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LOGISTIIKKA:

Välttämätön 
paha, joka 
maksaa 
paljon...

Arvoa 
tuottava

tahtituotannon
mahdollistaja?

VAI
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kaikista kustannuksista 
liittyy logistiikkaan

työmaalogistiikan 
kustannus

asentajan työajasta 
menee asentamiseen

ylimääräistä siirtoa 
työmaalla ennen 

asennusta 

viikkotason suunniteltujen 
töiden toteuma

16 % 7,5 %

40 % 4–8

30 %

RAKENTAMISEN "NORMAALI"
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LOGISTINEN TAHTI

Logistinen tahti 
on materiaali-

toimitusten 
rytmitys 

tahtituotantoa 
varten

Logistisen tahdin 
rytmi poikkeaa 

usein 
tahtituotannon 

rytmistä



Rakennuttaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö VARMA

Päätoteuttaja: Haahtela-rakennuttaminen Oy

Työpäällikkö: Mika Paju

CASE: SCANDIC HELSINKI HUB

Tahtituotanto
Hotellihuoneita: 352
Tahdin kesto: 4 h
Tahtivaunuja yhteensä: 25 696 
Logistiikan tahdin kesto: 8 h
Logistisia tahtivaunuja: 5 250 

Scandic Helsinki Hub,  Annankatu 18, 00120, Helsinki

105 400 
m3

29 000 
brm2



Palvelun sisältö

Suunnittelu
• Määrälaskenta, logistiikkaohje

Toteutus
• Suunnittelu
• Projektin johtaminen 
• Materiaalivirtojen koordinointi
• Työmaan logistiikkapalvelut: 

materiaalien vastaanotto, siirrot 
asennuspaikoille ja jätehuolto

• Välivarastointi ja kuljetukset

Raportointi
• Kustannusseuranta
• Loppukustannusennuste
• Kuljetusten CO-päästöjen raportointi

CASE: SCANDIC HELSINKI HUB
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95 % 
tarkkuus budjetti-

suunnittelussa

PROJEKTIN ONNISTUMISET

8x
vähemmän
kuljetuksia 

välivarastoinnillaTahtituotanto =

3x pienempi logistiikan € / m2

50 % vähemmän jätettä tn / m2
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PROJEKTIN KEHITYSKOHTEET

Tiedon virtaus 
eri vaiheiden läpi 

(Digi)

Tuotetiedon 
hallitseminen: 

materiaalitiedon 
SOTU

Poikkeamat & 
muutosten hallinta Tavoitteet & mittarit
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Logistinen suunnittelu 
on arvoa tuottavana 

osana hankekehitystä Edellytysten 
integroiminen osaksi 

arvoa tuottavaa 
tuotannon 

suunnittelua

Arvoa tuottavan 
prosessin johta-

minen ja yhteisiin 
pelisääntöihin 
sitouttaminen

LOGISTINEN TAHTI – MITÄ ONNISTUMINEN EDELLYTTÄÄ?
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1. Logistiikan tavoitteet ja vaatimukset
• Tavoitteet (Breeam/Leed/Joutsenmerkki)
• Mittarit (KPI)

2. Logistiikan ja tuotannon suunnittelu
• Tulo- ja vastaanottologistiikan suunnittelu
• Aluesuunnittelu vaihekohtaisesti
• Kerrostasoinen logistiikan plaanisuunnittelu

3. Logistiikan riski- ja mahdollisuusanalyysi
• Kustannus- ja aikatauluriskien kartoitus
• Poikkeamien- ja muutosten hallinta

4. Hankkeen logistiikan materiaalivirtojen 
suunnittelu ja massoittelu
• Materiaalivirran mallinnus 

välivarastolle / työmaalle

5. Logistiikan kustannusten ja 
toimitusaikataulun suunnittelu
• Logistiikan kustannusten budjetointi
• Materiaalien toimitussuunnittelu

6. Logistiikan resurssointi
• Projektin johtaminen, koordinointi ja toteutus
• Logistiikan päivittäisjohtaminen
• JPL menettely

MITÄ LOGISTIIKAN SUUNNITTELU TARKOITTAA?
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10 % Säästöpotentiaali vähintään 
hankkeen kokonais-
kustannuksista

Asentajan työn 
tuottavuus 

paranee

Hankkeen suunnittelu, jossa 
logistiikka on alusta asti mukana

Hankkeen 
läpimenoaika 

nopeutuu
Hukka 

vähenee



LUODAAN 
ARVOA 

YHDESSÄ!

Jani Teräväinen
TOIMITUSJOHTAJA

jani.teravainen@tpex.fi
050 370 1177
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