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This study was carried out at the Porvoo Paalurakenne’s warehouse and fleet manage-

ment development need. At present a paper-based inventory tracking system was found 

to be too slow and difficult to extend the system. 

 

Subject of this thesis was to study the market found on the more powerful electronic 

storage and software that could replace the old system. In addition, the software should 

be to serve future rental company activities. 

 

The goal was to find on the market the company's inventory management for fast-

increasing and software. The study aimed to address the storage and storage reasons for 

mainly from the perspective of a construction company. Needs Analysis confirm that 

the future of software is the company's goals and wishes. 

 

As a result the market was found in Porvoo Paalurakenne in the most appropriate and 

cost-effective software solution. Tietokari Identoi Group TK-Vuokra software best 

meets the needs of the company's fleet tracking and materials management relationship. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Sähköinen varasto- ja kalustonhallinta on nykyään jo monessa rakennusalan yrityksessä 

arkipäivää. Ohjelmistojen käytettävyys ja monipuolisuus ovat kehittyneet paljon vii-

meisten vuosien aikana. Markkinoilla on tullut myös paljon uusia toimijoita, jotka kehit-

tävät eri toimialoille erilaisia ohjelmistoratkaisuita. Jotta yritykselle voitaisiin löytää 

markkinoilta sopivin ratkaisu, vaatii se ohjelmistotuottajiin, ohjelmistoihin sekä yrityk-

sen omiin tarpeisiin, toimintatapoihin ja nykyiseen tilanteeseen perehtymistä. Riittävän 

laajasti tutkitun ja loppuun asti harkitun ohjelmiston valinta säästää yrityksen aikaa sekä 

kustannuksia niin hankintahetkellä kuin tulevaisuudessakin.   

 

 

1.1 Työn aihe 

 

Työn aiheena oli uuden kaluston- ja varastonhallintajärjestelmän valinta rakennusyritys 

Porvoon Paalurakenne Oy:lle. Työ tuli ajankohtaiseksi, koska paperinen järjestelmä 

todettiin vanhanaikaiseksi, kustannustehottomaksi ja hitaaksi kasvavan yrityksen tarpei-

siin nähden. Yrityksen tulevaisuuden näkymät myös mahdollisena vuokraamopalveluita 

tarjoavana toimijana vaativat osaltaan nykyisten toimintatapojen muuttamista.  

 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on löytää markkinoilta yrityksen vaatimuksiin ja tarpeisiin parhaiten 

soveltuva kaluston- ja varastonhallintajärjestelmän ratkaisu. Työhön pyrittiin löytämään 

mahdollisemman monta eri ohjelmistoratkaisuiden tarjoajaa, jotta saataisiin riittävän 

kattava kuva erilaisista mahdollisuuksista ja ohjelmista. Koska, yrityksellä ei ole aikai-

sempaa sähköistä kaluston- ja varastonhallintajärjestelmää käytössä, se loi tietyiltä osin 

omat lähtökohtansa työlle, koska vertailupohjaa ei ollut. Yritys oli valmis sijoittamaan 

työn pohjalta valittuun ja esitettyyn ohjelmistoon. Valitun ohjelmistojärjestelmän käyt-

töönotto tapahtuisi keväällä 2013 heti työn valmistumisen jälkeen.  
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1.3 Työn rajaus 

 

Työn ulkopuolelle rajattiin tietojärjestelmiin ja ohjelmiston hankintaprosessiin liittyvä 

teoria. Ohjelmiston käyttöönottoa käydään niiltä osin läpi, kun ohjelmistojen tarjoavat 

ovat sitä käsitelleet. Yksittäisen työmaan kalustonhallintaa ei tässä työssä tulla ottamaan 

huomioon, vaan työ keskittyy laajemmin yrityksen kaluston- ja materiaalinhallintaan.  

Ohjelmisto ratkaisuista rajattiin Excel-ohjelmiston käyttö ja sen tarjoamat mahdollisuu-

det kokonaan pois.  
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2 PORVOON PAALURAKENNE OY 

 

 

Porvoon Paalurakenne Oy on rakennusalan yritys, joka tuottaa rakentamispalveluita 

teollisuudelle sekä julkisille asiakkaille Etelä-Suomen alueella. Tärkeimpänä tuotteena 

on teollisuusrakentaminen Kilpilahden alueella, Neste Oilin ja Borealiksen spesifikaati-

oiden, määräysten ja työtapojen mukaisesti. Myös korjausrakentaminen, uudisrakenta-

minen sekä perustajaurakointi kuuluvat toimialaan. Pääsääntöisesti Porvoon Paalura-

kenne suorittaa työt kokonaisurakointina, johon kuuluu maarakennustöistä lähtien kaik-

ki aina viimeistelytöihin asti. Yritys perustettiin vuonna 2006, ja sen liikevaihto vuonna 

2011 on noin 10 miljoonaa euroa. Varaston osuus liikevaihdosta on noin kaksi miljoo-

naa euroa. (Porvoon Paalurakenne, 2013) 

 

Yrityksen organisaatio muodostuu toimitusjohtajasta, työnjohtajista, varastopäälliköstä 

sekä 40 työntekijästä. Lisäksi markkinointi, palkanlaskenta ja kirjanpidolliset tehtävät 

työllistävät pari työntekijää. Porvoon Paalurakenteella on käytössään myös erittäin laaja 

aliurakoitsija verkosto. Tähän kuuluvat mm. kone-, sähkö-, sekä putkiurakoitsijat.  

(Paavola; Hyppönen 2013) 

 

Yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Kilpilahden alueella Porvoossa. Toimipaikassa on 

toimistotilat työnjohtajille, sosiaali- ja pukeutumistilat työntekijöille sekä varastohallit. 

Varastohalleja on kaksi, joista toinen on lämmin noin 500 m²:n kokoinen, vuonna 2010 

valmistunut päävarasto (kuva 1). Päävarastossa säilytetään työkoneita, sähkötyökaluja 

sekä osa rakennusmateriaaleista. Myös työkoneet huolletaan päävarastontiloissa. Pie-

nempi halli on kooltaan noin 250 m²:n suuruinen ja valmistunut vuonna 2008 (kuva 2). 

