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TYÖMAALOGISTIIKKA

Rakennuskonepäivät 7.11.2013
Ulla Talvitie
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Agenda

− Video 

− Skanskan logistiikkaratkaisut:
− Runkovaiheen täsmätoimitukset

− Pientarvikevarasto

− Tuottavuus

− Toimitusten ajoittaminen

− Järjestyksen ja siisteyden hallinta

− Työturvallisuus
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Runkovaiheen täsmätoimitukset
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Runkovaiheen täsmätoimitukset; määritelmä:

Runkovaiheen täsmätoimituksilla tarkoitetaan holville
nostettavien materiaalien toimitusta terminaalin kautta,
jossa kerroskohtaiset toimitukset yhdistetään ns.
täsmäkuormaksi ja toimitetaan kellontarkasti
työmaalle. Materiaalit nostetaan autosta suoraan
rakennuksen holville.
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Leppävaaran torni: Suunnitelma sijoituksesta holvilla, 9.-20. krs
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As. Oy Leppävaaran torni
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Terminaalitoimintamallin hyötyjä 1/2

− Hallitut, täsmälliset toimitukset

− Työmaalle saapuvien kuormien vähentyminen 

− Nosturin käytön optimoiminen, purkutapahtuma nopea 
(nostoliinat valmiina, niputus), materiaalit suoraan autosta 
holville

− -> Työturvallisuus paranee, manuaalinen siirtely vähenee

− Materiaalien siirto- ja varastointikustannukset alenevat, 
materiaalin vaurioitumisriski pienenee

− Häiriökustannukset vähenevät, tuottavuus paranee, 
aikataulupito paranee

− Pakottaa laskemaan määrät, tilaamaan ajoissa ja 
suunnittelemaan tarkemmin

− Työnjohto voi keskittyä työnjohtamiseen eikä toimitusten perään 
soittelemiseen
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Terminaalitoimintamallin hyötyjä 2/2

− Terminaalin käyttö yksinään ei ratkaise työmaan logistisia 
ongelmia, vaan se tulee liittää osaksi laajempaa 
logistiikkasuunnittelua, jossa myös suoria toimituksia ohjataan 
tarkemmin.

− Täsmätoimituksista saadaan hyötyä vain, jos 

ennakkosuunnittelu on tehty huolellisesti ja työmaan 

sisäinen toiminta on luotettavaa.
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Pientarvikevarasto
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Pientarvikevarasto lyhyesti

Tavoitteena tehostaa, yksinkertaistaa ja automatisoida työmaan 
hankinta- ja laskutusprosesseja.

Etuja työmaille:
− Tuotteet ovat helposti saatavilla.
− Työaikaa ei kulu turhaan etsimiseen
− Rautakauppanoudot vähenevät.
− Tilaus- ja laskutusrutiinit yksinkertaistuvat.
− Toimittajalla tieto varastotilanteesta.
− Toimitusketjun läpinäkyvyys.
− Työn tehokkuus lisääntyy.
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Pohjapiirustus ja tuoteryhmät

− Toimistoparakki, 
lämpöeristetty.

− Aidattu & lukittu, 
n. 2,3 m x 3,0 m.

− Hyllytilat 
muunneltavia.

− Tuoteryhmille 
vakioidut 
hyllypaikat.

1 Naulat

2 Ruuvit

3 Pultit, mutterit, aluslevyt

4 Betonikiinnikkeet

5 Naulauslevyt ja vanteet

6 Muut kiinnikkeet

7 Työkalukohtaiset kiinnikkeet

8 Rakennustarvikkeet

9 Poranterät

10 Työkalut

11 Sähkötarvikkeet

12 Kemikaali ja rakennusmassat

13 Työturvallisuus

14 Muut tarvikkeet

PC
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Varaston hallinta:

Varasto

Varastokulutuksen 
ohjauksessa apuna ovat 
minimisaldot, päivittäiset 
saldohälytykset 
sähköpostilla toimittajille

Reaaliaikainen tieto 
varastostaostoista ja 
varastosaldoista saatavina 
kaikilla kaiken aikaa.

Toimittaja tuo varastoon 
täydennykset saldohälytysten 
perusteella.

Varastossa tietokone ja 
viivakoodinlukija, 
nettiyhteys

Toimittajat

Laskutus: kerran kuussa 
koontilaskuna.
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Mitäpä jos 
toimitusketju olisi 

läpinäkyvä …

Internet

Site

Model server

Mobile server

Designers
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Tuottavuus
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Miten Skanska parantaa tuottavuutta?

Prosessien kehittäminen
Lean construction 
Vakiointi
Esivalmisteet
Logistiikka
Työturvallisuus
Tietomallintaminen
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Tuottava työ Odottaminen

Materiaalien siirrot,
etsiminen yms.

40%30%

30%

IV-asennus 
(kanavat runkotäsmässä suoraan holville)
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Ikkuna-asennuksen tuottavuusmittaus
case As. Oy Espoon Leppävaaran torni

Ikkunat pakattu tyypeittäin
vs.

