoon (kuva 28).

Kuva 28 Pilottikohteen pohjapiirros, johon on merkitty tahtialuejako. Suurennos liitteessä 3

Pilottikohteessa tehtiin kuntotutkimukset kesällä 2019 edellisen käyttäjän läsnä ollessa ra-
kennuksessa. Kuntotutkimusten yhteydessä todettiin, ettei kiinteistössä ole haitta-aineita.
Korjaustöiden yhteydessä tehtiin merkittäviä rakennemuutoksia johtuen pysty-yhteyksien,
kuten pääportaiden, hissikuilujen sekä poistumistiejärjestelyjen muutoksista. Rakennemuu-
toksista uudet poistumistieratkaisut sekä julkisivun muutostyöt vaikuttivat tutkittavan alueen
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aikataulutukseen. Talotekniset järjestelmät uusittiin kokonaan lukuun ottamatta ilman-
vaihto- ja sprinklerijärjestelmiä, joille tehtiin muutos- ja kunnostustöitä. Urakkamuotona
hankkeessa oli KVR-urakka, ja rakennusurakoitsija oli suunnittelunohjauksen lisäksi mu-
kana myös vuokralaisrajapinnan hallinnassa. Tilojen vuokrauksen toteutti yhteistyökump-
pani, ja vuokralaisyhteistyö aloitettiin lokakuussa 2019.

Ennen töiden aikataulutusta tehdyssä hankeriskianalyysissä tunnistettiin seuraavat riskit:

- lyhyt toteutusaika
- lyhyt tuotannonsuunnitteluaika
- toteutussuunnittelua tehdään limittäin rakentamisen kanssa johtuen toteutus-

suunnittelun kehittämisestä tuotannon aikana sekä vuokralaislähtötiedoista
- toteutussuunnittelun suunnitteluresurssien saatavuus
- tontin neljästä sivusta kolmella on käynnissä oleva työmaa
- työnjohtajien työn mielekkyys kärsii muutoksista ja aikataulupaineista
- säilytettävän palokattorakenteen sisällä olevan talotekniikan tarkat sijainnit

eivät ole tiedossa.

Riskianalyysin perusteella vaikutti siltä, ettei tahtituotannolle välttämättä olisi riittäviä edel-
lytyksiä lähtötietojen saatavuuden sekä hankkeen nopean käynnistämisen vuoksi, mikä on
olennainen asetelma tutkimustulosten kannalta. Tuotannonsuunnitteluryhmä päätti riskeistä
huolimatta valita tahtituotannon toistuvien osien tuotannonohjausmenetelmäksi ja tavoitella
tilojen porrastettua valmistumista ja läpimenoajan lyhennystä tahtituotannon avulla. Proses-
simallia sovellettiin pilottikohteessa kahteen ylimpään toimistokerrokseen, jotka olivat työ-
määriltään ja -suoritteiltaan lähes identtiset (kuva 28). Tahtituotannon ulkopuolelle jätettyjen
alueiden aikataulutus ja yhteensovitus tehtiin pääasiallisesti ulkopuolisen asiantuntijan avus-
tuksella Last Planner -menetelmällä. Etukäteen tehtävää mallityötä (Ballard & Howell 1997)
hyödynnettiin alakattoratkaisun valinnassa ja yhteensovituksessa kaapelointiin.

Kappaleessa 4.8 läpikäydyt tahtituotannon prosessimallin tuotannonsuunnittelun askeleet
käyttöönotettiin pilottikohteessa mallin mukaan. Tuotannonsuunnittelu aloitettiin marras-
kuun alussa lohkojaon ja yleisaikataulun tekemisellä talotekniikan palvelualueet huomioon
ottaen (liite 3). Valmistelevat ja sisävalmistusvaiheen työt eroteltiin toisistaan prosessimallin
mukaisesti. Valmistelevat työvaiheet aikataulutettiin puolen kerroksen tahtialuein ja vaihte-
levalla tahtiajalla. Haitta-aineiden puuttuminen helpotti aikataulutusta.

Sisävalmistusvaiheen tahtialueeksi valittiin toistuvuuden ja taloteknisten palvelualueiden
perusteella noin 750 m2 kokoinen lohko eli neljäsosakerros, sillä kerrokset oli suunniteltu
jaettavaksi neljään taloteknisesti itsenäiseen lohkoon (liite 3). Tahtialueiden keskinäinen jär-
jestys määräytyi myötäpäivään kiertäen siten, että logistiikkareittinä toimiva tahtialue oli
kerroksen viimeinen. Sisävalmistusvaiheen tahtiajaksi valittiin tahtialueen koon ja työmää-
rien perusteella sekä selkeän rytmin varmistamiseksi yksi viikko. Sisävalmistusvaiheen alus-
tavat tuotantojunat ja työpaketit laadittiin kokemusperäistä tietoa hyödyntäen LPS:llä. Jo
tässä vaiheessa suunniteltiin karkeasti, mitkä rakennus- ja talotekniset työt olisi mahdollista
toteuttaa samalla tahtialueella yhtäaikaisesti. Ensimmäisissä sisävalmistusvaiheen luonnok-
sissa vaunuja oli 12 kpl ja käyttöönotetussa versiossa 18 kpl (kuva 29). Lisäksi tuotantojunan
loppuun oli laskettu 3 viikkoa puskurivaunuja.
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Kuva 29 Pilottikohteen tahtiaikataulun ensimmäinen versio

Tuotantojunat muutettiin digitaaliseksi aikatauluksi Exceliin ja annettiin talotekniikkakump-
panille tarkastettavaksi vuoden vaihteessa ennen aliurakointisopimuksen allekirjoittamista.
Alustavaa tahtiaikataulua käytettiin myös kaikissa sisävalmistusvaiheen urakkaneuvotte-
luissa, joissa urakoitsijoilta varmistettiin, että he pystyvät tarjoamaan aikataulun mukaiset
resurssit. Tuotantojunien hienosäätö tehtiin pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan yh-
teisissä aikataulun suunnittelupalavereissa LPS:llä (kuva 30), joiden yhteydessä talotekniik-
kaurakoitsija toimitti todelliset tahtialuekohtaiset työpakettien kestot, jotka vaihtelivat 3-5
työpäivän välillä. Muiden urakoitsijoiden osallistamista hienosäätöön ei pidetty tarpeelli-
sena, sillä tahtiaikataulu oli käyty läpi urakkaneuvotteluissa.

Kuva 30 Tahtiaikataulu suunnitteluvaiheessa LPS-muodossa

Ennen tahtituotannon aloittamista vuokralaispäätös- ja suunnitteluaikataulut päivitettiin tah-
tituotannon edellytyksiä vastaaviksi. Tahtituotannon ulkopuolisten alueiden aikataulutus ja
yhteensovitus tehtiin LPS:ää hyödyntäen pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan kes-
ken. Päätös logistiikkaurakoitsijan käyttämisestä tehtiin purkutöiden alkamisen jälkeen,
minkä vuoksi käytäntöjä ei ehditty kehittää yhdessä ennen työhön ryhtymistä. Työmaan tar-
peisiin sopivia toimintamalleja kehitettiin projektin aikana. Tahtiaikataulun visuaaliseen esi-
tysmuotoon työpaketeille lisättiin oma rivi logistiikkakumppanin kautta tuleville materiaa-
leille hankintavastuineen. Koska projektissa tehtiin toteutussuunnittelua limittäin toteutuk-
sen kanssa, suunnittelunohjaukseen ja suunnitelmien tarkastamiseen muutama viikko ennen
tuotannon aloitusta pyrittiin varaamaan riittävät suunnittelunohjauksen resurssit, joista osa
kuitenkin pääsi liittymään projektiin odotettua myöhemmin.

Tuotannonsuunnitteluvaiheen suurin haaste oli lyhyt tuotannonsuunnitteluaika sekä vastaa-
van työnjohtajan ja sisävalmistusvaiheen aluevastaavan liittyminen projektiin vasta työmaan
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käynnistyessä. Heidän perehdytyksensä tahtituotannon periaatteisiin ja aikataulun valvon-
nan vastuisiin jäi tuotantoinsinöörin vastuulle. Muuttuvien lähtötietojen osalta suurimpana
riskinä pidettiin vuokralaispäätösten myötä tarkentuvia työtehtäväsisältöjä.

Valmistelevat työt aloitettiin suunnitellusti tammikuussa viikolla 2. Valmistelevissa töissä
ilmeni joitakin poikkeamia johtuen purkamisen laajuuden muutoksista ja purunaikaisten tu-
entojen tarkentavasta suunnittelusta. Tahtituotantoalueilla tehtävien porrasaukotusten vii-
västymisestä huolimatta tahtituotanto käynnistettiin viikolla 10 siten, että porrasaukotusten
ympäristö jätettiin tietoisesti jälkityönä tehtäväksi työksi. Sisävalmistusvaiheen toinen tuo-
tantojuna käynnistyi kahden viikon kuluttua ensimmäisen junan käynnistämisestä (kuva 29).
Niin sanottu pehmeä aloitus mahdollisti tarvittavien mallitöiden katselmusten pitämisen
sekä työtapojen ja menetelmien korjaamisen ensimmäisen tuotantojunan aikana. Käytän-
nössä ensimmäisen tahtialueen työpakettien tekemiseen oli mahdollista käyttää viikkoa pi-
dempi työaika ilman, että seuraavan alueen työt häiriintyivät. Ensimmäisen tuotantojunan
vaunut pyrittiin kuitenkin aloittamaan viikon syklillä, sillä tahtialue oli suuri ja aloitusedel-
lytykset täyttyivät ainakin osassa tahtialueesta. Toisen kerroksen ensimmäisen tahtialueen
2D:n työt aloitettiin suunnitellusti viikolla 13 viikon tahtiajalla.

Tuotannon ohjauksen viikkotapahtumat muodostuivat kohdeyrityksen toimintajärjestelmän
ympärille sisäisen viikkopalaverin ja urakoitsijapalaverin muodossa. Aikataulun ohjausvai-
heessa rakennus- ja talotekniikkaurakoitsijan keskinäiset aikataulun suunnittelu- ja ohjaus-
palaverit lopetettiin suunnitteluvaiheen päätyttyä. Muutaman viikon jälkeen palaverien to-
dettiin olevan tarpeellisia vaunun sisäiseen yhteensovitukseen sekä esteiden poistamiseen,
ja viikoittaiset ohjauspalaverit käynnistettiin uudelleen. Koordinoiduille nokkamiestapaami-
sille ei nähty tarvetta, sillä rakennus- ja talotekniikkatöiden työnjohtajat välittivät tietoa työ-
maan ja palavereiden välillä aktiivisesti. Lisäksi talotekniikan nokkamiehet kommunikoivat
luontevasti keskenään työmaalla. Rakennusteknisten töiden aliurakoitsijoiden nokkamiesten
osallistamista ei nähty tarpeellisena, sillä rakennustyöt sujuivat pääasiassa tahtiaikataulun
mukaisesti.

Prosessimallin mukaisen tuotannonohjauksen käyttöönoton haasteeksi muodostui tuotanto-
ryhmän heikon tahtituotantoon perehtyneisyyden lisäksi toimintakulttuurin hidas muuttumi-
nen sekä työnjohtajien vaihteleva osaaminen päivittäisjohtamisessa. Vastaava työnjohtaja
pyrki tukemaan työnjohtoa pitämällä työnjohdon viikkopalaverin lisäksi viikoittaisen työ-
maakierroksen aluevastaavien kanssa. Tarvittaessa työmaakierroksia pidettiin myös talotek-
niikan työnjohtajien ja nokkamiesten kanssa akuuttien asioiden ratkaisemiseksi. Lisäksi
aluevastaavat pitivät omat viikkopalaverinsa työvaihemestareiden kanssa.

Tuotantojunaa päivitettiin yhden kerran muutama viikko tahtituotannon käynnistämisen jäl-
keen (kuva 31). Lopulliset työpaketit on esitetty liitteessä 4. Päivityksessä tuotantojunan
loppuun jätettyjä puskurivaunuja siirrettiin tuotantojunan keskelle ja ei-tahdistavien työteh-
tävien sijoitteluja vaunuissa muutettiin. Päivittämisen jälkeen todettiin, että alun perin työ-
paketissa 12 olleet mattoasennustyöt siirrettäisiin varausviikolle 2 eli työpakettiin 13 (liite
4). Rakennusurakoitsijan mukaan tuotantojunan päivitykset käytiin talotekniikkaurakoitsi-
jan kanssa läpi, mutta tässä vaiheessa jo työmaan käytäntöihin vaikuttanut koronaviruspan-
demia sekä sopimukselliset erimielisyydet heikensivät työmaan yhteistoiminnallisia käytän-
töjä ja vastakkainasettelua alkoi syntyä.
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Kuva 31 Pilottikohteen tahtiaikataulu päivityksen jälkeen. Työpakettien sisältö liitteessä 4.

Aikataulun läpinäkyvyydestä huolehdittiin tahtiaikataulutulosteella, joka oli toimistossa
kaikkien nähtävillä. Lisäksi työmaalle sijoitettiin näkyville paikoille tahtialuekarttoja. Aika-
tauluohjelmiston käyttöönottoa suunniteltiin, mutta sopimusta ohjelmiston tuottajan kanssa
ei saatu tehtyä riittävän ajoissa. Vinjettivalvontaa ja aktiivista estelokin pitämistä suunnitel-
tiin, mutta ne jäivät tekemättä tuntemattomasta syystä. Havainnoinnin kautta tunnistettiin,
ettei kohteessa ollut täysipäiväistä aikatauluinsinööriä, joka olisi ottanut vastuun erilaisten
läpinäkyvien ohjauselementtien ylläpidosta. Voidaan siis todeta, että pilottikohteessa ei lo-
pulta esitetty ajantasaista aikataulutilannetta täysin läpinäkyvästi.

5.3 Testauksen tulokset

Prosessimallin testaamisen tuloksia tarkastellaan aikataulun valvontatietojen, vuokralaispää-
tösten toteuman sekä haastatteluaineiston kautta. Analyysin tuloksia vahvistetaan havain-
noinnilla kerätyllä tiedolla. Lopuksi tuloksista tehdään yhteenveto, jonka yhteydessä pohdi-
taan testitulosten merkitystä prosessimallille. Jotta prosessimalli olisi toimiva käytännön rat-
kaisu korjausrakentamisen tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen, sitä korjataan ja tarken-
netaan testauksesta saadun palautteen perusteella (Rocha ym. 2012).

5.3.1 Aikataulun toteumatietojen analysointi

Aikataulun toteumatietojen analysointi aloitettiin valmistelevien töiden valmiusasteiden tar-
kastelusta sisävalmistusvaiheen tahtituotannon alkaessa. Valmistelevien töiden aikataulu-
valvonnan perusteella sisävalmistusvaiheen alkaessa purkutyöt olivat 3. kerroksessa 90 pro-
senttisesti valmiit ja rakenteelliset paikallavalutyöt 50 prosenttisesti valmiit. Vaikka kesken-
eräisten töiden osuus on prosentuaalisesti suuri, kyseiset työt sijoittuivat kerroksessa hyvin
paikallisesti. Purkutöiden jäljellä olevat 10 prosenttia sisälsivät uusien porraskuilujen auko-
tukset, jotka jäivät kesken, sillä tuentaterästen ja -valujen suunnittelu osoittautui odotettua
haastavammaksi. Suunnittelu voitiin aloittaa vasta riittävien rakenneavauksien jälkeen. Li-
säksi talotekniikkasuunnittelu oli osittain kesken myös tahtituotantoalueilla, minkä vuoksi
joitakin talotekniikkareittejä oli tahtituotantoa aloittaessa avaamatta. Aikataulun valvonnan
mukaan purkutyöt saatiin 3. kerroksessa 98-prosenttiseen valmiuteen viikolla 22 ja valmiiksi
viikolla 26. Aukotusten valutyöt olivat kokonaan valmiit 3. kerroksessa viikolla 23.

Tahtituotannon aikatauluanalyysi tehtiin pilottikohteen tahtituotannolla toteutettavien toi-
mistokerrosten suunnitellun ja toteutuneen aikataulun vertailuna. Aikatauluanalyysissä ei
ole huomioitu työpakettien sisältämiä ei-tahdistavia wc-tilojen ja keittiöiden töitä. Analyysi
perustuu ensimmäisen ja ainoan aikataulupäivityksen mukaiseen lopulliseen tahtiaikatau-
luun. Aikataulupäivityksessä siirrettiin kolme varausviikkoa tuotantojunan lopusta työpaket-
tien väliin, minkä vuoksi aloitukset ovat vaunusta 10 eli tasoitus- ja maalaustöistä alkaen
siirtyneet eteenpäin. Lisäksi mattotyöt siirrettiin toisen varausviikon aikana tehtäväksi.
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Yleisiä huomioita ja rajoitteita aikatauluseurannan analyysistä (liitteet 5 ja 6):
- Tahtituotanto käynnistettiin suunnitellusti viikolla 10.
- Analyysi on tehty rakennusteknisen töiden osalta viikkojen 10-26 väliseltä ajalta ja

taloteknisten töiden osalta viikkojen 10-25 ajalta.
- Tuotantojuna käynnistettiin 3D-tahtialueesta, jonka vaunujen työaika on esitetty

kaksinkertaisena analyysissä, vaikka tahtiaikataulussa on esitetty myös ensimmäi-
sen tuotantojunan tahtiaika viikon mittaisena. Käytännössä pehmeä aloitus kuiten-
kin mahdollisti työpakettien osittaisen lomittumisen.

- Alakattorungoille ja tekniikkalevyille on varattu 2 perättäistä vaunua. Esityksen yk-
sinkertaistamiseksi vaunut on yhdistetty samaan viivaan. Kerroksen aloitus- ja lo-
petusajat täsmäävät tahtiaikatauluun.

- Analyysissä on oletettu, että työpakettien työt on aloitettu aina maanantaina ja lope-
tettu perjantaina. Tämä oletus saattaa vaikuttaa seurannassa esitettyihin tuotantono-
peuksiin eivätkä ne vastaa kaikilta osin todellisuutta. Esimerkiksi 3C-alueen otsat
on aloitettu todennäköisesti vaunua edeltävän viikon lopussa.

- Analyysissä ei ole huomioitu vaunujen ei-tahdistavia töitä.
- Työryhmien koosta tai resurssien määrän muutoksista ei ollut analyysissä doku-

mentoitua tietoa.

Aikatauluvalvonnasta ilmenee, että sekä rakennus- että talotekniset työt ovat käynnistyneet
tahtiaikataulun mukaisesti, ja ensimmäiset vaunut 3. kerroksen tahtialueilla ovat edenneet
lähes suunnitellusti (kuvat 32 ja 33). Pehmeä käynnistäminen sekä 2. kerroksen myöhempi
aloitus ovat taanneet sujuvan alun, vaikka mallitöitä ei ole ollut mahdollista tehdä ennen
ensimmäisen tuotantojunan käynnistämistä.

Kuva 32 Rakennusteknisten töiden aikatauluanalyysi. Suurennos liitteessä 5
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Rakennustekniset työt
Analyysin alussa tarkasteltiin rakennusteknisten töiden toteumaa. Väliseinätöissä, tasoitus-
ja maalaustöissä, mattoasennuksissa sekä alakattorungoissa näkyy aikatauluseurannassa
”häntiä” (kuva 32). Hännillä tarkoitetaan keskeneräistä työtä, jonka valmistuminen alkupe-
räisestä aikataulusta on myöhästynyt. Hännät ilmenevät Vico Schedule Plannerilla tehdyistä
toteuma-analyyseistä katkoviivan kulmakertoimen selkeänä kääntymisenä siten, että työvai-
heen loppuun saattaminen venyy usean viikon päähän suunnitellusta valmistumisesta (kuva
32). Hännät siirrettiin rakennusteknisten töiden osalta erillisen työryhmän tehtäväksi. Häntiä
ei ole kuitenkaan poistettu aikatauluseurannasta, sillä niiden perusteella voidaan arvioida
keskeneräisen työn määrää tahtiajan päättyessä.