Pienempi halli toimii pääasiallisesti raudoittamona. Laaja alue mahdollistaa suuren 

määrän materiaalin ja kaluston varastointia alueelle sekä esivalmisteiden teon ja varas-

toinnin. Yleisempiä esivalmisteita ovat erilaiset muotit ja raudoitteet.  

(Paavola; Hyppönen 2013) 

 

Tulevaisuuden tavoitteena yrityksellä on kehittää varastontoimintaa nopeammaksi ja 

materiaalivarastoja laajemmiksi, jolloin kilpailuetua saavutetaan erityisesti nopean pal-

velun ansiosta. Konevuokraamotoimintaan yritys tulee jatkossa panostamaan yhä 

enemmän ja sitä kehitetään paremmin suuremmille markkinoille sopivaksi. (Paavola; 

Hyppönen 2013) 
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KUVA 1. Porvoon Paalurakenteen päävarasto 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Porvoon Paalurakenteen raudoittamo 
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3 KALUSTONHALLINNAN JA VARASTOINNIN TEORIAA 

 

 

Rakennusyrityksissä on ollut tapana pyrkiä välttämään materiaalien turhaa välivaras-

tointia eli tuotteet on pyritty toimittamaan lähellä käyttöhetkeä työmaille. Tämä vaatii 

työmaiden varastoinnin suunnittelua ja usein se jo suoritetaankin osana työmaan tuotan-

non suunnittelua. Suunnitelmat kuitenkin vain yleensä esittävät materiaalien sijaintipai-

kat eivätkä materiaalien sääsuojauksen toteuttamista tai rikkoontumisen estämistä. Eri-

tyisesti puutavaran kastumisen ja eristeiden rikkoontumisen seurauksena työmaan mate-

riaalihävikki saattaa nousta erittäinkin korkeaksi. (Salokangas, Hyrskyluoto 1991, 50–

51.)  

 

Nykyään on kuitenkin paljon rakennusyrityksiä, joilla on selkeä ja vakiintunut toimin-

taympäristö. Näissä tilanteissa on aina mietittävä erilaisia ratkaisuja niin materiaalihal-

linnan, varastoinnin kuin kalustonkin osalta. Tilanteita tulee arvioida saavutettavien 

hyötyjen ja syntyvien kustannusten perusteella. Perusteet varastoinnille ovat, jos voi-

daan todeta että, se luo selkeitä säästöjä, palvelee yrityksen tavoitteita, edesauttaa ja 

parantaa materiaalin- sekä kalustonhallintaa.   (Salokangas, Hyrskyluoto 1991, 50–51.) 

 

 

3.1 Varastointi 

 

Varasto voidaan käsittää paikaksi, tilaksi tai alueeksi, jossa tavaraa tai materiaalia säily-

tetään fyysisesti tietyn aikaa. Varastointi on aina logistinen ratkaisu, jolla pyritään yri-

tyksen parempaan ennakointiin ja toimintakykyyn. (Hokkanen, Karhunen, Luukkainen 

2004, 9–11; Karrus 2005, 34–36; Sakki 2009, 101–105.)  

 

Yrityksen sisäinen logistiikka ja erilaiset tuotannolliset tavoitteet muodostavat yhdessä 

yrityksen varastoinnin perustan. Tuotannollisista ja kaupallisista toiminnoista on mo-

lemmista havaittavissa varastointiin liittyviä toimintoja. Yritykselle syitä varastointiin 

voi olla useita. (Hokkanen, Karhunen, Luukkainen 2004, 9–11; Karrus 2005, 34–36; 

Sakki 2009, 101–105.)   
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Varastoinnin syyt voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan. Etäisyys tavarantoimittajiin ja 

kuljettamisen kulut suhteessa hankinnan arvoon ovat suuria. Toinen pääsyy johtuu epä-

varmuudesta, kun halutaan palvella asiakasta nopeasti ja toimittaa tuote välittömästi, 

mutta etukäteen ei tiedetä milloin asiakas haluaa palveluita tai tuotteita. Tämä johtaa 

usein materiaalinvarastoimiseen. (Sakki 2009, 103–107.) 

 

 

3.2 Syyt varaston ylläpitoon 

 

Varaston ylläpitoon yrityksellä voi olla monenlaisia perusteita ja syitä. Usein perusteet 

löytyvät oman tuotannon turvaamisesta sekä kustannustehokkuuden parantamisesta. 

Rakennusyritykselle syyt materiaalien varastoinnille voidaan kohdentaa seuraaviin asi-

oihin: 

 

 Halutaan varmistua usein käytettävien materiaalien saannista. 

 Materiaalin ostaminen suuremmissa ostoerissä on kannattavampaa. 

 Turvataan hitaasti saatavien materiaalien saatavuus. 

 Hankitaan kilpailuetua muihin yrityksiin nähden. 

 Pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeisiin välittömästi. 

 Pyritään vähentämään kuljetuskustannuksia. 

 Halutaan varmistua materiaalin säilyvyydestä. 

 Tuotetaan esivalmisteita, joihin käytetään useita eri materiaaleja. (Karhunen, 

Pouri, Santala 2004, 302–305.) 
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3.3 Varaston kustannukset 

 

Vaikkakin varastoinnilla saavutetaan monia etuja, tulee pitää mielessä, että varasto on 

kustannuserä yritykselle. Tuotteisiin ja materiaaleihin on aina sitoutunut tietty osa yri-

tyksen pääomasta sekä varastoalue tai halli synnyttää kustannuseriä yritykselle.  

Kustannukset voidaan jakaa karkeasti neljään pääryhmään, joita ovat: 

 

 varastotilojen kustannukset 

 käyttöpääoman korkokustannukset 

 riskikustannukset 

 sekä muut varastointiin liittyvät kustannukset. (Sakki 2009, 101–105.) 

 

Suurin näistä kustannuseristä kohdistuu sidottuun käyttöpääoman korkokustannuksiin. 

