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Tekninen käyttöikä  Tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona 

laitteen tekniset toimivuusvaatimukset täyttyvät. 

Sen kuluttua umpeen laite on tarkoituksenmu-

kaista korvata uudella. 

   

 



 

  1 

 

  

1 Johdanto 

1.1 Yrityksestä yleisesti 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii rakennusliike Lujatalo Oy. Se kuuluu Luja-yhtiöi-

hin betoniteollisuusyrityksen Lujabetoni Oy ja kuivatuoteyrityksen Fescon Oy rinnalla. 

Lujabetonilla on myös tytäryhtiöt Lujabetong Ab Ruotsissa ja OOO Lujabeton Venäjällä. 

Yhtiö perustettiin vuonna 1953 ja tällä hetkellä Luja on yksi Suomen suuremmista raken-

nusalan konserneista. Vuonna 2014 sen liikevaihto oli 438 miljoonaa euroa ja konsernin 

palveluksessa työskentelee noin 1600 ihmistä. 

Lujatalolla on seitsemän alueyksikköä Suomessa: Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, 

Hämeessä, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Itä-ja Keski-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. 

Lujatalon toiminta kattaa asuntorakentamisen, liike- ja toimitilarakentamisen, teollisuus-

rakentamisen, julkisen rakentamisen ja korjausrakentamisen. Lujatalo Oy työllistää noin 

900 rakennusalan ammattilaista. Itse Lujatalon liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, joka 

on noin 72 % koko konsernin liikevaihdosta.  

Uudenmaan alueyksikössä sijaitsee Lujatalon pääkonttori, jossa istuu toimitusjohtaja 

Arto Pohjonen. Uudenmaan toimisto sijaitsee Leppävarassa ja palvelee pääkaupunki-

seutua ja sen kehyskuntia kahdensadan työntekijän voimiin. [1.] 

1.2 Tutkimuksen tausta 

Opinnäytetyön aiheen ehdotti Lujatalon Uudenmaan alueyksikön aluepäällikkö Antti Yli-

härsilä. Se syntyi tarpeesta arvioida kaluston käyttämistä Lujatalo Oy:n työmailla.    

Pääasiallinen rakennuskone- ja kalustotoiminta Lujatalolla hoidetaan omien kalustokes-

kusten kautta. Mikäli jotain konetta tai laitetta ei ole saatavilla tai vapaana kalustokes-

kuksessa, työmaa voi vuokrata sen suoraan vuokramoista joiden kanssa Lujatalolla on 

vuosisopimus. Työmaiden on kuitenkin ensisijaisesti pyrittävä vuokraamaan omaa ka-

lustoa.  
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Vuokraamon taloudellista tehokkuutta arvioidessa puhutaan usein kaluston käyttöas-

teesta.  Kalustoryhmän korkea käyttöaste kertoo sen olevan tehokkaassa käytössä, mikä 

on toisaalta hyvä asia, koska silloin kaluston hankkimisen käytetyt varat tekevät tuottoa. 

Kuitenkin käyttöasteeseen tuijottaminen ei kerro kaikkea kalustokeskuksen toiminnasta. 

Nimittäin käyttöasteen kasvamisen saa aikaiseksi kaluston vajaus ja kysynnän kasvami-

nen yli tarjonnan.  

Lujatalon kalustokeskuksen pääasiallinen tarkoitus on vastata työmaiden kalustotarpei-

siin, säilyttäen toimintansa mahdollisimman tehokkaana ja tuottavana. Vaatimuksesta 

johtuu, että kalustokannan suuruudessa on tasapainotettava työmaiden tarpeiden ja ka-

lustokeskuksen nykyisten resurssien välillä. Samalla, kun mietitään mahdollisia lisäin-

vestointeja kalustoon, on uskallettava katsoa tulevaisuuteen ja ennustettava taloudelli-

nen tilanne ja työmaiden määrää jatkossa. Joskus parhaana mahdollisuutena työmaiden 

kalustotarpeiden tyydyttämiseksi on ulkopuolisten vuokraamoiden palvelujen käyttämi-

nen. 

Eräiden kalustoryhmien huoltotarve, työturvallisuusvaatimukset tai päivittäinen käyttämi-

nen vaatii erityisosaamista. On ymmärrettävä, että tällaisen kaluston hankkiminen 

omaksi ja edelleenvuokraus työmaille vaatisi kalustokeskuksen resurssien kasvatta-

mista, joka luonnollisesti kasvattaisi sen päivittäisiä menoja. Kaiken lisäksi, jos tällaisen 

erikoiskaluston käyttöaste on suhteellisen pieni, mahdollinen taloudellinen hyöty saattaa 

muodostua mitättömäksi alkuinvestointiin verrattuna. Tästäkin syystä eräät kalustoryh-

mät on helpompi ja usein myös taloudellisempi ottaa ulkopuolisilta vuokraamoilta.   

Kun otetaan huomioon, että kaluston on oltava mahdollisemman hyvänkuntoista, nyky-

aikaista, työturvallisuusvaatimukset täyttävä ja laadukasta, kalustokeskuksen toiminta ei 

ole enää niin yksiselitteistä, miltä se saattaa nopealla vilkaisulla näyttää. 

1.3 Tavoite 

Pääasiallisena opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten Lujatalon työmailla käyte-

tään rakennuskalustoa. Minkälaista kalustoa yrityksen omat kalustokeskukset toimittaa 

työmaille ja miksi. Tiedetään, että monet suuret rakennusliikkeet luopuivat oman kalus-

ton ylläpidosta ja siirtyvät kokonaan vuokrakalustoon. Lujatalon ylin johto pitää kuitenkin 



 

  3 

 

  

oman kaluston käyttöä ja kalustokeskusten ylläpitoa kannattavana. Kuitenkin käyttäen 

konevuokraamoiden palveluja, kun on kyse eräiden kalustoryhmien käytöstä. Yksinker-

taisesti tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen, mitä kalustoa kannattaa pitää 

omana ja mitä vuokrata ulkopuolisilta vuokraamoilta. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin samalla yleisesti Uudenmaan kalustokeskuksen toimin-

taan, vuokrauksen kulkuun, laskutukseen, käytettäviin teknisiin apuneuvoihin ja toimin-

nan kokonaishallintaan. Laadittiin tämän pohjalta sähköinen kyselylomake, jolla pyrittiin 

saamaan vastauksia yllämainittuihin asioihin suoraan kalustokeskuksen asiakkailta, eli 

työmaahenkilöstöltä.  

Saadusta palautteesta poimittiin mahdolliset kalustokeskuksen toimintaan liittyvät ongel-

mat ja epäkohdat. Hyödynnettiin mahdollisia kehitysehdotuksia tai suosituksia johtopää-

töksissä. Kyselyn päällimmäisin tavoite oli arvioida työmaiden kalustotarpeet ja mielipi-

teet Uudenmaan kalustokeskuksen toiminnasta. 

Opinnäytetyön tekemisen aikana pyrittiin tiiviiseen yhteistyöhön Uudenmaan kalustokes-

kuksen henkilöstön kanssa. Tämän lisäksi haastateltiin lyhyesti muualla Suomessa si-

jaitsevien kalustokeskusten vastaavat sähköpostitse tai puhelimitse.  

Opinnäytetyön tuloksena on arvio Uudenmaan kalustokeskuksen toiminnasta ja mahdol-

lisesti kehitysehdotuksia sen parantamiseksi. Niin ikään pyrittiin antamaan suosituksia 

kalustokannan mahdolliseksi muuttamiseksi joidenkin kalustoryhmien osalta. Laadittiin 

investoinnin kannattavuuden laskelmia muutamille kalustotyypeille.  

1.4 Rajaus 

Lujatalolla on useita kalustokeskuksia Suomessa. Kaikkien toiminnan arvioiminen ei ole 

mahdollista opinnäytetyön rajallisen ajan puitteissa. Työssä keskityttiin Uudenmaan ka-

lustokeskuksen toiminnan arvioimisen. Kaiken lisäksi Lujatalon kalustokeskusten toi-

minta noudattaa samoja yrityksen asettamia periaatteita ja eroaa vähäisesti poikkeavilla 

kalustokeskusten varusteluilla.  
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Järjestettävän kalustokyselyn kohderyhmä oli myös Uudenmaan alueen Lujatalon raken-

nustyömaailta. Linkki sähköisen kyselyyn lähetettiin sähköpostitse saatekirjeen kerä yri-

tyksen sisäistä postituslistaa ”PK-Mestarit” käyttäen. Listaus pitää sisällään kaikkien Uu-

dellamaalla työskenneltävien työmaamestareiden, vastaavien mestareiden ja työpäälli-

köiden sähköpostiosoitteet. 

Taloudellisia vaikutuksia ja suhdannevaihteluita ei kyetty ottamaan huomioon tämän 

opinnäytetyön tasolla. Siitä johtuvaa rakennustuotannon määrän nousuista ja laskuista 

johtuvaa kalustokannan muutoksen tarvetta ei otettu huomioon.  

1.5 Käytettävät tutkimusmenetelmät 

Yleisellä tasolla tutkimusmenetelmä tarkoittaa suunnitelmallista tapaa opinnäytetyön 

suorittamiseksi[2]. Tässä opinnäytetyössä käytettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä: 

haastattelut, kyselyt, osallistuva havainnointi, olemassa oleva aineisto (kirjat ja yrityksen 

sisäiset dokumentit), valokuvat. 

Opinnäytetyön tekeminen aloitettiin Uudenmaan kalusto- ja sähkövastaavan haastatte-

luilla. Haastattelun muoto oli avoin keskustelu, jonka pohjana käytettiin ennalta laadittuja 

kysymyksiä. Kalustokeskuksen vastaavilla on erittäin paljon tutkimuksen liittyvä käytän-

nön kokemusta ja tietoa. Tämän takia heille pidettiin useita eripituisia haastatteluja sekä 

kasvokkain, että puhelimitse. Kalustovarikon henkilökunnan lisäksi haastateltiin henkilö-

kohtaisesti kahta Lujatalon vastaava mestaria ja kolmea työnjohtajaa.       

Suuremman kohderyhmän tavoittamiseksi kerrallaan järjestettiin sähköinen kysely. Se 

toteutettiin oppilaitoksen sähköistä kyselylomakepohjaa käyttäen. Verkkolinkki kyselylo-

makkeeseen lähetettiin Lujatalon Uudenmaan alueen työmaatoimihenkilöille.  

Lähdeaineistona käytettiin Lujatalon sisäisiä ohjeita: investointiohje, kalusto-ohje ja ka-

luston sisäistä vuokrahinnastoa. Lisäksi tarkasteltiin eräiden vuokraamoiden hintoja Lu-

jatalon vuosisopimuksista.  
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Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt työnjohtoharjoittelijana kahden vuoden ajan vii-

dellä Lujatalon rakennustyömaalla. Tästä syystä henkilökohtaista kokemusta pyrittiin 

myös käyttämään analyyseissa ja johtopäätösten tekemisessä.  

Lujatalon Uudenmaan kalustokeskuksen varastoalueelta otettiin useita valokuvia, joiden 

avulla analysoitiin keskuksen varastonhallintaa ja kaluston kuntoa. Kuvien perusteella 

arvioitiin myös varastoalueen täyttymistä.  

Analyysimenetelminä käytettiin taulukointia, ryhmittelyä, luokittelua, tulosten graafista 

esittelyä (ympyrä- ja pylväskaaviot). Kyselylomakkeen vastaukset käsiteltiin ja analysoi-

tiin taulaskentaohjelmistoa käyttäen ja pyrittiin ryhmittämään mahdollinen avoin palaute 

asiasisällön perusteella. Investoinnin kannattavuuden arvioimiseksi käytettiin takaisi-

maksuaika- ja nykyarvomenetelmiä. 

2 Rakennuskoneet  

Koneet, laitteet ja kalusto joita käytetään työmaavaiheen aikana rakentamisen lopputuot-

teiden uudis- ja korjausrakentamisessa ja kunnossapidossa, sekä työmaatoimintojen 

palveluissa käsitetään yleisnimellä rakennuskoneet. [3, s.5.] Kyseisessä opinnäyte-

työssä tullaan käyttämään kaikkia näitä nimityksiä vaihtelevasti.  

2.1 Rakennuskonekeskus  

Rakennusliikkeen kalustokeskus vuokraa omakustannushintaan yrityksen omaisuu-

dessa olevia koneita ja laitteita työmaille. Useimmiten se muodostaa itsenäisen tulos-

vastuuyksikön. Jotkut rakennusliikkeet ulkoistavat tämän yksikön omaksi yhtiökseen, 

joka toimii rakennuskonevuokraamon tavoin. [3, s.10.] 

