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Käsitteet  

 

Aikataulu Aikataululla ilmaistaan rakennusteollisuudessa urakan al-

kua, valmistusvaiheita ja päättymistä. 

Hankinta  Hankinnalla tarkoitetaan rakennustuotannossa käytettä-

vien materiaalien-, työ- ja palvelupanosten määrittelyä ja 

ostamista. Hankinta on siten organisaation ulkoisten re-

surssien hallintaa. 

Kustannus Kustannus on urakkaan sidottujen rahojen hallintaa.  

Logistiikka Logistiikalla tarkoitetaan työmaan materiaalivirran ja tieto-

virran hallintaa ja koordinointia.  

Materiaalihankinta Rakentamisessa materiaalihankinnalla tarkoitetaan ra-

kennusmateriaalien, -tarvikkeiden ja osien kauppaa. 

Rakennustuote Materiaali tai tarvike mikä on valmistettu osaksi raken-

netta.  

Tarjouspyyntö Urakoitsija pyytää kauppiasta tai materiaalivalmistajaa tar-

joamaan tuotetta edullisimpaan hintaan.  

Hanki yhtymä Pk-yrityksille hankintoja keskittävä palvelu. 

 

  

  

 



7 
 

 
 

1  Johdanto 

 

Rakennustuotannossa hankintojen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 

jatkuvasti kasvanut. Materiaalihankintojen ja aliurakoiden osuus hankkeen koko-

naiskustannuksista on tyypillisesti 60 - 80 %, joten hankintojen onnistumisella on 

merkittävä vaikutus koko hankkeen taloudelliseen lopputulokseen. (Junnonen-

Kankainen, 2012, 5.) 

Tarkastelin tässä opinnäytetyössä materiaalien hankintaa, johon liittyvät kustan-

nukset, kaupanteko, aikataulu ja logistiikka. Materiaalien hankkimiseen tulee 

käyttää harkittua menettelytapaa, jolloin pystytään kontrolloimaan kustannuksia. 

Materiaalien kokonaiskustannus kasvaa urakan eri työvaiheissa tapahtuvien han-

kintojen tekemisen sekä kuljetusten johdosta. Urakka-aikana tulisi pyrkiä hankin-

tojen keskittämiseen ja materiaalien yhtenäisiin kuljetuksiin ja siirtoihin työmaalla. 

Hankinnat ovat aikaa vieviä työtehtäviä, joissa tarkkuus pitää olla kohdallaan. Yri-

tyksessä olevan henkilön, joka tekee materiaalihankinnat, tulisi pyrkiä käyttä-

mään työaikansa suunnitellusti. Henkilön tulee olla ammattitaitoinen ja perehtynyt 

urakkaan.  

Materiaalihankinnoilla voidaan vaikuttaa urakan kokonaiskustannuksiin huomat-

tavasti. Rakennusmateriaalien järjestäminen työmaalle vaatii sujuvaa logistiikkaa 

sekä saumatonta yhteistyötä toimittajan kanssa. Onnistuneisiin hankintoihin voi-

daan pitää pohjana toimivaa hankintasuunnitelmaa ja henkilöä joka on perehtynyt 

urakkaan sekä mahdollisiin lisä- ja muutostöihin.  
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1.1 Työn tausta 

 

Päädyin tekemään opinnäytetyön materiaalihankinnoista Joensuun HS-Kiinteis-

tösaneeraus Oy:lle oltuani töissä kyseisessä rakennusyrityksessä kesällä 2013. 

Idean tästä aiheesta sain yrityksen tekniseltä johtajalta Tommi Heikkiseltä.  

 

 

1.2 Työn tavoitteet 

 

Tavoitteena minulla oli kehittää yrityksen tuottavuutta materiaalihankinnoilla. Ma-

teriaalihankintojen osuus urakoiden kokonaiskustannuksista on suuri, joten mah-

dollisuudet kehittyä ovat erittäin hyvät.  Tavoitteena voidaan myös pitää hankinta-

aikataulun käyttöönottoa urakkavaiheessa. Tärkeänä kohtana pidän myös pien-

tarvikkeiden hankintaa työmaille. Pientarvikkeiden hankinnat voivat viedä yllättä-

vän paljon aikaa jos päivän aikana joutuu noutamaan rautakaupoista tuotteita 

useaan otteeseen. 