Ikkunat pakattu huoneistoittain

Asennustyö 1 h 40 min nopeampaa / 
krs (n. 20%), kun ikkunat oli pakattu 

huoneistoittain

Identtiset kerrokset (26 ikkunaa ja 6 
parkeveovea), samat asentajat 2 hlö
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KOy Kaanaanpiha 4 
HASO Oy Kaanaankatu 6

As Oy Espoon Leppävaaran torni

As Oy Helsingin Julia
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Ilkka Romo22.1.2013

Sijoitussuunnitelmat- nippunostot
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Ville Oikari, Skanska M&E Finland

Logistics and Transportation

Customized Hoist Frame

”Plug and Play” cooling beam
for Demand Based Ventilation (DBI)
Inc. Lights, data outlets, presence sensors

”Smokeblock” module
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-Accurate deliveries to construction site 
thru terminal
-Slots for materials planned in advance
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As. Oy Espoon Karanpuisto
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Kylpyhuone-elementit
As. Oy Espoon Karanpuisto



Työmaalle saapuvien toimitusten ajoituksen hallinta
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Case Kampin Keskus



Kampin Keskus

- Espoon terminaali
- kaukoliikenteen terminaali
- 12.000 m2 toimistoja 
- 99 asuntoa
- liiketiloja 35.000 m2

- Työt aloitettiin 2002
- Terminaalit avattiin 06/2005
- Liikekeskus, toimistot ja            
asunnot valmistuivat 05/2006



Kamppi vaati oman logistiikkajärjestelmän 

− vaikea sijainti

− suuri työmaa, pienet 
varastointitilat

− kireä aikataulu

− 200 aliurakoitsijaa

− 300 toimittajaa

− 100 kulj.liikettä

− työmaalta vietiin maa-
ja kiviainesta n. 
40.000 kuormaa, 
tulokuormia lähes 
sama määrä

− tarvittiin yhtenäiset 
toimintaohjeet



Mitä tietoa kukin toimitusketjun osapuoli tarvitsee ja milloin, 
jotta oikea tavara on oikeassa paikassa oikeaan aikaan?

− Kuka toimittaa, mitä tavaraa, kuinka paljon, 
miten pakattu?

− Kuka kuljettaa, millaisella kalustolla?

− Kuka on tilannut, kuka ottaa vastaan 
työmaalla?

− Mikä on tarkka toimitusaika, koska 
asennetaan?

− Mikä on purkupaikka työmaalla?

− Tarvitaanko purkukalustoa, varastointitilaa?

− Peruslähtökohta tehostaa työmaan 
materiaalivirtoja tehostamalla niihin liittyviä 
tietovirtoja.

Tavarantoimittajat

Kuljetusliikkeet

Työmaan tuloportti /
Vartijat

Työmaa

Logistiikkavastaava

Pju:n hankintatoimi

Pju:n työmaa-
henkilöt

Aliurakoitsijat

Au:n hankintatoimi

MATERIAALIVIRTA

TIETOVIRRAT
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Case Porin Puuvilla
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JSR -kierrokset
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− Järjestyksen ja siisteyden 
raportointikierrokset tarkoittavat 
työmaalla säännöllisesti 
tehtäviä havainnointikierroksia, 
joissa raportoidaan ja 
valokuvataan urakoitsijoiden 
(sekä Skanskan) siisteyteen ja 
järjestykseen liittyvät puutteet 
työmaalla.

− Havainnoissa sovelletaan TR-
mittauksen kohtaa 6a: Järjestys 
ja jätehuolto



JSR -prosessi
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Päivä 1
JSR -kierros

Raportti tiedoksi 
urakoitsijalle

Päivä 2
Urakoitsija korjaa
puutteet kuntoon / 
tuo ilmi mahdolliset 
ristiriitaisuudet

Päivä 3
Donepro korjaa 
hoitamattomat 
puutteet ja laskuttaa 
urakoitsijaa
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Työturvallisuus
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− Tilastojen mukaan 
rakennusalalla 25% 
kuolemaan johtaneista 
tapaturmista liittyy 
materiaalien siirtämiseen.

− Myös neljännes kaikista 
työtapaturmista sattuu 
materiaalien siirron 
yhteydessä.

− Ko. tapaturmat ovat yleensä 
myös vakavampia kuin muut 
tapaturmat.

Kuolemaan johtanut tapaturma:
Putoavan puutavaranipun alle jääminen
25.11.2010 Rovaniemi

Kuormien purut ja tavaran siirrot ovat 
riskialttiita tapahtumia



SUUNNITTELU

HANKINTA

VALMISTUS

KULJETUS
LOGISTIIKKA

TYÖMAA
LOGISTIIKKA

RAKENTAMINEN

KÄYTTÖ

Materiaalin fyysinen kuljettaminen, 
siirtäminen / nostaminen, asentaminen

Mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuteen


