
Aikataulu

Aloitus Lopetus Kesto
Tilaisuus 13:15 17:00 3:45
Teoria 13:15 13:45 0:30
Case esitykset 13:45 14:05 0:20
Business case 14:05 14:30 0:25
Cafe 14:30 14:45 0:15
Lego simulaatio 14:45 16:45 2:00
Reflektio 16:45 17:00 0:15
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Mitä on tahti? 

• Sanan ”takt” alkuperä on latinan sanasta ”tactus”:
kosketus, tunne (Haghsheno et al. 2016)

• Saksan kielen sana ”takt” tarkoittaa ’rytmiä’ tai
’kadenssia’ (Frandson et al. 2013)

• ”Tahtiaika on ajan yksikkö, jossa tuote
täytyy valmistaa (supply rate), jotta
päästään samaan tahtiin kuin tuotetta
tarvitaan (demand rate)." (Hopp and
Spearman 2008)
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• Tahtia on käytetty valmistavassa
teollisuudessa 1800-luvulta lähtien (esim. Ford
1913)

• Valmistavassa teollisuudessa tahti on yleensä
minuuteissa tai tunneissa. (esim. Mitsubishi
tehdas Japanissa tuottaa 9.5 kuorma-autoa per
tunti)

Final 
inspection

Axle

Chassis

Engine Cabin

Assembly

9.5 axles
per hour

9.5 engines
per hour

9.5 cabins
per hour

9.5 chassis
per hour

9.5 trucks
per hour

9.5 
inspections

per hour
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Toyota Production System (TPS)

Tahti on 
avainelementti 
Toyotan 
tuotantojärjestelmässä
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Useita raportteja IGLC -yhteisössä
(ensimmäinen maininta Bulhões et al. 2005)

Tahti rakentamisessa

Ensimmäinen raportoitu käyttö
rakennuksissa: Empire State Building, 1930

Dlouhy et al. 2016
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Tahti – loistavia tuloksia muilla aloilla, 
nyt tulossa rakennusalalle

• BMW: 50% rakennuskestojen lyhennys. Uusi automalli vuotta 
aiemmin markkinoille

• Cathedral Hill Hospital, San Francisco: 10% keston lyhennys, 
30% tuottavuuden parannus

• Skanska Norjassa: 50% keston lyhennys sairaalahankkeessa

• Suomessa tehty vielä aika vähän caseja rakentamisessa 
mutta laivan hyttisaneeraus: tuottavuus 380%, keston 
lyhennys 73% (Heinonen & Seppänen 2016)
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Esim. Californian sairaalahanke 
Tahtituotanto - tahtisuunnittelu

• Kerrokset jaettu alueisiin

• Jokainen urakoitsija saa viikon alueella

• Vain yksi urakoitsija alueella kerrallaan

• Kaikki materiaalitoimitukset vain omalle alueelle

• Juna liikkuu perjantain ja maanantain välisenä aikana – työt 
valmiiksi perjantaina, uusi mesta alkaa maanantaina.

• 10% keston lyheneminen, 30% vähemmän resursseja.
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Ylituotannon 
estäminen

Ylituotannon 
estäminen

Toimitusaikojen 
vähentäminen

Toimitusaikojen 
vähentäminen

Laatuvirheiden 
väheneminen

Laatuvirheiden 
väheneminen

Käynnissä olevan 
työn (WIP) 
vähennys

Käynnissä olevan 
työn (WIP) 
vähennys

Työprosessien 
vakauttaminen
Työprosessien 
vakauttaminen

Varastojen ja 
odotusaikojen 
väheneminen 

työvaiheiden välillä

Varastojen ja 
odotusaikojen 
väheneminen 

työvaiheiden välillä

Kuljetusten 
optimointi jatkuvan 

virtauksen avulla

Kuljetusten 
optimointi jatkuvan 

virtauksen avulla

Tuottavuuden lisäysTuottavuuden lisäys

Työryhmät 
tietävät, missä ja 

milloin 
työskennellä 

Työryhmät 
tietävät, missä ja 

milloin 
työskennellä 

Tilaisuus 
keskustella muiden 
työryhmien kanssa 

ongelmista

Tilaisuus 
keskustella muiden 
työryhmien kanssa 

ongelmista

Projektien 
kustannussäästöt

Projektien 
kustannussäästöt

Hukan väheneminenHukan väheneminenTyön virtauksen paraneminenTyön virtauksen paraneminen

Kirjallisuudessa raportoituja hyötyjä
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1. Tiedonkeruu

2. Tahtialueiden määrittely

3. Työjärjestyksen ymmärtäminen

4. Yksittäisten tehtävien kestojen

ymmärtäminen

5. Työn virtauksen tasaaminen

6. Tahtisuunnitelman tekeminen

Frandson et al. (2013) ehdotti
tahdin käyttöön kuutta vaihetta:

Dlouhy et al. (2016) määrittivät
kolme tahdin tasoa
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Seppänen (2014)

Puskurit: 

Aika, kapasiteetti, tila, 
suunnitelma

Puskurit: 

