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1 Johdanto

1.1 Tausta

Rakennusalaa kuvaillaan usein tehottomaksi alaksi, jossa on alhainen tuottavuustaso ja joka
aiheuttaa korkeita kustannuksia (Ekeskär & Rudberg 2016). Tilastokeskuksen (2019) mu-
kaan rakennuskustannukset ovat nousseet yli 140 % vuosien 2000 2019 välillä. Rakennus-
ala on jo pitkään kamppaillut erittäin heikon tuottavuuden kanssa (Lutz ja Gabrielsson 2002).
Tuottavuuden kasvun puute onkin yksi syy korkeisiin rakennuskustannuksiin. Yksi suora
syy tähän on, että suuri osa rakennustyömaan työajasta käytetään muuhun kuin lisäarvoa
tuottavaan työhön, kuten materiaalien odottamiseen tai etsimiseen. Josephsonin ja Saukko-
riiden (2005) tekemän tutkimuksen mukaan rakennusalan työntekijä käyttää suuren osan
työpäivästään odotteluun (23 %), materiaalin siirtelyyn (23 %) ja epäsuoraan työskentelyyn
(25 %). Ainoastaan 17 % ajastaan työntekijä käyttää suoraan arvoa tuottavaan työhön.

Toimiva logistiikka on kustannustehokkaan rakentamisen edellytys. Logistiikassa on kyse
materiaalivirroista ja niistä toiminnoista, jotka liittyvät näiden virtojen ohjaukseen ja kehit-
tämiseen organisaation sisällä ja eri organisaatioiden välillä. Logistiikka on laaja liiketoi-
minnan alue käsittäen eri osa-alueet, kuten lean, hankinta, toimitusketjun hallinta, reitin op-
timointi, tuotanto ja jakelu. Rakennusalan logistiikkaratkaisut ovat usein hyvin yksinkertai-
sia ja monet ongelmat ratkaistaan paikan päällä. Se, että logistiikka ei ole kehittynyt eteen-
päin rakennusalalla, saattaa osittain johtua alan haasteista. Jokainen hanke aloitetaan uudessa
paikassa, ja uuden tiimin tulee hallita isoja materiaalivirtoja työmaalla, joka on jatkuvassa
muutoksessa. (Larsson ym. 2008.)

Materiaalien kustannus on suuri osa rakennushankkeen kustannuksista. Siksi toimet materi-
aalin käytön, toimituksen ja suunnittelun tehostamiseksi ovat tärkeitä ja vaativat kunnollista
hallintaa (Sobotka ja Czarnigowska 2005). Janné ja Rudberg (2017) esittävät, että rakennus-
yritysten on vaikea sijoittaa logistiikkaan, koska niiden mielestä sijoitus ei kompensoidu pa-
rantuneen logistiikan tuottamilla hyödyillä. Logistiikalla pystytään kuitenkin vaikuttamaan
kustannusten vähentämiseen, läpimenoaikojen lyhenemiseen, kokonaistuloksen parantami-
seen ja samaan aikaan täyttämään asiakkaan tarpeet. Onnistuneilla logistisilla ratkaisuilla
pystytään siirtämään tehokkaasti materiaaleja, palveluja, varoja ja informaatiota toimitus-
ketjussa molempiin suuntiin. Materiaalien toimitus on tärkeä osa rakennusyritysten toimin-
taa.

Rakennusyritysten materiaalien ohjaus työmaille on tyypillisesti vähäistä (Hellner ja Modi-
gin 2011). Tämän takia työmaiden logistiikkaresurssien käyttö saattaa olla epätasaista, mikä
johtaa tehottomuuteen sekä tuotantohäiriöihin. Esimerkiksi monta kuorma-autoa saattaa il-
mestyä työmaalle samaan aikaan purkamaan kuormaa, ja odottamista syntyy, kun useat osa-
puolet ottavat samaan aikaan materiaalia vastaan. Toimitusten vastaanottajatkaan eivät aina
ole tavoitettavissa, kun heidän materiaalinsa toimitetaan. Työmaan tavaraliikenne on usein
epäkäytännöllistä, eivätkä varastointiolosuhteet ole optimaalisia materiaalien pitkäaikaiselle
säilytykselle. Materiaaleja joudutaan siirtelemään toistuvasti paikasta toiseen, mikä lisää
materiaalien vahingoittumisen riskiä, ja siirtelyyn kuluva aika on suoraan pois työntekijöi-
den tuottavasta työstä. (Janné 2018.)
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Rakennustyömaalle toimitettavat materiaalit on koordinoitava ja niitä on hallinnoitava ta-
valla, joka vähentää niiden varastoinnista aiheutuvia haittoja kolmansille osapuolille. Toi-
mitusten viivästyminen johtaa hukka-aikaan työntekijöille, kun he odottavat materiaalin vas-
taanottamista. Toimitusten viivästyminen saattaa myös häiritä muita rakentamisen toimin-
toja, koska rakentamisessa työvaiheet pääosin seuraavat toisiaan. Myöhästyneet materiaali-
toimitukset lisäävät muun muassa varastoinnin määrää työmaalla, mikä puolestaan lisää va-
rastointiin sidottua pääomaa. Myös terveys- ja turvallisuusriskit työmaalla lisääntyvät.
Työntekijöiden materiaalinkäsittely lisääntyy ja työmaan muiden urakoitsijoiden työ häiriin-
tyy. (Bertelsen 2003.) Monien tutkimusten mukaan parannetuilla logistiikkakäytännöillä
voidaan ratkaista nämä ongelmat (Lundesjö 2011). Rakennuslogistisilla ratkaisuilla, kuten
logistiikkakeskusten tai Just-In-Time -toimitusten käytöllä voidaan löytää vastaukset ongel-
miin. Ratkaisujen tavoitteena on ohjata ja koordinoida materiaalikuljetuksia.

Hyvällä logistisella suunnittelulla pyritään lisäämään tuottavuutta. Tämä toteutetaan siten,
että työvoima pystyy käyttämään enemmän aikaa tuottavaan työhön. Tuottavuus saadaan
näin ollen kasvamaan vähentyneiden häiriöiden ja odotusaikojen myötä. (Josephson ja Sauk-
koriipi 2005.) Lisääntyneellä materiaalitoimitusten ohjauksella on myös mahdollista paran-
taa rakentamisen laatua; riski herkkien materiaalien jäämisestä odottamaan liian pitkäksi ai-
kaa tai väärään paikkaan vähenee. Paremmalla suunnitelulla voidaan vähentää materiaalin
määrää työmaalla, joten työntekijöiden turvallisuus paranee, kun turvallisuusriskit varas-
toidun materiaalin kanssa vähenevät. Suuri määrä materiaalia työmaalla on aina työturvalli-
suusriski. (Ala-Risku & Kärkkäinen 2006.)

Viime aikoina kiinnostus logistiikan hallintaan on lisääntynyt rakennusalalla, ja yhtenä kei-
nona logistiikan tehostamiseen on logistiikkakeskuksen käyttö. Monien lähteiden (esim. Sul-
livan ym. 2010) mukaan logistiikkakeskuksella on mahdollisuus parantaa logistisia proses-
seja. Logistiikkakeskusta käyttämällä pystytään toimittamaan oikea materiaali pyydettyyn
aikaan oikealle paikalle ja tarjoamaan kuiva ja turvallinen varastointipaikka, jolla vältetään
materiaalin vaurioituminen ennen asennusta. Lisäksi logistiikkakeskusta käyttämällä voi-
daan vähentää materiaalikuljetusten ympäristövaikutusta ja materiaaleihin sitoutunutta pää-
omaa työmaalla. Logistiikkakeskus on käytännössä varastotila työmaan läheisyydessä, joka
on jatkuvassa yhteydessä työmaahan ja joka toimittaa sopivia määriä tarvittavia materiaaleja
tarvittaessa haluttuun paikkaan. (Hamzeh ym. 2007.)

Logistiikkakeskuksen käytön myötä hankkeen logistiikkakustannukset tuodaan näkyviksi,
kun niille osoitetaan yksi uusi kustannuspaikka. Haasteena on kuitenkin, että logistiikkakes-
kuksen käytön tuottamia hyötyjä on vaikea määrittää ja siksi kustannushyödyistä on vielä
vain vähän tutkimustuloksia. Siten logistiikkakeskuksen tai vastaavien logistiikkaratkaisu-
jen käyttö rakentamisessa on edelleen vähäistä. Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia
mahdollisia hyötyjä ja kustannusvaikutuksia, jotka voidaan saavuttaa logistiikkakeskusta
käyttämällä.

1.2 Työn tavoite ja tutkimusongelma

Tämän diplomityön päätutkimusongelmana on selvittää, voidaanko rakentamisesta tehdä
kustannustehokkaampaa logistisilla toimenpiteillä. Diplomityön tavoitteena on selvittää,
millainen vaikutus logistiikkakeskuksen käyttämisellä on rakennushankkeen kokonaiskus-
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tannuksiin. Logistiikkakeskusten hyödyistä on tiedonpuutetta rakennusyritysten ja urakoit-
sijoiden keskuudessa, joten oletettuja kustannushyötyjä pyritään tuomaan tässä tutkimuk-
sessa esiin. Käytännön tavoitteena on, että tutkimuksen tulokset auttavat rakennusyritystä
päätöksenteossa onko sen kannattavaa käyttää logistiikkakeskusta vai ei.

Hankkeen ominaispiirteet voivat vaikuttaa logistiikkakeskuksen käyttämisen hyötyihin. On
rakennusprojekteja, joiden kannalta on perusteltua käyttää logistiikkakeskusta, esimerkiksi
tontin ahtauden vuoksi. Toisaalta on myös rakennustyömaita, joissa logistiikkakeskukset ei-
vät ole tarpeen. Etenkään jos logistiikkakeskus aiheuttaa lisää materiaalinkäsittelyä, eikä si-
ten tuota lisäarvoa hankkeelle. Tämän työn avulla on tarkoitus helpottaa tunnistamaan hank-
keet, joissa logistiikkakeskuksen hyödyntäminen on kannattavaa.

Logistiikkakeskuksen käytön kannattavuutta arvioitaessa joudutaan huomioimaan useita te-
kijöitä, kuten toimitusketjun monimuotoisuus, työmaan varastointitilat sekä rakennusmate-
riaalien koko, määrä ja tyyppi. Jos rakennustyömaalla ei ole tilaa materiaalin varastointiin,
voisi logistiikkakeskus olla järkevä ratkaisu. Mikäli logistiikkakeskusta käytetään, tutkitaan,
onko logistiikkakeskuksen käyttö kannattavaa vai ei. Kannattavuus selvitetään vertailemalla
logistiikkakeskuksen tuottamia kustannussäästöjä logistiikkakeskuksen ylläpitoon ja käyt-
töön liittyviin lisäkustannuksiin. Henkilöstön palkka ja ylimääräiset lastaus- ja purkukustan-
nukset logistiikkakeskuksessa ovat esimerkkejä logistiikkakeskuksen ylläpidosta ja käytöstä
aiheutuvista kustannuksista. Kustannussäästö syntyy pääasiassa lisääntyneen tehokkuuden
seurauksena. Sen mittaaminen on vaikeaa, mutta tyypillinen esimerkki tästä voi olla työvoi-
man ajanhukka turhan materiaalinkäsittelyn takia.

Tutkimuksen tavoite pyritään saavuttamaan vastaamalla seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
Mihin kustannustekijöihin logistiikkakeskus vaikuttaa?
Mitkä ovat logistiikkakeskuksen tutkitut ja todetut vaikutukset?
Miten logistiikkakeskuksen vaikutukset toteutuvat käytännön hankkeessa?

1.3 Tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutetaan kirjallisuustutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen yhdistelmänä. Työ-
hön sisältyvä kirjallisuuskatsaus esittelee, mitä tutkimuksia on jo tehty ja mitä logistiikka-
keskuksista rakennusalalla tiedetään.

Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta etsittiin käyttämällä sopivia hakusanoja hakukoneissa, ku-
ten Google Scholar. Jotta saataisiin mahdollisimman laajat tulokset, on työssä pääosin käy-
tetty englanninkielisiä hakusanoja, kuten logistics, construction logistics, consolidation cent-
res, logistics costs ja waste in logistics.

Tutkimuksessa on pyritty käyttämään mahdollisimman tuoretta ja ajantasaista aineistoa va-
litsemalla mahdollisimman uusia lähteitä. Vertailemalla vanhempia lähteitä uudempiin näh-
tiin, onko rakennusala muuttunut, ja kuinka se on muuttunut. Esimerkiksi tilastot rakennus-
alan työntekijän tehokkuudesta ovat yli kymmenen vuotta vanhoja, mutta rakennusalan asi-
antuntijoiden haastattelujen perusteella tilastot vastaavat edelleen rakennusalaa. Tämä to-
dentaa tilastolähteiden luotettavuutta.
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Kirjallisuuskatsauksen rooli diplomityössä oli myös vastata työn kahteen ensimmäiseen tut-
kimuskysymykseen, eli mihin kustannustekijöihin logistiikkakeskus vaikuttaa ja löytää tut-
kimustuloksia logistiikkakeskusten vaikutuksista. Näillä aiemmissa tutkimuksissa rapor-
toiduilla tuloksilla pystyttiin arvioimaan logistiikkakeskuksen vaikutusta rakennustyön te-
hokkuuteen. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä siitä, kuinka logis-
tiikkakeskus toimii rakennusalalla ja tutkia, auttaako se luomaan kustannustehokkaampaa
rakentamista, jossa hukka vähenee. Hukan vähentäminen rakennusalalla on yksi logistiikka-
keskuksen tavoitteista, minkä vuoksi lean-teoriat ovat merkityksellisiä työn tutkimuksessa.
Tutkimalla lean-teorioiden soveltuvuutta rakennusalaan saatiin tietoa rakentamisen tehosta-
misesta: logistiikkakeskuksen käyttämisellä voidaan vaikuttaa rakennushankkeen kokonais-
kustannukseen.

Työn empiirisen tutkimuksen tarkoitus oli vastata työn kolmanteen tutkimuskysymykseen,
eli testata kirjallisuuden ehdottamia kustannusvaikutuksia todellisen hankkeen lähtötie-
doilla. Empiirisen tutkimuksen materiaali kerättiin tapaustutkimuksen kautta. Materiaalia
kerättiin muun muassa asiakirjojen, kuten sopimusten, hankinta-asiakirjojen ja toteutuneiden
kustannusten kautta. Lisäksi materiaalia kerättiin haastatteluilla. Haastattelemalla tapaustut-
kimushankkeeseen osallistuneita henkilöitä saatiin oleellista tietoa ja ymmärrystä logistiik-
kakeskuksesta ratkaisuna rakennusalan kustannusten pienentämiseen. Haastattelujen toinen
tarkoitus oli toimia menetelmänä kirjallisuuskatsauksen tulosten tarkistamiseksi ja puuttu-
vien, mutta välttämättömien tietojen täydentämiseksi.

1.4 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne

Diplomityö on rajattu suuriin rakennushankkeisiin, jotka sisältävät myös suuria määriä eri
materiaaleja ja toimittajia. Pienissä hankkeissa ei ole niin monimutkaista logistiikkaa ja niitä
on helpompi hallita. Lisäksi tämä tutkimus on keskittynyt hankkeisiin, joissa on käytettä-
vissä vähän tilaa materiaalin varastointiin työmaalla. Mikäli työmaa-aluetta voidaan käyttää
logistiikkakeskuksen toimintoihin, ei ole myöskään järkevää vuokrata ulkoista terminaalia.

Tämä tutkimus alkaa kuvaten aiheen kannalta keskeiset teoriat. Ne käsittelevät toimitusket-
jun hallintaa, logistiikkaa, logistiikkakeskusta sekä näiden kustannuksia. Seuraavaksi analy-
soidaan tapaustutkimuksen empiirinen materiaali ja esitetään työn tulokset. Lopussa pohdi-
taan tulosta ja johtopäätöksiä muun muassa vastaamalla tutkimusongelmaan sekä palaamalla
tutkimuksen tarkoitukseen ja tavoitteeseen. Viimeiseksi on työn yhteenveto, jossa annetaan
suosituksia logistiikkakeskuksen kehittämiseksi edelleen ja ehdotuksia jatkotutkimusai-
heille.
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2 Toimitusketjun hallinta

Luvussa esitetty kirjallisuuskatsaus koostaa yhteen toimitusketjun, logistiikan ja rakennus-
alan hukan teoriaa, jonka on katsottu olevan tärkeää taustaa tutkimukselle ja analyyseille.
Toimitusketjua ja lean-filosofiaa selitetään tarkemmin, osoituksena siitä, että näitä tuotan-
toteollisuudessa käytössä olevia konsepteja ja filosofioita voidaan myös soveltaa rakennus-
alalle.

2.1 Toimitusketjun hallinta

Toimitusketju koostuu joukosta toimintoja, jotka liittyvät toisiinsa ja joihin liittyy materi-
aali-, informaatio- ja rahavirtoja kahden tai useamman yrityksen välillä. Perinteisessä lähes-
tymistavassa organisaatiot näkevät itsensä omana kokonaisuutenaan, joka on riippumaton
muista toimijoista ja jonka pitää kilpailla muiden toimijoiden kanssa selviytyäkseen (Chris-
topher 1998). Toimitusketjun hallinnan (englanniksi supply chain management) ajatuksena
on ylittää perinteinen näkemys ja keskittyä luomaan arvoa kaikille toimitusketjun osapuolille
ja tekemään koko ketjusta kilpailukykyisempi (Akintoye ym. 2000). Christopher (1998) to-
teaa, että silloin kilpailu tapahtuu toimitusketjujen välillä, sen sijaan että se tapahtuu yritys-
ten välillä.

Toimitusketjun hallinta perustuu integraatioon ja koordinointiin, ja konseptia on käytetty
laajasti useilla eri aloilla. Sillä on saavutettu monia etuja, kuten lyhennetyt toimitusajat, pa-
rempi laatu ja alennetut kustannukset. (Akintoye ym. 2000; Stadtler ja Kilger 2008.) Toimi-
tusketjun hallinnassa on kyse jatkuvasta prosessista, jossa toiminnat on yhdistetty toisiinsa
tietyssä järjestyksessä, jota voi nähdä ketjuna.

Oleellista toimitusketjun hallinnassa ei ole sen olemassaolo, vaan miten toimitusketjun hal-
lintaa hyödynnetään. Jotta toimitusketjun hallinnasta tulee onnistunutta, tulee yksittäisellä
toimitusketjussa olevalla toimijalla olla kyky kommunikoida, johtaa vuoropuhelua ja neu-
votella muiden toimitusketjussa olevien toimijoiden kanssa, vaikka toimijoiden välillä ei
ehkä ole suoraa yhteyttä. (Pryke 2009.)

2.2 Toimitusketjun roolit rakentamisessa

Toimitusketjun hallinta kehitettiin ympäristössä, jossa oli ominaista ennustettavissa oleva
kysyntä, suuret määrät ja alhainen vaihtelu (Christopher 1998). Rakennusalalla toimitusket-
jun hallinta on kehittymättömämpi käsite (Agapiou ym. 1998). Akintoye ym. (2000) totesi-
vat, että toimitusketjun hallinnan toteuttaminen rakennusalalla on keskeinen tekijä kustan-
nusten vähentämisessä ja kilpailukykyisenä pysymisessä. Logistiikan ja toimitusketjun hal-
linnan mahdollisuudet rakentamisen tehostamiseen ovat materiaalihukan vähentämisessä,
parantuneissa työmaan materiaalivirroissa ja vähentyneissä työtunneissa. Edellisten saavut-
tamiseksi tarvitaan suunnittelua, toimijoiden välistä yhteistyötä ja hyvää tiedonkulkua toi-
mijoiden välillä (Agapiou ym. 1998).

On kuitenkin monia esteitä, jotka tulee ratkaista ennen kuin toimitusketjun hallinta voidaan
täysin toteuttaa rakennusalalla. Muun muassa perinteinen kulttuuri- ja organisaatiorakenne
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voivat olla tekijöitä, jotka haittaavat toimitusketjun hallinnan onnistunutta toteuttamista
(Akintoye ym. 2000). Jotta saataisiin rakentamisen toimitusketjut tehokkaammaksi, tarvi-
taan uusia näkökulmia alan yhteistyöhön. Eri toimijoiden välistä yhteistyötä ei tule nähdä
tietyn projektin yksittäisenä ominaisuutena, vaan sen on nähtävä jatkuvan projektista toiseen
(Roy ym. 2003).

Kuten aikaisemmin on mainittu, rakennushankkeille on ominaista, että tuloksena on ainut-
laatuinen tuote. Tämä lisää toimivan tiedonkulun merkitystä, mikä puolestaan osaltaan tekee
hyvästä projektinhallinnasta haastavampaa (Bertelsen ja Koskela 2004). Rakennusalan toi-
mitusketjut ovat monimutkaisia ja monimutkistuvat vielä enemmän sen vuoksi, että ne ovat
tilapäisiä ja ainutlaatuisia. Tämän myötä suhteet ja luottamus, jotka ovat rakentuneet projek-
tin myötä, usein menetetään hankkeen lopussa (Bygballe ym. 2010).

Vrijhoef ja Koskela (2000) esittävät, että rakentamisen toimintaketjua voidaan tarkastella
neljän roolin kautta. Roolit perustuvat rakentamisen ja sen toimitusketjun ominaisuuksiin,
minkä ympärillä toimitusketjun hallinta pystyy vaikuttamaan. Roolit riippuvat siitä, onko
huomio toimitusketjussa, työmaalla tai molemmissa. Ensimmäisessä roolissa fokus on toi-
mitusketjun ja työmaatoimintojen rajapinnassa (kuva 1). Roolissa on tavoitteena vähentää
kustannuksia ja työmaatoimintojen kestoa. Tähän pyritään siten, että materiaalin ja työvoi-
man siirtyminen toimitusketjun ja työmaan välillä on mahdollisimman häiriötöntä. Tavoite
saavutetaan panostamalla työmaan ja toimittajien välisiin suhteisiin. Tärkeä tavoite on, että
toimituksien tulee olla luotettavia. Näin voidaan vähentää kustannuksia, jotka aiheutuvat
esimerkiksi käyttökatkoksista tai odottamattomista toimituksista.

Kuva 1. Toimitusketjun ensimmäinen rooli rakentamisessa; selventää toimitusketjun ja työ-
maan rajapintaa (mukailtu Vrijhoef ja Koskela 2000)

Toisen roolin fokus on itse toimitusketjussa (kuva 2). Roolin tavoitteena on vähentää kus-
tannuksia, jotka liittyvät logistiikkaan, toimitusaikoihin ja varastoihin. Tämä voidaan saa-
vuttaa esimerkiksi analysoimalla toimittajien valinnasta ja hankinnasta aiheutuvia kokonais-
kustannuksia, koordinoimalla ostot ja logistiikka useiden hankkeiden välillä tai käyttämällä
yhteistoimituksia.
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Kuva 2. Toimitusketjun toinen rooli rakentamisessa; toimitusketjun tehostaminen (mukailtu
Vrijhoef ja Koskela 2000)

Kolmas rooli hyödyntää mahdollisuutta siirtää toimintoja työmaalta aikaisempiin kohtiin
toimitusketjussa (kuva 3). Tavoitteena on tällöin vähentää kustannuksia ja rakentaa nopeam-
min. Tämä voidaan saavuttaa hyödyntämällä rakennustuotannossa teollisuusprosesseja ja
välttämällä ei-optimaalisia tuotanto-olosuhteita, joita esimerkiksi sää voi aiheuttaa työ-
maalla. Käytännössä tämä tarkoittaa rakennusosien esivalmistusta ja esiasennuksia, mutta
myös sitä, että toimittaja suorittaa lajittelu- tai jaksotustoimintoja, jotka muuten suoritettai-
siin työmaalla. Aloitteet kolmannen rooliin käyttämiseen voivat tulla sekä rakentamisorga-
nisaatiolta että toimittajilta.

