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ohjataan yrityksen kaluston ja materiaalien kulkua sekä varastointia. Aiheeseen perehtymisen 
avulla laaditaan logistiikkatoimintamalli TLT-Connection Oy:lle. Tarkoituksena on kehittää 
toimintamalli, joka soveltuu verkonrakennuksen työmaalogistiikkaan sekä varastosaldon 
ylläpitoon. 

Opinnäytetyön laadintaa varten perehdyttiin logistiikkaan ja sen kaluston seurantaan sekä 
varastointiin liittyvään kirjalliseen materiaaliin. Lisäksi opinnäytetyöhön kerättiin tietoa 
haastattelemalla alan asiantuntijoita. 

Opinnäytetyön yleisessä osuudessa on esitelty logistiikkaa ja varastointia yleisellä tasolla sekä 
niiden ohjausta. Lisäksi työssä on perehdytty logistiikkaan ja varastointiin verkonrakennuksessa. 
Opinnäytetyön toinen osa on varsinaisen logistiikan toimintamallin kehittämistä sekä toteutusta. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää logistiikanhallinnan toimintamalli TLT-Connection 

Oy:lle. Toimintamallin avulla koordinoidaan Varsinais-Suomen alueen kuljetuksia sekä 

pystytään paikantamaan yrityksen omaa kalustoa. Lisäksi toimintamallilla ylläpidetään 

yrityksen varastosaldoa sekä hallinnoidaan materiaalitilauksia. 

TLT-Connection Oy on sähkö- ja televerkojen suunnitteluun ja verkonrakennukseen kes-

kittyvä yritys, joka toimii ympäri Suomea. Tämän työn logistiikkatoimintamalli keskittyy 

kuitenkin vain Varsinais-Suomeen. TLT-Connection Oy:llä ei ole ennen tätä työtä min-

käänlaista yhteistä toimintamallia logistiikassa. 

Tutkimusongelmana tässä opinnäytetyössä on sopivan logistiikkatoimintamallin löytämi-

nen ja sen sovittaminen verkonrakennukseen. Logistiikkatoimintamalleja toimittaa moni 

yritys, mutta on selvitettävä, ovatko ne TLT-Connection Oy:lle sopivia. Mikäli sopivaa 

toimittajaa ei kartoitusten avulla löydy, on TLT-Connection Oy:lle kehitettävä kokonaan 

oma toimintamalli. 

Työn alussa tutustutaan logistiikkaan yleisellä tasolla, sen ohjaukseen ja seurantaan 

sekä varastointiin kirjallisten lähteiden avulla. Osa kirjallisesta aineistosta on julkaistu 

1990-luvun alkupuolella, joten se alkaa olla jo melko vanhaa. Ennen työn aloitusta on 

kuitenkin todettu, että vanhahkokin aineisto voi nykyäänkin olla pätevää. Kyseinen ai-

neisto käsittelee aiheita, joiden perusviesti ei ole vuosien saatossa muuttunut. 

Lisäksi työn tilaaja vaati logistiikan toimintamalleista uusinta mahdollista tietoa ja käytän-

nön kokemuksia. Tämän vuoksi tietoa hankittiin asiantuntijahaastatteluiden avulla. Haas-

tatteluissa vierailtiin kolmessa eri yrityksessä, joilla oli käytössä omanlaisensa logistii-

kanhallinnan järjestelmä. Kaikki kolme haastateltua toimijaa olivat hieman eri alojen am-

mattilaisia. 

Opinnäytetyön runko koostuu neljästä osasta, teoria-, tutkimus-, toteutus- sekä päätel-

mäosuudesta. Työ pohjustetaan aluksi yleisellä teorialla, jonka jälkeen siirrytään tutki-

musosuuteen. Tutkimusten perusteella voidaan lähteä toteuttamaan toimintamallia. Tut-

kimusosuuden kulmakivenä toimivat asiantuntijahaastattelut. Tutkimus- ja toteutusosuu-

den ohella kirjataan ylös vastaan tulevia ongelmia, ongelmien ratkaisuja sekä päätelmiä. 
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Opinnäytetyö sisältää luottamuksellista tietoa, joka kuuluu vain TLT-Connection Oy:n 

käyttöön. Työ sisältää logistiikan hallinnan toimintamallin, joka luovutetaan työn tilaajalle. 

Tästä syystä opinnäytetyön luku neljä on poistettu opinnäytetyön julkisesta versiosta. 

Opinnäytetyön tilaaja on TLT-Connection Oy. Yrityksen yhteyshenkilönä toimii toimitus-

johtaja Toni Närvä. 
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2 LOGISTIIKKA 

2.1 Logistiikka yleisesti 

Logistiikan määritelmiä on kahdenlaisia. Logistiikka voidaan mieltää erillisenä toimintona 

tai ajatustapana, joista käyvät esimerkkeinä seuraavat Kaij E. Karruksen ja Timo Sart-

järven kuvaukset: 

Käsitteeltään logistiikka on suhteellisen nuori, mutta kuitenkin yritysten perustoimintona 

erittäin vanha. Logistiikka määritellään materiaali-, tieto- ja pääomavirtojen, hankinnan, 

tuotannon, jakelun ja kierrätyksen, huolto- ja tukipalvelujen, varastointi-, kuljetus- ja mui-

den lisäarvopalvelujen sekä asiakaspalvelun kokonaisvaltaiseksi johtamiseksi. Logis-

tiikka-käsite on syntynyt materiaalitalouden ja kuljetustalouden yhteistyön seurauksena 

kuvaamaan materiaalisten hyödykkeiden toimittamiseen tarvittavia koordinointitehtäviä. 

(Karrus 2001, 12–13.) 

Logistiikka on ajatustapa, toimintojen suunnittelun malli sekä toiminnan kehikko. Se ei 

ole erillinen toiminto. Logistiikka määritellään prosessiksi, jolla hallitaan materiaalivirtaa 

ja siihen liittyvää palvelua sekä tietovirtaa ja jonka tarkoitus on maksimoida kustannus-

tehokkuus sekä toiminnan laatu. Hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä logistiikan 

suunnittelua ja ohjausta. (Sartjärvi 1992, 14.) 

