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Alkusanat
Julkaisuun on koottu Rakennusteollisuus RT:n toteuttaman KETJU-kehitysohjelman päätulokset.
”Rakennusteollisuuden toimitusketjujen kehittäminen” KETJU -ohjelma toteutettiin vuosina 20072009 ja se muodostui yhteensä 11 osaprojektista, joissa kehitettiin talonrakennusalan
toimitusketjun hallinnan, logistiikan ja hankintatoiminnan menetelmiä ja tekniikoita.
KETJU on ollut laaja-alainen kokonaisuus, johon osallistui useiden toimialajärjestöjen lisäksi
rakennusyrityksiä, rakennustuote- ja materiaalivalmistajia sekä rautakaupan toimijoita. Ohjelma oli
osa Tekesin Sara-tutkimusohjelmaa. KETJUa rahoittivat Tekesin lisäksi Talonrakennusteollisuus
ry, Rakennustuoteteollisuus betoniteollisuusjaosto, Rakennustuoteteollisuus rakennusmateriaalitjaosto, Metsäteollisuus ry sekä RaSi ry. Joitakin osaprojekteja rahoittivat myös niihin osallistuneet
yritykset tai organisaatiot, kun kehitystyö palveli suoraan niiden tarpeita.
KETJUa ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat Timo Hautakoski, Paroc (puheenjohtaja), Tutu
Wegelius-Lehtonen, YIT-Yhtymä (21.6.2007 asti), Pirjo Pernu, YIT-Yhtymä (alkaen 3.9.2007), Jan
Elfving, Skanska, Kari Kulmala, Rasi, Pekka Nurro, Metsäteollisuus (alkaen 16.4.2007), Lasse
Wilska, Rautaruukki (16.9.2008 asti), Heikki Sarin, Parma (alkaen 10.10.2007) sekä Jukka
Pekkanen, Jani Kemppainen, Arto Suikka, Rakennusteollisuus RT. Lisäksi osaprojektien
ohjausryhmätyöskentelyyn osallistui useita kymmeniä yritysten ja organisaatioiden edustajia.
Julkaisun sisältö on jaettu kuuteen osaan. Ensimmäisessä luvussa kerrataan lyhyesti
talorakennusalan toimitusketjun hallinnan ja logistiikan sisältöä ja niihin liittyviä käsitteitä.
Toisessa luvussa esitellään KETJU-ohjelman tulokset, jotka koskevat muitakin rakennusalan
toimijoita kuin tuotantoyrityksiä. Kolmannessa luvussa käsitellään toimitusketjun yritysten välisiä
kehitysteemoja ja neljännessä luvussa käytännön tehtäviä rakennusprojektin toimitusten
ohjauksessa ja kehittämisessä. Lukuun viisi on koottu rajattuja osa-alueita käsitelleiden
kehityshankkeiden tulokset ja viimeisessä luvussa esitetään yrityksille kehityspolkuja, kuinka
ohjelman tuloksia voidaan hyödyntää yrityksissä.
KETJU-ohjelman osaprojektien tulosraportit ovat ladattavissa julkaisuhetkellä Rakennusteollisuus
RT:n internet-sivuilta: www.rakennusteollisuus.fi/ketju ja luettelo raporteista esitetään liitteessä 1.
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1 Toimitusketjun hallinta
1.1 Käsitteitä
Talonrakentaminen yhdistää monien toimialojen tuottamia tuotteita ja palveluja asiakkaalle
valmistettavaan rakennukseen. Työmaalla tehtävien töiden kustannusosuus on alle 30 %:a
rakentamisen arvosta eli suurin osa arvosta syntyy muualla kuin työmaalla. Tuotteiden ja
palvelujen hankinta ja niiden toimitusten ohjaus työmaalle ovat keskeinen osa rakennushankkeen
hallintaa ja ne vaikuttavat oleellisesti rakentamisen tuottavuuteen, kannattavuuteen ja
lopputuloksen laatuun.
Toimitusketjun hallintaa kuvaavat käsitteet muuttuvat ja ne ovat kehittyneet ajan kuluessa sekä
teollisuudessa yleensä että rakentamisessa. Tällä hetkellä vakiintunut toimitusketjun hallinta käsite perustuu kansainväliseen Supply Chain Management (SCM) -käsitteeseen.
Rakennusalalla ja erityisesti rakennusyrityksissä toimitusketjun hallintaan liittyviä asioita on
perinteisesti kuvattu nimikkeellä hankintatoimi, jolla on tarkoitettu ainakin ostotoimintaa ja niihin
liittyvää sopimusten hallintaa. Suurissa yrityksissä siihen on liittynyt myös mm. hankintatoiminnan
kokonaisjohtaminen ja hankintastrategioiden laadinta. Hankintatoimen rinnalle nostettiin
rakennusalalla logistiikka-käsite 1990-luvulla, kun silloinen Rakennusteollisuuden Keskusliitto
toteutti Rakennustuotannon logistiikka -tutkimusohjelman vuosina 1991-1996. Logistiikka nähtiin
ostotoimintaa laajempana kokonaisuutena, jossa painotettiin myös materiaalivirran ohjausta sekä
tehokasta materiaalinkäsittelyä.
Logistiikka-käsitteen yhteydessä tarkastellaan usein yrityksen tulo-, sisä- ja lähtölogistiikkaa.
Teollisuudessa logistiikan kehittäminen on nähty kokonaisvaltaisena toimintona, johon sisältyvät
saapuvien materiaalien ja osavalmisteiden ohjaus, tuotannon sisäisen materiaalivirrat sekä
valmistuotteiden jakelu asiakkaille. Laajassa merkityksessä logistiikalla on tarkoitettu yrityksen
materiaalivirtojen sekä näihin liittyvien pääoma- ja tietovirtojen hallintaa (Kuva 1).
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Kuva 1 Logistiikan osatoimintoja talonrakentamisessa.
Toimitusketjun hallinta (Supply Chain Management) korostaa näkemystä, että asiakkaan
tarpeiden täyttäminen ei perustu kahden yrityksen välisiin toimenpiteisiin vaan pidempiin
hankintaketjuihin. Teollisuudessa on esimerkkejä, joissa pyritään kehittämään koko prosessia
alkaen kuluttaja-asiakkaan ostotapahtumasta ja jatkuen vähittäis- ja tukkukaupan kautta
valmistavalle teollisuudelle, alihankkijoille ja raaka-ainetoimittajille. Tavoitteena on optimoida koko
prosessia ja alentaa kokonaiskustannuksia. Esimerkkejä yksittäisistä kehitystoimenpiteistä
kulutustavarateollisuudessa ovat esim. tuotannon täydennystilausten siirtäminen toimittajan
vastuulle eli toimittaja seuraa varastosaldoja ja toimittaa täydennykset tarpeen mukaan tai esim.
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toimitusten vastaanottotarkastusten poistaminen, kun laadunhallinta voidaan tehdä muuten
tehokkaammin.
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta ovat siis osin samaa asiakokonaisuutta tarkoittavia termejä
varsinkin, kun logistiikka ymmärretään laajassa merkityksessä. Ehkä yksi syy toimitusketjun
hallinta -käsitteen yleistymiselle on kuitenkin se, että logistiikka-termi on liitetty voimakkaasti
jakeluun, materiaalinkäsittelyyn ja kuljetukseen. Toimitusketjun hallinta -käsitteellä halutaan
korostaa toiminnon kokonaisvaltaista merkitystä yrityksen toiminnalle.
Toimitusketjun hallinnan kehitystyö etenee jatkuvasti ja myös käsitteet muuttuvat edelleen.
Esimerkiksi pitkään on tiedostettu, että markkinat eivät toimi toimitusten (supply) vaan kysynnän
(demand) ohjaamina ja että peräkkäisten toimitusketjujen sijaan pitäisi tarkastella yritysryhmien
muodostamia toimitusverkostoja. Kirjallisuudessa esiintyykin uusia käsite-ehdotuksia esim.
demand-supply network. Tällä hetkellä kuitenkin toimitusketjun hallinta, Supply Chain
Management, on yleisin käytetty termi.

1.2 Lähtökohtia kehitystyölle
Talonrakennusalalla toimitusketjuihin liittyvä kehitystyö on haastavaa ja rakennusalan
toimitusketjun hallinnan menetelmien voidaan katsoa olevan jäljessä muuta teollisuutta. Tärkein
vaikuttava tekijä on rakennushankkeiden projektitoiminta, jossa on sinänsä toistuvia
osaprosesseja, mutta joiden lukumäärä on suuri ja kiertonopeus hidas. Toisin sanoen projektit
muodostuvat monien eri tuoteryhmien lyhyistä sarjoista. Toisessa ääripäässä on sarjatuotantoon
perustuva teollisuus, jossa logistiikan hyvä hallinta on edellytys koko toiminnan kilpailukyvylle.
Rakennusalan sisällä on vastaavia toimijoita, esim. materiaalivalmistajia, mutta ne joutuvat
virittämään jakelutoimitukset projektitoiminnan ehdoilla.
Rakentamisessa on myös vahva projektin ja sen osien hintakilpailuttamisen perinne, mikä johtaa
toimittajien vaihtumiseen usein ja rajoittaa jatkuvan kehittämisen mahdollisuuksia. Toiminnan
muuttaminen pitkäkestoiseksi kumppanuustoiminnaksi vaatisi yrityksiltä strategisen tason
sitoutumista, mutta tällaista ei ole merkittävästi syntynyt edes yhteisen omistuksen kautta. Myös
markkinatilanteen muutokset vaikuttavat nopeasti käytettyihin hankintamenettelyihin ja
yhteistyösuhteisiin, mikä osaltaan vaikeuttaa pitkäjänteistä kehittämistä.
Edellä kuvattu tarkoittaa myös sitä, että talonrakentamisen toimitusketjun kehittämisessä on
paljon mahdollisuuksia, jotka odottavat realisointia yritystasolla. Kehityksen rajoitteet ovat osittain
rakenteellisia ja johtuvat alan toimintatavoista, mutta ne eivät poista mahdollisuutta uusiin
innovaatioihin.
Toimitusketjun ja materiaalivirran ohjauksen kehittäminen on samalla osa tuotannon kehittämistä.
Esimerkiksi materiaalitoimitusten toimitustäsmällisyydestä ei saada hyötyä, jos työmaa ei itse
pysy aikataulussa. Työmaatuotannon kehittäminen tapahtuu pääosin projekteissa pienten
kehitysaskeleiden avulla, kun usein yritysten strategisemmat kehityshankkeet kohdistuvat uusiin
ja lyhyellä aikavälillä kannattavampiin teemoihin. Monia toimitusketjun osa-alueita voidaan
tehostaa pienten kehitysaskelten avulla, mutta kokonaisuutena se vaatii selkeää kehitystyön
projektointia, tavoitteen asettamista ja resursointia.
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2 Toimialatason kehittäminen
2.1 Yleistä
Toimitusketjun hallinnan kehittämisen painopiste on yritysten ja yritysverkostojen välisessä
toiminnassa. Rakennusalalla lisäpiirteenä on myös rakentamisen liittyminen yhdyskuntarakenteeseen ja tähän liittyvään ohjaukseen. Rakentamisen viranomaisohjaus ja toisaalta
yhdyskuntien infrastruktuuri vaikuttavat osaltaan toimitusketjuihin ja logistiikkaan. Toisaalta alalla
on myös paljon yhteisesti sovittuja toimintamalleja ja periaatteita, koska projektitoiminnassa on
hyödyllistä, että perustoimintamallit ovat samankaltaisia, jolloin toimijat pystyvät tehokkaasti
liittymään projektien toimintaan.
Laajasti ymmärrettynä monet koko toimialan tasolla sovitut tai kehitetyt asiat luovat edellytyksiä
myös toimitusketjujen tehokkuudelle. Sellaisia ovat esimerkiksi yhteisesti hyväksytyt kauppatavat
ja urakkamuodot tai yleiset sopimusehdot ja sopimusmallit. Myös monet liiketoimintaprosessien
tehostamiseksi kehitetyt menetelmät, kuten kehittyneet hankintamenettelyt esim. tuoteosakauppa
tai esim. hankintoja palvelevan suunnittelunohjauksen menettelyt tukevat yritysverkostojen
toimitusketjujen kehitystyötä. Toimialatasolla tulee parantaa myös fyysiseen toimintaympäristöön
liittyviä asioita kuten liikenneverkoston toimivuutta sekä siihen liittyen kuljetusten tehokkuutta ja
toisaalta minimoida sen ympäristövaikutuksia.
KETJU-ohjelmassa käsiteltiin myös näitä toimialaa tai sen ohjausta sivuavia kehitysteemoja
kahdessa osaprojektissa. Seuraavassa kappaleessa esiteltävä Aluerakentamisen logistiikka
esittelee kuinka voidaan tehostaa kokonaisen alueen logistiikan hallintaa. Toinen osaprojekti
käsittelee toimitusketjun tarvitsemien lähtötietojen määrittelyä rakennussuunnitelmissa.

2.2 Aluerakentamisen logistiikka
Aluerakentamisessa logistiikkaan liittyy yksittäisten hankkeiden lisäksi koko aluetta koskevan
logistiikan hallinta. Alueen koordinoinnista vastaava toimija voi logistiikan suunnittelulla parantaa
yksittäisten projektien toteutusedellytyksiä. Aluelogistiikkaan vaikuttavia asioita ovat mm. alueen
yleinen rakentamisjärjestys ja -aikataulu, infrastruktuurin rakentaminen, maamassojen siirrot ja
läjitysmahdollisuudet, mahdollisesti muut keskitetyt varastointi- ja terminaalipalvelut alueella,
kuljetusten ohjausta koskevat vaatimukset, esim. kuljetusrajoitukset tai yhdistelmäkuljetukset,
rakentamisaikaisen henkilöliikenteen järjestelyt sekä rakenteilla olevan alueen asukkaiden
liikennejärjestelyt.
Aluerakentamisen logistiikan yleistasoinen suunnittelu jakautuu kolmeen päävaiheeseen.
Aluksi arvioidaan karkealla tasolla rakentamisen suuruusluokka ja vaikutukset. Mikäli alustavan
arvion perusteella nähdään tarpeelliseksi laatia yleistasoinen suunnitelma logistiikkajärjestelyistä
eli aluerakennushankkeen logistiikkasuunnitelma, laaditaan tarkemmat arviot järjestelyistä,
arvioidaan niiden riittävyyttä sekä tehdään niiden perusteella johtopäätökset. Mikäli vaikutukset
ovat hyväksyttäviä, laaditaan kolmannessa vaiheessa suunnitelmat työmaan sisäisistä
järjestelyistä. Logistiikkasuunnitelmaa tulee päivittää jatkuvasti hankkeen edetessä.
Aluerakentamisen logistiikkasuunnittelun päävaiheet esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 2).
Alustavassa arvioinnissa kerätään logistiikan lähtötiedot sekä käydään sidosryhmien välillä
keskusteluja ja päätetään logistiikan yleistasoisen suunnittelun tarve. Tämä arviointi tulee aloittaa
viimeistään yleiskaavoituksen yhteydessä. Alustavan arvion laatimiseksi tarvitaan tietoja
aluerakentamisen aikataulusta, kaavan tavoitetehokkuudesta ja rakentamisen laajuudesta
(mukaan lukien infra), liikenneyhteyksistä, tietoja pilaantuneiden maiden määrästä ja
hoitomahdollisuuksista sekä arviota mahdollisista häiriövaikutuksista lähialueille.
Varsinaista logistiikan suunnittelua varteen tarvitaan yksityiskohtaisempia tietoja.
Kuljetusmäärien arvioinnissa tarkastellaan lähtötilanteen liikennettä vaikutusalueella,
maamassoista aiheutuvaa liikennettä sekä alueen käyttöönotosta aiheutuvaa liikennettä.
Varastointitarpeiden osalta selvitetään maamassojen varastointi läjitysalueille ja maamassojen
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saatavuus ja kuljetusetäisyydet, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien vaatimat tilatarpeet sekä
talonrakennustarvikkeiden varastointi.

Kuva 2 Aluerakentamisen logistiikkasuunnittelun prosessikaavio.

Aluelogistiikan suunnittelussa voidaan määritellä mm. seuraavia osa-alueita koskevia ohjeita ja
vaatimuksia:
• Liikenteen ohjaus
– Liikenneväylien osoittaminen ja liikenteen jakaminen eri sisääntuloreiteille
– Kuljetusten aikarajoitukset ja rakennusliikenteen ajoittaminen ruuhkahuippujen ulkopuolelle
– Muun kuin kumipyöräliikenteen suosiminen
• Materiaalivirran ohjaus
– Varastointialueiden osoittaminen (maa-ainekset, tuotteet) ja muut aluevaraukset, esim.
valmisbetoniasema
– Kuljetusten yhdistäminen ylimääräisellä varastointialueella ja/tai kuljetusten yhdistäminen
hankintoja keskittämällä
– Työmaan saapuvien ja poistuvien kuljetusten yhdistäminen
– Satunnaisten kuljetusten vähentäminen
• Työntekijöiden aiheuttama liikenne
• Rakentamisjärjestys ja kadunrakennuksen ajoitus
• Rakentamisen aikaisten logistiikkajärjestelyjen organisointi
• Tiedotus alueen sisäisille toimijoille että ulkopuolisille eri tahoille
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Kuvassa 4 on esimerkki logistiikkasuunnitelman osasta, joka kuvaa maamassojen varastoinnin
alueella.