Häntien syntymiseen löydettiin kaksi pääsyytä. Työmaatoimihenkilöiden haastatteluista sel-
visi, että valmistelevien töiden porrasaukotusten aikatauluviiveet heijastuivat tahtituotannon
aikatauluseurannassa käytännössä kaikkiin rakennusteknisiin työtehtäviin. Lisäksi julkisi-
vun paikallisia rakennemuutoksia ei pystytty toteutussuunnittelun viiveistä johtuen toteutta-
maan ennen sisävalmistuksen aloittamista. Aikatauluanalyysissä tehdyssä rakennusteknisten
ja taloteknisten töiden aikatauluvertailussa paljastui myös, että konvektoriputkitukset oli ai-
kataulutettu levyseinätöiden jälkeen tehtäväksi työksi, jolloin putkitusten vaatimia koteloin-
teja ei ollut mahdollista tehdä levyseinätöiden yhteydessä. Koteloinnit olisi pitänyt näin ollen
esittää tahdistavana työnä jossakin tulevista vaunuista. Edellä mainittujen lisäksi rakennus-
teknisten töiden analyysissä tehtiin taulukon 13 mukaiset huomiot päätelmineen.

Havainto Havainnon merkitys
2D:n väliseinätyöt (vaunu 1) aloitettiin suunnitellusti vii-
kolla 13 viikon tahdilla, mutta tuotantotahti hidastui väli-
aikaisesti, kun 2. ja 3. kerroksen levyseinätyöt olivat yh-
täaikaisesti käynnissä. Muutoin levyseinätyöt (vaunut 1
ja 3) etenivät tahtiaikataulun mukaan lukuun ottamatta
häntiä.

Päätös aloittaa 2. kerros rinnakkain 3. kerroksen kanssa
mahdollisti läpimenoajan lyhentymisen. 2. kerrokseen ei
ole analyysin perusteella saatu kuitenkaan suunnitelman
mukaista lisätyöryhmää. Tahtiaika on ollut sopiva suh-
teessa työmäärään ja resursseihin.

Tasoitus- ja maalaustyöt (vaunu 10) aloitettiin alkuperäi-
sen aikataulun mukaan eli viikko ennen päivitetyn aika-
taulun mukaista ajankohtaa. Oikeaan tuotantotahtiin on
päästy vasta 2. kerroksessa. Aikatauluseurannan mukaan
2A, 2B ja 2C tehtiin yhtä aikaa.

Aikaistettu alkuperäisen tahtiaikataulun mukainen aloi-
tus oli tarpeen, sillä oikea työsaavutus vakautui vasta 2.
kerroksessa. Syynä ensimmäisten tahtialueiden hitaa-
seen tuotantotahtiin voi olla myös liian vähäiset resurs-
sit. Jos 2. kerroksen kolme viimeistä tahtialuetta todella
tehtiin yhtä aikaa, oikea tuotantotahti kohteeseen olisi
ollut jotakin 3. kerroksen alun ja 2. kerroksen lopun vä-
liltä eli hyvin lähellä suunniteltua tahtiaikaa.

Alakattourakoitsija (vaunut 11 ja 12) pysyi pääasiassa
tahtiaikataulun mukaisessa rytmissä 3. kerroksessa,
mutta 2. kerroksessa jätettiin 2A välistä. Tahtialueelle
palattiin heti 2B:n jälkeen, jolloin kokonaisaikataulu ei
viivästynyt.

Tahtialueiden keskinäisen järjestyksen muuttaminen on
suosittu Binninger ym. 2017b mukaisista ohjaustoimen-
piteistä. Väliin jääneelle tahtialueelle palattiin heti seu-
raavaksi, ja ohjaustoimenpiteellä oli vaikutuksia 2. ker-
roksen tahtialueiden järjestykseen. Muutos tapahtui ai-
katauluanalyysin käsittävän ajanjakson lopussa.

Mattoasennukset (vaunu 13) aloitettiin viikon myöhässä,
mutta viikko oli riittävä työaika ensimmäisestä 3D-alu-
eesta alkaen. Tuotantotahti pysyi tahtiaikataulun ryt-
missä.

Tahtiaika on ollut sopiva suhteessa työmäärään ja re-
sursseihin.

Järjestelmäseinäasennukset (vaunu 15) alkoivat tahtiai-
kataulun mukaisesti kahdella ensimmäisellä tahtialu-
eella, minkä jälkeen tuotantotahti nopeutui aloituksesta.

Tahtialuekohtainen työmäärä oli selvästi liian pieni tahti-
aikaan nähden. Koska ei tahdista muita töitä, on mahdol-
lista tehdä usean alueen asennukset samassa tah-
tiajassa.

Pintamaalaukset (vaunu 16) aloitettiin alkuperäisen aika-
taulun mukaan eli viikko ennen päivitetyn aikataulun
mukaista ajankohtaa. Tuotantotahti pysyi tahtiaikatau-
lun mukaisena tahtialue viikossa.

Tahtiaika on ollut sopiva suhteessa työmäärään ja re-
sursseihin.

Taulukko 13 Rakennusteknisten töiden aikatauluanalyysin nostot
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Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennustekniset työt on tehty pääosin suunnitellun tahti-
aikataulun mukaisesti, ja tasoituksen ja maalauksen hidasta tuotantotahtia lukuun ottamatta
poikkeamat vaikuttavat harkituilta. Aikatauluanalyysin perusteella rakennusurakoitsijalla on
siis ollut riittävä tietämys laatia tahdistavien rakennusteknisten töiden aikataulu aliurakoit-
sijoiden puolesta. Työvaiheiden kestot ja työjärjestykset ovat vastanneet hyvin tuotannon
vaatimuksia, vaikka suunnitelmat ovat olleet tahtiaikataulua laatiessa osittain keskeneräiset.
Aikatauluanalyysi päätettiin viikkoon 26 tutkimuksen ajoituksen vuoksi. Haastatteluilla kui-
tenkin selvitettiin, että lopullinen tuotantojunan valmistuminen myöhästyi joitakin viikkoja
suunnitellusta viikosta 33 edellä mainittujen porrasaukotusten ja julkisivutöiden viiveiden
vuoksi sekä joidenkin vuokralaislähtötietojen viivästymisen takia. Vaiheittaisen käyttöön-
oton edellytykset kuitenkin toteutuivat.

Talotekniset työt
Talotekniset työt on esitetty aikataulutulosteessa alakohtaisin värein (kuva 33). Taloteknis-
ten töiden aikataulua tarkasteltiin analyysissä alakohtaisesti, jotta tahtiaikataulun poik-
keamien laatu eri tekniikka-aloittain saataisiin selville.

Kuva 33 Taloteknisten töiden aikatauluanalyysi. Suurennos liitteessä 6

Vaunut 1 ja 2 sisälsivät rakennusteknisten töiden lisäksi johtoteiden asennukset, jotka nou-
dattelivat viimeistä tahtialuetta lukuun ottamatta tahtiaikataulua. Sähkötekniset asennukset
jatkuivat vaunuissa 3-6 kaapelointitöillä, ja edelleen sähköasennuksille oli varattu aikaa ala-
katon yläpuolisiin kalustuksiin vaunuissa 8-9. Alakaton yläpuolisten kaapelointi- ja kalus-
tustöiden toteuma ei kuitenkaan noudattele enää tahtiaikataulun mukaista suunnitelmaa.
Kaapelointitöitä ei ollut tahtiaikataulussa eritelty eri järjestelmien kaapelointeihin, mikä voi
vaikuttaa aikataulun seurattavuuteen. Aikatauluanalyysin perusteella kaapelointien työsaa-
vutukset ovat vaihdelleet tahtialueilla merkittävästi, vaikka kaapelointimäärät ja työtavat
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tahtialueilla eivät juuri poikenneet toisistaan. Työt näyttävät myös paikoitellen pysähtyneen.
Pohdittavaksi jää, ovatko toteumaprosentit luotettavat ja jos ovat, mitä edellytyksiä ja oh-
jaustarpeita kaapelointien suhteen on jäänyt huomioimatta.

Putkiasennuksia tehtiin niin ikään ensimmäisten vaunujen ja tahtialueiden osalta lähes tah-
tiaikataulun mukaisesti, mikä oli tuotannonsuunnittelussa läpikäytyjen tahtialuekohtaisten
työaikojen perusteella odotettua. Aikatauluviiveitä alkoi kuitenkin syntyä erityisesti 2. ker-
roksen aloittamisen jälkeen. Syynä voi olla joko se, ettei 2. kerrokseen ollut varattu omaa
työryhmää tai että edellytykset töille ovat olleet puutteelliset. Ulko- ja sisäseiniä koko ker-
roksessa kiertävät jäähdytyskonvektoriputkitukset eivät tahdistaneet suoraan useita työvai-
heita, mutta putkitusten valmistuminen ja vaiheittainen koepainaminen olisi mahdollistanut
osaltaan aikaisemman siirtymän luovutusvaiheeseen ja vähentänyt vesivahinkojen riskejä
pintojen valmistumisen jälkeen.

Ilmanvaihtourakoitsija ei aikatauluanalyysin perusteella noudattanut tahtiaikataulua juuri
lainkaan, vaan teki yhtä aikaa töitä jokaisella tahtialueella. Tuotantotahdin ollessa odotettua
hitaampi myös häntiä on jäänyt kaikilla alueilla. Ilmanvaihtotyöt osoittautuivat haasteel-
liseksi säilyvän palokattoratkaisun vuoksi, sillä asennuksia jouduttiin tekemään ahtaiden vä-
lipohjarakenteiden sisällä. Analyysin perusteella ilmanvaihtourakoitsijalla ei ollut realistista
käsitystä tuotannonsuunnitteluvaiheessa todellisista työsaavutuksista suhteessa saatavilla
oleviin resursseihin, ja on myös mahdollista, ettei vaunujen työvaiheiden työtehtäväsisältö
ollut osapuolille yksiselitteinen.

Ennen viikkoa 20 eli noin kahden kuukauden jälkeen tahtituotannon aloituksesta oltiin tilan-
teessa, jossa kaikilla talotekniikka-aloilla oli merkittäviä viiveitä ainakin osassa työvaiheista,
ja niiden loppuun saattaminen oli yhteen sovitettava ohjauspalavereissa rakennusteknisten
töiden kanssa. Taloteknisten töiden aikatauluviiveiden syitä etsittiin vielä ristiin vertailusta
rakennusteknisten töiden kanssa, vuokralaislähtötietojen toteumasta sekä haastatteluaineis-
tosta.

Rakennus- ja taloteknisten töiden toteuman ristiin vertailu
Vaunut 1-3 sisälsivät rakennusteknisten töiden lisäksi taloteknisiä asennuksia (liite 4). Vau-
nut 4-9 sisälsivät tahdistavien työvaiheiden osalta ainoastaan taloteknisiä töitä. Vaunusta 10
alkaen rakennus- ja talotekniset työt etenivät jälleen rinnakkain samoissa vaunuissa.

Vaunujen 1-3 johtoteiden asennus kattoon ja seiniin toteutui samassa tahdissa levyseinien ja
otsarakenteiden rakentamisen kanssa viimeistä 2C-aluetta lukuun ottamatta. Sen jälkeen työ-
tilat vapautuivat käytännössä kokonaan taloteknisille asennuksille. Kun maalaustyöt alkoi-
vat vaunussa 10, sähköurakoitsijan oli tarkoitus siirtyä tahtialueen keskeltä keskusasennus-
ten pariin (kuva 34). Todellisuudessa alakaton yläpuoliset asennukset olivat edelleen kesken,
ja myös keskustoimitus myöhässä. Mattoasennusten aloitus siirrettiin kolmannelle varaus-
viikolle vaunuun 13 juuri siksi, että keskeneräiset alakaton yläpuoliset asennukset viivästyt-
tivät alakattorunkojen loppuun saattamista tahtiaikataulun mukaan. Alakattoon kiinnitettävä
kalustus alkoi tahtiaikataulun mukaan viikolla 23 vaunussa 14. Aikatauluanalyysin päätty-
essä viikolla 26 kaapeloinnit olivat edelleen 2. kerroksessa kesken.
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Kuva 34 Ote sähköteknisten töiden aikatauluviiveistä ja niiden vaikutuksista rakennusteknisiin töihin

5.3.2 Vuokralaislähtötietojen toteumatiedon analysointi

Tahtituotantoalueiden vuokralaispäätösaikataulun toteumatiedoista poimittiin keskeiset ai-
katauluun vaikuttaneet lähtötietopoikkeamat, jotta nähtäisiin, onko viivästyneillä vuokra-
laispäätöksillä ollut vaikutusta tahtiaikataulun toteumaan. Rakennusteknisiin töihin vaikut-
tavia merkittäviä viiveitä päätöksenteossa oli vuokralaispohjapiirrosten, tilatyyppien ja talo-
teknisten varausten lukitseminen noin kuukauden myöhässä. Suunniteltu ajankohta pohja-
piirrosten lukitsemiselle oli joulukuun puolessa välissä, kun purkutyöt aloitettiin tammi-
kuussa 2020. Edellä mainitut lähtötietopuutteet viivästyttivät paitsi kohteen arkkitehtisuun-
nittelua niin myös talotekniikkasuunnittelua. Tilatyyppien muutoksista aiheutui esimerkiksi
lisää ilmanvaihtokanavointia ja jäähdytystarpeita. Tilatyyppien lukitsemisen myöhästymi-
sestä aiheutuneilla suunnitteluviiveillä ei kuitenkaan todettu olevan merkittäviä vaikutuksia
aikatauluanalyysissä havaittuihin putkiasennusten poikkeamiin tai sisärakenteiden toteutuk-
seen. Mahdollista kuitenkin on, että poikkeamista syntyi tahtiaikataulun ulkopuolella piilo-
työtä.

Vuokralaisen tarpeet taloteknisten järjestelmien osalta päivittyivät keväällä 2020, kun vuok-
ralaisen projektipäällikön vaihduttua aiemmin päätettyjä asioita avattiin uudestaan käsitte-
lyyn. Erityistä haittaa syntyi sähkösuunnitteluun, sillä muutokset koskivat sähkönjakelupe-
riaatteita ja varavirtajärjestelmän laajuutta, kulunvalvontajärjestelmiä sekä AV-järjestelmien
kaapelointia. Lähtötiedot kaapelointeja varten saatiin yhdestä kolmeen kuukautta myöhässä
päätöksentekoaikataulusta (kuva 35). Vuokralaispäätösten toteumatietojen perusteella säh-
köurakoitsijan kaapelointiviiveet tahtiaikataulussa selittyvät suurelta osin lähtötietojen vii-
västymisellä. Myös sähkökeskustoimituksen viivästyminen selittyy varavirtajärjestelmän to-
teutusratkaisun lukitsemisella huomattavan myöhään.
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Kuva 35 Kaapelointiin liittyvät myöhästyneet vuokralaispäätökset

Vuokralaislähtötietojen viiveitä ilmeni jonkin verran myös kiintokalustuksessa. Erityisesti
vuokralaisen hankinnassa olevien kalustelukituksien lähtötietojen saaminen vaikutti tahti-
tuotantoalueiden kiintokalustetoimituksiin. Kalustesuunnittelun ja toimituksien myöhästy-
minen vaikutti lopulta tuotantojunien valmistumiseen, sillä kaikki kalusteet eivät olleet pai-
kallaan tuotantojunien suunniteltuna valmistumisviikkona. Edellä mainittujen viiveiden li-
säksi kulunvalvonta- ja turvajärjestelmien lukkoon lyöminen viivästyi (kuva 35), minkä
vuoksi oviympäristöjen rakentaminen oli tuotantojunien suunniteltuna valmistumisaikana
kesken. Pilottikohteessa varmistettiin kokouskirjauksin, että vuokralaispäätösten viivästy-
misellä voidaan tarvittaessa siirtää hallinnanluovutusta käyttäjälle. Käytännössä osapuolet
eivät kuitenkaan halunneet pidentää toteutusaikaa.

5.3.3 Haastatteluaineiston analysointi

Prosessimallin testauksen tuloksia täydennettiin haastatteluilla. Haastateltavat on listattu
taulukkoon 14. Rakennusurakoitsijan edustajista haastateltiin pilottikohteen vastaavaa työn-
johtajaa, kerrosten 2 ja 3 sisävalmistusvaiheen aluevastaavaa sekä alkuperäisen aikataulun
laatinutta tuotantoinsinööriä. Lisäksi sisävalmistusvaiheen työnjohtaja vahvisti saadut tulok-
set rakennusteknisten töiden ohjattavuuden osalta. Pilottikohde oli kaikille haastatelluille
henkilöille ensimmäinen tahtituotantokohde. Tutkimuksessa ei haastateltu rakennusteknis-
ten töiden nokkamiehiä, sillä he eivät osallistuneet aikataulun laadintaan ja ohjaukseen. Ta-
lotekniikkaurakoitsijan edustajista haastateltiin putkiasennusten projektinhoitajaa, sähkö-
asennusten projektipäällikköä ja nokkamiestä sekä ilmanvaihdon nokkamiestä.



79

Haastattelu Haastateltavan toimenkuva Haastateltavan työnantaja
H11 Tuotantoinsinööri Rakennusurakoitsija
H12 Projektinhoitaja Talotekniikkaurakoitsija, putki
H13 Nokkamies Talotekniikkaurakoitsija, IV
H14.1 Projektipäällikkö Talotekniikkaurakoitsija, sähkö
H14.2 Nokkamies Talotekniikkaurakoitsija, sähkö
H15 Aluevastaava Rakennusurakoitsija
H16 Vastaava työnjohtaja Rakennusurakoitsija

Taulukko 14 Luettelo ratkaisun testausvaiheen haastateltavista

Kolmivaiheinen prosessimalli
Korjausrakentamisen kolmivaiheinen tahtituotanto (kuva 36) sai yksimielisen tuen haasta-
teltavilta. Kolmivaiheisuus nähtiin loogisena mahdollisuutena vakioida korjausrakentamisen
tuotantoprosessi ja karkea matemaattinen pohja tuotannon vaiheiden aikaikkunoiden mää-
rittämiselle. Eräs haastateltavista sanoi, että prosessimalli ”tekee korjausrakentamisesta ku-
takuinkin uudisrakentamista” (H15) ja toinen totesi, että ”se [kolmivaiheisuus] on silleen
kun sen [rakentamishankkeen] pitäisi mennä” (H13).

Kuva 36 Kolmivaiheinen tahtituotanto korjausrakentamisessa

Prosessimallin kautta toivottiin onnistumisen kokemuksia tuotannon johtamisessa (H15,
H16), ja toisaalta pelättiin pettymyksiä, jos joku osapuolista ei ymmärtäisi tahtituotannon
noudattamisen hyötyjä (H16). Työvaiheiden tahdistamista pidettiin pääasiassa hyvänä, sillä
se paransi mahdollisuuksia ennakoida poikkeamia ja ennustaa toteutuvaa luovutusaikataulua
(H11, H14.1, H15, H16). Rakennusurakoitsija kannatti tahdistamista toistuvuutta sisältävillä
alueilla (H11, H15, H16), kun taas talotekniikkaurakoitsija toivoi joustavuutta (H12, H14.1,
H14.2). Toiveeseen liittyi kuitenkin epäluottamusta työtilojen vapautumisen suhteen, sillä
talotekniikkaurakoitsija pyrki aloittamaan työvaiheita etukäteen kaikkialla, missä se oli mah-
dollista (H14.1, H14.2). Erilliselle taloteknisten töiden vaiheelle ei nähty tarvetta, sillä ra-
kennus- ja taloteknisten töiden lomittamisella voidaan päästä lyhempään läpimenoaikaan,
mikäli yhtäaikainen työskentely tahtialueilla on mahdollista (H11, H12, H14.1).

