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Rakennusalan toimitusketju eroaa merkittävästi muiden teollisuudenalojen toimitusketjuista.
Toimitusketjut rakennusalalla toimivat tyypillisesti siten, että jokainen aliurakoitsija vastaa oman
toimitusketjunsa hallinnasta ja koordinoinnista materiaalivalmistajalta asennuspaikalle saakka.
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seen viime vuosien aikana.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan rakennustuotannossa käytettäviä logistisia malleja kirjallisuu-
dessa sekä kohdeyrityksessä valituilla kolmella työmaalla. Tutkimuksessa tehtiin teoreettinen kir-
jallisuuskatsaus ja empiirinen tapaustutkimus kohdeyrityksen työmaista. Tutkimuksen päätavoite
on luoda kohdeyritykselle logistiikkamalli, jota käyttämällä kohdeyrityksen työmaat pystyvät pa-
rantamaan logistiikan suunnittelua osana tuotannon ennakkosuunnittelua.

Kirjallisuuskatsauksessa muodostetaan tutkimukselle teoreettinen viitekehys käsittelemällä
ensin prosessiteoriaa erityisesti projektiliiketoiminnan ympäristössä. Seuraavaksi kirjallisuuskat-
sauksessa edetään toimitusketjujen sekä logistiikan teoriaan, ja päädytään erityisesti rakennus-
tuotannon logistiikan ominaispiirteisiin. Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä osassa raportoidaan
rakennusalalla yleisesti käytössä olevat tyypillisimmät kolme logistiikkamallia, jotka ovat koordi-
noimaton logistiikkamalli, työmaakoordinoitu logistiikkamalli sekä toimitusketju-koordinoitu logis-
tiikkamalli.

Tapaustutkimuksessa käsitellään kolmea kohdeyrityksen työmaata. Tapaustutkimuksissa ra-
portoidaan valittujen kohdetyömaiden osalta yleiskuvaus, tuotantotapa sekä logistiikkamalli. Kes-
keisimmät aineistonkeruu tavat tapaustutkimuksessa olivat puolistrukturoitu haastattelu sekä kir-
jallisten dokumenttien, kuten aluesuunnitelmien, logistiikkasuunnitelmien sekä aikataulujen, tutki-
minen.

Tapaustutkimuksen keskeisimmät havainnot käsittelivät logistiikka- ja aikataulusuunnittelun
riippuvuutta toisistaan, hankekohtaisten logististen pelisääntöjen määrittämistä sekä logistiikan
ulkoistamista. Tapaustutkimuksessa havaittiin myös, että logistiikan suunnittelua kannattaisi ai-
kaistaa, jotta erilaisia logistiikkamalleja voidaan paremmin vertailla. Tapaustutkimuksen havain-
toja verrattiin kirjallisuudessa raportoituihin havaintoihin. Tapaustutkimuksen havaintojen ja tulos-
ten sekä kirjallisuuskatsauksen pohjalta laadittiin kohdeyritykselle ehdotus logistiikkamallista,
joka kehittyi tutkimuksen yhteydessä prosessikaavioksi. Prosessikaaviossa on liitetty aikataulu-
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nittelua kohdeyrityksessä.
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The supply chain in the construction industry differs greatly from the supply chains in other
fields of industry. The supply chains in the construction industry typically operate in a way that
each contractor is responsible for the management of their respective supply chain. Thus, there
are multiple parallel supply chains that operate at a typical construction site. This way of working
is unfavorable s point of view. Each actor of each supply chain work
have their own interests which typically collide with the interests of other actors in the supply
chain. This deep-rooted way of setting up logistics in the industry causes multiple productional
and economic problems, which with certainty play a part in the weak development of productivity
that has shadowed the industry in recent years.

This study researches the logistical models used in construction industry as reported in litera-
ture and the target company of this study. A theoretical literature review was carried out and a
case study was conducted on three selected construction sites of the target company. The goal
of the study was to develop a logistical model for the target company to improve the planning of
logistics as part of the preplanning phase of the building process.

In the literature review a theoretical framework is established by addressing process theory in
the context of projects. The framework is followed by a review of the theories underlying supply
chains and logistics, first in general context and then in the context of construction. The final part
of the literature review covers the three commonly used logistical models in construction. The
models are the uncoordinated model, the on-site coordinated model and the supply chain coordi-
nated model.

The case study addresses three selected construction sites of the target company. An over-
view of the project, the applied production model and the applied logistical model of each site is
reported in the study. Data was mainly gathered by conducting interviews and studying relevant
production plans, such as site layout plans, logistical plans and production schedules.

The main findings in the case study dealt with the dependence of scheduling and logistical
planning, the determination of project-specific logistical rules and the outsourcing of logistics. An-
other finding suggested that logistics planning should be carried out earlier in the construction
process in order to better compare different logistical models. The findings of the case study were
compared to the findings of the literature review. Based on the findings of the case study and the
literature review, a proposal of a logistical model was drafted. The logistical model developed in
to a process flow chart. The logistical model adds the scope of logistical planning to the existing
process flow chart concerning production scheduling. To support the logistical model, a checklist
for site layout planning was drafted. The goal of the checklist is to support and standardize site
layout planning in the target company.

Two large complexes are proposed for further study. The first proposal deals with the cost
factors of construction logistics and the second one aims to tackle the measurement problem
concerning construction logistics.

Keywords: process theory, process, construction, building, logistics, logistical model,
logistical planning, logistical process, case study

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta

Tutkimuksessa tutkitaan rakennushankkeen materiaalivirroissa käytettäviä logistisia

malleja, jotka sisältävät koko toimitusketjun aina valmistajalta rakennustyömaan asen-

nuspaikalle saakka kaikkine työvaiheineen. Perinteisesti yksittäisen rakennushankkeen

materiaalitoimitukset koostuvat usein useista toisistaan riippumattomista toimitusket-

juista ja toimitusketjut edelleen useasta toisistaan riippumattomasta toimijasta, jotka toi-

mivat omasta näkökulmastaan parhaalla mahdollisella tavalla ilman yhteistä päämäärää

(Ying et al. 2018, s. 1931). Logistisen prosessin ja etenkin pääurakoitsijan näkökulmasta

tämä rakennusalan vakiintunut lähestymistapa on epätehokas ja vaikeasti hallittava.

Haastavuutta lisäävät kaupunkiympäristöjen ahtaat tontit, rajalliset varastointitilat sekä

työmaita sivuava suuri liikennemäärä.

Rakennushankkeen logistiikka voidaan jakaa työmaan sisäisiin ja ulkopuolisiin materi-

aalivirtoihin. Ghanem et al. (2018, s. 995) mukaan työmaalogistiikkaa ja sen vaikutusta

työn tuottavuuteen on tutkittu merkittävästi vähemmän, kuin työmaan ulkopuolista logis-

tiikkaa ja sen vastaavia tuottavuusvaikutuksia. Useissa tapauksissa toimitusketjun kat-

sotaan päättyvän materiaalin saapuessa työmaalle, vaikka materiaali on vielä siirrettävä

asennuspaikalle. Esimerkiksi Svensdotter (2013) mukaan rakennusmateriaaleja siirre-

tään työmaalla keskimäärin 7 kertaa ennen asentamista (Dubois et al. 2018, s. 629).

Lisäksi Seppänen & Peltokorpi (2016, s. 76) raportoivat kirjallisuuskatsauksessaan, että

materiaalien varastointipaikan ja asennuspaikan välinen etäisyys aiheuttaa paljon huk-

kaa osalta ammattitaitoisten asentajien kantaessa materiaaleja asennuspaikalle tuotta-

van työn tekemisen sijaan. Kuvassa 1 on esitetty rakennustyömaan logistiikan jako si-

säisiin ja ulkopuolisiin osa-alueisiin.
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Kuva 1. Logistiikan jako työmaan sisäiseen ja ulkoiseen logistiikkaan.

Logistiikan tehostamisella on nykytutkimuksen mukaan paljon potentiaalia tuottavuuden

parantamiselle. Tehostamalla logistisia ratkaisuja voidaan työn tuottavuuden parantami-

sen lisäksi saavuttaa kustannussäästöjä sekä lyhentää hankkeiden läpimenoaikoja. Kir-

jallisuudessa on tunnistettu rakennusalan logististen ongelmien ratkaisuiksi esimerkiksi

logistiikkaurakoitsijan tai erilaisten IT-sovellusten hyödyntäminen, keskitettyjen logistiik-

kakeskusten käyttäminen, aikatauluttamisen ja ennakkosuunnittelun parantaminen,

Just-in-Time toimitukset sekä muun muassa varastosaldon optimoinnin (Seppänen &

Peltokorpi 2016, s. 76-77).

Työmaan logistiikan suunnittelu on oleellinen osa tuotannon ennakkosuunnittelun koko-

naisuutta, mutta jää useasti vähemmälle huomiolle esimerkiksi aikataulun suunnittelun

rinnalla. Logistiikan sekä aikataulun suunnittelu tulisi tehdä yhdessä, sillä molemmilla on

suoria vaikutuksia toisiinsa. Kun aikataulu on suunniteltu, voidaan sitä verrata suunnitel-

tuun logistiikkaan, ja tarpeen mukaan muuttaa suunnitelmaa. Aikataulu määrittää mitä,

kuinka paljon, milloin ja minne materiaalia tarvitaan, joten logistiikan suunnittelu aikatau-

lun suunnittelun yhteydessä on keskeistä.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen päätavoite on luoda SRV Rakennus Oy:lle logistiikkamalli, jonka avulla yri-

tyksen työmaat pystyvät entistä paremmin suunnittelemaan logistiikkansa osana projek-

tin tuotannon ennakkosuunnittelua. Päätavoitteen saavuttamiseksi tutkimukselle on ase-

tettu kolme osatavoitetta, joista ensimmäinen on luoda tutkimukselle teoreettinen viite-

kehys. Osatavoitteessa 1 perehdytään kirjallisuudessa mainittuihin prosessiteorioihin

sekä logistisiin malleihin, joista poimitaan rakennusalan toimintaympäristöön soveltuvat

teoriat. Lähdemateriaalina käytetään tuotantotalouden sekä toimitusketjujen oppikirjoja,

joita tuetaan artikkelilähteillä. Ensimmäisessä osatavoitteessa pyritään huomioimaan

myös tietomallintamisen näkökulma potentiaalisena työkaluna osana teoreettista koko-

naisuutta.
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Toinen osatavoite on tilannekuvan kartoittaminen. Toisessa osatavoitteessa tehdään ny-

kytila-analyysi, jossa selvitetään, miten logistiikkaa suunnitellaan ja hallitaan sekä koh-

deyrityksessä että rakennusalalla yleisesti. Samalla pyritään havaitsemaan potentiaali-

sia kehitettäviä osa-alueita sekä hyväksi havaittuja toimintatapoja. Toisen osatavoitteen

tueksi osatavoitteessa kolme tehdään CASE-tutkimuksia valituilta kohdeyrityksen työ-

mailta. CASE-tutkimuksissa selvitetään ja raportoidaan valituilta kohdeyrityksen työ-

mailta logistiikan suunnitteluun ja hallintaan liittyvät käytännöt, onnistumiset sekä mah-

dolliset kehitystarpeet logistiikan osalta. CASE-tutkimusten yhteenvedossa pyritään kar-

toittamaan yrityksen sisäisiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia työmaiden välisissä toi-

mintatavoissa sekä poimimaan raporttiin toimivimmat ratkaisut. Yksittäisten työmaiden

hyvistä toimintamalleista koo yhteenveto, jonka avulla parhaita

käytäntöjä pyritään hyödyntämään laajemmassa mittakaavassa. Kuvassa 2 on esitetty

tutkimukset tavoitteet.

Kuva 2. Tutkimuksen päätavoite ja osatavoitteet 1, 2 ja 3 sekä jatkotoimenpiteet.

Logistiikkamallia kehitetään osatavoitteiden 1, 2 ja 3 tulosten perusteella. Logistiikkamal-

lin kehitys ja julkaisu johtavat onnistuessaan päätavoitteen saavuttamiseen. Logistiikka-
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malli pyritään ottamaan käyttöön kohdeyrityksen sisäisessä toimintajärjestelmässä. Tut-

kimuksen johtopäätöksiin sisältyy mallin esittelyn lisäksi myös mahdollisten jatkotutki-

musehdotusten raportointi.

1.3 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimus tehdään pääurakoitsijan näkökulmasta. Rakennustyömaiden toimitusketjut

koostuvat useista eri toimijoista, jolloin pääurakoitsijan rooli logistiikan koordinoinnissa

on keskeinen. Lisäksi tutkimuksessa keskitytään pääosin laajoihin ja/tai kompleksisiin

hankkeisiin ahtaassa kaupunkiympäristössä. Kaupunkiympäristö asettaa erityisiä haas-

teita rakentamiselle, joita ovat esimerkiksi ahtaat tontit rajallisella tilalla sekä sivuava lii-

kennemäärä.

Kuvassa 1 esiteltiin logistiikan periaatteellinen jako työmaan sisäisiin ja ulkoisiin logisti-

siin toimintoihin. Pääurakoitsijan näkökulmasta johtuen tutkimuksessa keskitytään pää-

osin kuvan mukaisesti osien väliseen rajapintaan sekä työmaalogistiikkaan. Logistiikan

kokonaisuuden ymmärtämisen takia osatavoitteen 1 kirjallisuuskatsaus kohdistuu koko

työmaalogistiikan lisäksi toimitusketjuun. Kuvassa 3 on esitelty tutkimuksen rajaus sovi-

tettuna kuvaan 1.

Kuva 3. Tutkimuksen rajaus sovitettuna kuvan 1.1 mukaiseen logistiikan jakoon
työmaalogistiikan ja työmaan ulkopuolisen logistiikan välillä.

Rajauksen mukaisesti tutkimus lähtee liikkeelle logistiikan kokonaisuuden ymmärtämi-

sestä teoriatasolla osana rakennusprojektia ja tarkentuu työmaalogistiikan tasolle pää-

urakoitsijan näkökulmasta. Pääurakoitsijan näkökulmasta on kuitenkin oleellista ymmär-

tää koko toimitusketjun sisältö, jotta oman toiminnan kehittäminen on mahdollista.
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus

Tutkimuksen ensimmäinen osa (osatavoitteet 1 ja 2) on kirjallisuuskatsaus, jossa rapor-

toidaan ajankohtainen tutkimustieto logistiikan teorian osalta. Aineistoa kerätään sekä

Google Scholar hakupalvelusta että Tampereen Yliopiston Andor hakupalvelusta use-

alla eri hakutermillä, ja tuloksista valitaan tutkimuksen päätavoitteen kannalta soveltu-

vimmat. Hakuja tehdään sekä suomeksi että englanniksi. Aineistoa kerätään sekä ylei-

semmällä tasolla, esimerkiksi tuotantotalouden oppikirjoista, sekä kapeammalla rajauk-

sella rakennusalan kontekstissa. Aineiston avulla luodaan tutkimukselle teoreettinen

pohja, jonka päälle tutkimuksen empiirinen osuus sekä uusi logistiikkamalli perustuu.

Tutkimuksen toinen osa perustuu pääosin empiiriseen tutkimukseen ja siinä hyödynne-

tään sekä tapaus  että haastattelututkimuksen elementtejä. Kohdeyrityksestä valitaan

tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset huomioiden kolme kappaletta sopivia työmaita, joista

kustakin tehdään tapaustutkimus. Tapaustutkimuksen yhteydessä haastatellaan kunkin

projektin osalta vähintään yhtä sopivaksi katsottua avainhenkilöä. Avainhenkilö voi olla

esimerkiksi logistiikasta vastaava työnjohtaja tai työmaapäällikkö. Haastattelut pidetään

pääasiassa avoimina haastatteluina johtuen haastattelujen vähäisestä määrästä sekä

tutkimuksen kvalitatiivisesta luonteesta.

Tapaustutkimuksissa kuvataan työmaan perustiedot, raportoidaan miten valitut työmaat

hallitsevat materiaalivirtojaan tällä hetkellä sekä selvitetään mahdollisia havaittuja kehit-

tämisen alueita sekä hyväksi todettuja käytäntöjä. Keskeistä on pyrkiä myös etsimään

mahdollinen hiljainen tieto, jota kokeneilla työntekijöillä usein rakennusalalla on. Hiljaisen

tiedon esiin tuominen sekä raportointi osana CASE-tutkimuksia on kirjallisuuskatsauk-

sen ohella tutkimuksen tärkeimpiä tiedonkeruumenetelmiä.

Tutkimuksen ensimmäisen osan teoreettisesta sekä toisen osan empiirisestä aineistosta

tehdään synteesi, jonka avulla pyritään saavuttamaan tutkimuksen päätavoite. Logistiik-

kamallin kannalta on keskeistä, että synteesi käsittää keskeisimmät ja toisiaan parhaiten

tukevat elementit sekä käytännöstä että teoriasta.
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2. KIRJALLISUUSKATSAUS

2.1 Prosessit

Kaikki yrityksen arvoa tuottava liiketoiminta koostuu prosesseista, joiden tarkoitus on

tuottaa jokin haluttu lopputulos. Prosessi voidaan kuvata sarjana toimintoja, jotka muut-

tavat syötteitä tuotoksiksi. Syötteitä ovat tyypillisesti materiaalit, komponentit, työvoima,

sidottu pääoma sekä informaatio. Syötteistä käytetään joskus myös käsitettä tuotannon-

tekijä. Prosessista riippuen kaikkia syötteitä tarvitaan, ja yhdenkin syötteen puuttuminen

aiheuttaa prosessin toimimattomuuden. On huomattava, että prosessista haluttu loppu-

tulos voidaan saavuttaa äärettömällä määrällä erilaisia prosessikokoonpanoja. Kokoon-

panovaihtoehdoista kuitenkin vain muutama on riittävän tehokas ratkaisu vastaamaan

sekä markkinoiden että tuotannollisten tekijöiden vaatimuksiin. (Holweg et al. 2018, s.

31 33)

Prosesseihin liittyvät vahvasti sekä liiketoimintaympäristö että prosesseita ohjaava joh-

tamisjärjestelmä. Liiketoimintaympäristön tekijät, kuten kansallinen sääntely, verotus

sekä työehdot määrittävät ulkoisen kontekstin, joiden rajoissa prosessin on mahdollista

toimia. Liiketoimintaympäristöllä on suoria ja merkittäviä vaikutuksia prosessin suoritus-

kyvylle. Johtamisjärjestelmän tehtävä on suunnitella, valvoa sekä kehittää prosesseja.

Suunnittelu käsittää mm. aikatauluttamisen, hankintatoimen sekä resurssisuunnittelun

osa-alueet. Valvonnan osalta keskeisintä on prosessin mittaaminen ennen prosessin

suorittamista, sen aikana sekä sen jälkeen. Jatkuva mittaaminen sekä standardoitu pro-

sessi ovat edellytyksiä prosessin kehittämiselle. (Holweg et al. 2018, s. 35 36)

Kuvassa 4 on esitetty yksinkertainen malli prosessista johtamisjärjestelmä ja liiketoimin-

taympäristö huomioituna. Johtamisjärjestelmään menevä informaatio kulkee niin sano-

tun suodattimen läpi, jotta tiedonkäsittely ja informaatioon perustuva päätöksenteko py-

syisi hallittavissa.
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Kuva 4. Prosessimalli johtamisjärjestelmä ja liiketoimintaympäristö huomioiden.
(mukaillen Holweg et al. 2018, s. 35)

lutaan tutkia yksittäisen työpisteen prosessia, relevantti tarkkuustaso on mikrotasolla.

Jos taas halutaan tutkia esimerkiksi toimitusketjun kokonaisuutta raakamateriaaleista

loppukäyttäjille asti, vaaditaan prosessin tarkkuustasolta huomattavasti karkeampaa

makrotason jaottelua. Toimitusketjut ovat usein suurimpia liiketoiminnallisia kokonai-

suuksia, jotka yhdistävät eri alojen yrityksiä toisiinsa. Toimitusketjun ensimmäinen toi-

mija voi olla esimerkiksi materiaalitoimittaja, jonka jälkeen seuraavana ketjussa on kul-

jetusliike, joka toimittaa materiaalin valmistajalle. Relevanttia tarkkuustasoa voi tästä tar-

kentaa vielä yrityksen sisäiselle tasolle, jossa kukin osa toimitusketjua määrittää omat

relevantit prosessinsa.  (Holweg et al. 2018, s. 37 38)

2.1.1 Prosessien ominaisuuksia

Variaatio (engl. variation) liittyy kaikkiin prosesseihin. Variaatiolla tarkoitetaan tilastol-

lista ja mitattua poikkeamaa odotetusta tuotoksesta ja sitä voi tapahtua laadullisesti,

määrällisesti sekä ajallisesti. Ero variaation ja epävarmuuden välillä on se, että variaatio

on tiedostettu prosessiin liittyvä tilastollisen poikkeaman mitta, kun taas epävarmuus on

epätietoisuutta prosessin mahdollisesta lopputuloksesta. Prosessien variaatiota voidaan

hallita erilaisilla puskureilla, jotka liittyvät varastointiin, tuotantokapasiteetin joustavuu-

teen sekä aikaan. Varastoinnin puskurit tarkoittavat varastosaldon kasvattamista ja ajan

puskurit pidempiä toimitusaikoja yrityksen asiakkaille. Joustavalla kapasiteetilla voidaan

paremmin vastata vaihtuvaan kysyntään. (Holweg et al. 2018, s. 83 90)

Kompleksisuus (engl. complexity) yrityksen liiketoimintaprosesseissa kasvaa, kun yri-

tys kasvaa tai laajenee uusille liiketoiminta-alueille. Kaikki menestyvät yritykset kohtaa-

vat kompleksisuutta liiketoiminnassaan, ja kasvun mukana lisääntyvä kompleksisuus

asettaa prosessien johtamiselle uudenlaisia haasteita. Kompleksisuutta voidaan kuvata
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kahdella eri tasolla. Staattisella tasolla tarkoitetaan prosessiin osallistuvien toimijoiden

sekä näiden välisten yhteyksien lukumäärää, ja dynaamisella tasolla tarkoitetaan näiden

toimijoiden välisiä vuorovaikuttamissuhteita. Staattista kompleksisuutta aiheuttaa muun

muassa suuri määrä prosessin osavaiheita, mikä johtaa pitkiin läpimenoaikoihin, ja dy-

naamista kompleksisuutta aiheuttaa muun muassa lukuisat eri toimittajat useilla eri toi-

mitussopimuksilla saman prosessin sisällä. (Holweg et al. 2018, s. 119 125)

Kompleksisuus on prosesseille luonnollista ja osittain tarpeellista. Liiallinen kompleksi-

suus lisää prosessin koordinoinnin aiheuttamia kustannuksia ja prosessin suunnittelu ja

hallinta voi olla tarpeettoman työläs ja raskas toimenpide suorittaa. Keskeistä komplek-

sisuuden hallinnassa on tunnistaa ja kitkeä prosessin arvoa tuottamaton kompleksisuus

sekä pyrkiä yksinkertaisempaan prosessiin. Vastaava, mutta yksinkertaisempi prosessi

suoriutuu aina paremmin, kuin kompleksinen ja raskas prosessi. (Holweg et al. 2018, s.

128 129)

Prosessien mittaaminen (engl. measurement) luo perustan prosessien johtamiselle. Il-

man mittaamista on mahdotonta tunnistaa prosessin potentiaalisia kehityskohtia. Mittaa-

minen voi kohdistua ajallisiin, rahallisiin sekä operatiivisiin mittareihin. Prosessien komp-

leksisuudesta johtuen mittareita tarvitaan useita prosessin suorituskyvyn kokonaisval-

taista arviointia varten. Yritystasolla paras toimintatapa on mitata yhdistelmä useita eri-

laisia ajallisia, rahallisia sekä operatiivisia mittareita. Absoluuttiset mittarit ovat yleensä

suhteellisia mittareita parempia. Mittareiden avulla arvioidaan prosessin tehokkuutta

(engl. effectiveness) sekä taloudellisuutta (engl. efficiency). Tehokkuus tarkoittaa kuinka

hyvin prosessi toimii asiakkaan näkökulmasta, eli kykenee toimittamaan kyseessä ole-

van prosessin tuotoksen asiakkaalle asetetuissa laatu-, kustannus- sekä aikarajoissa.

Taloudellisuus kuvaa kuinka hyvin prosessi hyödyntää resurssejaan. (Holweg et al.