 

 

1.3 Työn rajaus 

 

Keskityn tässä työssä tutkimaan rakennustuotteiden hankintaa rakennusyrityk-

sessä ja hankintasuunnitelmaa. Työssä ei oteta kantaa aliurakoitsijoiden hankin-

taan, koska aliurakoitsijan hankkimisen lähtökohdat eroavat materiaalihankin-

noista.  

 

Materiaalihankinta eroaa aliurakasta siinä suhteessa, että aliurakka sisältää ma-

teriaalihankinnan asennustöineen kohteessa, mutta materiaalihankinnassa on 

kyse vain tavaranluovutuksesta ilman työsuoritusta. (Junnonen-Kankainen, 

2012, 79.) 
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2 Rakennustuotehankinta 

 

 

Rakennustuotehankinnat ovat hankintoja, joihin sisältyy korkeintaan hyvin vähäi-

nen määrä työmaalla tehtävää asennustyötä. Rakennustuotteiden hankinnat voi-

daan jaotella tuotetyypin, toimituskanavan ja toimitustavan mukaan. (kuva 1). Ra-

kennustuotehankinnoista tehdään hankintasopimus, jossa tilaajan sopimus-

kumppani eli toimittaja sitoutuu vastiketta vastaan luovuttamaan sovitunlaisen 

tuotteen määräaikana tai määräajassa. Tuote voi olla yleisessä myynnissä oleva 

tai suunnitelmien mukaan tehty esine tai materiaali. (Junnonen-Kankainen, 2012, 

10.) 

 

 

Kuva 1. Rakennustuotteiden jaottelu. (Junnonen-Kankainen, 2012, 10.) 
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2.1 Pienhankinnat 

 

Pienhankinnat perustuvat viikoittain työmaalla tehtävissä tarkistuksissa havaittui-

hin puutteisiin. Pienhankintojen määrää on syytä vähentää. Vähentäminen voi-

daan hoitaa sisällyttämällä ne muihin hankintoihin ja keskittämällä pienhankinnat 

muutamalle toimittajalle. Hankintapaikka määräytyy työmaittain tai alueittain so-

vittujen suosituslistojen mukaan. Ennen pienhankinnan suoritusta on varmistet-

tava, ettei kyseistä materiaalia tai tarviketta ole yrityksellä varastossa. Pienhan-

kinnat hoidetaan puhelintilauksena tai noutona. Pienhankintoja tehtäessä on eri-

tyistä huomiota kiinnitettävä kuljetuskustannuksiin, joita voidaan alentaa keskit-

tämällä noutoja. (Junnonen-Kankainen, 2012, 12.) 

Rakennustyössä tarvittavia pientarvikkeita ovat, kooltaan pienehköjä apuväli-

neitä, tarvikkeita ja tuotteita, jotka tavallisesti ovat kohteesta riippumattomia omi-

naisuuksiltaan. Niitä noudetaan tarpeen mukaan rautakaupasta, tehtaalta tai työ-

maalla ylläpidettävästä pientarvikevarastosta. Tyypillisiä pientarvikkeita ovat 

muun muassa työkalut ja työstökoneitten kuluvat osat, kuten poranterät ja katkai-

sulaikat. Kuitenkin erilaiset kiinnikkeet toisinaan suunnitellaan ja tilataan kohde-

kohtaisesti. (Ratu S-1227, 2010, 2.) 

