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sen Oy:n taloteollisuudessa, jossa valmistetaan pientalojen rakenneosia suurele-
menteistä ja precut-menetelmällä. Tämä työ on rajattu koskemaan vain precut-
menetelmällä valmistettujen talopakettien yhteydessä toimitettavaa puutavaraa. 
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si.  
 
Työn tavoitteena oli löytää mahdollisia kehitysideoita eri valmistusvaiheiden pa-
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hin. Prosessin kehittäminen onkin optimaalisten ratkaisujen löytämistä. Lisäksi 
uudistuksien suunnittelussa on otettava huomioon työntekijöiden muutosvastarin-
ta. Esitetyt kehitysideat ovat pieniä uudistuksia eri työpisteissä ja toiminnoissa, 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis deals with the processing of timber and information streams in the 
house factory of Koskisen Group, which fabricates components for small-sized 
houses from large elements by using the precut method. The scope of this paper 
lies solely with timber delivered for homes preconstructed with the precut method. 
 
The thesis begins with an introduction of Koskisen Group and the housing indus-
try in Finland. Fundamental ideas behind a logistic process are presented in the 
theoretical part of the paper, after which the focus shifts to the logistic process of 
Koskisen Group. A logistic process comes about when all money, material and 
information streams within an organization are combined as a whole. 
 
The aim of this thesis was to come up with ideas on how to improve the different 
stages of manufacturing. There is a step-by-step explanation of how an order of a 
preconstructed house is processed in Koskisen’s factory, beginning with the 
seller’s offer and ending with the delivery of the finished package to the site. Em-
ployees of the factory were interviewed in an informal manner to find out more 
about work methods, material streams, and the control of both production and 
operations. The interview offered the employees a chance to tell about their own 
development ideas. Packing procedures and the processing of timber were also 
studied by examining bundles of timber that had already been packed. A written 
questionnaire was used to measure the satisfaction of both clients and installers. 
 
The results of inspections conducted at the work place, and the answers obtained 
from the questionnaire and the interviews were compared with each other to find 
out what needed to be improved in order to increase efficiency, reduce expenses 
and raise the value of the product in the eyes of the customer. As all work stages 
are integrated together during a logistic process, no one operation can be changed 
without affecting the others. If one is planning on introducing an innovation, they 
should also take into account the fact that employees may be reluctant to accept 
changes. The development ideas presented in this paper are small revisions as far 
as different work stages and operations are concerned, but even small changes 
may lead to desirable results. 
 
 
Key words: logistics, logistic process, control of operations, material streams, 
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1 JOHDANTO 

Logistiikan päätavoitteet ovat kustannustehokkuus, läpimenoaikojen lyhentäminen 

ja palvelutehokkuus. Näiden tavoitteiden optimaalinen saavuttaminen vaatii jatku-

vaa kehitystyötä ja pohtimista, miten asioita voidaan tehdä tehokkaammin ja jous-

tavammin. Koska logistiikka on kokonaisvaltaista materiaali-, raha ja informaa-

tiovirran hallintaa ja toteuttamista toimittajien ja asiakkaiden välillä, on se mones-

ta eri osa-alueesta koostuva prosessi. Näin ollen selvittämällä logistiikan toiminta-

alueita ja mahdollisia ongelmia, selviää, mitä yrityksen toimintoja pitää kehittää. 

Työn tarkoitus on löytää Koskisen Oy:n taloteollisuudelle kehitysideoita precut-

talotoimituksen yhteydessä toimitettavan puutavaran osalta. Kirjallinen teoria on 

esitetty aina käsiteltävn työvaiheen yhteydessä. Aluksi tutustutaan toiminnanoh-

jausjärjestelmään, koska se on informaatiovirtojen ja tuotannonohjauksen perusta. 

Mitään materiaalivirtaa ei tapahdu, jos oikea informaatio ei kulje oikeaan aikaan 

oikeaan paikkaan. Seuraavaksi käsitellään tarjous- ja myyntiprojekti sekä arkkiteh-

ti- ja rakennesuunnittelu. Työssä tutustutan myös tuotannonohjaukseen ja materi-

aalivirtojen ohjaukseen sekä toteuttamiseen. Precut-talopakettien rungot työstetään 

automatisoidulla precut-linjalla, jota ei käsitellä tässä työssä. Muita valmistusvai-

heita ovat pakkaamien ja maalaaminen, joiden jälkeen tavarat varastoidaan ja kul-

jetetaan työmaalle. Materiaaleista osa tilataan suoraan rakennustyömaalle, mutta 

suurin osa puutavarasta toimitetaan talotehtaalta ja työssä tutustutaan vain taloteh-

taan materiaalivirtoihin. Varastoinnista käsitellään sekä raaka-aineiden varastoin-

tia, että valmiiden puutavaranippujen varastointia. 

Logistiseen prosessiin tutustutaan työntekijöitä haastattelemalla. Asiakkaille ja 

asentajille lähetetään kirjalliset tyytyväisyyskyselyt, joissa kysytään mielipiteitä 

tehtaan toiminnasta, palveluista ja puutavaran laadusta. Lisäksi talotehtaalla seura-

taan paketointitapoja ja työmenetelmiä. Kaikkien tehtyjen tutkimuksien tuloksia 

vertaillaan ja pyritään löytämään ne asiat, joiden kehittäminen parantaa asiakas-

palvelua, kustannustehokkuutta ja auttaa lisäämään myyntiä. 
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2 YRITYKSEN ESITTELY 

2.1 Koskisen Oy 

Koskisen Oy on vuonna 1931 perustettu kansainvälisesti toimiva perheyritys, joka 

valmistaa ja markkinoi mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita rakennus-, huone-

kalu- ja kuljetusvälineteollisuudelle. Koskisen Oy on yksi Suomen johtavista me-

kaanisen puunjalostuksen yrityskokonaisuuksista. Toimialoja ovat puunhankinta, 

sahateollisuus, vaneriteollisuus, lastulevyteollisuus, koivuteollisuus ja taloteolli-

suus. Tuotantolaitoksista koivuteollisuus sijaitsee Hirvensalmella, taloteollisuus 

Vierumäellä ja muut tuotantolaitokset sijaitsevat Järvelässä. Tuotannosta menee 

vientiin 62 prosenttia, ja vuonna 2006 yrityksen liikevaihto oli noin 207 miljoonaa 

euroa. Koskisen Oy työllistää yli 1000 työntekijää. (Koskisen Oy 2007.) 

2.2 Taloteollisuus 

Vuonna 2006 taloteollisuuden osuus Koskisen Oy:n liikevaihdosta oli 9 prosenttia 

eli noin 19 miljoonaa euroa (Koskisen Oy 2007). Vakituisia työntekijöitä taloteh-

taalla on noin 80, joista toimihenkilöitä on noin 40. Toimihenkilöiden määrä on 

melko suuri, mikä johtuu suunnittelun vaatimasta työmäärästä. Rakentaminen on 

vilkkaampaa kesällä kuin talvella, ja se näkyy myös talotehtaan toiminnassa. Se-

sonkiaika alkaa keväällä jatkuen pitkälle syksyyn. Talvisin tehdas toimii yhdessä 

vuorossa. Sesonkiajaksi palkataan määräaikaisia työntekijöitä, ja tuotanto siirtyy 

kahteen vuoroon. Precut-menetelmällä valmistettuja talopaketteja toimitettiin 

vuonna 2007 178kpl, näistä vientitoimituksia oli 6. Talotoimituksista 85 prosent-

tia toimitettiin touko- ja lokakuun välisenä aikana, keskimäärin 25 taloa kuukau-

dessa. Talvikuukausina taloja toimitettiin vain keskimäärin 4,4 taloa kuukaudessa. 

Talotehtaalla valmistetaan puurakenteisia pientalojen rakenneosia suurelementeis-

tä ja precut-menetelmällä. Tuotemerkkejä taloteollisuudella on kaksi: Herrala-talot 

ja Klassikko-talot. Näitä kumpaakin valmistetaan precut-menetelmällä ja Herrala-

taloja valmistetaan myös suurelementeistä. Precut-menetelmä mahdollistaa 
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yksilölliset, monimuotoiset rakenneratkaisut. Monirunkojärjestelmän ansiosta 

asiakas voi valita useasta vaihtoehdosta talonsa runkorakenteen. Vaihtoehtoja löy-

tyy myös matalaenergia- ja ekorakentamiseen. Runko-osat työstetään automatisoi-

dulla precut-linjalla ja jokaisen seinän runkotolpat paketoidaan erikseen numeroi-

tuina. Precut-menetelmällä valmistettu talo soveltuu omatoimirakentajalle, joka 

haluaa säästää omalla työllään rakennuskustannuksia. Toimitus- ja asennusvaih-

toehtoja on useita, joista asiakas voi valita itselleen sopivimman. Talotehdas käyt-

tää samoja pystytysurakoitsijoita, joita on ympäri Suomea noin 26 kappaletta. Pre-

cut-menetelmällä valmistetun talopaketin toimitukseen kuluu runko-osien lisäksi 

puutavaraa, levyjä, villoja ja asennustarvikkeita, kuten aluskatetta ja kiinnitystar-

vikkeita. Tuotteella on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristö sertifi-

kaatti, OHSAS 18001 -työterveys ja työturvallisuus sertifikaatti, ja lisäksi on tu-

lossa PEFC-merkin käyttöoikeus (Koskisen Oy 2007). 

2.3 Taloteollisuus Suomessa 

Viime vuoden talopakettien myynti oli yhteensä 587 miljoonaa euroa, tästä puuta-

lojen osuus oli valtaosa, noin 480 miljoonaa. Tänä vuonna myynnin odotetaan 

kasvavan 615 miljoonaan. Vuonna 1992 talopakettien keskihinta oli 28 100 euroa, 

ja tänä vuonna keskihinnan odotetaan nousevan 60 000 euroon. Viime vuonna 

(2006) talopakettien osuus omakotiasuntojen rakentamisesta oli 67 prosenttia, ja 

niitä toimitettiin vuonna 2006 noin 11 000 kappaletta. (Saksa 2007.) 

Rakennustutkimus RTS Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan puuelementtien 

myynti oli 61 prosenttia talopakettien markkinaosuudesta. Kuviossa 1 on esitetty 

graafisesti talopakettien markkinaosuudet vuonna 2007. Tiedot perustuvat 906 

merkkinsä valinneen rakentajan vastaukseen. Tilastollisen sattuman vaikutus vaih-

telee 0-1 prosentin välillä (Pientalobarometri 2/2007). 
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KUVIO 1. Puutalopakettien markkinaosuudet vuonna 2007 (Pientalobarometri 

2/2007) 

 

Precut-menetelmällä valmistettujen puutalojen osuus koko puutalopakettien 

markkinaosuudesta on 16 prosenttia, tämän jakautuminen eri valmistajien kesken 

näkyy kuviossa 2 (Pientalobarometri syyskuu 2/2007). 

 

79,40 %

4,40 %

16,30 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kastelli-talot Klassikkotalo Muut

 

KUVIO 2. Precut-menetelmällä valmistettujen puutalojen markkinaosuudet vuon-

na 2007 (Pientalobarometri 2/2007) 
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3 TAVOITTEET JA SUUNNITELMAT 

3.1 Työn tavoitteet lyhyesti 

Tavoitteena on etsiä kehityskohteita puutavaran logistiikasta. Logistiikka on laaja 

käsite ja liittyy kaikkeen materiaalin käsittelyyn ja ohjaamiseen. Tässä työssä tu-

tustutaan siihen, miten puutavara jalostuu valmiiksi tuotteeksi talotehtaalla. Työ 

on rajattu koskemaan vain precut-menetelmällä valmistettuja talotoimituksia sekä 

niiden mukana tehtaalta toimitettavaa puutavaraa. Suurelementtien ja precut-

talojen valmistus tapahtuu samoissa tiloissa ja samoja varastoja käyttäen, näiltä 

osin tutkimus koskettaa osittain myös suurelementtituotantoa. Koska precut-linja 

on automatisoitu, ja sen toiminta on nopeaa ja joustavaa, pyritään kehityskohteita 

etsimään muista puutavaran käsittelytilanteista. Työ keskittyy precut-menetelmällä 

valmistettujen talotoimituksien yhteydessä toimitettavan puutavaran hankintaan, 

varastointiin, pakkaamiseen, kuljettamiseen tehtaalla ja välivarastointiin. Tavoite 

on löytää mahdolliset pullonkaulakohdat ja pyrkiä löytämään niihin kehitysideoita. 

3.2 Tutkimussuunnitelmat 

3.2.1 Työntekijöiden haastattelut 

Asian ymmärtäminen ja kokonaisuuden hahmottaminen aloitettiin haastattelemal-

la työntekijöitä eri työpisteissä. Näin selvitettiin materiaalivirrat, työvaiheet, tie-

donkulku ym. logistiikkaan kuuluvat asiat. Samalla saatiin tietoa eri työvaiheiden 

ongelmatilanteista käytännön työssä, eri näkökulmista. Haastatteluilla toivottiin 

löytyvän työpaikan arkirutiineita hankaloittavat asiat ja tilanteet. Työntekijöiden 

haastatteleminen selvitti myös, missä tilanteissa kaivataan selkeämpää tietoa ja 

työohjeita. Tuotannonohjausjärjestelmä on tärkeä osa tiedonkulkua, ja myös siihen 

tutustuttiin haastattelemalla työntekijöitä. 
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3.2.2 Kirjalliset tyytyväisyyskyselyt 

Vuoden 2007 asiakkaista viidellekymmenelle lähetettiin palautekysely (liite 1). 