Kuva 3. Toimitusketjun kolmas rooli rakentamisessa; siirtää lisäarvoa tuottavia toimintoja
työmaalta toimitusketjuun (mukailtu Vrijhoef ja Koskela 2000)

Neljännessä roolissa fokus on työmaan integroinnissa toimitusketjuun. Tavoitteena on luoda
yhtenäinen systeemi, ja roolia voidaan tulkita myös kaikkien kolmen muun roolin summana
(kuva 4). Tämä vaatii kokonaiskuvan hallitsemista ja siten työmaasta tulee toimitusketjun
jatke. Rooli voidaan saavuttaa esimerkiksi BIM:n korkeammalla toteutusasteella ja raken-
nusmateriaalien sähköisillä standardeilla. Käytännön keinoja BIM:n suurempaan hyödyntä-
miseen ovat materiaalin mallintaminen suunnitteluvaiheessa niin, että hankintaorganisaatio
saa automaattisesti tiedon materiaalitarpeesta, sen määrästä ja ajankohdasta. Tämä tieto vä-
litetään toimitusketjulle, joka huolehtii, että materiaali toimitetaan oikean laatuisena, oike-
aan aikaan sekä on merkitty ja lajiteltu siten, että se voidaan ottaa suoraan käyttöön.
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Kuva 4. Toimitusketjun neljäs rooli rakentamisessa; yhdistää toimitusketju työmaan kanssa
(mukailtu Vrijhoef ja Koskela 2000)

Kun toimitusketju on jaettu rooleihin, on helpompaa hahmottaa eri näkökulmat rakentami-
sen toimitusketjuihin. Tässä diplomityössä tullaan keskittymään ensimmäiseen ja toiseen
rooliin, koska työn ydin on nykyisten logistiikkaratkaisujen tehostaminen sekä saumattoman
työnkulun varmistaminen.

Rakennusalan materiaalitoimitusketjut voidaan ryhmitellä kolmeen päätyyppiin; hankekoh-
taisesti suunniteltuihin tuotteisiin, vakiomateriaaleihin ja pientarvikkeisiin (Wegelius-Leh-
tonen ja Pahkala 1998). Hankekohtaiset tuotteet ovat tuotteita, jotka ovat yksilöllisesti suun-
niteltuja tiettyyn rakennuskohteeseen. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi elementit, ikkunat,
erikoisovet ja kalusteet. Vakiotuotteilla ei ole hankkeeseen liittyviä erityispiirteitä, vaan ne
kuuluvat toimittajan normaaliin valikoimaan. Tämä tarkoittaa sitä, ettei hankintavaiheessa
tarvitse näissä tuotteissa suunnitella erikseen tuoteominaisuuksia, minkä myötä logistiikka-
ketju on pelkistetty ja helpommin hallittavissa. Vakiotuotteet valmistetaan joko varastoon
tai tehdään tilauksesta tiettyyn kohteeseen. Vakiotuotteita ovat esimerkiksi levytuotteet,
puutavara, lattianpäällysteet, betonimassa ja vakioväliovet. Pientarvikkeet ovat kuten vakio-
tuotteet ominaisuuksiltaan hankkeesta riippumattomia. Pientarvikkeiden menekkiä ja tar-
veajankohtaa ei yleensä suunnitella tarkasti etukäteen ja ne voidaan noutaa tarpeen mukaan
rautakaupasta tai työmaalla olevasta pientavaravarastosta. Esimerkkejä pientarvikkeista ovat
muun muassa työkalut ja kuluvat osat. (VTT ym. 2009.)

2.3 Logistiikka

On monta eri näkemyksiä toimitusketjun hallinnan ja logistiikan suhteesta toisiinsa (Ekeskär
ja Rudberg 2016). Tämä tutkimus perustuu Larson ja Halldorsson (2004) kutsumaan uni-
onistiseen näkökulmaan, missä logistiikka on osa toimitusketjun hallintaa (kuva 5). Tätä
määritelmää tukee myös Council of Supply Chain Management Professionals (2013), joka
kuvaa logistiikan hallintaa osana toimitusketjun hallintaa. Aiemmin esitetty toimitusketjun
hallinnan määritelmä kuvaa, kuinka toimitusketjun hallinta kattaa myös toimitusketjun toi-
mijoiden väliset suhteet, kun taas logistiikan määritelmässä keskitytään toimituksiin, jotka
liittyvät toimitusketjun materiaalivirtoihin. Yhteenvetona voidaan todeta, että toimitusketjun
hallinta on siten strateginen ja prosessikeskeinen käsite, joka sisältää logistiikan, joka puo-
lestaan on operatiivinen ja toimintakeskeinen käsite.
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Kuva 5. Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan suhde unionistisen näkökulman mukaan
(mukailtu Larson ja Halldorsson 2004)

Logistiikka sana on alkuperäisin antiikin Kreikasta, jossa se merkitsi laskentatiedettä. Itse
asiassa sanaa on alun perin käytetty taistelutoiminnoissa, eikä yrityksissä tai korkeakou-

antuntemus oli sotilaallisten tarpeiden laskemisessa sotaretkiä varten. (Farahani ym. 2011)

Nykyään logistiikalla on useita määritelmiä. Yleinen näkemys logistiikasta on, että logis-
tiikka käsittää kuljetuksia, mutta logistiikan määritelmä on kuitenkin paljon kattavampi. Yk-

määritellään, että logistiikan tavoitteena on varmistaa saatavuus oikeasta tuotteesta, oikeassa
määrässä, oikealla laadulla, oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikealle asiakkaalle ja oike-
aan hintaan (Rutner ja Langley 2000). Toinen määritelmä on Council of Logistics Manage-
mentin vuonna 1991 hyväksymä määritelmä, jossa todetaan, että logistiikka on se osa toimi-
tusketjuprosessia, joka suunnittelee, toteuttaa ja ohjaa tehokkaasti tavaroiden, palveluiden ja
informaation virtaa ja varastointia lähtöpaikasta kulutuspaikkaan asiakkaan vaatimusten mu-
kaan (Saif ym. 2018). Kolmas logistiikan määritelmä on, että logistiikka on varaston hallit-
semista (liikkeessä ja levossa) ja että logistiikasta vastaavan tavoitteena on saavuttaa alhaisin
mahdollinen varastojen kustannus ja samaan aikaan varmistaa asiakaan palveleminen ja te-
hokkaan tuotannon ylläpitäminen (Chang ym. 2017).

2.4 Logistiikka rakennusalalla

Rakentaminen on haastava ympäristö logistiikalle. Jatkuvasti muuttuvat projektit ja vaihte-
levat materiaalivirrat aiheuttavat suuria haasteita logistiikalle. Logistiikan näkökulmasta kat-
sottuna rakentamisen lopputuotteessa on paljon eroavaisuuksia verratessa tehdasteollisuu-
teen. Tehdasteollisuudessa valmiit tuotteet voidaan siirtää kokonaisina loppukäyttäjälle. Ra-
kentaminen puolestaan käsittelee suuria yksiköitä, joita ei pysty kuljettamaan (Salem ym.
2006). Rakentamisessa on lisäksi kolme muuta ominaisuutta, jotka erottavat sen tehdasteol-
lisuudesta. Nämä ovat käyttöpaikalla valmistaminen, uniikki tuotanto ja organisaation mo-
nimutkaisuus (Koskela ja Howell 2002).

Kun tuotanto tapahtuu suurimmaksi osaksi rakennuksen käyttöpaikalla, vaihtuu tuotanto-
paikka joka kerta kun aloitetaan uusi projekti. On myös varmistettava, että kaikki rakennus-
osat, jotka kootaan kohteessa, saadaan asennettua rakennusvaatimusten mukaisesti. Näiden
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vaatimusten ja ehtojen täyttymiseen vaikuttavat voimakkaasti kohteen erityiset olosuhteet ja
ominaisuudet (Fang ja Ng 2011).

Rakentamisessa jokainen lopputuote on uniikki, jonka myötä on vaikeaa saada hyötyä tois-
tuvista tapahtumasarjoista. Tilaajalla on keskeinen rooli koko hankkeen ajan. Suunnittelijan
ohjauksella tilaaja määrittelee tuotteensa tarjousten tai sopimusten kautta (Salem ym. 2006).

Rakennusyrityksellä saattaa olla samaan aikaan käynnissä monta projektia eri paikoissa.
Hankkeen työmaaorganisaatio saattaa pysyä melko samana hankkeesta toiseen, mutta hank-
keen ulkopuolinen organisaatio (arkkitehdit, suunnittelijat ja toimittajat) vaihtuu joka pro-
jektiin. Projekteilla on lisäksi usein paljon valtaa päättää niiden omista käytännöistä, muun
muassa tuotantomenetelmistä, hankinnoista ja materiaalin toimituksesta, mikä vaikuttaa pro-
jektissa kehitetyn järjestelmän jatkuvuuteen. (Tanskanen ym. 2009; Vrijhoef ja Koskela
2000.)

Nykytilanteessa monella rakennusalan yrityksellä ei ole selkeää logistiikan strategiaa. Ber-
telsen ja -pe-
riaatteeseen. Tällä periaatteella tarkoitetaan, että tilaukset ja toimitukset tapahtuvat, kun tuo-

taan ilmaista kuljetusta, jos he ostavat suuren erän. Toimituksia ei myöskään usein suunni-
tella etukäteen, jolloin jokaisesta toimituksesta tulee odottamaton tapahtuma. Tämän lisäksi
suuria määriä materiaalia varastoidaan tarpeettomasti työmaalla, mikä ei ole järkevää. Näistä
kahdesta syystä rakennushankkeissa aiheutuu työn keskeytymistä, ylimääräistä käsittelyä,
rikkoutumista ja hävikkiä.

Yksi rakennusalan pääpiirteistä on, että toiminta perustuu väliaikaisten organisaatioiden ja
suhteiden ympärille. Eri urakoitsijat, alihankkijat, konsultit, toimittajat ja logistiikkayrityk-
set usein kilpailutetaan ja hankitaan joka kerta uudelleen, kun uusi rakennushanke käynnis-
tetään. Tämä tekee pitkäaikaisten suhteiden saavuttamisen vaikeaksi (Dubois ja Gadde
2002).

Dubois ja Gadde (2002) toteavat, että rakennushankkeissa kuitenkin nämä lyhyet suhteet
ovat tiiviitä. Tämä johtuu siitä, että hankkeessa jokainen osapuoli ja toiminto on riippuvainen
toisistaan. Toiminnot on usein suoritettava peräkkäin, ja jos yksi toiminto viivästyy, myös
kaikki seuraavat toiminnot viivästyvät. Siksi hankkeessa on tarpeen tiivis yhteydenpito si-
dosryhmien välillä, jotta hanketta voidaan viedä eteenpäin suunnitellussa tahdissa.

Edellä mainitut rakentamisen toimintaperiaatteet tekevät toimitusketjun integraatiosta ja
koordinoinnista haastavaa. Koska jokainen kohde on erilainen, yhteistyö kohteen ja toimit-
tajien välillä on tärkeää kehitettäessä logistisia prosesseja. Haasteina ovat myös on toimitta-
jien ja urakoitsijoiden suuri määrä kussakin projektissa, vaihtelevat tuotantopaikat ja raken-
tamisen luonteenomaisesti suuri epävarmuus ja vaihtelevuus. (Tanskanen ym. 2009.) Edellä
mainittujen asioiden nojalla voidaan todeta, että suuri haastekokonaisuus rakentamiselle on
jatkuvuuden puuttuminen.
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2.5 Lean-rakentaminen

Lean on filosofia, joka tähtää tuotannon kehittämiseen tehokkaammaksi ja sen myötä kilpai-
lukyvyn lisäämiseen. Konseptia käytetään laajasti valmistusteollisuudessa, jolla pystytään
poistamaan monet välivarastoinnit, ja sen myötä kaksinkertaistamaan tuottavuuden ja sa-
malla pienentämään varastointitarvetta (Blücher ym. 2007).

Rakennusalalla tätä systemaattista parannustyötä kutsutaan käsitteellä lean-rakentaminen
(englanniksi Lean Construction). Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana yhä useam-
mat rakennusyritykset ovat toteuttaneet ja soveltaneet lean-rakentamisen käytäntöjä raken-
nushankkeissaan. Näiden toimenpiteiden tavoitteena on parantaa yrityksen suorituskykyä.
Useimpien rakennusyritysten tulokset lean-ajattelun mukaisesta toteutuksesta ovat olleet
tyydyttäviä. (Alarcón ym. 2008.)

Lean-rakentamisen tavoite on, että mahdollisimman monet työvaiheet olisivat lisäarvoa tuot-
tavia. Tämä tarkoittaa, että keskitytään kokonaisläpimenoaikaan ja optimoidaan sitä. Tavoite
saavutetaan selkeällä asiakaslähtöisellä tuotannolla suunnittelusta valmiiseen rakennukseen.
(Liker 2004.)

Aikaisemmin laitettiin paljon aikaa lisäarvoa tuottavien toimintojen optimointiin. Lean-ra-
kentamisessa tarkastellaan koko rakentamisprosessia, sen sijaan että keskityttäisiin yksittäi-
siin prosesseihin. Suurin parantamispotentiaali rakentamisalalla nähdään poistamalla ei-li-
säarvoa tuottavat prosessit. Poistamalla nämä yrityksen toiminta tehostuu laadun, ajankäytön
ja taloudellisista näkökulmista. Lisäarvoa tuottavia toimintoja ovat kaikki ne, mistä tilaaja
on valmis maksamaan, ja hukka on se mistä tilaaja ei ole halukas maksamaan. Jos hukkaa
vähennetään, saadaan nopeampi läpimenoaika rakentamiseen. Tämä puolestaan johtaa tyy-
tyväisempään tilaajaan ja resurssien parempaan käyttöön. (Liker 2004.) Lean-menetelmässä
ei-lisäarvoa tuottavat prosessit määritellään siis hukaksi ja nämä ovat Blücher ym. (2007)
mukaan:

Ylituotanto: Tehdään enemmän töitä tai suoritetaan töitä aikaisemmin kuin tarvi-
taan. Ylituotanto on yksi vakavimmista hukan muodoista, koska se aiheuttaa
muita hukkia, kuten varastoinnin, kuljetuksen ja uudelleen työstämisen. Joitakin
näihin liittyviä kustannuksia ovat suuret varastot, lisääntynyt työvoima, sisäiset
kuljetukset, trukit ja kuormalavat.

Odottaminen: Esimerkkeinä ovat materiaalin saapumisen odottaminen tai muun
työvaiheen valmistumisen odottaminen. Kun materiaalit ja työ eivät ole liik-
keessä, se on merkki jonkinlaisesta odottamisesta. Tasainen virtaus johtaa lyhy-
empiin läpimenoaikoihin, mikä liittyy suoraan lisäarvon tuottamiseen ja tilaaja-
tyytyväisyyteen.

Varasto: Varastoidaan enemmän kuin on tarpeen, esim. varastoidaan materiaalia
työmaalla. Tarpeettomat varastot piilottavat ongelmia, kuten tuotannon epätasa-
painon, urakoitsijoiden myöhäiset toimitukset ja pitkät asetusajat. Push-järjes-
telmä johtaa usein varastoihin, kun taas pull-järjestelmä johtaa usein tasaisem-
paan jakaumaan, jossa materiaalia toimitetaan tarpeiden mukaan.
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Liike: Tarpeettomia työntekijöiden tekemiä liikkeitä, esim materiaalien tai työ-
välineiden noutamista. Nämä tulee yrittää poistaa.

Uudelleen työstö: Uudelleen työstäminen ja korjaukset ovat toimintoja, jotka ei-
vät tuo lisäarvoa asiakkaalle. Usein tähän liittyy valvontaa ja tuotantoa virheen
korjaamiseksi. Mitä pidemmälle virheet ovat päässeet arvoketjussa, sitä korke-
ammat niihin liittyvät kustannukset ovat.

Ylityö: Tehdään enemmän työtä kuin tilaaja vaatii.

Kuljetukset: Materiaalin tarpeettomasta kuljettamisesta tilaaja ei halua maksaa.
Tällainen hukka voi johtua tarpeettoman suuresta työalueesta, tarpeettoman suu-
rista laitteista tai tarpeettoman suurista tavaraeristä. On tärkeä muistaa siirtää ta-
varoita mahdollisimman vähän, koska kaksinkertainen käsittely vaikuttaa sekä
tuottavuuteen että laatuun. Toisiinsa liittyviä hukkia ovat kuljetukset, tarpeetto-
mat siirrot ja odottaminen. Siirrot ovat myös suuri riski laatunäkökulmasta, sillä
materiaalin vaurioitumista halutaan välttää.

Työntekijöiden käyttämätön luovuus: Luovuuden hyödyntäminen saavutetaan
huomioimalla organisaatiossa mukana olevien osaaminen ja kokemukset.

Lean ja logistiikka

Voimme selvästi nähdä yhteyden lean-teorian ja hyvin toimivan logistiikan välillä. Hyvän
logistiikan määritelmänä on, että oikea materiaali on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tätä
pidetään logistiikan yhtenä perustana. Silloin on luonnollista, että logistiikka ja lean-teoria
kulkevat käsi kädessä. Lean-menetelmässä on tärkeää, että työ luo arvoa ja vaikka keskity-
täänkin tilaajaan, työn tulee tietysti luoda arvoa myös omalle yritykselle ja sen työntekijöille.
(Blücher ym. 2007.)

Lean-tuotanto
Japanissa lean-menetelmää on onnistuneesti sovellettu asuntorakentamiseen moduulien
avulla. Esimerkiksi talovalmistaja Toyota Homes, joka valmistaa moduulitaloja, on hyödyn-
tänyt autoteollisuuden kehittämää tekniikkaa ja prosessityökaluja, kuten Just-In-Time, Total
Quality Management, materiaalinkäsittelyjärjestelmiä jne. Toyota Homesilla on myös lähei-
nen yhteistyö Toyotan emo-organisaation kanssa, jonka kanssa muun muassa kierrätetään
työntekijöitä. Tällä tavoin tapahtuu tuotantofilosofioiden kokemusten ja arvokkaan asian-
tuntemuksen vaihtuminen. Samaan aikaan yritys työskentelee pitkäaikaisella tavalla ali-
hankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa laadun ja tehokkuuden varmistamiseksi.
(Gann 1996.)

Lean-filosofian mukaisesti toimivan yrityksen tulisi luoda pitkäaikainen ja läheinen yhteis-
työ toimittajiensa, arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa. Toimittajia ei pitäisi hankkia ja
kilpailuttaa jokaiseen uuteen hankkeeseen, vaan liikesuhteiden pitäisi perustua pidemmän
aikavälin lähestymistapaan. Lean-rakentaminen pyrkii tarjoamaan maksimaalisen jousta-
vuuden, tehokkuuden ja laadun ympäristössä, jossa kaikki toiminnot suunnittelusta tuotan-
toon tapahtuvat tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten välillä. (Crowley 1998.)
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Yhteistyö toimittajien kanssa
Yhteistyö toimittajien kanssa on yksi keskeinen tekijä tuotannon tehokkuuden parantami-
sessa. Kustannuksia ei voida vähentää, elleivät toimittajat leikkaa kustannuksia (Liker
2004). Pinch (2005) toteaa, että jos yksi toimija ei kanna vastuuta, tapahtuu usein tuotanto-
ketjussa dominoefekti, joka vaikuttaa koko projektin suorituskykyyn. Tämän ongelman rat-
kaisemiseksi autonvalmistaja Toyota käyttää Likersin (2004) mukaan tukevaa lähestymista-
paa tavarantoimittajiinsa, rangaistavan lähestymistavan sijaan. Vuonna 1997 kehitetyn sys-
teemin tuloksena Toyotalla saavutettiin tuottavuuden kasvua, varastojen vähenemistä, tila-
tarpeen vähenemistä, laadun paranemista ja pikatoimitusten määrän vähenemistä.

Krause (1997) teki Yhdysvalloissa tutkimuksen toimittajien yhteistyön kehittämisen vaiku-
tuksista ja hyödyistä eri tyyppisissä organisaatioissa. Tämänkin tutkimuksen tuloksena oli,
että toimittajien suorituskyky kasvoi, kun yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa oli kehi-
tetty.

Lisäksi Liker (2004) toteaa, että s -menetelmää käytetään laajasti To-
yotalla toimittajien suorituskyvyn parantamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan että
keskityttäisiin koulutukseen, niin oppiminen tapahtuu lähellä tuotantoa, ja tuotantoa kannus-
tetaan antamaan palautetta jatkuvalle parantamiselle. Jotta suorituskyky parantuisi jatkuvasti
Toyota on kehittänyt pitkäaikaisia suhteita tavarantoimittajien kanssa ja sen myötä Toyota
harvoin hakee uusia toimittajia avoimen tarjouksen kautta. Pheng ja Tan (1998) korostavat
myös, että on tärkeää luoda hyvät suhteet toimittajia kohtaan ja että toimittajia olisi pidettävä
pitkäaikaisina liikekumppaneina.

Rakennusalalla on kuitenkin lähtökohtaisesti vähemmän asiakaslähtöistä ajattelutapaa ver-
ratessa valmistusteollisuuteen. Rakennusalalla on taipumus nähdä vain läheisin yhteys eikä
varsinaista loppukäyttäjänä. Sen myötä puuttuu kokonaisvaltainen ajattelu, joka on toimi-
tusketjun hallinnan ja lean-filosofian perusta. Rakennusalan toimitusketjut sisältävät paljon
tyytymättömiä asiakkaita palvelun, kustannusten ja laadun suhteen. Yksi selitys tähän tilan-
teeseen voisi olla se, että toimitusketjun toimijat eivät aseta tarpeeksi korkeita vaatimuksia
kumppaneilleen. (Hyll 2005.)

2.5.1 Hukka rakennusprojekteissa

Rakennuslogistiikkaa voidaan analysoida myös hukan näkökulmasta. Hukan arvioidaan ole-
van 30-35 % tuotantokustannuksesta rakennusprojekteissa (Josephson ja Saukkoriiipi 2005).
Toiminnat, jotka eivät tuota arvoa asiakkaalle on hukkaa, ja niitä pyritään pitämään mahdol-
lisimman pieninä. Jones ja Womack (1996) määrittää hukan toiminnaksi, joka kuluttaa re-
sursseja, mutta ei luo mitään arvoa hankkeelle. Saattaa ilmetä ongelmia, kun pitää päättää,
jos prosessit, jotka epäsuorasti tuottavat asiakasarvoa, tulisi luokitella hukaksi tai ei. Siksi
käytetään käsitteitä, kuten lisäarvoa tuottava työ, pakotettu hukka ja puhdas hukka. Pakotet-
tua hukkaa ovat sellaiset prosessit, jotka ovat välttämättömiä, jotta lisäarvoa tuottava työ
voidaan suorittaa. Suurin osa pakotetusta hukasta on logistiikkaa. Puhdas hukka on sellaista
toimintaa, jolla ei ole yhteyttä lisäarvoa tuottavalle työlle. Todellinen työ on siis summa
näistä kolmesta kategoriasta alla olevan kaavan mukaan.
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Perusajatus on, että parannustyöllä ensisijaisesti keskitetään poistamaan puhdas hukka ja
toissijaisesti tehostamaan pakotettua hukkaa.

Rakennusteollisuudessa esiintyvä hukka voidaan jakaa neljään pääryhmään; virheet ja tar-
kastukset, resurssienkäyttö, terveys ja turvallisuus sekä systeemit ja rakenteet. Seuraavaksi
käydään tarkemmin läpi nämä neljä hukan pääryhmää.

Virheet ja tarkastukset
Hukka virheiden muodossa, sekä aika ja kustannukset virheiden korjaamisesta on ilmeinen
hukan muoto. Virheiden esiintymisen takia luodaan tarkistuksia virheiden havaitsemiseksi,
sekä luodaan vakuuksia riskin lievittämiseksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös varkaudet ja
vahingonteko, koska niitä pidetään ulkopuolisten tekeminä virheinä.

Virhekustannukset voidaan jakaa näkyviin kustannuksiin ja piileviin kustannuksiin. Näkyviä
kustannuksia ovat ne kustannukset virheistä ja niiden seurauksista, jotka me pystymme ny-
kyisillä taidoilla ja mittaustekniikoilla tunnistamaan. Piilevät kustannukset ovat siten kus-
tannukset virheistä ja niiden seurauksista, joista meillä ei ole tietoa tai joita ei pystytä iden-
tifioimaan. Kehittämällä taitoja ja mittaustekniikoita, voidaan piilevät kustannukset tuoda
näkyviin. Siten pystymme pienentämään virhekustannuksia.

