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Tiivistelmä

Rakentamisen tuottavuus on yleinen puheenaihe alalla ja akatemiassa, mutta myös lehdet
kirjoittavat tuottavuudesta kriittiseen sävyyn. Rakentaminen on työntekijä riippuvainen
ala, jossa työntekijä rytmittää ja mahdollistaa koko hankkeen onnistumisen. Työntekijällä
tuleekin olla edellytykset työn tekemisen suorittamiseen, jotta tuottavuutta voidaan kas-
vattaa. Rakentamisen tuotanto on materiaalivirtojen liittymistä lopputuotteeseen, jossa lo-
gistiikka on perinteisesti osoitettu työntekijöiden tehtäväksi. Käytettävissä on kuitenkin
erilaisia logistiikkaratkaisuita, joiden tarkoituksena on vähentää työntekijän osuutta mate-
riaalien hallintaan, jolloin työntekijä voisi keskittyä pääasiassa arvoa tuottavaan työhön.

Diplomityössä tarkasteltiin kahta eri logistiikka tapaa, joista toisessa aliurakoitsija vastasi
itse materiaalien hallinnasta ja toisessa materiaalien hallinta oli ulkoistettu. Tarkasteltava
työvaihe oli väliseinäasennukset, tutkimuksen kohteena oli uudisrakennus pääkaupunki-
seudulla. Diplomityössä tarkasteltiin, miten ulkoistamalla logistiikka voitaisiin parantaa
työntekijöiden tuottavuutta ja miten mahdolliset hyödyt konkretisoituisivat pääurakoitsi-
jalle sekä minkälaisia säästöjä tästä olisi mahdollista saada.

Tutkimuksen ulkoistetun logistiikan vaihe oli tuotannollisesti ongelmallinen, mikä vai-
kutti tuloksiin. Tulosten perusteella työntekijän osuus materiaalien hallintaan väheni.
Tuottavuuden ei katsottu parantuneen kokonaisuudessaan. Työntekijä kuitenkin suoriutui
lähes samalla tasolla kuin perinteisessä logistiikkavaiheessa. Päivätasolla työmenekki oli
kuitenkin aika ajoin parempi, kun logistiikka oli ulkoistettu. Aikataulullisesti ei saavutettu
merkittäviä muutoksia, toisaalta aikataulussa pysyttiin. Tutkimuskohteen ollessa pieni ul-
koistetusta logistiikan hallinnasta saatavien hyötyjen voidaan katsoa menneen ulkoistetun
logistiikan kustannuksiin.

Riippuen työmaasta ja sen olosuhteista tulisi logistiikkaratkaisut valita tapauskohtaisesti.
Tässä tutkimuksessa eniten hyötyä saatiin kolmannen osapuolen logistiikasta, kun materi-
aalit haalattiin logistiikkaurakoitsijan puolesta työpisteelle. Vähemmän hyötyä saatiin lo-
gistiikkakeskuksesta ja täsmätoimituksista, osittain tuotannon tilanteen vuoksi, mutta
myös työmaalla ja työpisteillä saatavilla olleen tilan vuoksi.
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Abstract

A common topic in both the construction industry and in the academy is productivity, and
papers write about it in a critical way. In construction work the pace and the success of the
project is worker dependant. Workers must have prerequisites for working efficiently so
that productivity could be increased. Production work can be seen as a stream connecting
material flows to the end-product. In this stream the material logistics is traditionally the
responsibility of the workers. Different logistical solutions are being used in construction
work. The purpose of these solutions has been to decrease the workers control of the ma-
terials, so the worker could focus on value-adding work.

amined two logistical solutions. In the first solution the subcontrac-
tor was in charge of the material logistics. In the second solution the material logistics
were outsourced. The work being observed was the installation of partitioning walls,
which was carried out in the construction of a new building in metropolitan area of Fin-

worker productivity. Furthermore the thesis examined how to best visualize the benefits
and possible cost savings to the main contractor.

The results from the outsourced logistic phase were affected by Production issues. Ac-
cording to the results, the workers role in the material handling decreased, even though the
overall productivity did not improve. The results also showed that the worker was per-
forming almost on the same level as in the traditional logistic phase. The daily production
rate could be seen periodically perking up in the outsourced logistic phase but as there
were no major improvements in the workload, the work stayed on schedule. The construc-
tion project was rather small so the benefits from outsourced logistics were out weighted
by the costs of outsourced logistics.

Logistical solutions should be selected based on the construction site and its conditions. In
this research most of the benefits were gained from third-party logistics. This meant that
the materials were moved to the workplace by the logistics contractor. It was less benefi-
cial to use the logistics centre and Just-In-Time deliveries, partly because of issues in the
production site, but also because of available space in the construction site and in the
workplace.
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1 Johdanto
1.1 Työn tausta
Vuonna 2018 rakentaminen oli Suomessa 35 miljardin euron toimiala, joka käsitti talo-
maa- ja vesirakentamisen, niiden osuus oli hieman yli kuusi prosenttia Suomen brutto-
kansantuotteesta. Samana vuonna rakentaminen työllisti lähes 200 000 ihmistä. (Raken-
nusteollisuus 2019.) Rakentaminen on työntekijäkeskeinen teollisuuden ala, minkä
vuoksi työntekijän tuottavuudella on merkittävä vaikutus aikaan, kustannuksiin ja laatuun
(Kazaz ym. 2016). Tuottavuuden kasvattamisella onkin merkittävä vaikutus talouteen
(Kazaz ym. 2016; Koskenvesa ym. 2010). Tuottavuus on saanut paljon huomiota niin
rakennusteollisuudessa kuin akatemiassakin (Park ym. 2005). Rakentamisen tuottavuu-
den ongelmista on kirjoitettu paljon myös eri lehdissä.

Talouselämä. 6/2018:

Helsingin Sanomat, 8/2019: Rakennusmiesten työtä seurattiin kameralla: vain murto-
osa ajasta käytetään varsinaiseen rakentamiseen

Rakennuslehti, 4/2020: ETLA: Rakennustyömaiden työn tuottavuus polkee lähes paikal-
laan

Rakentamisen heikko tuottavuus ja tehottomuus ovat saaneet paljon huomiota ja sitä on
verrattu esimerkiksi tuottavaan teollisuuteen. Tuottavassa teollisuudessa on saatu hyviä
tuloksia tuottavuuden parantamisessa viimeisten vuosikymmenten aikana, mutta rakenta-
misessa tuottavuuden kasvu on pysynyt lähes muuttumattomana (Lee ym. 1999). Suo-
messa vuosittainen tuottavuuden kasvu on ollut keskimäärin yhden prosentin luokkaa
1970-luvun puolivälistä lähtien (Vrijhoef ja Koskela 2000; Koskenvesa ym. 2010). Tuot-
tavuuden ongelmat rakentamisessa eivät ole ongelma yksin Suomessa, vaan ne on tun-
nistettu myös muualla maailmassa (Koskenvesa ym. 2010).

Rakennusyritykset kamppailevat ison ongelman kanssa, koska työajasta käytetään arvoa
luovaan työhön eri tutkimusten mukaan keskimäärin 31 prosenttia (Strandberg ja Joseph-
son 2005; Kalsaas ym. 2014; Wandhal ja Skovbogaard 2017; Josephson ja Saukkoriipi
2007). Voidaankin katsoa, että työntekijöiden päivittäinen aika rakentamisessa kuluu en-
nemmin ei-arvoa tuottavien aktiviteettien piirissä kuin arvoa tuottavien.

Rakentaminen on kokoonpanotyyppistä tuotantoa, jossa materiaalivirrat liittyvät loppu-
tuotteeseen (Koskela 2000), materiaalivirrat ja niiden hallinta työmaalla vievätkin suuren
osan työntekijöiden ajasta (Strandberg ja Josephson 2005; Kalsaas ym. 2014). Rakenta-
minen on suurelta osin logistiikkaa (Sullivan ym. 2010). Logistiikka vaikuttaa työmaan
toimintaan, kustannuksiin sekä hankkeiden kestoon. Rakennustyömaan logistiikalla tar-
koitetaan toimitusten, varastoinnin, tilojen ja resurssien hallintaa siten, että ne tukevat
työntekijöiden toimintaa, logistiikan tarkoituksena on myös vähentää työmaan ruuhkau-
tumista ja materiaalien liikkeitä (Thomas ym. 2005). Kun toimitukset tulevat työmaalle
joutuvat työntekijät haalaamaan ne työpisteille tai varastointialueille ja työmaalla haalaa-
maan, käsittelemään ja etsimään niitä tarpeen tullen, jolloin työ keskeytyy. Agapiou ym.
(1998) toteavatkin, että materiaalien käsittelyllä työmailla saattaa olla suuriakin vaiku-
tuksia tuottavuuteen. Materiaalien aiheuttamat häiriöt ja niiden vaikutusta tuottavuuteen
eivät ole saaneet paljoa huomiota (Seppänen ja Peltokorpi 2016).
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Materiaalien hallintaa työntekijöiden toimesta voidaankin pitää aikaa kuluttavana ja tuo-
tannolle häiriötä aiheuttavana aktiviteettina, koska työntekijät joutuvat keskeyttämään
työnsä aina, kun he joutuvat hallitsemaan materiaaleja. Kun työntekijät keskeyttävät
työnsä materiaalien hallinnan vuoksi vaikuttaa se myös hankkeen kestoon ja kustannuk-
siin (Thomas ym. 1989). Materiaalien hallinta tulisikin poistaa työntekijöiltä, jotta he pys-
tyisivät tuottavammin toteuttamaan työnsä.

Vähentääkseen työntekijöiden kosketusta materiaalien hallintaan on saatavilla erilaisia
ratkaisuita, joilla logistiikka voidaan ulkoistaa työntekijöiltä: kolmannen osapuolen lo-
gistiikka, täsmätoimitukset sekä logistiikkakeskukset. Logistiikkaratkaisuilla on pystytty
vähentämään materiaalien määrää työmaalla (Ekeskär ja Rudberg 2016; Hamzeh 2007;
Kong ym. 2018), mikä on johtanut hukan vähentymiseen (Sullivan ym. 2011; Guerlain
ym. 2018). Materiaalikuljetuksista työmaalle on saatu luotettavimpia (Calis ym. 2018;
Sullivan ym. 2011), työmaalla sisäinen liikenne on vähentynyt (Bertelsen ja Nielsen
1997), ali- ja pääurakoitsijat ovat pystyneet paremmin keskittymään työhönsä (Ekeskär
ja Rudberg 2016; Lindén ja Josephson 2013) ja työpisteen käyttöastetta on saatu kasva-
tettua (Tetik ym. 2018). Kirjallisuudessa vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt logistii-
kan vaikutus tuottavuuteen.

1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset
Tutkimuksen taustan perusteella logistiikka vie työntekijöiden ajasta osan, joka voitaisiin
käyttää myös arvoa luoviin tehtäviin. Erilaisilla logistiikkaratkaisuilla tätä tehottomuutta
on jo pyritty lieventämään. Rakentamisen voidaan katsoa olevan myös työntekijäkeskei-
nen toimiala, jossa työntekijän tehokkuuden ongelmat voivat heijastua koko hankkeen
onnistumiseen ja näin ollen lisätä tarpeetonta aikaa ja tarpeettomia kustannuksia. Tutki-
muksen ensisijainen tavoite onkin tarkastella, kuinka logistiikan hallinnalla voidaan vai-
kuttaa työntekijän tuottavuuteen ja kuinka nämä hyödyt heijastuvat pääurakoitsijalle ajal-
lisesti sekä voidaanko ulkoistetun logistiikan hallinnan avulla luoda säästöjä suhteessa
investoituihin logistiikkaratkaisuihin. Tavoitteiden pohjalta asetettiin seuraavat tutkimus-
kysymykset.

1. Minkälaisia hyötyjä aliurakoitsija voi ulkoistetusta logistiikan hallinnasta saada?

2. Miten aliurakoitsijan mahdolliset hyödyt konkretisoituvat pääurakoitsijalle?

3. Minkälaisia säästöjä ulkoistetulla logistiikan hallinnalla on mahdollista saada?

Diplomityö rajattiin käsittämään rakennustyömaan sisälogistiikkaa. Sisälogistiikalla
työssä tarkoitetaan työmaan sisällä tapahtuvia logistisia tehtäviä, kuten haalausta ja va-
rastointia sekä niiden vaikutusta työn tehokkuuteen ja kuinka eri logistiikkaratkaisuilla
voidaan parantaa työntekijän työn tehokkuutta. Tulologistiikka oli tutkimuksessa mukana
tarkasteltaessa molempien logistiikkatapojen (perinteisen ja ulkoistetun) materiaalien toi-
mittamista työmaalle, minkä voitiin katsoa mahdollisesti vaikuttavan häiriöiden määrään.

Tutkimuksessa ei otettu huomioon työntekijöiden itseensä liittyviä seikkoja. Tällaisia
seikkoja ovat muun muassa motivaatio, ammattitaito sekä tausta. Työntekijöihin itseensä
liittyviä seikkoja ei haluttu ottaa tutkimukseen mukaan, koska jos tutkimustietoa halutaan
käyttää muilla työmailla, on suuri todennäköisyys, että työmailla ei ole samanlaisia työn-
tekijöitä kuin tässä tutkimuksessa, jolloin nämä seikat muuttuisivat. Myös työmaaolosuh-
teet voivat muuttua niin, että ei ole mahdollista toimia samalla tavalla kuin valitussa koh-
teessa, mikä taas saattaisi vaikuttaa työntekijöiden motivaation.
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Suurimpana tekijänä oli tuotannonohjaus ja tuotannon tilanne tarkastelu ajankohtana,
joita ei rajattu pois diplomityöstä, koska niiden merkitys tuotannon ja logistiikan onnis-
tumiselle on eri tutkimuksissa (Elfving ym. 2010; Lange ja Schilling 2015) todettu oleel-
liseksi.

1.3 Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelmäksi diplomityöhön valikoitui tapaustutkimus, osittain kvalitatiivinen
eli laadullinen ja osittain kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Tällaista monimeto-
dista lähestymistapaa voidaan kutsua myös triangulaatioksi, käyttämällä monia eri kana-
via voidaan parantaa tutkimuksen luotettavuutta ja lisätä tutkimuksen kattavuutta (Vilkka
2005). Tapaustutkimuksen tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaista, intensiivistä tietoa
yksittäisestä tapauksesta (Hirsjärvi ym. 1997).

Tutkimus aloitettiin kirjallisuuskatsauksella. Kirjallisuuskatsauksen perusteena oli tar-
kastella, minkälaisia ongelmia materiaalien hallinta on tuottanut työntekijälle ja kuinka
ne ovat vaikuttaneet työntekijän tehokkuuteen. Ongelmien perusteella kirjallisuudesta et-
sittiin logistiikkaratkaisuiden tarjoamia ratkaisuita kirjallisuuden perusteella tunnistettui-
hin ongelmiin. Kirjallisuudessa haluttiin keskittyä toteutuneisiin tilanteisiin, eli kuinka
eri tutkimuksissa eri logistiikkaratkaisuilla on saatu ongelmia ratkaistua erilaisilla logis-
tiikkaratkaisuilla, kirjallisuuskatsauksen painottuessa toteutuneisiin ongelmien ratkaisui-
hin. Kirjallisuuskatsauksessa pyrittiin käyttämään tarkoin valikoituja ja vertaisarvioituja
lähteitä. Käytetyt kanavat kirjallisuuden etsimiseen olivat pääosin Scopus ja Google
Scholar.

Tutkimus painottui aliurakoitsijan hyötyihin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen pyrit-
tiin vastaamaan tapaustutkimuksen kautta käyttäen pääasiassa kvantitatiivista, mutta
myös kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Molemmissa, sekä määrällisessä että laadulli-
sessa tutkimuksessa voidaan aineistoa kerätä monia eri kanavia pitkin. Tällaisia kanavia
voivat olla esimerkiksi havainnointi ja tarkkailu (Vilkka 2005), havainnointi voi olla sys-
temaattista tai osallistuvaa (Hirsjärvi ym. 1997), sekä käyttäen apuna erilaisia laitteistoja,
kuten videokameroita tai sisäpaikannusjärjestelmiä.

Toista tutkimuskysymyksestä tarkasteltiin samassa tapaustutkimuksessa kuin 1. tutki-
muskysymyksessä. Tutkimuksen pääpaino oli aliurakoitsijan hyödyissä ja kuinka ne
konkretisoituvat pääurakoitsijalle, Toinen tutkimuskysymys nojasi ja oli yhteydessä en-
simmäiseen tutkimuskysymykseen. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään yhteyttä tapaus-
tutkimuksessa ilmenneiden aliurakoitsijan mahdollisten hyötyjen ja niistä seuranneiden
pääurakoitsijan mahdollisten hyötyjen välillä. Toisessa tutkimuskysymyksessä käytettiin
niin määrällisiä kuin laadullisia aineistonkeruumenetelmiä.

Kolmanteen tutkimuskysymykseen voitiin vastata samoin käyttämällä määrällisiä ja laa-
dullisia menetelmiä. Kolmatta tutkimuskysymystä tarkasteltiin samoin kuin 1. ja 2. tutki-
muskysymyksessä samassa tapaustutkimuksessa. Selvittäessä minkälaisia säästöjä on
mahdollista saada ulkoistetun logistiikan avulla, tehtiin työmaalla havainnointia eri me-
netelmiä käyttäen, kuten systemaattista havainnointia, laitteilla tehtävää havainnointia
sekä dokumentteja hyväksi käyttäen.

Diplomityöntekijä oli työtä tehdessään työmaan organisaation ulkopuolinen tekijä, jonka
vuoksi voitiin katsoa, että diplomityöntekijän mahdollisuudet vaikuttaa työmaan tapahtu-
miin olivat vähäiset tai lähes olemattomat.
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1.4 Tutkimuksen rakenne
Diplomityö jakautuu viiteen osaan, johdantoon, diplomityön kannalta tärkeimpiin teori-
oihin, empiiriseen osuuteen, yhteenvetoon ja pohdintaan sekä johtopäätöksiin.

Johdannossa tarkastellaan tutkimuksen taustaa ja sen merkittävyyttä. Työn taustatietojen
perusteella saadaan luotua työlle tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset, kuinka tut-
kimus tullaan suorittamaan, mitä tutkimusaineistoa siitä saadaan ja millä menetelmällä
aineisto tullaan keräämään ja lopuksi tutkimuksen rakenne.

Teoriassa tarkastellaan rakennustyömaan logistiikkaa, sen pääpiirteitä, logistiikkaratkai-
suita, tuotannonohjausta, tuottavuutta ja hukkaa. Minkälaisia haasteita ja ongelmia ny-
kyisen kaltainen rakennustyömaan logistiikka aiheuttaa työntekijän tehokkuudelle. On-
gelmien tarkastelun jälkeen tarkastellaan, kuinka näitä ongelmia voidaan ratkaista ja mi-
nimoida logistiikkaratkaisuilla. Tuotannonohjauksen vaikutusta mahdollisten häiriöiden
syntyyn, tuottavuutta ja tuottavuuden mittaamista sekä hukkaa ja hukan mittaamista.

Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tutkimuksen tulokset esitetään. Tutkimusaineistoa
vertaillaan toisiinsa ja etsitään mahdollisia poikkeamia toisistaan. Tutkimuksen neljän-
nessä osuudessa tutkimustuloksiin paneudutaan syvällisemmin ja pohditaan mistä tutki-
mustulokset johtuvat ja niitä verrataan aiempiin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen lopussa
tarkastellaan tutkimuksen kontribuutiota tieteellisen ja alan yritysten näkökulmasta, luo-
tettavuutta sekä tehdään johtopäätökset. Tässä kappaleessa esitetään myös jatkotutkimus-
kysymyksiä, jotka tarvitsevat lisää tutkimista. Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen rakenne.

Johdanto
Tutkimuksen tausta
Tavoite
Rajaukset
Menetelmät
Rakenne

Teoria
Rakennustyömaan
logistiikka
Logistiikkaratkaisut
Tuotannonohjaus
Tuottavuus
Hukka

Empiria
Tutkimusmenetelmät
Tulokset

Yhteenveto ja
pohdinta

Arviointi ja pohdinta
Tutkimuksen
kontribuutio
Luotettavuus

Johtopäätökset
Jatkotutkimusaiheet

Kuva 1 Diplomityön rakenne.
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2 Rakennustyömaan logistiikka
Logistiikka on yksi tärkeimmistä elementeistä rakennusprojektissa, sen vaikutus työmaan
toimintaan on merkittävä, tekijöihin kuten kustannuksiin, rakentamisen nopeuteen, suun-
nitelmien luotettavuuteen ja työturvallisuuteen. Logistiikka pitää sisällään strategisen ja
kustannustehokkaan varastoinnin, käsittelyn, kuljetuksen ja resurssien jakelun. Logis-
tiikka synkronisoi eri toimitusketjun ryhmät aina tuotteen alkupisteestä tuotteen käyttö-
paikkaan siten, että se täyttää loppukäyttäjän vaateet. Logistiikka ei kuitenkaan itselleen
tuota arvoa, vaan on prosessi, joka järjestää toiminnot niin, että rakennus tai rakennelma
voidaan toimittaa, logistiikka itsessään ei ole rakentamista. (Sullivan ym. 2010; Mossman
2007.) Suuressa kuvassa logistiikka sitoo toimitusketjun jäsenet yhteen. Rakennustyö-
maan kannalta logistiikka voidaan jakaa eri osa-alueisiin.

Lange ja Schilling (2015) jakoivat rakentamisen logistiikan neljään osaan, hankintaan,
rakennustyömaan logistiikkaan, lähtevään logistiikkaan sekä logistiikkaan liittyvään in-
formaatioon, kuva 2.

Kuva 2 Logistiikan sektorit. Muokattu (Lange ja Schilling 2015).

Hankintalogistiikkaa Lange ja Schilling (2015) kuvailevat materiaalien hankinnaksi ja
toimittamiseksi työmaalle. Hankinta on yleisesti pitkä prosessi, joka sisältää monia ali-
prosesseja, kuten hankinnan, oston, logistiikan, valvonnan, laadunvarmistuksen sekä so-
pimusten hallinnan. Hankinta sellaisenaan on rakentamiseen liittyvä kokonaisuus, joka
esiintyy projektin jokaisessa vaiheessa, joissa tarvitaan ulkoisia resursseja hankkimaan ja
toimittamaan tuotteita ja palveluita erilaisina yhdistelminä (Titus ja Bröchner 2005). Titus
ja Bröchner (  ra-
kentamisen hankinta, kuvaamaan prosessia, joka tarvitaan toimittamaan laitteet, materi-
aalit ja muut resurssit, jotta rakennusprojekti voidaan toteuttaa. Materiaalien hankinnan
ja toimittamisen jälkeen työmaalla toteutetaan rakennustyömaan sisälogistiikkaa.

Lange ja Schilling (2015) mukaan rakennustyömaan logistiikka voi pitää sisällään akti-
viteetteja kuten haalaamista, käsittelyä ja varastointia. Thomas ym. (2005) mukaan ra-
kennustyömaan logistiikka pitää sisällään materiaalien hallinnan, kuten toimitusten, va-
rastojen, materiaalien käsittelyn, tilojen ja resurssien hallinnan siten, että se tukee työnte-
kijöitä minimoiden tehottomuutta, joka johtuisi ruuhkautumisesta ja ylimääräisistä mate-
riaalien liikkeistä. Rakennustyömaan logistiikkaa voidaan toteuttaa myös laitteilla kuten,

Työmaa aitaus

Varasto

Varasto

Varasto
Työpiste

JätteetToimitus Purku-
paikka

Rakennus

Palautukset

Lajittelu ja
hävittäminen

Hankinta logistiikka Työmaa logistiikka lähtö logistiikka

Informaatio
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nostureilla, hisseillä tai trukeilla. (Lange ja Schilling 2015.) Koska rakennustyömaan lo-
gistiikan pitäisi Thomaksen ym. (2005) mukaan muun muassa minimoida työntekijöiden
tehottomuutta, pitäisi työntekijöiden mahdollisimman vähän hallinnoida materiaaleja,
jotta voitaisiin katsoa, että logistiikka on toimiva. Työntekijöiden aika kuitenkin kuluu
suurelta osin logistisissa aktiviteeteissa.

Logistiikan onkin eri tutkimuksissa todettu vievän merkittävän osan työntekijöiden ajasta.
Esimerkiksi Strandberg ja Josephson (2005) totesivat, että työajasta käytettiin 13,9 pro-
senttia materiaalien käsittelyyn, joka piti sisällään materiaalien kuljettamista työmaalla.
Samankaltaisiin tuloksiin pääsi Kalsaas ym. (2014), jotka tunnistivat, että logistisiin töi-
hin käytettiin keskimäärin 10 prosenttia kokonaisajasta seitsemässä eri kohteessa. Strand-
bergin, Josephsonin sekä Kalsaasin ym. tutkimusten perusteella päästään noin 12 prosent-
tiin, joka käytettiin logistisiin aktiviteetteihin. Tutkimusten mukaan työntekijät käyttävät
suuren osan päivästään logistisiin aktiviteetteihin, joiden voidaan katsoa vaikuttavan
myös työntekijöiden tehokkuuteen.

2.1 Logistiikan vaikutus työn tehokkuuteen
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, työntekijöiden päivästä suuri osa kuluu logistisiin
aktiviteetteihin. Onkin loogista tarkastella, miten materiaalien hallinta ilmenee ja kuinka
se vaikuttaa työntekijöiden tehokkuuteen, jotta tutkimuksessa voidaan tarkastella parem-
min, miten ulkoistamalla logistiikka voidaan parantaa työntekijöiden tehokkuutta.

Suurissa määrin työntekijät joutuvat käsittelemään materiaaleja, mikä alkaa heti, kun ma-
teriaalit saapuvat työmaalle. Materiaalien saapuessa työmaalle ei tarkoita sitä, että ne oli-
sivat oikealla paikalla. Työryhmien näkökulmasta materiaalit pitää vielä siirtää työpis-
teille tai varastoon, josta ne tarpeen tullen siirretään työpisteelle. (Ghanem ym. 2018.)
Tutkimuksessaan Bertelsen ja Nielsen (1997) huomasivat, että työmaalla oli paljon si-
säistä kuljettamista. Työntekijöiden siirtäessä materiaalit esimerkiksi varastosta työpis-
teelle, keskeyttää se heidän työnsä ja alentaa näin ollen työntekijän tehokkuutta, kun työ-
pisteelle haetaan useita kertoja materiaaleja päivän aikana. Materiaalia voidaan tuoda työ-
pisteelle yhdellä kertaa myös runsaasti, joka myös vaikuttaa työn tehokkuuteen.

Kun materiaalit ovat varastoituina työmaalla vaikuttavat ne työmaalla käytettävissä ole-
vaan tilaan, myös materiaalivarastojen sijainnit vaikuttavat käytettävissä olevaan tilaan.
Työmaalla sijaitsevat materiaalivarastot voivat ahtauttaa tilat, ahtaat tilat vaikuttavat työn
tuottavuuteen ja muihin työtehtäviin negatiivisesti. (Seppänen ja Peltokorpi 2016.) Mui-
den tiellä olevat materiaalit saattavat johtaa tilanteeseen, jossa työryhmä pyytää toista
työryhmää siirtämään materiaalit pois, alkuperäinen työryhmä saattaa siirtyä pois työpis-
teeltä, jossa heidän pitäisi olla tai he voivat odottaa työnjohdolta ratkaisua tilanteeseen
materiaalien pois siirtämiseksi. Materiaalin määrä voi myös tukkia työpisteen täysin,
jonka vuoksi työntekijät siirtyvät muualle töihin. (Ghanem ym. 2018.) Voidaan katsoa,
että työmailla, joissa materiaalia tuodaan työmaalle suuria määriä pakottaa työntekijöitä
haalaamaan niitä pois töidensä tieltä ja samalla pakottaa työntekijät keskeyttämään työnsä
heikentäen työntekijän tehokkuutta. Syitä materiaalien määrään on esitetty monia.

Urakoitsijat suosivat materiaalien varastointia työmaalle, jos työmaalla on tilaa, koska
työmaalla oleva varastointi on ilmaista. Rakentamisen tahdin ollessa lyhyt, suosivat ura-
koitsijat materiaalien varastointia työmaalle. Näin urakoitsija voi varmistaa ainakin ma-
teriaalien osalta, että niiden puutumisen takia työ ei keskeydy, myös väärinä tulleet tuot-
teet varastoidaan työmaalle. (Pheng ja Chuan 2001.) Myös materiaalien hankinta tapa
vaikuttaa materiaalien määrään työmaalla.
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Perinteisesti hankintakäytännöt rakentamisessa keskittyy hankkimaan materiaalit ja nii-
hin liittyvät palvelut kuten kuljetukset mahdollisimman pienellä hinnalla (Arbulu ja Bal-
lard 2004). Samanlaisen käytännön tunnistivat Bertelsen ja Nielsen (1997), urakoitsijat
pystyvät pienentämään kuljetuskustannuksia tilaamalla suuria määriä materiaalia kerral-
laan. Kuinka paljon ja koska materiaalia tilataan työmaalle on asia, jota ei juuri valvota
ja kontrolloida. Bertelsen ja Nielsen (1997) jatkavat, että koska materiaalien toimitukset
ovat arvaamattomia tapahtumia lisäävät ne työmaan epäjärjestystä, mikä myös tarkoittaa
sitä, että työmaalla on paljon materiaalia varastoituna turhaan, koska sitä ei juuri sillä
hetkellä tarvita. Hankintaan liittyen myös kuljetusten epävarmuuden on huomattu vaikut-
tavan työntekijöiden tehokkuuteen.

Elfving ym. (2010) tunnistivat, että kuljetuksien epäluotettavuus, johti työmaalla tavaroi-
den tarpeettomiin siirtoihin, rikkoutumisiin ja työntekijöiden töiden katkeamiseen. Kun
kuljetukset eivät ole sovitussa paikassa sovittuun aikaan, joutuvat työntekijät odottamaan
materiaaleja, mikä saattaa johtaa sellaiseen käsitykseen tulevaisuudessa, että materiaaleja
pitää olla saatavilla jatkuvasti, jotta työt saadaan tehtyä, koska toimituksiin ei voida luot-
taa. Myös Thomas ym. (1999) osoittivat kuljetuksien vaikutuksen ja tuottavuuden alene-
misen eri materiaalitoimitusten yhteydessä. Vaikka materiaalit toimitettaisiin työmaalle
aikataulun mukaisesti, voi aikataulu muuttua ja vaikuttaa näin työn tehokkuuteen.

Rakentamista ajaa aikataulu, eikä ole harvinaista, että hanke ei aina seuraa aikataulua
(Ballard ja Howell 1995). Jos aikataulumuutoksiin ei reagoida ja informoida tarvittavia
osapuolia, saattaa se johtaa tilanteeseen, jossa materiaalit toimitetaan työpisteelle, jossa
on vielä edeltävän työvaiheen työt käynnissä, joka tilan koko huomioiden voi ahtauttaa
tilan ja muiden työryhmien työt häiriintyvät, joka saattaa johtaa myös tuottavuuden ale-
nemiseen ja tuotannon virtauksen häiriintymiseen. (Ghanem ym. 2018.) Logistiikkaa voi-
daan katsoa myös hukan näkökulmasta (Seppänen ja Peltokorpi 2016).

