
Kooste RAIN2-työpajasta 17.-19.2.2021 

RAIN2-hankkeen työpajan 17.-19.2.2021 teemana oli virtausosaamisen ja -ymmärryksen kasvattaminen. Työpaja 
järjestettiin kaksiosaisena, joista ensimmäinen oli seminaarimuotoinen tilaisuus ja toisessa tilaisuudessa syvennyttiin 
keskustelemaan seminaarissa kuulluista aiheista. Virtausosaamisen- ja ymmärryksen kasvattamista lähestyttiin useista 
eri näkökulmasta mahdollistaen osallistujille laajemman kokonaiskuvan muodostumisen. Case-esimerkkien avulla esiin 
nostettiin konkreettisia tuloksia sekä kehityskohteita. Tähän raporttiin on koottu työpajan alustuksista sekä Menti-
kyselyistä tehdyt keskeiset havainnot.  
 

Rakentaminen on rikki – korjataan se yhdessä 

Alustus: Otto Alhava, Fira Oy 

Kun leanin näkökulmasta katsottuna verrataan valmistavan teollisuuden ns. lean-kokoonpanoa ja toimintaa 
rakennustyömaalla, on helppo havaita rakentamisen systeemin olevan edelleen rikki tavalla, joka estää arvon 
tuottamisen asiakkaille, hukan pysyvän eliminoinnin ja siten myös alan tuottavuuden kasvun. Työn suunnittelu, vakiointi 
ja dataan perustuva toiminnan jatkuva parantaminen ovat yhä varsin puutteellisella tasolla. Alla olevaan kuvaan 1 on 
koottu merkittävimmät lean-kokoonpanon ja rakennustyömaan erot.  
 

 

Kuva 1. Otto Alhavan kooste siitä, miten toiminta vielä tänäkin päivän rakennustyömaalla eroaa ns. lean-

kokoonpanosta.  

Merkittävänä haasteena rakentamisessa on toiminnan ja tuotteiden suuri hajonta, jonka pienentämiseen ei kiinnitetä 
riittävän systemaattisesti huomiota. Hajontaa pienentämällä hukkaa saataisiin kuitenkin vähennettyä, ja juuri siksi 
hajontaan on tärkeää puuttua.  Hajonnan havaitseminen ja korjaavien toimenpiteiden vaikutusten toteaminen sekä 
oppiminen edellyttävät kuitenkin datan/tiedon systemaattista keräämistä ja hyödyntämistä (Kuva 2). 
 



  
Kuva 2. Dataa tulee kerätä ja tietoa kierrättää. 
 
Rakennusala tarvitsee myös merkittävää liiketoimintalogiikan muutosta. Käynnissä ja edessä on muutos, jossa 
paikallarakentamiseen perustuva nikkarointikulttuuri väistyy vähitellen teollisen rakentamisen edessä. Ajatus siitä, että 
projekti on uniikki, siirtyy taka-alalle ja kehitystoimenpiteet kohdistuvat prosesseihin, jotka nyt tuottavat jatkuvasti 
ongelmia työmaalle ratkottavaksi (kuten elementtien tai muiden komponenttien suuri toleranssi, suuret määrät erilaisia 
hankintavia tuotteita, joiden todellinen käytännön yhteensovittaminen tehdään vasta työmaalla). Jo 
lähitulevaisuudessa prosessit ja tuotteet standardoituvat, esivalmistuksen määrä kasvaa, digitaalisuus ja tahtituotanto 
vakiintuvat. Tämä kaikki mahdollistaa arvoa tuottavan työn osuuden kasvattamisen. Samalla läpimenoajat nopeutuvat 
jopa merkittävästi. Tämä vaihe, jota kutsuttiin alustuksessa ”Rakentaminen 2.0”, edellyttää suunnittelu- ja 
toteutustiimien pysyvyyttä, koska muuten ei päästä käsiksi standardoitaviin prosesseihin ja tuotteisiin. Vaiheen 2 
muutos on jo nähtävissä asuntorakentamisessa. Toimitila-, korjaus- ja infrarakentamisessa pätevät samat 
lähestymistavat, mutta niissä on lisäksi omia hajontaa aiheuttavia haasteita ratkaistavana. 
 