Kalustokeskuksen johto tekee ehdotuksia konekannan uudistamiseksi. Kuitenkin joskus 

yrityksen tekninen johto saattaa vaatia uusia kone- ja laitehankintoja. Tämä saattaa tulla 

kyseeseen esimerkiksi merkittävän urakan saatuaan. Ennen päätöksentekoa tulevista 

hankinnoista voidaan tehdä investointilaskelmia ja verrata hankintojen kannattavuutta 

vuokraukseen.  
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Vuokrauksen lisäksi kalustokeskuksen tehtäviin yleensä kuulu koneiden ja laitteiden kul-

jetus työmaalle. Kuitenkin kuljetuksista, samoin kuin esimerkiksi nostureiden pystytyk-

sistä ja pystytystarkastuksista saattaa huolehtia ulkopuolinen yritys. Kalustokeskus huo-

lehtii kaluston huollosta sen ollessa käyttämättömänä keskuksen varastoalueella.  

Kalustokeskuksen sivutehtäviin kuuluu myös usein yrityksen kuljetustoiminta ja varas-

tointi. Viimeistä tosiaan pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä [4, s.52.] 

2.2 Kaluston hankintatavat 

Rakennusliikkeet käyttävät toiminnassaan, joko omia, tai vuokrattavia koneita. Osa ra-

kennusurakoitsijoista käyttää pääasiassa omaa kalustoa, osalla ei taas ole yhtään omia 

koneita. Torninosturit ja muu päänostokalusto nähdään toisissa rakennusliikkeissä stra-

tegisena kalustona, joka halutaan pitää omistuksessa, varmistaakseen sen saatavuus 

kaikissa suhdannetilanteissa. Osa rakennusliikkeistä on kuitenkin luopunut omista nos-

tureistaan kohtaamatta ongelmia niiden vuokraamisessa. Joten rakennusliikkeiden toi-

mintamallit eroavat jonkin verran. 

Strategia, jolla valitaan oman ja vuokrattavan kaluston välillä, vaihtelee merkittävästi 

myös maantieteellisesti. Maakunnissa käytetään enemmän omaa kalustoa, kun taas 

pääkaupunkiseudulla vuokrataan useammin ulkopuolisilta. 

Suomessa on useita kymmeniä vuokrausyrityksiä ja konevuokraamoja. Pienet ja keski-

suuret vuokraamot ovat paikallisia. Suomessa on kuitenkin kymmeniä toimipisteitä, jotka 

kuuluvat muutamalle suurelle valtakunnalliselle rakennuskonevuokraamolle. 

Rakennusliikkeet, rakennusliikkeiden ulkoistamat konekeskukset, sekä varsinaiset ra-

kennuskonevuokraamot hankkivat omistukseensa tulevan kaluston, joko maahantuojilta, 

tai suoraan valmistajilta. Rakennuskoneiden merkittäviä valmistajia on Suomessa muu-

tama kymmenen kappaletta, maahantuojia ja myyjiä vajaat 100. [3.s.9.] 
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2.3 Koneryhmien luokittelu 

Talonrakentamisen tärkeimpään rakennuskalustoon kuuluu: 

1.  työmaatilat sekä kontit ja muu varastointikalusto 

2. sähkökeskukset 

3. paineilmakompressorit 

4. mittauskalusto 

5. nosto- ja siirtokalusto (torninosturit, ajoneuvonosturit, rakennus- ja tavarahissit) 

6. henkilönostimet (mastolavat, nivelpuominostimet jne.) 

7. pumput (betoni-, laasti- ja vedentyhjennyspumput) 

8. lämmityslaitteet ja kosteudenerottimet 

9. muotit 

10. betonintyöstökoneet (täryttimet, hiomalaitteet, piikkausvasarat, timanttiporat, -sa-

hat ja -jyrsimet) 

11. telineet, kulkutiet ja putoamissuojaus 

12. sääsuojat ja peitteet 

13. henkilökohtaiset koneet ja laitteet (porat, sahat, naulaimet ym.) [3,s.9]. 

 

Rakennusliikkeillä (kalustokeskuksilla) ja konevuokraamoilla on omia tapoja luokitella 

kalustonsa. Jotkut käyttävät yleistäviä kalustoryhmiä joiden alle kalusto pilkotaan pienim-

miksi alaryhmiksi ja edelleen tuotekohtaiseksi erittelyksi. Tästä syntyy hierarkkinen ra-

kenne, jolle lisätään käsittelyn helpottamiseksi usein numerojärjestelmät. 
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3 Kalustokeskuksen toiminnan tehokkuus 

Keskeinen käsite, johon yrityksen tai organisaation toiminta voidaan suhteuttaa, on te-

hokkuus. Kaiken organisoidun toiminnan tarkoituksena on tuottaa arvoa, joka on suu-

rempi kuin arvon tuottamisen kustannukset. [5, s.42] Omakustannushintaan rakennus-

koneitaan vuokraavan kalustokeskuksen vaatimuksena on vähintään toiminnastaan ai-

heutuvien kulujen korvaaminen ja varojen kerääminen kehitystoimintaan ja tuleviin han-

kintoihin (investointiin).  

Kalustokeskuksen toiminnan tehokkuuteen vaikuttaa kaluston käyttöaste ja varastonhal-

linta. Kaluston tuotoista vähennetään varastointi- ja huoltokulut. Kaluston rikkoutumises-

takin aiheuttavat kulut jäävät kalustokeskuksen kannettaviksi, ellei tietenkään vahingon 

ole aiheuttanut työmaa, jolloin kulut peritään siltä. 

3.1 Kapasiteetin käyttöaste 

Kapasiteetti tarkoittaa tuotantoyksikön enimmäissuorituskyvyn aikayksikössä. Se on tuo-

tantokykyä kuvaava mittari. Rakennuskoneiden ollessa kyseessä se voidaan määritellä 

tuotantoresurssin (koneen) käyttöaikana. Esimerkiksi vuokrattavan konenaulaimen ka-

pasiteetti on paras mahdollinen vuokrausaika eli 6 päivää/viikko (vaihtoehtoisesti 5 tai 7 

päivää).  

Kuormitus kertoo, kuinka paljon suunniteltu tuotanto kuormittaa kapasiteettia. Kuormitus 

voidaan ilmoittaa kapasiteettimääränä, esimerkiksi naulaimen kuormitus on 5 päivää. 

Käyttöaste kertoo tietyn ajanjakson suhteellisen kuormituksen maksimikapasiteetin ver-

rattuna.  

Esimerkiksi naulaimen kapasiteetti on 6 päivää/ viikko. Kuormituksen ollessa 4 päivää/ 

viikko käyttöaste saadaan laskettua seuraavasti: 

𝐾𝑢𝑜𝑟𝑚𝑖𝑡𝑢𝑠∗100 %

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑖
= 𝐾ä𝑦𝑡𝑡ö𝑎𝑠𝑡𝑒,

4 𝑑∗100%

6𝑑
= 66,7%   (1) 
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Nettokapasiteetti ilmoittaa todellisen käytettävissä olevaan kapasiteetin. Kun kapasitee-

tista vähennetään erilaiset häiriöt, huoltotyöt, konerikot, seisokit jne. Nettokapasiteetti voi 

olla huomattavasti pienempi kuin teoreettinen maksimikapasiteetti.[6, s.399.] 

3.2 Varastonhallinta ja kaluston ylläpitokustannukset 

Varastonhallinnan keskeisenä tavoitteena on taata yritykselle kysynnän edellyttämän 

tuotteiden määrän varastossa kaikissa tilanteissa. Sillä pyritään myös minimoimaan va-

rastojen sitoman käyttöpääoman kustannukset. Varaston riittävyys on tärkeä, koska asi-

akkaat kääntyvät kilpailijan puoleen jos tuote loppu jopa väliaikaisesti varastosta. Liian 

suuret varastot tulevat pääasiassa liian kalliiksi.  

Pienten varastojen etu on se, etteivät ne sido yrityksen varoja. Toisin tällöin koko rajoittaa 

saatavilla olevan tavaran määrä. Kysynnän noustessa korkeaksi esimerkiksi suuren yh-

täaikaisen käynnissä olevan työmaan takia, kalusto saattaa loppua joiltain osin kesken.  

Suurten varastojen hyvä puoli on tuotteiden riittävyys jopa huippukysynnän aikaan. Kui-

tenkin ne sitovat paljon käyttöpääoma ja niillä on suuret varastointikustannukset. Suuren 

sitoutuneen pääoman merkitys korostuu (negatiivisessa mielessä) entisestään laskusuh-

danteiden aikana, jos työmaiden määrä oleellisesti pienenee.  [7, s.379.] 

Varastoinnin kustannuksiin kuuluvat varastojen sitoma pääoma, tilan vuokra-, lämmitys 

ja valaistuskustannukset sekä vakuutusmaksut. Varastoinnin kustannuksiin kuuluvat va-

rastojen sitoma pääoma, tilan vuokra-, lämmitys- ja valaistuskustannukset sekä vakuu-

tusmaksut. 

4 Investointilaskentamenetelmät 

Investoinnilla tarkoitetaan rahan sijoittamista kohteisiin, joista odotetaan kertyvän tuloa 

pidemmältä ajanjaksolta. Yritys investoi jatkaakseen olemassaoloaan ja kasvaakseen. 

Investoinnit voivat kohdistua aineellisiin tuotantohyödykkeisiin, kuten rakennuksiin, ko-

neisiin ja laitteisiin.  
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Rakennusliikkeen investointi rakennuskoneisiin ja laitteisiin on luonteeltaan reaali-inves-

tointia. Sillä tarkoitetaan pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden hankintaa. Reaali-inves-

toinnit edellyttävät pitkä-aikaista toimintaa, ennen kuin niistä saadaan tuloja. 

Investointeja luokitellaan niihin ryhtymisen mukaan. Rakennuskonehankinnat rakennus-

yrityksessä voidaan luokitella ainakin korvaus- ja laajennusinvestoinniksi. Ensimmäi-

sessä pyritään esimerkiksi uudistamaan yrityksen kulunutta tai vahingoittunutta käyttö-

omaisuutta. Ne ovat lähes rutiini-investointeja eivätkä vaadi kovin raskasta suunnittelu-

prosessia. Laajennusinvestoinneilla pyritään yrityksen tuotannon kasvattamiseen. Täl-

laisten investointien suunnittelu on jo vaativampaa. Siinä pitäisi arvioida tuotteiden ky-

syntätekijät ja riskintekijät [7, s.302.] 

Investointipäätöksenteolla on neljä eri vaihetta: investointimahdollisuuksien etsiminen ja 

karsiminen, vaihtoehtojen arviointi ja päätöksenteko, investoinnin toteuttaminen, toteu-

tetun investoinnin hallinnointi ja arviointi. [8, s.206.] 

Investointilaskelmissa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Yleisemmin investointien 

arvioinnissa käytetään takaisinmaksuaikaa ja nykyarvomenetelmää. Nämä ovat suoma-

laisten yritysten käytetympiä laskentamenetelmiä. Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin 

edellä mainittua kahta menetelmää.  

4.1 Takaisinmaksuaika 

Investoinnin takaisinmaksuaika kertoo vuosina ajan, jona investointi maksaa itsensä ta-

kaisin. Silloin nettotuottoa kertyy hankintakustannusten verran. Investointi on hyväksyt-

tävä, kun takaisinmaksuaika on pienempi kuin esimerkiksi hankittavan rakennuskoneen 

pitoaika. 

Laskentakoron huomioiva takaisinmaksuaika lasketaan kaavalla: 

𝑇𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
− ln∗(

1

𝑖
−

𝐻

𝑆
)−ln(𝑖)

ln(1+𝑖)
    (2) 
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missä  i = laskentakorko 

 H = hankintakustannukset 

 S= Investoinnin nettotuotot 

 

Kuvatun menetelmän perusteella edullisempia ovat investoinnit, joiden takaisinmaksu-

aika on lyhin, eli joista pääoma saadaan nopeinten takaisin. Menetelmä ei kuitenkaan 

ilmaise investoinnin kannattavuutta, joten sitä on syytä käyttää jonkun toisen menetel-

män rinnalla. [9, s.23.] 

4.2 Nykyarvomenetelmä 

Teoreettisesti suositeltavin laskentamenetelmä investointiteorian mukaan on nykyarvo-

menetelmä. Siinä kaikki investoinnista johtuvat tuotot ja kustannukset saatetaan valitulla 

laskentakorkokannalla yhteismitallisiksi (diskontataan nykyhetkeen) ja tuotoista vähen-

netään hankintakustannukset. Investointi on kannattava, jos tuotot ovat kustannuksia 

suuremmat (positiivinen nettotuoton nykyarvo).  

Diskonttaus tarkoittaa siis sitä, että tulevaisuudessa saatava/maksettava rahamäärä 

muunnetaan nykyrahaksi laskentakorkokantaa käyttäen. Esimerkiksi 100 euron saatava 

on 10 %:n laskentakorkokannalla vuoden kuluttua nykyrahassa  
100 

(1+0,1)1 
 = 90,9 euroa. [9, 

s.14.] 