Kun materiaalia on varastoituna työmaalle aiheuttaa se myös työn keskeytymistä, ylimää-
räistä käsittelyä, materiaalien hajoamista, ylimääräistä kuljettamista, sitoo pääomaa sekä
kasvattaa ylimääräisen varastointitilan tarvetta, joka myös kasvattaa varastointikustan-
nuksia. Myös ahtaat tilat, joissa materiaalia on varastoituna, altistaa materiaalit koneiden
ja työntekijöiden liikkeille ja näin ollen riskille, että materiaalit hajoavat. (Agapiou ym.
1998; Bertelsen ja Nielsen 1997; Elfving ym. 2010; Pheng ja Chuan 2001.) Työntekijöi-
den etsiessä ja hallitessa materiaaleja, sen sijaan että työskentelisivät, kasvattavat kustan-
nuksia ja kuluttavat aikaa (Arbulu ja Ballard 2004). Taulukossa 1 esitetty koonti tunnis-
tetuista ongelmista.

Taulukko 1 Logistiikan vaikutukset työn tehokkuuteen
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Materiaalien hallinta vaikuttaa negatiivisesti työntekijän tehokkuuteen työmaalla, kun
hän joutuu hallinnoimaan materiaaleja. Myös työntekijästä riippumattomat syyt, kuten
kuljetuksien epäluotettavuus ja aikataululliset häiriöt vaikuttavat negatiivisesti työnteki-
jän tehokkuuteen. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan, kuinka taulukossa 1 esitettyjä
ongelmia voitaisiin eri logistiikkaratkaisuilla vähentää tai jopa eliminoida.
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3 Logistiikkaratkaisut
On olemassa useita logistiikkaratkaisuita, joita on käytetty rakentamisessa hallitsemaan
paremmin resursseja, kuten materiaaleja ja aikaa (Tetik ym. 2018). Ohjaava käytäntö lo-
gistiikan optimoinnissa tulisi olla ongelma-alueiden eliminoiminen. Ideaalissa tilanteessa
kaikki ei-arvoa tuottamattomat aktiviteetit ja niihin liitettävät kustannukset tulisi pienen-
tää minimiin tai ne voitaisiin eliminoida jopa kokonaan (Lange ja Schilling 2015.) Langen
ja Schillingin (2015) ehdottavat listaa ehdoista, jotka logistiikan tulisi täyttää, jotta työn-
tekijän tehokkuutta voitaisiin parantaa.

Oikeat varastot, käsityökalut, kalusto tai materiaalit ovat,
työpisteellä,
oikeaan aikaan,
oikeassa määrässä,
oikean laatuisina,
oikealla aliurakoitsijalle,
sopivaan hintaan.

3.1 JOT
JOT-tuotannossa materiaaleja ei varastoida, vaan materiaalit toimitetaan tuotannon tar-
peisiin oikeassa määrässä, oikeassa laadussa, oikealle paikalle ja oikeaan aikaan (Pheng
ja Chuan 2001). JOT-tuotannon periaatteena on imuohjaus. T
edeltävä työ tai materiaali seuraavaan, kun sitä siinä työssä tarvitaan, oikeaan aikaan (Bal-
lard ja Howell 1995; Pheng ja Chuan 2001). Perimmäisenä periaatteena on hukan elimi-
noiminen. JOT:issä pyritään minimoimaan varaston määrä, odottaminen ja tarkistukset.
JOT:issä katsotaan myös, että virheiden korjaaminen on hukkaa (Pheng ja Chuan 2001.)

Perinteinen esimerkki JOT-tuotannon toiminnasta on  (kuva 3), jossa
veden korkeus joessa kuvaa varaston määrää, kun veden määrä laskee paljastuvat kivet
joen pohjalta, jotka ovat ongelmia. Perinteisesti varaston määrää kasvatetaan, jos ongel-
miin on osuttu ja jotta niihin ei jatkossa osuttaisi. Kun ongelmiin törmätään JOT-filoso-
fiassa varaston määrää ei nosteta, vaan ongelmiin tartutaan, toisin sanoen kivet joen poh-
jalta poistetaan. Vähitellen, kun ongelmia saadaan ratkaistua, varaston määrää voidaan
myös pienentää (Pheng ja Meng 2018.)

Kuva 3 River of inventory (Pheng ja Meng 2018). Varasto (veden määrä) suojaa yritystä ja sen ope-
raatioita törmäämästä ongelmiin.
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Rakentamisessa perinteisesti materiaali toimitetaan toimittajalta työmaalle tai työpis-
teelle, kun taas JOT-tuotannossa materiaalit toimitetaan toimittajalta suoraan työpisteelle.
Minkä tulisi vähentää materiaalien määrää ja keskenkeräistä tuotantoa työmaalla. Imuoh-
jaus vähentää aikaa, jonka materiaali viettää tuotannossa, minkä tulisi myös vähentää uu-
delleen tekemistä ja näin ollen parantaa myös laatua. (Akintoye 1995.)

Imuohjauksella vähemmän materiaalia työmaalle. Riippuen projektin luonteesta ja mate-
riaalien tyypeistä eri tutkimuksissa materiaalien määrää on saatu JOT periaatteella vähen-
nettyä työmaalla. Bertelsen ja Nielsen (1997) tarkastelivat tutkimuksessaan tavallista
asuntorakentamista ja useita eri materiaaleja kuten kattolevyjä ja seinälaattoja. Kong ym.
(2018) edustaa tutkimuksellaan toista ääripäätä, jossa betonielementit toimitettiin täsmä-
toimituksella työmaalle. Kong ym. (2018) tutkimus toteutettiin simulaatioiden avulla,
jossa ympäristö jäljitteli kaupunkiympäristöä. Työmaalle on materiaalien vähentymisen
vuoksi saatu myös tilaa muun muassa projektissa, jossa tarkasteltiin teräsrakenteita infra-
hankkeessa (Er ym. 2012). Betonielementit ovat suuria ja yksittäisiä elementtejä, teräsra-
kenteet riippuen kohteesta voivat olla uniikkeja, kun taas kattolevyt voivat tulla erilaisissa
nipuissa, joissa voi olla suuriakin määriä materiaalia. Bertelsenin ja Nielsenin (1997) tut-
kimuksessa osa materiaaleista mitoitettiin tarkkaan ennen työmaalle toimittamista ja Erin
ym. (2012) tutkimuksessa teräsrakenteet mitoitettiin melko samankokoisiksi ennen työ-
maalle toimittamista. Oikea määrä on myös yksi JOT-tuotannon periaate.

Puhuttaessa asennussarjoista tai -paketeista tarkoitetaan, että materiaalit kootaan jotain
tiettyä työtä varten sisältäen kaikki tarvittavat materiaalit. Asennussarjoja ja -paketteja
voi kutsua myös kiteiksi. Hanson ja Medbo (2012) tarkoittavat kiteillä, että kitteihin tar-
koitetut materiaalit on ennalta lajiteltu ja kasattu, jokainen kitti sisältää materiaalit vain
tiettyyn kokoonpanotehtävään. Hua ja Johnson (2010) mukaan kittaus voi sisältää esi-
merkiksi materiaalipakkausten irrottamista, laskemista, leikkaamista sekä taivuttamista.
Kittauksella on pystytty vähentämään myös muun muassa materiaalin määrää kokoonpa-
notiloissa sekä kävelyn määrää (Hua ja Johnson 2010). Vähentynyt materiaalin määrä on
suhteessa säästettyyn tilaan ja vähentynyt kävelyn määrä viittaa siihen, että työntekijöillä
on kaikki tarpeellinen työn tekemiseen, mitään ei tarvitse hakea erillisistä varastoista.
Materiaalien määrä työmaalla on katsottu korreloivan työn tehokkuuteen.

Kun materiaalit toimitettiin täsmätoimituksilla työmaalle Bertelsen ja Nielsen (1997)
huomasivat, että työmaalla sisäinen liikenne väheni. Kun työntekijä joutuu keskeyttä-
mään työnsä ja liikkumaan, esimerkiksi etsiessään materiaaleja, alentaa se työn tehok-
kuutta. He toteavatkin tutkimuksessaan tuottavuuden kasvaneen. Tetik ym. (2018) tar-
kastelivat putkisaneerauskohdetta, jossa materiaalit toimitettiin asennussarjoina työpis-
teelle päivittäin logistiikkakeskuksesta. Tutkimuksessa olleet työntekijät olivat pystyneet
keskittymään paremmin työhönsä, se säästi työntekijöiden aikaa, koska heidän ei tarvin-
nut kävellä keräten tai etsien tarvittavia materiaaleja. Kun materiaalien varastointia vä-
hennetään, parantaa se luotettavuutta ja tehokkuutta materiaalien käsittelyn suhteen, mikä
vuorostaan parantaa tuottavuutta (Harker ym. 2007).  Kun työntekijät pystyvät keskitty-
mään paremmin työhönsä vaikuttaa se positiivisesti koko tuotannon toimintaan.

JOT-tuotannon tarkoituksena on taata keskeytyksetön työprosessi, jokainen työpiste imee
materiaalin edellisestä työvaiheesta seuraavaan ilman, että työvaiheet pitäisivät materiaa-
livarastoja. Jokainen häiriö missä tahansa tuotantoketjun osassa vaikuttaa negatiivisesti
koko tuotantoketjuun. (Pheng ja Chuan 2001.) Kuten edellisessä kappaleessa todettiin,
materiaalien määrä työpisteellä on ongelma, joka vaikuttaa myös muihin tuotantoketjun
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jäseniin. JOT-tuotannolla pystytään vaikuttamaan positiivisesti myös muihin tuotantoket-
jun jäseniin, urakoitsijoihin, koska muiden työ ei häiriinny materiaalien vuoksi. Ballard
ja Howell (1995) mukaan yhtenä JOT:in hyötynä voidaan pitää, että se vähentää kesken-
eräistä tuotantoa ja näin ollen vähentää tuotannon läpimenoaikoja. Tuotannon läpimeno-
aikojen lyhentyessä palvelee se myös pääurakoitsijan intressejä saada projekti nopeam-
min maaliin. Tetik ym. (2018) mukaan työpisteen käyttöaste kasvoi, mikä voi auttaa koko
projektia, työntekijöiden parantaessa suoritustaan materiaalien oikea aikaisten ja määräis-
ten toimitusten vuoksi voi syntyä myös säästöjä.

Rakennusyritysten käyttäessä JOT:iä, ne pystyvät vähentämään materiaalivarastojen
määrää, mikä voi johtaa kustannussäästöihin (Akintoye 1995). Bertelsen ja Nielsen
(1997) arvioivat tutkimuksessaan, että säästöjä syntyi yhdeksän prosenttia rakennuksen
nettokustannuksista, he myös katsoivat, että tästä oli 18 prosenttia työntekijäkustannuksia
ja 3,6 prosenttia materiaalikustannuksia. Kun materiaalia on vähemmän työmaalla, varas-
toihin sidottu pääoma pienenee ja tarve niiden uudelleen siirtämiseen myös vähenee, mikä
taas alentaa työvoima- ja kalustokustannuksia (Kong ym. 2018). Myös Harker ym. (2007)
totesivat tutkimuksessaan, että materiaalien käsittely tehostui ja tuottavuus kasvoi. He
myös totesivat säästöjen olleen 2,5 prosenttia kokonaisuudessaan. Kun työntekijöiden ei
tarvitse siirtää materiaaleja vaan keskittyä omaan työhönsä, voidaan olettaa sen pienen-
tävän läpimenoaikoja. Kustannussäästöt urakoitsijan näkökulmasta voivat antaa urakoit-
sijalle mahdollisuuden tarjota asiakkaalle paljon kilpailukykyisemmän hinnan suhteessa
muihin urakoitsijoihin (Akintoye 1995).

JOT periaatteella voidaan vaikuttaa melkein kaikkiin edellisessä kappaleessa havaittuihin
ongelmiin. Tutkimuksissa oli kuitenkin mainintoja kuljetuksien luotettavuudesta. Ti-
lanne, jossa materiaalit on tilattu työmaalle täsmätoimituksena johonkin tiettyyn työvai-
heeseen, mutta aikataulun muuttuessa ulkopuolisen syyn takia, kuten edellisestä työvai-
heesta tai suunnitelmista täsmätoimituksien hyöty häviää, koska ne vain makaavat työ-
maalla käyttämättöminä. Pheng ja Chuan (2001) totesivatkin tutkimuksessaan, että toi-
mittaminen pelkästään täsmätoimituksien avulla voi olla liian idealistinen. Myös Tetik
ym. (2018) huomasivat työssään, että jotkut toimitukset olivat myöhässä. Monissa tutki-
muksissa (Tetik ym. 2018; Harker ym. 2007; Bertelsen ja Nielsen 1997) täsmätoimitukset
oli liitetty varastoon tai logistiikkakeskukseen, josta materiaalit toimitettiin työmaalle.
Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tarkemmin logistiikkakeskusta logistiikkaratkai-
suiden tarjoajana ja niiden hyötyjä.

3.2 Logistiikkakeskus
Logistiikkakeskus nimenä sisältää sanan logistiikka, joka viittaa toimintoihin, joita tarvi-
taan, jotta tuote voidaan toimittaa sinne missä sitä tarvitaan, toisaalta logistiikka ei tar-
koita itse rakentamista ja keskuspaikkaa, jossa kyseinen aktiviteetti suoritetaan. Logis-
tiikkakeskus voidaan määritellä kahteen eri osaan, joista ensimmäisessä logistiikkakeskus
on osa kuljetuslogistiikkaa, jossa se on keskeinen piste materiaalivirroille logistiikkaket-
jussa. Logistiikkakeskus toimii myös impulssina liiketoiminnalle, koska kaikki yritykset
eivät pysty rakentamaan omia logistiikkakeskuksia. (Hamzeh 2007.)

Eri tutkimuksissa (Ferrero 2017; Guerlain ym. 2018) on logistiikkakeskuksesta käytetty
res tai CLC

Centres  Logistiikkakeskus on pysyvä piste, johon materiaalit eri toimitusjärjestelmistä
kootaan, lajitellaan ja uudelleen pakataan ennen kuin ne lähetetään työmaille esimerkiksi
täsmätoimituksena (kuva 4) (Arbulu ja Ballard 2004; Guerlain ym. 2019). Logistiikka-
keskusten suosion voidaan olettaa myös kasvavan tulevaisuudessa.
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Kuva 4 Logistiikkakeskuksen toiminta (Guerlain ym. 2019). Materiaalit voidaan toimittaa logistiik-
kakeskukseen keskitetysti esimerkiksi koottavaksi, josta ne toimitetaan työmaalle. Työmaalta voi-
daan tuoda myös tarpeettomia materiaaleja logistiikkakeskukseen varastoitavaksi.

Rakentamisen siirtyessä enenemissä määrin kaupunkeihin voidaan olettaa, että työmai-
den varastointitilat tulevat pienenemään ja logistiikkakeskusten suosio kasvamaan, koska
halutaan varastointitilat pois työmaalta, mutta myös siksi, että yritykset haluavat vähentää
läpimenoaikaa, toimitusten epävarmuutta sekä logistiikkakustannuksia (Hamzeh 2007).
Myös Guerlain ym. (2018) totesivat, että suurimman hyödyn logistiikkakeskuksista saa-
vat sellaiset rakennustyömaat, jotka ovat sidottuja työmaahan ja sijaitsevat kaupunkialu-
eilla, kun taas vähiten hyötyä saavat työmaat, joihin on helppo pääsy ja työmaalla on
hyvät ja helpot olosuhteet materiaalien varastointiin. Voidaan sanoa, että logistiikkakes-
kukset ovat hyvä vaihtoehto myös materiaalivirran tasaamiseksi, jossa aliurakoitsijat voi-
vat tehdä nopeita ratkaisuja työmaan tilanteen mukaan ja tilata materiaalit silloin kun niitä
tarvitaan. Logistiikkakeskukset voivat tarjota rakennusalan yrityksille monia palveluita,
joita on listannut muun muassa Hamzeh (2007).

1) Varastointi: materiaalit voidaan varastoida logistiikkakeskuksiin, jotka vähentä-
vät toimitusketjujen kustannuksia varastoinnin ja ostomäärien kohdalla. Projek-
tien välisiä tarpeita voidaan myös hallita logistiikkakeskuksessa, jolloin pystytään

kenään.
2) Kuljetus: tuotteiden kuljetusten keskittäminen logistiikkakeskukselle voi kasvat-

taa kuljetuksien luotettavuutta.
3) Jakelu: Logistiikkakeskuksen palveluihin voi yhdistää erilaisia toimitustapoja

kuten täsmätoimitukset, riippuen siitä mitä materiaaleja käsitellään.
4) Kokoonpano ja kitit: Logistiikkakeskuksissa voidaan pientarvikkeet, vakioma-

teriaalit ja projektikohtaiset tuotteet ja materiaalit koota asennussarjoiksi.
5) Yhdisteleminen, lajittelu ja purkaminen: Pientarvikkeet tai vakiomateriaalit,

joita tilataan suuria määriä logistiikkakeskukseen, voidaan purkaa ja niistä voi-
daan tehdä asennussarjoja, kokoonpanoja tai kittejä.

6) Toimitus- ja pakettiseuranta: Käyttämällä erilaisia paikannusjärjestelmiä logis-
tiikkakeskukset voivat paikantaa materiaalit ja kuljetusautot, mikä voi lisätä toi-
mitusten luotettavuutta.

7) Verkkokauppa: Tilausten tilaaminen netin välityksellä vähentää paperimäärää,
joka vähentää aikaa ja kustannuksia.

Hamzeh ym. (2007) mukaan rakentaminen on vaihtelevaa aikataulullisesti, mikä vaikut-
taa materiaalien toimituksiin. He jatkavat, että vaihtelevuudet materiaalien toimittami-
sessa vaikuttavat taas koko projektin edistymiseen. Logistiikkakeskuksen edellä kuvail-
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lun listan perusteella voidaan katsoa tarjoavan monia eri palveluita, joilla näitä vaihtele-
vuuksia voidaan ns. puskuroida, etteivät häiriöt (kuljetusten epävarmuus, materiaalien
määrä työmaalla yms.) pääse vaikeuttamaan työmaan toimintaa. Pääasiallinen tavoite lo-
gistiikkakeskuksilla onkin parantaa logistiikkapalveluiden laatua, toimitusten nopeu-
dessa, tarkkuudessa sekä välttämään materiaalien vahingoittumista ja että logistiikkapal-
velut vastaavat asiakkaan toivomuksia (Calis ym. 2018).

Edellä esitetyillä palveluilla voidaan saada esimerkiksi kuljetusten luotettavuutta paran-
nettua. Kun materiaalit pidetään logistiikkakeskuksessa vähentää se epäluotettavien kul-
jetusten aiheuttamia häiriöitä (Sullivan ym. 2011). Calis ym. (2018) tarkastelivat tutki-
muksessaan kuljetuksia logistiikkakeskuksesta rakennustyömaille, kuljetuksista 98,45
prosenttia oli oikea aikaisia. He myös huomasivat, että yhtäkään näistä toimituksista ei
hylätty rakennustyömaalla esimerkiksi väärän materiaalin tai laadun vuoksi. Kuljetukset
voidaan paremmin organisoida logistiikkakeskuksesta, joka lisää joustavuutta ja reagoin-
tikykyä rakennustyömaan tarpeisiin (Guerlain ym. 2018; Ferrero 2017). Kun materiaali-
kuljetukset ovat koordinoitu yhden pisteen kautta vähentää se kuljetuksien määrää työ-
maille ja näin ollen myös työmaan ruuhkautumista (Sullivan ym. 2011; Calis ym. 2018;
Ferrero 2017).  Yhtenä suurena etuna logistiikkakeskuksella on, että sen avulla voidaan
lisätä kuljetusten luotettavuutta ja saada materiaalit paremmin oikeaan aikaan työmaalle.
Kun kuljetukset ovat paremmin koordinoituja voidaan sen katsoa vaikuttavan vähentä-
västi myös materiaalien määrään työmaalla.

Logistiikkakeskukseen voidaan varastoida materiaaleja, jolloin ne ovat pois työmaalta
aiheuttamasta häiriöitä (Sullivan ym. 2011), kun materiaalia eivät ole työmaalla eivät ne
myöskään ahtauta tiloja. Aliurakoitsijan näkökulmasta logistiikkakeskus voidaan nähdä
esimerkiksi turvallisena materiaalien varastointipaikkana, jossa materiaalit ovat turvassa
esimerkiksi varkauksilta tai hajoamisilta (Guerlain ym. 2018; Ferrero 2017). Hyötyjä lo-
gistiikkakeskuksen käytöstä tunnisti myös Hamzeh ym. (2007), joka huomasi, että työ-
maan materiaalivarastot ovat pienemmät, kun logistiikkakeskukset ovat käytössä. Mate-
riaaleista voidaan tehdä logistiikkakeskuksessa myös asennussarjoja (Tetik ym. 2018),
jotain tiettyä tehtävää varten tarkoilla materiaalimäärillä. Kun materiaalivarastot on pois-
tettu työmaalta vähentää se myös riskiä niiden vahingoittumiseen, vähentäen samalla
hukkaa.

Logistiikkakeskuksen avulla voidaan vähentää myös hukkaa. Hukkia, jotka johtuvat ma-
teriaalien varastoinnista työmaalle, (Sullivan ym. 2011; Guerlain ym. 2018) kuten mate-
riaalien hajoamisesta ja siitä, että ammattimiesten ei tarvitse kantaa ja siirrellä materiaa-
leja. Tämä tarkoittaa sitä, että materiaalit tuodaan logistiikkakeskuksesta työpisteelle asti.
Ammattimiesten materiaalien käsittely heikentää työntekijän tehokkuutta, kun materiaa-
lien hallinta otetaan pois työntekijältä vaikuttaa se positiivisesti myös tuottavuuteen.

Logistiikkakeskuksen avulla työntekijän tuottavuutta voidaan parantaa (Guerlain ym.
2018). Tuottavuutta logistiikkakeskusten avulla voidaan parantaa siten, että ammattityön-
tekijöiden ei tarvitse keskeyttää työtään purkaakseen materiaaleja, kun vastaavasti perin-
teisessä mallissa ammattimiehet purkavat materiaalit (Sullivan 2011). Elfving ym. (2010)
tutkimuksessa pyrittiin vähentämään materiaalien käsittely aikaa ja lisäämään tuotta-
vuutta. Tutkimuksessa ikkunoista tehtiin asennuspaketteja erillisessä terminaalissa, josta
ne toimitettiin paikkaan, jossa työt suoritettiin. Tutkimuksessa huomattiin, että esimer-
kiksi ikkuna-asentajien tuottavuus kasvoi 20 prosenttia ja nosturin käyttöä pystyttiin vä-
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hentämään 134 tuntia. Myös Tetik ym. (2018) tutkimuksessa logistiikkakeskuksessa teh-
tiin asennussarjoja logistiikkakeskuksessa, joiden ansiosta työpisteen käyttöaste kasvoi.
Tuottavuuden kasvaessa hyötyy siitä myös pääurakoitsija.

Logistiikkaa voidaan työmaalla tehostaa logistiikkakeskuksen avulla, mikä hyödyttää
myös pääurakoitsijaa vähentämällä pääurakoitsijan riskiä jäädä projektin aikataulusta jäl-
keen tai ylittää projektin budjetin (Guerlain ym. 2018). Logistiikkakeskukseen on mah-
dollista myös yhdistää monta eri projektia (Ferrero 2017), joiden ansiosta työmaat voivat
keskustella toisilleen (Hamzeh ym. 2007), näin toimien vuoksi materiaalien määrä voi-
daan jakaa tasaisesti eri projekteille eikä jokaisen projektin tarvitse itse tilata itse kaikkia
materiaaleja, tämän voidaan olettaa vähentävän myös materiaaleihin kohdistuvia kustan-
nuksia.

Materiaalien määrää ja niiden oikea aikaisuutta tuotannon tarpeisiin voidaan säätää logis-
tiikkakeskuksen ja täsmätoimituksien avulla, mutta materiaalien saapuessa työmaalle tu-
lee ne vielä ohjata eteenpäin työpisteelle, jolloin voidaan edelleen vähentää työntekijän
kosketusta materiaalien hallintaan. Tähän tapaukseen soveltuu kolmannen osapuolen lo-
gistiikan hallinta, joka haalaa ja siirtää materiaalit sinne missä työt suoritetaan.

3.3 Kolmannen osapuolen logistiikka
Kolmannen osapuolen logistiikalla tarkoitetaan logististen aktiviteettien kuten kuljetta-
misen tai varastoinnin ulkoistamista yrityksen ulkopuolelle (Vasiliauskas ja Jakubauskas
2007). Kolmannen osapuolen logistiikasta on käytetty myös nimeä TPL (Ekeskär ja Rud-
berg; Marasco 2008; Skjoett-Larsen 2000) tai 3PL (Third Party Logistics) (Van Laarho-
ven ym. 2000).

Tutkijat ja konsultit ovat kehittäneet kolmannen osapuolen käsitteen ja siihen liittyvät
konseptit yhdessä liiketoiminnan kanssa, jotka tarvitsevat tai tarjoavat kolmannen osa-
puolen logistiikkapalveluita (Skjoett-Larsen 2000). Kolmannen osapuolen logistiikasta ei
ole yksiselitteistä määritelmää (Marasco 2008), yhden määritelmän on esittänyt Lieb
(1993), hän kuvailee ulkopuolista logistiikkaa ulkopuolisten yritysten suorittamiksi logis-
tisiksi palveluiksi, joita organisaatio on itse tehnyt organisaatiossa, tällaiset palvelut voi-
vat kattaa koko logistiikkaprosessin tai pelkästään joitain tiettyjä logistiikan osia. Kol-
mannen osapuolen logistiikka määritelmä voi olla laaja, sillä viitataan esimerkiksi toi-
mintoihin, joita on tehty yleensä organisaation sisällä ja ne ulkoistetaan kolmannelle osa-
puolelle. Vaihtoehtoisesti kapeampi määritelmä kolmannen osapuolen logistiikalle on,
että joidenkin yksittäisten toimintojen tai organisaatioiden välisten logistiikkatoimintojen
ulkoistamista (Marasco 2008). Kolmannen osapuolen logistiikka voi tarjota kuitenkin
monipuolisesti eri toimintoja.

Kolmannen osapuolen logistiikka voi pitää sisällään, esimerkiksi kuljetusta, varastointia,
varaston hallintaa, johon kuuluu materiaalien hallintaa ja uudelleen pakkaamista. Kol-
mannen osapuolen logistiikka voi pitää sisällään myös arvoa luovia aktiviteettejä kuten
toissijaisia kokoonpanotehtäviä ja tuotteiden asentamista, se voi sisältää informaatioon
liittyviä aktiviteettejä, kuten seurantaa ja jakelusuunnittelua. Asiakas kuitenkin vaikuttaa
toimitusketjujen logistiikan hallintaan, hankintastrategiaan sekä sopimuksien muotoon,
jotka määrittelevät vastuunjaon koko rakennusprosessissa. Asiakkaat ovatkin avainase-
massa kolmannen osapuolen logistiikan implementoinnissa. (Ekeskär ja Rudberg 2016.)
Van Laarhoven ym. (2000) huomasivat tutkimuksessaan, että pääpainona tarjottavissa
palveluissa ovat perinteiset kuljetus ja varastointi aktiviteetit.



18

Pääasiallinen ajuri kolmannen osapuolen logistiikan käyttöönotossa van Laarhoven ym.
(2000) mukaan on, että yritykset pyrkivät vähentämään kustannuksia, jotka ovat sidot-
tuina eri hyödykkeisiin. Vähentämällä kustannuksia yritykset pystyvät vähentämään ta-
loudellista riskiä, joka voisi syntyä esimerkiksi suurista investoinneista logistiikkapalve-
luihin, kuten jakelukeskuksiin ym. (Vasiliauskas ja Jakubauskas 2007). Ekeskär ja Rud-
berg (2016) tutkivat suurta sairaalahanketta, jossa pystyttiin luomaan säästöjä. Kustan-
nussäästöjä pystyttiin luomaan niin työntekijäpuolella kuin laitteissakin, laitteiden käyt-
töasteiden kasvaessa.  Urakoitsijat myös totesivat, että he pystyivät vähentämään yksik-
köaikoja, joiden perusteella he arvioivat aikatauluja, tarvittavien resurssien suhteen voi-
daan katsoa kustannuksien vähentyneen myös siinä suhteessa. (Ekeskär ja Rudberg
2016). Tutkimuksessaan Lindén ja Josephson (2013) tunnistivat, että kun materiaaliva-
rastoja työmaalla oli vähennetty, vähensi se myös niiden siirtämiseen käytettyjen konei-
den ja laitteiden tarvetta. Kun logistiikka on ulkoistettu kolmannelle osapuolelle, voi tämä
kolmas osapuoli määritellä miten logistiikkaa hallitaan kuten tehtiin Ekeskärin ja Rud-
bergin (2016) tutkimuksessa, sen voidaan katsoa tehostavan ja kasvattavan esimerkiksi
laiteiden käyttöastetta, kun työmaalla on vain tietty määrä esimerkiksi materiaalihissejä.
Kolmannen osapuolen logistiikka voi keskittyä vain omaan työhönsä, hallitsemaan logis-
tiikkaa. Muita ajureita van Laarhovenin ym. (2000) mukaan kolmannen osapuolen käyt-
töönottoon ovat palvelulaadun parantaminen sekä yritysten kyky keskittyä pääasiallisiin
tehtäviinsä.

Ekeskär ja Rudberg (2016) taas totesivat tutkimuksessaan, että työmaalla olevia materi-
aalivarastoja pystyttiin vähentämään sekä työympäristö parani. Toisaalta tähän oli syynä
se, että kolmannen osapuolen logistiikkaurakoitsija oli vastuussa ja määräsi säännöistä
liittyen materiaalien määrään ja varastointiin työmaalla. He huomasivat, että sääntöjen
vuoksi materiaalien määrä työmaalla väheni, joka johti työympäristön paranemiseen. Toi-
saalta pääurakoitsija voi tehdä säännöt, joiden perusteella voidaan määrätä ja valvoa ma-
teriaalien määrää ja varastointia työmaalla. Tämä johtaa kuitenkin siihen, että pääurakoit-
sijan pitäisi keskittyä näihin logistisiin aktiviteetteihin, jolloin hän ei pystyisi päätoimi-
sesti keskittymään omiin arvoa luoviin aktiviteetteihinsä.

Ekeskär ja Rudberg (2016) totesivat, että aliurakoitsijat pystyivät keskittymään paremmin
arvoa luoviin töihinsä, kun heidän ei tarvinnut keskittyä materiaalien käsittelyyn tai toi-
mitusten odottamiseen. Myös pääurakoitsija pystyi keskittymään paremmin omiin tehtä-
viinsä, kun toimitusten suunnittelu ja materiaalien käsittely oli ulkoistettu. Samankaltai-
seen tulokseen päätyivät Vasiliauskas ja Jakubauskas (2007), joiden mukaan kolmannen
osapuolen logistiikan avulla yritys voi vapauttaa resursseja, ja yritykset voivat keskittyä
pääasiallisiin tehtäviinsä eikä toissijaisiin, joka tässä tapauksessa oli logistiikka. Lindén
ja Josephson (2013) tutkimuksessa työmaan työnjohto oli oppinut, että ulkoistamalla ma-
teriaalien käsittelyn, he pystyvät paremmin keskittymään parantamaan muuta tuotannon
toimintaa. Kun logistiikka on ulkoistettu voivat työntekijät ja pääurakoitsija keskittyä
omiin tehtäviinsä ja panostaa muuhun tuotantoon ja luomaan arvoa. Ulkoistetulla materi-
aalien käsittelyllä voidaan vaikuttaa myös hukkaan.