Määritelmät eroavat hieman toisistaan, mutta niissä on yhteinen lopputulos. Logistiikka 

on siis tiedonsiirron, kuljetusten, vaihto-ominaisuuden, varastoinnin, materiaalikäsittelyn 

ja pakkauksen integroitu prosessi. Kyseinen prosessi kulkee läpi yrityksen, ja tässä onkin 

huomioitava, ettei logistiikka rajoitu vain yritykseen, vaan se kattaa myös toimittajat sekä 

asiakkaat. (Hokkanen ym. 2004, 12.) 

Nykyään logistiikka on erittäin suuri osa yrityksen toimintaa. Toimivalla ja hyvin suunni-

tellulla logistiikalla saa nostettua yrityksen kilpailukykyä. Oikein ohjattu logistiikka on li-

säksi suuri säästö yritykselle. 

Huomattavasti kehittynyt logistiikka on mahdollistanut myös kansainvälisen toiminnan. 

Nykyään pystytään suorittamaan sellaisia kansainvälisiä kuljetuksia, joiden ei aiemmin 

voitu kuvitella olevan taloudellisesti kannattavia. 
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2.2 Logistiikan suunnittelu 

Logistiikan suunnittelun tarkoituksena on saada oikea tuote oikeaan aikaan ja paikkaan 

vaurioitumattomana sekä kustannustehokkaasti. Toisin sanoen tuote on saatava valmis-

tajalta asiakkaalle mahdollisimman pienin kustannuksin ja oikeassa aikataulussa. Käy-

tännössä logistiikka on tuotteiden ohjaamista yrityksen logistiikkaprosessin läpi mahdol-

lisimman tehokkaasti tietotekniikkaa hyväksi käyttäen asiakkaalle asti. Logistiikan suun-

nitteluun liittyvät aina kuljetettava tuote, kuljetuskalusto, kuljetusten seuranta- ja ohjaus-

järjestelmät, liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, varastot, varastonohjausjärjestelmät, liiken-

neturvallisuus, maantieteellinen sijainti sekä toiminnan ympäristövaikutus. (Työ- ja elin-

keinoministeriö 2016.) 

2.3 Logistiikan ohjaus 

Logistiikan ohjaus jaetaan varasto-ohjattuun logistiikkaan sekä tilausohjattuun logistiik-

kaan. Varasto-ohjatussa logistiikassa käytetään niin sanottua välivarastointia. Esimerk-

keinä vaikeasti saatavat tai pitkällä toimitusajalla kulkeutuvat tuotteet. Lisäksi välttämät-

tömät nopeakulutuksiset materiaalit välivarastoidaan yrityksen toiminnan jatkumisen 

vuoksi. Varasto-ohjattu logistiikanohjaus vaati yritykseltä varastokäyttöön soveltuvat tilat. 

Varastotila voi olla esimerkiksi erillinen varastotila, tukkupiste tai jakeluauto. Varaston-

hallinta ja varastosaldon ylläpito ovat osa logistiikan kokonaisuutta. Taloudellisinta va-

rasto-ohjattu toiminta on silloin, kun toimituskyvyttömyyttä ei esiinny, mutta myöskään 

liikoja varmuusvarastoja ei kerätä. Kuvassa 1 esitetään esimerkki varastomäärän toimi-

vasta täydennysvälistä. (Karrus 2001, 34–37.) 

 

Kuva 1. Varaston täydennysväli (Sakki 2001, 37). 
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Tilausohjattu logistiikka soveltuu tuotteille, joita ei pystytä tekemään valmiiksi varastoon. 

Tilausohjatussa logistiikassa tuotteiden tuottaminen aloitetaan vasta tilauksen perus-

teella. Tilauksen tuottaminen, suunnittelu sekä valmistaminen ovat tyypillisiä perusmal-

leja tilausohjatussa toiminnassa. (Karrus 2001, 53–54.) 

2.4 Logistiikan IT-ohjaus 

IT-järjestelmillä on merkittävä rooli kuljetusten suunnittelussa sekä niiden suorittami-

sessa tehokkaasti. Näillä järjestelmillä tehostetaan fyysisen liikenneverkon käyttöä ja 

suorituskykyä. IT-järjestelmiä ovat myynnin, suunnittelun ja varaston ohjauksen järjes-

telmät. Erilaisia järjestelmiä on kehitetty helpottamaan kuljetusten vakioreittien ja työvuo-

rojen suunnittelua. Lisäksi on reaaliaikaa tarkastelevia ohjausjärjestelmiä ja tilausten pe-

rusteella päivittäisiä kuljetussuunnitelmia tekeviä järjestelmiä. (Suomen kuljetusopas 

2016.) 

IT-ohjaus ja varsinkin reaaliaikainen ohjaus mahdollistavat yrityksen henkilökunnan tar-

koituksenmukaisemman ajankäytön. Ohjauksen langattomasta tiedonsiirrosta, etenkin 

paikannustiedoista, on huomattava hyöty varsinkin suurissa yrityksissä. Paikannustiedot 

pystytään siirtämään vaivattomasti ajoneuvosta ohjauskeskukseen ja ohjauskeskuk-

sesta ajoneuvoon. Tällöin voidaan kommunikoida kuljettajalle ja antaa lisäohjeistusta. 

(Suomen kuljetusopas 2016.) 

Paikannusjärjestelmää käyttäen yritys saa tarvittaessa selville ajoneuvon sijainnin. Pai-

kannuksen tavoitteena on ohjata kuljetus mahdollisimman nopeasti sekä pienin kustan-

nuksin määränpäähänsä. Paikannuslaitteisiin kuuluvat ajoneuvojen sekä toimipaikkojen 

laite- ja ohjelmistokokonaisuudet. Ajoneuvossa paikannuslaitteena pystytään käyttä-

mään ajoneuvoon asennettavia erillisiä laitteistoja tai vaikkapa matkapuhelinta. Paikan-

nusjärjestelmät kehittyvät nopeasti ja tarjoavat koko ajan entistä monipuolisempia mah-

dollisuuksia liittää henkilöstöä yrityksen yhteisen tietojärjestelmän piiriin. (Suomen kulje-

tusopas 2016.) 
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2.5 Logistiikka rakentamisessa 

Rakentamisessa logistiikkaa tarkastellaan kokonaisvaltaisena toimintaketjuna suunnitte-

lusta asennukseen työmaalla. Rakentamisen logistiikassa korostuu tiedonkulun merki-

tys, sillä tuotteen suunnittelu, materiaalitehtaan tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus sekä ra-

kennusosien esivalmistus kulkevat käsi kädessä työmaalla toteutuvan asennuksen 

kanssa. (Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 7.) 

