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Esityksen kulku
• Rakennuttajan määrittely
• Rakennuttajan rooli ja tehtävät hankkeen eri vaiheissa

• Eri vaiheet käytännössä Kouvolan Tahtiallianssista

• Yhteenveto



Rakennuttajan määrittely
• Tässä kontekstissa rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, joka 

käsittää:
• Tilaajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän,

• Rakennuttajakonsultit,

• Projektinjohtajat ja –insinöörit

• Roolitus ja tehtävät vaihtelevat sitten tilaajan osaamisen ja resurssien 
mukaan



Eteneminen tahtihankkeessa

1. Päätös tahtituotannon hyödyntämisestä
2. Hankkeen valmisteluvaihe
3. Rakentaminen ja hankkeen jälkeinen aika



1. Päätös tahtituotannon 
hyödyntämisestä
Tehtävät

• Rakennuttajan tulee opiskella tahtituotantoa

• Tahtituotannon hyötyjen arviointi hankekohtaisesti

• Mahdollisimman aikainen päätös tahtituotannon 
hyödyntämisestä

• Tahtituotannon laajuuden määritys hankekohtaisesti

Kuva: UPJ Helsinki Oy, 2022



1. Päätös tahtituotannon 
hyödyntämisestä
Toimet Kouvolan Asuntojen tahtiallianssissa

• Päätös tahtituotannosta jo ennen avainosapuolten 
hankintaa (suunnittelijat, pj., rak /LVI/S-urakoitsijat)

• Tilaaja koki tahtituotannon potentiaalina parantaa 
• Laatua,

• kustannustehokkuutta sekä 

• lyhentää rakentamisen läpimenoaikaa.

• Tahtituotannon hyödyntäminen rajattiin aluksi 
purkutöiden ja elementtihormiasennusten jälkeisiin 
sisätöihin KATA:n organisaatio - Kuva: Vison Oy, 27.10.2021



2. Hankkeen valmisteluvaihe
Tehtävät

• Yhteistoiminnallisuuden edistäminen tavanomaista 
enemmän 

• Tilaajan tavoitteiden asettaminen tahtituotantoa 
edistävästi

• Avainosapuolten hankinnat laadullisilla 
arviointikriteereillä

• Osapuolten sopimuksellinen sitouttaminen ja motivointi

• Hankinnoissa tahtituotannon tilaaminen ja vaatiminen

• Päätöksentekoprosessien määritys selkeiksi ja ketteriksi

• Tahtituotantokoulutuksien järjestäminen ja 
edellyttäminen osapuolille

Kuva: UPJ Helsinki Oy, 2022



2. Hankkeen valmisteluvaihe
Toimet Kouvolan Asuntojen tahtiallianssissa
• Yhteistyön toimivuutta tarkasteltu kuukausittain

• Osapuolet sitoutettu ja motivoitu toteutusvaiheen 
sopimuksessa tuomalla ATA-tavoitteeksi tahtituotannon 
onnistuminen

• Alihankinta-asiakirjoissa aikatauluna tahtiaikataulu, 
aamupalaverit, tahtiohjelmiston käyttö ja 
kiinniottovelvoite

• Päätöksentekoa viety projektiryhmille ja 
päätöksentekoraamit määritetty

• Merkittäviä päätöksiä tehdään vertailutaulukoiden 
kautta  ei tule muutoksia ja dokumentointi toimii

• Tahtituotannon yhteinen suunnittelu ja perehdytykset: 
ensin allianssi, sitten asentajat ja nokat

KATA:n tahtiaikataulu - Kuva: UPJ Helsinki Oy



3. Rakentaminen ja hankkeen 
jälkeinen aika
Tehtävät
• Tuotannon tuki
• Tavoitteiden ja tahtituotannon toteutumisen 

varmistaminen
• Aktiivinen yleistason seuranta ja raportointi 

projektiorganisaatiolle
• Ohjaustoimien varmistaminen

• Toiminnan jatkuva kehittäminen
• Palautteen kerääminen tilaajalta, suunnittelijoilta,  

työnjohdolta, asentajilta
• Tavoitteiden teroittaminen tai lisääminen

Viialankatu 5, Kouvola - Kuva: UPJ Helsinki Oy



3. Tuotantovaihe ja tuotannon 
jälkeinen aika
Toimet Kouvolan Asuntojen tahtiallianssissa

• Työmaan tuki tahtiohjauksessa UPJ:n ja 
Mestamasterin toimesta. 