Virhetarkistuksia tehdään, koska on olemassa riski, ettei työtä tehdä oikein ensimmäisellä
kerralla. Jos tätä riskiä ei olisi olemassa, ei olisi myöskään tarvetta tarkistuksille. Tämä ris-
kiolettama siis luokittelee tarkistustyön hukaksi.

Resurssien käyttö
Resurssien käytön hukkaan kuuluvat muun muassa odottaminen, materiaalihukka ja seisovat
koneet. Tämä ryhmä liittyy selkeästi logistiikkaan. Resurssien käyttöä pystytään tehosta-
maan hyvin harkitun ja toimivan logistiikkaratkaisun avulla.

Josephson ja Saukkoriipi (2005) on tehnyt tutkimuksen rakennusalan työntekijöiden ajan-
käytöstä. Työaika jaettiin kolmeen ryhmään, jotka ovat lisäarvoa tuottava työ, lisäarvon tuot-
tamista edistävä työ ja hukkaan menevä aika. Lisäarvoa tuottavalla työllä tarkoitetaan sel-
laista työtä, joka suoraan lisää tuotteen arvoa. Tällaista työtä tehtiin tutkimuksen mukaan 13
% työajasta. Valmistelut, eli lisäarvon tuottamista edistävä työ, sisältää ne toiminnat, jotka
tarvitaan, jotta pystytään tuottamaan, mutta jotka eivät itsessään ole lisäarvoa tuottavia.
Näitä valmistavia töitä tehtiin 45 % työajasta. Hukkaan menevään aikaan sisältyy toimintoja,
joita ei tarvita ja jotka voidaan poistaa ilman minkäänlaista vaikutusta tuotteelle. Tutkimuk-
sessa 42 % työajasta oli hukkaan menevää aikaa. Tähän liittyy uudelleen työstämistä, odot-
tamista, käyttämätöntä aikaa ja katkoksia. Odottamiseen lasketaan varsinkin työpisteiden
väliseen liikkumiseen menevää aikaa. Käyttämättömään aikaan lasketaan muun muassa
puutteet aikataulun pitämisessä. Kuvassa 6 nähdään vertailu työajan käytöstä valmistavan
teollisuuden ja rakentamisen välillä. Tästä tuloksesta voimme päätellä, että rakennusalalla
on alhainen tehokkuus.
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Kuva 6. Vertailu valmistavan teollisuuden ja rakentamisen lisäarvoa tuottavien toimintojen
osuuksista (Koskenvesa 2011; Josephson ja Saukkoriipi 2005)

Terveys ja turvallisuus
Josephson ja Saukkoriipi (2005) nostavat työhön liittyvät vammat ja sairaudet esiin omana
ryhmänään. Kaikki vammat, onnettomuudet ja työhön liittyvät sairaudet, jotka vaikuttavat
rakennusprojektiin osallistuvaan henkilöön luokitellaan hukaksi. Tapaturmavakuutuskes-
kuksen (2018) mukaan rakentamisen toimialalla on vuosikymmenien ajan tehty työtä työta-
paturmien ehkäisemiseksi. Tämä näkyy tapaturmataajuusvertailussa rakentamisen, teolli-
suuden sekä kuljetus- ja varastointitoimialojen välillä.

Tapaturmataajuus tarkoittaa vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden aiheuttaneiden ta-
paturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta. Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden. Ra-
kentamisen tapaturmataajuus on vertailussa ollut prosentuaalisesti suurimmassa laskussa
vuosien 2005 2014 välillä. Vertailussa kuitenkin näkyy, että rakentaminen on edelleen ta-
paturma-alttein ala. Rakentamisen tapaturmataajuus vuonna 2017 oli 61 verrattuna kuljetus
ja varastointitoimialaan (41) ja teollisuuteen (32). Työtapaturmat aiheuttavat useita kustan-
nuksia, jotka suoraan kohdistuvat asiakkaan maksettavaksi. Näitä ovat pääasiallisesti sairas-
loma- ja kuntoutuskustannuksia. (Tapaturmavakuutuskeskus 2018.)

Systeemit ja rakenteet
Neljäs hukan ryhmä liittyy organisaatiorakenteisiin tai viranomaisen, yrityksien ja projektien
johtosysteemeihin. Hukkaa syntyy, kun asia on levossa, eikä kukaan työskentele asian
kanssa. Silloin hukka muodostuu tehtyjen investointien korkokustannuksista ja hyödyn puut-
teesta valmiin rakennuksen käyttämisestä.

Toinen tämän ryhmän hukan muoto löytyy tarjouspyyntöjärjestelmästä. Tarjouspyynnöissä
ideana on, että useat kilpailevat yritykset tarjoavat hintaehdotuksen, joista tilaaja valitsee
kokonaistaloudellisesti edullisimman vaihtoehdon. Tarkoituksena on saada mahdollisimman
hyvä toimitus mahdollisimman edullisesti. Hukan näkökulmasta voidaan hyväksyä valitun
yrityksen tekemä tarjouslaskentatyö, kun taas muiden tarjonneiden yritysten tekemä lasken-
tatyö on hukkaa. Pienemmät yritykset laittavat yhteensä suunnilleen 5 % toimituksen hin-
nasta tarjouksen laskemiseen (Josephson ja Saukkoriipi 2005). Hävinneiden yritysten tar-
jousten laskemistyö veloitetaan tilaajalta pitkällä aikavälillä.
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2.5.2 Hukka logistiikassa

Kun poistetaan kaikki edellä mainitut hukat prosesseista, se johtaa lyhentyneeseen läpime-
noaikaan ja parantuneeseen materiaalivirtaan. Materiaalivirran luomiseksi ja sen hallintaan
tarvitaan täsmällisiä systeemejä, prosesseja ja standardeja. Poistamalla hukka varmistetaan
pienemmät kustannukset, lisääntynyt tuottavuus, parantunut laatu ja korkeampi asiakastyy-
tyväisyys (Hellner ja Modig 2011).

Hukka logistiikassa johtuu vaurioista, ylimääräisistä tilauksista ja pakkaamisesta. Lisäarvoa
tuottavat toiminnot ovat myös sidoksissa logistiikkakysymyksiin. Joten jos kehitetään tehok-
kaampia logistiikkamenetelmiä, voidaan vähentää pakotettua hukkaa ja samalla todellisen
työn määrä saadaan lähemmäksi lisäarvoa tuottavaa työtä.

Rakennuslogistiikkaa voidaan arvioida työvoiman ajankäyttöä tarkastelemalla. Bertelsen ja
Nielsenin (1997) tutkimuksessa osoitettiin, että noin kolmasosa työntekijöiden ajasta kuluu
materiaalin siirtämiseen ja hankkimiseen työpisteelle. Aikaa, jonka työntekijä käyttää mate-
riaalinkäsittelyyn päätehtävänsä sijaan, pidetään hukkana. Samassa tutkimuksessa huomioi-
tiin myös, että kolmasosa työntekijöiden käyttämästä ajasta vastaa noin 10 % rakentamis-
kustannuksista, joka on merkittävä määrä. Onnistunut logistiikka vähentää rakennustyönte-
kijöiden materiaalinkäsittelyyn käytettyä aikaa siirtämällä materiaalinkäsittely logistiikan
työntekijälle.

2.5.3 Just-In-Time -toimitukset

Käsite Just-In-Time (JIT) on yksi lean-teorian kulmakivistä. JIT on menetelmä, jossa varas-
tot minimoidaan käyttämällä useita pieniä toimituksia. Tavoitteena on, että materiaali toimi-
tetaan juuri silloin, kun sitä on tarkoitus käyttää rakentamisessa. Rakennustyömaa on logis-
tisesti erittäin intensiivinen, sillä suuria määriä materiaalia virtaa työmaa-alueella. Jotta tuo-
tanto ei häiriintyisi, on erittäin tärkeää, että materiaalivirta on hyvin suunniteltu, jotta mate-
riaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. (Liker 2009.)

Toisin sanoen JIT on työkalu eliminoimaan ei-lisäarvoa tuottavaa toimintaa. Rakennusalalla
JIT liitetään yleensä materiaalikuljetuksiin eli siihen, että materiaalia toimitetaan oikea
määrä, oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan. Tämä johtaa pienempiin varastoihin työmaalla
ja lyhentää rakennushankkeen läpimenoaikaa - näihin kaikkien rakennushankkeiden pitäisi
pyrkiä. Pienemmät varastot johtavat usein alhaisempaan kokonaiskustannukseen. (Oskars-
son ym. 2009.)

Just-In-Time -menetelmää kehitetään ja sovelletaan rakennusalalle rahan säästämiseksi ja
tuotannon tehostamiseksi. Perinteisessä logistiikan hallinnassa syntyy epäsuoria lisäkustan-
nuksia purkamisen jälkeen. Näitä kustannuksia ovat muun muassa siirrot, suojaaminen ja
materiaalien vaurioituminen. Just-In-Time -toimituksilla on useita etuja verrattuna perintei-
seen toimitustapaan. Alla oleva taulukko 1 esittää eroja perinteisten ja JIT-toimitusten vä-
lillä. (Oskarsson ym. 2009.)
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Taulukko 1. Perinteisten ja JIT-toimitusten erot

Perinteiset toimitukset JIT-toimitukset
Pitkät toimitusajat Lyhyet toimitusajat
Suuria määriä Pieniä määriä
Pieni aikatarkkuus Suuri aikatarkkuus
Matala toimitusvarmuus Korkea toimitusvarmuus
Ei kokonaisvastuuta Kokonaisvastuu
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3

Yksi tämän työn tarkoituksista on esittää, millainen logistiikkakeskusten kustannusrakenne
on rakennusalalla. Tämän luvun tarkoituksena on antaa käsitys, mitä kolmannen osapuolen
logistiikka on, miten sitä on sovellettu rakennusalalle ja esittää logistiikkakeskuksen toimin-
taperiaatteen. Luvussa käydään syvemmin läpi, miten logistiikkakeskusta on sovellettu ra-
kennusalalle ja millainen sen vaikutus on rakennustyön tuottavuuteen.

3.1 Kolmannen osapuolen logistiikka

Kolmannen osapuolen logistiikassa (3PL) on kyse logistiikkaan liittyvien momenttien ul-
koistamisesta toimijalle, joka toimii välittäjänä kahden toimitusketjussa olevan yrityksen vä-
lillä ja joka on erikoistunut aiheeseen. Voidaan sanoa, että kolmannen osapuolen logistiikka
on ulkopuolinen organisaatio, joka voi suorittaa kaiken tai osan yrityksen logistisista toimin-
noista, kuten varastoinnista ja kuljetuksesta (Marasco 2008). Kolmannen osapuolen logis-
tiikkaa tarjotaan siis useimmiten palvelupaketteina, jotka käsittävät enemmän palveluita
kuin pelkän kuljetus- ja varastotoiminnan (Selviaridis ja Spring 2007). Esimerkkejä näistä
palveluista ovat kuljetus, varastointi, varastonhallinta (esimerkiksi materiaalinkäsittely ja
pakkaaminen), lisäarvoa tuottavat toiminnot (esimerkiksi esivalmistus ja kokoonpano) sekä
tiedonkäsittely (esimerkiksi seuranta ja jäljitys sekä jakelun suunnittelu) (Hertz ja Alfreds-
son 2003).

Näitä kolmannen osapuolen palveluita, logistiikkatoimintojen ulkoistamista ja lisäpalvelu-
jen tarjoamista monet tutkijat korostavat tutkimuksissaan (Marasco 2008; Selviaridis ja
Spring 2007; Berglund ym. 1999). Kolmannen osapuolen logistiikkaratkaisujen käyttäminen
vaikuttaa väistämättä asiakkaan ja toimittajan suhteeseen. Jos 3PL-ratkaisun valitseminsen
syy on kustannusperusteinen, se yleensä johtaa pidempiaikaisiin suhteisiin. Jos taas valinta
perustuu tietämyksen hankkimiseen, on suhde yleensä läheisempi (Berglund ym. 1999). Yllä
olevan kuvauksen perusteella kolmannen osapuolen logistiikka voidaan määritellä seuraa-
vasti: kolmannen osapuolen logistiikka tarjoaa useita, yhdistettyjä, lisäarvoa tarjoavia pal-
veluita asiakasyrityksille sopimuksella vahvistetun ajanjakson ajan (Selviaridis ja Spring
2007).

Kolmannen osapuolen logistiikalle on ominaista, että palvelun tuottaja ei pääsääntöisesti
koskaan omista sitä tavaraa, mitä se käsittelee (Ahl ja Johansson 2002). Tämän myötä kol-
mannen osapuolen logistiikkaratkaisu asettaa korkeita vaatimuksia luottamukselle ja kom-
munikaatiolle osapuolten välillä. Implementointia edistäviä tekijöitä voi olla monta, mutta
tavallisimmat perusteet ovat suorien logistiikkakustannusten vähentäminen, keino edistää
palvelua, strateginen joustavuus ja että yritys haluaa vain keskittyä ydinosaamiseensa (Ahl
ja Johansson 2002).

Toiminnalliset edut ovat ne hyödyt, jotka asiakas saa 3PL-toimittajan asiantuntevuudesta
alalla ja että toimintoja voidaan suorittaa tehokkaammin. Toimintojen suorittaminen tehok-
kaammin johtuu siitä, että esimerkiksi 3PL-toimittajan tietojärjestelmät on paremmin suun-
niteltu käsittelemään logistisia asioita ja logistiikkayrityksen henkilöstö saattaa olla parem-
min koulutettu ja omata enemmän kokemusta logistiikasta ja materiaalinkäsittelystä (Ber-
glund ym. 1999).
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Strategisia etuja saavutetaan sillä, että kolmannen osapuolen logistiikkaa voidaan nähdä kus-
tannustehokkaana tapana käsitellä ja sopeutua rakennusalan tyypillisiin vaihteleviin olosuh-
teisiin (Dahlberg 2005).

Taloudellisia hyötyjä voidaan toisaalta saavuttaa sillä, että itse yrityksen ei tarvitse tehdä
laajoja investointeja infrastruktuuriin. Kolmannen osapuolen logistiikan toimittaja voi hyö-
dyntää mittakaavaetuja, kun se harjoittaa liiketoimintaa usealle yritykselle samaan aikaan
(Berglund ym. 1999).

Voidaan nähdä, että kolmannen osapuolen logistisella toiminnalla saavutetaan useita hyö-
tyjä. Niinpä tämän toimintatavan käyttö on kasvanut sekä kotimaassa että ulkomailla. Pitää
kuitenkin huomioida, että kolmannen osapuolen logistiikkaratkaisussa tilaaja luovuttaa ma-
teriaalinsa hallinnan yritykselle, joka ei koskaan omista itse materiaalia ja sen myötä ei ole
enempää kuin sopimusvelvoitettua vastuuta materiaalista (Schary ja Skjött-Larsen 2002).
Tätä voidaan pitää tilaajan kannalta haittatekijänä.

3.2 Kolmannen osapuolen logistiikka rakentamisessa

Rakennusalalla kolmannen osapuolen logistiikkaratkaisut ovat uudempi ilmiö (Langley
2016). On monen muotoisia kolmannen osapuolen logistiikkaratkaisuja, mutta yhteistä niille
kaikille on, että 3PL-toimittaja tarjoaa materiaalin koordinointi- ja käsittelypalvelun työ-
maalle (Lindén ja Josephson 2013). Jotkut ratkaisut käyttävät logistiikkakeskusta eli työ-
maan ulkopuolista varastotilaa, josta säännöllisesti toimitetaan materiaalia työmaalle (Gadde
ja Dubois 2012). Toiset ratkaisut hyödyntävät Just-In-Time -toimituksia, jolloin toimitukset
voidaan reitittää esimerkiksi työmaan läheisyydessä olevan tarkastusaseman kautta tai toi-
mittaa erityiselle purkualueelle työmaalla (Lindén ja Josephson 2013). Peruste kolmannen
osapuolen logistiikan käyttämiselle rakentamisessa on se, että se aika, jonka työntekijät käyt-
tävät materiaalinkäsittelyyn, vapautuisi ja työntekijät voisivat käyttää sen ajan lisäarvoa
tuottaville toiminnoille. Jos tämä ei toteudu, on vapautunut aika hukkaa.

Kolmannen osapuolen logistiikan käyttämisestä rakennushankkeissa on tehty useampia tut-
kimuksia. Esimerkiksi Sobotka ja Czarnigowskan tekemä tutkimus (2005) osoitti, että kun
rakennuttajat ulkoistavat logistiikkatoimintoja logistiikan työntekijöille, kuten materiaalin-
käsittelyn, saavutetaan kustannussäästöjä. Suurimmat säästöt saatiin varastointitarpeen pie-
nentymisellä työmaalla ja kuljetusten vähentymisellä. Lindén ja Josephsonin (2013) teke-
mässä tutkimuksessa vertailtiin perinteistä rakennushanketta hankkeeseen, jossa käytettiin
rakennusalan kolmannen osapuolen logistiikkatoimittajaa. Tulokset osoittivat, että kolman-
nen osapuolen toiminnot tekivät logistisista prosesseista tehokkaampia. Myös kokonaiskus-
tannukset olivat pienempiä hankkeessa, jossa käytettiin kolmannen osapuolen toimittajaa.

3.3 Logistiikkakeskukset

Yksi kolmannen osapuolen logistiikan muoto on logistiikkakeskus. Muilla aloilla logistiik-
kakeskukset ovat yleisiä, mutta rakennusalalla ne ovat vielä osittain tuntemattomia. Logis-
tiikkakeskuksella tarkoitetaan terminaalia, jossa suoritetaan laajasti logistisia tehtäviä ja lii-
ketoimintaprosesseja (Hamzeh ym. 2007).
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Perinteinen toimitustapa työmaalle on yleensä koordinoimaton koostuen monista erillisistä
toimituksista. On myös suuri riski, että purkupaikalle syntyy ruuhkaa. Monet ajoneuvot saa-
puvat työmaalle puoliksi tyhjinä, ja toisaalta täydet kuormat johtavat liian suurin varastoihin
työmaalla. Logistiikkakeskus on jakelukeskus, jonka kautta toimitukset voidaan reitittää
(kuva 7). Kun eri materiaalien toimitukset yhdistetään logistiikkakeskuksessa samaan kulje-
tukseen työmaalle, pystytään kuljettamaan täysiä kuormia ja samalla vähentämään kuljetus-
ten määrää. Täydet kuormat ja pienempi määrä toimituksia vähentää kuljetuskustannuksia,
ja helpottaa työmaiden purkualueiden ruuhkaa. Logistiikkakeskuksen tarkoituksena on myös
vähentää materiaalikäsittelystä johtuvia häiriöitä työmaalla. Toisaalta kuljetusten reitittämi-
nen logistiikkakeskuksen kautta saattaa aiheuttaa kiertoteitä ja pidentää kuljetusmatkaa. Li-
säksi ylimääräinen pysähdys aiheuttaa kaksinkertaisen materiaalinkäsittelyn ja lisää toimi-
tusaikaa. (Stephan ja Boysen 2011.)

Kuva 7. Logistiikkakeskuksen toimintaperiaate

Logistiikkakeskuksen toimintaperiaate on, että urakoitsijat ilmoittavat toimittajilleen ja ter-
minaaliin, milloin materiaalia tarvitaan ja miten ne toimitetaan; joko suoraan työmaalle, vä-
livarastointina terminaalin kautta tai terminaalissa yhdistettynä muiden toimitusten kanssa.
Toimittaja ilmoittaa terminaalille tai työmaalle, kun materiaalit lähtevät toimittajalta. Kun
urakoitsija tilaa materiaalit, terminaali ilmoittaa työmaalle tulevasta toimituksesta ja suun-
nittelee toimituksen vastaanoton työmaan materiaalinkäsittelytiimin kanssa. Kun materiaalit
saapuvat työmaalle, materiaalinkäsittelytiimi vastaanottaa toimituksen ja vie sen sovitulle
paikalle työmaalla. Lopulta materiaalinkäsittelytiimi ilmoittaa urakoitsijalle, että materiaali
on saapunut ja viety asennuspaikalle. Kaikki suunnittelut ja tehdyt suoritukset syötetään lo-
gistiikan suunnitteluohjelmaan. Materiaalinkäsittelijät myös täyttävät saapumisilmoitukset,
jossa ilmoitetaan toimitusten poikkeamat ja muut mahdolliset toimitusongelmat.
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Kaikkia toimituksia ei kuitenkaan kannata toimittaa logistiikkakeskuksen kautta. Kuvassa 7
nähdään, että osa toimituksista kulkee suoraan työmaalle. Nämä kuljetukset sisältävät usein
hankekohtaisia tuotteita, esimerkiksi runkomateriaalia kuten esivalmistettuja elementtejä.
Vakiotuotteet varastoidaan ja jaetaan työmaalle terminaalin kautta, kun urakoitsija varaa toi-
mituksen. Kun järjestelmää kehitetään edelleen, voivat kuorma-autot tuoda paluumatkalla
ylimääräistä materiaalia takaisin terminaaliin tai hävittää jäteasemalle. (Lundesjö 2011.)

Rakennusalan yritykset etsivät jatkuvasti keinoja vähentää läpimenoaikoja, logistiikan kus-
tannuksia ja parantaa toimitustäsmällisyyttä. Tämän takia logistiikkakeskusten kysyntä odo-
tetaan kasvavan (Kondratowicz 2003). Logistiikkakeskusten käyttämisen hyötyjä ovat muun
muassa mittakaavaetu, kehittyneemmät teknologiset järjestelmät ja toimitusten yhdistämisen
hyöty (Hamzeh ym. 2007).

Logistiikkakeskusten palveluihin kuuluvat puskurivarastona toimimisen lisäksi varastokir-
janpito, materiaalien työkohdekohtainen setittäminen, materiaalien toimittaminen työmaalle
ja alustava reklamointi toimittajalle. Logistiikkakeskuksen tehtäväkuva riippuu suuresti työ-
maan kanssa tehdystä palvelusopimuksesta. (Wegelius ja Salo 1996.) Alla seuraa lyhyt ku-
vaus logistiikkakeskuksen eri toiminnoista (Hamzeh ym. 2007):

Säilytys: Logistiikkakeskuksessa varastointi voi vähentää varastointikustannuksia ja
mahdollistaa myös suurten erien hankkimisen hyödyn. Logistiikkakeskuksessa ma-
teriaalit myös varastoidaan lämpimässä ja kuivassa varastotilassa.

Kuljetus: Materiaalit kuljetetaan työmaalle sovitulla kalustolla ja sovittuna ajankoh-
tana.

Jakelu: Logistiikkakeskus varmistaa tilaajan toimittaman tilaussuunnitelman mukai-
sesti toimitusten oikea-aikaisen toimittamisen työmaalle ja vastaa toiminnan ohjaa-
misesta.

Kokoonpano ja setitys: Logistiikkakeskuksessa voidaan suorittaa tuotteiden esival-
mistusta ja kokoonpanoa. Lisäksi materiaalitoimitukset voidaan setittää logistiikka-
keskuksessa sovittujen kuljetuserien mukaan, niin että ne muodostavat kokoonpa-
nopaketteja.

Tarkastukset: Logistiikkakeskus tekee keskukseen saapuville lähetyksille vastaanot-
totarkastuksen. Tarkastuksessa ilmenneistä puutteista ja vaurioista logistiikkakeskus
välittää tiedon toimittajalle ja tilaajalle reklamointia varten.

Logistiikkakeskus on edistynyt koordinointiratkaisu, ja siitä aiheutuu kustannuksia siihen
liittyneisiin osapuoliin. Mutta kustannusten odotetaan korvautuvan hyödyillä, joita termi-
naali voi tarjota (Lundesjö 2011):

vähentämällä kuljetusten kokonaismäärää työmaalle ja vähemmän ajoneuvoja alu-
eella
parempi toimitusvarmuus työmaalle
logistiikkakeskus voidaan suunnitella palvelemaan useita työmaita samaan aikaan
lisääntynyt tuottavuus, työntekijöiden vähentyneen asetusajan seurauksena
vähemmän hävikkiä vähentyneen vaurioituneen materiaalin takia
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3.3.1 Milloin tarvitaan logistiikkakeskusta

Useimmissa tapauksissa logistiikkakeskusta käytetään, kun kaupungin tai kunnan päätök-
sellä vaaditaan logistiikkakeskuksen käyttöä tai muuten on pakko käyttää logistiikkakes-
kusta. Nämä pakottavat tapaukset ovat yleensä tilan rajoituksia työmaalla, kuten varastoin-
nin rajoittaminen tai ajoneuvojen määrän rajoittaminen kaupunkien keskustoissa. Näissä ta-
pauksissa hankkeen suuruus tai tyyppi ei rajoita logistiikkakeskuksen käyttämistä.