Logistinen prosessi voidaan jakaa osiin vastuun mukaan. Vastuu voi kuulua esimerkiksi 

rakennusliikkeelle, materiaalitoimittajalle tai suunnittelutoimistolle. Näiden osien on toi-

mittava saumattomassa yhteistyössä, jotta logistista toimintaa pystytään kehittämään ja 

saadaan laskettua rakennustyömaan kustannuksia. Lisäksi yhteistyö mahdollistaa työ-

maan resurssien tehokkaan käytön. (Wegelius-Lehtonen ym. 1996, 7.) 

Maarakennustöihin lasketaan kaikki ne työt, joissa maa-aines on pääasiallisena raken-

nusmateriaalina. Toisin sanoen maarakennusta suoritetaan aina, kun maa-ainesta kul-

jetetaan paikasta toiseen tai maan pinnanmuodossa tai sen rakenteessa tapahtuu muu-

toksia. Maarakennustyöt jaetaan raivaukseen, irrotukseen, siirtoon, pengerrykseen sekä 

tiivistykseen. (Hartikainen 2002, 133.) 

Tämän opinnäytetyön tilaaja kuuluu toimialaltaan verkonrakennusalaan. Verkonraken-

nus kuuluu suurelta osin myös maarakennukseen, sillä siinä esimerkiksi rikotaan maan 

pinnan muotoja sekä kuljetetaan maa-aineksia. Verkonrakennuksessa logistiikka onkin 

lähinnä maarakennuksen logistiikkaa.  

Verkonrakennuksen logistiikkaan kuuluvat maamassojen kuljetukset, kaapelikelojen, 

sähkömuuntajien, sähkömuuntamojen ja suojaputkien kuljetukset sekä niiden varas-

tointi. Verkonrakentamisen logistiikasta sekä ylipäätään maarakentamisen logistiikasta 

vaikeaa tekee se, että työmaalla ei yleensä ole kunnollista varastointitilaa. Materiaaleja 

joudutaan säilyttämään maastossa, mikä on riskialtista etenkin rikollisuuden osalta. Juuri 

rikollisuuden vuoksi voidaan joutua kuljettamaan työmaalle tuotuja materiaaleja työpäi-

vän päätteeksi talteen yrityksen varikolle. Tämän kaltaisten järjestelyjen toimivuuden 

kannalta on hyvin tärkeää, että yrityksellä on luotettavasti toimiva logistiikka. 
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2.6 Varastointi 

Varasto tarkoittaa yleisesti fyysistä tilaa, jossa voidaan säilyttää tuotteita sekä materiaa-

leja. Varasto kuuluu myös hallittavaan logistiseen kokonaisuuteen. Varastot voivat olla 

erikoistuneita vain tietynlaisiin tuotteisiin, kuten esimerkiksi kylmävarastot. Varastoimalla 

suojataan yritystä epävarmuudelta ja estetään tuotteiden loppuminen. Varastot voidaan 

jakaa erilaisiin ryhmiin joko käyttötarkoituksen tai säilytettävän materiaalin mukaan. Te-

ollisuudessa varastot voidaan eritellä esimerkiksi tarvike- ja työvälinevarastoksi sekä 

materiaalivarastoksi. (Hokkanen & Karhunen 2014, 128; Työ- ja elinkeinoministeriö 

2016.) 

Yrityksillä on nykyään käytössä vielä omat varastonsa, mutta uutena suuntana on varas-

toinnin ulkoistaminen. Ulkoistamalla yrityksen ei tarvitse kuin tilata tuotteensa, ja tällöin 

varastointipalvelua tarjoava toimija hoitaa tilauksen. Laskutus syntyy usein varastota-

pahtumien määrän mukaan. (Hokkanen & Karhunen 2014, 128; Työ- ja elinkeinominis-

teriö 2016.) 

Aktiivivarastoksi kutsutaan varastoa silloin, kun tavaroiden kuljetus on järjestetty niin, 

että myyjältä toimitettu tavaraerä on kooltaan suurempi kuin yrityksen välitön tarve. Täl-

löin tavaraa jää hetkeksi varastoon odottamaan myöhempää käyttöä. (Sakki 2003, 73–

74.) 

Osa varastoitavista tavaroista on menekiltään joko kausiluonteista tai menekkiä on lähes 

mahdotonta ennustaa etukäteen. Tämän takia tavaraa tilataan varastoon aiemmin tai 

välitöntä tarvetta enemmän. Tällaista varaston osaa kutsutaan passiivivarastoksi. Aktiivi- 

ja passiivivarastojen ero on havainnollistettu kuvassa 2. (Sakki 2003, 73–74.) 
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Kuva 2. Varastotyyppien erot (Sakki 2003 75). 

Varastossa olevasta tavarasta täytyy olla tarkka tieto niin määristä kuin tyypistäkin. Ta-

varaa vastaanotettaessa lähetykset tulee aina tarkistaa ja kirjata saapuvatavara varas-

tonhallintajärjestelmään. Varastohallintajärjestelmä on apuna varaston saldon ylläpi-

dossa. Järjestelmä pystyy kertomaan, missä mitäkin tavaraa varastossa on ja miten pal-

jon. Varastotyöntekijä, joka ottaa saapuvan tavaran vastaan, kirjaa tavarat järjestelmään 

joko tietokoneelle kirjoittamalla tai käyttämällä viivakoodinlukijaa. Viivakoodinlukijan 

avulla tieto tavaroista siirtyy automaattisesti hallintajärjestelmään. (Työ- ja elinkeinomi-

nisteriö 2016.) 

