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ABSTRACT 

 

The purpose of this Bachelor’s a development plan for Rakentajapalvelu 

Heino Oy. With approximately 35 employees, the company mainly oper-

ates in the Helsinki capital region. Its turnover for 2015 is estimated to be 

between 2 and 2,5 million euros. The aim of this thesis was to find out 

what kind of services our clients want, and what they are willing to pay for 

them. With the help of information obtained from a survey and a Canvas 

the operations of the company will be guided to focus on the right things. 

 

The thesis consists of a literature study, an interview and a survey. The lit-

erature study consists of several thesis and other publications on logistics 

and the lean model. The interview was conducted in order to create a joint 

procedure for SRV and Rakentajapalvelu Heino Oy. The survey was sent 

to 25 people, and of the 23 responses a matrix was drawn up serve as a ba-

sis for the development plan. The participants of the survey were foremen 

and supervisors in charge working for Rakentajapalvelu Heino Oy’s most 

significant business partners. A canvas describing the company was also 

included in the thesis. The canvas made us realize that the most valuable 

information for the development of the company can be found under the 

section Cash flow and Customer value. The development plan also includ-

ed a lean model which helps to improve the operations and the overall 

quality of the company. 

 

 

The thesis includes all the services that are currently offered to the clients. 

Security training didn’t get a development plan because at present the 

company lacks resources for a broader range of activity. Security training 

is not a core activity for the company but rather an internal support activi-

ty.  

 

The development plan draws an idea of the company’s current procedures 

and helps to see which factors need to be modified so that the company is 

able to make its operations to meet the wishes of the clients, and at the 

same time improve its profitability. 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tavoitteena on ollut selvittää, miten rakennuslogistiikka-

palvelulla, voidaan säästää kustannuksia ja toisaalta kehittää Rakentaja-

palvelu Heino oy:n palvelua. Tarkoituksena on selvittää kyselytutkimuk-

sen perusteella asiakkaiden toiveita ja muodostaa niiden perusteella uusittu 

konsepti. Rakentajapalvelu Heino Oy on rakennuslogistiikan parissa vuo-

desta 2006 ja Rakentajapalvelu Heino Oy on kehittänyt omaa internetpoh-

jaista logistiikan ohjausjärjestelmää vuodesta 2012. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää millaisia palvelukokonaisuuksia 

tilaajat toivovat ja miten yhtiön ATK- ohjelma palvelee tilaajan tarpeita. 

Toimeksiantajana on Rakentajapalvelu Heino Oy. Yritys toimii pääkau-

punki-seudulla. Opinnäytetyö toimii palvelukonseptin kehitystyönä, missä 

tarkoituksena parantaa Rakentajapalvelu Heino Oy:n tuotetta. Opinnäyte-

työn työpaikkaohjaajan toimii Reima Liikamaa SRV Rakennus Oy:stä. 

 

Tutkimusmenetelmänä on ollut omakohtainen osallistuva havainnointi. 

Toiminnan kehittämistä koskevat kysymykset on esitetty 25 henkilölle. 

Vastauksia on saatu 23 henkilöltä. Vastausten perusteella on laadittu luo-

kittelemalla yhteenveto Rakentajapalvelu Heino Oy:n kehittämistoimenpi-

teistä (luku 7) Kehittämisen viitekehyksinä ovat olleet Demingin kehittä-

misenkehä PDCA ja Lean- malli vähemmällä enemmän. 

 

Työssä esiintyviä keskeisiä käsitteitä 

 

- JIT, Just-in-time eli suomeksi JOA Juuri oikeaan aikaan, tarkoittaa si-

tä, että tuotteet tai palvelut toimitetaan juuri silloin kun sitä tarvitaan 

sinne missä sitä tarvitaan. Lisäksi kaikki tuotteet ja palvelut tehdään ti-

lauksesta. 

- Lean- toimintamalli, mikä on kehitetty Japanissa Toyotan tuotantope-

riaatteiden pohjalta. Lean tarkoittaa yksinkertaisuudessaan enemmän 

vähemmällä. 

2 RAKENTAJAPALVELU HEINO OY 

2.1 Yritys 

Rakentajapalvelu Heino Oy on vuonna 2005 perustettu rakennustyömaan 

logistiikkaan ja työmaapalveluihin erikoistunut yritys. Tällä hetkellä yritys 

työllistää 34 vakituista työntekijää ja lisäksi käytämme henkilöstövuok-

rausyrityksen henkilökuntaa 2-10 henkilöä viikoittain. Yrityksen virallinen 

toimiala on muu erittelemätön rakennustoiminta, mikä tarkoittaa kaikkea 

rakennustoimintaa, mitä ei ole erikseen määritelty. Rakentajapalvelu Hei-

no Oy:n kohdalla määritelmä tarkoittaa työmaapalveluiden tuottamista 

projektijohtotyömaille. Työkohteet ovat olleet lähinnä pääkaupunkiseudul-

la olleita projektinjohtourakoita. Yrityksen asiakkaat ovat suuria rakennus-

liikkeitä kuten SRV Rakennus Oy, NCC Rakennus Oy, YIT Rakennus Oy 

sekä Fira Oy. Suurimpia kohteita ovat olleet Stockmann kasvu projekti 
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Helsingissä 2009 - 2010, Messukeskuksen laajennustyö Helsingissä 2010 

2012, Kauppakeskus Karisma Lahdessa 2011, Plaza III Vantaalla 2010 – 

2013 ja Koivusaaren metroasema Helsingissä vuodesta 2014 eteenpäin. 

 

2.2 Palvelut 

Rakentajapalvelu Heino Oy tarjoaa logistiikkapalvelua, mikä sisältää ma-

teriaalitoimitusten ohjauksen ja valvonnan, varastoinnin hallinnan ja val-

vonnan sekä materiaalien vastaanoton, tarvittaessa välivarastoinnin ja toi-

mitukset JIT periaatteella, oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yrityksellä 

on oma ATK-pohjainen nosturi- ja logistiikka varausjärjestelmä. 

  

Työmaapalvelua mikä sisältää mm. työmaan avaamisen ja sulkemisen, lii-

kenteen ohjausta, palo/tulityövartiointia, valmiiden pintojen suojausta, pö-

lynhallintaa, ylläpitosiivousta, suojakaiteiden ja putoamissuojausten tekoa 

sekä työturvallisuustason ylläpitoa. Tilanteesta riippuen yritys toimii työ-

maalla 24/7 periaatteella. 

 

Rakentajapalvelu Heino Oy järjestää myös turvallisuuskoulutusta, mikä si-

sältää Tieturva-1, Työturvallisuus- ja Tulityökorttikoulutuksen. Lisäksi 

yrityksellä on oikeus toimia Trafin ammattipätevyyskoulutuksia tuottava-

na koulutuskeskuksena. 

