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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen taustat ja toimeksiantaja 

Tämä opinnäytetyön taustalla oli työn tekijän innovatiivinen ajatus tehdä asioita 

uudella, tehokkaammalla ja joustavammalla tavalla. Tekijän ajatuksena oli vähentää 

tuottamattoman työn määrää, sekä ratkaista erityisesti rakennustyömaiden ja 

erilaisten tuotantolaitoisten sisälogistisia haasteita. Koska laitetta tuotteistavaa 

yritystä ei ollut perustettu opinnäytetyön aloitusajankohtana, valittiin Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu (JAMK) opinnäytetyön toimeksiantajaksi. JAMK on tunnettu 

yrityslähtöisenä ammattikorkeakouluna, ja laitteen kehitysprojektia vietiinkin 

eteenpäin JAMKin resursseja hyödyntäen. JAMKin yritystoimintaan valmentavalla 

esihautomo –opintojaksolla pohdittiin ja suunniteltiin paljon tähän 

opinnäytetyöhönkin päätynyttä materiaalia. 

1.2 Työn tavoitteet ja sisältö 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää edellytyksiä kehitettävän laitteen 

kaupallistamisesta ja liiketoiminnallisista mahdollisuuksista. Tavoitteena on saada 

tietoa liiketoiminnan kannalta keskeisistä näkökulmista. Työn tarkoituksena on 

käsitellä asiaa kolmen suuremman asiakokonaisuuden kannalta seuraavanlaisesti; 

asiakassegmenttien nykytilan kuvaus ja lisäarvon luonti, markkinointi ja 

kaupallistaminen. 

Koska tuotteen asiakkalle tuottaman lisäarvon määritys on oleellisessa roolissa 

liiketoiminnassa, kuvataan ensin keskeisten asiakassegmenttien nykytilaa. 

Selvityksen kohteena on muun muassa keskeisten asiakassegmenttien toimintaa 

rajaavat lainsäädännöt ja asetukset, sekä nykyisen toimintatavan kuvaus ja sen 

aiheuttamat haasteet.  

Kahtena isompana kokonaisuutena opinnäytetyössä selvitetään markkinoiden 

laajuutta sekä selvitetään kuinka tuote kaupallistetaan. Tämän osa‐alueen merkitys 

on keskeisessä roolissa kokonaisuuden kannalta. Tämän osa‐alueen onnistumisella 

on liiketoimintaedellytyksien kanssa ratkaisevan tärkeä rooli, sillä tässä kaikki 
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valmisteleva työ tuotekehityksineen ja asiakastarpeen määrittelystä muutetaan 

yrityksen päätarkoitukseksi eli rahaksi. 

 

2 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimus oli monelta osin alan aiempiin opinnäytetöihin nähden poikkeuksellinen 

mutta siitä huolimatta sen tutkimusmenetelmän valinta oli suhteellisen helppoa. To‐

teutustavaksi valikoitui aikaisemman aineiston määrän ja emotionaalisen päättelyn 

myötä laadullinen kvalitatiivinen tapa.  

Lähteiden käyttö oli harkinnanvaraista ja niitä analysoitiin induktiivisena päättelynä. 

Ajateltujen laitteen käyttökohteiden havainnointi ja siitä tehtävät johtopäätökset toi‐

vat pohjan tutkimustyöhön, jonka tueksi toteutettiin yrittäjien haastattelua ja lait‐

teesta toteutetun toisen opinnäytetyön tuomat näkökulmat. Koska tutkimuksen yh‐

tenä tavoitteena oli kartoittaa lisäarvon tuottomahdollisuuksia, toteutettiin tutkimus 

myös mahdollisesti muiden uusien kaupallistettavien ideoiden syntymiseksi. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

1. Millaisia lisäarvon tuotto mahdollisuuksia ideoidulla tuotteella on asiakassegmen‐
teissä? 

2. Millaisissa toimintaympäristöissä laite voisi toimia? 

2.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimus rajattiin laitteen ideatasoiseen pohdintaan ja selvitykseen kotimaan mark‐

kinoilla. Tutkimuksen ulkopuolelle jätettiin tuotteen valmistuskustannusten tarkempi 

selvitys ja niiden tarkempi vaikutus markkinointiin.  

3 Rakennus‐ ja purkutyömaiden sisälogistiikka 

Rakennus‐ ja purkutyömaiden toimiva sisälogistiikka mahdollistaa turvallisen ja jou‐

hevan projektin etenemisen. Hyvin toimivalla ja tarkalla sisälogistiikan suunnitellulla 

voidaan saavuttaa etuja kilpailukyvyssä ja työmaaturvallisuudessa. Hyvällä tiedonku‐
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lulla ja aikatauluttamisella saadaan usein toimivia sisälogistisia ratkaisuja, jotka pal‐

velevat kaikkia urakkaketjun osapuolia. Hyvässä suunnittelussa on otettava huomi‐

oon myös odottamattomia viivästymisiä, joita voivat olla esimerkiksi konerikot, sää‐

olosuhteet, toimitusviiveet, työvaiheen odottamaton myöhästyminen ja maa‐ tai ra‐

kennetutkimuksissa huomaamatta jääneet olosuhteet.  

3.1 Nykytilanne 

Työmaiden sisälogistiikan‐ ja projektinhallintaan panostetaan erityisesti suuremmissa 

kohteissa. It –tekniikka mahdollistaa erilaisia mallintamisia, simulaatioita sekä reaali‐

aikaista seurantaa. Tietokonepohjaisilla suunnitteluohjelmilla voidaan hallita suuria‐

kin materiaalivirtoja työmaalla yhdessä esimerkiksi maarakennusohjelmistojen 

kanssa. Yhtenä esimerkkinä on tunnettu Novatron Xsite koneohjaus, joka mahdollis‐

taa kaivamisen ja pintojen tasauksen ilman mittakeppejä tai maastomerkintöjä. Li‐

säksi laitteistoa käyttävien koneiden toimintaa voidaan seurata esimerkiksi työmaa‐

toimistossa ilman käyntiä itse työmaalla. (Novatron 2018) 

Työmaiden turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi on markkinoille saatu 

uutta tekniikkaa. Usein laitteistoilla saadaan parannettua myös työskentelyn er‐

gonomiaa ja kokonaisuuden hallintaa. Laitteistojen hankintahintojen ja korkeiden 

elinkaarikustannuksien vuoksi ei niiden hankinta pienelle yritykselle ole useinkaan 

perusteltua. 

 

3.1.1 Lainsäädännölliset näkökulmat 

Rakennus‐ sekä purkutyömaiden jätehuolto‐ ja työturvallisuusvaatimuksien vähim‐

mäisvaatimukset perustuvat niin jäte‐ kuin työturvallisuuslakiin. Laki asettaa kuiten‐

kin vähimmäisvaatimukset, joita tiukemmat vaatimukset ovat usein urakkasopimuk‐

sessa määriteltynä osapuolten kahdenkeskeisinä sopimuksina. Aliurakoitsijat toimi‐

vat saman sopimuksen alaisina pääurakoitsijansa kanssa.  

Jätelain 13§ pykälän mukaan;  
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Jätettä ei saa hylätä tai käsitellä hallitsemattomasti. Jätteestä ja jätehuollosta ei saa 

aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, roskaantumista, yleisen tur‐

vallisuuden heikentymistä taikka muuta näihin rinnastettavaa yleisen tai yksityisen 

edun loukkausta. (Jätelaki 646/2011, 13 §.) 

Tähän lakiin perustuen on esimerkiksi syntynyt purku‐ tai rakennusjäte kyettävä hal‐

litsemaan siten, ettei siitä saa aiheutua vaaraa tai haittaa. Havaintojen mukaan nykyi‐

nen tapa toimia rakennustyömailla ei usein täytä näitä vaatimuksia. Nykyisessä ta‐

vassa esimerkiksi pientalojen ulkoverhous‐ ja kattoremonttien yhteydessä jää usein 

pihamaahan tai toisaalle ympäristöön vaaraa aiheuttavia jätteitä (ruuveja, nauloja, 

pellinkappaleita jne.). Siivouksen yhteydessä suurin osa vaaraa aiheuttavista jätteistä 

saadaan siivottua pois, mutta työmaan aikana nämä vaarantavat työmaalla liikkuvien 

työntekijöiden ja esimerkiksi omakotityömaalla asukkaiden turvallisuutta. (Havain‐

nointi ja lähde D) 

Näiden vaarojen ehkäisemiseksi on työsuojelulaissa määrätty työnantajan vastuulle 

yleinen huolehtimisvelvoite, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, sekä työympä‐

ristön suunnittelu. Työsuojelulain 8§ pykälän mukaan;  

Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhtei‐

den parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tällöin on mahdollisuuksien mukaan 

noudatettava seuraavia periaatteita: 

1) vaara‐ ja haittatekijöiden syntyminen estetään; 

2) vaara‐ ja haittatekijät poistetaan tai, jos tämä ei ole mahdollista, ne korvataan vä‐

hemmän vaarallisilla tai vähemmän haitallisilla; 

3) yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet toteutetaan ennen yksilöllisiä; ja 

4) tekniikan ja muiden käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomi‐

oon. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 8 §). 