Lindén ja Josephson (2013) huomasivat tutkimuksessaan, että ulkoistettu logistiikka vä-
hentää sitä riskiä, ettei materiaalia olisi saatavilla oikeaan aikaan, se myös vähentää riskiä
materiaalien hajoamiseen työmaalla kuljettamisen ja varastoinnin yhteydessä sekä vähen-
tää ihmisten ja laitteiden liikkeitä. Toisaalta he myös huomasivat, että hyödyistä huoli-
matta ulkoistetun logistiikan kustannukset ns. nollasivat saadut hyödyt.



19

Kolmannen osapuolen logistiikan hyötyjä suoraan rakentamisen näkökulmasta on käsi-
telty melko vähän. Tarkastelluissa tutkimuksissa kuitenkin ilmeni, että työntekijät pystyi-
vät parantamaan otettaan omasta työstään samoin kuin pääurakoitsija, kun logistiikan val-
vonta ja kontrollointi oli poistettu pääurakoitsijan vastuulta. Se, kuinka paljon toimintoja
ulkoistetaan vaikuttaa siihen, miten tilannetta tulisi tarkastella. Tässä tutkimuksessa pää-
tavoitteena on tarkastella hyötyjä aliurakoitsijan näkökulmasta. Hyödyt ovat koottu tau-
lukkoihin 2 - 4.

Taulukko 2 Tunnistetut logistiikkaratkaisuiden hyöty osa 1/3.
Lähde Logistiikka-

ratkaisut
Hyödyt Säästö mah-

dollisuudet
Tutkimustapa

Bertelsen ja
Nielsen
(1997) Just-
In-Time Lo-
gistics in
the Supply
of Building
Materials

Suurin osa ma-
teriaaleista vie-
tiin varastoon,
jossa ne puret-
tiin ja pakattiin
uudestaan,
josta ne toimi-
tettiin täsmä-
toimituksina
työmaalle

Materiaalia vä-
hemmän työ-
maalla, työnte-
kijöiden tar-
peeton liike
väheni, tuotta-
vuus parani,
tarkemmat kul-
jetukset

Työntekijä, ka-
lusto, materi-
aalit

Teoreettinen tar-
kastelu ja haastat-
telut

Kong ym.
(2018) Sus-
tainable
perfor-
mance of
just-in-time
(JIT) man-
agement in
time-de-
pendent
batch deliv-
ery schedul-
ing of pre-
cast con-
struction

Täsmätoimi-
tukset

Eliminoi yli-
tuotantoa ja
odottamista,
vähemmän
materiaalia
työmaalle

Työntekijä, ka-
lusto, materi-
aalit

Matemaattisesti,
simulaatio

Tetik ym.
(2018) Im-
pacts of an
assembly
kit logistic
solution in
renovation
projects: a
multiple
case study
with
camera-ba-
sed measu-
rement

Materiaaleista
tehtiin asen-
nussarjoja lo-
gistiikkakes-
kuksessa, josta
ne toimitettiin
täsmätoimituk-
sina työpis-
teelle

Työpisteen
korkeampi
käyttöaste,
Työntekijöiden
ei tarvinnut et-
siä materiaa-
leja, kun ne
tuotiin oikeaan
paikkaan

Kasvanut tuot-
tavuus lyhen-
tää projektin
kestoa ja lo-
puksi vähentää
kustannuksia

Havainnointi,
haastattelut, do-
kumenttien tutki-
minen, videoma-
teriaali
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Taulukko 3 Tunnistetut logistiikkaratkaisuiden hyöty osa 2/3.
Lähde Logistiikka-

ratkaisut
Hyödyt Säästö mah-

dollisuudet
Tutkimustapa

Harker ym.
(2007)
Waste Min-
imisation in
Construc-
tion: Mate-
rial Logis-
tics Plan
Good Prac-
tice Guid-
ance

Materiaalit toi-
mitettiin logis-
tiikkakeskuk-
sesta työ-
maalle. Työ-
ryhmien piti
suunnitella toi-
mitukset kuusi
viikkoa etukä-
teen

Materiaalien
luotettava ja
tehokas käsit-
tely, tuottavuu-
den kasvu

2,5 prosentin
kokonaissääs-
töt

Hamzeh
ym. (2007)
Logistics
Centers to
Support
Project-
Based Pro-
duction in
the Con-
struction In-
dustry

Logistiikkake-
skus

Vähemmän
materiaalia
työmaalla

 Simulaatio

Calis ym.
(2018) The
Benefits of
Construc-
tion Logis-
tics Centres
in Construc-
tion
Supply
Chain Man-
agement: A
Case Study
Analysis

Logistiikkake-
skus ja
täsmätoimi-
tukset

Toimitukset
ajallaan
(98,45%), oi-
keat materiaa-
lit (ei hylkyjä
työmaalla), vä-
hemmän työ-
maaliikennettä

Tässä tapauk-
sessa työ-
maalla oli
ruuhkamaksut,
jotka pienivät,
myös jätekus-
tannukset pie-
nenivät

Havainnot (toimi-
tusten määrä,
aika, etäisyydet,
pakkausten määrä
yms.)

Ferrero
(2017)
Business
models for
construction
logistics
optimisation
and CCC
introduction

Logistiikka-
keskus ja täs-
mätoimitukset

Tehokkaam-
mat kuljetuk-
set, pienemmät
varastot, pa-
rempi asiakas-
tyytyväisyys

Pienemmät va-
rastokustan-
nukset

Aineisto kerätty
monista eri läh-
teistä, eri yrityk-
sien kokemuksia
logistiikka- kes-
kuksista
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Taulukko 4 Tunnistetut logistiikkaratkaisuiden hyöty osa 3/3.
Lähde Logistiikka-

ratkaisut
Hyödyt Säästö mah-

dollisuudet
Tutkimustapa

Guerlain
ym. (2018)
Decision
Support
Systems for
Smarter and
Sustainable
Logistics of
Construc-
tion Sites

Logistiikkake-
skus

Työmaat, jotka
ovat sidottu
itse työmaahan
ja sijaitsevat
kaupunkialu-
eella hyötyvät
eniten. Pa-
rempi tuotta-
vuus, vähem-
män materiaa-
lia työmaalla,
toimitusvar-
muus, vähem-
män hukkaa

Henkilöstö,
materiaaleja
käytetään te-
hokkaammin,

Havainnot

Elfving ym.
(2010)
Standardiz-
ing logistics
at the cor-
porate level
towards
lean logis-
tics in con-
struction

Logistiikkake-
skus ja toimi-
tukset
työpisteelle

Työntekijöiden
tuottavuus pa-
rani

Nosturitunteja
säästyi

Havainnot. Toi-
mittajien ja tuo-
tannon luottavuu-
den, purkamis-
aikojen, liikkumi-
sen, asennusaiko-
jen, purkamisre-
surssien, varasto-
jen ja vahinkojen
mittaaminen

Ekeskär ja
Rudberg
(2016)
Third-party
logistics in
construc-
tion: the
case of a
large hospi-
tal project

Kolmannen
osapuolen lo-
gistiikka

Työntekijät ja
pääurakoitsija
pystyivät kes-
kittymään pa-
remmin työ-
hönsä, vähem-
män materiaa-
lia työmaalla,
luotettavam-
mat toimituk-
set, tehok-
kaampi läpi-
menoaika

Työntekijä
sekä kalusto-
kustannukset,
hyödykkeisiin
sidottu vähem-
män pääomaa

Työmaakäynnit,
osallistuva ha-
vainnointi, pro-
jektidokumentit,
diplomityöt, haas-
tattelut

Lindén ja
Josephson
(2013) In-
housing or
out-sourc-
ing on-site
materials
handling in
housing?

Kolmannen
osapuolen lo-
gistiikkayritys

Materiaalia
saatavilla oike-
aan aikaan, vä-
hentää riskiä,
että materiaalit
hajoavat, vä-
hentää työnte-
kijöiden ja ka-
luston liikkeitä

Materiaalihuk-
kaa voitaisiin
vähentää. Hei-
dän mukaansa,
materiaalien
käsittely kus-
tannuksia voi-
taisiin vähen-
tää jopa 20
prosenttia

Haastattelut ja ha-
vainnointi, lyhyet
keskustelut
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Tutkimuksien perusteella eri logistiikkaratkaisuilla voidaan halutessa saada rakennettua
kokonaisuus, jolla voidaan täydentää muiden edellä esitettyjen logistiikkaratkaisuiden
puutteita. Esimerkiksi suorat täsmätoimitukset toimittajalta voitaisiin korvata kääntä-
mällä toimitukset logistiikkakeskukseen, koska nimestään huolimatta, täsmätoimitukset
eivät aina osu oikeaan aikaan työmaalle, jos ne toimitetaan perinteisesti suoraan toimitta-
jalta. Logistiikkakeskuksesta toimitukset voitaisiin toimittaa tarkemmin työmaalle tuo-
tannon tarpeisiin ja kun toimitus on työmaalla, voisi kolmannen osapuolen logistiikkatoi-
mija ne haalata niille osoitetuille paikoille. Tai kolmannen osapuolen logistiikkaurakoit-
sija hallitsisi useita logistisia aktiviteetteja kuten Ekeskärin ja Rudbergin (2016) tapauk-
sessa. Kirjallisuuden perusteella erilaisilla logistiikkaratkaisuilla saadaan työmaan ja
työntekijän toimintaa parannettua siten, että se auttaa myös työntekijää toimimaan tehok-
kaammin.

Myös minkälaiseen projektiin kolmannen osapuolen logistiikka soveltuu, on kiinnitetty
huomiota. Kolmannen osapuolen logistiikan suhteen Lindén ja Josephson (2013) totesi-
vat, että se ei välttämättä sovi kaikkiin projekteihin. He jatkavat, että ulkoistettu logis-
tiikka sopisi projekteihin, joissa on vähän epävarmuutta.

Vaikka eri logistiikkaratkaisulla on saatu hyviä tuloksia aikaan se ei aina tarkoita, että
logistiikka tarjoaisi vastauksia tehottomuuteen. Rakentamisessa esiintyy vaihtelevuutta,
joka voi ns. nollata saavutetut tulokset. Rakentamisessa tuotannonohjauksella on tärkeä
rooli, jotta työt voidaan aloittaa ja toteuttaa halutulla laajuudella mahdollisimman vähillä
häiriöillä.
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4 Tuotannonohjaus
Elfving ym. (2010) mukaan tuotannon luotettavuus on ennakkoehto hyvälle logistiikalle.
Myös Lange ja Schilling (2015) toteavat, että perusta toimivalle tuotannolle on tuotan-
nonsuunnittelu. Rakentamisen luonteen vuoksi ei ole yllättävää, että tuotannossa esiintyy
häiriöitä, jotka ns. nollaavat tulokset.

Rakentaminen on projektiluonteista, jossa jokainen projekti, työmaa ja suunnitelmat ovat
erilaisia, voi sanoa, että jokainen projekti on prototyyppi (Wegelius-Lehtonen 2001). Ra-
kentamisessa kokonaisuus voidaan jakaa pienempiin työkokonaisuuksiin, joista lähes jo-
kaista työkokonaisuutta tekee eri ammattilainen (Kalsaas ja Bølviken 2010). Työkoko-
naisuuksilla voidaan viitata esimerkiksi sähköön, väliseinien asennukseen, muuraukseen
tai johonkin muuhun työvaiheeseen. Eri sijainneissa voi olla osia näistä työkokonaisuuk-
sista, toisin sanoen tehtäviä joissain tietyissä sijainneissa, joita eri ammattiryhmien tulee
päästä tekemään. Koska jokainen aliurakoitsija on erikoistunut johonkin tiettyyn tehtä-
vään, tarkoittaa se sitä, että he tarvitsevat työn tekemiseen eri aloitusedellytykset.

Jos aloitusedellytykset, (Koskela 2000) eivät ole saatavilla, tehtävä hidastuu ja mahdolli-
sesti myöhästyy. Rakentamisessa on monia eri työvaiheita ja ammattialoja, joista jokai-
nen tarvitsee eri resurssit, jotta työ voidaan toteuttaa. Rakennustyömaan ja sen tuotannon
hallinta korostuu monimutkaisessa työympäristössä. Ballard ja Howell (1994) esittävät-
kin, että stabiloimalla työympäristön, jolla tarkoitetaan niiden resurssivirtojen vaihtele-
vuuden vähentämistä, joita tarvitaan työntekemiseen. Stabiloimisen avulla voitaisiin pa-
rantaa työtä ja myös myöhemmin tuotannossa olevia työvaiheita. Resurssivirtojen vaih-
televuutta on pyritty minimoimaan muun muassa Last Plannerilla.

Työmaanohjauksella on merkittävä rooli, jotta aliurakoitsijat pystyvät olemaan mukana
työmaan tapahtumissa ja ennakoimaan omat tarpeensa ja työntekijöidensä sijoittelun, en-
nen kuin he aloittavat omat työnsä työmaalla. Tuotannonohjaukseen on kehitetty Last
Planner. Last Planneria voi kuvailla ketjuksi, jossa selvitetään mitä pitää tehdä, se muu-
tetaan muotoon mitä voidaan tehdä, tämän avulla pystytään keräämään työtä ns. varas-
toon, minkä perusteella viikkosuunnitelmat voidaan tehdä (Ballard 2000). Last Planne-
rissa keskitytään lyhyen aikavälin suunnitteluun ja ohjaukseen, joissa viikkosuunnitelmat
ovat keskeinen elementti (Koskela ja Koskenvesa 2003). Viikkosuunnitelmat ovat myös
lupauksia niistä tehtävistä, joita tullaan tekemään (Ballard 2000). Tavoitteena on varmis-
taa työtehtävien aloitusedellytykset 4-6 viikon periodilla, tämän tarkoituksena on varmis-
taa työn edellytyksien olemassaolo ja saatavuus. Jokainen pystyy vaikuttamaan siihen,
kuinka kauan heidän työnsä kestää, miksi toteuttamiseen menee näin kauan aikaa ja onko
työtehtävä kriittinen. (Koskela ja Koskenvesa 2003.) Last Planner tuotannonohjaus on
sosiaalinen tapahtuma, jossa hiljainen tieto siirtyy urakoitsijalta toiselle ja paine omien
tehtävien onnistumisesta korostuu.

Tieto voi vaihdella päivittäin ja se voi tulla hyvin monesta eri lähteestä. Jos tieto ei kulje,
se on myöhässä tai se muuttuu voi se aiheuttaa uudelleen tekemistä, josta seuraa, että
tarvitaan lisää aikaa ja myös kustannukset lisääntyvät (Thomas ym. 2003). Työmaanoh-
jausta onkin pidetty yhtenä merkittävänä tuottavuuteen vaikuttavana tekijänä, kun työvai-
heet menevät tästä syystä esimerkiksi päällekkäin ja työpiste ruuhkautuu (Zhao ja Chua
2003).

Tuotannonohjauksella on rooli työn tekemisen mahdollistajana tasaamalla resurssivirto-
jen vaihtelevuutta, joista materiaalivirrat ovat yksi osa-alue. Vaihtelu näillä osa-alueilla
vaikuttaa myös tuottavuuteen Tuottavuutta tarkastellaan seuraavassa kappaleessa.
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5 Tuottavuus
Logistiikan vaikutus tuottavuuteen on osoitettu (Thomas ym. 2005; Thomas ym. 1989),
sen vaikutusta työntekijän tehokkuuteen tarkasteltiin kappaleessa 2.1. Alhaiset ja korkeat
tuottavuudet päivässä johtuvat vaihtelusta, jota tuotannossa on. Tuottavuuteen voivat vai-
kuttaa monet asiat, työskentely muiden työryhmien kanssa, kuinka monta työntekijää työ-
pisteellä on, minkälaista työtä työntekijät tekevät sekä työn määrä (Thomas ym. 2003).
Vaihtelevuus on mukana rakentamisessa monessa eri ulottuvuudessa. Vähentämällä vaih-
televuutta voidaan vähentää ei-arvoa syntyvien aktiviteettien syntymistä.

Thomaksen ym. (2002) mukaan vähentämällä ei-arvoa luovia aktiviteetteja ja yksinker-
taistamalla toimintoja pitäisi pystyä vähentämään vaihtelevuutta. Yksinkertaistamisella
tarkoitetaan, että työstä vähennetään osia ja kytköksiä liittyen esimerkiksi materiaali- tai
informaatiovirtoihin. Yksinkertaistamisen voi ymmärtää myös niin, että ei-arvoa luovat
aktiviteetit poistetaan tuotannon prosesseista ja toisaalta järjestämällä uudelleen arvoa
luovat aktiviteetit. (Koskela 2000.) Zhaon ja Chuan (2003) mukaan vähentämällä ei arvoa
luovia aktiviteettejä on yksi tärkeimmistä alueista rakentamisen prosessien ja tuottavuu-
den parantamisessa. Vähentämällä rakentamisen prosesseista ei-arvoa luovia töitä on yksi
tekniikka parantaa työn tehokkuutta ja vähentää tuotannon vaihtelevuutta, koska tehtä-
vistä on poistettu turhia ja aikaa vieviä osuuksia, näin työntekijä voi keskittyä vain omiin
arvoa luoviin tehtäviinsä.

Eri tutkimuksissa (Wandhal ja Skovboogard 2017; Strandberg ja Josephson 2005; Jo-
sephson ja Saukkoriipi 2007) työ on jaettu kolmeen osaan, joissain tutkimuksissa (Chris-
tian ym. 1995) jopa neljään eri aktiviteettiin, arvoa-luovat, avustavat ja ei-arvoa luovat
aktiviteetit. Näiden perusteella pitäisi pystyä määrittelemään onko työ ollut arvoa luovaa
ts. tuottavaa ja kuinka paljon siinä on esiintynyt hukkaa. Arvoa-luova aika ei kuitenkaan
aina korreloi todellisen tuottavuuden kanssa (Strandberg ja Josephson 2005). Strandberg
ja Josephson (2005) jatkavat, että pelkästään työntekijän taidoilla ja laitteilla voi olla vai-
kutusta tuottavuuteen, mikä taas ei välttämättä näy suoran työn (arvoa luovan) määrässä.
Toisaalta arvo, suora työ voidaan jakaa eri tavoilla, esimerkiksi yhden ruuvin kääntämi-
nen tai vastaavasti kipsilevyn asentaminen, jossa on monta ruuvia, menee eri aika. Edellä
mainituissa tutkimuksissa voidaankin huomata, että arvoa luovat aktiviteetit on jaettu eri
tavalla eri tutkimuksissa. Riippuen muun muassa tutkijan valinnasta määritellä arvoa luo-
vat aktiviteetit, mutta myös työvaiheet vaikuttavat arvon ja hukkien määrään. Arvo on
kuitenkin melko yleinen mittari tarkasteltaessa tuottavuutta, vähemmälle huomiolle on
jäänyt työsaavutusten mittaaminen.

Työmenekkiä on mitattu eri tutkimuksissa (Thomas ym. 1987; Thomas ym. 1989; Pasila
2019). Työsaavutuksen kerääminen on aikaa vievää työtä, mutta voi antaa paremman ku-
van siitä mitä todellisuudessa on saatu aikaiseksi ja jonka perusteella voitaisiin tehok-
kaammin tarttua esimerkiksi niihin päiviin, jolloin on ollut alhainen tuottavuus. Kuitenkin
kuinka arvon luonti ja tuottavuus korreloivat toisiinsa on jäänyt vähemmälle huomiolle,
onko arvon tarkastelu oikea tapa mitata tuottavuutta. Strandberg ja Josephson (2005) to-
teavatkin, että suora työ (arvoa luova työ) ei välttämättä suoraan korreloi osatuottavuuden
kanssa.

Tuottavuuteen voivat vaikuttaa monet eri muuttujat, ennen työtehtävää, kuten aloitusedel-
lytykset, sen aikana ja se miten sitä mitataan. Riippuen mittaustavasta, tutkijasta ja työ-
tehtävästä tuottavuus voi myös vaihdella, mikä tekee tuottavuuden tarkastelusta kokonai-
suudessaan haasteellista. Tuottavuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa, esimerkiksi tuotan-
nonohjauksella ja vähentämällä arvoa luovia aktiviteetteja tai uudelleen järjestelemällä
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arvoa luovat aktiviteetit. Tuottavuus rakentamisessa on moniulotteinen asia samoin kuin
sen mittaaminen. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan, kuinka tuottavuutta voidaan mi-
tata.

5.1 Tuottavuuden mittaaminen
Rakentamisessa ei ole yhtenäistä standardia tuottavuuden mittaamiselle. Tämä johtuu
muun muassa rakentamisen luonteesta, jossa jokaista uutta projektia voisi luonnehtia pro-
totyypiksi (Wegelius-Lehtonen 2001). Rakentamiseen on kuitenkin määritelty erilaisia
suorituskykyyn viittaavia mittareita, joista muun muassa tuottavuus on yksi. Tällaisia
suorituskykyä mittaavia mittareita ovat esimerkiksi, ajallinen mittaaminen, jossa tarkas-
tellaan suunniteltua aikataulua suhteessa siihen, miten projekti on todellisuudessa eden-
nyt, turvallisuuteen, jota voidaan tarkastella esimerkiksi työtapaturmien taajuudella tai
voidaan mitata suunniteltujen ja budjetoitujen kustannuksien suhdetta. (Alarcon ja Ser-
pell 1996). Tällaiset mittarit eivät kuitenkaan suoraan ota kantaa itse tuottavuuteen, jota
esimerkiksi Lakka (2004) kuvailee tuotosten ja käytettyjen panosten suhteeksi. Thomas
ym. (1989) mukaan taas työn tuottavuus on tehokkuuden mittari. Minkälaista mittaria
tulisi käyttää tarkasteltavassa tapauksessa, riippuu siitä mitä halutaan tietää. Lakka mai-
nitsee, että tuottavuus voidaan jakaa kokonaistuottavuuteen ja osatuottavuuteen, jota voisi
myös kuvailla työn tuottavuudeksi.

Kokonaistuottavuutta voidaan tarkastella esimerkiksi PPC-luvun avulla. Last Planner-
menetelmässä käytetään yleensä niin sanottua PPC-lukua, joka kertoo viikkosuunnitel-
mien prosentuaalisen osuuden kokonaisuudessaan valmiiksi saaduista tehtävistä viikko-
tasolla, koska vain kokonaisuudessaan valmiiksi saatuja tehtäviä merkitään valmiina.
Tehtävät, jotka ovat melkein valmiita, katsotaan, että ne ovat jääneet tekemättä. Korkea
PPC-luku viittaa korkeaan tuottavuuteen. (Koskela ja Koskenvesa 2003.) Forsberg ja
Saukkoriipi (2007) mainitsevat, että PPC-luku voi olla korkea, vaikka itse tuottavuus on
alhainen ja myös toisinpäin PPC-luku voi olla alhainen kuitenkin tuottavuuden ollessa
korkea. Forsberg ja Saukkoriipi (2007) jatkavat, että syynä voi olla esimerkiksi liian al-
haiset tai liian kunnianhimoiset tavoitteet. PPC-lukua voi myös vääristää se, että töitä
pilkotaan pienempiin osiin.

Osatuottavuutta tai työn tuottavuutta voidaan tarkastella tehtävätasolla, siinä esitetään
tuotettu määrä esimerkiksi m2/käytetyt tunnit tai käytetyt tunnit/ m2, joista jälkimmäinen
on laajemmin käytössä (Park ym. 2005). Tällainen mittari kuitenkin ottaa huonosti huo-
mioon panosten korvaamisen, jos esimerkiksi työmaan tehtäviä korvataan korvaavilla
tuotteilla kuten esivalmistetuilla, (Lakka 2004) jolloin tuottavuuden yksikkö muuttuisi
esivalmistettu tuote/ käytetyt tunnit. Jos taas tehtäviä, kuten materiaalien ja tavaroiden
hallinta otetaan pois työntekijöiltä, voidaan silti käyttää ylhäällä olevaa tuottavuuden mit-
taria, koska itse tehtävä ja sen tekeminen ei muutu eikä esivalmistettuja komponentteja
käytetä. Wandhal ja Skovbogaard (2017) toteavat, että osatuottavuus ei itsessään anna
mitään ehdotuksia, miten tilannetta voisi parantaa eikä kerro tuotannon tehokkuudesta.
Osatuottavuus voi olla laskettu myös pitkältä ajalta, mikä toisaalta ei kerro minkälainen
tuottavuus ajanjaksolla on ollut ja onko se muuttunut.

todissa verrataan tuottavuutta ajanjaksolla, johon on päässyt vaikuttamaan jokin ulkoinen
elementti, jonka vuoksi tuottavuus on muuttunut, tätä häiriintynyttä ajanjaksoa verrataan
toiseen ajanjaksoon, jonka ei katsota olevan häiriintynyt. Näitä kahta ajanjaksoa verrataan
toisiinsa ja muutos näiden kahden välillä on tuottavuuden aleneminen tai muutos. (Lbbs
ja Liu 2005.) Thomas ym. (1987) mukaan, jos jokin muuttuja tai häiriö voidaan selittää,
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voidaan se loppujen lopuksi poistaa tarkasteltavasta aineistosta, minkä avulla voidaan tut-
kia muita mahdollisia tekijöitä ja kehittää esimerkiksi ennusteita. Tuottavuus voi vaih-
della päivittäin, jos tuottavuus on esimerkiksi laskettu päiväkohtaisesti, voidaan heikkoi-
hin päiviin tarttua ja ymmärtää niitä asioita, minkä vuoksi on saavutettu tietty tuottavuus.
Päiväkohtainen tuottavuuden laskeminen voi olla kuitenkin haasteellista, koska yleensä
työ sisältää monia eri vaiheita, kuten esimerkiksi ranka, villoitus ja levytys, jotka kaikki
ovat jossain määrin eriarvoisia, toisin sanoen niihin menee eri aika. Muun muassa Tho-
mas ym. (1987 ja 1989) olivat ratkaisseet tämän ongelman antamalla työn eri vaiheille eri
painoarvoja, joilla pystyttiin laskemaan päivittäinen tuottavuus.

Tuottavuuteen vaikuttavat vaihtelevuudet ja niistä johtuvat häiriöt, jotka ajavat työnteki-
jät tekemään tarpeetonta työtä. Tuottavuus itsessään ei kerro kuinka tilannetta voitaisiin
parantaa. Päiväkohtaisella tuottavuudella voitaisiin tarttua ongelmiin ja mahdollisesti rat-
kaista ne. Ongelmia, jotka aiheuttavat vaihtelua voidaan kutsua myös hukiksi.
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6
Hukka tulisi käsittää siten, että kaikki ylimääräinen resurssien käyttö, kuten laitteiden,
materiaalien, työntekijöiden tai pääoman käyttö yli tarpeen, tulisi käsittää hukaksi (For-
moso ym. 1999; Womack ja Jones 1996). Formoson ym. (1999) mukaan on hyödyllistä
jaotella hukat eri kategorioihin.

Hukka voidaan jakaa sen alkuperän mukaan. Hukka tunnistetaan yleensä vasta tuotan-
nossa, se voi olla peräisin prosesseista, jotka on tehty ennen varsinaista tuotantoa. Tällai-
sia on esimerkiksi materiaalien valmistus, työntekijöiden koulutus, suunnitelmat, materi-
aalien toimittaminen tai suunnittelu (Formoso ym. 1999). Formoso ym. (1999) jatkaa, että
hukat voidaan jakaa myös sen alkuperän, juurisyyn mukaan. He kuitenkin lisäävät, että
hukat yleensä ilmentyvät vasta tuotannossa, joten hukan juurisyy voi olla peräisin esimer-
kiksi edeltävässä tuotannossa, suunnittelussa tai materiaalien toimittamisessa. Hukka on
jaoteltu myös sen muodon mukaan.

Taichi Ohno esitti kirjassaan  alkuperäiset seitsemän hukkaa,
jotka ovat: ylituotanto, odottaminen, kuljettaminen, prosessointi, varasto, liikkuminen ja
virheellisten tuotteiden tekeminen. Ohnon mukaan näiden seitsemän hukan eliminoimi-
nen vähentää tuotannon kustannuksia ja parantaa kannattavuutta. Hän jatkaa, että ylituo-
tanto on juurisyyhukka muille hukille, mikä ajaa muut hukat kierteeseen hukan luonnissa.
(Koskela ym. 2013.) Koskela ym. (2013) mukaan ylituotantoa kuitenkaan voida pitää ra-
kentamisessa pääasiallisena juurisyyhukkana.

Koskelan ym. (2013) mukaan -
siihen, että työt aloitetaan aiemmin kuin

työn aloitusedellytykset ovat valmiina, -
siihen, että työt tehdään ilman, että ne täyttäisivät vaatimukset. Esimerkkinä Koskela ym.
(2013) antaa suunnittelijan, jolta puuttuu lähtötietoja asiakkaalta, hän tekee muutaman
olettamuksen ja lähettää ne työmaalle, jossa suunnitelmia jo odotetaan. Työmaalla työt
tehdään suunnitelmien mukaan, jonka jälkeen todetaan, että ratkaisu ei ole toimiva, mikä
johtaa tilanteeseen, jossa työ suunnitellaan uudestaan sekä korjataan vanha ratkaisu.

Hukat voidaan jaotella eri tavoin. Formoso ym. (1999) mukaan hukkien jakaminen auttaa
ymmärtämään erilaisia hukan tyyppejä ja selittämään mistä ne johtuvat. Alla olevassa
listassa Formoso ym. (1999) esittävät hukkien jaon rakennustyömaille. Jako on toteutettu
heidän tutkimuksestaan ja se perustuu (Shingon 1989) seitsemään hukkaan.

Ylituotannolla tarkoitetaan, että tuotetaan enemmän tai aiemmin kuin on tarve.
Tämä hukka voi aiheuttaa materiaali, työntekijä tai laitekohtaista hukkaa kun
niitä käytetään enemmän kuin tarve.
Korvaaminen on rahallinen hukka, jossa materiaali vaihdetaan kalliimpaan tuot-
teeseen, vaikka tarvetta ei olisi, esimerkiksi yksinkertaisten tehtävien teettäminen
ammattimiehellä.
Odottamista esiintyy esimerkiksi siten, että materiaalivirrat eivät ole täsmällisiä
eikä tasaisia tai toisten työryhmien tahti on eri kuin muiden työryhmien tai lait-
teiden.
Kuljettamisella viitataan materiaalien siirtelyyn työmaalla. Ylimääräinen käsit-
tely, puutteelliset laitteet tai huonot kuljetusreitit voivat aiheuttaa tämänkaltaista
hukkaa. Tämä hukka on yleensä liitetty huonoon työmaan aluesuunnitteluun sekä
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huonoon materiaalivirtojen suunnitteluun. Tämä hukka johtaa pääasiassa: työn-
tekijäkohtaiseen menetettyyn aikaan, työmaalla olevan tilan hukkaamiseen sekä
mahdolliseen materiaalihukkaan kuljettamisen yhteydessä.
Prosessoinnilla viitataan tapaan työskennellä, esimerkiksi kuinka monta prosent-
tia hukataan laastia katon rappaukseen.
Varastointi hukka liitetään ei ylimääräisiin tai tarpeettomiin varastoihin, jotka
voivat johtaa materiaalihukkaan, (pilaantumisen tai työmaalla olevien puutteel-
listen varastointimahdollisuuksien vuoksi, varastamisen tai vandalismin vuoksi),
sekä rahallisiin häviöihin materiaaleihin sidotun pääoman vuoksi.
Liikkuminen voidaan liittää tarpeettomiin ja tehottomiin liikkeisiin, joita työn-
tekijä tekee päivän mittaa työssään. Tämä voi johtua puutteellisista laitteista,
työskentelytavoista tai huonosta työpisteen järjestelystä.
Virheellisten tuotteiden tuottaminen. Esiintyy kun lopullinen tai keskeneräinen
tuote ei vastaa vaadittuja laatuvaatimuksia. Tämä voi johtaa uudelleen tekemi-
seen tai soveltumattomien materiaalien käyttämistä rakentamisessa. Hukka voi
johtua monista eri syistä kuten: huonosta suunnittelusta tai vaatimuksista, suun-
nittelun ja kontrolloinnin puutteesta, ammattitaidottomasta työryhmästä, huo-
nosta integraatiosta suunnittelun ja tuotannon välillä.
Muut: Muista syistä, jotka johtuvat poiketen edellä mainituista kuten, ryöstämi-
sestä, vandalismista, säästä tai onnettomuuksista yms.