Tahtituotannon suunnittelu ja ohjaus
Tahtituotannon suunnittelun koettiin sujuneen pääasiassa hyvin (taulukko 15). Kaikki haas-
tateltavat pitivät prosessia, mukana olleita osapuolia sekä käytettyjä menetelmiä sopivina.
Tahtiaikataulussa huomioitiin haastattelujen mukaan kaikki, mikä oli mahdollista huomioida
eikä suuria päivitystarpeita tullut. Kuitenkin, jos talotekniikkasuunnitelmien valmiusaste
olisi ollut suunnitteluvaiheessa korkeampi, olisi tahtituotannon suunnitteluun voinut osallis-
tua aiemmin (H14.1). Kaikkia tahtituotannon ulkopuolisia töitä, kuten julkisivun muutos-
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työt Tilapinnat Kalustus ja

varustus
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töitä ja vesikaton sadevesiviemäröintien uusimista ei saatu sisällytettyä valmistelevien töi-
den vaiheiseen suunnittelupuutteista johtuen (H12, H15, H16). Suunnittelua olisi voitu edes-
auttaa aikaisemmilla ja kattavimmilla koepuruilla sekä suunnittelun ja suunnittelunohjauk-
sen resurssien lisäämisellä (H16).

Tahtituotannon suunnittelu Tahtituotannon ohjaus
Mikä toimi
hyvin

- Rakennusurakoitsijalähtöinen toimin-
tamalli on hyvä

- Rakennusurakoitsijalähtöinen suun-
nittelu mahdollistaa tahtituotannon
suunnittelun, vaikka hankinnat ovat
kesken

- LPS on hyvä työkalu imuohjaussuun-
nitteluun

- Alustavien tuotantojunien tarkasta-
minen talotekniikkaurakoisijan
kanssa riittää, muita urakoitsijoita ei
tässä vaiheessa tarvita

- Aikataulun suunnittelupalaverit ulko-
puolisen fasilitaattorin johdolla

- Häiriövarat pitkää tahtiaikaa käytet-
täessä

- Osa urakoitsijoista oivaltanut tahtituo-
tannon niin hyvin, ettei tarvitse juurikaan
ohjausta

- Päivätasoinen seurattavuus mahdollistaa
ennakoinnin

- Rytmitys helpottaa tuotannonohjausta
- Urakoitsijakohtaisia ohjauspalavereita

tarvittaessa
- Puskuriviikkojen tärkeys ja siirtäminen

päivittäessä lopusta keskelle tuotantoju-
naa

- Talotekniikan yhteistyöpalavereiden ja
työmaakierrosten käyttöönotto

- Levyseinätöiden häntiin otettu erillinen
kiinniottoryhmä, mitä pidettiin hyvänä
toimintatapana myös muihin muutoksiin
kuten vuokralaismuutoksiin

Missä on
kehitettä-
vää

- Valmistelevien työvaiheiden sekä
tahtituotannon ulkopuolisten töiden
suunnitteluun ja ohjaukseen panos-
tettava enemmän

- Toteutussuunnittelun valmiusaste
tuotannonsuunnitteluvaiheessa

- Ei-tahdistavat työt pois tahtituotan-
nosta

- Taloteknisesti vaativissa kohteissa ta-
lotekniikkaurakoitsijan aktiivinen
osallistuminen suunnitteluun kriitti-
sessä roolissa

- Avainhenkilöiden oikea-aikainen va-
pautuminen projektille ja perehdytys

- Valvonnan ketteryys ja läpinäkyvyys, toi-
vottiin ohjelmistoa

- Muutosten kommunikointi
- Työnjohdon päivittäisjohtamisen osaami-

nen vaihtelevaa
- Keskinäisen luottamuksen luominen
- Talotekniikkaurakoitsijan asennoitumi-

nen tahtiaikatauluun ohjeellisena
- Nokkamiesten osallistaminen ainoastaan

työnjohdon ja mallitöiden kautta
- Valvontaan vinjetti ja esteloki
- Täysipäiväinen aikatauluinsinööri hank-

keeseen
- Asioiden ratkaiseminen paikan päällä

työmaalla
Taulukko 15 Tahtituotannon suunnittelun ja ohjaukset onnistumiset ja kehityskohdat prosessimallin

käyttöönoton kokemusten perusteella

Ilmanvaihtourakoitsijan haasteena pilottikohteessa oli palokaton välitilassa tehtävät asen-
nukset, joiden ennakkosuunnittelu ja osaluetteloiden laatiminen koettiin erityisen vaikeaksi.
Työn kesto oli selvästi suunniteltua pitempi paikan päällä tehtävästä työnsuunnittelusta joh-
tuen. (H11, H13.) Tarkkaa paikan päällä tehtyyn suunnitteluun käytetyn ajan määrää on vai-
kea arvioida toteuman perusteella, sillä urakoitsija on tehnyt aikataulusta poiketen töitä use-
alla tahtialueella yhtäaikaisesti (kuva 33). Kehitysideoita tahtituotannon suunnitteluvaihee-
seen oli esimerkiksi kaikkien ei-tahdistavien työvaiheiden poistaminen tuotantojunista
(H11) sekä valmistelevien töiden ja sisävalmistusvaiheen välisten riippuvuuksien huolelli-
nen visualisointi (H12, H16). Talotekniikan projektinhoitajat eivät toivoneet nokkamiesten
osallistamista tuotannonsuunnitteluun, sillä nokkamiehet eivät heidän mukaansa näe koko-
naiskuvaa. Joitakin työsaavutuksia kuitenkin tarkastettiin asentajilta, jotka lisäksi osallistui-
vat työnsuunnitteluun mallitöiden kautta (H12).
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Tahtituotannonohjauksen etuina perinteisiin menetelmiin verrattuna nähtiin päivätasoinen
seurattavuus sekä ohjaamisen helpottuminen tasamittaisen tahdin myötä (H15, H16). Työn-
johtajien viikkoaikataulujen laadinta helpottui merkittävästi (H15). Rakennusurakoitsijan
mukaan osa aliurakoitsijoista ymmärsi tahtituotannon niin hyvin, ettei ohjausta juuri tarvittu
(H15, H16). Ulkomaisten työntekijöiden työsaavutuksilla aikataulu lähti hiukan kiilaamaan,
kun taas talotekniset työt jäivät tahdista hyvän alun jälkeen (H12), jolloin varatyökohteille
ei ollut enää käyttöä (H16). Tahtiaikataulun päivitystarpeet jäivät vähäisiksi (H16). Raken-
nusteknisten töiden osalta hännät erotettiin erillisen työryhmän tehtäväksi (H11, H15). Ta-
loteknisten töiden kiinniottosuunnitelmaa käytiin läpi aikataulun ohjauspalavereissa (H15).

Prosessimallin mukaisen tahtituotannon ohjauksen koettiin olleen suunnittelua haastavam-
paa (taulukko 11). Pääurakoitsijan ja talotekniikkaurakoitsijan välille syntyi jännitettä pian
suunnitteluvaiheen aikataulupalavereiden lopettamisen jälkeen, vaikka talotekniset työt ete-
nivät alkuun jopa aikataulusta edellä (H11, H16). Rakennusurakoitsija oli mielestään täysin
sitoutunut tahtiaikatauluun, kun taas talotekniikkaurakoitsija piti tahtiaikataulua pikemmin-
kin ohjeellisena (H12, H13, H14.2). Talotekniikkaurakoitsijan näkemys tuli yllätyksenä ra-
kennusurakoitsijalle (H16). Talotekniikkaurakoitsija pyrki tekemään töitä etukäteen kaikki-
alla, missä se oli mahdollista peläten loppukiirettä. Talotekniikkaurakoitsijan edustajat myös
kokivat, ettei heidän kanssaan keskusteltu riittävästi aikataulupäivityksen sisällöstä. Talo-
tekniikkaurakoitsijan mukaan esimerkiksi alakattorunkojen ja mattoasennusten välissä ei eh-
ditty päivityksen vuoksi tehdä suunniteltuja alakaton tekniikka-asennuksia. (H12, H14.1.)
Väite ei pitänyt aikatauluanalyysin perusteella paikkaansa, sillä valaisinasennukset ja iv-
päätelaiteasennukset oli tarkoitus tehdä vasta mattoasennuksen jälkeen (kuva 36). Aikatau-
luanalyysin mukaan tosin 2D-alueen mattoasennukset aloitettiin alkuperäisen aikataulun
mukaan vaunussa 12, ja alueiden 2A ja 2B järjestystä muutettiin, mikä saattoi aiheuttaa se-
kaannusta, jos kommunikaatio oli riittämätöntä.

Keskeiseksi kehityskohdaksi talotekniikkaurakoitsijan näkökulmasta nousi yhteinen ongel-
manratkaisu syyttelyn sijaan sekä urakoitsijoiden välisen luottamuksen vahvistaminen (H12,
H14.1). Yhteiseen ongelmanratkaisuun pyrittiin löytämään sopivia tilaisuuksia, kuten työ-
maakierroksia ja viikoittaisia kahdenvälisiä yhteistyö- ja ohjauspalavereita (H12, H14.1,
H15). Asioiden ratkaisemista työmaalla pidettiin kokousten pitämistä tehokkaampana (H11,
H12, H16). Rakennusurakoitsija piti ohjauspalavereita kuitenkin tarpeellisina aikataulutilan-
teen, aloitusedellytysten esteiden ja vaunun yhteensovituksen läpikäymiseen (H11, H15)

Nokkamiesten osallistamiseen ohjausvaiheessa suhtauduttiin positiivisesti, mutta osallista-
minen ei ollut järjestelmällistä (H11, H12, H14.2, H16). Rakennusurakoitsijan edustajien
mukaan työnjohtajat hallitsevat taustastaan ja kokemuksesta riippuen vaihtelevasti tahtituo-
tannon rutiinit kuten päivittäisjohtamisen ja puhumisen taidon (H15, H16). Nokkamiespala-
vereita pidettiin oivallisina vain silloin, kun työnjohtaja osasi käyttää niitä päivittäisjohtami-
sen välineenä (H11). Myös työkohteiden vastaanotoissa ja luovutuksissa sekä niiden doku-
mentoinnissa oli jonkin verran poikkeamia (H16). Vastaava työnjohtaja ja aluevastaava an-
toivat työnjohdolle taustatukea erilaisten yhteisten työmaakierrosten kautta (H15, H16).

Useat haastateltavat etenkin talotekniikkaurakoitsijan edustajista kannattivat ohjelmistopoh-
jaiseen aikatauluvalvontaan siirtymistä (H11, H12, H14.1). Aikatauluvalvontaa tehtiin pilot-
tikohteessa täydentämällä valmiusprosentteja Excel-taulukkoon. Valvontavinjetin ja estelo-
kin käyttöönotosta oli keskustelua, estelokia ei otettu käyttöön tutkimuksen aikana (H15).
Syntyneiden häntien sekä selvästi jälkikäteen tehtyjen vuokralaismuutosten suorittamiseen
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käytettiin levyseinätöiden osalta erillistä työryhmää. Käytäntöä pidettiin hyvänä rakennus-
teknisissä töissä. Haastateltavat painottivat, että erillisen kiinniottoresurssin lisäksi tulisi olla
varattu myös riittävä puskuriraha tahtiaikataulussa pysymiseen. (H11, H15.)

Tahtituotannon edellytykset
Haastatteluissa keskusteltiin myös haastateltavien näkemyksistä tahtituotannon edellytyk-
siin pilottikohteen perusteella. Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että suunnittelun
tulisi olla pidemmällä tuotannonsuunnittelun ja etenkin tuotannon alkaessa, ja vuokralais-
päätösaikataulusta tulisi pitää kiinni järjestelmällisesti (H11, H13, H14.1, H15, H16). Eri-
tyisesti sähköurakoitsija jäi mielestään tahtituotannosta jälkeen vuokralaispäätösten viiväs-
tymisestä johtuvista syistä (H14.1). Rakennusurakoitsija koki tarvitsevansa enemmän tukea
yritykseltä tuotantoa tukevien toimintojen suunnittelussa ja järjestämisessä (H11). Yhteisten
toimintamallien luomisessa logistiikkakumppanin kanssa nähtiin paljon kehittämiskohteita
(H11, H12, H16). Logistiikkaratkaisujen kehittäminen ei kuitenkaan ollut tutkimuksen kes-
keinen tavoite, ja tukevia toimintoja pystytäänkin varsinaisesti kehittämään vasta, kun tahti-
tuotannon ohjaaminen on hallinnassa (H11).

Yrityksen tarjoamista edellytyksistä tahtituotannolle nousi esiin myös kohteeseen sopiva re-
sursointi. Hankkeen resursoinnin tulisi olla oikea-aikaista (H16), ja aikatauluvalvonnan teh-
täviin tulisi nimetä täysipäiväinen aikatauluinsinööri vastuiden selkeyttämiseksi (H15). Li-
säksi poikkeuksellisen nopean läpimenoajan hankkeissa tarvitaan riittävästi kokenutta työn-
johtoa (H15, H16).

5.3.4 Testauksen tulosten yhteenveto

Tahtituotannon prosessimallin suunnitteluvaiheen käyttöönotto onnistuu pilottikohteen ko-
kemusten perusteella melko helposti, mikäli rakennusurakoitsijan tuotannonsuunnittelu-
ryhmä on motivoitunut ja koulutusta sekä ammattilaisen tukea on tarvittaessa saatavilla.
Tahtituotannon suunnitteluvaiheessa laadittu aikataulu toimi pilottikohteessa aikatauluana-
lyysin perusteella rakennusteknisten töiden osalta hyvin (taulukot 13 ja 15), vaikka tuotan-
nonsuunnitteluaika oli lyhyt ja suunnitelmat olivat osittain puutteelliset (H11, H16). Tästä
voidaan päätellä, että prosessimallin mukaisella tuotannonsuunnittelulla on edellytykset toi-
mia pilottihankkeen kaltaisissa korjausrakentamiskohteissa. Toteutussuunnittelun korkeam-
malla valmiusasteella tahtituotannon suunnitteluvaiheessa olisi kuitenkin voitu laatia tar-
kempi ja paremmin optimoitu tahtiaikataulu (H14.1).

Tuotannonsuunnitteluvaiheen haasteista merkittävimmäksi nousi taloteknisten töiden aika-
taulutus. Talotekniikkaurakoitsijalta tarvittava panostus on sitä suurempi mitä vaativampi
kohde on taloteknisesti (H5). Myös urakoitsijan mukaan ottamisen ajoituksen tulee tällöin
olla mahdollisimman aikainen. Pilottikohteessa ajoitus oli haastattelujen mukaan kohteeseen
sopiva, ja talotekniikkaurakoitsijalla oli riittävästi vaikutusvaltaa tahtiaikataulun suunnitte-
lussa (H12, H14.1). Aikatauluanalyysissä ilmeni kuitenkin suuria poikkeamia erityisesti
sähkö- ja ilmanvaihtoasennusten toteumassa verrattuna aikataulusuunnitelmaan. Jos val-
miusprosentit ovat luotettavat, pohdittavaksi jää, mitä edellytyksiä ja ohjaustarpeita on tuo-
tannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa jäänyt huomioimatta.
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Tahtituotannon käynnistäminen prosessimallin mukaan sujui puutteellisista edellytyksistä
huolimatta hyvin pehmeän aloituksen johdosta, sillä se mahdollisti mallitöiden tarkastami-
sen ja työtapojen optimoinnin ensimmäisessä tuotantojunassa. Jos jätetään huomiotta val-
mistelevista töistä aiheutuneet hännät, jotka todellisuudessa siirrettiin kiinniottosuunnitel-
maan, aikatauluviiveitä alkoi syntyä vasta useita viikkoja tahtituotannon käynnistämisen jäl-
keen. Tästä voidaan päätellä, että prosessimallin keskeisen haasteet liittyvät valmistelevien
töiden häiriöiden lisäksi erityisesti tahtituotannon ohjaamiseen ja valvontaan, jonka rooli
korostuu puutteellisilla edellytyksillä käynnistettävässä tahtituotannossa.

Prosessimallin mukaisen tahtituotannon ohjauksen haasteisiin oli useita syitä, kuten työn-
johtajien vaihteleva osaaminen päivittäisjohtamisen toimeenpanossa (H15, H16). Jos hyvät
käytännöt, kuten työkohteiden vastaanotot ja luovutukset sekä mallityöt olivat työnjohtajalla
hyvin hallinnassa, ne oli helppoa siirtää tahtituotannon kontekstiin. Toisaalta rutiinien opet-
tamiseen kokemattomille työnjohtajille ei nopeatempoisessa kohteessa ollut mahdollista pa-
nostaa. Prosessimallissa ei siis ole vielä riittävän suoraviivaista ohjauskäytäntöjen ja työ-
maan viikkorytmin luomisen ohjeistusta, jotta myös kokematon työnjohtaja saadaan mukaan
tahtituotannon ohjaukseen.

Toinen ohjauksen haaste oli sopimuslähtöinen kokouksista käsin johtaminen, joka aiheutti
ristiriitoja urakoitsijoiden välille (H14, H16). Lisäksi koronaviruspandemia heikensi mah-
dollisuuksia pitää kiinni yhteistoiminnallisista käytännöistä etenkin ohjelmistojen puuttu-
essa. Prosessimallissa tulisi vielä tarkentaa, kuinka avoin ja yhteinen ilmapiiri rakennetaan,
sillä keskinäisen luottamuksen puuttuminen heikentää tahtituotannon ohjauksen laatua. Ta-
lotekniikka- ja rakennusurakoitsijan välisestä kumppanuudesta olisi todennäköisesti mah-
dollista saada merkittävää etua tahtituotannon hyötyjen maksimoimiseen.

Merkittäviä tahtituotannon ohjauksen haasteita pilottikohteessa olivat myös valmistelevien
töiden viiveet ja niihin liittyvien riippuvuuksien tunnistaminen. Lisäksi aikatauluviiveitä ai-
heuttivat erityisesti sähköasennustöihin sekä kalustukseen ja oviympäristöihin vaikuttaneet
vuokralaislähtötietojen puutteet. Edellä mainitut haasteet ovat luonteeltaan pilottikohteen
kohdekohtaisia erityispiirteitä, joiden ratkaiseminen on tuotannonohjausmenetelmästä riip-
pumatta olennaista. Tahtituotannon eduksi voidaan lukea se, että poikkeamat tulivat selke-
ästi näkyviin. Koska edellä mainitut edellytykset ovat pitkälti riippuvaisia työmaaorganisaa-
tion ulkopuolisista tekijöistä kuten suunnittelun ja vuokralaistoiminnan johtamisesta (H13,
H14.1, H15, H16), tuotannon edellytysten luomiseen tarvitaan aktiivista tukea ja järjestel-
mällisyyttä esimerkiksi käyttäjäyhteistyön (H14.1) ja suunnittelun (H11, H15) johtamisen
kautta. Työmaaorganisaation on kuitenkin mahdollista tunnistaa kokemusperäisesti tuotan-
non pullonkaulat ja aloittaa purkutyöt todennäköisesti lisäsuunnittelua tai muutostöitä gene-
roivista kohdista.