Lakiteksti on siis rakennustyömaan olosuhteisiin sovellettuna työmaan esimiehen oh‐

jeistus vaara‐ ja haittatekijöiden estämiseen. Lain 4. periaatteen mukaan tekniikan ja 

käytettävissä olevien keinojen kehittyminen otetaan huomioon. Mikäli löytyy vähem‐

män vaaraa tai haittaa aiheuttava keino työskentelyyn, on työnantajan valittava se. 
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Kaiken tämän lähtökohtana on kuitenkin työympäristönsuunnittelu, josta työsuojelu‐

lain 12§ antaa seuraavan määräyksen;  

Työympäristön rakenteita, työtiloja, työ‐ tai tuotantomenetelmiä taikka työssä käy‐

tettävien koneiden, työvälineiden ja muiden laitteiden sekä terveydelle vaarallisten 

aineiden käyttöä suunnitellessaan työnantajan on huolehdittava siitä, että suunnitte‐

lussa otetaan huomioon niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuuteen ja tervey‐

teen ja että ne ovat aiottuun tarkoitukseen soveltuvia. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 

12 §). 

Laissa määrätään työ‐ tai tuotantomenetelmien suunniteltavan siten että työntekijöi‐

den turvallisuus ja terveys otetaan huomioon. Tätä lainkohtaa soveltaen voidaan to‐

deta vaaraa ja terveyttä vaarantavien esineiden olemassaolo työmaalla olevan Työ‐

turvL 12 § pykälän vastaista. Työsuhteessa olevien työntekijöiden lisäksi ulkopuoli‐

selle aiheutetun vaaran syntymisen riski on usein huomattavan suuri. 

Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta on säädetty purkutyön 

suunnittelu ja purkutyömenetelmistä, sekä itse purkujätteestä. Asetuksen 49§ pykä‐

län mukaan on yksiselitteisesti määrätty, että purkutyö suunniteltava turvalliseksi ja 

alue on tarpeellisissa kohdissa eristettävä muusta alueesta. (ks. A 205/2009, 49 §). 

Lisäksi 50§ pykälässä määrätään purkujätteestä seuraavaa;  

Tiilet, betonikappaleet ja purettaessa irtoavat muut rakenneosat on siirrettävä tur‐

vallisesti. Pölyävä aine on pudotettava alas riittävän tiiviitä putkia pitkin suojattuun 

tilaan tai suoraan ajoneuvoon taikka koottava ja vietävä pois säkeissä tai astioissa. 

Tämän asetuksen mukaisesti tehtävässä purkutyössä joudutaan käyttämään nykyme‐

netelmillä raskaita nostureita, kaivinkoneita, pyöräkuormaajia ja työläitä säkkejä tai 

astioita. Vaihtoehtoisesti rakenteita puretaan avoimesti ilman putkia tai pölynsuo‐

jausmenettelyä kastelemalla rakenteita. (Havainnointi ja lähde B) 
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3.1.2 Sisälogistiikan kuvaus työmaalla 

Työmaiden sisälogistiikka on suunniteltava jokaiseen kohteeseen erikseen räätälöi‐

tynä, koska jokaisella työmaalla on erilainen logistinen sijainti, aikataulut sekä mate‐

riaalivirrat. Usein työmaalla tilaa on kuitenkin rajallinen määrä, ja siksi itse työkoh‐

teen välittömässä läheisyydessä onkin oltava materiaalivirtojen aktiivista ja jouhevaa. 

Nostureiden ja esimerkiksi betonipumppausajoneuvojen rajallinen operointietäisyys 

edellyttää runsaasti tilaa tukijalkoineen työkohteen välittömässä läheisyydessä. Ym‐

päröivän infran häiriintymisen välttäminen on asutuskeskuksien välittömässä lähei‐

syydessä usein suuri haaste, ja varastointi tilaa on usein hyvin rajallinen määrä. Kuvi‐

ossa 1 on hyvin nähtävissä, kuinka työmaan varastointitila voi olla hyvinkin vähäinen 

ja liikkumatila olematon. 

 

Kuvio 1. Rakennustyömaan kuvaus (Pixabay.com 2018, muokattu) 

 

Useiden yhteydenottojen perusteella pientalotyömaiden logistiset asiat ovat usein 

yrittäjän tai asennusporukan esimiehen tehtäviä. Näiden työmaiden materiaalivirrat 

ovat usein melko pieniä, ja hinnoittelukin tehdään usein vanhan totutun tavan mu‐
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kaan arviona. Yhteydenotoissa kävi ilmi, kuinka asiaa ei oltu kovinkaan paljoa mie‐

titty, ja suoranaisen rahallisen hyödyn valossa asia alkoi kiinnostaa enemmänkin. 

(Lähde D) 

 

4 Rakentamisen sisälogistiset haasteet 

Rakentaminen on projektina erilaisten prosessien yhteen liittämistä. Jotta projekti 

voidaan viedä tehokkaasti päätökseen, on itse rakentamista tukevan materiaalivirran 

hallinnan oltava kunnossa. Rakentamista harjoittavien yritysten laatujärjestelmistä ei 

yleensä löydy logistista kuvausta projektin eri prosessien toteutuksesta, vaikka logis‐

tiikalla on laadun osalta oleellinen vaikutus. Tavoitteena logistiikan kehittämisessä on 

aikataulujen pitäminen ja kustannussäästöjen synnyttäminen. (Wegelius‐Lehtonen, 

Pahkala, Nyman, Vuolio, & Tanskanen 1996, 81). 

4.1 Keskeiset haasteet 

Keskeisenä haasteena projektiluonteisessa rakentamisessa ovat materiaalivirtojen 

hallinta ja suunnittelu, joita parantavan ”Kehittämisprojektin onnistumisen kannalta 

kriittisenä elementtinä ovat; johdon sitoutuminen, selkeät tavoitteet, laaja osallistu‐

minen sekä riittävien ja kyvykkäiden henkilöresurssien osoittaminen projektille” (We‐

gelius‐Lehtonen ja muut 1996, 45). Vasta kun kriittiset elementit ovat toteutuneet, 

voidaan puuttua kehitettäviin kohtiin.  

4.1.1 Hankinta ja suunnittelu 

Tyypillisesti projektit alkavat suunnittelun jälkeisellä hankinnan valmistelulla. Hankin‐

nan valmistelussa onnistumisen oleellinen osa on suunnittelun taso, ja myös tiedon‐

kulku on keskeisessä roolissa. Esimerkiksi sisärakenteisiin tulevat kipsilevyt voi olla 

järkevää nostaa sisälle raskaalla nosturilla jo rungonpystytysvaiheessa. Tällöin han‐

kinnan valmistelu tulee aloittaa paljon ennen itse sisärakentamisprosessin alkamista.  
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Hankinnan suunnittelun jälkeen tehdään tarjouspyynnöt ja sopimukset. Tässä vai‐

heessa olisi tärkeä sopia aikatauluista, toimituseristä ja mahdollisista logistiikkapalve‐

luiden ostosta. Jälleen tiedonsiirron merkitys korostuu, eli muutoksista tiedottami‐

nen toimittajan ja työmaan välillä on keskeisessä roolissa aikataulujen kannalta. 

Toimitusten varmistamisen tärkeys ja riittävät pelivarat ennen rakennustuotannollis‐

taprosessia mahdollistaa aikataulussa pysymisen. Selkeästi suunnittelun virheellisyy‐

destä johtuvia haasteita on mm. purkupaikat, varastointi, suojaus ja purkukaluston 

yhteensopivuus kuljetuskaluston kanssa. Toimittajan kanssa sovitusta poikkeava ma‐

teriaalin toimitusaika/‐järjestys on taas selkeästi tiedonsiirrollinen haaste. (Wegelius‐

Lehtonen ja muut 1996, 34‐42). 