3.3.2 Minkä tyyppinen materiaali tulisi käsitellä logistiikkakeskuksen
kautta

Logistiikkakeskus pystyy käsittelemään valtaosaa rakennustyömaalla käytetyistä materiaa-
leista ja laitteista paitsi kriittiset materiaalit, kuten valmisbetoni ja raskaat esineet, kuten run-
koelementit tai betonielementit, on toimitettava suoraan työmaalle. Tästä syystä olisi aiheel-
lista asettaa painoraja logistiikkakeskuksiin toimitettaville materiaaleille, jotka esimerkiksi
vaikuttavat trukkien nostokykyyn. Näin voidaan varmistaa resurssien tehokas ja kustannus-
tehokas käyttö. Materiaalit, jotka ylittävät asetetun painorajoituksen, olisi toimitettava suo-
raan työmaalle (Lundesjö 2011). Muita rakennuskomponentteja, jotka tulivat haastatteluissa
esiin ja jotka tulisi toimittaa suoraan työmaalle, ovat esimerkiksi esivalmistetut materiaalit.
Esivalmistetut materiaalit yleensä ostetaan täysinä kuorma-autoina. Tällöin ei ole syytä yli-
määräiseen lastaukseen ja purkamiseen logistiikkakeskuksessa, kun ne ajetaan välittömästi
työmaalle. Toinen syy ovat helposti pilaantuvat rakennusmateriaalit. Esimerkiksi tuoretta
betonia ei voida varastoida logistiikkakeskuksessa, sillä betonin kuljetuksen kesto ei voi ylit-
tää tiettyä aikaa.

3.4 Logistiikkakeskuksen SWOT-analyysi

Jotta selkeämmin nähdään logistiikkakeskuksiin liittyvät hyödyt ja haitat, esitetään tässä
työssä logistiikkakeskuksen SWOT-analyysi. Tämä analyysi perustuu kerättyyn teoriaan
osoittaaen logistiikkakeskuksen toteuttamisen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja
uhat. SWOT-analyysi on työkalu, jonka on tarkoitus määritellä toiminnan sisäiset ja ulkoiset
tekijät, jotka ovat joko suotuisat tai epäsuotuisat toiminnan onnistumiselle. Analyysin tulok-
sia voidaan käyttää päätöksenteossa, kun halutaan tietää, miten vahvuuksia voidaan käyttää
hyväksi tai miten heikkoudet muunnetaan vahvuuksiksi. Saadaan myös tietoa tulevaisuuden
mahdollisuuksista ja siitä, miten uhat vältetään. (Hill ja Westbrook 1997.) Analyysin tulok-
set on esitetty alla olevassa kuvassa 8.
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Kuva 8. Logistiikkakeskuksen SWOT-analyysi

Logistiikkakeskuksen vahvuuksia ovat kuljetusten tehokkuuden kasvattaminen. Tämä tar-
koittaa sitä, että kuljetusten määrä keskustoissa vähenee ja samalla myös ajoneuvojen määrä
vähenee. Kun kuljetusten määrä vähenee ja toimitukset ovat suurempia, kuluu vähemmän
aikaa työmaan sisääntulo- ja vastaanottotoiminnoissa. Kun kuljetusten hyötysuhde nousee,
niin se vaikuttaa myös positiivisesti ympäristövaikutuksiin. Muun muassa polttoaineen
käyttö, melu, saasteet ja päästöt vähenevät. Tämä vaikuttaa parempaan ympäristön ilman-
laatuun. Ahtaassa kaupunkiympäristössä pienemmällä määrällä kuljetuksia on myös vaiku-
tus ruuhkiin, liikenneonnettomuuksiin ja pysäköintitilaan. (Janné 2018.)

Logistiikkakeskuksen myötä voidaan paremmin hyödyntää Just-In-Time toimituksia, mikä
parantaa työmaan suorituskykyä. Just-In-Time toimitusten hyötyjä ovat varastokustannusten
minimointi, varastokokojen pieneminen, parempi asiakastyytyväisyys ja parempi toimitus-
ketjun hallinta (Bertelsen ja Nielsen 1997). Logistiikkakeskusten käyttämisellä on myös sel-
keä asiakaslähtöinen suhtautumistapa. Tällä logistiikkaratkaisulla voidaan lisätä jousta-
vuutta toimitusaikojen valitsemiseksi. Lisäksi voidaan parantaa toimitusten täsmällisyyttä ja
luotettavuutta. Toimitusten parantunut luotettavuus tarkoittaa sitä, että työmaan suunnittelu
paranee. Prosessit yksinkertaistuvat, kun toimitusketjua hallinnoi vain yksi toimija. (Stephan
ja Boysen 2011.) Muita logistiikkakeskuksen vahvuuksia ovat mittakaavaetujen toteuttami-
nen ja suurempi potentiaali kehittää ja toteuttaa innovatiivisia ratkaisuja.

Heikkouksia logistiikkakeskuksen implementoinnissa ovat, toimittajan ja asiakkaan yhtey-
denpidon väheneminen. Uuden välittäjän läsnäolo logistiikkaketjussa vaikeuttaa asiakkaan
ja toimittajan välistä viestintää, ja yhteyden puute vaikeuttaa asiakkaan ja toimittajan välisen
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suhteiden rakentamista. (Hamzeh ym. 2007.) Kaikkia materiaaleja ei myöskään voida reitit-
tää logistiikkakeskuksen kautta, jolloin niissä materiaaleissa jäävät logistiikkakeskuksen
hyödyt saamatta. Esimerkiksi betoni toimitetaan työmaalle täyteen lastatussa erityisessä
kuorma-autossa eikä tuoretta betonia voida varastoida, joten logistiikkakeskus ei tuota lisä-
arvoa tässä asiassa (Ferrero 2017). Rakentamisessa käytettävät materiaalit myös vaihtuvat
hankkeen edistymisen myötä, jolloin logistiikkakeskuksen logistiikan on muututtava, koska
se ei käsittele samoja materiaaleja hankkeen jokaisessa vaiheessa.

Toinen logistiikkakeskusten heikkous liittyy kustannuksiin. Logistiikkakeskuksen imple-
mentointi saattaa vaatia alkuinvestoinnin, jonka hyödyt saavutetaan vasta pitkällä aikavä-
lillä. Lisäksi saattaa olla hankalaa kääntää logistiikkakeskuksen hyödyt suoraan rahaksi. Lo-
gistiikkakeskuksen implementointi lisää käsittely- ja kuljetuskustannuksia uuden elementin
toimitusketjuun lisäämisen takia. Lisäkäsittely voi tuottaa muita ongelmia, kuten turvalli-
suuteen, vastuuseen ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä hankaluuksia. Uusi elementti merkit-
see uusia kustannuksia ja viestintäkysymyksiä koko prosessille. (Ferrero 2017.) Logistiik-
kakeskusta käytettäessä on vaikea jakaa kustannukset ja niistä saavutettavat hyödyt. Logis-
tiikkakeskuksen kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, ja osapuolet ovat yleensä huolissaan
vain kustannuksista ja hyödyistä, jotka vaikuttavat suoraan heihin itseensä. On useita hyötyjä
ja kustannuksia, jotka on helppo mitata (esimerkiksi logistiikkakeskuksen perustamiskus-
tannukset tai operatiiviset hyödyt). On kuitenkin myös muita piileviä kustannuksia ja etuja,
joita on vaikea mitata ja ilmaista rahallisesti. Useimmat logistiikkakeskusten käyttämisen
hyödyt liittyvät suunnittelun parantumiseen, ympäristökysymyksiin ja liikenteeseen. Tärkeä
huomio on myös se, että hyötyjen ja voittojen laskeminen on paljon monimutkaisempaa kuin
ainoastaan kustannusten laskenta. Tämä vaikeuttaa logistiikkakeskuksen toteuttamista.
(Janné ja Rudberg 2017.)

Logistiikkakeskukset luovat mahdollisuuksia kaupunkilogistiikan kehitykselle. Logistiikka-
keskuksia implementoidessa voidaan hyödyntää aikaisempia kokemuksia muilta aloilta. Uu-
den logistiikkaratkaisun käyttöönotto mahdollistaa myös uusien tietotekniikkatyökalujen ke-
hittämisen rakennusalalle. Rakennusala on tyypillisesti vastahakoinen muutoksiin, minkä
vuoksi tietotekniikkatyökalujen kehittämisen toteuttaminen logistiikkaprosesseihin on vai-
keaa. Logistiikkakeskus saattaisi helpottaa kehitystä, sillä uudet tietotekniikkatyökalut voi-
taisiin ottaa helpommin käyttöön logistiikkakeskuksessa kuin muualla rakentamisessa. (Fer-
rero 2017.)

Uhkia logistiikkakeskuksille on tiedon puute niistä saatavista hyödyistä. Suurin osa yrityk-
sistä ei ole tietoinen logistiikkakeskuksen potentiaalisista eduista, koska heillä on vaikeuksia
muuntaa hyödyt rahavirroiksi. Esimerkiksi liikenneruuhkat ja ympäristöhyödyt on vaikea
muuntaa rahaksi. Tämä saattaa estää logistiikkakeskusten toteuttamista, vaikka sillä voisi
olla merkittäviä etuja koko logistiikkaketjussa. (Ferrero 2017.)

3.5 Logistiikkakeskuksen vaikutus työn tehokkuuteen

Viime vuosina on tehty useita tutkimuksia, jotka osoittavat miten kolmannen osapuolen lo-
gistiikka vaikuttaa rakennusalan logistiikkatyöhön. Alla oleva taulukko 2 esittää kolmen
aiemman otantatutkimuksen tuloksia. Nämä kolme tutkimusta perustuvat samanlaiseen mal-
liin, eli ne ovat tarkastelleet työajan jakautumista hukan näkökulmasta. Taulukko esittää,
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kuinka paljon kolmannen osapuolen ratkaisu vaikuttaa tehokkaaseen rakentamiseen verrat-
tuna hankkeeseen, jossa ei ole käytetty kolmannen osapuolen logistiikkaa. Kahdella tutki-
tulla hankkeella on ollut palkattu logistiikkakoordinaattori, ja kolmannen osapuolen logistii-
kan tarjoaja käsittelee tilauksia ja materiaalien keräämistä. On huomionarvoista, että tutkit-
tujen hankkeiden järjestelyt eivät ole logistiikkakeskuspohjaisia, mutta logistiikan tarjoaja
osallistui myös projektin suunnitteluvaiheeseen. Vaikka järjestely ei ole logistiikkakeskus-
pohjainen, voidaan olettaa, että vaikka näissä kahdessa tutkitussa hankkeessa olisi käytetty
logistiikkakeskusta, tulos olisi samankaltainen. Tämä johtuu siitä, että näissä kahdessa tut-
kitussa hankkeessa, joissa on käytetty kolmannen osapuolen logistiikkaa, on logistiikkapal-
velun urakoitsija huolehtinut materiaalin tilauksesta ja käsittelystä. Näin työntekijöillä on
aina oikea materiaali oikeassa paikassa, ja siten he pääsevät saman tien aloittamaan työsken-
telyn työpisteellä.

Taulukko 2. Vertailu toimintojen prosentuaalisista vaikutuksista yksikköaikoihin

Ilman
3PL1

3PL
kanssa2

3PL
kanssa3

Määritelmät

Lisäarvoa tuottava aika 17,5 26,3 40,4 Työ, joka tuo tuotteeseen suoraa li-
säarvoa, mukaan lukien esivalmis-
tus

Epäsuora työ 33,2 42,1 34,4 Toimet, jotka on toteutettava,
mutta ei suoraan tuo tuotteelle lisä-
arvoa

Materiaalinkäsittely 13,9 3,1 4,4 Materiaalinkäsittely, jota ei tehdä
työpisteellä
vaan muualla työmaalla

Odottaminen 22,8 2,4 2,4 Aika, jolloin rakennusalan työnte-
kijä ei voi aloittaa työtään koska
hän odottaa materiaalia, laitteita tai
ohjeita

Käyttämätön aika 10,4 22,2 16,9 Työtunnit, jotka rakennustyönteki-
jät käyttävät muuhun kuin työhön
liittyvään toimintaan

Keskeytykset 0,2 3,5 1,5 Keskeytykset, kun tuotanto pakote-
taan keskeyttämään materiaalipu-
lan tai käyttökelvottomien konei-
den takia

Uudelleen työstö 2 0,4 - Tuotantovirheisiin käytetty aika,
joka vaatii uudelleen työstöä

1 = Josephson ja Saukkoriipi (2005)
2 = Dahlström ym. (2010)
3 = Agerberg ym. (2010)

Molemmissa tutkimuksissa, joissa on ollut käytössä kolmannen osapuolen logistiikkaura-
koitsija, on tutkittu sisävalmistusvaiheita. Dahlström ym. (2010) tutkimuksessa seurattiin
neljää työntekijää ja kolmea työnjohtajaa yhteensä yhden työviikon ajan. Tutkimuksessa py-
rittiin minimoimaan se, että työntekijä muuttaisi käyttäytymistään ollessaan tarkkailussa ja-
kamalla tarkkailua kolmen viikon ajanjaksolle. Tällä pyrittiin hyväksymään tutkimuksen ha-
vainnoinnin olevan luonnollinen osa työntekijän työstä. Tutkimuksessa tarkkailtiin sisäsei-
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näasennuksia ja niihin liittyviä työvaiheita. Myös Agerberg ym. (2010) tutkimuksessa seu-
rattiin muutamaa työntekijää viikon ajan, jolloin työvaiheena oli kipsilevyjen asennus. Jo-
sephson ja Saukkoriiden (2005) laajempaan tutkimukseen osallistui neljä rakennusliikettä.
Tutkimus aloitettiin tunnistamalla mahdollisimman monta esimerkkiä hukasta rakennustuo-
tannossa. Tämä toteutettiin kirjallisuuskatsauksella ja useilla ryhmäkeskusteluilla. Mittauk-
set suoritettiin asuntojen uudisrakennuskohteessa, jossa koulutettu havainnoitsija seurasi
ryhmää työntekijöitä 22 työpäivän ajan.

Tutkimustulokset osoittavat samankaltaisia numeroita molempien kolmannen osapuolen lo-
gistiikkajärjestelyjen välillä. Lisäarvoa tuottavan ajan ja epäsuoran työn tuloksissa on kui-
tenkin huomattava ero. Tämä johtuu yhdestä otantatutkimusten tulosten vertailun hankaluu-
desta, nimittäin siitä, että mittausryhmien todelliset tulkinnat ovat erilaisia, vaikka teoreetti-
set määritelmät olisivat samat. Voi yksinkertaisesti olla, että yhden mittausryhmän epäsuo-
raksi työksi katsomat toiminnot voidaan nähdä toisella ryhmällä lisäarvoa tuottavana. Raja
epäsuoran työn ja lisäarvoa työn välillä on epäselvä, ja monista toiminnoista on vaikeata
tulkita, onko kysymyksessä valmisteleva työ tai lisäarvoa tuottava työ.

Lopputulos näiden kolmen otantatutkimuksen välillä on, että rakennustyöntekijöiden lisäar-
voa tuottava aika kasvaa 9-23 prosenttiyksikköä, kun käytetään logistiikkakeskusta. Tämä
tarkoittaa sitä, että rakennustyöntekijä pystyy käyttämään 9-23 prosenttiyksikköä lisää ajas-
taan itse tuotantoon, sen sijaan että käyttäisi tämän ajan logistiikkatoimintoihin. Työajan
suhteellinen tehostuminen on tässä tapauksessa noin 33-57 %. Jotta saataisiin tarkempi ja
luotettavampi arvio, tarvittaisiin kuitenkin enemmän tiedonkeruuta logistiikkakeskuksen
vaikutuksesta ajankäyttöön.

3.6 Logistiikkakeskusten muita vaikutuksia

Yrityksen tärkein tehtävä on olla tuottava. Kannattavuutta voidaan parantaa vähentämällä
kustannuksia. Projektiorganisaatioilla on kaksi päävaihtoehtoa, kuinka pienentää kustannuk-
sia. Yksi vaihtoehto on käyttää resursseja, jotka ovat edullisempia kuin muut. Voidaan esi-
merkiksi hankkia edullisempaa rakennusmateriaalia tai käyttää halvempaa työvoimaa. Toi-
nen vaihtoehto on kehittää työtapoja niin, että sama tuote luodaan pienemmillä resursseilla.
Esimerkiksi käyttämällä menetelmiä, jotka vaativat vähemmän tunteja. Ensimmäinen vaih-
toehto toimii lyhyellä aikavälillä, kun taas toinen vaihtoehto johtaa pitkäaikaiseen menes-
tykseen. Tämä johtuu siitä, että toisessa vaihtoehdossa organisaatio muuttaa työtapaansa ja
voi käyttää samaa työtapaa toistuvasti useissa projekteissa. (Josephson ja Saukkoriipi 2009.)

Aiemmin tässä työssä todettiin, että logistiikkakeskuksen implementointi voi vähentää huk-
kaa, ja vähentynyt hukka tarkoittaa kustannusten alenemista. Mutta tehokkaammat prosessit
johtavat myös muihin vaikutuksiin, joilla on suuri merkitys sekä yrityksille että yhteiskun-
nalle. Vähentynyt ympäristökuormitus, vähentynyt työkuorma ja stressi, ja lisääntynyt alan
houkuttelevuus ovat muutamia esimerkkejä.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että logistiikkakeskuksen suorat hyödyt liittyvät raken-
nustavaraliikenteen vähentymiseen. Suurissa kaupungeissa tavaraliikennettä saatetaan ra-
joittaa ja tällöin logistiikkakeskuksen käyttö on välttämätöntä. Myös ympäristövaikutukset
ovat ilmeisiä, esimerkiksi ruuhkien, melusaasteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentyminen.
Kuitenkin tapa, jolla logistiikkakeskus mahdollistaa tehokkaan JIT-toimituksen työmaalle,
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luo joukon muita yhtä tärkeitä hyötyjä, kuten hukan vähentäminen ja tuottavuuden paranta-
minen, jotka voivat vähentää kustannuksia ja parantaa projektin yleistä resurssitehokkuutta.
(Lundesjö 2011.)

On todettu, että logistiikkakeskuksen käyttö vähentää merkittävästi liikennettä. Esimerkiksi
eräässä rakennushankkeessa Lontoon keskustassa työmaalle toimitettujen kuljetusten määrä
väheni 68 prosentilla käyttäessä logistiikkakeskusta. Myös toimitusvarmuus, eli materiaalit,
jotka toimitettiin oikein ensimmäisellä kerralla, oli 97 %. Hiilidioksidipäästöjä saatiin vä-
hennettyä 75 prosentilla ajoneuvojen vähentymisen seurauksena. (Lundesjö 2011.)
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4 Logistii ka

4.1 Rakentamisen logistiikkakustannukset

Rakentaminen on hyvin kustannussuuntautunut ala, jossa jatkuvasti keskitytään vähentä-
mään kustannuksia tuoton lisäämiseksi (Shakantu ym. 2003). Yleensä tähän pyritään valit-
semalla urakoitsijoita ja toimittajia edullisimman hankintahinnan mukaan, eikä suoritusky-
vyn tai johtamistaitojen mukaan (Dubois ja Gadde 2002). Koska rakennusala on hyvin ma-
teriaali-intensiivistä, vievät materiaalikustannukset suuren osan rakentamiskustannuksista
(Fang ja Ng 2011). Tämän vuoksi näyttää olevan järkevää vähentää materiaalikustannuksia
valitsemalla halvempi toimittaja. Viime aikoina kiinnostus kustannusten alentamiseen kes-
kittymällä logistiikkaan on kuitenkin lisääntynyt (Said ja El-Rayes 2011). Said ja El-Rayes
(2011) korostavat, että kustannustehokkuus on logistiikan välttämättömyys ja että monet
alan ammattilaiset pitävät kustannusten hallintaa ja kustannusten vähentämistä tärkeimpänä
prioriteettina. Logistisia toimintoja pidetään usein myös tarpeettomina kustannuksia, mikä
tekee niistä helpomman kohteen kustannusten vähentämisessä.

Usein on kuitenkin vaikea arvioida, mistä kustannukset muodostuvat, koska esimerkiksi ura-
koiden hinnoittelu on osin läpinäkymätöntä. On varsin tyypillistä, että urakkahintaan on si-
sällytetty kaikki logistiikkakustannukset siirtoineen ja asennuksineen. (Fang ja Ng 2011) Il-
man logistiikkakustannusten ymmärrystä on riski logistisen prosessin aliarvioimiseen, joka
saattaa johtaa väärien logistisien kustannusten leikkaamiseen tai jopa kustannusten lisäänty-
miseen (Shakantu ym. 2003). Shakantu ym. (2003) mukaan logistiikan kustannukset voidaan
yleisesti jakaa viiteen kategoriaan; kuljetukset, varastointi, varastonhallinta, epäsuorat kus-
tannukset ja hankinta. Todellisuudessa logistiikan kustannukset riippuvat kuitenkin suuresti
siitä, minkälainen logistiikan systeemi on käytössä (Fang ja Ng 2011).

Shakantu ym. (2003) mukaan logistiikan kustannukset voidaan yleisesti jakaa viiteen kate-
goriaan; kuljetukset, varastointi, varastonhallinta, epäsuorat kustannukset ja hankinta. Kui-
tenkin todellisuudessa, se mikä muodostaa logistiikan kustannukset riippuvat suuresti siitä
minkälainen logistiikan systeemi on käytössä (Fang ja Ng 2011).

Rakennusmateriaalin kustannus voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Suorat
kustannukset ovat materiaalin hinta ja mahdollinen lisäpalveluiden hinta, jotka näkyvät las-
kussa. Epäsuorat kustannukset ovat kuljetukset (sisäiset ja ulkoiset), hallinto, varastointikus-
tannukset jne. Kaikki nämä epäsuorat kustannukset tekevät sen, että materiaalin todellista
hintaa ei näy laskussa. Sisäisten kuljetusten kustannus sen sijaan päätyy työvoimakustan-
nukseen, joka ei tuota lisäarvoa hankkeelle. Kun ei voida nähdä jokaisen materiaalin todel-
lista kustannusta, on vaikeaa nähdä minne sijoittaa resursseja prosessin parantamiseksi (Ho-
well ja Ballard 1998).

Kokonaiskustannus materiaalille tai palvelulle koostuu suorista kustannuksista yhdessä
usean epäsuoran kustannuksen kanssa. Epäsuorat kustannukset eivät aina ole näkyviä ja niitä
on vaikeaa seurata. Kuvan 9 jäävuorimallissa nämä kustannukset havainnollistetaan selke-
ällä tavalla.
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Toinen tärkeä rakennuslogistiikan osa on kyetä osoittamaan logistisen ajattelun hyödyt. Alan
yleinen ilmiö on, että urakoitsija ostaa suuria määriä materiaalia saadakseen hyvän hinnan.
Tällaisissa suurissa toimituksissa tarvitaan suuria varastotiloja, ja varastonhallinnassa syntyy
suuria epäsuoria kustannuksia. Vrijhoef ja Koskelan (2000) mukaan suurimmat kustannuk-
set syntyvät kaoottisten toimitusten materiaalinkäsittelyn yhteydessä. On suuri riski, että
syntyy hävikkikustannuksia, kun laitetaan suuria määriä materiaaleja pienelle varastointialu-
eelle. Siksi saattaa olla kannattavaa tilata pienempiä määriä toimittajalta ja maksaa palve-
lusta saada materiaali työmaalle silloin, kun sille on tarvetta sen sijaan, että päädytään kor-
keampiin epäsuoriin kustannuksiin, kuin mitä palvelulla on hintaa.