 

 

2.2  Vakiotuotteet 

 

Vakiotuotteilla ei ole hankekohtaisia erityispiirteitä, vaan ne kuuluvat valmistajan 

yleisesti saatavilla olevaan tuotevalikoimaan. Vakiotuotteita voidaan tilata teh-

tailta, maahantuojilta, rautakaupoista ja tukkuliikkeistä. Osa vakiotuotteista, kuten 

esim. levytuotteet, puutavara, lattiapäällysteet ja kuivatuotteet valmistetaan va-

rastoon, osa tuotteista, kuten esim. betonimassan ja vakioväliovet tehdään tilauk-

sesta tiettyyn kohteeseen. (Ratu S-1227, 2010, 3.) 
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Kuva 2. Vakiotuotteiden hankinta- ja toimitusketjun päävaiheet. (Ratu S-1227, 

2010, 5.) 

 

 

2.3 Projektikohtaiset tuotteet 

 

Projektikohtainen tuote suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisesti tiettyyn raken-

nuskohteeseen. Logistiikan hallinta edellyttää tällöin suunnittelijoiden, tuotetoi-

mittajien ja urakoitsijoiden välistä yhteistyötä (kuva 3). Projektikohtaisia tuotteita 

ovat muun muassa elementit, ikkunat, erikoisovet ja kalusteet. (Ratu S-1227, 

2010, 2.) 
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Kuva 3. Projektikohtaisten tuotteiden hankinta- ja toimitusketjun päävaiheet. 

(Ratu S-1227, 2010, 2.) 
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3 Materiaalihankinnan vaiheet 

 

 

Rakentamisessa materiaalihankinnalla tarkoitetaan rakennusmateriaalien, -tar-

vikkeiden ja osien kauppaa. (Junnonen-Kankainen, 2012, 79.) 

Toimitusten ohjauksella pyritään siihen, että tarvittavat materiaalit ovat oikeaan 

aikaan saatavilla työmaalla ja työt voivat edetä suunnitellussa aikataulussa. Häi-

riöttömän suunnitelmien mukaisen toiminnan seurauksena hukka pienenee, tuo-

tannon aikataulupito paranee ja kustannukset pienenevät. Tätä kautta myös tuot-

tavuus paranee. Toimitusketju muodostuu hankinta- ja toimitusvaiheesta. Han-

kintavaiheessa määritellään hankintakokonaisuudet, mietitään hankintavastuut 

ja hankintojen aikataulutus sekä tehdään tilaukset ja sopimukset. Toimitusvaihe 

alkaa, kun tuotetta asennetaan työmaalla (kuva 2). (Ratu S-1227, 2010, 1.) 
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Kuva 2. Rakennustuotehankinnan prosessi. (Ratu S-1227, 2010, 1.) 
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3.1 Tarjouspyyntö 

 

Tarjouspyynnössä pyydetään myyjältä tuotetta tai palvelua. Tarjouspyyntö lähe-

tetään usein monelle myyjälle. Tarjouspyyntö ei velvoita ostamaan. Tarjouspyyn-

nössä tulee mahdollisimman tarkasti määritellä, millaisia tuotteita, minkä laatuisia 

ja kuinka suuren määrän ostaja tarvitsee sekä milloin tuotteiden tulee olla asiak-

kaalla. Tarjouspyynnössä tulee olla tieto, milloin tarjoukseen on viimeistään vas-

tattava. (kamk.fi, 2014) 

Saatuja tarjouksia vertaillaan ja arvioidaan mahdollisten tarjouspyynnöstä poik-

keavien ehtojen vaikutuksia. Vertailujen perusteella tarjouksista valitaan koko-

naistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. (Junnonen-Kankainen, 2012, 86.) 

Esimerkki toimivasta tarjouspyyntöasiakirjasta (kuva 3) sekä toimintaohje (kuva 

4).  

Kehittelin yritykselle tarjouspyyntölomakkeen (kuva 5). Aikaisemmin yrityksessä 

on tilattu tuotteet sähköpostin välityksellä ilman erikoisempaa selvitystä tuotteista 

ja ehdoista. Tarjouspyynnöstä käy ilmi tarjouksenmuoto ja sopimusehdot. Mal-

lissa näkyy tuotteet, toimitusehdot, rakennuskohde, tarjouksen jättöaika ja tar-

jouksen toimitusosoitteet. 