2018, s. 150 157)

Prosessien kehittäminen (engl. improvement) on suunnittelun ja resurssien allokoinnin

ohella yksi johtamisjärjestelmän tärkeimmistä tehtävistä. Prosessin kehittäminen voi-

daan jakaa kolmeen vaiheeseen, joita ovat perustason mittaaminen, prosessin muutta-

minen sekä uusien toimintatapojen käyttöönotto ja standardisointi. Uuden prosessin mi-

tattua suorituskykyä verrataan perustasoon. Kehittämisprojektit voivat olla jatkuvia tai

kertaluontoisia läpimurtoja, joita molempia tarvitaan pysyvien muutosten saavutta-

miseksi. Yritykset, jotka vievät lyhyessä ajassa läpi useita toisiin liittymättömiä ja nopeita

kehityshankkeita saavuttavat harvoin pysyviä muutoksia. (Holweg et al. 2018, s. 167

168)
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Holweg et al. (2018, s. 167 173) mukaan johtamattomat prosessit kuolevat pois ajan

mittaan. Standardoitu prosessi vaatii aktiivista ohjaamista ja johtamista, tai sen syrjäyt-

tävät vaihtoehtoiset ja intuitiivisesti helpommat prosessit (engl. workaround). Prosessien

kehittämisen yhteydessä on usein kriittistä määrittää se juurisyy, joka selittää proses-

-mene-

telmää, jossa ongelmaan pureudutaan kysymällä

tarkoitus johtaa havaitusta ongelmasta sen aiheuttavaan juurisyyhyn. Yleisellä tasolla

voidaan todeta, että mitä hitaammin prosessin juurisyyt selvitetään ja korjataan, sitä suu-

remmat ovat vajavaisen prosessin aiheuttamat operatiiviset tappiot.

2.1.2 Prosessit projektiliiketoiminnassa

Prosessit soveltuvat parhaiten suuren toistomäärän liiketoimintaan, kuten tehdastyöhön.

Siirryttäessä vähemmän toistoa sisältävään liiketoimintaan, puhutaan projektiliiketoimin-

nasta. Projektien keskeisimpiä ominaisuuksia ovat äärellinen kesto, kertaluontoisuus

sekä uniikkius, jolloin esimerkiksi oppimisesta ei ole merkittävää etua projektin proses-

sien parantamisessa. Oppeja aiemmasta projektista ei voida myöskään suoraan siirtää

seuraavalle projektille, koska jokainen projekti eroaa ainakin jossain määrin aiemmasta.

Prosessin merkittävä parantaminen vaatii standardoidun prosessin sekä prosessin mit-

taamista. Projektiliiketoiminnassa tämä on haastavaa. (Holweg et al., s. 23 24)

Koska prosessien ongelmien esiintuominen, juurisyiden löytäminen ja uusien toimintata-

pojen luominen ovat projektiliiketoiminnan kontekstissa haastavaa, keskittyy oppiminen

uusien metodologioiden oppimiseen ja näistä parhaiden käytäntöjen (engl. best practi-

ces) muodostamiseen. Parhaaksi todettuja käytäntöjä pyritään viemään seuraaviin pro-

jekteihin. (Holweg et al., s. 43)

Projekteja voidaan luokitella perustuen projektin kompleksisuuteen sekä sen epävar-

muustekijöihin. Projektin kompleksisuus voi johtua yksittäisten tehtävien monimutkaisuu-

desta (engl. task complexity) tai projektin toimijoiden välisten suhteiden monimutkaisuu-

desta (engl. relationship complexity). Suhteiden monimutkaisuus on sitä suurempi, mitä

enemmän projektilla on toimijoita. Epävarmuus voidaan käsittää projekteihin liittyvänä

tyypillisenä ominaisuutena, mutta projekti voi kohdata myös tunnettuja sekä tuntematto-

mia epävarmuus tekijöitä (engl. known uknowns, unknown-unkowns). Kompleksinen ja

epävarma toimintaympäristö vaatii projektinjohdolta erityistä sopeutumista. (Holweg et

al. 2018, s. 43)
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2.2 Toimitusketjut ja logistiikka

Toimitusketjulla tarkoitetaan organisoitua toimintojen sarjaa, joilla kontrolloidaan materi-

aalivirtoja hankintapaikasta aina loppukäyttäjälle saakka. Materiaalivirtojen lisäksi toimi-

tusketjun osaksi liittyvät myös informaatio  ja rahavirrat, jotka mahdollistavat toimitus-

ketjun toiminnan. Toimitusketjuun katsotaan perinteisesti kuuluvan lopputuotteen valmis-

tajan tai jalostajan lisäksi mm. raakamateriaalien toimittajat, kuljetusliikkeet sekä loppu-

käyttäjät, joten toimijoita on toimitusketjuissa useita. Toimitusketju on siis useiden yritys-

ten muodostama kokonaisuus, jota pyritään myös koordinoimaan yhtenä kokonaisuu-

tena. (Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 17 20)

Toimitusketjun hallinta (TKH) on osa TT:den kokonaisuutta, ja sen tavoitteena on hallita

toimitusketjuja parhaalla mahdollisella tavalla. Skjøtt-Larsen et al. (2007, s. 20 21) esit-

televät kirjassaan TKH:lle kaksi keskeistä kirjallisuudessa laajalti omaksuttua määritel-

mää.

1. TKH on loppukäyttäjältä alkuperäiselle toimittajalle ulottuvien liiketoimintaproses-

sien integroimista, joka tuottaa tuotteita, palveluita ja informaatiota, jotka ovat ar-

voa tuottavia asiakkaille ja muille sidosryhmille.

2. TKH sisältää kaikkien hankintaan ja valmistamiseen liittyvien toimintojen suun-

nittelun sekä hallinnan, sekä logistiikan hallintaan liittyvät toiminnot. Mikä tär-

keintä, TKH sisältää myös toimitusketjussa toimivien liikekumppaneiden, kuten

toimittajien, välittäjien, palveluntuottajien sekä asiakkaiden koordinoinnin ja yh-

teistyön. (CSCMP 2013)

Ensimmäisen määritelmän keskiössä ovat liiketoimintaprosessit sekä niiden integrointi

yhtenäiseksi ja organisaatiorajoja rikkovaksi kokonaisuudeksi. Toinen määritelmä tun-

nistaa logistiikan hallinnan olevan pienempi osa toimitusketjun kokonaisuutta. (Skjøtt-

Larsen et al., 2007, s. 21)

Määritelmät ovat tämän tutkimuksen viitekehyksessä oleellisia, sillä rakennusprojektin

materiaalien toimitusketju, eli logistiikka, koostuu tyypillisesti usean eri toimijan suoritta-

masta erillisestä ja koordinoimattomasta toimitusprosessista ilman yhteistä päämäärää.

Toimintapa on pääurakoitsijan näkökulmasta epätehokas ja vaikeasti hallittava. Lisäksi

pääurakoitsijan näkökulmasta logistiikan hallinta työmaalla on tärkein osa toimitusketjua.

Rakennusprojektin toimitusketjun loppupäässä eli työmaalla laadukkaasti toteutetulla

työmaalogistiikan suunnittelulla ja hallinnalla voi olla projektin kannalta merkittäviä kus-

tannus- ja aikataulusäästöjä.
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Toimitusketju ja siihen liittyvät organisaatiot sekä toimintaympäristö tulee ymmärtää,

jotta toimitusketjua voidaan hallita tehokkaasti. Kun toimitusketju tunnetaan, voidaan

muodostaa viitekehys sen analysoinnille, tunnistaa sen systeeminen luonne sekä siihen

liittyvät prosessit. (Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 26)

Toimitusketjun kolme pääkomponenttia ovat toiminnot, prosessit sekä organisaatiot,

jotka sisältyvät yrityksen sisäiseen toimitusketjun hallinnan ympäristöön. Sisäinen toimi-

tusketjun hallinta ohjaa ja suojaa toimitusketjua ulkopuolisilta häiriöiltä. Sisäistä toimitus-

ketjun hallintaa ohjaa yritysjohto, joka asettaa toimitusketjulle strategiset tavoitteet. Stra-

tegista päätöksentekoa ja välillisesti myös toimitusketjua ohjaa liiketoimintaympäristö,

jossa yritys toimii. Liiketoimintaympäristö sisältää mm. kilpailun, teknologian sekä poliit-

tisen toimintaympäristön elementtejä, jotka vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Ku-

vassa 5 on esitelty toimitusketjun pääkomponentit ympyrän sisällä sekä niitä ohjaavat

tekijät ulkokehällä. (Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 26 27)

Kuva 5. Toimitusketjun kolme pääkomponenttia ympyrän sisällä sekä niitä ohjaa-
vat tekijät ulkokehällä. (Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 27)

Yleisellä tasolla kaikki toimitusketjut muodostuvat näistä kolmesta pääkomponentista.

Toiminnot ovat toimitusketjun perusta. Toimintojen tulee tuottaa mahdollisimman paljon
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arvoa, joten niiden suoritusjärjestystä voidaan muuttaa sekä niitä voidaan lisätä tai pois-

taa tarpeen mukaan toimitusketjun tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Orga-

nisaatiot ovat yksikköjä, jotka suorittavat toimintoja. Organisaatiot voidaan käsittää toi-

mitusketjun resursseiksi, joiden vastuulla on toimitusketjun toimintojen suorittaminen.

Varsinaiset liiketoimet koostuvat erillisistä prosesseista, jotka puolestaan ohjaavat ja yh-

distävät toimintoja. Prosesseista muodostuu näin suuria ja koordinoituja toiminnoista

koostuvia kokonaisuuksia. (Skjøtt-Larsen et al., 2007, s. 27)

TKH:an liittyy yritysten keskuudessa useita trendejä. Näitä ovat muun muassa toimitus-

ketjuun liittyvien taloudellisten tunnuslukujen laskeminen ja hyödyntäminen päätöksen-

teossa, ympäristönäkökulmien huomiointi, ulkoistamisen uudelleenarviointi, IT-ratkaisut,

riskienhallinta, lean-periaatteet sekä ketteryys. IT-ratkaisut mahdollistavat reaaliaikaisen

datan hyödyntämisen, mikä edesauttaa strategista suunnittelua, luo paremmat edelly-

tykset hallita kustannuksia, laatua ja tuottavuutta sekä auttaa kehittämään toimitusket-

jua. Lean-periaatteiden avulla yritykset pyrkivät poistamaan toimitusketjusta arvoa tuot-

tamattomat prosessit sekä kehittämään jatkuvasti toimintaansa. Ketteryyden avulla yri-

tykset kykenevät vastaamaan yllättäviin muutoksiin, kuten muuttuvaan kysyntään, suh-

teellisen nopeasti. (Stevenson 2018, s. 655  657)

TKH kohtaa useita haasteita johtuen jatkuvasti muuttuvasta sekä kompleksisesta toimin-

taympäristöstä. Toimitusketjut koostuvat lukuisista eri toimijoista, joiden intressit ja ta-

voitteet ovat ristiriidassa keskenään. Yhden toimijan optimoidessa toimintaansa, koko

toimitusketjun suorituskyky voi kärsiä merkittävästi. Toimiakseen hyvin, on toimitusketjun

yksittäisten yritysten lisäksi sallittava muiden yritysten pääsy yrityksen tietoihin. Tätä ei

usein sallita, joka voi johtua luottamuksen puutteesta tai pelosta, että arkaluontoista in-

formaatiota päätyy kilpailijoille. (Stevenson 2018, s. 683)

Logistiikalla tarkoitetaan toimitusketjun osuutta, joka sisältää materiaalien, palveluiden,

rahan sekä informaation edestakaista virtaa toimitusketjun sisällä. Logistiikan hallinta si-

sältää kuljetukseen, materiaalin käsittelyyn ja varastointiin, toimitukseen ja jakeluun, kol-

mannen osapuolen logistiikkaan sekä käänteiseen logistiikkaan liittyvät toimenpiteet ja

päätökset.  (Stevenson 2018, s. 654)

Logistiikka ja toimitusketju mielletään usein puhekielessä tarkoittavan samaa asiaa. Lo-

gistiikalla tarkoitetaan kuitenkin kapeampaa osuutta toimitusketjusta. Esimerkiksi Logis-

tiikan Maailman verkkosivujen mukaan logistiikkana puhutaan pääsääntöisesti materiaa-

livirtojen hallinnasta, kun taas TKH pyrkii koko yhteistyöverkoston toiminnan optimointiin

(Logistiikan Maailma).
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Yksittäisen yrityksen näkökulmasta logistiikan hallinnan periaatteet ovat usein yrityskoh-

taisia päätöksiä, joita ohjaavat muun muassa muut strategiset päätökset tai liikkeenjoh-

dollinen näkökulma liiketoiminnasta. Päätökset sisältävät usein vaihtokauppoja eri rat-

kaisujen välillä, joista yksinkertaisin esimerkki on valinta suurten varastosaldojen ja no-

peiden, kalliiden sekä tiheämpien toimitusten välillä. (Skjøtt-Larsen et al. 2007, s. 22

25)

Logistiikan teoria sekä sen soveltaminen käytäntöön ovat kehittyneet 1970 luvun puoli-

välistä alkaen merkittävästi 2010 luvulle saakka. Logistiikan hallinnan osaamisen paran-

tumisen myötä käsitteet, kuten just-in-time (JIT) ovat horjuttaneet perinteisen varastoin-

nin merkitystä tuotantoprosessissa. Tyypillisesti yritykset ovat pitäneet materiaaleilleen

suuria varastosaldoja, joita hyödynnetään tarpeen tullen ennalta määräämättömänä

ajankohtana. Toimintatapa on kallis, sitoo suuria pääomia, sekä tuhlaa tilaresursseja.

(Sullivan et al. 2010, s. 17)

2.3 Logistiikka rakennustuotannossa

Rakennusala on ollut tyypillisesti hidas tunnistamaan hyötyjä, joita erityiset logistiikan

ammattilaiset ja logistiset strategiat pystyvät tarjoamaan. Esimerkiksi tehdasteollisuu-

teen verrattuna rakennusalan logistiikan hallinnassa on merkittävästi varaa parantami-

selle. Logistiikalla on potentiaalisesti suuria vaikutuksia sekä yksittäisten projektien että

koko toimialan suorituskyvylle, mutta kehitys on ollut pääosin hidasta. Arviolta 10-20 %

kaikista varsinaisen rakentamisen kustannuksista (sisältää työvoiman, materiaalin, työ-

kalujen ja koneiden kustannukset sekä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset) liittyvät

kuljetukseen, mistä huolimatta materiaalitoimitusten toteuttamisen kehittäminen on jää-

nyt pienemmälle huomiolle. Eräiden arvioiden mukaan rakennusliikkeet voivat säästää

työvoima- ja materiaalikustannuksistaan jopa 15 % hyödyntämällä JIT-toimituksia. (Sul-

livan et al. 2010, s. 18-20)

The Strategic Forum for Construction Logistics Groupin vuonna 2005 julkaiseman rapor-

tin mukaan useat tekijät hidastavat logistiikan hallinnan kehitystyötä rakennusalalla:

 Kannustimien puute muutoksen saavuttamiseksi.

 Rakennusprojektit ovat kertaluontoisia ja näin ollen koetaan, että on haastavaa

optimoida logistiikka saavuttaen pitkäaikaista hyötyä.

 Rakennusalan pirstaleisuus ja suoran työllistämisen puute (ts. aliurakoitsijoiden

käyttäminen).

 Riittämätön ennakkosuunnittelu ja tiukat aikataulut.
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 Läpinäkyvän kustannustiedon puute vaikeuttaa potentiaalisten säästökohtien

tunnistamista.

 Riittämätön tiedonkulku projekteissa.

 Puutteellinen ymmärrys ja luottamus toimitusketjuihin.

 Asiakkaat ja muut sidosryhmät uskovat, että projektin kustannukset sisältävät

projektissa tarvitut logistiset resurssit. (Sullivan et al. 2010, s. 27 28)

Rakennusalan logistiikan hallinnan kehitykseen liittyvät haasteet sijoittuvat laajalle ken-

tälle. Haasteet ovat osin paikallisia ja osin koko rakennusalaa koskettavia, mutta toimivia

ratkaisumalleja on jo kehitetty. Potentiaalisia ratkaisumalleja kartoitetaan tarkemmin lu-

vussa 2.6.

Vrijhoef & Koskela (2000, s. 171) mainitsevat tutkimuksessaan rakennusalan toimitus-

ketjuista seuraavia ominaisuuksia:

 Toimitusketju sisältää kaiken materiaalivirran työmaalle, missä rakennus raken-

netaan työmaalle saapuneista materiaaleista. Tuotanto on keskittynyt yhteen

tuotteeseen  toisin kuin esimerkiksi tehdastuotannossa, missä tyypilli-

sesti tehtaan läpi kulkee useita pienempiä tuotteita, jotka toimitetaan useille asi-

akkaille.

 Toimitusketjut ovat pääsääntöisesti tilapäisiä projektiluontoisia järjestelyitä, mitä

kuvastaa epävarmuus, pirstaleisuus sekä selkeä ero kohteen suunnittelun ja ra-

kentamisen välillä.

 Toimitusketju toimii tyypillisesti Make-To-Order periaatteella (MTO), jossa jokai-

sessa projektissa on uudenlainen tuote eli rakennus. Toistoa on pääsääntöisesti

vähän, mutta rakentamisprosessi vastaavanlaisille projekteille voi sisältää paljon

yhteneväisyyksiä.

Edellä mainitut ominaisuudet vaikuttavat keskeisesti rakennusalan TKH:aan. Vrijhoef &

Koskela tunnistavat TKH:lle neljä erilaista roolia, jotka on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6. Rakennusalan TKH:lle esitetyt neljä roolia (mukaillen Vrijhoef & Koskela
2000, s. 171)

Ensimmäisen roolin mukaisesti rakennustyömaan TKH voi painottaa työmaan ulkopuo-

lisen ja työmaan sisäisen logistiikan rajapinnan hallintaa tavoitteena vähentää kustan-

nuksia ja työmaalla tapahtuvien työvaiheiden kestoa. Tällä tavalla varmistetaan materi-

aalivirtojen saapuminen työmaalle siten, että häiriöt työvaiheille ovat mahdollisimman

vähäiset. Toisessa roolissa painoarvo on työmaan ulkopuolisessa logistiikassa, ja tavoit-

teena on logististen kustannusten pienentäminen. Roolin omaksuvat pääsääntöisesti ta-

varantoimittajat. Kolmas rooli keskittyy siirtämään työmaan työvaiheita tehtäväksi aikai-

semmassa vaiheessa osana työmaan ulkopuolista logistiikkaa esimerkiksi esivalmista-

misen keinoin. Tavoitteena on välttää työmaaolosuhteita ja vähentää kustannuksia sekä

työmaalla tapahtuvien työvaiheiden kestoa. Neljännessä roolissa keskitytään koko toi-

mitusketjun integroimiseen ja johtamiseen yhtenä kokonaisuutena. (Vrijhoef & Koskela

2000, s. 171)

Edellä mainitut roolit täydentävät toisiaan. Pääurakoitsijan näkökulmasta keskeisimmät

roolit ovat roolin 1 mukainen rajapinnan hallinta sekä työmaalogistiikan hallinta. Jako

työmaalogistiikan ja työmaan ulkopuolisen logistiikan välillä on loogisesti perusteltavissa,

sillä suurilla työmailla materiaalien siirto asennuspaikalle voi olla työaikaa runsaasti si-

tova työvaihe. Tästä huolimatta materiaalitoimituksen katsotaan usein olevan valmis,

kun se saapuu työmaalle.

Työmaan ulkopuolisella logistiikalla tarkoitetaan sitä osaa toimitusketjusta, missä useat

toimijat pyrkivät yhteistyössä siirtämään materiaalia, palveluita, informaatiota ja rahaa

mahdollisimman tehokkaasti työmaalle asiakasarvoa ylläpitäen. Työmaalogistiikalla tar-
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koitetaan puolestaan työmaalla käytettävissä olevan tilan allokoimista toimitusten, va-

rastoinnin ja tarvittavien siirtojen tarpeiden mukaan. Tavoitteena on välttää työmaan tuk-

kiutumista sekä ylimääräisiä materiaalisiirtoja siten, että arvoa tuottava työteho häiriintyy

mahdollisimman vähän. Työmaalogistiikan hallinnalla on suoria vaikutuksia työntekijöi-

den tuottavuuteen, joka vaikuttaa keskeisesti rakennusprojektin aikatauluun sekä kus-

tannuksiin. (Ghanem et al. 2018, s. 993)

Ghanem et al. (2018) mainitsevat artikkelissaan useissa tutkimuksissa todettuja työn

tuottavuuteen vaikuttavia työmaalogistisia ongelmia:

 Puutteellinen työmenetelmä materiaalin siirtämiseen asennuspaikalle.

 Tarpeettomat ja arvoa tuottamattomat materiaalien siirrot työmaalla.

 Asennuspaikalle toimitettujen materiaalien sisältö on virheellinen.

 Materiaalia toimitetaan liian vähän.

 Rakennusjätteiden aiheuttama asennuspaikan tukkiutuminen.

Thunberg et al. (2017) mainitsevat artikkelissaan koko toimitusketjuun liittyviä tyypillisiä

työmaatuotantoon vaikuttavia ongelmia:

 Materiaalitoimittajien toimitusluotettavuus.

 Materiaalivirtojen suunnittelun puutteellisuus.

 Kommunikointiin ja projektiorganisaatioon liittyvät haasteet.

 Rakennusprojekteihin liittyvä kompleksisuus, epävarmuus sekä muutokset.

Rakennusprojektin toimitusketju ja koko rakennushankeprosessi, alkaen suunnittelusta

päättyen rakentamiseen, usein erotellaan toisistaan. Prosessit kuitenkin vaikuttavat kes-

keisesti toisiinsa. Suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat luonnollisesti raken-

tamiseen, mikä puolestaan asettaa vaatimuksia koko materiaalien toimitusketjulle.

(Thunberg et al. 2017, s. 91)

2.3.1 Rakennustuotannon logistiikan erityispiireet

Logistiikan hallinnan näkökulmasta rakennusala eroaa tyypillisestä tehdastuotannosta

merkittävästi. Tanskanen et al. (2009, s. 29 30) mukaan rakennusalan logistiikan hallin-

taan vaikuttavat keskeisimmät ominaisuudet ovat:
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 Jokainen rakennusprojekti on erilainen.

 Jokainen valmistunut rakennus on ainutlaatuinen.

 Paikka, jossa tuotanto tapahtuu, vaihtuu jokaisen uuden projektin kohdalla.

 Rakennusyrityksillä on tyypillisesti tuotantoa useassa eri sijainnissa, ts. on use-

ampi työmaa käynnissä.

 Työmaaorganisaatio saattaa pysyä muuttumattomana, mutta työmaan ulkopuo-

linen organisaatio, kuten suunnittelijat ja tavarantoimittajat, vaihtuvat projekteit-

tain. Työmaaorganisaatiolla on usein paljon päätösvaltaa esimerkiksi hankin-

noista sekä materiaalitoimituksista.

 Kullakin työmaalla työskentelee useita tavarantoimittajia sekä aliurakoitsijoita.

 Urakoitsijalla on harvoin päätösvaltaa käytettävistä rakennustuotteista.

Ominaisuudet täydentävät luvussa 2.4 esiteltyjä Vrijhoef & Koskelan (2000) tekemiä

huomioita rakennusalan toimitusketjuista. Ying et al. (2018, s. 1931) nostavat esille

eräänä tutkimuksensa avainlöytönä rakennusprojektien logistiikkaan osallistuvien eri yri-

tysten suuren määrän. Rakennusalalle tyypilliseen tapaan lukuisat urakoitsijat sekä ta-

varantoimittajat toimivat työmaalla oman intressinsä mukaisesti, eikä toimijoiden välillä

ole merkittävissä määrin koordinointia.

Kaupungistumisen megatrendin myötä rakennustyömaat siirtyvät yhä enemmän syrjäi-

siltä seuduilta suuriin kasvukeskuksiin vastatakseen kasvavan väestömäärän tarpeisiin.

Tämä trendi asettaa erityisiä haasteita tehokkaan ja onnistuneen materiaalivirran saa-

vuttamiseksi. Urbaanit kaupunkiympäristöt ovat tyypillisesti ruuhkaisia sekä käytettä-

vissä oleva tila rajallista. Tällaisissa ympäristöissä toimiminen on jatkuva haaste tehok-

kaalle logistiikan hallinnalle useissa rakennuskohteissa nykypäivänä. (Spillane et al.

2017, s. 407)

Tämän tutkimuksen viitekehyksessä keskitytään erityisesti ahtaissa kaupunkiympäris-

töissä sijaitsevien työmaiden logistiikan hallintaan. Spillane et al. (2017) mukaan valta-

osassa rakennustuotannon logistiikasta tehdyissä tutkimuksissa ei huomioida logistisia

strategioita, jotka soveltuvat käytettäväksi erityisesti ahtailla rakennustyömailla.
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2.3.2 Varastointi rakennustyömaalla

Rakennustyömaan varastoinnilla tarkoitetaan riittävän materiaalipuskurin ylläpitämistä

siten, että rakennusmateriaalia on tasaista tuotantoa varten työmaan käytössä jatku-

vasti.  Materiaalipuutteet vaikuttavat työn tuottavuuteen negatiivisesti (Thomas et al.