4.2 Logistiikan kokonaiskustannukset

Logistiikan kokonaiskustannuksella tarkoitetaan kaikkia kustannuksia, jotka muodostuvat
siitä lähtien kun materiaali hankitaan, siihen asti kunnes se käytetään. Kokonaiskustannus
vaihtelee riippuen siitä, miten toiminta suoritetaan. Syy tähän on se, että muutoksien myötä
jotkut kustannukset nousevat ja toiset laskevat. Kun tehdään kokonaiskustannusmalli logis-
tiikkasysteemille, tarvitaan laaja kuva kustannuksiin vaikuttavista tekijöistä. Hankinnoissa
on otettava paljon muita näkökohtia huomioon kuin ainoastaan ostohinta. Muun muassa kul-
jetuksilla ja materiaalinhallinnalla on suuria vaikutuksia tilaajan todellisuudessa maksamaan
hintaan. Kun halutaan verrata nykytilannetta vaihtoehtoisiin menetelmiin, on kokonaiskus-
tannusanalyysi sopiva työkalu. Kokonaiskustannusmallissa tulee tunnistaa asiaan liittyvät
kustannuserät. Siis ne erät, jotka muuttuvat riippuen vaihtoehdosta, joka valitaan. Kokonais-
kustannusanalyysillä voidaan ymmärtää koko systeemi ja analysoida millaisia vaikutuksia
muutoksilla on kustannuksellisesti.

Kuva 9. Jäävuorimalli (mukailtu Gadde ja Håkansson 1998)
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4.3 Rakennusalalle sovellettu kokonaiskustannusmalli

Rakennusalalla on vastikään painotettu arvoa logistisiin kuluihin rakennushankkeen materi-
aalivirroissa (Josephson ja Saukkoriipi 2009). Kokonaiskustannusmallia tulee kuitenkin so-
veltaa olosuhteiden mukaan. Joissain tapauksissa pitää huomioida useampia kustannuseriä
kuin alla mainitut. Muissa tapauksissa ei kaikkia ehdotettuja kustannuksia tarvitse huomi-
oida, koska muutokset eivät vaikuta niihin.

Alla olevassa kuvassa 10 esitetään kokonaiskustannusmalli, jota on sovellettu rakennus-
alalle. Tämä kokonaiskustannusmalli perustuu kirjallisuudessa käsiteltyihin kustannuseriin,
sekä lopputuloksiin (Lindgren ja Ottoson 2009; Stock ja Lambert 2001; Jarnbring 1994).

4.3.1 Pääoman sitoutuminen

Kaikki tavara, joka ostetaan sisään ja jota ei heti käytetä, on jotenkin varastoitava. Riippu-
matta siitä, tapahtuuko se erillisessä varastorakennuksessa tai työmaalla, siitä syntyy kustan-
nus pääoman sitoutumisena ja varastoinnin riskinä (Oskarsson ym. 2009).

Nämä kustannukset liittyvät siihen pääoman sitoutumiseen, kun materiaali on siirtynyt ura-
koitsijan omistukseen. Tämä tarkoittaa, että vaikka materiaali varastoidaan 3PL-urakoitsi-
jalla tai on jonkun toiminnon osallisena, muodostaa materiaali pääoman sitoutumisen, kun-
nes se on asennettuna rakennukseen ja tilaajan maksama. Pääoman sitoutumiseen vaikutta-
vat materiaalin määrä ja arvo sekä aika, jolloin se on käyttämättä ennen käyttöönottoa. Kus-
tannustekijät ovat tässä tapauksessa aika-, arvo- ja määräperusteisia.

Vaikuttavat kustannustekijät:
Varastoitu materiaali

Määrä
Arvo
Aika

Pääoman sitoutuminen riippuu paljon diskonttauskoron suuruudesta. Esimerkiksi jos dis-
konttauskorko on 12 %, se tarkoittaa 1 % materiaalihinnan kustannusten nousua kuukauden
varastoinnissa (Larsson ym. 2008). Tämä kustannus ei muodossa suurta osaa hankkeen ko-
konaiskustannuksesta. Pääoma on kuitenkin sidottu, kun se on kiinnitetty keskeneräiseen

Kuva 10. Logistiikan kokonaiskustannusmalli
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rakennukseen, toisin sanoin se ei tuota tuloja. Kustannussäästö voidaan siis saavuttaa raken-
tamisen loppuun saattamisessa lyhyemmässä ajassa. Pääoman sitoutuminen lasketaan seu-
raavalla kaavalla.

4.3.2 Materiaalinkäsittelykustannukset

Materiaalinkäsittelykustannukset perustuvat niihin kustannuksiin, joita materiaalinkäsitte-
lyn eri toiminnot tuovat tullessaan. Monet toimittajat tarjoavat alennuksia suurille tilause-
rille, mikä toimii houkuttimena tilata suurempi määrä kuin mihin on tarvetta, vain jotta saa-
taisiin parempi alennus. Ongelma syntyy, kun liian suuri määrä täytyy varastoida. Liikaa
materiaalia on tiellä ja tämä voi estää työn tekemisen.

Koska rakentamiselle on ominaista, että se tapahtuu väliaikaisina hankkeina, ei työmaan vä-
littömässä läheisyydessä yleensä ole varastotiloja, jotka voivat palvella työmaan tarvetta.
Siksi materiaalia varastoidaan työmaa-alueella, jotta sitä aina olisi saatavilla eri toiminnoille.
Tämä vie paljon tilaa ja resursseja, kun materiaalia siirretään. Kun varastointi tapahtuu työ-
maalla, voidaan varastonpitämisen kustannus pitää suurempana kuin jos se tapahtuisi erilli-
sessä varastointitilassa. Tämä johtuu siitä, että silloin henkilöt, joiden tulisi työskennellä tuo-
tannon parissa, joutuvat myös hoitamaan materiaalinkäsittelyn tehtäviä.

Vaikuttavat kustannustekijät:

Varastointi
Pinta-ala
Käsittelyaika
Aikaperusteinen palkka
Vaihtoehtoinen työ
Apuvälineet

Kaikki ostettu materiaali vaatii käsittelyä, varastointipinta-alaa ja joskus järjestelmän hel-
pompaa suunnittelua varten. (Oskarsson ym. 2009) Rakennusalan materiaalinkäsittelykus-
tannukset koostuvat niiden toimintojen kustannuksista, jotka suoritetaan materiaalin vas-
taanottamisen ja materiaalin oikealla paikalla olemisen välissä. Näitä toimintoja ovat mate-
riaalin purku ja vastaanotto, sisäinen liikuttaminen, suojaaminen ja suojan poistaminen sekä
siirto tuotannossa. Näiden lisäksi syntyy kustannuksia materiaalinkäsittelyn apuvälineistä,
kuten työkoneista ja nostureista. Nämä kulut voidaan myös liittää hankkeen työmaatehtäviin.

Materiaalinkäsittelykustannukset voidaan jakaa neljään kategoriaan (Josephson ja Lindén
2013):

Välittömät kustannukset: Tähän kustannukseen liittyy se aika, jonka esimerkiksi ko-
neet tai työntekijät käyttävät suoraan materiaalinkäsittelyn suunnitteluun tai suorit-
tamiseen
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Välilliset kustannukset: Sisältävät työkalujen, nosto- ja siirtokaluston ja telineiden
kustannukset. Eli välttämättömyystarvikkeet materiaalinkäsittelyn asianmukaiseen
suorittamiseen.

Hukkakustannukset: Kustannukset, jotka liittyvät materiaalinkäsittelyn aiheuttamaan
häiriöön lisäarvoa tuottaville prosesseille. Nämä voivat olla kustannuksia, jotka syn-
tyvät, kun työaluetta ei ole valmisteltu tulevalle työlle. Kustannuksia aiheuttavat vää-
rään aikaan tai väärään paikkaan tuotu materiaali, joka haittaa aiottua työtä. Myös
huonosta logistisesta suunnittelusta aiheutuva odottaminen tuottaa kustannuksen,
kun ei voida käyttää kuljetusreittejä, kuten hissejä ja nostureita.

Muut kustannukset: Muut kustannukset ovat kustannuksia, jotka johtuvat esimerkiksi
sääolosuhteista, kun toiminnot myöhästyvät huonon sään takia.

Varastoinnin kustannustekijät voidaan luokitella aika- ja yksikköperusteisiin kustannusteki-
jöihin. Esimerkkinä aikaperusteista kustannustekijöistä ovat työntekijöiden palkat, käsitte-
lyaika, aika joka voidaan käyttää muihin lisäarvoa tuottaviin tehtäviin jne. Yksikköhintaisia
kustannuksia ovat esimerkiksi apuvälineistä maksettavat yksikköhinnat tai varastoinnin
pinta-alat. On huomattava, että nämä kustannukset voivat myös olla aikaperusteisia, jos
maksu suoritetaan käytetyn ajan mukaan.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että materiaalinkäsittelyllä voi olla suuri merkitys
rakennushankkeen logistiikan kokonaiskustannukseen. Wegelius-Lehtosen (2001) suorit-
tama tutkimus osoitti, että työmaan käsittelykustannukset kipsilevyille muodostivat 60 %
materiaalin kokonaislogistiikkakustannuksista, mikä tarkoittaa 27 % materiaalin hankinta-
hinnasta. Tutkimus osoitti myös logistiikkakustannusten vaihtelevan suuresti eri materiaa-
lien välillä.

4.3.3 Hävikki

Rakennusalalla ilmenee suuria määriä hävikkiä. Hävikin suuruus vaihtelee paljon eri mate-
riaalien välillä ja sen takia jokainen materiaali käsitellään omalla hävikkikertoimella. Hävik-
kikerroin voi olla jollekin materiaalille niinkin pieni kuin 2 %, kun taas esimerkiksi kipsile-
vyille kerroin on noin 30 % (Hansson ym. 2008). Tämä kerroin kuitenkin huomioi myös
hävikin, joka ei liity materiaalinkäsittelyyn, kuten materiaalin ylijäämiin asennuksessa ja
varkauksiin. Kun otetaan huomioon ainoastaan materiaalivauriot, on hävikki keskimäärin 5-
8 % materiaalin hankintahinnasta (Ottosson ja Lindgren 2008).

On kuitenkin tärkeä muistaa, että hyväkään logistiikka ei välttämättä vaikuta kaikkiin hävik-
kikustannuksiin. Materiaalivauriot voidaan liittää suoraan hyvään tai huonoon materiaalin-
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käsittelyyn, mutta ylimääräiset materiaalit tai varkaudet ovat asioita, joita pitäisi pitää epä-
suorasti vaikuttavina. Jos rakennustyömaalla varastoidaan vähemmän materiaalia täsmätoi-
mitusten seurauksena, varkauksien määrä todennäköisesti vähenee. Hyvä logistiikka ei vält-
tämättä suoraan vaikuta ylimääräisen materiaalin vähenemiseen. Tietenkin on mahdolli-
suuksia säästävämmälle käyttäytymiselle, jos materiaalia on työmaalla vain esimerkiksi yh-
den päivän tarpeisiin. Mutta samalla kasvaa riski olla ilman materiaalia. Hävikkikustannus-
ten hyöty ja säästöt löytyvät siis materiaalivaurioiden vähentymisestä parantuneen materiaa-
linkäsittelyn vuoksi.

Jos hävikkikustannusta saadaan pienennettyä, myös hankkeen kokonaiskustannus pienenee.
Tämän lisäksi myös jätteenkäsittelyn kustannus pienenee hävikin vähentyessä. Kun yhä use-
ammista tilaajista tulee ympäristötietoisempia, asettaa se yhä suuremmat vaatimukset raken-
nusyrityksille niiden ekologisten jalanjälkien vähentämiseksi.

4.3.4 Häiriö

4.3.4.1 Toimitushäiriö
Toimitushäiriö kustannuseränä käsittää ne materiaalihäiriöt, jotka ilmenevät rakennushank-
keissa. Nämä voivat olla esimerkiksi materiaalivirheitä, virhetoimituksia ja myöhästymisiä.
Näiden kustannusten vaikutuksia voidaan lieventää esimerkiksi vastaanottotarkastuksilla
terminaalissa. Vuonna 1994 tehdyn tutkimuksen mukaan materiaalitoimitusten häiriöt olivat
1,2 % tuotantokustannuksista (Jarnbring 1994). Tämä tarkoittaa sitä, että jos projektin ma-
teriaalikustannukset ovat 40-50 % tuotantokustannuksista, olisi häiriöiden kustannus noin 3
% materiaalin hankintahinnasta.

Vaikuttavat kustannustekijät:
Tuotannon katkos

Viive
Ylimääräisiä hankintoja

Myöhästynyt toimitus tai virhetoimitus vaikuttaa useimmiten hankkeen aikatauluun. Ala-
Risku ja Kärkkäisen (2006) mukaan 8-25 % työmaan keskeneräisistä toiminnoista johtuu
toimituspoikkeamista. On sekä kallista että aikaa vievää mennä takaisin ja saattaa loppuun
töitä myöhemmin. Tämän takia monet työmaat ryhtyvät toimiin etukäteen välttääkseen täl-
laisia tilanteita. Materiaalia tilataan etukäteen ja suurempina erinä kuin on tarpeellista. Ai-
kaiset toimitukset ja suuret tilausmäärät myötävaikuttavat häiriöön työmaalla, mikä on kal-
lista ja tuottamatonta toimintaa (Bertelsen ja Nielsen 1997).

Myöhästyneet toimitukset, jotka aiheuttavat viivästyksiä rakennushankkeessa, vaikuttavat
asiakastyytyväisyyteen. Heskett ym. (1997) käsittelee asiakastyytyväisyyden tärkeyttä to-
teamalla, että sekä tyytyväinen että tyytymätön asiakas kertovat kokemuksistaan toisille. Li-
säksi tyytyväiset asiakkaat ovat yleensä valmiita maksamaan korkeampaa hintaa ja ostamaan
enemmän yritykseltä tulevaisuudessa (Sörqvist 2001). Tyytyväisten asiakkaiden tärkeyttä
yrityksen liiketoiminnalle ei aina ymmärretä, tai sitä jopa vähätellään. Yrityksen menestyk-
sen kannalta heillä on kuitenkin keskeinen merkitys (Heskett ym. 1997).
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4.3.4.2 Laatuhäiriö
Häiriöt vaikuttavat myös lopputuotteen laatuun. Virheellinen laatu vaikuttaa asiakastyyty-
väisyyteen, joka voi puolestaan aiheuttaa lisäkustannuksia. Tämä on ulkoinen virhekustan-
nus, joka syntyy, kun asiakkaat tunnistavat virheen. Esimerkkejä näistä ulkoisista virhekus-
tannuksista ovat asiakkaiden valitusten käsittelystä aiheutuvat kustannukset, asiakkaiden
vaatimusten ja riitojen ratkaisemisen kustannukset sekä liikearvon menetys (Van Weele
2005). Menetetty liikearvo tai maineen kustannukset ovat epäsuoria kustannuksia, joita on
erittäin vaikea hinnoitella ja ymmärtää, mutta se on kustannus, joka voi olla yritykselle tu-
hoisa. Laatuvirheet, jotka havaitaan ennen kuin tuote luovutetaan asiakkaalle ovat sisäisiä
laatukustannuksia. Nämä laatuvirheet aiheuttavat korjauskustannuksia ja tuotannon nopeu-
den hidastumista.

Ulkoisten ja sisäisten laatukustannusten lisäksi Juran ja Gryna (1993) mainitsevat kaksi
muuta laatukustannusluokkaa: ennaltaehkäisy- ja arviointikustannukset. Ennaltaehkäisyn
kustannukset aiheutuvat laatuhäiriöiden minimoimisesta ja niistä kustannuksista, jotka ai-
heutuvat järjestelmän laadunvalvonnan, toteutuksen ja valvonnan kustannuksista. Laadun-
valvontamenettelyjen kehittäminen ja toteuttaminen, tuotteiden tarkastusten järjestelmälli-
nen suorittaminen, laadun virheiden syiden selvittäminen sekä henkilöstön koulutus ja mo-
tivaation ylläpitäminen laadunhallinnassa ovat esimerkkejä toimista, jotka aiheuttavat ehkäi-
seviä kustannuksia (Van Weele 2005). Arviointikustannukset ovat Van Weelen (2005) mu-
kaan seurausta toiminnasta, jonka tarkoituksena on minimoida virheiden seuraukset. Esimer-
kiksi ostettujen tavaroiden tarkastus, vaurioituneiden tuotteiden käsittely sekä rekisteröinti
ja laatuhäiriöiden raportointi ovat arviointia.

Tämän lisäksi laatukustannukset voidaan jakaa näkyviin ja piileviin laatukustannuksiin
(Campanella 1999). Sörqvistin (2001) mukaan näkyvät laatukustannukset ovat kustannuk-
sia, jotka voidaan hinnoitella ja mitata esimerkiksi uudelleenkäsittelyn, takuukustannusten
ja reklamaatioiden perusteella. Van Weele (2005) toteaa, että laatukustannukset ovat pääosin
piileviä ja monet yritykset eivät tiedä laatukustannusten laajuutta. Piileviä laatukustannuksia
ovat esimerkiksi suunnitteluaika, hallinnointiaika, lisääntyneet varastot, kapasiteetin piene-
minen ja pidentynyt rakennusaika (Campanella 1999). Näitä kustannuksia on vaikea tai jos-
kus jopa mahdotonta mitata, mutta niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaation kannat-
tavuuteen. Campanella (1999) toteaa, että jotkut yritykset pitävät piileviä kustannuksia kol-
mesta neljään kertaa suurempana kuin näkyvät kustannukset. Sörqvist (2001) väittää lisäksi,
että yksi piilevien kustannusten mittaamiseen liittyvä ongelma on se, että työntekijät käsit-
televät ongelmia ilman että ne huomioidaan. Näin säilytetään illuusio tehokkaasta laadun-
hallinnasta.

Lisäksi laatukustannuksiin liittyvät vastuut ovat usein epäselviä, mutta ne tulee selvästi mai-
nita sopimuksissa. Laatuhäiriöt havaitaan useimmiten vasta tuotantovaiheessa, mutta puut-
teet johtuvat usein toimitusketjun aikaisemmista toiminnoista. Hajottamalla laatukustannus-
ten syyt useisiin osiin, voidaan tunnistaa kustannuslähteet (Sörqvist 2001).



43

4.3.5 Hallintokustannukset

Hallintokustannukset sisältävät kaiken hallinnollisen työn tilaamisesta tilauksen vastaanot-
tamiseen. Hallintokustannuksiin sisältyy materiaalitarpeen laskeminen, materiaalin ja apu-
välineiden tilaaminen sekä toimitusten koordinointi. Hallintokustannukset voidaan jakaa
kahteen osaan: kutsukustannus ja koordinointikustannus, jotka syntyvät työmaalla materiaa-
litoimituksia suunnitellessa. On kahden tyyppisiä materiaalikutsuja: kutsu materiaalitoimit-
tajalle ja kutsu 3PL-urakoitsijalle. Kenen vastuulla nämä kutsut ovat, riippuu logistiikkarat-
kaisusta. Myös koordinointikustannus voidaan siirtää 3PL-urakoitsijalle.

Vaikuttavat kustannustekijät:
Hallinto

Tilaukseen menevä aika
Toimitustenkoordinointiin menevä aika
Työn palkka

4.3.6 Kuljetukset

Kaikki materiaali tulee kuljettaa työmaalle, sillä mitään materiaalia ei valmisteta työmaalla.
Tavallisia kustannustekijöitä kuljetuksille ovat materiaalin paino ja tilavuus sekä kuljetuksen
etäisyys. Kuljetuksen kustannus sisältyy yleensä materiaalihintaan, jos toimittaja vastaa kus-
tannuksesta. Tämän takia kuljetuskustannuksia usein hallinnoidaan materiaalikustannusten
yhteydessä. Kolmannen osapuolen logistiikan toimintatavassa tämä kustannus sisältyy lo-
gistiikkaurakoitsijan laskutukseen. Terminaalipohjaisessa toimintatavassa materiaalitoimit-
tajan vastuulla ovat kuljetukset terminaaliin, ja 3PL-urakoitsija on vastuussa kuljetuksista
työmaalle.

Rakennusprojektien toteuttamiseen tarvitaan suuria määriä materiaalia. Usein tulee noudat-
taa myös tarkkaa hankeaikataulua, mikä tarkoittaa tiettyjä ajankohtia, jolloin materiaalin täy-
tyy olla paikalla. Lisäksi osa materiaaleista on herkkiä, mikä asettaa korkeita vaatimuksia
kuljetuksille.

4.3.7 3PL-palkkio

3PL-palkkio on kustannus, joka syntyy ulkoista logistiikkaurakoitsijaa käytettäessä. Kun
käytetään 3PL-ratkaisua, logistiikan kustannukset monista eri kustannustekijöistä siirtyvät
yhteisesti 3PL-palkkion alle. Miten kustannukset muodostuvat, riippuu suuresti 3PL-ura-
koitsijan liiketoimintamallista.

Kolmannen osapuolen logistiikkakustannukseen vaikuttaa paljon, miten logistiikan koko-
naiskustannukset jakaantuvat. Koska logistiikkaurakoitsija voi ottaa vastuulleen suuren osan
muista kustannustekijöistä, on todennäköistä, että logistiikkakustannus tulee olemaan mer-
kittävän suuruinen. On kuitenkin tärkeää huomioida, että kustannukset eivät ainoastaan ja-
kaudu uudelleen siten, että kustannukset, jotka aiemmin sijaitsivat muiden kohtien alla, siir-
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tyisivät sellaisenaan kolmannen osapuolen palkkion alle. Kolmannen osapuolen logistiikka-
ratkaisulla oletetaan pystyttävän pienentämään nykyisiä kustannuseriä. Kolmas osapuoli
pystyy esimerkiksi saavuttamaan mittakaavaetuja suorittaessaan toistuvasti samoja toimin-
toja, ja sen myötä vähentämään nykyisiä kustannuksia.

4.3.8 Muut

Muihin kustannuksiin lasketaan ne kustannukset, joita ei voida sijoittaa edellä mainittujen
kustannuserien alle. Nämä kustannukset voivat koostua esimerkiksi tietojärjestelmästä, jota
käytetään tilausten ja varastoinnin suunnittelemiseen. Tämä kustannuserä on vaikea arvi-
oida, mutta se ei myöskään aiheuta suuria kustannuksia, sillä nämä ovat yksittäisiä pieniä
kustannuksia.

4.4 Rakennusalan kustannukset

Alla oleva kuva 11 esittää yleisesti esiintyviä tuotantokustannuksia, eli kaikki rakennus-
hankkeen ideoinnista luovutukseen liittyvät kustannukset. Tuotantokustannus on tilaajan
rakennushankkeen kokonaiskustannukset pois lukien arvonlisävero, kun otetaan huomioon
koko rakennusprosessi, eli sisältäen maahankinnan, suunnittelun, kunnallismaksut, vakuu-
det, vakuutukset ja rakentamiskustannukset. (Nordstrand 2009.)

Tuotantokustannus = Rakentamiskustannus + Rakennuttajakustannus

Kuva 11. Tuotantokustannuksen jakaantuminen
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4.4.1 Rakennuttajakustannukset

Rakennuttajakustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka tarvitaan rakentamisen lop-
puunsaattamiseksi. Nämä kustannukset saadaan, kun vähennetään tuotantokustannuksista
rakentamiskustannukset. Kuvassa esitetty kustannusten jakauma noudattaa periaatetta, jonka
mukaan suunnittelu ja maahankinta sisältyvät rakennuttajakustannuksiin. Nämä voitaisiin
myös eritellä erikseen, mutta koska logistiikalla on vain pieni vaikutus näihin kustannuksiin,
on nämä yksinkertaisuuden vuoksi siirretty rakennuttajakustannusten alle. Muita rakennut-
tamiskustannuksia ovat muun muassa rakennuslupakäsittelyt ja projektinjohtokustannukset.
(Nordstrand 2009.)

4.4.2 Rakentamiskustannukset

Rakentamiskustannuksilla tarkoitetaan työmaalla tapahtuvia kustannuksia, ilman arvonli-
säveroa. Näihin kustannuksiin kuuluvat työmaatehtävien kustannukset sekä rakennus- ja tek-
niikkaosien kustannukset.

4.4.2.1 Rakennus- ja tekniikkaosat

Talo-nimikkeistöryhmän ja Haahtela-kehitys Oy:n (2008) mukaan rakennusosa on raken-
nuksen käsitteellisesti itsenäinen aineellinen osa. Rakennusosat koostuvat rakennustuot-
teista. Tekniikkaosa on rakennuksen taloteknilliseen laitejärjestelmään kuuluva käsitteelli-
sesti itsenäinen osa. Tekniikkaosat koostuvat taloteknisistä tuotteista.