Jotta voidaan selvittää, minkä vuoksi tuottavuus on alhainen tai ongelmia esiintyy tuotan-
nossa tulisi hukkaa pystyä mittaamaan. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan, kuinka eri
tutkimuksissa on hukkaa mitattu.

6.1 Hukan mittaaminen
Hukan mittaamisessa on monia ongelmia. On vaikea mitata negatiivisten asioiden rahal-
lista arvoa, jos niillä ei ole selvää rahallista arvoa. Myös ei
saada selvää määritelmää kustannuksien vähentämisestä. Arvoa-luovien tehtävien tehok-
kaampi tekeminen voi luoda kustannussäästöjä, on myös kustannuksia, jotka eivät suo-
raan lisää arvoa mutta ovat epäsuorasti merkittäviä, keskittyminen vain kustannuksiin on
yksipuolista. Mittaamalla hukkaa johtaa kuitenkin tietoon, jota yritykset tai teollisuus voi-
vat käyttää toimiakseen tehokkaammin. (Forsbergin ja Saukkoriipin 2007.) Eri tutkimuk-
sissa on hyödynnetty erilaisia menetelmiä hukan mittaamiseen.

Tutkimuksissa hukan mittaamiseen on käytetty havainnointia (Kalsaas ym. 2013; Strand-
berg ja Josephson 2015; Lee ym. 1999; Wandhal ja Skovbogaard 2017), videokameroita
(Pasila 2019), sisäpaikannusjärjestelmää (Zhao ym. 2019). Näihin tutkimuksiin keskity-
tään paremmin seuraavaksi.

Havainnointia tutkimuksessaan ovat käyttäneet muun muassa Strandberg ja Saukkoriipi
(2015), he tarkastelivat tutkimuksessaan tavanomaista talonrakentamista. Tutkimuksessa
tarkasteltiin kantavia rakenteita, kattotöitä sekä ulkoseiniä. Havainnointi toteutettiin suo-
rilla havainnoilla yhden toimijan voimin. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta työryhmää.
Tutkimuksessa suoraa arvoa luova aikaa oli 17,5 prosenttia ja hukka aika näin ollen oli
82,5 prosenttia. Riippuen projektin tyypistä voidaan saada erilaisia tuloksia.

Myös Leen ym. (1999) käyttivät tutkimuksessaan havainnointia hyödykseen. Tutkimuk-
sessa tarkasteltiin teräsrakenteisten kannatinpalkkien asennusta. Tuloksissa tarkasteltiin
kahta erillistä kohdetta joissa toisessa oli kohteena sairaala ja toisessa yliopisto rakennus.
He olivat työssään jakaneet työn arvoa luovaan, ei arvoa luovaan mutta välttämättömään
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ja hukkaan. Tuloksissaan he huomasivat, että hukka-ajat olivat molemmissa merkittävästi
erilaiset. Sairaalaprojektissa hukka-aika oli 20,96 prosenttia ja yliopistorakennuksessa
56,93 prosenttia. Arvoa-luovat ajat korreloivat näiden kanssa sairaalahankkeessa se oli
57,57 prosenttia ja yliopistorakennuksessa arvoa luova aika oli 29,81 prosenttia.

Havainnointia käytti myös Kalsaas (2013), tutkimuksessa kerättiin havaintoja työnteki-
jöistä ja toisessa vaiheessa työntekijät ilmoittivat itse omasta aika käyttäytymisestään.
Tutkimuksessa tarkasteltiin teräsrakenteiden rakentamista, jotka olivat osa merellä olevaa
porauslauttaa. Tuloksissa työryhmän hukka-ajaksi mitattiin 25  42 prosenttia.

Wandhal ja Skovboogard (2017) tarkastelivat tutkimuksessaan peruskorjaushanketta,
jossa tarkasteltiin kevytrakenteisten julkisivumoduulien asennusta. Asennus kattoi, mo-
duulien toimituksen, irrottamisen ja loppujen lopuksi asennuksen. Moduulit asennettiin
mekaanisesti paikoilleen poraamalla reiät ja asentamalla ne betoniseinään. Aineisto ke-
rättiin myös tässä tutkimuksessa havaintojen avulla. He jakoivat työn kolmeen pääasial-
liseen osaan, suoraan työhön, epäsuoraan työhön ja hukkaan. Hukka sisälsi kävelyä, pois-
saoloa ja odottamista. Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että arvoa luovan ajan
osuus oli keskimäärin 31 prosenttia ja loput 69 prosenttia, katsottiin että ne eivät tuotta-
neet asiakkaalle arvoa.

Zhao ym. (2019) käyttivät tutkimuksessaan sisäpaikannusjärjestelmää. Artikkelissa mai-
nitaan kolme erillistä tapausta; putkiremontti, avotoimiston remontointi sekä asuinraken-
nus. Heidän mukaansa, sisäpaikannusjärjestelmällä voidaan tarkastella työntekijän viet-
tämää aikaa työpisteellä, mutta sen avulla ei voi tietää tekeekö työntekijä arvoa luovaa
työtä hänen ollessaan työpisteellä. Heidän tutkimuksissaan havaittiin, että työpisteellä
käytiin useaan kertaan, mutta vain 1-5 minuutin ajan, mitkä heidän mukaansa ovat pää-
osin arvoa tuottamattomia aktiviteettejä. Perustuen aiempiin tutkimuksiin, he määritteli-
vät 10 minuutin rajan, jonka työntekijä tulee olla paikoillaan, jotta hän voi tehdä arvoa
luovaa työtä. Tällä perusteella arvoa tuottavaksi ajaksi heidän tutkimuksissaan päästiin
25-36 prosenttiin, jonka perusteella voidaan laskea ei arvoa-luovan työn osuuden ollen
75-64 prosenttia.

Pasila (2019) tarkasteli tutkimuksessaan kipsilevyseinien ja alakattojen asennusta. Pasila
toteutti tutkimuksensa kypäriin kiinnitettävien kameroiden avulla. Tutkimuksessa tarkas-
teltiin kerrostalokohdetta ja kahta työntekijää. Tutkimuksen tarkoituksena oli etsiä työstä
hukkaa ja minimoida sitä. Työ tehtiin kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe oli kartoit-
tava ja toisessa vaiheessa työskentelyoloja oli kehitetty. Tutkimuksessa työ oli jaoteltu
kolmeen osaan, arvoa luovaan, avustaviin ja ei arvoa luoviin  hukkiin. Tutkimuksessa
arvoa luovan osuus oli 21,6-25,2 prosenttia, avustavien töiden osuus oli 56,0-54,1 pro-
senttia ja hukan osuus 22,4-20,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan arvoa tuottamaton aika
oli 78,4 % - 74,8 %, riippuen tapauksesta. Tutkimuksessa pystyttiin vähentämään arvoa
tuottamatonta aikaa ja kasvattamaan arvoa luovaa aikaa. Taulukossa 5 on edellä esitetty-
jen tulosten koonti.
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Taulukko 5 Hukan mittaaminen eri tutkimuksissa
Lähde Mittaustapa Mitattu asia Tulokset
Kalsaas (2013)
Measuring waste
and workflow in
construction

Havainnot Työryhmän arvoa
tuottamaton aika 25 % - 42 %

Lee ym. (1999)
Identifying waste:
An applications of
construction pro-
cess analysis

Havainnot Työryhmän arvoa
tuottamaton aika 20,96 % - 56,93 %

Pasila (2019) Im-
pact of Lean inter-
vention Videokamerat Työparin arvoa

tuottamaton aika 74,8 % - 78,4 %

Strandberg ja Jo-
sephson (2015)
What do construc-
tion workers do?
Direct observations
in Housing Projects

Havainnot Työryhmän arvoa
tuottamaton aika 82,5 %

Wandhal ja
Skovbogaard
(2017) Towards
Improving produc-
tivity on refurbish-
ment projects

Havainnot Työryhmän arvoa
tuottamaton aika 69 %

Zhao ym. (2019)
Real-time resource
tracking for analy-
sis

Sisäpaikannusjär-
jestelmä

Poissaolo mestalta,
jossa alle 10 mi-

nuutin ajanjaksoja
ei huomioitu

64 % - 75 %

Rakentamisessa hukkaa ei voida käsitellä samalla tavalla kuin esimerkiksi autoteollisuu-
dessa, jossa tuotteet ja tuotanto poikkeavat merkittävästi rakentamisesta. Tuottavassa tuo-

king- on katsottu olevan juurisyy muille hukille. Hukkaa on mitattu vuosien
saatossa erilaisilla menetelmillä. Tutkimustulosten perusteella arvoa tuottamaton aika
vaihtelee paljon riippuen tehtävästä työstä ja kuinka on määritetty arvoa-tuottamaton
aika.

Hukat katsottiin tässä tutkimuksessa merkityksellisiksi, koska tuotannon tilanne voi vaih-
della ja aiheuttaen hukkaa tai erilaisia häiriöitä, minkä vuoksi tuottavuus voi poiketa nor-
maalista. Hukkien avulla voidaan selvittää ja tarkastella mahdollisia syitä tuottavuuden
poikkeamiin, jos niitä ei suoraan voida laittaa esimerkiksi materiaalien tai logistiikan
syyksi.
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7 Kirjallisuuskatsauksen yhteenveto
Toisessa kappaleessa tarkasteltiin rakennustyömaan logistiikan toimintaa yleisesti sekä
miten se vaikuttaa työntekijän tehokkuuteen. Tutkimuksien perusteella työntekijöiden
ajasta kuluu keskimäärin 12 prosenttia logistisiin aktiviteetteihin (Strandberg ja Joseph-
son 2005; Kalsaas ym. 2014). On katsottu, että työntekijät joutuvat haalaaman tarpeetto-
mia määriä materiaaleja (Ghanem ym. 2018) mikä kasvattaa työntekijöiden liikettä (Ber-
telsen ja Nielsen 1997). Myös työpisteen ahtautumisen oli katsottu vaikuttavan työnteki-
jään ja muihin tilassa oleviin, jopa niin, että työntekijät siirtyivät muualle. (Seppänen ja
Peltokorpi 2016; Ghanem ym. 2018.) Tehottomuutta oli katsottu aiheutuneen myös epä-
luotettavista toimituksista, jotka aiheuttivat siirtelyä, rikkoutumista, keskeytyksiä ja tuot-
tavuuden alenemista. (Elfving ym. 2010; Thomas ym. 1999). Myös aikataulullinen teema
oli tuotu esiin, materiaaleja vietiin työpisteelle ennen kuin edellinen työvaihe oli valmis
(Ghanem ym. 2018). Ylimääräisen logistiikan hallinnan katsottiin lisäävän kustannuksia
ja käytettyä aikaa (Arbulu ja Ballard 2004) sekä johtavan myös hukkaan (Agapiou ym.
1998; Bertelsen ja Nielsen 1997; Elfving ym. 2010; Pheng ja Chuan 2001).

Kolmannessa kappaleessa tarkasteltiin eri logistiikkaratkaisuita ja niiden tarjoamia hyö-
tyjä. Tutkimuksissa oli todettu, että kun materiaalit toimitetaan työmaalle oikeaan aikaan,
vähentää se tarvetta niiden varastointiin työmaalla (Kong ym. 2018; Bertelsen ja Nielsen
1997). JOT:issä yhtenä periaatteena on myös oikea määrä, esimerkiksi asennussarjat, joi-
den tarkoituksena on koota eri materiaalit yhteen tiettyä työtä varten (Hanson ja Mebdo
2012). Kun materiaalit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan on eri tutkimuksissa (Ber-
telsen ja Nielsen 1997; Tetik ym. 2018; Harker ym. 2007) huomattu, että työntekijöiden
liikkumisen tarve on vähentynyt ja tuottavuus kasvanut. JOT:llä on todettu voitavan vä-
hentää keskeneräistä tuotantoa ja lyhentää läpimenoaikaa (Ballard ja Howell 1995). Myös
työpisteen käyttöasteen on katsottu nousseen, kun JOT on ollut mukana (Tetik ym. 2018).
Täsmätoimituksien ansiosta on päästy säästöihin niin työntekijän kuin materiaalienkin
puolella (Bertelsen ja Nielsen 1997; Harker ym. 2007). Kirjallisuuden perusteella (Pheng
ja Chuan 2001; Tetik ym. 2018) yhtenä heikkoutena JOT:in käytössä voidaan pitää kul-
jetuksia ja niiden täsmällisyyttä. Esimerkiksi Pheng ja Chuan (2001) totesivat, että mate-
riaalien toimittaminen pelkästään täsmätoimituksina voi olla liian optimistinen. Monissa
(Tetik ym. 2018; Harker ym. 2007; Bertelsen ja Nielsen 1997) tutkimuksissa täsmätoimi-
tusten yhteyteen oli otettu logistiikkakeskus mukaan.

Logistiikkakeskusten avulla voidaan kasvattaa esimerkiksi toimitusten varmuutta (Ham-
zeh 2007; Calis ym 2018), yhden pisteen kautta toimittaessa vähentää se myös kuljetuk-
sien määrää ja työmaan ruuhkautumista (Sullivan ym. 2011). On katsottu (Calis ym.
2018), että logistiikan tavoite on parantaa muun muassa toimitusten nopeutta ja tark-
kuutta, minkä myös nähtiin onnistuneen (Calis ym. 2018). Logistiikkakeskuksien avulla
voidaan paremmin koordinoida kuljetuksia, mikä lisää joustavuutta ja reagointikykyä ra-
kennustyömaan tarpeisiin (Guerlain ym. 2018; Ferrero 2017). Materiaalien määrän vä-
hentyessä työmaalla, on katsottu vähentävän häiriötä sekä riskiä, että materiaalien vahin-
goittumisiin ja varkauksiin (Hamzeh 2007; Sullivan ym. 2011; Guerlain ym. 2018; Fer-
rero 2017). Kun materiaalit toimitetaan logistiikkakeskuksesta, on katsottu myös sen pa-
rantaneen tuottavuutta ja kasvattaneen työpisteen käyttöastetta (Elfving ym. 2010; Tetik
ym. 2018; Guerlain ym. 2018), mikä hyödyttää myös pääurakoitsijaa vähentäen tämän
riskiä jäädä aikataulusta tai ylittämästä projektin budjettia (Guerlain ym. 2018). Logis-
tiikkakeskusta voidaan pitää isona varastona, johon rakennusyritykset sijoittavat materi-
aalinsa, jos ne eivät mahdu työmaalle. Logistiikkakeskuksesta isoimman hyödyn saavat
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työmaat, jotka ovat sidottuina työmaahansa ja sijaitsevat kaupunkialueella, kun taas vä-
hemmän hyötyä saavat sellaiset työmaat, joihin on helppo pääsy ja paljon tilaa (Guerlain
ym. 2018). Logistiikkakeskuksen edut ovat tällä hetkellä työmaan ulkopuolelta saataviin
hyötyihin, uudelleen pakkaamiseen, varastointiin, jakeluun ym. Logistiikkakeskuksen
edut ovat tällä hetkellä työmaan ulkopuolelta saatavat hyödyt, uudelleen pakkaaminen,
varastointi, jakelu ym. Tällä saadaan työmaata rauhoitettua, mutta materiaaleja joudutaan
kuitenkin siirtämään työntekijöiden voimin työmaan sisällä. Työmaan sisällä materiaa-
lien hallintaan voitiin katsoa soveltuvan kolmannen osapuolen logistiikka.

Kolmannen osapuolen logistiikalla tarkoitetaan logististen aktiviteettien kuten, kuljetus-
ten ja varastoinnin ulkoistamista yrityksen ulkopuolelle (Vasiliauskas ja Jakubauskas
2007). Hallinnoitavat toiminnot voivat olla laajat tai kapeat (Marasco 2008), riippuen siitä
mitä osapuolet sopivat. Kolmannen osapuolen logistiikan hyötyjä rakentamisessa ei mo-
nessa tutkimuksessa ollut tarkasteltu, tällaisia tutkimuksia löytyi kaksi (Ekeskär ja Rud-
berg 2016; Lindén ja Josephson 2013). Kuitenkin näistä tutkimuksista löydettiin hyötyjä,
työntekijät pystyivät keskittymään paremmin töihinsä, kun kolmannen osapuolen logis-
tiikkatyöntekijät hallinnoivat materiaaleja heidän puolestaan, mikä puolestaan johti sii-
hen, että urakoitsijat pystyivät vähentämään yksikköaikojaan suunnitellessaan töitään.
Samoissa tutkimuksissa huomattiin myös, että materiaalin määrä oli vähentynyt sekä ko-
neita ja kalustoa pystyttiin käyttämään tehokkaammin, kun niitä koordinoitiin yhden toi-
mijan kautta. Kun pääurakoitsijalta otetaan logistiikan ohjauksen ja koordinoinnin tarve
pois auttaa se myös pääurakoitsijaa, joka voi keskittyä taas paremmin omaan työhönsä ja
parantaa mahdollisesti muuta tuotantoa (Ekeskär ja Rudberg 2016; Lindén ja Josephson
2013; Vasiliauskas ja Jakubauskas 2007). Kun materiaalien hallinta on ulkoistettu, vä-
hentää se myös hukkaa kuten materiaalien hajoamista, tarpeetonta kuljettamista, varas-
tointia, työntekijöiden ja laitteiden liikettä (Lindén ja Josephson 2013). Kohde voi olla
pieni tai iso, jos joku muu hallinnoi materiaaleja työntekijän puolesta hän ei joudu kes-
keyttämään työtään. Ajassa, jossa kolmannen osapuolen logistiikkaurakoitsija haalaa ma-
teriaalit työpisteelle, ehtii ammattimies tehdä arvoa luovaa työtä. Toisaalta pienessä koh-
teessa kustannuksellisesti tällaiset hyödyt on todettu nollaantuvan ulkoistetun logistiikan
kustannuksien vuoksi (Lindén ja Josephson 2013). Kolmannen osapuolen logistiikka ei
myöskään sovi kaikkiin projekteihin (Lindén ja Josephson 2013).

Neljännessä kappaleessa tarkasteltiin tuotannonohjausta. Tuotannon luotettavuutta ja tuo-
tannonsuunnittelua voidaan pitää ehtona toimivalle tuotannolle ja hyvälle logistiikalle
(Elfving ym. 2010; Lange ja Schilling 2015). Jos jokin resurssivirroista (Koskela 2000)
ei ole saatavilla, vaikuttaa se negatiivisesti työtehtävään ja myös seuraaviin työtehtäviin
(Thomas ym. 2002). Näitä resurssivirtoja on esitetty stabiloitavaksi, toisin sanoen vähen-
tämään niiden vaihtelevuutta (Ballard ja Howell 1994). Tällaiseen stabilointiin on esitetty
esimerkiksi Last Planneria, jossa tarkoituksena on selvittää mitä pitäisi tehdä, mikä muu-
tetaan muotoon mitä voitaisiin tehdä, näiden avulla voidaan kerätä työtehtäviä varastoon
(Ballard 2000). Last Plannerissa viikkosuunnitelmat on keskeinen elementti, ne ovat
myös lupauksia tehtävistä mitä tullaan tekemään (Koskela ja Koskenvesa 2003; Ballard
2000). Tuotannonohjauspalavereissa myös hiljainen tieto eri urakoitsijoiden välillä vaih-
tuu. Tietoa rakentamisessa riittää, se voi vaihdella päivittäin ja se voi tulla monestakin eri
lähteestä. Jos tieto ei kulje, se on myöhässä tai se muuttuu, voi se aiheuttaa uudelleen
tekemistä, joka jälleen tarvitsee rahaa ja aikaa (Thomas ym. 2003). Työmaanohjausta on-
kin pidetty yhtenä merkittävänä tuottavuuteen vaikuttavana tekijänä siihen, että työvai-
heet menevät esimerkiksi päällekkäin ja työpiste ruuhkautuu (Zhao ja Chua 2003).
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Työpisteen ruuhkautumisen, logistiikan, tehtävän työn tai työn määrän (Thomas ym.
2005; Thomas ym. 1989; Thomas ym. 2003; Thomas 2000) on katsottu vaikuttavan tuot-
tavuuteen ja sen vaihteluun. Tuottavuutta on osoitettu parannettavan vähentämällä arvoa
luovia aktiviteetteja ja yksinkertaistamalla toimintoja (Thomas ym. 2002). Työ on yleensä
eri tutkimuksissa (Wandhal ja Skovboogard 2017; Strandberg ja Josephson 2005; Joseph-
son ja Saukkoriipi 2007) jaettu eri osiin, arvoa luoviin, arvoa tuottamattomiin mutta vält-
tämättömiin ja hukkiin. Tällaista lähestymistapaa on kuitenkin kritisoitu siitä, että se ei
aina korreloi todellisen tuottavuuden kanssa (Strandberg ja Josephson 2015). Arvoa luova
työ, miten se määritellään ja kuka sen määrittelee, voidaan olettaa vaikuttavan siihen

tavuudesta. Logistiikan näkökulmasta ulkoistamalla logistiikan hallinnan työntekijältä,
vähennetään työntekijän osuutta arvoa tuottamattomiin aktiviteetteihin, näin työntekijä
pystyisi keskittymään paremmin omiin töihinsä ja olemaan tuottavampi. Suoraan työsaa-
vutusta mittaavia tutkimuksia ei ole paljon tehty. Työsaavutusta ovat mitanneet muun
muassa Thomas ym. (1987 ja 1989), Pasila (2019). Myöskään tutkimusta väitteeseen
(Strandberg ja Josephson 2015), että arvoa tuottava aika ei aina välttämättä korreloi oi-
kean tuottavuuden kanssa ei löytynyt. Tuottavuutta on mitattu kokonaisuudessaan tai osa-
tuottavuutena (Lakka 2004). Yleensä tuottavuus on panosten ja tuotoksen suhde (Park
ym. 2005). Todettiin myös, että tuottavuus ei aina ole sama se on vaihteleva, minkä
vuoksi päiväkohtainen tuottavuus voi muuttua, niitä

Lbbs ja Liu 2005.) Työ voi kuitenkin sisältää eri tehtäviä, mikä
tekee päiväkohtaisesta tuottavuuden tarkastelusta haasteellista. Thomas ym. (1987 ja
1989) olivat ratkaisseet ongelman käyttämällä painoarvoja tehtävän osatehtäviin, niiden
avulla oli saatu laskettua päiväkohtainen tuottavuus.

Kuudennessa kappaleessa käsiteltiin hukkaa, hukan yleispiirteitä ja sitä kuinka se voidaan
jakaa alkuperän tai juurisyyn mukaan (Formoso ym. 1999). Alkuperäisiä hukkia on kui-
tenkin kritisoitu siitä, että ne eivät sovellu rakentamiseen (Koskela ym. 2013). Hukkia on
kuitenkin jaoteltu näiden alkuperäisen seitsemän (Shingo 1989) hukan mukaan (Formoso
ym. 1999). Kirjallisuudessa esitettiin, millä tavoin hukkaa on mitattu, valtaosa, kirjalli-
suuden perusteella, oli havainnoin tehtyjä mittauksia (Strandberg ja Josephson 2015; Lee
ym. 1999; Wandhal ja Skovbogaard 2017; Kalsaas 2013), mutta myös videokameroilla
(Pasila ym. 2019) sekä sisäpaikannusjärjestelmällä (Zhao ym. 2019). Hukan tutkimuk-
sista voitiin todeta, että hukan määrä, riippumatta mittaustavasta tai kohteesta, on raken-
tamisessa melko suuri.

Ulkoistamalla logistiikka, mikä pitää sisällään: logistiikkakeskuksen, täsmätoimitukset
sekä kolmannen osapuolen logistiikkaurakoitsijan, materiaalien määrän tulisi työmaalla
vähentyä. Materiaalien ollessa logistiikkakeskuksessa voidaan olettaa luovan väljyyttä
työpisteelle siten, että materiaalit eivät haittaa itse työn suorittavaa työntekijää eikä muita
työpisteellä työskenteleviä urakoitsijoita. Pitää kuitenkin ottaa huomioon, että työpiste
voi olla jo valmiiksi väljä, toisin sanoen siellä on tilaa materiaaleille eivätkä ne olisi hait-
tana siellä, logistiikkakeskuksen hyöty tällaisella työmaalla keskittyisi enemmän toimi-
tusten täsmällisyyden parantamiseen.

Kun materiaalit eivät ole työmaalla tiellä, haittana, vähentää se työntekijän tarvetta siir-
rellä ja väistellä niitä, jolloin myös hukka, kuten kuljetukset ja liike vähenevät. Oletus on,
että työntekijöiden käyttämä aika materiaalien hallintaan vähenee, minkä vuoksi työnte-
kijä voi keskittyä paremmin työhönsä, joka taas johtaa siihen, että tuottavuus kasvaa.
Tuottavuuden kasvun voidaan olettaa vaikuttavan positiivisesti myös aikatauluun. Aika-
taulullisesti työtehtävän tulisi lyhentyä, jolloin säästöjä syntyisi.
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Rakentamisessa tuotanto on kuitenkin riskialtis vaihtelulle, jolloin mahdolliset hyödyt
voivat niin sanotusti nollaantua. Myös logistiikkaratkaisuiden suhteen on huomattu, että
ulkoistetun logistiikan kustannukset saattavat pienissä kohteissa ns. nollata saavutetut
hyödyt. Kun taas kolmannen osapuolen logistiikasta saadaan eniten hyötyä projekteissa,
joissa on vähän epävarmuutta. Myös logistiikkakeskuksista saatava hyödyn määrä on ky-
seenalaistettu, riippuen työmaasta.
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8
8.1 Kohteen esittely
Diplomityön tutkimusalue oli uudisrakennuskohde pääkaupunkiseudulla. Mittausalueet
sijaitsivat kahdessa eri kerroksessa, kerrokset olivat pohjaltaan lähes identtiset toistensa
kanssa. Kerrokset koostuivat ulkokehästä ja keskialueesta, joiden välissä oli käytävä. Pää-
asialliset mittausalueet olivat kooltaan noin 24 x 6 metriä, jotka sijoittuivat keskialueelle.
Huonekorkeus tässä kohteessa oli 3,4 m. Tarkasteltava työ oli väliseinienasennus. Alue
oli sen kokoinen, että sen pystyi yksi työntekijä tekemään. Väliseinärakenne: teräsranka
600 mm jaolla ja molemmissa yksittäis- sekä tuplakipsilevyjen rakenteissa mineraalivilla,
kipsilevyt olivat 12,5 mm vahvuisia. Seinissä käytettiin kahta erilaista kipsilevyä ras-
kaampia ja kevyempiä.

Logistiikkatavat koostuivat perinteisestä (2.kerros), jossa aliurakoitsija hankki materiaa-
lit, toimitti työmaalle ja toteutti työmaanlogistiikkaa parhaalla/perinteisellä katsomallaan
tavalla. Ulkoistetussa (1.kerros) tarkoituksena oli, että ulkopuolinen logistiikkaurakoitsija
toimitti materiaalit täsmätoimituksina logistiikkakeskuksesta työmaalle ja haalasi ne työ-
pisteelle. Tällaiseen vertailuun tarvittiin kaksi lähes identtistä aluetta, jotta vertailu voi-
taisiin suorittaa. Tarkasteltavalla työmaalla oli yleisessä käytössä kuitenkin perinteinen
logistiikkatapa, jossa aliurakoitsijat hankkivat ja hallinnoivat itse materiaalit työmaalle ja
työmaalla. Ensimmäistä perinteistä tapaa voitiin näin tarkastella mutkattomasti, mutta ul-
koistettuun logistiikan hallintaan tilanne jouduttiin järjestämään, jotta vertaileva tilanne
saatiin aikaiseksi.

Työmaalla varastointitilaa oli hyvin saatavilla ja materiaalia voitiin varastoida helposti
myös ulos. Työmaalla oli myös päivittäin käytössä kurottaja, joka järjesteli työmaata tar-
peen mukaan, purki, lastasi ja varastoi. Rakennuksen sisällä tilaa oli myös hyvin, ensim-
mäisen kerroksen purku ja varastointipaikka vaikutti olleen työmaan oma välivarasto,
josta materiaalit toimitettiin eteenpäin työpisteille. Pääasiallisilla mittausalueilla varas-
tointitilaa oli ulkokehällä olevissa huoneissa, materiaaleja varastoitiin myös käytäville.
Suuret ja avoimet tilat mahdollistivat sen, että materiaalia toimitettiin ja tilattiin työmaalle
runsaasti, koska sille löytyi tilaa.

Tämän diplomityön yhteydessä täsmätoimituksilla tarkoitetaan, että aliurakoitsija laski
tuotannon tarpeen tietyille alueille tarkasteltavaa kohdetta ja joihin nämä materiaalit toi-
mitettiin sovittuna päivänä. Aliurakoitsija järjesti materiaalit logistiikkakeskukseen. Lo-
gistiikkakeskus toimi materiaalien välivarastointi paikkana ennen työmaata. Logistiikka-
keskuksesta materiaalit toimitettiin työmaalle täsmätoimituksina yllä mainitun kuvauksen
mukaan. Diplomityössä kolmannen osapuolen logistiikka toimi työmaalla pääurakoitsi-
jan kanssa sopimussuhteessa. Materiaalit toimitettiin logistiikkakeskuksesta (välivarasto)
työmaalle, josta tässä tapauksessa kolmannen osapuolen logistiikka toimitti ne työpis-
teelle aliurakoitsijan työnjohdon osoittamille paikoille. Tällöin syntyi kaksi rajapintaa,
logistiikkakeskuksen ja kolmannen osapuolen logistiikan välille sekä kolmannen osapuo-
len logistiikan ja aliurakoitsijan välille.

Työjärjestys valikoitui siten, että 2. kerroksessa väliseinäurakoitsija suorittivat logistiik-
kaa omalla tavallaan. Väliseinäurakoitsija tilasi materiaalit työmaalle ja työntekijä siirsi
niitä tarpeen mukaan siten, kuinka he parhaaksi näki, tähän ei otettu mitenkään kantaa
tätä kutsuttiin perinteiseksi logistiikan hallinnaksi. 1. kerroksessa käytettiin logistiikka-
ratkaisuita. Tämä järjestys valikoitui koska työmaalla työt suoritettiin siten, että 2. kerros
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saatiin ennen 1. kerrosta valmiiksi. Järjestys valikoitui myös siksi, ettei väliseinäurakoit-
sija ei pystyisi käyttämään hyödyksi logistiikkaratkaisun mahdollisuuksia.