Asiakkaat valittiin arpomalla siten, että puolet kyselyyn osallistujista oli Herrala-

talon ostajia ja puolet Klassikko-talon ostajia. Suunnitteilla on tehdä uusi opasvi-

deo talon pystytyksestä, ja kyselyn toivottiin antavan tietoa asiakkaille epäselvistä 

asioista. Kyselyllä pyrittiin selvittämään asiakkaiden tyytyväisyyttä talotehtaan 

toimintaan ja asiakaspalveluun toimituksen erivaiheissa sekä asiapapereiden ja 

ohjeiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Lisäksi kysyttiin mielipiteitä puutavaran 

laadusta ja toimitetusta määrästä sekä puutavaran varastointiaikaa tontilla. Asiak-

kailta kysyttiin myös seikkoja, jotka vaikuttivat asiakkaiden päätökseen valita 

Koskisen Oy:n precut-menetelmällä valmistama talopaketti. 

Precut-talojen pystyttäjiä oli vuoden 2007 aikana 13, ja kaikille lähetettiin palau-

tekysely (liite 2). Asentajapalautekyselyn avulla selvitettiin tarkemmin, mitä työ-

maalla toivotaan kehitettävän. Ammattitaitoisten asentajien mielipiteet ja koke-

mukset puutavaran laadusta, määrästä, paketointitavasta ja tavaran purkupaikasta 

auttavat kehittämään toimintaa joustavammaksi. Asentajilta kysyttiin myös piirus-

tuksien ja suunnitelmien selkeyttä. Vertaamalla työntekijöiden haastatteluja, asia-

kas- ja asentajakyselyjä toivottiin löytyvän mahdolliset pullonkaulakohdat ja eri-

laisiin tilanteisiin toivottavat uudistukset. 

3.2.3 Talotehtaalla tehtävät tutkimukset 

Valmiiksi pakatuista puutavaranipuista tutkittiin välivarastointiaikaa, joka selviää 

lastausluettelosta ja viikkolistasta. Puutavaran niputtajat tekevät niput lastausluet-

telon ja kollitarrojen perusteella. Valmiiksi saadun työn lastausluettelo palautetaan 

lähettämöön, ja siihen merkataan valmistumispäivä. Viikkolistasta näkee kaikkien 

talotoimituksien toimituspäivän. Näistä saatiin laskettua, kuinka kauan valmiiksi 

pakatut tuotteet odottavat tehtaan pihalla kuljetusta. Tutkimustulokset olivat vain 

suuntaa antavia, koska aina ei kaikkia tarvittavia dimensioita löydy varastosta ja 

lastausluetteloon on merkattu se päivä, jolloin kaikki toimitukseen kuuluvat puu-

tavarat ovat pakattuna, siten osa puutavaranipuista on pakattuna kauemmin. 
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Lähtevistä puutavara nipuista tarkastettiin aluspuut ja välipuut elokuun ajalta. Mi-

tattiin aluspuiden korkeus ja tarkastettiin nippujen taipuminen, sekä aluspuiden 

riittävyys. Kaikki talotoimituksen sisältämät tavarat valokuvataan ennen lähtöä, 

jotta tarvittaessa saadaan tarkastettua toimitettujen talopakettien materiaalimäärät 

ja dimensiot. Valokuvista sai tarkastettua väli- ja aluspuiden asettelun koko kesän 

ajalta yhdestä nipusta talotoimitusta kohden. 

4 LOGISTIIKKA 

4.1 Logistiikan määritelmä 

Yleinen käsitys logistiikasta tarkoittaa fyysistä jakelua tai markkinointilogistiik-

kaa. Tämä suppea käsitys logistiikan sisällöstä tarkoittaa tavaroiden kuljettamista, 

varastoimista ja yrityksen tuotteiden kysynnän ja markkinoinnin koordinoimista. 

Se pitää logistiikkaa erillisenä osana organisaatiota. Mutta se ei ole oma itsenäinen 

toimintonsa, vaan monesta työtehtävästä koostua prosessi, joka on osa markki-

nointia, tuotantoa ja materiaalitoimintoja. Logistinen prosessi syntyy, kun kaikki 

tavaran tai palvelun toimittamiseen liittyvät vaiheet organisaation eripuolilla linki-

tetään toisiinsa kokonaisuudeksi, joten se kuuluu kaikkiin vastuualueisiin läpi 

koko yrityksen. Se koostuu tavaravirtojen toteuttamisesta ja ohjaamisesta. Logisti-

nen prosessi alkaa asiakkaalta, ja sen tietovirrat kulkevat yrityksen kautta tavaran 

toimittajalle. Tavaran toimittajilta lähtevät tavaravirrat kulkevat päinvastaiseen 

suuntaan, tavarantoimittajilta yrityksen läpi asiakkaalle. Logistiikka on tavaravir-

ran ja siihen liittyvän informaatio- ja rahavirran toteutumista. Tämä osa logistiik-

kaa pitää sisällään tavaran käsittelyä, kuljettamista, varastoimista, tehdastyötä, 

asiakirjojen tuottamista, laskuttamista, saatavien valvontaa ja maksujen suoritta-

mista. Lisäksi logistiikka on tavara-, informaatio ja rahavirtojen ohjaamista, eli 

suunnittelua, kuten tilausten käsittelyä, myyntiä, hankintaa, taloushallintoa, tilaus-

ten valvontaa, tapahtuma- ja muutostietojen välittämistä. Koska menestyvässä 

liiketoiminnassa on kysymys sellaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamisesta ja 

aikaansaamisesta, joita asiakkaat haluavat, on logistinen prosessi myös osa asia-

kaspalvelua. (Sakki 2003, 23-24.) 
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Logistiikka on kokonaisvaltaista materiaali- ja tietovirran hallintaa ja toteuttamista 

toimittajien ja asiakkaiden välillä. (Kuvio 3) 

 

 

KUVIO 3. Logistinen prosessi kuuluu osana kaikkiin yrityksen työvaiheisiin 

(Tuominen 2007, 5) 

 

4.2 Logistisen prosessin merkitys kannattavuuteen 

Logistiikan kolme päätavoitetta ovat kustannustehokkuus, läpimenoaikojen lyhen-

täminen ja palvelutehokkuus. Kustannustehokkuutta parannetaan vähentämällä 

turhaa käsittelyä ja kohottamalla tuottavuutta jatkuvasti. Läpimenoaikoja lyhenne-

tään varastoa pienentämällä ja sidotun pääoman tuottavuutta parantamalla. Palve-

lutehokkuus paranee, kun toimintaa ja laatua parannetaan. Tavoitteet ovat jonkin 

verran ristiriitaisia, ja esimerkiksi kustannustehokkuutta parantamalla saatetaan 

vähentää palvelutehokkuutta. Samoin toimitusvarmuus saattaa heikentyä kun sido-

tun pääoman tuottoa parannetaan. Tavoitteiden optimaalinen saavuttaminen vaatii 

kokonaisuuden hahmottamista ja jatkuvaa kehittelyä eri osa-alueilla. Kuviossa 4 

on havainnollistettu logistiikan vaikutus yrityksen kannattavuuteen ja kuvion va-

semmassa reunassa näkyvät logistiikan päätavoitteet. 

INFORMAATIO 

MATERIAALI 

PÄÄOMA 

TOIMITTAJA       YRITYS         ASIAKAS 
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KUVIO 4 Logistiikan vaikutus kannattavuuteen (Tuominen 2007, 15) 

 

Liikenne ja viestintäministeriön teettämässä tutkimuksesta selviää, että logistiik-

kakustannukset ovat Suomessa keskimäärin 13 prosenttia yritysten liikevaihdosta. 

Kyselyyn vastasi 2 255 Suomessa toimivaa yritystä. Vuonna 2005 kustannukset 

olivat noin 26,4 miljardia euroa, ja näistä noin puolet on yritysten sisäisiä kustan-

nuksia. (Liikenne ja viestintäministeriö 2006.) 

Logistinen prosessi kattaa koko yrityksen kaikki työvaiheet ja vaikuttaa myös 

osaltaan yrityksen kannattavuuteen. Siksi sen kehittämiseen ja suunnitteluun pitää 

jatkuvasti panostaa ja pyrkiä pienentämään niiden toimintojen kustannuksia, jotka 

eivät nosta tuotteen arvoa asiakkaan silmissä. Tavaravirtaan kertyy paljon kustan-

nuksia nostavia toimintoja, kuten esimerkiksi varastoiminen, vastaanottotarkastus 

ja varastohyllyyn siirto, inventoiminen, kirjallisten ostotilausten tekeminen, myyn-

titilausten vastaanottotyö ja siirtäminen tietojärjestelmään, toimitusvalvonta, las-

kujen tarkastaminen, virheiden korjaaminen ja virheistä reklamoiminen. Kustan-

nuksien vähentämiseksi näihin toimintoihin käytettyä aikaa tulisi pyrkiä koko ajan 

pienentämään. Yhteistyötä toimitusketjussa tulisi kehittää niin, ettei mitään  
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lisäarvoa tuottamatonta toimintaa tehtäisi useaan kertaan ja jos mahdollista, niin ei 

ollenkaan. (Sakki 2003, 41-42.) 

Liikevaihdon kasvattaminen vaikuttaa eniten pääoman tuottoon, mutta se ei ole 

helppoa. Sen sijaan kustannusten pienentämiseen pystyvät vaikuttamaan kaikki 

esimiehet. Heillä tulee olla osaamista ja haluja kehittää toimintaa jatkuvasti kus-

tannuksien pienentämiseksi. Tuotannon kehittäminen nopeaksi ja joustavaksi pie-

nentää samalla kustannuksia ja vähentää vaihto-omaisuuden arvoa. Pääoman kier-

toa nopeutetaan pienentämällä varastoja ja nopeuttamalla läpimenoaikoja. Tuotan-

to tulisi järjestää siten, että materiaalit tulevat juuri silloin, kun niitä tarvitaan. 

Pääoma koostuu käyttö- ja vaihto-omaisuudesta. Käyttöomaisuutta ovat koneet, 

rakennukset ja kalusto ja niiden kustannuksia on hankalampi pienentää kuin vaih-

to-omaisuuden, joka muodostuu raaka-aine ja puolivalmistevarastoista sekä kes-

keneräisistä töistä. (Aulanko, Hotanen & Voitto 1996, 15-16.) 

4.3 Logistisen prosessin ohjaaminen ja toteutus 

Logistinen prosessi jaetaan kahteen osaan: ohjaamiseen ja toteuttamiseen. Logisti-

sen prosessin ohjaamiseen sisältyy monenlaista toimistotyötä, kuten erilaisten 

hankintojen, valmistuksen, myynnin tai tavaratoimitusten suunnittelua ja päivit-

täistä osto- ja myyntitilausten ja laskujen käsittelyä. Näiden toimintojen kustan-

nuksia ovat lähinnä palkkakustannukset, mutta myös tiloista ja laitteista aiheutuu 

kustannuksia. Ohjaamista ei aina ole yhdistetty logistiikkaan, vaan yritys on nähty 

hierarkkisesti ylhäältä alas ja erilaisista toiminnoista koostuvaksi. Ohjaamisen 

puutteet on koettu yhteistyön pulmina: kun tieto ei kulje, ei tavarakaan liiku niin 

kuin pitäisi. Työmäärään ja jonkin verran myös kustannuksiin pystytään vaikutta-

maan kehittämällä yhteistyötä yrityksen sisällä, tavarantoimittajien ja asiakkaiden 

välillä. (Sakki 2003, 50.) 

Fyysisen tavaran käsittelyn lisäksi logistiikkaan sisältyy paljon tietojen välittämis-

tä ja käsittelyä sekä niihin liittyvää rahavirtojen käsittelyä. Siksi logistinen proses-

si sisältää paljon ihmisten välistä kommunikointia, ja se koskettaa lähes kaikkia 
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yrityksen työntekijöitä. Yrityksessä kulkevan informaation määrää selvennetään 

kuvion 5 avulla. Näin suuren tiedon määrää on vaikea hallita ilman tietotekniikan 

tuomaa apua. Toiminnanohjausjärjestelmän kehittäminen ja kunnollinen opetta-

minen työntekijöille on tärkeää oikean ja nopean tiedonkulun edistämiseksi. 

 

 

KUVIO 5. Informaatiovirrat yrityksessä (Kuopion yliopisto & Savoinia AMK) 

 

Tiedonkulkua yrityksessä ja yrityksen yhteistyökumppaneiden välillä tulisi kehit-

tää jatkuvasti. Kustannussäästöjä ei välttämättä synny, jos tilaus- toimitusketjun 

perättäisten yritysten toimintoja ei kehitetä kokonaisuutena. Kustannusten siirtä-

minen ketjussa olevasta yrityksestä toiseen ei paranna koko ketjun kilpailukykyä. 