Rakentamisen urakat jaetaan yleensä rakennus- ja tekniikkaosien mukaan. Työmaalla työtä
tekevät urakoitsijat ilmoittavat heidän kustannuksensa antamassaan tarjouksessa. Heidän
kustannuksensa koostuvat suurimmaksi osaksi käytetystä materiaalista, käytetystä työvoi-
masta ja urakoitsijan katteesta.

Materiaali - Urakoitsijan suurin yksittäinen kustannus on materiaalikustannukset. Urakoit-
sijat laskevat yleensä tarjouslaskennassaan materiaalitarpeensa käyttämällä yksikköhintoja.
(Nordstrand 2009.) Yksikköhinnat perustuvat siihen, miten paljon materiaalia tietty yksikkö
(yleensä neliömetri) tarvitsee kerrottuna nykyisellä materiaalihinnalla. Toinen tapa arvioida
materiaalikustannuksia on lähettää tarjouspyyntö suoraan toimittajalle, mikä on yleistä esi-
merkiksi ovien ja ikkunoiden (Révai 2012). Larsson ym. (2008) mukaan rakennushankkeen
materiaalikustannukset ovat noin 50 % rakentamiskustannuksista.

Kate - Kate on yleensä prosentuaalinen lisäkustannus, jolla urakoitsija kattaa organisaation
kustannukset. Tähän sisältyvät hallinto, kuten toimistot ja palkanlaskenta, yrityksen toivo-
mat voitot ja riskinarviointi (Nordstrand 2009). Suurissa urakoissa katteen osuus on suun-
nilleen 3-5 % (Hansson ym. 2008).

Palkka - Palkat ovat yleensä aikaperustaisia ja lasketaan yleensä arvioimalla tietyn työvai-
heen vaadittu tuotantoaika aiemman kokemuksen perusteella (Nordstrand 2009). Palkkakus-
tannuksen osuudeksi jää yleensä materiaalin ja katteen vähentämisen jälkeen 46 %.
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Rakennus- ja tekniikkaosien jakautuminen kustannustekijöihin ja niiden osuudet on esitetty
alla olevassa taulukossa 3.

Taulukko 3. Urakoitsijoiden antamien tarjouksien kustannusten jakaantuminen

Kustannustekijä Osuus

Materiaali 50 %
Palkka 46 %
Kate 4 %

4.4.2.2 Työmaatehtävät

Työmaatehtävät sisältävät työmaan yhteiset kustannukset. Näitä ovat työmaapalvelut, työ-
maakalusto ja työmaan johtotehtävät. Työmaapalveluilla tarkoitetaan työmaarakennuksista,
työmaa-alueesta, avustavista rakennustöistä, käyttöaineista ja energiasta, työmaan lämmi-
tyksestä ja kuivauksesta, työmaan puhtaanapidosta ja siivouksesta aiheutuvia kustannuksia.
Työmaatehtäville on yhteistä, että niitä ei voida osoittaa tiettyyn rakennusosaan. Työmaa-
tehtävien kustannukset voivat olla sekä ajasta riippuvaisia, että ajasta riippumattomia.

4.5 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto

Kirjallisuuskatsaus aloitettiin teoriaosuudella toimitusketjun hallinnasta ja logistiikasta. Li-
säksi käytiin läpi aiempaa tutkimusta logistiikkakeskuksista, jotta saadaan yleiskäsitys ai-
heesta. Osiossa esitettiin myös kustannusten syntyminen ja jakautuminen sekä logistiikassa
että rakentamisessa. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös leanin ja logistiikkakeskuksen
välistä yhteyttä, sekä selvitettiin, voidaanko rakennusprosessista poistaa hukkaa logistiikka-
tekniikoilla lean-työkaluilla. Logistiikka on yksi osatekijä rakennushankkeiden onnistumi-
sessa. Toimitusketjun hallinnalla voidaan vähentää hukkaa, parantaa tehokkuutta ja raken-
nusyritykset voivat saavuttaa tällä merkittävää kilpailuetua.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että logistiikkakeskuksilla voidaan vähentää raken-
nustyömaalle kohdistuvaa ruuhkaa, vähentää materiaalivaurioita ja -hävikkiä, käyttää resurs-
seja tehokkaasti ja varmistaa että työvoima ja materiaali kohtaavat oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Kirjallisuuskatsauksen mukaan logistiikka on kuitenkin vielä kehittymätöntä raken-
nusalalla, ja tämänkaltaisen toimintatavan toteuttaminen vie aikaa. Se kuitenkin parantaisi
tehokkuutta ja vähentäisi hukkaa. Haasteena logistiikkakeskusten toteutumisille on tiedon
puute niistä saatavista kustannushyödyistä. Näissä aiemmissa tutkimuksissa ilmenneiden
tarpeiden pohjalta on työn seuraavassa empiirisessä osiossa tarkoitus selventää logistiikka-
keskusten kustannusvaikutuksia tapaustutkimushankkeen avulla.
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5

Tässä kappaleessa käsitellään sitä lähestymistapaa, jota on käytetty työn tiedonkeruuseen
ja käsittelyyn. Tässä luvussa kuvataan, minkä tyyppisiä tutkimus- ja tiedonkeruumenetelmiä
on käytetty työssä. Lisäksi keskustellaan käytetyn menetelmän pätevyydestä ja luotettavuu-
desta.

5.1 Tapaustutkimus

Työn tarkoitukseen ja tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi suoritettiin tapaustutkimus logis-
tiikkakeskuksen käyttämisestä. Jos tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksiin

in (2003) mukaan suositeltu tutkimusme-
netelmä. Tapaustutkimusta pidetään myös erityisen hyödyllisinä monimutkaisten tapahtu-
mien analysoinnissa ja ymmärtämisessä. Työn tarkoituksena on arvioida kriittisesti, voi-
daanko logistiikkakeskuksen käyttämisellä luoda parantunut tilanne, jossa lisäarvoa tuottava
toiminta kasvaa ja hankkeen kokonaiskustannukset laskevat. Siksi tapaustutkimus on sopiva
menetelmä tähän työhön, koska tapaustutkimuksen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa teo-
rioita (Yin 2003). Lisäksi Yin (2003) kuvaa, että tapaustutkimus pyrkii tekemään tutkimuk-
sesta uskottavamman, mutta äärimmäisten tapausten tutkiminen on vaikeampaa.

Tapaustutkimuksen yksi heikkous on sen tulosten yleistäminen. Miten yhtä tapausta voidaan
soveltaa muihin vastaaviin tapauksiin ja tehdä siitä luotettavia johtopäätöksiä? Siksi on tär-
keää käydä keskustelua tuloksen yleistyvyydestä. Tapaustutkimukset ovat hyödyllisiä, jos
tuloksia voidaan soveltaa tai yleistää muualla kuin vain viiteobjektissa. Tapaustutkimus voi
kuitenkin parantaa ymmärrystä ja antaa ja ohjausta muissa vastaavissa tapauksissa (Kvale
2006). Syvempi keskustelu yleistävyydestä tehdään myöhemmin työssä, kun tapaustutkimus
on suoritettu ja tulokset saatu.

Tapaustutkimusta tullaan soveltamaan tässä työssä logistiikkakeskuksen kustannuksia arvi-
oitaessa. Työssä lasketaan teoreettisen logistiikkakeskuksen kustannus tapaustutkimushank-
keelle. Samalle hankkeelle voidaan laskea logistiikkakeskuksen mahdollistamat kustannus-
säästöt, jonka myötä saadaan kokonaiskustannusvaikutus kyseiselle kohteelle. Kyseessä
oleva rakennushanke on 7-kerroksinen toimistorakennus Helsingin keskustan välittömässä
läheisyydessä. Hanke valmistui ja otettiin käyttöön keväällä 2019. Hankkeen laajuus on
39 000 brm2 ja arvonlisäveroton tuotantokustannus oli 93

Tässä työssä on tarkoitus laskea, millaiset kustannussäästöt voitaisiin saavuttaa tämän ko-
koisessa hankkeessa logistiikkakeskusta käyttämällä, sekä millainen kustannusvaikutus lo-
gistiikkakeskuksella olisi hankkeelle. Näiden kahden yhteisvaikutuksella saadaan logistiik-
kakeskuksen kokonaisvaikutus hankkeelle.

5.2 Tiedonkeruumenetelmät

Työn menetelmänä on tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa on hyödynnetty sekä kvantita-
tiivista että kvalitatiivista tiedonkeruuta. Nämä kaksi tiedonkeruutapaa voidaan kuvata kah-
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deksi menetelmäryhmäksi, joilla on yhteisiä piirteitä. Kvantitatiivisella tiedonkeruumenetel-
mällä on usein kvalitatiivisia elementtejä ja päinvastoin. On myös hyödyllistä yhdistää nämä
kaksi menetelmää samassa tutkimuksessa paremman kokonaisnäkymän ja ymmärryksen
saamiseksi. Tutkimusongelma ja tutkimuksessa tehdyt valinnat, määrittelevät näiden kahden
tiedonkeruumenetelmien soveltamisen.

Kvantitatiiviset tiedonkeruut perustuvat siihen, että kaikki mitä tutkitaan, pitäisi olla mitat-
tavissa ja esitettävissä numeerisesti (Andersen 1994). Tulokset voidaan niputtaa lukumää-
riksi, eivätkä tutkittavat aiheet vaadi ainutlaatuista analyysiä kuten kvalitatiivisessa tutki-
muksessa. Kvalitatiivisen tiedonkeruun näkökulma on, että kukin ilmiö on ainutlaatuinen ja
se havaitaan aiheena, joten sitä ei voida mitata. Aineiston analysointi vaikeutuu, kun jokai-
nen tutkimuskohde on antanut uniikin kuvan tutkimusongelmasta, johon liittyvät myös tut-
kijan omat tulkinnat. Tutkimustulokset esitetään kirjallisesti kuvausten kanssa.

Suurin osa tiedonkeruusta tässä työssä on kvantitatiivista. Työssä laaditaan kokonaiskustan-
nusmalli logistiikkakeskuksen käytölle ja se tulee olemaan kvantitatiivinen. Analyysi tulee
tapahtumaan kerätyn tiedon kautta ja tulokset tulevat olemaan pääosin numeerisia. Kvalita-
tiivista tiedonkeruuta tullaan työssä tekemään kvantitatiivisten täydennykseksi. Nämä tutki-
mukset ovat kvalitatiivisesti suuntautuneita haastatteluja. Haastattelujen muoto oli luonteel-
taan kuin normaali keskustelu. Haastatteluille oli ominaista joustavuus; asetettu rakenne
muuttui haastattelun aikana haastateltavan henkilön mukaan sekä miten haastattelu kehittyi.

Kerätty tieto voidaan DePoy ja Gitlin (1994) mukaan jakaa ensisijaiseen ja toissijaiseen tie-
toon. Ensisijaista tietoa tutkija tuottaa itse analysoimalla empiirisiä tietojaan. Toissijaista
tietoa tutkija tuottaa muun muassa tieteellisten artikkelien ja kirjallisuuden kautta. Toissijai-
sen tiedon etu on se, että aikaa säästyy ja tutkijoiden tuottamat tiedot ovat usein korkealaa-
tuisia. Saattaa kuitenkin olla haasteellista löytää, mitkä toissijaiset tiedot ovat merkitykselli-
siä tutkimuskysymysten kannalta (Bryman ym. 2005).

Tämä tutkimus perustuu ensi- ja toissijaisen tiedon yhdistelmään. Toissijaista tietoa on ke-
rätty kirjojen, artikkeleiden ja aiempien opinnäytetöiden kautta. Ensisijaista tietoa on kerätty
työpäälliköiden ja urakoitsijoiden haastatteluista, yrityksen sisäisistä järjestelmistä ja hank-
keiden toteutuneista kustannustiedoista.

Empiirisen tiedon keräämisessä on erityyppisiä lähestymistapoja. Tässä kuvataan lähesty-
mistapoja, joita on käytetty tässä tutkimuksessa.

5.2.1 Haastattelut

Työtä varten haastateltiin toimeksiantoyrityksen työmaapäälliköitä, tapaustutkimushank-
keen logistiikkaurakoitsijaa ja kahta sisävalmistusvaiheen urakoitsijaa. Ensin tarkasteltiin
aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Tarkoituksena oli selvittää, mitä jo tiedetään ja mikä on
alan yleinen tietämys. Millaisia tutkimuksia on tehty, millaisia menetelmiä niissä käytettiin
ja mitä ehdotuksia niissä oli tuleville tutkimuksille.

Haastattelut pyrittiin pitämään kasvotusten. Kaksi haastattelua pidettiin puhelinhaastatte-
luna. Haastattelukysymykset pyrittiin pitämään avoimina. Tavoitteena oli saada niin paljon
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tietoa kuin mahdollista ja myös haastateltavan näkökulmaa aiheesta. Haastattelujen pääai-
heet olivat peräisin kirjallisuuskatsauksesta, ja haastattelukysymyksillä pyrittiin löytämään
vastaukset tutkimuskysymyksiin Sekä täydentämään tutkimuksen tarkoitusta ja tavoitteita.
Haastatteluilla haettiin vastauksia muun muassa siihen, milloin, missä ja miten logistiikka-
keskusta tulisi käyttää sekä mitkä logistiikkakeskuksen haasteet ja vaatimukset ovat.

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja niistä kirjoitettiin muistiinpanot. Haastattelun jälkeen
verrattiin empiirisiä löydöksiä teoreettiseen tietoon. Tämä vertailu toi esiin teorian puutteel-
liset kohdat. Tämän myötä haettiin ja lisättiin uutta teoriaa, joka täytti kirjallisuuskatsauksen
puutteet. Haastatteluista neljä kappaletta liittyi tapaustutkimukseen. Yksi haastateltavista
työpäälliköistä oli tapaustutkimuksen työpäällikkö, ja myös kaikki haastateltavat urakoitsijat
olivat toimineet tapaushankkeessa. Alla oleva taulukko 4 erittelee tehdyt haastattelut ja haas-
tatettavien tittelit. Haastatelluissa käytetyt haastattelukysymysrungot löytyvät liitteestä 1.

Taulukko 4. Taulukko haastateltavista

Haastattelu Titteli
1 Päätoteuttajan työpäällikkö
2 Päätoteuttajan työpäällikkö
3 Logistiikkaurakoitsijan logistiikkakoordinaattori
4 Urakoitsija 1: Sopimusasioista vastaava
5 Urakoitsija 2: Tarjouslaskija

5.2.2 Muu tiedonkeruu

Edellä kuvatun tiedonkeruun lisäksi on kerätty asiakirjoja, jotta saadaan asianmukainen
tausta tutkimukselle. Asiakirjat on kerätty toimeksiantoyrityksen sisäisistä järjestelmistä. Ne
sisältävät toteutuneita kustannuksia, sopimuksia, ohjeita, raportteja ja hankinta-asiakirjoja.

5.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

Kun tutkimus on tehty, tulisi arvioida, kuinka luotettava ja tarkoituksenmukainen se on tut-
kimusongelmaan. Näissä yhteyksissä keskustellaan käsitteistä kelpoisuus ja luotettavuus. Li-
säksi on tärkeää pystyä hyödyntämään tuloksia useammassa kohteessa, kuin vain tutkimus-
kohteessa. Silloin keskustellaan tutkimuksen yleistettävyydestä.

Validiteetti on mitta siitä, kuinka pätevä tutkimus on tutkimusongelmaan ja reliabiliteetti
osoittaa, kuinka luotettavat saadut mittatulokset ovat. Tutkimuksella voi olla hyvä validi-
teetti, mutta huono reliabiliteetti mittaustuloksille. Kun taas mittaustuloksilla voi olla hyvä
reliabiliteetti, mutta niiden validiteetti on heikko. Tutkimuksen uskottavuuden edellytys on
ennen kaikkea se, että validiteetti on korkea, mutta myös se, että sillä on hyvä reliabiliteetti.
On helppo ymmärtää, miksi tutkimuksen validiteetti tulisi olla korkea. Jos mitataan jotain
muuta kuin mitä halutaan mitata, tulos muuttuu merkityksettömäksi, eikä silloin ole väliä
kuinka hyvä luotettavuus on. Jos validiteetti on hyvä, se tarkoittaa, että saadaan samankal-
taisia tuloksia samoilla mittausmenetelmillä myöhemmässä ajankohdassa. Tämä tarkoittaa,
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että tutkimusta pystytään yleistämään. Sen takia on tärkeä käydä keskustelua tulosten yleis-
tämisestä. (Andersen 1997). Tapaustutkimukset ovat mielenkiintoisia, kun tulosta voidaan
soveltaa tai yleistää muualla kuin vain tutkimuskohteessa. (Kvale 2006).

Tässä työssä on käytetty vain yhtä tapaustutkimuskohdetta. Tutkimuksen luotettavuuden pa-
rantamiseksi tulisi tehdä logistiikkakeskuksen kustannusvaikutuslaskelmat useammalle eri
kokoiselle tapaustutkimushankkeelle. Näin saataisiin parempi ja luotettavampi käsitys, mi-
ten hankkeen koko vaikuttaa logistiikkakeskuksen kustannuksen osuuteen hankkeesta.
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6.1 Ammattilaisten näkemykset logistiikkakeskuksen vaikutuk-
sista

Haastattelujen tulokset tukivat teoriassa esitettyä logistiikkakeskuksen päätavoitetta, jonka
mukaan logistiikkakeskuksen tarkoitus on luoda olosuhteet tehokkaammalle työnteolle sekä
vähentää rakennusalalla tapahtuvaa hukkaa. Hukan poistamiseksi tarvitaan ennaltaehkäise-
vää työtä, ja haastatteluiden mukaan tämä työ voisi tapahtua logistiikkakeskuksessa, jossa
yhdistettäisiin työmaalle tulevia toimituksia. Toimitusten yhdistely ja toimittaminen oikeaan
aikaan vähentää materiaalien varastointia työmaalla.

Logistiikkakeskus luo tilaajalle lisäarvoa toiminoillaan, osittain koordinoimalla logistiikkaa,
parantamalla materiaalinkäsittelyä yhdistämällä toimituksia ja mahdollistamalla lyhytaikai-
nen varastointi. Tämä vastaa hyvin myös yhtä leanin periaatetta, jonka mukaan on tärkeää
löytää prosessin osat, jotka luovat lisäarvoa asiakkaalle. Logistiikkakeskusta käytettäessä
syntyy kuitenkin uusia kustannuksia verratessa hankkeeseen, jossa ei käytetä logistiikkakes-
kusta. Toinen leanin periaatteista, jonka mukaan tarpeettomat prosessit tulisi eliminoida,
voidaan tällöin kyseenalaista. Tämä johtuu siitä, että kun käytetään logistiikkakeskusta ma-
teriaalinkäsittelyyn, lisätään uusi vaihe toimitusketjuun sen sijaan, että toimitettaisiin suo-
raan työmaalle.

Haastateltavat henkilöt luottivat kuitenkin siihen, että hallitsemalla materiaalia keskitetysti
logistiikkakeskuksesta tulevat hävikkikustannukset vähenemään, koska silloin vähemmän
materiaalia tuhoutuu ennen käyttöä. On myös tärkeää minimoida materiaalien varastoinnista
aiheutuvat kustannukset, ja tähän logistiikkakeskus vastaa siirtämällä varastointi työmaalta
yhteiseen varastoon ja toimittamalla sieltä työmaalle JIT-periaatteen mukaisesti.

Jos päivän työskentelyyn tarvittavaa materiaalia on jo oikeassa paikassa, kun työntekijä
aloittaa työnsä, säästetään paljon aikaa, kun sitä ei kulu materiaalien odottamiseen, etsimi-
seen tai hakemiseen. Välttämällä hukka-aikaa aikaa voivat työntekijät omistautua enemmän
lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. On tarpeellista luoda rakennusalalle edellytykset lisäarvoa
tuottavien toimintojen suorittamiselle, sillä Josephsonin ja Saukkoriiden tutkimus vuodelta
2005 osoitti, että hukka alalla on suurta.

Urakoitsijat, joita haastateltiin, olivat tapaustutkimushankkeen urakoitsijoita. Heillä ei ollut
juurikaan kokemusta logistiikkakeskuksen käytöstä. Heidän näkemyksensä logistiikkakes-
kuksesta oli, että se lisää urakan kustannuksia, mutta että se voi olla loppupelissä kannatta-
vaa. Näkemys perustui siihen, että urakoitsijoille oli hieman epäselvää logistiikkakeskuksen
toimintaperiaate, esimerkiksi kuka maksaa mitkäkin kuljetukset. Urakoitsijoiden mielestä
myös logistiikkaurakoitsijan logistiikkatyövoima on merkittävästi kalliimpaa kuin urakoit-
sijan oma vuokratyövoima. Yksi urakoitsija myös kertoi, että vaikka tavoitteena olisi kaiken
materiaalin oleminen oikeilla paikoilla oikeaan aikaan, logistiikkaurakoitsijan työntekijöitä
pitää kuitenkin ohjata, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. Tämä voidaan kuitenkin ratkaista
paremmalla suunnittelulla, johon myös urakoitsija osallistuisi. Koska urakoitsijat näkevät
vain logistiikkakeskuksen lisäkustannukset, eivätkä halua nähdä myöskään mahdollisia saa-
vutettavia hyötyjä, saattavat heidän näkemyksensäkin olla asenteellisia.
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Logistiikkakeskus tarkoittaa, että suunnitteluvaiheesta tulee entistä tärkeämpi ja että enem-
män työtä on tehtävä varhaisessa vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa on osittain määritettävä,
mitkä osat sisällytetään logistiikkaurakoitsijalle ja logistiikkakeskukseen, ja mitä se tarkoit-
taa urakoitsijoille heidän työssään. Jos logistiikkakeskusta käytetään, se voi tarkoittaa, että
urakoitsija joutuu alentamaan kustannuksia tarjouksessaan tai jakamaan kustannuksia.

Kuten aiemmin mainittiin, tuli urakoitsijoiden haastatteluissa esiin, että logistiikkakeskuk-
sen käyttö saattaa loppupeleissä olla kannattavaa, mutta hyödyt ovat vielä hieman epäselvät.
Useimmilla urakoitsijoilla ei vielä ole kokemusta tai tuloksia tällaisen logistiikkaratkaisun
käytöstä. Vasta kun hankkeet, joissa on käytetty logistiikkakeskusta alkavat valmistua, syn-
tyy selkeämpi kuva siitä, kuinka logistiikkakeskus on helpottanut työtä ja vaikuttanut kus-
tannuksiin. Osan urakoitsijoiden mielestä työt sujuisivat sujuvammin logistiikkakeskuksella,
mikä parantaisi tuottavuutta. Ongelmana on kuitenkin, että syy työn sujuvuuden paranemi-
seen ei ole ilmeinen, koska kokemusperäiset tapaukset logistiikkakeskuksen käytöstä kui-
tenkin yhä puuttuvat.

Haastatteluissa urakoitsijoiden kanssa muodostui käsitys, että joillakin urakoitsijoilla saattaa
olla myös ymmärryksen puutetta, miten rakennustyötä voidaan tehostaa muuttamalla pro-
sesseja. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tahtoa tehokkaammalle työmaalle ei olisi. Par-
haina menetelminä pidetään yleisiä, turvallisia, hyväksi havaittuja ja tavanomaisia tapoja,
joista on paljon tietoa, mikä ei sinänsä ole outoa. Työpäivän aikana työmaalla menee paljon
aikaa paikan päällä syntyneiden ongelmien ratkaisemiseen, joissa työnjohtajat ovat erittäin
päteviä, koska tämä kuuluu työmaan arkipäivään. Näiden menetelmien aiheuttamista piilo-
kustannuksista ei ole ymmärrystä, eli työntekijät eivät näe mikä lopulta maksaa rahaa. Nämä
ymmärryksen ja tiedon puutteet sopivat yhteen myös työssä käsitellyn teorian kanssa (ks.
esimerkiksi luku 2.5).

6.2 Tarkasteltava hanke ja logistiikkaratkaisu

Tapaustutkimushankkeessa päädyttiin käyttämään logistiikkakeskusta, koska muutamat toi-
mitukset saapuivat suurissa erissä. Toimittajalla ei ollut mahdollisuutta varastoida materiaa-
lia eikä työmaalla ollut tilaa ottaa sitä vastaan, jolloin hankittiin logistiikkakeskus materiaa-
lin välivarastoimiseksi. Hankkeessa annettiin myös muille urakoitsijoille mahdollisuus käyt-
tää logistiikkakeskusta välivarastona, mutta vain kolme urakoitsijaa hyödynsi tätä mahdol-
lisuutta. Logistiikkakeskuksella ei ollut hankkeessa muita toimintoja kuin ainoastaan väli-
varastointi. Eli keskuksessa ei ollut lisäarvoa tuottavia toimintoja, kuten esimerkiksi toimi-
tusten yhdistämistä.