Uuden sisävalmistusvaiheaikataulun mukaisesti väliseinätöitä oli käynnissä myös muissa
lohkoissa. Arkisin työntekijöiden päivä alkoi aamulla noin kello 7.00 ja päättyi yleensä
17.30. Viikonloppuisin, pääasiassa lauantaisin työaika oli kello 7.00-15.30. Sunnuntaisin
töitä tehtiin harvoin, mutta jos tehtiin, työaika oli kello 7.00-15.30. Lounastauot sijoittui-
vat yleensä kello kahteentoista. Ennen mittauksien aloittamista 2. kerroksen pääasiallisen
mittausalueen ulkokehän tekeminen oli aloitettu, kun mittaukset, toisen kerroksen keski-
alueella aloitettiin, ulkokehä oli jo villoitus/levytys vaiheessa. Väliseinäurakoitsijat teki-
vät töitä myös urakalla.

8.2 Tutkimusmenetelmät
Diplomityön tavoitteena oli olla kartoittava tutkimus. Kartoittamisella pyritään etsimään
uusia näkökulmia vähän tunnettuihin ilmiöihin ja katsoa mitä tilanteissa tapahtuu. (Hirs-
järvi ym. 1997). Tämän perusteella tutkimuksen tutkimusstrategiaksi muodostui tapaus-
tutkimus. Molemmista tapauksista kartoitettiin mitä tilanteessa tapahtuu ja näitä vertail-
tiin toisiinsa. Aineiston keruu tapaustutkimuksessa tapahtuu tyypillisimmin monia eri me-
todeja käyttäen, kuten havainnoimalla tai haastatteluin (Hirsjärvi ym. 1997). Tapaustut-
kimuksessa tarkasteltiin kahta erillistä tapausta erikseen, tapauksissa muuttui kuitenkin
vain logistiikkatapa.

Tapaustutkimuksen kohteeksi valikoitui yksi työmaa, jossa logistiikkaa toteutettiin perin-
teisellä tavalla  työntekijät alun perin hallinnoivat itse materiaaleja. Työmaalle tehtiin
koeasetelmamainen tilanne, jossa 2. kerroksessa toteutettiin logistiikkaa perinteisesti ja
1. kerroksessa logistiikka oli ulkoistettu, joita vertailemalla pyrittiin vastaamaan tutki-
muskysymyksiin. Tutkimuksen voitiin katsoa olleen myös käytännönläheinen. Tutki-
muksen kohteena oli väliseinäurakoitsija ja heidän asennuksensa edellä mainitussa kah-
den kerroksen laajuudessa. Molemmissa kerroksissa alueet olivat sen kokokoisia, että
työn pystyi tekemään yksi henkilö, jonka vuoksi tutkimuksessa tarkasteltiin yksittäistä
henkilöä.

Kirjallisuudessa on esitetty, että materiaalilogistiikka vaikuttaa negatiivisesti työntekijän
tuottavuuteen (Thomas ym. 1989). Ulkoistetun logistiikan hallinnan avulla työntekijän
tulisi pystyä keskittymään paremmin työhönsä, kun hänen ei tarvitse itse hallita materi-
aaleja. Aliurakoitsijan tavoitteena onkin mahdollisimman optimaalinen tilanne työssään,
toisin sanoen, että työ olisi mahdollisimman tuottavaa. Ensimmäiseen tutkimuskysymyk-
seen:
pyrittiin vastaamaan keräämällä työntekijän työsaavutusta aina päivän päätteeksi ja sa-
malla keräämään sisäpaikannusjärjestelmällä aikaa, jonka työntekijä kuluttaa päivän ai-
kana työpisteellä. Työsaavutusta ja sisäpaikannusjärjestelmän aikaa vertailemalla pääs-
tään kiinni työmenekkiin ja tuottavuuteen. Tämän avulla päästään vastaamaan myös toi-
seen tutkimuskysymykseen.

Toinen tutkimuskysymys:  aliurakoitsijan mahdolliset hyödyt konkretisoituvat
pääurakoitsijalle? nojasi vahvasti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Pääurakoitsijaa
kiinnostaa muun muassa lyhyemmät läpimenoajat. Tutkimuskysymykseen pyrittiin vas-
taamaan saman tapaustutkimuksen avulla kuin ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä.
Jotta tähän tutkimuskysymykseen kyettiin vastaamaan, tarvittiin tietoa, kuinka työtehtävä
menee läpi 1. ja 2. kerroksessa, jolloin aineisto tähän saatiin sisäpaikannusjärjestelmästä,
työsaavutuksesta ja dokumenteista kuten aikatauluista.
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Kolmas tutkimuskysymys Minkälaisia säästöjä ulkoistetulla logistiikan hallinnalla on
mahdollista saada Isommassa mittakaavassa pääurakoitsija kustantaisi ulkoistetun lo-
gistiikan hallinnan kustannukset, minkä tarkoituksena on parantaa työmaan sekä työnte-
kijän tuottavuutta tämän tulisi näkyä lyhyempänä läpimenoaikana tehtävässä ja luoda
säästöjä, kun projektin läpimenoaika tulisi lyhentymään. Myös työntekijäkustannukset
tulisivat pienentymään, koska työntekijällä kuluisi vähemmän aikaa työn tekemiseen. Tä-
hän tutkimuskysymykseen pyrittiin vastaamaan tarkastelemalla aikataulua, kolmannen
osapuolen logistiikkatyöntekijöiden tuntikäyttäytymistä verrattuna väliseinäurakoitsijan
tuntikäyttäytymiseen materiaalien hallinnassa.

8.3 Aineistonkeruumenetelmät ja toteutus
Haastattelut ja kyselyt ovat yleinen tutkimuksissa käytetty aineistonkeruumenetelmä.
Tutkimusta ei kuitenkaan haluttu toteuttaa vain haastatteluin tai kyselyin, koska haastat-
telut ja kyselyt perustuvat yksittäisten henkilöiden mielipiteisiin ja henkilöt vähättelevät
ongelmia ja hukallisia aktiviteettejä kuten materiaalilogistiikkaa (Zhao ym. 2019; Tho-
mas ym. 1989).

Havainnointia tutkimuksissa on käytetty paljon (Wandhal ja Skovboogaard 2017; Strand-
berg ja Josephson 2015; Ekeskär ja Rudberg 2016; Kalsaas ym. 2013; Tetik ym. 2018).
Havainnointeja voi tehdä muun muassa systemaattisesti, jossa havainnoija on ulkopuoli-
nen toimija tai havainnointi voi olla osallistuvaa. Havainnoinnin etuna on, että sillä saa-
daan välitöntä ja suoraa tietoa. Havainnoinnin avulla päästään myös luonnollisiin ympä-
ristöihin. Havainnointi sopii myös tilanteisiin, jotka ovat vaikeasti ennakoitavissa ja saat-
tavat muuttua nopeasti. Havainnot tulee tehdä ja kerätä systemaattisesti, tähän on kehi-
tetty apukeinoja, hin on ennalta määritelty havaittavat kohteet,
havainnoijan tehtävänä on merkitä, onko listassa esitetty tapahtuma tapahtunut tietyn
ajanjakson aikana. (Hirsjärvi ym. 1997.) Havainnointiin on myös tullut erilaisia apukei-
noja, kuten videokamerat, joita esimerkiksi Pasila (2019) ja Tetik ym. (2018) käyttivät.
Tällaisten tutkimuslaitteiden käyttö helpottaa tutkijaa esimerkiksi niin, ettei hänen tar-
vitse olla itse tekemässä havaintoja työmaalla.

Havainnointia on kuitenkin kritisoitu siitä, että se saattaa häiritä tai jopa muuttaa tarkas-
teltavaa tilannetta, havainnointien tekeminen vie myös aikaa (Hirsjärvi ym. 1997). Hirs-
järvi ym. (1997) jatkavat, että häiriötä on myös pyritty lievittämään sillä, että havainnoit-
sija käy kohteessa ennen mittauksia, jotta häneen totutaan, havaintojen kerääminen aloi-
tetaan käyntien jälkeen. Tutkimuksen kannalta tällaiseen totuttamiseen, riippumatta siitä
kuinka kauan siihen olisi mennyt, ei ollut aikaa, koska mittausalue oli melko pieni eikä
siinä työskennelty kauaa. Myös videokameran läsnäolo voi vaikuttaa tutkimustilantee-
seen ja tutkittavien käyttäytymiseen. Kun ihmiset tietävät olevansa tarkkailunkohteina
voivat he muuttaa käytöstään tai ainakin kiinnittävät huomiota liikkumiseensa ja käyttäy-
tymiseensä (Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka 2006.) Myös se, että kamera asennettai-
siin huoneeseen, saattaisi herättää ihmettelyä muissa tilaa käyttävissä henkilöissä, koska
rakentamisessa työpisteillä harvoin, jos koskaan on kameroita. Myös se, että kypärään
asennettaisiin kamera saattaisi asettaa kohteen merkityksi henkilöksi muiden silmissä.

Tutkimuksen kannalta oli kuitenkin tärkeää, että pystyttiin havainnoimaan kuinka työn-
tekijä viettää aikaansa työpisteellä, näin pystyttiin vastaamaan tutkimuksen tavoitteisiin.
Havainnot ovat myös tärkeä osa tarkasteltaessa konkretisoituja hyötyjä pääurakoitsijalle.
Toisaalta pelkillä havainnoilla ei päästä kokonaisaikaan, jota jossain paikassa vietetään,
päästään, mutta kuten jo edellä on mainittu, se vaatii tutkijalta välitöntä työpisteellä oloa
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ja jos työntekijöitä on monta, vaatii se myös monta havainnoitsijaa. Jotta saataisiin jatku-
vaa dataa työntekijöiden sijainneista ja he käyttäytyisivät mahdollisimman normaalisti,
päädyttiin iCONS  sisäpaikannusjärjestelmään. Työntekijän osalta iCONS  sisäpaikan-
nusjärjestelmä ei vaadi kuin noin kahden euron kokoisen Beaconin kantamista, joka on
hyvin huomaamaton.

Sisäpaikannusjärjestelmällä ei voida kuitenkaan varmistua siitä, että työntekijät tekevät
arvoa luovaa työtä, eikä sitä mihin he käyttävät aikaansa aina kun he ovat sisäpaikannus-
järjestelmän paikannusalueella. Toisaalta, jos työntekijä vain käy työpisteellä voidaan sa-
noa, että hän ei ole tehnyt arvoa luovaa työtä, jos hän taas viettää siellä pidemmän aikaa
voidaan todeta, että hän on tehnyt asennustöitä (Zhao ym. 2019). Zhao ym. (2019) käyt-
tivät esimerkiksi 10 minuutin rajaa, jos työntekijä vietti 10 tai yli minuuttia työpisteellä
katsottiin, että hän loi arvoa.

Vaikka tiedettäisiin kuinka kauan aikaa työntekijät käyttävät arvoa luoviin aktiviteettei-
hin, se ei tarkoita sitä, että he oikeasti luovat arvoa, eikä se välttämättä korreloi suoraan
tuottavuuteen. Tuottavuus voi vaihdella esimerkiksi työntekijän taitojen tai tehtävän vaa-
tivuuden mukaan (Seppänen ja Kenley 2005). iCONS  sisäpaikannusjärjestelmän tuot-
tama aineisto ei kuitenkaan kerro tekeekö työntekijä arvoa tuottavaa työtä, järjestelmä
kertoo vain sen, onko työntekijä työpisteellä, toisin kuin havainnointi työpisteellä. Ha-
vainnoitsija näkee mitä työntekijät tekevät, mutta voisiko havainnoitsija olla kellon
kanssa mittaamassa jokaista aktiviteettiä. Tätä aukkoa täydentämään kerättiin työsaavu-
tusta, jotta saataisiin tietää, mitä työpisteellä on todellisuudessa saatu aikaiseksi.

Tutkimuksessa tehtiin myös systemaattista havainnointia, jossa työmaalla käytiin seuraa-
massa työpisteen toimintaa ja havaitsemassa mahdollisia tekijöitä, jotka voisivat vaikut-
taa sisäpaikannusjärjestelmän aineistoon ja laskettuun työmenekkiin. Havainnoissa käy-

joka on liitteenä 1. Työmaalla käytiin pistokoemaisesti,
mutta kuitenkin niin, että päivän aikana käynnit olivat tasaisesti, jotta saatiin mahdolli-
simman laaja katsaus päivän tapahtumiin.

Muita aineiston keruussa hyödynnettyjä kanavia olivat muun muassa kuljetuksien aika-
taulujen seuranta ja dokumentit. Materiaalien suunniteltua ja toteutunutta toimitusaikaa
vertailtiin toisiinsa. Vertailemalla toimitusaikoja pystyttiin selvittämään ovatko toimituk-
set olleet oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

8.3.1 Laitteisto ja sijoittelu
ICONS  järjestelmä koostuu neljästä alueesta, Beaconit, Gatewayt, pilvi sekä internet-
pohjainen sovellus. Beacon ja Gateway esitetty kuvassa 5. Beaconit käyttävät (BLE)
Bluetooth Low Energy teknologiaa lähettäessään eri voimakkuuksista signaalia Gate-
wayille. Beaconeita voidaan asentaa työntekijöihin, materiaaleihin, laitteisiin tai kohtee-
seen mitä halutaan seurata. Gatewayt vastaanottavat signaalin ja lähettävät sen eteenpäin
pilveen. Pilvessä vastaanotettu data analysoidaan riippuen signaalin voimakkuudesta.
Siellä missä tunnistetaan voimakkain signaali, joka määrittelee Beaconin (työntekijän,
materiaalin, yms.) sijainnin. Pilvi varastoi vastaanotetun datan, analysoi sen ja esittää tu-
lokset internetpohjaisessa alustassa. (Zhao ym. 2018.)
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Kuva 5 Gateway ja Beacon.

Beaconin lähetystehoa voidaan säätää. Koska molemmissa kerroksissa tarkasteltavien
alueiden Gatewayiden väliset etäisyydet olivat melko pienet, säädettiin Beaconin lähetys-
teho alimmalle tasolle, seitsemään metriin.

Laitteistolla on kuitenkin muutamia puutteita. Laitteistolla saattaa tulla vääriä havaintoja,

-3, ensimmäisellä (1) väärällä havainnolla tarkoitetaan, sitä, että väärä Gateway
havaitsi Beaconin yli minuutin ajan, toinen (2) väärä havainto on niin sano

seen, kolmas (3) väärä havainto itse Gatewayn havainnon kattavuus, siinä Beaconia ei ole
havaittu ollenkaan. Jotta pystyttiin varmistumaan laitteiston tarkkuudesta ja siitä, että sen
avulla kerättyä aineistoa voitiin käyttää, tehtiin laitteistolla testejä, jotka varmistivat lait-
teiston kyvykkyyden. Beaconia kannettiin mukana ja Gatewayiden läheisyydessä käytä-
vällä ja rakennettujen huoneiden sisällä vietettiin aikaa ja liikuttiin etäämmälle ja lähem-
mäksi noin 2-3 minuutin ajan, minkä avulla pystyttiin arvioimaan laitteiston validius.

Taulukossa 6 on esitetty ensimmäisen kerroksen sisäpaikannusaineiston pätevyystarkas-
telun tulokset. Aikaa pätevyyden selvittämiseen käytettiin yli 210 minuuttia, joista lähes
165 minuuttia osui oikeaan Gatewayihin. Näin ollen tarkkuus oli 78 prosenttia. Koska
tarkasteltava alue ei ollut yksittäiset huoneet vaan keskialue ei nähty ongelmaksi, että
hieman yli 33 minuuttia merkittiin väärälle Gatewayille, koska tarkasteltavana oli koko-
naisuus. Vertailuna Zhao ym. (2019) tapaustutkimukseen, heidän katettu alueensa vaih-
teli 71,2  91,8 prosenttia. Vaikka validiutta tarkasteltiin vain ensimmäisessä kerroksessa,
voidaan katsoa toisen kerroksen tulosten olleen samaa luokkaa, koska molemmissa Ga-
tewayiden asennusstrategia oli samanlainen, mutta toisessa kerroksessa oli enemmän Ga-
tewayita kuin ensimmäisessä. 2. kerroksesta oli poistettu Gatewayt ennen kuin 1.kerrok-
sessa tehtiin validius mittauksia.

Taulukko 6 Sisäpaikannusaineiston validius
Yhteensä Oikein 1 2 3 Tarkkuus Katettu

210,43 164,76 33,22 4,18 8,23 78 % 94 %

Sisäpaikannusjärjestelmä asennettiin työmaakopin ja työmaan sisääntulon läheisyyteen,
jotta saatiin selville, koska työntekijä on tullut töihin ja koska hän lähtee, näin saatiin
selvitettyä työpäivien pituus. Gatewayt (kuva 6) asennettiin molempien kerroksien mate-
riaalien purku. ja varastointialueille, näitä väyliä käytettiin työmaalla materiaalien vas-
taanottamiseen, haalaamiseen työpisteelle ja varastointiin työmaalla. Koska ensimmäisen
kerroksen materiaalien purku- ja noutopiste sijaitsi samalla sisäänkäyntinä, haluttiin tar-
kentaa ja karsia tuloksia, jotka johtuivat läpikävelystä. Huomioitiin myös, että materiaalit
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(levyt, rangat, villat) olivat pakattuina trukkilavoille, joten materiaalit saatiin esimerkiksi
pumppukärryillä siirrettyä työpisteelle. Ensimmäisen kerroksen varastointipiste oli avoin,
alueella näki helposti ympärilleen, jolloin materiaalit löytyivät helposti, myös pumppu-
kärryjen katsottiin olleen hyvin saatavilla alueella. Prosessiin arvioitiin kuluvan 2 minuut-
tia. Huomioitiin, että materiaalien varastointialueelle mentiin, haettiin pumppukärryt,
siirryttiin halutun materiaalin luokse, nostettiin pumppukärryillä mukaan ja siirryttiin työ-
pisteelle. Pumppukärryjä palauttaessa voidaan olettaa käytettävän vähemmän aikaa kuin
edellä mainitun materiaalin haun yhteydessä. Kuvassa 6 on myös esitetty eri reittejä,
kuinka työpisteelle (tutkimusalueelle) oli mahdollista päästä. Riippuen reitistä, ulko-
ovelta (Gatewayiden sijoituspaikalta) tutkimusalueelle oli noin 40-70 metriä matkaa. Pää-
asiallisella tarkastelualueelle sijoitetut sisäpaikannusjärjestelmät esitetty kuvassa 7, nii-
den avulla tarkasteltiin työpisteellä kulutettua aikaa, jonka avulla saatiin laskettua myös
työmenekki.

Kuva 6 Ensimmäisen ja toisen kerroksen Gatewayiden sijainnit (purku ja varastointi).

Kuva 7 2. ja 1. kerroksen sisäpaikannusjärjestelmien sijoituspaikat tutkimusalueella.
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9
9.1 Toimitus työpisteelle
2.kerros
Väliseinäurakoitsijan itse toteuttama malli vastasi Langen ja Schillingin (2015) logistiik-
kamallia. Riippuen toimituksesta, ranka, kipsit ja villat toimitettiin yrityksen toimesta itse
tai ne toimitettiin työmaalle ulkopuolisella toimituksella. Riippuen materiaalista, materi-
aalit purettiin työntekijöiden toimesta itse tai työmaalla toimineen kurottajan avustuk-
sella. Materiaalit varastoitiin työmaalle, ensimmäisen kerroksen varastointipaikalle tai ne
vietiin suoraan työpisteelle käsin tai esimerkiksi pumppukärryjä apuna käyttäen. Varas-
tossa tai työpisteellä materiaalit laitettiin paikkaan mistä tilaa löytyi.

1.kerros
Materiaalitoimituksissa oli osana vain kipsilevyniput, koska rankaa tai villoitusta ei oltu
toimitettu aliurakoitsijan toimesta välivarastoon. Logistiikkakeskukselta materiaalit tilat-
tiin 31.3 iltapäivällä. Kipsilevyjen ensimmäisen lähetys 3.4. tuli työmaalle sovitusti. Toi-
mituksessa tapahtui kuitenkin sekaannus, koska yhteyshenkilöiksi toimitustietoihin oli
merkitty väliseinäurakoitsijan työnjohtaja ja työmaan työmaapäällikkö, väliseinäurakoit-
sijalle oli tullut aikaisemmin iso kuorma kipsilevyä ja hän oli olettanut, että kyseessä on
jälkitoimitus aiempiin toimituksiin, tästä syystä materiaaleja ei haalattu samana päivänä
työpisteelle, vaan ne purettiin työmaalle. Sisäpaikannuksen perusteella logistiikkatyönte-
kijät olivat olleet ensimmäisen kerroksen purku- ja varastointipaikalla toimitusaikana in-
formaatio ei kuitenkaan kulkenut heille.

Seuraavan viikon (7.4. alkava) lähetykset tulivat noin 15 minuuttia ennen sovittua aika-
taulua kello 11.45, sovittu aikataulu oli kello 12.00. Materiaalit purettiin sivustapuretta-
vasta autosta kurottajalla. Vietäessä tavaroita kurottajalla rakennuksen sisään (kuva 8)
huomattiin, että materiaalit jouduttiin viemään sisälle hieman vinossa, johtuen seinässä
olevasta kuljetusaukosta, joka oli liian pieni tai, että trukkilavat olivat väärinpäin materi-
aalien alla. Kun materiaalit oli saatu sisälle, kolmannen osapuolen logistiikka toimitti tul-
leet ja myös edellisenä viikkona toimitetut materiaalit työpisteelle. Sekaannusta aiheutui
myös, että työpisteellä, jolla oli samaan aikaan toinen väliseinätyöntekijä, hän oli ohjeis-
tanut logistiikkaurakoitsijaa, että villoja ei tarvita työpisteelle, tästä syystä villat haalattiin
työpisteelle myöhemmin 22.4. Operaatioiden jälkeen logistiikkaurakoitsija ilmoitti soit-
tamalla työn valmistuneen. Koko operaatioon kului kuljetusauton saapumisesta ilmoituk-
sen perusteella kahdelta logistiikkatyöntekijältä tunti ja villojen haalaukseen puoli tuntia
(1,5 t). Materiaalien paikat määräsi väliseinäurakoitsijan työnjohto, materiaalien sijainnit
merkittynä kuvaan 9.
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Kuva 8 Materiaalien toimitus rakennuksen sisälle täsmätoimitusten yhteydessä.

Kuva 9 Materiaalien sijoittelu ulkoistetussa logistiikassa.

Ranka

Kipsi

Villa
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9.2 Materiaalien hallinta
Materiaalien hallinnan, perinteisen logistiikkamallin tarkastelu jakso oli 24.3-7.4. Tänä
aikana mitattiin vietettyä aikaa ensimmäisen ja toisen kerroksen materiaalien purku ja
noutopaikoilla. Ulkoistetun logistiikkamallin tarkastelujakso oli 16.4-29.4. Molempien
logistiikkamallien päiväkohtainen ajanvietto näillä alueilla on esitetty kuvassa 10, joista
päällimmäinen osoittaa 2. kerroksen (perinteinen) ja alimmainen 1. kerroksen (ulkois-
tettu) ajan vieton näillä alueilla. Prosenttiosuudet kuvissa ovat työntekijän koko työpäi-
vässä alueilla kuluttama aika. Kuvassa 10 pystyakseleina on päiväkohtainen kulutettu
aika kyseisellä alueella ja vaaka-akselilla päivämäärät.

Kuva 10 1. ja 2. kerroksen materiaalien purku ja vastaanottopaikoilla käytetty aika päivittäisestä
ajasta. Ylempänä kuvassa on perinteisen (2.kerroksen) logistiikkamallin tarkastelujakso ja alem-
pana ulkoistetun (1.kerroksen) logistiikkamallin tarkastelujakso.

Kuvaajista voi huomata muutamia piikkejä. 2. kerroksessa, jossa toteutettiin perinteistä
logistiikkamallia, piikkejä voidaan selittää muun muassa sillä mistä perinteisessä logis-
tiikkamallissa on kyse, aliurakoitsijat hallinnoivat itse materiaalejaan, he muun muassa
vastaanottavat ja purkavat. Selviä piikkejä on 24.3., 26.3., 27.3., 30.3., jolloin materiaalia
on tullut työmaalle tai materiaalia on haettu näiltä alueilta. Laskemalla yhteen näillä pai-
koilla kulutettu aika tarkastelujaksolla saadaan 1,48 tuntia. Ratu:n 0426 (2014) avulla
laskettaessa materiaalien vastaanottoon ja siirtoihin työpisteelle saatiin 1,58 tuntia. 1,58
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tuntia saatiin arvioimalla, että siirtoja tehtiin kuusi kappaletta, rankanippu, kolme kipsi-
levynippua ja kaksi villalavaa, tavaran vastaanottoon ja välivarastointiin laskettiin men-
neen 0,62 tuntia.

Ulkoistetussa mallissa ajanvietot ovat selkeästi alhaisemmat kuin toisen kerroksen perin-
teisessä mallissa. Yksittäinen piikki on kuitenkin 16.4, tuolloin havaittiin kerroksessa pal-
jon häiriöitä, jotka johtuivat muun muassa edellisestä työvaiheesta (häiriöitä tarkastellaan
jäljempänä tarkemmin). Työntekijän estyessä tekemästä työtään, muiden työvaiheiden
vuoksi, on mahdollista, että työntekijä on mennyt haalaamaan materiaaleja muihin ker-
roksiin, koska muuallakin rakennuksessa tehtiin väliseinätöitä. Muualla ko. työmaalla to-
teutettiin perinteistä logistiikkamallia. 1.kerroksessa ei kuitenkaan havaittu 16.4. materi-
aalien lisääntyneen, minkä myös vahvistaa sitä, että materiaalia olisi viety muille työs-
kentelyalueille.

Kolmannen osapuolen logistiikka ei ottanut kantaa materiaalien sijoitteluun. Väliseinä-
urakoitsijan työnjohto oli määritellyt materiaalien sijainnin, jolloin operaatiot itse työpis-
teillä eivät muuttuneet, eikä se kuinka työpisteellä materiaalia hallittiin. Työpisteillä ma-
teriaalit varastoitiin ulkokehällä sijainneisiin huoneisiin, joista työntekijät hakivat tarvit-
tavan materiaalin ja veivät sinne missä niitä tarvittiin. Rangat kuljetettiin yleensä käsin
tai pöydällä, kuten myös kipsilevyt. Pöydällä materiaalia myös työstettiin, sitä sai liiku-
tettua ja siihen pystyi maan jotta levyjä ei tarvinnut hakea
yksi kerrallaan
joita kuljetettiin käsin tai pöydällä.

9.3 Tuottavuus
Kerrokset ja niiden asennusmäärät poikkesivat toisistaan sekä määrän että levytyksen
suhteen. 2. kerroksessa oli kahden tyyppisiä seiniä, seiniä joissa oli yksi levy per puoli
sekä seiniä, joissa oli kaksi levyä per puoli. Yksittäinen levytys vie vähemmän aikaa, kuin
kahden levyn asentaminen.  Suunnitelmista poiketen, 1. kerroksessa muutamat seinät oli
tarkoitus tehdä yksittäisellä levytyksellä, mutta ne oli tehty tuplana. Teoreettinen tuotta-
vuus on laskettu Ratu 0426:n (2014) mukaan molempiin kerroksiin. Oletuksena siirtoihin
oli, että materiaalit siirretään työpisteelle ulko-ovilta, koska kurottajakuljettaja yleensä
saattoi materiaalit materiaalien purku- ja varastointipaikalle. Siirtoja laskelmiin arvioitiin
olleen yhteensä kuusi kappaletta, ranka, kolme kipsilevynippua ja kaksi villalavaa. Työ-
pisteellä siirtoja arvioitiin siten, että kerralla ulkokehältä haettiin 20 neliötä levyä pöy-
dällä. Rangan osalta arvioitiin, että pöydän avulla haetaan rankatarpeet 20 seinäneliölle,
villat haettiin yksi kerrallaan, koska arvioitiin, että pakkaukset olivat suuria ja vaikeasti
käsiteltäviä.

2. kerroksessa teoreettisen tarkastelun perusteella työmenekki olisi 0,51 tth/seinä-m2, kun
se toteutuneena oli 0,52 tth/seinä-m2. Voidaankin sanoa, että työmenekki 2. kerroksessa
oli hieman heikompi teoreettiseen tarkasteluun verrattuna. Kun taas 1.kerroksessa työme-
nekki teoreettisen ja toteutuneen välillä pysyi samana. Kerrosten välisiä eroja tuottavuuk-
sien välillä voidaan perustella määrissä, esimerkiksi levytys on aikaa vievin osuus väli-
seinätöissä ja levyä asennettiin enemmän 1.kerroksessa kuin 2.kerroksessa. Tämä oli yksi
syy miksi työmenekkejä ei voitu vertailla suoraan toisiinsa vaan päädyttiin vertailemaan
niitä teoreettisten arvojen avulla. Taulukossa 7 on esitetty työmenekkilaskelmat.
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Taulukko 7 Työmenekkilaskelmat.
Selite 2. kerros 1. kerros Yksikkö
Määrät
Ranka 124,83 121,17 Seinä-m2

Eristys 124,83 121,17 Seinä-m2

1-levy/puoli 14,45 Seinä-m2

2-levy/puoli 110,38 121,17 Seinä-m2

Levyä yhteensä 470,42 484,7 m2

Teoreettinen
Ranka 13,73 13,33 t
Eristys 4,99 4,85 t
1-levy/puoli 2,89 t
2-levy/puoli 35,32 38,77 t

Tavaran vastaanotto ja väli-
varastointi 0,62 0,61 t

Mittaus 3,74 3,64 t
Suojaus ja siivoaminen 1,25 1,21 t

Siirrot: työpisteelle ja työ-
pisteellä 1,61 1,62 t

Yhteensä 64,17 64,02 t

Työmenekki 0,51 0,53 tth/seinä-m2

Toteutunut
Työpisteaika 64,39 64,82 t
Työmenekki 0,52 0,53 tth/seinä-m2

Ulkoistetun logistiikan tarkoituksena oli parantaa tuottavavuutta. Kokonaisuudessaan ei
voitu todetä, että tuottavuus olisi merkittävästi muuttunut. Tästä syystä päädyttiin tarkas-
telemaan tuottavuutta tarkemmin.

9.3.1 Kumulatiivinen työsaavutus tehtävittäin
Kuvassa 11 on esitetty molempien kerrosten tehtäviä (ranka, villa, levytys) kumulatiivi-
sina kehityksinä tarkastelujaksoilla. Kuvaajassa on esitetty vihreällä viivalla 1.kerroksen
ja harmaalla viivalla 2.kerroksen levytyksen kehitys. Keltaisella viivalla on esitetty 1.ker-
roksen ja sinisellä 2.kerroksen rangan kehitys. Mustalla viivalla 1.kerroksen ja yksittäi-
sellä oranssilla pallolla 2.kerroksen villoituksen kehitys.
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Kuva 11 Kumulatiivinen työsaavutus Y-akselilla, ja kumulatiivinen ajankehitys X-akselilla.