Aika, kapasiteetti, tila, 
suunnitelma

OhjausOhjaus

ResurssitResurssit

LBMSLBMS TahtiTahti

SamaaSamaa

1. Tavoitteena työn jatkuva virtaus sijaintien läpi samaan 
tahtiin kussakin tuotantovaiheessa

2. Tehtävien laajuuden määrittely siten, että tuotannon tahtia 
voidaan parantaa. (esim. Suomessa suurtehtävä)

1. Tavoitteena työn jatkuva virtaus sijaintien läpi samaan 
tahtiin kussakin tuotantovaiheessa

2. Tehtävien laajuuden määrittely siten, että tuotannon tahtia 
voidaan parantaa. (esim. Suomessa suurtehtävä)

Frandson et al. (2015)

Aika on pääasiallinen 
puskuroinnin muoto, tilaa 

käytetään myös 
(varamestat)

Aika on pääasiallinen 
puskuroinnin muoto, tilaa 

käytetään myös 
(varamestat)

Kapasiteetti on tärkein 
puskurimuoto, tehtävien 

kestot suunnitellaan 
“alimiehitettyinä”. 

Kapasiteetti on tärkein 
puskurimuoto, tehtävien 

kestot suunnitellaan 
“alimiehitettyinä”. 

Ylhäältä alas: valvotaan 
tuotantoa, lasketaan 
ennusteet, löydetään 

ongelmia, jotka ratkaistaan 
yhteistyöllisesti

Ylhäältä alas: valvotaan 
tuotantoa, lasketaan 
ennusteet, löydetään 

ongelmia, jotka ratkaistaan 
yhteistyöllisesti

Visuaalinen ohjaus 
työmaalla – tehdään 

selväksi kaikille, kuka tekee 
mitä ja missä. 

Tuotannonohjaus 
lähemmäs työmaata

Visuaalinen ohjaus 
työmaalla – tehdään 

selväksi kaikille, kuka tekee 
mitä ja missä. 

Tuotannonohjaus 
lähemmäs työmaata

Tuotantotehtäville 
lasketaan täysi tuottavuus 

ja pyritään saman 
työryhmän koon 

säilyttämiseen koko työn 
ajan. 

Tuotantotehtäville 
lasketaan täysi tuottavuus 

ja pyritään saman 
työryhmän koon 

säilyttämiseen koko työn 
ajan. 

Tuotantotehtäville 
lasketaan alempi kuin täysi 

tuottavuus, jotta 
varmistetaan ennustettava 
mestan luovutus ajallaan. 

Tuotantotehtäville 
lasketaan alempi kuin täysi 

tuottavuus, jotta 
varmistetaan ennustettava 
mestan luovutus ajallaan. 

Vertailu – sijaintipohjainen johtaminen LBMS vs. tahti

LBMSLBMS

TahtiTahti



Tahdin suunnittelun vaiheet 
(Haghsheno et al. 2016)

• Standard Space Unit (SSU) –
pienin toistuva kokonaisuus

• Määrät, työvaiheet ja 
riippuvuudet selvitetään 
tarkasti yhdelle SSU:lle

• Tahtialue yhdistää useita 
SSU:ta

• Työvaiheita yhdistetään 
vaunuihin (vrt. suurtehtävä)

• Vaunut mahdutetaan tahtiin



Tyypillisiä tahdin ohjauskeinoja 
(Binninger et al. 2017)

• Tahtialueiden järjestyksen muutto –
esim. suunnitelmapuute – siirretään 
tahtialue myöhemmäksi 

• Tyhjän vaunun lisääminen

• Eri rakennusvaiheiden yhdistäminen



Tyypillisiä tahdin ohjauskeinoja 
(Binninger et al. 2017)

• Pehmeä aloitus – viivästytetään 
toista junaa

• Junan pysäytys



Suomessa Aallon tutkimushanke ja 
konsultteja (esim. Vison Oy)

• YIT lyhentänyt asuntohankkeen sisävalmistuksen keston 
puoleen tahdin avulla pilotissa (Rakennuslehti)

• Aallon hankkeessa caseja:
• Haahtela (Arcadahallen)

• YIT (Töölön pysäköintilaitos)

• Fira (Capella)

• Lipsanen (Pieksämäen Prisma)

• Skanska (ei valittu vielä)

• A-Insinöörit (ei valittu vielä)

• Vison tekee aiheeseen liittyvää konsultointi
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Esim. Asuntokohde – 15 kk – 11 kk
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Case-hankkeista opittua
Rakennushankkeiden kestosta ainakin puolet on ilmaa (ainakin 
tehtaat, sairaalat, koulut, asuntokohteet, toimistot, hotellit)

Kun puolet tuotannon kestosta otetaan pois, kriittiseksi 
muodostuvat:
• Suunnittelu

• Esivalmisteiden käyttö

• Logistiikka

• Kuivumisajat

Ensimmäinen 50% keston lyhennys saavutettavissa jo nyt –
ilman lisäresursseja tai kiirehtimistä

Vaaditaan muutos koko ajattelumallissa, että päästään yli 50% 
aikasäästöön. 
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Tuotannon, esivalmistuksen ja 
suunnittelun yhdistäminen (esitys)
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