Raha, joka voitaisiin käyttää muihin tarpeisiin, on sidottu varaston ylläpitämiseen, jol-

loin tulee käyttää sitä korkotekijää, jonka yritys voisi saada sijoittamalla rahat johonkin 

muuhun tarkoitukseen. (Sakki 2009, 101–105.) 

 

Varastotilojen kustannukset muodostuvat tilojen vakuutusmaksuista, varastorakennuk-

sen investoinneista ja ylläpidosta sekä mahdollisista tietojärjestelmistä.  

Riskikustannukset vaihtelevat varastointitavan ja yrityksen mukaan, yleisimpinä riski-

kustannuksina voidaan kuitenkin pitää hävikkiä, vanhenemis- sekä vahinkokustannuk-

sia. (Sakki 2009, 101–105.) Muita kustannuksia ovat varastohenkilöstön palkkaaminen 

ja kouluttaminen sekä varastonylläpidon kannalta tärkeiden koneiden hankkiminen ja 

huoltaminen. (Kuljetusopas 2013.) 

 

Varastoinnin tarpeellisuus tulee aina ratkaista yrityskohtaisesti ottaen huomioon haluttu 

palvelutaso ja siitä syntyvät kustannukset. (Kuljetusopas 2013, Sakki 2009, 101–105.) 
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4 KOHDEYRITYKSEN KALUSTON- JA VARASTONHALLINTA  

 

 

Porvoon Paalurakenteelle varastoinnin syyt ovat selkeitä. Yrityksen suurin työllistäjä on 

Kilpilahden alueella toimiva Neste Oilin öljyjalostamo, Borealis sekä useammat pie-

nemmät yritykset. Alueen erityisluonteensa ja sinne tehtävien töiden takia on suurelle 

varastolle ja varastoinnille hyvät perusteet. Varastoimalla voidaan varmistaa usein käy-

tettävien tuotteiden nopea saatavuus, suuremmilla materiaalin hankintaerillä saadaan 

kustannuksia vähennettyä ja työntekijöiden työmatkat vähenevät, koska materiaaleja ei 

tarvitse hakea kaukaa. Öljyjalostamon tiukat turvallisuusvaatimukset estävät myös työ-

maiden turhan ja liian suuren materiaalin varastoinnin, joten lähellä aluetta toimiva va-

rastohalli on erittäin tärkeä. Varastoinnilla saavutetaan myös kilpailukykyä muihin alu-

een urakoitsijoihin verrattuna. (Paavola; Hyppönen 2013.) 

 

 

4.1 Materiaalit 

 

Yritys varastoi useita eri rakennusmateriaaleja ja tarvikkeita. Suurimmat varastoitavat 

materiaalit ovat puutavara, rakennuslevyt, raudoitteet, sadevesijärjestelmän tuotteet sekä 

pientarvikkeet. Pientarvikkeet voidaan jakaa liimoihin, maaleihin, kiinnikkeisiin, laas-

teihin, tasoitteisiin sekä muoveihin. (Hyppönen 2013.) 

 

 

4.2 Materiaalinhallinta 

 

Yrityksen nykyinen materiaalin kulku varastosta työmaalle ja laskutukseen on esitetty 

liitteessä 1. Materiaali tilataan joko suoraan tavaran valmistajalta tai esimerkiksi kau-

pasta x. Materiaali saapuu toimitusajan puitteissa varastoon, johon se kirjataan ylös va-

rastopäällikön toimesta.  Materiaalin voi hakea joko työntekijä itse tai se voidaan toimit-

taa suoraan työmaalle. Riippumatta materiaalin toimitus- tai hakutavasta, varastopääl-

likkö kirjaa haetun materiaalimäärän sekä työmaan ylös, jossa materiaalia tarvitaan. 

Tämä tieto siirtyy kyseisestä työmaata johtavalle työnjohtajalle. Työnjohtajan tehtävä 

on tarkastaa tiedot oikeiksi ja hyväksyä lasku kuittaamalla se. Tämän jälkeen lasku siir-

tyy toimistoon laskutettavaksi. (Hyppönen 2013) 
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4.3 Kalusto 

 

Rakennusalalla toimiva, nykyaikainen ja hyvin huollettu kalusto on ensisijaisen tärkeää, 

jotta työtehtävät voitaisiin suorittaa laadukkaasti ja turvallisesti. Ilman kunnollista ka-

lustonhallintaa näitä tavoitteita on lähes mahdoton saavuttaa ja kilpailuetu menetetään 

helposti muille toimijoille. Porvoon Paalurakenteen kalusto on toimialaansa nähden 

lähes kaiken kattava ja yritys pystyy toimimaan lähes kokonaan ilman vuokraamopalve-

luita. Koska yrityksen toimenkuvaan kuuluu niin uudis- kuin korjausrakentaminenkin, 

on tästä syystä myös kalusto laaja ja monipuolinen. (Hyppönen 2013.) 

 

Yrityksen kalusto voidaan jakaa kahteen pääryhmään pienet käsikäyttöiset työkoneet 

sekä suuret rakennuskoneet. Yrityksellä on pienkoneita käytössään noin 250 kpl, ja niitä 

ovat sirkkelit, sahat, naulaimet, paineilmalaitteet, vibrat, moottorisahat, akkukäyttöiset 

porakoneet, pumput sekä piikkauskoneet. Suuriin rakennuskoneisiin luokitellaan puo-

lestaan traktorit, jyrät, täryttimet, kurottaja sekä henkilönostimet. Työmaan valaistuk-

seen ja sähköistämiseen yrityksellä on käytössä erikokoisia työmaakeskuksia, voima- ja 

valovirtajohtoja sekä yleis- ja kohdevalaisimia. Telineitä, pukkeja sekä A-tikkaita on 

useita erikokoisia ja eri käyttöön soveltuvia. (Hyppönen 2013.) 