Kuva 3 Esimerkki maamassojen sekä pilaantuneiden maiden varastointisuunnitelmasta, case
Jätkäsaari.
Logistiikkasuunnitelman toimeenpanoa varten aluerakentamiskohteesta vastaavan organisaation
tulee nimetä logistiikasta vastaava taho, ns. aluerakentamiskohteen logistiikkajohto.
Järjestelyyn voi sisältyä myös alueellinen logistiikkaoperaattori, joka tarjoaa rakennushankkeille
keskitettyjä logistiikkapalveluja ja hallinnoi keskitettyjä resursseja kuten varastopaikkoja.
Alueen yksittäisten talonrakennus- ja infrahankkeiden rakennuttajat velvoitetaan yhteistyöhön
logistiikkajohdon kanssa ja tämä voidaan tarvittaessa kirjata tontinluovutusehtoihin.
Rakennuttajien tulee edellyttää urakoitsijoilta tonttikohtaisten logistiikkasuunnitelmien laadintaa,
jotka aluerakentamiskohteen logistiikkasuunnitelman ohjeiden mukaisia.
Aluerakennushankkeen aikana on tarpeen tarkistaa logistiikkasuunnitelman sisältöä ja tehdä
tarvittaessa päivitykset sekä tiedottaa niistä rakennuttajille ja muille sidosryhmille. Ensimmäiset
tarkistukset on tarpeen tehdä jo ennen rakentamisen aloitusta.
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Lisätiedot:
Aluerakentamisen logistiikka, Case Jätkäsaari
Jukka Siren, Ramboll Finland Oy
2007

2.3 Toimitusketjun lähtötiedot
Lähtötiedot suunnitelmista
Rakennusprojektin hankintoja varten tarvitaan tiedot rakennusosien ja materiaalien sisällöstä ja
niitä koskevista ominaisuusvaatimuksista. Valtaosa näistä lähtötiedoista määritellään eri
suunnittelijoiden laatimissa suunnitelmissa anonyymeinä tuotteina sekä niiden tuotevaatimuksina
ja vasta hankintatilanteessa määritellään kenen toimittajan tuotteita käytetään.
Suunnittelun muuttuessa parhaillaan tietomallipohjaiseksi, voidaan tuotetietoja ja -vaatimuksia
sisällyttää osittain tietomalleihin ja tämän avulla systematisoida tuotetietojen hallintaa. Jatkossa
yhä enemmän tuotannossa tarvittavista määrä- ja tuotetiedoissa tullaan laskemaan ja kokoamaan
suoraan tietomalleista ja kun tuotetiedot on määritelty systemaattisesti tietomalliin, voidaan
tietojen kokoamista myös osin automatisoida ja tehostaa määrälaskentaa merkittävästi.
Tietomalliin tehtävät tuotemäärittelyt tulee tehdä yhteisesti sovitulla tavalla, jotta hankkeiden
eri osapuolet voivat niitä tulkita tehokkaasti. Tätä tuotemäärittelyn vakiointia voidaan verrata
piirrosmerkintöjen standardointiin. Määrittelemällä merkinnöille yhteinen tulkinta, voidaan
tiedonkulkua tehostaa ja virheitä vähentää.
Rakennusalalla ei ole olemassa yhtä vakiintunutta tapaa rakennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja
-tuotteiden käsittelylle eri tietojärjestelmissä. Talo 2000 nimikkeistöön sisältyvä Rakennustuotenimikkeistö on luonteeltaan tuoteryhmittelynimikkeistö ja se on perusmuodossa liian karkea
yksilöimään tuotteita ja niiden ominaisuusvaatimuksia.
Suunnittelutuote – hankintatuote – kauppatuote
KETJU -hankkeessa toteutettiin vuoden 2008 aikana ns. Yleistuote-projekti, jossa määriteltiin
joukko yleisimpiä rakennustuotteita ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Vuoden 2009 aikana työtä
jatkettiin testausprojektissa, jossa todellisen pilotti-rakennushankkeen tietomallipohjaisessa
arkkitehtisuunnittelussa tuotemäärittelyt valituilta osin tehtiin näiden vakioitujen tuotemäärittelyjen
mukaisesti.
Pilottiprojektin yhteydessä termi yleistuote muutettiin termiksi suunnittelutuote. Käyttölogiikka
toimii siten, että suunnittelija määrittelee rakennusmateriaalit ja tuotteet suunnitelmatiedostoissa
suunnittelutuotteina. Hankinnan suorittavan yrityksen esim. rakennusliikkeen määrälaskennassa
suunnittelutuotteet kohdistetaan yrityksen hankintatuote-nimikkeille. Hankintatuotteet
muodostavat rakennusyrityksen hankintanimikkeistön. Hankintatuote-nimikkeen perusteella
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haetaan markkinoilta sellaiset kauppatuotteet, jotka vastaavat asetettuja ominaisvaatimuksia.
Kauppatuotteet ovat siis tietyn valmistajan tai myyjän fyysisiä tuotteita (Kuva 4).
Toimintamalliin sisältyy tärkeänä osana myös se, että suunnittelu-/hankintatuotteen vaatimusten
mukaisia kauppatuotteita voidaan hakea sähköisesti tuotetietopankista (www.rasi-tieto.fi).
Toistaiseksi hakutoiminto on kokeiluvaiheessa, mutta menettelyn yleistyessä se voidaan laajentaa
koko tuotetietopankkiin, jossa on tällä hetkellä noin 150 toimittajan yhteensä 50 000 tuotetta
tietoineen. Vastaava tietokyselymahdollisuus olisi myös mahdollista liittää Rakennustiedon
Tarviketieto Net -palveluun. Soveltuvien kauppatuotteiden haku ulkoisista lähteistä ei ole
välttämättömyys, vaan esim. rakennusyrityksen sopimustoimittajien kauppatuotteet voidaan
kohdistaa etukäteen yrityksen hankintanimikkeille, jolloin ne ovat valmiina esim.
rakennusyrityksen sähköisessä tilausjärjestelmässä.

Rakennussuunnittelu

Määrälaskenta
Hankintojen valmistelu

Suunnittelutuote X

Hankintatuote X

Hankinta

Kauppatuote A
Kauppatuote B

Näytä tuotteet,
jotka täyttävät
vaatimukset

Tarjouspyyntö
Tilaus

Kauppatuote C

Tuotevalmistajat

Kuva 4 Suunnittelutuote on vakioitu yleinen rakennustuote, joka voidaan tunnistaa hankintaprosessissa ja hakea
sen perusteella markkinoilta kauppatuotteita, jotka käyttävät suunnittelutuotteelle asetetut vaatimukset.
Suunnittelutuotteen sisältö
Suunnittelutuote-määrittely muodostuu suunnittelutuote-nimikkeestä, sille määritellyistä
ominaisuusparametreista ja näiden parametrien sallituista arvoista.
Esimerkki suunnittelutuotteesta:
Tuoteryhmä (Talo 2000):
23.2 Harkot
Suunnittelutuote:
Betoniharkko, eristeharkko
Suunnittelutuotteen ominaisuudet: paksuus [mm]
(350/380/400)
(suluissa parametrin sallitut arvot
puristuslujuus [MPa] (4)
tai niiden vaihteluväli)
U-arvo [W/m2K]
(0,25...0,37)
Kehitysprojektin ensimmäisessä vaiheessa tehtiin ehdotus yleisimpiä rakennusmateriaaleja
kuvaavista suunnittelutuotteista ja niiden ominaisuuksista. Luettelo suunnittelutuotteista, joista
tuolloin käytettiin vielä nimeä ”yleistuote”, löytyy osoitteesta: www.mittaviiva.fi/yleistuote.
Suunnittelutuotteiden käyttö
Suunnittelutuotteiden pilotointiprojektissa testattiin menettelyn toimivuutta sekä suunnittelutuotteiden määrittelyä arkkitehdin mallinnussovelluksessa. Pilottikohteena oli Espoon kaupungin
Ymmerstan päiväkoti.
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Pilottikohteen arkkitehrtimallinnuksessa seuraavien rakennusosien sisältö määriteltiin
suunnittelutuotteina:
• ulkoseinät
• ulko-ovet
• ikkunat
• sisäovet
• sisäseinien pintarakenteita
• pesulalaitteita
Suunnitteluohjelman aloituspohjaan luotiin näille rakennusosille määrämuotoiset
rakennusosaluettelot, joihin ohjelma kokoaa rakennusosien määrät sekä suunnittelutuotemäärittelyn mukaiset parametrien arvot. Kuvan alaosassa on esimerkki
taulukkolaskentaohjelmaan siirretystä ulko-ovien rakennusosaluettelosta.
Eri rakennusosien mallinnus
Pilotoinnissa testatut rakennusosat olivat suunnittelutuotemäärittelyjen kannalta erilaisia.
Yksittäisiin komponentteihin perustuvissa rakennusosissa, kuten ovet ja ikkunat,
suunnittelutuotteiden parametreja oli rajallinen määrä ja niiden hallinta kohtuullisen helppoa. Tosin
esim. ulko-ovista mallissa oli enemmän parametritietoa kuin suunnittelutuote-määrittelyssä
esitetään, mm. lukitus- ja heloitustietoa (ks. Kuva 5).
Kerroksellisten rakenteiden, kuten ulkoseinät, mallinnuksesta tulee ominaisuusparametrit
määritellä jokaiselle kerrokselle erikseen. Rakennekerrosten ja niiden kaikkien ominaisuuksien
ristiintaulukoinnista tulee liian sekavaa ja kerroksia tulee tarkastella erikseen. Pintarakenteita,
kuten esim. sisäseinien pinnat, ei vielä erikseen mallinneta vaan ne hallintaan
huoneselostuksessa. Pilotissa kuitenkin kokeiltiin mm. laattapintojen mallinnusta ja määrittelyä
suunnittelutuotteina. Pesulalaitteiden käsittely poikkesi muista kokeilluista määrittelyistä. Ne
mallinnettiin, mutta suunnittelutuotemäärittelyn suppeaa ominaisuusluetteloa täydennettiin
arkkitehdin rakennusselostuksen perusteella.
Pilotoinnin havainnot
Suunnittelutuotteiden ominaisuusparametrit tulee määritellä jo suunnittelukirjastojen
materiaaleille ja materiaalikerroksille, jotta hankekohtainen tiedonhallinta helpottuu. Myös kaikki
sellaiset ominaisuusparametrit on poistettava, joiden arvo määräytyy muuten mallinnuksessa.
Tällainen on esimerkiksi esim. edellä esitetyn betoniharkon paksuus, koska tieto saadaan seinän
mitoista. Erilaiset rakennetyyppikirjastot tulee myös olla sellaisia, että eri kerrosten paksuuksia
voidaan helposti muuttaa parametrien avulla. Esim. seinärakenteissa tullee jatkossa olemaan
vaihtelua eristekerrosten paksuuksissa.
Parametreja määritettäessä todettiin, että yhdeksi parametriksi tarvitaan huomautuskenttä,
johon voi kirjoittaa kohdekohtaisia tietoja. Tältä osin tieto ei ole rakenteellista ja automaattisesti
tulkittavaa, mutta huomautustiedolla voidaan yksinkertaistaa tietorakennetta ja vähentää vääriä
tulkintoja.
Suunnittelutuotteiden mukaisia määrätietoja on tarve koota myös muiden suunnittelijoiden
malleista kuin vain arkkitehdin mallista. Jatkossa tulee määritellä mistä malleista eri tiedot
kootaan. Lisäksi on huomattava, että siirrettäessä tietoa suunnittelijoiden välillä IFC-muodossa ei
siinä välttämättä siirry suunnittelutuotteiden yksilöinti- ja parametritiedot. Myös mallien ja
selostusten yhdenmukaisuutta ja ristiriidattomuutta on parannettava.
Pilottihankkeessa urakoitsijoille toimitettiin urakkalaskentavaiheessa suunnittelutuotteina
määriteltyjen rakennusosien luettelot sisältäen ominaisuusparametrit ja määrätiedot sekä koko
hankkeen arkkitehtimalli tiedostomuodossa, jota voidaan tarkastella ilmaisella katseluohjelmalla.
Näiden tietojen hyödyntämistä ja esim. kauppatuotetiedon hakua tuotetietopankista ei ehditty
kokeilla. Määrätiedoissa tulee myös olla selkeät yksilöivät tunnisteet sekä määrien erittely
sijaintien mukaan. Tarjousvaiheessa kokonaismäärät ovat riittäviä, mutta toimitusten ohjausta
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varten tarvitaan työkohteittain eritellyt määrätiedot sekä valmisosista työkohteittain eritellyt
tuoteyksilötasoiset luettelot.
Kun määrätiedoissa säilyy yksiselitteinen linkitys tietomallin rakenteisiin, voidaan myös
hankinnoissa syntyvä kauppatuotetieto yhdistää takaisin malliin ja koota näin as-built -tietomalli
kiinteistön ylläpitoa varten.

Kuva 5 Esimerkki ulko-ovien määräluettelosta (alempi näyttö), joka on tuotettu automaattisesti arkkitehdin
mallinnusohjelmasta. Ylemmän näytön oikeassa reunassa näkyy toisen ”UMI10+CW” ulko-oven vastaavat tiedot
tietomallin katseluohjelmassa (kuvassa keltaisella korostettu ovi).
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Lisätiedot:
Rakennusalan sähköiset tuotetiedot Suunnittelutuotepilotti
Mittaviiva Oy
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
2009
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3 Yritystason toiminnot
3.1 Kehitystyön lähtökohdat
Toimitusketjun hallinta yritysten välillä muodostuu monista eri tason toiminnoista, jotka ohjaavat
fyysistä materiaalivirtaa joko suoraan tai välillisesti. Kokonaisuutena tähän sisältyy mm. yrityksen
strategisen tason valintoja, hankintatoiminnan johtamista ja toimittajaverkoston hallintaa sekä
vastaavasti myynnin johtamista ja asiakkuuksien hallintaa, operatiivinen osto / myynti sekä
logistiikan ohjaus (Kuva 6).
Raportin tässä luvussa käsitellään yritysten hankintatoiminnan hallintaa ja johtamista ja
seuraavassa luvussa rakennusprojektien toimitusten operatiivista ohjausta ja logistiikkaa

Liikeidea

Toimitusketjun strateginen kilpailuetu

Tuotantorakenteen muutokset, yritysjärjestelyt
Tuote- ja toimituskonseptien kehittäminen

Liiketoiminnan
kehitys
SCMjohtaminen

Myyntiennusteet

Myynti/
hankinta

Myynti

Operatiivinen
SCM-ohjaus

Materiaalivirta

Kumppanuus- ja
kausisopimukset

Tuotannonohjaus

Valmistus

Sopimukset

Toimitusten ohjaus

Käsittely
Varastointi

Tuotevalmistus

Kuljetus ja
logistinen
palvelu
Kuljetus

Hankintojen
johtaminen
Hankintojen
suoritus

Työn ohjaus

Vastaanotto
Siirto
Varastointi

Tuotetiedot
Opastus

Käsittely
Asennus

Työmaa

Ylläpito

Käyttö

Kuva 6 Toimitusketjun ohjauksessa on erilaisia tehtäviä, joilla luodaan toimitusketjun kilpailuedut.
Yrityksen ulkopuolelta hankittujen tavaroiden ja erityisesti palvelujen osuus on kasvanut
tasaisesti. Hankinnan rooli yrityksen kilpailutekijänä on korostunut ja hankintatoimi on saamassa
strategisen aseman ja käytännössä tämä näkyy hankintatoiminnan kehittämisen ja johtamisen
aktivoitumisena. Teollisuusyrityksissä pyritään vähentämään toimittajien kokonaismäärää ja
ohjaamaa hankinnat tehtäväksi valituilta sopimuskumppaneilta, mikä parantaa ostajan
neuvotteluvoimaa. Eri tuoteryhmien toimittajat vallitaan erilaisilla perusteilla niiden tärkeyden
mukaan ja hankintamenetelmät vaihtelevat puhtaasta hintakilpailusta pitkäaikaisiin
yhteistoimintasopimuksiin. Ostojen tekemistä keskitetään myös tuoteryhmäkohtaisille
vastuuhenkilöille, jolloin heidän tuoteryhmäosaaminen paranee.
Vaikka nämä periaatteet ovat olleet tavoitteina ja osin käytössäkin pitkään, on niiden
soveltaminen aktivoitunut: yritykset pyrkivät tehostamaan ja keskittämään ostotyötä ja
kohdistamaan ostot entistä harvemmille toimittajille volyymihyötyjen saamiseksi. Hankinnat
pyritään ottamaan paremmin yritystason ohjaukseen sekä luomaan tiiviimmät suhteet valittuihin
toimittajiin.
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3.2 Hankintatoiminnan kehittäminen
Lähtökohdat
Hankintatoiminnan kehittämistä tarkasteltiin KETJU-hankkeessa kahdesta näkökulmasta: arvioitiin
yhteistoimintaan perustuvien toimintamallien käyttöä rakennusteollisuuden hankinnoissa sekä
toisaalta selvitettiin minkälaisilla sopimuksilla tätä yhteistoimintaa voitaisiin alalla tehdä.
Rakennusteollisuudessa on perinteisesti luotettu kilpailuttamiseen ja pitkäjänteisellä
yhteistyöllä ei ole perinteitä. Projektimainen toimintatapa on luonut kulttuurin, jossa jokainen pyrkii
maksimoimaan oman voittonsa melko lyhyellä tähtäimellä. Pitkäaikaiseen win-win-voitonjakoon
harvoin pyritään ja luottamus pitkäjänteiseen yhteistyöhön koetaan usein vähäiseksi.
Vertailukohtana metallialan yritykset ovat monesti osa valmistusverkostoa, missä voidaan
ajatella verkostojen kilpailevan keskenään vastaavien toisten verkostojen kanssa. Tärkeää on
verkostoon kuuluvien jokaisen yrityksen taloudellinen menestyminen, mutta jos resurssit kuluvat
keskinäisten voitto-osuuksien neuvotteluun ei verkosto todennäköisesti pysty kilpailemaan
tehokkaasti muiden verkostojen kanssa.
Rakennustuotannon ominaispiirteistä johtuen muun teollisuuden hankintojen ohjausmenetelmiä ei
voida suoraan sellaisenaan hyödyntää. Seuraavassa esitetään kuitenkin periaatteita teollisuuden
hankintamenettelyistä ja erityisesti yhteistoimintamalleista.
Hankintojen analyysit
Hankintojen ohjauksen perusasioita ovat hankintojen analysointi ja hankintamenetelmien valinta.
Tavanomaiset analyysimenetelmät ovat spend-analyysi ja portfolioanalyysi. Spend-analyysissä
selvitetään mitä tuotteita ja keneltä ostetaan tai kuinka usein ostetaan, kuinka suuria eriä tai
kuinka montaa tuotetta kerralla. Myös ostohintoja ja niiden muutoksia tarkastellaan.