Hyvän kilpailukyvyn takaamiseksi on yrityksien nykyään kehitettävä koko tilaus-

toimitusketjua kokonaisuutena perättäisten yritysten välillä. (Sakki 2003, 20.) 
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4.4 Logistinen prosessi talotehtaalla 

4.4.1 Toiminnanohjaus 

Koskisen talotehtaalla on käytössä Maestro-toiminnanohjausjärjestelmä, joka ja-

kautuu tarjousprojektiin ja myyntiprojektiin. Tarjousvaiheessa järjestelmään muo-

dostuu tarjousprojekti. Tilauksen yhteydessä tarjousprojekti muuttuu myyntipro-

jektiksi ja järjestelmään muodostuu myyntirivi, joka saa aikaan järjestelmässä re-

surssi- ja materiaalivarauksen. Kuviossa 6 oleva kaavio selkeyttää tiedonkulkua 

toiminnanohjausjärjestelmässä. Kuviosta näkee miten myynnistä muodostuu lähe-

te, jonka pohjalta tehdään työmääräykset, ostoehdotukset ja materiaalivaraukset 

varastosta. 

 

 

KUVIO 6. Maestron myyntirivin ohjautuminen 

 

4.4.2 Tarjous- ja myyntiprojekti 

Myyjä tekee tarjouksen asiakkaalle neuvomalla ja opastamalla asiakasta erilaisten 

rakenne- ja materiaalivaihtoehtojen valinnassa. Toiminnanohjausjärjestelmään 

konfiguroidaan eri vaihtoehdot, ja tarjous lasketaan valintojen perusteella. Konfi-

gurointi tarkoittaa modulaarisen tuotteen toimitettavien moduulien valintaa sekä 

sovelluksen virittämistä asiakkaan tarpeisiin ohjelmassa olevan kaavan avulla. 

Esimerkiksi rungon asiakas voi valita viidestä eri runkovaihtoehdosta, joihin voi 

valita kahdesta tuulensuojalevystä sopivan. Vesikaton materiaalivalinta vaikuttaa 
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katon alusrakenteisiin, ja näin tarvittava puutavaramäärä ja dimensiot ovat erilai-

sia eri materiaaleilla. Ohjelma laskee automaattisesti tarvittavien puutavara di-

mensioiden määrät. 

Tarjouksesta tehdään yhteenveto ja maksusuunnitelma sekä tulostetaan asiakkaalle 

tarjous ja toimitustapaseloste, joista selviää, mitä tarjous pitää sisällään. Kun asia-

kas tekee tilauksen, tulostetaan siitä tilausvahvistus, jonka mukana asiakkaalle 

lähetetään myös toimitustapaseloste. Kuviossa 7 selvennetään tarjous- ja myynti-

projektia. Kuviossa näkyvät harmaissa laatikoissa järjestelmästä tulostettavat asia-

paperit. Kaikki myynnit, myös reklamaatiot ja muutostilaukset, muodostavat jär-

jestelmään myyntirivin ja sen jälkeen lähetteen. Lähete pitää sisällään kaikki pro-

jektin tiedot, kuten toimitusosoitteen ja -päivän, yhteystiedot ja tarvittavien mate-

riaalien muodostaman nimikelistan. Tiedot täydentyvät järjestelmään projektin 

edetessä talotehtaalla. 

 

 

KUVIO 7. Tarjous- ja myyntiprojekti 
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4.4.3 Suunnittelu 

Kaupan vahvistumisen jälkeen tehdään asiakaskansio. Tästä alkaa arkkitehtisuun-

nittelu, jossa suunnitellaan rakennuslupakuvat. Noin yhdeksän viikon päästä kau-

panvahvistumisesta arkkitehtikuvien valmistumisen, rakennusluvan myöntämisen 

tai kohteen mallintamisen jälkeen projekti siirtyy rakennesuunnitteluun. Rakenne-

suunnittelijat tekevät kohteen aluspuukuvat, työpohjat, runkokaaviot, vesikattoku-

vat, ristikkokaaviot ja tarvittavat detaljit. Rakennesuunnittelijat tekevät myös mää-

rälaskennan, joka lasketaan yleensä logistisen ohjaamisen kustannuksiin. Määrä-

laskennassa tarkentuvat puutavaran, kuten myös muiden tarvikkeiden, dimensiot 

ja määrät. Työ kestää kahdesta päivästä kahteen viikkoon ja työntekijöitä on kuu-

si, joiden lisäksi käytetään yhtä suunnittelutoimistoa. Määrälaskennan valmistu-

minen näkyy toiminnanohjausjärjestelmässä. 

4.4.4 Tuotannonohjaus 

Ohjaamisen kustannuksiin kuuluu myös tuotannon suunnitteluun liittyvä työ. Tuo-

tannon suunnittelun tarkoitus on sovittaa myynti ja tuotantoresurssit niin, että toi-

minnalle asetetut tuotantotavoitteet saavutetaan. Tärkeitä tavoitteita ovat toiminta-

varmuuden parantaminen, toimitusajan lyhentäminen, kapasiteetin korkea käyttö-

aste ja vaihto-omaisuuden minimointi. (Kuopion yliopisto & Savoinia AMK.) 

Talotehtaan tuotanto on asiakasohjautuvaa, joka tarkoittaa, että toimitus tapahtuu 

asiakkailta saatavien tilausten perusteella. Vaikka talojen perusrakenne tiedetään 

ja pohjaratkaisuista on perusmallit, talot suunnitellaan asiakkaan toivomusten pe-

rusteella ja toimitetaan asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaan. Asiakasoh-

jautuvan tuotannon haittana on tuotannon epätasainen kuormittuminen, joka ko-

rostuu rakennusalalla. Yhteistyö ja joustavuus ovat tärkeitä koko henkilöstön kes-

ken. Hyviä puolia asiakasohjautuvassa tuotannossa on, ettei pääomaa sitoudu kes-

keneräisiin töihin eikä valmisvarastoihin (Aulanko ym. 1996, 42). Toimitusaika 

tulisi asiakasohjautuvassa tuotannossa saada mahdollisimman lyhyeksi. Taloteh-

taalla siihen vaikuttavat myös rakentamisen kausiluonteisuus sekä kuljetuksen ja 

asennuksen järjestäminen. Tuotannon läpäisyaikaan pystytään vaikuttamaan  
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helpommin. Läpäisyaika on aika, joka kuluu työn aloittamisesta valmiin tuotteen 

toimitukseen. Kokonaisläpäisyaika sisältää myös suunnittelun ja käytännön rutiinit 

ennen työn aloittamista (Aulanko ym. 1996, 42). Talopaketin valmistamisessa 

suunnittelun osuus on suuri, ja se on tärkeä osa asiakaspalvelua. 

Talot myydään tuotannonohjaajan ylläpitämän kuormituslistan mukaan vapaana 

oleville viikoille. Viikossa pystytään toimittamaan noin 8 taloa. Kesällä kiireiseen 

aikaan taloja saattaa mennä enemmänkin ja talvella toimituksia on paljon vähem-

män. Precut-talotoimituksen toimitusajankohdan suunnitteleminen ei vaadi niin 

suurta suunnittelua kuin suurelementtitalojen yhteydessä, koska nosturia ei tarvita, 

asentajien ei tarvitse välttämättä olla paikalla eikä perustuksien tarvitse olla val-

miina. Lopullinen toimituspäivämäärä sovitaan asiakkaan kanssa noin neljä viik-

koa ennen toimitusta ja päivitetään toiminnanohjausjärjestelmään. 

4.4.5 Materiaalivirtojen ohjaus 

Lyhyesti materiaalinohjaus on materiaalivirtojen sekä niihin liittyvien pääoma- ja 

tietovirtojen ohjaamista. Materiaalitoiminnot ovat kokonaisuus, joka avustaa mui-

ta toimintoja materiaalin hankintaan, varastointiin ja kuljettamiseen liittyvissä 

asioissa. Alasta ja yrityksestä riippuen materiaalitoimintoihin käytetään 50-80 pro-

senttia yrityksen rahasta. Siksi se on merkittävä kustannussäästöjen ja toiminnan 

kehittämisen kohde. Materiaaliohjaus on monien ristiriitaisten tavoitteiden yhteen-

sovittamista mahdollisimman optimaalisin tuloksin. Suuret varastot takaavat hy-

vän toimitusvarmuuden, mutta varastointikulut kasvavat. Keskeisiä asioita materi-

aaliohjauksen kehittämisessä ovat fyysisten kustannusten pienentäminen, tietojär-

jestelmän ja varaston optimointimallien kehittäminen. Lisäksi huomiota on kiinni-

tettävä myös sidotun pääoman kehittymiseen, toimitusehtojen muutostarpeisiin ja 

seurattava varaston toimituskykyä ja hitaasti kiertäviä nimikkeitä. Kokemukset 

ovat osoittaneet että varaston pienentäminen ei alenna toimituskykyä vaan pi-

kemminkin päinvastoin. (Aulanko ym. 1996, 56.) 
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Saapuva prosessi sisältää työn, joka aiheutuu ostoista ja saapuvan tavaran käsitte-

lystä ensimmäiseen vastaanottopisteeseen asti. Lähtevällä prosessilla tarkoitetaan 

asiakaspalvelusta, valmistuksesta ja tavaralähetyksistä aiheutuvaa työtä. Näiden 

väliin jäävät varastoinnista aiheutuva työ ja kustannukset. Kun ostotilauksia teh-

dään lukumääräisesti enemmän, pienenee ostoerän koko, josta seuraa enemmän 

varastotyötä, laskuja ja niiden tarkastamista, sekä kaikenlaista hallintotyötä. Myös 

asiakkaiden tekemien tilausten määrä kasvattaa tapahtumien määrää. Suuren las-

kun käsittelee samassa ajassa kuin pienenkin, mutta se lisää kuljettamista, varas-

toinnin tarvetta ja vaihto-omaisuuden suuruutta. Logistiset kustannukset riippuvat 

paljon tapahtumien määrästä. (Sakki 2003, 52-47.) 

Materiaalin ohjauksen tavoite on varmistaa ostettujen raaka-aineiden saatavuus 

sekä myytävien tuotteiden toimituskyky. Vaihto-omaisuudesta ja niiden hankin-

nasta aiheutuvat kulut pyritään minimoimaan mahdollisimman pieneksi. Hankin-

nat ja oma valmistus järjestetään siten, että työn, tilan ja pääoman käyttö on mah-

dollisimman tehokasta. Tämä tarkoittaa, että tavaratoimituksien saapuvien ja läh-

tevien tavaravirtojen välillä olevan rytmin tulisi olla tasapainossa. Jotta oston ja 

myynnin tasapaino säilyisi, on pystyttävä suunnittelemaan ostoja ja myyntiä koko-

naisuutena. (Sakki 2003, 71.) 

Yrityksen toimintatavasta ja toimintaympäristöstä riippumatta ovat varaston ohja-

uksen perusperiaatteet aina samat. Tarvitaan systemaattinen tapa ennustaa tuottei-

den menekkiä ja varaston täydennysjärjestelmä, jonka avulla nähdään tuotteittain 

milloin ostotilaukset tulee tehdä. Varastolähtöinen ohjaus tarkoittaa tapaa, jossa 

tilaustarve saadaan varastosta. Tämä voidaan toteuttaa tilauspiste-menetelmällä tai 

tilausväli-menetelmällä. Huonosta varastonhallinnasta voi aiheutua mm. jälkitoi-

mitusten lukumäärän kasvua, varastointikustannusten kasvua, varastotilan puutet-

ta, varaston kiertonopeuden voimakasta vaihtelua ja vanhaksi jääneiden tuotteiden 

määrän kasvua. (Sakki 2003, 99-100.) 

Yllättävistä materiaalipuutteista ja tuotantohäiriöistä syytetään usein henkilökun-

nan kurittomuutta, vaikka ongelmien aiheuttaja saattaa olla varastosaldojen vir-

heellisyys tai kirjanpitojärjestelmän aikaviive. (Aulanko ym. 1996, 55.) 
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4.4.6 Puutavaran hankinta 

Talotehtaan toiminnanohjausjärjestelmässä läheterivi muodostaa ostoehdotukset 

(kuvio 6 sivulla 12). Ostoehdotusten perusteella tehdään projektiin tarvittavat tila-

ukset, joiden saapuminen tehtaalle merkataan järjestelmään. Osa tavaroista, kuten 

ikkunat ja kattoristikot, tilataan suoraan tontille. Puutavaraa tilataan harvoin pro-

jektia varten erikseen. Se otetaan yleensä varastosta, mutta vientitoimitukset ja 

kotimaassa kauas kuljetettavat toimitukset saattavat sisältää puutavaraa, jota ei ole 

varastossa. Läheterivi muodostaa myös materiaalivarauksen varastosta. Nimikkei-

tä varastossa on karkeasti arvioituna noin 100, tämä käsittää vain puuvalmiin puu-

tavaran. Osa nimikkeistä on sellaisia, joiden menekki on pientä, osa sellaisia, joita 

menee monenlaisiin rakenteisiin ja kulutus on runsasta. 