4.1.2 Varastointi ja sisäiset materiaalivirrat 

Varastoinnilla on keskeinen osa modernia toimitusketjua. Toimivalla varastoinnilla 

voidaan parantaa asiakkaan palvelun saatavuuden tasoa (customer service level) ja 

laatua. Toimivaa varastointia suunnitellessa tärkeitä pohdinnan elementtejä ovat toi‐

mitusketju ja sen hallinta sekä syntyneet kustannukset ja palvelun taso. Suunnittelun 

lähtökohtana on varastoinnin vaatimukset, jotka vaihtelevat riippuen varastoitavasta 

tuotteesta. Varastoinnille asetettuihin vaatimuksiin vaikuttavat esimerkiksi seuraavat 

asiat: 

1. Tuotteen rooli toimitusketjussa: raaka‐aine, puolivalmiste, valmistuote vai palautet‐
tua tavaraa 

2. Maantieteellinen sijainti: lämpötilat, muut olosuhteet, turvallisuus ja logistiset yhtey‐
det 

3. Tuotetyyppi: fyysinen koko, lämpötilavaatimukset, vaaralliset aineet ja erityistä tur‐
vallisuutta vaativat tuotteet 

4. Toiminnot: lajittelu tai varastonpidätys 
5. Omistussuhde: omat tuotteet tai kolmannen osapuolen tuotteet 
6. Varastoinnin käyttö: tuotteiden varastoinnin keskittäminen 
7. Tarvittava alue: tarvitseeko tuote varastointiin yhden neliömetrin vai hehtaarin 
8. Korkeus: kuinka paljon korkeussuuntaista tilaa tarvitaan 
9. Laitteet: manuaalinen varasto vai automatisoitu varastointi 

(Rushton, Croucher & Baker 2017, 291‐292.) 

Rakennustyömailla sovelletaan ns. cross‐dock –varastointia. Tässä varastointitavassa 

tuotteet ovat varastossa valmiina varastossa mahdollisimman lyhytaikaisesti, val‐

miina tuotantoon otettavaksi. Kuviossa 3 on kuvattuna tyypillinen cross‐dock varas‐

ton toimintaperiaate Rushtonin ym (2017, 297) mukaisesti.  
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Kuvio 2. Tyypillisen cross‐dock tyyppisen varaston toiminnot (Rushton ja muut 2017, 
297, muokattu) 

Richardsin (2017, 17) mukaan juuri nämä cross‐dock varastot/keskukset ovat tulevai‐

suuden varastotyyppejä. Tällöin tuotteet ovat varastossa mahdollisimman lyhyen 

ajan, mikä on tärkeää esimerkiksi helposti ja nopeasti pilaantuville elintarvikkeille. 

Tästä esimerkkinä toimii elintarvikkeiden toimitusketju, jossa varastoinnin jälkeen 

tuote uudelleen kuormataan jakelu autoon toimitettavaksi edelleen asiakkaalle. 

4.2 Kustannusten muodostuminen 

Ihanteellinen tilanne olisi, kun kaikki materiaali saapuisi edullisesti juuri oikeassa jär‐

jestyksessä, juuri oikea aikaisesti ja oikean laatuisena. Näin ei kuitenkaan välttämättä 

aina ole, vaan kuten Wegelius‐Lehtonen ja muut (1996, 66‐67) toteavat, on toimituk‐

set usein suunniteltu kuljetuksen tarjoajan optimoinnin näkökulmasta. Näin toi‐

miessa voidaan hankinta mieltää hyvin tehdyksi, kun hankintahinta on ollut markki‐

noiden alhaisin ja toimitus on työmaalla aikataulussa.  

Kustannuksien kumulatiivinen kokonaissumma voi kasvaa huomattavan paljon suu‐

remmaksi kuin pelkästään alhaisen hankintahinnan perusteella näyttäisi. Tämä voin 



13 
 

 

johtua esimerkiksi siitä, että tavara joudutaan varastoimaan työmaalla tai sen lähei‐

syydessä. Tästä muodostuneet ”halvimman” toimittajan kustannukset eivät ole koko‐

naisuuden kannalta, kun tuote on asennettu, enää edullisin. (Wegelius‐Lehtonen ja 

muut 1996, 66‐70). 

4.2.1 Varastoinnin kustannukset 

Rakennusalalla toimiville yrityksille laitteen tuoma lisäarvo yhtenä osana turvallisuu‐

den ja joustavuuden lisäksi voivat olla sekä varastoinnin‐ että tilauskustannusten pie‐

neneminen. Tuotteiden varastoinnin helpottaminen tuo mahdollisuuksia joustavam‐

paan rakennustuotantoon ja vapauttaa rakentamisen tavarantoimittajien aikatau‐

luista riippumattomammaksi. Tavaraa voidaan näin ollen ottaa suurempina erinä, ja 

näin yksikkökustannuksien osalta voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Optimaali‐

nen tilauskoko voidaankin laskea EOQ –laskennalla. 

JIT (Just‐In‐Time) hankinnan suunnittelu on erittäin haasteellista, kun se yhdistetään 

EOQ –laskentaan (economic order quantity). Tällöin yhdistetään tilauksen oikea ai‐

kaisuus yhdessä minimaallisen tilauskustannuksen ja varastointikustannuksen kanssa. 

Koska optimaalinen tilauskoko kustannusten näkökulmasta (EOQ) on tilauskustan‐

nuksen myötä aina suurempi kuin optimaalinen JIT –suunnittelun tilauskoko, on löy‐

dettävä riittävän korkean palvelutason täyttävä tilauseräkoko. Tästä voidaankin pää‐

tellä, että mikäli palvelutaso halutaan 100%: iin, on varastossa aina ylimääräistä tava‐

raa. Kun taas jos lasketaan palvelutaso esimerkiksi 80%: iin, on odotettavissa tuotan‐

non seisahduksia tavaran puutteen myötä. Tämä ilmenee seuraavista laskukaavoista. 

(Taylor 2008, 7‐7 ‐ 7‐11) 

𝐸𝑂𝑄 𝑄 𝐵
2𝐾𝐷
ℎ 𝑏

𝑏
ℎ

ℎ
𝑏

 

Q + B = Tilausmäärä 

K = Tilauskustannukset 

D = Kysyntä  

h = Varastoinnin kustannukset yksikköä kohden 

b = Yksikkökustannukset aikaa kohden  

(Taylor 2008, 7‐9) 
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Tästä kaavasta tunnetumman ja yksinkertaisemman version muuttujista on jätetty 

loppuosa pois, ja ensimmäisen osamäärän nimittäjässä on vain varastointikustannus.  

𝐸𝑂𝑄
2𝑆𝐷

𝐻
 

Q = Optimaalinen eräkoko 

S = Ordering Cost (Fixed Cost) = Tilauskustannus 

D = Annual Quantity Demanded = Vuosikulutus 

H = Holding Cost (Variable Cost) = Varastointikustannus 

(What is EOQ formula, n.d.) 

Näillä kaavoilla saadaan kustannustehokkain tilauseräkoko, mutta kun haluamme va‐

raston tasoa mahdollisimman alhaiseksi ja toimintamallia lähemmäksi lean –ajattelu‐

tavan mukaiseksi JIT –tyyppiseksi. Tällöin löydettävä korkein hinta mitä tuotteesta 

voidaan maksaa ilman kokonaiskustannusten kasvua, jota viivästyminen kasvattaa. 

(Taylor 2008, 7‐10) 

𝑃 𝑃
√2𝑏ℎ𝐾

𝐷 𝑏 ℎ

𝐹𝑁
𝐷

 

Tähän kaavaan ensimmäisen EOQ –kaavan lisäksi on otettu muuttujat F ja N, joista F 

kuvaa varastoalan ylläpito‐ ja omistuskustannusta, ja N on hankintasuunnitelman 

mukaisesti hyväksytty varastoala. Mikäli tästä kaavasta saatu yksikköhinta osoittau‐

tuu korkeammaksi kuin EOQ, on EOQ mukainen valinta perusteltua. (Taylor 2008, 7‐

10) 

4.2.2 Sisäisen materiaalinkäsittelyn kustannukset 

Työkohteen sisäisen materiaalinkäsittelyn kustannukset muodostuvat hyvin monen 

tyyppisten raaka‐aineiden ja valmisteiden käsittelystä. Karkeasti tavarat voidaan laji‐

tella kolmeen erilaiseen tavaralajiin fyysisen olomuotonsa perusteella, jotka ovat esi‐

merkinomaisesti kuvattuna kuviossa 4. (Oksanen 2004, 55) 
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Kuvio 3. Tavaralajien ryhmittely (Oksanen 2004, muokattu) 

Useiden ylläolevassa kuviossa kuvattujen tavaroiden käsittelyssä on käytettävä erilai‐

sia apuvälineitä. Näiden apuvälineiden ja koneiden asianmukainen käyttö lisää tehok‐

kuutta työvaiheiden etenemisessä. Massatavaran ja kaasumaisien tavaroiden varas‐

tointi ja käsittely tapahtuvat usein erikokoisien käsittely yksiköiden avulla (kontit, la‐

vat, säkit, säiliöt jne.). Näin ollen massatavarasta ja kaasumaisista tavaroista saadaan 

kappaletavaratyyppisiä käsittely‐yksiköitä.  