Hankinnan tärkeys
(hankintojen strateginen merkittävyys)

Suuri

Pieni

Volyymihankinnat
Kipsit

Elementit

Betonit
Kodinkoneet
Mvr

Kiintokalusteet
Eristeet

Ikkunat,
ovet

Strategiset hankinnat
Pintatyöt
(maalaus,
tasoitus..)
Maarakennus

Hissit

Ikkunat,
ovet

Hissit

Elementit,
runko

TATE
Pinnoiteurakoitsijat

Levyt,
puutavara

TATE

Villat
Betoni

Pelti,
metalli
Suunnittelu

Pientarvikkeet
(rautakauppa)

Betonihormit ja
-portaat

Suunnittelu

Rautakauppa
”Erikoistyöt” Kohdekohtaiset
erikoishankinnat

Ei-kriittiset hankinnat, rutiinituotteet
Pieni
Ostajan markkinat

Pullonkaulahankinnat

Markkinoiden monimutkaisuus
(ostoriski)

Suuri
Myyjän markkinat

Kuva 7 Kaksi esimerkkiä hankintojen portfolio-analyysistä (sininen ja vihreä) kuinka tuoteryhmät sijoittuvat
portfolioon rakennusyritysten näkökulmasta.
Portfolio-analyysissä tunnistetaan eri tuote- ja palveluryhmien erityispiirteet ja ryhmitellään niitä
portfolioon. Kuvassa 7 on kaksi esimerkkiä tuoteryhmien sijoittumisesta portfolioon
rakennusyrityksissä (sininen ja vihreä). Tuoteryhmien merkitys ja ostettava volyymi vaihtelee eri
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yrityksissä. Samalla niihin liittyvä ostoriski (kuvassa X-akseli) vaihtelee riippuen esimerkiksi
yrityksen koosta, hankintavolyymeistä, maantieteellisestä sijainnista jne. Rakennusalalla
suhdannevaihtelut vaikuttavat myös huomattavasti toimittajariskiin ja siten tuotteiden
sijoittumiseen Y-akselilla.
Yksi osa hankintatoiminnan analysointia on uusien hankintalähteiden kartoittaminen ja etsintä
sekä nykyisten toimittajien suorituskyvyn seuranta ja kehittäminen. Systemaattista toimittajien
arviointimenettelyä (Vendor rating) käytetään sekä uusien toimittajien arvioinnissa että vanhojen
suorituskykyä seurattaessa.
Yhteistoimintamallien soveltaminen
Yhteistoiminnan kehittämisellä on eri tuoteryhmissä erilaisia tavoitteita. Volyymituotteissa
yhteistyöllä tavoitellaan prosessien virtaviivaistamista ja logistiikkakustannusten alentamista.
Volyymituotteissa kriittistä on myös hankintahinta. Rutiinituotteissa tavoitellaan usein sähköistä
kaupankäyntiä tai hankintaprosessin tehostamista muulla tavoin, koska hankintahinta ei ole kovin
merkittävä. Strategisissa tuotteissa taas tavoitellaan pitkäjänteistä yhteistyötä, jolla varmistetaan
saatavuus ja minimoidaan kustannukset.
Muilla toimialoilla on saavutettu merkittäviä hyötyjä pitkäaikaisten yhteistyösuhteiden avulla.
Käytännön esimerkkejä ovat esim. toimittajan osallistuminen tuotekehitykseen tai toimittajan roolin
mukauttaminen kokonaiskustannuksiin perustuen. Yhteistyösuhteet rakentuvat yksilöiden
suhteisiin, joita ohjaavat puolestaan organisaatiorakenteet, kompensaatiojärjestelmät sekä johdon
asenteet ja tuki. Strateginen yhteistyö vaatii sekä toimittajan että asiakkaan sitoutumisen yhteisiin
tavoitteisiin. Yhteistyö voi onnistua, jos osapuolet siitä todella hyötyvät ja sitä varten on
tunnistettava toiminnan tiivistämisen kustannukset, hyödyt ja mahdollisuudet.
Myös muun tyyppisissä suhteissa kuin strategisissa kumppanuuksissa voidaan yhteistyötä
tiivistää. Yhteistoimintaa on viime aikoina pystytty tehostamaan erityisesti tietojärjestelmien
kehityksen myötä. Tiedon kerääminen ja analysointi automatisoituu, ja hankintojen mittaaminen,
esimerkiksi spend-analyysin tekeminen tai kokonaiskustannusten määrittäminen helpottuvat, kun
tilausrivit dokumentoituvat tietojärjestelmään.
Eräs keskeinen haaste yrityksissä tuntuu olevan ammattimainen hankintaosaaminen
organisaation eri tasoilla. Ostotehtäviin osallistuu moni, mutta kaikilla ei ole annettu tehtävään
koulutusta ja hankinnan taidoissa myönnetään olevan puutteita. Rakennusyrityksissä osa
hankinnoista on yleensä hajautettu, jolloin hankintaosaamista vaaditaan laajalta joukolta. Tästä
johtuen yritysten tulisi suhtautua vakavasti hankintaosaamisen hankkimiseen ja henkilöstön
koulutukseen.
Yritystenvälisissä yhteistoiminnan kehityshankkeissa on havaittavissa pitkäjänteisyyden
puutetta. Kehityshankkeista odotetaan tuloksia hyvin lyhyellä aikajänteellä ja ongelmia
kohdattaessa helposti muutetaan kehittämisen suuntaa. Yhteistoiminnassa olennaista on
toiminnan sujuvuus ja keskinäinen luottamus. Luottamusta voidaan myös varmistaa yhteistyöhön
liittyvillä sopimuksilla.
Yhteistyösopimukset
Toimivaa yhteistyösuhdetta ei synny ilman sopimusta, mutta yhteistyö ei ole pelkästään
sopimuksella synnytettävä suhde. Yhteistyösopimuksille on luonteenomaista, että niiden sisältö
muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, mistä johtuen etukäteen sovituilla sopimusehdoilla on vain rajallinen
merkitys. Yhteistyösopimuksissa on oleellista sopia yhteistyösuhteen yleisistä puitteista ja luoda
ne prosessit ja rakenteet, joita tarvitaan sopimussuhteen jatkuessa ja kehittyessä.
Sopimukseen kirjataan osapuolten yhteinen tavoite ja yhteistyön tarkoitus sekä säännöt ja
periaatteet hyötyjen ja riskien jakamisesta. Siinä määritellään myös yhteinen toiminnan
kehittäminen ja muut organisoidut yhteistyömenettelyt ja sovitaan yhteistyön mittauksesta.
Sopimuksen kestoksi tulisi määritellä riittävä aikajänne.
Yhteistyösuhteen muodostuminen vaatii osapuolten organisaatiolta ja henkilöstöltä
luottamuksellisuuteen ja avoimuuteen perustuvan toimintatavan omaksumista.
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Yhteistyösopimuksen tehtävänä onkin luottamuksen lujittaminen ja osapuolten sitouttaminen
toisiinsa sekä yhteistyöstä aiheutuvien riskien ja tulosten kohtuullinen jakaminen.
Yhteistyösopimuksissa korostetaan usein osapuolten käytännön yhteistyötä ja vapaaehtoisia
riskinhallinnan välineitä, ja vastaavasti pidetään oikeussuojakoneiston merkitystä vähäisenä.

Lisätiedot:
Yhteisraportti
Yhteistoimintamallien kehittäminen
rakennusteollisuudessa – rakennusteollisuuden verkostot
ja hankinta
Rakennusteollisuuden hankinta- ja toimitusketjun
sopimuskäytännön kehittäminen
Juha-Pekka Anttila, Anna Aminoff ja Ilmari
Lappeteläinen, VTT
Juha-Matti Junnonen, Antti Tieva, TKK
2008

3.3 Logistiikan mittaus
Logistiikan tehokkuutta pitää voida arvioida vastaavasti kuin muunkin tuotantotoiminnan
tuloksellisuutta mittaamalla resurssien käyttöä sekä muita tapahtumia. Logistiikan (ja
liiketoiminnan yleisesti) mittaamisen ja vertailun tavoitteena on parantaa toiminnan palvelutasoa,
vähentää kustannuksia, lisätä toiminnan ja kustannusten läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta.
Mittaaminen toimii lähtökohtana toiminnan kehittämiskohteiden tunnistamiselle ja oikeiden
kehittämistoimien määrittämiselle. Toimitusketjun mittaus edesauttaa myös yritysten välisen
yhteistyön kehittämistä ja keskinäisen luottamuksen paranemista.
Rakennustoimialalla logistiikan mittausta tehdään tuoteteollisuuden, kaupan ja logistiikkatoimialan
yrityksissä. Rakennusyrityksissä logistiikan mittaus on ollut vähäistä, mikä johtuu pitkälti
työmaiden tulologistiikan ulkoistamisesta, kun tuotteet ostetaan toimitettuina työmaalle. Toisaalta
työmaan sisälogistiikan osalta työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia seurataan jatkuvasti, mutta
logistiikan osuutta ei eritellä riittävästi.
KETJU-ohjelmassa tehtiin ehdotus toimialan yrityksille soveltuvista logistiikan mittareista.
Mittareita määriteltiin yhteensä 58 erilaista ja ne ryhmiteltiin tulo-, sisä-, lähtö- ja paluulogistiikan
osa-alueisiin sekä lisäksi jaettiin materiaalivirran operatiivisiin mittareihin sekä toisaalta
toimitusketjun ohjaukseen liittyviin johdon mittareihin. Tämän lisäksi määriteltiin soveltuuko
yksittäiset mittarit rakennustuoteteollisuuteen sekä toisaalta soveltuuko mittari käytettäväksi
rakennusyrityksessä.
Toimitusketjun osapuolten tulee mitata myös logistiikan toimivuutta yhteistyössä ja
yhteisillä mittareilla, jolloin tuloksia voidaan käyttää yhteisessä toimitusketjun kehittämisessä.
Logistiikan mittaus ja mittareiden tavoitearvot voidaan sisällyttää yhteistoimintasopimuksiin
tavoitteiksi tai jopa bonusten tai vastaavien maksuperusteiksi.
Kehitysprojektissa ehdotettiin toimittajan ja asiakkaan, lähinnä tuoteteollisuusyrityksen ja
rakennusyrityksen, yhteisen logistiikan mittauksen kohdistamista seuraaviin osa-alueisiin sekä
esitettiin niiden mahdollisia mittareita:
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1. Toimitusvarmuus
Toimitusvarmuuden mittaus on logistiikan perusasioita ja siinä voidaan erottaa
toimitustäsmällisyyden (toimitusaika) ja toimitustäydellisyyden (toimitussisältö) mittaukset.
Mittauksen kannalta on välttämätöntä, että nämä on yksiselitteisesti määritelty ja esim.
toimitusajankohta (aikaväli) sellaisella tarkkuudella, että mittaus on mielekästä.
2. Varaston kierto
Toimitusketjun yhtenä tavoitteena on nopea läpimenoaika, jolloin varastoihin ei sitoudu pääomia
ja yleensä tehokkuus myös samalla paranee. Yhteisen mittauksen avulla seurataan seisovatko
tuotteet mahdollisesti valmistuotevarastossa tehtaalla vai työmaalla. Toimitusketjun
läpinäkyvyyden lisäämiseksi ketjun toimijat välittävät toisilleen jopa reaaliaikaista tietoa
esimerkiksi varastotasoista.
3. Reklamaatiot
Rakennusalalla reklamaatiot koskevat useimmiten laatuvirheitä ja kuljetusvaurioita ja vasta
toissijaisesti toimitusvarmuuteen liittyviä poikkeamia. Reklamaatiot ovat tärkeitä merkkejä oman
yrityksen tai toimittajan palvelutason pettämisestä.
4. Toimitusprosessin tehokkuus
Toimitusprosessin tehokkuudella tarkoitetaan toimitukseen (tuotteiden käsittely, siirto ja
kuljetukset) käytettävien resurssien (henkilöstö, laitteet, tilat jne.) tehokkuutta suhteessa tuotoksiin
(esimerkiksi toimitusten lukumäärä). Tehokkuuden jatkuva seuraaminen on vaikeaa, koska
lähtötietojen kokoaminen on työlästä. Tehokkuutta voidaan kuitenkin arvioida projektiluonteisesti
osana yhteistä kehitystyötä ja valita tulosten perusteella tehokkaimmat toimintaprosessit.
5. Toimitusajan ja -kapasiteetin kehittyminen
Yksi osa toimitusketjun läpinäkyvyyttä ja yhteistoimintaa on välittää asiakkaalle tiedot
toimitusaikojen tulevasta kehityksestä ja esim. tuotantolaitosten kapasiteetin käyttöasteesta.
Tiedot eivät ole perinteisiä logistiikan mittaustietoja, mutta toteuttamalla tiedottaminen osana
yhteistä mittausjärjestelyä voidaan varmistaa tiedottamisen jatkuvuus.
6. Ostouskollisuus
Osin vastineeksi edellä kuvatulle toimittajan läpinäkyvyyden lisäämiselle asiakas voisi esittää
toimittajalle, kuinka suuren osan ko. tuoteryhmän tuotteista kyseinen toimittaja toimittaa
asiakkaalle. Tämä lisää keskinäistä luottamusta ja edistää yhteistoimintaa.
7. Ennustetarkkuus
Pitkäkestoisessa yhteistoiminnassa voidaan ennakoida ja ennustaa tulevia tuotetarpeita
etukäteen. Näiden ennusteiden toteutumista tulee seurata, jotta osapuolilla muodostuu käsitys
ennusteiden tarkkuudesta. Tähän liittyviä asioista ovat toimittajan ennusteet (lupaukset) tuotteiden
saatavuudesta sekä asiakkaan ennusteet tuotteiden menekin määrästä ja ajankohdassa.
8. Sähköiset tilaukset
Tilausten ja muiden logististen tietojen välittäminen sähköisesti nopeuttaa tiedon kulkua ja
käsittelyä. Koska sähköisten toimintojen käyttö on vasta yleistymässä, tulee niiden käyttöä
seurata, jotta varmistutaan toiminnan yleistymisestä.