2.3 Kalusto 

Rakentajapalvelu Heino Oy:llä on tällä hetkellä kolme pyöräkuormaajaa ja 

kaksi kurottajaa joista toinen on ympäripyörivää mallia. Koneiden nosto-

kyvyt ovat 3,5 tonnista 5,0 tonniin ja nostokorkeudet 3,5 metristä 22,0 

metriin. Lisäksi yrityksellä on erilaista siirtokalustoa sisätiloissa tapahtu-

vaan rakennusmateriaalien kuljettamiseen. Lisäksi Rakentajapalvelu Hei-

no Oy:llä on useita yhteistyökumppaneita, joiden kanssa nostotyö ja kulje-

tukset työmaalla saadaan hoidetuksi. Edellisten lisäksi toimimme pääto-

teuttajan torninosturin alamiehinä eli pääosin nostot tapahtuvat työmaalla 

Rakentajapalvelu Heino Oy:n kautta. 

2.4 Toimitilat 

Rakentajapalvelu Heino Oy:llä on käytössään Tuusulassa toimisto ja läm-

mintä varastotilaa, joiden yhteydessä ovat yrityksen koulutustilat. Tiloissa 

on paikat 30 henkilölle. Samoissa tiloissa on saunatilat henkilökunnan 

käyttöön. 
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3 LOGISTIIKKA JA TYÖMAAPALVELUT 

3.1 Logistiikan määritelmä 

Logistiikka on sujuvaa materiaalitoimitusten hallintaa. Yleisesti ajatellaan 

logistiikkaan kuuluvan vain materiaalin kuljetus ja varastointi. Todellisuu-

dessa logistiikka on suurempi kokonaisuus, johon kuuluu materiaali-, tie-

to-, ja pääomavirtojen suunnitelmallinen ohjaus ja hallinta läpi koko han-

kinta-toimitusprosessin. Tämän toiminnan tavoitteena on maksimoida 

toiminnan laatu ja kustannustehokkuus. (Sartjärvi 1992, 14) Toisin sanoen 

logistinen prosessi alkaa tilauksesta ja loppuu, kun valmis tuote on loppu-

asiakkaalla. 

 

Logistiikka ei määritelmän mukaan ole pelkkä yksittäinen toiminto. Se on 

sarja erillään suoritettavia työtehtäviä ja toimenpiteitä, kuten pakkaamista, 

lastaamista, kuljettamista, purkamista, varastointia, suunnittelua, viestin-

tää, valvomista ja niin edelleen. Tavallisesti näitä kaikkia kohdistuu tuot-

teeseen useita kertoja sen elinkaaren aikana. Siksi voidaan puhua logisti-

sesta prosessista. Se vie aikaa ja sen toteuttamiseen tarvitaan tilaa, resurs-

seja ja asiantuntemusta. Kun tavarahankinnat ja niihin liittyvä tulologis-

tiikka ja varastoiminen liitettiin yhteen, käytettiin kokonaisuudesta aikai-

semmin käsitettä materiaalihallinto (materials management). Nykyään se 

on usein korvautunut termillä supply management, hankintojen johtami-

nen.  (Sakki 2014,10) 

3.2 Logistiikka rakennustyömaalla käytännössä 

Mitä rakennustyömaan logistiikka käytännössä tarkoittaa? Se ei ole pel-

kästään tavaran vastaanottoa ja siirtoa asennuspaikoille. Rakennuslogis-

tiikkatöillä on paljon laajempi merkitys, sitä voi kutsua myös työmaapal-

veluiksi, eli logistiikkapalveluyritys on samalla työmaapalveluyritys. 

Työmaapalveluiden tarjoaminen logistiikkapalveluiden ohella on luonnol-

lista. Jotta voidaan tuottaa logistisia palveluita pitää tietyt työmaapalve-

luun liittyvät työt olla tehtynä ja päinvastoin. Esim. huonosti auratulla tiel-

lä on hankala ajaa autolla eli tavaran kuljettaminen tiloissa joissa ei ole 

raivattu kulkuväyliä on vaikeaa. Samoin roska-astioiden täyttäminen on 

hankalaa, ellei niitä joku ole välillä tyhjentänyt. Lisäksi työturvallisuuteen 

liittyvät työt kuuluvat olennaisesti palvelumalliin, kuten edellä mainitsin 

auraamisesta, niin auton ajo joen yli on helpompaa, kun paikalle on tehty 

silta ja sillalla pysyy paremmin, kun siinä on kaiteet. Rakennustyömaan 

logistiikalla pyritään karsimaan materiaalitoimitusketjuista vaiheita, jotka 

lisäävät vain töitä, eli turhaa välivarastointia ja pyritään toimitusketjun 

varmistamiseen siten, ettei toimitusketju katkea. Samalla kun viedään uut-

ta tavaraa työmaan sisään, niin samalla pitää tuoda tavaraa myös ulos. 

Ajatuksena vie mennessäsi ja tuo tullessasi (Hesiodos n. 700eaa., 38; Lie-

des 2009, 16.) 
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3.3 Logistiikan hyödyt 

Logistiikan tavoitteena on poistaa turhat häiriöt ja siirrot työmaalta pois, 

jotta päästään keskittymään itse rakentamiseen. Toimivalla logistiikan hal-

linnalla vaikutetaan työmaan yhteistoimintaan, työturvallisuuteen, siistey-

teen, kustannuksiin, tuottavuuteen ja aikatauluun.  

 

Kun työmaalla kaikki noudattavat logistiikka suunnitelmaa ja ilmoittavat 

saapuvista sekä lähtevistä kuormista etukäteen, niin työmaalla on helpom-

pi reagoida tarvittaviin resursseihin. Hyvin hoidetun työmaalogistiikan 

tuomat edut tulevat esiin taloudellisina vaikutuksina, kun henkilökunta ja 

kalusto sekä tavarat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eli JIT. Logis-

tiikka palveluyrityksen tärkeimpiä tehtäviä projektinjohtotyömaalla on 

toimia pääurakoitsijan ja työmaalla toimivien aliurakoitsijoiden välillä 

niissä kohteissa, joissa pääurakoitsijalla ei itsellä ole henkilökuntaa työ-

maapalveluiden ja logistiikan hoitamiseen. Jos logistiikka palveluyritystä 

käytetään oikein, niin materiaalitoimituksissa jää pois ylimääräisiä väliva-

rastointeja ja siirtoja, mitkä aiheuttavat kuluja sekä mahdollisuuden mate-

riaalien rikkoontumiseen.  

 

Miten näihin logistiikan hyötyihin päästään? 

Työmaalla kaikilla pitää olla logistiikka-ajattelua, kukaan ei voi kuvitella 

olevansa muiden yläpuolella asemastaan johtuen, vaan kaikkien on nouda-

tettava yhteisiä pelisääntöjä, ns. välistä vetäjiä ei voida sallia. Sartjärvi to-

teaa, että logistiikka ei ole erillinen toiminto. Se on toimintojen suunnitte-

lumalli, toiminnan kehikko sekä ennen kaikkea ajatustapa. (Sartjärvi, 

1992, 14.). 

