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Suunnittelun kokonaisuuden johtaminen

Päämäärä

• Hankkeen iso kuva ja 
tavoitteet hallinnassa

• Ajantasainen 
tilannekuva

• Värikoodaus ja 
visualisointi helpottaa 
hahmottamista

Prosessit

• Prosessit tukevat 
päämäärää kohti

• Tunnistetaan vaiheet 
jotka voidaan laittaa 
tahtiin

• Kaikki suunnittelu 
valmiina ennen tahtia tai 
suunnittelu etenee 
tahdin kanssa samaan 
aikaan

Ihmiset

• Ihmisten johtaminen

• Päivittäinen johtaminen

• Osapuolten selkeät roolit

• Roolitus ja joukkuepeli, tahdissa 
yhteistyön tulee pelata ja joukkueen 
varmistaa epävarmuudet

• Yhteistyötä tulee johtaa ja kirkastaa

• Johtamista ei voida ulkoistaa, 
vastuuhenkilöt asioille

[Add text]



Hankkeen tavoitteiden seuranta - välitavoitteet

[Add text]
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Aikataulun iso kuva

[Add text]

Ehdotus- ja 
yleis-

suunnittelu

Iteratiivinen 
prosessi, 

suunnittelun 
virtaaminen

Toteutus-
suunnitelmien 

aikataulu-
ohjaus ja 

suunnittelun 
päivittäis-
johtaminen

Asennuskuvat 
valmiit 

toteutusta 
varten 

alueittain tai 
pienemmissä 

osissa

Toteutus-
suunnitelmien 
yhteensovitus  

alueittain

Rakentamisen 
aikataulu

Testaus ja 
luovutus

Tarve Tarve Tarve Tarve

Tahtituotannon 
päivittäisjohtaminen

Hankkeen eteneminen

Tarve

Toteutussuunnittelusta testaukseen ja luovutukseen

Lähteet: Statbygg, Norway/Oslo Emegency City Hospital, Finavia, T2-allianssi



LOHKOJAKO, SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN 
YHTEENSOVITTAMINEN 

Suunnittelu/Järjestelmä/Palvelualueet Toteutus/järjestelmät



TARKKA AIKATAULUTUS JA SEN SEURANTA ELINEHTO



Tahtituotannon ymmärryksen kehittäminen, tahtiaikataulun 
laatiminen, tahtisuunnitelman yhteinen jatkokehitys ja osapuolten 
mukaan ottaminen

➢ Koko projektin aikataulujen yhteensovittaminen (Rakentaminen, Hankinta)

➢ Palvelualueiden sisällä suunnitelmien lukitseminen

➢ Suunnittelun läpimenoajan huomiointi, muutosten läpimenoajan huomiointi

➢ Suunnitteluorganisaatio mukaan heti alusta tahtituotannon suunnitteluun

➢ Työn pilkkominen järkeviin osakokonaisuuksiin (suunnittelun eri tahti)

➢ Riippuvuuksien tunnistaminen jo suunnitteluvaiheissa

➢ Väistöalueiden määrittäminen ja tahtituotannon puskurit (ryntäys)

1. T2 TAHTITUOTANNON SUUNNITTELU



Suunnittelun ja tuotannon aikataulujen yhteensovitus ja kommunikointi, 
hankintojen ja materiaalitoimitusten kytkeminen tahtituotantoon, 
yhteistyö osapuolten välillä edellytysten varmistamiseksi

➢ Eri aikataulujen yhteensovittaminen (Suunnittelu, Hankinta, Tuotanto, 
Työjärjestys)

➢ Suunnitelmien tason määrittäminen eri vaiheissa (Hankinta, Toteutus)

➢ Suunnitteluaikataulun ”hektistä” kiristämistä vältettävä (Väistöalueet/Puskurit)

➢ Esivalmistusasteen miettiminen etukäteen

➢ Suunnittelun vaiheistuksen miettiminen (Tuotanto vs. hankinta)

2. T2 YHTEISTOIMINTA JA EDELLYTYSTEN VARMISTAMINEN 
OSAPUOLTEN VÄLILLÄ



Päivittäisjohtaminen ja tilannekuva, ongelmiin reagointi ja esteiden 
poistaminen, resurssisuunnittelu ja siihen liittyvä kommunikointi

➢ Luottamus hyvä, kontrolli parempi (Kokonaisuuden ohjaus)

➢ Suunnittelun resurssiohjaus tuotantovaiheessa (Resurssien lisääminen tehotonta)

➢ Osapuolten ymmärrys toisten tekemisestä

➢ Ennakointi suunnittelun ohjaukseen

➢ Väistöalueiden ja puskureiden hyödyntäminen

➢ Henkilöiden sitouttaminen yhteiseen päämäärään

➢ Selkeät, kirjalliset kokouspöytäkirjat/lokit

3. T2 TUOTANNON JOHTAMINEN



Aikataulussa pysyminen, töiden valmiiksi saattaminen, laadunvarmistus

➢ Toteutuksen aikataulua pystyttiin kiristämään ja saamaan työt siinä valmiiksi => 
aiheutti osin suunnittelun ryntäämisen (Mestan valmistuminen)

=> Ideaalitilanteessa suunnittelu tehty ennen tahtituotantoon siirtymistä

➢ ”Häntien” hoitamiseen resurssi

➢ Tuotannon ja suunnittelun yhteensovitus etukäteen isossa kuvassa

4. T2 TUOTANNOSSA ONNISTUMINEN



Tahtituotannon haasteet suunnittelun näkökulmasta

• Iso kuva ei ole osapuolille selkeä

• Kokonaisuuden ja tahdin hallinta ei tunnu 
suunnitelmalliselta

• Suunnittelussa rynnätään tahdin niin vaatiessa

• Muuttujien hallinta haasteellista
• Osapuolten monimuotoisuus (vuokralaiset, tilaaja, sidosryhmät, 

lupaprosessit, toteutus)

• Tahdissa ei ole riittävästi väistöalueita tai puskuria ja 
tahtiin tulee häiriö, kun esimerkiksi merkittävä lähtötieto 
tai päätös puuttuu
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Hankintojen aiheuttamat haasteet

• Hankintoja ja niiden toteutusta ei 
ole suunniteltu riittävän pitkälle.

• Kaikilla osapuolilla ei ole samaa 
näkemystä suunnitelmien 
tarkkuustasosta kullekin hankinnalle

• Hankinnan toiveet eivät kohtaa 
suunnittelun etenemiseen ja 
valmiusasteeseen.



Päämäärä Prosessit

Ihmiset