2.7 Varastointi verkonrakennuksessa 

Verkonrakennuksessa varastointi on pääosin passiivivarastointia. Kulutustavaraa, esi-

merkiksi suojakourua ja –putkea, tilataan varastoon, jotta niitä voidaan tarpeen tullen 
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noutaa. Ennen kaapeliojan kaivamista on vaikeaa ennustaa tarkkoja määriä suojakouru-

jen ja -putkien tarpeesta. Tämän takia niitä on oltava koko ajan varastossa, jotta välty-

tään työmaan pysähdyksiltä. 

Verkonrakennuksessa varastoidaan myös kaapeleita, muuntajia sekä muuntamoja. 

Nämä tuotteet ovat aina projektikohtaisia, ja näille on äärimmäisen tärkeää, että ne toi-

mitetaan varastosta juuri oikealle työmaalle. Mikäli kaapeli tuodaan väärälle työmaalle, 

saattaa se jäädä jostakin lyhyeksi ja sen jatkaminen on erittäin kallista. Kaapelijatkos 

saattaa jättää rakenteilla olevaan verkkoon myös riskikohdan. 

Lisäksi verkonrakennustyömailla käytetään varastokontteja, joiden ylläpito kuuluu tava-

ran toimittajalle. Kontissa varastoidaan työkaluja, työvaatteita sekä muuta pientavaraa. 

Varaston ylläpito toimii varastossa olevan viivakoodinlukijan kautta. Käyttöönotettavat 

tavarat kuitataan lukijalla, ja lukija rekisteröi menekin järjestelmään, josta toimittaja pys-

tyy seuraamaan ja valmistautumaan mahdollisiin tavaran lisätoimituksiin työmaalle. 
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3 EMPIIRISET TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tilaajan pyynnöstä logistiikanhallintajärjestelmistä haetaan tietoa haastattelemalla asi-

antuntijoita. Asiantuntijoita haastattelemalla saadaan uusin tieto nykypäivän järjestel-

mistä. Logistiikkahallintajärjestelmistä löytyy luotettavaa kirjallista tietoa melko vähän, 

joten haastattelut ovat tarpeen. Itse järjestelmistä on tietoa niiden toimittajien internetsi-

vuilla, mutta suurimmaksi osaksi ne ovat pelkästään oman tuotteen mainostamista. 

Haastattelemalla saadaan selvitettyä myös käyttökokemuksia ja mahdollisia parannetta-

via asioita. Tässä työssä haastateltavina yrityksinä on käytetty DB Schenker Oy:tä, Tu-

run Seudun Kuntatekniikka Kuntec Oy:tä ja NCC Roads Oy:tä. 

3.1 Asiantuntijoiden haastattelut 

Tässä osiossa selvennetään asiantuntijoiden haastattelussa käytettyä menetelmää sekä 

käsiteltäviä aiheita. Haastattelu suoritettiin puolistrukturoidusti, eli haastattelijalla oli etu-

käteen tehty lomake esille tuotavista asioista sekä niiden järjestyksestä. Lomakkeessa 

oli otsikkotasolla 10 aihealuetta, joista haastattelussa keskusteltiin. 

Kaikki kolme haastattelua etenivät enemmän keskusteluiksi kuin haastatteluiksi, sisäl-

täen kuitenkin lomakkeessa olevat aiheet. Haastattelun edetessä kirjattiin koko ajan tie-

toa pääasiassa muistisanoin. Välittömästi haastattelun jälkeen kirjattiin saatu tieto odot-

tamaan tutkimuksen edetessä tulevaa varsinaista purkua. 

Jokainen haastattelu aloitettiin keskustelemalla yleisesti järjestelmästä sekä sen toimit-

tajasta ja soveltuvuudesta juuri siihen alaan, mitä haastateltava edusti. Haastateltavat 

olivat järjestelmän varsinaisia käyttäjiä, joten käyttökokemuksista saatiin myös mielipi-

teitä. Muiden käyttäjien (esimerkiksi ajoneuvojen kuljettajien) palautteet tulevat juuri 

haastateltavalle, joten niitäkin pystyttiin käymään läpi. Palautteista saatiin selville, kuinka 

työlästä laitteistoa on käyttää kuljettajan näkökulmasta.  

Haastatteluissa käsiteltiin järjestelmän toimivuutta sekä sen ominaisuuksia vielä tarkem-

min. Tämän työn tilaajaa kiinnostivat järjestelmän laitteiston vaatimukset sekä järjestel-

män käyttö työajanseurannassa ja ajojen jakaminen tietynlaisen tunnuksen mukaan. Li-

säksi tiedusteltiin, minkälainen laite kuljettajalle olisi hankittava ja olisiko laitteen käyttö-

järjestelmällä merkitystä. 



16 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salopää 

Laitteistosta haluttiin tietää myös, miten se toimii yrityksissä, joissa on monta toimipis-

tettä. Oli myös selvitettävä, oliko näissä yrityksissä jokaisella toimipisteellä oma järjes-

telmänsä vai ohjattiinko kaikkia samasta toimipaikasta, ja oliko mahdollista ylikuormittaa 

jotakin tietynlaista ajoneuvoa yli tämän toimintakapasiteetin. Ajoneuvon ylikuormittami-

nen saattaa olla mahdollista niissä yrityksissä, joissa on jokin erikoisajoneuvo. Erikois-

ajoneuvoja saattaa olla vain yksi kappale, ja sitä voidaan tarvita samanaikaisesti mo-

nessa eri paikassa. 

Lopuksi selvitettiin vielä järjestelmän käyttökustannuksia, mahdollista huoltoa ja päivitys-

ten asentamista. Käyttökustannuksia voi olla joko kuukausittainen laskutus, tai vaihtoeh-

toisesti yritys on lunastanut ohjelman kokonaan omaan käyttöönsä. Huolto ja laitteiston 

päivittäminen saattavat tuottaa ongelmia osassa laitteistoista. Tärkeää on tietää, pys-

tyykö laitteiston päivittämään kentältä vai onko se aina lähetettävä huoltoon. On myös 

tiedettävä, miten huolto toimii, jos sen huoltoon joutuu lähettämään. 

3.2 Empiiristen tutkimusten tulokset 

Tässä osiossa käydään läpi haastattelujen tulokset. Haastateltavina olivat kolme eria-

laista yritystä, joilla jokaisella on omanlaisensa logistiikkajärjestelmä. Yrityssalaisuuksien 

vuoksi järjestelmistä saatu tieto on vain pintaraapaisu järjestelmien kokonaiskuvasta. 