Toiminnanohjausjärjestelmä laskee konfiguroinnin yhteydessä projektiin tarvitta-

van määrän puutavaraa, joka on arvio projektien puutavaramäärästä. Järjestelmäs-

tä on vaikea saada selville puutavaran tarvetta tiettynä aikana. Tuleviin projektei-

hin tarvittava puutavaramäärä on laskettava käyttäen apuna taulukkolaskentaa, ja 

kokemusta projektien puutavaramääristä sekä arvioitava myynnin ja myyntiennus-

teiden pohjalta. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti tarkemmaksi 

myös materiaalien laskennan suhteen. 

Puutavaran hinta on ollut pitkään nousussa, ja kesällä 2007 puutavaran hinta nousi 

jyrkästi. Tukkihinnan kehitys vuoden aikana näkyy kuviossa 8. Hinnan nousun 

lisäksi kesällä 2007 pelättiin yleisesti puutavaran loppuvan kesken. Tästä aiheutui 

puutavaran pitkä toimitusaika, joka oli keväällä noin 5kk. Koskisen saha, joka on 

talotehtaan pääasiallisin puutavaran toimittaja, varmisti talotehtaan puutavaran 

saannin jo ajoissa, joten maaliskuun aikana piti tietää koko tulevana kesänä tarvit-

tava puutavaramäärä. Sopimuksen mukaan puutavaran hankintahinnat tarkistetaan 

puolivuosittain, myös tämä pitää ottaa huomioon puutavaran hankinta-ajankohdan 

suunnittelussa. 
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KUVIO 8. Puun kantohinta Suomessa viimeksi kuluneen vuoden aikana (Metsän-

tutkimuslaitos METINFO) 

 

4.4.7 Materiaalivirrat 

Tämä työ käsittelee ainoastaan tehtaan puutavaravirtoja, jotka pitävät sisällään 

liimapuun, kertopuun, mitallistetun (höylätyn), puuvalmiin ja maalatun sahatava-

ran. Puutavaraa saapuu tehtaalle usealta toimittajalta. Kentällä toimii kaksi isoa 

trukkia, joista toinen hoitaa pääasiassa suurelementtien siirron ja toinen puutava-

ran purun rekoista ja kuljettamisen työpisteisiin. Tavaran vastaanottaja kirjaa ma-

teriaalipäiväkirjaan saapuvan tavaran kosteuden, pakkausnumeron, saapumispäi-

vämäärän, dimensiot ja toimittajan. Puutavaran liikkumista tehtaalla on pyritty 

havainnollistamaan kuviossa 9. Kuvan yläreunassa ovat tavarantoimittajat ja toi-

mitettavat materiaalit. Toisella rivillä näkyvät varastointipaikat ja kolmannella 

rivillä ovat työpisteet. Nuolet osoittavat mitkä ja miten materiaalit liikkuvat eri 

toimipisteiden ja varastotilojen välissä. Kuvion 9 paneelivarasto tarkoittaa maala-

tun puun varastoa, joka sisältää paneelin sekä maalatun sahatavaran. Maalattua 

tavaraa ostetaan Koskisen sahalta sekä maalataan talotehtaalla (kuviossa 9 nuoli, 

joka menee maalauksesta paneelivarastoon). Kertopuut varastoidaan ja pakataan 

Best-hallissa. Palkkipaikalla, jonne on suunnitteilla parannuksia, katkaistaan ja 

pakataan limapuusta valmistetut palkit ja pilarit. Välipohjapalkit katkaistaan ja 
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jatketaan jatkossahalla piirustusten mukaan. Trukkikuskit kuljettavat puutavaran 

varastoista toimipisteisiin ja keräävät valmiit puutavarapaketit välivarastoon. 

 

 

KUVIO 9. Puutavaran liikkuminen tehtaalla toimipisteestä ja varastosta toiseen 

 

4.4.8 Varastointi 

Varastoon sitoutuu vaihto-omaisuutta, ja tavaroiden säilyttäminen ja käsittely ai-

heuttaa kustannuksia. Varaston kustannuksiin kuuluvat tilan tai alueen aiheuttamat 

pääomakulut, kaluston kustannukset ja lämmityksen, puhtaanapidon ja muiden 

vastaavien toimien kustannukset. Osa hävikistä aiheutuu varastoinnista ja lisää 

varastokustannuksia. Usein varsinaisen varaston lisäksi tavaroita säilytetään val-

mistus- ja myymälätiloissa. Vaihto-omaisuuden pieneneminen ei välttämättä  
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pienennä säilyttämisen kustannuksia, mutta pienempää varastoa on helpompi käsi-

tellä. Inventoimiseen ja keräilyyn käytetty aika pienenee. (Sakki 2003, 61.) 

Orgaanisena aineena puu on herkkä kosteuden ja väärän varastoinnin tuottamille 

vaurioille, ja siksi se on suojattava kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, 

likaantumiselta ja kolhiintumiselta. Puutavara kuivataan sahalla noin 20 prosentin 

kosteuteen, jossa lahottajasienet ja homeet eivät enää menesty. Teollinen kuivaus-

kaan ei auta, jos puutavaraa säilytetään työmaalla väärin tai puutteellisesti suojat-

tuna. Hetkellinen sadekuuro ei ole katastrofi, mutta pitkäaikainen kosteusaltistus 

suo aina mahdollisuudet sinistäjäsienille, homeille ja lahottajille. Sienten kasvulle 

otollisimmat olosuhteet ovat puussa, jonka kosteus on 30 ja 60 prosentin välillä, 

lämpötilan ollessa 25 astetta. Kun puu kuivuu tai lämpötila laskee alle nollan, py-

sähtyy sienten kasvu. Rihmastot ja itiöt eivät kuitenkaan kuole vaan jatkavat toi-

mintaansa heti olosuhteiden parantuessa. Ulkonäköä haittaavat sinistäjäsienet ja 

homeet elävät hieman kuivemmissa oloissa kuin varsinaiset lahottajasienet ja il-

mestyvät puutavaraan ensimmäisenä. (Puutavaran varastointi.) 

Puutavara tulisi varastoida tasaisella alustalla, ja varastointiolojen tulisi vastata 

tavaran lopullisia käyttöoloja. Jos puutavaraa ei ole suojattu ilman suhteellisen 

kosteuden vaihteluita vastaan, täytyy sen päästä tuulettumaan varastoinnin aikana. 

Riittävän tukeva alusta syntyy, kun aluspuiden väli on enintään 1.5 metriä. Tällöin 

vältytään kiusallisilta taipumilta ja vääntyilyiltä. Puutavara on peitettävä niin, että 

se on suojassa sateelta, lumelta, lialta ja suoralta auringon valolta, mutta kuitenkin 

ilmavasti. Peitteen reunat eivät saa yltää maahan asti, jotta kosteus pääsee tuulet-

tumaan pois. Varastoidun puutavaran alle ei saisi myöskään päästä syntymään 

vesilammikoita, jotka toimisivat ilmankostuttimena päältä peitetyille puutava-

ranipulle. Läpinäkyvä muovi ei kelpaa peitteeksi, koska se ei suojaa tavaraa aurin-

gon valolta. Ohjeita puutavaran säilyttämiseen löytyy suomirakentaa.fi www-

sivustolta, joiden sisältö pohjautuu Rakennustutkimus RTS Oy:n tutkimuksiin 

sekä alan asiantuntijoihin. (Puutavaran varastointi.) 
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Talotehtaalla varastot sijaitsevat ympäri tuotantolaitosta. Kuvioissa 10 ja 11 on 

maalattua puutavaraa varastoituna tehtaan pihalle ja pakattuna muoviin tai eri-

koispahviin. 

 

   

KUVIOT 10 ja 11. Maalatun puutavaran varastot 

 

Kuviossa 12 on yksi viidestä tehtaan puutavarakatoksesta. Maalattua ja puuval-

mista sahatavaraa, jota menee paljon, on niputtajilla ”raudoissa” (kuvio 13). Ku-

vassa ”raudat” näkyvät vasemmalla ja kiskoilla kulkeva kelkka, johon puutavara 

kerätään, on oikealla. 

 

   

KUVIOT 12 ja 13. Puutavarakatos ja puutavaraniputtajien työpiste 
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Puutavaralle tarkoitetut varastokatokset ovat ahtaat, joten puutavaraa joudutaan 

varastoimaan myös pressun alle. Puutavarakatkokset ovat molemmin puolin yhtä 

avonaisia, joten tuuli pääsee puhaltamaan katoksen läpi ja talvella lumi sataa ka-

tokseen sisään. Katokset kaipaisivat myös kunnostusta. Sadevesikourut ovat jos-

tain katoksista rikki, ja sadevesi valuu täyteen ahdetussa varastossa reunimmaisten 

puutavaranippujen päälle. Kuvioissa 14 ja15 on sateen vaurioittamia puita. 

 

   

KUVIOT 14 ja 15. Räystään alla kastunut puutavaranippu 

 

Kuvioissa 16 ja 17 näkyy tehtaan pihalla olevia puutavaranippuja. Puutavaran 

peittelyyn menee turhaa aikaa, ja myös niiden käyttöönotto on hankalaa. Ohjeiden 

mukaan puutavara on peiteltävä ilmavasti siten, etteivät peitteen reunat yllä maa-

han asti. Kuvista näkee peitteiden tukkivan ilma-aukot nippujen alareunoilta. Vil-

kasliikenteisellä ja joskus ahtaallakin piha-alueella pitää nippujen paikkaa etsittä-

essä huomioida, ettei puutavaranipun alle pääse kerääntymään vesilammikoita, 

joista vesi haihtuessaan muodostaa höyryä peitteen alle. 
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KUVIOT 16 ja 17. Vasemmalla on toimittajien paketeissa varastoituja puutava-

ranippuja ja oikealla pressuilla peitettyjä puutavaranippuja. 

 

4.4.9 Tuotanto 

Toiminnanohjausjärjestelmässä läheterivi muodostaa työmääräykset ja materiaali-

varaukset varastosta (kuvio 6 sivulla 12). Tuotannonohjaaja sopii asiakkaan ja 

lähettämön kanssa sopivan ajankohdan, jolloin toimitus tapahtuu. Precut-

menetelmällä valmistettu talopaketti sisältää rungon lisäksi puutavaraa, levyjä ja 

irtotavaroita. Lähettämössä järjestetään kaikki toimitukseen kuuluvat tavarat pa-

ketteihin ja puutavarat nippuihin, eli kolleihin. Puutavaraniput pyritään järjestä-

mään siten, että ensin tarvittava puutavara on päällimmäisenä. Kun puu- ja irtota-

varat on järjestetty, tulostetaan lastausluettelot ja kollitarrat irtotavaran pakkaajil-

le, puutavaran niputtajille sekä maalareille. 

Puutavaran niputtajat pakkaavat varastosta väliseinätolpat, liimapuut, maalatun ja 

puuvalmiin sahatavaran. Niputuspaikalla (kuvio 13 sivulla 21) on raudoissa ylei-

simmin tarvittavat puutavarat ja kiskoilla kulkeva kelkka, johon niput kerätään, 

sidotaan vanteella ja peitellään erikoispahviin. Nippujen toinen pää peitetään 

muovilla, jotta lähtevän tavaran tarkistaminen ja valokuvaaminen olisi helpompaa. 

Puutavaran niputus toimii kesäisin kahdessa ja talvisin yhdessä vuorossa. Yhdessä 

vuorossa työskentelee kesäisin kolme työntekijää: kaksi työskentelee niputuspai-

kalla ja yksi pakkaa kertopuut ja liimapuut sekä tekee pienempiä tilauksia, kuten 

reklamaatioita. 
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Maalauskoneita on kaksi, joista kummallakin on kaksi työntekijää. Maalauslin-

joista toinen on käytössä vain tarvittaessa. Puutavaraa maalataan suurelementtilin-

jalle, varastoon ja talotoimituksiin. Pienemmät määrät maalattua puutavaraa nipu-

tetaan varastosta, ja maalareiden tehtävänä on pitää huoli, että varastossa on tarvit-

tavaa puutavaraa riittävästi. Suurelementtilinjalle tarvittavat puutavarat maalataan 

työnjohtajalta saadun tiedon perusteella. Precut-talotoimituksien ja osa myös suu-

relementti-toimituksien puutavarasta maalataan lastausluettelon ja kollitarran tie-

tojen mukaan. Maalatut puutavaraniput sidotaan myös vanteella ja peitellään 

muovilla. Kuvioissa 18 ja 19 näkyvät maalauslinjat sekä valmiiksi maalattuja puu-

tavaranippuja. 

 

    

KUVIOT 18 JA 19. Maalauslinjat ja valmiiksi maalattuja nippuja 

 

Kuvioissa 20 ja 21 näkyy automaattinen precut-linja, jossa runko-osat katkaistaan, 

lovetaan ja pakataan. 
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KUVIOT 20 ja 21. Automaattinen precut-linja 

 

Ennen toimituksen lähtöä tulostetaan trukkikuskeille lastausluettelo ja kollilista, 

joiden mukaan he keräävät tavarat kentälle yhteen paikkaan ja tarkistavat, että 

kaikki toimitukseen kuuluva tavara, myös levyt, villat ja muut rakennustarvikkeet 

on pakattu. Kantavien pilarien ja palkkien määrät ja dimensiot tarkistetaan ja pa-

ketit kuvataan vielä ennen lähtöä. Kuvista tulisi pystyä näkemään mitä paketti 

sisältää ja laskemaan puutavaran ja levyjen määrät sekä arvioimaan dimensiot. 