Kuten tuottavuuslaskuissa huomattiin, että määrät olivat lähes samanlaisia, jolloin tuot-
tavuuskin pysyi melkein samana molempien kerrosten välillä. Päiväkohtaisessa työsaa-
vutuksessa huomataan isojakin eroja. Suurimmat erot ovat vaativammassa työssä eli le-
vytyksessä, 2.kerroksessa (harmaa) on saavutettu samassa ajassa vähemmän kuin 1.ker-
roksessa. 2.kerroksen levytyksen asentamisessa on sahaavaa liikettä ja päiväkohtaiset
saavutukset ovat olleet epätasaisempia kuin 1.kerroksessa. Poikkeuksena kerrosten välillä
on työskentelytapa (punainen nuoli). 2.kerroksessa työntekijä on asentanut yksittäisenä
päivänä kaikki villat, mutta ei ollenkaan levytystä. Kun taas 1.kerroksessa (sininen nuoli)
työntekijä on asentanut villoitusta samaan aikaan levytyksen kanssa. Loppuvaiheessa
(violetti nuoli) saavutus levytyksen osalta on melkein sama, pitää kuitenkin ottaa huomi-
oon, että työntekijä on asentanut samaan aikaan villoitusta ja levytystä 1.kerroksessa, kun
taas 2.kerroksessa asennettiin vain levytystä. Työntekijä 2. kerroksessa on ottanut lopussa
ns. loppukirin, jonka vuoksi tuottavuus on päätynyt kokonaisuudessaan melkein samaan.
Päivätasolla voidaan kuitenkin katsoa, että 1.kerroksessa työntekijä on saavuttanut sa-
massa ajassa paremman työsaavutuksen kuin 2.kerroksessa samassa ajassa. Samanlaisia
viitteitä saadaan vertaamalla työpisteellä käytettyä aikaa Ratu-korttien avulla laskettuun
teoreettisesti tarvittavaan aikaan kuvassa 12 2.kerros ja kuvassa 13 1.kerros.

9.3.2 Tuotannonarvo
Kuvissa 12 ja 13, sinisellä on merkitty, kuinka monta tuntia työpisteellä on oltu kyseisenä
päivänä. Keltaisella on Ratu 0426:n (2014) avulla laskettu aika, joka sen päiväiseen
työsaavutukseen teoriassa tarvittaisiin. Viivalla kuvassa on esitetty teoreettisen arvon ja
toteutuneen arvon erotus, mitä pienempi erotus on sitä lähempänä teoreettinen ja toteutu-
nut arvo ovat toisiaan. Mitä pienempi arvo, sitä huonompi päivä.
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2.kerros

Kuva 12 2. kerroksen toteutuneet tunnit päivittäiseen työsaavutukseen verrattuna tarvittavaan teo-
reettiseen tuntimäärään.

Voidaan havaita, että 24.3. on ollut heikko 2. kerroksessa. Työt 2.kerroksessa alkoivat
kyseisenä päivänä ja sisäpaikannusaineiston mukaan yli kymmenen minuutin ajanjaksoja
oli vain 10 kappaletta, häiriötön aika 24,2 prosenttia. Alhaista työpisteellä kulutettua ai-
kaa voidaan perustella sillä, että työpisteellä on käyty aamulla ja siellä vietetty aika on
ollut vain 4,20 minuuttia. Tätä aikaa voidaan selittää sillä, että työpisteellä on käyty tar-
kastamassa mitä tarvikkeita työpisteellä tarvitaan, koska seuraava paikka jossa on oltu,
on ollut materiaalien purku- ja varastointipaikoilla, työpisteelle on tultu pidemmäksi ai-
kaa vasta 8:26:53. Havaittiin myös toinen pidempi ajanjakso 12:51:17-13:22:41, jolloin
on oltu pois työpisteeltä. Alhaista aikaa voidaan perustella sillä, että koska työt alkoivat
ko. päivänä materiaalia piti hakea työpisteelle, mikä aiheutti liikettä, jota myös todettiin
havaintojen perusteella olleen myös työpisteellä. Sisäpaikannusaineiston mukaan 27.3.
työ on ollut katkonaista. Sisäpaikannusaineistosta ei löydy kuitenkaan sellaisia kohtia
kuin yksi, jossa olisi selvästi mitään poikkeavaa, kello 11:38:07-12:47:20 jolloin työpis-
teellä ei ole oltu. Alueella tehtiin sähkötöitä 28.3- 2.4., mistä johtuen muutoksia ei tapah-
tunut. Taulukossa 8 on esitetty tarkastelujakson aikana havaitut häiriöt.
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Taulukko 8 2. kerroksessa havaitut häiriöt muista työvaiheista ja hukat.
Päivä Arvioitu häiriö muista työvaiheista, hukat ja häiriötön aika soveltaen

Zhaon ym. (2019) -minuutin raja-arvoa.
24.3 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Väliseinämateriaalien

kuljettaminen mahdollisesti eri kautta työskentelyalueelle. Telineiden ja lait-
teiden väistely. Hukat: Liikkuminen ja kuljettaminen. Häiriötön aika: 24,2 %.
Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli kymmenen.

25.3 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Väliseinämateriaalien
kuljettaminen mahdollisesti eri kautta työskentelyalueelle. Materiaalien väis-
täminen. Hukat: Liikkuminen ja kuljettaminen. Häiriötön aika: 53,7 %

26.3 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Häiriötön aika: 41,6 %
27.3 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Häiriötön aika: 30,2 %.

Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli 11.
28.3 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Väliseinämateriaalien

kuljettaminen mahdollisesti eri kautta työskentelyalueelle. Materiaalien väis-
täminen. Hukat: Liikkuminen ja kuljettaminen. Häiriötön aika: 50,5 %

29.3 Sunnuntai.
30.3 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
31.3 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
1.4 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
2.4 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
3.4 Omia materiaaleja työpisteellä käytävällä. Mahdollisesti jouduttu väistele-

mään ja kuljettamaan ylimääräistä materiaalia. Hukat: Varasto, liikkuminen ja
kuljettaminen. Häiriötön aika: 29,0 %. Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuu-
tin ajanjaksoja oli 12.

4.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite. Häiriötön aika: 41,4 %
5.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite. Häiriötön aika: 38,5 %
6.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite. Häiriötön aika: 43,4 %
7.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite. Häiriötön aika: 19,0 %.

Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli viisi.

Kokonaisuudessaan voidaan katsoa, että 2. kerroksessa oli samaan aikaan käynnissä muu-
raus-, tasoite- ja sähkötyöt. Sähkötöistä (rasiointi, putkitus yms.) ei aiheutunut, koska
sähkötyöt tehtiin aikana, jolloin väliseinäurakoitsija ei ollut työpisteellä. Tasoitetyöt kes-
kittyivät kerroksen ulkokehälle, joten niistä ei aiheutunut merkittävää haittaa keskialu-
eella toimineelle väliseinäurakoitsijalle. Muuraustyöt olivat alkuajankohtana alueen toi-
sessa päässä käynnissä ja näin ollen väliseinäurakoitsijalla oli mahdollista edetä ilman,
että hän olisi joutunut esimerkiksi odottamaan jonkun muuratun seinän valmistumista.
Muuraukseen tarvittavista materiaaleista aiheutui kuitenkin häiriötä, koska niitä oli sijoi-
teltuna käytäville. Väliseinäurakoitsija on joutunut väistelemään muurausmateriaaleja ja
kuljettamaan omia materiaalejaan eri reittejä päästäkseen työpisteelleen. Työpisteellä ha-
vaittiin myös erilaisia telineitä ja laitteita, jotka olivat sijoiteltuna käytäville. Näistä ei
voida kuitenkaan katsoa olleen merkittävää haittaa, koska telineet ja laitteet olivat kevyt-
rakenteisia ja pyörillä varustettuja, joten ne sai tarvittaessa helposti ja nopeasti siirrettyä
pois tieltä.
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1.kerros

Kuva 13 1. kerroksen toteutuneet tunnit päivittäiseen työsaavutukseen verrattuna tarvittavaan teo-
reettiseen tuntimäärään.

18.4. poikkeaa muista päivistä, mikä selittyy sillä, että työntekijä on ollut melko pitkän
aikaa poissa sisäpaikannusjärjestelmän vaikutusalueelta. Kyseessä oli lauantai, jolloin
työmaalta yleensä ohjattiin työntekijät pois kello 15.30, näin ollen suuret poissaolot työ-
pisteeltä näkyvät selkeästi tuloksissa. Tällöin havaittiin myös liikettä työpisteellä. 19.4.
oli sunnuntai. 21.4. heikkoa päivää voidaan perustella sillä, että työpisteellä on ollut pal-
jon liikettä työntekijän toimesta. Tämä saa vahvistusta siitä, että työpisteet, joissa työnte-
kijä on työskennellyt, ovat olleet hajallaan toisistaan, kuvassa 14 työskentelyalueet mer-
kitty punaisella nuolella. Jokaisella punaisella nuolella osoitetulla alueella on myös ns.

perusteella voidaan katsoa häiriöttömän ajan olleen alhainen. Tar-
kasteltaessa näiden alueiden kokoa voi päätellä, että niissä ei ole tarvinnut työskennellä
pitkää aikaa, jotta ne on saatu valmiiksi.

Kuva 14 21.4. alueet, joilla työskennelty.

Työt saatiin alueella valmiiksi 22.4. kello 12.00, minkä jälkeen työpisteellä oltiin enää 39
minuuttia tänä päivänä, kyseisenä päivänä työskenneltiin monella eri alueella, esitetty ku-
vassa 15. Kun otetaan huomioon, että alueen keskellä tehtiin töitä, on mahdollista, että
välillä toinen Gateway on havainnut työntekijän ja välillä toinen, mikä perustelisi alhaista
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häiriötöntä aikaa. Tätä mahdollista hyppimistä tarkasteltiin tarkemmin sisäpaikannusai-
neistosta. Aineistosta löytyy neljä selvää jaksoa, joissa näiden kahden Gatewayn välillä
on liikuttu. Laskemalla näistä neljästä jaksosta kaikki alle 10 minuutin ajanjaksot yhteen
(häiriöttömän ajan periaatteella) saadaan yhteenlasketuksi osuudeksi 78,97 minuuttia.
Alun perin häiriötön aika 22.4 oli 17,4 prosenttia, mutta ottamalla huomioon 78,97 mi-
nuuttia katkeillutta aikaa, saadaan häiriötön aika nostettua 30,1 prosenttiin, mikä myös
korreloisi paremmin myöhemmin esitettävään päivittäiseen työmenekkiin. 23.4.-24.4.
alueella olivat sähkötyöt käynnissä. 26.4 oli sunnuntai.

Kuva 15 22.4. alueet, joilla työskennelty.

28.4. työtä on tehty eri paikoissa. Kuvassa 16 on vihreällä laatikolla merkitty alue, jossa
suoritettiin suurin osa kyseisen päivän töistä. Alueella on kaksi Gatewayta samankaltai-
sesti kuin 22.4., ne kattavat koko seinän, minkä vuoksi voidaan katsoa olevan mahdol-
lista, että töitä on välillä tehty toisen Gatewayn signaalin alaisena ja välillä toisen. Tar-
kastelemalla sisäpaikannusaineistoa löytyy aineistosta viisi sellaista ajanjaksoa, joissa
näillä alueilla on oltu pieniä hetkiä. Laskemalla näistä viidestä ajanjaksosta kaikki alle 10
minuutin ajanjaksot yhteen saadaan yhteenlasketuksi osuudeksi 95,85 minuuttia. Lisää-
mällä nämä häiriöttömään aikaan joka alun perin oli 13,2 prosenttia, saadaan se nostettua
28,6 prosenttiin, mikä myös korreloisi paremmin myöhemmin esitettävään päivittäiseen
työsaavutukseen. Taulukossa 9 on esitetty tarkastelujakson aikana havaitut häiriöt.

Kuva 16 28.4 alueet, joilla työskennelty.
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Taulukko 9 1. kerroksessa havaitut häiriöt muista työvaiheista ja hukat.
Päivä Arvioitu häiriö muista työvaiheista, hukat ja häiriötön aika soveltaen

-minuutin raja-arvoa.
16.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Muurauksen vuoksi väliseinä-

töitä ei voinut tehdä heti valmiiksi, vaan niitä jouduttiin pätkimään. Muuraustöiden
vuoksi työt olivat estyneet etenemästä suoraviivaisesti, työntekijä joutui siirtymään
paikasta toiseen vapaalle mestalle. Otsat tehtiin käytävien yli, työtä on mahdollisesti
jouduttu keskeyttämään muiden töiden vuoksi ja asentamaan normaalista maan ta-
salla olevasta seinästä poiketen. Hukat: Odottaminen ja liikkuminen. Häiriötön aika:
26,2 %. Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli yhdeksän.

17.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus ja tasoite. Muuraustyöt saatiin
siihen malliin, että 16.4. kesken jääneitä väliseiniä voitiin jatkaa. Palaaminen kes-
keneräiselle työpisteelle ja työn loppuun saattaminen niiltä osin. Hukat: Liikkumi-
nen. Häiriötön aika: 42,7 %

18.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Häiriötön aika: 23,8 %. Sisä-
paikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli kuusi.

19.4 Sunnuntai.
20.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Muuraus. Otsat tehtiin käytävien yli,

työtä on mahdollisesti jouduttu keskeyttämään muiden töiden vuoksi ja asentamaan
normaalista maan tasalla olevasta seinästä poiketen. Jouduttu kiertämään ja väistele-
mään johtoja ja putkia. Hukat: Odottaminen ja liikkuminen. Häiriötön aika: 52,1 %

21.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite. Suunnitelmien mukaan alueelle
olisi tarvinnut asentaa vain 1-levy/puoli, asennettu 2-levyä/puoli. Ylimääräistä asen-
nettu 3,3 m2. Hukat: Yliprosessointi ja liikkuminen. Häiriötön aika: 16,8 %. Sisäpai-
kannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli kahdeksan kappaletta.

22.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite ja sprinkleri. Sprinklerityöt käyn-
nissä ennen kuin toinen puoli vasta levytetty. Otsat tehtiin käytävien yli, työtä on
mahdollisesti jouduttu keskeyttämään muiden töiden vuoksi. Putkia ja johtoja ka-
tossa jouduttu väistelemään. Suunnitelmien mukaan alueelle olisi tarvinnut asentaa
vain 1-levy/puoli, asennettu 2-levyä/puoli. Ylimääräistä asennettu 22 m2. Hukat: yli-
prosessointi, odottaminen ja liikkuminen. Häiriötön aika: 17,4 % korjattuna 30,1 %.
Sisäpaikannus: Yli kymmenen minuutin ajanjaksoja oli kahdeksan kappaletta. Ranka
ja toisen puolen levytys valmistuivat näiltä osin kello 12. Sisäpaikannuksen perus-
teella kello 12 jälkeen työpisteellä oltiin noin 39 minuuttia koko päivästä. Yli kym-
menen minuutin ajanjaksoja oli seitsemän.

23.4 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
24.4 Muut työvaiheet käynnissä: Sähkö.
25.4 Häiriötön aika: 30,6 %
26.4 Sunnuntai.
27.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite ja sprinkleri. Materiaalia jouduttu

mittaamaan ja työstämään enemmän sprinkleri töiden vuoksi. Tasoitetöiden kalustoa
jouduttu kiertämään/väistämään. Hukat: Yliprosessointi ja liikkuminen. Häiriötön
aika: 36,5 %

28.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite ja sprinkleri. Otsat, muiden töi-
den väistely. Materiaalia jouduttu mittaamaan ja työstämään enemmän sprinkleri töi-
den vuoksi. Suunnitelmien mukaan alueelle olisi tarvinnut asentaa vain 1-levy/puoli,
asennettu 2-levyä/puoli. Ylimääräistä asennettu 3,3 m2. Hukat: Yliprosessointi ja
liikkuminen. Häiriötön aika: 13,2 %, korjattuna 28,6 %. Sisäpaikannus: Yli kymme-
nen minuutin ajanjaksoja oli viisi.

29.4 Muut työvaiheet samaan aikaan käynnissä: Tasoite ja sprinkleri. Suunnitelmien mu-
kaan alueelle olisi tarvinnut asentaa vain 1-levy/puoli, asennettu 2-levyä/puoli. Yli-
määräistä asennettu 11 m2. Otsat, muiden töiden väistely. Putkien väistely. Sprinkle-
ritöiden vuoksi, kun materiaaleja jouduttiin työstämään enemmän. Hukat: Yliproses-
sointi ja liikkuminen. Häiriötön aika: 50,4 %
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Sähkötöiden (rasiointi, putkitus yms.) ei voida katsoa haitanneen työntekijää, koska säh-
kötyöt olivat käynnissä silloin kun väliseinätöitä ei tehty keskialueella. Tasoitetyöt kes-
kittyivät kerroksen ulkokehälle ja keskialueelle. Ulkokehällä tasoitetöiden toimiessa ha-
vaittiin, että tasoitetyöntekijöiden käyttämä laitteisto oli käytävällä, mikä on mahdolli-
sesti pakottanut työntekijän kiertämään ja väistämään. Laitteen ja käytävän reunojen vä-
lissä voidaan kuitenkin katsoa olleen sen verran tilaa, että laitteen pystyi helposti väistä-
mään, eikä se näin ollen aiheuttanut merkittävää haittaa. Keskialueella tasoiteurakoitsija
aloitti työnsä nopeasti, kun levyt oli asennettu. Aika ajoin havaittiin, että tasoitetyönteki-
jät olivat jopa samalla seinällä väliseinätyöntekijän kanssa, mikä saattoi aiheuttaa välisei-
nätyöntekijälle stressiä tasoitetyöntekijän työskennellessä vieressä. Muuraustöiden
vuoksi väliseinätyöntekijälle aiheutui haittaa työn alussa, koska ne olivat kesken ja muu-
raustyöt sitoivat joitain väliseiniä eikä niitä voinut näin ollen aloittaa tai saattaa loppuun.
Tämän voidaan katsoa johtaneen siihen, että työntekijä on joutunut liikkumaan enemmän
ja etsimään vapaata työskentelyaluetta, jossa voisi työskennellä. Työntekijä on myöhem-
min joutunut palaamaan keskeneräiselle työskentelyalueelle viimeistelläkseen työnsä.
Muuraustöistä johtuen työntekijä teki tarpeetonta liikettä. Sprinkleritöiden vuoksi työn-
tekijä joutui mittaamaan ja työstämään materiaalia normaalia enemmän. Sprinkleriputket
lävistivät kolme otsaa ja yhden seinän keskialueelle, jokaisessa näistä seinistä oli tuplale-
vytys, joista toista puolta ei oltu asennettu ennen sprinkleriputkia. Työntekijä joutui mit-
taamaan paikat levyihin (4-kertaa), oletuksena on, että työntekijä käytti mitattua ja

tata uudestaan toista asennettavaa levyä. L -
kertaa, kyseisiä työvaiheita ei olisi tarvinnut tehdä ollenkaan, jos sprinklerityöt olisi tehty
väliseinätöiden jälkeen. Mittauksiin voidaan arvioida menneen korkeintaan 5 minuuttia,
koska mitattavien reikien määrä ei ollut suuri sekä voitiin käyttää hyödyksi toista levyä.

korkeintaan 25 minuuttia, koska

menneen sahaukseen, jotta levy saatiin putken ympärille. Yhteensä arvioitiin, että sprink-
lereiden aiheuttama lisätyö oli noin 30 minuuttia.

Vertaamalla suunnitelmia toteutuneeseen havaittiin, että työntekijä oli tehnyt ylimääräistä
työtä. Suunnitelmien mukaan keskialueella joissain seinissä olisi pitänyt olla enintään 1-
levy/puoli, niin nyt kaikki seinät oli asennettu ns. tuplana. Ylimääräistä levytystä asen-
nettiin yhteensä 28 m2. Laskemalla Ratu 0426:n (2014) mukaan työstä aiheutui 2,84 tuntia
ylimääräistä työtä. Materiaalit jouduttiin myös siirtämään ulkokehän varastointipaikoilta
työskentelyalueelle, tämän voidaan katsoa olleen kestoltaan, Ratu 0426 (2014) arvojen
avulla laskettaessa, noin 2 minuuttia. Keskialueeseen laskettiin mukaan myös käytävien
otsat. Kerroksessa oli käynnissä myös muita töitä, jolloin käytäville tehdyt otsatyöt jou-
duttiin mahdollisesti keskeyttämään väistettäessä muita töitä kuten tasoite ja muuraus-
töitä. Tämän voidaan katsoa aina välillä pysäyttäneen väliseinätyöt.

1.kerroksessa oli enemmän häiriöitä kuin 2.kerroksessa, mikä osaltaan selittää, miksi
vuoksi kokonaisuudessaan tuottavuus oli matalampi 1.kerroksessa kuin 2.kerroksessa.
Ottamalla huomioon kaksi selkeää (sprinkleri ja yliprosessointi) ylimääräistä työtä, voi-
daan katsoa, että niiden yhteisvaikutus oli 3,37 tuntia. Vähentämällä tämän työpisteajasta
voidaan sanoa tuottavuuden parantuneen. Laskelma esitetty taulukossa 10.
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Taulukko 10 Työmenekki ottaen huomioon häiriöistä aiheutuneet ongelmat tuottavuuteen 1.kerrok-
sessa.

Ottaen huomioon sprink-
leritöistä ja yliprosessoin-
nista aiheutuneet lisätyöt

1.kerros  Yksikkö

Sprinkleri 0,50 t
Yliprosessointi 2,84 t

Yhteensä 3,37 t

Työpisteaika korjattu 61,45 t

Työmenekki 0,51 tth/seinä-m2

9.3.3 Päiväkohtainen tuottavuus
Tuottavuutta pyrittiin tarkastelemaan myös päiväkohtaisesti soveltaen Thomas ym. (1989
ja 1987) tehtävän osatehtävien painoarvoja. Tuottavuutta laskettaessa päiväkohtaisesti,
tuli ottaa huomioon, että valtaosissa päivistä tehtiin kahta eri tehtävää, kuten levytystä ja
rankaa tai levytystä ja eristystä. Ratu 0426 (2014) arvojen perusteella nämä työt ovat
eriarvoisia: k600 ranka: 0,11 tth/seinä-m2, eristys: 0,04 tth/seinä-m2 sekä yhden puolen
levytys 0,12 tth/seinä-m2. Työssä asennettiin yksi levy kerrallaan, minkä vuoksi tämä
arvo valittiin myös Ratu 0426 (2014) arvoista.  Muut arvot olisivat olleet, 1-levy/puoli tai
2-levyä/puoli, jotka olisivat, tässä tapauksessa, olleet yli todellisuuden, koska levyjä asen-
nettiin yksi kerrallaan yhdelle puolelle. Näiden kolmen arvon perusteella laskettiin pai-
noarvot, jotka ovat esitetty taulukossa 11. Painoarvoilla kerrottiin saavutettu rangan, eris-
tyksen tai levytyksen määrä ja nämä summattiin yhteen, näin saatiin selvitettyä kuinka
monta painoarvoin korostettua seinä-m2 asennettiin sinä päivänä. Työpisteellä käytetty
aika jaettiin painoarvoin korostetulla työsaavutuksella, jolloin saatiin päivittäinen tuotta-
vuus, joka ottaa huomioon tehtävän vaativuuden. Tällöin tuottavuudessa tarkastellaan
vain sinä päivänä tehtyjä tehtäviä. Aluksi molemmissa kerroksissa tehtiin vain levytystä
ja rankaa sekä sähkötöiden jälkeen villoitusta ja levytystä. 2. kerroksessa tehtiin 3.4. pel-
kästään villoitusta ja lopuksi vain levytystä.

Taulukko 11 Painoarvot eri tehtäville.
Ranka Eristys Levytys

tth/seinä-m2 0,11 0,04 0,12 0,27
Painoarvo 41 % 15 % 44 % 100 %

Kuva 17 jaKuva 18 esitetty päivittäinen tuottavuus molemmissa kerroksissa sekä taulu-
koissa 12 ja 13 esitetty kerrosten työpisteaika, häiriöllinen aika sekä, häiriötön aika,
Zhaon ym. (2019) esittämän 10 minuutin raja-arvon perusteella. Häiriöllinen aika on päi-
vittäisen työajan ja häiriöttömän ajan erotus. Taulukossa esitetty myös työvaiheet, jotka
kyseisenä päivänä on tehty: R-ranka, E-eristys ja L-levytys.
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Kuva 17 2. kerros päiväkohtainen tuottavuus.

Taulukko 12 2. kerros häiriötön aika, häiriöllinen aika sekä työpisteaika.

24.3 25.3 26.3 27.3 28.3
29.3.-
2.4. 3.4 4.4 5.4. 6.4 7.4 ka.

Häiriötön
aika (%) 24,2 53,7 41,6 30,2 50,5 29,0 41,4 38,5 43,4 19,0 37,2
Häiriölli-
nen (%) 75,8 46,3 58,4  69,8 49,5 71,0 58,6  61,5 56,6 81,0 62,9

Työpiste-
aika (%) 59,0 77,6 73,4  72,5  73,7 53,7  74,4  66,8 66,3 34,6 65,2

Työ R R/L R/L R/L R/L      E L L L L

24.3. tuottavuus on ollut alhainen, koska kyseisenä päivänä on asennettu pelkästään ran-
kaa. Tehottomasta päivästä saadaan viitteitä häiriöttömän ajan alhaisuudesta, mutta myös
melko alhaisesta työpisteajasta. Työpisteellä on kuitenkin päivän aikana oltu 6,39 tuntia,
joka on melko korkea, kyseisessä ajassa olettaisi saatavan tehtyä enemmän tuottavaa
työtä. Tässä voidaan kuitenkin katsoa, että häiriötön aika korreloi paremmin tuottavuuden
kanssa kuin työpisteellä käytetty aika. Myös 27.3. on ollut tuottavuudeltaan heikko, tuol-
loin asennettiin rankaa sekä levytettiin, työsaavutus näissä töissä on jäänyt alhaiseksi,
mikä näkyy myös tuottavuudessa. Työpisteellä on kuitenkin oltu todella paljon, 72,5 pro-
senttia päivän tunneista, joka vastaa 7,71 tuntia, mutta häiriötön aika on myös alhainen,
joten tässä tapauksessa voidaan sanoa, että vaikka työpisteellä on oltu pitkän aikaa, se ei
silti ole ollut tuottavaa. Joten häiriötön aika tässä tapauksessa korreloi paremmin myös
tuottavuuden kanssa. 3.4. kuten aiemmin jo todettiin, asennettiin vain villoitusta, villoitus
itsessään on melko nopeaa työtä kuten Ratu 0426 (2014) arvoista voidaan nähdä (0,04
tth/seinä-m2), mikä myös osittain selittää alhaista häiriötöntä aikaa, villoitus on saatu
asennettua nopeasti ja päästy siirtymään seuraavaan paikkaan. Toisaalta, tuottavuudeltaan
päivä on ollut heikko, koska kyseisenä päivänä ei ole tehty muuta. 7.4. on ollut tuotta-
vuudeltaan kaikkein tehokkain päivä ja myös alhaisin niin häiriöttömältä ajaltaan kuin
työpiste ajaltaan. Alueet, joissa on työskennelty 7.4. ovat olleet selkeitä alueita, niissä
materiaalia ei ole paljoa tarvinnut työstää, vaan on pystytty käyttämään paljon isoja levy-
paloja, minkä vuoksi työsaavutus on ollut suuri ja tuottavuus hyvä. 29.3. oli sunnuntai,
jolloin ei työskennelty ja 30.3.-2.4. sähköasennukset olivat käynnissä eikä kerroksessa
voitu työskennellä.
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Yleisesti katsottuna, häiriötön aika korreloi paremmin parempaan tuottavuuteen kuin työ-
pisteaika. Tarkasteltaessa esimerkiksi ajanjaksoa 25.3.  28.3. jolloin kaikkina päivinä
työpisteellä on oltu paljon, mutta vain kolmena päivänä (25.3., 26.3. ja 28.3.) voidaan
tuottavuuden sanoa olleen hyvä, mistä indikoi myös korkea häiriötön aika. Saman huo-
mion voi tehdä aikaväliltä 4.4.  6.4. jolloin tuottavuudeltaan hyviä päiviä ovat olleet 4.4.
ja 6.4., näinä päivinä on häiriötön aika ollut korkea, kun taas 5.4. tuottavuus oli hieman
alhaisempi, myös häiriötön aika oli hieman alhaisempi, mutta työpisteellä käytetty aika
hieman korkeampi verrattuna 6.4.

Kuva 18 1. kerros päiväkohtainen tuottavuus.

Taulukko 13 1. kerros häiriötön aika (alkuperäinen/korjattu), häiriöllinen aika sekä työpisteaika.

16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4
23.4.-
24.4 25.4 26.4 27.4 28.4 29.4 ka.

Häiriötön
aika (%) 26,2 43,7 23,8 52,1 16,8

17,4/
30,1 30,6 36,5

13,2/
28,6 50,4

31,1/
33,9

Häiriölli-
nen (%) 73,8  56,3 76,2 47,9 83,2

82,6/
69,9 69,4 63,5

86,8/
71,4 49,6

68,9/
66,1

Työpiste-
aika (%) 60,5 71,7 41,7 71,6 70,2 46,5 64,5 70,3 71,3 71,8 64,0
Työ R/L R/L R/L R/L R/L R/L E/L E/L E/L E/L

16.4. työpisteellä on oltu vain vähän aikaa 60,5 prosenttia päivästä, joka vastaa 6,43 tun-
tia, häiriötön aika on ollut 26,2 prosenttia, mutta tuottavuus on kuitenkin ollut melko
hyvä. Alhaista häiriötöntä aikaa voidaan perustalla sillä, että kerroksessa eivät kaikki
muuraukset olleet valmiina. Työntekijä ei voinut tehdä selkeitä kokonaisuuksia valmiiksi
kerralla, vaan hän joutui siirtymään paikasta toiseen. 18.4. päivän tuottavuuden voidaan
katsoa olleen heikko. Työpisteellä on oltu 41,7 prosenttia päivästä, joka vastaa 3,55 tuntia
ja häiriötön aika on ollut alhainen 23,8 prosenttia. Kyseessä on ollut lauantai, joka on
ollut normaalia lyhyempi työpäivä, jolloin vähäinenkin aika pois työpisteeltä vaikuttaa
selkeästi siihen, että työpisteaika on alhainen. 21.4. on ollut selvästi heikoin koko tarkas-
telujakson aikana. Työpisteellä on oltu silti 70,2 prosenttia päivästä, joka vastaa 7,36 tun-
tia, häiriöttömän ajan voidaan katsoa olevan myös alhainen 16,8 prosenttia, mikä korreloi
hyvin tuottavuuden kanssa. Kyseisenä päivänä työntekijä työskenteli monella eri pisteellä
päivän aikana, esitetty kuvassa 14. 22.4. Ns. korjattu häiriötön aika, jonka voidaan katsoa
korreloivan nyt paremmin tuottavuuden kanssa kuin aiemmin, työntekijän kantama Bea-
con on hyppinyt Gatewaysta toiseen, koska tehtiin aluetta, joka sijaitsi kahden Gatewayn
välissä. Samankaltainen tilanne oli 28.4., kun korjattu häiriötön aika korreloi paremmin
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tuottavuuden kanssa. 19.4. ja 26.4. olivat sunnuntaipäiviä, jolloin ei työskennelty. 23.4.-
24.4. alueella tehtiin sähköasennuksia.