Investoinnin nykyarvo lasketaan kaavalla: 

𝑁𝑦𝑘𝑦𝑎𝑟𝑣𝑜 = ∑ (
𝑆𝑡

(1+𝑖)𝑡) + 
𝐽𝐴

(1+𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1
− 𝐻    (3) 

jossa,  St  = vuotuiset nettotuotot 
 JA = investoinnin jäännösarvo 
 H = hankintakustannukset 
 i = laskentakorkokanta 
 n = investoinnin pitoaika 
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5 Lujatalon Uudenmaan kalustokeskus 

5.1 Rakennuskone ja kalustotoiminta Lujatalo Oy:ssä 

Lujatalolla on 6 kalustokeskusta: Toivolan, Uudenmaan, Jyväskylän, Oulun, Tampereen 

ja Kotkan kalustokeskukset. Lujatalon kalustokeskukset ovat alueellisia ja toimivat ky-

seessä olevan alueyksikön alaisuudessa. Jolloin myös alueen kalustokeskuksen toimin-

nan nettotuotto vaikuttaa yrityksen kyseisen alueyksikön kannattavuuteen.  Uudenmaan 

kalustokeskus sijaitsee teollisuusalueella Vantaan Hakkilassa. Jokaisella kalustokeskuk-

sella on oma kalustovastaava. Uudenmaan kalustokeskuksessa on lisäksi työmaan säh-

köistyksestä huolehtiva sähkövastaava. Henkilöstö koostuu lisäksi kahdesta kuljettajasta 

ja kahdesta omasta huoltomiehestä.  Lisäksi kaluston huoltamiseen käytetään tarpeen 

mukaan alihankkijoita.  

Työmaiden tarvitsemat koneet ja laitteet tilataan kalustokeskukselta yleensä puhelimitse 

tai sähköpostitse. Tilaukset suositellaan tehtäväksi pienkalustosta ainakin viikkoa ennen 

ja raskaasta kalustosta (torninosturit, työmaatilat, muotit) vähintään kuukautta ennen toi-

vottua toimitusta. 

 

Kuva 1. Uudenmaan kalustokeskuksen alue [10.]  
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Kuvassa 1 esitetään Uudenmaan kalustokeskuksen alue ilmasta kuvattuna. Kuvan ylä-

puolella ja keskellä sijaitsee paikat toimitilojen säilyttämiselle. Vasemmalla säilytetään 

torninostureiden osia ja suuremman hallin oikealla puolella säilytetään varastokontteja. 

Vasemmanpuoleisessa pienemmässä hallissa  säilytetään ja huolletaan pienoiskalusto. 

Isossa keskimmäisessä hallissa säilytetään  lämmityskalusto, alumiinitelineiden osia, 

putoamissuojakaiteita (Kuva 2), sähköpääkeskuksia, siirtokalustoa jne. Kuvan 1 

yläpuolella olevan katoksen alla säilytetään esimerkiksi suoja-aitoja ja vinotukia.  

Kuvasta 1 nähdään, ettei ulkopuolella säilytettävälle raskaalle kalustolle ole kovin paljon 

tila, jos ajoväylät halutaan säilyttää. Satelliittikuva on verkkosivun antamien tietojen 

mukaan otettu heinäkuussa 2014, mutta tälläkin hetkellä varastoalue on ruuhkaantunut. 

Hallin sisäpuolelta otettu kuva 2 osoittaa myös varastotilan olevan tehokkaassa 

käytössä. 

  

Kuva 2. Kalustokeskuksen suuressa hallissa oleva varastohylly, jossa säilytetään putoamissuo-
 jakaiteita 
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Kalustokeskuksissa varastoidaan, huolletaan ja korjataan Lujatalon omistamia raken-

nuskoneita ja laitteita. Tarvittaessa kalustokeskuksissa korjataan ja huolletaan työmai-

den omistama kalusto tuntiveloituksella. 

Kaluston kuljetuskustannukset työmaalle ja takaisin kalustokeskukselle, laskutetaan työ-

maalta. Siirrettäessä kalustoa työmaalta toiselle, kuljetuskustannukset jaetaan tasaan 

molemmille työmaille (liite 3). 

5.2  Kalustokeskuksen vuokrakaluston hinnoittelu 

Kaluston käytöstä maksetaan erillisen hinnaston mukaan vuokraushinta, joka on yksi-

vuorotyössä laskettu kustannus (euroa /vuorokausi). Vuokrahinnaston vahvistaa yhtiön 

johto. Koneen tai laitteen hankintahinnan ylittyessä vuokrauksen aikana, vuokraveloitus 

katkeaa. Kaluston vuokrausaika lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin kone tai laite lä-

hetetään tai pidetään saatavilla noutamista varten, siihen saakka, kunnes se kaikkine 

osineen palautetaan alueen kalustokeskukseen tai sovittuun paikkaan palautuspäivä 

mukaan lukien. Laskutus tapahtuu sähköisesti kuukauden jaksoissa. Sisäinen lasku ja 

sen erittely saapuu kohdetiedoston. 

Kaluston lähettämisessä kalustokeskukselta käytetään siirtoilmoitusta. Siirtolomak-

keesta ilmenevät työmaan tiedot, toimituspäivä, toimitettavat koneet ja laitteet, kuljettaja 

ja vastaanottajan allekirjoitus. Myös vuokraamisen päättämisestä työmaa ilmoittaa ka-

lustokeskukselle oikein täytetyllä siirtolomakkeella. Kalustovuokrien laskutus perustuu 

siirtoilmoituksen tietoihin. Näin olleen ainoastaan oikein täytetyt ja lähetetyt siirtolomak-

keet takaavat oikean laskutuksen.   

Säilyttääkseen sisäiset vuokraushinnat kilpailukykyisinä, niihin ei lisätä tällä hetkellä 

osuutta varastointi- ja ylläpitokuluista. Kyseistä menettelytapaa ei voi kuitenkaan pitää 

suositeltavana, koska varastointi- ja ylläpitokulut vaikuttavat silloin negatiivisesti toimin-

nasta saatavaan tuottoon.  

Uuden vuokrakaluston hintojen muodostuminen lähtee hankintakustannuksista. Arvioi-

daan investoinnin pitoaika, joka on 5- 10 vuotta riippuen hankinnan arvosta ja teknisen 

käyttöiän odotetusta pituudesta. Suureille hankinnoille, kuten esimerkiksi työmaatiloille 
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vuokraushinnat lasketaan kymmenen vuoden takaisinmaksuajan mukaan. Lopullisen 

hintaan vaikuttaa lisäksi odotettu käyttöaste, jonka saadaan melko helposti tutkimalla 

aikaisempien vuosien kyseisen tai samankaltaisen kalustotyypin käyttöasteet kalustova-

rikon kirjanpidosta.  

5.3 Kaluston ryhmittely ja tarjonta 

Liitteessä 1 todetaan Lujatalon sisäinen kalustoryhmittely. Ryhmittelystä on tarkoituk-

sella poistettu kalustoryhmiä, joita on tarjolla ainoastaan muissa Lujatalon kalustokes-

kuksissa. Vertaillessaan kyseistä ryhmittelyä luvusta 2.3 löytävän yleiseen ryhmittelyyn 

huomattiin, ettei Uudenmaan kalustokeskuksen tarjonnasta löydy lainkaan henkilönosti-

mia, teräksisiä raskaasti kuormitettavia telineitä, pumppuja, eikä sääsuojia. Niin ikään 

nostimista varikon valikoimasta löytyy vain torninostureita ja muottikaluston valikoima on 

melko rajallinen.  

Konekaluston käyttö vaatii säännöllisiä huoltotoimia. Henkilönostimet pitää lisäksi siirtää 

paikasta toiseen erikoisvarustetulla kuorma-autolla, katsastaa määräajoin, täyttää tarvit-

taessa polttoaineella ja korjata rikkoontuessa. Kaikki edellä mainitut asiat vaatisi Uuden-

maan kalustokeskukselta huomattavaa resurssien kasvattamista, eikä koneiden käyttö-

aste olisi välttämättä edes kovin korkea pelkästään Lujatalon työmaille vuokrattuna. Ajo-

neuvonostinten käyttö vaati lisäksi kuljettajaltaan ajoneuvonosturin kuljettajan ajokorttia. 

Henkilönostinten ja ajoneuvonostureiden vuokraaminen työmaan tarpeeseen ulkopuoli-

silta vuokraamoilta tunti- tai kuukausihinnalla, jolloin koneen mukana saa tarvittaessa 

myös kuljettajan, on taloudellisesti perusteltua. 

Teline- ja suojausratkaisut eivät ole teknisesti yhtä vaatia kuin yllämainitut koneet, mutta 

ne ovat silti ainutkertaisia ja vaativia ratkaisuja. Tämän takia nykyään telineet ostetaan 

pääsääntöisesti ulkoistettuina toimituksina, jolloin myös työturvallisuusvastuut määritel-

lään hankinnassa, eikä tasoja ja kaiteita siirrellään, taikka poistetaan omin päin. [11.] 

Kalustokeskuksen valikoimasta ei myöskään löydy uppopumppuja. Ne eivät ole hankin-

takustannuksiltaan kovin arvokkaita, mutta yleensä uppopumppujen käyttö ajoittuu erit-

täin lyhyelle aikavälille rakentamisen maa- ja pohjarakennusvaiheeseen. Niillä esimer-

kiksi pumpataan vettä kaivannosta sateisina päivinä. Kuitenkin matalasta käyttöasteesta 
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huolimatta uppopumppuja pitää huoltaa ja pestä puhtaaksi maa-aineksesta ja korjata 

usein. Lyhyesti sanottuna niiden huolto ja ylläpito on kalliimpaa, kuin saatava hyöty. Va-

rikolta ohjataankin uppopumppuja tarvitsevia työmaita vuokramaan niitä ulkopuolisilta.  

6 Kalustokeskuksen toiminnan analyysi 

6.1 Kalustokyselyn toteutus ja lomakkeen kuvaus 

Kysely toteutettiin sähköistä lomakettä apuna käyttäen (liite 2). Kyselyn kohdeyleisönä 

toimii Uudenmaan Lujatalon työmaahenkilöstö. Lomake oli suunniteltu mahdollisimman 

ytimekkääksi ja vastaajan aikaa säästäväksi. Lomakkeessa oli neljä pääkohtaa:  

 Työmaan perustiedot 

 Kaluston käyttö työmaallanne 

 Uudenmaan kalustokeskuksen toiminta  

 Uudenmaan kalustokeskuksen tarjonta. 

Työmaan perustiedot -kohta käsitti haastateltavan asemaa yrityksessä. Vaihtoehtoja oli 

neljä: työnjohtaja, vastaava mestari, ylempi toimihenkilö ja muu. Seuraavassa kohdassa 

kysyttiin haastateltavan toimialaa - korjausrakentaminen, uudisrakentaminen ja takuu-

korjaus. Kysyttiin myös työmaan suhteellista kokoa ja vaihetta. Viimeisimpänä perustie-

doissa selvitettiin, kuinka usein haastateltava tekee kalustotilauksia.  

Kaluston käyttö työmaallanne -kohdassa, kysyttiin haastateltavan arviota, kuinka suuren 

osan kalustomenoista muodostaa oman kalustokeskuksen vuokrat. Vastapainoksi kysyt-

tiin arviota myös muualta vuokrattavan kaluston menoista. 

Seuraavassa lomakkeen kohdassa ”Uudenmaan kalustokeskuksen toiminta” päätettiin 

pyytää haastateltavilta arviota kymmeneen kysymyksen. Vastausten kriteereitä oli viisi: 

heikko, välttävä, hyvä, erinomainen ja ”en osa sanoa”. Kunkin kysymyksen kohdalla oli 
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pieni ”miksi? ”täydennysruutu. Kysymysryppään jälkeen oli mahdollisuus täydentää vas-

taustauksiaan vapaasti isommassa tekstikentässä.  

Viimeisin kohta käsitti Uudenmaan kalustokeskuksen tarjontaa. Se toteutettiin kerää-

mällä yleisimmät kalustoryhmät kahden kysymyksen alle. Ensimmäisessä kysymyk-

sessä tiedusteltiin, mihin tarjolla oleviin kalustoryhmiin toivoisit täydennystä ja toisessa 

päinvastoin, mitä kalustokeskuksessa tarjolla olevasta kalustoa pidät turhana, liian kal-

liina tai vanhentuneena. Kummankin kysymyksen perään tuli tekstikenttä jossa vas-

tausta sai täydentää, eritellä tai perustella halutessaan. 

Viimeisissä kohdissa kysyttiin, millä tavoin uuden kaluston hankinnasta on tiedotettava 

työmaille. Vaihtoehtoina olivat sähköpostitse, työmaakäynneillä, erikseen järjestettävillä 

kalustopäivillä tai muulla tavoin tiedottaminen. Niin ikään pyydettiin arviota Uudenmaan 

kalustokeskuksen nykyiselle toiminnalle arvosanalla 1-5. 

6.2 Kyselyn tulokset 

Sähköisen lomakkeen linkki oli lähetetty 79 henkilölle ja siihen vastasi 32. Vastauspro-

sentiksi muodostui noin 41, mikä koettiin suhteellisen hyväksi vapaehtoiselle kyselylle. 