Erimuotoiset suuremmat kappaleet asennetaan usein erityyppisillä nostimilla tai nos‐

tureilla, kunhan nämä kappaleet on ensin toimitettu nostimen tai nosturin (rajalli‐

selle) käyttöetäisyydelle. Rakennus‐ ja saneeraustyömaiden työkohteiden välittö‐

mässä läheisyydessä tapahtuva tavaralogistiikka on usein vilkasta ja helposti ruuh‐

kautuvaa johtuen erilaisien työkoneiden, rakennustelineiden, välivarastoinnin tai 

maanmuokkaustöiden samanaikaisesta sijoituksesta työmaalla. (Lähde B ja D) 

Kustannukset koostuvat useista eri tekijästä. Työmaalla tapahtuva vertikaalinen siir‐

täminen on pääsääntöisesti aina huomattavasti kalliimpaa kuin horisontaalinen siirtä‐

minen. Työmaan sisäinen logistiikka ja sen suunnittelu mahdollistavat tavaraerien 

suuremmat ja joustavammat toimitukset, mikä laskee kokonaiskustannusta, jos hori‐
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sontaalinen siirtäminen on kustannustehokasta, työmaalla on riittävät varastointi re‐

surssit niin tarvittavan suojauksen kuin pinta‐alan osalta, muissa työvaiheissa tarvit‐

tavan konekannan ja tilan tarve ei vaarannu, eikä varastointi aiheuta työmaan ympä‐

ristölle haittaa. Useimmiten tilan määrä on kuitenkin hyvinkin rajallinen, ja horison‐

taalinen siirtäminen haastavaa tai kustannuksiltaan hankinnassa saavutettua etua 

kalliimpaa. 

Vertikaalisessa siirtämisessä tarvittavien koneiden tuntikustannus, ja ns. aloituskus‐

tannus on huomattavan paljon kalliimpi kuin horisontaalisessa siirtämisessä. Näin ol‐

len on rakennustyömaiden vertikaaliseen siirtoon tarkoitettujen koneiden ja laittei‐

den käyttö kapasiteetti oltava korkealla tasolla, mikä edellyttää sekä järjestelmällistä 

että suunnitelmallista rakennustoimintaa ja horisontaalista siirtämistä. Lisäksi on 

huomioitavaa, että maantasolla tapahtuva horisontaalinen siirtäminen on lähes aina 

kustannustehokkaampaa kuin maanpinnan yläpuolella. Esimerkiksi vesikatolla tai 

maanpinnan yläpuolisissa kerroksissa tapahtuvissa saneeraus tai rakennustöissä on 

rakennus‐ tai purkujätteiden vertikaalinen siirtäminen alapuolelle sijoitetulle jätela‐

valle huomattavasti edullisempaa ja tehokkaampaa kuin horisontaalinen siirtäminen 

kerroksessa tai katolla. (Havainnointi, Lähde C ja D) 

4.3 Toimintaympäristön asettamat vaatimukset suunniteltavalle lait‐

teelle 

Erilaiset toimintaympäristöt asettavat laitteelle erilaisia vaatimuksia. Käytettäessä lai‐

tetta ahtaissa sisätiloissa kovalla alustalla kohdistuu ympäristön asettamat vaatimuk‐

set enemmän ketteryyteen kuin hyviin maastoajo‐ominaisuuksiin. Tämä pyrittiin ot‐

tamaan huomioon kaupallistettavan laitteen teknisiä rakenteita suunnitellessa. Kai‐

kissa laitteelle suunnitelluissa toimintaympäristöissä yhteisinä vaatimuksina on kette‐

ryys, vakaus ja mahdollisimman yksinkertainen käytettävyys.  

Vaatimukset kerättiin yhteen ja niiden pohjalta tehtiin erilaisia vaihtoehtoisia raken‐

nepiirustuksia. Huomattiin, kuinka merkittävän suuri osa oletetuista käyttökohteista 

edellyttivät laitteelta nelipyörävetoisuutta, maavaraa sekä mahdollisesti nelipyöräoh‐

jausta.  
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4.4 Laitteen suunnittelun rajoitteet 

Laitteelle asetettiin teknisiä vaatimuksia jo ideointivaiheessa. Koska laite haluttiin yh‐

teensopivaksi olemassa olevan vaihtolavakannan ja vaihtolavalaitteiden kanssa, ase‐

tettiin teknisiä rajoitteita niin lainsäädännön kuin standardien myötä. Lähtökohtai‐

sesti haluttiin käyttää olemassa olevaa vaihtolavakantaa ja niiden käsittelyyn soveltu‐

vaa kalustoa.  

Tieliikenteessä käytettäviltä vaihtokoreilta edellytetään sen oman massan sekä kuor‐

man yhteenlaskettuun massaan kohdistuvat voimat kestävää lukitusjärjestelmää il‐

man pysyviä muodonmuutoksia, kun kokonaismassaan vaikuttaa eteenpäin 14m/s2 

sekä sivulle tai taakse vaikuttava 7m/s2 kiihtyvyys. Tämän lisäksi pystysuuntaisen lu‐

kituksen tulee kestää ilman pysyviä muodonmuutoksia ajoneuvon omaan massaan, 

tai vaihtokorin ja sen kuormaan vaikuttava 10m/s2 pystysuuntainen kiihtyvyys (Sul‐

kanen 2018, 13). Näin ollen haluttaessa käyttää laitetta vaihtokorin tavoin ottaen 

laitteen kuormaksi vaihtokori, on sen rakenteiden täytettävä edellä mainitut vaati‐

mukset. 

Suunnitteluvaiheessa huomioitavia kohtia olivat myös tieliikenteessä sallitut mitat ja 

laitteen yhteensopivuus olemassa olevien lavankäsittelylaitteiden kanssa. Yhtenä 

haastavana yksityiskohtana oli saada riittävän suuri maavara yhdessä standardien 

mahdollistaman mitoituksen kanssa. Kuormakori saa alittaa vaihtolavakiskon alim‐

man tason standardin SFS 4417 mukaan vain 5‐10mm, jolloin riittävän maavaran to‐

teutus mahdollisimman yksinkertaisena tehtiin viemällä taemmat pyörät peräylityk‐

sen ulkopuolelle (Sulkanen 2018, 24‐32). 

5 Markkinointi ja asiakassegmentit 

5.1 Markkinointi 

Saarenojan (2009, 8) mukaan Hollanti ja Koski (2007) määrittelevät markkinoinnin 

seuraavasti: Yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen, ja markkinoinnin teh‐

tävä on lisätä myyntivolyymiä sekä mahdollistaa parempi myyntikate. Kuluttajalle 
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markkinoinnin näkyvin osa‐alue on usein mainonta, jonka hän havaitsee eri medioi‐

den välityksellä. 

5.1.1 Lähtökohdat 

Tässä opinnäytetyössä käsiteltävän markkinoitavan tuotteen markkinointiajattelu 

voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Ajatuksen syntyminen, ensimmäiset mieliku‐

vat tuotteesta sekä edelleen kehitelty hyödyntämismalli tukevat vahvasti nykyai‐

kaista markkinointilähtöistä ajattelutapaa, jossa tuote olisi markkinoiden ehdoilla ja 

tarpeisiin toteutettu lisäarvoa tuottava tuloksellisesti kaupattu tuote. Unohtamatta 

asiakaslähtöistä tuotekehitystä, voidaan tuotannolliseen vaiheeseen siirryttäessä aja‐

tella liiketoiminnan olevan tuotantolähtöistä tuloksellista markkinointia. Kuitenkaan 

markkinointilähtöisessä tavassa tuotanto ei ole toiminnan lähtökohta, vaan tuotteen 

hankinta asiakkaalle tapahtuu ostopalveluiden kautta. Ostopalveluiden kautta tehtä‐

vien hankintojen myötä tuotantoon sitoutunut riskipääoma putoaa ja voidaan ostaa 

yhteistyökumppaneiden palveluita heidän ydinosaamisen alueeltaan sekä keskittymi‐

nen omaan ydinosaamiseen vapauttaa resursseja itse tuotteen kehittämiseen ja 

markkinointiin. Näin ollen voidaan todeta liiketoiminnan toteutuvat tämän opinnäy‐

tetyön kohdalla enemmän markkinointilähtöisen ajattelutavan pohjalta kuin tuotan‐

tolähtöisitä lähtökohdista (Rope 2002, 43).  

5.1.2 Segmentointi 

Segmentointi on teknisesti tuotteen ostomarkkinoiden jakamista pienempiin osiin. 

Segmentoinnissa asiakkaat voidaan jakaa erilaisiin segmentteihin asiakkaan tarpei‐

den, tarve taustojen ja koon perusteella. Tuotekehityksen ja markkinoinnin suunnit‐

telun kannalta on ensiarvoisen tärkeää jakaa asiakkaat kokonaisuuksiksi, jolloin tietyn 

asiakassegmentin tavoittaminen on helpompaa ja kohdistuu nimenomaisesti vastaa‐

maan tämän asiakasryhmän tarpeita tai tavoitettavuutta (Leskinen, 2017). 