Yleisesti myös tässä voidaan katsoa, että häiriötön aika korreloi paremmin tuottavuuden
kanssa kuin työpisteaika. 17.4. tuottavuuden voi sanoa olleen hyvä, mitä häiriötön aika
korreloi, tällöin on ollut myös korkea työpisteaika. Kun taas 21.4. työpisteellä on oltu
suurin osa päivästä, mutta tuottavuus on ollut heikko, mitä korreloi myös heikko häiriötön
aika.

Päivätason tuottavuus on ollut 1.kerroksessa tasaisempi verrattuna 2.kerrokseen. Häiriö-
tön aika 1.kerroksessa on myös ollut alhaisempi, joka indikoi siitä, että häiriöitä on ollut
enemmän. Häiriöistä huolimatta, työntekijä on kyennyt toimimaan lähes samalla tasolla
kuin 2.kerroksessa, jossa häiriöitä ei ollut niin runsaasti. Aika, joka säästettiin materiaa-
lien hallinnoinnissa voisi katsoa auttaneen työntekijää toimimaan 1.kerroksessa lähes sa-
malla tasolla kuin 2.kerroksessa.

9.4 Aikataulu ja säästöt
Kuva 19 on esitetty vinoviiva-aikataulu, jossa on esitetty molemmat kerrokset. Kuvassa
on merkitty punaisilla nuolilla 1. ja 2. kerroksen aloitus- ja lopetusajankohdat. Vasem-
malla kuvassa on kerrosnumero. Aikataulussa on esitetty koko kerros, eikä pelkästään
keskialuetta. Keskialueet olivat viimeisiä alueita, joita kerroksissa tehtiin. 2. kerroksen
mittauksissa mukana olleet alueet saatiin valmiiksi 7.4. viikolla 15, joka on lähellä jopa
melkein sama kuin mihin 2. kerroksen töiden päättymisajankohta on suunniteltu. 1. ker-
roksessa keskialueen työt saatiin päätökseen aikaisemmin kuin oli suunniteltu, 29.4. vii-
kolla 18. Väliseinätyöt oli suunniteltu päättyväksi ennen toukokuuta eli keskialue saatiin
valmiiksi neljä päivää ennen kerroksen suunniteltua päättymisajankohtaa.

Ajallisesti työtä tehtiin molemmissa kerroksissa yhtä kauan 10 päivää. Ajanjakso, jolloin
nämä 10 päivää toteutuivat, oli kuitenkin hieman eri. 2. kerroksessa tarkasteluajanjakso
oli yhteensä 15 ja 1. kerroksessa oli 14 päivää. Työtä tarkastelujaksoilla tehtiin yhtä
kauan. Aikataulullisesti ei voida sanoa, että ulkoistetulla logistiikalla olisi päästy merkit-
tävästi lyhentämään tehtävän kestoa, toisaalta aikataulussa pysyttiin.

Kuva 19 Aikataulu. 1. ja 2. kerroksen keskialueiden aloitus ja päättymisajankohdat.

2

1

Samaan aikaan suun-
nitellun kanssa

Neljä päivää ennen
suunniteltua
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Kustannustarkastelu
Aikataulullisesti ei voida katsoa, että ulkoistetulla logistiikalla olisi saatu kustannukselli-
sia hyötyjä aikaan. Molempien kerrosten materiaalimäärät olivat myös lähes samat ja ma-
teriaaleja ei uudelleen pakattu logistiikkakeskuksessa tätä tarkoitusta varten. Materiaalit
olivat vakiopakkauksissaan, joten materiaalien vuoksi ei katsottu syntyneen kustannuk-
sellisia eroja. Tämä tarkoittaa, että syntyneitä kustannuksia ulkoistetusta logistiikasta tu-
lisi verrata niin, että väliseinäurakoitsija olisi itse hallinnoinut materiaaleja.

Logistiikkaurakoitsijoilta, kahdelta työntekijältä, meni materiaalien vastaanottoon, pur-
kuun ja haalaamiseen työpisteelle yhteensä kolme tuntia (3 t), 1,5 tuntia/työntekijä. Väli-
seinäurakoitsija 2. kerroksessa käytti aikaa sisäpaikannusaineiston mukaan (2 minuutin
raja-arvolla) yhteensä 1,48 tuntia materiaalien vastaanotto, purku ja varastointi paikoilla.
Vertailun vuoksi, teoreettinen arvo 2. kerroksen materiaalien vastaanottoon, purkuun ja
haalaukseen työpisteelle. Laskettu teoreettinen arvo oli 1,58 tuntia. Tuntihintana välisei-
nätyöntekijälle voidaan käy li samanlaista
kuin tässä diplomityössä, logistiikkatyöntekijöiden tuntikustannus on pienempi, minkä
voidaan arvioida kuin Pasilan (2019),  Molempiin tuntihintoihin on laskettu
mukaan sosiaalikustannukset.

Laskettaessa näillä tuntihinnoilla logistiikkaurakoitsijan kustannukset  ylittävät
väliseinäurakoitsijan kustannukset (  sisäpaikannuksen ja teoreettisella
(Ratu) vertailulla. On kuitenkin erikoista, että logistiikkaurakoitsija käytti kahta työnte-
kijää materiaalien vastaanottamiseen, purkuun ja haalaamiseen työpisteelle. Jos olisi käy-
tetty vain yhtä logistiikkatyöntekijää oletuksella, että työ olisi saatu valmiiksi 1,5 tunnissa
kuten edellä, olisivat työntekijäkustannukset työmaalla olleet alhaisemmat verrattuna sii-
hen, että väliseinäurakoitsija itse olisi purkanut, vastaanottanut ja haalannut ne työpis-
teelle. Pitää kuitenkin huomioida, että kipsilevyniput olivat logistiikkakeskuksessa (va-
rastointi, työntekijä, hallinnolliset yms. kustannukset), josta kipsilevyniput kuljetettiin
työmaalle erillisenä kuljetuksena, tämän voidaan katsoa painavan saadut hyödyt negatii-
visiksi.

Toisaalta pitää myös huomioida, että vaikka tässä ei voida katsoa syntyneen säästöjä,
koska tuottavuus ei kasvanut eikä aikataulussa säästetty, työntekijä pystyi kuitenkin teke-
mään 1,5 tuntia töitä, ekstraa , koska hän ei joutunut keskeyttämään työtään. Perintei-
sesti hän olisi joutunut itse haalaamaan materiaalit työpisteelle, jolloin hänen työnsä oli-
sivat keskeytyneet. Joten voidaan katsoa, että ulkoistetun logistiikan ansiosta on kuiten-
kin kyetty luomaan hieman arvoa.

9.5 Osallistuva havainnointi

9.5.1 Tuotannonohjaus
Koska työn aloitusedellytykset ovat iso osa tuotannon luotettavuutta, haluttiin kartoittaa,
kuinka työmaalla työn aloitusedellytykset ovat toteutettu. Havainnointia tehtiin vuoden
2020 ensimmäiseltä viikolta viikolle 12 asti, tämän jälkeen henkilöiden määrää samoissa
tiloissa alettiin rajoittamaan (Covid-19), mikä vaikutti myös tuotannonohjauspalavereihin
siten, että niitä ei enää pidetty sinä aikana, kun diplomityötä tehtiin. 2. kerroksessa perin-
teinen malli aloitettiin viikolla 13 ja 1. kerroksessa, ulkoistettu malli aloitettiin viikolla
16. Ennen rajoitteita osanotto tuotannonohjauspalavereihin oli runsas, poikkeuksena heti
joulun jälkeinen palaveri. Diplomityön aika tuotantoa ohjattiin sähköpostein, puhelimitse
ja pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden välisten keskusteluiden avulla. Rajoitusten vaiku-
tus esitetty Kuva 20.
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Kuva 20 Rajoitusten vaikutus tuotannonohjauspalavereihin.

Tapaustutkimuksen kohteena olevalla työmaalla sovellettiin Last Plannerin periaatteita,
jonka perusteena oli kartoittaa, että kaikille oli tulevien viikkojen töiden vaatimat ennak-
koehdot täyttyneet ja kaikki pystyivät tekemään töitä. Pääasiassa oliko tilaa töiden suo-
rittamiseen ja tarvittava kalusto materiaalien ym. siirtoihin. Vähemmälle huomiolle jäivät
materiaalit, koska aliurakoitsijat vastasivat itse materiaalihankinnoistaan ja niiden toimit-
tamisesta työmaalle. Joskus kuitenkin materiaaleista kysyttiin, oliko materiaaleja han-
kittu, tämä koski lähinnä erittäin kriittisiä materiaaleja ja elementtejä.

Palavereissa viikoittaiset työt käytiin läpi, merkattiin valmiiksi sekä selvitettiin syyt, jos
tehtäviä ei ollut saatu valmiiksi. Tällä työmaalla ei kuitenkaan käytetty PPC-lukua, koska
nähtiin, että se ei tuo lisäarvoa, koska aliurakoitsijat olisivat voineet jakaa työnsä moneen
eri osaan, joka taas väärentäisi prosenttiosuuksia, eikä oikeaa PPC-lukua tiedettäisi.

Tulevien viikkojen suuret työt käytiin läpi, minkä perusteena oli yleisaikataulusta saata-
, jotka tuli olla valmiina tiettyyn päivään mennessä, tällaiset pisteet ovat

yleensä 4-5 viikon päässä tarkasteluajankohdasta. Tavoitteena oli varmistaa tämän aika-
välin puitteissa toteutukseen tulevien töiden aloitusedellytykset. Aliurakoitsijat merkitsi-
vät tulevat työnsä niin pitkälle kuin pystyivät, mutta tarvittaessa työtehtäviä oli kuitenkin
mahdollista vielä muuttaa seuraavina viikkoina. Jos jotain töitä oli sovittu muutaman vii-
kon päähän, niin edeltävän viikon työt, voitiin jo alustavasti järjestää siten, että ne palve-
lisivat myös tulevaa viikkoa, jotta esimerkiksi tarpeettomia nosturin siirtoja ei tarvitsisi
tehdä. Tämä antoi pääurakoitsijalle ja muille aliurakoitsijoille signaalin siitä, mitä työvai-
heita oli tulossa muina viikkoina, näin pääurakoitsijalla oli käsitys siitä, mitä aliurakoit-
sijat olivat suunnitelleet ja mitä edellytyksiä ne vaativat sekä olivatko ne ylipäätään mah-
dollisia. Muut aliurakoitsijat pystyivät varautumaan, jos ne koskivat heidän töitään.

Lopuksi työmaapäällikön johdolla käytiin läpi, mitä aliurakoitsijat olivat suunnitelleet te-
kevänsä ja oliko se mahdollista. Mahdolliset ehdot jonkin työvaiheen suorittamiseen sel-
vitettiin yhdessä. Jos työtä ei voitu suorittaa aikataulun mukaan, käytiin läpi mahdolliset
toimenpiteet tehtävien loppuun saattamiseksi kuten, voitiinko esimerkiksi lisätä resurs-
seja tai tehdä ylitöitä. Aliurakoitsijat kertoivat omat työnsä ja rajoitteensa muille aliura-
koitsijoille, kuten että johonkin tiettyyn paikkaan ei voi mennä, koska siellä tehtiin jotain
tiettyä työtä tietyllä viikolla.
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10
10.1 Tulosten arviointi ja pohdinta
Diplomityössä kipsilevyniput toimitettiin työmaalle täsmätoimituksina logistiikkakes-
kuksesta, ne olivat työmaalla oikeaan aikaan, mutta eivät tuotannon kannalta oikeaan ai-
kaan, joten hyötyä siitä, että ne olisi käytetty heti ja että materiaalien määrä työmaalla
olisi vähentynyt ei voitu katsoa syntyneen. Logistiikkakeskuksesta toimittaessa Ferrero
(2017) mukaan kuljetukset olisivat tehokkaampia, samoin tunnisti Calis ym. (2018) ja
Bertelsenin ja Nielsen (1997). Guerlain ym. (2018) tutkimuksessa todettiin, että toimitus-
ten täsmällisyys oli parempi, mikä viittaa myös toimitusvarmuuteen. Kun materiaalit toi-
mitetaan täsmätoimituksilla tulisi työmaalla olla vähemmän materiaalia (Kong ym. 2018;
Bertelsen ja Nielsen 1997).

Tässä tutkimuksessa voitiin samaistua siihen, että toimitukset tulivat sovitusti ajallaan,
toisaalta hyöty siitä, että materiaalien määrä työmaalla vähenisi, ei voitu samaistua. Tähän
voidaan hakea syytä tuotannon tilanteesta, tuloksissa on todettu, että työpisteellä 1.ker-
roksessa oli paljon häiriöitä, jotka johtuivat muun muassa työtehtävien päällekkäisyy-
destä. Työmaanohjausta on pidetty yhtenä merkittävänä tuottavuuteen vaikuttavana teki-
jänä, sen puuttuessa voivat työvaiheet mennä päällekkäin ja työpiste ruuhkautua (Zhao ja
Chua 2003). Se, että tuotannonohjauspalavereita ei pidetty, voidaankin pitää yhtenä link-
kinä siihen, että työpiste ruuhkautui ja työvaiheet menivät päällekkäin. Työmaalla sovel-
lettiin Last Planner menetelmää tuotannonohjauksessa, tuotannonohjaukset olivat perin-
teinen osa työmaan toimintaa aina viikolle 12 asti, jonka jälkeen ne päättyivät, eikä niitä
tarkastelujakson aikana enää pidetty, koska henkilöiden määrää samassa tilassa alettiin
rajoittamaan (Covid-19). Tässä tapauksessa työmaanohjauksen voitiin kuitenkin katsoa
onnistuneen 2.kerroksessa, koska siellä ei havaittu ongelmia niin paljoa kuin 1.kerrok-
sessa. 2. kerroksen keskialue aloitettiin viikolla 13, eli heti seuraavalla viikolla, kun ra-
joituksia alettiin asettamaan. 1.kerroksessa työt aloitettiin viikolla 16, noin kolme ja puoli
viikkoa viimeisimmän tuotannonohjauspalaverin jälkeen. Työpisteellä 1. kerroksessa ha-
vaittiin heti alussa päällekkäisyyksiä väliseinien ja muurausten välillä. Samankaltaista
ruuhkautumista ja päällekkäisyyttä oli myös tarkastelujakson muina aikoina, esimerkiksi
sprinkleritöiden yhteydessä. Työpisteen häiriöiden ja tuotannonohjauksen välillä voidaan
katsoa olevan yhteys.

Materiaalit kuitenkin tulivat oikeaan aikaan. Kirjallisuudessa (Elfving ym. 2010; Thomas
ym. 2000) on huomattu, että epäluotettavat toimitukset aiheuttavat ongelmia työmaalla ja
myös tuottavuuden heikkenemistä. Epäluotettavat toimitukset saattavat myös johtaa sel-
laiseen käsitykseen, että materiaalia tulisi olla jatkuvasti saatavilla. Epäluotettavien toi-
mitusten on katsottu myös aiheuttavan odottamista (Formoso ym. 1999). Pheng ja Chuan
(2001) totesivatkin, että materiaalia tuodaan työmaalle tarpeettomia määriä, jos rakenta-
misen tahti on lyhyt. Aliurakoitsijat varautuvat lyhyeen rakennustahtiin varastoimalla ma-
teriaalia suuria määriä työmaalle, mikä pahimmassa tapauksessa ruuhkauttaa ja ahtauttaa
työpisteen (Seppänen ja Peltokorpi 2016). Logistiikkakeskusta ja sieltä hallinnoitujen täs-
mätoimitusten avulla voitaisiin lyhentää rakentamisen aikataulua, minimoimalla materi-
aalien aiheuttamia häiriöitä tuotantoon ja tuottavuuteen, koska sieltä ohjatut materiaali-
toimitukset ovat paljon luotettavampia (Calis ym. 2018). Tämän voitaisiin katsoa myös
hyödyttävän pääurakoitsijaa. Varaston minimoiminen onkin yksi JOT-periaatteen kulma-
kivistä, sen avulla voidaan tunnistaa ongelmia tuotannosta (Pheng ja Meng 2018). Logis-
tiikkakeskuksen ja täsmätoimituksien avulla rakentamisessa ongelmien kohtaaminen
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voisi aluksi olla hieman pehmeämpää . Edellytyksenä tähän on kuitenkin logistiikka-
keskuksen ja työmaan välinen vuorovaikutus, jotta materiaalit olisivat työmaalla tuotan-
non näkökulmasta tarkoituksen mukaisena aikana.

Työmaa itsessään oli sellaisella paikalla ja sellainen, että sinne pystyi helposti varastoi-
maan materiaalia, ilman, että materiaalit olisivat aiheuttaneet merkittävää häiriötä tuotan-
nolle. Työpisteet olivat avoimia eikä varastoiminen työpisteellekään tuottanut ongelmia.
Kirjallisuudessa (Guerlain ym. 2018) on todettu, että esimerkiksi logistiikkakeskus antaa
vähän lisäarvoa siinä tapauksessa, jos työmaalla on hyvät olosuhteet. Materiaalien ei
voitu katsoa vähentyneen tällä työmaalla, koska tilaa oli varastoida, eikä sitä, kuinka pal-
jon materiaalia saa varastoida työmaalle säännöstelty. Tapaustutkimuksen perusteella nä-
kökulmaa, että logistiikkakeskus ei anna lisäarvoa, jos työmaalla on hyvät olosuhteet,
voidaan tukea. Logistiikkakeskuksen käytöstä voitaisiin saada enemmän hyötyä tilan-
teessa, jossa työmaa on sidottu työmaahan ja sijaitsee esimerkiksi kaupungissa (Guerlain
ym. 2018). Huomattiin myös, että toimitukset tulivat lyhyellä varoitusajalla työmaalle.
Materiaalit tilattiin 31.3. iltapäivällä ja ensimmäinen osuus toimituksista oli työmaalla
sovitusti 3.4. Kirjallisuudessa (Guerlain ym. 2018; Ferrero 2017) onkin todettu, että jous-
tavuus ja reagointikyky työmaan tarpeisiin paranee logistiikkakeskuksesta toimitettaessa.
Logistiikkakeskuksen reagointikyvyn voidaan sanoa olleen hyvä, kun ensimmäinen erä
materiaaleista toimitettiin samalla viikolla työmaalle. Nopea reagointikyky työmaan tar-
peisiin on elinehto varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa materiaalivirrat ovat kriittiset
työmaan etenemisen kannalta, kuten työmailla, joihin ei saa materiaaleja varastoida tar-
peettomia määriä. Tämä korostaa jälleen sitä, että logistiikkakeskukset sopivat erityisesti
sellaisille työmaille, joissa on vähän tilaa. Kun materiaalit oli saatu työmaalle, tarkastel-
tiin kuinka kauan työntekijä niitä hallinnoi.

Sisäpaikannusjärjestelmä oli sijoitettuna materiaalien purku- ja varastointipaikoille. Sisä-
paikannusaineiston mukaan työntekijän osuus materiaalien hallintaan väheni, koska hän
ei käyttänyt aikaansa materiaalien purku- ja varastointipaikoilla. Nähtiin myös, että kol-
mannen osapuolen logistiikka vastaanotti ja haalasi materiaalit työpisteelle, tämä viittasi
siihen, että työntekijän osuus materiaalien hallintaan väheni. Kirjallisuudessa (Ekeskär ja
Rudberg 2016) materiaalien hallinnan on katsottu vähentyneen, kun kolmannen osapuo-
len logistiikka hallinnoi materiaaleja pystyivät työntekijät keskittymään paremmin töi-
hinsä. Myös Lindén ja Josephson (2013) tunnistivat, että kun kolmannen osapuolen lo-
gistiikka hallinnoi materiaaleja työntekijöiden liike väheni. Bertelsen ja Nielsen (1997)
tutkimuksessa käytettiin varastoa, josta osa materiaaleista toimitettiin työmaalle täsmä-
toimituksina, se oli myös vähentänyt työntekijöiden tarpeetonta liikettä. Tetik ym. (2018)
käyttivät tutkimuksessaan asennussarjoja, jotka toimitettiin logistiikkakeskuksesta päivit-
täin työpisteelle, niiden katsottiin auttaneen työntekijöitä siten, että heidän ei tarvinnut
etsiä materiaalia. Tarpeeton materiaalien kuljettaminen ja liike materiaalien vuoksi on
katsottu olevan myös hukkaa (Formoso ym. 1999).

Tässä tutkimuksessa ja kirjallisuudessa on katsottu, että ulkoistettu logistiikka vähentää
työntekijän kosketusta materiaalien hallintaan. Tässä tapauksessa voidaan samaistua kir-
jallisuudessa osoitettuihin hyötyihin, että logistiikan vuoksi työntekijän liike on vähenty-
nyt ja että myös työntekijän materiaalien kuljettaminen vähentyi. Toisaalta, suurimman
hyödyn tässä tapauksessa voidaan katsoa koituneen kolmannen osapuolen logistiikasta,
joka vastaanotti, purki ja haalasi materiaalit työpisteelle 1.kerroksessa. Kun töitä tehtiin
2.kerroksessa, materiaalit sijaitsivat ennen työpisteelle haalaamista materiaalien varas-
tointipaikoilla tai ulkona, joista materiaalit pystyttiin helposti havaitsemaan ilman suu-
rempaa etsimistä. Työpisteellä materiaalit olivat molemmissa kerroksissa ulkokehällä,
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työntekijä oli vienyt 2.kerrokseen ja logistiikkaurakoitsija 1.kerrokseen, joten todennä-
köisyys, tässä tapauksessa, materiaalien etsimisen vähentymiselle on vähäinen.

Materiaalien purku- ja varastointipaikoilla 2.kerroksen rakennusvaiheen aikana käytiin
monta kertaan tarkastelujakson aikana, mikä on myös tunnistettu eri tutkimuksissa. Työ-
ryhmien pitää vielä siirtää materiaalit työpisteille tai varastoon, josta ne tarpeen tullen
siirretään työpisteelle (Ghanem ym. 2018). Tutkimuksessaan Bertelsen ja Nielsen (1997)
huomasivat myös, että työmaalla oli paljon sisäistä kuljettamista.

1.kerroksessa tällaisia lukuisia materiaalien siirtelyjä purku- ja varastointipaikoilla ei ha-
vaittu. Vaikka logistiikkakeskuksen hyöty materiaalien varastoinnissa suurilla ja avoi-
milla työmailla on vähäinen (Guerlain ym. 2018), tulee materiaalit silti haalata työpis-
teelle, tavalla tai toisella. Jos työmaa on suuri ja avoin voisi olettaa, että etäisyydet ovat
pitkät. Ammattimies joutuu keskeyttämään työnsä, kävelemään vastaanottaakseen pur-
kaakseen ja varastoidakseen materiaalit ja palaamaan työpisteelle, tähän menee aikaa. Ai-
kaa säästyisi, jos kolmannen osapuolen logistiikka haalaisi materiaalit työpisteelle ja
työntekijä pystyisi keskittymään arvoa luovaan työhönsä. Tässä tutkimuksessa säästetty
aika ei kuitenkaan ollut suuri, koska etäisyydet eivät olleet suuret eikä materiaalia tarvin-
nut haalata suuria määriä. Tilanteen voisi kuitenkin olettaa korostuvan työmailla, joissa
on suuret etäisyydet.

Kun työntekijän kosketus materiaalien hallintaan vähenee, katsottiin, että sen tulisi pa-
rantaa työntekijän tuottavuutta. Tässä tutkimuksessa työmenekin voitiin katsoa olleen
hieman parempi 1.kerroksessa teoreettisella tasolla vertailtaessa. Tässä tutkimuksessa
käytettäessä työpisteaikaa, työmenekki oli 2.kerroksessa 0,52 tth/seinä-m2, teoreettisesti
tarkasteltuna 0,51 tth/seinä-m2. 1.kerroksessa toteutunut työmenekki oli 0,53 tth/seinä-m2

ja teoreettinen sama, mutta korjattuna 0,51 tth/seinä-m2. Toisaalta, 2.kerroksessa oli vä-
hemmän tuplattavaa, mikä puolestaan perustelee sitä, että työmenekki 2. kerroksessa oli
hieman matalampi. Vaikka kokonaisuudessaan ei voida sanoa, että merkittävää tuotta-
vuuden paranemista olisi havaittu, oli päiväkohtaisesti tarkasteltuna tuottavuus jopa hie-
man parempi. Bertelsenin ja Nielsenin (1997) tutkimuksessa materiaalit toimitettiin työ-
maalle varastosta työpisteelle täsmätoimituksina, minkä katsottiin parantaneen tuotta-
vuutta. Kolmannen osapuolen logistiikkaa tutkimuksessaan tarkastelleet Ekeskär ja Rud-
berg (2016) tunnistivat, että työntekijät olivat voineet keskittyä paremmin työhönsä. Lo-
gistiikkakeskuksia ja täsmätoimituksia tutkimuksessaan käyttäneet Elfving ym. (2010)
mukaan tuottavuus oli kasvanut.

Tuottavuuden voitiin katsoa 1. kerroksessa olleen parempi päivätasolla, mutta ei koko-
naisuudessaan, millä viitataan taas tuotannon tilanteeseen. Tuloksissa tarkasteltiin sprink-
leritöiden ja yliprosessoinnin aiheuttamaa ylimääräistä työtä. Ylimääräisen työn osuus
näissä kahdessa tapauksessa oli 3,37 tuntia. Vähentämällä tämä aika työpisteajasta saatiin
parannettua työmenekkiä 0,51 tth/seinä-m2, jonka voitiin katsoa olleen parempi kuin työ-
menekki 2.kerroksessa. Häiriöiden voidaan katsoa vaikuttaneen työmenekkiin 1.kerrok-
sessa, mutta ulkoistetun logistiikan auttaneen pysymään toteutuneessa työmenekissä, toi-
sin sanoen ulkoistetun logistiikan hyödyt kompensoivat häiriöt.

Tässä tutkimuksessa saavutetut työmenekit poikkeavat Pasilan (2019) työmenekeistä
(0,31 - 0,41 tth/seinä-m2). Todennäköisenä syynä voi olla rakenne. Pasilan (2019) tutki-
muksessa huonekorkeus oli kuvien mukaan matalampi kuin tämän tutkimuksen, jossa
huonekorkeus oli noin 3,4 metriä, minkä vuoksi jouduttiin työskentelemään korkeam-



62

malla. Pasilan (2019) tutkimuksessa valmiit runkotolpat voisi olettaa vaikuttaneen posi-
tiivisesti työmenekkiin. Kun taas tässä diplomityössä runkotolpat jouduttiin työstämään
haluttuun mittaan. Ratu 0426 (2014) arvoihin verrattuna, tässä tutkimuksessa työmenekki
oli huonompi (0,39  0,51 tth/seinä-m2), työmenekkiin laskettiin levytys, ranka, villoitus,
mittaus, siivous ja suojaus. Tässä tutkimuksessa ollaan lähempänä 0,51 tth/seinä-m2,
koska pääosin tehtiin tuplalevytystä. Kun huomioidaan, että tutkimuksessa tarkasteltiin
työmenekkiä työpisteajan perusteella, työpisteaika vaihteli 64,0  65,2 prosentin välillä,
päädyttiin melkein samoihin lukemiin Ratu-arvojen kanssa. Työpisteellä voitaisiin päivän
aikana olla enemmän mikä ei itsessään työpisteaika ei tarkoita sitä, että työntekijä olisi
tuottava, vaan työntekijän tulisi pystyä tekemään arvoa luovaa työtään.

Vaikka työpisteellä oltiin joinakin päivinä pitkiäkin aikoja se ei aina tarkoittanut sitä, että
työntekijä olisi ollut tuottava. Tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu kolmea eri teemaa:
tuottavuutta, häiriötöntä aikaa ja työpisteaikaa sekä niiden korrelaatiota toisiinsa ei löy-
tynyt. Esimerkkinä edellä olleesta tapauksesta, työpisteaika/tuottavuus, voidaan pitää
21.4. tuloksia 1. kerroksessa, työpisteaika oli 70,2 prosenttia, häiriötön aika 16,8 prosent-
tia, mutta tuottavuus tarkastelujakson heikoin. Syyksi matalaan häiriöttömään aikaan
1.kerroksessa tässä tutkimuksessa voitiin pitää sitä, että työntekijä ei voinut tehdä töitään
loppuun yhdessä paikassa vaan joutui siirtymään muualle, mikä madalsi myös tuotta-
vuutta. Muut työvaiheet työpisteellä aiheuttivat liikettä, jonka on katsottu olevan hukkaa
(Formoso ym. 1999). Tällaista vertailua voidaan pitää diplomityön yhtenä merkittävim-
pänä kontribuutiona. Tulevaisuudessa tutkimusten tulisikin keskittyä enemmän häiriöttö-
mään aikaan, koska tämän tutkimuksen perusteella työpisteaika ei aina ole tuottavaa. Häi-
riöllistä aikaa tarkasteltiin sisäpaikannusjärjestelmällä.

Häiriöllistä aikaa oli molemmissa kerroksissa, 2. kerroksessa keskimäärin 62,9 prosenttia
ja 1.kerroksessa keskimäärin 67,7-68,9 prosenttia. 1.kerroksen korkeaa tulosta voidaan
perustella häiriöiden määrällä työpisteellä. Logistiikasta ja materiaaleista johtuvia häiri-
öitä ei voida katsoa syntyneen työpisteelle tai työntekijälle, koska työntekijä ei vaikutta-
nut logistiikkaan 1.kerroksessa. Tulokset korreloivat myös hyvin toteutuneisiin hukka tut-
kimuksiin. Toteutuneissa tutkimuksissa (Kalsaas 2013; Lee ym. 1999; Pasila 2019;
Strandberg ja Josephson 2015; Wandhal ja Skovbogaard 2017; Zhao ym. 2019) vaihtelu-
väli on 20,96-82,5 prosenttia. Lähimmäksi toteutuneessa arvoa tuottamattomassa ajassa
päästään Wandhalin ja Skovbogaardin (2017) ja Zhao ym. (2019) tutkimuksia. Zhao ym.
(2019) tutkimuksessa mittausmenetelmänä oli käytetty samaa menetelmää kuin tässä dip-
lomityössä. Heidän tuloksensa oli 64 % - 75 % häiriöllistä aikaa. 1. kerroksen tulokset
sopivat tähän väliin, mutta 2.kerroksen eivät. Mahdolliset erot voivat johtua mitattavasta
työvaiheesta ja myös siitä, mitä mitataan ja kuinka määritellään suora työ tai arvoa tuot-
tamaton aika. Tässä tutkimuksessa arvoa tuottava työ oli määritelty 10 minuutin raja-
arvolla, kun taas monissa muissa oli käytetty havainnointia tai videokameraa. 10-minuu-
tin raja-arvoa voidaan myös kyseenalaistaa. Ratu 0426 (2014) antaa esimerkiksi villoi-
tukselle työmenekiksi 0,04 tth/seinä-m2, 2,4 minuuttia, joka on selkeästi alhaisempi kuin
10 minuuttia. Tässä kohteessa villoitus oli kuitenkin välttämätön ja selkeästi arvoa luovaa
työtä lopputuotteen kannalta. Tulevaisuudessa tulisikin miettiä miten arvo määritellään
eri tehtävissä, tämä on ollut esillä myös eri tutkimuksissa (Wandhal ja Skovboogard 2017;
Strandberg ja Josephson 2005; Josephson ja Saukkoriipi 2007), aihe on mielipiteitä ja-
kava.