”Rakentaminen 3.0” mahdollistaa merkittävien läpimenoaikojen nopeuttamisen, jossa rakentaminen ei ole enää 
ihmisriippuvaista. Tällöin esivalmisteiden radikaali jalostusarvon nosto yhdistettynä nopeaan tuotteiden ja ratkaisujen 
tuotekehitykseen luo rakentamisesta teollisen toimialan. Kuvassa 3 on esitetty edessä olevan muutoksen prosessi. 

 
Kuva 3. Käynnissä on mahtava rakennusalaa kehittävä muutos. 



Tilaajan kokemuksia virtauksesta 

Alustus: Laura Pääkkönen, HOAS 

Tilaajan rooli rakennusalan systeemisessä muutoksessa on merkittävä. Tilaaja voi toimia muutoksen ajurina erityisesti 
sopimusasiakirjojen ja niissä asetettavien vaatimusten ja tavoitteiden kautta. Muutos edellyttää myös tilaajan 
toimintatapojen muutosta, aikaisempaa aktiivisempaa osallistumista ja kehityshalua sekä yhteistyökykyä ja -halua. 
 
HOAS hakee kehityksessään erityisesti nopeampia läpimenoaikoja, 0-virheluovutuksia, käyttöönoton sujuvuutta sekä 
tietenkin parempaa asiakastyytyväisyyttä. Muutos lähtee heistä itsestään ja niinpä HOAS on ottanut käyttöön mm. 
allianssimallin. HOAS:n perusparannusallianssissa, missä HOAS tilaajana sekä kilpailutetut suunnittelijat ja urakoitsijat 
muodostivat viiden asuinrakennuksen perusparantamista varten allianssin, käytettiin jokaisessa viidessä kohteessa 
tahtituotantoa. Kokemus näistä osoitti mm. johtamisen nopean syklin, työmaalle jalkautumisen sekä työntekijöiden 
kanssa keskustelun ja heidän kunnioittamisen tärkeyden.  

 

Kuva 4. Työntekijät keskiöön sekä päivittäisjohtaminen parakeista holveille. 

HOAS:lle tahtituotannon tuomat konkreettiset hyödyt olivat mm. parempi aikataulun- ja kustannustenhallinta (tieto 
missä mennään) sekä parempi lopputuotteen laatu. Työntekijöiden näkemysten mukaan heillä oli tahtiaikataulutetulla 
työmaalla perinteistä työmaata parempi tietoisuus siitä, mitä milloinkin tulee tehdä, mutta toisaalta tahtiaikataulutettu 
työmaa koettiin paikoin perinteistä raskaammaksi. Kokonaisuutena työmaahenkilön antama palaute tahtiaikataulusta 
oli kuitenkin positiivinen ja sen nähtiin mm. lisäävän työmotivaatioita. 
 

Suunnittelun virtaus ja eräkoko sekä muutokset suunnittelutoimistojen prosesseissa 

Alustukset: Eelon Lappalainen, Aalto-yliopisto ja Henri Rosenström, Ramboll Finland Oy 

Suunnitteluaikataulut esitetään usein perinteisinä jana-aikatauluina, joissa eräkoot ovat suuria (jopa 3 kk). 
Suunnittelutehtäviä voidaan kuitenkin pilkkoa pienempiin eriin. Last Planner -menetelmän yleistyminen suunnittelun 
aikatauluohjauksessa tukee eräkoon pienentämistä.  
 
Tutkituissa case-hankkeissa eräkoon pienentämisestä huolimatta suunnittelutehtävien todellisissa kestoissa on suurta 

vaihtelua johtuen mm.  puutteellisista lähtötiedoista, huonosta tehtävien resurssoinnista ja päätöksenteon puutteesta 

(ks. Kuva 5). Tämä johtaa siihen, että luotettavia lupauksia ei saada, mikä aiheuttaa häiriöitä tuotantoon. Eräkoon 

pienentämisen lisäksi jatkossa tuleekin keskittyä tehtävien keston vaihtelun vähentämiseen, niiden juurisyiden 



analysointiin ja esteiden pysyvään poistamiseen. Suunnittelutoimistoissa on syytä fokusoitua arvoa tuottamattoman 

työn eliminointiin ja löytää tasapaino virtaus- ja resurssitehokkuuden välille. 