Huolellinen segmentointi mahdollistaa markkinoinnin kohdistamisen juuri oikeisiin 

asiakasryhmiin ja lisää näin ollen markkinointiin käytettävien resurssien tehokkuutta. 

Logistiikasta ja liiketaloudesta tutulla ABC ‐analyysin kaltaisella asiakas segmenttien 

analyysillä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia keskittäessä markkinointia tärkeimmille 

asiakasryhmille. Sen lisäksi, että markkinointia voidaan keskittää tärkeimmille asiakas 
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ryhmille, voidaan asiakaslähtöisen tuotekehityksen painopistettä jakaa tärkeimpien 

asiakkaiden tarpeisiin keskittyväksi. Puhtaasti panos‐tuotto ajattelun mukaan tehtä‐

vän tuotekehityksen ulkopuolelle jää vähemmän tärkeiden asiakasryhmien tarpeisiin 

kehitettävät tuotteet. Huomioitavaa kuitenkin on, että pienikin asiakasryhmä voi olla 

segmentointia ja tuotekehityksen priorisointia ajatellen tärkeä ja kannattava asiakas‐

ryhmä. 

Kehittäessä kilpailukeinoja ja pienemmälle asiakasryhmälle kohdistettavaa markki‐

nointia, tulee pohtia markkinoinnin kannattavuutta suhteessa saavutettavaan tavoi‐

tetulokseen. Tästä voidaan liiketaloudellinen tulos laskea seuraavalla kaavalla. 

𝑀ää𝑟ä 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑴𝒚𝒚𝒏𝒕𝒊 

 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑒 𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎 𝐾𝑎𝑛𝑎𝑣𝑎 𝑉𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡ä 𝑴𝒂𝒓𝒌𝒌𝒊𝒏𝒐𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏 𝒌𝒖𝒔𝒕𝒂𝒏𝒏𝒖𝒌𝒔𝒆𝒕 

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒌𝒊𝒏𝒐𝒊𝒏𝒏𝒊𝒏 𝒕𝒖𝒍𝒐𝒔 

(Rope 2002, 103) 

Segmentoinnin avulla voidaan löytää uusia kannattavia asiakasryhmiä, ja toisaalta 

taas kannattavaksi ajateltu asiakasryhmä voi osoittautua kannattamattomaksi. Tämä 

johtuu siitä, että jollain segmentillä voi esimerkiksi kilpailutilanne ja/tai tuottomah‐

dollisuus heikompi. Toisaalta taas useammalla pienemmällä asiakasryhmällä voi olla 

hyvät mahdollisuudet saavuttaa kilpailuetua vastaavanlaisisiin yrityksiin, ja tuottaa 

näin merkittäviäkin määriä lisäarvoa asiakkaalle. Uuden tuotteen tuonnissa markki‐

noille on oltava luova ote segmenttien määrittämisessä, sillä täysin odottamatto‐

malta ja tuntemattomalta toimialalta voidaan saada suuriakin asiakkuuksia sekä kas‐

vattaa asiakkaan toimialalla itse itseään kiristävää kilpailua.  

5.1.3 Asiakkuudet 

Asiakkaat voidaan kategorisoida usealla eri tavalla. ABC ‐analyysiin pohjautuvalla asi‐

akkaiden määrittämisessä on kuitenkin suuri riskinsä harvemmin tapahtuvien, mutta 

vastaavasti arvokkaampien kauppojen liiketoiminnassa. Kuitenkin liiketoiminnan lain‐

alaisuuksien pohjalta voidaan asiakkaat kategorisoida esimerkiksi seuraavalla tavalla. 
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Kuvio 4. Myyntimäärät asiakkaittain (Rope 2002, 71, muokattu) 

Tämän kuviossa 4 esitettyjen asiakkuuksien suhde toisiinsa on 80/20. Näiden asiak‐

kuuksien ulkopuolella on ns. ”Ei vielä ‐asiakkaat”, sekä entiset asiakkaat. (Rope 2002, 

69‐71) 

Toiminnan alkuvaiheessa ovat kaikki asiakkaat kategoriassa ”Ei vielä ‐asiakkaat”. 

Tästä on järkevää pyrkiä strategisesti saavuttamaan asiakkaiden luottamus tuottee‐

seen ja tuotetta toimittavaan yritykseen. Ottaen huomioon markkinoitavan tuotteen 

suhteellisen kallis hankintahinta, on järkevämpää pyrkiä saamaan tärkeimmät asia‐

kasryhmät satunnaisasiakkaiksi, josta hyvin hoidetulla asiakaskokemuksella ja ‐suh‐

teella volyymiasiakkaaksi.  Asiakassuhteen ylläpitäminen on erinomaisen tärkeää, 

sillä pahin mahdollinen skenaario on volyymiasiakkaan siirtyminen kategoriaan enti‐

siin asiakkaat.  

Entisen asiakkaan luottamuksen saavuttaminen ja saaminen uudelleen asiakkaaksi on 

usein monta kertaa kalliimpaa ja vaikeampaa kuin olemassa olevan asiakkuuden yllä‐

pitäminen. Lisäksi entisen asiakkaan vaikutus samalla alalla toimiviin olemassa oleviin 

asiakkaisiin voi olla huomattavan suuri. Vaikka asiakkaat ovat periaatteessa kilpaili‐

joita keskenään, ovat saman alan toimijat usein yhteyksissä toisiinsa entistäkin enem‐

män verkostoituvassa yritysmaailmassa, jolloin negatiivinen asiakkuuskokemus tulee 

laajasti tietoisuuteen. 

Volyymiasiakkaat

Satunnaisasiakkaat

MYYNTIMÄÄRÄT
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5.1.4 Imago 

Mielikuva yrityksestä muodostetaan useimmiten yrityksen nimen, näkyvän tai kuulu‐

van markkinoinnin, uutisoinnin ja tuotteiden/palveluiden perusteella. Hyvällä ja on‐

nistuneella imagon luonnilla voidaan saavuttaa asiakkaiden mielikuva yrityksestä ha‐

lutunlaisesti. Yrityksen logo ja nimi voivat, ja usein luovatkin mielikuvan yrityksen toi‐

minnasta. Nimellä voidaan henkilöidä yritys yrittäjän, tai yrittäjän perheen mukaan. 

Nimestä voi saada mielikuvan myöskin paikkakuntaan tai toimialaan sitoutumisesta, 

kansainvälisyydestä ja jopa kasvavuudesta tai omistajapohjaisuudesta. (Rope 2002, 

78‐79)  

Imagoon ja mielikuvaan yrityksestä voidaan vaikuttaa erilaisilla markkinoinnin kei‐

noilla. On mahdollista henkilöidä keksinnöllisiä tuotteita, ja käyttää julkisuuden kuvaa 

osana markkinointia. Yksi tehokas keino saavuttaa kiinnostusta kansainvälisillä mark‐

kinoilla on tuoda esiin alkuperämaata, koulutustaustaa tai työkokemusta erityisesti 

sellaisiin asiakkaisiin kohdistuvassa markkinoinnissa, jossa tiedetään näitä arvostetta‐

van. Yhtenä keinona korkeamman laadun mielikuvan muodostamisessa on myös kor‐

keampi myyntihinta. Tämä keino on vaarallinen, mutta oikein käytettynä tehokas. 

Myyntihinnan korkealle hinnalle asiakas odottaa hyvää laatua tuotteen lisäksi myös 

jälkimarkkinoinnissa, takuu vastuu asioissa ja lisäpalveluissa. Korkeamman myynti‐

hinnan käyttäminen edellyttää tuotetta, joka poikkeaa oleellisesti parempana kuin 

kilpailijoiden tarjoamat edullisemmat tuotteet.  

Yrittäjän markkinointikirjan (Rope, 2002) mukaan uuden tuotteen ja yritysnimen ar‐

vostus markkinoilla on saavutettava, eikä sitä voida saada kovinkaan nopealla ajan‐

jaksolla. Tuotteen laadun arvostuksen tai/ja yrityksen vastuullisuuskuvan saavuttami‐

nen tapahtuu hitaasti ja työläästi, mutta se voidaan negatiivisilla kokemuksilla tuhota 

nopeastikin. Onkin tärkeää ylläpitää saavutettua arvostusta, sillä kilpailevan yrityksen 

tuotteet voivat nopeasti saada tukevan jalansijan markkinoilla ja myynnin menettä‐

misen syöksykierre voi ajaa yrityksen nopeastikin suuriin haasteisiin. 
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5.2 Asiakassegmentit 

Segmentointi asiakkaiden välillä tehtiin oletettujen asiakasryhmien välillä. Arviot asi‐

akkaiden tarpeista toteutettiin omakohtaisten kokemuksien, sekä alan yrittäjien 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 

5.2.1 Suuret rakennusliikkeet 

Suurien rakennusliikkeiden korjaus‐ ja uudisrakentamisen voimakas tehostaminen on 

yleisesti mediassa ja työmailla näkyvä ilmiö. Omakohtaiset kokemukset ja rakennus‐

työmaiden logistiikan epäkohtien havainnointi työkohteissa ovat olleet merkittävässä 

roolissa asiakassegmentin valinnassa. Rakennustyömaiden rajallinen tila asettaa uu‐

sia haasteita sisälogistiikkaan. 