 

 

4.4 Kalustonhallinta 

 

Varastopäällikkö on kehittänyt jatkuvasti yrityksen kalustonhallintaa ja tapaa, jolla voi-

daan pitää yllä tietoa siitä, millä työmaalla ja kenen hallussa työkone on. Varastotyössä 

on havaittu hyväksi ja toimivaksi tavaksi pitää yllä varastolistaa. Varastolistaan merki-

tään työntekijä ja työmaa sekä haettu työkone päivämäärineen. Varastolista on esitetty 

liitteessä 4. (Hyppönen 2013.) 

 

Yrityksen kalustonhallintaa ja kulkua on esitetty liitteessä 2. Kalustonhallinnan toiminta 

perustuu pitkälti tietoon siitä missä ja kenellä työkone on tietyllä ajanhetkellä. Tähän 

tilanteeseen päästään, kun työtekijän hakiessa työkonetta, se joko kirjataan työntekijälle 

tai työmaalle. Palautuksen yhteydessä kone kuitataan palautetuksi. Kiireellisissä tai epä-

selvissä tilanteissa voidaan selvittää varaston päiväkirjaa selaamalla kenen käytössä 

työkone on tai on ollut. (Hyppönen 2013.) 
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4.5 Kaluston hankinta 

 

Uusien työkoneiden ja laitteiden hankintaa mietitään aina tarkasti ja tapauskohtaisesti. 

Porvoon Paalurakenteelle hankittavasta työkoneesta syntyviä kustannuksia verrataan 

aina konevuokraamosta vuokratun koneen kustannuksiin. Huomioon tulee ottaa myös 

koneen käyttöaste tulevaisuudessa. Esimerkiksi, jos kalliin työkoneen käyttöaste jää 

pieneksi vuoden aikana ja siitä syntyvät kustannukset selvästi suurempia kuin vuokratun 

koneen, on tällöin koneen vuokraaminen kannattavampaa. Markkinoilla on myös paljon 

leasing- sopimuksilla olevia koneita, näitä sopimuksia kuitenkin pyritään yrityksessä 

välttämään. (Hyppönen 2013.) 

 

 

4.6 Kaluston- ja varastonhallintaohjelmistolla saavutettavat hyödyt 

 

Yrityksen vanha kaluston- ja varastonhallintajärjestelmä perustuu pääosin paperiseen 

järjestelmään, jota ylläpitää varastopäällikkö. Vaikka vanha järjestelmä on melko toimi-

va ja palvelee hyvin yrityksen toimintaa, se on kiristyvän kilpailun ja yrityksen kasvaes-

sa liian hidas ja vanhanaikainen tapa ylläpitää kalustoa ja materiaalivirtoja. Koska ky-

seessä ei ole sähköinen järjestelmä, sen laajentaminen on myös erittäin haastavaa. 

(Hyppönen 2013.) 

 

Uudella järjestelmällä voidaan saavuttaa useita merkittäviä uudistuksia. Järjestelmä tuo 

sekä kalustonhallinnan että materiaalihallinnan saman järjestelmän alle. Tämä helpottaa, 

selkeyttää ja yhtenäistää yrityksen varastontoimintaa sekä laskuttamista. Se antaa esi-

merkiksi valmiudet erilaisten raporttien, tilastojen ja kyselyiden tekoon sekä laskutuk-

seen reaaliaikaisesti. Tilastoilla ja raporteilla voidaan kehittää yrityksen toimintaa pa-

rempaan ja tehokkaampaan suuntaan. Niistä saadaan myös ensiarvoisen tärkeää tietoa 

eri asiakasryhmille myydyistä tuotteista. (Hyppönen 2013.) 

 

Suurin hyöty sähköiseen järjestelmään siirtymisestä on kuitenkin kaluston seurantaan ja 

inventaarion tekoon kuluvan ajan vähentyminen. Vanhalla järjestelmällä aikaa kuluu 

varsinkin inventaarion tekoon. Reaaliaikainen seuranta antaa mahdollisuuden kaluston 

nopeaan löytämiseen tilanteessa, jossa käynnissä on useita työmaita eikä ole varmuutta 

kaluston sen hetkisestä sijainnista. Ohjelmiston avulla voidaan hetkessä selvittää millä 

työmaalla työkone on, kenen käytössä se on sekä tarvitseeko se huoltaa. Uusi järjestel-
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mä nopeuttaa ja parantaa tiedon saantia, jolloin myös kustannukset pienentyvät samassa 

suhteessa. Uusi järjestelmä nopeuttaa ja parantaa tiedon saantia, jolloin myös kustan-

nukset vähenevät samassa suhteessa. (Hyppönen 2013.) 

 

Järjestelmä antaa myös mahdollisuuden koko kaluston kattavaan huoltorekisterin ylläpi-

toon. Huoltorekisterin avulla voidaan seurata jokaisen työkoneen huollon tarvetta sekä 

siihen tehtyjä huoltoja. Koneiden ja laitteiden huoltaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta 

voidaan varmistua työntekijöiden työturvallisuudesta ja laadukkaasta lopputuloksesta. 

Työkoneiden säännöllisellä ja oikea-aikaisella huollolla voidaan estää koneiden ennen-

aikainen rikkoontuminen ja tätä kautta vähentää huollosta syntyviä kustannuksia. (Hyp-

pönen 2013.) 

 

Järjestelmällä saavutettavat hyödyt ovat hyvin erilaisia ja liittyvät varaston eri toimin-

nan vaiheisiin. Päätavoite on kuitenkin melkein kaikissa synnyttää säästöjä jollain tasol-

la joko nopeuttamalla toimintaa tai tekemällä järjestelmästä luotettavampi. Tämä vaatii 

järjestelmän täydellistä hyödyntämistä ja halua kehittää toimintaa juuri kyseisen ohjel-

miston avulla. Tuloksia voidaan odottaa jo muutamien kuukausien jälkeenkin, kuitenkin 

vasta muutaman vuoden päästä voidaan todeta kaikki järjestelmällä saavutetut hyödyt 

sekä siitä syntyvät säästöt. 
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5 OHJELMISTON VALINTA JA HANKINTA 

 

 

5.1 Tarvekartoitus ja vaatimukset ohjelmistolle 

 

Huolellinen ja tarkka tarvekartoitus luo pohjan onnistuneelle hankinnalle. Ilman tarve-

kartoitusta hankittava tietojärjestelmä voi olla liian monimutkainen tai se ei vastaa yri-

tyksen toiveita, jolloin syntyy turhia kustannuksia. Tarvekartoitus tuo esille ne asiat, 

jotka ovat tärkeitä yritykselle ja mitä uudelta ohjelmistolta vaaditaan. Toisaalta se myös 

rajaa hankinnan ulkopuolelle yritykselle turhat ja tarpeettomat ominaisuudet ja palvelut. 