Logistiikan mittaukseen liittyy myös yrityksen mittaustulosten vertailu muiden yritysten tai
toimialan keskimääräisiin tunnuslukuihin eli benchmarking. Siinä on tavoitteena löytää oman
yrityksen toiminnan heikkoudet ja toisaalta tunnistaa toisten yritysten/osastojen toiminnan
vahvuuksia ja pyrkiä ottamaan niistä oppia.
Logistiikkatoimialalla on olemassa kotimaisia ja kansainvälisiä benchmarking-vertailumenetelmiä,
jotka niiden kehittäjät ovat vakioineet ja tarjoavat yritysten käyttöön. Palvelutarjoajalla on yleensä
tietokannassa muiden yritysten keskimääräiset mittaustulokset, joihin yritys voi verrata itseään.
Suomessa tällainen palvelu on esim. SCM-Tuloskortti, joka on Suomen Logistiikkayhdistys ry:n
jäsenorganisaatioilleen tarjoama logistiikan mittaristo- ja vertailutyökalu, joka soveltuu ainakin
teollisuuden ja kaupan käyttöön.
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Logistiikan mittareiden sekä laajemman benchmarking-toiminnan lisäksi kolmas osa-alue on ns.
best practices -vertailut. Niissä näkökulmana on toimintatapojen vertailu ja painopisteenä ovat
erityisesti kehittyneiden toimintatapojen vertailu yritysten välillä tai itsearviointi ja vertaaminen alan
keskiarvoihin tai jakaumiin. Myös näistä menetelmistä on tarjolla vakioituja arviointimenetelmiä,
jotka keskittyvät logistiikan toimintoihin.
Lisätiedot
Rakennusteollisuuden logistiikan mittarit, benchmarking
ja best practices
Pirjo Venäläinen, EP-Logistics Oy
2007

3.4 Tilaus-toimitusketjun tiedonhallinta
Toimitusketjun operatiivinen ohjaus on pitkälti tiedonhallintaa, jota voidaan tehostaa merkittävästi
tietojärjestelmien ja tietoliikenteen avulla. Tietotekniikkaa hyödynnetään merkittävästi jo nyt,
mutta tyypillisesti esim. tilaus-toimitusprosessin eri vaiheissa käytettyjen tietojärjestelmien välillä
ei ole suoria yhteyksiä ja samoja tietoja syötetään järjestelmiin moneen kertaan ja kokonaisuuden
hallinta vaatii paljon manuaalista työtä, mistä aiheutuu myös virhemahdollisuuksia.
Toimitusketjun tarvitsemat projektikohtaiset lähtötiedot määritellään pääosin
rakennussuunnittelussa. Niiden hallintaa tietotekniikan avulla on käsitelty raportin kohdassa 2.3.
Tässä luvussa kuvataan tilaus-toimitusprosessin tavoitetila tiedonhallinnan kannalta (Kuva 8).
Rakennusyrityksessä urakkalaskentavaiheessa tehdyn suoritepohjaisen määrälaskennan erittelyt
ja tarkkuus eivät ole riittäviä hankintojen kannalta. Hankintaa varten rakennusmateriaalien
panostasoiset määrätiedot (eli resurssien määrät) lasketaan arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan
tietomalleista ja eritellään työkohteittain. Niiden materiaalien määrät, joita ei ole toistaiseksi
mallinnettu, voidaan laskea mittaamalla määrät tietomallin rakenteista, esim. laatoitettavat
seinäneliöt.
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1 LÄHTÖTIEDOT

2 HANKINNAT

Tarjouspyyntö

Tilaus

Projektin
vaatimukset

Sopimukset

3 TOIMITUSTEN HALLINTA

Toimituksen
tarkennus

Kotiinkutsu

4 VASTAANOTTO

Vastaanotto

Laskun
käsittely

Lähetys

Laskutus

Tiedonsiirto

Tuotetiedot
Hinnat
Tarjous

Tilausvahvistus

Toimituksen
vahvistus

Kotiinkutsun
vahvistus

Kuva 8 Tilaus-toimitusprosessiin liittyviä tiedonhallinnan osa-alueita.
Rakennusmateriaalien ja muiden vakiotuotteiden määrälaskennan nimikkeinä käytetään raportin
kohdassa 2.3 esitettyjä hankintatuotenimikkeitä ja niiden tarkennettuja ominaisuustietoja.
Käyttämällä näitä nimikkeitä ja koodeja, voidaan ostovaiheessa hakea tulevaisuudessa julkisesta
tuotetietopankista kauppatuotteet, jotka vastaavat projektissa asetettuja vaatimuksia. Samoja
nimikkeitä käytetään myös rakennusyrityksen tilausjärjestelmän tuoteryhmittelynä.
Tämän tuotantomäärälaskennan yhteydessä kootaan myös kaikkien hankittavien valmisosien
tuoteluettelot eli esim. elementtiluettelo, ikkuna- ja oviluettelot ja kalusteluettelot. Näistä voidaan
laskea myös perinteinen määrätieto kustannuslaskentaa ja hankintaa varten, mutta oleellista on
koota luettelo niistä, koska tämä rivitason tieto tulee toimimaan niiden logistiikan ohjauksen
perustana. Valmisosaluettelossa käytetään tuoteryhmittelynä yrityksen hankinta/tuotenimikkeistön mukaisia nimikkeitä ja koodeja, mutta luettelo kootaan siten, että jokainen rivi
vastaa yhtä tuoteyksilöä. Tuoteyksilöillä tulee kuitenkin aina olla projektikohtainen
tyyppikoodi, joka yhdistää keskenään vaihtokelpoiset tuoteyksilöt.
Vakiotuotteiden ja valmisosien (projektikohtaisten tuotteiden) eritellyt tiedot muodostavat
tuotannon määrätietokannan, joka käytetään paitsi hankintojen ja logistiikan tarpeisiin, niin myös
muihin tuotannon tietotarpeisiin.
Perusmuodossa rakennusyritys määrittelee ne määrätiedot, joita yritys itse hankkii. Valmisosien
rivitason tietojen määrittely voidaan tarvittaessa tehdä yhteistyössä toimittajan kanssa,
koska toimittajan on määriteltävä tiedot joka tapauksessa. Vakiotuotteita ja muita projektikohtaisia
tuotteita sisältyy tyypillisesti myös aliurakoihin, joita rakennusyritys hankkii. Vastuu näiden
tuotteiden logistiikasta ja tiedonhallinnasta on aliurakoitsijalla, mutta niiden yhteinen hallinta tai
määrälaskenta voi olla osa kehittynyttä pitkäaikaista yhteistoimintaa.
Vakiotuotteiden ostaminen tehdään sopimustoimittajilta sähköisen tilausjärjestelmän avulla.
Rakennusyrityksen ylläpitämään tilausjärjestelmään sopimustoimittajat lähettävät sopimuksen
mukaiset tuoteluettelot ja hinnat. Tilaukset menevät sähköisenä joko suoraan toimittajan
järjestelmään tai tilaustiedon välittävän operaattorin ylläpitämään tilausportaaliin, josta toimittaja
voi käydä katsomassa tilaustiedot selainohjelmalla.
Jos vakiotuotetilaus sisältää useita toimituseriä, määritellään tilaus kerralla ja annetaan alustavat
toimitusajat, jotta toimittaja voi varautua niihin. Toimituserien tarkennus tehdään kotiinkutsuina
kuten projektikohtaisten tuotteissa. Yhtenä rakennusalan erikoispiirteenä voi olla, että
rakennusyritys tekee tilauksen puhelintilauksena ja toimittaja lähettää tilausvahvistuksen
rakennusyrityksen tilausjärjestelmään, jossa siitä generoidaan myös tilaus, jolloin
rakennusyrityksen järjestelmässä on kattavasti tiedot kaikista tilauksista.
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Vakiotuotteissa sähköisten tilausten avulla vähennetään rutiinityötä tilauksen tekemisessä ja
käsittelyssä. Projektikohtaisten tuotteissa on tarve sopia toimituksen sisältö tarkemmin ja niihin
liittyy yleensä myös kilpailutus, jolloin sähköisen tilauksen merkitys on vähäinen.
Projektikohtaisten tuotteiden sähköinen tiedonhallinta painottuu enemmän toimituksen
ohjaukseen. Sopimusvaiheessa tulee kuitenkin muodostaa toimittajan kanssa yhteinen
tuoteluettelo toimitukseen sisältyvistä tuoteyksilöistä, koska ohjaus kohdistuu näihin nimikkeisiin.
Jotta tuoteluettelo on varmasti yhdenmukainen, tulee se siirtää osapuolen välillä sähköisessä
muodossa ja siirron tapahtua toimittajan tuotannonohjausjärjestelmän sekä rakennusyrityksen
logistiikkajärjestelmän välillä eikä erillisenä tiedostona.
Rakennusyrityksen logistiikkajärjestelmässä tuoteluettelon riveistä muodostetaan
toimituserät ja niille määritellään alustavat sopimuksenmukaiset toimitusajat. Samalla
määritellään toimituserään sisältyvien tuote-erien osoitteet työmaalla, joka vaikuttaa esim.
lavoitukseen sekä määritellään mahdollisesti kuormausjärjestystä koskevat asiat. Tiedot
välitetään toimittajalle tai toimittajalla on pääsy logistiikkajärjestelmään.
Toimittaja tekee tarvittaessa kuormasuunnittelun, kun toimituserä muodostuu useista
kuormista. Tämän avulla pyritään nostamaan keskimääräistä kuormakokoa, mikä tehostaa
kuljetuskaluston käyttöä ja vähentää kuljetusten ympäristövaikutuksia. Kuormatiedot tallennetaan
logistiikkajärjestelmään ja tulevat kotiinkutsut kohdistuvat kuormiin.
Projektin alkuvaiheessa määritellään käytetäänkö runkovaiheessa ns. täsmätoimituksia, jotka
nostetaan suoraan autosta rakennuksen kerroksiin ennen seuraavan välipohjan asentamista.
Yleensä täsmätoimitukset ovat yhdistelmätoimituksia, joihin sisältyy eri tuoteryhmien tuotteita.
Yhdistelmätoimitukset vähentävät vastaanottotapahtumia työmaalla ja vähentävät merkittävästi
rungon asentamisen häiriömahdollisuuksia. Käytännössä yhdistelmätoimitukset kootaan
terminaalissa ja työmaatoimitukset voidaan tehdä täsmällisesti. Täsmätoimituserät muodostetaan
logistiikkajärjestelmässä ja järjestelmän avulla tiedot siirtyvät terminaalin käyttöön ja terminaali
alkaa kotiinkutsumaan osatoimituksia sinne. Täsmätoimituseriin liittyy myös vakiotuotteita, joista
tarvitaan rivitasoiset tiedot logistiikkajärjestelmään. Minimitiedot ovat materiaalimäärät
työkohteittain ja niiden jakautuminen kolleihin tai lavoihini, koska niiden perusteella suunnitelmaan
täsmätoimituksen varastopaikat rakennuksen sisällä. Täsmätoimitukseen voi sisältyä myös
aliurakoitsijoiden tuotteita ja siitä tulee päättää jo aliurakan sopimusvaiheessa.
Projektikohtaisesti valmistettavissa tuotteissa on välttämätöntä tarkentaa toimitusajankohta
siinä vaiheessa, kun valmistaja tekee tuotannon hienokuormituksen eli päättää mitä tuotteita
seuraavassa valmistuserässä tai -jaksossa tehdään. Usein tämä tapahtuu viikkoa ennen
valmistusta ja 2-4 viikkoa ennen toimitusta. Toimitusajan tarkennus tehdään logistiikkajärjestelmän välityksellä. Jos rakennusyrityksellä olisi ajantasainen projektiaikataulun
toteutumatieto tietojärjestelmässä, voitaisiin toimitusaikatiedon tarkennus välittää toimittajalle
suoraan tietojärjestelmästä, kun myös toimitukset olisivat aikataulussa määritelty ja kytketty
työmaatehtäviin.
Työmaa kotiinkutsuu toimituserät 1-3 päivää ennen toimitusajankohtaa logistiikkajärjestelmän
avulla ja toimittaja vahvistaa sen. Kotiinkutsun yhteydessä varataan tarvittavat työmaan resurssit
kuten purkupaikka ja -kalusto sekä mahdolliset muut resurssit.
Saapuvat toimitukset kirjataan työmaalla logistiikkajärjestelmään ja samalla kirjataan
mahdolliset poikkeamat toimitusajassa ja -sisällössä sekä reklamaatiot. Toimittaja lähettää
paperisen rahtikirjan lisäksi samansisältöisen sähköisen rahtikirjan, jolloin tiedot ovat heti
käsiteltävissä sähköisessä muodossa esim. vastaanoton kenttäolosuhteisiin tarkoitetussa
päätelaitteessa. Jos reaaliaikaista vastaanoton kirjausta ei tehdä, on kuitenkin välttämätöntä
kirjata tapahtuma logistiikkajärjestelmään, koska se on luonteeltaan myös työmaan
varastonhallintajärjestelmä.
Toimituksen jälkeen toimittaja lähettää sähköisen laskun rakennusyrityksen järjestelmään, jossa
siihen yhdistetään logistiikkajärjestelmästä tilaustieto ja vastaanottotieto ja lasku voidaan siirtää
hyväksyntään. Omana osaprosessina on lisäksi toimittajan antamien tuotetietojen kokoaminen
luovutettavaksi rakennuksen tilaajalle, mikä voi sinänsä prosessissa toteutua jo ennen laskutusta.

21
Mikäli kauppatuotteen valintaan liittyy tilaajan hyväksyntä, kuten esim. LVIS-tuotteissa,
tallennetaan hyväksyntä tuotetietojen yhteyteen.
Sähköinen tiedonhallinta voidaan toteuttaa tilaus-toimitusprosessissa monilla erilaisilla tekniikoilla.
Erityisesti rakennusalalla on tarve avoimiin tiedonsiirtorajapintoihin, joihin eri toimittajat
voivat tehokkaasti ja edullisesti liittyä. Laajimmin rakennusalalla käytössä oleva toimitusketjun
sähköisen tiedonsiirron ratkaisu on ns. verkkolasku, joka lähetetään suoraan toimittajan
järjestelmästä asiakkaan järjestelmään. Verkkolaskutuksen edellyttämä infrastruktuuri ja
tietomäärittelyt ovat syntyneet verkkolaskuoperaattorien ja verkkolaskuosoitteistoa ylläpitävän
Tieke ry:n toimesta (http://www.tieke.fi/liiketoimintapalvelut/verkkolaskuosoitteisto/).
Verkkolasku perustuu ns. OVT-sanomiin (Organisaatioiden välinen tiedonsiirto, engl. EDI
Electronic Data Interchange), jotka ovat määrämuotoisia tietojärjestelmien välillä lähetettäviä
sähköisiä sanomia. Sähköisen laskun lisäksi on olemassa sanomamäärittelyjä esim. tilauksille ja
tilausvahvistuksille tai esim. sähköinen rahtikirja. Vaikka määrittelyt ovat yleispäteviä, tarvitaan
usein myös toimialakohtaisia suosituksia, joilla sovitaan miten sanomissa välitetään toimialan
kannalta oleelliset tiedot. Rakennustoimialan kannalta tärkeitä toimitusten ohjauksen
sanomasuosituksia ei ole tehty ja niiden puuttuessa tietoliikenneoperaattorit ja ohjelmistotalot
soveltavat useita eri tekniikoita, mikä kokonaisuutena hidastaa toimitusketjun sähköisen
tiedonvaihdon yleistymistä.

Lisätiedot:
Talonrakentamisen toimitusketjun tehostaminen
tietotekniikan avulla
Markku Kiviniemi, Kristiina Sulankivi, Arto Tikkanen, VTT
2008
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4 Projektitoiminnot
4.1 Työmaatoimitusten ohjaus
Työmaatoimitusten ohjauksen tavoitteet
Rakennustyömaan toimitusten suunnittelulla ja ohjauksella varmistetaan, että tarvittavat rakennusmateriaalit ja -tuotteet saadaan työmaalle pienin kustannuksin, oikeaan aikaan ja oikean suuruisina
toimituserinä sekä varastoidaan ja käsitellään tehokkaasti.
Rakennustyömaan toimituksia ohjataan
• ajoittamalla toimitukset niin, että tarvittavat materiaalit ovat oikeaan aikaan työmaalla ja työt
voivat edetä suunnitellusti
• seuraamalla työmaan materiaalien käyttöä ja –tarvetta sekä tekemällä sen perusteella
toimituksia koskevia muutoksia, täsmennyksiä ja kotiinkutsuja
• tiedottamalla suunnitelmamuutoksista
Toimitusten ohjausmenettelyihin vaikuttavat tekijät
Toimitusten ohjausmenettelyt vaihtelevat huomattavasti sen mukaan minkälainen tuotetyyppi on
kyseessä sekä mitä toimituskanavaa ja toimitustapaa käytetään. Lisäksi ohjaustapaan vaikuttavat
rakennuskohteen erityispiirteet, kuten mm. aikataulu ja sopimustekniset seikat.
Rakennusmateriaalit ja
-tuotteet

Pientarvikkeet 1)

Vakiotuotteet 2)

Projektikohtaiset
tuotteet 3)

Rautakauppa 4)

Tehdas 5)

Terminaali 6)

Pientarvikevarasto 7)

Suoratoimitus 9)

Nouto 8)

TUOTETYYPPI

TOIMITUSKANAVA

TäsmäTOIMITUSTAPA
toimitus 10)