5.2.2 Raskas teollisuus ja laitokset 

Teollisuudessa on havaittavissa sisäisen logistiikan haasteita suurien tavaraerien ja 

komponenttien varastoinnissa. Tähän ratkaisuna voisi olla laitteen tuomat jousta‐

vamman logistiikan elementit. Säästöä ja joustoa toiminnan ydinosaamiseen syntyy, 

kun ulkopuolisen kuljetusliikkeen tai urakoitsijan sijaan voidaan lavat ja niillä oleva 

tavara siirtää itse juuri silloin kun sitä tarvitaan. 

Laitoksia on monenlaisia ja niiden toiminnan sivutuotteina syntyy jätteitä sekä erilai‐

sia lajikkeita. Esimerkiksi lämpölaitoksien lämmöntuotannossa syntyvän tuhkalavan 

siirtoon voitaisiin soveltaa ideoitua laitetta. Näin ollen voitaisiin kuljetuspalvelun 

tuottajalta tilata useampia lavoja reserviin, ja laitoksen toiminta ei ole sidoksissa la‐

vojen edelleen kuljetuksien kanssa. Toisena esimerkkinä jätteenkäsittelylaitokset, 

jotka lajittelevat esimerkiksi rakennusjätteitä. Koneellisen lajittelun rinnalle on aiem‐

min tarvittu kuorma‐auto siirtämään asiakkaalta tuotu lava lajitteluhalliin, jota tarvi‐

taan myös lajiteltujen jätteiden lavojen siirtoon. Laite tekisi lajitteluyksiköstä täysin 

itsenäisen, kuorma‐autoista riippumattoman toimijan. 



23 
 

 

5.2.3 Puolustusvoimat 

Puolustusvoimien viimeaikaisien suurien logistisien hankintojen myötä on ilmeistä, 

että logistiikkaa hoidetaan pitkälle tulevaisuuteenkin vaihtolavojen avulla. Puolustus‐

ministeriön tiedotteessa 1.04.2014 kerrotaan päätöksestä hankintasopimuksesta 

Scania Suomi oy:n kanssa; ”Sopimuksen perusteella hankitaan yhteensä 151 maan‐

siirtoalustaista, neliakselista raskasta kuorma‐autoa. Kaikki ajoneuvot varustellaan 

koukkuvaihtokorilaitteella sekä osa puominosturilla tai merikontin käsittelyyn sovel‐

tuvalla laitteistolla (PLM 2014). Suuret investoinnit traktorivetoisiin vaihtolava perä‐

vaunuihin ja raskaisiin vaihtolava kuorma‐autoihin viestivät strategisiin valintoihin lo‐

gistiikassa. Laite voisi olla toimivana ratkaisuna tukemaan kentällä ja luolastoissa ta‐

pahtuvaan logistiikkaan. 

 

Kuvio 5. Puolustusvoimien hankkima raskas maantiekuorma‐auto (Ammattilehti, 
2017) 

 

5.2.4 Vuokraamot 

Laitteen ilmeisen suuren hankintahinnan ja käyttötarpeen rajallisuudesta johtuen, 

olisi vuokraustoiminta ilmeinen ratkaisu täyttämään pienempien rakennusliikkeiden, 

yksityisten ihmisten ja satunnaisesti tarvitsevien asiakkaiden tarpeet.  
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6 Kaupallistaminen 

Innovaation syntyminen voi tapahtua vahingossa tai suunnitelmallisesti. Tätä ennen 

usein on kuitenkin nähty jokin epäkohta, tehottomuus tai uuden tarpeen luominen. 

Syntyy siis tuoteidea, jota halutaan viedä eteenpäin jalostettavaksi, eli innovaatioksi. 

Innovaatio on perinteisesti määritelty kaupallisesti menestyksekkääksi tuotteeksi 

(palvelu tai konkreettinen tuote) tai tavaksi (prosessin kehitys tai konsepti). Kaupallis‐

taminen innovaatiosta etenee ideoinnin, suunnittelun, prototyypin ja tuotannon 

kautta markkinoille myytäväksi. (Fogelholm 2009, 13) 

6.1 Ideointi 

Usein tuotteen tai/ja tavan ideointi syntyy tarpeesta. Tällöin idealla on olemassa ai‐

nakin teoreettisesti kysyntää. Ideointi vaiheeseen vaikuttaa usein ympäristöstä saa‐

dut käsitteet ja mielikuvat, kuinka idea voitaisiin konkreettisesti toteuttaa. Tässä ta‐

pauksessa ideoitsijalla oli kohtuullisen hyvä tekninen tuntemus koneista ja laitteista, 

mikä toi ideaan käytännön toteuttamisen aspektin. Ideoitsijalla oli mielikuva tarpeen 

täyttävän laitteen vaatimuksista ympäristössään, johon hän sai tarkentavan näkökul‐

man laitteen käytöstä työskentely ympäristössään. Hän näki tehotonta työskentelyä 

kuorma‐auton ikkunasta odottaessaan omaa kuormaansa maansiirtotöissä, ja näki 

mielikuvan laitteesta, joka tekee tarpeettomaksi osan työstä ja mietti kuinka laitetta 

voisi hyödyntää myös toisaalla, muodostuen niin sanotuksi ”spinn off” keksinnöksi. 

Ideoinneistaan kehittelijä kertoi pienelle joukolle alalla työskenteleville työntekijöille 

ja yrittäjille. Työntekijöiden kommentit ja lisäideat olivatkin enemmän käytännön 

työskentelyyn viittaavia vaatimuksia ja tarkentavia kysymyksiä. Yrittäjien mielipiteet 

ja lisäideat luonnollisesti perustuivat ideoitavan laitteen vaikutuksiin työnteon tehok‐

kuuteen ja lisäarvon tuomiseen omaan liiketoimintaan. 

Idean alkuvaiheessa tehtiin kirjalliset salassapitosopimukset laitteesta tietoisten kes‐

ken. Tässä saatiin laki ja sopimustietoisen henkilön avustusta, jotta idean teoreetti‐

nenkin leviäminen saataisiin estettyä. Oleellinen osa ideointivaihetta oli tutkia lait‐

teen uutuusarvoa. Uutuustutkimus oli pienimuotoinen selvitys olemassa olevista lait‐

teista, jotka olivat löydettävissä sähköisillä hakukanavilla. Myös suullista kyselyä ja 
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ajatustenvaihtoa tehtiin, eikä esiin tullut kovinkaan samankaltaisia laitteita. Tämän 

jälkeen ideointi oli saatava havainnollistettavaksi malliksi, ja idea siirtyi suunnitteluas‐

teelle. 

6.2 Suunnittelu 

Idean kehittäminen eteni määritettyjen vaatimuksien ja edellytyksien kautta suunnit‐

telu vaiheeseen. Suunnittelussa ideoitsijalla oli suurpiirteinen näkemys laitteesta, 

muttei teknisen piirtämisen taitoja. Ideoitsija tiesi mitä halusi, ja piirsi paperille luon‐

noksen laitteesta, jonka koneteknisestä piirtämisestä ja suunnittelusta antoi vastuun 

edelleen. Suunnitteluvaihe toi eteen runsaasti ratkaistavia haasteita, jotka pyrittiin 

oletetusti parhaalla tavalla ratkaisemaan ilman sen suurempia kompromisseja. Tässä 

vaiheessa ideoita syntyi runsaasti lisää, ja niiden soveltamista mietittiin laitteen 

osalta käyden tutkimassa olemassa olevia koneita ja laitteita. Yhtenä esimerkkinä on 

ohjauksen toteuttaminen mahdollisimman helpoksi, ja tähän ideoitsija ajatteli voita‐

van soveltaa lavansiirtovaunun tyyppistä kahvaohjausta helppoineen ja yksinkertai‐

sine ohjaimineen.  