Lomakkeen vastausaika oli yksi viikko ja yli puolet vastauksista saatiin ensimmäisten 

tuntien aikana. Siitä eteenpäin vastauksia (liite 4.) saatiin muutama päivässä sillä eh-

dolla, että kyselystä tehtiin viikon aikana kaksi muistutusta sähköpostitse. 

6.2.1 Perustiedot 

Kyselyn perustiedot kohdassa haluttiin kartoittaa vastanneiden taustoja varmistaakseen, 

että otanta on halutun mukainen. Haastateltavien oli toimittava työmaajohdossa, korjaus- 

tai uudisrakennuspuolella. Niin ikään haluttiin varmistaa, että vastaajat tekevät kalusto-

tilauksia ja ovat myös työllistettyjä rakennusprojektissa. Viimeistä varmistettiin kysymällä 

työmaan vaihetta.  

Tulosten perusteella saatiin selville, että otannasta puolet oli työnjohtajia, 47 % vastaavia 

mestareita ja 3 % ylempiä toimihenkilöitä. Niin ikään puolet vastanneista oli työllistyneinä 
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uudisrakentamisen puolella, 37 % korjausrakentamisen puolella ja loput 13 % suorittivat 

takuukorjauksia.  

Seuraavaksi kysyttiin, tekivätkö haastateltavat kalustotilauksia omalla työmaallaan. 12 

% vastasi tekevänsä tilauksia aina, 44 % tekee niitä oman vastuualueen osalta, 41 % 

silloin tällöin ja vain 3 % vastasi, ettei tee tilauksia koskaan (Kuva.3). Tämä perusteella 

voidaan sanoa, että suurin osa vastanneista on jollain tavoin ollut tekemisissä kaluston 

tilaamisprosessin kanssa. 

 

Kuva 3. Haastateltavien vastauksia kysymykseen teetkö työmaallanne kalustotilauksia prosen-
 teissa. 

Kyselyssä haluttiin selvittää haastateltavien nykyistä työmaavaihetta. Sillä pyrittiin selvit-

tää, onko tällä hetkellä työmailla käynnissä jotakin työvaihetta erityisen paljon. Tämä 

osaltaan olisi voinut vaikuttaa tämänhetkiseen kalustontarpeeseen ja kyselystä saatuihin 

tuloksiin. Kuten kaaviosta (Kuva 4.) selviää, sisävalmistusvaihe 21 % on muiden edellä. 

Muuten haastateltavien työmailla oli melko tasainen määrä eri työvaiheita. Tumman vih-

reä erotettu lohkoo kuvaa sitä, että 20 % vastanneista valitsi kyselylomakkeesta useita 

samanaikaisia työmaavaiheita. Ainoastaan 2 %, mikä vastaa yhtä vastausta, on ilmoit-

tanut, ettei sillä ollut tällä hetkellä alkavia työmaita. Tästä on nähtävissä, että ehdoton 

enemmistö vastanneista oli työllistettyinä rakennusprojekteissa. 

3 %

12 %

44 %

41 %
En

Kyllä, aina

Kyllä, oman vastuualueen osalta

Silloin tällöin
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Kuva 4. Ympyräkaavio esittää vastanneiden työmaavaiheet prosentteina 

6.2.2 Kaluston käyttö 

Kohdassa kaluston käyttö työmaallanne ensimmäisessä osiossa pyydettiin arviota kysy-

mykseen, kuinka suuren osan kalustomenoistanne muodostaa oman kaluston vuokra-

maksut. Vastausmahdollisuuksia oli kuusi: 0-20 %, 21–40 %, 41–60 %, 61–80 %, 81–

100 % ja ”En tiedä”. Toisessa osiossa kysyttiin arviota muualta vuokrattavan kaluston 

menoista ja vastausvaihtoehdot tehtiin samanlaisiksi. 

Kyselylomakkeen laatimisessa yhtenä tavoitteena oli mahdollisimman ytimekäs ja lyhyt 

rakenne, jotta kyselyyn voisi vastata noin kymmenessä minuutissa. Kuitenkin pyrkimyk-

sessä tiivistämiseen tehtiin muutamia virheitä. Vastausprosenttien ryhmittäminen 20 pro-

sentin välein tuntui aluksi hyvältä idealta lomakkeen rakenteen tiivistämiseksi, mutta tu-

losten tulkitsemisen kannalta se olikin huono vaihtoehto. Vaikka kysymyksessä painote-

tiinkin, että kyseessä oli arvio, jopa näiden arvioiden tulkitseminen muodostui arvaa-

miseksi. Tapauksessa, jossa haastateltava oli esimerkiksi antanut molempien kysymys-

ten vastaukseksi 41–60 %, voidaan vain päätellä, mitä sillä oikeasti tarkoitettiin. Joten 

voidaan todeta, ettei kyseisen kyselyn kohdan vastauksilla ole kovin suurta tieteellistä 

arvoa. Laskettiin kuitenkin vastausten keskiarvot molempien kysymysten kohdalla. Vas-

taajien kalustomenoista oman kaluston osuus oli 54 % ja muualta vuokrattava 37 %. 
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6.2.3 Uudenmaan kalustokeskuksen toiminta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli Uudenmaan kalustokeskuksen toiminnan arvioiminen. Ka-

lustokeskuksen toimintaa käsittelevässä osiossa oli kymmenen kannanottoa sen toimin-

taan liittyen (Kuva 5). Vastausvaihtoehdot olivat heikosta erinomaiseen ja ”En osaa sa-

noa”. Määrällisesti suurin osa vastauksista kuvasi toimintaa hyväksi tai erinomaiseksi.  

Joten käsitellään osiot, joissa oli ainakin yksi vähintään välttäväksi kuvaama vastaus. 

 

Kuva 5. Palkkikaavio kuvaa Uudenmaan kalustokeskuksen toimintaa palautteen perustella. 
 Alapalkin luvut tarkoittavat vastausten määrää. 

Kaluston laatua kuvaavassa osuudessa 25 haastateltavasta vastasi laadun olevan hyvä, 

5 vastasi sen olevan erinomaista ja vain kaksi oli sitä mieltä, että se on välttävää. Vas-

taajat eivät perustulleet syytä välttävän käytölle omin sanoin, joten heidän kantansa mo-

tiivit eivät ole tiedossa. Yleisesti ottaen kaluston laatua voidaan pitää vastausten perus-

teella hyvänä. 

Vastaajista 20 kuvasi kaluston tarjontaa hyväksi ja 4 erinomaiseksi. Kuitenkin 8 piti tar-

jontaa välttävänä. Kalustovarikon valikoimassa on ainoastaan rakentamisen kannalta 

tärkeintä ja käytetyintä kalustoa. Lujatalon kalustovarikon valikoima on tarkoitettu vain 
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sisäiseen käyttöön, eikä sillä ole tarkoitusta kilpailla valikoiman laajuudessa rakennus-

konevuokraamoiden kanssa. 

Kaluston hintojen kilpailukykyä 9 vastanneesta piti erinomaisena, 16 hyvänä, 3 ei osan-

nut sanoa ja 4 välttävänä. Vaikka Lujatalon kalustokeskus vuokraakin kalustoaan oma-

kustannushintaan, isojen vuokraamoiden kanssa nykyinen markkinatilanne huomioon 

ottaen päästän välillä sitä halvempiin hintoihin. 

Laskutuksen toimivuutta 7 vastanneista kuvasi erinomaiseksi, 16 hyväksi, 5 välttäväksi, 

2 heikoksi ja 2 ei osannut sanoa. Kalustokeskuksen toimittamissa laskuissa on omankin 

kokemuksen mukaan aikavälein pieniä virheitä, jotka selittyvät inhimillisillä virheillä. Kui-

tenkin työmaiden velvollisuuteen kuuluu täyttää siirtolomake ja tarkistaa varikolle lähet-

tämänsä kaluston määrien oikeellisuutta. Tätä velvollisuutta kuitenkin useasti laimin-

lyödään, mikä aiheuttaa osaltaan sekaannuksia laskutuksessa.  

Kaluston toimitusnopeutta 20 vastaaja piti erinomaisena, 10 hyvänä ja vain 2 välttävänä. 

Kalustokeskuksen toimitusnopeus työmaalle on myös mielestäni huippuluokka. Kalusto 

toimitetaan täsmällisesti ja sovituissa aikarajoissa. Välttävistä vastauksista yksi selittyy 

sillä, että aluejohtajan linjauksen mukaisesti Vantaalta toimitetaan kalustoa myös Luja-

talon Seinäjoen työmaille. Viivytys kalustotoimituksissa johtuu tällöin ulkopuolisten kulje-

tusyritysten käytöstä ja pitkästä välimatkasta.  

Kaluston tilaamisprosessia pidettiin lähes tasaisesti, joko hyvänä, tai erinomaisena. Ai-

noastaan yksi vastaaja piti sitä välttävänä. Koska enemmistö oli tyytyväinen kaluston 

tilaamisprosessiin, eikä ainut toimintaa välttäväksi kuvannut vastaaja ole perustellut kan-

tansa, voitiin se kokonaisuuden kannalta pitää merkityksettömänä.  

Lujatalon kalusto-ohjetta pidettiin enimmäkseen hyvänä – 20 vastausta. Välttävänä oh-

jetta piti 7 vastaaja, erinomaisena 2 ja 3 ei osannut sanoa. Ohjetta tutkittuaan tarkemmin, 

voitiin todeta sitä melko yksityiskohtaiseksi, mutta osaltaan hiemaan vanhentuneeksi (vii-

meksi päivitetty 3.12.2010) ja sekavaksi.  

Viimeisenä kohtana arvioitiin kohdetiedoston muita kalustoon tilaamiseen liittyviä lomak-

keita joita ovat esimerkiksi torninosturin tilaamislomake, ohje toimitilojen palauttamiseksi 

ja raskaan kaluston tilaamislomake. Lomakkeita pitivät hyvänä 24 henkilöä, välttävänä 

1, 5 ei osannut sanoa ja 2 piti niitä erinomaisina. Lomakkeet ovat melko hyviä, mutta 

kalusto-ohjeen tavoin osaltaan vanhentuneita. 
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Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin antamaan kalustokeskuksen toiminnalle kouluarvo-

sana väliltä 1-5. Painotetuksi keskiarvoksi saatiin 4,1. Tämä todistaa kalustokeskuksen 

toiminnan olevan aika hyvällä tasolla. 

   

6.2.4 Kalustoryhmien analysointi 

Lomakkeen kohdassa Uudenmaan kalustokeskuksen tarjonta, annetuista kalustoryh-

mistä pyydettiin rastittamaan sellaiset, joihin haastateltava kaipaisi täydennystä. Lisäksi 

avoimen tekstikenttään vastaaja on voinut perustella valintansa. 

Kuvassa 6 pylväskaaviona esitettiin, millaista kalustoa haastateltavat toivoisivat lisättä-

väksi kalustokeskuksen valikoimaan. Enemmistö vastanneista olisi toivonut valikoimaan 

enemmän toimitiloja, toiseksi eniten toivomuksia keräsi pienkalusto ja kolmantena läm-

mityskalusto, työturvallisuus- ja suojauskalusto. Viisi ääntä sai kohta muu kalusto, joka 

sisälsi erityyppistä kalustoa ja sen tarkempi sisältö nähdään avoimen palautteen muo-

dossa kohdassa 6.2.5. Pienkalusto-niminen ryhmä tarkoittaa kaikkia mahdollisia henki-

lökohtaisia koneita ja laitteita (porat, sahat, naulaimet ym.) eikä se edusta mitään konk-

reettista kalustoryhmää.  

 

Kuva 6. Kalustoryhmät, joihin toivottiin täydennystä kyselyn perusteella 
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6.2.5 Yhteenveto avoimen palauteen pohjalta 

Palautelomakkeen kolmessa kohdassa oli mahdollisuus jättää avointa palautetta kalus-

tokeskuksen toiminta- ja tarjontakysymysten tueksi. Yhteensä saatiin 25 kommenttia. 

Avoimet palautteet koettiin erityisen tärkeäksi, koska ne olivat saman yrityksen henkilös-

tön antamat. Palautteet käytiin läpi perusteellisesti, tiivistettiin asiasisällön pohjalta ja 

ryhmiteltiin palautteen sävyn perusteella. Selkeyden vuoksi palautteesta tehtiin graafi-

nen esitys (Kuva 7). 

  

Kuva 7. Uudenmaan kalustokeskuksen toiminnat risut ja ruusut avoimen palautteen perusteella 

Avoimen palautteen mukaan kalustokeskuksen toiminnassa positiivisina asioina koettiin: 

palveluhenkinen toiminta, toimitusvarmuus, joustava ja hyvä toiminta, nopeat kaluston 

toimitukset ja hyvä kaluston valikoima. Kaiken lisäksi kalustoa pidettiin pääsääntöisesti 

hyvänä. 
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Negatiivisina asioina varastotoiminnassa pidettiin: huolimattomuutta laskutuksessa, ka-

luston hidas poisnouto, suppea kalustovalikoima. Niin ikään avoimessa palautteessa ar-

vostettiin kaluston hankintahinnan ylittymistä vuokrakustannusten muodossa pitkäkes-

toisilla työmailla. Kuitenkin palautteen antaja oli todennäköisesti tietämätön, että kalus-

tokeskuksella on käytössä ”vuokrakatto”. Tämä tarkoittaa, että koneen tai laitteen han-

kintahinnan ylittyessä vuokrauksen aikana, vuokraveloitus katkeaa (5.2 Kalustokeskuk-

sen vuokrakaluston hinnoittelu).  

