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Tavoite 
 

Hankkeen tavoitteena on mitata LVI- ja sähköasennuksissa esiintyvää aikahukkaa ja selvittää sen juurisyitä ja 

miten tuottavuutta voisi parantaa LVI- ja sähkötöissä. Hukka on aikaa, jolloin asentaja ei voi tehdä arvoa 

tuottavaa  työtä,  vaan  käyttää  esimerkiksi  liikkumiseen,  suunnitelmapuuttesta  johtuvaan  asioiden 

selvittelyyn,  uudelleen  tekemiseen  tai  materiaalilogistiikkaan.  Aiemmissa  mittauksissa  muiden  työlajien 

osalta on mitattu keskimääräiseksi hukka-ajaksi 70% työajasta. Taloteknisissä töissä hukka-aika voi olla vielä 

keskimääräistä suurempi. Hukan määrällä on suora korrelaatio työn tuottavuuteen mutta yksittäinen LVI- tai 

sähköurakoitsija ei tyypillisesti voi juurikaan vaikuttaa siihen, vaan kyseessä on systeeminen ongelma. 

Avainroolissa hukan vähentämisessä ovat pääurakoitsijat sekä tilaaja. Hukan määrää mittaamalla ja juurisyitä 

selvittämällä voidaankin tuottaa tietoa, joka osaltaan käynnistää systeemisen muutoksen ja vie koko 

rakennusalaa eteenpäin. 
 

Lähtökohtana tuotannon hukan mittaamiseen on Aallon edellisissä tutkimushankkeissa käyttämät 

menetelmät: sisäpaikannus, kypäräkamera-analyysi, haastattelututkimus sekä kyselyt työryhmille. Hankkeen 

tutkimuskysymykset ovat: 
 

- Paljonko LVI- ja sähkötöissä on hukkaa? 
 

- Mitkä ovat hukan juurisyyt? 
 

- Miten   toimintaa   pitäisi   kehittää   LVI-   ja   sähköurakoitsijan   taholla   ja   systeemisesti   hukan 

vähentämiseksi? 
 

Tutkimusryhmän aiempi tutkimus, kokemus ja kansainväliset verkostot 
 

 Aallon Tekes –rahoitteisissa hankkeissa iCONS ja RECAP on kehitetty teknologioita sisäpaikannukseen 

ja valokuvien automaattiseen hyödyntämiseen. 

 Building 2030 –konsortion rahoittamana on tehty hukkaan suunnittelussa ja tuotannossa liittyvä 

tutkimus, jossa on laajalti tutkittu hukkaa ilmiönä. Sähköurakoitsijoiden osalta on tehty pienehkö 

erikoistyötasoinen haastattelututkimus, jossa on jo selvitetty sähköasentajien näkemyksiä hukasta. 

 Aallossa on tekeillä väitöskirjatutkimus, jossa tutkitaan rakennusprosessia asentajien näkökulmasta 

 Hans  Pasilan  diplomityössä  analysoitiin  kirvesmiesten  työtä  kypäräkameralla,  mikä  mahdollisti 

välittömiä toimia tuottavuuden parantamiseksi 

 
Menetelmät ja työsuunnitelma 

 

 Työryhmän perustaminen 

o Tulosten jatkuva läpikäynti ja kommentointi kahden kuukauden välein kokoontuvassa 

työryhmässä. 

 Case-hankkeet Suomessa (etsitään hankkeita, joissa aktiivinen osallistuminen LVI-TU:n ja STULin 

jäsenyrityksistä ja pääurakoitsijana Building 2030 –konsortion hukasta kiinnostunut yritys). 

Hankkeissa otetaan käyttöön sisäpaikannus vapaaehtoisille asentajille LVI- ja sähkötöiden hukan 

arvioimiseksi. 

 LVI- ja sähköasentajien hukan tutkiminen kypäräkamerapohjaisella videoinnilla (vapaaehtoiset 

asentajat) 

 Hukasta kerätään lisätietoa kärkimiesten ja asentajien haastatteluilla sekä laajalla kyselyllä. 



 Matka Kaliforniaan vertaamaan tuloksia digitalisaation / BIM:in ja allianssimallien kärkimaahan (mm. 

sähköurakoitsija Redwood Electric ja LVI-urakoitsija Southland Industries) 

 
Työryhmään pyritään saamaan samoja henkilöitä Antti Peltokorven vetämän ”Taloteknisten järjestelmien 

rooli rakennusinvestoinnin prosessissa” –hankkeen kanssa. Hankkeita koordinoidaan siten, että varmistetaan 

hankkeiden synergia esim. aineiston keruussa ja tavoitteiden yhteensovittaminen ja päällekkäisyyksien 

välttäminen. 
 
 

Budjetti 
 

Tutkimushanke on noin vuoden mittainen. Kokonaisbudjetti on 127 287 EUR (alv 0%).  
 

Tutkimuksen rahoittajia ovat Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkötekniset työnantajat 

STTA ry, Tiklin rahasto ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. 
 

 
Odotetut tulokset rahoittajien näkökulmasta 

 

 Ymmärrys LVI- ja sähkötöihin liittyvästä hukasta ja tuottavuuden parantamispotentiaalista 

 Ymmärrys hukatun ajan juurisyistä ja miten prosessia pitäisi kehittää hukan vähentämiseksi 

 Hankkeen loppuraportti, jossa kuvataan hankkeen tulokset. Loppuraportin näkökulma voidaan valita 

työryhmässä mutta todennäköisesti tarkoituksenmukaisinta on suunnata raportti ulkoisille tahoille, 

jotta prosessimuutosta saadaan vauhditettua (rakennuttajat / pääurakoitsijat) 

 
Tieteelliset julkaisut 

 

 

 1 diplomityö LVI – ja sähköasennuksen hukkaan liittyen 

 1 journal / konferenssiartikkeli LVI- ja sähköasennuksen hukasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä 