2005, s. 809). Materiaalipuskurin tarkoitus on vähentää rakentamisen muuttuvien olo-

suhteiden aiheuttamaa tuotannon epätasaisuutta. Toisaalta työmaalla sijaitsevat suuret

materiaalipuskurit aiheuttavat työmaan tukkeutumista, mikä vaikuttaa myös negatiivi-

sesti työn tuottavuuteen. Lisäksi materiaalipuskureiden pienentäminen on yksi JIT toi-

mitusten kulmakivistä. Näin ollen optimaalisen materiaalipuskurin löytäminen on jatkuva

johtamisen haaste. (Horman & Thomas 2005, s. 834)

Päätökseen varastoinnista työmaalla vaikuttavat muutkin tekijät, kuten kustannukset.

Suuret määrät varastoitua materiaalia työmaalla sitovat pääomaa, jota voisi hyödyntää

tehokkaammin (Said & El-Rayes 2011, s. 421). Varastointiin liittyy myös riskikustannuk-

sia, mikä tarkoittaa rakennustyömaan kontekstissa muun muassa materiaalien varasta-

miseen ja vaurioitumiseen liittyvät kustannukset (Farahani et al. 2011, s. 189). Lisäksi

varastointi voi aiheuttaa ylimääräisiä ja arvoa tuottamattomia työvoimakustannuksia

muun muassa tarpeettomista siirroista sekä materiaalin etsimisestä johtuen. Toisaalta

myös materiaalipuutteet aiheuttavat kustannuksia ja aikatauluviiveitä, joten optimaalisen

tasapainon etsiminen varastoinnin ja materiaalivirtojen ratkaisujen välillä on kriittinen te-

kijä kustannus  ja aikataulusäästöjen saavuttamisessa.

2.4 Rakennushankkeen logistiikan suunnittelu

Rakennushankkeen logistiikan suunnitteluun liittyvä päätöksenteko voidaan jakaa kol-

melle eri tasolle, jotka ovat konseptuaaliselta tasolta käytännön tasolle tultaessa strate-

ginen, taktinen ja operationaalinen taso. Strategisella tasolla tarkoitetaan yleisen tason

perusperiaatteita, jotka ohjaavat logistiikkaa älykkäämpään sekä ympäristöystävällisem-

pään suuntaan. Strategisen tason päätöksistä vastaavat useimmiten viranomaiset.

(Balm et al. 2018, s. 25) Tämän tutkimuksen viitekehyksessä taktinen sekä operatiivinen

taso ovat suuremmassa huomiossa, kuin strateginen taso. Strateginen taso määrittää

pelisäännöt, missä taktisen ja operatiivisen tason päätökset tehdään mahdollisimman

tehokkaasti koko projektin kannalta.

Taktisella tasolla tehdään projektitasolla logistiikan suunnitteluun liittyvät linjaukset. Lo-

gistiikkaa koordinoidaan noudatettavilla ohjeistuksilla sekä työkaluilla. Taktisella tasolla

projektissa sovellettavat logistiset periaatteet määritetään siten, että rakentaminen on
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mahdollisimman tehokasta. Lisäksi päätetään esimerkiksi logistiikkakeskusten tai logis-

tiikkakoordinaattorin käyttämisestä. Taktisen vaiheen suunnittelussa on tärkeää kommu-

nikoida kaikkien logistiikkaan liittyvien sidosryhmien kanssa, jotta kokonaisuudesta saa-

daan mahdollisimman tehokas. Operatiivisen tason päätöksenteko on käytännössä päi-

vittäisjohtamista. Tällä tasolla suunnitellaan esimerkiksi nostureiden käyttöä, varastoin-

tia, materiaalivirtoja sekä tulevia toimitusajankohtia. Operatiivisella tasolla varmistetaan,

että logistiikka toimii turvallisesti ja suunnitellusti. (Balm et al. 2018, s. 25)

Luvuissa 2.5.1 ja 2.5.2 esitellään perinteisimmät rakennushankkeen logistiikan suunnit-

telun kulmakivet, jotka ovat logistiikkasuunnitelma ja aluesuunnitelma. Logistiikkasuun-

nitelmassa esitetään päätökset sovellettavista logistisista periaatteista, ja aluesuunnitel-

massa esitetään työmaan layout. Pidemmälle vietyjä logistisia toimintamalleja esitellään

luvussa 2.7.

2.4.1 Logistiikkasuunnitelma

Logistiikkasuunnitelmaa nojautuu läheisesti aikatauluun, eri vaihtoehtojen taloudelli-

suustarkasteluihin sekä päätöksiin nosto- ja siirtokalustosta. Näiden pohjalta luodaan lo-

gistiikkasuunnitelma, jonka tärkeimmät osat ovat logistiikan kustannuslaskelmat, yhteen-

veto tehdyistä logistista ratkaisuista sekä eräkohtaiset toimitusaikataulut materiaaleille.

Logistiikkasuunnitelmassa tarkastellaan työmaata kokonaisuutena, jossa ylimääräinen

materiaalin käsittely ja siirtäminen pyritään minimoida samalla pyrkien kustannustehok-

kuuteen. Tyypillinen ongelma on, että materiaalien tieltä siirtämiset ynnä muu käsittely

tehdään työmaalla pääurakoitsijan resursseilla, vaikka hankinta kuuluisi aliurakoitsijalle.

(Pahkala et al. 1998, s. 678) Suorat kustannukset tällaisissa tapauksissa saadaan

useimmiten osoitettua vastuulliselle aliurakoitsijalle.

Logistiikkasuunnitelma tehdään tyypillisesti kahdessa vaiheessa, joista toinen palvelee

runkovaihetta ja toinen sisävalmistusvaihetta. Runkovaiheen yhteydessä arvioidaan, voi-

daanko kerrokseen nostaa rungon nostamisen aikana valmiiksi materiaaleja, jotka ovat

välittömästi käytössä sisävalmistuksen käynnistyessä. (Pahkala et al. 1998, s. 680) Eri-

tyisesti projektinjohtourakoinnissa haasteeksi voi osoittautua runkovaiheessa sisälle

nostettavien materiaalien aiheuttama hankintojen merkittävä aikaistuminen. Lisäksi ma-

teriaalien tilantarve voi aiheuttaa työmaan tukkeutumista rakennuksen sisällä sekä ma-

teriaalien vaurioitumisen riski työmaaolosuhteissa kasvaa mitä kauemmin materiaalia

varastoidaan työmaalla.
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2.4.2 Aluesuunnitelma

Työmaan aluesuunnittelu on tärkeä osa tuotannonsuunnittelua. Aluesuunnittelun tulok-

sena syntyy aluesuunnitelma, joka on jatkuvasti työmaan edetessä muokattava visuaa-

linen esitys työmaatoiminnoista. Aluesuunnitelma kuvaa kaikkien työmaatoimintojen si-

joittumisen työmaa-alueelle, joten on luontevaa laatia aluesuunnitelma vähintään maan-

rakennus-, runko- ja sisävalmistusvaiheisiin. Pienten työmaiden tapauksessa muutama

päivitys koko projektin ajalta voi hyvinkin riittää, mutta suurempien tai lähiympäristöltään

vaativampien hankkeiden on päivitettävä aluesuunnitelmaa tarpeen mukaan reilusti use-

amminkin. (Ratu C2 0299 2007, s. 1 2)

Aluesuunnitelmassa esitetään logistiikkaan keskeisesti liittyvät sisäiset sekä ulkoiset lo-

gistiikkajärjestelyt työmaa-aitoineen, kulkureitteineen, ajoportteineen, varastointialuei-

neen sekä nosto- ja siirtokalusteineen. Lisäksi siinä esitetään työmaatoimiston, sosiaali-

tilojen, pysäköinnin, työtilojen, työmaan sähkökeskusten sekä jätelavojen sijoittuminen

työmaa-alueelle. (Ratu C2 0299 s. 4) Työturvallisuuden kannalta aluesuunnitelmasta

olisi suositeltavaa ilmetä myös ensiapupisteiden, alkusammutuskaluston, hätäpoistu-

mis  sekä hyökkäysteiden sekä työmaan ulkopuolisen kokoontumispaikan sijainti. Ku-

vassa 7 on esitelty Ratu-kortin C2 0299 mukainen geneerinen malli aluesuunnitelmasta.
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Kuva 7. Geneerinen esimerkki työmaan aluesuunnitelmasta (Ratu C2 0299, s. 4)

Aluesuunnitelma perustuu useisiin asiakirjoihin ja tuotantosuunnitelmiin, kuten raken-

nussuunnitelmiin (ts. rakennuksen muotoon), asemapiirrokseen, yleisaikatauluun sekä

logistiikkasuunnitelmaan (Ratu C2 0299, s. 5). Tuotantosuunnitelmista yleisaikataulu,

sekä logistiikkasuunnitelma ovat suunnitelmia, jotka tulee yhteen sovittaa aluesuunnitel-

man kanssa. Karkealla tasolla voidaan todeta, että yleisaikataulu asettaa vaatimuksia

logistiikalle, joka puolestaan asettaa vaatimuksia työmaan aluesuunnittelulle.

Aluesuunnitelman suunnittelun lisäksi tärkeää on pystyä viestimään aluesuunnitelmalla

haluttu viesti työmaa-alueiden käytöstä työmaahenkilöstölle, jotta työmaa-alueen käyttö

ja työmaalogistiikka sekä materiaalivirrat olisivat mahdollisimman tehokkaita. Työmaalla

työskentelevien on tunnettava aluesuunnitelman sisältö, joten aluesuunnitelma on pidet-

tävä jatkuvasti ajan tasalla sekä vietävä sekä työmaalle että sosiaalitiloihin työntekijöiden

nähtäville.

Aluesuunnitteluun liittyy paljon kompleksisuutta sekä lukuisia muuttujia, mistä syystä tie-

tokoneavusteisia algoritmeja on käytetty aluesuunnittelussa jo 1980 luvun lopulta läh-

tien. Vaikka tutkimuksissa on etsitty ratkaisua tuotannon kannalta optimaalisen alue-

suunnitelman ongelmaan, tutkimustulokset eroavat toisistaan. Tehokkaalla tilankäytöllä

voi olla merkittävä vaikutus tuottavuuteen sekä työturvallisuuteen, millä on puolestaan
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suoria vaikutuksia projektin kustannuksiin sekä aikatauluun. (Sadeghpour & Andayesh

2015, s. 199)

2.5 Tuotantotavat ja logistiikka

Rakennusprojektissa sovellettava tuotantotapa asettaa erilaisia vaatimuksia logistiikan

hallinnalle. Perinteinen tapa ohjata rakennusprojektin tuotantoa on niin sanottu työntö-

ohjaus (engl. push driven management / push control), jossa suunnitellaan ja listataan

työvaiheet riippuvuuksineen, resursseineen ja kestoineen, minkä jälkeen määritetään

kriittisen polun menetelmällä (KPM) työvaiheiden alku- ja loppuajankohdat (Ghanem et

al. 2018, s. 994; Tommelein 1998, s. 280). Vaihtoehtoinen tapa ohjata tuotantoa on niin

sanottu imuohjaus (engl. pull driven management / pull control). Imuohjaus perustuu

tarpeeseen, joten esimerkiksi materiaalin sallitaan saapuvan tuotantoon vain, jos tuo-

tanto pystyy käsittelemään materiaalin välittömästi. Verrattuna työntöohjaukseen, jossa

tuotanto pakotetaan toteutettavaksi aikataulun mukaisesti, imuohjauksessa pyritään var-

mistamaan, että kaikki työn esteet on poistettu ennen työn aloittamista (Ghanem et al.

2018, s. 994). Työntö- ja imuohjausta työmaalogistiikan viitekehyksessä käsitellään tar-

kemmin luvuissa 2.6.1 ja 2.6.2.

Edellä mainitut tuotantotavat ovat konseptitasolla selkeät ja pääsääntöisesti hyvin ym-

märretyt, mutta soveltaminen käytäntöön rakennusalalla on vielä haasteellista (Ghanem

et al. 2018, s. 994). Huang & Kusiak (1998) mukaan imuohjattavat tuotantotavat ovat

pääsääntöisesti tarkoitettu suuren toistomäärän tuotantoympäristöihin sekä vaativat

merkittävää toimittajayhteistyötä. Luvussa 2.4.1 todettiin, että rakennusprojekteja kuvas-

tavat muun muassa jokaisen projektin erilaisuus (ts. toistoa on verrattain vähän) sekä

työskentelevien toimittajien ja aliurakoitsijoiden suuri määrä. Näin ollen puhdas imuoh-

jaus sellaisenaan on haastava sovittaa rakennustuotannon kontekstiin. Nykypäivänä ra-

kennusprojektin tuotantotavaksi käytännössä osoittautuukin usein yhdistelmä molempia

tuotantotapoja.

2.5.1 Työntöohjauksen työmaalogistiikka

Työntöohjauksessa materiaalitoimitukset tehdään varastoalueelta asennuspaikalle en-

nalta sovitun aikataulun mukaisesti huolimatta siitä, käytetäänkö materiaali välittömästi

vai ei. Toimintatapa saattaa aiheuttaa asennuspaikan tukkiutumista sekä muiden alu-

eella toimivien työryhmien työskentelyn estymisen, millä puolestaan on suora negatiivi-

nen vaikutus työn tuottavuuteen. Estyneen työryhmän vaihtoehdoiksi jää:
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 Työskennellä alentuneella työn tuottavuudella, jos asennuspaikka on vain osit-

tain tukkeutunut.

 Siirtää itse tai pyytää vastuullinen urakoitsija siirtämään materiaalit tieltä.

 Siirtyä toiselle asennuspaikalle, jos työskentely on täysin estynyt.

 Odottaa aloitusvalmiutta. (Ghanem et al. 2018, s. 995 997)

Kaikissa tapauksissa työn tuottavuus kärsii puutteellisen työmaalogistiikan takia. Työn-

töohjattu tuotanto voi myös onnistua logistiikan suhteen, mutta epäonnistumisen riski on

suhteellisen suuri, ja vaikutukset merkittävät. Ghanem et al. (2018) mukaan tuotannon

suunnittelun ja hallinnan perimmäinen tarkoitus on vähentää aikataulu- ja kustannusris-

kejä, joten vaihtoehtoiset toimintatavat, kuten JIT-toimitukset, ovat parempia työmaalo-

gistiikan hallinnan metodeja.

2.5.2 Imuohjauksen työmaalogistiikka

Imuohjatussa tuotannossa materiaalitoimitukset perustuvat ennalta sovitun aikataulun

sijasta työryhmän todelliseen tarpeeseen. Materiaalia toimitetaan työryhmän pyynnöstä

oikea määrä oikeaan paikkaan oikea-aikaisesti, jolloin asennuspaikat eivät tukkiudu ja

työn tuottavuus pysyy oletetulla tasolla. (Ghanem et al. 2018, s. 997) Käytännössä

imuohjatut materiaalitoimitukset voidaan toteuttaa myös siten, että työmaalla sallitaan

esimerkiksi viikon tarpeita vastaavan materiaalimäärän varastointi ennalta sovitussa va-

rastointipaikassa. Tällöin varmistutaan siitä, että materiaalien varastointi on hallittua,

eikä aiheuta esteitä muille työvaiheille. Lisää materiaalia voidaan vastaanottaa työmaalle

vain, jos aiemmat on käytetty.

Imuohjattu tuotanto vaatii aktiivista lyhyen aikavälin suunnittelua ja valvontaa onnistuak-

seen. Eräs jo laajalti omaksuttu työkalu imuohjaukseen on Last Planner menetelmä

(LPS), jossa viikkosuunnitelmaan hyväksytään ainoastaan tehtäviä, joiden aloitus edel-

lytykset ovat kunnossa. LPS perustuu rullaavaan suunnitteluun, jossa työvaiheiden aloi-

tusedellytykset varmistetaan 4 6 viikon aikajänteellä, mikä nostaa todennäköisyyttä, että

työvaiheet saadaan suoritettua suunnitellusti. LPS:n eduksi voidaan myös laskea yhteis-

työ eri työvaiheiden vastuuhenkilöiden välillä, kun viikkosuunnittelua tehdään yhdessä

keskustellen. (Koskela & Koskenvesa 2003, s. 14)

LPS on näin ollen myös työmaalogistiikan kannalta hyvä työkalu, kun aloitusedellytyksiä

varmistutaan ja materiaalivirtoja suunnitellaan. Kun tiedetään, että tietyssä asennuspai-
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kassa asennetaan esimerkiksi viiden viikon kuluttua väliseiniä, voidaan päätellä kipsile-

vytarpeen sijoittuvan joko neljännen viikon lopulle tai viidennen viikon alkuun kyseisessä

asennuspaikassa. Tämä tieto voidaan edelleen viedä eteenpäin esimerkiksi toimitusai-

katauluun, jolloin JIT toimitus onnistuu suuremmalla todennäköisyydellä. On huomat-

tava, että onnistuakseen LPS vaatii säännöllistä valvontaa, poikkeamien tunnistamista,

korjaavista toimenpiteistä sopimista sekä jokaisen vastuuhenkilön sitoutumista. Seppä-

nen et al. (2010, s. 53) mukaan LPS ja paikka-aikakaavio (LBMS) tukevat toisiaan, ja

yhdistettynä voivat muun muassa parantaa aikataulun pitävyyttä, lyhentää projektien

kestoa sekä parantaa työn tuottavuutta. LBMS on rakennusalalla tyypillisesti sovellettava

aikataulumuoto, joka perustuu KPM:ään.

Imuohjaus on yksi osa JIT periaatteiden kokonaisuutta. Konseptina JIT voidaan määri-

tellä monin eri tavoin. Pheng et al. (2011, s. 105) mukaan JIT on jatkuva prosessi, jossa

pyritään minimoimaan tarkasteltavan tuotantosysteemin osat, jotka vaikuttavat negatiivi-

sesti tuottavuuteen. Oikein toteutettuna JIT vähentää varastosaldoja, parantaa laatua,

vähentää virheitä, nopeuttaa tuotantoa ja läpimenoaikoja, parantaa asiakaspalvelutasoa

sekä parantaa kokonaisvaltaisesti työn tuottavuutta ja kannattavuutta.

Seitsemän JIT periaatetta ovat hukan vähentäminen, imuohjaus, tasainen ja jatkuva

työnkulku, kokonaisvaltainen laadunhallinta, ylimmän johdon sitouttaminen ja työnteki-

jöiden osallistaminen, toimittajasuhteiden ylläpito sekä jatkuva parantaminen (Pheng et

al. 2011). Tämän tutkimuksen ja erityisesti työmaalogistiikan näkökulmasta nostetaan

imuohjauksen lisäksi esille kaksi periaatetta: hukan vähentäminen sekä toimittajayhteis-

työ.

Hukan vähentäminen tarkoittaa muun muassa ylimääräisen varastoinnin, liikkeen,

odottamisen ja kuljetuksen sekä prosessoinnin vähentämistä (Pheng et al. 2011, s. 110).

Rakennustyömaan logistiikan kannalta tämä tarkoittaa käytännössä imuohjatun tuotan-

non mukaisia JIT-toimituksia, jolloin tarpeeton varastointi, odottaminen sekä kuljettami-

nen ja prosessointi vähenevät. Tarpeettoman liikkeen vähentämiseen voidaan vaikuttaa

paljolti layout suunnitelulla, jossa toiminnot ja kuljetusreitit suunnitellaan mahdollisim-

man tehokkaiksi materiaalivirtojen kannalta.

Toimittajayhteistyö on tärkeä osa onnistunutta logistiikkaprosessia. Aiemmin todettiin,

että suuri määrä toimittajia sekä toimittajien ja työmaan ristiriitaiset intressit toimitusten

suhteen asettavat suuria haasteita toimitusten koordinoinnille. JIT-toimitusten mukaisiin

tuottavuus- ja tehokkuushyötyihin pääseminen edellyttää luonnollisesti myös toimittajien

sitoutumisen tarveperusteisiin toimituksiin. Tämä edellyttää yhteisten toimitusperiaattei-

den sopimista toimittajien sekä työmaan välillä.
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2.6 Logistiset mallit rakennusalalla

Rakennusalan logistiikkaa sekä rakennusprojekteissa sovellettavia logistisia malleja on

tutkittu laajalti viime vuosina, koska logistiset haasteet sekä mahdolliset tehokkuudesta

saatavat hyödyt on tunnistettu. Esimerkiksi Dubois et al. (2019) tunnistivat ongelmaksi

logististen toimintojen jakautumisen useille toisistaan riippumattomalle toimijalle. Tässä

kompleksisessa systeemissä logistiset toiminnot aktivoivat useita resursseja sekä työ-

maan sisäpuolella (esimerkiksi nosturit ja hissit), että työmaan ulkopuolella (työmaalle

saapuvat kuormat), jolloin sovelletulla logistisella mallilla ja koordinoinnilla on keskeinen

merkitys toimitusketjun tehokkuuden saavuttamisessa. Tutkimus perustui kolmeen seit-

semän vuoden aikana tehtyyn tutkimusprojektiin Ruotsissa, joiden pohjalta tunnistettiin

kolme erilaista mallia järjestää rakennustyömaan logistiikka. Tunnistettujen mallien te-

hokkuutta arvioitiin työmaalogistiikan, koko toimitusketjun, koordinoinnin kustannusten

sekä resurssitehokkuuden näkökulmasta.

Luvuissa 2.7.1, 2.7.2 ja 2.7.3 esitellään Dubois et al. (2019) tunnistamat logistiset mallit.

Näistä ensimmäinen on keskittämätön logistiikkamalli, jossa kukin aliurakoitsija koordinoi

omaa toimitusketjuaan. Toinen ja kolmas malli ovat työmaakoordinoitu malli sekä toimi-

tusketju-koordinoitu malli, joissa molemmissa hyödynnetään erityisen logistiikkaurakoit-

sijan palveluita.

2.6.1 Keskittämätön logistiikkamalli

Keskittämättömässä logistiikkamallissa kukin urakoitsija vastaa omasta materiaalivirras-

taan, jolloin urakoitsijan työntekijät vaihtelevat materiaalin käsittelyn ja varsinaisen tuot-

tavan työn välillä. Työmaan ulkopuolisen logistiikan ja työmaalogistiikan välisen rajapin-

nan koordinointi sekä yhteistyö muiden toimittajien toimitusten kanssa on vähäistä. Jos

tuotannon aikataulu muuttuu, toimitusketju harvoin mukautuu muuttuneeseen tilantee-

seen. (Dubois et al. 2019, s. 628) Kuvassa 8 on esitetty keskittämättömän logistiikkamal-

lin periaate.
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Kuva 8. Keskittämätön logistiikkamalli (mukaillen Dubois et al. 2019, s. 628)

Keskittämättömässä mallissa tyypillisesti toimitetaan joko useita peräkkäisiä kuormia

täyttämään urakoitsijoiden kiireelliset materiaalitarpeet, tai kuormat toimitetaan mahdol-

lisimman täysinä kuormina paljousalennusten takia. Molemmissa tapauksissa työmaalo-

gistiikka häiriintyy. Peräkkäisten kuormien tapauksessa työmaalle voi muodostua jono

purkua odottavia ajoneuvoja, mikä aiheuttaa työmaa-alueen tukkiutumista. Täydet kuor-

mat sisältävät usein liian suuria määriä materiaalia, jotka puretaan työmaalle periaat-

työmaan tukkeutumisen lisäksi muun mu-

assa tarpeetonta pitkäaikaista varastointia sekä ylimääräisiä siirtoja, kun työmaaolosuh-

teet muuttuvat tai varastoidut materiaalit on siirrettävä pois tieltä. Lisäksi työmaavaras-

tointi altistaa varastoidun materiaalin vaurioitumiselle ja varastamiselle. (Dubois et al.

2019, s. 629)

Keskittämätöntä mallia voidaan pitää rakennusalalle perinteisenä tapana järjestää logis-

tiikka. Mallin heikosta koordinoinnista huolimatta aliurakoitsijoiden intressi on usein pitää

materiaalivirtojen hallinta itsellään, sillä se mahdollistaa katteiden lisäämisen rakennus-

materiaaleihin (Dubois et al. 2019, s. 629). Seppänen & Peltokorpi (2016) mainitsevat

artikkelissaan yhdeksi työn tuottavuuteen negatiivisesti vaikuttavaksi tekijäksi ammatti-

taitoisten työntekijöiden vastuulla olevat siirrot työmaalla. Keskittämättömässä mallissa

urakoitsijan työntekijät tyypillisesti vastaavat myös siirroista, mikä on suoraan pois tuot-

tavan työn tekemisestä.
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2.6.2 Työmaakoordinoitu malli

Työmaakoordinoidussa mallissa työmaan ulkopuolisen logistiikan ja työmaalogistiikan

välinen rajapinta sekä työmaalogistiikka on koordinoitu keskitetysti erityisen logistiik-

kaurakoitsijan toimesta. Toimitusten määrää sekä ajankohtaa koordinoidaan, jotta ma-

teriaalinkäsittely työmaalla pysyy tehokkaana. Työmaakoordinoidulla mallilla mahdollis-

tetaan myös JIT-toimitukset, joiden todettiin luvussa 2.6.2 muun muassa lyhentävän lä-

pimenoaikoja sekä lisäävän työn tuottavuutta. Logistiikkaurakoitsijan vastuulle voivat

kuulua muun muassa työmaan aluesuunnittelu sekä materiaalihaalausten koordinointi ja

toteuttaminen rajapinnalta asennuspaikalle. Ammattitaitoinen työvoima pysyy näin ollen

kiinni arvoa tuottavassa työssä. (Dubois et al. 2019, s. 628 629) Käytännössä logistiik-

kaurakoitsijalle voidaan myös vastuuttaa ainoastaan fyysiset materiaalihaalaukset pitäen

työmaalogistiikan koordinointi- ja suunnitteluvastuun pääurakoitsijan hallinnassa. Ku-

vassa 9 on esitetty työmaakoordinoidun mallin periaate.