Ohjeet rakennustuotteiden hankinta- ja toimitussopimuksien laatimiseen (liite 1) 
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Kuva 3. Tarjouspyyntö esimerkki. (Junnonen-Kankainen, 2012, 84.) 
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Kuva 4. Materiaalihankintojen tarjouspyynnön toimintaohje. (Junnonen-Kankai-

nen, 2012, 84.) 
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Kuva 5. Yrityksessä käytettävä tarjouspyyntölomakkeen malli. 
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3.2 Toimitus 

 

Erilaisia toimitustapoja ovat nouto, suoratoimitus ja täsmätoimitus. Perinteisessä 

ns. suoratoimituksessa tuotteet kuljetetaan työmaalle tehtaalta, tukkuliikkeen va-

rastosta tai rautakaupasta. Suoratoimituksessa työmaan on mahdollista myös ko-

tiinkutsua tuotteita sovittuina osatoimituksina. Kuljetuksen järjestää sopimuk-

sessa määritelty osapuoli eli joko työmaa tai tavarantoimittaja. Suoratoimituksen 

tarkkaa toimituskohdetta työmaalla ei välttämättä ole sovittu. (Ratu S-1227, 2010, 

4.) 

Mikäli toimitus- tai rakennussuunnitelmia muutetaan ja muutokset aiheuttavat 

kustannusten tai toimitusaikataulun muuttumisen, myyjä on oikeutettu saamaan 

ostajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvauksen sekä velvollinen anta-

maan vähentyneitä kustannuksia vastaavaan hyvitykseen. ( Ratu 422-T, 2.) 

 

 

4 Hankintasuunnitelma 

 

 

Hankintasuunnitelma sisältää hankintaluettelon, -aikataulun, hankinnan tavoit-

teet sekä vastuunjaon. Hankintasuunnitelma laaditaan heti työmaan alussa yleis-

aikataulun valmistuttua. Hankintasuunnitelman keskeinen tehtävä hankkeen oh-

jauksen kannalta on hankintaluettelon eli suunniteltujen hankintakokonaisuuk-

sien muodostaminen (kuva 6). (Ratu S-1227, 2010, 2.) 

Toimitusten saapuminen oikea-aikaisesti työmaalle ja toimitusten aikataulussa 

pysyminen edellyttävät tarjous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankinta-aika-

taulua sekä suunnitelmien saamista ajoissa. Rakennushankkeelle tehdään han-

kintasuunnitelma heti projektin aikataulutuksen jälkeen. Hankintasuunnitelma si-

sältää hankintakokonaisuuksien ja hankintavastuiden määrittämisen sekä han-

kintatapahtumien ajoittamisen hankinta-aikataululle. Hankintakokonaisuuden 
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muodostavat ne materiaalierät ja työkokonaisuuden jotka ovat sopivimmat kilpai-

luttamisen, toimittamisen ja rakentamisen kannalta. Hankintasuunnitelma on alis-

teinen muulle suunnittelulle. (Ratu S-1227, 2010, 6.) 

 

 

Kuva 6. Hankintasuunnitelma (Ratu S-1227, 2010, 6.) 

 

 

4.1 Hankintojen suunnittelu 

 

Hankintojen suunnittelu on osa hankkeen tuotannonohjausta. Hankkeen talou-

delliset tavoitteet esitetään tavoitebudjetissa. Yleisaikataulussa sekä hankinta-

suunnitelmassa esitetään keinot, kuinka tuotanto saadaan hoidetuksi tavoitebud-

jetin mukaisesti. Hankkeen tuotannonsuunnittelua ei voida tehdä kerralla val-

miiksi koko laajuudessaan riittävällä tarkkuudella vaan se on hajautettava osiin: 

tuotannon kokonaisuuden suunnitteluun ja yksittäisen tehtävän suunnitteluun. 
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Samalla tavoin myös hankintojen suunnittelu on nähtävä ketjuna, joka etenee 

järjestelmällisesti koko hankkeen läpiviennin ajan. Tämän takia hankintojen suun-

nittelu hajautetaan kolmeen päävaiheeseen (kuva 7). (Junnonen-Kankainen, 

2012, 24.): 

 

● tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu. 