 
Kuva 5. Suunnitteluprosessissa tapahtuvan vaihtelun syitä. 

Työpajassa esiteltiin As Oy Tuusulan Kauppaholvi -case, jossa tavoitteena oli tuotannon tuottavuuden tehostaminen, 

mihin pyrittiin mm. sovittamalla suunnitteluratkaisut tahtituotantoon. Tahtituotanto vaatii suunnitteluratkaisujen 

yhteensovittamista ja lukitsemista aikaisemmin kuin perinteisessä tuotannossa. Hankkeen yksi keskeinen oppi oli, että 

tavoitteita tulee kirkastaa ja niitä tulee toistaa riittävästi, jotta suunnitteluprosessia saadaan muutettua 

etupainoisemmaksi. Lisäksi muutoksiin tulee varautua ennakolta (plan B mietittynä). Case-hankkeen kokemusten 

seurauksena seuraavassa hankkeessa suunnittelu pilkotaan hankintapakettijaolla (tuotemääritykset, massalistat, 

yhteensovitus) ja siitä edelleen pienemmäksi tahtituotantoa tukevaksi. 

Suunnittelun eräkoosta keskusteltiin myös perjantaina 19.2. järjestetyssä Lean coffee-sessiossa. Keskusteluissa 
pohdittiin esimerkiksi, mitä ongelmaa suunnittelun eräkoon pienentämisellä halutaan ratkaista sekä miten häiriöitä 
suunnitteluprosessissa voidaan vähentää. Pienemmän eräkoon myös arveltiin lisäävän yhteensovittamisen tarvetta. 
Keskustelun lopputuloksena ehdotettiin RAIN2-hankkeen jatkotyöstämiseksi suunnittelutyön vakioinnin kehittämistä ja 
sen yhdistämistä kiinteän ja muuttuvan osan ajatteluun.  
 
Asiantuntijoiden keskustelussa tunnistamia suunnittelun eräkoon pienentämisen vaikutuksia: 

− nopeampi läpimenoaika 

− pakotettu tarve suunnitella omaa työtä tarkemmin ja luotettavammin 

− suunnittelijoiden ja rakentajien välisen kommunikoinnin parantuminen 

− ison kokonaisuuden ja tarkemman detaljiikan parempi hallinta 
 

Tahtituotannon hallinta 

Alustukset: Joonas Lehtovaara, Aalto yliopisto; Kasperi Koivu, Fira Oy; Riku Kataja NRC Finland Oy; Mika Hartikainen, 

Amplit Oy ja Petri Korkiakoski, Destia Oy 

Rakennushankkeen virtauttamisessa pyritään sekä prosessin virtauttamisen (tehtävät seuraavat toisiaan) ja työryhmien 
virtauttamisen (työryhmät siirtyvät mestalta/suunnittelualueelta toiselle) tasapainoon. Tuotannossa on kuitenkin aina 
hukkaa ja vaihtelua, joten kompromisseja tarvitaan. Tahtituotanto (tuotantosysteemi) toimii siltana 



asiakasarvonluonnin ja tuotannon virtauksen välissä. Pyrkimyksenä on prosessin ja työryhmän yhtäaikainen hallinta 
vaihtelun minimoimiseksi. Vaihtelu hallitaan puskurien avulla (aika, varasto, kapasiteetti). Tahtituotantoa sovellettaessa 
pitää yhdessä ymmärtää ja päättää, mitä puskuritaktiikkaa käytetään ja kenen vastuulla purkureiden hallinta on?   
 

 

Kuva 6. Prosessin ja työryhmän yhtäaikainen hallinta rakentamisen virtauksessa. 

 

Kuva 7. Puskurien hallinta osana tuotannon virtauttamista. 