Lisäksi avointen palautteiden perustella selvitettiin, että: 

1. Kuivainkalustoa, nosto- ja haalausapuvälineitä, työmaatiloja, holvinreunakaiteita 

ja elementtitukia on joidenkin haastateltavien mukaan liian vähän 

2. Valikoimasta puuttuu teräksisiä nousutietelineitä holville, vessakontteja, pitkiä vi-

notukia ja uppopumppuja 

3. Valikoimassa on teknisesti vanhentuneita torninostureita, tiilisaha, ilmapaineella 

toimivia naulapyssyjä ja fyysisesti vanhentuneita toimitiloja   

6.3 Investoinnin kannattavuuden analysointi 

Investoinnin kannattavuutta arvioittaessa päätöksen vaikuttavat hankintahinnan lisäksi 

myös odotettavissa olevat huolto-, korjaus- ja päivityskustannukset. On myös arvioitava 

mahdollisten varastointi- ja huoltotilojen tarpeet ja niiden hankinnan tarkoituksenmukai-

suutta. Edellisten arviointien pohjalta tehdään päätös investoinnin kannattavuudesta. Jo-

kaista yli tuhannen euron hankinta luokitellaan Lujatalon investointiohjeen mukaan in-

vestoinniksi.  

6.3.1 Sähköpääkeskuksen hankinta 

Palautteen perustella huomattiin, että Uudenmaan kalustokeskuksessa on useita kap-

paleita vanhentuneita sähköpääkeskuksia. Esimerkkinä kalustokannan uusimiseksi otet-

tiin analysoitavaksi 400 ampeerin sähköpääkeskus. Sähköpääkeskusten käyttöaste on 

yleensä aika korkea, koska niitä vuokrataan lähes koko työmaan ajaksi.  
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Todettiin, että sähkökeskuksen hankintahinta on noin 5200 euroa. Sähkökeskuksen si-

säinen vuokrahinta on 3,57 euroa / vuorokausi. Käyttöaste arvioitiin olevan noin 208 päi-

vää vuodessa, jolloin arvioitu tuotto vuodessa olisi 745,4 euroa. Sähkökeskuksen huol-

tokustannusten pitoajan kuluessa arvioitiin kaksi prosenttia vuodessa hankintahinnasta 

(104 €/vuosi). Pitoajaksi on arvioitu 10 vuotta. Jäännösarvoa ei otettu huomion, koska 

laite jää yrityksen käyttöön pitoajan lopussa. Laskentakoroksi arvioitiin 3 %. 

Kaavalla 2 laskettiin takaisinmaksuaika ja kaavalla 3 nettotuottojen nykyarvon (Tau-

lukko 1). 

Sähköpääkeskuksen 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
− ln ∗ (

1

0,03
−

5200

641
) − ln(0,03)

ln(1 + 0,03)
= 9,4 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 

Takaisinmaksuajaksi saatiin noin 9,4 vuotta. Tämä tarkoittaa, että hankittava sähköpää-

keskus maksaisi itsensä takaisin alle kymmenessä vuodessa.  

Taulukko 1. Sähkökeskuksen hankinnan ja vuokrauksen kannattavuuden vertailu 

Vuosi 

Sähkökeskuksen hankinta 
Sähkökeskuksen  
vuokraaminen 

Tuotot, 
euroa 

Kustannuk-
set, euroa 

Diskontatut 
kustannuk-
set, euroa 

Diskontattu 
nettotuotto, 

euroa 

Kustan-
nukset, 
euroa 

Diskontatut 
kustannuk-
set, euroa 

0   5200 5200 -5200,0     

1 745,4 104 101,0 622,7 674,4 654,8 

2 745,4 104 98,0 604,6 674,4 635,7 

3 745,4 104 95,2 587,0 674,4 617,2 

4 745,4 104 92,4 569,9 674,4 599,2 

5 745,4 104 89,7 553,3 674,4 581,8 

6 745,4 104 87,1 537,2 674,4 564,8 

7 745,4 104 84,6 521,5 674,4 548,4 

8 745,4 104 82,1 506,3 674,4 532,4 

9 745,4 104 79,7 491,6 674,4 516,9 

10 745,4 104 77,4 477,3 674,4 501,8 

Yhteensä 7454,2 6240 6087,1 271,4 6744,2 5753,0 
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Taulukosta 1 nähtiin, että pitoajan lopussa sähkökeskuksen investoinnin nettotuottojen 

nykyarvo on 271 euroa.  

Vertailun vuoksi arvioitiin sähköpääkeskuksen vuokrauskustannukset kymmenen vuo-

den ajalta samanlaisella käyttöasteella. Vuokrakustannus (3.23 euroa/ vrk.) saatiin Luja-

talon ja erään rakennuskonevuokraamon vuosisopimushinnoista. Lopuksi kymmenen 

vuoden jälkeen diskontattuja vuokrakustannuksia kertyisi kokonaisuudessaan 5753 eu-

roa. 

Kahta vaihtoehtoa verratessaan päätettiin, että sähköpääkeskuksen hankinta on kannat-

tavampi kuin vuokraaminen, koska sen nettotuotto kymmenen vuoden jälkeen jää posi-

tiiviseksi (271 euroa). On huomioitava, että sähköpääkeskuksen tekninen käyttöikä on 

noin 20–30 vuotta. Se ylittää 10 vuoden investoinnin pitoajan, joten sen jälkeen siitä 

saadaan pelkkää nettotuottoa. 

6.3.2 Vesitimanttisahan hankinta 

Kyselyn avoimen palautteen perusteella huomattiin, että kalustokeskuksen ainut vesiti-

manttisaha (tiilisaha) on teknisesti vanhentunut. Kyseinen laite lakkasi toimimasta viikon 

päästä käyttöönotosta, jolloin se lähetettiin takaisin varikolle huollettavaksi.  

Timanttisahan käyttöaste arvioitiin olemaan 30 % (noin 78 työvuoroa/vuosi). Mikä on 

aika pieni arvo, mutta laitetta tarvitaan silloin tällöin tiilien sahaukseen muuraustyön ai-

kana. Tiilisahan hankintakustannukseksi arvioitiin 1300 euroa, investoinnin pitoajaksi 

oletettiin 5 vuotta ja laskentakorkokannaksi 3 %. Timanttisahan sisäinen vuokrahinta on 

4,7 euroa/ vuorokausi, mistä saadaan vuoden nettotuotoksi 30 prosentin käyttöasteella 

368 euroa/ vuosi. Tiilisahan vuosittaiseksi huoltokustannukseksi arvioitiin 2 % hankinta-

hinnasta (26 euroa/vuosi). 

Kaavalla 2 laskettiin vesitimanttisahan takaisinmaksuaika ja kaavalla 3 nettotuottojen ny-

kyarvon (Taulukko 2). 

Vesitimanttisahan 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎 =
− ln ∗ (

1

0,03
−

1300

(368−65)
) − ln(0,03)

ln(1 + 0,03)
= 4,6 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑡𝑎 
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Takaisinmaksuajaksi saatiin noin 4,6 vuotta. Tällöin hankittava tiilisaha maksaisi itsensä 

takaisin noin 4,5 vuodessa, eli puoli vuotta ennen investoinnin pitoajan loppua. Nykyar-

vomenetelmällä nettotuotto pitoajan lopussa olisi 266,3 euroa. Vuokratessaan timantti-

sahaa neljän euron vuorokausihinnalla rakennuskonevuokraamosta viideksi vuodeksi 

samanlaisella käyttöasteella, olisi käytetty 1434 euroa vuokrakustannuksiin.  

Taulukko 2. Vesitimanttisahan hankinnan ja vuokrauksen kannattavuuden vertailu 

Vuosi 

Vesitimanttisahan hankinta Vesitimanttisahan vuokraaminen 

Tuotot, 
euroa 

Kustan-
nukset, 
 euroa 

Diskontatut 
kustannuk-
set, euroa 

Diskontattu 
netto-

tuotto, eu-
roa 

Kustannukset, 
euroa 

Diskontatut kus-
tannukset, euroa 

0   1300 1300 -1300,0     

1 368,0 26 25,2 332,0 313,2 304,1 

2 368,0 26 24,5 322,4 313,2 295,2 

3 368,0 26 23,7 313,0 313,2 286,6 

4 368,0 26 23,1 303,9 313,2 278,3 

5 368,0 26 22,4 295,0 313,2 270,2 

Yhteensä 1840,0 1430 1419,1 266,3 1566 1434,4 

6.3.3 Työmaatilan hankinta 

Kyselyssä kävi ilmi, että Uudenmaan kalustovarikolla on joitakin vanhentuneita toimiti-

loja, joille toivottiin uudistusta. Niin ikään kyselyn vastanneet valittivat toimitilojen huonoa 

saattavuutta ja toivoivat lisää toimitiloja hankittavaksi kalustokeskukselle.  

Työmaalla yrityksen logolla ja värityksellä varustettuja toimitiloja pidetään eränlaisena 

yrityksen käyntikorttina, jolloin hyvin huolletut ja siistit toimitilat antavat yrityksestä myös 

hyvän vaikutelman. Tämän takia lähdettiin arvioimaan työmaatilojen hankkimista ai-

noana vaihtoehtona, jolloin investointilaskelmia ei verrattu vuokrakustannuksiin. 

Toimitilan hankintakustannukset selvitettiin Uudenmaan kalustokeskuksen kalustovas-

taavalta. Hankintahinnaksi saatiin 12 500 euroa. Investoinnin pitoajaksi arvioitiin 10 

vuotta ja käyttöasteeksi arvioitiin 85 % (227 päivää/vuosi). Sisäiseksi vuokrahinnaksi 

saatiin Lujatalon vuokrahinnastosta 7,06 euroa/ vuorokausi. Toimitilan vuotuisille huolto-

kustannuksille arvioitiin 1 prosenttia hankintahinnasta (125 €/vuodessa). Pitoajan aikana 

vuosittaiseksi nettotuotoksi muodostuisi 14 781 euroa.  
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Toimitilan takaisinmaksuaika laskettiin kaavalla 2 ja saatiin 9,9 vuotta. Nettotuotto nyky-

arvomenetelmällä pitoajan lopussa olisi 108,6 euroa (Taulukko 3). 

Taulukko 3. Työmaatilan hankinnan kannattavuuden arviointi 

     № 
 

Tuotot, euroa 
 

Kustannukset, euroa 
 

Nettotuotto, euroa 
 

Diskontattu 
nettotuotto, 

euroa 

0   12500   -12500 

1 1603,1 125 1478,1 1435,1 

2 1603,1 125 1478,1 1393,3 

3 1603,1 125 1478,1 1352,7 

4 1603,1 125 1478,1 1313,3 

5 1603,1 125 1478,1 1275,0 

6 1603,1 125 1478,1 1237,9 

7 1603,1 125 1478,1 1201,8 

8 1603,1 125 1478,1 1166,8 

9 1603,1 125 1478,1 1132,9 

10 1603,1 125 1478,1 1099,9 

Yhteensä 16031,142 13750 14781,1 108,61 

 

7 Johtopäätökset 

Palautteen perusteella selvitettiin, että kalustokeskuksen kokonaistoiminta on hyvällä ta-

solla. Keskimääräiseksi kouluarvosanaksi saatiin 4,1. Positiivisina asioina toiminnassa 

koettiin: palveluhenkinen toiminta, toimitusvarmuus, joustava ja hyvä toiminta, nopeat 

kaluston toimitukset, hyvä kaluston valikoima ja laatu. 

Negatiivisina asioina varastotoiminnassa pidettiin: huolimattomuutta laskutuksessa, ka-

luston hidas poisnouto, suppea kalustovalikoima, kohdetiedoston kalustolomakkeiden 

sisältö ja vuokrahintojen kilpailukyky. 

Laskutuksen vähäisten virheiden välttämiseksi suositellaan tarkkuutta kalustolaskujen 

tekemisessä. Samalla kuitenkin työmaiden on pyrittävä tarkistamaan varikolle lähettä-

mänsä kalusto ja tarkistaa siirtolomakkeen tietojen oikeellisuutta.  
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Kaluston hidas poisnouto ja kaluston palauttamisen nopeuttaminen on mielestäni suh-

teessa työmaiden toimintaan. Kalustokeskusten kuljettajilla ei ole velvollisuutta kerätä 

hakemansa kalusto yksitellen koko työmaa-alueelta. Palautettava kalusto on kerättävä 

työmaan toimesta yhteen paikkaan, josta sen on kuljettajan helppo noutaa. Kuitenkin 

varikon on panostettava kaluston merkitsemiseen, jotta oman kaluston tunnistaminen 

olisi mahdollisimman helppoa. 