● toteutusvaiheen hankintojen suunnittelu. 

● yksittäisen hankinnan suunnittelu. 

 

Kuva 7. Hankintojen suunnittelun tasot. (Junnonen-Kankainen, 2012, 25.) 
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4.2 Hankintojen toteutuksen suunnittelu 

 

Suunnitteluvaiheessa tulee suunnitella myös rakentamiseen liittyvät hankinnat ja 

itse toteutus. Niiden suunnittelu etukäteen on yhtä tärkeää kuin itse talon suun-

nittelu. Hankintojen kohdalla rakennuksen aikaansaamiseen tarvittavat työt ja 

materiaalit jaetaan hankintakokonaisuuksiin, jotka kilpailutetaan. Kaikelle työlle ja 

materiaalille kannattaa olla toimittaja valittuna ennen kuin rakentaminen aloite-

taan. Toteutuksen suunnittelun osalla keskeistä on laatia toteutukselle realistinen 

aikataulu. Aikaa suunnitteluvaiheesta toteutukseen kannattaa varata riittävästi, 

jotta tarvittavat hankinnat ehditään kilpailuttaa ja sopia. Laadittu aikataulu on tär-

keä tieto tarjouskyselyissä. (Puuinfo.fi, 2014.) 

 

 

4.3 Hankintaluettelo 

 

Hankintaluetteloon kootaan hankkeen hankintakokonaisuudet, joista on tarkoi-

tuksena tehdä omat hankintasopimukset eli kaupat (kuva 8). Hankintaluettelo on 

kohdekohtainen, eikä yksittäisen hankinnan sisältö ole riippuvainen yrityksen ni-

mikkeistöstä tai yleisistä nimikkeistöistä. Hankintaluettelon laadinnan yhteydessä 

on tarkistettava tarjouslaskentavaiheessa tehty alustava jako omaan työhön ja 

aliurakoihin sekä hyödynnettävä kausi- ja puitesopimuksia. Myös hankintanimik-

keiden ja lopullisten suunnitelma-asiakirjojen yhtäpitävyys tarkistetaan. Suunni-

telmissa on oltava hankinnan tarvitsemat tiedot. Rakennusurakan yleisten sopi-

musehtojen mukaan tilaajan on toimitettava suunnitelmat urakoitsijan kanssa yh-

dessä sovitun työaikataulun mukaisesti. (Junnonen-Kankainen, 2012, 30.) 
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Kuva 8. Hankintaluettelon teon perusteet. (Junnonen-Kankainen, 2012, 32.) 



24 
 

 
 

5 Hankinta-aikataulu 

 

Hankinta-aikataululla ajoitetaan yhtenäiset suuret hankintakokonaisuudet ja yk-

sittäiset kriittiset hankinnat. Kriittisiä hankintoja ovat kustannusmerkitykseltään 

suuret tai pitkät toimitusajat vaativat hankinnat. Hankinta-aikatauluun kirjataan 

hankinnoittain suunnitelmien tarveajankohta, tarjouspyyntöjen lähetysajat, tar-

jousten jättöajat, tilausajat ja toimitusajankohdat (kuva 9). (Junnonen-Kankainen, 

2012, 34.) 

 

 

Kuva 9. Yleisaikataulun ja hankinta-aikataulun yhteys. (Junnonen-Kankainen, 

2012, 35.) 



25 
 

 
 

 

Kuva 10. Esimerkki hankintasuunnitelmasta ja Hankinta-aikataulusta. (Toikka-

nen-Särkilahti. 1997, 25.) 