Tahtituotannon hyödyntämisessä tulee panostaa merkittävästi prosessin virtauttamiseen vaihtelun vähentämisellä ja 
kapasiteettipuskurien käyttämisellä, eräkoon pienentämisellä kohti parempaa asiakasarvoa sekä työryhmien ja niitä 
tukevien toimintojen sitouttamiseen tahtituotantoon ja siitä saatavan hyödyn jakamiseen.  
 
Suomessa tuotettu tutkimusaineisto osoittaa, että ”tahtituotannon maturiteetista” riippumatta 

− tahtituotanto parantaa prosessin virtausta ja mahdollisuuksia jatkuvaan parantamiseen 

− aika- ja varastopuskureista luopuminen on odotettua pienempi ongelma 

− korkeamman maturiteetin tahtituotanto tasaa hyötyjä eri osapuolille ja parantaa tuottavuutta 
 
 
 
 



Case-esimerkkejä 
 
Fira Oy – Postiljooninkatu 11 
 

Postiljooninkatu 11 työmaalla tahtituotannon hyödyntäminen toi seuraavia todennettuja onnistumisia: 

− läpimenoajan merkittävä lyhentyminen 

− nollavirheluovutus 

− hallittu viimeistely ja itselleluovutus 

− työmaa katteen paraneminen (50 %) 

− korkea asiakastyytyväisyys 

− tilaajan ennakkotarkastuksissa max. 1 virhe / asunto. 
 
 Onnistuminen mahdollistavia tekijöitä olivat mm.: 

− työmaaorganisaation yhteinen tavoite ja hyvä tiimihenki 

− kaikki työt etenivät samalla tahdilla, seuraavan viikon tehtävät kaikille selvillä – selkeä aikataulu 

− aktiviinen tuotannonohjaus: edellytysten varmistaminen seuraavaa viikkoa varten – jatkuva parantaminen 

− logistiikan optimointi; vain viikon materiaalit kerralla työmaalle 

− yksinkertaiset suunnitteluratkaisut. 
 

Kaiken kaikkiaan läpimenoaikojen kehitys Firan asuntokohteissa vuosina 2018–2020 tahtituotannon soveltamisen 
ansioista on ollut merkittävää.  

 
NRC Finland Oy - Tampereen Raitiotieallianssi 
 

Tampereen Raitiotieallianssissa tahtituotantoa sovellettiin päällysrakenteiden rakentamiseen. Tavoitteena oli 
tasainen viikkotahti ja laattakohtaisen läpimenoajan lyhentäminen. Todennettuja hyötyjä oli seuraavasti: 

− Tehokkuus kasvoi 

− Keskeneräisen tuotannon ja hukan määrä väheni 

− Ennustettavuus parani 

− Tilannekuva ja läpinäkyvyys parani. 
 

Tahtituotannon soveltamisen haasteeksi havaittiin mm. seuraavaa:  

− Vaiheiden välinen yhteensovitus haastavaa, mutta pakollista – muuten ei vapaata mestaa riittävästi 

− Suunnitelmat eivät tukeneet tahtituotantoa 

− Ulkoiset häiriöt (sää, yllätykset vanhoissa rakenteissa) 

− Perinteisen ajattelun muutos tahtiajatteluun 

− Vaikea perustella resurssimääriä. 
 

Amplit Oy - Uusi Lippulaiva 

Uusi Lippulaiva -hankkeessa tahtituotantoa sovellettiin talotekniikkaan. Todennettuja hyötyjä on raportoitu 
seuraavasti: 

− Pienempiä eräkokoja on helpompi hallita 

− Päivittäisen tilannekuvan seuraaminen on helpompaa 

− Selkeä työjärjestys ja aikataulu 

− Materiaalitilaukset tahtialueittain 

− Resurssisuunnitelma tahtiaikataulun mukaisesti. 
 

Talotekniikan osalta jatkossa tulee panostaa suunnitelmiin tukemaan tahtituotantoa, järjestelmien valmiiksi 

saattoon (verkostojen koepaineet) sekä tahtialueiden risteilyjen tarkistamiseen kootusti tahtialueittain.  