Pääasiat ja toimintatavat saatiin tästä huolimatta esille. 

3.2.1 DB Schenker Oy 

DB Schenker Oy on kuljetusalaan erikoistunut yritys. DB Schenker Oy toteuttaa kulje-

tuksia niin maalla, merellä kuin ilmassakin, ja se on yksi johtavista kuljetusliikkeistä Suo-

messa. 

DB Schenker Oy:llä on logistiikkajärjestelmälle oma kehitysosastonsa, joka on kehittänyt 

oman logistiikkajärjestelmän. Tätä järjestelmää kehitetään jatkuvasti. Järjestelmästä 

haastateltiin 9.2.2016 järjestelmäpäällikkö Juha Uusitorppaa. 

DB Schenker Oy:n järjestelmässä jokaisella kuljettajalla on laite, johon kirjaudutaan työ-

päivän alussa. Laite on joko Android-pohjainen matkapuhelin tai Windows -mobiilin Ik-

now-pääte. Kirjauduttuaan laitteeseen ajojärjestelijät näkevät kuljettajan tiedot, kuten 

käytössä olevan ajoneuvon sekä kuljettajan korttiluokat. Saaduilla tiedoilla ajojärjestelijä 
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rakentaa kuljetukset sekä kuljetusreitit. Ajojärjestelijällä on järjestelmän tietokannassa 

kalustokortit, joissa on tiedot kaikista olemassa olevista kuljetusvälineistä ja kuljettajista. 

Näiden korttien avulla ajojärjestelijä pystyy rakentamaan ja suunnittelemaan kuljetuksia 

etukäteen. 

DB Schenker Oy:n kuljetukset jaetaan postinumeron mukaan. Järjestelmä ohjaa tilauk-

sen automaattisesti oikean postinumeron piiriin. Postinumeron on oltava oikein tilausta 

tehdessä. Mikäli tilauksessa on väärä postinumero ja kuljetus ehditään toimittaa väärään 

paikkaan, maksaa kuljetuksen tilaaja ylimääräisen ajon. 

Järjestelmässä on paikannuslaitteisto sekä kommunikointimahdollisuus ajojärjestelijän 

ja kuljettajan välillä. Näiden avulla pystytään vaivattomasti esimerkiksi muuttamaan ajo-

reittiä. Järjestelmä toimii kaiken muun ohessa myös kuljettajan palkanmaksun pohjana. 

DB Schenker Oy:llä kuljettaja ei saa ajoja, jos hän ei käytä kyseistä järjestelmää. 

Lähetykset tunnistetaan niiden kyljessä olevista viivakoodeista. Viivakoodeja luetaan 

joko matkapuhelimen kameralla tai Iknow-laitteen lukijalla. Luettuaan viivakoodin kuljet-

taja kuittaa lähetyksen vastaanotetuksi tai luovutetuksi. Tämä tieto rekisteröityy ajojär-

jestelijän järjestelmään. 

DB Schenker Oy:n järjestelmässä voidaan jakaa kuljetuksia erilaisiin litteroihin, esimer-

kiksi pakasteet ja elintarvikkeet. Tällaisten erikoiskuljetusten tapauksessa on keskustel-

tava yrityksen varaston kanssa erikseen. Varaston hoidolla on yrityksessä oma järjestel-

mänsä. 

Järjestelmän päätteiden päivitys toteutuu eri tavalla erimerkkisissä laitteissa. Android-

pääte pystyy päivittämään itsensä automaattisesti, kun taas Iknow-pääte on käytävä päi-

vittämässä järjestelmän kehityskeskuksessa. DB Schenker Oy:n järjestelmässä on kaik-

kien näiden ominaisuuksien lisäksi ylikuormituksen esto, eli ajojärjestelijä ei voi asettaa 

yhdelle kuljettajalle enempää ajoja kuin hän ehtisi päivän aikana suorittamaan. 

Ohessa on kuva DB Schenker Oy:n logistiikkatoiminnan vaiheista. Valtaosa tulevista ti-

lauksista vastaanotetaan sähköisesti, ja sähköiseen malliin ollaan siirtymässä kokonaan 

ajan saatossa. 
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Kuva 3. DB Schenker Oy:n logistiikkatoiminnan vaiheet. 

DB Schenker Oy:n haastattelussa suositeltiin ottamaan yhteyttä Identoi Oy:n Sakari 

Vaaraan. Identoi Oy on valmistanut DB Schenker Oy:lle Iknow-lukupäätteet. Lisäksi 

Identoi Oy on toimittanut logistiikkahallintajärjestelmänsä esimerkiksi Empower Oy:lle 

sekä Läänin Kuljetus Oy:lle. Tämän työn luottamuksellisessa osiossa kerrotaan yhtey-

denotosta Vaaraan ja tutustumisesta Identoi Oy:n palveluihin. 

3.2.2 Turun Seudun Kuntatekniikka Kuntec Oy 

Turun Seudun Kuntatekniikka Kuntec Oy, on Turun alueella toimiva infra-alan palvelu-

yritys. Kuntec Oy:n toimialaan kuuluvat maa- ja vesirakennustyöt, viherrakennustyöt, 

metsänhoitotyöt, liikunta- ja leikkipaikkarakentaminen sekä näihin liittyvät kuljetus-, ra-

kennus- ja ylläpitotöiden suorittaminen, suunnittelu ja konsultointi. 

Kuntec Oy:llä on käytössä omakehitteinen järjestelmä, jota kehitetään parhaillaan lisää. 

Järjestelmä on ominaisuuksiltaan vielä kehitysvaiheessa. Kuntec Oy:n järjestelmän toi-

minnan perusteena on ollut ajoneuvojen käyttöasteen seuranta. Käyttöasteen mukaan 

pystytään näkemään, mitkä ajoneuvot ovat tarpeellisia ja kannattavia säilyttää reservissä 

ja mitkä ajoneuvot sekä niiden tekemät työt on taloudellisempaa teettää urakoitsijalla. 

Järjestelmästä haastateltiin 11.2.2016 tuotantojohtaja Mikko Kunttua. 