Tutkimuksen kannalta testauskierroksen keskeisin tulos on kuitenkin se, että prosessimallia
käyttäen on jopa hyvien tahtituotannon edellytysten puuttuessa mahdollista tehdä toimiva ja
toteutettavissa oleva tahtiaikataulu toistuvuutta sisältäville tahtialueille. Kolmivaiheinen tah-
tituotanto toimii korjausrakentamisen tahtituotannon vakioinnin pohjaratkaisuna, ja sen
kautta voidaan tuoda näkyväksi myös tuotannon edellytysten poikkeamat ja tuen tarpeet.
Kehityksen painopiste siirtynee prosessimallin sijaan seuraavaksi edellytysten luomiseen.
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5.4 Pohdinta ja ratkaisun muokkaaminen

Prosessimallin käyttöönoton tulokset osoittivat, että prosessimallin kolmivaiheisuus sekä
tahtituotannon suunnitteluvaihe ovat käyttökelpoisia ohjeistuksia korjausrakentamisen tah-
tituotantoon. Prosessimallilla pystyttiin luomaan pääosin käyttökelpoinen tahtiaikataulu,
vaikka tuotannonsuunnitteluaika oli lyhyt ja toteutussuunnitelmat olivat keskeneräiset. Pro-
sessimallin tahtituotannon suunnitteluvaiheeseen ei tutkimuksen puitteissa tarvitse tehdä
suuria muutoksia, sillä se antaa riittävän tarkat ja toimivat ohjeet tahtituotannon käyttöönot-
toon, mutta jättää riittävästi suositeltua kohdekohtaista harkintavaraa (Gardarsson ym.
2019). Kohdekohtaista harkintavaraa on syytä tutkimuksen perusteella käyttää erityisesti
kumppaneiden tuotannon suunnittelunprosessiin ottamisen ajoituksessa ja tasossa. Esimer-
kiksi aikatauluanalyysissä ilmenneet sähköteknisten työvaiheiden poikkeamat herättivät
epäilyksen siitä, olivatko osapuolet ymmärtäneet vaunujen sisällön samalla tavalla ja oliko
tahtiaikataulu aidosti seurattavissa. Sähköasennusten työnimikkeiden tarkastamisella suun-
nitteluvaiheessa olisi ehkä ollut mahdollista parantaa tahtiaikataulun pitävyyttä.

Valmistelevien töiden huolellisella läpikäynnillä ja kriittisten työvaiheiden ja riippuvuuksien
tunnistamisella voidaan vaikuttaa jonkin verran tahtituotannon edellytyksiin. Valmistelevien
töiden tunnistamiseen ja suunnitteluun tulisikin käyttää aputyövälineenä esimerkiksi rajoi-
teanalyysiä (Ballard 2000b, s. 3-9, Gardarsson ym. 2019). Valmistelevien töiden aloitusedel-
lytykset voidaan varmistaa paljastamalla rakennuksen todelliset olosuhteet (Aalto ym. 2017,
Kemmer 2018). Tahtiaikataulun hännistä on siis erittäin vaikeaa päästä eroon, jos rakennus
ei ole tyhjillään ennen töiden aloittamista koepurkuja varten tai jos purkutöitä ei tehdä eril-
lisenä urakkana ennen rakennustöiden aloittamista.

Tahtituotannon suunnittelun edellytyksiä voidaan parantaa myös varmistamalla vuokralais-
lähtötietojen oikea-aikainen saaminen. Tuotannon edellytysten luomisen kannalta näyttäisi
olevan olennaista, että vuokralaistoimintaa rajoitetaan ja palataan aina perustoteutukseen,
mikäli vuokralaiselta ei saada lähtötietoja suunnitteluun vuokralaispäätösaikataulun mukaan
ja sovitussa aikataulussa halutaan pysyä. Vuokralaisen vaikutusmahdollisuuksien rajoitta-
minen on kuitenkin lean-rakentamisen periaatteiden vastaista (Howell 1999), joten tahtituo-
tannon suunnitteluun ja ohjaukseen tulisi löytää myös vuokralaisen näkemykset huomioon
ottava ratkaisu. Mahdollista on esimerkiksi laatia vuokralaispäätösaikataulu omana vaunu-
naan tahtituotannon mukaan tarkentuvan tietosisällön periaatteen mukaan (Uusitalo ym.
2019) tai yrittää muulla tavoin rajata päätösten poikkeamat paikallisiksi, jotta ne eivät se-
koita koko tuotantosysteemiä.

Prosessimallin mukaisessa tahtituotannon ohjauksessa aikatauluviiveitä alkoi syntyä vasta
useita viikkoja tahtituotannon käynnistämisen jälkeen. Syitä ohjaukseen haasteisiin voidaan
löytää esimerkiksi ohjausryhmän väsymisestä nopeaan seurantatahtiin tai heikosta valmis-
tautumisesta aikataulun ohjauksen vaatimiin toimenpiteisiin (Frandson ym. 2013, Lehto-
vaara ym. 2019b). Prosessimalliin voidaan tarkentaa työmaan viikkorytmiä, eri tapaamisten
tarkoitusta ja vastuita sekä niissä käytettäviä työkaluja lisäämällä prosessimalliin esimerkki-
luontoinen viikkokalenteri (liite 7). Esimerkkikalenteri perustuu seuraavissa kappaleissa esi-
tettyihin havaintoihin. Tahtituotannon ohjauksen runko muodostuu keskeisten ohjaustilai-
suuksien eli päivittäisjohtamisen ja viikoittaisten ohjauspalavereiden ympärille hajautetun
tahtituotannon mallin mukaan (Lehtovaara ym., valmisteilla), jotta tahtituotannon ohjaus
vahvistaa yhteistoiminnallisuutta.
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Haastatteluissa selvisi, että työnjohtajien päivittäisjohtamisen osaamista pidettiin vaihtele-
vana. Vaikka haastateltavat suhtautuivat epäilevästi nokkamiespalavereiden pitämiseen vain
tavan vuoksi, säännöllisten daily huddle -palaverien pitämisen kautta voidaan vahvistaa
työnjohtajien ymmärrystä nokkamiespalavereiden ja kommunikaation tärkeydestä työvai-
heiden yhteen sovittamisessa. Aikaisempien tutkimusten mukaan lyhyen aikavälin ennakko-
suunnittelussa työnjohto keskittyy enemmän aikataulukseen ja työntekijät käytännön asioi-
den ratkaisemiseen (Hamzeh ym. 2012), joten työntekijöiden tuominen tuotannonohjauksen
keskiöön on perusteltua. Vaunujen sisäinen yhteensovitus ja käytännön asioiden ratkaisemi-
nen sujuu parhaiten työmaalla (Frandson & Tommelein 2016, H13, H14.2, H16), sillä nok-
kamiehet olivat halukkaita osallistumaan, kunhan heidän ei tarvitse osallistua kokouksiin.
Daily huddlen voisi kääntää suomalaisten vakiintuneiden käytäntöjen mukaan työmaakier-
rokseksi nokkamiesten kanssa.

Ohjauksen haasteellisuuteen pilottikohteessa vaikutti myös estelokin puuttuminen, mikä to-
dennäköisesti edesauttoi myös epäluottamuksen ja erimielisyyksien syntymistä. Lisäksi ta-
lotekniikkaurakoitsijan näkökulmasta aikataulun päivitystä ei tehty avoimessa yhteistyössä,
joten viikoittaisten ohjauspalavereiden fokusta tulee tarkentaa. Lehtovaaran ym. (2019a) do-
kumentoiman Kalifornian tahtituotantomallin aikataulupalaverin kulun mukaan ohjauspala-
verissa tulisi keskittyä käsillä olevaan ja seuraavaan viikkoon. Palaverissa käydään läpi es-
telokin ongelmat ja nimetään vastuuhenkilöt ongelmien ratkaisemiselle, mikäli asia jää pa-
laverissa kesken. Ohjauspalaveriin osallistuvat vähintään tahtiaikataulun suunnitteluun osal-
listuneet henkilöt. (Lehtovaara ym. 2019a.) Ohjauspalavereissa tulisi tehdä myös päätökset
mahdollisten häntien siirtämisestä erillisen kiinniottoryhmän tehtäväksi, jotta koko tahtituo-
tantoa ei jouduta järjestelemään uudelleen häntien takia (Haghsheno ym. 2016). Pilottikoh-
teen talotekniikkaurakoitsija ei ollut varautunut kiinniottoryhmän käyttöön, joten aikataulu-
viiveiden kiinniottamisen menettelyjen viemistä urakkasopimuksiin voisi kehittää.

Pilottikohteessa oli haastattelujen mukaan epäselvyyttä myös käytettävissä työkaluissa ja lä-
pinäkyvyydessä. Tahtituotannon ohjauksen työkaluihin on otettu esimerkkiluontoisesti kan-
taa esimerkkiviikkokalenterissa (liite 7). Aikataulun ohjauksessa on selkeä tarve interaktii-
viselle ohjelmistolle. Ohjelmiston merkitys korostuu läpinäkyvyyden lisäksi siinä, että se on
käytettävissä ajantasaisesti myös työmaalta käsin. Jos ohjelmistoa ei ole saatavilla, tulisi laa-
tia ohjeistus ohjaustaulun laatimisesta ja ylläpidosta. Ohjaustaulun tulisi sisältää ainakin
ajantasainen aikatauluvalvonta esimerkiksi vinjettimuodossa sekä esteloki. Edellä mainitut
työkalut ovat vakiintuneita rakennusalalle sekä ennen tahtituotantoa että myös ohjaustaulun
osana (Gardarsson ym. 2019, Haghsheno ym. 2016). Myös laadunvarmistuksen käytännöt
ja työkalut ovat suurissa rakennusliikkeissä vakiintuneet riippumatta tahtituotannosta. Oh-
jauksen haasteissa ei siis voi olla kyse pelkästään tietämyksen puutteesta, vaan myös tahti-
tuotannon ja päivittäisjohtamisen koulutuksesta, hankkeiden johtamisesta sekä työmaan re-
sursoinnista. Aikataulun päivätasoinen valvonta tarkoittaa suurissa korjausrakentamishank-
keissa käytännössä täysipäiväistä aikatauluinsinööriä, joka vastaa aikataulun valvonnasta ja
tiedon läpinäkyvyydestä (Frandson 2019).

Viimeiseksi pilottikohteen haasteista on mainittava luottamuksellisen ilmapiirin luominen ja
vastakkainasettelun poistaminen. Hintakilpailun kautta valittujen aliurakoitsijoiden sitoutu-
minen koko projektin aikataulun optimointiin osaoptimoinnin sijaan on lean-rakentamisen
ikiaikainen haaste (Johansen ym. 2004). Kumppaneiden varhainen osallistaminen voi kui-
tenkin parantaa osapuolten luottamusta aikatauluun (Priven & Sacks 2016). Tutkimuksen
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perusteella KVR-muotoisessa korjausrakentamisessa ei ole aina mahdollista tehdä tuotan-
nonsuunnittelua yhteistoiminnallisesti osapuolten kanssa, sillä suunnitelmat ja hankinnat
valmistuvat porrastetusti (Hanhijärvi & Kankainen 2003, H3, H6). Ilman kehitysvaihetta to-
teutettavan korjaushankkeen tuotannonsuunnitteluaika jää usein lyhyeksi eikä tarvittavia
lähtötietoja ole saatavilla. Pilottikohteen aikatauluanalyysin sekä haastattelujen perusteella
kaikkien aliurakoitsijoiden osallistuminen suunnitteluun ei välttämättä ole tarpeellista. Ha-
vaintoa tukee myös Gardarssonin ym. (2019) huomiot, joissa suurissa projekteissa tahtituo-
tannon ylhäältä alaspäin johtaminen on ollut toimiva ratkaisu. Onko yhteistoiminnallisen
tuotannonsuunnittelun ohella siis muita keinoja parantaa työmaan avoimuutta ja osapuolten
luottamusta toisiinsa prosessimallin mukaisessa tahtituotannossa?

Frandsonin (2019) mukaan tiimin kyvykkyys ratkaista käytännön ongelmia vaikuttaa yhteis-
työn sujuvuuteen. Työmaalla ratkaistavien ongelmien määrä ja vaikeusaste kasvaa sitä mu-
kaa mitä monimutkaisempi projekti on kyseessä, mikä vaikuttaa myös aikataulun suunnitte-
luun osallistuvien tahojen optimaaliseen laatuun ja määrään (Hamzeh ym. 2012). Yhteistoi-
minnallisen ongelmanratkaisun painottaminen vaatii koko ryhmältä sitoutumista avoimeen
keskusteluun ja halukkuutta käsitellä asiat keskustelemalla (Priven & Sacks 2016). Rikko-
naisen ja epävarmuuden leimaaman rakentamiskulttuurin muutos ei välttämättä onnistu pel-
kästään uusien työkalujen käyttöönoton kautta, sillä aliurakoitsijat eivät näe innovoinnista
välittömiä hyötyjä omaan työhönsä (Johansen ym. 2004). Läpinäkyvyyden ja luottamuksen
parantamisen vaatimus ei siis ratkea pelkästään prosessimallin korjaamisella. On kuitenkin
mahdollista, että osapuolet oppivat luottamaan työn tehokkuuden kasvuun ja työtilojen oi-
kea-aikaiseen vapautumiseen pilotoinnin jatkuvuuden myötä (H4, H8). Lisäksi pääurakoit-
sija voi edistää aliurakoitsijoiden sitoutumista takaamalla heille aikataulun mukaiset vapaat
työtilat omalla kustannusriskillään (Binninger ym. 2018). Kulttuurin muutoksessa on hyväk-
syttävä rakennusalan hidas muutosnopeus (Johansen ym. 2004) ja luotettava sekä alan että
yritysten sisäisen kehitystyön tuottavan lopulta tulosta urakkamuodosta riippumatta.

Päivitetty ratkaisu
Prosessimallia testattiin tutkimuksen aikana ainoastaan yhdessä korjausrakentamishank-
keessa, minkä vuoksi suurten muutosten tekeminen prosessimalliin tulosten perusteella ei
ole perusteltua. Kolmivaiheinen korjausrakentamisen tahtituotanto on kuitenkin testauksen
tulosten perusteella pienillä tarkennuksilla hyvä pohjaratkaisu korjausrakentamisen tahtituo-
tantoprosessin vakioimiseen. Toisen haastattelukierroksen ja aineistoanalyysin tulosten va-
lossa prosessimallin ohjausvaihetta tarkennettiin (kuva 37).

Suuri osa testauksessa ilmenneistä haasteista on ratkaistavissa tehtyjen tarkennusten lisäksi
pilotoinnin jatkuvuudella ja osaamisen kartuttamisella. Lisäksi tahtituotannon laajan käyt-
töön ottamisen edellytys on järjestelmällinen ja riittävän hidas yrityskulttuurin muutoksen
johtaminen, jotta ihmisten ajatusmallit ehtivät muuttua (Frandson ym. 2013). Tahtituotannon
edellytysten luominen alkaa paljon ennen yksittäisen työmaan suunnittelun aloittamista, sillä
siihen liittyy resurssijohtaminen, projektien valitseminen ja aikataulutus sekä sopimussuh-
teet tukevien toimintojen kumppanien kuten logistiikan, suunnittelun ja sovellusten toimit-
tajien kanssa. Lisäksi valmistelevien töiden kriittisten työvaiheiden ja riippuvuuksien tun-
nistamisella voidaan vaikuttaa jonkin verran tahtituotannon edellytyksiin.
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Kuva 37 Palautteen perusteella päivitetty prosessimalli

Rakennusurakoitsijan ja talotekniikkakumppanin välisen yhteistyön kehittäminen on ehdot-
toman tärkeää korjausrakennustuotannon tuottavuusongelmien ratkaisemisessa. Taloteknis-
ten töiden aikataulutuksen haasteita voitaisiin ratkaista kumppanuuksilla, joiden kautta yh-
teisiä toimintatapoja pystyttäisiin kehittämään. Lisäksi taloteknisistä asennuksista liittyvine
töineen on tarpeellista tehdä kohdekohtaisia mallitöitä (Ballard & Howell 1997, H12), joita
voidaan käyttää myös todellisten työsaavutusten määrittelyn perusteella.

Prosessimalliin ei tutkimuksen puitteissa kehitetty luovutusvaiheen tahtituotannon ohjeis-
tusta. Luovutusvaiheen tutkiminen korjausrakentamisessa on kuitenkin tärkeää, sillä tilojen
portaittaisen valmistumisen, loppukiireen välttämisen ja erinomaisen loppulaadun kautta iso
osa tahtituotannon oletetuista hyödyistä realisoituu. Prosessimallin jatkokehityksessä on pe-
rehdyttävä huolellisesti luovutusvaiheen järjestelmälliseen läpivientiin huomioon ottaen ta-
loteknisten järjestelmien käyttöönoton vaatimukset sekä sisävalmistuksesta kumuloituvat
viiveet. Lisäksi prosessimallin validointia tulee jatkaa erilaisissa korjausrakentamishank-
keissa.

Päivitetty prosessimalli antaa nykymuodossaan hyvät lähtökohdat tahtituotannon soveltami-
seen myös hankkeissa, jossa korjausrakentamisen tahtituotannon keskeiset edellytykset ovat
osittain puutteelliset. Jos edellytykset kuitenkin täyttyvät ja kokemusta tahtituotannosta on
karttunut, prosessimallin mukaiseen tahtituotantoon voidaan lisätä yhteistoiminnallisuutta
sekä tuotannonsuunnittelu- että ohjausvaiheeseen ja tavoitteellisuutta aikatauluun tahtialu-
een ja -ajan pienentämisen kautta.
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6 Yhteenveto ja pohdinta

Tutkimuksen tavoite oli selvittää tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen. Tutki-
mus oli rajattu projekteihin, joissa ei ole kehitysvaihetta ja toteutussuunnittelu limittyy ra-
kentamisen kanssa. Tavoitteeseen pyrittiin suunnittelututkimuksella, jossa tehtiin aluksi kir-
jallisuuskatsaus ja kerättiin sitä tukeva haastatteluaineisto. Korjausrakentamisen todettiin
olevan rinnastettavissa uudisrakentamiseen, mikäli korjausrakentamiseen erityispiirteiden
vaikutukset tahtituotannon edellytyksiin saadaan ratkaistua. Kerätyn aineiston perusteella
muodostettiin tahtituotannon prosessimalli, joka on sovellettavissa myös tahtituotannon
edellytyksiltään puutteellisiin korjausrakentamishankkeisiin. Prosessimallia testattiin tutki-
muksen rajauksen mukaisessa pilottikohteessa, ja testauksen tuloksia arvioitiin aikataulun
toteumatietojen analysoinnilla ja haastatteluilla. Prosessimallin tarkoitus on madaltaa jat-
kossa kynnystä tahtituotannon käyttöönottoon korjausrakentamisessa sekä luoda otollinen
alusta korjausrakentamisen tahtituotannon jatkokehitykselle. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin
luomaan uutta tietoa tahtituotannon soveltamisesta erilaisiin rakentamishankkeisiin.

6.1 Tulosten arviointi

Tulosten arvioinnissa pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin suunnittelututkimuksen
ensimmäisen ja toisen osan tulosten koostamisen ja vertailun kautta. Tutkimuksen tavoittei-
siin pyrittiin vastaamaan etsimällä vastaukset kolmeen tutkimuskysymykseen kirjallisuu-
desta, haastatteluaineistosta sekä prosessimallin testaamisesta. Tutkimuskysymyksistä en-
simmäinen on tahtituotannon edellytyksiin ja korjausrakentamisen erityispiirteisiin pureu-
tuva pääkysymys ja kaksi muuta työnaikaisten muutosten hallintaan liittyviä tarkentavia ala-
kysymyksiä. Tulosten perusteella voidaan todeta, että tahtituotanto sopii korjausrakentami-
seen, mutta hyvin erikoisten ja erityispiirteisten korjausrakentamiskohteiden soveltuvuutta
tahtituotantoon tulee arvioida tapauskohtaisesti hankeriskianalyysin kautta.

Tutkimuskysymys 1: Miten tahtituotanto soveltuu korjausrakentamiseen?