Työmaa

Tuotetyypit
Vakiotuotteilla ei ole hankekohtaisia erityispiirteitä, vaan ne kuuluvat valmistajan yleisesti
saatavilla olevaan tuotevalikoimaan. Osa vakiotuotteista valmistetaan varastoon
(Make to Stock – MTS) (esim. levytuotteet, puutavara, lattiapäällysteet ja kuivatuotteet), osa taas
tehdään tilauksesta (Make to Order – MTO) tiettyyn kohteeseen (esim. betonimassa ja
vakioväliovet).
Vakiotuotteiden logistiikkaketju on pelkistetty, koska hankintavaiheessa ei enää tarvitse
suunnitella tuoteominaisuuksia. Tämän vuoksi myös toimitukset on helpommin hallittavissa.
Vakiotuotteita voidaan tilata tehtailta, maahantuojilta, rautakaupoista ja tukkuliikkeistä.
Projektikohtaiset tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti tiettyyn
rakennuskohteeseen. Logistiikan hallinta edellyttää tällöin suunnittelijoiden, tuotetoimittajien ja
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urakoitsijoiden välistä yhteistyötä. Projektikohtaisia tuotteita ovat muun muassa elementit, ikkunat,
erikoisovet ja kalusteet.
Pientarvikkeet ovat vakiotuotteiden tavoin tavallisesti kohteesta riippumattomia
ominaisuuksiltaan. Niitä noudetaan tarpeen mukaan rautakaupasta, tehtaalta tai työmaalla
ylläpidettävästä pientarvikevarastosta. Tyypillisiä pientarvikkeita ovat muun muassa työkalut ja
kuluvat osat, kuten poranterät ja katkaisulaikat.
Toimituskanavat
Tehdastoimituksessa materiaalit ja tuotteet toimitetaan suoraan valmistajan tai maahantuojan
varastosta työmaalle. Terminaalitoimituksessa valmistaja tai maahantuoja toimittaa tuotteet
välivarastona toimivaan terminaaliin, jossa työmaalle lähteviä kuormia voidaan koota eri
tavarantoimittajien tuotteista. Myös rautakaupasta tai tukkuliikkeen varastosta toimitettaessa
kuormiin voidaan yhdistellä eri toimittajien tuotteita.
Toimitustavat
Perinteisessä ns. suoratoimituksessa tuotteet kuljetetaan työmaalle tehtaalta, tukkuliikkeen
varastosta tai rautakaupasta tai kotiinkutsuttuna osatoimituksena rautakaupasta, tehtaalta tai
terminaalista.
Täsmätoimituksessa tuotteet pakataan ja merkitään toimituskohteittain, joka voi olla tietty kerros,
alue tai tila, asuinrakentamisessa huoneisto tai huone. Mikäli toimituskanavana käytetään
terminaalitoimitusta, myös usean eri valmistajan ja maahantuojan tuotteita voidaan yhdistää ja
pakata täsmätoimituksiksi.
Pientarvikevarasto on työmaalle esim. konttiin järjestetty varasto, jonka ylläpidosta vastaa joko
työmaa, rautakauppa tai toimittaja.
Nouto valmistajan, maahantuojan tai kaupan varastosta kertoo useimmiten huonosta toimitusten
hallinnasta ja on perusteltua lähinnä harvoin toistuvien pientarvikkeiden hankintatapana.
Toimitusten suunnittelu hankintavaiheessa
Toimituseriä ei hankintavaiheessa läheskään aina suunnitella työmaan kannalta järkevällä tavalla.
Tämän vuoksi osa materiaaleista on työmaalla varastoituna tarpeettoman kauan, osa tarvittavista
materiaaleista taas myöhästyy aiheuttaen viivästymistä rakentamiseen. Toimitusten oikea ajoitus
ja aikataulussa pysyminen edellyttävät tarjous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankintaaikataulua sekä rakenne- ja muiden suunnitelmien saamista riittävän ajoissa.
Hyviä menettelytapoja
Toimitussuunnittelun aluksi muodostetaan kilpailuttamisen, toimittamisen ja rakentamisen
kannalta sopivat hankintakokonaisuudet. Näiden ulkopuolelle jääville pienille hankinnoille sovitaan
vastuuhenkilöt.
Hankinnoista vastaava suunnittelee hankinnat ja toimitukset yhteistyössä työmaan kanssa. Näin
meneteltäessä työmaa saa tuotua esille omat näkemyksensä sekä tarpeensa ja ne voidaan kirjata
tarjouspyyntöön ja sopimuksiin.
Toimistolla tehtävät laskelmat ja suunnitelmat tulee tehdä niin, että työmaa pystyy niitä suoraan
hyödyntämään. Esimerkiksi määrälaskelmat on tehtävä lohkojaon ja hankintakokonaisuuksien
mukaisesti.
Tehtäväsuunnitelmat laaditaan mahdollisuuksien mukaan niin aikaisessa vaiheessa, että niitä
voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä, neuvotteluissa ja sopimuksessa.
Tehtyjen sopimusten ja tilausten tiedot annetaan työmaalle työnjohtajalle, jonka alueeseen
toimitus kuuluu. Tämän jälkeen työnjohtajan tehtävänä on suunnitella sekä toimitussopimukseen
perustuvien että muidenkin toimenpiteiden käytännön toteutus ja olla yhteydessä tuotetoimittajaan
ja kuljetusliikkeeseen.
Työmaan logistiikka on suunniteltava riittävän ajoissa sekä toimitusten hallinnan että
rakennustyön sujuvuuden varmistamiseksi. Logistiset ratkaisut esitetään nosto- ja
siirtokalustosuunnitelmissa sekä työmaan aluesuunnitelmassa, jossa näkyvät mm. materiaalien ja
tuotteiden vastaanotto-, purku- ja varastointipaikat, ajoreitit, siirtoreitit ja työpisteet sekä työmaan
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lohko- ja paikkajako. Lisäksi logistiikkaa suunniteltaessa laaditaan luettelo tuotteista, jotka
runkovaiheen aikana nostetaan holveille sekä selitys materiaalien ja valmiiden rakenteiden
suojausmenetelmistä.
Toimitusten ohjaus työmaavaiheessa
Toimituksissa ja niiden suunnittelussa ja ohjauksessa tapahtuvat virheet tulevat usein näkyviin
vasta työmaalla. Mikäli rakentamisvaiheen suunnitelma- ja aikataulumuutokset eivät ole
välittyneet toimittajille tai toimitusajan muutoksista ei ole ilmoitettu työmaalle, työt viivästyvät ja
joudutaan tekemään epätaloudellisia korjaavia toimenpiteitä. Rakennustyön aikaista toimitusten
ohjausta vaikeuttaa lisäksi se, ettei selkeästi ja luotettavasti ole tiedossa mitä materiaaleja
työmaalla on vastaanotettu, varastoituna ja asennettuna.
Toimitusten ohjauksen tehtävät työmaavaiheessa
Työnjohdon tehtäviä rakentamisvaiheen toimitustenohjauksessa ovat
1. Toimitusmenettelyjen täsmentäminen
2. Toimituserien kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen
3. Tuotteiden vastaanoton valmistelu
4. Tuotteiden vastaanotto








1. Toimitusmenettelyjä täsmennettäessä työmaaorganisaatio suunnittelee ja sopii
tavarantoimittajan tai aliurakoitsijan kanssa viimeistään aloituspalaverissa seuraavista
asioista
Toimituserät ja -ajat
 Kuljettajan soitto työmaalle
Työn sovittaminen muihin töihin ja toimituksiin
 Purkupaikka
Tehtäväsuunnitelman laadinta
 Nosto- ja siirtokalusto
 Varastointi ja suojaus
Toimitettavat dokumentit, valmistajan ohjeet,
tyyppihyväksyntätodistukset
 Mestan vastaanotto
Kuljetuskalusto
 Kotiinkutsut ja toimitusten varmistaminen
Pakkaustapa ja -koko
 Suunnitelmamuutoksista tiedottaminen
2. Toimituserät kotiinkutsutaan ennalta sovitulla tavalla ja samalla varmistetaan, että
toimittajan tuotanto tai toimitukset ovat aikataulussa eikä ongelmia ole odotettavissa. Myös
työmaa informoi toimittajaa mahdollisista aikataulu- ja suunnitelmamuutoksista. Kotiinkutsun
yhteydessä selvitetään yhteyshenkilön tiedot sekä pyydetään kuljettajaa ilmoittamaan
mahdollisesta häiriötilanteesta työmaalle. Toimittajalle tai kuljetusliikkeelle voidaan lähettää
työmaan aluesuunnitelma, johon on merkitty tuotteiden purkupaikka.
3. Vastaanoton valmisteluun kuuluu

 Mestan valmiuden tarkistus ja kunnostus
 Nosto- ja siirtokaluston varmistaminen
 Muiden töiden ja toimitusten yhteensovittaminen
 Varastopaikan tarkistus ja kunnostus
 Purkupaikan ja -kaluston sekä siirtoreittien tarkistus  Suojauskaluston hankinta

4. Tuotteita vastaanotettaessa huolehditaan seuraavista tehtävistä
 Kuorman ohjaaminen purkupaikalle
 Kuljettajan suojavarusteet: huomioliivi, kypärä,
turvakengät
 Kuorman tarkastaminen (määrä ja laatu)
 Kuormakirjan täyttö ja puutteiden kirjaaminen
 Kuorman purku, siirto, varastointi ja suojaus
 Siirrot asennuspaikoille








Jätteiden käsittely ja paluukuljetukset
Pakkausjätteiden lajitteleminen jätelavoille
Puutteiden reklamointi
Kuormakirjan säilyttäminen
Mittaritietojen kerääminen
Palaute toimittajarekisteriin
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Mittarit
Mittareiden avulla ilmaistaan mittauskohteen (= tuotteen, palvelun tai esim. prosessin) tiettyä
ominaisuutta ennalta määritellyllä, selkeästi rajatulla tavalla.
Arvioimalla toimitusten onnistumista mittaamalla saadaan kiistatonta tietoa siitä, mikä
toimituksissa ja toimitusten ohjauksessa toimii ja mikä ei. Tällöin parannustoimenpiteet saadaan
kohdistettua niihin toimituksiin ja menettelytapoihin, joista on saatavissa suurimmat taloudelliset
hyödyt.
Työmaatoimituksia voidaan mitata kahdella tasolla: toimituseräkohtaisesti ja tuotekohtaisesti.
Toimituseräkohtaisessa mittauksessa arvioidaan tiettyä yksittäistä toimitusta. Mittaritiedon
keruu tehdään vastaanoton yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja sitä voidaan luonnehtia
laajennetun kuormakirjan täyttämiseksi.
Tuotekohtaisessa mittaamisessa arvioidaan koko tuotetoimitusta ja tietoja kerätään myös niistä
kustannuksista, joita ei voida kohdistaa yksittäisille toimituserille. Tuotekohtainen mittaaminen
antaa tietoa tietyn tuotteen koko toimitusketjun toimivuudesta ja kustannuksista, mikä
mahdollistaa esim. eri toimitustapojen (suoratoimitus tehtaalta/täsmätoimitus terminaalista)
vertailun.
Hankkeessa määritettiin mittarit ja laadittiin mittaustietojen tallentamiseen tarkoitetut lomakkeet
sekä toimituserä- että tuotekohtaiseen mittaamiseen.

Lisätiedot:
Rakennustyömaan toimitusten ohjaus
VTT, Mittaviiva Oy
2009
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4.2 Toimitusten ohjauksen kehittäminen rakennushankkeessa
Toimitusten ohjauksen ja alihankintayhteistyön haasteet
Edellä on kuvattu työmaatoimitusten yleiset ohjausmenettelyt rakennusprojektissa. Näiden
menettelyjen käyttöönotto yrityksissä ja projekteissa vaatii lisäksi käytännön
kehittämistoimenpiteitä ja koulutusta, jotta yrityksen oma henkilöstö sekä yhteistyökumppanit
omaksuvat menettelyt ja vasta siten saavutetaan todellisia hyötyjä. Seuraavassa kuvataan
esimerkki kehitystyöstä, jossa pk-rakennusyritys kehitti työmaan toimitusten ohjausta ja
materiaalinhallintaa yhteistyössä toimittajien ja aliurakoitsijoiden kanssa.
Rakennusyrityksen tuotantohenkilöstön sekä aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden haastatteluissa
toimijat itse esittivät seuraavia haasteita sekä kehitysehdotuksia koskien yhteistoiminnan ja
logistiikan kehittämistä työmaalla:
Haasteet
 pääurakoitsijan sisäiset vastuut ovat
toimittajille epäselviä
 hankintatoimen ja työmaan välinen
tiedonkulku ei aina toimi
 hankkeen osapuolten yhteystietojen
saatavuus on työlästä
 toisen osapuolen prosessia ei tunneta

Kehitysmahdollisuudet
 paremmat kokousmenettelyt
 tiedon perillemenon varmistaminen
 tietomallinnus ja projektipankit

Materiaalin
käsittely ja
varastointi

 toimittajat toivovat enemmän
varastointimahdollisuuksia työmaalle
 tilaaja toivoo ”just in time”-toimituksia,
ilman työmaavarastointia
 työmaateiden ahtaus kuljetuskalustolle

 sopivan kokoiset puskurivarastot työmaalla
 toimituserien koon hallinta
 varastointi logistiikkakeskukseen

Resurssien ja
aikataulujen
hallinta

 aikataulujen venyminen resurssien
vähäisyyden vuoksi
 keskeneräiset suunnitelmat työmaan
käynnistyessä
 ammattitaitoisen työvoiman
riittämättömyys
 resurssien joustamattomuus
 edellisten työvaiheiden keskeneräisyys

 työmaan aikataulun hallinta ja sen
muutoksista tiedottaminen
 toimitusaikataulujen tiedottaminen
toimittajien puolelta

Urakkarajat ja
sopimukset

 tapauskohtaiset ja epäselvät urakkarajat
 kilpailuttamistoiminnan työläys varsinkin
uusien toimittajien kanssa neuvoteltaessa

 toimittajien osallistuminen
suunnittelukokouksiin
 tunnettuilta kumppaneilta tilaaminen
 pitkäaikaiset sopimukset

Tiedonkulku

Yhteistoiminta  pieniin pilkotut urakat, jotka vaativat
pääurakoitsijan työnjohdolta huomattavaa
osaamista ja työpanosta
 yhteisten pelisääntöjen puuttuminen

 laajemmat toimitus- ja
palvelukokonaisuudet
 kumppanuudella aikaan saatavat
synergiaedut
 verkoston toistuvissa projekteissa
osaaminen kumuloituu

Kehitystoimenpiteiden valinta
Lähtötilannekartoituksen perusteella esimerkkiyrityksen kehityshankkeessa tunnistettiin
kymmenen projektinhallinnan menettelyä tai työkalua, joilla arvioitiin voitavan tehostaa
toimitusten ohjausta ja alihankintayhteistyötä työmaalla (ks. vaakarivit Taulukko 1). Samalla
tunnistettiin mitä osa-aluetta eri menettelyillä ja tekniikoilla pyritään kehittämään ja nämä osaalueet ja kohdistukset näkyvät taulukon sarakkeissa.
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Taulukko 1 Esimerkkiyrityksen kehityshankkeessa määritellyt projektihallinnan menetelmät ja
työkalut toimitusten ohjauksen ja työmaan materiaalihallinnan kehittämiseksi. Lisäksi on
tunnistettu mihin kehitettäviin osa-alueisiin eri menetelmillä pystytään vaikuttamaan.
Oikeanpuoleisessa sarakkeessa näkyy rakennusyrityksen ja alihankintayritysten tekemä arviointi
eri menetelmien merkityksestä (järjestyksessä: tärkein ensimmäisenä).

Yritys valitsi kolme tärkeintä kehityskohdetta, jotka olivat Last Planner -suunnittelumenetelmä,
aliurakoiden aloituspalaverit sekä kumppanuussopimukset:
Last Planner -suunnittelumenetelmän keskeinen tavoite on varmistaa työmaalla viikkotasolla
asennustöiden häiriötön eteneminen. Last Plannerin avulla tarkistetaan merkittävimmät häiriöitä
aiheuttavat tekijät asennustyössä eli varmistetaan, että piirustusten, materiaalien, työntekijöiden ja
kaluston saatavuus sekä vapaan mestan, edeltävien työvaiheiden ja olosuhteiden riittävän hyvä
valmius. Kun nämä edellytykset varmistetaan työmaalla etukäteen, voidaan huolettaa olettaa, että
materiaalivirta on työmaalla häiriötöntä ja tehokasta.
Toinen tehokas tapa varmistaa logistiikan tehokkuutta on aliurakoiden aloituspalavereiden
pitäminen. Palavereilla varmistetaan paljolti samoja asioita kuin Last Plannerilla, mutta aikajänne
on pidempi. Kun Last Plannerissa fokus on viikon töiden edellytyksissä, niin aloituspalavereilla
pyritään varmistamaan osaurakan ajalta tekemisen edellytykset. Tällöin aikajänne vaihtelee
tyypillisesti joistakin viikoista muutamiin kuukausiin. Lisäksi aloituspalavereiden tarkoituksena on
selkeyttää vastuukysymyksiä ja tehostaa tiedonkulkua, jotka nousivat toimijoiden haastatteluissa
merkittävästi esiin.
Kumppanuussopimuksilla toimintaa pyritään tehostamaan vielä pidemmällä aikajänteellä eli
projektien yli ja ajassa se tarkoittaa vuosia. Kumppanuuden avulla voidaan esimerkiksi lisätä
alihankkijoiden osaamisen hyväksikäyttöä koko suunnitteluprosessissa ja suunnittelunohjauksessa. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä voidaan urakkarajat hioa myös sellaisiksi, että
molempien osapuolten osaaminen on parhaalla mahdollisella tavalla käytössä.
Edellä mainitut kolme kehitysteemaa täydentävät hyvin toisiaan: Last Plannerilla tehostetaan
myös logistiikkaa erityisesti yhden viikon aikajänteellä, aliurakan aloituspalaveri tehostaa
toimintaa rakennusvaiheen eli muutaman kuukauden aikajänteellä ja kumppanuusverkosto
vuosien kestoisella aikajänteellä.
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Haasteiden ja ongelmakohtien kartoitus sitoo kehitettävät ratkaisut osapuolten omiin kokemuksiin,
mikä osaltaan helpottaa niiden käyttöönottoa. Ratkaisujen aikaansaaminen vaatii kuitenkin
kehitysehdotusten konkretisointia ja tarkempaa analysointia sekä käytännön toimintatapojen
määrittelyä. Myös näiden valinnan tulee lähteä yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden tärkeäksi
kokemista asioista. Toisen yritysverkoston kehitysvalinnat olisivat voineen painottua hyvinkin eri
tavoin.
Merkittävä osa pk-yrityksen toiminnankehityshankkeen resursseista pitää varata tulosten
käyttöönottoon. Parempien toimintatapojen kehittäminen on vasta lähtökohta, jonka jälkeen
tarvitaan käyttöönottoa ja erityisesti käytön seurantaa sekä kaikilta toimijoilta sitoutumista
tehtyihin päätöksiin.