Järjestelmässä on jokaisesta yrityksen ajoneuvosta kalustokortti, joka sisältää ajoneu-

von oleelliset tekniset tiedot. Kalustekortissa on kalenteri, jonne työnjohtaja voi tehdä 

varauksia ajoneuvon käytölle. Lisäksi kalustekorttiin piirtyy diagrammi kuvaamaan ajo-

neuvon todellista käyttöä. Pelkkä varaus ei piirry käyttöaste-diagrammiin. 
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Jokaisella kuljettajalla on oma Android-pohjainen tabletti, johon kirjaudutaan työpäivän 

alkaessa. Kirjauduttuaan kuljettaja valitsee, millä ajoneuvolla hän lähtee liikkeelle ja mikä 

on tehtävä työsuorite. Tämän perusteella ajot voidaan litteroida oikeaan paikkaan. 

Järjestelmää käyttävät kuljettajien lisäksi pääasiassa työnjohtajat. Työnjohtajat voivat 

varata kalustoa ja kommunikoida viestein kuljettajien kanssa sekä seurata, missä kalusto 

liikkuu milloinkin. 

Kuntec Oy:n laitteiston on tarkoitus tulevaisuudessa toimia kuljettajan tuntilistana. Ta-

voitteena on myös saada ohjelmisto seuraamaan ajoneuvon liikkeitä karttapohjaan piir-

tyvällä reitillä. Tätä voidaan käyttää perusteluna tehdyille tai tekemättä jääneille töille, 

kuten esimerkiksi hiekoitustöille. Materiaaleista tai niiden kuljetuksista järjestelmä ei vas-

taa lainkaan, sillä Kuntec Oy:llä on vähän materiaalien kuljetusta. 

3.2.3 NCC Roads Oy 

NCC Roads Oy on Pohjoismaiden suurin asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. NCC 

Roads Oy:n toimintaan kuuluvat myös tienhoitopalvelut, kuten teiden rakentaminen, kun-

nostaminen ja ylläpito. Suomen lisäksi NCC Roads toimii Ruotsissa, Norjassa, Tans-

kassa ja Venäjällä. 

NCC Roads Oy:llä on yrityksen omakehitteinen ohjelmisto logistiikan seurantaan. NCC 

Roads Oy:lle ei päästy vierailulle, mutta puhelinhaastattelussa saatiin hieman kerättyä 

tietoa heidän käyttämästään järjestelmästä. Puhelinhaastattelussa oli 4.2.2016 toimitus-

johtaja Petri Järvensivu. 

NCC Roads Oy:llä halutaan seurata hyvin tarkkaan, missä mikäkin ajoneuvo tai perä-

vaunu liikkuu. Yritys tekee pääasiassa liikkuvaa työtä, joten laitteiden paikannuksen on 

oltava kunnossa, jottei kalustoa unohdu teiden varsille. 

Jokaisessa ajoneuvossa, asfalttikoneessa, jyrässä ja kärryssä on asennettuna GPS-sig-

naalilla toimiva lähetin. Lähetin paikannetaan yrityksen järjestelmän avulla, ja näin saa-

daan tieto laitteiden olinpaikoista. Paikannus on NCC Roads Oy:lle hyvin tärkeää työ-

maiden suunnittelussa. Paikantimien perusteella pystytään suunnittelemaan, mikä työ-

ryhmä on omalla kalustollaan soveltuvin millekin työmaalle. 
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3.3 Järjestelmien vertailu 

Tässä osiossa vertaillaan haastateltujen yritysten järjestelmiä. Yritysten salaisiksi luoki-

telluista asioista, kuten esimerkiksi järjestelmien tarkoista kustannuksista, ei ole vertai-

lulle vaadittavia tietoja. Vertailu jääkin melko lailla yleisen toiminnan tasolle. 

Kaikki kolme haastateltua yritystä olivat kehittäneet kokonaan oman logistiikkahallinta-

järjestelmän. Perusteluina oman järjestelmän luomiseen olivat yrityksen suuren koon li-

säksi kustannukset. Mikäli kommunikointi sekä kehitystarpeet järjestelmän toimittajan ja 

tilaajayrityksen välillä toimivat, maksaa omakehitteinenkin järjestelmä itsensä vuosien 

saatossa takaisin. 

Kuntec Oy:llä on järjestelmänkehitykseen erilaiset lähtökohdat kuin kahdella muulla yri-

tyksellä. NCC Roads Oy:n sekä DB Schenker Oy:n perimmäiset tarkoitukset järjestel-

mälle olivat kaluston tai lähetysten seuranta. Kuntec Oy:n päämääränä taas on ajoneu-

vojen käyttöasteen valvonta ja sitä kautta ajoneuvon tarpeellisuuden arviointi yrityk-

sessä. Kuntec Oy:n järjestelmän kehitys oli vasta alkutaipaleella, mutta tulevaisuuden 

päämäärä oli suurin piirtein sama kuin kahdella muulla yrityksellä. 

NCC Roads Oy:llä ei ollut DB Schenker Oy:n sekä Kuntec Oy:n tavoin ajoneuvo- tai 

kuljettajakohtaista mobiililaitetta (tablettia tai matkapuhelinta), vaan kalustoon oli kiinni-

tetty seurantalaite. NCC Roads Oy:llä saattoi toki olla erikseen henkilöstönseurantajär-

jestelmä, mutta tästä ei tätä työtä tehdessä saatu tietoja. Henkilökohtaisten laitteiden 

avulla saadaan paljon enemmän erilaisia ominaisuuksia järjestelmään, muun muassa 

kommunikointia sekä työajanseurantaa. 

Kaikkien haastateltujen yritysten laitteistot olivat Android-käyttöjärjestelmäpohjaisia. Jär-

jestelmän ohjelmistot ovat todella helppokäyttöisiä sekä laitteelle kevyitä, jolloin esim. 

Android-tabletti tai -matkapuhelin jaksaa niitä pyörittää. 