Suppea kalustovalikoima on osaltaan kalustovarikon tehokkaan toiminnan tulosta. Luja-

talon kalustokeskuksella ei ole tarkoitusta kilpailla valikoiman laajuudessa konevuokraa-

moiden kanssa. Oman kaluston on oltava mahdollisimman tehokkaassa käytössä, jolloin 

satunnaisen käyttöön tarvitsema kalusto on pyrittävä vuokraamaan ulkopuolelta.  

Lujatalon kohdetiedostossa on muutamia lomakkeita ja ohjeita liittyen oman kalustokes-

kuksen toimintaan. Ainakin kalusto-ohje on todettu melko sekavaksi ja vanhentuneeksi. 

Suositellaan aineiston päivittämistä ja rakenteen muokkaamista selkeämmäksi.  

Uudenmaan kalustovarikon hintojen kilpailukyky on yleisesti ottaen hyvä. Lisäksi palve-

lun kokonaislaatu ja tehokkuus huomioon ottaen hinnat satavat joskus olla toissijainen 

peruste. Kalusto vuokrataan omakustannushintaan, jolloin siitä aletaan saada tuottoa 

vasta takaisinmaksuajan jälkeen. Kuitenkin nykyinen markkinatilanne huomioon ottaen 

rakennuskonevuokraamoiden keskinäinen kärjistyneempi kilpailu työmaista pakottaa 

vuokrahintojen alentamista entisestään. Yksittäiset työmaat voivat siis saada tarvitse-

mansa kalusto kilpailutettua erittäin edulliseksi, jolloin yksittäisten kalustotyyppien hinnat 

saattavat muodostua hyvinkin mataliksi. Tämä on laskusuhdanteen aikaansaama ilmiö 

ja se todennäköisesti muuttuu noususuhdanteen aikana. Mielestäni kuitenkin kalustova-

rikon sisäisiä hintoja on pyrittävä pitämään jatkuvasti silmällä. Tähän työmaat saattavat 

vaikuttaa pitämällä varikon henkilöstön ajan tasalla hinnoista ja ulkopuolisilta vuokraa-

moilta saaduista tarjouksista. Monelle kalustotyypille arvioidaan käyttöasteet investoin-

nin kannattavuutta ja kaluston hankinta arvioidessaan, jolloin esimerkiksi vähän tai ei 

lainkaan huoltoa tarvitseva kalusto saattaa olla suositeltavampaa vuokrata pidemmäksi 

aikaa pienemmällä hinnalla, kuin pitää sitä käyttämättömänä varastossa, mutta korke-

ammalla hinnalla. Kalustohenkilöstölle on mielestäni myös annettava mahdollisuus tar-

jota suuremmat kalustoerät työmaille edullisempaan hintaan. Työmaiden ja kalustovari-

kon yhteistyö vuokrahintojen määrittämiseksi on Lujatalon edunmukaista ottaen huomi-

oon, että alueen kalustokeskuksen toiminnan tuotto vaikuttaa alueen kokonaistulokseen.   
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Kalustotarpeita arvioidessaan huomattiin, että enemmistö vastanneista olisi toivonut ka-

lustokeskuksen valikoimaan enemmän uudempia toimitiloja, toiseksi eniten toivomuksia 

keräsi pienkalusto ja kolmantena lämmityskalusto, työturvallisuus- ja suojauskalusto. 

Avoimen palautteen avulla tarkennettiin, että kuivainkalustoa, nosto- ja haalausapuväli-

neitä, holvinreunakaiteita ja elementtitukia on joidenkin haastateltavien mukaan liian vä-

hän. Varikon valikoimasta puuttuu teräksisiä nousutietelineitä holville, vessakontteja, pit-

kiä vinotukia ja uppopumppuja. Valikoimassa on teknisesti vanhentuneita torninostureita, 

sähköpääkeskuksia, tiilisaha ja fyysisesti vanhentuneita toimitiloja. 

Toimitilojen uusimista on aloitettu Uudenmaan kalustokeskuksella. Kaikki äskettäin han-

kitut toimitilat ovat käytössä Lujatalon pilottikohteissa. Esimerkiksi Jorvin sairaalan laa-

jentamishankkeessa on käytössä yli 40 uudempaa toimitilaa. Kalustokeskuksen varas-

tointialueen ollessa melko rajallinen yllämainitun työmaan päättyminen saattaa tukkia 

sitä pelkästään toimitiloilla, ellei niitä siirretään suoraan seuraavalle työmaalle. Tämän 

takia perusteltua on korvata fyysisesti vanhentuneet toimitilat uusimmilla. On muistet-

tava, että siistit, yrityksen värityksellä ja logolla varustetut toimitilat ovat yrityksen käynti-

kortti. Toimitilakannan kasvattamiseen on kuitenkin suhtauduttava harkiten. 

Pienkalusto on ryhmänä erittäin laaja ja monimuotoinen. Se tarkoittaa kaikkia mahdolli-

sia henkilökohtaisia koneita ja laitteita (porat, sahat, naulaimet ym.). Niitä kannattaa 

hankkia tarpeen mukaan, poistaen samalla käytöstä teknisesti vanhentuneet laitteet. 

Monet varikon paineilmalla toimivista naulapyssyistä ovat vanhentuneita, jolloin niistä 

puuttuu joitain oleellisia toimintoja. Työmailla ollaan muutenkin siirtymässä kaasu- ja im-

pulssinaulainiin, jolloin paineilmalla toimivia, kompressoria seurakseen vaativia koneita 

käytetään vähenevissä määriin. Pienkaluston liittyen on mainittava, että monet työmai-

den vastaavista mestareista pitävät pienkaluston hankkimista oman yrityksen työnteki-

jöille eränlaisena palkitsemistapana. Tällöin työntekijöille ostetaan kalustoa omaksi ja 

huolenpito kaluston säilymisestä ja huoltamisesta jää hänelle itselle. Työntekijä käyttää 

kuitenkin kalustoaan päivittäisissä työtehtävissä. Samalla työmailla ollaan siirtymässä 

enenevissä määrin alihankkijoiden käyttämiseen, jotka suorittavat työtään yleensä urak-

kaluontoisesti ja huolehtivat itse oman kaluston hankkimisestä. 

Lämmitys- ja kuivauskalustonkannan laajentamisesta, samoin kuin suojaus- ja työturval-

lisuuskalustonkin, on tehtävä laajempia yksityiskohtaisia tutkimuksia selvittääkseen tar-

peen luonteen. Satunnaisen käyttöön sitä ei kuitenkaan kannata hankkia. Kalustokeskus 
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analysoi odotettavissa olevan käyttöasteen hankinnan yhteydessä. Lopullinen arvio 

hankkeen kannattavuudesta on aina tapauskohtainen.  

Elementtitukien (pysty- ja vinotuet) vähyys on monesti työmaiden kannalta ratkaiseva. 

Jos kalustokeskuksen määrä ei riitä kattamaan tarpeet, otetaan helposti koko määrä ul-

kopuoliselta vuokraamolta. Näin vältytään siitä, että eri toimittajien kalusto menee työ-

maalla sekaisin.  

Lujatalon johto pitää torninostureita strategisena kalustona ja on tehnyt ratkaisun käyttää 

toiminnassaan omia nostureita, jolloin ne halutaan pitää omistuksessa ja näin varmistaa 

saatavuus kaikissa suhdannetilanteissa, mikä on varmasti perusteltu ratkaisu. Kuitenkin 

on mainittava, että eräät rakennusliikkeet ovat luopuneet omista nostureistaan kohtaa-

matta ongelmia niiden vuokraamisessa. [3, s.9] 

Opinnäytetyössä tehtiin investoinnin kannattavuuden arviointi (sähköpääkeskuksen, ve-

sitimanttisahan ja työmaatilan hankinta). Arvioinnin perusteella huomattiin, että inves-

tointi olisi kannattava kaikissa kolmessa tapauksessa (vuokrahintoja ei korotettu, vaan 

ne pidettiin Lujatalon sisäisen hinnaston mukaisina). Investointi omaan rakennuskalus-

toon on kannattava mutta riippuu markkinatilanteesta, varastointimahdollisuuksista, ja 

yrityksen mahdollisuuksista sitoa siihen pääoma.  

Todettiin myös, ettei erään konekaluston hankkimista omaksi ole perusteltua. Esimer-

kiksi henkilönostimet pitää huoltaa, siirtää paikasta toiseen erikoisvarustetulla kuorma-

autolla, katsastaa määräajoin, täyttää tarvittaessa polttoaineella ja korjata rikkoontuessa. 

Tämä kaikki vaatisi Uudenmaan kalustokeskukselta huomattavaa resurssien kasvatta-

mista, eikä koneiden käyttöaste olisi välttämättä edes kovin korkea sisäisellä vuokrauk-

sella. Henkilönostinten ja ajoneuvonostureiden vuokraaminen työmaan tarpeeseen ul-

kopuolisilta vuokraamoilta, jolloin koneen mukana saa tarvittaessa myös kuljettajan, on 

taloudellisesti perusteltua. 

Teline- ja suojausratkaisut eivät ole teknisesti yhtä vaativia kuin yllämainitut koneet, 

mutta ne ovat silti ainutkertaisia ja vaativia ratkaisuja. Tämän takia nykyään telineet os-

tetaan pääsääntöisesti ulkoistettuina toimituksina, jolloin myös työturvallisuusvastuut 

määritellään hankinnassa eikä tasoja ja kaiteita siirrellään, taikka poistetaan omin päin. 

[11.] 
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8 Yhteenveto 

Opinnäytetyön osana suunniteltiin ja laadittiin sähköinen kyselylomake. Lomakkeen 

avulla työmaahenkilöstöltä kerättiin palautetta Uudenmaan kalustokeskuksen toiminnan 

liittyen. Niin ikään lomakkeella selvitettiin kyseisten työmaiden kalustotarpeet. Saatu pa-

laute ryhmitettiin ja analysoitiin. Laskettavissa olevan palautteen havainnollisuuden pa-

rantamiseksi käytettiin kaavioita.   

Palautteen perusteella selvitettiin, että kalustokeskuksen kokonaistoiminta on hyvällä ta-

solla. Sen toiminta on palveluhenkinen ja joustava. Erityisen hyvää toiminnassa oli toi-

mitusvarmuus, nopeat kaluston toimitukset, hyvä kaluston valikoima ja laatu 

Kalustokeskuksen toiminnassa löydettiin joitain puutteita (eli huolimattomuutta laskutuk-

sessa, kaluston hidas poisnouto, suppea kalustovalikoima, kohdetiedoston kalustolo-

makkeiden sisältö ja vuokrahintojen kilpailukyky) ja annettiin kehitysehdotuksia niiden 

välttämiseksi.  

Opinnäytetyössä tehtiin investoinnin kannattavuuden arviointeja. Todettiin, että inves-

tointi rakennuskalustoon on usein vuokraamista kannattavampaa, mutta lopullinen pää-

töksenteko vaatii lähes aina tapauskohtaista harkintaa yritysjohdolta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että opinnäytetyössä saavutettiin kaikki asetetut tavoit-

teet. Tuloksiin voidaan luottaa, koska ne perustuvat järjestettyyn kyselyyn. Kyselyn koh-

deryhmä työmaahenkilöstönä on lähes päivittäin tekemisissä kalustonhallinnan kanssa 

ja tuntee toimialueensa kalustokeskuksen tarjonnan ja toiminnan hyvät ja huonot puolet.  
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Liite 1: Vuokrakaluston ryhmittely Lujatalolla 

Lujatalon kalustokeskuksen käytössä oleva kalustoryhmittely: 

Koneryhmä Nimi 

0100 Betonitäryttimet 

0200 Betonointikalusto 

0300 Paineilmakalusto 

0400 Ampunaulaimet 

0450 Paineilmanaulaimet 

0500 Poraus- ja Piikkauskalusto 

0600 Saha- ja sirkkelikalusto 

0700 Teräksenkäsittelykoneet 

0800 Suojavälineet 

1000 Pölynimurit ja lattiahiomakoneet 

1300 Lämmityskalusto 

1400 Hitsauskalusto 

1500 Pumppukalusto 

1600 Siirto- ja puutarhakalusto 

1700 Sekalainen kalusto 

1800 Jätteiden käsittely 

1900 Korkeapainepesurit 

2000 Mittauslaitteet ja radiopuhelimet 

2500 IT-tietotekniikka 

3000 Torninosturit 

3100 Nosturiradat ja nostureiden varusteet 

3200 Henkilö- ja tavaranostimet 

3500 Nostoapuvälineet 

3700 Nostovälineet 

4200 Vaihtolavat ja kuljetuskalusto 

5200-5340 AMO-alumiinitelineet 

5500 Elementtien asennus ja varastointi 

5600-5605 Holvimuottikalusto 

5700 Suojakaiteet 

5730 - 5750 Työpukit, askelmat, kulkutiet ym. 