Kuva 9. Työmaakoordinoitu logistiikkamalli (mukaillen Dubois et al. 2019, s. 630)

Työmaakoordinoitua mallia käytetään erityisesti kompleksisissa projekteissa, joissa työ-

maalla tilaa on käytettävissä vähän. Toimitukset ajoitetaan tietylle aikavälille, jolloin ma-

teriaali voidaan vastaanottaa työmaalla. Työmaalle saapunut materiaali toimitetaan pur-

kupaikalta suoraan asennuspaikalle, jolloin välivarastoinnin ja ylimääräisten siirtojen

tarve pienenee sekä työmaan siirtokaluston käyttöaste nousee. Työmaakoordinoitu malli

vaatii toimitusketjulta sopeutumista työmaan tarpeisiin, sillä toimituksia joudutaan teke-

mään vajain kuormin annetun aikavälin puitteissa. Toimituksia on usein myös tiuhemmin,

koska työmaavarastointia pyritään välttämään. (Dubois et al. 2019, s. 630)
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Aliurakoitsijan näkökulmasta työmaakoordinoidussa mallissa voidaan nähdä sekä etuja

että haittoja. Käyttämällä keskitettyä logistiikkaurakoitsijaa ammattitaitoiset työntekijät

voivat keskittyä tuottavaan työhön ilman materiaalisiirtojen ym. materiaalinkäsittelyn ai-

heuttamia keskeytyksiä. Lisäksi useat logistiikkaurakoitsijat mahdollistavat ilta- tai yöai-

kaiset haalaukset, jolloin häiriöt tuotannolle pienenevät. Varsinaisten työtuntien ulkopuo-

lella tehdyt haalaukset lisäksi mahdollistavat esimerkiksi työmaahissin korkeamman

käyttöasteen. Toisaalta työmaakoordinoitu malli vaatii urakoitsijalta yksityiskohtaisem-

paa työsuunnittelua, jotta tavarantoimittajat pystyvät vastaamaan työmaan asettamiin lo-

gistisiin vaatimuksiin toimitusajankohtien ja määrien suhteen. Lisäksi koetaan, että kus-

tannukset voivat nousta, sillä logistiikkaurakoitsijan tarjoamista palveluista joudutaan

maksamaan sekä perinteisen koordinoimattoman mallin mukaiset täydet kuormat ovat

edullisempia. (Dubois et al. 2019, s. 631)

2.6.3 Toimitusketju-koordinoitu malli

Toimitusketju-koordinoidussa mallissa koordinointi ulotetaan rajapinnan ja työmaalogis-

tiikan lisäksi myös toimitusketjun loppupäähän. Myös tässä mallissa hyödynnetään eril-

lisen logistiikkaurakoitsijan palveluita. Työmaakoordinoituun malliin verrattuna toimitus-

ketju-koordinoidussa mallissa etuna on työmaatoimitusten pienempi lukumäärä, koska

kuormia voidaan yhdistellä. Materiaali toimitetaan työmaan ulkopuolella sijaitsevasta ra-

kennusmateriaalien logistiikkakeskuksesta (engl. Construction consolidation centre,

CCC). Urakoitsija viestii materiaalitarpeensa logistiikkaurakoitsijalle määrineen, toivot-

tuine toimitusajankohtineen sekä asennuspaikkoineen, ja logistiikkaurakoitsija toimittaa

materiaalin sovitusti. (Dubois et al. 2019, s. 631) Kuvassa 10 on esitelty toimitusketju-

koordinoidun mallin periaate.
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Kuva 10. Toimitusketju-koordinoitu logistiikkamalli (mukaillen Dubois et al. 2019, s.
632)

Aliurakoitsijat vastaavat mallissa materiaalihankinnoistaan, mutta materiaalivirta on

koordinoitu läpi toimitusketjun. Työmaalogistiikan osalta toimintamalli on työmaakoordi-

noidun logistiikkamallin kanssa vastaavanlainen, mutta työmaatoimitusten vähäisempi

määrä sekä materiaalinkäsittelyn väheneminen työmaalla parantaa työmaan logistisia

olosuhteita. Logistiikkakeskukset voivat myös palvella useampia pääurakoitsijan työ-

maita, jolloin potentiaaliset hyödyt ovat helpommin realisoitavissa. (Dubois et al. 2019,

s. 632)

Toimitusketju-koordinoitu malli on haastava toteuttaa, koska se vaatii aiempaa laajem-

paa yhteistyötä sekä kommunikointia läpi toimitusketjun koordinoinnin mahdollista-

miseksi. Toimitusketjuun kuuluvat toimijat, kuten aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat, ovat

tottuneet itsenäisempään työskentelyyn, mistä johtuen osa toimijoista ei halua sopeutua

mallin toimintatapoihin. On kuitenkin huomattava, että työmaan ulkopuolinen logistiikka

vaikuttaa keskeisesti tehokkaaseen työmaalogistiikkaan, joka puolestaan johtaa laatu-,

kustannus-, ja aikatauluhyötyihin. (Dubois et al. 2019, s. 632)

Logistiikkakeskukset mahdollistavat myös materiaalipakettien setittämisen (engl. kitting),

missä samaan työvaiheeseen liittyvät materiaalit kerätään ja pakataan logistiikkakeskuk-

sessa yhteen settiin, jonka jälkeen setti toimitetaan asennuspaikalle (Dakhli & Lafhaj

2018, s. 3). Setitys mahdollistaa esimerkiksi asuntotuotannossa huonekohtaisten paket-

tien tekemisen, jolloin imuohjatun tuotannon mukaiset JIT-toimitukset onnistuvat tilaa

säästäen. Sullivan et al. (2010, s. 22) mukaan setitystä on kuitenkin haastavaa soveltaa

rakennusalan kontekstissa johtuen muun muassa rakennushankkeiden lyhyestä kes-

tosta, rakennuspaikan vaihtuvuudesta sekä seteissä tarvittavien materiaalien suuresta

määrästä ja settien kokoamiseen tarvittavasta ammattitaidosta. Useampia työmaita pal-

veleva keskitetty logistiikkakeskus sekä työntekijöiden koulutus voi kuitenkin pienentää

haasteita.

Siirryttäessä perinteisestä keskittämättömästä logistiikkamallista laajempaa koordinoin-

tia ja kommunikaatiota vaativiin malleihin, tarve digitaalisille työkaluille kasvaa. Digitali-

saatio parantaa kompleksisten logistiikkamallien tilannekuvan ylläpitoa ja tehostaa näin

ollen johtamista ja päätöksentekoa. Fadiya et al. (2015) mukaan digitaalisiin järjestelmiin

liittyviin investointeihin ladataan rakennusyrityksissä usein ylioptimistisia taloudellisia ta-

voitteita ja odotuksia, jolloin tavoitteiden saavuttamiseen saattaa kulua useita vuosia, ja

investointi voi olla vaikea perustella taloudellisesta näkökulmasta. Luvussa 2.7.4 esitel-

lään digitaalisia ratkaisuja, joilla tuetaan logististen mallien toteuttamista ja johtamista.
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2.6.4 Digitalisaatio osana logistisia malleja

Työmaakoordinoidussa ja toimitusketju-koordinoidussa mallissa työmaalle saapuvien

kuormien koordinointiin tarvitaan usein sähköinen tietojärjestelmä, jotta logistiikan suun-

nittelu ja johtaminen onnistuvat käytännössä (Dubois et al. 2019, s. 630). Koordinointi

tapahtuu esimerkiksi siten, että urakoitsija varaa sähköisestä kalenterista toimitusajan-

kohdan sekä purkupaikan, jonka pääurakoitsija hyväksyy. Yleensä varauksen yhtey-

dessä ilmoitetaan myös mahdollinen tarve purkukalustolle (esim. nosturi tai kurottaja)

sekä materiaalin lopullinen toimituspaikka työmaalla. Hyväksynnän jälkeen materiaali

voidaan toimittaa työmaalle sovitusti. Työmaalle saapuvat hyväksymättömät kuormat

voidaan käännyttää pois työmaalta.

Sähköinen kalenteri on usein minimivaatimus logistiikkaurakoitsijan käytölle. Kalenteri ei

ole suuri investointi, ja esimerkiksi internetistä löytyvät ilmaiset palvelut voivat riittää

koordinointiin työkaluksi. Sähköisen kalenterin tarjoaminen kuuluu useasti myös logis-

tiikkaurakoitsijan palveluihin. Koordinoinnin kannalta tärkeintä on saada urakoitsijat si-

toutumaan kalenterin käyttöön, jotta riittävän tarkkaa ja reaaliaikaista dataa materiaali-

toimituksista on jatkuvasti käytettävissä.

Myös tietomallia (BIM) voidaan hyödyntää rakennusprojektien logistiikan hallinnassa.

Whitlock et al. (2018) mukaan logistiikan kannalta yksi tietomallinnuksen keskeinen so-

vellus on 3D-aluesuunnitelma, jonka avulla työmaan kompleksinen logistinen strategia

voidaan viestiä selkeästi. 3D-aluesuunnitelmaan voidaan rakenteiden lisäksi mallintaa

nostimet, nosturit, varastointialueet ja muut relevantit logistiset resurssit helposti ymmär-

rettävään muotoon. 3D-aluesuunnitelmalla voi tehostaa ahtaiden alueiden tilankäyttöä ja

välttää logistisia pullonkauloja. 3D-tietomalliin voidaan lisätä aikaulottuvuus, jolloin pu-

hutaan 4D-tietomallista. Aikataulun lisääminen tietomalliin mahdollistaa työmaalla tehtä-

vien tilapäisten logistiikkaratkaisujen paremman koordinoinnin muuttuvassa työmaaym-

päristössä, joten jatkuvasti muuttuviin logistisiin vaatimuksiin pystytään reagoimaan pa-

remmin ennakkoon.

Whitlock et al. (2018, s. 51 52) mukaan tietomallintamisen hyötyjä työmaalogistiikan hal-

linnalle ovat muun muassa:

 Logistinen suunnitelma on helpompi ymmärtää, koska 3D-mallissa voidaan esit-

tää enemmän informaatiota visuaalisesti. Myös mahdollisten ongelmien ja haas-

teiden tunnistaminen on helpompaa.

 Aluesuunnittelu on laadukkaampaa, koska käynnissä olevien rakennustöiden ja

työmaalogistiikan väliset ristiriidat voidaan havaita jo ennen niiden tapahtumista

työmaalla.
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 Logistiikan suunnittelu on tehokkaampaa, koska useita logistisia suunnitelmia

voidaan testata nopeasti. Parhaimman ratkaisun tunnistaminen vähentää logisti-

seen suunnitteluun käytettyä aikaa.

 Työturvallisuus paranee, koska mahdolliset riskipaikat tunnistetaan paremmin

3D-mallista.

Esteinä tietomallin soveltamiselle logistiikan hallinnassa ovat muun muassa työmaahen-

kilöstön vähäinen halukkuus käyttää tietomallia työmaan logistiikan koordinointiin, mikä

johtuu muun muassa tietomallin käyttökoulutukseen liittyvistä puutteista työmaahenki-

löstön keskuudessa. Lisäksi, koska tietomallin pääasiallinen käyttötarkoitus on alun perin

ollut suunnittelunohjaus, on tietomallin hyödyntäminen työmaatuotannossa jäänyt mar-

ginaaliselle tasolle. Myös logistiikkaurakoitsijan heikko osallistaminen logistiikkasuunnit-

teluun asettaa haasteita tietomalliperusteisen aluesuunnittelun laajamittaisemmalle

omaksumiselle. (Whitlock et al. 2018, s. 52 53)

Tietomallia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi setittämisessä. Tietomallin objekteille

syötetään suunnitteluvaiheessa tietoa esimerkiksi mitoista sekä käytettävistä materiaa-

leista, joten tietomallissa käytettävät objektit eivät ole pelkästään kiinteitä kolmiulotteisia

kuvia, vaan sisältävät runsaasti dataa (Dakhli & Lafhaj 2018, s. 1). Objektien informaa-

tiosisältöä voidaan rikastuttaa siten, että objekteille saadaan esimerkiksi paikkatieto ra-

kennuksessa määritettyä. Tämän jälkeen huonekohtaisten määräluetteloiden tuominen

tietomallista onnistuu automaattisesti ja käsin tehtävän työn määrä vähenee. Määräluet-

teloiden avulla eri työvaiheisiin soveltuvia settejä voidaan valmistaa ja toimittaa JIT-pe-

riaatteiden mukaisesti oikeaan huoneeseen. Tietomallin tehokas hyödyntäminen setityk-

sessä vaatii sovitun ohjeistuksen mukaisen ja virheettömän tietomallin.

2.6.5 Yhteenveto logistiikkamalleista

Tämän tutkimuksen rajausten puitteissa relevanteimmat logistiikkamallit ovat työmaa-

koordinoitu malli (luku 2.7.2) ja toimitusketju-koordinoitu malli (luku 2.7.3). Tutkimuk-

sessa keskitytään pääosin laajoihin ja/tai kompleksisiin hankkeisiin ahtaassa kaupun-

kiympäristössä, joihin keskittämätön logistiikkamalli (luku 2.7.1) ei lähtökohtaisesti so-

vellu. Logistiikkaurakoitsijan hyödyntäminen on jo jossain määrin vakiinnuttamassa ase-

maansa sekä käytännössä että tutkimuksessa potentiaalisten tuottavuus- ja kustannus-

hyötyjen takia (esim. Ala-Risku & Kärkkäinen 2006; Ekeskär & Rudberg 2016; Sundquist

et al. 2017). Sen sijaan logistiikkakeskusten käytöstä ei ole joitakin pilotteja lukuun otta-

matta vielä laajalti kokemusta (esim. Lundesjo 2011).
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Taulukkoon 1 on koottu havaittuja mahdollisuuksia ja esteitä, jotka liittyvät työmaakoor-

dinoidun mallin mukaiseen logistiikkaurakoitsijan käyttämiseen rakennusprojektissa. Te-

kijät on jaettu strategisiin, taloudellisiin sekä operatiivisiin kategorioihin.

Yhteenveto työmaakoordinoidun mallin käyttämiseen liittyvistä ja mahdollisuuksista sekä
esteistä jaoteltuna strategisiin, taloudellisiin sekä operatiivisiin tekijöihin.

Mahdollisuudet / Hyödyt Esteet / Haitat

St
ra

te
gi

se
t t

ek
ijä

t

Urakoitsijoilla mahdollisuus keskittyä omaan
ydinliiketoimintaan [1, 2]

Mahdollisuus hyödyntää logistiikkaurakoitsi-
jan ammattitaitoa ja standardoituja ratkaisuja
[1, 2]

Työmaalogistiikan ja toimitusketjun välisen
rajapinnan vakiinnuttaminen [1]

Välttämätön suurissa ja urbaaneissa raken-
nusprojekteissa, joissa vähän tilaa [1, 2]

Vähemmän häiriötä ulkopuolisille [1]

Parempi joustavuus muutoksille toimitusket-
jussa [1]

Huoli kontrollin menetyksestä ja oman yrityk-
sen kykenevyydestä [1]

Työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden suhtautu-
minen uuteen toimintatapaan [1, 2]

Logistiikkaurakoitsijan käytöstä on sovittava
aikaisessa vaiheessa tuotannon suunnittelua
[1]

Kokemuksen puute [1]

Vaatii toimitusketjulta sopeutumista (esim.
pienemmät ja useammat toimitukset), jotta
työmaalogistiikka tehostuu [2]

Hankintatoimi ei ole linjassa työmaatoiminto-
jen kanssa [1]

Ta
lo

ud
el

lis
et

 te
ki

jä
t Halvemmat työvoimakustannukset [1]

Resurssien (esim. hissi) suurempi käyttöaste
[1, 2]

Vähemmän materiaaleihin sidottua pääomaa
[1]

Vähemmän materiaalihukkaa [2]

Pelko epärealistisesta kulurakenteesta [1, 2]

Koordinoinnin kustannukset korkeammat,
kuin epäkeskitetyssä mallissa, logistiikkaura-
koitsijan palvelut lisäävät kustannuksia [2]

Oman yrityksen sisäisiä logistisia kustannuk-
sia ei tunneta [1]

Urakoitsijoiden halu vastata omista materiaa-
leistaan, osaoptimointi [2]

O
pe

ra
tii

vi
se

t t
ek

ijä
t

Operatiivinen toiminta työmaalla tehokkaam-
paa ja aikataulussa pysytään paremmin [1, 2]

Parempi toimitusvarmuus sekä lyhyemmät
toimitusajat [1]

JIT-toimitukset [2]

Pienemmät varastot [1]

Parempi työympäristö [1]

Mahdollisuus tehdä materiaalitoimitukset nor-
maalien työaikojen ulkopuolella, jolloin häiriöt
tuotannolle ovat mahdollisimman vähäiset
sekä logististen resurssien käyttöaste kasvaa
[1, 2]

Vaatii urakoitsijalta tarkempaa suunnittelua,
jotta materiaalintoimittajat voivat sopeutua
työmaan logistisiin vaatimuksiin [2]

Vaatii totuttua enemmän koordinointia eri toi-
mijoiden välillä [1, 2]

Luottamuksen puute logistiikkaurakoitsijan
ammattitaitoon [1]

Logistiikkaurakoitsijan kykenemättömyys hoi-
taa erikoistoimituksia sekä toimia kiireelli-

Heikon palvelutason sekä materiaalivirtojen
häiriöihin liittyvät riskit [1]

Logistiikkaurakoitsijalla vähän vaikutusvaltaa
urakoitsijoihin, jotka laiminlöivät logistiikkaoh-
jeita [1]

[1] Ekeskär & Rudberg (2016)
[2] Dubois et al. (2019)
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Taulukkoon 2 on koottu vastaavasti toimitusketju-koordinoidun logistiikkamallin mukai-

sen logistiikkakeskuksen käyttämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja esteitä. Toimitusketju-

koordinoidussa mallissa koordinointi viedään vielä työmaakoordinoitua mallia pidem-

mälle, jolloin potentiaaliset hyödyt sekä esteet ovat merkittävyydeltään suurempia.

Yhteenveto toimitusketju-koordinoidun mallin käyttämiseen liittyvistä mahdollisuuksista sekä
esteistä jaoteltuna strategisiin, taloudellisiin sekä operatiivisiin tekijöihin.

Mahdollisuudet / Hyödyt Esteet / Haitat

St
ra

te
gi

se
t t

ek
ijä

t

Toimitusten lukumäärä pienenee, mikä vä-
hentää liikenteen päästöjä sekä työmaan ja
liikenteen tukkeutumista urbaaneissa ympä-
ristöissä [2, 3]

Pienten tai vajaiden toimitusten lukumäärä
pienenee kuormia yhdistelemällä [3]

Mahdollistaa käänteisen logistiikan, jossa
jätteet, ylijäämämateriaalit sekä tarpeettomat
välineet kulkeutuvat paluukuormissa pois
työmaalta [3]

Voi olla välttämätön ahtailla työmailla tai alu-
eilla, joissa liikenne on ruuhkautunutta ja si-
sään tulevalla liikenteellä on epäsuotuisat lo-
gistiset olosuhteet [3]

Mahdollistaa laadullisesti, aikataulullisesti
sekä kustannuksellisesti laadukkaan projek-
tin, jos yhteistyöhön eri toimijoiden kesken
sitoudutaan [2]

Haastava sopeutua uuteen toimintatapaan it-
senäiseen työskentelyyn tottuneilla urakoitsi-
joilla ja tavarantoimittajilla [2]

Yksittäisen urakoitsijan näkökulmasta ristirii-
dassa projektiluontoisen työn kanssa, joten
toimintatapaan ei haluta sitoutua [2]

Vähentää yksittäisen urakoitsijan jousta-
vuutta sekä mahdollisuutta itsenäiseen pää-
töksentekoon [2]

Ta
lo

ud
el

lis
et

 te
ki

jä
t

Mahdollistaa merkittäviä kustannussäästöjä
oikein toteutettuna [2, 3]

Vähemmän materiaalihukkaa [3]

Vaatii usean työmaan, jotta logistiikkakeskuk-
sen käyttäminen olisi kannattavaa [2, 3]

Kustannussäästöt vaikuttavat toimitusketjun
toimijoihin eri tavoin, joten hyötyjen ja kustan-
nusten jakautuminen on epätasaista [3]

Logistiikkakeskuksen perustamis  ja sulke-
miskustannukset ovat suuret, joten vaatii pit-
käaikaista sitoutumista [3]

Riski materiaalin kahteen kertaan käsitte-
lystä, koska valmistajat ja tavarantoimittajien
pakkaamat materiaalit voidaan joutua purka-
maan, jotta työmaalle meneviä kuormia voi-
daan yhdistellä [2]

O
pe

ra
tii

vi
se

t t
ek

ijä
t Materiaalin käsittely työmaalla vähenee ja

tuottavaan työhön jää enemmän aikaa [3]

Materiaalipuutteet vähenevät, mikä vaikuttaa
positiivisesti aikataulussa pysymiseen sekä
tuottavuuteen [3]

Parempi työympäristö ja työturvallisuus [3]

Parempi toimitusvarmuus sekä lyhemmät
toimitusajat, koska materiaalintoimittajat toi-
mittavat työmaan sijasta logistiikkakeskuk-
seen [3]

Mahdollistaa setityksen [2]

Vaatii lisäksi logistiikkaurakoitsijan, joka koor-
dinoi työmaan ja logistiikkakeskuksen raja-
pintaa, jotta potentiaaliset tuottavuushyödyt
saavutetaan [3]

Haastava toteuttaa ja vaatii totuttua enem-
män koordinointia läpi toimitusketjun ja eri
toimitusketjujen välillä [2]

[2] Dubois et al. (2019)
[3] Lundesjo (2011)
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Myös toimitusketju-koordinoidussa mallissa hyödynnetään logistiikkaurakoitsijan palve-

luita, joten taulukon 2 mukaiset mahdollisuudet ja esteet täydentävät taulukon 1 mukaisia

tekijöitä tapauksissa, joissa yhteistyö ulotetaan toimitusketjuun saakka logistiikkakeskus-

ten avulla. Esimerkiksi taulukon 1 mukainen parantunut mahdollisuus keskittyä ydinliike-

toimintaan pätee myös logistiikkakeskusta käytettäessä.

2.7 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Kirjallisuuskatsauksessa lähdettiin liikkeelle yleiseltä tasolta prosessiteoriasta ja edettiin

toimitusketjujen sekä logistiikan teorian kautta erityisesti rakennusalalla sovellettaviin lo-

gistisiin malleihin. Yrityksen arvoa tuottavan liiketoiminnan voidaan katsoa koostuvan lu-

kuisista prosesseista, joista tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti keskityttiin rakennus-

tuotannon logistiikkaprosessiin. Prosessinhallintaa vaikeuttavia prosessien ominaisuuk-

sia ovat muun muassa variaatio sekä kompleksisuus. Variaatiota voidaan hallita riittävin

puskurein, kuten varastoin, ja kompleksisuutta yksinkertaistamalla prosessia sekä pyrki-

mällä eroon prosessin arvoa tuottamattomista osista. Prosessin kehittämisen kannalta

olennaista on pystyä mittaamaan prosessista sopiva yhdistelmä ajallisia, rahallisia sekä

operatiivisia parametreja. Mitatut parametrit ohjaavat prosessikehitystä oikeaan suun-

taan. Projektiliiketoiminnassa prosessikehitys keskittyy uusien metodologioiden oppimi-

seen, parhaiden käytäntöjen määrittämiseen sekä oppien siirtämiseen projektilta toiselle.