 

Haasteellista työmailla on vanhojen toimintatapojen muuttaminen, miten 

saada tilaajan edustajat hyväksymään sen, että uudella teknologialla voi-

daan töiden suunnittelua helpottaa. Lisähaastetta aiheuttaa myös rakennus-

työmaan muuttuva kokonaisuus. On aivan eri asia toimia kohteessa, missä 

on ensimmäiset lapionpistot tehty, kuin kohteessa missä uusi loppukäyttä-

jä on muuttamassa sisään. 

 

Sakki toteaa kirjassaan, että tilaus–toimitusketjun todetaan olevan käytän-

nön seuraus toimintamallista, jossa yritykset pyrkivät keskittymään omaan 

erityisosaamiseensa. Keskenään toimivilla yrityksillä ei kuitenkaan tarvit-

se olla yhteisesti suunniteltua päämäärää. Yritykset keskittyvät entistä 

enemmän ydinosaamiseensa. Mikään yritys ei voi hallita kovinkaan mon-

taa tuote- tai palvelualuetta; liiketoimintaan tarvitaan yhteistyötä muiden 

yritysten kanssa. Maapalloistumisen johdosta yrityksillä on lisääntyvä tar-

ve hallita saapuvat ja lähtevät tavara- ja tietovirrat paremmin. (Sakki, 

2014, 7.) 

 

Logistiikan ulkoistamisella tarkoitetaan arvoketjussa tapahtuvan kuljetta-

misen, tavarankäsittelyn, varastoinnin ja niitä ohjaavan tietojenkäsittelyn 

siirtämistä näiden palvelujen tuottamiseen erikoistuneiden yritysten hoi-

dettavaksi.( Sakki, 2014, 10.) 
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3.4 Asiakasnäkökulma 

Asiakkaan kannalta kilpailukykyyn vaikuttavat merkittävästi toiminnan 

kustannukset, aika, laatu ja täsmällisyys. Keskeisenä ajatuksena pyritään 

karsimaan turhia kustannuksia kaikissa työvaiheissa. Miksi juuri logistiik-

kapalveluyritys pystyy auttamaan kustannusten säästössä? Jos sama yritys 

tuottaa työmaalla palveluita siivouksen, raivauksen, työturvallisuuden ja 

logistiikan saralla, niin työnjohtokustannuksia ei tarvitse kustantaa monel-

le eri urakoitsijalle ja logistiikkaurakoitsija tietää itse kuinka tärkeitä kul-

kuväylät ovat materiaalien siirroissa. Lisäetua saavutetaan myös silloin, 

jos jokin osa-alue ei ole toiminut, tällöin asiakkaalla on vain yksi osoite, 

mihin antaa palautetta, eli logistiikan toimiminen vaatii myös muiden 

työmaapalveluiden saumatonta yhteistyötä. Kuten Sakki kirjassaan (2014, 

7.) esitti, niin mikään yritys ei voi hallita kaikkea, vaan on järkevää pilk-

koa tehtävät osiin ja antaa tehtävät niille, joiden erikoisalaa kukin tehtävä 

on. 

3.5 Logistiikan kustannukset 

Mitä enemmän yritykset erikoistuvat ja keskittyvät omaan ydinosaami-

seensa, sitä enemmän ne tarvitsevat raaka-aineita, tarvikkeita, komponent-

teja ja palveluita muilta yrityksiltä. Tämä kaikki on korostanut logististen 

toimenpiteiden merkitystä.( Sakki, 2014, 11.) 

 

Logistiikka-alalla työvoimakustannukset ovat yleensä työehtosopimuksista 

johtuen edullisemmat kuin, mitä ne ovat esim. LVI- ja sähköalan urakoit-

sijoilla. Ajan säästöä tulee siitä, kun logistiikkaurakoitsijalla on tarvittavat 

siirtovälineet valmiina työmaalla ja urakoitsija tuntee työmaan. Laatu 

muodostuu siitä, että tavara voidaan kuljettaa sovittuna ajankohtana sovit-

tuun paikkaan ehjänä, kun koko työmaapalvelu ketju on hoitanut tehtävän-

sä ja tehtävään käytetty sopivia työvälineitä. Tosin talotekniikka urakoitsi-

jaa kiinnostaa enemmän päätoteuttajan tarjoamasta palvelusta kuin palve-

lusta, jonka joutuvat itse kustantamaan. 

3.6 Työmaapalvelut 

Työmaapalvelut sisältää muiden urakoitsijoiden siivous- ja työturvalli-

suusvelvoitteiden valvonnan ja raportoinnin. Virheet ja puutteet dokumen-

toidaan (valokuvataan) ja kohdistetaan pohjakuviin viikoittain. Tarvittaes-

sa siivous- ja raivaustyöt tehdään toisten urakoitsijoiden puolesta. Niistä 

aiheutuneet kustannukset osoitetaan laiminlyönnin tai palvelun tilanneelle 

tehneelle osapuolelle. Logistiikkapalveluista laskutetaan urakoitsijoita so-

pimuksen mukaan 

 

Olennaisena osana työmaapalveluihin kuuluu myös työmaan avaamisen ja 

sulkemisen hoitaminen, liikenteen ohjaus työmaalla, työmaalla tarvittavan 

palo- ja tulityövartioinnin hoitamista, valmiiden pintojen suojausta, pölyn-

hallintaa, ylläpitosiivousta, suojakaiteiden ja putoamissuojausten tekoa se-

kä työturvallisuustason ylläpitoa 
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4 TYÖTURVALLISUUS 

4.1 Riskien arviointi 

Työn, työympäristön ja työolojen riskien arvioinnilla tarkoitetaan seuraa-

via asioita:  

- työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen eli vaaratekijöiden tunnistamis-

ta 

- vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä  

- riskien merkittävyyden arviointi toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai 

pienentämiseksi siedettävälle tasolle. 

Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä työn tur-

vallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinko-

kustannusten minimoimiseksi. (Työturvallisuuskeskus, n.d.)   

 

Rakentajapalvelu Heino Oy:n henkilökuntaa on käynyt työsuojelukursseja 

ja yrityksellä on omaa koulutusta tieturvallisuuteen, työturvallisuuteen ja 

tulityöturvallisuuteen. Tämän lisäksi henkilökunnalle on järjestetty koulu-

tuksia eri työtehtäviin liittyen. Jokainen uusi työntekijä käy yrityksen si-

säisen perehdytyksen läpi. Tilaisuudessa jaetaan uudelle työntekijälle pe-

rehdytysopas, missä tärkeitä yhteistietoja kuten työterveyshuollosta, tapa-

turmavakuutuksesta, työsuojeluvaltuutetusta ym. Oppaassa on myös mai-

nittu yrityksen työturvallisuus politiikasta ja välinehuollosta eli miten Ra-

kentajapalvelu Heino Oy:ssä toimitaan.  