5800 Työmaan suoja-aita 

6000 Työmaatilat 

6100 Jauhesammuttimet 

6115 Työmaantilojen varusteet 

7000 Muottikalusto 

8000 Sähköpääkeskukset 

8100 Alajakokeskukset 

8200 Valaisinkalusto 

8400 Jatkojohdot 

8700 Sähköpääkeskuksien liitosjohdot 
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Liite 2: Kyselylomake  

Kalustokyselyssä käytetty sähköinen kyselylomake.  
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Liite 3: Lujatalon kalusto-ohje 

Sisäinen Lujatalon kalusto-ohje. Päivitetty 3.12.2010 

 

RAKENNUSKONE- JA KALUSTOTOIMINTA LUJATALO OY:SSÄ 

 

 

Yleistä  

 

Kalustokeskukset ovat alueellisia ja toimivat kyseessä olevan 

alueyksikön alaisuudessa. Lisäksi on paikallisia varastoja 

muilla toimipaikkakunnilla. 

 

 Kalustokeskuksissa korjataan ja huolletaan sekä varastoidaan 

Lujatalo Oy:n rakennuskoneet ja laitteet. Koneet ja laitteet 

omistaa Lujatalo Oy. 

 

 Kalustokeskukset tekevät kalustoinvestoinnit taloushallinnon 

investointi-ohjeiden mukaisesti. 

 

 Työmaat saavat hankkia itselleen pienkalustoa, mutta han-

kinta tapahtuu kalustokeskuksien kautta, jolloin hankitut lait-

teet ovat tietyn merkkisiä. Työmaat voivat lähettää kalusto-

keskuksille omaa kalustoansa huollettavaksi tai korjattavaksi 

tuntiveloituksella. Huolto toimii vain kalustokeskuksien 

hankkimilla tietyn merkkisillä koneilla. Yli 1000€ koneiden 

hankintaan tarvitaan kuitenkin erillislupa aluejohdolta.  

 

Työmaa hankkii työmaan toteuttamiseen tarvittavia pientyö-

kaluja (lapiot, lekat, kirveet, puukkosahat, lankasakset, neste-

kaasutohon jne.) itse. 

 

 

Vuokrausaika 

 

 Vuokrausaika lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin kone tai 

laite lähetetään tai pidetään saatavilla noutamista varten siihen 

saakka, jolloin se kaikkine osineen palautetaan alueen kalus-

tokeskukseen tai sovittuun paikkaan palautuspäivä mukaan 

lukien. 
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Vuokraveloitus 

 

 Vuokra on työpäivää kohti yksivuorotyössä laskettu kustan-

nus, joka veloitetaan erillisen hinnaston mukaan. Vuokrave-

loitus katkeaa kun koneen tai laitteen hankintahinta ylittyy. 

Vuokralaskutuksen päättymisen edellytyksenä on oikein täy-

tetyn siirtoilmoituksen toimittaminen alueen kalustokeskuk-

selle. Vuokraava työmaa kustantaa siirron työmaalle ja takai-

sin kalustokeskukselle tai varastolle. Kaluston siirtyessä työ-

maalta toiselle, jaetaan kuljetuskustannukset molemmille työ-

maille. Siirrosta on aina lähettävän työmaan tehtävä siirtoil-

moitus, muutoin vuokralaskutus jatkuu lähettävällä työ-

maalla. 

  

 

Koneiden ja laitteiden kunto sekä varustus 

 

 Vuokrattavan koneen tai laitteen tulee olla käyttökunnossa ja 

varustettuna vaadittavilla turva- ja varmuuslaitteilla ja sen on 

täytettävä voimassaolevien lakien ja asetusten määräykset. 

Konetta tai laitetta saa käyttää ainoastaan sellaisissa tehtävissä 

ja olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu, käyttäjänä sellainen 

henkilö, jolla on käyttölupa. 

 

 Työmaan on myös huolehdittava riittävästä ja asiallisesta si-

joituspaikasta sekä perustasta työmaalla. Koneen tai laitteen 

käytössä tulee noudattaa valmistajan tai kalustokeskuksen an-

tamia käyttöohjeita. Kun kone palautetaan, sen on oltava, nor-

maali kuluminen huomioon ottaen, hyvässä kunnossa ja puh-

distettuna, muussa tapauksessa kalustokeskus perii myös puh-

distuskulut. 

 Palautetusta koneesta tai laitteesta puuttuvat osat ja varusteet 

laskutetaan työmaalta välittömästi tai työmaan loppuselvityk-

sessä. 

 

 

Kaluston korjaus ja huolto  

 

 Vuokrakoneiden käyttöenergiasta, huollosta ja voitelusta 

vuokra-aikana vastaa kustannuksellaan työmaa. Työmaa vas-

taa myös työmaalla suoritettujen kulutusosien vaihto- ja kor-

jauskustannuksista. Kaikki koneet ja laitteet korjataan ja huol-

letaan alueellisten kalustokeskuksien toimesta (myös kalusto-

keskuksen työmaalle hankkimat omat koneet). 

 Työmaalla tärkeän koneen rikkoonnuttua tulee työmaan ottaa 

välittömästi yhteys lähimpään kalustokeskukseen korjaustoi-

menpiteiden järjestämiseksi. 
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 Kalustokeskus ei korvaa työmaalle sen suorittamia tai ulko-

puolisella teettämiä korjauksia, ellei niistä ole jokaisessa ta-

pauksessa erikseen etukäteen sovittu. 

 

 Työmaan palauttaessa kalustokeskukselle rikkoontuneen ko-

neen tai laitteen, tulee työmaan informoida havaitusta puut-

teesta tai viasta.  

 

 Tarpeen mukaan laitetaan koneiden ja laitteiden mukaan 

huolto- ja käyttö-ohjeet. 

 

 

Vahingot ja korvaukset 

 

 Koneen tai laitteen vuokrannut työmaa vastaa vuokra-aikana 

sille sattuneista vahingoista (huolimattomuudesta, laimin-

lyönneistä sekä väärästä käytöstä), joita ei voida pitää nor-

maalista kulumisesta johtuvina. Työmaa ei kuitenkaan ole 

vastuussa, jos vahinko on aiheutunut kalustokeskuksen tai sen 

edustajan laiminlyönneistä. Kalustokeskus ei vastaa käyttö-

keskeytyksen aiheuttamasta vahingosta. 

 

 Työmaalta hävinneet ja palauttamatta jääneet koneet ja laitteet 

laskutetaan uushankintahintaan työmaalta työmaan kaluston 

loppuselvityksessä. 

 

 

Tarkastukset 

 

 Kaikkien koneiden ja laitteiden käyttöönottotarkastuksesta 

vastaa työmaa, myös ulkopuolisista vuokraamoista vuokrattu-

jen. 

 

 Torninostureiden ja hissien pystytyksen ja purkamisen, nostu-

reiden viikottaiset tarkastukset sekä nosturiradan tarkastuksen 

kustantaa työmaa. Vuosittain suoritettavat uusinta- ja muut vi-

ranomaisten määräämät tarkastukset kustantaa alueen kalus-

tokeskus. 

 

 

Tilaukset 

 Työmaiden tarvitsemat koneet ja laitteet tilataan kalustokes-

kuksesta yleensä faksilla, tulostamalla alueen kalustokeskuk-

sen tulostimelle tai puhelimella henkilökohtaisesti. Tilaukset 

tulisi tehdä pienkalustosta vähintään viikkoa ja raskaasta ka-

lustosta (nosturit, hissit, muotit, työmaakopit) kuukautta en-

nen tarvetta. Torninosturit tilataan kohdetiedostosta löyty-
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vällä kaavakkeella ”torninosturin_pystys_purkusuunni-

telma”. 

 

 Tilaus annetaan ensisijaisesti kalustokeskuksen vastuuhenki-

lölle tai hänen poissa ollessaan toiselle paikalla olevalle hen-

kilölle. Tilauksen yhteydessä on myös sovittava toimitusta-

vasta ja –ajasta. 

 

 

Siirtoilmoitus 

 

 Kalustokeskukset käyttävät aina kalustoa lähettäessään siir-

toilmoitusta, josta ilmenevät työmaan tiedot, toimituspäivä, 

toimitettavat koneet ja laitteet, kuljettaja ja kuljettajan tai vas-

taanottajan kuittaus. Vuokrauslipun osa ”Varasto” on toimi-

tettava alueen kalustokeskukseen, ”Työmaa –osa jää lähettä-

välle (palauttavalle) työmaalle ja ”Vastaanottava työmaa” –

osa lähetetään kaluston mukana tilauksen tehneelle työmaalle. 

Myös työmaiden on aina käytettävä tätä samaa vuokrauslip-

pua lähettäessään kalustoa takaisin kalustokeskukseen tai toi-

selle työmaalle ja myös huolehdittava siitä, että siirtoilmoi-

tuksen osa ”Varasto” toimitetaan välittömästi kalustokeskuk-

seen. 

 

 Kalustovuokrien laskutus perustuu siirtoilmoituksen tietoihin 

ja näin ollen ainoastaan oikein täytetyt ja ajoissa lähetetyt siir-

toilmoitukset takaavat oikean laskutuksen. 

 

 

Laskutus  

Laskutus tapahtuu ATK:lla kuukauden jaksoissa ja perustuu 

em. siirtoilmoituksiin ja kulloinkin voimassa olevaan yhtiön 

johdon vahvistamaan vuokrahinnastoon. Sisäinen vuokra-

lasku löytyy kohdetiedostosta (rakentaminen/kalusto/kalusto-

laskut) kunkin työmaan alta. 

 

 

Työsuoritukset työmailla 

 

 Jos on mahdollista, lähettää kalustokeskus kiireellisessä ta-

pauksessa työntekijän tekemään remonttia yms. työmaalle. 

Kalustokeskus veloittaa käytetystä ajasta ja ajokilometreistä 

kulloinkin voimassaolevan veloituksen mukaan. 
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Rakennuskonevuokraamoista tapahtuva vuokraus 

 

 Mikäli jotain konetta tai laitetta ei ole kalustokeskuksessa va-

paana, voi sen tilata vuosisopimus vuokraamoista (Cramo tai 

Ramirent) suoraan työmaalle. Ko. vuokraamo laskuttaa suo-

raan työmaata.  

 

 

Tarvikkeiden osto ja välitys 

 

 Kalustokeskukset voivat harkinnan mukaan ostaa ja välittää 

työmaille lähinnä koneissa tarvittavia teriä, laikkoja, nauloja, 

panoksia jne. Kalustokeskukset eivät hyvitä sinne palaute-

tuista rakennustarvikkeista. 

  

 

Kuljetukset 

 

Kalustokeskukselta tilatun kaluston kuljetuksen järjestää ka-

luston lähettäjä, ellei tapauskohtaisesti ole toisin sovittu. 

 

 Työmaalta toiselle tapahtuvassa kaluston siirrossa työmaat so-

pivat keskenään kuljetuksen. 

 

 Työmaalta kalustokeskukselle tapahtuvassa palautuksessa 

kuljetuksesta sopii palauttava työmaa ja vastaanottaja keske-

nään. Kuljetuskustannukset kirjautuvat työmaiden päälle. 
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Liite 4: Kalustokyselyn raaka data  

Kyselyn vastaukset ovat taulukoituna. Alkuperäinen taulukko on paloiteltuna A4 - sivun 

kokoisiksi yhdeksäksi osaksi taulukko-ohjelman pystysuuntaisten solujen mukaan.     

 

 

 

Tall.id Tallennusaika Asema yrityksessä Mitä toimialaa edustat?

Työmaan suhteellinen koko 

omasta näkemyksestäsi

1 5.2.15 11:13 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

2 5.2.15 11:14 Työnjohtaja Korjausrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

3 5.2.15 11:38 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

4 5.2.15 11:54 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

5 5.2.15 12:01 Työnjohtaja Korjausrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

6 5.2.15 12:01 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Suuri työmaa

7 5.2.15 12:05 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Suuri työmaa

8 5.2.15 12:26 Työnjohtaja Korjausrakentaminen Suuri työmaa

9 5.2.15 12:57 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Suuri työmaa

10 5.2.15 12:57 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Suuri työmaa

11 5.2.15 13:02 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

12 5.2.15 13:02 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Suuri työmaa

13 5.2.15 13:46 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Suuri työmaa

14 5.2.15 13:54 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

15 5.2.15 13:59 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Suuri työmaa

16 5.2.15 14:34 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

17 5.2.15 15:32 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

18 6.2.15 09:42 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

19 8.2.15 10:43 Ylempi toimihenkilö Takuukorjaus Erilliset työnvaiheet

20 9.2.15 06:59 Työnjohtaja Korjausrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

21 9.2.15 07:25 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

22 9.2.15 08:42 Työnjohtaja Takuukorjaus Erilliset työnvaiheet

23 9.2.15 08:55 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Suuri työmaa

24 9.2.15 09:20 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

25 9.2.15 14:24 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Suuri työmaa

26 10.2.15 12:54 Työnjohtaja Takuukorjaus Erilliset työnvaiheet

27 11.2.15 07:35 Vastaava mestari Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

28 11.2.15 07:46 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Suuri työmaa

29 11.2.15 07:50 Työnjohtaja Uudisrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

30 11.2.15 08:15 Työnjohtaja Korjausrakentaminen Erilliset työnvaiheet

31 11.2.15 08:43 Vastaava mestari Korjausrakentaminen Keskinkokoinen työmaa

32 11.2.15 10:31 Työnjohtaja Takuukorjaus Erilliset työnvaiheet
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Tall.id Hoidatko työmaallanne kalustotilauksia?