Logistiikka ja toimitusketju tarkoittavat käsitteinä likimain samaa. Logistiikka käsittää

usein esimerkiksi yhden yksittäisen yrityksen materiaalivirtoja, kun taas toimitusketju

koostuu useamman yrityksen muodostamasta kokonaisuudesta. Toimitusketjun hallinta

pyrkii tämän kokonaisuuden optimointiin ja asiakasarvon maksimointiin, ja logistiikan hal-

linta puolestaan keskittyy pääsääntöisesti yksittäisen yrityksen materiaalivirtojen tehok-

kaaseen hallintaan. Viime vuosikymmenten aikana tapahtuneen logistiikan hallinnan ke-

hittymisen myötä toimintamallit, kuten JIT, ovat tehostaneet tuotantoprosessia ja pienen-

täneet varastokokoja etenkin tehdastuotannossa. Rakennusala on viime vuosia lukuun

ottamatta ollut hidas omaksumaan uusia toimintamalleja johtuen muun muassa alalle

ominaisesta projektiluontoisuudesta, paikkasidonnaisuudesta sekä alan pirstaleisuu-

desta. Rakennustuotanto eroaa tehdastuotannosta merkittävästi, mistä johtuen tehdas-

tuotannon logistisia toimintamalleja ei voida suoraan soveltaa rakennustuotannossa.

Logistiikan suunnittelun tärkeimmät tuotokset ovat logistiikkasuunnitelma sekä alue-

suunnitelmat. Logistiikkasuunnitelmaan kirjataan päätökset käytettävistä logistista re-

sursseista, kuvataan logistiset ratkaisut sekä luodaan eräkohtaiset toimitusaikataulut.

Logistiikkasuunnitelmassa voidaan myös esimerkiksi tehdä päätökset rungon yhtey-

dessä sisälle nostettavista materiaalikokonaisuuksista. Aluesuunnitelmassa logistiikan
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kannalta keskeisimmät suunniteltavat asiat ovat työmaalle saapuvien ajoneuvojen kul-

kureitit, materiaalien purkupaikat ja haalausreitit, mahdolliset varastointialueet sekä käy-

tettävä nostokalusto. Rakennustyömaan logistiikka koostuu työmaan ulkopuolisesta lo-

gistiikasta sekä työmaalogistiikasta. Suurten kaupunkikeskusten ahtaat tontit asettavat

rajoitteita käytettävissä oleville varastointialueille rakennuksen ulkopuolella. Tästä joh-

tuen työmaan aluesuunnittelun painopistettä on siirrettävä työmaalogistiikan ja erityisesti

sisälogistiikan suuntaan. Hyvin toteutetulla aluesuunnittelulla voi olla merkittäviä positii-

visia vaikutuksia projektin kustannuksiin ja aikatauluun.

Työmaan soveltama tuotantotapa vaikuttaa keskeisesti logistiikan hallintaan. Tuotanto-

tavat voidaan jakaa karkeasti työntö  ja imuohjaukseen. Rakennusalalle tyypillisessä

työntöohjauksessa työvaiheet asetetaan suoritusjärjestykseen ja aikataulutetaan perus-

tuen määräluetteloon sekä keskimääräisiin työsaavutuksiin. Aikataulutetut työvaiheet

sekä työvaiheiden materiaalitoimitukset toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti, mikä

voi aiheuttaa asennuspaikkojen ja työmaan varastointialueiden tukkiutumista, jos tuotan-

toaikatauluun tulee muutoksia. Imuohjatussa tuotannossa varmistetaan ennakkoon tule-

vien työvaiheiden aloitusedellytykset, minkä perusteella materiaalitoimitukset tilataan

työmaalle JIT periaatteiden mukaisesti. Materiaalitoimitukset perustuvat todelliseen tar-

peeseen, ja varastointi sekä tukkiutuminen työmaalla vähenee, koska toimitettu materi-

aali käytetään välittömästi. Imuohjaus vaatii työntöohjausta enemmän ennakkosuunnit-

telua sekä valvontaa onnistuakseen. Imuohjauksessa keskeistä on myös tiivis toimitta-

jayhteistyö, sillä materiaalitoimittajien on sitouduttava sopeutumaan tuotantoaikataulun

muutoksiin sekä tarveperusteisiin toimituksiin.

Kirjallisuuskatsauksen viimeisessä osassa perehdyttiin rakennustuotannossa sovelletta-

viin logistisiin malleihin, joita ovat keskittämätön malli, työmaakoordinoitu malli sekä toi-

mitusketju-koordinoitu malli. Keskittämättömässä mallissa jokainen työmaalla toimiva

urakoitsija vastaa omista materiaalivirroistaan. Työmaakoordinoidussa mallissa työmaa-

logistiikka on keskitetty logistiikkaurakoitsijalle. Toimitusketju-koordinoidussa mallissa

sovelletaan logistiikkaurakoitsijan lisäksi logistiikkakeskuksia. Tarkempi yhteenveto lo-

gistisista malleista on luvussa 2.7.5.
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3. TAPAUSTUTKIMUS

Tapaustutkimuksen kohteiksi valittiin kolme työmaata, jotka ovat pääkaupunkiseudulla

sijaitsevat Wood City Toimiston työmaa Jätkäsaaressa, Siltasairaalan työmaa Meilah-

dessa sekä Pohjola-talon hybridikorttelin työmaa Munkkivuoressa. Kohteista kaksi en-

simmäistä ovat kohdeyrityksen toimitilarakentamisen projekteja, jotka edustavat yrityk-

sen kärkeä toimitilahankkeiden logistiikan suunnittelussa ja hallinnassa. Kolmas kohde

on asuntorakentamisen liiketoiminta-alueeseen kuuluva projekti, jonka arvioitiin olevan

sopivin edustamaan kohdeyrityksen asuntorakentamisen logistiikkaa. Kohdetyömaat on

esitelty tarkemmin tapausten yhteydessä luvuissa 3.3, 3.4 ja 3.5.

Kohteet edustavat tutkimuksen rajausten ja tavoitteiden mukaisesti laajoja ja kompleksi-

sia hankkeita, jotka joutuvat toimimaan ahtaissa kaupunkiympäristöissä. Nykytila-ana-

lyysin näkökulmasta pyrittiin valikoimaan mahdollisimman erilaisia ja logistisesti edisty-

neimpiä projekteja, jotta saavutetaan realistinen kuvaus logistiikan hallinnan käytän-

nöistä työmailla, ja saadaan kartoitettua parhaat logistiset toimintamallit kohdeyrityk-

sessä.

Luvussa 3.1 esitellään tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä, jonka jälkeen luvussa 3.2

kuvataan tapaustutkimuksen suoritus. Luvut 3.3, 3.4 ja 3.5 sisältävät tapaukset, ja lu-

vussa 3.6 on tapausten analysointi.

3.1 Tapaustutkimus tutkimusmenetelmänä

Tapaustutkimus on tutkimusstrategia tai lähestymistapa, jonka keskiössä ovat tapauk-

set. Tapauksia voivat olla monet erilaiset asiat, kuten esimerkiksi organisaatiossa toteu-

tettavat projektit, erilaiset tapahtumaketjut tai jokin ilmiö, kuten johtaminen tai työssä op-

piminen. Keskeistä on, että tapauksen pystyy rajaamaan irti kontekstistaan riittävän sel-

keästi. Tutkittavien tapausten määrittely, analysointi ja ratkaiseminen ovat pääsääntöi-

sesti tapaustutkimuksen tavoitteena. Tarkasteltavia tapauksia voi olla yksi tai useampia,

ja tapausten valinta, rajaus ja perusteltavuus ovat kriittisessä roolissa tutkimuksen ta-

voitteiden saavuttamisessa. Tapaustutkimus on hyvä valinta lähestymistavaksi, jos

- - -kysymykset ovat tutkimuksessa keskeisellä sijalla, tutkijalla on

vähän kontrollia siihen, mitä tapahtuu ja tutkimuskohde on jokin ajankohtainen ilmiö.

(Eriksson & Koistinen 2014, s. 4 6)
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Tapaustutkimuksessa voidaan käyttää rinnakkain useita eri aineistolähteitä. Tyypillisiä

aineistolähteitä ovat haastattelut, media-aineistot, tilastot, havainnointi ja osallistuva ha-

vainnointi sekä erilaiset dokumentit, kokouspöytäkirjat, muistiinpanot ja päiväkirjat. Usei-

den aineistojen hyödyntäminen mahdollistaa tarkemman kuvauksen muodostamista tut-

kittavasta tapauksesta, ja tutkimuksen lopputulos on luotettavampi. Tapaustutkimuksen

prosessissa oleellista on tutkijan itsensä paneutuminen aineiston keruuseen, mikä vie

runsaasti aikaa, mutta tuo esiin tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa. Esimerkiksi hiljaisen

eli sanomattoman tiedon paljastaminen vaatii pitkäaikaista läsnäoloa ja osallistumista

tutkittavassa tapauksessa. (Eriksson & Koistinen 2014, s. 30 31)

Tapausten vertailu on eräs keskeinen lähestymistapa tapaustutkimuksissa. Yhteen ta-

paukseen syvällisen perehtymisen sijasta tutkimus voi kohdistua useampiin tapauksiin,

jolloin vertailun avulla voidaan huomata sellaisia tutkimuskysymyksiä, jotka jäisivät muu-

toin huomaamatta. Vertailevassa otteessa tulee käytettävän aineiston ohella huomioida

tapausten lukumäärä, tapauksia yhdistävät käsitteet, ilmiöiden tapahtumayhteydet sekä

analysoinnin tasot ja kehykset. Vertaileva tapaustutkimus toimii hyvin, kun tapauksia on

suhteellisen vähän, ja jo muutamalla tapauksella on mahdollista päästä tutuksi tarkas-

teltavan asian kanssa. (Kurunmäki 2007, s. 74 77)

Tapaustutkimuksen edetessä on valittava, mitkä aineistohavainnot ovat relevantteja ja

mitkä eivät. Valinnat perustuvat aineiston analyysia ohjaaviin alustaviin kehyksiin. Ke-

hykset usein kehittyvät ja muuttuvat tutkimuksen edetessä deduktiivisesti eli tarkentuvat

laajoista kehyksistä yhä tarkempiin. Ajatus soveltuu laadulliselle tutkimukselle, koska tut-

kimuksen alkuvaiheessa ei ole tarkoituksen mukaista sitoa tutkimusta liian tarkkoihin en-

nalta asetettuihin rajoihin. Analyyttinen kehikko laadullisessa tutkimuksessa voi näin ol-

len olla hyvinkin löyhä. Kerätyn aineiston annetaan tuoda esiin olennaisen tiedon sekä

tavan, jolla tietoa analysoidaan. (Kurunmäki 2007, s. 86 88)

3.2 Tapaustutkimuksen suoritus

Yksittäisten tapausten tavoitteena oli kuvata ja raportoida kohdetyömaan tuotantomalli,

logistinen malli, logistiikkaprosessi sekä logistiset suunnitelmat. Tapauksia vertailemalla

pyrittiin löytämään ja kartoittamaan työmaiden parhaita toimintatapoja, työmaiden välisiä

eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä sekä muita työmaalogistiikan kannalta relevantteja

ja huomionarvoisia seikkoja. Aineistohavaintoja kerättiin suhteellisen laaja analyysike-

hikko taustalla, jotta tapauksista saadaan mahdollisimman kattava sekä totuudenmukai-

nen kuva. Aineistohavaintoja karsittiin tapaustutkimusten edetessä, jotta kokonaisuus

pysyisi selkeänä ja tutkimuksen tavoitteet huomioiden sopivan kokoisena.
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Tutkimuksen aineistonkeruussa käytettiin useita rinnakkaisia aineistolähteitä. Pääasial-

lisesti jokainen tapaustutkimus nojautuu hankkeen tuotannollisen avainhenkilön teema-

haastatteluun, jonka avulla tuotantomalli, logistinen malli sekä logistiikkaprosessi pyri-

tään kuvaamaan. Näin ollen haastatteluja suoritettiin yhteensä 3 kappaletta ja haastat-

teluaineistoa kertyi yhteensä 5 tuntia ja 17 minuuttia. Haastateltavia haastateltiin kertaal-

leen, ja kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluja. Liitteen 1 mukainen teemahaastat-

telurunko jaettiin viiteen teemaan, jotka olivat:

 Yleiskuvaus projektista ja tuotantomallista.

 Kuvaus sovellettavasta logistiikkamallista.

 Logistiikkaprosessi.

 Muut aiheet (esim. digitalisaatio osana logistiikkaa).

 Vapaa sana.

Aineistonkeruussa käytettiin myös työmaiden logistisia suunnitelmia, pöytäkirjoja sekä

muita sisäisiä dokumentteja. Myös havainnointia pyrittiin hyödyntämään mahdollisim-

man paljon, mutta rajallisen ajan takia työmailla ei voitu olla läsnä riittävän kauan, jotta

havainnoinnilla olisi saatu merkittävästi aineistoa. Ensimmäisen tapaustutkimuksen

osalta havainnointia pystyttiin kuitenkin hyödyntämään kahta jälkimmäistä tapausta mer-

kittävästi laajemmin, koska tutkija oli osa työmaan päivittäistä toimintaa. Osallistumalla

työmaan päivittäiseen toimintaan tutkija sai myös näkemystä aineistonkeruun sekä ana-

lyysin tekemiseen. Tapaustutkimuksen yhteydessä kerättiin tutkimusaineistoksi yh-

teensä 18 dokumenttia, joihin kuului muun muassa aikatauluja, aluesuunnitelmia, logis-

tiikkasuunnitelmia sekä hankkeen esittelyaineistoja.

3.3 Tapaus 1  Wood City Toimisto

Wood City on kohdeyrityksen ja Stora Enson kehittämä puukorttelihanke Helsingin Jät-

käsaaressa. Wood City on poikkeuksellinen hanke, jossa yhdistyvät design, kestävä ke-

hitys, urbaani yhteisöllisyys sekä hyvät liikenneyhteydet. Poikkeuksellisen hankkeesta

tekee myös rakennuksissa puurungossa sekä julkisivuissa käytettävät puumateriaalit,

mikä toimii esimerkkinä puun soveltuvuudesta monipuolisiin käyttötarkoituksiin. (SRV

2019a)

Hanke koostuu ensimmäisessä vaiheessa rakennettavista kahdesta puukerrostalosta,

toisessa vaiheessa rakennettavista puutoimistosta sekä betonirunkoisesta parkkihal-

lista. Kolmannessa ja hankkeen viimeisessä vaiheessa rakennetaan puuhotelli. Jo val-

mistuneet puukerrostalot käynnistyivät vuoden 2015 loppupuolella. Tällä hetkellä työn
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alla on hankkeen toinen vaihe eli puutoimisto sekä parkkihalli. Puutoimiston työt alkoivat

kesällä 2018 ja arvioitu valmistumisaika on vuoden 2020 syksyllä. Koko korttelin on

määrä valmistua vaiheittain vuoden 2021 loppuun mennessä. (SRV 2019a)

Kuva 11. Wood City puukorttelin havainnekuva. Kuvassa etualalla oikealla raken-
teilla oleva toimistorakennus ja vasemmalla tuleva hotellirakennus. Takana ovat

jo valmistuneet puukerrostalot. (SRV 2019a)

Tapaustutkimus Wood City Toimiston osalta suoritettiin pääosin marraskuun 2019 ai-

kana. Tapaustutkimuksen suorittamisen aikana työmaalla oli käynnissä sisävalmistus-

vaihe. Projekti on laajuudeltaan noin 13 000 kerrosneliötä kahdeksassa maanpäälli-

sessä kerroksessa. Tiloihin tulee peliyhtiö Supercellin pääkonttori. (SRV 2019a)

3.3.1 Tuotantotapa ja logistinen malli

Työmaan tuotanto on järjestetty lohkotettuna sekä osittain virtautettuna. Tuotantoa ohja-

taan viikkotasolla Last Planner menetelmällä (LPS), joka perustuu sisävalmistusvaiheen

paikka-aikakaavioon (LBMS). Kahdesti viikossa pidettäviin LPS valvontakokouksiin

osallistuvat aliurakoitsijoiden edustajat sekä kohdeyrityksen työnjohto. Palavereissa käy-

dään läpi toteutuneet työvaiheet lohkoittain sekä laputetaan tulevan jakson työvaiheet.

Palaverissa pyritään luomaan aloitusedellytyksiä alkaville työvaiheille, jotta sisävalmis-

tusvaiheen aikataulussa pysytään. Kuvassa 12 on esitelty työmaatoimiston projektitilan

LPS taulu sekä sisävalmistusvaiheen aikataulu, joka ohjaa LPS taulun täyttöä.
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Kuva 12. LPS taulu vasemmalla sekä sisävalmistusvaiheen aikataulu oikealla
Wood Cityn työmaatoimiston projektitilassa.

LPS taulussa on pystyrivillä kerrokset lohkoineen ja vaakarivillä aika. Johtuen eri työvai-

heiden erilaisista tilantarpeista, on lohkot vielä vaakarivillä jaettu kolmeen osaan (Core,

käytävä ja huone), jotta työvaiheita voidaan limittää paremmin. Kuvassa 13 on esitetty

esimerkki tuotannossa käytettävästä lohkojaosta.

Kuva 13. Esimerkki tuotannossa käytettävästä lohkojaosta Wood Cityn työmaalla.

Tuotannon ohjaus perustuu LPS valvontakokousten lisäksi selkeään vastuunjakoon,

sekä yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin. Urakkasopimuksiin kirjattuja yhteisesti sovittuja

tuotannollisia pelisääntöjä ovat muun muassa:
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 Työmaalla on sallittua varastoida korkeintaan 1 viikon tarpeita vastaavat asen-

nusmateriaalit. Varastointialue on lähtökohtaisesti lohko, jossa urakoitsija työs-

kentelee.

 Kaikki materiaalit säilötään puulavoilla tai telineissä siten, että materiaalinippujen

siirto on mahdollista esim. pumppukärryillä.

 Pääurakoitsijalla on oikeus siirrättää liian suuri määrä varastoitua materiaalia pois

työmaalta vastuullisen urakoitsijan kustannuksella.

 Urakoitsijan on sitouduttava työskentelemään vain Last Planner valvontako-

kouksessa sovitulla lohkolla sovittuna ajankohtana.

 Urakoitsijan on sitouduttava osallistumaan Last Planner valvontakokouksiin

sekä urakoitsijapalavereihin viikoittain.

Kun LPS-valvontakokouksessa sovitut tulevat työvaiheet asennuspaikkoineen tiedetään

tarkasti, osaa kukin aliurakoitsija ennakoida ja suunnitella tulevina viikkoina tarvitse-

mansa materiaalivirrat työmaalle sekä edelleen asennuspaikalle. Näin myös työmaalle

saapuvia materiaalitoimituksia voidaan valvoa tehokkaammin, kun tiedetään riittävällä

tarkkuudella materiaalitoimitusten sisältö, määrä sekä toimitusajankohta. Sovitusta poik-

keavat materiaalitoimitukset voidaan ohjata pois työmaalta edellä mainittujen pelisään-

töjen mukaisesti. Pääurakoitsijan vastuulla oleva materiaalivirtojen valvonta on erittäin

kriittinen osa logistiikkamallia.

Työmaa käyttää logistiikan hallinnassa ulkoista logistiikkaurakoitsijaa. Logistiikkaurakoit-

sija vastaa fyysisistä materiaalisiirroista, ja pääurakoitsija logistiikan suunnittelusta. Kun

urakoitsija tilaa materiaalitoimituksen työmaalle, varaa urakoitsija sähköisestä kalente-

rista tarvitsemansa purkupaikan ja ajankohdan, josta materiaali puretaan työmaalle ja

toimitetaan välittömästi asennuspaikalle. Samasta sähköisestä kalenterista urakoitsijat

voivat varata tarvitsemansa purku  ja nostokaluston käyttöönsä. Pääsääntöisesti työ-

maalla ei varastoida materiaalia. Kuvassa 14 on esitetty aluesuunnitelma varattavine

purkupaikkoineen.
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Kuva 14. Sähköisen kalenterin mukaiset purkupaikat, ajoportit sekä ajoneuvojen
kulkusuunnat esitetty aluesuunnitelmassa.

Materiaalivirta on suunniteltu mahdollisimman tasaiseksi ja jatkuvaksi, jotta välivaras-

toinnilta vältytään. Materiaalit pyritään purkamaan suoraan työmaahissiin tai haalauste-

lineelle, ja työpäivän jälkeisiä tunteja pyritään hyödyntämään materiaalihaalauksissa,

jotta häiriöt työmaatoiminnalle olisivat mahdollisimman pienet. Tontin ahtaus, rajallinen

määrä varastointiin soveltuvaa aluetta sekä käytettävä tuotantomalli vaativat materiaali-

virran hallinnan tarkkaa ja jatkuvaa suunnittelua muuttuvassa työmaaympäristössä.

Hankkeessa on muitakin logistiikan hallinnassa huomioitavia erityispiirteitä:

Työmaatuotantoon vaikuttaa monet hankkeen erityispiireet, kuten työmaan lähi-

naapurit, puurunko, poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimukset, todella ahdas

tontti, Jätkäsaarenlaiturin risteyksen tiheä liikenne ja laivalta saapuvat ajoneuvot,

yleisesti projektin kompleksisuus sekä suuri määrä ahtaalla työmaalla toimivia

urakoitsijoita. Hankkeessa on myös kertaluontoinen rakennuttaja, jolla on omia

suunnittelijoita, joten yhteen sovitettavaa on paljon. Työmaatuotantoon vaikuttavia

tilaajamuutoksia saattaa tulla myöhäisessäkin vaiheessa. (Haastattelu 1)
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Työmaan logistiikan suunnittelun tärkein tuotos on aluesuunnitelma, joka ohjaa työmaan

materiaalivirtoja. Aluesuunnitelmista tehdään erilaisia versioita eri tarkoituksiin, kun työ-

maan toimintaympäristössä tulee muutoksia esimerkiksi muuttuvien liikennejärjestelyi-

den takia. Yhtenä aluesuunnittelun työkaluna työmaalla on ollut käytössä digi-insinööri-

palvelu, jonka tuottama ilmakuva työmaasta on helpottanut ajankohtaisen aluesuunnitel-

man päivittämistä. Kuvassa 15 on esitelty aluesuunnitelma sovitettuna ilmakuvaan.

Kuva 15. Aluesuunnitelma sovitettu työmaasta otettuun ilmakuvaan.
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Työmaan käytössä on sisärakennusvaiheen aikana ollut pystysuuntaisia siirtoja varten

torninosturi, työmaahissi, haalausteline sekä ajoittain ajoneuvonosturi. Vaakasuuntaisiin

siirtoihin rakennuksen ulkopuolella käytetään pyöräkuormaajaa ja sisäpuolella pumppu-

kärryjä. Rakennuksen lopullinen tavarahissi otettiin logistiikan käyttöön sisävalmistusvai-

heen aikana. Haalaustöitä varten logistiikkaurakoitsijalta on varattu n. 2-4 työntekijää ti-

lanteesta riippuen.

Aliurakoitsijat voivat tehdä logistiikkaurakoitsijan kanssa pienurakkasopimuksen, jonka

avulla tilatut logistiset työt voidaan laskuttaa suoraan aliurakoitsijalta. Logistiikkaurakoit-

sijalta voi materiaalihaalausten lisäksi tilata myös esimerkiksi siivous , suojaus tai muita

aputöitä, mikä mahdollistaa keskittymisen omaan ydinosaamisalueeseen. Muitakin etuja

käytetylle logistiikkamallille mainittiin:

Käyttämällä logistiikkaurakoitsijaa hukka ja materiaalivarastojen tarve pienenee

sekä työn tehokkuus ja rakentamisen laatu paranee, kun voidaan keskittyä omaan

osaamisalueeseen. Keskitetty logistiikkaurakoitsija tuntee työn fasiliteetit, on pe-

(Haastattelu 1)

Logistiikkamallille havaittiin myös haasteita ja kehitettäviä osa-alueita. Suurimmiksi

haasteiksi koettiin työmaahenkilöstön sitoutuminen logistiikkamalliin, luottamuksen

puute sekä informaation kulkuun liittyvät haasteet. Lisäksi koettiin, että sekä pääurakoit-

sijan että aliurakoitsijoiden kustannukset nousevat logistiikkaurakoitsijan käytön takia.