 

Opinnäytetyön aikana kehittelemäni hankinta-aikataulu malli, jota käytetään yri-

tyksessä rakennuskohteissa (kuva 11). Mallista käy ilmi tärkein hankinta-aikatau-

lun elementti eli tarjouspyyntöjen jättö. Hankinta-aikataulussa on ilmaistu tarjous-

pyyntöjen jättöä kirjekuoren symbolilla. Työnjohtaja tietää näin ollen selitteen 

kohdalla olevasta symbolista, että tarjoukset on jätettävä valituille toimitsijoille. 

Mallissa on merkitty vain tarjouspyyntöjen jättöajat. Hankinta-aikatauluun voi 

myös merkitä tarjousten vertailun ja tilauksen. Yrityksessä vertaillaan tarjouksia 

heti niiden saapuessa ja toimitsija valitaan yleensä myös heti. 
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Kuva 11. Malli yrityksessä käytettävästä hankinta-aikataulusta. 
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5.1 Hankinta-aikataulun laadinta 

 

 

Hankinta-aikataululla kaikki hankkeen läpiviennin kannalta kriittiset hankinnat si-

dotaan kohteen yleisaikatauluun. Hankinta-aikatauluun kirjataan hankinnoittain 

suunnitelmien tarvekohdat, tarjouspyyntöjen lähetysajat, tarjousten jättöajat, ti-

lausajat ja toimitusajankohdat. Perinteisesti toimenpiteet on ajoitettu hankintaan 

liittyvästä aikataulutehtävästä taaksepäin siten, että tarjouspyynnölle tarjouksen 

antamiselle, tarjoustenkäsittelylle ja päätöksille on varattu niiden edellyttämä aika 

(kuva 10). Tarvittavan ajanpituuteen vaikuttavat markkinatilanne, hankinnanmer-

kittävyys ja toimitukseen sisältyvän suunnittelun määrä. Vaikka hankinta-aika-

taulu on alisteinen yleisaikatauluun nähden, niin yleisaikatauluun voidaan tehdä 

tarkistuksia, jos hankintojen moitteeton suoritus sitä vaatii. (Toikkanen-Särkilahti. 

1997, 19-20.) 

 

Hankinta-aikataulu laaditaan viikkotarkkuudella. Useampaan toimituserään ja-

kautuvasta materiaalihankinnasta tai aliurakasta määritetään alkamisviikko ja 

kesto. Toimitusajat varmistetaan tarvittaessa ennakkokyselyin. Mikäli urakoitsi-

jalta edellytetään myös suunnitelmien laadintaa ja hyväksymistä, niin suunnitel-

mien hyväksyttämisajankohta on myös merkittävä hankinta-aikatauluun. (Toikka-

nen-Särkilahti. 1997, 20.) 

 

 

5.2 Hankinta-aikataulun ylläpito 

 

Hankinta-aikataulu vaatii ylläpitoa, kun yleisaikatauluun syntyy poikkeamia, han-

kintatehtävien aikatarpeet muuttuvat tai uusia hankintoja joudutaan ajoittamaan 

lisä- ja muutostöiden vuoksi. Hankinta-aikataulun muutoksista on ilmoitettava heti 

kaikille osapuolille, niin hankinnasta vastaavalle henkilölle kuin hankinnan toimit-

tajalle. (Toikkanen-Särkilahti. 1997, 20.) 
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6 Logistiikkasuunnitelma 

 

 

Logistiikkaa suunniteltaessa työmaata on ajateltava kokonaisuutena. Logistiikan 

näkökulmasta hankinta on hoidettu loppuun asti vasta silloin, kun materiaali on 

asennettu ja jätteet siivottu. Kun hankintoihin liittyvää logistiikkaa suunnitellaan 

ajoissa, voidaan etsiä useita toimintavaihtoehtoja toimitusketjun eri vaiheisiin. 

Kaikki toimitusketjun vaiheet on ajateltava kustannuksiltaan osana kokonai-

suutta. Logistiikkasuunnitelmassa esitetään yhteenveto valituista toimintata-

voista ja tarvittavista resursseista toimitusketjun eri vaiheissa. (Toikkanen-Särki-

lahti. 1997, 22.) 