Henkilöhaastattelut ovat yksi tehokas tapa analysoida ja kartoittaa yrityksen tarpeita. 

(Tieke 2013.) 

 

Koska yrityksellä on käytössä paperinen järjestelmä ja uusi järjestelmä tulee olla säh-

köinen, on vanhan järjestelmän kehittäminen suljettu kokonaan pois vaihtoehdoista. On 

myös syytä huomioida, ettei uusia ohjelmia voi täysin verrata vanhaan järjestelmään, 

koska puhutaan täysin erilaisista ratkaisuista.  

 

Tarvekartoitus aloitettiin haastattelemalle yrityksen varastopäällikköä Tomi Hyppöstä 

sekä hallituksen puheenjohtajaa Marko Paavolaa. Haastatteluilla pyrittiin tuomaan esiin 

ohjelmistolta vaadittavia ominaisuuksia ja niitä asioita, joihin tulee kiinnittää erityistä 

huomiota ohjelmia vertaillessa. Näin toimimalla voidaan varmistaa, että valittu ohjel-

misto vastaa yrityksen toiveisiin ja tarpeisiin mahdollisimman hyvin.  

Haastatteluiden perusteella kalusto- ja varastonhallintajärjestelmältä vaaditaan seuraavia 

asioita: 

 

 nopea ja helppokäyttöinen 

 tiedot helposti syötettävissä 

 tietojen muokkausmahdollisuus 

 molemmat sekä kalusto- että varasto-ohjelma samassa järjestelmässä 

 ohjelmiston laajentaminen tulevaisuudessa 

 vuokraamotoiminnan huomioiminen 

 ylläpito edullista. (Hyppönen; Paavola 2013.) 
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Haastatteluissa ilmeni myös yrityksen kiinnostus laajentaa tulevaisuudessa toimialaansa 

vuokraamopalveluihin. Järjestelmän tulisi myös vastata tähän haasteeseen, jotta tulevai-

suudessa alkuinvestoinnit vuokraamon kalustonhallintajärjestelmiin olisivat mahdolli-

simman alhaiset. Parhaimmassa tapauksessa valittu järjestelmä voisi toimia suoraan 

myös vuokraamotoiminnassa, jolloin toiminnan laajentaminen olisi helppoa ja nopeaa. 

(Paavola; Hyppönen 2013.) 

 

 

5.2 Ohjelmistotoimittajien kartoittaminen 

 

Nykypäivänä internet on erittäin pätevä työkalu palveluiden ja yritysten etsintään. Sieltä 

löytyy myös sivustoja, johon on kerätty valmiiksi eri palveluita tarjoavia yrityksiä eri 

aloilta. Ohjelmistotoimittajien kartoittaminen on hyvä aloittaa suuremmasta joukosta, 

jonka jälkeen asteittain karsitaan vaihtoehtoja pois kunnes lopulta päädytään yhteen tai 

kahteen parhaimpaan mahdolliseen ohjelmistotoimittajaan. Tarveratkaisun pohjalta esil-

le nousseet tavoitteet ja toiveet ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta ohjelmistotoimittajien 

kartoittaminen pysyy suunnitellussa aikataulussa. (Tieke 2013.) 

 

Tämän työn ohjelmistotoimittajien kartoittaminen aloitettiin etsimällä internetistä mah-

dollisia kaluston- ja varastonhallintaan erikoistuneita toimijoita. Seuraavat yritykset 

valittiin mukaan alkuvaiheessa: 

 

 Visma 

 Arts&Minds 

 Jydacom 

 Ecom 

 Jargonsoft 

 Tietokari Oy Identoi Groups. 
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Jokaiseen yritykseen oltiin yhteydessä joko puhelimitse tai lähetettiin sähköpostiin tar-

kentavia kysymyksiä sekä jätettiin yhteydenottopyyntö. Kysymyksillä pyrittiin varmis-

tumaan ohjelmistotoimittajan tarjoamista palveluista sekä kartoittamaan kyseisen yri-

tyksen mielenkiintoa lähteä mukaan projektiin. 

 

Esivalinnan jälkeen karsittiin pois neljä yritystä. Yhdessä tapauksessa yritys ei ottanut 

minkäänlaista yhteyttä useasta yhteydenottopyynnöstä huolimatta ja kolmessa muussa 

tapauksessa voitiin yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa todeta, etteivät heidän palvelut 

olleet soveltuvia rakennusalan vaatimusten mukaiseen kaluston- ja varastonhallintaan.  

Kaksi jäljelle jäänyttä yritystä olivat Jargonsoft sekä Tietokari Oy.  

 

 

5.3 Ohjelmistojen vertailu 

 

Jargonsoftin ja Tietokarin tarjoamat ohjelmistoratkaisut ja palvelut poikkeavat toisistaan 

melko paljon. Molemmat ovat jo lähtökohdiltaan erilailla toteutettavia ratkaisuja. Jar-

gonsoftin toiminta perustuu osittain valmiin pohjan räätälöintiin yrityskohtaisesti. Tie-

tokari Oy:n toiminta pohjautuu kokonaan vuosien saatossa kehittyneeseen ja valmiiseen 

ohjelmistoratkaisuun, jota voidaan laajentaa valmiilla lisäosamoduuleilla asiakkaan vaa-

timusten mukaisesti. Jargonsoftin huonona puolena voidaan pitää epävarmuutta siitä, 

millaiseksi tuote lopulta muodostuu. Räätälöinti lisää aina virheen mahdollisuutta lop-

putuotteeseen vaikka asiakkaan tavoitteet ja tarpeet olisivatkin hyvin tiedossa. Valmiin 

ohjelmistoratkaisun asentaminen ja käyttöönotto on usein myös nopeampaa kuin räätä-

löitävän ohjelmiston. Vaikka ajallisesti ei ole asetettu käyttöönotolle takarajaa, on sillä 

kuitenkin vaikutusta kustannuksiin, mikä tulee ottaa huomioon valintaa tehdessä. Kus-

tannukset olivat molemmissa ohjelmistoissa samansuuruisia.  
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5.3.1 Jargonsoft Oy 