Tavoitteena kaikilla haastatelluista yrityksistä oli saada järjestelmä toimimaan kaiken 

muun lisäksi myös työntekijän työnajanseurantalaitteena. Tämän tarkoitus on keventää 

esimiesten sekä tilitoimistojen työtaakkaa. Tätä työtä tehdessä tiedusteltiin työntekijöi-

den suhtautumista seurantalaitteisiin, mikä osoittautui yllättävänkin positiiviseksi. Kai-

kissa yrityksissä käytetään laitteita päivittäin. Tosin esimerkiksi DB Schenker Oy:ssä ei 

kuljettaja voi olla käyttämättä laitetta, sillä muuten hän ei pysty vastaanottamaan ainut-

takaan ajoa. 
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DB Schenker Oy:llä, Kuntec Oy:llä sekä NCC Roads Oy:llä ei sisältynyt yhdelläkään lo-

gistiikkatoimintamalliin varaston ylläpitoa. Varastoinnille ja sen ylläpidolle olivat joko 

omat järjestelmänsä tai sitten ei ollut järjestelmää ollenkaan. DB Schenker Oy:n varas-

tointi on niin suuriluokkaista, että sitä pyörittää aivan omat tahonsa. Kuntec Oy:llä sekä 

NCC Roads Oy:llä ei sen sijaan ole varastointia niin paljoa, että yritys tarvitsisi tällä het-

kellä siihen järjestelmää. 
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4 TLT-CONNECTION OY:N 

LOGISTIIKKATOIMINTAMALLI 

Neljäs luku on jätetty tilaajan pyynnöstä julkaisematta. 



23 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville Salopää 

5 TUTKIMUSONGELMAT, AINEISTO JA MENETELMÄT 

Opinnäytetyön tässä osassa kerrotaan toteutusta varten valituista tutkimusongelmista 

sekä aineistosta ja menetelmistä, joita käyttäen opinnäytetyö toteutettiin. 

5.1 Tutkimusongelmat 

Erilaisilla yrityksillä on paljon eroja käyttämissään logistiikkamalleissa. Isoilla organisaa-

tiolla logistiikan hallintaan on nimitetty omat työryhmänsä, kun taas pienemmillä yrityk-

sillä logistiikan hallinnasta vastaavat yksittäiset henkilöt muiden työtehtäviensä ohella. 

Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia ja selvittää sekä etsiä mahdollisia ratkaisuja tutkimus-

ongelmiin. Tutkimusongelmat ohjaavat opinnäytetyötä koko prosessin ajan. Ongelmiin 

ratkaisua etsiessä muodostuu opinnäytetyölle selkeä runko. 

Tutkimusongelmat olivat seuraavanlaisia: 

- Pystyykö jokin toimittaja tarjoamaan TLT-Connection Oy:lle valmiin logistiikkatoi-

mintamallin? 

- Mikäli valmista mallia ei ole, millainen olisi kasvavalle yritykselle sopiva? 

5.2 Aineisto 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin kartoittamalla TLT-Connection Oy:n nykyistä logis-

tiikkatoimintamallia. Kartoituksessa selvitettiin, miten yrityksessä logistiikkaa on hallittu 

tähän asti ja miten se on toiminut. Lisäksi pohdittiin ja listattiin jo ennestään esiin tulleita 

ongelmakohtia. 

Opinnäyteyön alkuvaiheissa tutustuttiin yleisesti logistiikasta sekä rakentamisen logistii-

kasta kertovaan kirjallisuuteen. Logistiikasta oli myös saatavilla jonkin verran luotettavia 

sähköisiä lähteitä, joita käytettiin tiedonkeruussa hyödyksi. Rakentamisen logistiikassa 

keskityttiin pääosin maarakentamiseen ja pyrittiin löytämään verkonrakentamisesta ker-

tovaa tietoutta. Verkonrakentamisesta ei löydy oppikirjatietoa, mutta tämän työn ohjaaja 
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Toni Närvä on toiminut useita vuosia verkonrakennuksen alalla, joten hänen kokemus-

taan käytettiin hyväksi opinnäytetyössä. Lisäksi tämän työn tekijä työskentelee verkon-

rakennusalalla. 

Työssä on hankittu nykypäiväistä tietoa yritysten logistiikasta haastattelemalla alan asi-

antuntijoita. Haastattelemalla saadaan uusinta tietoutta sekä kokemuksia logistiikan oh-

jauksesta ja niiden järjestelmistä. Haastatteluiden tarkoitus on saada erilaisilta sekä eria-

laisilta yrityksiltä tietoa logistiikan hallinnasta. Haastattelujen annilla voidaan vertailla jär-

jestelmien toimittajia sekä järjestelmiä ominaisuuksiltaan ja soveltuvuudeltaan työn tilaa-

jan käyttöön. 

5.3 Menetelmät 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin projektimaisesti kehittämistyönä eli toiminnallisena opin-

näytetyönä. Työn tarkoitus oli kehittää TLT-Connection Oy:n logistiikan hallintaa sekä 

varastosaldon ylläpitoa, sillä yritys on kasvuvaiheessa ja lähes kaikelle toiminnalle on 

kehitettävä yhteinen toimintamalli. Opinnäytetyössä oli lisäksi tutkimuksellinen osuus, 

joka muodostui asiantuntijoiden haastatteluista. Tämä työ koostuu eri vaiheista, jotka 

eriteltiin kahteen pääosaan. 

Ensimmäinen osuus opinnäytetyöstä on yleinen osuus, jossa pyritään tuomaan perus-

käsitys kehitteillä olevasta toimintamallista. Tämän osuuden toteuttamiseksi tutustuttiin 

olemassa olevaan aineistoon niin yleisellä tasolla kuin rakentamisenkin tasolla. Yleinen 

osuus on osa rakennusinsinööriopintoja Turun ammattikorkeakoulussa. 

Toinen osuus on TLT-Connection Oy:lle kehitettävän logistiikan toimintamallin suunnit-

telu sekä toimintamallin toteutus. Toiseen osuuteen kuuluvat dokumentit (neljäs luku) 

tulevat jäämään salaisiksi, joten niitä ei julkaista yleisen osuuden yhteydessä. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön laadinnan aikana havaittiin, että kokonaan uuden toimintamallin 

kehittäminen kasvavalle yritykselle on melko työlästä ja aikaa vievää. Suurena apuna 

olivat hyvät alkuvalmistelut sekä suunnittelut. Ennen työn aloittamista laadittiin tarkka 

projektisuunnitelma, jonka mukaan työssä edettiin vaihe vaiheelta. Projektisuunnitel-

massa oli alustava sisällysluettelo, jota muokattiin työn edetessä. 