 

 

6.1 Logistiikkasuunnitelman laadinta 

 

Kun logistiikkasuunnitelma laaditaan hankintojen yleissuunnittelun yhteydessä, 

ehditään kaikki tarjouspyynnöt saattaa logistiikkasuunnitelman mukaisiksi. Logis-

tiikkasuunnitelma sisältää materiaalien fyysiseen käsittelyyn liittyvien työvaihei-

den suunnittelun (kuljetukset, varastoinnin, siirrot, siivouksen ja suojauksen) 

asennusta lukuun ottamatta (kuva 12). (Toikkanen-Särkilahti. 1997, 22.) 
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Kuva 12. Logistiikkasuunnitelma. (Toikkanen-Särkilahti. 1997, 22.) 

 

 

6.2 Logistiikkalaskelma 

 

Eri logistisia toimintavaihtoehtoja arvioidaan logistiikkalaskelmien avulla (kuva 

13). Laskelmassa esitetään tärkeimpien materiaalihankintojen toimituksiin ja kä-

sittelyihin liittyvät työvaiheet, sekä niiden aiheuttamat kustannukset. Tämän jäl-

keen etsitään vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotka alentavat kokonaiskustannuk-

sia yksinkertaistamalla toimintaa työmaalla tai poistamalla turhia materiaaleihin 

liittyviä käsittelyvaiheita. Logistiikkalaskelma määrittää työmaan logistisille toi-

minnoille kustannuspuitteet, jota valvotaan. (Toikkanen-Särkilahti. 1997, 23.) 
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Kuva 13. Logistiikkalaskelma. (Toikkanen-Särkilahti. 1997, 23.) 

 

6.3 Vastaanoton valmistelu 

 

Materiaalien siirrot suunnitellaan etukäteen tilausten saapumisen yhteyteen. 

Saapuvat materiaalit puretaan suoraan niiden käyttökohteeseen. Materiaaleja ei 

siirrellä tarpeettomasti työkohteessa ennen lopullista kiinnittämistä. Materiaalin 

käsittelyyn tulee aina käyttää siihen soveltuvia koneita ja kalustoa, jotta siirtojen 

aiheuttama materiaalien vaurioitumista voidaan ehkäistä. Materiaalit siirretään 

kokonaisina kuljetuspaketteina. Virheelliset nosto- ja siirtomenetelmät rikkovat ja 
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kolhivat materiaaleja ja ovat myös usein työturvallisuusriski. Toimituksen vas-

taanoton valmistelussa työnjohto varmistaa, että mesta, kuorman purkupaikka ja 

varastopaikka ovat kunnossa sekä nosto-, siirto- ja suojauskalusto ovat valmiina. 

Mikäli kotiinkutsusta on kulunut runsaasti aikaa, voidaan vielä tarvittaessa var-

mistaa toimituksen tilanne tuotetoimittajan ja kuljetusliikkeen kanssa. Kuorman 

purkukalusto tai nosto- ja siirtokalusto tilataan valmiiksi aluesuunnitelmassa mää-

ritettyyn purkupaikkaan toimitusajankohdaksi ja samalla varmistetaan kuljetuska-

luston sekä työmaakaluston yhteensopivuus. Siirto, nosto ja varastointi suorite-

taan pakkauksen mukana tulleen ohjeen tai valmistajan antamien ohjeiden mu-

kaisesti. Jos tuotteiden siirrossa käytetään työmaan ulkopuolista työvoimaa, pe-

rehdytykselle on varattava riittävästi aikaa ennen tuotetoimituksen saapumista ja 

siirtotöiden aloitusta. (Ratu S-1227, 2010, 14-15.) 