Hankkeessa käytettiin logistiikkaurakoitsijaa. Logistiikkaurakoitsijalla oli käytössään logis-
tiikanohjausjärjestelmä. Logistiikanohjausjärjestelmällä logistiikkaurakoitsija hyväksyi
muiden urakoitsijoiden materiaalitoimitukset. Urakoitsijoiden tuli ilmoittaa kaikki tulevat
materiaalitoimitukset logistiikanohjausjärjestelmään, eli he tekivät purkuvarauksen järjes-
telmään. Oli urakoitsijoiden vastuulla, että kuormat oli oikein merkitty järjestelmään. Pur-
kuvaraukseen tuli merkitä materiaalin määrä, pakkauskoko, paino ja loppusijoituskohde työ-
maalla. Lisäksi urakoitsija ilmoitti kuorman vastaanottajan yhteystiedot, jos he tarvitsivat
koneellista purkuapua ja jos urakoitsija tarvitsi koneellista siirtoapua asennuspaikalle. Oli
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myös sovittu, että varaukset tuli tehdä viimeistään kolme työvuorokautta ennen toimituksen
saapumista työmaalle. Erityisiä vastaanottojärjestelyjä tai -suunnitelmia vaativien, sekä hi-
taasti purettavien toimitusten osalta oli materiaalitoimitusten varaus tehtävä viimeistään
viikkoa ennen toimitusta.

Koska hankkeen logistiikkakeskus ei ollut urakoitsijoiden laajassa käytössä, lasketaan hank-
keelle teoreettisen logistiikkakeskuksen kustannusvaikutus. Tämä teoreettinen logistiikka-
keskus olisi toiminnaltaan seuraavanlainen: urakoitsijat toimittavat materiaalinsa terminaa-
liin ja terminaalissa toimitukset jaetaan pienempiin eriin ja yhdistetään toisten toimitusten
kanssa toimitettavaksi samalla kuljetuksella työmaalle. Logistiikkaurakoitsija hallinnoi lo-
gistiikkakeskuksen toimintaa ja koordinoi kuljetuksia työmaalle, niin että terminaalista toi-
mitetaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan materiaalia. Työmaalla oleva logistiikkaryhmä
ottaa vastaan toimitukset, purkaa ne ja vie materiaalit suoraan niiden lopullisille ja oikeille
työpisteille. Näiden toimintojen lisäksi voisi terminaalissa olla pienimuotoista esivalmis-
tusta. Tämä esivalmistaminen voisi esimerkiksi olla listojen tai muiden materiaalien leikkaa-
mista määrämittaan. Tämä järjestely vaatisi noin kaksi kokoaikaista työntekijää terminaa-
lissa ja noin kuusi työntekijää työmaalla logistiikkakeskuksen käytön ajaksi.

6.2.1 Logistiikkakeskuksen kustannus hankkeessa

Logistiikkakeskuksen käyttämisen kustannus koostuu kolmesta osasta. Nämä osat ovat lo-
gistiikkakeskuksen toimintojen kustannus, kustannus työmaalle toimituksesta ja työmaalla
tapahtuvien toimintojen kustannus.

Logistiikkakeskuksen toimintojen kustannukset syntyvät logistiikkakeskuksen vaatimista
toiminnoista. Nämä toiminnot ovat materiaalin varastointi, vastaanotto, tarkastus, rekiste-
röinti, käsittely, suunnittelu ja keräys. Kustannukset, jotka liittyvät näihin toimintoihin ovat
varastotilan vuokra, käsittelytyö, käsittelylaitteet, tarkastustyö ja hallinnollinen työ. Logis-
tiikkakeskusta tarvitaan hankkeessa yleensä sisävalmistusvaiheen alusta hankkeen valmis-
tumiseen saakka. Tämä johtuu siitä, että runkovaiheessa toimitetaan suuria runko-osia täs-
mätoimituksina, eikä logistiikkakeskus luo lisäarvoa näille toimituksille. Työn tapaustutki-
mushankkeessa tämä tarkoittaisi sitä, että logistiikkakeskusta tarvittaisiin yhteensä 14 kuu-
kautta. Tapaustutkimushankkeen logistiikkaurakoitsijaa haastattelemalla ja hankkeessa saa-
tujen logistiikkapalveluiden tarjouksia vertailemalla pystyttiin arvioimaan logistiikkakes-
kuksen tarpeita ja niiden kustannuksia. Tämän kokoisen hankkeen logistiikkakeskus vaatisi
noin 1000 1500 m2 kokoisen tilan, jonka neliövuokra olisi noin 25 30 totilan
kustannus olisi näiden tekijöiden perusteella 350,000 630
logistiikkakeskukseen 2 4 ja heidän palkkansa . Tämä hinta sisäl-
tää kaikki lainmukaiset palkansivukulut.  Kun työntekijöitä tarvittaisiin 2240 h/hlö (14 kk),
olisi logistiikkakeskuksen työntekijöiden kustannus 171,280 482,560  Logistiikkakeskuk-
sessa tarvittavien käsittelylaitteiden hinnaksi on arvioitu 100  kk ajalta
(2240 h) olisi tämän perust . Nämä käsittelylaitteet ovat esimerkiksi trukkeja
ja kurottajia materiaalien siirtoihin. Arvioitu kustannus sisältää myös laitteen kuljettajan.

Työmaan toimitukset koostuvat lastaus-, kutsu- ja kuljetustoiminnoista. Näiden toimintojen
kustannuksia ovat hallinnollinen työ, käsittelytyö, kuorma-auto ja kuorma-auton kuljettaja.
Työmaan toimitusten kustannukseksi on haastattelujen ja selvitysten perusteella arvioitu
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140,000  kk), kuljetuk-
sia päivässä olisi 5

Työmaalla tapahtuvia toimintoja ovat vastaanotto, rekisteröinti ja käsittely. Näiden toimin-
tojen kustannuksia ovat tarkastustyö, hallinnollinen työ, käsittelytyö ja käsittelylaitteet.
Haastattelujen perusteella työmaalla tarvittaisiin 6-8 työntekijää käsittelemään näitä tehtäviä
ja heidän palkkansa lakisääteiset sivukulut. Lisäksi
tarvittaisiin yksi logistiikkajärjestelmän käytön osaava työnjohtaja koko logistiikkakeskuk-
sen käytön ajaksi. Työnjohtajan hinta on 50 . Työntekijöiden ja työnjohtajan yhteiskus-
tannus on 595,840  14 kuukauden käytön ajan. Käsittelylaitteita, joita tarvitaan
työmaalla, on esimerkiksi kurottaja materiaalien pystynostoihin ja sen kustannus on arvioitu
tarjousten perusteella 100  Näitä käsittelylaitteita tarvitaan työ-
maalla myös ilman logistiikkakeskuksen käyttöä. Mutta kun käytetään logistiikkakeskusta
ja sitä ylläpitävää logistiikkaurakoitsijaa, tämä kustannus näkyy logistiikkaurakoitsijan kus-
tannuksena. Alla olevassa taulukossa 5 on esitetty, miten logistiikkakeskuksen käyttämisen
kustannukset ja niiden osuudet jakaantuvat hankkeen tuotantokustannuksessa.

Taulukko 5. Logistiikkakeskuksen käyttämisen kustannus

Kun lasketaan yhteen näiden kolmen osan kustannukset, saadaan teoreettisen logistiikkakes-
kuksen käyttämisen kustannus hankkeelle. Tämä olisi noin 1,8 3,0 % hankkeen tuotanto-
kustannuksesta.

Tapaustutkimusten yksi ongelma on niiden validiteetti ja yleistettävyys muihin kohteisiin.
Jotta tapaustutkimuksesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä, tulisi sen pystyä edustamaan
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ja soveltumaan myös muihin tapauksiin. Tässä laskettu logistiikkakeskuksen käyttämisen
kustannus on suhteutettu, ja se perustuu 93 kohteeseen. Jos kohteen suuruus poik-
keaa tästä, saattaa logistiikkakeskuksen käyttämisen kustannus olla eri suuruusluokkaa. Esi-
merkiksi paljon pienemmässä hankkeessa saattaa käyttämisen kustannus olla prosentuaali-
sesti eri suuruusluokkaa. Kun hanke on pienempi, ovat logistiikkakeskuksen kiinteät kustan-
nukset suuremmat suhteessa tuotantokustannukseen. Toinen asia, joka vaikuttaa tapaustut-
kimuksen yleistettävyyteen, on logistiikkakeskuksessa tapahtuvat toiminnot. Tässä tutki-
muksessa esitetty kustannus perustuu siihen periaatteeseen, että tilaaja järjestää ja huolehtii
logistiikkakeskuksesta ja sen kustannuksesta. Eli toimittajat toimittavat materiaalit logistiik-
kakeskukseen ja tilaajan toimesta kaikki materiaali tulee olemaan oikeassa paikassa oikeaan
aikaan. Näin työntekijöillä on tarvitsemansa päivän materiaalit valmiiksi asennuskohteessa,
ja he pääsevät suoraan tekemään lisäarvoa tuottavaa työtä. Logistiikkakeskus voi olla toi-
minnoiltaan paljon laajempi tai suppeampi. Jos logistiikkakeskuksessa on esimerkiksi enem-
män toimintoja, kuten suurempi määrä esivalmistusta, korottaa tämä logistiikkakeskuksen
kustannuksia. Laajempi esivalmistus vaatii enemmän työntekijöitä, enemmän työkaluja ja
koneita ja tämän myötä myös enemmän tilaa. Toiminnoiltaan suppeampi logistiikkakeskus
taas laskee sen kustannuksia.

6.2.2 Logistiikkakeskuksen kustannus eri kokoisissa hankkeissa

Hankkeen koko vaikuttaa logistiikkakeskuksen kustannuksen osuuteen. Mitä pienempi
hanke, sitä suuremmat ovat logistiikkakeskuksen kiinteiden kustannusten osuudet hank-
keesta. Tämä tarkoittaa käytännössä työntekijöiden palkkoja. Jos on pienempi hanke, myös
tarvittava varastointipinta-ala on pienempi, ja tarvitaan vähemmän kuljetuksia työmaalle.
Edellisessä luvussa esitetyt logistiikkakeskuksen kustannusten osuudet ovat suhteutettu noin
93  uudisrakennukseen.

Alla olevassa taulukossa 6 on esitetty logistiikkakeskuksen toimintojen kustannusten osuu-
det 15, 30 ja 60 M  Näiden hankkeiden kustannukset ovat laskettu samalla ta-
valla kuin aiemmassa esimerkissä. Yhtä paljon käsittelylaitteita ja yhtä monta työntekijää on
tarvittu sekä logistiikkakeskuksessa että työmaalla kaikissa hankkeissa. Tarvittava varasto-
tila on kuitenkin muutama sata neliötä pienempi pienemmissä hankkeissa. Myös logistiik-
kakeskuksen tarpeen kesto pienenee hankkeen pienentyessä. Kun kyseessä oli 90 ke,
laskettiin että logistiikkakeskusta tarvittiin sisävalmistusvaiheen ajan, mikä tarkoitti 14 kuu-
kautta.
4,5, 7 ja 11 kuukautta. Kun logistiikkakeskuksen tarpeen kesto lyhenee, se vaikuttaa suoraan
varastotilan, palkkojen ja käsittelylaitteiden kustannuksiin. Myös kuljetuspäivien tarve vä-
henee, mikä vaikuttaa kuljetuskustannuksiin.
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Taulukko 6. Logistiikkakeskuksen käyttämisen kustannus eri kokoisissa hankkeissa

6.2.3 Hankkeen kustannusrakenne

Tapaustutkimushankkeen toteutuneet kustannukset olivat 93 M ilman arvonlisäveroa.
Hankkeen toteutunutta kustannusseurantaa analysoimalla on selvitetty, miten kustannukset
ovat jakautuneet käyttämällä luvussa 4.3 esitettyä kustannusten jakomallia. Toteutuneista
kustannuksista oli rakennuttajakustannuksia 16 % ja näin ollen rakentamiskustannukset oli-
vat 84 % tuotantokustannuksesta. Rakennuttajakustannuksiin on laskennassa sisällytetty
hankkeen hallinnosta, rakennuttamisesta, suunnittelusta, rakentamisen yleisjohdosta, kiin-
teistötehtävistä ja varauksista syntyvät kustannukset. Rakentamiskustannuksiin sisältyvät
työmaatehtävistä ja rakennus- ja tekniikkaosista syntyvät kustannukset. Työmaatehtävien
laskettu osuus tuotantokustannuksesta on 13 %. Työmaatehtäviin on sisällytetty taloteknii-
kan paikallisvalvonta, työmaan johtotehtävät, työmaarakennukset, avustavat rakennustyöt,
energia, työmaan lämmitys ja kuivaus, työmaan puhtaanapito ja siivous sekä työmaakalusto.
Kuten luvussa 4.3.2 mainittiin, on materiaalikustannusten suuruus noin 50 %, palkkakustan-
nusten osuus on 46 % ja urakoitsijan kate on 4 % rakennus- ja tekniikkaosista. Alla olevassa
taulukossa 7 nähdään tuotantokustannuksen jakaantuminen ja osien osuudet tuotantokustan-
nuksesta.
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Taulukko 7. Logistiikkakeskuksen vaikutus työmaatehtäviin ja palkkakustannukseen

Koska kaikki materiaali ei kulje logistiikkakeskuksen kautta, tulee työmaan tehostuessa ot-
taa huomioon vain ne kustannukset, joihin logistiikkakeskus vaikuttaa. Logistiikkakeskuk-
sen kautta reititetään vakiotuotteita sisävalmistusvaiheen alusta hankkeen valmistumiseen
saakka. Logistiikkakeskuksella pystytään vaikuttamaan rakennus- ja tekniikkaosiin, jotka
toimitetaan työmaalle logistiikkakeskuksen kautta. Rakennus- ja tekniikkaosissa logistiik-
kakeskus vaikuttaa materiaali- ja palkkakustannuksiin. Materiaalikustannuksiin logistiikka-
keskus vaikuttaa vähentyneellä hävikillä ja palkkakustannuksiin työajan tehostumisella.

Logistiikkakeskuksen kautta on työssä arvioitu toimitettavan suurin osa rakennusosien tila-
osista, eli tilan jako-osat, tilapinnat ja tilavarusteet. Rakennusosista alueosat, talo-osat ja ve-
sikatot kannattaa toimittaa suoraan työmaalle. Tekniikkaosista muun muassa elementtihuo-
neet ja hissit toimitetaan suoraan työmaalle, joten näihin kustannuksiin logistiikkakeskus ei
vaikuta. Kaikki muut tekniikkaosat toimitetaan logistiikkakeskuksen kautta. Tarkempi erit-
tely toimituksista, jotka reititetään logistiikkakeskuksen kautta, löytyy liitteestä 2. Alla ole-
vassa kuvassa 12 on merkitty vihreällä värille ne kustannukset, joihin logistiikkakeskus pys-
tyy vaikuttamaan.
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Kuva 12. Hankkeen tuotantokustannus jaettuna kustannuseriin ja vihreällä on merkitty ne
kustannukset, joihin logistiikkakeskus pystyy vaikuttamaan.

6.3 Arvio kustannussäästöistä

Yksi tämän työn tavoitteista on saada arvio kustannussäästöistä logistiikkakeskusta käytet-
täessä. Tämän osan tarkoituksena on antaa arvio mitattavissa olevista kustannuseduista työ-
maalla, jossa käytetään kolmannen osapuolen logistiikkaurakoitsijaa. Käyttämällä edelli-
sessä kappaleessa esitettyä kustannusten jakoa, on mahdollista saada yhteenlasketun pro-
senttimäärän kautta selvitys siitä, mitä logistiikkakeskus saa maksaa, jotta käyttö olisi kan-
nattavaa.

Melko yksinkertaiselta ja itsestään selvältä kysymykseltä voi vaikuttaa, miten rahaa käytän-
nössä säästyy rakennusprosessin tehostuessa. Tämä ei ole monimutkainen asia, mutta vaatii
ajatustyötä. Haastattelujen ja käytyjen keskustelujen pohjalta saatiin päävastaus, jota voi-
daan soveltaa tässä työssä. Suurin säästö on käytännössä yksittäisten vaiheiden keston lyhe-
neminen. Jos ei-lisäarvoa tuottavia toimintoja eliminoidaan, saadaan yksittäinen vaihe lyhe-
nemään sillä ajalla, joka aiemmin käytettiin näihin ei-lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. Edel-
lytys tälle on, että työntekijöille löytyy lisäarvoa tuottavia tehtäviä, joita tehdä. Rakennus-
vaiheen lyhentyminen johtaa resurssien vapautumiseen ja sen myötä erilaisiin kustannus-
säästöihin, jotka liittyvät työvoimaan, suunnitteluun, nosturien vuokrauksen, koneiden vuok-
raan jne.

Pidemmällä aikavälillä työn tehostuminen johtaisi koko rakennushankkeen rakennusajan ly-
henemiseen. Jotta rakennusajan lyheneminen olisi käytännössä mahdollista, tulisi tehostu-
minen ottaa huomioon rakennushankkeen aikataulusuunnittelussa. Hankkeen aikataulua pi-
tää suunnitteluvaiheessa osata lyhentää ja optimoida arvioitujen ajallisten säästöjen mukaan.
Rakennusmateriaalien toimitukset ja työmaalla tapahtuva sisään kantaminen voi myös ta-
pahtua säännöllisen työajan jälkeen, jolloin ne eivät häiritse tuotantoa. Näin päästään samalla
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hyödyntämään suurempaa osaa vuorokaudesta rakentamiseen. Jos rakennushankkeen raken-
nusaikaa saadaan lyhennettyä, saataisiin kustannussäästöä myös aikasidonnaisista työmaa-
tehtävistä. Tapaustutkimushankkeen työmaatehtävistä aikasidonnaisia kustannuksia on 60
% ja ei-aikasidonnaisia kustannuksia 40 %. Kustannussäästö rakennusajan lyhenemisellä ei
tietenkään ole niin yksinkertaista käytännössä, koska on monta muuta asiaa, jotka vaikutta-
vat rakennusprosessiin. Esimerkiksi jos työaika vähenee tehtävässä, joka ei ole koko hank-
keen keston kannalta kriittinen, ei koko hanke välttämättä lyhene.

Tämä tutkimus on tuottanut kirjallisuuden ja empiirisen tutkimuksen kautta arvion, miten
paljon tuotantoa voidaan ajallisesti tehostaa. Tehostumisella tarkoitetaan ei-lisäarvoa tuotta-
vien toimintojen vähentämistä. Toisin sanoen poistetaan hukkaa rakennusprosessista. Tämä
tutkimus on kirjallisuuden ja aiempien tutkimusten kautta esittänyt, kuinka paljon hanketta
pystyy ajallisesti tehostamaan (ks. luku 3.5). Tämän aiempaan tutkimustietoon perustuva
tehostamisen suuruus on 33-57 %. Taulukon 8 mukaan, kun työaikaa tehostetaan 33-57 %,
on palkkakustannuksista saatava kokonaiskustannusten säästö noin 4,6-8 %.

Taulukko 8. Logistiikkakeskuksen vaikutus palkkakustannukseen

Muut mitattavissa olevat kustannussäästöt ovat pienempi hävikkikerroin laskettaessa mate-
riaalikustannuksia. Hävikkikerroin on aiemman tutkimuksen mukaan keskimäärin 5-8 %
materiaalin hankintahinnasta (ks. luku 4.3.3) (Lindgren ja Ottoson 2008). Parempi materi-
aalinkäsittely pitäisi tarkoittaa materiaalivaurioiden vähenemistä. On epätodennäköistä, että
vauriot vähenevät kokonaan logistiikkaurakoitsijaa käytettäessä, minkä vuoksi hävikin mää-
rää on tarpeen tarkastella erilaisilla hävikinpoistokertoimilla. Miten kustannus jaetaan mate-
riaalivaurioiden osalta, riippuu myös siitä, millainen osapuolten välinen sopimus on. Hävi-
kistä saatavaa säästöä ei pidetä ajasta riippuvaisena, eli jos rakennusaika lyhenee, hävikin
prosentuaalinen osuus pysyy samana. Alla oleva taulukko 9 esittää materiaalikustannussääs-
töt, jotka riippuvat siitä, kuinka suurilta osin pystytään hävikki poistamaan.

Taulukko 9. Logistiikkakeskuksen vaikutus materiaalikustannukseen

Kun yhdistetään materiaalikustannusten ja palkkakustannusten säästöt, saadaan se kustan-
nussäästö, jonka logistiikkakeskuksen käyttäminen mahdollistaa. Tämä kustannussäästö on
esitetty alla olevassa taulukossa 10.



60

Taulukko 10. Kustannussäästö logistiikkakeskusta käytettäessä

Taulukosta 10 voidaan päätellä, että logistiikkakeskuksen näkyvät vaikutukset pystyvät vä-
hentämään tuotantokustannuksia noin 4,9-5,1 % riippuen siitä, kuinka suuri tämän vaikutus
on. On kuitenkin tärkeä muistaa, että data johon arviot perustuvat, on rajallista, joten näitä
ei voida pitää tilastollisesti luotettavina johtopäätöksinä.

Yllä olevassa arviossa on ainoastaan määritettävissä olevat kustannussäästöt. Niiden lisäksi
voidaan nähdä muita hyötyjä, joihin kolmannen osapuolen logistiikka pystyy myötävaikut-
tamaan. Alla on eritelty muita etuja, jotka voivat vähentää kustannuksia kolmannen osapuo-
len logistiikkaa käytettäessä, mutta joista ei löydy riittävästi dataa, jotta vaikutuksia pystyt-
täisiin määrittämään.

6.3.1 Muita kustannushyötyjä

Rakennushankkeen aikaisempi valmistuminen myötävaikuttaa resurssien vapautumiseen,
mikä mahdollistaa vaihtoehtoisen työn, jota nämä resurssit voivat tehdä. Aikaisempi valmis-
tuminen tuottaa myös voittoa urakalle aikaisemmin, ja kustannusten nousut, kuten pankki-
lainojen korot, voidaan pitää alhaisempana.

Vähempi ylimääräisen materiaalin käsitteleminen. Sen materiaalinkäsittelyn lisäksi
mikä otetaan huomioon tämän hetken tutkimuksissa, on myös ylimääräisen materi-
aalin käsittelyä ja uloskantoa työmaalla. Myös ylimääräinen materiaali pitää siirtää,
ja tämän väheneminen vaikuttaa myös tuotantoajan tehostumiseen.

Vähentyneet materiaalit työmaalla myötävaikuttavat puhtaampaan työympäristöön,
mikä voi johtaa vähempään määrään työtapaturmia ja turvallisempaan työpaikkaan.

On mahdollista suunnitella toimittajalta taloudellisemmin kannattavia tilauksia, mikä
voi johtaa alentuneeseen ostohintaan ja kokonaiskustannukseen materiaalille. Mata-
lampi materiaalihinta osaltaan alentaa materiaalikustannuksia.
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6.3.2 Kokonaissäästöt logistiikkakeskusta käyttämällä

Luvussa 6.2.1 laskettiin logistiikkakeskuksen kustannus hankkeessa. Logistiikkakeskuksen
kustannuksen suuruudeksi saatiin 1,8-3 % hankkeen tuotantokustannuksesta. Yhdistämällä
logistiikkakeskuksen kustannus niillä kustannussäästöillä, jotka logistiikkakeskus mahdol-
listaa, saadaan kokonaiskustannusvaikutus tuotantokustannukseen. Alla olevassa taulukossa
11 esitetään tämä kokonaiskustannusvaikutus.

Taulukko 11. Logistiikkakeskuksen kokonaisvaikutus tuotantokustannuksen

Taulukon 11 mukaan noin 93  hankkeen tuotantokustannus voi laskea noin 1,9-7,3 %,
kun käytetään logistiikkakeskusta.