Diplomityössä kuitenkin tunnistettiin, että työntekijä joutui liikkumaan enemmän 1. ker-
roksessa kuin 2. kerroksessa. Tämä ilmeni muun muassa työpisteen sisäpaikannusjärjes-
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telmästä häiriöttömän ajan analyysilla, häiriöttömän ajan ollessa alhaisempi 1.kerrok-
sessa kuin 2.kerroksessa. Tutkimuksessa todettiin, että työtä tehtiin työpisteellä, mutta
monessa eri paikassa päivän aikana, eikä häiriötön aika näin ollen voinut kasvaa ts. liike
vähentyä. Materiaalit olivat varastoituna myös ulkokehälle, josta kun työntekijä haki niitä
pisteelle, jossa työskenteli.

Häiriöistä huolimatta pääurakoitsijaa kiinnostaa aika, kuinka kauan työntekemiseen me-
nee ja voidaanko työ saada nopeammin valmiiksi. Jotta aikataulussa voidaan kiriä, tar-
koittaa se myös sitä, että tuottavuuden tulisi kasvaa. Kuten edellä huomattiin, tuottavuu-
den ei voitu katsoa kokonaisuudessaan merkittävästi parantuneen, muuten kuin, että päi-
väkohtainen tuottavuus oli parempi, joka tasaantui loppua kohden melkein samaan kuin
2. kerroksessa. 1.kerroksessa havaittiin kuitenkin paljon häiriöitä, joten kysymys on tässä
tapauksessa siitä, voitiinko ulkoistetulla logistiikan hallinnalla ns. padottaa ja lieventää
häiriöiden vaikutusta ja minimoida siten negatiiviset vaikutukset tuottavuuteen ja aika-
tauluun. Kolmannen osapuolen hyötyjä pääurakoitsijalle ovat tarkastelleet Ekeskär ja
Rudberg (2016). Heidän mukaansa kolmannen osapuolen logistiikan ansiosta pääurakoit-
sija pystyisi keskittymään paremmin omaan työhönsä, koska ei joudu hallinnoimaan lo-
gistiikkaa. Samoin Lindén ja Josephson (2013) tunnistivat, että työnjohto pystyi keskit-
tymään muihin töihinsä ja kehittämään muuta tuotantoa, kun logistiikka oli ulkoistettu.
Tetik ym. (2018) tutkimuksen mukaan, kun materiaalit tuodaan työpisteelle asennussar-
joina kasvattaa se työpisteen käyttöastetta, koska työntekijöiden ei tarvitse kulkea etsi-
mässä materiaalia, minkä tulisi hyödyttää koko projektia.

Tässä tapauksessa työntekijän ei tarvinnut hallinnoida materiaaleja, joten hänelle jäi aikaa
muihin töihin, joiden tarkoitus oli olla enemmän arvoa-luovia. Työntekijä joutui teke-
mään ylimääräistä häiriöiden vuoksi. Työntekijä joutui työstämään materiaaleja enem-
män (sprinkleri), liikkumaan paikasta toiseen etsien vapaata mestaa (muuraus), hän mah-
dollisesti hidasti omaa tahtiaan, koska ei voinut edetä (muuraus), sekä omatoimisesti
tuotti hieman hukkaa, asentaen ylimääräisiä kipsilevyjä, jotka veivät aikaa. 1. kerroksessa
työntekijä asensi myös otsat käytäville, minkä vuoksi hän on mahdollisesti joutunut kes-
keyttämään työnsä ja väistämään muita töitä. Kaikkiin edellä mainittuihin, arvoa tuotta-
mattomiin ja ylimääräisiin aktiviteetteihin kului aikaa, joka on pois säästetystä ajasta,
joka säästettiin ulkoistamalla logistiikan hallinta. Säästetyn ajan voidaan katsoa sulaneen
häiriöihin, mutta edesauttaneen sitä, jotta työt eivät ole venyneet. Tämä huomattiin lähes
samana työmenekkinä molemmissa kerroksissa. 2.kerros oli lähes häiriötön, kun taas
1.kerros häiriöllinen. Myöskään aikataulussa ei venytty yli suunnitellun vaan pysyttiin ja
jopa alitettiin suunniteltu tehtävän päättymisajankohta. Voidaankin olettaa, että ulkoiste-
tun logistiikalla on ollut osuus siinä, jotta pystyttiin toimimaan tehokkaasti melko hei-
koissa olosuhteissa.

Tässä tapauksessa ei voida katsoa, että pääurakoitsija olisi hyötynyt ulkoistetusta logis-
tiikasta siten, että olisi voinut keskittyä paremmin omiin töihinsä, koska kohde oli melko
pieni ja koemainen, pääurakoitsija joutui hoitamaan asioita tämän tilanteen vuoksi jopa
enemmän kuin normaalisti. Ekeskärin ja Rudbergin (2016) sekä Lindén ja Josephson
(2013) tapauksessa kolmannen osapuolen logistiikka oli työmaalla velvoitettu hoitamaan
kaikki logistiset asiat, minkä vuoksi voidaan katsoa eron syntyneen tämän diplomityön,
Ekeskärin, Rudbergin ja Lindenin ja Josephsonin (2013) välillä. Riippuen sopimuksesta,
kuinka urakoitsija ja kolmannen osapuolen logistiikka sopivat järjestelyistä ja vastuu alu-
eista, miten hyvin pääurakoitsija voi keskittyä omaan työhönsä. Perinteisessä logistiikka-
mallissa vastuu on kuitenkin aliurakoitsijalla, joka vastaanottaa, purkaa ja haalaa materi-
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aalit työpisteelleen. Kun logistiikka otetaan pois aliurakoitsijalta, tulisi ulkoistetun logis-
tiikkasopimuksen olla melko kattava, jotta ei osa töistä jää pääurakoitsijan vastuulle ja
osa kolmannen osapuolen logistiikan vastuulle, mikä puolestaan voisi sekoittaa työmaan
toimintaa entisestään. Lyhyesti sanottuna, selkeä vastuunjako sopimuksia laadittaessa.
Toisaalta yleensä asiakas kuitenkin pystyy vaikuttamaan sopimuksiin, jotka määrittelevät
vastuunjaon ja näin ollen asiakas on avainasemassa kolmannen osapuolen logistiikan im-
plementoinnissa (Ekeskär ja Rudberg 2016). Ulkoistetun logistiikan hyödyistä tulisikin
saada lisää näyttöä, jotta niiden suosio mahdollisesti kasvaisi.

Työn tulisi olla tuottavaa, joka olisi aliurakoitsijan edellytyksenä tehdä työnsä nopeam-
min ja näin pääurakoitsija pystyisi vähentämään aikaa, jota tehtävään tarvitaan, toisin sa-
noen tehtävän läpimenoaika lyhenisi, mikä mahdollisesti vaikuttaisi koko projektin on-
nistumiseen, aliurakoitsijan kokemat hyödyt välittyisivät säästöinä myös pääurakoitsi-
jalle. Toisaalta yksittäisen urakoitsijan hyödyt voivat nopeasti nollaantua, jos toinen ura-
koitsija ei käytä ulkoistettuja logistiikkapalveluita tai tekee virheitä, jotka vaikuttavat
muiden urakoitsijoiden töihin. Olisi parasta, että koko työmaa olisi ulkoistetun logistiikan
hallinnan alaisuudessa eivät yksittäiset urakoitsijat. Tässä tutkimuksessa ei voitu näyttää,
että tuottavuuden paranemisesta merkittävää hyötyä, koska tuottavuuden muutokset 2. ja
1. kerroksen välillä olivat pienet ja vain päiväkohtaiset ja aikataulullisesti tehtävä työ
1.kerroksessa olivat päivän nopeampi kuin 2.kerroksessa. Vaikka aikataulullista merkit-
tävää paranemista ei tullutkaan, voidaan silti katsoa, että työn tekemiseen käytetty aika
olisi hieman venynyt, jos logistiikkaa ei olisi ulkoistettu, mikä taas olisi osaltaan kasvat-
tanut kustannuksia. Kun työ nopeutuu, tulisi sen vähentää muun muassa työntekijäkus-
tannuksia. Monessa tutkimuksessa työntekijäkustannukset on katsottu pienentyneen, ku-
ten Guerlain ym. (2018) käyttäessä logistiikkakeskusta, kolmannen osapuolen logistiik-
kaa käyttäen (Ekeskär ja Rudberg 2016), täsmätoimituksia ja varastoa (Bertelsen ja Niel-
sen 1997).

Työntekijäpuolella tilannetta tarkasteltiin suoraan vertaamalla logistiikkaurakoitsijan ja
aliurakoitsijan tuntihintaa toisiinsa sekä käytettyä aikaa materiaalien haalaamiseen työ-
pisteellä. Vertailu osoitti, että logistiikkaurakoitsijan kustannukset olivat suuremmat kuin
aliurakoitsijan. Tätä voidaan myös perustella sillä, että väliseinäurakoitsijan ala ei ole
mikään erikoisala ja näin ollen työn tuntihinta on sen mukainen, projekti oli myös pieni.
Lindén ja Josephson (2013) ovat todenneet, että pienissä projekteissa ulkoistetun logistii-
kan kustannukset nollaavat siitä saadut säästöt, mikä myös tässä tapauksessa voitiin to-
deta.

Vaihtamalla työvaihetta voitaisiin saada paremmin säästöjä. Jos työvaiheena olisi jokin
muu, kuten esimerkiksi talotekniikka, tuntihinta näillä työntekijöillä olisi korkeampi, jol-
loin eron voisi huomata paremmin. Toisaalta vaikka työntekijälle kannettaisiin kaikki ma-
teriaalit viereen, se ei tarkoita, että työntekijä olisi tuottava. Työn tulisi olla tuottavaa,
jotta sillä voitaisiin lyhentää sitä aikaa mitä työtehtävään tarvitaan, tämän avulla olisi
mahdollista saada enemmän säästöjä. Säästöjä voitaisiin saada myös niin, että tarkastel-
laan itse työmaata, onko se ahdas, tilava, suuret etäisyydet jne. Kuten tässä tutkimuksessa
todettiin, logistiikkakeskus eivätkä täsmätoimitukset antaneet paljoa lisäarvoa tuottavuu-
den parantumiselle. Tässä tapauksessa voidaan katsoa, että logistiikkakeskus ja täsmätoi-
mitukset olivat ylimääräisiä kuluja ja ne sopisivat paremmin toisenlaiselle työmaalle.
Suurin hyöty tässä tutkimuksessa saatiin kolmannen osapuolen logistiikasta, joka haalasi
materiaalit työpisteelle. Optimoimalla käytetyt logistiikkaratkaisut voitaisiin mahdolli-
sesti saada paremmin säästöjä aikaiseksi.
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10.2 Tutkimuksen tieteellisen kontribuution arviointi
Kirjallisuuskatsauksen perusteella, rakennustyömaan logistiikkaa ja sen tarjoama lisäarvo
tuottavuuteen on saanut vähän huomiota. Kirjallisuuskatsauksen perusteella on annettu
yleisiä määritelmiä, jotta ulkoistetulla logistiikalla voidaan auttaa työntekijöitä keskitty-
mään paremmin työhönsä. Diplomityössä tarkasteltiin sisäpaikannusjärjestelmää hyö-
dyntäen, miten rakennustyömaan logistiikka konkreettisesti vaikuttaa työntekijän päivä-
kohtaiseen ajankäyttöön ja näin ollen tuottavuuteen. Diplomityöstä teki vaikuttavan se,
että diplomityö pystyttiin toteuttamaan siten, että syntyi koeasetelmamainen tilanne, jossa
kahta kerrosta voitiin vertailla toisiinsa, samalla kun sama työntekijä teki molempien ker-
rosten keskialueet, jolloin työntekijäkohtainen ammattitaito saatiin eliminoitua työstä.

Yhtenä merkittävimpänä tieteellisenä kontribuutiona voidaan pitää tarkastelua työpis-
teajan, häiriöttömän ajan ja tuottavuuden välillä. Tutkimuksessa huomattiin, että vaikka
työpisteellä oltiin se ei tarkoittanut, että työntekijä olisi ollut tuottava. Tutkimuksessa
huomattiin, että häiriötön aika korreloi paremmin tuottavuuteen kuin työpisteaika. Tule-
vaisuudessa tutkimuksien tulisikin keskittyä ennemmin häiriöttömään aikaan kuin työ-
pisteaikaan.

Toisena kontribuutiona oli Zhaon ym. (2019) esittämää 10-minuutin raja-arvoa tuotta-
valle työlle, ei voida pitää sopivana jokaiseen työhön, arvoa voidaan luoda lyhyemmäs-
säkin ajassa. Tulevaisuudessa tulisikin tarkoin pohtia miten määritellään arvoa luova työ,
esimerkiksi kokonaisuudessaan väliseinien kokonaisvaltainen asennus (ranka + villoitus
+ levytys) vai pelkästään esimerkiksi villoitus.

Vaikka tuottavuus ei kasvanut, pysyi se samantasoisena, verrattuna teoreettiseen tasoon
kuin perinteisessä mallissa, jossa tuotanto oli paljon vakaampi. Ulkoistetun logistiikan
hyödyt ns. sulivat häiriöihin. Ulkoistetun logistiikan voidaan kuitenkin nähdä paranta-
neen työntekijän tehokkuutta. Tämä voidaan katsoa lisäävän tietoisuutta logistiikan mah-
dollisuuksista tuottavuuden parantamisessa.

10.3 Tutkimuksen kontribuutio alan yritysten näkökulmasta
Erilaiset logistiikkaratkaisut eivät ole saaneet paljon huomiota, eivätkä myöskään mate-
riaalien aiheuttamat häiriöt tuottavuuteen (Seppänen ja Peltokorpi 2016). Tutkimuksessa
osoitettiin ja tuotiin esille minkälainen osa työntekijän ajasta kuluu materiaalin hallin-
nassa. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että materiaalin hallintaan kulutettu aika
pienessäkin kohteessa on suuri ja jossa voitaisiin saada tehtyä todellista arvoa luovaa
työtä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkasteltiin ulkoistettua logistiikan hallintaa, joka pie-
nensi työntekijän kuluttamaa aikaa materiaalien hallinnassa. Tässä diplomityössä osoitet-
tiin, että ulkoistetulla logistiikan hallinnalla työntekijät voivat keskittyä paremmin omaan
työhönsä. Aliurakoitsijoiden tavoitteena onkin saada tuottavuudestaan mahdollisimman
optimaalinen tilanne, mikä ulkoistetun logistiikan hallinnan puolesta parantaa tätä tilan-
netta.

Teoreettisen vertailun avulla voitiin huomata, että tuotannon heikosta tilanteesta huoli-
matta, työntekijä pystyi optimoimaan omaa työtään siten, että tuottavuus pysyi samalla
tasolla. Tutkimuksen perusteella voitiin katsoa, että poistamalla ei-arvoa luovia aktivi-
teettejä työntekijältä, hän pystyi hankalassakin paikassa, epävarmoissa olosuhteissa, to-
teuttamaan työnsä samalla tasolla kuin tilanteessa, jossa tuotannon tilanne oli varmempi.
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Tutkimuksessa tuli myös ilmi ongelmakohtia, joita pitäisi tarkastella silloin, kun harki-
taan ulkoistetun logistiikan ottamista käyttöön työmaalla. Tuotannon luotettavuus on ehto
hyvälle logistiikalle (Elfving ym. 2010), yhtenä asiana nousi esille tuotannon merkitys
siihen, että materiaalit saadaan heti käyttöön, joka tulee huomioida implementoidessa ul-
koistettua logistiikkaa. Tutkimus myös osoitti sen, että kun logistiikka otetaan pois työtä
suorittavalta aliurakoitsijalta ja se ulkoistetaan, tulee ulkoistettua logistiikkaa koordinoida
ja hallita sopimuksen mukaan.

10.4 Tutkimuksen rajoitteet ja virhemahdollisuudet
Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustuloksien toistettavuutta. Tämä taas tarkoittaa
mittauksen tai tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen arvi-
ointiin on myös toinen käsite validius, jolla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mi-
tata sitä, mitä on suunniteltu mitattavan. Tutkimuksessa käytettiin kahta tapaustutkimusta
kartoittaessa mitä tilanteissa tapahtuu. Tapaustutkimuksesta saadaan yksityiskohtaista
tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta, jotka ovat suhteessa toisiinsa olevia
tapauksia (Hirsjärvi ym. 1997.)

Tässä tapauksessa voidaankin sanoa, että tutkimuksen toistettavuus ei ole suoraan mah-
dollinen sen toteutustavan vuoksi. Myös aika, jolloin tutkimus tehtiin, sijoittui Covid-19
pandemian ajalle, mikä muun muassa esti tuotannonohjauspalavereiden pitämisen tutki-
muksen kohteena olleella työmaalla, tämä saattoi vaikuttaa siihen, että 1.kerroksessa
esiintyi paljon häiriöitä, jotka vaikuttivat saatuihin tuloksiin. Tapaustutkimuksen mittaus-
jaksojen pituuksien vuoksi otoskoon voidaan katsoa olleen hieman pieni.

Tutkimuksen validiutta voidaan tarkastella monella tavalla. Heale ja Twycross (2015)
listaavat; sisällöllisen validiuden, joka sisältää myös ala tarkastelun: hyväksyttävyyden.
Sisällöllisellä validiudella he tarkoittavat samaa kuin Hirsjärvi ym. (1997), tutkimuksen
kykyä mitata sitä, jota on tarkoituskin mitata. Pätevässä tutkimuksessa ei siten saisi olla
systemaattisia virheitä (Vilkka 2005). Hyväksyttävyydellä tarkoitetaan asiantuntijan mie-
lipidettä, mitataanko oikeaa asiaa. Rakennevaliditeetilla tarkoitetaan, voidaanko saatuja
tuloksia yhdistää tutkittavaan asiaan. Kriteerivaliditeetilla tarkastellaan toista instrument-
tia, joka mittaa samaa muuttujaa. Kriteerivaliditeettia voidaan mitata kolmella eri tavalla.
1) Mittaustulokset ovat yhtyviä toistensa kanssa. 2) Poikkeavat tulokset. Osoittaa, että
uusi mittausinstrumentti korreloi huonosti instrumentteja, jotka mittaavat eri asioita. 3)
Ennustevaliditeetti. Saatujen tulosten perusteella pitäisi olla korrelaatio tuleviin tuloksiin.

Sisällöllinen validius. Kirjallisuuden perusteella katsottiin, että työntekijä pystyy keskit-
tymään paremmin työntekemiseensä, kun hänen materiaalin hallintansa vähenee. Tätä
mitattiin muuan muassa purku- ja varastointipaikalla, jossa materiaali purettiin ja vas-
taanotettiin. Tarkoitus oli katsoa, väheneekö työntekijän käyttämä aika materiaalin hal-
lintaa, minkä tulokset myös osoittivat. Oli myös tarkoituksena, että työntekijä tämän takia
pystyisi keskittymään paremmin työhönsä. Tätä tarkasteltiin työpisteellä sisäpaikannus-
järjestelmän sekä työsaavutuksen avulla ja olettamus oli, että työntekijän tuottavuus kas-
vaisi, kun häneltä otetaan arvoa tuottamattomia aktiviteetteja pois. Mittaustapaa tässä ta-
pauksessa voidaan pitää sisällöllisesti validina.

Luotettavuuteen vaikuttavat myös mahdolliset satunnaisvirheet (Vilkka 2005). Suurin
mahdollinen satunnaisvirhe mittauksissa liittyy sisäpaikannuslaitteistoon ja sen aineis-
toon. Mittausaineisto oli erittäin laaja ja diplomityöntekijä kävi sen manuaalisesti läpi
sekä analysoi aineiston. Sisäpaikannuslaitteisto sai olla työmaalla rauhassa, Gatewayt oli-
vat ilman virtaa yhtä aikaa kerran, tämä tilanne oli sähköasennusten aikaan, jolloin työtä
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ei tehty työpisteellä ja katkos kesti hyvin vähän aikaa. Yksittäisen Gatewayn virtajohto
oli irronnut Gatewaysta, mutta tämäkin saatiin nopeasti korjattua, koska diplomityönte-
kijä oli koko mittausten ajan työmaalla. Muita mahdollisia virheitä voi olla esimerkiksi
työsaavutuksen mittaamisessa työpisteellä, mikä toteutettiin diplomityöntekijän toimesta.

Rakennevaliditeetti. Ennen tutkimusta tehtiin tutkimussuunnitelma, jossa käytiin läpi
mitä metodeja aineiston keräämisessä tultaisiin käyttämään. Tutkimussuunnitelman kä-
vivät läpi ja kommentoivat työn valvoja ja ohjaajat, jotka ovat alan asiantuntijoita, joten
voidaan katsoa rakennevaliditeetin täyttyneen näiltä osin. Tutkimuksen aineiston keruun
ja analysoinnin jälkeen järjestettiin follow-up palavereja, joissa saatuja tuloksia käytiin
läpi valvojan ja ohjaajien kanssa.

Kriteerivaliditeetti. 1) Tutkimuksessa ei mitattu samaa asiaa kahdella eri instrumentilla.
2) Sisäpaikannusaineistolla mitattiin kolmea eri asiaa. Kuinka pitkiä työntekijöiden päi-
vät keskimäärin olivat, kuinka kauan aikaa vietettiin materiaalien purku- ja varastointi-
paikoissa sekä kuinka kauan aikaa oltiin työpisteellä. Voidaan katsoa, että näissä edellä
mainituissa sijainneissa olleet Gatewayt olivat niin kaukana toisistaan, että niiden arvoja
ei voitu sekoittaa toisiinsa, pohjakuvaan oli myös merkitty Gateway paikat. Työpisteellä
olleet Gatewayt toivat ns. yhtenä Gatewayna laskettaessa työpiste aikaa 3) Olettamuksena
olit, että materiaalien hallinnan määrän vähentyessä työpisteellä vietettäisiin enemmän
aikaa, se olisi selvinnyt sisäpaikannusjärjestelmästä, mutta tuotannon tilanne tutkimusti-
lanteissa, 1. ja 2. kerroksessa olivat erilaiset, minkä vuoksi voitiin katsoa, että työpisteellä
vietetty aika sekä tuottavuus eivät muuttuneet merkittävästi.

Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat mittarin, kokonaisluotettavuuden.
Kun otos edustaa perusjoukkoa ja mittauksessa on vähän satunnaisuutta, tutkimuksen ko-
konaisluotettavuus on hyvä (Vilkka 2005). Vaikka tutkimus toteutettiin tapaustutkimuk-
sena ja tulokset näin ollen perustuvat vain yksittäisiin ja ainutlaatuisiin tapahtumiin, voi-
daan tutkimuksen tuloksia pitää vertailukelpoisina ja luotettavina tulevia tutkimuksia var-
ten.
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11 Johtopäätökset
Tämä diplomityö antaa alustavia tuloksia vähän tutkittuun aiheeseen siitä kuinka ulkois-
tetulla logistiikan hallinnalla voidaan parantaa työntekijän edellytyksiä toimia tuottavam-
min ja kuinka ulkoistetun logistiikan tarjoamat mahdollisuudet näkyvät pääurakoitsijalle
ja mahdolliset säästöt. Diplomityö oli kuitenkin yksittäinen tapaus ja sijoittui haasteelli-
seen ajankohtaan, minkä perusteella kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tulee varoa
tekemästä.

Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi aliurakoitsijan hyötyihin. Diplomityössä tunnistet-
tiin, että työntekijän osuus materiaalien hallintaan väheni, kun hän ei joutunut itse vas-
taanottamaan, purkamaan ja haalaaman materiaaleja työpisteelle. Tämä näkyi vähenty-
neenä aikana materiaalien purku- ja varastointipaikoilla. Näin ollen työntekijän materi-
aalien kuljettaminen ja niiden vuoksi liikkuminen voitiin katsoa vähentyneen. Vähenty-
neen liikkeen ja kuljettamisen katsottiin myös vaikuttaneen tuottavuuteen.

Kun työntekijä ei joutunut hallitsemaan materiaaleja häneltä säästyi aikaa arvoa luovaan
työhön. Työntekijän tuottavuuden ei voitu tässä tutkimuksessa katsoa merkittävästi pa-
rantuneen kokonaisuudessaan, tuottavuutta teoreettisesti vertailtaessa. Päivätasolla voi-
daan kuitenkin todeta, että työntekijä oli ajoittain tuotteliaampi ulkoistetun logistiikan
hallinnan tarkastelujaksolla. Tarkasteltaessa häiriöiden määrää tuotannossa 1.kerrok-
sessa voitiin todeta ulkoistetusta logistiikan hallinnasta saatujen ajallisten hyötyjen men-
neen häiriöihin. Ulkoistetun logistiikan avulla saatujen ajallisten säästöjen vuoksi työnte-
kijä pystyi toimimaan vähintään samalla tasolla kuin tilanteessa, joissa häiriöitä tai ul-
koistettua logistiikkaa ei olisi ollut. Koska aliurakoitsija ei merkittävästi hyötynyt tässä
tapauksessa ulkoistetusta logistiikan hallinnasta, hyötyjä ei myöskään paljoa konkretisoi-
tunut pääurakoitsijallekaan.

Toinen tutkimuskysymys, aliurakoitsijan mahdollisten hyötyjen konkretisoitumista pää-
urakoitsijalle. Tuottavuuden ei voitu kokonaisuudessaan katsoa parantuneen ja eikä näin
ollen vaikuttaneen tehtävään lyhentävästi. Ajallinen kesto, kuinka kauan molemmissa
kerroksissa töitä tehtiin, oli lyhyt, eikä logistiikan kautta saadut ajalliset säästöt päässeet
kertymään. Tämän kokoluokan tapauksessa konkretisoituvat hyödyt ovat pieniä. Ulkois-
tetulla logistiikalla pystyttiin mahdollisesti minimoimaan häiriöiden vaikutusta tehtävän
kestoon. Ulkoistetulla logistiikalla voidaan katsoa olleen hieman vaikutusta siihen, ettei
tehtävä ajallisesti venynyt. Ajassa, joka säästettiin, pystyttiin tekemään arvoa luovaa
työtä.

Kolmas tutkimuskysymys, minkälaisia säästöjä ulkoistetulla logistiikan hallinnalla on
mahdollista saada. Koska kyseessä oli pieni tapaus ei suuria ajallisia tai aikataulullisia
säästöjä päässyt syntymään. Myös ulkoistettuun logistiikkaan laitetut investoinnit eivät
tässä tapauksessa tuottaneet säästöjä vaan ennemminkin ylimääräisiä kustannuksia. Dip-
lomityössä voidaan katsoa, että ulkoistetusta logistiikasta saadut hyödyt nollaantuvat ul-
koistetun logistiikan kustannuksiin. Vaikka kohde olisikin iso, tulisi ulkoistetun logistii-
kan ajaa sitä asiaa, että työstä tulisi tuottavaa, jolloin hyödyt ja säästöt konkretisoituisivat
mahdollisesti paremmin kattaen ulkoistetun logistiikan kustannukset.

Tapauksessa voitiin myös katsoa, että kohde oli suuri ja tiloiltaan sellainen, minne pystyi
varastoimaan materiaalia helposti, jolloin hyöty logistiikkakeskuksesta materiaalien va-
rastointipaikkana oli vähäinen. Tiloissa, joissa on vain vähän tilaa materiaalein varas-
tointiin, voi olettaa työmaan hyötyvän enemmän logistiikkakeskuksesta materiaalien va-
rastointipaikkana. Riippumatta työmaan koosta ja sen kyvystä varastoida materiaaleja,
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voidaan kuitenkin todeta tämän tutkimuksen perusteella, että logistiikkakeskuksen käytön
materiaalien toimittamisen suhteen antoivat täsmälliset ja reagointikykyiset toimitukset
työmaalle.

Toisaalta kun etäisyydet työmaalla kasvavat, kasvaa myös työntekijöiden käyttämä aika
liikkumiseen. Tässä tutkimuksessa etäisyydet olivat pienet ja tarkastelujakso lyhyt, minkä
vuoksi säästettyä aikaa ei kertynyt. Voi olettaa, että enemmän hyötyä kolmannen osapuo-
len logistiikasta materiaalien haalauksessa saataisiin sellaisilla työmailla, joissa on suu-
ret etäisyydet. Tässä tutkimuksessa saatiin suurin hyöty myös kolmannen osapuolen lo-
gistiikasta, vaikka etäisyydet olivatkin lyhyet.

11.1 Jatkotutkimusaiheet
Diplomityö on yksittäinen tapaus, minkä vuoksi tulevien tutkimuksien tulisikin täydentää
tässä diplomityössä saatuja tuloksia, jotta voitaisiin saada laajempi käsitys ulkoistetun
logistiikan mahdollisuuksista. Diplomityössä tuli esille joitakin teemoja, joista olisi mie-
lenkiintoista ja mielekästä saada lisää tietoa.

Logistiikkaratkaisuiden valinta työmaalle. Tässä tutkimuksessa logistiikkakeskuksella
ei katsottu olleen merkittävää roolia tai vaikutusta työmaalla. Suurin hyöty saatiin kol-
mannen osapuolen logistiikasta, kun työntekijän ei tarvinnut koskea materiaaleihin kuin
vasta työpisteellä. Olisikin mielekästä tarkastella, millä logistiikkaratkaisuilla saadaan
milläkin työmaalla paras hyöty esiin. Näin voitaisiin välttyä esimerkiksi turhilta inves-
toinneilta, kun osattaisiin valita kunkin työmaan tarpeisiin parhaiten soveltuvat ratkaisut.

Materiaalien optimaalinen sijoittelu työpisteellä. Diplomityön yhteydessä huomattiin,
että aliurakoitsijan työnjohto päätti materiaalien sijoittelupaikat perinteisen mallin mu-
kaan. Kuitenkin optimaalisemmassa tilanteessa materiaaleja olisi voitu sijoittaa paljon
lähemmäksi työskentelypistettä. Tutkimuksessa pitää ottaa kuitenkin huomioon liittyvät
työt, koska sijoittelu saattaisi estää liittyvien töiden etenemisen. Tätä aihetta voisi tarkas-
tella esimerkiksi simulaatioiden avulla.

Työntekijä materiaalin tilaajana. Vaikka toimitukset toimitettiin logistiikkakeskuk-
sesta sovittuun aikaan, tulivat ne kuitenkin työmaantilanteen kannalta väärään aikaan.
Tässä tapauksessa työnjohto päätti tilata materiaalit tietyille päiville, tietämättä kuiten-
kaan milloin kyseisiä materiaaleja tultaisiin käyttämään. Kenen tulisi tilata materiaalit
työmaalle, jotta ulkoistettu logistiikka palvelisi työtä mahdollisimman tehokkaasti?

Arvo ja tuottavuus. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että korrelaatio tuottavuuden ja
häiriöttömän ajan välillä on selkeämpi kuin työpisteajan ja tuottavuuden. Kirjallisuudessa
arvo on määritelty eri tavoilla eri tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa käytettyä 10-mi-
nuutin rajaa voidaan pitää vain ohjeellisena, koska arvoa voidaan luoda lyhyemmässäkin
ajassa. Olisikin hyvä tutkia kuinka eri tehtäviin häiriötön aika tulisi määritellä.
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