Lisätiedot:
Rakennustyömaan toimitusten ohjaus ja
materiaalinhallinta
Kaj Sundström, Erika Kallionpää, Olli Teriö, Teuvo
Tolonen & Pekka Väisälä, Tampereen teknillinen
yliopisto
2008
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5 Esimerkkejä kehityskohteista
5.1 Yleistä
Edellä esitetyissä KETJU-ohjelman tuloksissa on käsitelty toimitusketjun ohjausta melko laajasti ja
tarkasteltu osakokonaisuuksia. Logistiikassa ja toimitusketjun ohjauksessa on lisäksi paljon
rajattuja osa-alueita, joiden kehittäminen tuo välittömiä käytännön parannuksia tai joita voidaan
kehittää ilman laajoja toimintajärjestelmien muutoksia. Seuraavassa esitetään kolme esimerkkiä
rajatuista logistiikan kehitystehtävistä, jotka ovat edistäneet osallistuneiden yritysten liiketoimintaa.

5.2 Betonielementtitoimitusten kehittäminen
Betonisten julkisivuelementtien esivalmistusastetta voidaan nostaa asentamalla ikkunat
paikoilleen jo elementtitehtaalla. Tämä vähentää työmaaolosuhteissa tehtävää asennustyötä ja
siitä aiheutuvia riippuvuuksia ja häiriötekijöitä työmaalla. Ikkunoiden asentaminen tehtaalla
soveltuu sandwitch-elementteille sekä paikalla muurattavien julkisivujen elementeille, jos eristekin
kiinnitetään kuorielementtiin tehtaalla. Menettelystä saadaan mm. seuraavia hyötyjä:
• Nostokapasiteetin tarve työmaalla vähenee, millä saadaan aikaan nopeampi runko-asennus
tai vaihtoehtoisesti asennuksen pelivarat lisääntyvät.
• Ikkunoiden vaakasiirrot holvilla jäävät pois ja varastotilan tarve holvilla ja tontilla vähenevät.
• Ikkuna-aukkojen työturvakaiteiden asentaminen ja ikkuna-aukkojen sääsuojaus jää
tarpeettomaksi.
• Nopea vaipan umpeen saanti nopeuttaa rungon kuivattamista, mikä nopeuttaa sisävalmistustöiden aloittamista. Rakennusajan lyhentymisestä saadaan aikaan säästöä
yleiskustannuksista.
• Rakennustyömaan lämmittämisessä ei hukata turhaan energiaa, kun ikkunat ovat paikoillaan.

Kuva 9 Ikkuna-asennus voidaan tehdä elementtitehtaalla hyvissä olosuhteissa turvallisesti ja
ergonomisesti.
Vaikka menettely vaikuttaa selkeältä toimitussisällön muutokselta, liittyi siihen useita
kehityskohteita. Perusasioita on mm. hankintavaiheessa tunnistaa ikkunoiden tehdasasennuksen
laajuus ja vastuut eri osatehtävistä. Esitetyssä toimintamallissa ikkunoiden hankintavastuu on
edelleen asiakkaalla vaikka ne asennetaan elementtitehtaalla. Asennustyön laajuus määräytyy
kuitenkin ikkunatyyppien mukaan. Esimerkiksi kulmaikkunat ja porrashuoneen nauhaikkunat on
asennettava työmaalla. Muut hankintavaiheen määrittelyt koskevat mm. ikkunatoimitusten
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ohjausta ja ikkunasuunnitelmien toimittamista sekä teknisiä asioita kuten ikkunoiden kiinnitystä ja
suojausta tai jälkisäätöjen suoritusta työmaalla. Hankinta-asiakirjoissa tulee erityisesti määrittää
vastuun siirtymispisteet sekä niihin liittyvät tarkastukset.
Käytännössä ikkunoiden toimitusaika aikaistuu 2-4 viikkoa normaaliin työmaa-asennukseen
verrattuna ja tämä tulee ottaa huomioon ikkunoiden hankinnassa ja suunnittelunohjauksessa.
Elementtitehdas kotiinkutsuu ikkunat tehtaalle asennettavaksi ja toimituserien kokoon vaikuttaa
käytössä olevat varastointitilat, koska ikkunat tulisi varastoida katoksen alle.
Varsinainen ikkuna-asennus vaatii soveltuvat työtilat elementtitehtaalta viimeistelyhallista.
Elementtien siirrot asennuspaikalle ja edelleen varastoon sekä ikkunoiden käsittely
asennuspaikalla vaikuttavat suoraan asennustyön tehokkuuteen. Asennustyö voidaan teettää
alihankintana, mutta myös muottikirvesmiehet pystyvät tekemään asennuksen pienen
lisäkoulutuksen jälkeen.
Ikkunat suojataan ikkunatehtaalla huputtamalla sisä- ja ulkopuitteet. Elementtitehtaalla suojaus
viimeistellään karmin yli asennettavalla muovikalvolla, joka estää työmaalla mahdollisten holvilta
valuvien sadevesien pääsyn ikkunan karmiin. Tämä suojakalvo on poistettava ennen ikkunan
tiivistämistä työmaalla. Sementtisen tai kalkkisen veden valuminen julkisivua pitkin ikkunoiden
lasipinnoille on ehdottomasti estettävä. Valumavedet jättävät lasipintaan pysyvän esteettisen
haitan.
Elementtiasennuksessa työmaalla elementit kohdistetaan paikoilleen holviin 500 mm etäisyydelle
laatan reunasta merkityn mittalinjan avulla. Nykyiset elementit ovat riittävän mittatarkkoja sijainnin
sisäpuolelta kohdistamiseen. Kuitenkin elementtien ulkopinnan suoruus ja saumojen leveydet
on tarkistettava silmämääräisesti elementin sivulta ja päältä nostorakseja irrotettaessa.
Elementtien vastaanottotarkastuksessa ikkunoiden kunto on tarkastettava, mutta suojausten
vuoksi tarkastaminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Kokemusten mukaan mahdollisten
vaurioiden aiheuttaja selviää yleensä myöhemminkin melko helposti. Mahdollisten pintavaurioiden
korjaajaksi suositellaan ikkunatehtaan asentajaa ikkunoiden huonekalulaatuun verrattavan
pintakäsittelyn vuoksi.
Ikkunoiden asentamisen suorat kustannukset ovat hyvin lähellä toisiaan riippumatta,
asennetaanko ikkunat elementtitehtaalla vai työmaalla. Ikkunoiden tehtaalla asentamisesta syntyy
työmaalle kuitenkin välillisiä hyötyjä, jotka puoltavat ikkunan asentamista tehtaalla taloudellisessa
mielessä. Myös ikkuna-asennuksen työturvallisuus ja ergonomia paranevat, kun ne
asennetaan elementtitehtaalla.

Lisätiedot
Valmisosarakentamisen julkisivujen toteutusprosessit –
Ikkunan asentaminen betonielementtitehtaalla
Olli Teriö, Tampereen teknillinen yliopisto
2009
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5.3 Logistiikan simulointi
Logistiikan vaikutusta rakennustyömaan läpimenoon ja aikatauluun voidaan tutkia laskennallisesti
simuloinnin avulla. Simuloinnin avulla voidaan vertailla erilaisia tuotantojärjestelyjä sekä tunnistaa
kriittisiä resursseja ja muita toteutuksen pullonkauloja. Rakentamisessa simulointia on käytetty
vähän, vaikka teollisuudessa varsinkin uusien tuotantolaitosten suunnittelussa se on vakiintunut
menetelmä. KETJU-ohjelmassa testattiin toimistorakennushankkeen runkovaiheen ja siihen
liittyvän logistiikan simulointia.
Simuloinnilla tarkoitetaan todellisen järjestelmän tapahtumien kuvaamista loogisen tai
matemaattisen mallin avulla, joka käytännössä tehdään simulointisovelluksessa. Simulointimalliin
määritellään reaalimaailman ilmiöt ja niiden riippuvuudet toisistaan, kuten esim. rekkakuorman
purku, siirto nosturilla ja elementin asennustyö. Lähtötiedoiksi tarvitaan myös määrätiedot ja
erityisesti eri tehtävien tai tapahtumien kestot tai arviot niiden vaihtelusta.
Simulointiajossa tarkastellaan näiden tehtävien ”tilaa” ennalta määritellyn vakioajan välein tätä
vakioaikajaksoa niin monta kertaa, että kaikki ennalta määritellyt tehtävät saadaan toteutettua.
Erilaiset ”tila”-tiedot tallentuvat koko simuloinnin ajan tietokantaan ja niistä muodostetaan halutut
tulosraportit. Sellaisia ovat esim. rakennustöiden kokonaiskesto, nosturin käyttöasteet tai
asennustyöryhmän odotusajat. Simulointi on yleisnimike ja erilaisia simulointimenetelmiä on
useita. Edellä kuvattu tapa on ns. diskreettiä tapahtumasimulointia.
Simulointi voidaan tehdä pelkillä numeroarvoilla, mutta käytännössä simulointiohjelmiin sisältyy
myös visuaalinen esitystapa, jossa simulointiajon etenemistä voidaan seurata 3D-esityksenä eli
tässä tapauksessa pilottikohteen rungon rakentumista (Kuva 10).

Kuva 10 Esimerkkikuva visuaalisesta 3D-simuloinnista. Tietokoneen näytöllä simulaation
(rakentamisen) etenemistä seurataan animaationa. Kuvassa simuloitu näkymä 3.12.2007 klo
7:56. Kuvassa kohde on noin viikon myöhässä alun perin suunnitellusta aikataulusta.
Simuloinnin avulla voidaan tutkia tuotantojärjestelyjä, joissa on paljon muuttujia ja rajoituksia. Sen
avulla voidaan tutkia esim. nosturien sijoituspaikkojen tai autojen purkupaikkojen vaikutuksia
töiden etenemiseen tai useamman rinnakkaisen asennusryhmän työstä muihin tehtäviin
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aiheutuvia resurssipullonkauloja. Tuloksena saadaan esimerkiksi työmaatehtävien ajoittuminen
(aikataulu) simulointimallin ja lähtötietojen mukaisena tai kaikkien käytettyjen muuttujien tila-tiedot
simuloinnin aikajaksolta. Kuvassa 11 on esimerkki elementtiasennusryhmän työpanoksesta ja sen
jakautumisesta.
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Kuva 11 Asennustiimin asennustyön ja odotusajan jakauma. Asennustiimin ajasta kuluu
periaatteessa noin 25% nosturin odottamiseen, mutta tiimi tekee odotusaikana valmistelevia töitä,
jotka eivät sisälly simulointimalliin.
Lisäksi simuloinnin avulla voidaan tarkastella erilaisista häiriötekijöistä aiheutuvia vaikutuksia
määrittelemällä esim. kestoille vaihteluväli tai tekemällä lähtötietojen herkkyystarkasteluja.
Esimerkiksi pilottikohteessa todettiin herkkyystarkastelulla, että yksittäisen elementin asennusajan
pidentyessä 40%:a, myöhästyy runkovaihe 30 päivää. Lisäksi pilottikohteessa tehtiin
vaihtoehtoisia malliversioita ns. skenaarioita, joilla selvitettiin, esim. ylitöiden tekemisen tai
rekkojen erilaisten purkupaikkajärjestelyjen vaikutusta aikatauluun.
Simulointi soveltuu suurehkojen ja monimutkaisten tai muita rakentamista rajoittavia tekijöitä
sisältävien hankkeiden analysointiin. Pilottikohteessa sellaisia olivat hankekoon lisäksi ahdas
tontti ja käytössä olevat ympäröivät rakennukset sekä vilkas katuliikenne.
Pilottikohteessa tärkeimmäksi tulokseksi nousi kohteen aikataulun toteutuskelpoisuuden
arviointi. Simulointitulos oli, että runkorakentamisvaiheen kokonaisaikatavoite on
saavutettavissa, mutta rakentamisen alkuvaiheessa työmaatehtävät jäisivät jälkeen suunnitellusta
aikataulusta. Tuotannossa varauduttiin tekemään alkuvaiheessa pidempää työvuoroa ja
seuraamaan asennusnopeutta. Simuloinnin tuloksena saatiin myös keskeisten resurssien, mm.
nosturien käyttöasteet ja resurssivarauksia muutettiin niiden perusteella.
Toiseksi tärkeäksi hyödyksi ja tulokseksi koettiin eri osapuolten osallistuminen simulointiprosessiin, mikä pakotti selvittämään tavanomaista tarkemmin mm. asennusjärjestykset,
työmaa-alueen käytön ja nosturien sijainnit sekä muut tarvittavat lähtötiedot. Tämä vuorovaikutus
lisäsi tuotannonsuunnittelun realistisuutta ja siten se pienentää tuotannon riskejä.
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Rakentamisen simulointikokeiluja tulee jatkaa, jotta siitä saadaan lisää kokemuksia ja voidaan
kehittää menetelmiä rutiinikäyttöön. Simulointi toisi selvää lisäarvoa myös rakentamisessa
yleistyvään tietomallipohjaiseen 4D-mallintamiseen. Tietomallista saadaan yksityiskohtaiset tiedot
rakennuksen geometriasta sekä rakennusosista ja liittämällä niihin tiedot asennusjärjestyksistä ja
tuotantoresursseista rajoituksineen saadaan aikaan hyvinkin yksityiskohtainen simulointimalli.
Tällaisen mallin avulla voitaisiin aidosti tutkia erilaisia tuotantotilanteita eikä ainoastaan
visualisoida tuotannon etenemistä.

Lisätiedot:
Rakennusprojektin logistiikan simulointi - YIT:n
pääkonttorin laajennus
Vesa Paju, Delfoi Oy, Markku Kiviniemi, VTT
2007

5.4 Sementin logistiikkaportaali
KETJU-ohjelmassa kehitettiin sementtitoimitusten ohjausjärjestelmä, jolla sementin valmistaja
ja betoniteollisuus ohjaavat toimitusketjua. Ohjausjärjestelmän avulla estetään tarpeettomat
odotusajat toimitusketjussa ja varmistetaan betoniteollisuuden sementin saatavuus siten, että
betoniteollisuus kykenee informoimaan omia asiakkaitaan ja vältetään ongelmatilanteet koko
toimitusketjussa.
Sementin kysyntä ylitti vuonna 2007 kaikki etukäteen laaditut ennusteet, mikä johti ongelmiin
sementin saatavuudessa. Kysynnän ylittäessä toimitusmahdollisuudet, johti se samalla
merkittäviin ongelmiin sementin logistiikassa. Parantamalla järjestelmällistä tiedonkulkua
osapuolen välillä voidaan ennakoida tulevat sementtitarpeet sekä toisaalta tehostaa välittömiä
logistiikkatehtäviä toimituksissa.
Sementtiportaali on internet-pohjainen työkalu, jossa osapuolet käyttävät samaa
tietojärjestelmää, millä varmistettiin vuorovaikutuksen paraneminen ja tiedon ajantasaisuus.
Sementtiportaali Finnlogin päätoiminnot ovat (Kuva 12):
• Ennusteiden hallinta
• Tilausten vahvistaminen
• Tilausten hallinta (toimitukset)
• Taustatietojen käsittely
Ohjausjärjestelmän avulla betoniteollisuus voi välittää tiedot ennakoidusta sementin tarpeesta
valmistajalle. Ennusteet määritellään seuraavan viikon aikajaksolla päivätasolla ja sen jälkeen
viikkotasolla ja edelleen pidemmällä aikavälillä kuukausitasolla. Ennusteiden merkitys korostuu
erityisesti korkeasuhdanteessa ja niiden toteutuman oikeellisuutta voidaan käyttää esim.
perusteena toimitusjärjestyksestä päätettäessä. Projektissa ei kuitenkaan kehitetty varsinaiseen
liiketoimintaa liittyviä päätöksentekomalleja.
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Kuva 12 Sementtiportaali Finlogin toiminnot.