Myös käytännön tasolla havaittiin ongelmakohtia:

tuntilaskutushinta on niin pieni, että kaikki apu- ja siivous-

työt teetetään heillä, eikä heidän resurssit riitä. Logistiikkaurakoitsija on ylityöllis-

tynyt ja siksi osa tilatuista töistä toteutuu hitaasti, mikä haittaa seuraavia työvai-

 (Havainnointi)

Wood Cityssä sovellettavaan logistiikkamalliin liittyy myös jatkuvan kehittämisen ele-

menttejä. Kerran kuussa työmaan logistiikkaurakoitsijan ja pääurakoitsijan kesken pide-

tään logistiikkapalaveri, jossa käsitellään toimivia ja toimimattomia asioita työmaan lo-

gistiikassa. Toimimattomia pyritään karsimaan ja korvaamaan tehokkaammilla ratkai-

suilla. Lisäksi esille nouseviin ongelmakohtiin ja tarpeisiin reagoidaan välittömästi, kun

ne tulevat esille. Muuttuva työmaaympäristö asettaa jatkuvasti uusia tarpeita logistiikalle:

Iso raami meillä on koko ajan sama, mutta sitä muokataan tarpeen mukaan. Lo-

gistiikka koostuu pienistä osa-alueista, joita parannetaan ja optimoidaan jatku-

vasti. Päätöksissä huomioidaan myös työntekijöiden näkemys asioista, koska
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siellä on ajankohtaisin ja paras tieto. Työmaan käytössä on työntekijöiden johto-

(Haastattelu 1)

3.3.2 Logistiikkaprosessi

Käytettävä l  Prosessin

vaiheita ovat muun muassa purkupaikan- ja purkukaluston varaus sähköisestä kalente-

rista, materiaalin vastaanotto ja purku sovittuun purkupaikkaan, materiaalin siirto asen-

nuspaikalle sekä materiaalin varastoinnin järjestäminen sovitun mukaisesti. Prosessia ei

ole erikseen kirjoitettu auki prosessikaavioksi, mutta prosessia on käsitelty hankintavai-

heesta lähtien urakoitsijoiden kanssa. Prosessin noudattamista vaaditaan urakkasopi-

muksissa. Urakoitsijoiden vastuuhenkilöt tuntevat logistiikkaprosessin pääpiirteittäin, ja

sen noudattamista valvotaan pääurakoitsijan toimesta päivittäin.

Yksittäisten työmaiden välillä voi olla suuriakin eroja logistisissa toimintatavoissa. Logis-

tiikan suunnittelun ja hallinnan prosesseissa on kehitettävää:

tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin. Ratkaisulle pitää budjetoida riittävästi rahaa

sekä sen tulee huomioida kyseisen kohteen erityispiirteet, kuten ahtaan tontin.

Potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta voisi kysyä ennakkotarjouksia logistiikka-

palveluista, jos työmaa tarvitsee esimerkiksi logistiikkaurakoitsijaa. Yksittäisen

työmaan tasolla puolestaan työmaan logistiikka sovelletaan kokemukseen tai nä-

kemykseen perustuen. Varsinaisia prosesseja ei ole olemassa. (Haastattelu 1)

Logistiikkaprosessin ulkoistaminen on käytännön tasolla jo toteutuksessa, kun työmaan

materiaalisiirroista vastaavat logistiikkaurakoitsijat ovat yleistymässä erityisesti suurilla

ja haastavilla työmailla. Myös logistiikkaprosessin suunnittelun ulkoistaminen tai keskit-

täminen voivat tuoda tehokkuushyötyjä:

sessin suunnittelun voisi ulkoistaa. Työmaalla voisi olla ns. logistiikkainsinööri,

jolla teetettäisiin esimerkiksi logistisia suunnitelmia, jolloin työmaahenkilöstölle jää

enemmän aikaa oman leipätyönsä tekemiseen. Toisaalta ulkoistamisen sijasta

yritykselle voisi vastaavasti palkata sisäisen logistiikkaihmisen, joka koulutettaisiin

(Haastattelu 1)

Logistiikkaprosessin kannalta toimiva tiedonkulku on kriittisen tärkeää. Riittävän tiedon-

kulun varmistamiseen tarvitaan useita kommunikaatiokanavia:
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ajankohdat tiedetään sähköisen kalenterin kautta, ja urakoitsijat

tuntevat toistensa työt Last Plannereiden ja urakoitsijakokousten kautta. Kaikki

logistiikkaprosessiin liittyvät asiat on käyty jo hankintavaiheessa läpi. Tärkeää on

myös suorat työmaakeskustelut, joissa tietoa voidaan jakaa suoraan ja kertoa, jos

jokin asia onnistuu tai ei. Tärkeää on myös saada tieto, jos jokin asia vaatii kehi-

(Haastattelu 1)

Eräs keskeinen teema logistiikkaprosessin kehittämisen kannalta on hyvien kokemus-

ten, onnistumisten sekä epäonnistumisten jakaminen työmaalta ja työntekijältä toiselle.

Hyvät kokemukset tai kantapään kautta opitut asiat voivat jäädä yksittäisen työntekijän

omaksi tiedoksi, ja samat virheet toistuvat myös tulevissa hankkeissa:

tilanne. Ollaan itsekriittisiä omasta toiminnasta ja pyritään kehittymään jatkuvasti.

Hyväksi havaitut käytännöt pitäisi viedä seuraaville työmaille, ja omien toimihen-

(Haastattelu 1)

3.4 Tapaus 2  Siltasairaala

Siltasairaala on Meilahteen rakennettava uusi sairaala, joka korvaa Töölön sairaalan

sekä osan viereisen Syöpätautien klinikan toiminnoista. Hankkeen rakennuttaa ja omis-

taa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS). Hanke alkoi vuoden 2017 kesä-

kuussa vuoden loppuun asti kestäneellä kehitysvaiheella, jonka tavoitteena oli lyhentää

hankkeen rakennusaikaa kuudella kuukaudella. Rakennustyöt pääsivät alkamaan

vuonna 2018 ja sairaalan on määrä valmistua vuoden 2022 kesäkuussa. Sairaalan toi-

minta alkaa vuonna 2023. (SRV 2019b; HUS 2020) Kuvassa 16 on esitelty työmaan

sijoittuminen tontille sekä projektin vaiheittainen käynnistyminen vuoden 2018 aikana.
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Kuva 16. Rakennuttajan laatima havainnekuva Siltasairaalan työmaasta sekä sen
vaiheittaisesta käynnistymisestä vuonna 2018.

Projekti on laajuudeltaan n. 71 500 brm2 ja se sisältää muun muassa 215 sairaansijaa,

58 tehohoitopaikkaa sekä 16 leikkaussalia. Sairaalan kerrosmäärä vaihtelevat viiden ja

yhdeksän kerroksen välillä, ja projekti muodostuu kahdesta eri osasta, joita yhdistää 2-

kerroksinen teräksinen yhdyskäytävä. Siltasairaalan nimi pohjautuu osittain rakennuk-

sen muotoon, jossa sairaalakokonaisuuden eri osia yhdistää siltamainen yhdyskäytävä.

Hanke on HUSin historian suurin rakennushanke ja sen kustannusarvio on 295 miljoo-

naa euroa. (SRV 2019b; HUS 2020) Tapaustutkimus Siltasairaalan osalta suoritettiin

joulukuussa 2019, jolloin työmaalla oli käynnissä sisävalmistusvaihe.

3.4.1 Tuotantotapa ja logistinen malli

Siltasairaalan kaksi osaa ovat traumakeskus (ST) sekä syöpäkeskus (SY). ST-osan be-

tonielementtirunko toteutettiin kolmessa lohkossa siten, että lohkot pystyttiin rakenta-

maan limittäin. Elementtiasennuksessa käytettiin kolmea asennusryhmää kolmella torni-

nosturilla, mikä mahdollisti runkovaiheen nopean läpiviennin. SY-osan tontti saatiin käyt-

töön ST-osaa myöhemmin, joten SY-osan runko valmistuu myöhemmin. Tässä tapaus-

tutkimuksessa tuotantotavan sekä logistiikkamallin kuvauksessa keskitytään erityisesti

ST-osaan. Kuvassa 17 on esitetty työmaan eri osat aluesuunnitelmassa.



48

Kuva 17. ST-osa (Lohkot I, II, III ja IV), SY-osa (lohko V) sekä osia yhdistävä yh-
dyskäytävä (lohko VI) esitettynä työmaan aluesuunnitelmassa.

Sisävalmistusvaiheessa sovelletaan tahtituotannon periaatteita. Erityisesti toistuvissa

potilashuoneissa kerroksissa 4 7 tuotanto tahdistetaan soveltuvin osin. Kerrokset koos-

tuvat lohkoista, jotka koostuvat edelleen pienemmistä tahtialueista. Kullakin tahtialueella

on yksi työvaihe kerrallaan käynnissä, mikä mahdollistaa työvaiheiden ajallisen hukan

minimoinnin sekä virtaavan tuotannon. Kuvassa 18 on esitetty periaate ST-osan tuotan-

nossa käytettävästä lohkojaosta. Tuotannon toteutumista sovitun mukaisesti ohjataan

viikoittaisissa yhteensovituspalavereissa.

Kuva 18. ST-osan lohkojako.
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Sisävalmistusvaiheen lohkojako perustuu hankkeen erityisen pitkään toimintakoevai-

heeseen. Sisävalmistusvaiheen alkamisesta kohteen luovutukseen liki puolet, noin 18

kuukautta, on varattu toimintakokeille johtuen suuresta teknisten järjestelmien määrästä.

Tästä johtuen toimintakokeet on saatettava käyntiin reilusti limitettynä rakennustöiden

kanssa:

ja tahtialueet haluttiin määritellä sei-

nälinjoja pitkin siten, että kukin tahtialue muodostuu ilmanvaihtokoneen palvelu-

alueen mukaan. Tällä tavalla lopussa alkaa valmistua alueita, joissa toimintako-

keet voidaan käynnistää jo rakennustöiden kanssa limittäin (Haastattelu 2)

Työmaan tuotantoon vaikuttaa runsaasti erityisiä haasteita. Tekijät, kuten sairaalaraken-

nusten puhtausvaatimukset, rakennusvalvonnan poikkeuksellisen suuri mielenkiinto

hanketta kohtaan ja teknisten järjestelmien paljous sekä näiden järjestelmien toiminta-

kokeiden etupainotteisuus aikataulussa asettavat tuotannolle tavanomaista suurempia

vaatimuksia. Eräs keskeisimmistä haasteista muodostuu kuitenkin ympäristön vaatimuk-

sista sekä rajoitteista työmaan toiminnalle. Työmaan itäpuolella sijaitsevan tornisairaalan

sekä syöpäklinikan toiminnan tulee jatkua häiriintymättä läpi hankkeen. Tästä johtuen

työmaan logistiikkareitit on jouduttu järjestämään työmaan länsipuolelta Paciuksenka-

dulta:

Toiminnassa olevien sairaaloiden ambulanssireitit poistavat mahdollisuuden työ-

maaliikenteen järjestämisestä työmaan itäpuolelta. Työmaalla ei myöskään ole

käytännössä yhtään varastointitilaa, joten kaikki materiaalit on saatava välittö-

mästi sisään rakennukseen ja asennuspaikalle. Sellaista tilannetta, että saapu-

valle materiaalille ei ole työmaalla osoitetta, ei vaan voi käydä. Helsingin kaupun-

gilta on vuokrattu Paciuksenkadulta jalkakäytävä työmaalogistiikan käyttöön, jolta

(Haastattelu 2)

Siltasairaalan työmaalla logistiikan toteuttamisessa ja hallinnassa hyödynnetään logis-

tiikkaurakoitsijaa. Logistiikan ja materiaalivirtojen suunnittelusta vastaa kuitenkin pääura-

koitsija. Logistiikkaurakoitsija hallinnoi ympäri tonttia sijaitsevia purkupaikkoja, joihin ura-

koitsijat varaavat sähköisen varauskalenterin kautta tarvitsemansa purkupaikan, pur-

kuajankohdan sekä purkukaluston. Varauksen yhteydessä ilmoitetaan myös saapuva

materiaalimäärä ja tavaran määränpää rakennuksen sisällä. Logistiikkaurakoitsija vas-

taanottaa kaikki työmaalle saapuvat kuormat, ja varmistaa että toimitukselle on työ-

maalla määränpää, ja että toimituksen sisältö on sovitun mukainen. Purkupaikalta mate-
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riaalit siirretään välittömästi lopulliseen määränpäähänsä. Logistiikkaurakoitsijalta voi ti-

lata tarpeen mukaan materiaalin haalaustyön. Pääurakoitsija puolestaan hallinnoi ja val-

voo rakennuksen sisäpuolisia tavaramestoja.

Urakoitsijoille varatut materiaalimestat kerrosten lohkoilla ja tahtialueilla päivitetään

säännöllisesti materiaalimestakarttaan pääurakoitsijan toimesta. Urakoitsijat ilmoittavat

työvaiheilmoituksessaan kolmiviikkoisaikataulun yhteydessä kerros- ja lohkokohtaiset

materiaalitarpeensa. Mikäli urakoitsijan ilmoittama materiaalimäärä on perusteltu, se hy-

väksytään ja tieto siirretään materiaalimestakarttaan. Karttaa käsitellään viikoittaisessa

yhteensovituspalaverissa urakoitsijoiden kanssa. Työmaalle saapuville materiaaleille on

näin ollen pääurakoitsijan määrittämä tarkka määränpää kerroksissa, mikä helpottaa

materiaalivirtojen hallintaa. Kuvassa 19 on esimerkki materiaalimestakartasta.

Kuva 19. ST-osan sisävaiheessa käytettävä materiaalimestakartta, joihin määritetty
urakoitsijakohtaiset sallitut varastointialueet. Harmaalla merkatut käytävät on pi-

dettävä jatkuvasti vapaana.

Työmaa hyödyntää logistiikan suunnittelussa tietomallia. Tietomallin komponenttien in-

formaatiosisältöä on rikastettu siten, että jokaiselle komponentille on lisätty sijaintitiedot

tuotannossa käytettävän lohko- ja tahtialuejaon mukaisesti. Tietomallista koostetaan tah-

tialuekohtaisia määräluetteloita, joiden avulla saadaan tarkka tieto tulevasta materiaali-

tarpeesta kullakin ajanjaksolla:
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1300 m2 kipsilevyseinää. Usein vaaditaan, että urakoitsijat saavat varastoida työ-

maalla yhden tai kahden viikon tarpeiksi materiaaleja, mutta käytännössä ei tie-

tarvitut materiaalimäärät tietyllä ajanjaksolla ovat tarpeen tullen käytettävissä,

saadaan logistiikkaan ennustettavuutta, eikä logistiikan suunnittelu perustu enää

(Haastattelu 2)

Käytettävä logistiikkamalli vaatii koko toteutusorganisaatiolta sitoutumista, kykyä joustaa

sekä sopeutumista jatkuvasti muuttuvaan työmaatilanteeseen. Logistiikkamallissa mää-

ritetään logistiikan toteuttamiseen liittyvät isot linjat ja pelisäännöt, mutta mallin periaat-

teista on tilanteen mukaan satunnaisesti poikettava:

Logistiikkamalli on lopulta vain raami, josta on välillä pakko luistaa. Meillä noin

90 % materiaaleista on varastoitu materiaalimestakartan mukaisille alueille, mutta

työmaalla on myös esimerkiksi pakkeja ja rullakkoja, jotka elävät omaa elä-

määnsä. Ja jos työmaalle saapuu sovitusta suurempi määrä materiaalia, on ma-

 (Haastattelu 2)

Logistiikkamalliin päädyttiin ympäristön ja tilan vähäisyyden asettamien vaatimusten ta-

kia. Malli kehittyy jatkuvasti pienin askelin, ja esimerkiksi logistiikkaurakoitsijan tarjoamat

palvelut monipuolistuvat projektin edetessä. Logistiikkamallin vakiinnuttamisessa hyö-

dynnettiin runsaasti oppeja kohdeyrityksen urakoiman ja vuonna 2018 valmistuneen Uu-

den lastensairaalan työmaalta. Käytettävän mallin ohella eräs toinen harkittu vaihtoehto

logistiikan toteuttamiselle oli materiaaliterminaalien käyttö:

materiaalivirrat toteutetaan järkevästi. Oppia saatiin paljon aikaisemmalta työ-

maalta. Terminaalitoimituksia pohdittiin rinnalle, mutta terminaalien käyttö vaatii

yritystason päätöksiä jo projektin alkuvaiheessa. Joillakin urakoitsijoilla on myös

käytössä omia materiaaliterminaaliratkaisujaan yhteistyökumppaneidensa

(Haastattelu 2)

Logistiikkamallia voitaisiin tehostaa entisestään intensiivisemmällä ennakkosuunnitte-

lulla. Logistiikan käytettävissä olevat kulkureitit elävät muun tuotannon myötä, mikä tulee

huomioida suunnittelussa. Erityisesti rakennuksen sisäpuolelle johtavien sekä rakennuk-

sen sisäpuolisten logistiikkareittien ennakkosuunnittelu on keskeistä:

min. Logistiikan käytössä olevalle päähaalausreitille valettiin lastauslaituri, mikä
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olisi pitänyt jo aikaisemmin tehdä. Lisäksi sisähissien asennusta aikaistettiin, jotta

(Haastattelu 2)

Työmaan logistiikan toteutuksessa on käytetty sisähissejä, torninostureita, työmaahis-

sejä sekä rakennuksen sisällä korkeassa aulassa tavarahissiä. Lisäksi on hyödynnetty

rakennuksen julkisivuilla olevia haalaustelineitä sekä katoilla olevia tasotelineitä. Henki-

löresursseja logistiikalle on varattu noin 20 henkilöä, jotka työskentelevät kahdessa vuo-

rossa. Työmaan jätehuolto on järjestetty iltavuorossa, mikä poistaa päiväsaikaista raken-

nuksen sisäistä liikennettä ja aiheuttaa tuotannolle mahdollisimman vähän haittaa.

3.4.2 Logistiikkaprosessi

Logistiikkaprosessi työmaalla on eri osapuolille pääsääntöisesti selkeä, mutta prosessia

ei ole kuvattu erikseen prosessikaaviona. Logistiikkaurakoitsijan oman logistiikkaohjeen

sekä kohdeyrityksen logistiikkasuunnitelman välisen rajapinnan selkeyttäminen voisi

tuoda useista eri toimijoista koostuvan työmaan tuotannolle hyötyjä:

aviona olisi työmaan kannalta edullista. Aina,

kun työmaalle tulee uusi työntekijä, logistiikkamalli joudutaan käymään rautalan-

(Haastattelu 2)

Koko logistiikkaprosessin osalta kehitettävää on todellisten materiaalimassojen hahmot-

tamisessa. Usein työmaalle tilataan materiaaleja tarpeettoman suurella hukkavaralla,

mistä jää työmaalle tarpeetonta materiaalia. Ylimääräisten materiaalihäntien kerrannais-

vaikutukset alkavat vaikuttaa tuotantoon, kunnes materiaali päätyy työmaan loppuvai-

heessa pois työmaalta, usein jätelavalle.

tarvittava määrä materiaalia. Yleensä työmaalle jää materiaalihäntiä, joita työ-

maan edetessä siirrellään paikasta toiseen. Ongelma korjaantuu osittain itses-

tään, kun tuotantoa tahdistetaan ja kullakin tahtialueella on käynnissä vain yksi

(Haastattelu 2)

Logistiikkaprosessi pitäisi integroida nykyistä enemmän osaksi työmaan perustoimintaa,

koska logistiikkaa ei voi käsitellä omana erillisenä prosessinaan. Logistiikka on vahvasti

sidoksissa tuotantoaikatauluun. Logistiikan kokonainen ulkoistaminen ei tästä syystä ole

järkevää. Logistiikkaurakoitsijan käyttö on perusteltua logistiikan toteutuksen osalta,

mutta esimerkiksi suunnittelu ja kokonaisuuden hallinta on syytä pitää pääurakoitsijan

hallinnassa:
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suunnittelusta vastaava ulkoinen taho ei välttämättä jousta muuttuneessa tilan-

teessa. Logistiikkatyönjohtajalla tulee olla laaja kompetenssi rakennustuotan-

nosta, kohteen erityispiirteistä sekä kohteen aikataulusta. Sen sijaan logistiikka-

prosessin suunnitteluun logistiikkaurakoitsija on syytä ottaa mukaan jo aikaisessa

vaiheessa, mutta suunnittel

Logistiikkaprosessin noudattamista edellytetään urakoitsijoilta aliurakkasopimuksissa.

Materiaalitoimitusten vastaanottaminen työmaalla edellyttää logistiikkaurakoitsijan säh-

köisessä järjestelmässä tehtyä purkupaikan varausta, ja hyväksymättömät tai ilmoitta-

mattoman kuormat voidaan käännyttää pois työmaalta. Logistiikkaurakoitsijan ja aliura-

koitsijoiden välinen pienurakkasopimus luo myös taloudellisen paineen noudattaa logis-

tiikkaprosessin pelisääntöjä, sillä ilmoittamattomista kuormista ja väärin varastoiduista

materiaaleista sekä näiden siirroista voidaan periä pienurakkasopimuksen mukainen

sanktiomaksu.

Aikataulut esitetään usein jana- tai vinoviivoina, jolloin aikataulusta voi puuttua paljon

keskeistä informaatiota siitä, mitä tuotanto todellisuudessa vaatii. Logistiikan huomiointi

osana tuotannon suunnittelua on keskeisessä roolissa aikataulun pitävyyden kanssa.

Kun tiedetään tarkka työsaavutus, voidaan toteutusaikataulu kääntää tasoitetuksi mate-

riaalien toimitusaikatauluiksi:

tietyllä aikavälillä si-

ten, että työmaan logistiikka ei ala sakata. Tasoitetaan ja ajoitetaan toimitukset

siten, että mitoittavana tekijänä on esimerkiksi viikoittainen työsaavutus. Pahim-

millaan tuotannon suunnittelu ja aikataulutus on logistiikan suunnittelua. Muut

osa-

(Haastattelu 2)

Digitaaliset työkalut ovat tärkeä osa työmaan logistiikkaprosessin toimivuutta. Sähköisen

kalenterin lisäksi työmaa käyttää dronekuvausta sekä tietomallia logistiikan suunnitte-

lussa. Kuvassa 20 on esitetty kuvakaappaus työmaasta dronella otetusta ilmakuvasta.

Digitaalisten apuvälineiden osalta keskeistä on helppokäyttöisyys, jotta niistä saadaan

eniten hyötyä:

lujen käymistä varten. Tietomalleista saadaan hyötyä sekä visualisoinnissa että

tarkkojen tahtialuekohtaisten määräluetteloiden luomisessa. Tietomallien avulla
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pystytään myös suunnittelemaan ja vertailemaan erilaisia logistisia reittejä ja rat-

kaisuja. Pääsääntöisesti apuvälineiden tulee olla intuitiivisia käyttää, jotta niistä

saadaan eniten hyötyä. (Haastattelu 2)

Kuva 20. Kuvakaappaus työmaasta otetusta ilmakuvasta.

Ajatusmallista, jossa logistiikka on erillinen osa tuotantoa olisi päästävä eroon. Tehosta-

malla ja yhtenäistämällä jo nyt olemassa olevia prosesseja ja poistamalla prosesseista

hukkaa voidaan saavuttaa sekä projekti  että yritystasolla rahassa mitattavia hyötyjä.

Logistiikan suunnittelu ja hallinta tulee tuoda osaksi työmaiden päivittäistä tuotannon-

suunnittelua. Hyvin suunnitellussa tuotannossa on toimivat logistiset prosessit, joiden

hallinta kuuluu osaksi työmaan rutiinia.

3.5 Tapaus 3  Pohjola-talon kortteli

Pohjola-talon kortteli on Helsingissä sijaitseva hybridikortteli työmaa, joka koostuu sa-

neerattavasta vuonna 1969 rakennetusta A-tornista sekä sen ympärille rakennettavasta

seitsemästä uudesta 8 16 kerroksisesta asuinkerrostalosta. Kortteli on kohdeyrityksen

omakehitteinen hankekokonaisuus, jonka ensimmäisessä vaiheessa rakennettavat

kaksi kerrostaloa on myyty sijoittajalle. Tontin keskiössä olevaan saneerattavaan A-tor-

niin tulee pääsääntöisesti toimitiloja. Vanha osa sekä uudet asuinkerrostalot yhdistyvät

pihakansien alta toisiinsa tunnelein. Talojen väliin sijoitetaan piha ja oleskelualueita, ja

korttelin pysäköintitilat ovat pihakannen alla. Hybridikorttelin idea on yhdistää työ, asu-

minen, vapaa-aika, palvelut sekä eri ikäiset asukkaat. Kuvassa 21 on havainnekuva val-

miista korttelista. (SRV 2020a; SRV 2020b)
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Kuva 21. Pohjola-talon korttelin saneerattava A-torni sekä rakennettavat seitsemän
asuinkerrostaloa. (SRV 2020b)

Korttelin on määrä valmistua vaiheittain vuoden 2022 loppuun mennessä. Rakentaminen

käynnistyi vuoden 2018 kesällä ja syksyllä noin 200 asunnon eli kahden kerrostalon

osalta. Seitsemään asuinkerrostaloon on suunniteltu yhteensä noin 700 asuntoa eri hal-

linta- ja omistusmuodoilla. Seuraavaksi rakennettavaan asuinkerrostalo tulee sisältä-

mään alustavan suunnitelman mukaan vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Tapaustutki-

mus Pohjola-talon korttelin työmaakokonaisuuden osalta suoritettiin joulukuussa 2019,

jolloin korttelissa oli käynnissä kolmen asuinkerrostalon rakennustyöt. Yhdessä kerros-

taloista oli käynnissä runkovaihe ja toisessa sisävaihe. Kolmannessa oli käynnissä

maanrakennusvaihe. Tässä tapaustutkimuksessa keskityttiin runko- ja sisävaiheessa

oleviin rakennuksiin. (SRV 2020b)

3.5.1 Tuotantotapa ja logistinen malli

Jokainen Pohjola-talon korttelin työmaa on oma kokonaisuutensa, joka rakennetaan pe-

rustuksista vesikatolle asti itsenäisenä projektinaan. Yhtenäistä aluerakentamista esi-

merkiksi perustusten osalta ei ole, ja kukin työmaa vastaa itse oman tuotantonsa järjes-

tämisestä. Yhtä aikaa korttelissa rakenteilla olevat projektit vaikuttavat keskeisesti tois-

tensa tuotantoon, joten projektien välinen yhteistyö on avainasemassa sujuvan tuotan-

non järjestämisessä:

Viereisen työmaan materiaalivirrat perustamisvaiheessa jouduttiin järjestämään

tämän työmaan läpi, koska muita reittejä ei ollut. Tuotantoa ja logistiikkaa joudu-

(Haastattelu 3)
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Ensimmäisessä vaiheessa rakennettavan 15 kerroksisen asuinkerrostalon holvityöt on

tahdistettu. Kohteeseen laadittua kahden tunnin tarkkuudella tahdistettua aikataulua päi-

vitetään jatkuvasti työmaatoimiston seinän materiaalitoimitusaikatauluun, jotta eri työ-

maat pystyvät sopimaan työmaille saapuvista kuormista yhteistyössä. Tuotannon ja lo-

gistiikan toimivuus ahtaan korttelin eri työmaiden kesken varmistetaan muun muassa

yhteistyössä laaditulla aluesuunnitelmalla sekä yhteensovituspalavereilla. Aluesuunni-

telma on esitelty kuvassa 22. Kuvan mukainen B-torni on sisävalmistusvaiheessa ja C-

torni runkovaiheessa.