Destia Oy – Kalasatamasta Pasilaan 

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa pyritään tarkastelemaan virtauttamista yleissuunnittelusta käyttöönottoon. 
Menettelyinä käytetään Last Planner -menetelmää ja tahtituotannon soveltamista katurakentamiseen. 
Käyttöönotossa pyritään niin ikään eräkoon pienentämiseen, jota tuetaan rakentamisen järjestyksellä. Eräkoon 



pienentämisellä pyritään nopeampaan läpimenoaikaan ja sitä kautta häiriöiden pienentämiseen. Rakentamisen 
tarve luo imuohjausta suunnitteluun, jota ohjataan Last Planner -menetelmällä. Tärkeinä tuotoksina ja 
välitavoitteina on katusuunnitelmien valmistuminen, jossa kokonaisuus on yhteensovitettu. Hanke on 
kehitysvaiheessa. Seuraavaksi hankkeella tarkastellaan 

− optimaalisia rakentamisen eräkokoja 

− suunnitelmien eräkokoa 

− rakennussuunnitelmien imuohjausta 

− hankintapakettien optimointia ja virtauttamista 

− toteutusvaiheen logistiikkaa 

− aliurakoitsijoiden ohjausta ja sitouttamista. 
 

Tahtituotanto mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja 

Alustukset: Aleksi Heinonen, Vison; Kasperi Koivu, Fira 

Nykyisillä sirpaleisilla liiketoimintamalleilla liian harvalla yrityksellä on riittävää intoa kokonaisen sisävalmistusjunan 
integrointiin ja jokaisen työntekijän kehittämiseen. Yksittäisen hankkeen tahdistamisen lisäksi myös laajemman 
portfolion tahdistaminen olisi kuitenkin mahdollista, jolloin mm. pääurakoitsijan ja alaurakoitsijoiden luotettavuus, 
yhteistyö ja yhdessä oppiminen lisääntyvät ja toiminnan johdonmukainen ja pitkäjänteinen kehittäminen 
mahdollistuvat. Rakennusalan haasteena on, miten saadaan virtaustehokkuuden optimoinnissa varmistettua myös 
resurssitehokkuus ja miten resurssitehokkuuden hyödyt tulee jakaa osapuolten kesken. Tämä vaatii kuitenkin monien 
nykyisten rakenteiden ja kaupallisten ehtojen muuttamisen. 
 
Business -tahti on suuri tuottavuuden kehittämisen mahdollisuus soveltuen erityisesti asuntorakentamiseen.  Siinä 
tuotantoa tahdistetaan jo projektiportfoliotasolla. Se luo rakennusalalle pitkäjänteistä kumppanuutta, kaikille 
osapuolille tehokkuutta (tasoittaa tuotantoa) ja mahdollisuuden eri osapuolten (suunnittelija, päätoteuttaja, 
alaurakoitsijat) investoida toimintamallin kehittämiseen sekä yhdessä oppimiseen ja pitkäjänteiseen kehittämiseen.  
 

 
Kuva 8. Asuntourakkajunan hyötyjen tarkastelua A3-menetelmän avulla. 
 
 
 
 



Lean coffee -keskustelutilaisuus 19.2.2021 
 
Keskustelun teemoina olivat: 

1. Tilaajan rooli virtauttamisessa sekä tahtiin perustuvassa tuotantosysteemissä 
2. Suunnittelun virtautus ja eräkoko, muutokset suunnittelutoimistojen prosesseissa 
3. Tahtituotannon hallinta (mm. resurssitasaus, suunnitelmat, logistiikka, päivittäisjohtaminen) 
4. Rakentamisen prosessi on rikki, mitä tarvitaan sen korjaamiseksi? 
5. Keiden vastuulla on vaihtelun ja puskurien hallinta? 
6. Tahtituotanto mahdollistaa uusia liiketoimintamalleja, mitä ja miten? 

 
Keskustelun tuotokset löytyvät Miro-linkistä:  https://miro.com/app/board/o9J_lT7zOss=/  

https://miro.com/app/board/o9J_lT7zOss=/