Kuvioissa 22 ja 23 on valmiita puutavaranippuja kerättynä tehtaan pihalle odotta-

maan kuljetusta. 

 

   

KUVIOT 22 ja 23. Valmiita puutavaranippuja varastoituna tehtaan pihalla 
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4.4.10 Kuljettaminen 

Merkittävä osa logistiikkakustannuksista muodostuu kuljettamisesta sekä saapu-

vasta että lähtevästä tavarakuljettamisesta. Kuljetuskustannuksilla tarkoitetaan 

yrityksen maksamaa hintaa rahdin kuljettajalle ja oman kaluston käytöstä aiheutu-

via kustannuksia. Rahtiarvo taas on koko kuljetuksen hinta pisteestä A pisteeseen 

B, sen jakautuminen yritysten kesken riippuu kauppasopimuksesta. Usein kuljetus 

muodostuu kolmesta eri tapahtumasta, kuljetus terminaaliin, kaukokuljetus ja nou-

to terminaalista. Kauko- eli runkokuljetuksen monen toimeksiantajan tavarat mat-

kustavat samassa yksikössä, mikä pienentää kustannuksia. Kustannuksia nouto- ja 

paikalliskuljetuksista voi aiheutua paljon, vaikka matka ei olisikaan pitkä. On sel-

vää, että mitä pienemmissä erissä kuljetus toteutetaan, sitä suuremmat ovat kus-

tannukset. (Sakki 2003, 58-59.) 

Talotehtaalla on kuljetussopimukset yrityksien kanssa, joilla on tarkoitukseen so-

piva kalusto. Suurelementtien kuljettamiseen tarvittava kalusto on erilainen kuin 

precut-menetelmällä valmistetun talopaketin. Precut-talopakettien kuljetusyritys 

on vaihtunut syksyn 2007 aikana yhden miehen yrityksestä suurempaan kuljetus-

yritykseen. Precut-menetelmällä valmistetut talot pyritään toimittamaan kerralla ja 

auto lastaamaan täyteen. Talotoimitus sisältää kuitenkin usein paljon erilaista ta-

varaa, jota kaikkea ei välttämättä saada kerralla mahtumaan autoon. Silloin levyt 

ja villat tilataan suoraan tontille. Jos joudutaan jättämään myös puutavaraa pois, 

ne toimitetaan myöhemmin jälkitoimituksena. Siihen, että toimitetaanko tavarat 

jälkitoimituksena vai tilataanko ne suoraan rakennustyömaalle, vaikuttaa myös 

matkan pituus. Ensimmäiseen kuormaan saadaan kuitenkin mahtumaan kaikki 

tarpeellinen, mitä tarvitaan rakentamisen alkuvaiheessa, joten jälkitoimituksen 

järjestämiseen jää aikaa. Jälkitoimitukset ovat yleensä pienempiä ja samaan suun-

taan meneviä pieniä toimituksia pyritään yhdistämään mahdollisuuksien mukaan. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

5.1 Asiakaspalaute 

Pienimuotoisen asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoitus oli selvittää tyytyväisyyttä 

talotehtaan toimintaan ja puutavaran laatuun liittyvien asioiden suhteen. Asiakas-

palautteita saatiin 17 asiakkaalta. Tämä on vain 34 prosenttia lähetetyistä kyselyis-

tä ja hieman yli 10 prosenttia koko vuoden kotimaisista asiakkaista. Vastausten 

vähäisen määrän takia tutkimuksen tulokset ovat vain suuntaa antavia. 

Ensimmäisen kysymyksen tarkoitus oli selvittää syitä, miksi asiakkaat ovat valin-

neet precut-menetelmällä valmistetun talon. Lomakkeessa pyydettiin asiakkaita 

numeroimaan tärkeysjärjestyksessä kolme tärkeintä asiaa. Kuviossa 24 on kaavio 

niistä valintaan vaikuttavista asioista, joita asiakkaat pitivät tärkeinä. Tutkimuk-

sessa selvisi, että hinta ja omatoimisuuden suuri osuus olivat tärkeimmät syyt va-

lintaan. Klassikko-talojen ostajat pitivät tärkeinä asioina myös edustajan aktiivi-

suutta, toimitussisältöä ja muunneltavuutta. Herrala-talojen ostajat arvostivat hin-

nan ja omatoimisuuden lisäksi rakennustavan helppoutta. Asiakkaat muodostuvat 

rakentajista, jotka haluavat omalla työllään säästää rakennuskustannuksia. Vaikka 

suunnittelupalvelua ei pidetty kovin tärkeänä asiana valintaa tehtäessä, palautteis-

sa kiiteltiin edustajien osaamista ja suunnittelupalvelua. Laatu ei ollut kovin tärkeä 

syy valita precut-menetelmällä valmistettu talopaketti. 
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KUVIO 24. Asiat, jotka vaikuttivat precut-menetelmällä valmistetun talopaketin 

valintaan. 

 

Kysymyksissä 2-5 oli väittämiä, joista asiakas ympyröi mielipidettään vastaavan 

numeron. Viisi pistettä sai väittämä, jonka kanssa asiakas oli täysin samaa mieltä 

ja yhden pisteen väittämä, jonka kanssa asiakas oli täysin erimieltä. Pisteiden kes-

kiarvoista piirrettiin pylväsdiagrammit. 

Palautelomakkeen toisessa kysymyksessä kysyttiin asiakkaiden tyytyväisyyttä 

asiakaspapereihin. Vastauksista lasketut keskiarvot näkyvät kuvion 25 pylväsdia-

grammissa. Suurta eroa ei pienimmän ja suurimman välillä ole, mutta kuviosta 

nähdään pystytysohjeiden ja neuvonnan saaneen vähiten pisteitä. 
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KUVIO 25. Asiakkaiden tyytyväisyys asiakaspapereihin talokaupan eri vaiheissa 

 

Kysymyksessä kolme selvitettiin tyytyväisyyttä talotehtaan toimintaan. Kuviosta 

26 selviää, että toimituksen jälkihoito aiheutti eniten tyytymättömyyttä. Tarjous-

vaiheessa asiakkaat olivat tyytyväisiä. 
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KUVIO 26. Asiakkaiden tyytyväisyys talotoimituksen erivaiheissa 
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Neljännessä kysymyksessä selvitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä talotehtaan pal-

veluihin, tiedonkulkuun ja puutavaran laatuun. Kuviosta 27 nähdään, että eniten 

tyytymättömyyttä aiheutti tiedonkulku asiakkaan ja tehtaan välillä. 
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KUVIO 27. Asiakkaiden tyytyväisyys eri palveluihin, puutavaran laatuun ja tie-

donkulkuun 

 

Tyytyväisyyttä asennuspalveluun selvitettiin tarkemmin kysymyksellä viisi. Pa-

lautteen antaneista asiakkaista 10 on käyttänyt talotehtaan tarjoamaa asennuspal-

velua, ja vastauksissa on luonnollisesti vain näiden asiakkaiden mielipiteet. Kuvi-

ossa 28 näkyy, että asennuspalvelu on koettu asialliseksi, muttei niinkään asiak-

kaan huomioivaksi. 
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KUVIO 28. Asiakkaiden tyytyväisyys asennuspalveluun 

 

Asiakas voi valita neljästä asennusvaihtoehdosta. Kysymyksessä kuusi selvitettiin 

minkä asennusvaihtoehdon palautteen antanut asiakas oli valinnut. Kuviosta 29 

nähdään, että 41 prosenttia asiakkaista ostaa talopaketin ilman asennusta. Osa 

näistä asiakkaista ostaa asennuspalvelun muualta, ja osa rakentaa talonsa itse. 
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KUVIO 29. Kyselyyn vastanneiden asiakkaiden käyttämät asennuspalvelut 
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Kysymyksissä 7 käsiteltiin puutavaran laatua ja toimitettua määrää. Puutavaran 

laatua sekä haukuttiin että kehuttiin kommenteissa. Kuvion 30 diagrammiin on 

laskettu molempien asioiden saamat pisteet yhteen ja pylväistä nähdään asiakkai-

den eriävät mielipiteet laadun ja toimitetun määrän suhteen. 
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KUVIO 30. Asiakkaiden tyytyväisyys puutavaran laatuun ja toimitettuun määrään. 

 

Kysymyksessä 8 käsiteltiin puutavaran loogista järjestystä ja sitä, kuinka helposti 

tarvittavat puutavarat löytyivät. Kuviossa 31 on asiakkaiden tyytyväisyys kaikkiin 

puutavaran toimittamiseen liittyvissä asioissa. Kuvion perusteella asiakkaat olisi-

vat keskimäärin melko tyytyväisiä toimitettuun puutavaraan, vaikka mielipiteissä 

laadusta ja toimitetusta määrästä oli paljon eroja. 
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KUVIO 31. Asiakkaiden tyytyväisyys puutavaran laatuun, toimitettuun määrään ja 

loogiseen järjestykseen 

 

Kysymyksessä 9 selvitettiin, oliko toimitetut tavarat mahdollista purkaa annettujen 

ohjeiden mukaan, ja ainoastaan yksi 14:sta tähän kysymykseen vastanneesta oli 

sitä mieltä, että se ei ollut mahdollista. Kohdassa 10 kysyttiin puutavaran varas-

tointiaikaa tontilla, joka oli pienimmillään 0,5 kuukautta ja pisimmillään 10 kuu-

kautta. Keskimäärin puutavaraa varastoitiin tontilla 4,2 kuukautta. Kaikki asiak-

kaat eivät vastanneet tähän kysymykseen, ja osan vastaukset olivat arvioita. 

Kuvioon 32 on koottu yhteen asiakkaiden mielipiteet eri tilanteissa ja asioissa. 

Kuviossa ensimmäinen pylväs on keskiarvo toisen kysymyksen vastauksista, eli 

tyytyväisyys asiakaspapereihin yleisesti ja toinen pylväs on keskiarvo kolmannen 

kysymyksen vastauksista, eli tyytyväisyys talotoimituksen erivaiheissa. Taloteh-

taan palveluja laskettaessa on otettu huomioon kysymyksen 4 kohdat: a) taloedus-

tajan ammattitaito, b) talotehtaan suunnittelupalvelu ja d) asennuspalvelu. Kohta 

puutavara tarkoittaa kuviossa 31 olevia asioita yhteensä. Tiedonkulkuun tehtaan ja 

asiakkaan välillä oltiin kaikkein tyytymättömimpiä, vaikka sekin asia on saanut yli 

3 pistettä. 
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KUVIO 32. Yhteenveto asiakkaiden tyytyväisyydestä 

 

5.2 Asentajapalaute 

Asentajilta kysyttiin suunnilleen samoja asioita kuin asiakkailta ja samalla vasta-

usperiaatteella. Kolmestatoista asentajasta kahdeksan vastasi kyselyyn ja yksi sa-

noi pystyttäneensä niin vähän precut-menetelmällä valmistettuja taloja, ettei pysty 

vastaamaan. Vastauksien perusteella asentajat olivat melko tyytyväisiä talotehtaan 

toimintaan ja puutavaran laatuun, koska annettujen pisteiden keskiarvo ylitti kai-

killa asentajilla 3 pistettä ja tyytyväisimmät asentajat antoivat keskimäärin 4,5 

pistettä (kuvio 33). 
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KUVIO 33. Asentajien tyytyväisyys kysyttyihin asioihin 

 

Ensimmäisessä kohdassa kysyttiin suunnitelmien ja piirustusten selkeyttä. Toisen 

kohdan tarkoitus oli selvittää talotehtaan toimintaa valmistus- ja toimitusvaiheessa 

sekä toimituksen jälkihoitoa. Kolmannessa kohdassa kysyttiin mielipidettä tiedon-

kulkuun asentajan ja talotehtaan välillä. Kohdat neljä ja viisi käsittelivät puutava-

ran laatua, toimitettua määrää ja loogista järjestystä. Lisäksi kysyttiin puutavaran 

varastointiaikaa tontilla ja sitä, oliko toimitetut tavarat mahdollista purkaa annet-

tujen ohjeiden mukaan. 