4.2 Tapaturmien ehkäisy 

Rakentajapalvelu Heino Oy on alkanut kouluttamaan henkilökuntaansa li-

säksi mm. nostotöihin, jotta vaaralliseksi luokitellun työn voi suorittaa 

turvallisemmin. Läheltä piti ilmoituksista ja poikkeamailmoituksista käy-

dään keskusteluja työnjohdon ja henkilökunnan kanssa, miten vastaavat 

tapahtumat voidaan estää ja miten työoloja voitaisiin parantaa teknisillä 

apuvälineillä ja asennemuutoksilla lisäksi asiasta informoidaan luonnolli-

sesti myös tilaajaa. Henkilökunnalle on järjestetty kursseja työsuojelusta. 

Yrityksen henkilökunnan kanssa tullaan käymään keskusteluja, miten työt 

voidaan suorittaa turvallisemmin ja laadukkaammin sekä havaittuihin 

puutteisiin tullaan puuttumaan entistä tehokkaammin. 

4.3 Työvälineet 

Rakentajapalvelu Heino Oy:n kaikki työvälineet ovat CE-merkittyjä ja pu-

toamissuojavälineet sekä nostoapuvälineet ovat tarkastettuja. Yritykselle 

tulee oma nostoapuväline ja putoamissuojavälineiden tarkastaja. Koneet 

pidetään kunnossa ja ne huolletaan säännöllisesti. Työvälineet valitaan 

kuhunkin työhön sopivaksi. Jokaisella työntekijällä on asianmukaiset hen-

kilökohtaiset suojavarusteet.  
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4.4 Turvallisuuskoulutus 

Rakentajapalvelu Heino Oy järjestää kuten aiemmin tuli mainittua myös 

turvallisuuskoulutusta, mikä sisältää Tieturva-1, Työturvallisuus- ja Tuli-

työkorttikoulutuksen. Lisäksi koulutamme Trafi:n ammattipätevyyskoulu-

tuksia. Omalle henkilökunnalleen Rakentajapalvelu Heino Oy järjestää yh-

teistyökumppaninsa kanssa hätäensiapukoulutusta. Rakentajapalvelu Hei-

no Oy:n jokainen työntekijä on käynyt Työturvallisuuskorttikoulutuksen, 

Tulityökorttikoulutus ja Tieturva-1 korttikoulutus on siivoojia ja toimisto-

henkilökuntaa lukuun ottamatta kaikilla. Hätäensiapukoulutus tilaisuuksia 

järjestämme kaksi kertaa vuodessa eli koulutus on kaikilla niillä henkilöil-

lä, jotka ovat olleet palveluksessamme ennen koulutusta. Koko henkilö-

kunta on velvoitettu käymään koulutuksen kahden vuoden välein. 

5 INTERNETPOHJAINEN LOGISTIIKAN OHJAUSJÄRJESTELMÄ 

5.1  Constlog.fi 

Constlog.fi sivustolla on Rakentajapalvelu Heino Oy:n kehittämä verkossa 

toimiva logistiikan ohjausjärjestelmä eli yksinkertaisuudessaan verkossa 

toimiva varauskalenteri. Järjestelmän käyttöönotto on hyvin yksinkertais-

ta. Työmaan alussa perustetaan ohjelmaan uusi työmaa, jolle annetaan 

omat salasanat. Tämän jälkeen Rakentajapalvelu Heino Oy:n henkilökun-

taan kuuluva voi lisätä kohteen kuvia, infotauluja ja resursseja sekä käyttä-

jiä. Jokaisessa kohteessa järjestelmä muokataan tilaajan ja toiminnallisuu-

den ehdoilla.   

5.2 Järjestelmän käyttö 

Järjestelmän käyttäminen vaatii kirjautumisen järjestelmään. Järjestelmäs-

sä on kolme eri tasoa. 

- Ylläpitäjä joka voi lisätä järjestelmään uusia kohteita, kuvia, resursse-

ja, käyttäjiä ym. Ylläpitäjä voi myös tehdä muutoksia käyttäjätason ti-

lauksiin. 

- Käyttäjä joka voi tilata järjestelmän kautta työmaalla olevia resursseja. 

- Lukuoikeus, mikä tarkoittaa sitä että henkilö voi seurata resurssien 

käyttöä, mutta ei voi tehdä tilausta eikä muuttaa ohjelmassa mitään. 

 

Järjestelmään pääsee käyttäjäksi täyttämällä rekisteröitymislomakkeen, 

(Kuvio 1) tämän jälkeen voi kirjautua ohjelmaan sisään sähköpostiin saa-

puneelle salasanalla ja työmaalta annetulla työmaan salasanalla.  Kirjau-

tumisen jälkeen tulee valita varauskalenteri, jolloin jokainen käyttäjä nä-

kee oman työmaan vapaat resurssit vihreällä pohjalla. Kun varaus on teh-

ty, niin resurssi muuttuu punaiseksi ja tämän jälkeen resurssia ei enää voi 

muut varata. Muutoksen tähän voi tehdä ainoastaan ylläpitäjän oikeuksilla 

oleva henkilö. Käyttäjä voi varata resurssin seuraavaksi päiväksi viimeis-

tään klo. 12 mennessä, klo 12 jälkeen varauksen seuraavalle päivälle voi 

tehdä vain ylläpitäjä. Käyttäjä ei näe muiden varaajien tietoja varauskalen-
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terissa, (kuvio 2) toisin kuin ylläpitäjä (kuvio 3) ja henkilö jolla lukuoike-

us voi seurata resurssitilannetta tulostesivun kaltaisena (kuvio 5). 

 
Kuvio 1, Rekisteröitymislomake näkymä käyttäjälle 

5.3 Varauksen tekeminen 

Varauksen tekeminen on rekisteröitymisen jälkeen hyvin yksinkertaista. 

Valitaan varauskalenterista tarvittava resurssi, määritellään valikosta tar-

vittava aika ja tämän jälkeen painetaan hiirellä aloitusajankohtaa. Näytölle 

ilmestyy uusi sivu (kuvio 4) missä vahvistetaan varaus ja mihin voi kirjoit-

taa tarvittavia lisätietoja logistiikkaurakoitsijalle. Varauksen voi tehdä ka-

lenterista vain vihreänä olevalle kalenterin osalle 
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Kuvio 2 Varauskalenteri näkymä käyttäjälle 

 

 
Kuvio 3 Varauskalenteri näkymä ylläpitäjälle 
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Kuvio 4 Varauksen vahvistus ja lisätieto kenttä näkymä 

5.4 Tulostesivu 

Tuloste sivun voi halutessaan avata joko päivä tai viikkonäkymällä. Tulos-

teeseen tulee aina mukaan kellonaika ja päivämäärä tulostusajankohdasta, 

eli kyseistä asiakirjaa voidaan käyttää työmaalla hyväksi kustannuksien 

jakamiseen eri urakoitsijoiden välillä. Kyseinen dokumentti toimii myös 

tilausvahvistuksena ja laskutusperusteena. 

Henkilö jolla on lukuoikeudet voi seurata omaa kohdettaan. 