• APR:n projektipääll. työmaalla alkuvaiheessa

• Töiden etenemistä seurataan Mestamasterin
kojetaulusta, missä kokoaniskuva töiden 
etenemisestä, keskeytyksistä ym.

• Nokat kuittaavat työt valmiiksi tahtialueittain

• Seurataan kokonaisläpimenoaikaa

• Jo opitun siirtäminen seuraavaan kohteeseen
• Hankejonon hyödyntäminen oppimisessa

Viialankatu 5, Kouvola



Yhteenveto



Yhteenveto
• Tahtituotanto otettava käyttöön asteittain (ei kaikkea kerralla)

• Hyödyt ovat organisaatio- ja hankekohtaisia

• Rakennuttajat voivat vaikuttaa merkittävästi tahtituotannon 
onnistumiseen

• Tahtituotanto on aikataulutusmenetelmän sijaan kokonaisvaltainen 
tuotantojärjestelmä, mikä vaikuttaa rakennushankkeeseen jo sen 
suunnittelun alusta alkaen



Yhteenveto
• Ei ole olemassa valmiita prosesseja rakennuttajalle 

tahtituotantohankkeeseen

• Se hetki kun päätetään, että tahtituotantoa halutaan hyödyntää, 
on kriittinen edellytysten luomiseksi 

• Mihin voidaan vielä vaikuttaa?

• Tilaamalla tahtituotantoa rakennuttajat voivat muuttaa markkinaa 
nopeastikin!



Kiitos!

Kysymyksiä?

Markus Nevalainen

050 351 4044

markus.nevalainen@upj.fi
Kuva: UPJ Helsinki Oy, 2022



Extra diat



Mitä KATA:ssa on vielä kehitettävää

Toimet Kouvolan tahtiallianssissa - KATA
• Asentajien palkitsemisen malli (koko toimitusketjun 

huomioiminen)

• Logistiikan kehittäminen: resurssien säätäminen ja 
työnohjauksen parantaminen

• Työjärjestyksen kehittäminen 

• Työpakettien sisällöt ja töiden arvioidut kestot

• Tahdin ulkopuolella olevien töiden hallinta



Tahtituotannon hyödyt rakennuttajan 
näkökulmasta



Lisäkustannuserät
Lisäkustannuserä Kuvaus Lähteet

Tarkempi tuotannon suunnittelu ja tahtiohjaus
Tahtituotannossa työn suunnittelu on tavanomaista tarkempaa. Tahtiohjaus saattaa 
edellyttää enemmän johtamisresursseja.

(haastattelut, Lehtovaara ym. 
2020a)

Suunnittelun yhteensovittaminen
Tahtituotannon huomioiminen ja yhteensovittaminen suunnittelun kanssa. (Uusitalo ym. 2019, case-

hankkeet)

Lisääntynyt työmaalogistiikka
Materiaalien täsmätoimitukset, logistiikan ulkoistaminen kolmannelle osapuolelle (Heinonen & Seppänen 2016, 

Tetik ym. (2019), 
haastattelut)

Kapasiteettipuskureiden synnyttämät työvoiman 
lisäkustannukset

Tahtituotannossa voidaan joutua käyttämään hetkellisiä lisäresursseja, jos 
tahtiaikataulussa ei meinata pysyä.

(Lehtovaara ym. 2020a, 
Frandson 2019, Yassine ym. 
2014)

Tahtikoulutukset
Henkilöstö on koulutettava tehtäväkohtaisesti tahtituotannon toimintatapoihin (Haastattelut, case-hankkeet, 

Lehtovaara ym. 2020a)

Uusien toimintatapojen / prosessien kehittäminen 
ja käyttöönotto

Tahtituotannon opiskelu, kehitys, käyttöönotto omassa organisaatiossa, tähän 
käytetty aika

(Haastattelut, case-hankkeet)

Yhteistoiminnallinen suunnittelu
Yhteistoiminnallinen suunnittelu voi lisätä kustannuksia, lisäksi yht.t. 
toteutusmuotojen kustannukset lähtökohtaisesti suuremmat

(Haastattelut, case-hankkeet)

Laadunvarmistus
Tavanomaista toistuvampi laatudokumentointi vie aikaa (2. työpaja)
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