 

 

7 Tulokset 

 

 

Opinnäytetyön merkitys Joensuun HS-Kiinteistösaneeraus Oy:ssä on ollut kehit-

tää rakennustarvikkeiden hankinnan tehostamista. Olen työskennellyt yrityk-

sessä pääsääntöisesti opinnäytetyön tekoajan ja olemme ottaneet käyttöön han-

kinta-aikataulun, joka on auttanut reagoimaan projektikohtaisten tuotteiden han-

kintaa. Lisäksi olemme pyrkineet keskittämään pienhankintoja ja näin ollen pie-

nentämään kuljetuskustannuksia.   

Tuloksena työstä voi pitää yrityksen hankintasuunnitelman viemistä eteenpäin, 

hankinta-aikataulun käyttöön ottamista urakkavaiheeseen ja pientarvikkeiden 

hankinnan keskittämistä. Tämän opinnäytetyön ohjeiden mukaan tehtävät han-

kinnat onnistuvat. 
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8 Pohdinta 

 

 

Aiheena materiaalihankinnat oli mielenkiintoinen ja opettavainen työ. Hankin tie-

toa kirjallisuuden lisäksi myös kyselemällä ja puhumalla alan ammattilaisten 

kanssa hankinnoista ja niiden kehittämisestä. Hankintoja tulee kehittää jatkuvasti 

ja tehokkaasti. Parhaimpana helmenä tässä työssä pidän itse henkilökohtaisesti 

hankinta-aikataulua sillä se tulee tahdistamaan hankinnat ja näin ollen ne tulevat 

hankittua juuri oikeaan aikaan ja juuri oikeaan paikkaan. Muistilista työnjohtajalle 

(liite 2). 

”Mitä enemmän suunnittelua sen enemmän säästöjä”. Tämä voi olla ajattelumalli 

monessa projektissa ja niin se on hankinnoissakin. Hankintoja tehdessä ja var-

sinkin tuotteita kilpailuttaessa olen huomannut sen, että se ensimmäinen hinta 

joka oli edullisin tarjousvaiheessa voi laskea edelleen tarjousvaiheen jälkeen. 

Oma aktiivisuus ja tuotetietous kannattavat, sillä nämä auttavat hintaneuvotte-

luissa tuotteen toimittajan kanssa sekä lisää kustannustehokuutta kun tuotehan-

kinnoista saadaan neuvoteltua pienempi hankintahinta.  

Olen myös yllättynyt kuinka paljon aikaa täytyy käyttää tuotteen hankkimiseen ja 

siihen, että yksinkertaisenkin tuotteen hankinta voi olla todellinen vaiva jos sitä ei 

pysty saamaan suunniteltuun aikaan.  

Jatkossa yritys kiinnittää huomiota myös pienhankintojen keskittämiseen, joka 

tarkoittaa sitä, että kaikilla työmailla tehdään pientarvikkeiden hankintalistat päi-

vittäin seuraavaa päivää varten. Työnjohtaja tai erillinen tavaran noutaja hakee 

listan mukaiset tuotteet rautakaupasta kaikille työmaille kerralla. Näin toimitta-

essa työnjohtajalta kuluu päivässä entistä vähemmän aikaa kaupassa liikkumi-

seen.  
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9 Jatkokehitys hankintaan 

 

 

Jatkokehityksenä yrityksen materiaalihankinnoille yrityksen tulisi liittyä hanki yh-

tymän toimintaan sekä jäseneksi. Hanki yhtymä on pk-yrityksille hankintoja kes-

kittävä palvelu. Hanki yhtymän tarjoamat palvelut kuulostavat hyvältä ajatellen 

yrityksen hankintoja. Hanki yhtymän tuomat edut hankinnoissa voi parantaa sekä 

helpottaa hankintatoimea. Näin ollen se voi tuoda kasvua yritykselle. 

Hanki yhtymä on Suomen suurin talonrakentamiseen erikoistunut hankintaor-

ganisaatio. Hanki yhtymä kilpailuttaa kollektiivisesti edullisinta rakennustuottei-

den hintatasoa. Edulliset hintatasot perustuvat volyymikauppaan ja suoraan 

kauppaan. (Hanki-yhtymä, 2014.) 
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