Ylläpitäjä voi ottaa tuloste sivun vaikka kaikista kohteista. 

 

 
Kuvio 5 tulostesivu ja lukuoikeuden näkymä 
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6 YRITYKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 

KYSELYTUTKIMUKSEN PERUSTEELLA 

6.1 Kyselytutkimus 

Kyselytutkimus tehtiin liitteessä esitetyin kysymyksin. Kysymykset laitet-

tiin kaikille niille työmaan vastaaville mestareille ja työnjohtajille joiden 

kanssa olemme olleet yhteistyössä vuoden 2012 jälkeen. Kysymyksiä lä-

hetettiin 25 henkilölle ja vastauksia saatiin 23 kappaletta. Vastauksista teh-

tiin yhteenveto, joiden perusteella laadittiin taulukko 1 . Taulukossa va-

semmassa reunassa ovat kysymykset, keskellä yhteenveto vastauksista ja 

oikeassa reunassa jo toteutuneet sekä tulevat toimenpiteet palveluidemme 

kehittämiseksi 

 

Taulukko 1, Kyselytutkimuksen tulosten yhteenveto 

   

KYSYMYMYKSET VASTAUKSET TOIMENPIDE 

Töiden suunnittelu ja 
johtaminen 

Yksi selkeä työnjohtaja, 
jolla tarvittava määrä 
aputyönjohtajia/ 
nokkamiehiä 

Aputyön johtajien mää-
rää lisätty 

     

     

  
Logistiikkapalaverit Tullaan ottamaan käy-

täntöön 

  

Työmaan kehityksen 
myötä välivarastoinnin 
seuraaminen ja 
edelleen kehittäminen 

Varastoalueella oma 
"nokkamies" 

     

     

Resurssien kohdistamis-
ta 

Pelkästään oman henki-
lökunnan varassa ole-
malla on puutteita 

Vuokrahenkilökunnalla 
tasattu ruuhkahuippuja 
 

  
 

 

  

Tietyt rutiinin omaiset 
tehtävät on ylläpidettä-
vä ruuhkasta huolimatta 
   

     

     

Tiedon kulku ja päätös-
tenteko 

Virhe- ja puutelistojen 
jakelu toimii  

Kokemuksen kautta 

  
Päätöksenteko NCC: n 
kanssa toimii 

Työnjohtajalle on tullut 
rutiinia. 

  
Omaa rutiinia on tullut 
lisää   
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Virheet ja poikkeamat Reagointi alussa oli 
hidasta, mutta paran-
tunut kokemuksen 
myötä. 

Asiasta on keskusteltu 
työmaan johdon ja 
oman työnjohdon kans-
sa. 

     

    
 

  
Välillä turtumista eli ei 
nähdä metsää puilta 

Toinen henkilö mukaan 
kierrokselle 

  
 

  

      

Aikataulujen laadinta ja 
aikataulujen valvonta 

Tässä on vielä kehitet-
tävää, mutta parantu-
nut merkittävästi alusta 

Työnjohtoa tullaan kou-
luttamaan lisää 

 

  

  

Iltavuoron saavutukset 
ovat jääneet vajaaksi, 
resurssi- vai työnjohdon 
puute 

Työnjohtoa vaihtuu ja 
kartoitetaan 
resurssit uudelleen 

    

     

Töiden toteutussuunnit-
telua ja valmistelua 

SRV:n mallilla tämä on 
kehittynyt 

Otetaan mallia pääura-
koitsijasta 

 

Töiden ennakointi  on 
hyvää   

  
logistiikkapalaveri  ote-
taan käytäntöön 

Kuten edellä 

      

      

Kuinka toimivaksi nykyi-
set toimintamallit koe-
taan ja miten niitä voi-
daan kehittää 
 

Logistiikan hallinta työ-
maan etenemisen mu-
kaan 
- runkovaihe 
- maanrakennus 
- sisävalmistus, jne. 

Töiden ennakointia 
vielä enemmän ja logis-
tiikkapalaverit 

   

    

     
     

Keskeytyksiä ja ylimää-
räistä työtä aiheuttavia 
tekijöitä 

Resurssi ongelma, kun 
kaikki omaa henkilökun-
taa 

Otettu käyttöön vuokra 
miehiä 

 

 
  

  

Äkilliset sairauspoissa-
olot eikä pätevää tuu-
raajaa saatavilla 

Henkilökuntaa koulute-
taan uusiin tehtäviin 

    

      

Työturvallisuus Työturvallisuuden osal-
ta hommat kunnossa 

Varusteet pidetään 
kunnossa ja koulute-
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taan henkilökuntaa sekä 
turvallisuusasioissa että 
työmenetelmissä esim. 
alamieskoulutus 
 

  

Muiden puutteisiin pi-
tää puuttua voimak-
kaammin  

  
 

 

     

      

Muu palaute Olen suhteellisen tyyty-
väinen nykyiseen toi-
mintamalliin 

Tämä tutkimus tehty 
yrityksen kehittämisek-
si, että tiedämme, mitä 
asiakkaat toivovat 
 

    

  
Parannusehdotuksia saa 
tulla  

  
Yrityksellä on halua 
kehittyä   

      

      
 

 

6.2 Kehittämissuunnitelma 

Kyselytutkimuksen perusteella tehtyä yhteenvetotaulukkoa tutkimalla voi-

daan todeta, että henkilökunnan koulutusta pitää lisätä entisestään. Yrityk-

sen johdon, työnjohdon ja muun henkilökunnan välisiä keskusteluja pitää 

lisätä. Resurssien kohdistamista pitää kehittää ja etenkin työnjohtotehtä-

viin pitää kouluttaa uutta henkilökuntaa. Johdon pitää uskaltaa ottaa ideoi-

ta henkilökunnalta ja johdon pitää jalkautua useammin työmaille. 

6.3 Rakentajapalvelu Heino Oy:n Canvas 

Taulukosta on helposti havaittavissa mitä arvoa tuotamme asiakkaillemme 

ja keitä he ovat. On tietenkin moraalisesti väärin jaotella enemmän ja vä-

hemmän tärkeät yhteistyökumppanit, mutta liiketaloudessa ja yrityselä-

mässä pitää kuitenkin mennä talous edellä. Kuviossa 2 on esitetty Raken-

tajapalvelu Heino Oy:n Canvas, mihin sijoitettu tärkeimmät yhteistyö-

kumppanit, toiminnot, kulut, tulot, arvot asiakkaalle ym. 
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Taulukko 2 Rakentajapalvelu Heino Oy:n Canvas 

 

 
 