6.3.3 Kokonaissäästöt eri kokoisille hankkeille

Samalla tavalla kuin aiemmassa luvussa voimme myös laskea logistiikkakeskuksen käytön
logistiikkakeskuksen

kustannukset näille hankkeille. Kun mahdollisista kustannussäästöistä vähennetään nämä
lasketut logistiikkakeskuksen kustannukset, saadaan arvioitua suurimmat ja pienimmät ko-
konaissäästöt tämän kokoisille hankkeille. Alla olevassa taulukossa 12 on esitetty nämä las-
ketut kokonaiskustannusvaikutukset eri kokoisille hankkeille.
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Taulukko 12. Logistiikkakeskuksen kokonaisvaikutus eri kokoisissa hankkeissa

Alla olevassa kuvassa 13 on esitetty miten hankkeen koko vaikuttaa tuotantokustannuksen
kokonaissäästöön. Kuvasta voidaan todeta, että suuremmissa hankkeissa saavutetaan suu-
rempi kustannussäästö. Hankkeen koko vaikuttaa loppujen lopuksi kuitenkin suhteellisen
vähän saavutettuun kustannussäästöön. Esimerkiksi 93 nen kustan-
nussäästö on vain 1,5-2 prosenttiyksikköä

Kuva 13. Kokonaiskustannussäästön jakauma eri kokoisissa hankkeissa
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7.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen

Työn johdannossa esitettiin tutkimuskysymyksiä, joilla ohjattiin ja suunnattiin tehtyä tutki-
musta, joka suoritettiin osittain kirjallisuustutkimuksen ja empiirisen tutkimuksen avulla.
Alla vastataan näihin laadittuihin tutkimuskysymyksiin.

7.1.1 Mihin kustannustekijöihin logistiikkakeskus vaikuttaa?

Tapaustutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietämystä hyödyistä, ongelmista ja kustannuk-
sista, joita syntyy, kun hyödynnetään logistiikkakeskusta. Tapaustutkimuksen tulokset osoit-
tavat, että etuja on toteutettavissa, mutta niistä aiheutuu kustannuksia, joten logistiikkakes-
kuksen käyttö tulee perustua halukkuuteen korvata uudet kustannukset tehokkuuden lisään-
tymisellä.

Tämän tutkimuksen logistiikkakeskusratkaisu perustuu kolmeen osaan: logistiikkakeskuk-
seen, työmaan logistiikkaan ja suunnittelujärjestelmään. Alla tullaan kuvaamaan näiden kol-
men osan kustannusvaikutukset.

Logistiikkakeskus on ylimääräinen kohta toimitusketjussa, ja ylimääräinen varastointi, kä-
sittely ja henkilöstö aiheuttavat luonnollisesti ylimääräisiä kustannuksia. Nämä pyritään kui-
tenkin korvaamaan vähemmällä määrällä ja tehokkaammalla logistiikkatoiminnolla työ-
maalla. Yhdistämällä toimituksia logistiikkakeskuksessa, pitäisi sen johtaa pienentyneisiin
kuljetuskustannuksiin ja häiriöihin työmaalla. Ylimääräinen kohta toimitusketjussa lisää
myös hallintokustannuksia ja toimittajat eivät välttämättä ole tottuneet työskentelemään lo-
gistiikkakeskuksen kanssa. Tämä saattaa aiheuttaa lisätyötä, kuten miten merkitä, pakata ja
toimittaa materiaalit.

Työmaan logistiikka käsittää materiaalinkäsittelyryhmän, joka on valmiina vastaanotta-
maan materiaalit toimituksen saapuessa, ja tällä tavalla ryhmä mahdollistaa rakennustyönte-
kijät tekemään enemmän lisäarvoa tuottavaa työtä. Materiaalinkäsittelyryhmän mukana tu-
lee lisäkustannuksia, mutta samalla voidaan vähentää rakennustyöntekijöiden materiaalin-
käsittelykustannuksia. Tämän pitäisi lisätä tuottavuutta, vähentää työtapaturmia ja vähentää
siten myös toiminnan kokonaiskustannusta.

Suunnittelujärjestelmän käyttö standardoi materiaalitoimitusten suunnittelun osoittamalla
resurssit toimituksiin ja tarjoamalla helpon pääsyn järjestelmään kaikille projektin osallistu-
jille. Sellaisena järjestelmä luo läpinäkyvyyden toimitusketjuun, ja kaikki materiaalit ja toi-
mitukset voidaan koordinoida tehokkaammin, mikä puolestaan vähentää seurannan ja jäljit-
tämisen kustannuksia ja tarjoaa mahdollisuuden suunnitella toimintoja ennakoivammin. Jär-
jestelmän käytöstä syntyviä kustannuksia ovat alkuinvestointikustannus ja joitain ylimääräi-
siä hallintokustannuksia, sillä järjestelmä on riippuvainen jatkuvasti päivitettävistä toimitus-
suunnitelmista.
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7.1.2 Mitkä ovat logistiikkakeskuksen tutkitut ja todetut vaikutukset?

Voi olla vaikea nähdä, miten rahaa säästyy käytännössä, kun toimintaa tehostetaan. Kun ra-
kentamista tehostetaan, rakennusaika lyhenee. Jos rakennus valmistuu kuukautta aikaisem-
min, rahaa säästyy esimerkiksi palkkojen, nosturivuokrauksen ja nopeamman liikevaihdon
muodossa. Muut logistiikkakeskuksen käyttämisen hyödyt liittyvät materiaalihukkaan ja -
hävikkiin sekä positiivisiin ympäristövaikutuksiin.

Yksi logistiikkakeskuksen hyödyistä liittyy rakennusliikenteen vähentymiseen rakennustyö-
maalla ja kaupungin keskustassa. Rakennusliikenteen vähentämisestä aiheutuvat ympäristö-
hyödyt johtavat ruuhkien, melun, saasteiden ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen (Lun-
desjö 2011).

Vähentyneet ruuhkat: Kun toimittajat toimittavat materiaalin suoraan logistiikkakes-
kukseen, logistiikkakeskus pystyy vaikuttamaan työmaahan kohdistuvaan liikentee-
seen. Logistiikkaurakoitsija tietää minne ja milloin toimittaa materiaalit, ja tämän
koordinointi vähentää ajoneuvojen liikkumista työmaa-alueella, mikä vähentää ruuh-
kia ja päästöjä.

Vähemmän hävikkiä: Kun materiaalit toimitetaan JIT-toimituksina, vähenee työ-
maalla tapahtuva materiaalien vaurioituminen. Vähemmän vaurioitunutta materiaa-
lia merkitsee vähemmän tilattavaa materiaalia. Tämä puolestaan myös vaikuttaa ra-
kennusmateriaalien tuottamisesta johtuvien päästöjen vähenemiseen.

7.1.3 Miten logistiikkakeskuksen kustannukset toteutuisivat käytännön
hankkeessa?

Paremmin hallittu materiaalivirtojen valvonta ja koordinointi vähentävät materiaalihukkaa.
Toimitusten yhdistämisellä tulisi työalueelle olevasta materiaalivirrasta hallitumpi, mikä vä-
hentäisi kustannuksia, koska työntekijät eivät odottaisi materiaalia. Materiaalien JIT-toimi-
tukset vähentävät sitä hukkaa, joka johtuu materiaalien etsimisestä, odottamisesta ja hake-
misesta. Tämän ajan voisi käyttää lisäarvoa tuottaviin toimintoihin. Logistiikkakeskuksen
suorittamat toiminnot aiheuttavat kuitenkin ylimääräisiä kustannuksia, jonka vuoksi sen ta-
loudelliset hyödyt voidaan kyseenalaistaa.

Tässä työssä on laskettu teoreettisen logistiikkakeskuksen kustannusvaikutus hankkeelle. Ne
kustannukset, joihin voidaan eniten vaikuttaa käyttäessä logistiikkakeskusta, ovat aikaperus-
teiset kustannukset ja materiaalien hävikkikustannukset.
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Kuva 14. Logistiikkakeskuksen taloudelliset hyödyt

Kuvan 14 mukaan kokonaiskustannussäästöt ovat (4,9-9,1%)  (3-1,8 %) = 1,9-7,3 % hank-
keen tuotantokustannuksesta noin 93 kkeessa. Logistiikkakeskuksen käyttöön liitty-
vät kustannukset ovat perustasolla kustannuksia energiankäytöstä, materiaalinkäsittelystä,
materiaalin valvonnasta, palkoista, varastosta ja ylläpitokustannuksista. Vertaillessa koko-
naiskustannussäästöä eri kokoisissa hankkeissa todettiin työssä, että pienemmissä hank-
keissa saavutetaan pienemmät kokonaissäästöprosentit. Hankkeen koko ei kuitenkaan vai-
kuta merkittävästi kokonaiskustannussäästöön. Esimerkiksi 15-93 kokoisissa hank-
keissa kokonaiskustannussäästö vaihtelee suurimmillaan 1,5-2 prosenttiyksikköä.

Tämä arvio sisältää vain logistiikkakeskuksen käytön välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi
on todennäköistä, että on monia muita merkittäviä etuja, joita ei tällä hetkellä voida mitata
määrällisesti. Näitä ovat muun muassa vähentynyt ylimääräisen materiaalin käsitteleminen,
parempi toimitusvarmuus ja esivalmistus logistiikkakeskuksessa.

Aluksi logistiikkakeskus tullaan näkemään lisäkustannuksena, jonka hyödyt ovat hankalia
määrittää. Tämä on logistiikkakeskuksen käyttöönottamisen suurin haaste - kukaan ei us-
kalla ottaa riskiä aloittaa logistiikkakeskuksen käyttöä.
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Rakentaminen on hyvin perinteinen ala ja perustuu hyvin paljon ihmisen toimintaan. Mo-
nissa rakennusprosesseissa lisäarvoa tuottamaton toiminta voi olla yli 50 % prosessista. Siksi
tämän työn yksi tarkoitus on tunnistaa, millaisia rakennuslogistiikkaratkaisuja pystytään
käyttämään ja miten ne pystyvät vähentämään hukkaa.

Tutkimuksen perusteella rakennustyö tehostuisi noin 33-57 % logistiikkakeskusta käytettä-
essä. Kun huomioidaan lisäkustannukset, merkitsisi tehostuminen noin 1,9-7,3 % kokonais-
kustannussäästöjä 93 rakennushankkeelle.

Rakennusalalla logistiikkakeskuksen virheellisen toimituksen seuraukset saattavat maksaa
enemmän kuin vähittäiskaupassa. Vähittäiskaupan logistiikkakeskuksessa tällaiset seurauk-
set voivat johtaa myynnin menettämiseen, mutta rakennustyömaalla se voi johtaa työn uu-
delleenjärjestelyihin tai jopa työn keskeytykseen, mikä johtaa rakennushankkeen kustannus-
ten ylityksiin.

Rakennusalan heikko logistiikka ilmenee leanin mukaan hukkana, kuten liiallisena materi-
aalikäsittelynä, vaurioituneena materiaalina jne. Nämä hukat aiheuttavat rahallista menetystä
rakennusyrityksille. Yksi vaihtoehto vähentää hukasta muodostuvia kustannuksia on logis-
tiikkakeskuksen käyttö. Logistiikkakeskuksella voidaan tehostaa toimitusten sisääntuloa ja
vastaanottotoimintoja työmaalla. Toimitusten täsmällisyys paranee ja materiaalia tarvitsee
varastoida vähemmän työmaalla. Kun käytetään logistiikkakeskusta, myös työntekijöillä ku-
luu vähemmän aikaa etsiessä ja hakiessa materiaalia. Näiden ja logistiikkakeskuksen muiden
vaikutusten avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Logistiikkakeskuksen
implementoinnissa tulee ottaa huomioon, että kaikkea materiaalia ei pysty eikä kannata rei-
tittää logistiikkakeskuksen kautta. Myös rakentamisessa käytettävät materiaalit vaihtuvat
hankkeen edistymisen myötä, jolloin logistiikkakeskuksen logistiikan on muututtava, koska
se ei käsittele samoja materiaaleja hankkeen jokaisessa vaiheessa. Logistiikkakeskuksen im-
plementointi lisää käsittely- ja kuljetuskustannuksia uuden elementin toimitusketjuun lisää-
misen takia. Logistiikkakeskuksen kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida ja suurimmat hyö-
dyt saavutetaankin vasta pidemmällä aikavälillä.

Rakennusala on tyypillisesti vastahakoinen muutokseen, mutta logistiikkakeskus mahdollis-
taa logistiikkaprosessien kehittämisen. Tämän työn tarkoitus on myös auttaa rakennusyri-
tyksiä tekemään viisaita päätöksiä logistiikkakeskuksen käytöstä tai käyttämättömyydestä.
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9 Jatkotutkimus

Tämä tutkimus perustuu suurelta osin aiempaan tutkimuksiin yhdistettynä empiiriseen tut-
kimukseen. Logistiikkakeskuksen vaikutusten analysoimiseksi edemmäksi ovat kenttätutki-
mukset tärkeä osa sen arvioimiseksi, miten tehostaminen vaikuttaa syntyviin kustannuksiin.
Nämä vaikutukset voisi jakaa kolmeen osaan, joita voisi analysoida tarkemmin erikseen.
Nämä osat ovat:

Ympäristö  kuljetusten arviointi ennen ja jälkeen logistiikkakeskuksen käyttöä
Tuottavuus  arvovirran analyysi ennen ja jälkeen logistiikkakeskuksen käyttöä
Materiaalihävikki  tutkimus ennen ja jälkeen logistiikkakeskuksen käyttöä

Kun näitä osia tutkittaisiin syvemmin ja erikseen, saataisiin laajempi käsitys, miten ja mihin
logistiikan käyttö vaikuttaa. Toinen aihe jatkotutkimuksille olisi, miten tehdä logistiikkakes-
kuksen toteutusvaiheesta sujuvampaa. Tämä voisi sisältää tarkemman logistiikkakeskuksen
toteutussuunnitelman, johon kuuluisivat huomioitavat käytännön seikat otettaessa logistiik-
kakeskus käyttöön. Näihin käytännön asioihin kuuluvat esimerkiksi, miten logistiikkakes-
kuksen käyttö vaikuttaa sopimusasiakirjoihin, miten saadaan kaikki osapuolet sitoutumaan
logistiikkakeskuksen käyttöön ja miten logistiikkakeskus integroidaan osaksi työmaan arki-
päivää.
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Tässä liitteessä on esitetty haastatteluissa käytettyjä kysymyksiä. Haastattelut pyrittiin pi-
tämään enemmän vapaina keskusteluina ja alla esitetyt kysymykset toimivat keskustelun tu-
kena. Näin ollen kaikkia laadittuja kysymyksiä ei kysytty, vaan kysyttiin ne kysymykset,
jotka haastattelutilanteessa koettiin relevanteiksi käydyn keskustelun perusteella.

A. Kysymykset logistiikkaurakoitsijalle

Kuka olet (kokemus aiemmista hankkeista ja 3PL)? Mikä on roolisi?
Missä rakennusvaiheessa 3PL ratkaisu tulee ajankohtaiseksi?
Millaisia palveluja te pystytte tarjoamaan? Tässä hankkeessa tarjottavien palveluiden
lisäksi.
Kuinka hyviä tietoja ja taitoja asiakkaalla on logistiikasta?
Mitkä ovat tiedonkulun vastuut ja käytännöt projektinjohdon, logistiikkaurakoitsijan
ja toimittajan välillä?
Miten yhteistyö toimii? Onko joku osapuoli, joka ei täytä vaatimuksia?
Onko olemassa erityistä logistiikkaongelmaa, johon on keskityttävä? (tässä hank-
keessa)
Mitä etuja on 3PL-ratkaisun toteuttaminen projektissa varhaisessa vaiheessa verrat-
tuna siihen, jos 3PL tulee myöhemmin projektissa?
Mikä erottaa teidät kilpailujoista?

Materiaalitoimitus:
Kuka käsittelee kuorman purkamista, vastaanottoa, noutoa?

Toteutatteko vastaanottotarkastuksia?
Miten käsitellään toimitusvirheitä?
Pystyttekö hallitsemaan tulevan ja lähtevän tavaran virtaa siten että toiminta on kan-
nattavaa?

Logistiikkakeskus:
Kuinka kauan keskimäärin logistiikkakeskuksessa säilytetään materiaalia?
Minkälainen materiaali kulkee logistiikkakeskuksen kautta? Onko olemassa materi-
aalia, joka menee suoraan rakennustyömaalle?
Onko kuljetusten määrä toimittajilta logistiikkakeskukseen suurempi tai pienempi
kuin logistiikkakeskuksesta työmaalle?
(Kuka maksaa kuljetuksesta?)
Miten hinnoittelette palvelunne? Toimintoperusteinen? Mikä kaikki kuuluu hintaan?

Logistiikkakeskuksen kustannukset:
Minkä kokoinen? Neliöhinta?
Miten pitkä aika? Sisä-loppuun 14kk?
Mitä palkkakulut maksavat siellä? Montako työntekijää terminaalissa?
Kuljetuskustannukset terminaalista työmaalle?
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B. Kysymykset työpäälliköille

Miten logistiikka toteutetaan hankkeessa?
Miten logistiikan suunnittelu tehdään?
Toteutatteko toimitusten vastaanottotarkastuksia? Miten toteutatte ne? Käytättekö
minkäänlaista asiakirjaa näihin tarkastuksiin?
Onko teillä toimitussuunnitelmaa? Mihin tavarat toimitetaan?
Miten usein aluesuunnitelma päivitetään?
Miten/mihin materiaalit varastoidaan?
Onko teillä varastointidokumentaatiota? (eli missä materiaali ovat, kuinka paljon on,
jos se siirrettään, minne se siirrettään jne.) Jos ei, mistä tiedätte, missä kaikki on /
tulee olemaan?

Logistiikkakeskus:
Onko termi kolmannen osapuolen logistiikka/logistiikkakeskus toimitusketjussa
tuttu?
Jos kyllä, kuinka kauan ollut käytössä?
Miten kuvailet logistiikkakeskuksen päätoiminnot?
Käytättekö logistiikkakeskusta rakennushankkeissanne?
Mitkä ovat kriteerinne valita/olla valitsematta logistiikkakeskusta hankkeelle?
Millaista toimitusjärjestelmää suosit, toimitus logistiikkakeskuksen kautta tai suora
toimitus? Miksi?
Voisitteko kuvailla projektia, jossa on käytetty logistiikkakeskusta ja syy siihen?
Mikä on perustana päätökselle käyttää logistiikkakeskusta toimituksille?

Mitkä olivat tärkeimmät liiketoimintakysymykset päätöksessä?
Mitkä olivat päätöksen tärkeimmät käytännön kysymykset?
Hyödyt ja haitat?

Mitkä ovat vaikutukset, kun toimitetaan logistiikkakeskuksesta tai suoraan toimitta-
jalta?

JIT, toimittajien häiriöt. kuljetusten häiriöt
Logistiikkaurakoitsijan kustannukset hankkeessa, mistä urakoitsija laskuttaa? Mitä
kuuluu palveluun?

Hävikki:
Onko mielestäsi liikaa materiaalivaurioita tai hävikkiä? Jos kyllä, mistä se voi joh-
tua?
Mikä on tämän hankkeen yleisimpiä hukka- ja hävikkikustannuksia?
Teettekö töitä minimoidaksenne hukkaa ja hävikkiä työmaalla? Miten?
Ilmoittavatko urakoitsijat heidän hävikkinsä?

Työajankäyttö:
Paljonko, urakoitsijoilla menee aikaa ei-lisäarvoa tuottaviin toimintoihin? (työn val-
misteleminen, materiaalinkäsittely, odottaminen, liikkuminen, siirtyminen jne) (ar-
vio prosentteina koko työajasta)
Paljonko, ei-lisäarvoa tuottavaa työtä voitaisiin vähentää logistiikkakeskusta käyttä-
mällä? (arvio prosentteina koko työajasta)
Miten käsittelette myöhästyneitä tai ennenaikaisia toimituksia? Miten se haittaa työ-
maan edistymistä?
Millaisia kustannuksia myöhästykset aiheuttavat?
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Onko vaaratilanteita aiheutunut epäsiistin työmaan / huonon logistiikan vuoksi?
Mitkä logistiset ongelmat ovat olleet tällä työmaalla haasteellisimpia?

C. Kysymykset urakoitsijoille

Kuka olet? Mikä on roolisi?
Voitteko kertoa hieman yrityksestä?

3PL:
Onko sinulla aikaisempaa kokemusta kolmansien osapuolten logistiikasta / logis-
tiikkakeskuksista? Tunnetko kolmannen osapuolen logistiikan käsitteet?
Lasketaanko tarjous eri tavalla, jos rakennushankkeessa käytetään kolmannen osa-
puolen logistiikkaa?
Mikä on laskennassa erona?

Aika:
Kun tarjous laaditaan, miten aika lasketaan?
Mihin perustuvat teidän yksikköaikanne? (kokemus?)
Onko materiaalin käsittelyaika sisällytetty aikayksiköihin?
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Alla olevassa taulukossa on merkitty vihreällä tekstillä ne rakennus- ja tekniikkaosat, jotka toimite-
taan työmaalle logistiikkakeskuksen kautta. Punaisella tekstillä on merkitty ne rakennus- ja tekniik-
kaosat, jotka toimitetaan suoraan työmaalle.

10000 RAKENNUSOSAT
11000 Alueosat

11100 Pohjarakennusurakka
11500 Alueen rakenteet

11510 Pihaurakka
12000 Talo-osat

12300 Runko
12310 Runkourakka
12320 Betonielementtitoimitus
12330 Paikallavalu-urakka
12340 Porraselementtitoimitus
12350 Täydentävät teräsrakennetyöt
12360 Huoltokelkka

12400 Vaippa
12401 Malliseinä
12410 Metalliverhous- ja pellitysurakka
12411 Puuverhoilut
12412 Paroc-seinät
12415 Autohallin sisäänajon ja huoltopihan rakenteet
12420 Ikkunaurakka
12421 Lasiovi- ja terassilasitusurakka
12341 Pyöröovi
12432 Nosto-ovet
12433 Spiraaliovet
12450 Muurausurakka
12455 Kevyet ulkoseinät
12460 Julkisivutelineet
12470 Julkisivu suojapinnoite

12480 Polkupyörälasikuutio
12500 Ulkotasot
12600 Vesikatot

12610 Vesikatto- ja vedeneristysrakenteet
12620 Lasikaton liittymärakenteet
12650 Lasikattourakka
12655 Lasikaton teräsristikot

13000 Tilaosat
13100 Tilan jako-osat

13110 Levyseinä- ja alakattourakka
13111 Puurimakattourakka
13120 Lasiseinäurakka
13121 Teräslasiseinäurakka
13125 Vetäytymistilojen lasiseinäurakka
13130 Siirtoseinäurakka
13135 WC-jakoseinäurakka
13140 Lasikaideurakka
13145 Metallikaideurakka
13150 Puuovitoimitus

13151 Puuoviasennus
13160 Metallioviurakka
13165 Teräslasioviurakka
13170 Lukitusurakka
13180 Saumausurakka
13185 Palokatkourakka
13190 Listoitusurakka

13200 Tilapinnat
13210 Pintabetoniurakka
13212 Massalattiaurakka
13213 Lithurin pinnoitus
13220 Mattourakka
13221 Parkettiurakka
13250 Tasoitus- ja maalausurakka
13251 Alumiinirimaverhousurakka
13252 Akustiikkaverhousurakka
13260 Laatoitusurakka
13261 Saunojen puutyöt
13262 Atriumin yläpään verhoukset
13263 Seinien puuverhoilut

13264 Autonpesutilan seinäverhoukset
13300 Tilavarusteet

13310 Kiintokalusteurakka
13311 Kiintokalusteurakka
13320 Pukukaapit
13330 Varusteet
13340 Verhot
13350 Opasteurakka
13360 KV-portit

20000 TEKNIIKKAOSAT
20001 Tate-mallialue
21000 LVI-urakka
21100 Säteilijätoimitus
21150 Säteilijäasennus
21200 Verkostojen huuhtelu
21300 PU Säätöurakka
21700 Sprinkleriurakka
22100 Ilmastointikattourakka
23000 Sähköurakka
23100 Pääsähkönjakelu
23200 Valaisintoimitus
24100 Rakennusautomaatiourakka
25100 Hissiurakka
25200 Keittiölaiteurakka
25300 Kylmä- ja pakastehuoneurakka
25400 Keskuspesuainejärjestelmä