 

Jargonsoft Oy toteuttaa internet -selaimessa toimivia räätälöityjä ohjelmistoja. Yrityk-

sellä on osittain valmis varastonhallintaohjelma, jota räätälöimällä saataisiin Porvoon 

Paalurakenteen vaatimukset täyttävä ratkaisu. Kalustonhallintaa ei Jargonsoftilla ole 

valmiina. Prosessi alkaa keskusteluilla yrityksen kanssa, jonka pohjalta Jargonsoft to-

teuttaa demon, jolla nähdään miten tuleva ohjelma toimii. Demo esittelyn jälkeen tapah-

tuu ohjelman räätälöinti, jolloin sovitaan tarkat ominaisuudet ja palvelut, joita ohjelmal-

ta vaaditaan. Räätälöinnin jälkeen tapahtuu ohjelman käyttöönotto sekä koulutus. Jar-

gonsoftin palveluihin kuuluu myös sovelluksen päivittäinen varmuuskopiointi ja ylläpi-

to. (Jargonsoft 2013.) 

 

Varastonhallintaohjelman lisenssihinta on noin 5000 euroa Alv 0. Räätälöinnin päivä-

hinta on 500 euroa / päivä Alv 0. Vuosittainen ylläpito maksaa 1500 euroa / vuosi Alv 

0. (Kähkönen, 2013.) Arvioitu räätälöinnin kesto on noin 10 päivää, joten kokonaishin-

naksi muodostuu 11 500 euroa. Tämä on kuitenkin vain arvio, johon vaikuttaa se miten 

hyvin yrityksen toiveet ja tarpeet voidaan toteuttaa. Räätälöinnissä voidaan onnistua 

ensimmäisellä kerralla tai siihen voi kulua huomattavasti suunniteltua enemmän aikaa ja 

silti edelleenkään lopputuote ei miellytä asiakasta. (Jargonsoft 2013.) 

 

 

5.3.2 Tietokari Oy 

 

Tietokari Oy on vuonna 1991 perustettu ohjelmistopalveluita tarjoava yritys. Ohjelmis-

tot pohjautuvat Microsoft teknologiaan ja ovat Microsoftin sertifioimat. Yritys tekee 

materiaalihallinnon ohjelmistoja erityisesti konevuokraamoille, rakennusliikkeille, kun-

nille, autoliikkeille sekä pesuloille. Tuote, jota Tietokari Oy tarjoaa, on TK-Vuokrat 

ohjelmisto. (Niemi 2013.) 

 

TK -Vuokrat on Windows ohjelmisto, joka on jo alusta lähtien kehitetty rakennuskone-

vuokraamoiden sekä rakennusliikkeiden vaatimien tarpeiden pohjalta. Ohjelmisto antaa 

valmiudet tehostaa varastosta lähtevien ja sinne jälleen palautuvien tuotteiden seurantaa 

ja tilastointeja. Ohjelmiston laskutusominaisuudet perustuvat vuokrasopimuksissa sovit-

tuihin laskutusperusteisiin ja asiakaskohtaisiin alennuksiin. Laskuilla voidaan veloittaa 

vuokria jaksoina tai palautusten yhteydessä. Samassa yhteydessä voidaan veloittaa työ-
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tä, myyntituotteita ja kuljetuskuluja. TK-Vuokrat ohjelmistolla voidaan myös lähettää 

laskut kätevästi sähköisesti asiakkaalle. Raportit saadaan niin sisäisiin kuin ulkoisiin 

tarpeisiin. Kaluston huoltoon sekä huoltohistoriaan liittyviä tietoja pystytään seuraa-

maan tarkasti. Rakennusliikkeitä varten ohjelmistossa on huomioitu litteroiden käsittely 

ja työmaalle varastointimahdollisuus. Järjestelmä on liitettävissä myös rakennusalan 

muihin järjestelmiin. Esimerkiksi Jydacomin -järjestelmään. (Niemi 2013.) 

 

TK -Vuokrat ohjelmiston hankintahinta on 5000 – 9000 euroa. Koulutus- ja projektipäi-

vien hinta on 760 euroa / päivä. Järjestelmän käyttämiseen liittyy myös vuotuinen oh-

jelmistonylläpito, joka on 1.8% kuukaudessa järjestelmän kokonaishinnasta. (Niemi 

2013.) 

 

 

5.4 Ohjelmiston valinta 

 

Lopulliseen valintaan vaikuttaa moni eri tekijä. Tuotteen hinta, houkuttelevuus, näky-

vyys, referenssit, toiminnallisuus sekä ominaisuudet ovat esimerkkejä niistä tekijöistä, 

joilla on vaikutusta lopullisen päätöksen tekemiseen. Eräässä yhteydessä nousi esille 

neljä kysymystä, jotka tulee pitää mielessä järjestelmän valintaa tehdessä. Kysymykset 

koskivat järjestelmän käytön helppoutta, sopivuutta yrityksen esittämiin tarpeisiin, van-

han datan siirtoa uuteen järjestelmään sekä huolto- ja tukipalveluita. (Tieke 2013.) 

 

Alussa tehty huolellinen tarveselvitys yrityksen tarpeista edesauttaa vaikeaa valintaa 

tehdessä. Esille nousi erityisesti, että ohjelman tulee olla nopea, helppokäyttöinen, laa-

jennettavissa sekä kustannusedullinen.  Näihin edellä mainittuihin asioihin pohjautuen, 

lopullinen yritykselle esitetty ohjelmistoratkaisu on TK-vuokrat ohjelmisto.  