6.4 Mitä tietoa Rakentajapalvelu Heino Oy saa Canvas:sta 

Canvas kertoo, mitkä ovat pääasialliset yhteistyökumppanimme, eli kenel-

le myymme ja keneltä ostamme palveluja. Mitä me myymme ja mistä 

muodostuvat kustannukset toiminnassamme. Tärkein tieto yrityksen kehit-

tämisessä löytyy tulovirroissa ja arvoissa asiakkaalle, ei asiakassuhteita-

kaan voi jättää huomioimatta, kun yritystä kehitetään. Kulurakenteeseen 

vaikuttaminen on työvoimavaltaisessa työssä vaikeaa, koska palkkakului-

hin vaikuttaa etenkin voimassa oleva työehtosopimus, mutta konekaluston 

kuluihin on mahdollista saada suuriakin säästöjä. Tärkeintä on kuitenkin 

saada luotua luottamus asiakkaisiimme nähden, laadukkaalla, ammatintai-

toisella, luotettavalla ja kustannustehokkaalla palvelulla. Kun asiakas on 

tyytyväinen, sen uskotaan takaavan töitä jatkossakin eli asiakasta on 

kuunneltava. 
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7 PALVELUKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SRV RAKENNUS 

OY:LLE 

Rakentajapalvelu Heino Oy ja SRV Rakennus Oy kesken on suunniteltu 

yhteistä palvelukokonaisuutta työmaalogistiikan ja työmaapalveluiden 

tuottamiseksi SRV:n rakennuskohteille. Tätä on kehitetty yhdessä SRV 

Rakennus Oy:n hankintajohtaja Seppo Kopsan kanssa. Perusajatus löytyy 

kuviosta 6:sta 

 

 
Kuvio 6 Perusajatus SRV:n ja Rakentajapalvelu Heino Oy:n välisestä pal-

velukonsepti suunnitelmasta 

7.1 Vastuut ja tehtäväjako 

7.1.1 SRV:n työmaat 

Yhteistyö SRV:n työmailla tapahtuu seuraavasti: 

- SRV valitsee työmaalla käytettävät henkilöstövuokrauksen vuosisopi-

muskumppanit 

- SRV tekee tilauksen logistiikkapalveluista (Rakentajapalvelu Heino 

Oy) 
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- SRV sopii toimintaperiaatteista työmaalla 

- SRV laatii logistiikkasuunnitelman Rakentajapalvelu Heino Oy:n 

kanssa 

- SRV vastaa aloituspalaverista (SRV – Rakentajapalvelu Heino Oy – 

henkilöstövuokrausfirma) 

7.1.2 Logistiikkapalveluyritys Rakentajapalvelu Heino Oy 

Rakentajapalvelu Heino Oy toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 

- nimeää työmaalle logistiikasta vastaavat henkilöt 

- perustaa työmaalle Internet -pohjaisen logistiikkaohjelman 

- raportoi sovitusti vuokrahenkilöiden käytöstä sekä tulevista tarpeista 

- ennakoi ruuhkahuiput ja tekee tilaukset henkilöstövuokrausyrityksestä 

» resurssi suunnitelma 

 

 

7.1.3 Henkilöstövuokrausyritys (SRV:n sopimus aliurakoitsija) 

Henkilöstöpalveluyritys toteuttaa seuraavat toimenpiteet: 

- nimeää kohteelle vastuuhenkilön 

- toimittaa työmaalle tarvittavan henkilöstön 

 

7.2 Logistiikkapalveluyrityksen palvelu kuvaus 

Logistiikkapalveluyrityksestä tulee työnjohtaja, joka vastaa logistiikasta ja 

vuokratyövoiman tehokkaasta käytöstä työmaalla sekä huolehtii työmaan 

vuokrakaluston vastaanotosta ja palautuksista. Logistiikkapalveluyrityk-

seltä tulee työmaalle alamieskoulutetut logistiikkatyöntekijät, liiken-

teenohjaajat, konekalustoa, remontti-miehet ja työsuojelukirvesmiehet se-

kä tarvittaessa työmaatoimiston ja työmaan ylläpitosiivouksesta vastaavat 

henkilöt. Logistiikkaurakoitsija vastaa tarvitsemistaan työvälineistä. Mui-

den aliurakoitsijoiden on mahdollista vuokrata siirto- ja säilytyskalustoa 

logistiikkaurakoitsijalta. Logistiikkaurakoitsija järjestää vuokratyövoimal-

le tarvittavat työkalut sopimuksen mukaan. 

8 MITEN LEAN-TOIMINTAMALLILLA VOIDAAN PARANTAA 

RAKENTAJAPALVELU HEINO OY:N TOIMINTAA 

8.1 Mitä Lean on? 

Lean- management on kehitetty Japanissa Toyotan tuotantotapojen perus-

teella. Tarkoituksena on kehittää sitä toimintaa, missä todellinen fyysinen 

työ tehdään ja missä asiakkaalle aiheutuva kustannus syntyy. Lean toimin-

tamallilla yritetään saada toiminta tarkoituksenmukaiseksi, järkeväksi ja 

täsmälliseksi asiakkaan kannalta. Lyhyesti Lean tarkoittaa enemmän vä-

hemmällä. (kuvio 7) 
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Kuvio 7 Lean-toimintamallin tarkoitus 

8.2 Lean toiminnan kehittäminen Rakentajapalvelu Heino Oy:ssä 

Rakentajapalvelu Heino Oy:ssä on ollut Lean menetelmä käytössä jo kau-

an, vaikka emme sitä itse ole tiedostaneetkaan, mutta yrityksen toiminta-

mallit ja tavat ovat vuosien saatossa muuttuneet asiakkaiden toivomusten 

mukaan. Samanlainen muutos yrityksessä on edelleen käynnissä. Aluksi 

henkilönvuokrausperiaatteella alkaneesta yrityksestä tuli vähitellen logis-

tiikka-alan yritys, missä toimenkuvat ovat muuttuneet ja työtavat koke-

muksen mukana tehostuneet sekä rutinoituneet.  

 

Arvon määrittely 

 

Tuotteemme ja palvelumme pitää olla laadultaan sellaista, mistä asiakas 

on valmis maksamaan. Arvon määrittelyllä ohjataan kehitystä oikeisiin 

asioihin eli tuotetaan sellaisia palveluja tilaajalle, kuin tämä tarvitsee. 
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Arvoketjun muodostuminen 

 

Pyrimme määrittelemään ne toiminnot ja työtehtävät, joilla asiakkaan arvo 

muodostetaan. Tuottamattomista prosesseista luovutaan ja tuottavia toimia 

tehostetaan. Arvoketju koostuu seuraavista asioista: 

- Virtaus 

- Imu 

- Täydellisyyteen pyrkiminen 

 

Virtaus 

 

Tuotannon tehostamisella pyrimme siihen, että materiaalien siirtoja tulisi 

mahdollisimman vähän ja välivarastoinnista pyritään pääsemään eroon 

kokonaan tai ainakin niiden määrää yritämme vähentää. 

 

Imu 

 

Pyrimme ennakoimaan tulevaa tarvetta ja toimitamme asennuspaikoille 

materiaalia kerrallaan noin viikon tarpeet kerrallaan ns. imuohjauksella. 