Kuva 22. Pohjola-talon korttelin työmaiden yhteistyössä laatima aluesuunnitelma.

Myös sisävalmistusvaiheen osalta tullaan hyödyntämään tahtituotannon toteutusperiaat-

teita erityisesti kylpyhuoneiden osalta. Sisävaiheessa tuotannon toteutumista suunnitel-

lusti valvotaan sisämestarin johdolla urakoitsijakokouksissa sekä yhteistyöpalavereissa.

Työkaluna toteutumien valvonnassa käytetään sisävalmistusvaihetta varten luotua aika-

tauluvinjettiä.

Työmaatuotantoon vaikuttavia erityispiirteitä Pohjola-talon korttelissa ovat muun muassa

maanalaisten yhdyskäytävien ja muiden maanalaisten rakenteiden haastava toteutus,

vilkas kaupunkiympäristö sekä tontin keskellä sijaitsevan Pohjola-talon eli A-tornin alku-

peräisen osan suojelu. A-tornin saneeraustyöt vaativat ympäriltään muilta työmailta tilaa,
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mikä vähentää käytettävissä olevaa tilaa entisestään sekä asettaa lisähaasteita työmai-

den yhteen sovitukselle. Kesällä 2020 kortteliin muuttavat ensimmäiset asukkaat, mikä

lisää ympäristön työmaatoiminnalle asettamia haasteita:

sverkostoon liittyminen vaatii massiivisia rakennustöitä, ja

kun toimitaan keskellä kaupunkia, joudutaan tekemään mittavat järjestelyt suju-

vaa toteutusta varten. Myös ensimmäisten asukkaiden muuttaminen pitää huomi-

oida työmaan toiminnassa. Asukkaiden jätehuolto, turvallinen liikkuminen ja kul-

(Haastattelu 3)

Työmaa käyttää logistiikan hallinnassa yhtä työntekijää, joka vastaa Wood Cityn (tapaus

1) ja Siltasairaalan (tapaus 2) työmaiden mukaista logistiikkaurakoitsijaa. Kyseinen työn-

tekijä ottaa kuormat vastaan sekä vastaa niiden siirroista joko varastointialueelle tai suo-

raan asennuspaikalle. Logistiikkaurakoitsijan käyttöä harkittiin, mutta kustannussyistä

ttiin, mutta todettiin liian kalliiksi, ja urakoitsijan mu-

kana tulisi myös maksettavaksi urakoitsijan työnjohtokustannukset. Selvää oli kui-

tenkin alusta lähtien, että näin isolla työmaalla pitää jonkin tahon hoitaa logistiik-

kaa jatkuvasti. Mestarit ei yksi (Haas-

tattelu 3)

Työmaalla on käytössä materiaaliterminaali, mistä toimitetaan rungon yhteydessä sisä-

vaihetta varten nostettavat materiaaliniput, kuten kipsilevyt, rangat, harkot, ikkunat, IV-

kanavat sekä patterit. Varastolla valmistetaan kerroskohtainen kuorma, joka toimitetaan

työmaalle ja nostetaan alemmalle holville ennen kuin seuraava holvimuotti tehdään.

Kaikki rungon yhteydessä tehtävät nostot sisään kuuluvat runkourakkaan. Tarvittavat

haalaukset toteutetaan torninosturilla, tavarahisseillä, haalaustelineillä sekä kurottajalla.

Myös rakennuksen lopullinen hissi otetaan käyttöön mahdollisimman varhaisessa vai-

heessa.

Logistisia haasteita työmaalla ovat muun muassa korttelissa tulevien rakennusvaiheiden

vaikea ennakoitavuus, erityiset suunnitteluratkaisut sekä tavoitearvion asettamat rajoit-

teet:

rakentaa, jotta muottitarpeet voidaan nostaa alemmalta holvilta turvallisesti pois.

Ison korttelin rakentamisessa haasteena on myös se, että ei ole tarkkaa tietoa

siitä, milloin seuraavat työmaat alkavat, joten tehdyt tuotantosuunnitelmat voi jou-
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tietyt suunnitteluratkaisut lisäävät lo-

gistiikan hallinnalle haasteita. Esimerkiksi julkisivulla käy noin 10 urakoitsijaa, en-

(Haastattelu 3)

3.5.2 Logistiikkaprosessi

Työmaan logistiikkaprosessi koostuu pääasiassa ennakkoon sovituista toimintamal-

leista, joista keskeisin on materiaaliterminaalin käyttäminen. Urakoitsijat toimittavat tar-

vitsemansa materiaalit materiaaliterminaaliin, mistä kerroskohtaiset materiaaliniput toi-

mitetaan työmaalle ja nostetaan kerrokseen runkotöiden etenemisen tahdittamana. Pro-

sessi toimii suhteellisen itsenäisesti. Urakoitsijat tai heidän materiaalitoimittajansa voivat

olla itse yhteydessä terminaalioperaattoriin, joka puolestaan voi pyytää puuttuvia mate-

riaalinippuja materiaalitoimittajalta. Kokonaisuuden hallinnasta ja materiaaliterminaalin

kustannuksista vastaa pääurakoitsija.

Muista työmaalle saapuvista toimituksista sovitaan yhteisesti urakoitsijapalaverissa. Tu-

levat kuormat siirretään työmaatoimiston toimituskalenteriin, minkä avulla yhteen sovite-

taan eri työmaille saapuvat kuormat sekä varmistetaan tiedonkulku eri osapuolille. Työ-

maan aluesuunnitelma purku- ja varastointialueineen on nähtävillä työmaan ilmoitustau-

lulla, mutta muilta osin logistiikkaprosessia ei ole havainnollistettu työmaalla:

Aluesuunnitelman lisäksi logistiikkaprosessia ei ole visualisoitu, mutta kaikki osa-

puolet tietävät miten logistiikka

urakoitsijoille tilaa varastoinnille, mutta urakoitsijat voivat toimittaa materiaalejaan

myös materiaaliterminaaliin, ja toimittaa materiaalit työmaalle täsmätoimituksina

(Haastattelu 3)

Logistiikkaprosessiin liittyvien fyysisten haalaustöiden ulkoistaminen yhdelle logistiikka-

työntekijälle säästää työnjohdon resursseja merkittävästi. Logistiikan suunnittelu hoide-

taan puolestaan itse, mikä koetaan tärkeäksi tekijäksi korttelin työmaiden välisen yhteis-

työn kannalta. Logistiikkaprosessiin liittyy muitakin jatkuvia toimintatapoja, joilla varmis-

tutaan toimivasta logistiikasta. Torninostureiden kuskeilla on tauottaja, jotta taukojen ai-

kana voidaan hoitaa tarvittavia apunostoja, kuten esimerkiksi jätelavojen tyhjennyksiä tai

työmaajärjestykseen liittyviä nostoja.
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4. TUTKIMUKSEN TULOKSET

Tapaustutkimuksen keskeisimmät tulokset on esitelty luvussa 4.1. Tuloksia verrataan

kirjallisuudessa esiteltyihin teorioihin sekä aiempiin tutkimuksiin. Lisäksi tutkimuksen tu-

loksia sekä tutkimustavoitteiden saavuttamista arvioidaan kriittisesti luvussa 4.3, ja tu-

losten yleistettävyyttä pohditaan luvussa 4.4.

Kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen tulosten pohjalta kehitettiin kohdeyrityk-

selle ehdotus logistiikkamallista, jonka pääasiallinen tarkoitus on kuvata ja selkeyttää

kohdeyrityksen tuotantoprosessiin liittyvää logistiikan suunnittelua ja hallintaa. Lisäksi

pitkällä aikavälillä mallin tavoite on parantaa työn tuottavuutta projekteissa sekä tuoda

logistiikan suunnittelu osaksi projektien tuotannonsuunnittelun rutiinia.

Logistiikkamalliksi muotoutui prosessikaavio, jossa logistiikan suunnittelu on yhdistetty

projektin aikatauluttamiseen. Logistiikkamallin kehitystyö toteutettiin tapaustutkimuksen

kanssa rinnan vaiheittain tarkentuvana prosessina. Kehitysprosessin aikana logistiikka-

malli muokkaantui ja tarkentui, kun saatiin kattavammin näkemystä ja tietoa eri tapaus-

ten teemahaastatteluista sekä tuotantosuunnitelmista. Logistiikkamallin tueksi luotiin laa-

dukkaan aluesuunnitelman tarkastuslista, joka on esitelty logistiikkamallin yhteydessä

luvussa 4.2.

4.1 Tapaustutkimuksen tulokset ja vertailu kirjallisuuteen

Tapausten raportointi sujui suunnitellusti ja tavoite kohdetyömaiden tuotantomallin sekä

logistiikan raportoinnin osalta saavutettiin. Tapaustutkimuksessa esille nousseet keskei-

simmät havainnot koskevat aikataulu- ja logistiikkasuunnittelun riippuvaisuutta toisis-

taan, hankekohtaisten logistiikkaprosessin pelisääntöjen määrittämistä sekä logistiikan

ulkoistamista.

Aikataulu- ja logistiikkasuunnittelu ovat keskeisiä tuotannonsuunnittelun osa-alueita,

jotka vaikuttavat toisiinsa, mutta joita harvemmin suunnitellaan yhdessä. Määräluette-

loon perustuva aikataulu määrittää tulevat materiaalivirrat (ja erityisesti ruuhkaisimmat

ajanjaksot), joihin logistiikkasuunnittelu perustuu. Sujuvan logistiikan kannalta erityisen

tärkeää olisi suunnitella myös rakennuksen sisäpuolen materiaalireitit. Tapaustutkimuk-

sessa havaittiin, että sisälogistiikkaa suunnitellaan työmailla vaihtelevasti. Esimerkiksi

Siltasairaalan (tapaus 2) työmaalla käytettiin materiaalimestakarttaa, johon merkattiin

urakoitsijoille sallitut varastointialueet rakennuksen sisäpuolelta. Sen sijaan esimerkiksi
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Wood Cityn työmaalla (tapaus 1) sallittiin rakennuksen sisäpuolella varastoitavan kor-

keintaan viikon materiaalivaraston per urakoitsija. Pohjola-talon korttelissa (tapaus 3)

merkittävä osa sisävaiheen materiaaleista nostettiin betoniholveille jo runkovaiheen yh-

teydessä. Empiiriset kokemukset sekä kirjallisuuslähteet (esim. Ghanem et al. 2018)

osoittavat, että puutteellinen sisälogistiikan suunnittelu voi ruuhkauttaa työmaata, mikä

laskee työn tuottavuutta.

Logistiikkasuunnittelun tärkein osa-alue on aluesuunnittelu, ja sen tärkeys korostuu lo-

gistisesti haastavilla rakennuspaikoilla. Tapaustutkimuksessa havaittiin, että mitä haas-

tavampi rakennuspaikka oli saavutettavuuden, tontin muodon, ympäristön, varastotilan

sekä hankekohtaisten erityispiirteiden suhteen, sitä yksityiskohtaisemmin logistiikkaa

suunniteltiin ja valvottiin. Kaikissa tapauksissa havaittiin valitun logistiikkamallin olevan

seurausta ympäristön (esim. käytettävissä oleva tila varastoinnille tai työmaan läheisyy-

dessä jatkuvat toiminnot) sekä tuotannollisten tekijöiden (esim. aikataulu tai saapuvien

kuormien lukumäärä) asettamista vaatimuksista logistiikalle. Dubois et al. (2019) mu-

kaan ulkoisten osapuolten osallistaminen (esim. logistiikkaurakoitsija tai logistiikkakes-

kus) ja tavanomaista suurempi tarve logistiikan koordinoinnille oli seurausta työmaalla

vallitsevista erityisistä olosuhteista (esim. tilanpuute), mikä on linjassa tapaustutkimuk-

sen havainnon kanssa.

Tapaustutkimuksessa havaittiin, että esimerkiksi Siltasairaalassa ympäristön ja tontin

asettamien rajoitteiden sekä hankkeen kompleksisuuden takia logistiikan suunnittelu oli

viety tutkituista tapauksista selkeästi pisimmälle aina sisälogistiikan materiaalireitteihin

asti. Toisaalta Pohjola-talon korttelin tapauksessa sisälogistiikan suunnittelu oli vähäi-

sempää, sillä suuri osa sisävaiheen materiaaleista nostettiin jo rungon yhteydessä hol-

vimuotin alle. Havainnoista voidaan päätellä, että logistiikkasuunnittelun taso ja yksityis-

kohtaisuus määräytyvät hankekohtaisesti. Liian löyhä suunnittelu tuottaa ongelmia tuo-

tannolle, ja toisaalta liian yksityiskohtainen suunnittelu sitoo resursseja tuottaen vähäistä

lisäarvoa tuotannolle.

Tapaustutkimuksen kohdetyömailla ei ollut vielä tutkimuksen suoritusaikana käytössä

3D-aluesuunnitelmia, mutta niiden potentiaali on tunnistettu ja käyttö on yleistymässä

kohdeyrityksen aluesuunnittelussa. Esimerkiksi Whitlock (2018) mukaan käyttämällä 3D-

mallia aluesuunnittelusta tulee tehokkaampaa ja laadukkaampaa, kun mahdolliset risti-

riidat suunnitelmissa voidaan havaita jo ennen toteutusta. 3D-mallissa voidaan testata

eri toteutusvaihtoehtoja logistisille järjestelyille nopeasti ja tehokkaasti sekä parantaa

aluesuunnitelman visuaalisuutta tuomalla 3D-aluesuunnitelma perinteisen 2D-aluesuun-

nitelman rinnalle.
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Hankekohtaisten logistiikan pelisääntöjen määrittäminen havaittiin olevan pääasial-

linen kohdetyömaita yhdistävä tekijä logistiikan suunnittelussa ja hallinnassa. Kaikissa

tapauksissa oli määritetty hankekohtaiset pelisäännöt ja rutiinit logistiikan suunnittelulle

ja hallinnalle. Tarkat pelisäännöt ja sovellettava logistiikkaprosessi vaihtelivat hankkei-

den välillä. Sovittujen pelisääntöjen noudattamista edellytettiin aliurakkasopimuksissa,

mistä johtuen suuret linjat logistiikan toteutuksesta on oltava selvillä urakoiden hankinta-

vaiheessa. Lisäksi Ekeskär & Rudberg (2016) mukaan esimerkiksi logistiikkaurakoitsijan

käyttämisestä on tiedettävä aikaisessa vaiheessa hankkeen suunnittelua, jotta budje-

tissa ja aikataulussa pysytään. Tapaustutkimuksen ja kirjallisuushavaintojen perusteella

on tärkeää määrittää hankekohtaiset logistiikan pelisääntöjen suuret linjat jo aikaisessa

vaiheessa hanketta, mikä puolestaan edellyttää hankkeen logistiikan suunnittelun pai-

nopisteen siirtämistä aikaisemmaksi.

Jokaisessa kohdetyömaassa oli suuria hankekohtaisia suunnitteluratkaisuja, joihin liitty-

vät haalaustyöt joudutaan suunnittelemaan erikseen. Vrijhoef & Koskelan (2000) mu-

kaan rakennusalan toimitusketjut toimivat tyypillisesti Make-To-Order periaatteella

(MTO), mikä tarkoittaa jokaisen rakennuksen ainutlaatuisuutta hankekohtaisine suunnit-

teluratkaisuineen. Suunnitteluvaiheessa tehdyt päätökset vaikuttavat rakentamiseen ja

sitä kautta asettavat vaatimuksia koko rakennusprojektin toimitusketjulle, myös työmaa-

logistiikalle. (Thunberg et al. 2017).

Logistiikkamallia pelisääntöineen ja rutiineineen ei voida edellisen mukaisesti suoraan

siirtää hankkeelle toiselle hankkeiden erilaisuudesta johtuen. Aikaisempien toimintamal-

lien soveltuvuutta uudelle hankkeelle arvioidaan esimerkiksi kustannus  tai tarvenäkö-

kulmasta. Kussakin hankkeessa sovellettava logistiikkamalli rakentuu yhdistelmänä ai-

kaisempia hyväksi todettuja toimintatapoja sekä uusia hankekohtaisia pelisääntöjä. Esi-

merkiksi Holweg et al. (2018) mukaan projektiliiketoiminnassa projektien välinen oppimi-

nen perustuu metodologioiden sekä parhaiden käytäntöjen siirtoon projektilta seuraa-

valle. Esimerkiksi Wood Cityssä yhdistetään LPS ja LBMS aikataulunhallinnassa, mikä

Seppänen et al. (2010) mukaan voi parantaa projektin aikataulun pitävyyttä, lyhentää

projektien kestoa sekä parantaa työn tuottavuutta. Myös työmaalogistiikan ja päivittäis-

johtamisen kannalta toimintamalli on toimiva, kun työvaiheiden aloitusedellytyksiä var-

mistutaan ja materiaalivirtoja suunnitellaan yhteisissä palavereissa. Edellä mainittu toi-

mintamalli on yksi sekä kirjallisuudessa että empiirisesti potentiaaliseksi havaituista toi-

mintamalleista, jonka siirtäminen seuraavalle projektille voi tuoda projektin aikataulun-

hallintaan varmuutta.

Logistiikan ulkoistaminen koettiin tapaustutkimuksen yhteydessä järkeväksi keinoksi

säästää työnjohdon resursseja, selkeyttää vastuita sekä parantaa työmaan logistiikkaa.
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Ulkoistamisen koettiin olevan toivottua erityisesti logistiikan toteutuksen osalta, ja jokai-

sella tapaustutkimuksen työmaalla logistiset toimenpiteet olikin ulkoistettu erilliselle lo-

gistiikkaurakoitsijalle tai työntekijälle. Logistiikan ulkoistamisen todettiin parantavan

mahdollisuutta keskittyä omaan ydinliiketoiminta-alueeseen.

Kirjallisuuslähteet tukevat tapaustutkimuksen havaintoja logistiikan toteutuksen ulkoista-

misen hyödyistä. Logistiikkaurakoitsija koetaan pääsääntöisesti hyväksi toimintatavaksi

työmaatoiminnan tehokkuuden parantamisessa sekä aikataulupitävyyden lisäämisessä.

Käyttäessä logistiikkaurakoitsijaa työmaalla toimivien urakoitsijoiden on mahdollista kes-

kittyä omaan ydinliiketoiminta-alueeseensa, ja mahdollisuus hyödyntää logistiikkaura-

koitsijan standardiratkaisuja logistisissa tukitoiminnoissa lisää tuottavan työn osuutta työ-

ajasta. Logistiikkaurakoitsijan käytön mainitaan olevan myös välttämättömyys suurissa

ja urbaaneissa rakennusprojekteissa, jotka sijoittuvat ahtaille tonteille. (Ekeskär & Rud-

berg 2016; Dubois et al. 2019)

Sen sijaan logistiikan suunnittelua ei oltu ulkoistettu millään työmaista, ja sen potentiaali

jakoi mielipiteitä. Toisaalta koettiin, että myös logistisen suunnittelun ulkoistaminen

hankkeen alkuvaiheessa voisi tuoda työskentelylle tehokkuushyötyjä, kun kukin osapuoli

pystyisi keskittymään omaan pääosaamisalueeseensa. Toisaalta koettiin, että on haas-

tavaa löytää tekijää, jolta löytyy rakennusalan toimintaympäristöön soveltuvaa logistista

kompetenssia. Vaikka fokusoituminen omaan ydinliiketoimintaan koetaankin kirjallisuu-

dessa pääsääntöisesti hyvänä tekijänä, esimerkiksi Ekeskär & Rudberg (2016) mukaan

työmailla koetaan myös puutteellista luottamusta logistiikkaurakoitsijan ammattitaitoon,

katsauksen ristiriitaiset havainnot ovat linjassa tapaustutkimuksessa tehtyjen havainto-

jen kanssa.

Vaikka logistiikan toteutuksen ulkoistaminen havaittiinkin tapausten yhteydessä olevan

kriittinen tekijä logistiikan toteutuksen kannalta, logistiikalle varattu budjetti hankkeissa

on pääsääntöisesti riittämätön. Esimerkiksi logistiikkaurakoitsijan käyttämisen myötä

hankkeelle kohdistuu suoria lisäkustannuksia muun muassa työnjohtokuluina, mikä voi

aiheuttaa budjettiylityksiä. Tapaustutkimuksessa todettiin, että jotkin rakennuspaikat

(esimerkiksi ahtaat tontit vilkkaiden liikenneväylien varrella) vaativat suurempia taloudel-

lisia panostuksia logistiikkaan kuin logistisesti helpommat rakennuspaikat, eikä näin ol-

len ennakkosuunnittelulla ole merkittävää vaikutusta lopullisiin logistiikan kustannuksiin.

Tavanomaisesta poikkeavia logistiikan kustannuksia voidaan kuitenkin ennakoida huo-

lellisella tuotannon ennakkosuunnittelulla, mikä on projektin kustannushallinnan kannalta

merkittävää.
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Dubois et al. (2019) mukaan logistiikkaurakoitsijan käyttö nostaa logistiikan koordinoin-

nin kustannuksia. Toisaalta Seppäsen & Peltokorven (2016) mukaan ammattitaitoisen

työvoiman suorittamat siirrot aiheuttavat runsaasti hukkaa tuottavaan työhön käytettävän

työajan menetyksen takia. Lisäksi on huomattava, että ongelmat materiaalivirroissa joh-

tuvat suoraan työn tuottavuuteen, mikä puolestaan nostaa projektin kustannuksia ja lisää

viiveitä aikataulussa. Materiaalivirtojen ongelmien aiheuttamat kustannusvaikutukset

ovat usein kauaskantoisia sekä monimutkaisia, ja niiden todellinen vaikutus on useissa

tapauksissa epäselvä. Esimerkiksi Sullivan et al. (2010) mukaan on arvioitu, että 10-20

% kaikista rakentamisen kustannuksista liittyvät kuljetukseen, mikä kertoo logistiikan

kustannusvaikutusten merkittävyydestä.

Hankkeen erityispiirteiden huomioiminen sekä ennakkosuunnittelu hankkeen valmistelu-

vaiheessa voivat parantaa logistiikan kustannusten ennustettavuutta sekä logistiikan toi-

mivuutta merkittävästi. Keskeistä on pyrkiä määrittämään hankekohtaisesti se ulkoista-

misen ja muiden tarvittavien logististen resurssien taso, jolla hankkeen logistiikka voi-

daan riittävällä varmuudella toteuttaa laadukkaasti. Esimerkiksi tavanomaisen asuinker-

rostalohankkeen tapauksessa logistiikkaurakoitsija voi olla tarpeeton kuluerä, kun taas

laajoissa ja kompleksisissa kohteissa elinehto toimivalle logistiikalle.

4.2 Ehdotus logistiikkamallista

Kuvassa 23 on esitelty kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen perusteella kehi-

tetty ehdotus logistiikkamallista. Logistiikkamalli kuvaa aikataulu  ja logistiikkasuunnitte-

lun riippuvuutta toisistaan siten, että logistiikan eri toteutusvaihtoehtoja kustannuksineen

vertaillaan ennen työmaan aloituspalaveria alustavan yleisaikataulun laadinnan yhtey-

dessä. Logistiikkasuunnittelua jatketaan hankkeen alkuvaiheessa määräluetteloon pe-

rustuvan yleisaikataulun pohjalta, ja lopullinen logistiikan toteutustapa kirjataan logistiik-

kasuunnitelmaan. Aluesuunnittelu jatkuu ja tarkentuu työmaan tilanteen mukaisesti läpi

hankkeen.

