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PROJEKTIN NIMI

Kauppakeskus Lippulaiva

TESTAUKSEN TOTEUTUS JA SEURANTA

HAASTEET

Mitä tehtiin käytännössä?

• Suunnittelua ja suunnitelmia ei ollut tahdistettu tuotantoon
ja tämä vaikeutti tahdissa pysymistä. Konkreettisesti tämä
näkyi esimerkiksi silloin, kun juuri valmiiksi saatetulle tahtialueelle tuli revisiomuutos.

Lohkot jaettiin yhdessä pienempiin tahtialueisiin, joita on helpompi hallita ja seurata. Resurssisuunnitelmat ja materiaalitilaukset tehtiin tahtialueittain. Myös itselleluovutukset tehtiin
tahtialueittain.

TOTEUTUSMUOTO

• Runkovaiheen jälkeen yritettiin siirtyä liiketilakohtaiseen aikatauluun, joka pyrittiin toteuttamaan puolen viikon tahdilla. Työmaa kuitenkin pyöri viikon tahdilla, joten seurantaa
oli järkevintä jatkaa samaan tahtiin.
Kuva: Citycon

Kauppakeskuksen pääsähkönjakelu-, lämmitys- ja
jäähdytysurakoiden toteuttaminen kiinteähintaisena
urakkana. Kiinteistön lämmitys ja jäähdytys toteutettiin
uusiutuvan geoenergian avulla.
PROJEKTIN AIKATAULU

Arvioitu valmistuminen 3/2022
OSAPUOLET

Amplit Oy, Skanska (rakennusurakoitsija),
Citycon (tilaaja)

• Myös logistiikka aiheutti haasteita. Tavaraa siirretään edelleen edes takaisin työvaiheiden edestä. Lattiatöiden yms.
takia haalausreitit loppuvaiheessa ovat erittäin haastavia.

Miten ja kuinka usein etenemistä seurattiin?
Tahtia seurattiin viikoittaisissa aikataulupalavereissa. Päivittäisissä aamupalavereissa puolestaan raportoitiin käynnissä
olevista työvaiheista, tulevista työvaiheista ja mahdollisista
niihin vaikuttavista esteistä. Hankkeessa otettiin käyttöön
säännölliset päivittäispalaverit ja yhteiset digitaaliset työkalut huomioiden tekemistä ja hankkeen seurantaa varten.
Seurantaan ja raportointiin käytettiin FluentPlanneria.

TULOKSET

KEHITYSTARPEET JA MUUT HAVAINNOT
Suunnitelmat tulisi jatkossa pankittaa useammin kuin kerran
viikossa, varsinkin silloin, kun kohteen tahti on sitä lyhyempi. Toteuttaja tulee ottaa mukaan suunnittelun ohjaukseen,
jolloin tahdissa oleva urakoitsija voi kertoa, milloin joku alue
kannattaisi toteuttaa aiemmin. Tällä aikaansaataisiin kustannus- ja aikasäästöä.
Lisäksi tahtialueiden risteilyt tulisi tarkistaa kootusti ja tahtialueittain, ja revisiomuutokset aikatauluttaa.
Lisätiedot:
Mika Hartikainen, p. +358 44 763 1271
mika.hartikainen@amplit.fi

• Mitä pienemmät tahtialueet kokonaisuudessaan olivat, sen
helpompi oli hallita kokonaisuutta.

TESTAUKSEN AIHE
Tahtituotannon soveltaminen talotekniikkatöissä. Tavoitteena oli pystyä seuraamaan suurien lohkojakojen aikataulua
tarkemmin, tasata resurssipiikkejä sekä parantaa materiaalin hallintaa.

• Tahtijärjestelyt toivat selkeän työjärjestyksen ja aikataulun
koko hankkeelle kaikkien urakoitsijoiden kesken.
• Tahtituotanto helpotti hankintaa ja logistiikkaa, kun on yhteisesti sovittu ja tahtialueiden mukaan suunnitellut varastointitilat.
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Kuva: Citycon

• Runkovaiheen itselleluovutus vähensi virhe- ja puutekorjauksia loppuvaiheesta.

Kuva: Länsimetro

“

Lohkot jaettiin yhdessä
pienempiin tahtialueisiin,
joita on helpompi hallita
ja seurata.
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