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Rakentamisen prosessi

Toimitusketjujen
prosessit

+

Suunnitteluprosessi
Hankinta & 
Tuotannon 
suunnittelu

Vauhdittaja:
''Komenna ja 
kontrolloi''-
kulttuuri

Jatkuva oppiminen projektista toiseen on estynyt/hiljaista tieto ei saada talteen aineettomaksi pääomaksi

Logistiikka, 
materiaalivirtojen hallinta ja 
jatkuva ongelma

Rakennuksen 
kuivattamista ei 
hallita 
systemaattisestiToteutuskelpoisen aikataulun 

laatiminen vaikeaa/työ- ja 
materiaalimenekkejä ei tunneta 
riittävällä

Suunnitelmien 
tarkkuustaso, tietosisältö 
ja toteuttamiskelpoisuus 
riittämättömiä => jälleen-
käytettävyysaste matala

Ajan arvoa ei osata laskea / 
hinnoitella / kilpailuttaa, ei painetta 
muuttaa nykyisiä toimintamalleja

Ylläpitäjä:
Halvimpien 
suunnitelmien 
ostaminen

Vakiintuneet urakka- ja sopimusmallit estävät kehittävän yhteistyön

Liian väljät toleranssit / 
esivalmistuksen ja 
vakioitujen 
työmenetelmien 
vähäisyys 
=> improvisaatio

Laadunvalvonnan dataa 
ei pystytä hyödyntämään 
laadun johtamisessa

Urakoiden ketjutus, resurssien ylibuukkaus ja 
nollasummapeli estää tuottavuuden kehittämisen => 
ansaintaparadigma

Viranomaisvaatimukset 
eivät edistä alan 
muutosta

Pirstoutuneen toimialan 
muutosvastarinta / ala ei houkuttele 
lahjakkaita nuoria osaajia
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3% Integroidun tietomallintamisen ja informaatiomallit
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Hankekehitys

Tuotantotapaa ei valita 
hankekehitysvaiheessa 5%

Manuaalinen tiedonkäsittely estää tiedon virtaamisen suunnittelusta hankintaan, toimituskejtuun ja tuotantoon sekä takaisin 
suunnitteluun

17%

Tilaajalla merkittävä rooli suunnittelu ja 
tuotantotavan valinnassa



Esimerkki nykytilasta
Tilanne:

• Asuinkerrostalon perustusten muotit juuri valmistuneet ja 
”rod busterit” aloittamassa asennustyötään

• Tarvittavat raudoitteet johdettu rakennekuvista ja hankinta 
tilannut esivalmistetut raudoitteet tarjouskilpailun voittajalta

• Raudat toimitetaan muutamassa isossa erässä työmaalle 
karkean projektisuunnitelman mukaisessa aikataulussa

OK, siis nämä 
raudoitteet 
tarvitaan 

ensimmäiseen 
muottiin.



Ja mistä 
ylipäätänsä tiedän, 

että tarvittavat 
raudat ovat 
työmaalla?

…mutta mistä 
löydän oikeat 
raudoitteet?



Hengenvaara: korkea pino 
raudoitteita voi kaatua

Loukkaantumisvaara: 
kompastuminen terävien 
raudoitteiden päälle

Siirrot ja tarpeettoman isot määrät 
rautoja aiheuttavat laatuongelmia. 
Raudoittajan voi olla vaikea tietää, 
onko esivalmistettu raudoite 
oikean muotoinen.

Raudoitteet vahingoittuvat 
kuormien alla

Jos oikeita rautoja ei 
löydy, tilataan 
kiiretoimituksena uusia 
tai sovelletaan

Jokainen nosto on 
riski, erityisesti jos ei 
käytetä oikeanlaisia 
kuormaliinoja

Toimittajilla omat tavat ja 
tyyli merkinnöissä Ympäristö- ja 

kustannusnäkökulma: 3-10% 
raudoitteista ei päädy 
rakennettavaan kohteeseen



Raudoitteille varataan 
lyhytaikaiset varastopaikat 
muottien vierestä

Kohdekohtaiset 
raudoitepaketit nostetaan 
Hiabilla sovitulle paikalle 
kaksi päivää ennen 
raudoitustyön alkamista
 Yksi nosto riittää
 Rautoja ei ehdi kadota 

ennen asennusta
 Raudoitevarastot eivät 

ole muun rakentamisen 
tiellä

Värikoodatut raudoitteet ja 
asennussuunnitelma 
osoittavat mikä 
raudoitepaketti kyseessä ja 
mihin asennetaan.
 Selkeä vastaanottaa ja 

tarkastaa

Paketin päällimmäisenä on 
ensimmäiseksi asennettavat 
raudat
 Voidaan siirtää muottiin 

ilman nosturia
 Ei tarvita toista 

väliaikaista laskutilaa

Työraudoille oma selkeä 
varasto keskeiselle paikalle
 Varastopaikoilla 

merkinnät ja tilausohjeet
 Kerran päivässä määrien 

visuaalinen tarkastus ja 
tarvittaessa täydennys

Miten voisimme toimia?
Tilanne:

• Asuinkerrostalon perustusten muotit juuri valmistuneet ja ”rod busterit” 
pääsevat aloittamassa asennustyötään

• Tarvittavat raudoitteet johdettu muoteittain rakennekuvista, raudoitustyö 
ajoitetaan aina päivän tarkkuudella kaksi viikkoa eteenpäin

• Hankinta kotiinkutsuu raudoitepaketit projektiin valitulta vakiokumppanilta

• Täsmätoimitukset kotiinkutsutaan työmaalle viikkoa ennen tarvetta, 
toimitus päivän tarkkuudella



Hankinnan rooli liiketuloksen parantamisessa ja strategiassa

• Käytettävissä olevat keinot, jos 
keskitytään perinteiseen hankintaan, 
esimerkkejä:

• Kilpailutus- ja sopimuspohjat
• Toimittajasuositukset

• Toimittajariskin hallinta
• Tuotteiden vaatimustenmukaisuus
• Toimitusten luotettavuus
• Nopeat lisätoimitukset
• Laskut vastaavat toimituksia

• Vuosisopimukset
• Alennukset yksikköhinnoista
• Sanktiot
• ESG-asioiden huomioiminen
• Maksuehdot

• Keinot, jos keskitytään koko 
toimitusketjun hallintaan, 
esimerkkejä:
(perinteisten hankinnan keinojen lisäksi)

• Toimittajavalinnat
• Esivalmisteiden ja vakiotuotteiden toimitusajat 

tilauksesta
• Kyky setittää toimitukset
• Toimitustarkkuus (aika, paikka)
• Tuotantoa tukevat merkinnät tuotteissa
• Nopea reklamaatioiden käsittely
• Toimittajien osallistaminen suunnitteluun
• Hukan ja päästöjen vähentäminen yhdessä

• Logistiikan kokonaisedullisuus
• Logistiikkakeskukset ja oma esivalmistus
• ”Milk run” -toimitukset yhdellä ajolla useammalle 

työmaalle