Kirjallisuuskatsauksen ja haastattelujen mukaan korjausrakentamisessa on useita erityispiir-
teitä verrattuna uudisrakentamiseen (taulukko 16). Suunnittelututkimuksen ensimmäisessä
osassa tehtyjen haastattelujen mukaan korjausrakentamisen tahtituotannon merkittävimmät
haasteet olivat lähtötietopuutteet, käyttäjästä lähtöisin olevat työnaikaiset muutokset, aliura-
koitsijoiden oikea-aikainen sitouttaminen sekä osaaminen (mm. H1, H3, H4, H6). Edellä
mainitut haasteet olivat kirjallisuuskatsauksen mukaan myös keskeisiä tahtituotannon edel-
lytyksiä (mm. Gardarsson ym. 2019, Kujansuu ym. 2019, Lehtovaara ym. 2019b). Korjaus-
rakentamista ei kuitenkaan pidetty tahtituotannon kannalta ratkaisevasti poikkeavana uudis-
rakentamisesta (H8). Tutkimuksen toisen osan haastatteluilla vahvistettiin, että kolmivaihei-
sella prosessimallilla on mahdollista vakioida korjausrakentamisen tuotantoprosessi lähes
uudistuotantoa vastaavaksi (mm. H11, H13, H16).

Tahtituotannon edellytykset
Tahtituotannon soveltuvuutta korjausrakentamiseen tutkittiin tahtituotannon käyttöönoton
edellytysten selvittämisen kautta. Tahtituotannon korjausrakentamiseen soveltuvuuden pe-
rusteista ei löydetty kirjallisuuskatsauksessa aikaisempaa dokumentoitua tietoa. Keskeiset
tutkimustulokset korjausrakentamisen tahtituotannosta on koottu taulukkoon 16.
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Kategoria Korjausrakentamisen
erityispiirteet

Tahtituotannon edelly-
tykset

Tahtituotannon hyödyt Tuloksissa oleellista

Lähtötietojen
saatavuus

- Puutteelliset lähtötiedot
olemassa olevasta raken-
nuksesta
- Suunnitelmien heikko
rakennettavuus

- Lähtötiedot ja olosuh-
teet selvillä
- Toteutettava korjauslaa-
juus ja menetelmät sel-
villä
- Kokemusperäinen pul-
lonkaulojen tunnistami-
nen

- Hallittu vaihtelun huomi-
oiminen tuotannonsuun-
nittelussa ja -ohjauksessa
- Vaiheistus

- Kolmivaiheinen tahtituo-
tanto
- Hallittu puskurointi
- Ohjattavuuden parantu-
minen

Käyttäjä-
yhteistyö

- Käyttäjän määrittämä
toteutusaika
- Käyttäjän tarpeiden ja
toiveiden huomioiminen

- Oikea-aikaiset käyttäjä-
päätökset

- Korkea asiakastyytyväi-
syys yhteistyön ja loppu-
laadun kautta
- Ohjattavuus

- Puskurointi ja ohjaustoi-
menpiteet
- Vuokralaislähtötietojen
priorisointi
- Vuokralaistoiminnan si-
sältävä hankestrategia
- Erillisen työryhmän
käyttö

Aikataulu ja
tuotantoa
tukevat toi-
minnot

- Toteutussuunnittelun ja
rakentamisen limittymi-
nen
- Lyhyt tuotannonsuunnit-
teluaika

- Riittävä tuotannonsuun-
nitteluaika
- Hankintastrategia
- Työmaatoimintaa tukeva
logistiikka
- Sitoutuminen

- Aloitusedellytysten in-
tegroiminen tahtituotan-
toon
- Ohjattavuus
- Sitouttaminen

- Aloitusedellytysten oh-
jattavuuden parantumi-
nen
- Hallitut tukiprosessit
- Sitouttaminen vaatii yh-
teistoiminnallisuutta

Työn sisältö - Purkutyöt, rakenteiden
tuenta ja säilyttäminen
erikoistyövaiheita
- Mahdollinen suojelu ja
entisöinti

- Osaaminen - Eri osapuolten sitoutu-
minen
- Osaamisen hyödyntämi-
nen

- Kolmivaiheinen tahtituo-
tanto
- Toistuvuudesta apua
tuotannonsuunnittelussa

Taulukko 16 Tutkimuksen tulokset teemoina pystysarakkeissa ja asiakokonaisuuksina vaakariveillä

Aikaisempien korjausrakentamisen tahtituotantokohteiden (H1, H4, H6, H10) sekä proses-
simallin testauksen perusteella tahtituotanto soveltuu toistuvuutta sisältäviin korjauskohtei-
siin. Toistuvien töiden korjausrakentamisen tahtituotannosta on saatu tähän mennessä hyviä
kokemuksia asuntojen viihtyvyyskorjauksissa, hotellisaneerauksissa ja toimistosaneerauk-
sissa (H1, H4, H6, H10). Myös pilottikohdetta voidaan pitää toistuvien töiden tahtituotan-
tona, sillä tahtialueiden työmäärissä ei ollut merkittäviä eroja. Pilottikohteen tilamuutosvaih-
toehdot olivat rajalliset (liite 3), ja pieni vaihtelu sisältyi kapasiteettipuskureihin Frandsonin
(2019) periaatteiden mukaisesti. Koska esimerkiksi Kalifornian mallin mukaan toteutettavan
toistumattomien töiden tahtituotannon suunnittelun lähtötiedoksi tarvittaisiin toteutuskelpoi-
set suunnitelmat (Tommelein 2017), korjausrakentamisessa ei näyttäisi olevan edellytyksiä
toistumattomien töiden tahtituotannolle ilman erillistä kehitysvaihetta. Tahtiaikataulun päi-
vittäminen töiden aikana vaikuttaa aina useisiin eri vaunuihin (Dlouhy ym. 2018a). Esimer-
kiksi toimistorakennuksessa, jossa talotekninen palvelualue pilkotaan kerroksessa useaan
tahtialueeseen, muutokset kumuloituvat tahtialueelta toiselle muutostöiden ilmetessä.

Suunnittelunohjauksen roolia tahtituotannon edellytyksenä voidaan siis pitää merkittävänä.
Suunnittelunohjauksen suunnittelulla ja johtamisella voidaan tukea tahtituotantoa (Lehto-
vaara ym. 2019b, Uusitalo ym. 2019). Suunnittelun rooli ulottuu paitsi kohteen perusratkai-
suihin, jotka määrittävät esimerkiksi taloteknisten järjestelmien palvelualueet (H5) niin
myös toteutussuunnittelun porrastamiseen ja eräkoon pitämiseen mahdollisimman pienenä
(Uusitalo ym. 2019). Eräkoon pienentämisellä on mahdollista saavuttaa tuottavuusetua eri-
tyisesti hankkeissa, joissa toteutussuunnittelua ja rakentamista tehdään yhtä aikaa. Suunnit-
telunohjauksen tulee sisältää myös järjestelmällinen suunnitelmien rakennettavuuden tarkas-
tusprosessi (Lehtovaara ym. 2020a). Suunnitteluaikataulujen toteuman vaikutuksia tahtituo-
tantoon ei analysoitu testausvaiheessa, sillä keskeiset suunnittelupuutteet johtuivat haastat-
telujen ja havainnoinnin perusteella viivästyneistä vuokralaispäätöksistä. Tahtiaikatauluun
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perustuvan suunnittelunohjauksen kautta voidaan kuitenkin porrastaa myös vuokralaislähtö-
tietojen tarveaikatauluja.

Vähän ja ei lainkaan toistuvuutta sisältävien töiden tahtituotanto vaatii luotettavien lähtötie-
tojen lisäksi tuotannonsuunnitteluryhmältä hyvää teknistä osaamista, jota on Suomessa tois-
taiseksi lähinnä asuntorakentamisessa (Lehtovaara ym. 2020a). Osaaminen karttuu toistuvan
pilotoinnin ja kokemusten jakamisen kautta (H6, H8), ja tiettyjen avainhenkilöiden hartioille
keskittyneestä osaamisesta tulee pyrkiä pois tasapainoiseen kulttuurin muutokseen (Gardars-
son ym. 2019). Vähän toistoa sisältävien töiden tahtituotantoa korjausrakentamisessa pysty-
nee vielä vuosienkin päästä toteuttamaan marginaalinen osuus korjausrakentamisen ammat-
tilaisista, sillä sitä voidaan harjoitella ainoastaan korjauskohteissa, joissa tahtituotannon
edellytykset täyttyvät. Lisäksi tulee arvioida, saadaanko tahtituotannosta riittävästi hyötyjä
tuotannonsuunnitteluun ja ohjaukseen käytettävän panostuksen kompensoimiseksi. Vähän
toistoa sisältävien töiden aikataulutusta voi kuitenkin alkuun lähestyä yhdistämällä tahtituo-
tantoon jokin muu sijaintipohjainen aikataulutusmenetelmä kuten LBMS tai LPS, jotka mo-
lemmat sallivat vaihtelun työn sisällössä (Frandson ym. 2014, Seppänen 2014).

Koska aikatauluanalyysissä ei ollut käytettävissä päivän tarkkuudella tehtyä valvontadataa,
on mahdollista myös, että osa työmaatuotannon todellisesta vaihtelusta jäi havaitsematta
(Alhava ym. 2019). Tutkimuksen aikatauluanalyysin rajoitteiden vuoksi voidaan myös ky-
seenalaistaa kapasiteettipuskureiden sopivuus, sillä aikatauluanalyysissä oletettiin työvai-
heiden alkaneen maanantaina ja päättyneen perjantaina. Prosessimallin jatkovalidoinnissa
tulee siis kerätä päivän tarkkuudella tehty aikataulun valvonta-aineisto. Lisäksi pilottikoh-
teen tutkimusaineistosta puuttuneilla estelokilla ja kiinniottosuunnitelmalla pystytään paran-
tamaan analyysin tarkkuutta ja arvioimaan tarkemmin prosessimallin toimivuutta.

Seuraavasta prosessimallilla toteutettavasta kohteesta saadaan lisäarvoa tutkimukseen myös
toimihenkilöiden korkeamman tahtituotantoon perehtyneisyyden kautta. Tuotannon suunnit-
telu- ja ohjausryhmän aiempi kokemus tahtituotannosta vaikuttaa käyttöön otettavien tahti-
tuotantokäytäntöjen määrään ja laatuun (Lehtovaara ym. 2020a). Seuraavassa kohteessa on
olennaista, että prosessimallin ohjeita erityisesti tuotannon ohjauksen osalta noudatetaan
mahdollisimman tarkasti. Tällöin voidaan nähdä, mitkä käytännöt sopivat hyvin nykyiseen
korjausrakentamisen kulttuuriin ja mihin suuntaan käytäntöjä tulisi muuttaa.

Tavoitteena voidaan pitää yhteistoiminnallista tahtituotannon ohjausta, johon työntekijätaso
linkittyy päivittäisjohtamisen, työmaakierrosten ja mallikatselmusten kautta (Gardarsson
ym. 2019, H11, H12, H14.1, H16). Prosessimalli on laajennettavissa kohteen tarpeen mu-
kaiseksi hajautetuksi tahtituotannoksi, jotta osallistumisen määrää voidaan hienosäätää koh-
teen ja osaamisen tason mukaan. Jotta prosessimallin mukaisten käytäntöjen täysimääräinen
käyttöönotto on mahdollista, yrityksen tulee osoittaa tukensa esimerkiksi koulutuksen ja
hankkeen resursoinnin kautta (Frandson ym. 2013, Frandson 2019, s. 161, H3, H16). Kun
hankkeessa on täysipäiväinen aikatauluinsinööri ja riittävästi tahtituotantoon perehtynyttä
työnjohtoa, myös kumppanien osallistaminen tahtituotannon ohjauksen on mahdollista. Tah-
tituotannon käytännön toteutus on kiinni yksilöistä, jotka hallitsevat tahtituotannon ja johta-
misen ja jotka voivat tukea muuta työmaaorganisaatiota tahtituotannon oppimisessa ja oh-
jauksessa (Haghsheno ym. 2016, Gardarsson ym. 2019).
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Tulokset aliurakoitsijoiden sitoutumisen tasosta prosessimallin mukaisessa tahtituotannossa
ovat kaksijakoiset. Pilottikohteessa osa aliurakoitsijoista työskenteli tahtiaikataulun mukai-
sesti, vaikka ei ollut ollut mukana tahtisuunnittelussa. Joidenkin urakoitsijoiden kanssa mo-
lemmin puolinen luottamus näyttää olevan lähtökohta, ja jos töiden edellytyksen täyttyvät,
luottamus pääurakoitsijaa kohtaan kasvaa. Ylhäältä alaspäin johdettuun tahtituotantoon on
siis hyvät lähtökohdat Suomen korjausrakentamisessa niin ilmapiirin kuin osaamisen puo-
lesta (Kujansuu ym. 2019, H1, H4, H11). Ennen tahtituotannon periaatteiden juurtumista
rakennusalan toimintakulttuuriin edes tahtisuunnitteluun osallistaminen ei kuitenkaan takaa
urakoitsijan sitoutumista yhdessä sovittuun suunnitelmaan. Pilottikohteen tahtisuunnitteluun
osallistunut talotekniikkaurakoisija ei todellisuudessa sitoutunutkaan aikataulun mukaiseen
toteutukseen (H12, H14.1, H16). Mikäli mahdollista, urakoitsijavalinnassa tulisi painottaa
urakoitsijan edellytyksiä sitoutua tahtituotantoon. Hankekohtainen riskianalyysi voi auttaa
kohteen kannalta kriittisten yhteistyössä ratkaistavien asioiden laajuuden hahmottamista.

Prosessimallin mukaisella tahtituotannolla pystyttiin jossain määrin vastaamaan puutteellis-
ten edellytysten haasteeseen, sillä pilottikohteen tahdistavien rakennusteknisten työvaihei-
den tahtiaikataulu oli pääosin toteutuskelpoinen. Työajat olivat riittävät, ja sisävalmistusvai-
heen työvaiheiden keskinäiset riippuvuudet oli tunnistettu. Tahtituotannolla luotiin edelly-
tykset tilojen vaiheittaiseen toimintakokeiden käynnistämiseen ja käyttöönottoon, vaikka
vuokralaispäätökset viivästyttivätkin tuotantojunan viimeisiä vaunuja. Tässä vaiheessa he-
rää kysymys: kuinka tämä on mahdollista, kun tahtiaikataulua laatiessa edes pohjapiirrokset
eivät olleet täysin lukittu?

Osittaisia vastauksia kysymykseen löydetään tahtituotannon tarpeen mukaisen päivittämisen
lisäksi lopullisen tahtituotannon sijaintivirtauksen tasapainotuksen tekemisestä resurssien
määrällä. Tarvittavat resurssit määriteltiin prosessimallin mukaan alustavien tuotantojunien
perusteella urakkaneuvotteluissa. Pilottikohteessa siis hyödyttiin siitä, ettei hankintoja tehty
liian aikaisin. Perinteisesti hankintasopimukset sidotaan yleisaikataulun mukaisiin välita-
voitteisiin. Prosessimallin mukaisessa tahtituotannossa yleisaikataulun rooli on kuvata hank-
keen kulkua yleisluontoisesti sekä lukita keskeiset välitavoitteet tilaajan suuntaan Saksan
mallin mukaan (Dlouhy ym. 2016). Alustavien tuotantojunien rooli hankintasopimusten te-
ossa korostuu lyhyen tuotannonsuunnitteluajan kohteissa. Jos tuotannonsuunnitteluaika on
riittävä pitkä hajautettuun tuotannonsuunnitteluun (Lehtovaara ym., valmisteilla), voidaan
resurssien määrän tarkka määrittely tehdä myös yhteistoiminnallisissa aikataulun suunnitte-
lupalavereissa.

Tahtituotannon hyödyt
Tahtituotannon sopivuutta korjausrakentamiseen tulee tarkastella myös sen käyttöön ottami-
sen tavoitteiden kautta. Tutkimuksessa ei laskettu pilottikohteelle tarkkaa läpimenon lyhen-
nystä, sillä pilotointi ei käsittänyt rakennuksen kaikkia korjattavia osia. Koska rakentaminen
viranomaisvalmiuteen pystyttiin kuitenkin toteuttamaan alkuperäisen yleisaikataulun mu-
kaisen 16 kuukauden sijaan alle 12 kuukaudessa, tahtituotannolla pystyttiin todennäköisesti
tehostamaan tuotantoa sijaintien tehokkaan hyödyntämisen kautta. Sijaintivirtauksen tehos-
tamisen lisäksi läpimenoajan lyhentämisen mahdollisti 2. kerroksen tuotantojunien käynnis-
täminen yhtäaikaisesti 3. kerroksen viimeisten junien kanssa. Aikatauluanalyysissä kuiten-
kin selvisi, että tuotantojunien limittyminen aiheutti jonkin verran pääasiassa väliaikaisia
haasteita tuotantotahtiin. Noin 70 prosenttia korjattavista tiloista luovutettiin tilaajalle 11,5
kuukauden rakentamisen jälkeen. Työmaan näkökulmasta tahtituotannon suurimpia hyötyjä
oli porrastetun luovutusvaiheen varmistaminen (H16).
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Tahtituotannon käyttöönoton keskeisenä tavoitteena pidetään läpimenoajan lyhentämisen li-
säksi vaihtelun hallinnan ja tuotannon ohjattavuuden parantamista (H1, H3, H10). Hallinnan
ja ohjattavuuden toteutumista prosessimallin mukaisessa tahtituotannossa voidaan arvioida
Koskelan (2000) seitsemän aloitusedellytyksen toteutumisen kautta (kuva 38). Jos aloitus-
edellytysten johtaminen on tahtituotannossa perinteisiä tuotannonohjaustapoja helpompaa ja
täsmällisempää, myös tuotannon tehokkuuden parantumisen edellytykset täyttyvät (Kujan-
suu ym. 2020). Jos työ taas aloitetaan tai sitä jatketaan ilman, että kaikki aloitusedellytykset
täyttyvät, syntyy todellisen vaihtelun peittävää making-do:ta ja muuta hukkaa (Koskela
2004). Aloitusedellytysten tutkimisella voidaan selvittää todellinen vaihtelu tuotannossa
(Alhava ym. 2019).

Kuva 38 Työvaiheen seitsemän aloitusedellytystä (Koskela 2000)

Piirustukset ja työselosteet
Kirjallisuuden ja haastattelujen mukaan merkittävä osa korjausrakentamisen lähtötietopuut-
teista ja muutostöistä ilmenee purkutöiden aikana (mm. Aalto ym. 2017, H3, H10). Lähtö-
tietopuutteet aiheuttavat haasteita kohteissa, joissa purku- ja kehitysvaihetta ei ole irrotettu
rakentamisesta. Pilottikohteesta opittiin, että mahdollisten lähtötietopuutteiden kannalta
kriittisten työvaiheiden eli pullonkaulojen aikaisella tunnistamisella voidaan parantaa tahti-
tuotannon edellytyksiä. Jos esimerkiksi porrasaukotukset olisi tunnistettu pilottikohteessa
suurimmaksi häntien aiheuttajaksi heti alussa, koepurut ja täydentävä suunnittelu olisi osattu
käynnistää välittömästi purkutöiden alettua. Suurimmista häntiä aiheuttaneista tekijöistä on
siis mahdollista päästä eroon pelkästään kokemusperäisen osaamisen hyödyntämisellä. Pur-
kutöiden aikana muuttuvien lähtötietojen hallintaan tahtituotannossa otetaan tarkemmin kan-
taa tutkimuskysymyksessä 2.

Kirjallisuuskatsauksen mukaan käyttäjäpäätösten saaminen oikea-aikaisesti on edellytys sel-
keille suunnittelutoimeksiannoille (mm. Aapaoja ym. 2013). Prosessimallin testauksessa sel-
visi, että vuokralaisyhteistyön johtamisen prioriteettien tiedostaminen on tärkeää. Aikatau-
lun ja vuokralaislähtötietojen toteuma-analyysin mukaan rakennusteknisten töiden edetessä
lähes aikataulun mukaisesti sähköurakoitsijan kaapelointityöt jäivät kaikilla alueilla jälkeen
puutteellisista vuokralaislähtötiedoista johtuen. Vuokralaislähtötietojen viivästymisestä ai-
heutui välillistä haittaa loppupään rakennusteknisiin töihin kuten alakattojen ummistukseen
ja loppusiivoukseen. Vuokraustoiminnan ja vuokralaisyhteistyön johtaminen on hankkeen
johdon ja urakkamuodon määrittämä edellytys tahtituotannolle. Vuokralaistoiminnan johta-
miseen vaikuttaa valittu hankestrategia sekä tasapainottelu asiakaspalvelun ja tehokkaan
työmaatuotannon edellytysten välillä. Tahtituotannon aikana muuttuvien käyttäjälähtötieto-
jen hallintaan otetaan tarkemmin kantaa tutkimuskysymyksessä 3.

Läpimenoajan lyhentämistavoitteista, lähtötietojen tarkentumisesta sekä käyttäjän määrittä-
mästä toteutusaikataulusta johtuva rinnakkain toteutettava suunnittelu ja rakentaminen on
yleinen käytäntö erityisesti KVR-muotoisissa urakoissa. Jotta limittäminen on mahdollista,
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suunnittelun hukka kuten uudelleen tekeminen (Koskela 2000) tulisi lean-periaatteiden mu-
kaisesti minimoida. Yksi vaihtoehto uudelleensuunnittelun vähentämiseen olisi kääntää ase-
telma toisinpäin siten, että tuotanto osallistuisi suunnittelun johtamiseen optimaaliseen to-
teutustapaan tähtäävien lähtötietojen kautta (kuva 39). Työmaalta voitaisiin toimittaa tarvit-
tavia lähtötietoja rakenteiden nykytilanteesta sekä toivotuista menetelmistä suunnitteluun
tarkentuvan tietosisällön periaatteella (Uusitalo ym. 2019), jotta suunnitelmat saataisiin ker-
ralla toteutuskelpoisina työmaalle. Käytännössä tarkentavia lähtötietoja suunnitteluun annet-
taisiin valmistelevien töiden aikana. Jotta tällainen käytäntö olisi mahdollinen, suunnittelun
eräkoko tulisi pitää tahtituotannon tavoin mahdollisimman pienenä (Ward & McElwee
2007). Tahtituotannon edellytyksien huomioon ottaminen erityisesti talotekniikkasuunnitte-
lussa hyödyttäisi kaikkia osapuolia, sillä tahtialuejako ja taloteknisten järjestelmien palvelu-
aluekartat tulee tavalla tai toisella sovittaa yhteen (H5).

Kuva 39 Tuotannon osallistuminen suunnittelun johtamiseen

Edeltävät työvaiheet, työtila ja työntekijät
Tahtituotanto perustuu lean-pohjaisena tuotannonohjausmenetelmänä virtausten optimoin-
tiin (Haghsheno ym. 2016). Tahtituotannolla pyritään löytämään tuotannolle rytmi, jossa re-
surssi- ja sijaintivirtaus on optimoitu mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita vastaavaksi
(Binninger ym. 2017a). Käytännössä se voi tarkoittaa, että toisinaan resurssivirtaus (Seppä-
nen 2014) tai sijaintivirtaus (Dlouhy ym. 2019) katkeaa. Pilottikohteen prosessimallin mu-
kaisessa tahtituotannossa lopullisen aikatauluversion mukaan sijaintivirtaus katkesi kahden
varausviikon kohdalla (liite 4). Aikataululla tähdättiin siis enemmän läpimenoajan lyhentä-
miseen sijaintien yli 90-prosenttisen käyttöasteen kautta kuin saumattoman resurssivirtauk-
sen varmistamiseen. Haastatteluissa ei ilmennyt, että tahtituotanto olisi vaarantunut varatyö-
kohteiden puuttumisen tai resurssien työmaalta poistumisen vuoksi, joten painotusta voidaan
pitää kohteeseen sopivana. Tätä tukee myös Kujansuun ym. (2020) viimeisimmät havainnot
sijainnin eli tuotteen virtauksen parantumisen positiivisista vaikutuksista työn virtaukseen.

Edeltävien työvaiheiden valmistuminen tahtiajan puitteissa ei pilottikohteessa täysin toteu-
tunut pääasiassa valmistelevista töistä jääneiden häntien sekä viivästyneiden vuokralaispää-
tösten vuoksi. Tämän kaltaisten poikkeamien hallinta oli haastattelujen mukaan paras toteut-
taa erillisen kiinniottoryhmän avulla (H11, H15). Valmistelevien töiden hallintaan perehdy-
tetään tutkimuskysymyksen 2 kautta.

Logistiikka
Tutkimuksessa ei kerätty yksityiskohtaista tietoa logistiikkaratkaisun toimivuudesta tai ma-
teriaalitoimitusten ajoituksista, sillä logistiikkaratkaisujen kehittäminen ei ollut tutkimuksen
tavoitteiden keskiössä. Logistiikan kautta syntyvistä edellytyksistä ei siis voida tehdä johto-
päätöksiä. Materiaalitoimituksia on kuitenkin arvioitava tahtituotannosta keskustellessa tuo-
tantoa tukevana toimintona, sillä sen huolellisella suunnittelulla ja ohjauksella voidaan pa-
rantaa työtilakohtaisten aloitusedellytysten toteutumista (Sacks 2016).

Tutkimuksessa ei perehdytty myöskään ulkopuolisten olosuhteiden luomiin aloitusedelly-
tyksiin.

Alustava suunnittelu
Tuotannon
tarkentavat
lähtötiedot

Toteutussuunnittelu Tahtituotanto
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Aloitusedellytysten ohjaaminen
Koska tutkimuksessa testattiin prosessimallia ainoastaan yhdessä pilottikohteessa, ei luotet-
tavaa vertailua hallittavuuden parantumisesta perinteisiin tuotannonohjausmenetelmiin ver-
rattuna ole mahdollista tehdä. Tutkimus vahvisti kuitenkin käsitystä siitä, että tahtituotan-
nolla voidaan parantaa rakentamistuotannon hallittavuutta myös korjausrakentamisessa. Pi-
lottikohteen testaustulosten perusteella tuotannon vaihtelu saadaan tahtituotannon keinoin
selkeästi näkyviin, vaikka kaikkea korjaustarkentamiselle ominaista vaihtelua ei pystytäkään
poistamaan. Poikkeamien ja vaihtelun nouseminen esiin tahtituotannossa oli kirjallisuuskat-
sauksen ja haastattelujen perusteella odotettua (mm. Haghsheno ym. 2016, H1, H6, H10).
Eräs pilottikohteen haastateltavista totesi, että tahtituotantoon ryhtyessä ”on sitoutettu it-
semme johonkin sellaiseen, mistä ei ole sataprosenttista varmuutta” (H15). Tahtituotannon
käyttöönotto itsessään ei siis takaa työvaiheiden aloitusedellytysten toteutumista, mutta tah-
tituotanto kiinnittää työnjohdon huomion työtilojen vapauttamiseen, materiaalin ja koneiden
oikea-aikaiseen toimittamiseen sekä urakoitsijan resurssien sitouttamiseen oikea-aikaisesti.

Pilottikohteen haastattelujen mukaan joidenkin urakoitsijoiden ohjaamisen tarve pienenee
tahtituotannossa selvästi perinteisiin menetelmiin verrattuna (H15, H16). Myös tahdistavien
ja ei-tahdistavien työvaiheiden merkitys selkeytyy tahtiaikataulun kautta (H10, H11). Pilot-
tikohteen tuotannonohjauksen haasteet liittyivät rakennus- ja taloteknisen urakoitsijan väli-
seen kommunikaatioon sekä osapuolten tahtituotantoon perehtyneisyyden tasoon. Osaami-
sen merkitystä ei tulosten perusteella osattu ottaa pilottikohteessa riittävän hyvin huomioon,
vaikka kirjallisuuskatsauksen (Gardarsson ym. 2019, Kujansuu ym. 2019, Lehtovaara ym.
2020a) ja haastattelujen (H2, H3, H6, H8) mukaan koulutus on ensiarvoisen tärkeää tahti-
tuotannon käyttöönotossa. Toisaalta prosessimallin testauksen tutkimusasetelma oli autent-
tinen tahtituotantoa ensimmäisen kerran kokeilevan tuotantoryhmän osalta, ja tutkimusase-
telman kautta pystyttiin kehittämään prosessimallin ohjausvaihetta helpommin käyttöönotet-
tavaksi.

Osasyynä haasteiden syntymiseen voidaan pitää myös puutteellisia tahtituotannon edelly-
tyksiä, sillä esimerkiksi suunnittelun ja vuokralaispäätösten viivästymistä pidettiin pilotti-
kohteessa suurina haasteina (H14.1, H16). Puutteellisin edellytyksin käynnistettävässä tah-
tituotannossa tuleekin panostaa tuotannonohjauksen laatuun sekä tukiprosessien huolelli-
seen johtamiseen. Pääurakoitsijavetoisen ennakoivan ja järjestelmällisen tuotannonohjauk-
sen rooli tahtituotannon johtamisessa korostuu hankkeissa, joissa lähtötiedot täydentyvät
prosessin edetessä.

Pilottikohteessa luovuttiin säännöllisistä aikataulun ohjauspalavereista muutaman viikon jäl-
keen ilman selkeää syytä (H15). Väsyminen nopeatempoiseen ja sosiaaliseen tuotannonoh-
jaukseen vaikuttaakin olevan kokemattoman tahtituotannon ohjausryhmän haaste, sillä uu-
teen toimintatapaan tottuminen vaatii ajatusmallien muuttumista (Frandson ym. 2013). Tah-
tituotannon käyttöönotto yrityksessä on vaiheittainen prosessi, ja yhteistoiminnalliset käy-
tännöt vakiintuvat usein vasta kokemuksen myötä (Lehtovaara ym. 2020a). Vaikka pilotti-
kohteessa ei lopulta toteutettu prosessimallin mukaista tahtituotannon ohjausta, kirjallisuu-
den ja haastattelujen perusteella ajantasaiseen tilannetietoon ja välittömään kommunikoin-
tiin perustuvan ohjausmallin voidaan edelleen olettaa parantavan tuotannon hallittavuutta ja
läpinäkyvyyttä (mm. Dlouhy ym. 2018a, Alhava ym. 2019, H4, H1, H10, H15). Päivitetyn
prosessimallin mukaista yhteistoiminnallista tahtituotannon ohjausta voidaan pitää korjaus-
rakentamisen tuotannonohjauksen tavoitetilan esimerkkinä, jota kohti tulee pyrkiä järjestel-
mällisen ja riittävän hitaan yritystasoisen tuotannonohjauskulttuurin muutoksen kautta.
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Luovutusvaihe
Tutkimuksessa ei perehdytty luovutusvaiheeseen läpiviemiseen, sillä pilottikohteen luovu-
tusvaihe alkoi vasta tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Hallittu luovutus ja korkea asiakas-
tyytyväisyys on kuitenkin seurausta huolellisesti suunnitelluista ja ohjatuista valmistelevien
töiden ja sisävalmistuksen vaiheista. Prosessimallilla pystytään tutkimustulosten mukaan pa-
rantamaan jonkin verran tuotannon hallittavuutta ja ennakoinnin mahdollisuuksia. Tästä voi-
daan päätellä, että luovutusvaiheen hallittu läpivieminen on prosessimallin pohjalta mahdol-
lista. Oletusta olisi voitu vahvistaa tutkimalla kohteen tuotantoprosessin kykyä tuottaa ker-
ralla sataprosenttisesti valmista loppulaadun mukaista jälkeä, mutta tutkimusaineisto ei ollut
riittävän kattava laatuaineiston analyysiä varten.

Tarkennettu tutkimuskysymys 2: Miten valmistelevien töiden ja sisävalmistusvaiheen ra-
japintaa hallitaan tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa?

Toisen tutkimuskysymyksen kautta pyrittiin selvittämään purkutöiden ja muiden valmiste-
levien töiden aikana ilmenevien lähtötietomuutosten vaikutuksia tahtituotannon edellytyk-
siin. Suunnittelututkimuksen ensimmäisen osan haastattelujen ja kirjallisuuskatsauksen pe-
rusteella oli selvää, että vaiheistaminen on toimiva ratkaisu eritahtisten töiden aikataulutuk-
seen sekä korjausrakentamiselle tyypillisten häiriöiden hallintaan (taulukko 17) (Dlouhy ym.
2018b, H1, H4). Korjausrakentamisen tahtituotannon prosessimalli on jaettu kolmeen pää-
vaiheeseen, jotka ovat valmistelevat työt, sisävalmistusvaihe ja luovutusvaihe. Tutkimuk-
sessa keskityttiin valmistelevien töiden ja sisävalmistusvaiheen tahtituotannon suunnitteluun
ja ohjaukseen sekä rajapinnan hallintaan. Valmistelevien töiden tahtialueen ja -ajan on oltava
lähtökohtaisesti sisävalmistusvaiheen tahtiaikaa ja -aluetta suuremmat, mikä takaa myös
suuremmat kapasiteettipuskureihin sisältyvät häiriövarat. Purkutöiden aikataulusta ja vai-
heittaisista työkohteiden luovutuksista 100 % valmiudessa kiinni pitäminen on tärkeää, ett-
eivät purkutöiden hännät vaikuta tahtituotannon edellytyksiin.

Kategoria Korjausrakentamisen
erityispiirteet

Tahtituotannon edelly-
tykset

Tahtituotannon hyödyt Tuloksissa oleellista

Lähtötietojen
saatavuus

- Puutteelliset lähtötiedot
olemassa olevasta raken-
nuksesta
- Suunnitelmien heikko
rakennettavuus

- Lähtötiedot ja olosuh-
teet selvillä
- Toteutettava korjauslaa-
juus ja menetelmät sel-
villä
- Kokemusperäinen pul-
lonkaulojen tunnistami-
nen

- Hallittu vaihtelun huomi-
oiminen tuotannonsuun-
nittelussa ja -ohjauksessa
- Vaiheistus

- Kolmivaiheinen tahtituo-
tanto
- Hallittu puskurointi
- Ohjattavuuden parantu-
minen

Työn sisältö - Purkutyöt, rakenteiden
tuenta ja säilyttäminen
erikoistyövaiheita
- Mahdollinen suojelu ja
entisöinti

- Osaaminen - Eri osapuolten sitoutu-
minen
- Osaamisen hyödyntämi-
nen

- Kolmivaiheinen tahtituo-
tanto
- Toistuvuudesta apua
tuotannonsuunnittelussa

Taulukko 17 Ote taulukosta 16: Valmisteleviin töihin liittyvät tutkimustulokset

Vaiheistaminen korjausrakentamisen merkittävimpien häiriöiden ratkaisuna validoitiin tut-
kimuksen toisen osan haastatteluissa. Prosessimallin kolmivaiheinen ajattelu sai haastatelta-
vilta yksimielisen tuen. Tulos oli odotettu siitä huolimatta, että kaikki haastateltavat eivät
pitäneet korjausrakentamista ratkaisevasti erilaisena kuin uudisrakentaminen (H5, H8),
vaikka korjausrakentamisen haasteista on tutkimusnäyttöä (mm. Aalto ym. 2017, Kemmer
2018). Samaan aikaan osa ensimmäisen haastatteluosion haastateltavista painotti, ettei tah-
tituotanto sovi kaikkeen korjausrakentamiseen (H2, H4, H9, H10). Tulosta selittää kohde-
kohtaiset erot, sillä korjausrakentamisen luonteeseen vaikuttaa esimerkiksi toistuvuuden
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määrä, kohteen ikä, korjauslaajuus, säilytettävät osat sekä kohteen suojelu. Erittäin erityis-
piirteiset ja vähän toistuvuutta sisältävät korjauskohteet ovatkin tutkimuksessa rajattu tahti-
tuotannon ulkopuolelle.

Pilottikohteessa valmistelevien töiden haasteet liittyivät kriittisten työvaiheiden, kuten por-
rasaukotusten sekä keskeisten riippuvuuksien, kuten julkisivutöiden tunnistamiseen ja huo-
mioimiseen. Jos kohteessa ei ole urakkamuodon, aikataulun tai hankintojen valmiusasteen
puolesta mahdollista toteuttaa Kalifornian yhteistoiminnallista (Tommelein 2017) tai ha-
jautettua (Lehtovaara ym., valmisteilla) tahtituotannon suunnittelua, vastuu kohdekohtaisten
erikoispiirteiden tunnistamisesta jää työmaaorganisaatiolle. Valmistelevien töiden suunnit-
teluun ja pullonkaulojen tunnistamisen työkaluihin kuten rajoiteanalyysiin (Ballard 2000b,
Gardarsson ym. 2019) on mahdollista laatia ohjeistuksia. Kohdekohtainen harkinta sekä ra-
kenne- ja tuotantoratkaisujen valinta on kuitenkin keskiössä. Mahdollisuudet parantaa val-
mistelevien töiden hallintaa prosessimallin kautta ovat siis rajalliset, sillä korjaamisen am-
mattitaidon lisäksi keinot kulminoituvat kohteen olosuhteiden sekä suunnitelmien tuntemi-
seen (Kemmer 2018) ja lyhytsykliseen tuotannonohjaukseen (Haghsheno ym. 2016).

Koska tahtituotannolla on kuitenkin pystytty lyhentämään läpimenoaikaa myös korjausra-
kentamisessa (H1, H4), aikataulun nopeuttamispaineeseen voitaisiin vastata myös varaa-
malla lähtötietojen selvittämiseen ja toteutussuunnitteluun enemmän aikaa ja lyhentää sitten
tuotannon läpimenoaikaa sisävalmistusvaiheen hyvin optimoidulla tahtituotannolla. Jos val-
mistelevista töistä jäävät hännät halutaan eliminoida, ei valmistelevien töiden vaihetta saa
kiirehtiä. Valmistelevien töiden aikana tulee ehtiä purkaa, suunnitella ja tukea rakenteita oi-
keassa järjestyksessä (Ratu S-1231). Sisävalmistusvaiheen aloittamisen tulee tapahtua har-
kitusti aloitusedellytysten tarkastelun perusteella.

Jos valmistelevien töiden viiveistä kuitenkin syntyy sisävalmistusvaiheeseen häntiä, ne siir-
retään erillisen ”häntätyöryhmän” tehtäväksi. Lisäksi valmistelevien töiden ja sisävalmistus-
vaiheen rajapintaan on tarpeellista jättää puskuriviikkoja täydentävää suunnittelua varten.
Jotta puskureita käytettäisiin vain tarvittaessa, tulee ne sijoittaa tuotannonsuunnitteluvai-
heessa valmistelevien töiden tuotantojunien loppuun (Dlouhy ym. 2019).

Tarkennettu tutkimuskysymys 3: Miten työnaikaisia muutoksia kuten vuokralaismuutok-
sia hallitaan tahtituotannossa?

Koska työnaikaiset muutokset kuuluvat korjausrakentamisen erikoispiirteisiin (Kemmer
2018), muutosten hallinnan työkalujen sopivuutta korjausrakentamiseen tulee arvioida. Pieni
vaihtelu sekä lyhytkestoiset häiriöt tuotannossa paikataan tahtituotannon kapasiteettipusku-
reilla pitkää tahtiaikaa käytettäessä (Frandson ym. 2015). Pilottikohteessa ilmeni, että ulko-
maisten työntekijöiden tuotantotahti oli suunniteltua nopeampi (H16), mutta se mahdollisti
käytännössä kotiin lähtemisen pitkäksi viikonlopuksi. Talotekniikan osalta kapasiteettipus-
kurit olivat aikatauluanalyysin ja haastattelujen perusteella alkuun liian suuret (H12, H14.1),
mutta kun aikatauluviiveitä alkoi syntyä, varatyökohteille ei ollut enää tarvetta. Kokonai-
suudessaan kapasiteettipuskuroinnin suuruutta voidaan pitää kohteeseen sopivana.

Mahdollisia tuotannon aikana ilmeneviä poikkeamia ja lisääntynyttä työtä voidaan kompen-
soida myös jättämällä puskurivaunuja tuotantojunan loppuun ja ottaa niitä käyttöön tarvitta-
essa ohjauspalavereissa sovittavien päivityksien yhteydessä (Dlouhy ym. 2019). Käytän-
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nössä aikapuskureina toimineet vaunut tulivat tarpeeseen pilottikohteessa, jossa joitakin ai-
katauluviiveitä saatiin paikattua puskuriviikkojen avulla. Esimerkiksi mattoasennukset irro-
tettiin alkuperäisestä työpaketista ja siirrettiin toiselle varausviikolle puskurivaunun tilalle,
kun taloteknisten töiden viiveiden vuoksi aloitusedellytykset eivät täyttyneet alkuperäisen
suunnitelman mukaan. Puskurointiin liittyvien ohjaustoimenpiteiden lisäksi 2. kerroksessa
muutettiin tahtialueiden keskinäistä järjestystä.

Käyttäjällä on kuitenkin suuri lähtötietojen vahvistamisessa vuokralaisyhteistyötä sisältä-
vissä kohteissa (taulukko 18). Pilottikohteessa vuokralaispäätökset aiheuttivat merkittäviä
poikkeamia, joihin suunnitellut puskurit ja ohjaustoimenpiteet eivät riittäneet. Vuokralais-
päätösten viivästyminen aiheutti myös eripuraa rakennus- ja taloteknisen urakoitsijan välille.
Rakennusteknisten töiden muutos- ja jälkitöitä siirrettiin erilliselle työryhmälle tehtäväksi,
mutta talotekniikkaurakoitsija ei ollut tähän varautunut. Lisäksi ohjaustoimenpiteiden käyt-
töä ei talotekniikkaurakoitsijan mukaan viestitty riittävän hyvin. Koska rakennusteknisten
töiden poikkeamien ratkaisemiseen löydettiin oikeat toimenpiteet, talotekniikkaurakoitsijan
haasteet ja toiveet joustavuudesta ihmetyttävät. Sähköteknisiin asennuksiin liittyvät vuokra-
laispäätösten viiveet olivat toki merkittävät (kuva 36), mutta oliko kyse pelkästään aikatau-
lun suunnittelun ja ohjauksen ongelmista vai oliko vastahakoinen asenne osatekijä toteutuk-
sen haasteiden muodostumisessa?

Kategoria Korjausrakentamisen
erityispiirteet

Tahtituotannon edelly-
tykset

Tahtituotannon hyödyt Tuloksissa oleellista

Käyttäjä-
yhteistyö

- Käyttäjän määrittämä
toteutusaika
- Käyttäjän tarpeiden ja
toiveiden huomioiminen

- Oikea-aikaiset käyttäjä-
päätökset

- Korkea asiakastyytyväi-
syys yhteistyön ja loppu-
laadun kautta
- Ohjattavuus

- Puskurointi ja ohjaustoi-
menpiteet
- Vuokralaislähtötietojen
priorisointi
- Vuokralaistoiminnan si-
sältävä hankestrategia
- Erillisen työryhmän
käyttö

Taulukko 18 Ote taulukosta 16: Käyttäjäyhteistyöhön liittyvät tutkimustulokset

Kirjallisuudessa alleviivattujen sosiaalisten tekijöiden (mm. Hamzeh ym. 2012, Lehtovaara
ym. 2019b, Kujansuu ym. 2019) perusteella on mahdollista, että taloteknisten töiden aika-
tauluviiveet pahenivat ainakin osittain siksi, että talotekniikkaurakoitsijalla ei ollut tahtotilaa
perinteisten toimintatapojen muuttamiseen. Voi myös olla, että talotekniikkaurakoitsija olisi
tarvinnut enemmän tukea uuden ajattelutavan sisäistämiseen (Frandson ym. 2013). Perehty-
neisyyden puuttumiseen viittaa myös se, että tuotannonsuunnitteluvaiheessa työnimikkeille
määritettiin ainoastaan arvioitu työaika eikä tarkkoja työtehtäviä tai resurssimääriä. Talotek-
nisten töiden tahtituotannossa tulisi jatkossa kiinnittää huomiota yhteistoiminnalliseen tuo-
tannonsuunnitteluun ja työpakettien purkamiseen kaikille ymmärrettävään muotoon. Samaa
yksityiskohtaista työpakettien sisällön tarkastelua tulisi jatkaa, jos työn sisältö muuttuu
vuokralaisesta johtuvista syistä.

Koska tahtiaikataulu on kehittyvä suunnitelma (mm. Haghsheno ym. 2016, Frandson 2019),
muutosten tekemiseltä tuotannonohjauksessa ei voi välttyä. Aikataulun päivitysten tulee kui-
tenkin olla läpinäkyviä ja yhteistyössä sovittuja, joten yhteistoiminnalliset menetelmät ovat
ehdottoman tärkeitä tuotannonohjausvaiheessa. Sosiaalisten elementtien täysipainoinen
käyttöön ottaminen edellyttää kuitenkin Lehtovaaran ym. (2020a) mukaan tahtituotannon
kehityksen painopisteen siirtymistä projektitasolta yksikkö- tai yritystasolle.
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Vuokralaismuutosten hallintaa voidaan tutkimusten mukaan parantaa myös porrastamalla
tarvittavia vuokralaispäätöksiä tahtiaikataulun ja siihen integroidun suunnitteluaikataulun
mukaan (Uusitalo ym. 2019, H15). Paikallisiin ratkaisuihin, kuten sisustuksen ja kalustuksen
lähtötietojen aikataulutukseen porrastamisesta on varmasti apua. Suurimmat vuokralaisläh-
tötietojen poikkeamat pilottikohteessa koskivat kuitenkin kaapelointitöitä, joiden osalta rat-
kaisuja ei ole suurilta osin mahdollista tehdä tahtialue- tai edes kerroskohtaisesti. Vuokra-
laisyhteistyö tulee siis aloittaa riittävän ajoissa, jotta vuokralaisen toiminnalle keskeiset jär-
jestelmät pystytään suunnittelemaan ja rakentamaan kerralla tarpeita vastaavaksi.

6.2 Tutkimuksen tieteellinen kontribuutio

Tutkimuksessa pyrittiin laajentamaan käsitystä tahtituotannon soveltuvuudesta korjausra-
kentamiseen sekä keräämään uutta tietoa tahtituotannon soveltamisesta erilaisiin kohteisiin.
Kirjallisuuskatsauksessa todettiin, että korjausrakentamisen tuotannonohjausta erikoisalana
on tutkittu melko vähän (Kemmer ja Koskela 2013). Tutkimuksessa tehtiin tiettävästi en-
simmäinen ristiin vertailu tahtituotannon edellytysten ja korjausrakentamisen erityispiirtei-
den kesken. Vertailusta ilmeni, että korjausrakentamisessa tyypilliset lähtötietopuutteet ja
suunnitelmamuutokset heikentävät oleellisesti tahtituotannon edellytyksiä. Prosessimallin
testauksesta kuitenkin opittiin, etteivät puutteelliset edellytykset välttämättä ole este tahti-
tuotannon käyttöönotolle. Tutkimuksella lisättiin ymmärrystä myös tahtituotannon rajoit-
teista yleisesti.

Eri tahtituotantomallien ja käytäntöjen tutkimisen tuloksena kirjallisuuskatsauksen ja haas-
tattelujen kautta syntyi korjausrakentamisen tahtituotannon prosessimalli, jonka validointia
tehtiin tutkimuksen puitteissa yhdessä haastavassa KVR-urakkamuodolla toteutettavassa
hankkeessa. Tutkimustulokset eivät yhden pilottikohteen jälkeen ole vielä yleistettävissä
kaikkea korjausrakentamista koskevaksi. Prosessimallin ja saavutettujen tutkimustulosten
perusteella voidaan kuitenkin jatkossa arvioida analyyttisesti tahtituotannon soveltuvuutta
hankkeeseen sekä hyötyä tahtituotannosta myös projekteissa, joissa tahtituotannon edelly-
tykset ovat joltakin osin puutteelliset. Prosessimalli on käyttöönotettavissa korjausrakenta-
misen tuotannonsuunnittelun ja -ohjauksen kehittämistä ja jatkotutkimusta varten. Prosessi-
malliin on jatkuvan pilotoinnin kautta syntyvän osaamisen myötä lisättävissä yhteistoimin-
nallisuutta, mille on tunnistettu tarve suomalaisessa tahtituotannossa (Kujansuu ym. 2019).

6.3 Tutkimuksen kontribuutio kohdeyritykselle

Kohdeyrityksessä on tahtotila hyödyntää jatkossa tahtituotantoa korjausrakentamisen tuot-
tavuuden parantamisessa. Tutkimuksen merkittävin kontribuutio tilaajayritykselle on ohjeis-
tus, jolla tahtituotannon soveltaminen korjausrakentamiseen on järjestelmällistä ja selkeää.
Prosessimalli on joustavuutensa vuoksi sovellettavissa erilaisiin korjaushankkeisiin, ja siinä
on esitetty riittävän yksityiskohtaisesti menetelmiä ja työkaluja tahtituotannon käyttöönoton
helpottamiseksi. Prosessimallista on hyötyä myös yleisesti kohdeyrityksen toimintakulttuu-
rin sopivan tahtituotantomallin kehityksessä.
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6.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan suunnittelututkimusmenetelmän validiteetilla ja re-
liabiliteetilla (Hirsjärvi ym. 2009) sekä avustavien menetelmien rajoitteiden selvittämisellä.

Suunnittelututkimus
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida tutkimusmenetelmän valinnan onnistumisella
eli validiteetilla (Hirsjärvi ym. 2009). Tuloksena suunnittelututkimuksesta syntyy esimer-
kiksi menetelmä jonkin tehtävän suorittamiseen tai toiminnallinen malli (Rocha ym. 2012).
Tutkimusmenetelmän valinnan onnistumisen arvioinnissa kysytään, pystyttiinkö tutkimus-
kysymyksiin vastaamaan valitun menetelmän kautta ja kuinka hyvin luotu malli palvelee
asetettuja tavoitteita (Gregor & Hevner 2013, Hirsjärvi ym. 2009). Hevner ym. (2004) huo-
mauttaa myös, että suunnittelututkimuksen onnistumisen arvioinnissa tulee huomioida rat-
kaisun käytettävyys, laatu ja tehokkuus. Tutkimuksessa pystyttiin tuottamaan prosessimalli,
jota pidettiin toimivana testauksen haasteista huolimatta, joten tutkimusmenetelmän valintaa
voidaan pitää oikeana. Suunnittelututkimusmenetelmällä pystyttiin luomaan lisäksi käytän-
nön tarpeisiin vastaava yksityiskohtainen ohjeistus (AlSehaimi ym. 2012). Prosessimallin
testauksen kautta löydettiin monipuolisia sekä kirjallisuuden että empirian muovaamia vas-
tauksia tutkimuskysymyksiin. Ratkaisun laadun ja tehokkuuden arviointi yhden testauskier-
roksen perusteella ei kuitenkaan ole oikeutettua, sillä suunnittelututkimusmenetelmään si-
sältyy olennaisesti ratkaisun iterointi toistuvan testauksen kautta (Baskerville ym. 2018).

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan mittaustulosten toistettavuudella eli reliabiliteetilla
(Hirsjärvi ym. 2009). Prosessimallia validoitiin pilottikohteessa, jossa tunnistettiin olevan
puutteita tahtituotannon edellytyksissä. Tutkimustulokset vastaavat siis edellytyksiltään
puutteellisen kohteen tahtituotannon toimivuuteen. Toistettavuus toteutunee muissa haasta-
vissa korjauskohteissa, joissa tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä on vastaava taito- ja
kokemustaso tahtituotannosta. Tulosten yleistettävyys yhden pilottikohteen perusteella on
kuitenkin rajallinen, sillä suunnittelututkimuksen kypsyystaso kehittyy iteroinnin myötä me-
netelmän paikallisesta testauksesta juurtuneen ilmiön kehittyneeseen teoriaan. Tutkimuk-
sessa tehtiin ensimmäisen tason paikallinen ratkaisun käyttöönotto, jossa tieto on vielä mo-
nin tavoin rajallista. (Gregor & Hevner 2013.) Syvällinen ymmärrys ongelmasta sekä varsi-
nainen teoria ovat seurausta toistuvalla syklisestä toistamisesta ja ratkaisun kehittämisestä
(Vaishnavi & Kuechler 2007). Prosessimallia tulisi arvioida vertailun vuoksi myös hank-
keissa, joissa tahtituotannon edellytykset toteutuvat pilottikohdetta paremmin, jotta tahtituo-
tannon edellytysten todellinen vaikutus saataisiin selville. Prosessimallia tulisi kehittää kohti
yleispätevää toimintamallia ja arvioida erilaisten aineistojen kautta.

Teemahaastattelut ja havainnointi
Myös teemahaastatteluun menetelmänä liittyy rajoitteita. Haastatteluaineisto perustuu haas-
tateltavien subjektiiviseen kokemukseen (Hirsjärvi & Hurme 2000), joten toimihenkilöiden
asenteet ja aiempi kokemus tahtituotannosta vaikuttaa haastattelujen tuloksiin. Prosessimal-
lin käyttöönottoa arvioivissa haastatteluissa ei huomioitu rakennusteknisten töiden työnjoh-
tajien, aliurakoitsijoiden, materiaalitoimittajien ja logistiikkakumppanin näkemyksiä, minkä
vuoksi näkemys prosessimallin toimivuudesta on rajallinen. Haastattelujen tuloksiin on osit-
tain voinut vaikuttaa myös haastattelijan suhde haastateltaviin, sillä tutkimuksessa käytettiin
ainoastaan tutkijan omia sekä Building 2030 -verkoston kontakteja. Teemahaastatteluissa
käytetty puolistrukturoitu haastattelurunko antoi haastattelijalle mahdollisuuden valikoida
kysymyksiä keskustelun luonnollisen etenemisen mukaan (Hirsjärvi & Hurme 2000). Kaikki
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haastattelut kuitenkin perustuivat samaan runkoon, ja kaikilta haastateltavilta pyrittiin saa-
maan vastauksia samoihin kysymyksiin. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin tarkennuksia, mi-
käli haastatteluaineistossa oli jotakin epäselvää tai monitulkintaista. Haastattelujen tuloksia
vertailtiin myös aikatauluaineistoon tietojen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi.

Työmaan prosesseja ja toimintaa todennettiin myös havainnoinnilla, joka on dokumentoin-
timenetelmänä subjektiivinen ja valikoiva, sillä tutkija havainnoi maailmaa oman kokemus-
maailmansa kautta (Nippert-Eng 2015). Havainnoinnin ja haastatteluaineiston luotettavuutta
olisi voitu parantaa nauhoittamalla ja litteroimalla keskustelut ja haastattelut työmaalla, mitä
ei tutkimuksen resurssien vuoksi tehty (Hirsjärvi ym. 2009). Työmaatoiminnan havainnointi
vahvistaa kuitenkin haastatteluaineiston luotettavuutta, sillä sen kautta voidaan tarkastaa
vastausten johdonmukaisuutta.

Muut rajoitteet
Tutkija perehtyi tunnetuimpiin tahtituotantomalleihin ainoastaan kirjallisuuden kautta. On
siis mahdollista, että mallien käytännön toteutuksen kuvaus ei vastaa menetelmien moni-
käyttöisyyttä ja eri ulottuvuuksia. On myös mahdollista, että Suomessa on tutkittu ja kehi-
tetty korjausrakentamisen tahtituotantoa paikallisesti myös muualla kuin tutkimuksessa hyö-
dynnetyillä tahoilla, sillä haastateltavat valittiin olemassa olevien kontaktien perusteella.
Näiden rajoitteiden lisäksi inhimillinen erehdys on voinut vaikuttaa vuokralaislähtötietojen
ja tuotantoaikataulun toteuma-aineistoon, jotka perustuivat ihmisten tekemiin havaintoihin
ja merkintöihin. Aineiston luotettavuutta parannettiin tarkentamalla haastattelujen kautta
puutteellista tai epäselvää tietoa.
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7 Johtopäätökset ja jatkotutkimus

Prosessimallin testauksen sekä tutkimuksen ensimmäisen päävaiheen haastatteluissa esiin
nousseiden aiempien korjausrakentamisen tahtituotantopilottien perusteella tahtituotanto so-
veltuu toistuvuutta sisältäviin korjauskohteisiin, vaikka tahtituotannon edellytykset olisivat
osittain puutteelliset. Tällöin kuitenkin tahtituotannon ohjauksen ja tukitoimintojen kuten
suunnittelunohjauksen ja vuokralaistoiminnan ennakoiva rooli korostuu. Mahdollisten läh-
tötietopuutteiden kannalta kriittisten työvaiheiden aikaisella tunnistamisella voidaan paran-
taa tahtituotannon edellytyksiä. Osa edellytyksistä, kuten toteutussuunnittelun ajoitus sekä
kumppanisopimukset ovat riippuvaisia yrityksen toimintakulttuurista ja hankkeen johtami-
sesta. Tahtituotanto tulisi ottaa käyttöön vähän kerrallaan huomioiden avainhenkilön taustan
ja aiemman kokemuksen tahtituotannosta.

Tahtituotannon suunnittelu on tutkimustulosten mukaan suositeltavaa toteuttaa korjausra-
kentamisessa pääurakoitsijavetoisesti. Kohdekohtaisista erityispiirteistä kuten hankinnan
ajoituksesta ja talotekniikan monimutkaisuudesta riippuen suunnitteluun tulee kuitenkin ot-
taa mukaan yhteistoiminnallisin menetelmin keskeisiä kumppaneita. Yhteistoiminnallisilla
menetelmillä voidaan parantaa aikatauluun sitoutumista, tahtiaikataulun tarkkuutta ja näke-
mysten monipuolisuutta. Ohjausvaiheeseen on pyrittävä saamaan mukaan jokaisen urakoit-
sijan edustaja vähintään päivittäisjohtamisen kautta. Aikataulun muutokset ja päivitykset tu-
lisi ratkoa hajautetun tahtituotannon periaattein yhteistoiminnallisesti, jotta omistajuus tah-
tituotantoon säilyy kaikilla osapuolilla. Pääurakoitsija vastaa myös ohjausvaiheen toiminto-
jen johtamisesta. Tahtituotannon ohjaus voi tutkimuksen perusteella parantaa korjausraken-
tamistuotannon ohjattavuutta sekä tuotannon ennustettavuutta.

Tuotannon vaiheistaminen on hyvä ratkaisu eritahtisten töiden aikataulutukseen sekä kor-
jausrakentamiselle tyypillisten häiriöiden hallintaan, sillä suuri osa vaihtelusta syntyy raken-
tamisen aikana tarkentuvista lähtötiedoista sekä erisuuntaisista työvaiheista. Valmistelevien
töiden ja sisävalmistusvaiheen rajapintaan on tarpeellista jättää puskuriviikkoja täydentävää
suunnittelua varten. Valmistelevien töiden aikataulun johtamiseen tulee soveltaa samoja pe-
riaatteita kuin sisävalmistusvaiheen tuotannonohjaukseen. Pienet poikkeamat ja häiriöt su-
lautuvat tahtituotannon kapasiteettipuskureihin pitkää tahtiaikaa käytettäessä. Suunnittelu-
puutteita sekä esimerkiksi vuokralaismuutoksista johtuvaa lisääntynyttä työmäärää voidaan
kompensoida myös jättämällä puskurivaunuja tuotantojunaan. Rakennusteknisten töiden
muutostöitä on mahdollista siirtää myös erilliselle työryhmälle tehtäväksi tai paikata ohjaus-
toimenpiteillä kuten puskuriviikoilla tai tuotantojärjestyksen muutoksilla.