Mallin mukaisesti logistiikan suunnittelu käynnistetään aikaisempaa varhaisemmassa

vaiheessa rakentamisprosessia, mikä parantaa logistiikan kustannusten ennustetta-

vuutta, selkiyttää tuotannonohjauksen kokonaisuutta sekä mahdollistaa logistiikan peli-

sääntöjen edellyttämisen aliurakkasopimuksissa. Myös logistiikan eri toteutusvaihtoeh-

tojen vertailu voi tuoda esiin kriittisiä tekijöitä esimerkiksi ulkoistamisen tarpeesta, ja po-

tentiaalinen yhteistyökumppani voidaan kutsua mukaan suunnittelemaan logistiikan to-

teutusta. Tuotannon ennakkosuunnittelulla, johon työmaalogistiikan suunnittelu olennai-

sesti kuuluu, voidaan myös parantaa projektien kustannustehokkuutta sekä yhtiön kan-

nattavuutta kohdeyrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
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Kuva 23. Ehdotus logistiikkamallista (prosessikaavio).

Logistiikkamallin tueksi luotiin aluesuunnitelman tarkastuslista kohdeyrityksen käyttöön.

Tarkastuslistan tavoite on koota yhteen dokumenttiin laadukkaan aluesuunnitelman pää-

elementit sekä koota yhteen hyväksi todettuja toimintatapoja aluesuunnittelussa erityi-

sesti sujuvan materiaalivirran kannalta. Tarkastuslistassa on pyritty huomioimaan ta-

paustutkimuksessa esille nousseita logistisia haasteita, kuten hankekohtaisten erityis-

nostojen (esim. painavien tai pitkien materiaalinen nostot) huomiointi.

Aluesuunnittelussa erityisen keskeistä on suunnitella rakennuksen sisäpuolinen logis-

tiikka. Puutteellinen sisälogistiikan suunnittelu voi aiheuttaa alhaisemman työn tuotta-

vuuden (esim. Ghanem et al. 2018). Lisäksi esim. Sadeghpour & Andayesh (2015) mu-

kaan tehokkaalla tilankäytöllä myös rakennuksen ulkopuolella voi olla merkittävä vaiku-

tus tuottavuuteen sekä työturvallisuuteen, millä on puolestaan suoria vaikutuksia projek-

tin kustannuksiin sekä aikatauluun. Aluesuunnittelu on aikataulusuunnittelun ohella kes-

keisin osa rakennustyömaan tuotannon suunnittelua.

Tässä luvussa esitellyissä tutkimuksen konkreettisissa tuloksissa on pyritty mahdolli-

suuksien mukaan huomioimaan erilaisten hankkeiden hankekohtaiset erityispiirteet.
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Kohdeyrityksellä on luonteeltaan ja tuotantotavaltaan erilaisia hankkeita erilaisilla mark-

kina-alueilla Suomessa, mikä tuo haasteita yhden kaikissa tilanteissa toimivan logistiik-

kamallin kehittämiseen. Tutkimuksessa on pyritty kehittämään sekä riittävän yleisen että

riittävän yksityiskohtaisen tason ehdotus logistiikan suunnittelusta ja hallinnasta osana

yrityksen rakentamisprosessia. Tutkimustulokset on rajattu koskemaan tutkimuksen ta-

voitteiden mukaisesti erityisesti ahtaassa kaupunkiympäristössä operoivia työmaita.
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5. POHDINTA

5.1 Tutkimustulosten arviointi

Tutkimuksen päätavoitteena oli luoda kohdeyritykselle logistiikkamalli, jonka avulla yri-

tyksen työmaat pystyvät suunnittelemaan logistiset toimintonsa osana projektin tuotan-

non ennakkosuunnittelua. Päätavoite saavutettiin kiitettävästi huomioiden se, että tutki-

muksen suunnitteluvaiheessa päätavoitteen lopullinen sisältö oli vielä jokseenkin epä-

selvä. Logistiikkamallin kehittämistyötä ei aloitettu täysin puhtaalta pöydältä, vaan ole-

massa olevaan rakentamisprosessin aikataulusuunnittelun prosessikaavioon liitettiin lo-

gistiikan suunnittelun näkökulma. Täysin uuden prosessikaavion luominen voisi tuoda

tarpeetonta epäselvyyttä rakentamisprosessiin. Esimerkiksi Holweg et al. (2018) mu-

kaan liian monimutkainen, raskas ja johtamaton prosessi suoriutuu tehtävästään yksin-

kertaista ja selkeästi johdettua prosessia huonommin. Useat päällekkäiset osaprosessit

voisivat tehdä kohdeyrityksen rakentamisprosessista suhteettoman raskaan, eikä se täl-

löin palvelisi tarkoitustaan.

Osatavoitteen 1 mukaisesti kirjallisuuskatsauksessa onnistuttiin luomaan yleiskatsaus

logistiikan suunnittelusta ja hallinnasta rakennusalan toimintaympäristössä. Kirjallisuus-

katsauksessa lähdettiin liikkeelle logistiikan ja prosessien teoriasta, ja päädyttiin tutki-

maan rakennusalalla sovellettavia logistisia malleja artikkelilähteiden avulla. Kirjallisuus-

lähteiden tärkein anti tutkimukselle olivat prosesseihin liittyvä käsitteistö erityisesti pro-

jektiliiketoiminnassa sekä rakennusalalla tyypillisesti sovellettavat logistiset toimintamal-

lit. Kirjallisuudessa raportoitujen logististen mallien ominaispiirteitä tavattiin myös tapaus-

tutkimuksen kohdetyömailla, mikä lisäsi tutkimuksen uskottavuutta ja sitoi tapaustutki-

muksen havainnot aiempaan tutkimukseen. Osatavoitteen 1 mukainen tietomallintami-

sen näkökulma jäi tutkimuksessa suunniteltua pienemmälle huomiolle. Tietomallintami-

sella todettiin olevan useita potentiaalisia käyttökohteita logistiikan suunnittelussa ja hal-

linnassa, joista keskeisimmät ovat 3D-aluesuunnitelma sekä lohko- ja tahtialuekohtaisen

määräluettelon luominen ja sen hyödyntäminen työmaalogistiikan sekä materiaalivirtojen

suunnittelussa.

Tapaustutkimuksessa pyrittiin arvioimaan kohdeyrityksen työmaiden logistiikan suunnit-

telun ja hallinnan käytäntöjä avainhenkilöiden teemahaastatteluilla sekä työmaavierai-

luilla. Lisäksi perehdyttiin kohdetyömaiden logistisiin suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin.

Erikssonin & Koistisen (2014) mukaan käyttämällä useita tutkimusaineistoja voidaan pa-

rantaa tutkimustulosten luotettavuutta. Tapaustutkimusprosessi on aikaa vievä prosessi,
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jossa tutkijan syvällinen paneutuminen aineiston keruuseen on erityisen tärkeää tutki-

muksen kannalta relevantin tiedon esiin tuomisessa. Tutkimukseen käytettävissä oleva

aika oli rajallista, minkä takia pääasiallisiksi tutkimusaineistoiksi muodostuivat sekä

avainhenkilöiden teemahaastattelut että kirjalliset logistiset suunnitelmat. Esimerkiksi

havainnoinnille ja osallistuvalle havainnoinnille jäi tutkimuksessa hyvin vähän aikaa. Ai-

neiston monipuolisuuden puutteellisuutta kompensoitiin mahdollisimman kattavalla tee-

mahaastattelulla sekä suurella määrällä kirjallisia dokumentteja.

Tapauskohteiden pienestä otannasta johtuen voidaan olettaa, että jotakin relevanttia tie-

toa jäi tapauksissa väistämättä pimentoon. Mahdollisimman todenmukaisen kuvan luo-

miseksi joudutaan usein tuomaan esiin niin sanottua hiljaista tai sanomatonta tietoa,

minkä paljastaminen Erikssonin & Koistisen (2014) mukaan vaatii pitkäaikaista läsnäoloa

sekä osallistumista tutkittavassa tapauksessa. Voidaan kuitenkin todeta, että teema-

haastattelun sekä kirjallisen aineiston perusteella tapauksista saatiin riittävän tarkka ku-

vaus tutkimuksen tavoitteet huomioiden. Edellä mainitun ajallisen rajoitteen puitteessa

tutkimusmenetelmän valintaa voidaan täten pitää onnistuneena sekä ajankäytöllisesti te-

hokkaana. Tutkimus on myös vaivattomasti toistettavissa muille kohteille samalla tutki-

musmenetelmällä ja haastattelurungolla.

Tapausten voidaan katsoa olevan tutkimuksessa eriarvoisessa asemassa, sillä tutkija

työskenteli päivittäin yhdessä tapaustutkimuksen kohteista. Kohteen toimintatavat ja

käytännöt olivat tutkijalle ennestään tuttuja, mikä helpotti tapauksen yksityiskohtaista ra-

portointia. Tässä kohteessa tehdyn tutkimusjakson voidaan myös työskentelyn johdosta

katsoa olevan huomattavasti pidempi ja sisällöltään laajempi, kuin kahdella muulla koh-

detyömaalla. Eriarvoisen aseman arvioidaan kuitenkin olevan tutkimuksen tavoitteiden

ja tulosten valossa merkitykseltään hyvin vähäinen, sillä tapaustutkimuksessa raportoi-

tiin yleiskuvaukset kohdetyömaiden tuotanto- ja logistiikkamalleista. Tämän tyyppinen

kvalitatiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ilmiöitä siihen liittyvine ominaisuuksineen,

eikä vaadi esimerkiksi kvantitatiivisen tutkimuksen mukaista laajaa pitkällä aikavälillä ke-

rättyä havaintoaineistoa.

Valittujen kohdetyömaiden logististen olosuhteiden katsottiin olevan erityisen haastavia,

ja näin ollen käyttävän kohdeyrityksessä kaikista edistyksellisimpiä logistiikkamalleja.

Valitsemalla edistyksellisin osuus kaikista potentiaalisista tutkimuskohteista, voi tutkitta-

vasta ilmiöstä kohdeyrityksessä muodostua vääristynyt kuva. Logististen olosuhteiden

suhteen helpompien työmaiden poisrajaus tapaustutkimuksesta on kuitenkin perustelta-

vissa tutkimustulosten oletetulla relevanssilla. Haastavimpien kohteiden toimintatapojen

ja metodien voidaan olettaa soveltuvan mahdollisimman suurelle joukolle kohdeyrityksen
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työmaista. Logistisilta piirteiltään helpompien kohteiden tutkimisen arvioitiin parhaimmil-

laan tuovan vähäistä hyötyä kohdeyritykselle, ja mahdollisten tutkimustulosten soveltu-

van vain pienelle joukolle kohdeyrityksen työmaita. Edistyksellisimmistä kohteista voi-

daan myös oppia eniten, mikä puoltaa omalta osaltaan tapaustutkimuksessa asetettuja

rajauksia.

Luvussa 4.1 esiteltyjen tutkimuksen tulosten ja luvussa 4.2 esitellyn logistiikkamallin

sekä sitä tukevan aluesuunnitelman tarkastuslistan varsinaisista hyödyistä ei voida en-

nen riittävän pitkää kokeiluajanjaksoa saada varmuutta. On myös huomionarvioista, että

varsinaisten hyötyjen (esimerkiksi alhaisempien kustannusten tai korkeamman tuotta-

vuuden) määrittämiseen liittyy mittausongelma, jota on pyritty kirjallisuudessa selvittä-

mään (esim. Ying et al. 2018; Wegelius-Lehtonen 2001). Ying et al. (2018) mukaan lo-

gistiikan kustannukset sisältyvät useimmiten materiaalien kustannuksiin, joten epätehok-

kaan logistiikan todellinen kustannusvaikutus on haastavaa selvittää. Wegelius-Lehto-

sen (2001) mukaan valtaosa suomalaisista rakennusyrityksestä ei säännöllisesti kerää

työmaalogistisiin toimenpiteisiin liittyvää dataa. Tilanne ei ole huomattavasti Wegelius-

Lehtosen (2001) tutkimuksen sekä nykypäivän välillä muuttunut. Näin ollen tämän tutki-

muksen varsinaisten ja mitattavissa olevien hyötyjen selvittäminen esimerkiksi tuotta-

vuuden ja kustannusten suhteen jäänee karkeiden arvioiden varaan.

Logistiikan suorituskyvyn mittaaminen voisi olla kohdeyrityksen kannalta hyödyllinen

sekä relevantti jatkumo tälle tutkimukselle. Esimerkiksi Ying et al. (2018) nostavat esille

tutkimuksessaan yhdeksi käyttökelpoiseksi logistiikan mittariksi työmaalle saapuvien

ajoneuvojen tarkkailun ja raportoinnin. Säännöllisellä, johdonmukaisella ja pitkäaikaisella

datankeruulla ja mittaamisella voi olla merkittäviä hyötyjä pyrkimyksissä tehostaa koh-

deyrityksen rakennustuotannon logistiikkaprosessia. Prosessien kehittäminen perustuu

kaikessa yksinkertaisuudessaan lähtö- ja lopputilanteissa mitattujen ennalta sovittujen

parametrien erotuksen tarkasteluun. Mittaaminen on näin ollen edellytys merkityksellisen

ja pysyvän kehityksen saavuttamiseksi yrityksen prosesseissa.

5.2 Tutkimustulosten yleistettävyys

Kaikki tapaustutkimuksen tapaukset sijoittuvat Suomessa Helsingin markkina-alueelle,

minkä voi todeta olevan logistisessa mielessä Suomen suurista kaupungeista haasta-

vinta seutua rakentaa tässä tutkimuksissa mainittujen ympäristön asettamien haasteiden

takia. Näin ollen tutkimustulokset ovat yleistettävissä laajalti koko rakennusalalle erityi-

sesti Suomessa. Tapaustutkimuksen tutkimustuloksia verrattiin myös relevantteihin ja

kansainvälisiin erityisesti kehittyneissä maissa tehtyihin tutkimuksiin, mikä viittaa tutki-

mustulosten sovellettavuuteen myös muiden kehittyneiden maiden markkina-alueilla.
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Kohdeyritys rakentaa pääosin Suomen markkinoilla, joten mallin soveltuvuus sellaise-

naan muille markkina-alueille ei ole tämän tutkimuksen viitekehyksessä relevanttia.

Koska luvun 4.2 mukainen logistiikkamalli on hyvin yleisen tason esitys logistiikan suun-

nittelusta osana aikataulusuunnittelua, voidaan myös logistiikkamallia soveltaa lähtökoh-

taisesti kaikissa kohdeyrityksen hankkeissa.

Tapaustutkimuksessa käsitellyt kolme tapausta edustavat logistisesti erittäin haastavia

rakennushankkeita Suomessa. Jokaisen tapauksen logistiikan toteutusta hankaloittavat

erityiset hankespesifit piirteet, joten tapausten osalta raportoidut tuotanto- ja logistiikka-

mallit eivät suoraan sellaisenaan sovellu muille projekteille. Raportoidut mallit voivat kui-

tenkin ohjata tulevien projektien hankekohtaisten logistiikkamallien kehittämistä oikeaan

suuntaan, sillä raportoidut mallit ovat kehittyneet ja muotoutuneet toimimaan erityisesti

ahtaassa kaupunkiympäristössä. Kaupungistumisen megatrendi ja jatkuva massiivinen

muuttoliike kaupunkeihin on viesti siitä, että tulevaisuudessa rakennusala tulee yhä suu-

remmilta osin toimimaan tämän tutkimuksen rajausten mukaisessa ahtaassa kaupunki-

miljöössä. Näin ollen tutkimuksessa ehdotettu geneerinen logistiikkamalli sekä muut tut-

kimuksen tulokset edustanevat keskimääräistä rakennustyömaata erityisesti tulevaisuu-

dessa.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä tutkimuksessa tutkittiin rakennushankkeen materiaalivirroissa käytettäviä logisti-

sia malleja tavoitteena kehittää kohdeyrityksen käyttöön logistiikkamalli tuotannon en-

nakkosuunnittelun tueksi. Tutkimus koostui kirjallisuuskatsauksen lisäksi tapaustutki-

muksesta, jossa tutkittiin kolmea kohdeyrityksen työmaata.

Rakennustuotannon logistiikka kohtaa erityisiä haasteita muun muassa hankkeiden

paikkasidonnaisuudesta ja rakennusalan pirstaleisuudesta sekä projektiluontoisuudesta

johtuen. Jokainen tapaustutkimuksen kohdetyömaa kohtasi omanlaisen joukon logistiik-

kaan vaikuttavia erityispiirteitä, mistä johtuen työmaalogistiikka oli toteutettu kullakin työ-

maalla eri käytännöin. Logistiikka rakennustuotannossa ei ole yhtä suoraviivaista kuin

tavanomaisessa tehdastuotannossa.

Logistiikan suunnittelun painopisteen siirtäminen aikaisemmaksi rakentamisprosessissa

tuo työmaan tuotannonohjaukseen etuja. Aikaisemmassa vaiheessa käynnistetty logis-

tiikan suunnittelu poistaa tuotannosta epävarmuutta sekä parantaa kustannusten ennus-

tettavuutta. Eri logistiikkamallien arviointi ja vertailu kustannusten ja toteutuskelpoisuu-

den näkökulmasta ennen tuotannon käynnistämistä tulee mahdolliseksi, jos suunnittelu

käynnistetään aikaisemmassa vaiheessa hanketta.

Logistiikkaurakoitsijan käyttö lisää logistiikan kustannuksia huomattavasti, mutta on vält-

tämätön suurien ja/tai kompleksisten hankkeiden logistiikassa. Päätös ulkoisen logistiik-

kaurakoitsijan käytöstä perustuu usein arvioon, jossa verrataan arvioitua hyötyä suh-

teessa kustannuksiin. Saatu hyöty koetaan usein kooltaan suurien ja/tai kompleksisten

hankkeiden kohdalla lisääntyneiden kustannusten arvoiseksi. Tilanne on päinvastoin

pienissä ja tavanomaisissa hankkeissa, joissa hyötyä ei koeta lisäkustannusten ar-

voiseksi. Logistiikkaoperaattorin käyttämisestä on tehtävä päätös suhteellisen aikai-

sessa vaiheessa hanketta, jotta sen käyttämistä sekä muita käyttöön liittyviä pelisääntöjä

voidaan velvoittaa urakoitsijoilta aliurakkasopimuksissa.

Rakennusprojektin budjetin laadinnassa kyetään vain harvoin huomioimaan ne hanke-

kohtaiset piirteet, jotka nostavat kyseisen hankkeen logistiikan kustannuksia. Logistiik-

kaurakoitsijan käyttäminen, erityisratkaisut suunnittelussa, vähäinen käytettävissä oleva

tila sekä muut työmaaympäristön asettamat rajoitteet nostavat logistiikan kustannuksia

merkittävästi, mikä voi johtaa logistiikan budjettiylityksiin.

Logistiikan kustannusten tutkiminen ei kuulunut tämän tutkimuksen viitekehykseen,

mutta on luonnollinen jatkumo tälle tutkimukselle. Selvittämällä logistiikan kustannusten
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merkittävimmät osatekijät, voidaan tuotannon kehitystoimet sekä tulevat jatkotutkimuk-

set keskittää relevanteiksi todettuihin logistiikan osa-alueisiin. Logistiikan kustannustie-

toisuuden lisäämisellä voidaan parantaa tuotannon kannattavuutta rakennusprojek-

teissa, mikä edelleen parantaa yritystason kannattavuutta.

Seuraavat tutkimukset voisivat kustannusnäkökulman lisäksi pyrkiä kartoittamaan mitta-

reita, joilla logistiikasta saadaan analysoitavaa dataa logistiikan kehitystyön käyttöön.

Suorituskyvyn parantaminen prosessissa edellyttää mittaamista. Alku- ja lopputilanteen

mittaustuloksia vertaamalla todetaan kehitystyön onnistuminen tai epäonnistuminen. Lo-

gistiikan osalta systemaattista mittaamista ei rakennusalalla logistiikan osalta suoriteta,

mikä tekee logistiikan kehittämisestä haastavaa.
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LIITE A: TEEMAHAASTATTELUN
KYSYMYSRUNKO

Tutkimuksen tausta ja tavoitteet:

- Lyhyt esittely tutkimuksen aiheesta ja tavoitteista.
_____________________________________________________________________

Lämmittelykysymykset:

- Kerro omasta taustastasi. Relevantti työkokemus, koulutus ja tämän hetkinen
työtehtävä.

- Millaisia hyviä kokemuksia / onnistumisia logistiikasta olet urasi aikana koke-
nut?

- Mitä haasteita / ongelmakohtia mielestäsi rakennusalan logistiikka nykyisellään
kohtaa?

1. Yleiskuvaus projektista:

- Mitä rakennetaan ja missä laajuudessa?
- Kuvaile, miten työmaan tuotanto on järjestetty? Onko tuotanto virtautettu tai loh-

kotettu?
- Kuvaile, mitä työmaatuotantoon vaikuttavia erityispiirteitä hankkeessa on.

 Esim. olosuhteiden hallinnan, vaativien erityisrakenteiden, projektin
kompleksisuuden, käytettävissä olevan tilan, naapurien, sivuavan liiken-
teen, työmaan ajan jatkuvien liiketoimintojen (esim. sairaala- tai lento-
kenttäympäristössä), tilaajamuutosten tai muiden tekijöiden suhteen.

_____________________________________________________________________

2. Kuvaus projektissa sovellettavasta logistiikkamallista:

- Kuvaile, millä periaatteella työmaan logistiikka toteutetaan.
 Miten materiaalivirrat on suunniteltu ja miten materiaalitoimituksia ohja-

taan työmaalle? Entä työmaalle saapumisen jälkeen asennuspaikalle?
 Mitä logistisia resursseja on työmaan käytössä?
 Hyödynnetäänkö työmaan logistiikassa iltavuoroja tai käänteistä logis-

tiikkaa?
 Mitä etuja / mahdollisuuksia toimintamallissa on?
 Mitä ongelmia / haasteita toimintamallissa on?
 Miten ja millä perusteilla sovellettavaan logistiseen malliin päädyttiin?

Mitä muita vaihtoehtoja harkittiin?
 Onko sovellettava logistinen malli kehittynyt rakentamisen aikana? Mi-

ten?
 Miten toimintamallin kohtaamia ongelmia voitaisiin purkaa ja logistiikkaa

tehostaa?
 Miten hankkeen erityispiirteet vaikuttavat logistiikkaan?



3. Logistiikkaprosessi:

- Logistiikkaprosessi kuvaa logististen aktiviteettien toteutukseen, hallintaan ja
kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vastuuhenkilöineen läpi toimitusketjun asen-
nuspaikalle saakka.

 Onko logistiikkaprosessi mielestäsi toimiva, selkeä ja helposti ymmärret-
tävä? Onko logistiikkaprosessi nähtävillä esimerkiksi työmaan ilmoitus-
taululla?

 Mitkä ovat mielestäsi logistiikkaprosessin suurimmat kehitettävät osa-
alueet yksittäisen työmaan näkökulmasta? Entä koko yrityksen näkökul-
masta?

 Onko logistiikkaprosessin ja sen suunnittelun kokonainen tai osittainen
ulkoistaminen mielestäsi järkevä ratkaisu? Miksi / miksi ei?

 Miten varmistetaan aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien sitoutuminen
logistiikkaprosessiin ja siihen liittyviin pelisääntöihin?

 Miten varmistetaan logistiikkaprosessin sisäinen ja ulospäin suuntautuva
tiedonkulku?

 Miten kehittäisit tämän hetkistä logistiikkaprosessia ja sen suunnittelua?

4. Muita aiheita:

- Miten työmaalogistiikassa hyödynnetään digitalisaatiota? Miten kriittisenä koet
digitalisaation hyödyntämisen osana työmaalogistiikkaa? Hyödynnettäviä sovel-
luksia voivat olla esim. tietomalli, 3D/4D-aluesuunnitelmat, sähköiset kalenterit
sekä materiaalien paikannuslaitteet.

- Materiaaliterminaaleja käytetään useilla teollisuudenaloilla mm. materiaalien toi-
mitusvarmuuden sekä tasaisen materiaalivirran parantamiseksi. Rakennusalalla
käytäntö ei ole vakiintunut muutamista pilottihankkeista ja potentiaalisista tuot-
tavuus- ja kannattavuushyödyistä huolimatta. Miten perustelluksi koet materiaa-
literminaalien hyödyntämisen osana rakennusprojektien logistiikkaa?

_____________________________________________________________________

5. Vapaa sana ja lopetus

- Onko mielessäsi muita logistiikkaan, logistiikkaprosessiin tai näiden kehittämi-
seen liittyviä oleellisia näkökulmia, jotka haluaisit tuoda esille?

- Palautetta haastattelusta?
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