 

Täydellisyyteen pyrkiminen 

 

Työtapoja ja – menetelmiä kehitetään jatkuvasti poistamalla ylimääräisiä 

prosesseja, silti työ tehdään laadukkaasti ja tehokkaasti. Siitä johdosta 

joudutaan kehittelemään seurantamenetelmiä, että voimme antaa henkilö-

kunnallemme palautetta. 

8.3 Hukka 

Lean- tuotantomenetelmässä tuottavuuden parantaminen ei perustu työ-

tahdin kiristämiseen, vaan virheiden ja turhan työn poistamiseen. Käytän-

nössä se tarkoittaa sitä, että tuotannon kannalta merkityksetön työ jätetään 

tekemättä. Toisaalta Rakentajapalvelu Heino Oy tuottaa myös sellaisia 

palveluja, mitkä eivät suoranaisesti palvele logistiikkaa, mutta kuuluvat 

kuitenkin palvelukonseptiimme eli kaikki ei kuitenkaan ole hukkaa vaikka 

siltä voi vaikuttaakin. 

 

Eniten hukkaa aiheuttaa yritykselle liian täydet varastot ja muiden urakoit-

sijoiden turha materiaalien säilytys, mikä aiheuttaa kustannuksia tilaajalle. 

Odottelua ja viivytyksiä aiheuttaa muiden urakoitsijoiden huono ennakko 

ilmoittaminen ja etenkin ilmoittamatta saapuvat kuormat, tämä taas aiheut-

taa ylimääräistä kuljettamista koska kuormia ei aina pystytä purkamaan. 

8.4 Työturvallisuus 

Työturvallisuuden kehittämisellä pyrimme parantamaan työskentelyolo-

suhteita, eikä sillä suinkaan ole tarkoitus hankaloittaa työntekoa. Työtur-

vallisuus auttaa meitä vähentämään työtapaturmia ja samalla vähenee 

myös hukka. Työturvallisuuteen panostaminen on sekä työntekijän, että 
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työnantajan etu, itse asiassa koko yhteiskunnan etu. Työturvallisuudessa 

tulemme jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota henkilökuntamme 

asenteisiin työturvallisuus ja -menetelmä asioissa. 

8.5 Jatkuva parantaminen 

Jatkuva parantaminen ei tarkoita mitään järisyttäviä ideoita eikä tarvitse 

toteuttamiseen professorin koulutusta, vaan jokainen yrityksen henkilö-

kuntaan kuuluva voi lähteä liikkeelle neljästä kysymyksestä. 

- Miten teen työni helpommin ja paremmin? 

- Mikä vaikeuttaa työtäni? 

- Miten edellinen työvaihe tulisi toteuttaa, että meidän molempien työt 

helpottuisivat? 

- Miten eri töiden yhteistyötä kehitetään?  

Ongelmatilanteet pitää nähdä haasteena, millä kehitetään toimintaa ja sa-

malla parannetaan koko yrityksen kannattavuutta. 

Käytännössä jatkuvaa parantamista kannattaa toteuttaa PDCA- syklin mu-

kaan (Kuvio 8) 

 
Kuvio 8 PDCA-syklistä 

 

1. Plan eli suunnitellaan parannustoimenpide 

2. Do eli tehdään pilottikohde 

3. Check eli mikä oli pilottikohteessa hyvää ja mikä oli huonoa. Tässä 

vaiheessa voidaan tehdä vielä korjauksia. 
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4. Act eli toteutetaan työ parannetulla tai hyväksi havaitulla tavalla ja va-

kiinnutetaan se jokaisella toimipaikalla. 

5. Jatketaan edelleen kehitystyötä 

8.6 Työn vakiinnuttaminen 

Työtapojen kehittäminen vaatii aluksi niiden vakiinnuttamista. Vasta sen 

jälkeen kun kaikki työskentelevät samalla mallilla, voidaan kehittää laa-

tuun, tuottavuuteen ja työturvallisuuteen positiivisesti vaikuttavia työtapo-

ja. Kaikkien työskennellessä samalla tavalla, niin lopputuloksen määrittely 

helpottuu ja samalla parempien menettelytapojen kehittyminen, tiedon ja-

kaminen, oppiminen tehostuu 

8.7 Ohjaus 

Lean-järjestelmässä puhutaan imuohjauksesta eli siitä, kuinka tuotanto al-

kaa tyhjän laatikon perusteella Tyhjän laatikon periaate tarkoittaa sitä, että 

uutta tuotetta aletaan valmistaa kun varasto on lähes tyhjä eli tuotanto ns. 

varman tarpeen mukaan. Rakentajapalvelu Heino Oy:ssä kyseistä ohjaus-

järjestelmää ei suoraan voi ottaa käyttöön, koska tuotteet vaihtuvat eikä 

samaa tuotetta käytetä yhden työmaan aikana välttämättä kuin kerran, 

mutta lyhyen aikavälin tilauskantaan perustuva tarveimuohjaus on käyttö-

kelpoinen. Tähän toimiva apuväline on käyttämämme logistiikan ohjaus-

järjestelmä. 

8.8 Laadun varmistus 

Lean-tuotannossa laadunvarmistus kuuluu kaikille työntekijöille eli kaik-

kien pitää välittömästi poikkeamista, häiriöistä ja turvallisuuspuutteista vä-

littömästi. Nopea puuttuminen säästää, koska silloin ei tarvitse tehdä tur-

haa työtä ja samalla saadaan selville ongelmien aiheuttajat, jotta ne voi-

daan poistaa. Rakentajapalvelu Heino Oy:ssä pyritään nimenomaan paran-

tamaan tätä osa-aluetta koska se on aiheuttanut turhaa kustannusta. Jälkien 

peittely ei auta ketään, vain avoimuudella voidaan päästä hyviin tuloksiin. 

Lean käsikirjassa mainitaan 5S työkalu, mikä auttaa parantamaan työtur-

vallisuutta, järjestystä, työntekoa, siisteyttä, täsmällisyyttä valvontaa ja 

seurantaa. 5S tulee japanin kielen s-kirjaimilla alkavista sanoista mitkä 

suomeksi tarkoittavat seuraavaa: 

1. Lajittele (työkalut, materiaalit ym.) 

2. Järjestä (työvälineille tarkoituksenmukainen paikka) 

3. Puhdista ja huolla (koneet ja laitteet) 

4. Vakiinnuta (tehdään toimenpiteistä rutiineja) 

5. Ylläpidä (toteutetaan vaiheita 1-3 jatkuvasti)  

8.9 Mittaaminen ja tunnusluvut 

Mittauksen tarkoituksena ei ole painostaa työntekijöitä, vaan sen avulla 

pyritään havaitsemaan virheet ja poikkeamat mahdollisimman nopeasti. 

Mikäli laatu ja tuottavuus ei kohtaa, niin selvitetään heti mistä se johtuu. 
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Keskeisiä Lean-mittareita ovat tuottavuus, laatu, läpäisyaika, keskeneräi-

nen tuotanto, hukkamateriaali, -työ ja -energia.  