Jatkotutkimus
Tutkimuksessa käsiteltiin tahtituotannon ja korjausrakentamisen aihepiirejä yleistävällä ta-
solla. Koska prosessimallia testattiin vain yhdessä korjausrakentamishankkeessa, tulisi sen
validoimista ja kehittämistä jatkaa erilaisissa korjausrakentamiskohteissa.

Prosessimallin jatkokehityksessä tulisi huomioida seuraavat asiat:
- Jatkopilotointia tulisi tehdä hankkeissa, joissa on tämän tutkimuksen pilottikohdetta

paremmat edellytykset tahtituotannolle, jotta edellytysten todellinen vaikutus ja
keskinäinen painoarvo saataisiin selville.

- Prosessimallia tulisi testata haitta-aineita sisältävissä korjauskohteissa, sillä tutki-
muksen pilottikohteessa ei ollut haitta-aineita.
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- Koska toistaiseksi dokumentoiduista projekteista on saatu selkeimmät tulokset ho-
telli- ja toimistosaneerauksien tahtituotannosta, tulisi pilotointia laajentaa muihin
kohdetyyppeihin, kuten asuntojen ja koulujen korjaamiseen.

- Prosessimallin jatkokehityksessä tulisi tarkastella talotekniikkakumppanin sitoutta-
misen mahdollisuuksia yhteistoiminnallisen tuotannonsuunnittelun kautta.

- Onko vaiheistuksella jatkokehitysmahdollisuuksia jakamalla sisävalmistusvaihe
useampaan vaiheeseen kuten sisärakenteet, talotekniikka, kalustus ja viimeistely?

- Onko vakioinnilla jatkokehitysmahdollisuuksia kuten työpakettien sisällön määri-
tys?

Lisäksi korjausrakentamisen tahtituotantoon löytyy useita tarkentavia näkökulmia, joita tu-
lisi jatkotutkimuksessa syventää. Jatkotutkimuskysymyksiksi on nostettu kolme pääkohtaa,
joiden tutkimuksella korjausrakentamisen tahtituotannon ymmärrystä voidaan parantaa.

Jatkotutkimuskysymys 1: Soveltuuko tahtituotanto vähän toistuvuutta sisältäviin korjaus-
kohteisiin?

Koska tutkimuksessa pyrittiin luomaan helposti lähestyttävä ja käyttöönotettava prosessi-
malli, ei suuren vaihtelun tahtituotantoon otettu juurikaan kantaa. Lisäksi todettiin, että tois-
tumattomien töiden tahtituotannon suunnittelua varten tarvitaan luotettavat lähtötiedot, joita
ei kaikissa korjaushankkeissa ole saatavilla. Jatkotutkimuksessa tulisi selvittää tarkemmin
suuren vaihtelun kohteiden ja työvaiheiden tahtituotannon edellytyksiä ja sopivia menetel-
miä sekä missä vaiheessa tahtituotannosta saatavat hyödyt nousevat tuotannonsuunnittelussa
nähtyä vaivaa suuremmiksi.

Jatkotutkimuskysymys 2: Saavutetaanko korjausrakentamisen tahtituotannolla hallittu
luovutusvaihe?

Tutkimuksen ajoituksen ja rajauksen ulkopuolelle jääneen luovutusvaiheen tutkiminen on
avainasemassa korjausrakentamisen tahtituotannon tutkimuksessa, sillä tahtituotannon hyö-
dyt realisoituvat oletettavasti luovutusvaiheessa porrastetun ja korkealaatuisen luovutuksen
muodossa. Prosessimallia tulisi jatkaa kehittämällä korjausrakentamisen tahtituotannon luo-
vutusvaiheen ohjeistus. Luovutusvaiheen onnistumista tulisi myös mitata määrällisin mitta-
rein kuten virheiden määrän, keskeneräisen työn ja töiden valmistumisajankohdan muo-
dossa. Luovutusvaiheen tutkimuksessa on huomioitava sisävalmistusvaiheen tahtituotannon
sekä valmistelevien työvaiheiden poikkeamien kumuloituminen luovutuksen toteumaan.

Jatkotutkimuskysymys 3: Soveltuuko hajautettu tahtituotanto korjausrakentamiseen, ja
voidaanko sillä parantaa korjausrakentamiselle ominaisen vaihtelun hallittavuutta?

Tutkimuksessa pyrittiin keskittymään yhteistoiminnallisuuteen keskeisenä tuotannonoh-
jauksen haasteiden ratkaisuna. Tutkimuksessa ei kuitenkaan pystytty ottamaan käyttöön pro-
sessimallin kautta erityisen yhteistoiminnallista tai hajautettua tuotannonsuunnittelun ja -oh-
jauksen menetelmää, mikä vaikutti tutkimuksen perusteella sopivan korjausrakentamishank-
keisiin, joissa on riittävän pitkä tuotannonsuunnitteluaika. Nokkamiesten osallistamisen
myötä tulisi tutkia myös ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin johdetun tahtituotannon yh-
teensovitusta ja rajapintoja.
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Liite 1. Ensimmäisen osan teemahaastattelun kysymyk-
set

Kerro itsestäsi ja työhistoriastasi (sekä yrityksestä, jossa työskentelet).

Kerro nykyisen/aikaisemman kohteesi tahtituotannon suunnittelusta ja ohjauksesta.
· Miten aikataulut on laadittu? Keitä oli mukana?
· Miten aikataulua ohjattiin? Millaisia palavereja työmaalla pidettiin?
· Miten yhteistoiminnallisuus ilmeni aikataulun suunnittelussa ja ohjauksessa?
· Miten tukevat toiminnot kuten logistiikka ja hankinnat on suunniteltu? Miten tahtituo-

tannon edellytykset on huomioitu tukevien toimintojen suunnittelussa?
· Ilmenikö työn aikana tai onko odotettavissa työnaikaisia poikkeamia? Mistä poikkeamat

johtuivat? Miten poikkeamat ratkaistiin?
· Miten purkutyöt otettiin huomioon tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa?
· Mitä pidät korjausrakentamisen erityispiirteinä ja miten ne vaikuttavat tahtituotannon

suunnitteluun ja ohjaukseen?
· Mitä tahtituotannon hyötyjä tai haasteita kohteessa ilmeni?

Kerro yleisesti näkemyksistäsi koskien tahtituotantoa korjausrakentamisessa.
· Miten tahtituotanto mielestäsi soveltuu korjausrakentamiseen?
· Mitkä ovat tahtituotannon hyödyt, haasteet ja edellytykset korjausrakentamisessa?
· Millaisiin korjausrakentamishankkeisiin tahtituotanto mielestäsi sopii ja mihin ei?
· Millaisia häiriöitä korjausrakentamisessa yleensä ilmenee ja miten niitä voidaan hallita?
· Millaisena näet tahtituotannon tulevaisuuden korjausrakentamisessa? Mihin suuntaan

kehitystä tulisi viedä ja miten tahtituotantoa voisi kehittää?
· Mitä ajattelet erikoisalojen kuten purkutöiden ja talotekniikan vaikutuksista tahtituotan-

non suunnitteluun ja ohjaukseen? Miten erikoisalojen tahtituotantoa pitäisi suunnitella
ja ohjata, ja mikä on haasteellista?

· Miten purkutöiden ja sisävalmistusvaiheen rajapintaa tulisi hallita?
· Mitä ajattelet yhteistoiminnallisuudesta tahtituotannon suunnittelussa ja ohjauksessa?
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Liite 2. Toisen osan teemahaastattelun kysymykset

Kerro roolistasi työmaalla.
Kuvaile työmaan tuotannonohjausjärjestelmää omin sanoin.

TOIMIHENKILÖILLE

Tahtituotannon suunnittelu
- Osallistuitko tahtituotannon suunnitteluun?
- Mikä tahtituotannon suunnittelussa onnistui? Mitä tekisit toisin?
- Millainen oli talotekniikkaurakoitsijan rooli tuotannonsuunnittelussa? Entä muiden ura-

koitsijoiden? Mitä tekisit toisin?
- Olisiko talotekniset työt ollut tarpeen aikatauluttaa omaksi vaiheekseen tai erilaisessa

rytmissä?

Tahtituotannon ohjaus
- Miten tahtituotantoa ohjattiin?
- Missä onnistuttiin aikataulun valvonnassa ja päivittämisessä? Mitä tekisit toisin?
- Millaiset palaverikäytännöt työmaalla oli? Mitkä olivat toimivia ratkaisuja ja mitä tekisit

toisin?
- Miten visuaalista johtamista ja aikataulun läpinäkyvyyttä voisi parantaa?

Muuta
- Kerro kokemuksistasi logistiikkaurakoitsijan käytöstä työmaalla. Miten logistiikan suun-

nittelua ja ohjausta tulisi kehittää?
- Mitä ajattelet kolmivaiheisesta tahtituotannosta? Entä tahtituotannon käyttämisestä

kyseisellä työmaalla?
- Muuta palautetta ja tunnelmia prosessimallin implementoinnista.

NOKKAMIEHILLE

Tahtituotannon suunnittelu
- Osallistuitko tahtituotannon suunnitteluun? Olisitko halunnut osallistua?

Tahtituotannon ohjaus
- Osallistuitko työmaan palavereihin?
- Miten aikataulutilanne ja muutokset aikataulussa kommunikoitiin? Millaista tietoa olisit

toivonut? Miten visuaalista johtamista ja aikataulun läpinäkyvyyttä voisi parantaa?
- Oliko työmaalla nokkamiespalavereita? Millaisiin nokkamiespalavereihin olisit osallistu-

nut (esim. aikataulu, yhteensovitus)?

Tahtituotannon suunnittelu
- Näkyikö logistiikkaurakoitsijan rooli työssäsi? Mitä palautetta antaisit?
- Näkyikö suunnittelunohjauksen rooli työssäsi? Mitä palautetta antaisit?
- Miten osaamistasi hyödynnettiin työmaalla?
- Muuta palautetta ja tunnelmia prosessimallin implementoinnista.
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Liite 3. Pilottikohteen pohjapiirros 

Pilottikohteen 3. kerroksen pohjapiirros ja tahtialuejako. 2. kerros lähes identtinen.
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Liite 4. Pilottikohteen päivitetty tahtiaikataulu

VAUNU

WC seinän tasoitustyöt Väliseinät 1/2 Sähkö, johtotiet kattoon
Otsat (käytävä)
Sisäalueen otsa Sähkö, putkitukset seinän sisään
Patteripenkkien "kolmiot"

Viemärihajotukset Väliseinät 2/2 Kaapeloinnit (valaisimet)
IV-kanavamuutokset Sähkökeskustilojen työt Sisäalueen IV-kanavoinnit
Kaapelointi alakaton yläpuolella Kaapeloinnit käytävällä, osa 1
Spr, linjamuutokset Lämpöputket sisäseinälle

Kaatolattia / lattian tasoitus Kaapeloinnit käytävällä, osa 2
Spr, linjamuutokset
Jäähdytysputket sisäseinälle

Vedeneristys ja laatoitustyöt Kaapeloinnit seinän sisään
Spr, linjamuutokset

Vesiputket Nousukaapelit
Sähkökalustus alakaton yläpuolelle
Lämpölinjat, ulkoseinät

Sähkökalustus alakaton yläpuolelle
Jäähdytyslinjat ulkoseinät
IV-kanavamuutokset

Tasoitus ja maalaustyöt Keskusasennukset
Palokatkot

Alakattorunko + tekniikkalevyt Alakattorunko + tekniikkalevyt Keskuskytkennät
Konvektorien asn + kytk, ulkoseinät

IV-päätelaitteet/kalustus Alakattorunko + tekniikkalevyt
Valaisinasennus Järjestelmäseinän alajuoksut?
Spr, suutin asennus Kosteuskartoitus mattotöitä varten

Sähkökalustus Ikkunateippaus Valaisinasennus

Järjestelmäseinät ATK kytkennät, osa 1
Patteripenkkirungon asennus IV-päätelaiteasennus

Spr, suutin asennukset
Kalusteiden asennus Sisäalueen säleikköasennus ATK kytkennät, osa 2

Pintamaalaus Konvektorien sähköistys
Varusteet Vesikalustus + kytkennät Oviasennus + listoitus Sähkökalustus alakattoon
Oviasennus + listoitus Konvektorien sähköistys

IV-kalustus

Kalusteet ja varusteet Sähkökalustus (seinät)
Lukitus ja heloitus

Alakaton ummistus Kalusteet ja varusteet Kalusteiden kytkennät
Kalusteiden kytkennät

Alakaton ummistus

Sähkö
LVV
IV
Spr

Aloitus
vko

2

3

TATE RAKENNUSURAKOITSIJA TATE

1

Kuivat tilat

20

21

4

5

6

19

9

10

11

12

13

14

15

16

VARAUSVIIKKO 1

RAKENNUSURAKOITSIJA
WC- ja keittiötilat

10

11

12

13

14

15

16

17 8

7

Konvektorirunkojen koepaine + eristys

Konvektorien asennus + kytkentä,

Patteripenkkien tasojen ja etulevyjen

(VARAUSVIIKKO 2)

27

28

29

30

18

19

20

21

22

23

24

25

26 17

18 VARAUSVIIKKO 3

Mattotyöt + suojaus

Konvektorirunkojen koepaine + eristys
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Liite 5. Pilottikohteen rakennusteknisten töiden aikatau-
lun toteuma
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*1 OTSATJA
 VäLISEINäT 1/2

11*OTSAT JA VäLISEINäT 1/2

11

*OTSAT JA VäLISEINäT 1/2

111

*TP3 VäLISEINäT 2/2

11*VäLISEINäT 2/2

11

*VäLISEINäT 2/2

111 *10TASOITUS JA
 MAALAUS

11*TASOITUS JA MAALAUS
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*TASOITUS JA MAALAUS
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*1
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*ALAKATTORUNGOTJA TEKNIIKKALEVYT
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*ALAKATTORUNGOT JA TEKNIIKKALEVYT
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*13MATTOASENNUS 111*MATTOASENNUS

111

*MATTOASENNUS
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*15JäRJE
STELMäSEINäT

11*JäRJESTELMäSEINäT

11

*JäRJESTELMäSEINäT

11

*16PINTAMAALAUS

11*PINTAMAALAUS

111

*PINTAMAALAUS

11

*17 OVIASENNUS JA
 LISTOITUS

111

*OVIASENNUS JA LISTOITUS

11

*OVIASENNUS JA LISTOITUS

11

*19KALUSTEET,VARUSTEET, LUKITUS

11

*KALUSTEET, VARUSTEET, LUKITUS

11

*KALUSTEET, VARUSTEET, LUKITUS

11

*21 ALAKATON UMMISTUS

11*ALAKATON UMMISTUS

11

*ALAKATON UMMISTUS

11

Project start

Project end
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Liite 6. Pilottikohteen taloteknisten töiden aikataulun to-
teuma
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11*1 SÄHJOHTOTIET
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*1 SÄH JOHTOTIET
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*2 SÄH PUTKITUKSET SEIN
ÄÄN

11*2 SÄH PUTKITUKSETSEINÄÄN
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*2 SÄH PUTKITUKSET SEINÄÄN
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*3-5 SÄH KAAPELOINNITKATTOON
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*3-5 SÄH KAAPELOINNIT KATTOON
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*9 IV
 KANAVAMUUTOKSET

11*9 IVKANAVAMUUTOKSET
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*9 IV KANAVAMUUTOKSET
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*4 PU LÄMPÖPUTKET SISÄ

11*4 PULÄMPÖPUTKET SISÄ

111

*4 PULÄMPÖPUTKETSISÄ

111

*5 PUJÄ
ÄHDYTYS SISÄS 11*5 PUJÄÄHDYTYSSISÄS

111
*5 PU JÄÄHDYTYSSISÄS
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*6 PU KOEPAINE SISÄS

11

*6 PUKOEPAINE SISÄS

111

*6PUKOEPAINE SISÄS
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*8 PULÄMPÖPUTKET ULKOS
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*8 PULÄMPÖPUTKETULKOS
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*8 PU LÄMPÖPUTKET ULKOS
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*8
-9
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11

*8-9 SÄH AKYLÄPUOLIKALUSTUS

11

*8-9 SÄH AK YLÄPUOLI KALUSTUS

111

*14 VALAISINASENNUS 11*14 VALAISINASENNUS

11

*14 VALAISINASENNUS

11

*9
JÄ

ÄHDYTYSPUTKET U
LKOS

11

*9 JÄÄHDYTYSPUTKET ULKOS

111

*9 JÄÄHDYTYSPUTKET ULKOS

111

*10 PU KOEPAINE U
LKOS 11*10 PUKOEPAINEULKOS

111

*6 PUKOEPAINESISÄS

11

*7 KONVEKTORIT SISÄS 11*7 KONVEKTORIT SISÄS

11

*7KONVEKTORIT SISÄS

111

*11 PU KONVEKTORIT
ULKOS

111

*11 PU KONVEKTORIT ULKOS

111

*11 PU KONVEKTORIT ULKOS

11

*11 SÄH KESKUSKYTKENNÄT
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*11 SÄHKESKUSKYTKENNÄT 11

*11 SÄH KESKUSKYTKENNÄT

11

*1
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*15-16 SÄH ATK KYTKENNÄT

11

*15-16 SÄH ATK KYTKENNÄT

111

*15 IV
 PÄÄTELAITEASENNUS

11*15 IV PÄÄTELAITEASENNUS

111

*15 IV PÄÄTELAITEASENNUS

111

*17 IV
-K

ALUSTUS

11*17IV-KALUSTUS

11

*17 IV-KALUSTUS

11

*6 SÄH KAAPELOINNIT SEINIIN

11

*6 SÄH KAAPELOINNITSEINIIN

11

*6 SÄH KAAPELOINNIT SEINIIN

111

Project start

Project end
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Liite 7. Esimerkki työmaan viikkokalenterista

ESIMERKKI TYÖMAAN VIIKKOKALENTERISTA

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai
aamu työmaakierros

nokkamiesten
kanssa

työmaakierros
nokkamiesten
kanssa

työmaakierros
nokkamiesten
kanssa

työmaakierros
nokkamiesten
kanssa

työkohteiden
vastaanotto ja
luovutus

iltapäivä työnjohdon viik-
kopalaveri

urakoitsijapala-
veri (yleiset asiat)

aikataulun oh-
jauspalaveri

tarvittavat erillis-
palaverit

luovutusten puu-
tekorjausten tar-
kastus

vastuu osallistujat työkalut
työmaakierros
nokkamiesten
kanssa

vaunun vastuutyönjohtaja nokkamiehet (ja aliurakoitsijan työn-
johtajat)

aikataulu-
sovellus, mobiili-
esteloki

työnjohdon viik-
kopalaveri

vastaava työnjohtaja aluevastaavat ja työnjohtajat aikataulu-
sovellus tai vin-
jetti, esteloki

urakoitsijapala-
veri

vastaava työnjohtaja aluevastaavat, aliurakoitsijoiden
työnjohtajat

esteloki

aikataulun suun-
nittelu- ja oh-
jauspalaveri

aikatauluinsinööri
fokus kuluvan ja seuraavan viikon
töissä

aluevastaavat, työnjohtajat, keskeis-
ten aliurakoitsijoiden työnjohtajat tai
nokkamiehet

LPS, aikataulu-
sovellus tai vin-
jetti, esteloki

tarvittavat erillis-
palaverit

esim. aluevastaavien aluekohtaiset
viikkopalaverit, erillispalaverit ura-
koitsijoiden kanssa

tarpeen mukaan tarpeen mukaan

työkohteiden
vastaanotto ja
luovutus

vaunun vastuutyönjohtaja aliurakoitsijan työnjohtaja ja nokka-
mies

laadunhallinta-
sovellus, kuten
Congrid