Talotehtaan toiminta koettiin asialliseksi ja joustavaksi kaikissa kysytyissä toimi-

tusvaiheissa. Myös tiedonkulkuun oltiin tyytyväisiä, vaikka se on usein tyytymät-

tömyyttä aiheuttava asia. Puutavaran laatu sai keskimäärin 4,25 pistettä (kuvio 

34). Nämä tulokset kertovat puutavaran laadun olleen hyvän. Vastauksista päätel-

len puutavaraa on yleensä riittävästi, mutta vastauksissa oli maininta muiden tar-

peiden, kuten aluskatteen riittämättömyydestä. Asentajien mielestä puutavara ei 

ole ollut loogisessa järjestyksessä eikä helposti löydettävissä. Tämän kysymyksen 

vastausten keskiarvo (2,75) oli kaikkein pienin. Tutkimuksen mukaan suunnitel-

mien ja piirustusten selkeys ja ymmärrettävyys kaipaisi kehittämistä, vaikka ne 

lisäkommenttien mukaan koetaan selkeämmiksi kuin suurelementtien suunnitel-

mat ja piirustukset. 
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KUVIO 34. Asentajien tyytyväisyys talotehtaan toimintaan ja puutavaraan 

 

Palautteessa kysyttiin, oliko puutavara mahdollista purkaa annettujen ohjeiden 

mukaan. Yleensä asentajat eivät ole paikalla, kun tavarat puretaan tontille, vaan 

tavaroiden vastaanottaminen on asiakkaan vastuulla. Tämä kysymys olisi pitänyt 

asetella toisin, jotta olisi selvinnyt, onko asentajille ollut haittaa rakennustarvik-

keiden varastointipaikan etäisyydestä tai lisätyötä esimerkiksi tavaroiden etsimi-

sestä ja järjestämisestä lähemmäs rakennuspaikkaa. Asentajien arviot puutavaran 

säilytysajasta tontilla olivat yhden kuukauden ja vuoden välillä. Keskimääräinen 

arvio oli 3,4 kuukautta. 
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5.3 Tutkimukset työpaikalla 

5.3.1 Välivarastointiaika 

Välivarastointiajalla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sitä aikaa, jonka valmiiksi 

pakatut puutavarat odottavat talotehtaalla kuljetusta rakennustyömaalle. Välivaras-

tointiajan selvittäminen kertoo tuotannonohjauksesta sekä yhteen laskettuna tontil-

la varastoinnin kanssa ajan, jonka puutavaraniput ovat pakattuna ennen rakenta-

mista. Nämä asiat vaikuttavat puutavaran pilaantumiseen pakattuna ja osaltaan 

myös vaihto-omaisuuden arvoon. 

Pakkausluetteloiden ja viikkolistan avulla laskettuja välivarastointiaikoja sai las-

kettua ainoastaan puuvalmiin puutavaran osalta. Vuorokausissa laskettu aika on 

se, jonka koko toimitukseen menevä puutavaramäärä on pakattuna. Usein pakkaa-

jilta puuttui jotain puutavaradimensiota, ja osa valmiista paketeista odotti kauem-

min tehtaan pihalla kuljetusta työmaalle. Kuvioissa 35 olevassa pylväsdiagram-

missa näkyvät touko-elokuun välisen ajan keskiarvon mukaan lasketut välivaras-

tointiajat kuukausittain. Tutkimuksessa ovat mukana ainoastaan ne talotoimituk-

set, joista tarvittavat tiedot olivat saatavilla. Alkukesästä tavaroiden pakkaaminen 

tehdään aikaisemmassa vaiheessa kuin loppukesästä, tämän huomaa välivarastoin-

tiajan lyhenemisestä kesän mittaan. Kesän kiireisintä aikaa yritetään ennakoida 

pakkaamalla keväällä mahdollisuuksien mukaan valmiiksi tavaroita, tästä johtuvat 

hyvinkin pitkät välivarastointiajat toukokuussa. Loppukesän kiireisenä aikana 

pakkaaminen saattaa olla kiinni määrälaskennassa olevasta kiireestä ja pakkaajille 

tahtoo jäädä liian vähän aikaa, joskus vain päivä. 
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KUVIO 34. Välivarastointiaika touko- ja elokuun välisenä aikana 

 

Toukokuun talotoimituksista saatiin laskettua 81 prosenttia. Keskimäärin touko-

kuussa varastointiaika pakattuna oli 19 vuorokautta, mutta pelkästään toukokuun 

varastointiaikaa kuvaavasta pylväsdiagrammista (kuvio 36) selviää varastointiajan 

olleen jossain projekteissa 54 vuorokautta ja lyhimmillään 3 vuorokautta. 
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KUVIO 36. Toukokuun välivarastointiaika 
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Kesäkuun talotoimituksista saatiin laskettua 93 prosenttia. Välivarastointiaika oli 

suurempi kuin toukokuussa, 22 vuorokautta, ja tasaisemmin jakautunutta (kuvio 

37). Kesäkuussa pisimmät varastointiajat olivat 42 vuorokautta ja lyhyin oli 7 

vuorokautta. Näissä kesäkuun pitkissä varastointiajoissa näkyy kevään valmistau-

tuminen kiireiseen sesonkiaikaan. 
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KUVIO 37. Kesäkuun välivarastointiaika 

 

Heinäkuu oli hyvin kiireinen ja laskentaa varten saatiin kerättyä tiedot vain 78 

prosentista talotoimituksia. Heinäkuu on usein kiireisintä aikaa ja tässä vaiheessa 

kesää jo toimitetuista taloista tulee jonkin verran reklamaatioita ja lisätilauksia. 

Suunnittelun ja määrälaskennan kiireet näkyvät tässä heinäkuun pylväsdiagram-

missa (kuvio 38) jo muutamana hyvin lyhyenä varastointiaikana. Pidemmät pyl-

väät ovat tässä vaiheessa kesää usein seurausta talotoimituksen siirrosta. Jos jäte-

tään laskuista pois kolme pisintä pylvästä, on varastointiajan keskiarvo vain hie-

man yli 8 vuorokautta. Lyhyin aika oli heinäkuussa yksi päivä, joka käytännössä 

tarkoittaa sitä, että pakkaamiseen on jäänyt liian vähän aikaa. 
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KUVIO 38. Heinäkuun välivarastointiaika 

 

Elokuussa tiedot saatiin kerättyä 96 prosentista toimitettuja talopaketteja. Kuvios-

sa 39 on elokuun välivarastointiaika, jossa muita selkeästi pidempi aika johtui 

toimitusajan siirrosta sen jälkeen, kun tavarat olivat jo pakattuna. Elokuun väliva-

rastointiaika oli keskimäärin 10 vuorokautta ja ilman yhtä yli 66 vuorokauden 

varastointia hieman alle 8 vuorokautta. 
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KUVIO 39. Elokuun välivarastointiaika 
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5.3.2 Pakkaus- ja varastointi tavat 

Puutavaranippuja tehdään niputuspaikalla ja maalauspisteessä, joista trukinkuljet-

tajat kokoavat valmiit niput kentälle odottamaan kuljetusta. Välivarastointiajan 

lisäksi talotehtaalla seurattiin varastossa olevien puutavaranippujen väli- ja alus-

puiden asettelua sekä pakkaustapoja. Asiakas- ja asentajapalautteissa ei ollut kuin 

yksi maininta puutavaran vääntymisestä, joten välipuiden asettelulla ei ole suurta 

merkitystä puutavaran suoruudelle. Elokuun aikana aluspuut tarkastettiin 64 ni-

pusta, ja niistä kuusi oli sellaisia, joissa molemmat tai toinen pää makasi maassa. 

Kuvioissa 40 ja 41 näkyy esimerkki tällaisesta puutavaranipusta. Tilanteissa, jossa 

puutavarat odottavat vain lyhyen aikaa talotehtaan pihalla, ei ole merkitystä, vaik-

ka puutavaranipun päät kauniilla ilmalla makaisivatkin maassa. Jos nippuja joudu-

taan varastoimaan pidempään ja sade pääsee kastelemaan puutavaran tai kerää-

mään lammikon puutavaranipun alle, laatu kärsi varmasti. Lisäksi tehtaalla käyvät 

vierailijat saattavat saada huonon käsityksen talotehtaan toiminnasta, kun huoli-

mattomasti varastoituja puutavaranippuja on tehtaan pihamaalla. 

 

  

KUVIOT 40 ja 41. Pihalle varastoitu valmis puutavaranippu 

 

Kesä 2007, jolloin tutkimus tehtiin, oli hyvin sateinen ja lämmin. Se asetti puuta-

varan varastoinnille omat haasteensa niin talotehtaalla kuin työmaallakin. Kuvi-

oissa 42 ja 43 on puutavaranipun pää pakattu muoviin ja käännetty reunan alle. 
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Muovi on muodostanut umpinaisen pussin, josta vesi ei ole päässyt haihtumaan. 

Kuvat on otettu yli 60 vuorokauden päästä pakkaamisesta. 

 

  

KUVIOT 42 ja 43. Muoviin pakattu puutavaranippu 

 

Kuviossa 44 on muovin alta otettu kuva, ja kuviossa 45 on saman puutavaranipun 

toinen pää, joka on pakattu hengittävään erikoispahviin. Puutavara on selkeästi 

kieroutunut, mutta tummia päitä ei ole havaittavissa. Näistä kuvista nähdään pak-

kauksen, ja vanteen merkitys puutavaran säilymiselle virheettömänä varastoinnin 

ajan. Vasemmanpuoleisessa kuvassa nippu on sidottu vanteella läheltä nipun päätä 

ja oikeanpuoleisessa kuvassa nippua sitova vanne on kauempana nipun päästä. 

 

  

KUVIOT 44 ja 45. Muoviin ja pahviin pakatut puutavaranipun päät 
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5.4 Johtopäätökset tutkimuksista 

5.4.1 Asiakaspaperit, suunnitelmat ja piirustukset 

Tutkimustuloksien analysoinnissa on hyvä muistaa, että asentajilla ja asiakkailla 

on erilaiset näkökulmat asioihin sekä se, että asentajien mielipide muodostuu use-

asta talotoimituksesta. 

Sivulla 33 kuviossa 32 olevassa diagrammissa on koottu yhteen asiakkaiden mie-

lipiteet eri aiheista. Kuviosta nähdään, että asiakaspapereihin ollaan tyytyväisiä. 

Pystytysohjeet ja neuvonta saivat tutkimuksessa vähiten pisteitä. Myös lisäkom-

menttien mukaan pystytysohjeisiin kaivattaisiin selkeyttä, mutta neuvontaa kehut-

tiin. Tavallinen omakotirakentaja ei välttämättä osaa lukea detaljikuvia yhtä hyvin 

kuin rakentamisen ammattilainen, joten suunnitteilla oleva uusi pystytysvideo 

tulee tarpeeseen. Myös asentajien antamien pisteiden perusteella suunnitelmiin ja 

piirustuksiin pitäisi kiinnittää huomiota. 

5.4.2 Talotehtaan toiminta 

Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat tarjous- ja toimitusvaiheessa, mutta toimituksen 

jälkihoito aiheutti tyytymättömyyttä. Kommenteista kävi ilmi, että jälkitoimituk-

sissa ja puutteiden korjaamisessa pitäisi ottaa enemmän huomioon asiakkaan toi-

vomukset toimitusajankohdasta. Asentajien palautteen perusteella asentajat olivat 

tyytyväisiä talotehtaan toimintaan valmistus- toimitus ja jälkihoitovaiheessa. Työ-

paikalla tehtävien haastattelujen yhteydessä ilmeni, että toimituksen jälkihoitoon 

kaivattaisi enemmän joustavuutta. Haastatteluissa selvisi myös asentajien tyyty-

mättömyys lähettämön toimintaan reklamaatioiden hoidossa. Asennustyömaalla 

saattaa kaikki työt seisahtaa materiaalipulan takia, ja lisää tarviketta saadaan jär-

jestettyä työmaalle liian hitaasti. Asentajan työskentely on työvaihe, jota asiakas 

pääsee näkemään läheltä. Talotehtaan toiminta on oltava joustavaa ja asennusvai-

heen huomioivaa, jotta asiakkaalle jää hyvä kuva tehtaan toiminnasta ja asennus-

palvelusta. Asiakastyytyväisyyskyselyssä selvisi, että tiedonkulkua asiakkaan ja 
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talotehtaan välillä tulisi kehittää, mutta asentajat kokevat tiedon kulkevan riittävän 

hyvin. 

5.4.3 Talotehtaan palvelut 

Asiakkaat olivat tyytyväisiä taloedustajan ammattitaitoon, joka näkyi myös tyyty-

väisyytenä tarjousvaiheessa ja tilauksen yhteydessä. Myyjiä kehuttiin lisäkommen-

teissa asiallisiksi ja ammattitaitoisiksi. Asennuspalveluun oltiin tyytyväisiä saatu-

jen pisteiden perusteella ja se koettiin asialliseksi ja ripeäksi. Asennuspalvelua 

tulisi kehittää enemmän asiakkaan huomioivaksi. Asentajien kommenteista oli 

ymmärrettävissä kiire, joka yhdessä jälkitoimituksien ja puutteiden korjaamisen 

hitauden kanssa aiheuttaa aikataulujen sovittamisessa hankaluutta. Asiakas näkee 

vain oman työmaansa ja asentaja sovittaa useamman työmaan aikatauluja, jolloin 

asiakas saattaa tuntea jääneensä huomioimatta. Asennuspalvelu sai paremmat pis-

teet kuin suunnittelupalvelu, mutta asiakkaat olivat tyytyväisempiä suunnitteluvai-

heessa kuin asennusvaiheessa. Suunnittelupalvelun saamat pisteet olivat melko 

hyvät ja suunnittelua sekä kehuttiin että haukuttiin vastauslomakkeissa. 