Sementtitilausten ja niiden vahvistamisen lisäksi järjestelmään sisältyy sementtiasemien fyysisten
lastauspaikkojen varaukset, millä vähennetään odotuksia ja tehostetaan kuljetuksia. Myös
kuljetusyritykset kytkeytyvät järjestelmään ja saavat tiedot kuljetustarpeista ja -ajoituksesta.
Järjestelmän avulla saadaan myös mahdolliset muutostiedot, esim. toimittavan sementtiaseman
muutos, nopeasti välitettyä osapuolille.
Sementtiportaali on laaja tietokokonaisuus, joka valmistajan kannalta kokoaa yhteen
asiakasyritysten tiedot, esim. yhteys- ja sopimustiedot, tilaustiedot, ennustetiedot sekä
historiatiedot ja tunnusluvut. Toisaalta järjestelmässä on tarve hallita valmistajan tuotetietoja sekä
tehtaita ja jakeluasemia. Valmistaja pystyy tuottamaan järjestelmään tallentuvan tiedon
perusteella myös toteutumaraportteja asiakkaille.
Sementtiportaali on esimerkki tietojärjestelmän hyödyntämisestä toimitusketjun tehostamisessa.
Ajantasaisen ja yhteisen tiedon käsittely toimitusketjussa lisää ketjun läpinäkyvyyttä ja
tehostaa tiedonkäsittelyä sekä nopeuttaa muutoksiin tai häiriöihin reagointia ja luo siten
edellytykset tehokkaammalle toiminnalle. Toimintamallin soveltamista muissa tuoteryhmissä
vaikeuttaa kuitenkin se, että valmistajia tai myyjiä on enemmän, eivätkä asiakkaat halua käyttää
useiden eri toimittajien järjestelmiä. Tällöin ratkaisuksi jää kehittää avoimia tietojärjestelmiä tai
käyttää tietoliikenneoperaattorien palveluja, joiden ennalta määriteltyihin rajapintoihin osapuolet
voivat liittyä suoraan omista tietojärjestelmistään.

Lisätiedot:
Betonitieto Oy
Finnsementti Oy
Evianet Solutions Oy, Erkki Ruuska
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6 Kehityspolut
6.1 Yleistä
Tässä luvussa esitetään toimenpide-ehdotuksia kuinka KETJU-ohjelman tuloksia voidaan
yrityksissä ja toimialalla hyödyntää. Pääosa KETJUn tuloksista ovat toimintamalleja, joista
saadaan hyötyjä vasta, kun yritys ja sen yhteistyökumppanit toimivat tarkoitetulla tavalla. Tämän
vuoksi käyttöönotto vaatii aina myös yrityskohtaista sovittamista ja koulutusta sekä toimintojen
seurantaa ja vakiinnuttamista pidemmällä aikavälillä.
Logistiikan ja laajemmin toimitusketjun hallinnan kehittämistä voidaan tehdä monilla eri tasoilla.
Yrityksellä voi olla kunnianhimoiset tavoitteet koko logistisen toimintamallin muuttamisesta tai
kehitystyössä voidaan lähteä liikkeelle hyvin pienistä käytännön askeleista. Oleellista on, että
ennen aloitusta vastuuhenkilöt ymmärtävät mitä resursseja kehittäminen vaatii ja mihin ollaan
sitoutumassa ja toisaalta mitä kehitystyöllä voidaan saavuttaa. Yrityksen kannalta suuri osa
käytännön kehitystyöstä tehdään rakennusprojekteissa ja joskus tämän työn todellisena
päätavoitteena voi olla projektiorganisaation aktivointi ja projektikohtaisten tavoitteiden
saavuttaminen.

6.2 Ensimmäiset kehitysaskeleet
Logistiikka rakennusyrityksen toimintajärjestelmään
Logistiikan hallinnan kuten muunkin toiminnanohjauksen perusasioita on, että toimintatavat
yrityksen sisällä on sovittu. Perinteisesti rakennusyritysten tuotannonohjauksessa ja
toimintajärjestelmissä määritellään mm. hankintatehtävät ja työmaan tuotannonohjaus, mutta
toimitusten ohjauksen ja logistiikan käytännön tehtäviä ei ole täsmällisesti kuvattu.
Yksinkertaisimpia kehitystehtäviä on terävöittää ja määritellä tarkemmin miten toimitusten
ohjausta ja työmaalogistiikkaa yrityksessä hoidetaan. Nämä ovat ehkä niin rutiininomaisia
tehtäviä, ettei niiden merkitystä ja kehitystarvetta oikein tunnisteta. Kehitystyössä nykykäytännöt
selvitetään ja niistä valitaan parhaat menettelyt, jotka myös dokumentoidaan yrityksen
toimintajärjestelmään. Apuna tässä voidaan käyttää KETJU-hankkeen toimitusten ohjauksen
opasta (4.1 Työmaatoimitusten ohjaus).
Kehittämisessä voidaan määritellä esim. seuraavia asioita:
• logistiikan liittyvät asiat rakennusprojektin hankintasuunnittelussa
– hankintakokonaisuuksiin liittyvien toimitusmenetelmien, toimituserien ja ajoituksen
suunnittelu
– tarvittavien rakennussuunnitelmien ja niiden tarveaikojen täsmällinen määritelty
toimitusaikojen kannalta
• logistiikka-asioiden huomiointi työmaan aluesuunnitelmassa
• työmaan ja hankinnan työnjako ja vastuut hankintojen valmistelussa ja suorittamisessa
• tuotteiden hyväksyttäminen (jos sopimusvaatimus)
• määrien laskenta ja dokumentointi tilauksia varten
• hankintojen ja tilausten dokumentointi sekä niiden tallennus ja arkistointi
• yhteydenpito toimittajan kanssa eri vaiheissa: vastuut ja tehtävät
– mm. suunnitelmien toimittaminen, toimituserien tarkennukset, toimitusajan varmistus,
kotiinkutsut
• toimituksen purku-, siirto- ja suojausmenetelmien sekä varastopaikkojen tarkennettu
suunnittelu tuoteryhmäkohtaisesti
• saapuvien toimitusten ennakointi ja käsittely osana viikkosuunnittelua
• työmaavastaanoton suoritus ja dokumentointi sekä dokumenttien käsittely ja tallennus
• logistiikan työturvallisuus
• tuotetiedon kokoaminen luovutusaineistoon ja huoltokirjaan
• laskujen käsittely
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Edellä mainitut asiat ovat tuotannonohjauksen perusasioita, eikä niihin perusmuodossa liity uusia
menetelmiä tai innovaatioita. Oleellista on, että logistiikkanäkökulma otetaan riittävästi huomioon
hankkeen normaalissa tuotannonsuunnittelussa ja nämä menetelmät vakiinnutetaan yrityksen
toimintaan ja osaksi toimintajärjestelmää.
Käytännön yhteistoiminnan kehittäminen projekteissa
Toimitusketjun hallinnan ja logistiikan kehittäminen vaatii yhteistyötä toimittajien ja
aliurakoitsijoiden kanssa. Jokapäiväisessä projektitoiminnassa osapuolet kohtaavat
toimitusketjun eri vaiheissa, mutta toiminnan kehittämiseen liittyviä asioita ei systemaattisesti
käsitellä, vaikka projektin kannalta tehokasta toimintaa haetaan ja suunnitellaan. Kehitystoiminnan
käynnistämisessä rakennusyrityksen rooli on keskeinen ja rakennusyritys voi toteuttaa toimittajien
ja aliurakoitsijoiden kanssa yhteisiä kehitystoimenpiteitä kuten esim. raportin kohdassa 4.2
Toimitusten ohjauksen kehittäminen rakennushankkeessa esitetään.
Yksinkertaisin kehitysmenetelmä on koota molempien osapuolten palautteet toimituksen tai
aliurakan toteutumisesta sekä käsitellä ne yhdessä ja tunnistaa sen perusteella jatkokehitystarpeita. Suuri osa toimitusten ongelmista on ehkä tiedossa, mutta ne toistuvat projektista toiseen,
koska korjaavia toimenpiteitä ei tehdä projektien välillä. Palautteiden kokoaminen luo
mahdollisuuden ratkaista ongelmia, jos ne käsitellään osapuolten yhteistyönä. Liian usein
ongelman aiheuttajaksi todetaan osapuoli, joka ei ole paikalla. Palautteen antaminen on
kehittämistä.
Jotta palautteen kokoaminen olisi mielekästä, tulee toimitukselle määritellä selkeät tavoitteet ja
tehdä suunnitelma, joihin toteutumista verrataan. Samalla tulee koota muut toimitukseen liittyvät
havainnot ja tähän voi sisältyä myös mitattavia asioita. Logistiikan ja laajemmin toimitusten
hallinnan vaatimia resurssitarpeita ei tunneta riittävän hyvin, koska niitä ei eritellä muusta
tuotantotoiminnasta. Yksi osa yhteistoiminnan kehittämistä on myös lisätä tietämystä logistiikan
työmääristä ja tehokkuudesta.
Rakennustyömaalla toimitusketjun kehittämisessä osapuolet voivat käsitellä ja seurata esim.
seuraavien ketjun osien toimivuutta:
• onko toimituserien sisällöt ja tavoiteajat määritelty riittävästi
• onko rakennussuunnitelmat ja vastaavat toimitettu sovitusti
• onko toimituseriä tai -aikoja ollut tarve muuttaa
• ovatko toimituserät saapuneet sovittuna ajankohtana tai aikavälillä
• onko toimituserien sisältö ollut sovitun mukainen ja koska mahdolliset jälkitoimitukset on tehty
• onko kuljetusliike hoitanut ennakkoilmoitukset ja yhteydenpitotehtävät sovitulla tavalla
• mitkä ovat olleet kuormien purkuajat ja mahdolliset odotusajat ja onko työmaalla ollut sovitut
purkuresurssit käytettävissä
• kuka on ottanut toimituserät vastaan ja miten se on dokumentoitu
• onko toimituserät voitu siirtää sovittuun varastopaikkaan työmaalla
• onko aliurakan asennustyöt aloitettu sovittuna aikana ja voineet edetä suunnitellusti
• onko asennustyöhön liittyvät materiaalisiirrot ja varastoinnin voitu toteuttaa tehokkaasti ja
oikea-aikaisesti
Materiaalinkäsittelyn kehittäminen
Toimitusketjun ohjauksen lisäksi tulee kehittää myös materiaalivirran käsittelymenetelmiä, koska
ne vaikuttavat suoraan tarvittavaan työmäärään, työn ergonomiaan ja työturvallisuuteen sekä
kalustoresurssien tarpeeseen sekä tuotevaurioihin ja hävikkiin. Käsittelymenetelmät ovat eri
tuoteryhmille ominaisia ja niitä tulee kehittää osaltaan tuoteryhmän tarpeiden ja mahdollisuuksien
mukaisesti. Raportin kohdassa 5.2 Betonielementtitoimitusten kehittäminen esitetään yksi
esimerkki materiaalinkäsittelyn muutoksesta, joka parantaa työn ergonomiaa ja työturvallisuutta.
Vastaavia kehitysmahdollisuuksia on myös muissa materiaaliryhmissä ja nykyisten menetelmien
kehittämisen lisäksi tulee innovoida uusia toimituskokonaisuuksia, jotka tehostavat samalla
logistiikkaa.
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Tuoteryhmäkohtaisen kehittämisen lisäksi tulee parantaa myös koko työmaata koskevia
materiaalinkäsittelyn järjestelyjä. Nosto- ja siirtokaluston valinnan ja mitoituksen lisäksi tulee
parantaa myös kuormien purkupaikkoja ja niihin liittyviä rakenteita sekä kulkuteitä ja niiden
turvallisuutta. Työmaa-alueen ja materiaalinkäsittelyn infrastruktuurin tasoa pitää parantaa, koska
ne vaikuttavat työskentelyn tehokkuuteen ja työturvallisuuteen. Myös kuormien purkutapahtumien
ja työmaan sisäisten siirtojen työturvallisuus, mm. putoamisten estämiseen, tulee kiinnittää
huomiota. Nämä kehitysvaatimukset koskevat myös aliurakoitsijoiden materiaalikäsittelyä.
Koulutus
Rakennusalan toimihenkilöiden ja työntekijöiden yleistä logistiikkaosaamista pitää parantaa
koulutuksella. Rakentamisen osapuolet ymmärtävät projektituotannon muodostuvan useista
erilaisista ja osin pitkistäkin toimitus- ja alihankintaketjuista, mutta niiden hallinta on kuitenkin
sisältynyt muuhun projektin ja työmaatuotannon ohjaukseen. Koulutuksen avulla tulee osoittaa
toimitusketjun hallinnan ja operatiivisen ohjauksen merkitys projektien tuloksellisuudelle sekä
toimijoille itselleen mm. työturvallisuuden kannalta. Logistiikkakoulutuksen tulee sisältyä sekä
oppilaitosten koulutukseen että ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja yritystason
koulutukseen. Koulutusaineistojen laadinnassa voidaan hyödyntää KETJU-hankkeen tuloksia.