Suunnittelutyö oli melko itsenäistä suunnittelijan osalta. Kommenttien ja ajatuksien 

vaihtoa olisi pitänyt olla enemmän, mutta koska ideoitsija antoi tietoisesti suunnitte‐

lijalle melko vapaat kädet, tapa osoittautuikin hyväksi. Tämän myötä syntyi paljon 

uusia näkökulmia, variaatioita ja ratkaisuja toteuttaa laitteen toiminnot, eikä suunnit‐

telutyö näin ollen rajoittunut ideoitsijan ehdottoman koviin vaatimuksiin vain piirtää 

laite. 

6.3 Prototyypin valmistus 

Suunnittelun myötä saadut tiedot ja kuvat laitteesta etenevät tyypillisesti innovaa‐

tiokehityksessä tärkeään prototyypin valmistus vaiheeseen. Tässä vaiheessa on tar‐

koituksena tutkia laitteen toimintaa käytännössä ja löytää kehityskohteita ennen 

mahdollista markkinointia. Prototyypin valmistaminen tässä vaiheessa olisi merkin‐

nyt suurta askelta ideoidun tuotteen kaupallistamisen kannalta. Suuren taloudellisen 

investoinnin ja ajallisen sitoutumisen vuoksi ei prototyypin valmistaminen tai valmis‐

tuttaminen ollut kuitenkaan mahdollista.  
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6.4 Myyntikanavat 

Myyntikanavaa ja ‐kanavia valittaessa on hyvä pohtia erilaisia vaihtoehtoja ja luoda 

niiden pohjalta tai innoittamana oma tapansa myydä tuotettaan. Tietynlaisiin tuottei‐

siin toimivat erilaiset myyntikanavat kuin toisiin, ja siksi onkin hyvä pohtia mikä sopisi 

juuri minun tuotteelleni parhaiten. Olemme tottuneet päivittäistavarakaupassa saa‐

maan tuotteen välittömästi tutkittavaksemme, ja käymme kaupassa henkilökohtai‐

sesti paikan päällä. Sen sijaan uutta taloa ostava pyytää usein myyjän luokseen, tai 

käy kauppaa talokauppiaan toimistolla. Tällöin emme oletakaan näkevämme tulevaa 

taloamme, vaan myyjä esittelee sen meille visuaalisin keinoin. Konekauppias voi 

tuoda vaikka murskaimen tai kaivinkoneen työmaallemme testattavaksemme, jolloin 

näemme tuloksen ja toimivuuden omakohtaisesti testin aikana.  

Myyntikanavista parhaimmaksi olen ajatellut konekaupasta tutun testikäyttö/vuok‐

raus ‐kanavan. Tällöin asiakas voi itse testata uutuuden toimivuuden omassa toimin‐

nassaan ennen ostopäätöstä. Tuotteen suhteellisen arvokkaan hinnan myötä testaus‐

mahdollisuus on lähes välttämätöntä. Erilaisien myyntikeinojen soveltuvuuksia on 

koottu taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Myyntikeinojen vahvuudet ja heikkoudet 

Myyntikeino  Vahvuudet  Haasteet  Huomioita 

”Kivijalkamyymälä”  Selkeä, kiinteä 

toimipiste mistä 

asiakas saa ha‐

luamansa tuot‐

teen 

Melko kömpelö 

asiakkaan näkökul‐

masta, suhteelli‐

sen kallis, markki‐

noiden tavoittele‐

minen haastavaa 

Oman vara‐

osamyynnin, ko‐

koonpanon, tai toi‐

mistotilojen yhtey‐

teen suhteellisen 

helppo toteuttaa 

Vähittäismyyjät  Laaja kattavuus 

maantieteelli‐

sesti ilman suu‐

ria investointeja 

Myyntikatteen pie‐

neneminen. Hallin‐

noinnin, laadun ja 

markkinointivies‐

tin varmistaminen 

Hyvän yhteistyö‐

kumppanin kanssa 

varteenotettava 

vaihtoehto 
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Suora myynti  Asiakkaan tar‐

peiden näkemi‐

nen, konkreetti‐

nen asiakaspal‐

velu, markki‐

naviestin tuonti, 

asiakas näkee 

tuotteen 

Edellyttää myyjältä 

laajaa osaamista ja 

asiakastunte‐

musta, asiakkaiden 

profilointi välttä‐

mätöntä tehok‐

kuuden saavutta‐

miseksi 

Resurssien käytön 

suhteuttaminen 

kaupan kokoon tu‐

lee pohtia etukä‐

teen 

Edustusmyynti  Myyjälle makse‐

taan provisiota 

tehdyistä kau‐

poista, ja siten 

kustannusteho‐

kasta 

Taitavan myyjän 

mahdollisuus 

myydä tuotteita 

ohi asiakkaan tar‐

peiden, jälkimark‐

kinoinnin ja laadun 

varmistus 

Kustannustehokas 

ratkaisu, mutta 

vaarana myyjän 

omanedun tavoit‐

telu 

Verkkokauppa  Edullinen, hel‐

posti löydettä‐

vissä 

Ei asiakaskontak‐

tia, ei sovellu tä‐

mänkaltaisien 

tuotteiden myyn‐

tiin 

Varaosa‐ ja lisäva‐

rustemyynnissä 

varteenotettava 

vaihtoehto 

 

Kuitenkin ennen testausta on tuotteen yleinen tunnettavuus ja kiinnostus herätet‐

tävä laaja‐alaisesti asiakkaiden keskuudessa. Tätä tunnettavuutta ja näkyvyyttä on 

mahdollista saada erilaisilla messuilla, lehtijutuilla/‐testeillä, näkyvällä mainostuksella 

ja kontakteilla. Erilaisia näkyvyyskeinoja soveltuvuuksineen on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Näkyvyyskeinojen vahvuudet ja heikkoudet 

Näkyvyyskeino  Vahvuudet  Haasteet  Huomioita 

Messut  Asiakkaiden 

pääsy tuotteen 

lähelle, kontak‐

Testaus mahdolli‐

suudet rajalliset, 

suuren väkijoukon 

Uuden tuotteen 

esittelemisen kan‐

nalta erinomainen 
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tien luonti mah‐

dollista, uutuu‐

den esittelyn 

mahdollisuus 

keskuudessa yksit‐

täisen asiakkaan 

huomiointi haasta‐

vaa 

mahdollisuus, mie‐

likuvan luonti yri‐

tyksestä ulkoisella 

olemuksella 

Painettu media  Laaja levikki am‐

mattilehdissä, 

”kahvipöytäkes‐

kustelujen” he‐

rättäminen 

Rajallinen infor‐

maation jako mah‐

dollisuus, suuressa 

mittakaavassa kal‐

lista 

 

Asiakastestaus  Kokemuksien ja‐

kaminen asiak‐

kaan puolelta va‐

kuuttavaa 

”Hyvän kellon kuu‐

lumisen” tehok‐

kuus, suhteellisen 

pieni näkyvyys 

Laajasti näkyvyyttä 

saavien työmaiden 

osalta tehokas 

keino 

Radio mainonta  Suuri kuulija 

joukko 

Hyvin rajallinen in‐

formaation jako 

mahdollisuus, uu‐

den tuotteen esit‐

telyssä haastava 

Myöhemmässä 

vaiheessa jokseen‐

kin toimiva, asia‐

kaskunnan pienuu‐

den huomioon ot‐

taen heikko tehok‐

kuus 

TV mainonta  Herättää suuren 

joukon ajatuk‐

set, myöhem‐

män kontaktoin‐

nin mahdollisuus 

Lyhytaikainen, ja 

tunnetusti vasten‐

mielisen mainon‐

takeinon teho ole‐

tettavasti heikko 

Tulee saada asia‐

kaskuntaa kiinnos‐

tavien ohjelmien 

väliin 

 

6.5 Tuotesuojaus 

Tuotesuojaus toteutettiin salassapitosopimuksien ja JAMKin henkilökunnan vaitiolo‐

velvollisuuden kautta. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa lakimiespalvelua, 

jonka kanssa laadittu salassapitosopimus solmittiin laitteesta tietoisien henkilöiden 

kanssa.  
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Kehitettävässä laitteessa ei ole uutta ja keksinnöllistä patentoitavaa elementtiä, joten 

patentoinnin sijaan päätettiin pitää laite vain pienen joukon tiedossa. Hyödyllisyys‐

mallin, eli ns. ”pikkupatentin”, mahdollisuutta harkittiin. Patentti‐ ja rekisterihallituk‐

sen verkkosivustolla hyödyllisyysmallin vaatimukset kuvattiin seuraavasti; ” Hyödylli‐

syysmallin voi saada vain sellaiseen keksintöön, joka on uusi ja keksinnöllinen. Keksin‐

nöllisyys tarkoittaa sitä, että keksinnön pitää erota selvästi kaikista ennen rekisteröin‐

nin tekemispäivää tunnetuksi tulleista keksinnöistä. Selvä ero ennestään tunnettuihin 

keksintöihin tarkoittaa sitä, että se ei ole aivan ilmeinen keskitason ammattilaiselle” 

(Millaiseen keksintöön voit saada hyödyllisyysmallin? 2015). 