Kuinka 

suuren osan 

kalustomenoi

stanne 

Kuinka 

suuren 

osan 

kalustome

Kohdetied

oston 

kalusto-

ohje Miksi?

Kohdetied

oston 

muut 

kalustolo

1 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 21-40 Hyvä Hyvä

2 Kyllä, oman vastuualueen osalta 21-40 41-60 Välttäävä Hyvä

3 Silloin tällöin 41-60 41-60 Hyvä Hyvä

4 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 41-60 Hyvä En osaa sanoa

5 Kyllä, oman vastuualueen osalta 81-100 0-20 Hyvä Hyvä

6 Kyllä, oman vastuualueen osalta 81-100 0-20 Hyvä Hyvä

7 Silloin tällöin 0--20 81-100 Hyvä Hyvä

8 Kyllä, oman vastuualueen osalta 81-100 0-20 Hyvä En osaa sanoa

9 Silloin tällöin 41-60 21-40 Hyvä Hyvä

10 Silloin tällöin 61-80 0-20 Hyvä Hyvä

11 Silloin tällöin 21-40 41-60 Hyvä Hyvä

12 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 21-40 Hyvä Hyvä

13 Kyllä, aina 81-100 0-20 Hyvä Hyvä

14 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 21-40 Hyvä Hyvä

15 Silloin tällöin 61-80 0-20 Välttäävä Hyvä

16 Silloin tällöin 41-60 0-20 Välttäävä Hyvä

17 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 41-60 Hyvä Hyvä

18 Silloin tällöin 41-60 21-40 Erinomainen Erinomainen

19 En 41-60 21-40 Hyvä Hyvä

20 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 41-60 En osaa sanoa En osaa sanoa

21 Kyllä, aina 41-60 41-60 Hyvä Hyvä

22 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 21-40 En osaa sanoa En osaa sanoa

23 Silloin tällöin 61-80 21-40 Erinomainen Erinomainen

24 Silloin tällöin 41-60 21-40 Välttäävä Hyvä

25 Silloin tällöin 0--20 61-80 Hyvä Hyvä

26 Kyllä, aina 81-100 0-20 Välttäävä Hyvä

27 Silloin tällöin 41-60 61-80 En osaa sanoa En osaa sanoa

28 Kyllä, aina 0--20 0-20 Hyvä Hyvä

29 Kyllä, oman vastuualueen osalta 41-60 0-20 Välttäävä Välttäävä

30 Kyllä, oman vastuualueen osalta 0--20 En tiedä Hyvä Hyvä

31 Silloin tällöin 81-100 0-20 Välttäävä Hyvä

32 Kyllä, oman vastuualueen osalta 0--20 0-20 Hyvä Hyvä
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Tall.id

Useita 

työmaita tai 

vaiheita

Ei alkavia 

työmaita

Aloitusvai

he

Maaraken

nusvaihe

Perustusv

aihe

Runkovai

he

Sisävalmi

stusvaihe

Viimeistel

yvaihe

Työmaan 

lopettamin

en

1 1

2 1

3 1

4 1 1

5 1 1

6 1

7 1 1 1 1 1

8 1

9 1

10 1

11 1

12 1

13 1 1 1

14 1 1

15 1

16 1

17 1

18 1 1

19 1

20 1

21 1 1 1 1 1

22 1

23 1

24 1

25 1

26 1

27 1 1 1

28 1 1 1

29 1

30 1

31 1

32 1
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Tall.id

Kaluston 

tilaamispr

osessi Miksi?

Kaluston 

toimitusno

peus Miksi?

Kaluston  

poisnouto

prosessi Miksi?

Laskutuks

en 

toimivuus Miksi?

1 Erinomainen Välttäävä Vantaa-SeinäjokiVälttäävä Seinäjoki-VantaaErinomainen

2 Välttäävä Erinomainen Erinomainen Hyvä

3 Hyvä Hyvä Välttäävä

4 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

5 Hyvä Hyvä Hyvä Välttäävä

6 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

7 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

Litterointi 

ei mene 

työmaan 

tavoitearvi

on 

mukaan. 

Vaikeasti 

muutettavi

ssa.

8 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

9 Hyvä Erinomainen Erinomainen Heikko

Laskut 

menevät 

suoraan 

10 Hyvä Erinomainen Erinomainen Hyvä

11 Hyvä Erinomainen Erinomainen Hyvä

12 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

13 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Erinomainen

14 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

15 Erinomainen Erinomainen Hyvä Välttäävä

16 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

17 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Hyvä

18 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Erinomainen

19 Erinomainen Erinomainen Välttäävä Erinomainen

20 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

21 Hyvä Hyvä Hyvä Välttäävä

22 Erinomainen Erinomainen Erinomainen En osaa sanoa

23 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Erinomainen

24 Hyvä Välttäävä Välttäävä Hyvä

25 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

26 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Erinomainen

27 Hyvä Erinomainen Erinomainen Heikko

28 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

29 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

30 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Välttäävä

31 Hyvä Hyvä Hyvä Välttäävä

32 Erinomainen Erinomainen Erinomainen Erinomainen
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Tall.id

Kaluston 

hintojen 

kilpailukyky Miksi?

Kaluston 

tarjonta Miksi?

Kaluston 

laatu Miksi?

Kaluston 

työturvallisu

us Miksi?

1 Erinomainen Erinomainen Hyvä Erinomainen

2 Välttäävä Välttäävä Hyvä Erinomainen

3 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

4 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

5 Hyvä Hyvä Välttäävä Hyvä

6 En osaa sanoa Erinomainen Hyvä koneet on ehjiä ja laadukkaitaErinomainen

turvallisuus on 

hyvä, koska 

koneet ovat 

7 Erinomainen Hyvä Hyvä Erinomainen

8 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

9 Hyvä Hyvä Erinomainen

10 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

11 Erinomainen Hyvä Erinomainen Erinomainen

12 Hyvä Välttäävä Hyvä Hyvä

13 Erinomainen Hyvä Hyvä Erinomainen

14 Erinomainen Välttäävä Hyvä Hyvä

15 Välttäävä Välttäävä Hyvä Hyvä

16 Hyvä Hyvä Hyvä Erinomainen

17 Hyvä Erinomainen Hyvä Hyvä

18 Erinomainen Erinomainen Hyvä Hyvä

19 Erinomainen Hyvä Erinomainen Erinomainen

20 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

21 Välttäävä Välttäävä Hyvä

22 En osaa sanoa Hyvä Hyvä Hyvä

23 Erinomainen Hyvä Erinomainen Erinomainen

24 Hyvä Välttäävä Välttäävä Hyvä

25 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

26 Erinomainen Hyvä Hyvä Erinomainen

27 En osaa sanoa Hyvä Hyvä Hyvä

28 Hyvä Välttäävä Hyvä Hyvä

29 Hyvä Hyvä Hyvä Hyvä

30 Hyvä Hyvä Erinomainen Erinomainen

31 Välttäävä Hyvä Hyvä

32 Hyvä Välttäävä Hyvä Erinomainen
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Tall.id

Kuvailee vapaasti 

kalustokeskuksen 

toimintaa. Mitä pidät 

hyvänä/huonona. Mitä 

toivoot parantuvan/ 

muuttuvan.

Betonointi

kalusto Telineet

Holvimuoti

t

Poraus ja 

piikkaus

Saha- ja 

sirkkelikal

usto

Lämmitys

kalusto

Pienkalus

to

Työturvalli

suus ja 

suojaus

1 x x x

2

3

kaluston palautus 

prosessi on hieman 

enemmän aikaa vievä 

kuin muualta 

vuokrattava kalusto. 

(esim. 

kuljetustilauksen 

tekeminen) x

4

5 x

6

Toiminta on hyvää. 

Tehd tilaukset tulevat 

sovitusti. Välillä 

joutuvat "eioota" 

myymään, mutta se 

on täysin 

ymmärretävää. Sillä ei 

ole järkevää valtavaa 

kalustokantaa pitää.

7

8

9

10

Joskus palautuksia 

jää roikkumaan. Kopit 

on usein loppu, joten 

niitä joutuu 

11 x x

12

Toimii kokonaisuutena 

hyvin.

13

Hyvää: - palvelu - 

toimitusnopeus - 

toimitusvarmuus  

Huonoa: - x

14

Kalusto pääsäntöisesti 

hyvää, miinuspuolena 

että sitä on nykyään 

aivan liian vähän. 

Tämä ajaa siihen että 

helposti esim. 

kaiteiden ja tönärien 

kohdalla otetaan 

kaikki muualta (ettei 

mene kalusto 

sekaisin) Nosturit 

vanhentuneita x

15

16

17

KIITOS 

KALUSTOKESKUKS

EN TYÖNTEKIJÖILLE 

HIENOSTA 

PALVELUSTA. x

18 x

19

20 x

21

22 x

23

24 x x x x x x

25

26

Toimii erinomaisesti. 

Valikoima kuitenkin 

kohtalaisen suppea.

27 x

28

29

Hyvä porukka töissä 

Hakkilan varikolla. 

Palveluhenkistä x

30

Joustava, nopeat 

toimitukset. 

Pitkäkestoisilla 

työmailla vuokrahinta 

ylittää usein kaluston 

hankinta-arvon.... x x

31

Hintojen tark. ja lask. 

kesto.Tm ja 

kalustokeskus pal. 

tarkkuus.

32
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Tall.id

Pukit, 

tasot, 

kulkutiet

Työmaatil

at

Sähkökes

kukset ja 

valaisimet

Siivous ja 

nostovälin

eet Muu

Erittelee, 

tarkenna 

tai 

perustele 

valintasi

Betonointi

kalusto Telineet

1 x x

2 x

3

teräksisiä 

nousutiet

elineitä 

holville ei 

valikoima

sta löydy. 

esim. 

teräksine

n 

4

5 x

6

Varikolta 

löytyy 

kattavasti 

työvälineit

ä ym. 

kaikkiin 

työvaiheis

iin.

7

8 x

Uppopum

put

9 x

Erilliset 

vessakont

it 

puuttuvat.

10

Työmaatil

oista 

usein 

puutetta

11 x

12 x

13

Valikoimis

ta puuttuu 

pitkät 

vinotuet. 

Uppopum

14

Kts 

edellinen

15

16

17 x

VANHOIS

TA 

KONEIST

A TEHOT 

LOPPU.

18

19

Kaikkea 

on 

sopivasti

20

21

22

23 x x x

24 x

25 x

26

Kuivainkal

ustoa 

voisi olla 

enemmän

27

28 x

29 x

Itse olen 

törmänny 

30 x x

Itse olen 

törmänny 

erilaisten 

nosto/haa

lausapuvä

lineiden 

31 x

Laajuus 

tällä 

hetkellä 

suht 

hyvä.

32 x
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Tall.id Holvimuotit

Poraus ja 

piikkaus

Saha- ja 

sirkkelikal

usto

Lämmitys

kalusto Pienkalusto

Työturvalli

suus ja 

suojaus

Pukit, 

tasot, 

kulkutiet

Työmaatil

at

Sähkökes

kukset ja 

valaisimet

1

2 x

3

4

5 x

6 x

7

8

9

10

11 x

12

13 x

14

15 x

16

17 x

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 x

29 x

30

31

32
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Tall.id

Siivous ja 

nostovälin

eet Muu

Erittelee, 

tarkenna 

tai 

perustele 

valintasi

Sähköpos

titse

Työmaak

äynneillä

Erikseen 

järjestettä

villä 

kalustopäi

villä

Muulla 

tavoin

Tarkenna 

miten 

asiasta 

on 

tiedotettav

a 

työmaille

: Kuvaile 

Uudenma

an 

kalustoke

skuksen 

nykyistä 

toimintaa 

arvosanall

1 isot telineet ja nousuportaatx 3

2 x 3

3 x 4

4 x

Intran 

(Pluton) 

kautta 4

5 x 4

6

Osa 

työmaatilo

ista on 

vähän x 5

7 x 5

8 x 4

9 x 4

10 x 4

11 x x 4

12 x 4

13

Joskus 

työmaan 

pääkesku

s 400A 

on 

parhaat 

päivänsä x 5

14 x 4

15 x 4

16 x x 5

17 SAMA KUIN EDELLISESSÄ.x 4

18 x 5

19 x 4

20 x x 4

21 x 4

22 x 4

23 x 4

24 x x 3

25 x 4

26 x

Mielestäni 

sähköpost

i on 5

27 x 4

28 x x 4

29

Tiilien 

vesirtiman

tti sahat x x 4

30 x 4

31 x x

Olisko 

hyvä 

muutenki 4

32 x x 4