5.4.4 Puutavara 

Asentajat olivat tyytyväisiä puutavaran laatuun, mutta asiakkaiden mielipiteissä oli 

paljon eroja. Asiakaspalautteen kommenteissa oli maininta, että puutavara oli ala-

arvoista, vaikka puutavaran laatu sai osalta asiakkaista täydet pisteet. Eroavista 

mielipiteistä huolimatta oli asiakkaiden antamien pisteiden keskiarvo 3,9. 

Puutavaraa on toimitettu asentajien mielestä riittävästi ja asiakkaiden mielipiteissä 

oli eroja tässäkin asiassa. Asentajien palautteessa oli mainintaa muiden tavaroiden 

riittämättömyydestä ja laskentatavasta. Puutavaran looginen järjestys oli asiakkai-

den mielestä hyvä, mutta asentajat olivat tähän asiaan tyytymättömiä. 

Asentajien toivomusta, pakata erikseen asentajien ja asiakkaiden tarvitsemat mate-

riaalit, on toivottu pitkään. Tämä nopeuttaa asentajien työtä sekä auttaa pitämään 
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asiakkaan materiaalit pidempään vanteella sidottuna ja hyvin peiteltynä. Asiaan on 

tullut muutos syksyn aikana, mutta uudistuksen vaikutus ei vielä näy tutkimustu-

loksissa. Tutkimuksen aikana on puutavaranipuissa ollut sekaisin sekä asiakkaan, 

että asentajan puutavarat. Asentajat ovat joutuneet avaamaan niput etsiessään tar-

vitsemiaan puutavaroita. Tyytymättömyyttä on saattanut aiheuttaa myös puutava-

ran järjestys nipussa, mutta uudistuksen myötä myös nippujen järjestäminen hel-

pottuu. Nämä ovat todennäköisesti syitä asentajien tyytymättömyyteen puutavaran 

loogisesta järjestyksestä. 

Sivulla 41 kuvioissa 44 ja 45 näkyy pakkausmateriaalin ja vanteen merkitys puu-

tavaran säilymiselle virheettömänä. Asentajat avaavat puutavaraniput melko pian 

toimituksen jälkeen, kun taas asiakkaan tarvitsemat puutavarat saattavat odottaa 

tontilla useita kuukausia avatuissa nipuissa. Tämä saattaa olla yksi syy siihen, että 

tehtaalta toimitetun puutavaran laatu ei ole asiakaskyselyn perusteella ollut tasais-

ta, mutta asentajien vastauksien perusteella laatu oli hyvä. Lisäksi asiakkaiden 

odotukset puutavaran laadun suhteen saattavat erota toisistaan hyvinkin paljon. 

Syksyllä aloitettu uudistus pakata asentajien ja asiakkaiden tavarat eri nippuihin 

auttaa asentajia löytämään tarvittavat tavarat nopeammin, helpottaa puutavaran 

järjestämistä nippuihin, säilyttää asiakkaan puutavarat pidempään sidotuissa ni-

puissa ja antaa mahdollisuuden laskea toimitettavaan puutavaramäärään erilaisen 

hukkaprosentin asiakkaalle ja asentajalle. 

5.4.5 Puutavaranippujen varastointi ja käsittely 

Sekä asiakkaiden että asentajien palautteen mukaan puutavaran varastointiaika 

tontilla vaihtelee huomattavasti. Asiakkaiden arvioiden mukaan puutavaranippuja 

varastoidaan rakennustyömaalla keskimäärin noin 4,3 kuukautta ja asentajien ar-

vioiden mukaan noin 3,4 kuukautta. Talotehtaalla niput odottavat kuljetusta alku-

kesästä keskimäärin 21 vuorokautta ja loppukesästä 11 vuorokautta. Karkeasti 

arvioituna puutavaranippuja varastoidaan yhteensä noin 4,5 kuukautta. Mutta jos 

lasketaan yhteen tutkimuksen mukaan pisin välivarastointiaika ja pisin tontilla 
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varastointiaika, puutavaranippua saatetaan varastoida 14 kuukautta. Lyhyimmil-

lään aika on vain kuukauden. Sivulla 41 kuvioissa 42 ja 43 on valokuvia yli 3 

kuukautta tehtaalla varastoidusta nipusta, jossa on selvästi havaittavissa puutava-

ran tummumista ja kieroutumista. Näiden tuloksien perusteella on ymmärrettävää, 

jos asiakkaiden antamat pisteet puutavaran laadusta poikkeavat toisistaan. Lisäksi 

puutavaran säilymiseen varastointiaikana vaikuttaa nippujen käsittely talotehtaal-

la, joka vaikutti huolimattomalta. Huomiota pitäisi kiinnittää puutavaranippujen 

aluspuiden riittävyyteen sekä siihen, ettei nippuja pinottaisi pihalle kerääntyvien 

vesilammikoiden päälle. Pakkausmateriaaleista erikoispahvi oli parempi kuin 

muovi. Jos muovi laitetaan puutavaranipun päähän tarkastamisen helpottamiseksi, 

on se laitettava ilmavammin. Pakkaamisen aloittaminen mahdollisimman myöhäi-

sessä vaiheessa vähentäisi tehtaalla varastointiaikaa sekä samalla pienentäisi vaih-

to-omaisuuden arvoa. Tutkimuksissa näkyi muutama hyvin pitkä välivarastointi-

aika, joka johtui talotoimituksen siirtymisestä. Pakkaamisen aloittaminen myö-

hemmin estäisi osan näistä turhan pitkistä varastointiajoista, kun tieto talotoimi-

tuksen siirrosta tulee ennen kuin tavaroita on ehditty pakata. 

6 KEHITYSIDEAT 

6.1 Myynti 

Haastattelussa selvisi, että myyntiä pystyisi lisäämään, jos kesällä saisi toimitettua 

enemmän taloja. Kun kehitysideoita lähdetään miettimään siltä pohjalta, että 

myynti lisääntyy, pitää miettiä mitkä asiat vaikuttavat asiakkaiden valintoihin ja 

mitkä tilanteet tuotannossa muodostavat pullonkauloja sekä miten säästetään kus-

tannuksissa. Näin tulee käytyä läpi kaikki logistiikan päätavoitteet. 

Asiakaspalautekyselyssä erityisesti myyjät saivat hyvää palautetta asiallisesta ta-

vasta kaupata talopakettia. Klassikkotalojen ostajille yksi tärkeimmistä asioista, 

joka vaikutti talopaketin valintaan, oli edustajan aktiivisuus. Laatu ei juuri vaikut-

tanut asiakkaiden valintaan, joten puutavaran laadun parantamiseen ei kannata 

käyttää liikaa voimavaroja. Asiakaspalautteessa ilmeni, että puutavaran laatu oli 
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hyvä, vaikka se olikin epätasaista. Hinta oli tärkeimpiä syitä precut-menetelmällä 

valmistetun talopaketin valintaan ja puun hinnan noustessa on tärkeä kiinnittää 

huomiota kustannustehokkuuteen ja pyrkiä säästämään myös raaka-ainekuluissa. 

Precut-menetelmällä valmistetussa talossa säiden vaikutus on suurempi kuin suu-

relementtitaloissa, joten kausiluonteisuus on ongelma, johon ei pysty vaikutta-

maan. Talokaupat tehdään tuotannonohjaajan ylläpitämän kuormituslistan mu-

kaan, joka kesällä myydään täyteen. Nykyään kuormituslistan mukaan toimitetaan 

noin kahdeksan taloa viikossa, eikä kuormituslistaa tehdessä lasketa muuta kuin 

talopakettien kappalemäärä. Talopaketteja on kuitenkin paljon erilaisia, ja toiset 

ovat työläämpiä kuin toiset. Jos kuormituslistan tekovaiheessa otettaisi huomioon 

esimerkiksi talojen koko ja määränpää, saisi kuormituslistan tehtyä tarkemmin. 

Tämän saisi ehkä toteutettua, jos viikossa myytävien talojen määrä laskettaisiin 

pinta-alana tai tilavuutena ja määriteltäisiin, montako neliö- tai kuutiometriä taloja 

voi viikossa toimittaa. Näin kesän toimituskapasiteetti saataisiin laskettua tar-

kemmin ja sesonkiaikana myytyä enemmän taloja. Kuormituslistan yksikön muut-

taminen helpottaisi myös tuotannonohjaajan työtä sekä lähettämötyöskentelyä. 

6.2 Suunnittelu 

Precut-menetelmällä valmistetun talopaketin toimituksessa menee aikaa enemmän 

suunnitteluun kuin itse valmistamiseen. Siksi toimitusajankohtaa määriteltäessä 

pitää varata riittävästi aikaa suunnitteluun. Kaikki työvaiheet eivät ole riippuvaisia 

toimitusajankohdasta, vaan niitä pystytään tekemään läpi vuoden, ja osa voidaan 

tehdä vasta toimitusajan lähestyessä. Arkkitehti- ja rakennesuunnitteluun menee 

aikaa kaupanvahvistumisen jälkeen noin 10 viikkoa. Talokauppojen vahvistumi-

nen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdollistaisi suunnittelun ja määrälas-

kennan aloittamisen aikaisemmin, joka auttaisi kesän sesonkiajan ruuhkasta sel-

viämisessä. Koska tuotannonohjausjärjestelmän tuottama materiaalilista ei näytä 

varmasti sitä, mikä tavara menee asentajalle ja mikä asiakkaalle, syksyllä aloitettu 

uudistus puutavaran pakkaamisesta työllistää määrälaskijoita hieman enemmän 

kuin aikaisemmin. 
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6.3 Materiaalin virtojen ohjaus ja toteutus 

Varastointi aiheuttaa kuluja, jotka eivät lisää tuotteen arvoa, eikä varastoon sijoi-

tettua pääomaa saa tuottamaan samoin kuin itse tuotteen ja tuotannon kehittämi-

seen sijoitettua pääomaa. Varaston selkeys ja hallittavuus vaikuttavat kuitenkin 

muihin toimintoihin ja tätä kautta kustannuksiin. Nykyisellään varasto on ahdas, 

katokset ovat huonot ja hallinta vaikeaa. Varaston ahtaus helpottuisi varastotilojen 

uudelleenjärjestelyllä ja rakentamalla uusia puutavarakatoksia. Pelkkä uusien ka-

toksien rakentaminen ei helpota varaston käsittelyä. Trukin kuljettajien muisti ei 

välttämättä riitä hallitsemaan, mistä tarvittava puutavara löytyy, jos sitä on, eikä 

hallitsemaan sitä, että aikaisemmin tulleet puutavarat käytettäisiin ensin. 

Varastoitavan puutavaran määrän pienentäminen vaatii koko varastointipolitiikan 

uudelleen ajattelemista ja toiminnanohjausjärjestelmän pitkäaikaista ja johdonmu-

kaista kehittämistä. Jos puutavara saapuu talotehtaalle vasta vähän ennen kuin sitä 

tarvitaan, varastokatoksien ahtaus helpottuu ja varastoon sitoutuu vähemmän pää-

omaa. Pienempi varasto on myös helpompi hallita. Toimitusvarmuus kärsii, jollei 

puutavaran ostoa suunnitella samanaikaisesti. Puutavaran ostoajankohtaan vaikut-

taa myös hinta ja saatavuus, joihin ei talotehtaalla juurikaan voi vaikuttaa. Vaikka 

puutavaran hinta tarkistetaan ja sopimukset tehdään puolen vuoden välein, voisi 

toimitusajankohdan yrittää sopia useammin, jolloin varastointitarve talotehtaalla 

pienenisi ja varaston hallinta olisi helpompaa. 

Toiminnanohjausjärjestelmästä saa systemaattisen tavan ennustaa puutavaran me-

nekkiä. Toiminnanohjausjärjestelmä arvioi tarvittavat materiaali määrät ja tekee 

varaukset varastosta. Jotta järjestelmä pystyisi näyttämään suoraan tarvittavan 

puutavaramäärän tiettynä aikana, pitäisi sen pystyä laskemaan yhteen kaikkiin 

projekteihin tarvittavat määrät sekä ottamaan huomioon varastossa olevat puuta-

varamäärät. Toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja sen laskemat 

projekteihin varatut materiaalimäärät ja varastossa olevat materiaalimäärät tarken-

tuvat kehitystyön tuloksena. Varastossa oleva materiaalinmäärä vähenee projekti-

en valmistumisen myötä, ja myös varastosaldon seurantaa kehitetään ja tarkenne-

taan. Tämä helpottaa puutavaran ostoa, kun määrää ei tarvitse laskea erikseen. 
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Toiminnanohjausjärjestelmän materiaalin laskenta ja varastosaldojen seuranta 

pitää toimia luotettavasti ennen kuin varastointimääriä voidaan vähentää. 