7 Tulokset 

Kuten opinnäytetyön aihe kertoo, oli tarkoituksena tutkia kehitettävän laitteen tuot‐

teistamista ja kaupallistamista. Tarkoituksenakaan ei ollut saada tarkkoja euromää‐

räisiä lukuja ja laskelmia laitteen tuottamista eduista. Laajan aihealueen tarkentavat 

tutkimuskysymykset syvensivät käsiteltävät aihealueet lisäarvon tuottomahdollisuuk‐

siin ja toimintaympäristöön. Lisäksi käsiteltiin kaupallistamisen haasteita. 

Lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna laite helpottaisi lain edellytyksien 

täyttämistä. Täsmällisen lain noudattamisen lisäksi työ‐ sekä ulkopuolisten ihmisten 

turvallisuuden parantaminen olisi mahdollista monissa havainnoiduissa työkohteissa. 

Epämääräisien purkujätteiden ja rakennusjätteiden varastointi sekä korkealla tehtä‐

vät siirrot ovat aina turvallisuutta vaarantava tekijä. Kehitettävällä laitteella voitaisiin 

näin ollen helpottaa lain vaatimaa turvallisuutta ja huolellisuutta, sekä parantaa tur‐

vallisuutta.  

Lisäarvon tuottomahdollisuuksia tutkittiin monesta näkökulmasta. Yhteistä kaikissa 

asiakassegmenteissä oli joustavuuden parantaminen työkohteen sisälogistiikassa. 

Jotta voitiin nähdä mahdollisuuksia lisäarvon tuottoon, oli tarkasteltava toiminnan 

nykytilaa ja nähdä mihin laitetta voitaisiin järkevästi soveltaa. Rakennusteollisuu‐

dessa lisäarvon tuottomahdollisuudet voitiin nähdä suoranaisena kustannussäästönä 

varastoitavan tavaran joustavammalla käytöllä sekä pääseminen sidonnaisuudesta 

tavarantoimittajien aikatauluista. Tuottamattoman työn vähentäminen korostui pur‐

kutöissä tapahtuvan maantasoisten siirtojen minimoinnilla. Lisäarvona nähtiin myös 
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jätelavojen sijoittaminen paikkoihin, joihin pitkäaikainen sijoitus on kiellettyä (pelas‐

tustiet yms.) sekä ahtaat paikat joihin kuorma‐autolla ei lavaa voida toimittaa.  

Laitteen ketteryys ja toiminnan joustavuus nousivat tärkeiksi asioiksi markkinointia 

ajatellen. Markkinointia pohdittiin asiakassegmenttien kautta, joista oletetusti suu‐

rimmiksi nousivat erilaiset teollisuuslaitokset, rakennusliikkeet ja vuokraamot. Yh‐

tenä yksittäisenä asiakasryhmänä olivat puolustusvoimat ja sen sidosryhmät.  

Kaupallistamisen näkökulma oli suurin näkymätön osa tätä työtä. Itse työhön jäänyt 

kirjallinen osuus ideoinnista myyntikanaviin sekä tuotesuojaukseen oli määrällisesti 

pieni, mutta opinnäytetyön taustatyön kannalta tärkein osa. Suuri osa ajatustyöstä, 

haastatteluista alan yrittäjien kanssa, sekä fyysisestä tuotoksesta ajautui tämän opin‐

näytetyön ohelle tehtyyn konesuunnittelun opinnäytetyöhön. Tuloksena kaupallista‐

misesta tähän työhön saatiin hyvin tiivistä kerrontaa, kuinka idea laitteesta eteni 

myyntikanavien pohdintaan ja tuotteen suojaukseen.  

8 Yhteenveto ja pohdinta 

Tämän opinnäytetyön pohjimmaisena tavoitteena oli syventää opinnäytetyön tekijän 

näkemyksiä ja valmiuksia yrittäjyyteen pyrkien kaupallistamaan ideaansa tuotteeksi. 

Toisena konkreettisena tutkimuskysymyksenä oli kaiken yrittämisen peruskivenä toi‐

miva kysymys siitä, kuinka asiakas hyötyy tuotteesta ja mikä on sen todellinen lisä‐

arvo heidän liiketoimintaansa. Ensimmäistä kysymystä tukien luotiin toinen kantava 

tutkimuskysymys laitteen toimintaympäristöstä, eli juurikin niistä vaatimuksista jotka 

laitteelle asetetaan voidakseen tuottaa sitä lisäarvoa, jota ensimmäisen tutkimusky‐

symyksen myötä tutkittiin. Molempien tutkimuskysymyksien vastauspohja syntyi ni‐

menomaisesti siinä ympäristössä, jossa laitetta tarvittaisiin. Idea laitteesta ja sen toi‐

minnasta ympäristössäänhän syntyi työmaalla siellä havaittuun tarpeeseen, jota 

edelleen kehitettiin hypoteesittomana synnyttäen uusia käyttökohteita.  

Tuloksena saatiin kokonaisvaltainen käsitys ideoitavan laitteen käyttökohteista ja 

markkinoinnin asiakassegmenteistä sekä niiden saavutettavuudesta. Opinnäytetyön 

tekijälle tutkimus toi uutta näkökulmaa yhteistyön merkityksestä ja verkostoitumisen 

vaikutuksesta laaja‐alaiseen asiakaskohdetutkimukseen. Rakennusteollisuuden lain‐

säädännön tarkkuus ja laajuus yllättivät tekijän. Näiden lakien tarkan noudattamisen 
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helpottaminen ja liiketoiminnan tehostaminen laitteen avulla nousi uutena laitteen 

markkinoinnin viestinä. Merkittävinä työn tuloksina voidaan pitää myös uuden idean 

kaupallistamisen vaiheiden soveltaminen ja markkinointikeinojen valintojen teko.  

Työn tarkoituksena oli tutkia tuotteistamista ja kaupallistamista. Työssä onnistuttiin 

tuomaan ilmi uuden idean mahdollisuuksista kaupallistettavana tuotteena. Tuotteis‐

taminen jäi pienenpään rooliin, mutta sitä tehtiin yhdessä kaupallistamisen kanssa. 

Tuotteistuksen osalta onnistuminen jäi piirustustasoiseksi tuotteeksi, jonka kaupallis‐

taminen oli merkittävämmässä roolissa ja ehkä siksi siinä onnistuttiinkin paremmin.  

Tutkimuksessa yhtenä suurena haasteena oli saada näkemyksiä tuotteesta, mutta 

silti pyrkiä pitämään tuote mahdollisimman pienen joukon tiedossa salassapitosopi‐

muksien avulla. Mielipiteiden ja näkemyksien saaminen osoittautui vaikeaksi ilman 

konkreettista prototyyppiä, mutta tämä oli ennalta tiedossa oleva haaste. Saatujen 

mielipiteiden luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon suhteellisen suppea 

asiantuntijanäkemys, ja se että suuri osa esimerkiksi asiakassegmentoinnista perustui 

loogisiin päättelyihin sekä olettamuksiin. 

Tulosten ja näkemyksien hyödyntäminen tulevaisuudessa riippuu hyvin pitkälti mark‐

kinoitavan tuotteen ominaisuuksien ja sille asetettujen vaatimuksien kohtaamisesta. 

Mikäli valmis tuote täyttää sille asetetut vaatimukset kilpailukykyisillä kustannuksilla, 

on tulosten hyödyntäminen helpompaa ja tapaa toimia voidaan tehostaa ideoidun 

tuotteen avulla. Tulokset koostuvat merkittävässä määrin markkinoinnin keinojen ja 

asiakassegmenttien kuvausten sekä asiakkaiden saaman lisäarvon kuvauksista jolloin 

niiden hyödyntäminen on hyvinkin mahdollista. 

Mikäli tuote tulee jatkossa kaupalliseksi tuotteeksi, on erittäin todennäköistä, että 

tulee useita jatkokehitettäviä kohtia. Näkyvyyden ja tunnettavuuden myötä löytyy 

todennäköisesti paljon asiakassegmenttejä tai niiden osia, joita ei tutkimuksen aikana 

osattu tunnistaa. Kansainväliset markkinat ja laitteen soveltaminen erilaisien logistis‐

ten ratkaisujen kanssa tuo todennäköisesti paljon uutta tutkittavaa ja kehitettävää.  

Laitteen tuominen markkinoille vaatii huomattavan paljon resursseja. Alalla olevilla 

suurilla toimijoilla on valtavat resurssit tuoda uusi laite markkinoille. Realiteettien 

auettua parhaimmaksi ja vähäisimmän riskin vaihtoehdoksi seuraavaksi askeleeksi 

valikoitui laitteen idean myynti jo olemassa olevalle yritykselle.  
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