 

Ohjelmisto vastasi kahdesta vaihtoehdosta paremmin Porvoon Paalurakenteen tarpei-

siin. Ominaisuudet olivat erittäin laajat aina kaluston- ja materiaalinhallinnasta loppu-

laskutukseen asti. Ohjelmistossa olevat koneiden huoltohistoriaan ja raportteihin liitty-

vät ominaisuudet vastaavat täysin yrityksen toiveisiin uudesta ohjelmasta.  

 

Koska TK-Vuokrat on valmis ohjelmistoratkaisu, vähenee räätälöinnin tarve ja voidaan 

keskittyä suoraan ohjelmiston käyttöönottoon sekä koulutukseen. Tämä vähentää osal-

taan muutokseen kuluvaa aikaa, jolla on aina positiivinen vaikutus mahdolliseen muu-
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tosvastarintaan. Valmiilla ohjelmistoratkaisulla voidaan myös varmistua täysin ohjel-

miston soveltuvuudesta kohdeyrityksen käyttöön ja mahdollisilta negatiivisilta yllätyk-

siltä vältytään. (Tieke 2013.) 

 

Kustannuksilla eli rahalla on aina oma vaikutuksensa valintoja tehdessä. Vertailussa 

otettiin huomioon ohjelmiston hankintahinta, mahdolliset koulutuspäivät sekä vuosittai-

nen ohjelmiston ylläpito. Vertailussa kustannukset olivatkin melko samansuuruisia, 

huomattavia eroja ei esiintynyt missään kohdassa. Tässä vaiheessa on kuitenkin muistet-

tava toisen ohjelmiston räätälöinti tarpeen suuruus, jota on vaikea ennustaa. Suunnitel-

tua suurempi räätälöinnin määrä nostaa helposti kustannukset moninkertaisiksi alkupe-

räiseen arvioon nähden. Tästä syystä varsinkin pienemmällä yritykselle on turvallisem-

paa hankkia valmis ohjelmistopaketti kuin osittain keskeneräinen. Tilanteessa, jossa 

valmisohjelmisto olisi huomattavasti kalliimpi tai sen ylläpito olisi vuodessa paljon kal-

liimpaa, olisi räätälöitävä ohjelmisto mahdollisesti järkevämpi vaihtoehto.    

 

Valintaa tehdessä ei voida täysin sivuuttaa myös referenssien merkitystä. TK-vuokrat 

ohjelmisto on käytössä suurimmissa konevuokraamoissa sekä osassa rakennusliikkeitä. 

Tämä on erittäin merkittävä tekijä, kun mietitään ohjelmiston soveltuvuutta rakennus-

alan yritykselle. Referenssilistan perusteella voidaan todeta ohjelmiston olevan alan 

yksi toimivimmista ja parhaimmista ohjelmistoista, jonka tuotekehitys on varmasti jat-

kuvaa tulevaisuudessakin. 

 

 

5.5 Käyttöönotto 

 

TK -vuokrat ohjelmiston käyttöönotossa on yleisesti kolme eri vaihetta ja ne toteutetaan 

aina asiakkaan tiloissa. Ensimmäinen vaihe käynnistyy noin kahden viikon kuluessa 

järjestelmän tilauksesta. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään tarvittavat asennukset ja kou-

lutetaan järjestelmän perustietojen käyttöä, kuten kaluston ja työmaiden kirjaamista. 

(Niemi 2013.) 

 

Toinen vaihe käynnistyy ensimmäisen vaiheen palautteiden käsittelyllä, tarvittavien 

muutosten teolla sekä siirrytään tuotantokäytön vaiheeseen. Tässä vaiheessa toteutetaan 

kaluston ohjaamista työmaille eli sopimuksille. Sopimusten kirjaamisessa tärkeänä osa-
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na on varastonhallinta. Varastonhallinta on automaattisesti käytössä, kun työmaalle kir-

jataan sopimuksia sekä palautuksia. (Niemi 2013.) 

 

Kolmas vaihe toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti, kun järjestelmää on käytetty 

itsenäisesti muutamia kuukausia. Tarkoituksena on keskustella ohjelman käytöstä ja 

kerätä kaikkien käyttäjien palautteet. Kolmannesta vaiheesta voidaan käyttää myös ni-

mitystä jälkihoitovaihe. (Niemi 2013.) 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Tulosyhteenveto 

 

Porvoon Paalurakenteelle toimiva, tehokas ja nykyaikainen materiaalin- ja kalustonhal-

linta on erittäin tärkeää, jotta kilpailukyky voidaan säilyttää tulevaisuudessakin. Tämän 

takia varaston kehittämistä ja varastonhallintajärjestelmän uudistamista ei saa unohtaa 

tai siirtää tulevaisuuteen. Vaikka rakennusalalla yleisesti pyritään varastoimaan työmail-

le ja pitämään mahdollisimman pientä varastoa, on Porvoon Paalurakenteelle selkeät 

syyt varaston ylläpitoon sekä sen kehittämiseen. Työn keskeisempänä tavoitteena oli 

löytää ohjelmisto, jolla voitaisiin ylläpitää ja seurata laajentunutta materiaali- ja kalus-

tovarastoa. Tähän tavoitteeseen päästään Tietokari Oy Identoi Groupin TK-vuokrat oh-

jelmistolla. 

 

Lähtökohdat työlle olivat haasteelliset. Jo alussa todettiin, ettei vanhan paperisen järjes-

telmän jatkokehittäminen ollut kannattavaa. Myös Excel-ohjelmiston käyttö rajattiin 

kokonaan työstä pois. Markkinoilta löytyi 6 ohjelmistotuottajaa, joille lähetettiin alusta-

va kysely heidän varastonhallintaan soveltuvista ohjelmistoista. Näistä rajattiin jo heti 

alussa pois 4, joten jäljelle jäi 2 mahdollista ohjelmistotuottaja vaihtoehtoa. Näitä olivat 

Jargonsoft sekä Tietokari Oy Identoi Group. Kuten työssä jo aikaisemmin mainittiin, 

rakennusalalla pyritään mahdollisimman pieneen varaston ylläpitoon. Tämä heijastuu 

erityisesti hyvin vähäiseen määrään ohjelmistotuottajia, jotka olisivat ainoastaan keskit-

tyneet rakennusalan yritysten varastohallintaohjelmistojen tuottamiseen ja kehittämi-

seen.  