Opinnäytetyötä suunnitellessa päätettiin, miten työ toteutetaan. Työ aloitettiin yleisen 

osuuden tekemisellä. Kun yleisessä osuudessa päästiin asiantuntijoiden haastatteluihin, 

aloitettiin myös työn salaiseksi jäävä osuus. Tämä toimintajärjestys osoittautui toimi-

vaksi, sillä aloittamalla yleisellä osuudella saatiin kattavasti pohjatietoutta, jonka avulla 

oli helppo valmistautua haastattelutilanteisiin. Haastatteluista taas saatiin tärkeää nyky-

päiväistä tietoutta, joka oli korvaamatonta salaisen osuuden työstämiseen. 

Yleistä osuutta tehdessä oli käytössä paljon erilaista kirjallisuutta logistiikasta sekä sen 

hallinnasta ja varastoinnista. Aluksi epäiltiin, onko kirjatietous ajankohtaista, sillä osa te-

oksista oli julkaistu jo 1990-luvun alkupuolella. Kirjallisuutta on toki myös 2010-luvulta, 

mutta joissakin aihealueissa on turvauduttava vanhemmasta päästä oleviin julkaisuihin. 

Kirjallisuutta läpi kahlatessa todettiin kuitenkin, etteivät vanhojen opusten käsittelemät 

asiat logistiikan tai varastoinnin perusperiaatteista ole muuttuneet vuosien saatossa. 

Huomioitavaa oli kuitenkin, ettei vuonna 2016 kannata ottaa kasvavalle yritykselle logis-

tiikan toimintamallia suoraan 1990-luvulta. Nykypäivän teknologia on niin paljon kehitty-

nyt viimeisen 20 vuoden aikana, että sen tuoma hyöty kannattaa ottaa käyttöön. 

Opinnäytetyön aihe on melko laaja, sillä ylipäätään yrityksen logistiikka käsitteenä kattaa 

monta aihealuetta ja yksityiskohtaa. Tämä tuottikin ongelmia toisen eli salaiseksi jäävän 

osuuden teossa. Työtä tehdessä esiin tuli aina vain uusia ajatuksia siitä, mitä logistiikan-

toimintamalli voisi vielä kaiken jo suunnitellun lisäksi pitää sisällään. Ajatuksien virra-

tessa jouduttiin tekemään selvät raamit asioille, mitkä tähän työhön lopulta kuuluvat ja 

mitkä eivät. Tästä työstä pois jäävät asiat, tai pikemminkin ominaisuudet toimintamallille, 

listattiin muistiin ja jätettiin odottamaan mahdollista tulevaa logistiikan toimintamallin jäl-

kikehitystä. 

Suuren haasteen opinnäytetyölle antoi tilaajan puolesta se, ettei heillä ollut ennestään 

yhteistä toimintamallia logistiikan osalta. Jokainen työnjohtaja ja muutkin projekteissa 
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mukana olevat henkilöt järjestivät logistiikan omilla työmaillaan omalla parhaaksi näke-

mällään toimintatavalla. Tällainenkin toimintamalli toimii pienemmissä yrityksissä, jos 

vain pystytään järjestämään riittävän usein henkilöstön kesken kokouksia, joissa asioita 

järjestellään yhdessä. Tämän työn tarkoituksena onkin helpottaa kaikkien arkea, niin 

työnjohtajien kuin ajoneuvon kuljettajienkin, sekä ohjata yrityksen logistiikkaa samalla 

kohti taloudellisempaa toimintaa. Tästä alkaa uusi prosessi, jossa tarkoituksena on, että 

jokainen yrityksen logistiikan kanssa edes jollakin tapaa työskentelevä perehtyy toimin-

tamalliin ja noudattaa sitä. 

Oli ilo olla mukana projektin läpiviemisessä. On varmasti hienoa seurata, miten tämä 

toimintamalli otetaan käyttöön, sillä itse tilaajayrityksessä työskentelevänä olen ollut 

käyttämässä myös vanhaa toimintamallia. Nyt pystyn siis konkreettisesti näkemään, 

kuinka helppoa tai haastavaa on saada uusi järjestelmä toimimaan kaikilla tahoilla. Mie-

lenkiintoa lisää merkittävästi oma panokseni toimintamalliin. 

Opinnäytetyön tekeminen on tekijälleen tietynlainen mittari opintojen päätteeksi. Työt 

ovat haastavia sekä melko laajoja. Niissä opiskelija joutuu todelliselle koetukselle opin-

tovuosiensa lopuksi. Opinnäytetyö on tutkimus, josta ei välttämättä opiskelija pysty yksin 

suoriutumaan, eikä se ole tarkoituskaan. Tässä työssä on ollut mukana monta eri tahoa, 

joiden avulla työ on saatu tehdyksi. Yksi tärkeimmistä tahoista on työntilaajayritys TLT-

Connection Oy, joka tarjosi opinnäytetyön aiheen. 
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Empiiristen tutkimusten haastattelulomake 

Ohessa haastattelulomake, joka toimi haastatteluiden runkona. 

 

  Haastattelulomake 

Yrityksen tiedot: 

Yrityksen nimi:__________________________________ 

Toimiala:_______________________________ 

Haastateltava:___________________________ 

 

Järjestelmä: 

- Millainen/ Kenen toimittama? 

 

 

 

 

- Alan vaatimukset järjestelmälle, kriittisimmät huomiot logistiikan toimivuuden 

kannalta. 

 

 

 

 

- Käyttökokemukset: Hallinnoija 
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- Käyttökokemukset: Kuljettajat (kuinka työläs käyttää, onko helppo oppia käyttä-

mään?) 

 

 

 

 

- Yhteensopivuus? (käyttöjärjestelmä, puhelin/tabletti, päivittäminen) 

 

 

 

 

- Ajojen järjestäminen tunnuksen mukaan/ datan käyttö muualla 

 

 

 

 

 

 

- Seuranta/ työaika 
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- Reagointi kapasiteettiin? 

 

 

 

 

- Onko jokaisella yksiköllä oma järjestelmä? Keskustelu keskenään 

 

 

 

 

- Käyttökustannukset? 

 