Rakentajapalvelu Heino Oy:n mittarina toimivat parhaiten materiaalien lä-

pivirtausmäärät, poikkeamat ja TR-mittauksen tulokset. Yrityksessämme 

puututaan huonoihin TR-mittaustuloksiin ja niitä pyritään parantamaan 

päivittäin. Läpivirtausmääriä voidaan tarkastella käyttämämme logistiikan 

ohjausjärjestelmän avulla. 

8.10 Systemaattinen ongelmanratkaisu 

Ongelmien ratkaiseminen ei ole vain esimiesten tehtävä, vaan kaikkien 

työntekijöiden pitää osallistua etsimään ratkaisuja häiriötekijöiden syihin, 

vain siten pystytään estämään ongelmien toistuminen. Lean käsikirjassa 

ongelmanratkaisu on kolmiportainen. Aluksi pitää ymmärtää ongelma, 

jonka jälkeen selvitetään ongelman syy ja viimeiseksi poistetaan syy ja 

toimitaan uudella toimintatavalla. 

9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI 

Tämän opinnäytetyön piti aluksi olla tutkimus siitä, miten logistiikkaura-

koitsijan käyttäminen projektijohtotyömaalla vaikuttaa työmaan kustan-

nuksiin. Seuraavassa vaiheessa työhön otettiin mukaan Rakentajapalvelu 

Heino Oy:n kehittelemä logistiikan ohjausjärjestelmä ja sen hyödyntämi-

nen em. kohteessa ja sen vaikutus kustannuksiin. 

 

Luettuani muutaman lähdeteoksen, niin ajatus kehittämissuunnitelmasta 

alkoi saada valtaa siihen, millainen tästä työstä tulisi. Luettuani usean ai-

kaisemmin tehdyn opinnäytetyön, Sartjärven kirjan, Logistiikka kilpailu-

tekijänä, Jouni Sakin, Tilaus-toimitusketjun hallinta kirjan sekä Lean Tas-

kukirjan alkoi ajatukseni muuttua oman yritykseni kehityssuunnitelman 

tekemiseen. Viimeistään silloin, kun sain vastauksia kyselytutkimukseen, 

niin opinnäytetyöni tuleva suunta alkoi selvitä. 

 

Aloittaessani kehityssuunnitelman tekemistä, kuvittelin, että Rakentaja-

palvelu Heino Oy:n toimintatavat ovat kunnossa ja mitään korjattavaa ei 

juuri ole, mutta mitä vielä, mitä pidemmälle työ eteni, niin sitä enemmän 

havaitsin virheitä niin omissa kuin henkilökunnan toimissa. Opinnäytetyön 

edetessä huomasin kuinka paljon vaurioita työmailla syntyy ja jokainen 

virhe syö yrityksen kannattavuutta. Jokaiselle yrityksemme työntekijälle 

tullaan jatkossa painottamaan yrittäjämäistä asennetta työntekoon, koska 

sillä uskoisin olevan vaikutusta työn laatuun ja aikaansaamiseen. En tar-

koita yrittäjämäisellä asenteella sitä, että jokaisen tulisi olla yrittäjä, mutta 

pienellä porkkanalla asennetta voidaan muuttaa. Kiire ei voi olla syynä 

siihen, ettei yrityksen palvelukonseptia kehitetty samassa suhteessa kuin 

töiden määrä on kasvanut. Tätä työtä ja kyselytutkimuksen vastauksia tul-

laan käyttämään Rakentajapalvelu Heino Oy:n sisäisissä koulutuksissa. 

 

Lean järjestelmään tutustuminen oli mielenkiintoista, etenkin kun huoma-

sin, että yritystä oli kehitetty aiemmin samoilla periaatteilla, vaikka kysei-

nen termi oli tuiki tuntematon. Lean järjestelmään perustuen tulemme 
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puuttumaan erityisen tarkalla kädellä hukkaan. Yrityksessämme hukka 

syntyy pääsääntöisesti huolimattomuudesta, liiasta rutinoitumisesta, välin-

pitämättömyydestä ja ajattelemattomuudesta. 

 

Rakentajapalvelu Heino Oy kehittää tavaran siirtoon ns. tsekkauslistan, 

vastaavan kuin lentäjilläkin on. Sillä pyritään varmistamaan, että kaikki 

kiinnitykset on tehty ja ne on tehty oikein ennen kuin tavaraa siirretään. 

Kaluston kunnossapitoon ja siisteyteen tullaan panostamaan erityistä 

huomiota, koska huoltokustannukset syövät yrityksen katetta kohtuutto-

masti. Jokainen koneita käyttävä on velvollinen huolehtimaan viikoittaisis-

ta rasvauksista ja päivittäisistä huoltotoimenpiteistä. Joka päivä tullaan 

jatkossa pitämään päiväkirjaa koneisiin tehdyistä huolto ja tarkistustoi-

menpiteistä sekä huomatuista vioista. 

 

Tapaturmista ym. vahingoista ilmoittamisesta, niin työnjohdolle, tilaajalle 

kuin yrityksen johtoonkin laaditaan yksinkertainen malli, jonka mukaan 

voidaan toimia kaikilla työmailla, missä Rakentajapalvelu Heino Oy työs-

kentelee.   

 

Logistiikkapalvelun urakoissa laaditaan pääurakoitsijalle, logistiikkasuun-

nitelma, jota päivitetään työmaan etenemisen mukaan. Jos sopimukseen 

sisältyy myös muita työmaapalveluita (ns. 89 litteran töitä, joita ovat mm. 

siivous, työmaasähköt), niistä laaditaan erillinen suunnitelma ja raportoi-

daan tilaajalle sopimuksen ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Tä-

mä työ otetaan pohjaksi niin yrityksen markkinointisuunnitelmaan kuin 

muidenkin toimintojen kehittämiseen. Uusia käytäntöjä, kuten ”tsekkaus-

lista” ja konepäiväkirja on jo otettu käyttöön. Lisää uusia käytäntöjä pal-

velun kehittämiseen löytyy varmasti, kun laatu ja LEAN-ajattelu saadaan 

juurrutetuksi yrityksen kaikkien työtekijöiden päivittäiseksi käytännöksi. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Kyselytutkimuksen kysymykset 

 

Rakentajapalvelu Heino Oy:n suoriutuminen sovituista tehtävistä ja miten 

asioita voitaisiin kehittää asiakkaan näkökulmasta katsottuna 

 

1 Töiden suunnittelu ja johtaminen 

 

2 Resurssien kohdistamista 

 

3 Tiedon kulku ja päätöstenteko 

 

4 Virheet ja poikkeamat 

 

5 Aikataulujen laadinta ja aikataulujen valvonta  

 

6 Töiden toteutussuunnittelua ja valmistelua 

 

7 Kuinka toimivaksi nykyiset toimintamallit koetaan ja miten 

niitä voidaan kehittää 

 

8 Keskeytyksiä ja ylimääräistä työtä aiheuttavia tekijöitä  

 

9 Työturvallisuus 

 

10 Muu palaute 

 