 

Vaikka odotukset uudelle ohjelmistolle ovat korkeat ja se tuo helpotusta varaston useal-

le eri osa-alueelle, on muistettava, ettei se välttämättä ratkaise kaikkia mahdollisia on-

gelmia. Näissä tilanteissa tulee pyrkiä aktiivisesti löytämään ongelman todellinen syy 

eikä ainoastaan korjata siitä aiheutuvia seurauksia. Ohjelmiston käyttöä tulee opetella ja 

harjoitella heti alusta asti, jotta siitä voidaan saada kaikki hyöty irti. Tällä on myös vai-

kutusta siihen miten paljon ohjelmistoa tullaan jatkossa käyttämään. Jos ohjelmiston 

käyttö opitaan huonosti, on sen käyttö jatkossa myös hankalaa, jonka seurauksena oh-

jelmistoon suhtaudutaan negatiivisesti ja siitä saatavat hyödyt jäävät kokonaan käyttä-

mättä. 
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6.2 Jatkokehitys 

 

Työstä rajattiin pois yksittäisten työmaiden kaluston- ja materiaalinhallinta. Jotta tule-

vasta varastonhallintaohjelmistosta saataisiin kaikki hyöty irti, on myös tärkeää kehittää 

yksittäisten työmaiden kalusto- ja materiaalihallintaa. Kehittämistuloksina voisi esimer-

kiksi syntyä kalustolistoja, joilla voitaisiin seurata työmaan kaluston määrää ja tilannetta 

työmaalla.  

 

Tulevaisuudessa myös erilaiset padit ja tabletit tulevat yhä enemmän työmaidenkin 

käyttöön, jolloin niiden täysi hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää kilpailuedun säi-

lyttämisessä. Näille alustoille kehitetyt kaluston- ja materiaalinhallinta ohjelmistot voi-

sivat palvella työnjohtajia yksittäisillä työmailla ja ne voitaisiin liittää osaksi suurempaa 

kokonaisuutta.  

 

Tekniikan kehittyessä uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja syntyy jatkuvasti ja niiden 

hyödyntämiseen tulee suhtautua positiivisesti ja innokkaasti. Vanhoihin tapoihin ja me-

netelmiin ei tule juuttua vaan oman ja yrityksen toimintaa tulee jatkuvasti kehittää ja 

viedä eteenpäin. Näin toimimalla saavutetaan paras hyöty tarjolla olevista ohjelmistois-

ta, viedään rakennusalaa eteenpäin ja ollaan edelläkävijä tulevaisuuden rakentamisessa.  



26 

 

LÄHTEET 

Hokkanen, S. & Virtanen, S. 2012. Varastonhoitajan käsikirja: oikein suunniteltu, toi-

minnallisesti hyvin toteutettu, hyvällä prosessien hallinnalla sekä pätevällä ja motivoi-

tuneella henkilöstöllä miehitetty varasto tuottaa logistiseen ketjuun merkittävää lisäar-

voa. Kangasniemi: Sho Business Development. 

 

Hyppönen, Tomi. 8.3.2013. Haastattelu. Varastopäällikkö. Porvoon Paalurakenne Oy. 

 

Karrus, K. 1998, 2001. Logistiikka. Helsinki; Porvoo: WSOY. 

 

Karhunen, J., Pouri, J. & Santala, J. 2004. Kuljetukset ja varastointi. Helsinki: Suomen 

logistiikkayhdistys. 

 

Kuljetusopas. Yleistä kuljetuksista. Luettu 13.3.2013. 

http://www.kuljetusopas.com/yleistietoa/ 

 

Kähkönen, Jarkko. 29.1.2013 Haastattelu. Toimitusjohtaja. Jargonsoft. 

 

Niemi, Tuomas. 29.1.2013. Haastattelu. Tuotepäällikkö. Tietokari Oy Identoi Group. 

 

Paavola, Marko. 8.3.2013. Haastattelu. Hallituksen puheenjohtaja. Porvoon Paaluraken-

ne Oy. 

 

Pohjonen, R. 2002. Tietojärjestelmien kehittäminen. Jyväskylä: Docendo. 

 

Ritvanen, V. & Koivisto, R. 2007. Logistiikka PK-yrityksessä. Helsinki: WSOY. 

 

Sakki, J. 2009. Vähemmällä enemmän. Helsinki: Hakapaino. 

 

Tieke. Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus. Luettu 25.3.2013. 

http://www.tieke.fi/display/Etusivu/TIEKE. 

 

 

http://www.kuljetusopas.com/yleistietoa/


27 

 

LIITTEET 

Liite 1. Materiaalin kulkukaavio 
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Liite 2. Kaluston kulkukaavio 
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Liite 3. Haastattelukysymykset 

 

Haastattelu / Tarvekartoitus Porvoon Paalurakenne Oy:lle 8.3.2013  

 

Haastattelija: Mikko Myllynen 

Haastateltavat: Marko Paavola, Tomi Hyppönen 

 

1. Kuinka paljon kuluu aikaa tällä hetkellä varaston ylläpitoon? 

2. Mikä on eniten aikaa vievä toimenpide varastoinnissa? 

3. Mitkä ovat varastonhallinnan ongelmakohdat tällä hetkellä? 

4. Mitä ominaisuuksia toivot uudelta ohjelmistolta? 

5. Mitkä ovat varastoinnin tavoitteet? 

6. Mihin uskot / toivot varastointiohjelmiston vaikuttavan eniten? 

a. Ajallisesti 

b. Kustannuksissa 

7. Mistä voidaan kustannuksia vähentää? 

8. Mikä on varaston liikevaihto? 

9. Mihin suuntaan uskot varaston liikevaihdon kehittyvän tulevaisuudessa? 
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Liite 4. Varastolista 
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