6.3 Kehittyneiden logistiikkamenettelyjen käyttöönotto
Tavanomaisen projektitoiminnan pienten askelten kehittäminen kuten toimintatapojen vakiointi ja
täsmentäminen ovat välttämättömiä jatkuvan kehittymisen kannalta. Niillä ei saavuteta
hyppäyksenomaista kehitystä, mutta myöskään ei tarvita merkittäviä panostuksia, jolloin myös
kehitysriskit ovat pienempiä. Kun haetaan merkittävämpiä operatiivisen logistiikan hyötyjä,
joudutaan miettimään toimintamalleja perusteellisemmin ja organisoimaan toimintaa uudelleen
sekä ottamaan käyttöön uusia työkaluja.
Logistiikan organisointi
Rakennusprojektissa logistiikka on tukitoiminto, joka luo edellytykset työnvaiheiden
etenemiselle. Logistiikan kehittäminen irrallaan tuotannon kehittämisestä ei kuitenkaan johda
toivottuun tulokseen. Jos työn tuottavuus, työvaiheiden aikataulupito ja läpimenoajat ovat
heikkoja, eivät ne parane pelkästään toimitusten hallintaa ja logistiikkaa kehittämällä. Toisin
sanoen lähtökohta kehittyneiden logistiikkamenetelmien käyttöönotolle on koko tuotannon
tehokkuuden parantaminen.
Yksi teollisten tuotantojärjestelmien perusasioita on järjestää logistiset toiminnot siten, että
tuotannon ammattityöntekijä voi keskittyä varsinaiseen lisäarvoa tuottavaan työtehtäväänsä ja
kaikki avustavat työnosat vähennetään minimiin. Rakentamisessa tämä tarkoittaa, että
tuotetoimitukset saapuvat oikein ryhmiteltynä ja pakattuina asennuspaikan lähelle ja sama koskee
tarvittavaa kalustoa ja asennustarvikkeita. Toisaalta on otettava kokonaiskustannukset huomioon,
jolloin asennustyön ja logistiikan oikean organisointitavan määrittely on haasteellista. Vaatimus
tuottavuuden jatkuvasta parantamisesta johtaa kuitenkin myös rakentamisessa uusien
työvaihetason organisointitapojen kehittymiseen.
Tuotantotapahtumasta vastaavan urakoitsijan on tarkasteltava logistisia kustannuksia
kokonaisuuden kannalta. Kun tuotteet ostetaan toimitettuna työmaalle, on toimittajan edun
mukaista minimoida kuljetuskustannukset ja toimittaa tuotteet mahdollisimman täysinä kuormina
ja siirtää mm. varastointikustannuksia asiakkaalle. Kehittyneiden logistiikkamenettelyjen
käyttöönotto ei välttämättä alenna suoria logistiikkakustannuksia vaan menettelyjen hyödyt
syntyvät työmaatuotannon tehostumisesta ja häiriöiden vähenemisestä.
Kehittyneen logistiikan yleisiä tunnusmerkkejä ovat mm:
• ohut materiaalivirta: tuotteet toimitetaan jatkuvana virtana, mutta pienissä erissä, jolloin
välivarastointi ja käsittely työmaalla vähenevät
• oikea-aikaisuus: toimitusajat määritellään ja ne toteutuvat täsmällisesti, jolloin työmaalla
voidaan varautua saapuviin toimituksiin
• toimitusketjun läpinäkyvyys: välitetään avoimesti ja automaattisesti tietoa osapuolten välillä,
jolloin poikkeamia voidaan paremmin ennakoida tai reagoida niihin nopeammin
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• logistinen jalostus: muodostetaan yhdistelmäkuormia ja -pakkauksia, jotka vähentävät
vastaanottoja ja siirtoja työmaalla
Talonrakennusalalla on kokeiltu mm. seuraavia kehittyneitä logistiikkamenettelyitä ja niiden
käyttöönotto on käynnissä yritysten saamien kokemusten perusteella:
Täsmätoimitukset
Tyyppilisin esimerkki on cross docking -terminaalista toimitettu runkovaiheen täsmätoimitus, jonka
saapuminen työmaalle on ajoitettu täsmällisesti ja toimuserän kollit nostetaan suoraan autosta
välivarastointipaikkaan rakennuksen holville ennen seuraan kerroksen välipohjan rakentamista.
Täsmätoimituserä sisältää eri tuoteryhmien tuotteita, mutta tyypillisesti isokokoisia/raskaita
tuotteita ei ole koottu yhdistelmäkolleiksi vaan tuotteet on pakattu jo valmistajalla sovitulla tavalla
esim. huoneistoittain lavoihin tai kolleihin. Sinänsä runkotäsmät lisäävät välivarastointia työmaalla,
mutta kokonaisuutena se on tehokkain tapa täydentävien rakenteiden tuotteiden ja materiaalien
siirtämiseksi asennusta varten kerroksiin.
Setitys
Setitys on logistista jalostusta, jossa asennuksessa tarvittavat tuotteet kootaan esim.
yhdistelmäkolleiksi, lavoille tai kuljetuslaatikoihin ja ne toimitetaan asennuskohteisiin. Tavoitteena
on vähentää työmaalla tuotteiden hakuun ja etsimiseen kuluvaa aikaa. Setitystä varten tarvitaan
tiedot työssä tarvittavista tuotteista ja tarvikkeista, mikä pakottaa tarkistamaan materiaalitarpeet
ennakolta ja miettimään työn yksityiskohtia.
Jakelu työmaan sisällä
Kun tavoitteena on lisätä asennustyötä tekevän ammattityöntekijän varsinaiseen
työsuoritteeseensa käyttämiä työtunteja, tulee mm. materiaalinkäsittelyyn liittyviä aputehtäviä
siirtää muille resursseille työmaan sisällä. Kehittyneen logistiikan avulla työkohteisiin siirretään
vain niissä tarvittavat tuotteet, materiaalit ja tarvikkeet. Tämä setitys voidaan organisoida
työmaalla tai jo aikaisemmin toimitusketjussa. Varsinainen siirtotyö työmaalla voidaan organisoida
toteuttavaksi työajan ulkopuolella, jolloin siirrot ja sen vaatimat kalustovaraukset eivät häiritse
muuta työmaatoimintaa.
Toimituksiin liittyvät resurssivaraukset työmaalla
Ennakoidusti ja täsmällisesti saapuviin toimituksiin voidaan varautua esim. tilaamalla tarpeellinen
purkukalusto tai varaamalla työmaan resurssit purkua varten oikeaan aikaan, mikä vähentää
työmaan muille töille aiheutuvia häiriöitä. Saapuvat toimitukset pitää ottaa huomioon myös
viikkotason suunnittelussa ja esim. Last Planner -suunnittelumenetelmällä voitaisiin seurata myös
toimitusten toteutumista suunnitelman mukaan.
VMI-varastot
Teollisuudessa on käytössä toimittajan hallinnoimia varastoja asiakkaan tiloissa ja vastaavia on
käytössä jo rakennustyömailla. Tuotteet ovat työmaavarastossa toimittajan omistuksessa ja vasta,
kun niitä kirjataan ulos varastosta, syntyy samalla kauppatapahtuma. Menettelyn avulla työmaalla
voidaan pitää saatavilla soveltuvaa tuotevalikoimaa, jota ei kuitenkaan jouduta ostamaan kerralla
eikä järjestämään tuotteiden mahdollisia palautuksia, kun ne ovat toimittajan omaisuutta. Sopivan
varastohallintaohjelman avulla toimittaja seuraa kulutusta ja tekee tuotetäydennyksiä.
Kuljetusten optimointi
Kuljetusten tehostaminen on logistiikan avaintavoitteita ja kuljetusten optimointia tehdään eri
tavoin. Esimerkiksi betonielementeissä toimitussuunnittelun osana voidaan tehdä
kuormasuunnittelu, jolla varmistetaan mahdollisimman täydet kuormat. Monissa tuoteryhmissä
täydet kuormat ajetaan terminaaliin, jossa se jaetaan eri työmaiden yhdistelmäkuormiksi ja
työmaalle menetelmä materiaalivirta on ohut ja hallittu. Kuljetusten optimointi muuttuu
huomattavasti laajemmaksi, jos toimitusehdoissa siirrytään vapaasti työmaalla ehdosta
rakennusyrityksen ostamiin kuljetuksiin. Suuret logistiikkayritykset tarjoavat palveluja myös tähän.
Kansainväliset hankinnat
Kansainväliset hankinnat liittyvät laajemmin hankintatoimintaan ja sen johtamiseen, mutta niihin
liittyy vahvasti myös logistiikan järjestäminen. Tuotteiden hankintaerät on yleensä suurehkoja,
jolloin tuotteiden varastointi ja jakelu on järjestettävä, mikä edellyttää varastohallinnan ja
tilausratkaisujen organisointia.
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Logistiikan mittaus
Rakentamisen logistiikan optimointia vaikeuttaa se, että siitä ei ole helposti saatavissa riittävästi
eriteltyjä tietoja koskien esim. työmääriä, kuljetussuoritteita tai häiriövaikutuksia. Tiedot jakautuvat
myös toimittajan ja asiakkaan osa-alueille. Toimitusketjun yritysten on tarpeen käynnistää
logistiikan menekkitietojen kokoaminen, jotta toimittaa voidaan kehittää ja kehitystyötä kohdistaa.
Mahdollisia mittausmenetelmiä esitetään raportin kohdissa 3.3 Logistiikan mittaus ja 4.1
Työmaatoimitusten ohjaus.
Tietotekniikan hyödyntäminen
Rakennusalalla on tarpeen lisätä tietotekniikan hyödyntämistä koko toimitusketjun
ohjauksessa ja ketjun eri vaiheissa on tähän monia mahdollisuuksia. Perusasioita on, että
yritysten pitäisi kirjata kattavasti tietojärjestelmään hankintasopimukset ja -tilaukset sekä niiden
eritellyt rivitiedot, koska niiden avulla varsinainen materiaalivirran ohjaus tehdään.
Vaikka ICT:n avulla tehostetaan yrityksen sisäistä tiedonhallintaa, saadaan suurin hyöty
kuitenkin osapuolten välisen tiedonvaihdon tehostumisesta. Kun osapuolten käsittelevät
tilauksesta alkaen samaa tietoa, jota vaihdetaan niiden tietojärjestelmien välillä, näkevät
osapuolet toimitukseen liittyvät tarkat tietosisällöt ja tapahtumat ajantasaisina. Tällaisia tietoja
voivat olla tuotetyypistä riippuen esim.
• tilauksen perustiedot: tilausrivit, toimituserät ja -ajat, yhteystiedot, erilaiset yritys- ja
projektikohtaiset tunniste- ja tyyppitiedot
• toimittaja kuittaa saaneensa tuotekohtaiset lähtötiedot (suunnitelmat tms.) ja tuote voidaan
valmistaa
• toimittaja ilmoittaa tuotteen valmistusajankohdan (tuotteen hienokuormitus)
• tuote valmistettu ja tuote on varastossa valmiina toimitettavaksi
• asiakkaan tekemä toimituserän kotiinkutsu
• toimittajan lähettämön keräily- ja pakkaustiedot kuten toimituserään sisältyvät tuotteet, lavojen
lukumäärä ja projektikohtaisissa tuotteissa lavoilla olevat tuoteyksilöt
• toimituserä kuormattu ja lähetetty sekä sähköinen rahtikirja
• vastaanotto työmaalla ja mahdolliset reklamaatiot
• toimittajan lähettämä verkkolasku, joka yhdistetään asiakkaan järjestelmässä tilaukseen ja
vastaanottokirjaukseen
Tällä hetkellä yleisin osapuolten välillä suoraan järjestelmästä toiseen siirtyvä tieto on sähköinen
verkkolasku. Myös käyttöönotetuissa sähköisissä tilausjärjestelmissä siirretään
vakiotuotteiden tilaustietoja järjestelmien välillä. Sähköisten tilausjärjestelmien käyttöastetta tulee
nostaa ja tilausten siirtymistä osapuolten järjestelmien välillä tulee lisätä. Toistaiseksi monesti
tiedot siirtyvät sähköisesti, mutta ei suoraan tietojärjestelmään vaan niitä joudutaan myös
manuaalisesti syöttämään toiseen järjestelmään. Myös projektikohtaisten tuotteiden tilaukset ja
niiden rivitiedot tulee tallentaa tietojärjestelmiin ja käyttää niitä apuna osapuolten välisessä
toimitusten hallinnassa.
Tietojärjestelmien ja -liikenteen käyttöönotto on tapahtumassa pitkälti yleisten muiden toimialojen
mallien mukaan, joita ICT-yritykset soveltavat rakennusalan tarpeisiin. Tietoliikenneratkaisut
pystytään aina räätälöimään, mutta se ei ole taloudellisesti kestävä ratkaisu vaan tarvitaan
vakioituja rajapintoja erityisesti rakentamisen kaltaisessa verkostoituneessa toiminnassa.
Laajamittaisessa tiedonvaihdossa käytetään jo nyt monia eri tekniikoita ja standardeja, joita
tietoliikennettä välittävät operaattorit pystyvät palveluvalikoimastaan tarjoamaan. Perusmuodossa
tämä järjestelmien välinen tietoliikenne kattaa yleensä yksittäisten tilausten ja laskujen
välittämiseen. Rakennusalan kannalta on tarve kehittää myös tietoliikennemenettelyt, joilla
välitetään tiedot tilaukseen liittyvien useiden toimituserien hallintaa varten. Tietoliikenneratkaisujen avulla tulisi voida välittää mm. edellä lueteltujen tieto- ja tapahtumatyyppien tietoja,
joita on laajemmin esitelty myös raportin kohdassa 3.4 Tilaus-toimitusketjun tiedonhallinta.
Rakennusyritysten sähköisissä tilausjärjestelmissä tulee toteuttaa myös liittymät Rasi-tieto Oy:n
tuotetietopankkiin, jota rautakauppa ja rakennustuoteteollisuus käyttävät tuotetietojen siirtoon
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osapuolten välillä. Tuotteiden detaljitietojen ylläpito yhdessä paikassa tehostaa merkittävästi
kaikkien toimijoiden työtä ja vähentää virheitä.
Tietotekniikan käytön lisääminen toimitusketjun ohjauksessa vaatii varsinkin rakennusyrityksiltä aikaisempaa yksityiskohtaisemman tuotetiedon tallentamista ja käsittelyä
tietojärjestelmissä. Tuotannon keskitetty tiedonhallinta perustuu edelleen monilta osin
kustannuslaskentaa varten laskettuihin määrätietoihin niiden suoritetasoiseen erittelyyn.
Suoritenimikkeitä tarvitaan edelleen muodostamaan ryhmittely ja yhteys muuhun tiedonhallintaan,
mutta lisäksi tarvitaan tuotetason nimiketiedot ja niiden määrät sekä projektikohtaisissa tuotteissa
tuoteyksilökohtaiset luettelot. Vastaavat tiedot joudutaan tälläkin hetkellä selvittämään hankintaa
ja toimitusta varten, mutta tämä työ tehdään vaiheittain prosessin edetessä. Jatkossa nämä tiedot
pitää tallentaa eri tuoteryhmien tiedot sisältävään tietojärjestelmään, jossa niitä voidaan
systemaattisemmin hyödyntää.
Tuotetasoisten nimike- ja määrätietojen kokoaminen tulee jatkossa tapahtumaan yhä enemmän
suunnittelun tietomalleista. Tällä hetkellä kaikkia tarvittavia tuotteita ei ole mallinnettu niihin, mutta
kattavuus on niin hyvä, että mallipohjainen tuotemäärien laskenta ja osaluetteloiden kokoaminen
tulee aloittaa. KETJU-hankkeessa kokeiltiin tuotetietojen määrittelyä arkkitehdin tietomallipohjaisessa suunnittelussa (ks. 2.3 Toimitusketjun lähtötiedot). Jatkossa tulee korostumaan myös
missä muodossa tietomallin sisältämät tiedot saadaan tuotannon käyttöön: kokoaako suunnittelija
tarvittavat tiedot mallista vai luovuttaa mallin tuotannon käyttöön.
Tietotekniikan soveltamisessa on myös paljon muita mahdollisuuksia, joita jo käytetään muilla
toimialoilla ja tekniikat ovat vakiintuneet. Yksi sellainen on raportin kohdassa 5.3 Logistiikan
simulointi esitelty rakennushankkeen simulointipilotti. Kun tietomallipohjainen suunnittelu tuottaa
staattisen rakennuksen mallin, voidaan simuloinnin avulla toteuttaa dynaaminen rakentamistapahtuman simulointimalli ja tunnistaa sen avulla tehokkain tuotantotapa.

6.4 Strategisen kumppanuuden kehittäminen
Talonrakennusala on erittäin verkottunut toimiala, mutta jossa yritysten välille ei ole syntynyt
yhtä tiiviitä alihankinta- ja verkostosuhteita kuin esimerkiksi metalliteollisuudessa. KETJUhankkessa tarkasteltiin tällaisten kumppanuustoimintamallien mahdollisuuksia ja rajoitteita
rakennusalalla (ks. 3.2 Hankintatoiminnan kehittäminen).
Vertailukohtana metallialan yritykset ovat monesti osa valmistusverkostoa, missä voidaan
ajatella verkostojen kilpailevan keskenään vastaavien toisten verkostojen kanssa ja monesti
kansainvälisellä tasolla. Rakentamisessa on vakiintunut projektikohtainen hankintojen kilpailutus,
minkä vuoksi toimittajat vaihtuvat ainakin osittain jokaisessa projektissa ja lisäksi markkinat ovat
pääosin kansalliset ja osittain alueelliset. Toisaalta organisoitumistapa on nähtävä joustavuutena,
jonka avulla markkinoilta löytyy vapaita resursseja alkaviin rakennusprojekteihin.
Vaikka rakennusalan toimintamallit ja kauppatavat rajoittavat strategisen tason kumppanuuden
kehittymistä, on rakennustuotannossa piirteitä, joita voitaisiin hyödyntää pitkäjänteisessä
toimitusketjun ohjauksessa. Kun rakennushankkeen rakentamispäätös tehdään, syntyy
samalla ennakkotieto tulevista materiaali- ja palvelutarpeista useita kuukausia eteenpäin.
Vaikka nämä sisältö- ja ajoitustiedot tarkentuvat projektin edetessä, voitaisiin tätä ennakkotietoa
hyödyntää toimittajakumppanin tuotantokapasiteetin ja karkeakuormituksen hallinnassa ja
saavuttaa kustannussäästöjä.
Rakentamisen markkinatilanne vaikuttaa suoraan hankintamenettelyihin, hinnoitteluun ja
osapuolten yhteistyöasenteisiin. Pitkäjänteisessä kumppanuustoiminnassa tulee varautua myös
muutostilanteisiin, kun panoshinnat laskevat. KETJU-hankkeen aikana toteutunut erittäin nopea
markkinatilanteen heikentyminen korosti välittömästi hintakilpailutusta ja kustannussäästöjen
hakemista.
Peruskysymykset strategisen kumppanuuden kehittämisessä ovat miten aikaansaadaan
luottamus osapuolten välillä sekä miten toiminnan riskit ja voitot jaetaan. On vaikea nähdä,
että kumppanuutta voitaisiin kehittää erillisenä projektina vaan työn tulee tapahtua yhteisissä
projekteissa, joita ennakoidaan syntyvän myös tulevaisuudessa. Kehittämisellä tulee kuitenkin olla
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projektit ylittävät tavoitteet ja yritysjohdon tulee varmistaa työn pitkäjänteisyys ja mitata sen
tuloksellisuutta.

6.5 Logistiikan toimintaympäristö
Rakennusalan erityispiirteisiin kuuluu vahva viranomaisohjaus ja monien sidosryhmien vaikutus.
Kaavoitus, tontinluovutus ja viranomaisvalvonta vaikuttavat myös rakentamisen
logistiikkaan hanketasolla. KETJU-ohjelmassa tarkasteltiin mm. miten kaupunki voi ohjata ja
edistää aluerakennuskohteen logistiikan toimivuutta (2.2 Aluerakentamisen logistiikka).
Tavoitteena on vähentää rakentamista ympäröivälle kaupunkirakenteelle ja toiminnalle aiheutuvia
häiriöitä ohjaamalla rakennushankkeiden toteuttajia käyttämään osin yhteisiä logistiikkapalveluja.
Aluerakentamishankkeen ohjauksesta vastaava taho voi organisoida myös ylijäämämaa-ainesten
hyötykäyttöä alueella ja vähentää kuljetustarvetta. Myös alueen rakentamisjärjestyksen
ohjauksella ja infrastruktuurin toteutuksella vaikutetaan logistiikan toimintaedellytyksiin.
Rakennusala on luonut pitkän ajan kuluessa monia koko toimialaa koskevia toimintamalleja, joilla
on pyritty varmistamaan, että alan osapuolet pystyvät osallistumaan helpommin projektikohtaisiin
toimitusketjuihin. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi sovitut kauppatavat kuten urakkamuodot ja
urakkakilpailujen pelisäännöt ja yleiset sopimusehdot tai teknisemmät asiat kuten esim.
Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset ja monet RT-ohjekortit. Nämä yhteiset toimintamallit ovat
ohjanneet osaltaan myös toimitusketjujen ja logistiikan toimintaa. Talonrakennusliiketoiminta on
kuitenkin siirtymässä aktiivisempaan ja markkinalähtöisempään suuntaan, jossa yritykset
tavoittelevat myös kehitystoiminnalla kilpailuetuja. Tässä ympäristössä logistiikan toimintamalleja
ei enää kehitetä toimialan yhteistyönä vaan toimitusketjun yhteistyökumppanien välisessä
kehitystoiminnassa. Aktiiviset ja innovatiiviset toimijat tulevat hyötymään etumatkasta.
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