Tulevaisuudessa kun tuotanto lisääntyy ja järjestelmä saadaan toimimaan moitteet-

tomasti, on mahdollista jatkaa kehitystyötä merkkaamalla kaikki niput viivakoo-

dein tai Rfid-tunnistein. Saapuvaan puutavaraan liimataan viivakooditarrat, joista 

näkee nipun numeron, puutavara määrän, dimensiot ja saapumispäivämäärän. Kun 

nippu avataan, puutavaranippu poistuu varastosta. Näin varastosaldot pitäisivät 

paremmin paikkansa ja inventaarioiden määrää voisi vähentää. Järjestelmän käyt-

töönotto vaatisi kaikkien jo varastossa olevien nippujen laputtamista ja viivakoo-

dinlukulaitteiden hankkimista tuotantoon sekä trukkikuskeille. Myöhemmin voisi 

ajatella varaston ulkoistamista siten, että puutavaran toimittaja huolehtii varaston 

täydentämisestä. Jos puutavaranippu siirtyy talotehtaan omistukseen vasta käyt-

töönottotilanteessa, vaihto-omaisuuden arvo laskisi ja varastointitilojen lisäraken-

nustarve laskisi huomattavasti. Uudistukset vaativat kuitenkin lisätutkimuksia ja 

investointeja toiminnanohjausjärjestelmään sekä puutavaran toimittajalla, että 

talotehtaalla. 

Jos varastointimääriä voidaan vähentää, vanhojen varastokatosten kunnostaminen 

saattaisi riittää poistamaan varaston ahtauden. Tilavillakin varastoilla on tapana 

täyttyä liikaa ajan myötä. Jos vanhoja katoksia kunnostetaan, on niiden kunto tar-

kistettava ja laskettava, kuinka paljon kunnostus maksaisi. Lumen sataminen si-

sään katokseen saadaan estettyä, jos katoksiin saa rakennettua keskelle seinän tai 

laitettua pressun, siten ettei tuuli pääse puhaltamaan yläpuolelta läpi. Se edellyttää 

katoksien kestämän tuulikuorman tarkistamista. 

Valmistuneet puutavaraniput varastoidaan tehtaan pihamaalle ja kerätään yhteen 

paikkaan ennen toimitusta. Nippujen käsittely tehdasalueella näyttää huolimatto-

malta, joka saattaa johtua kiireestä ja huonoista ohjeista. Trukkien kuljettajat työs-

kentelevät kesällä kahdessa vuorossa, ja heidän työskentelytapansa ovat erilaisia. 

Varastojen ja piha-alueen järjestäminen ja hyvät ohjeet auttaisivat kuljettajia toi-

mimaan johdonmukaisesti, jolloin turha tavaran siirtely jäisi pois. 
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6.4 Tuotanto 

Tuotannolla tarkoitetaan tässä puutavaran maalaamista sekä puutavaran pakkaa-

mista, koska työ ei käsittele precut-linjaa eikä irtotavaran toimittamista. Irtotava-

ran pakkaamisen saa järjestettyä kahteen vuoroon tuotannon lisääntyessä, mutta 

tällöin tulee vastaan varastointitilan puute. Puutavarat kannattaa pakata vasta viik-

koa ennen toimitusta, jotta välivarastointiaika jäisi mahdollisimman pieneksi. On 

selvää, että mitä vähemmän aikaa tavara seisoo välivarastossa, sitä vähemmän 

materiaaliin sitoutuu vaihto-omaisuutta ja sitä vähemmän tarvitaan varastointiti-

laa. Liian lyhyt aika tavaroiden pakkaamisen ja kuljettamisen välillä vaarantaa 

kuitenkin toimitusvarmuuden. Pakatut puutavarat voi varastoida ulkona, jos varas-

tointiaika on lyhyt. Jos puutavarat pakataan paljon ennen toimittamista tai toimi-

tuksia siirretään eteenpäin, pitäisi katoksessa olla tilaa valmiille puutavaranipuille. 

Asiakkaiden antaman palautteen mukaan puutavaran laatu ei ollut kovin tasaista, 

joten kiinnittämällä siihen huomiota voidaan periaatteessa pakata huonompilaa-

tuista puutavaraa kuin tällä hetkellä. Jos samalla saadaan lyhennettyä välivaras-

tointiaikaa ja parannettua varastointi- ja pakkausmenetelmiä, saadaan puutavara 

säilymään pidempään hyvänä. Tasaisempaan laatuun vaikuttaa tulevaisuudessa 

myös se että puutavarat pakataan erikseen asentajille ja asiakkaille, jolloin asiak-

kaan niput säilyvät pidempään vanteissa. 

Puutavaran niputtajien työtä tulee helpottamaan suunnitteilla olevat muutokset 

palkkipaikalla. Niputuspaikalla puutavara kerätään kiskoilla kulkevaan kärryyn ja 

valmiit niput pakataan kärryssä, jonka jälkeen ne nostetaan trukilla varastoon. 

Usein trukit ovat varattuja ja kärryn tyhjentämistä joudutaan odottamaan ennen 

seuraavan nipun aloittamista. Jos niputtajilla olisi kaksi kärryä käytössään, voisi 

toisen jättää rauhassa odottamaan trukkia, kun toiseen voisi jo aloittaa seuraavan 

nipun keräämistä. Jos pakkaaminen aloitetaan mahdollisimman myöhäisessä vai-

heessa, pitäisi tietää ajoissa mitä tavaraa puuttuu varastosta eikä vasta siinä vai-

heessa, kun tavaroita pakataan. Pakkaajien tulisi kertoa ajoissa, kun jokin tavara 

loppuu tai on vähissä. Tämä käytäntö toimii vakituisten työntekijöiden kesken. 

Jonkinlaista kahden laatikon järjestelmää maalatun puutavaran osalta pitäisi  
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kehittää ja opettaa puutavaran pakkaajille, myös kesätyöntekijöille. Samaa asiaa 

voisi kehittää myös puuvalmiin puutavaran osalta tarkemmaksi. Tämän asian puit-

teissa pitäisi kiinnittää huomiota tiedonkulkuun tehtaan sisällä. 

Puutavaran laatu oli asiakaspalautteen mukaan jonkin verran epätasaista, mikä 

saattaa johtua varastointiajasta. Koska asentajien antaman palautteen mukaan puu-

tavaran laatuun oltiin suhteellisen tyytyväisiä ja laatu oli melko tasaista, saattaa 

myös asiakkaiden odotuksilla puutavaran laadun suhteen olla suuriakin eroja. Yksi 

syy voivat olla työntekijöiden erilaiset käsitykset toimitettavan puutavaran laadus-

ta. Pieni kertaus tehtaanjohdon määrittelemästä puutavaran laadusta, jota asiak-

kaille toimitetaan, olisi ehkä paikallaan. Asian toteutuksessa tulisi ottaa huomioon 

pakkaajien työkokemus ja selittää perusteellisesti syyt, miksi asiaa kerrataan ko-

keneelle puutavaranpakkaajalle. Puutavaranipuista otetuissa kuvissa kävi ilmi että 

muovi on huono pakkausmateriaali. Muovin tilalle ei voi laittaa pahvia, koska 

niput pitää pystyä tarkistamaan ja kuvaamaan ennen lähettämistä työmaalle. Ai-

heellista olisi ehkä tarkistaa, voiko muovin jättää pois, jolloin toinen pää jää ko-

konaan suojaamatta. 

Maalauspisteen ohjaaminen tapahtuu nykyään osittain itseohjautuvasti ja lisäksi 

työmääräyksiä maalarit saavat kahdelta eri työnjohtajalta. Juuri itseohjautuvan 

toiminnan takia kahden laatikon järjestelmää tulisi opettaa tarkemmin myös kesä-

työntekijöille. Maalauslinjoja on kaksi, jotka toimivat tarvittaessa kahdessa vuo-

rossa, ja välillä on toiminnassa vain toinen linja. Maalauslinjat sijaitsevat vierek-

käin, ja takimmaisen linjan nipun vaihto uuden työn alkaessa on riippuvainen 

etummaisesta linjasta. Tämä aiheuttaa turhaa odotusaikaa silloin, kun molemmat 

linjat ovat käytössä. Jos tuotantoa lisätään, kuormittaa se myös maalauspistettä 

lisää. Toiminta pitäisi silloin saada häiriöttömämmäksi, ja kummatkin koneet 

käyttöön tehokkaasti. Maalauslinjojen uudelleen järjestäminen, siten, että ne ovat 

riippumattomia toisistaan, vähentäisi turhia odotusaikoja. Jos kummatkin koneet 

toimivat kahdessa vuorossa, on kapasiteettia riittävästi, vaikka tuotantoa lisättäi-

siin. Yhdellä koneella työskentelee kaksi työntekijää, vastaanottaja ja syöttäjä. 

Työskentely maalauslinjalla on yksitoikkoista, joka vaikuttaa työntekijöiden viih-

tyvyyteen työpisteessä. Sesonkiaikana työvoimapula vaikeuttaa maalauksen  



 52 
 

yhtäjaksoista toimintaa. Toisaalta työn yksinkertaisuuden takia työpisteen tehtävät 

oppii nopeasti. 

Yhden maalauksessa työskentelevän on pidettävä huoli siitä, että varastossa on 

riittävästi maalattua puutavaraa niputtajien tarpeisiin ja suunniteltava, mitä maala-

taan missäkin vaiheessa. Pitää sovittaa varaston- suurelementtilinjan- ja precut-

talotoimituksien maalatun puutavaran tarpeet ja miettiä maalauskoneiden tehokas 

käyttö. Pienimmällä työllä päästään, jos maalataan samanlaista ja samanväristä 

puutavaraa moneen projektiin peräkkäin. Sesonkiaikana, kun taloja menee paljon, 

tulee myös runsaammin reklamaatioita, joiden maalaaminen kuormittaa maalaus-

pistettä ennalta arvaamattomasti. 

6.5 Talotoimituksen jälkihoito 

Talotehtaan normaaliin jälkihoitokäytäntöön kuuluu, että kaikille asiakkaille lähe-

tetään talotehtaalta asiakastyytyväisyyskysely ja asentajalle palautelomake kaikista 

kohteista. Tämän tutkimuksen palautteesta selvisi, että jälkihoidossa olisi paran-

tamisen varaa. Jälkihoidolla ymmärrettiin todennäköisesti pelkästään reklamaati-

oiden ja puutteiden hoitoa. On selvää, että osa puutteista korjataan kiireessä, jol-

loin virheiden riski on yleensä suurempi. Reklamaatioiden ja lisätilausten huonos-

ta hoitamisesta syytetään helposti pelkästään lähettämön hitautta, vaikka on selvä, 

ettei tavara liiku jollei tietokaan liiku. Lähettämössä työskentely on ajoittain hyvin 

hektistä ja kiireistä, eikä mitään tavaraa saa lähettää ennen kuin toiminnanohjaus-

järjestelmään on tehty lähete, josta näkee tarvittavat tiedot. Puutteiden hoitamises-

sa pitäisi noudattaa huolellisuutta alusta asti ja kirjata tarkasti ylös, mitä tarvitaan 

ja milloin. Asentajat olivat tyytyväisiä jälkihoitoon, ja jos asentajat käsittivät jäl-

kihoidolla myös reklamaatioiden ja puutteiden hoidon, hoidetaan nämä asiat asen-

tajille nopeammin kuin asiakkaille. Asiakkaiden ilmoittamat puutteet tutkitaan 

tarkemmin, johon kuluu hieman enemmän aikaa. Kun taas asentajille toimitetaan 

ripeästi tarvittavat tarvikkeet ja luotetaan ammattitaitoisen asentajan ilmoitukseen 

puutteista. Ehkä palveluhenkisemmän asenteen kouluttamista olisi hyvä harkita 

kaikille, jotka ovat tekemisissä reklamaatioiden kanssa. 
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Vastauksissa oli mainintaa siitä, että talopaketin voisi toimittaa pienemmissä eris-

sä. On luonnollista, että asiakkaat haluavat tavarat oikeaan aikaan, vähän ennen 

kuin niitä tarvitaan. Varsinkin sateisena kesänä on vaikea saada suojattua tavaroita 

rakennustyömaalla riittävän hyvin. Asia on helpompi järjestää sellaisten tarvikkei-

den yhteydessä, jotka tulevat muutenkin eri tehtaalta, kuten ikkunat ja kattotuolit. 

Tapauksissa, joissa kaikki tavarat eivät mahdu samaan kuormaan tai talopaketti 

toimitetaan useammassa erässä asiakkaan toivomuksesta, sovitaan jälkitoimituk-

sen ajankohta asiakkaan kanssa. Jokainen erikseen toimitettava lähetys aiheuttaa 

kuluja toimituksen koosta riippumatta, joten ei ole taloudellista kuljettaa talopa-

ketteja monessa erässä, jos ne mahtuvat kerralla autoon. 
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7 YHTEENVETO 

Tämän insinöörityön tarkoituksena oli etsiä mahdollisia kehitysideoita Koskisen 

Oy:n taloteollisuudelle talopaketteihin liittyvän puutavaratoimituksen yhteydessä. 

Työ rajattiin koskemaan vain precut-menetelmällä valmistettuja talotoimituksia. 

Aluksi kerrottiin yleisesti Koskisen Oy:stä ja sen taloteollisuudesta sekä yleisesti 

puutaloteollisuudesta Suomessa. Toisessa osassa esiteltiin työn tavoitteet ja tutki-

mussuunnitelmat. Kolmannessa osassa käsiteltiin yleisesti logistiikkaa ja sen pää-

tavoitteita. Puutavaran logistiseen prosessiin talotehtaalla, josta kerrotaan myös 

kolmannessa osassa, tutustuttiin haastattelemalla työntekijöitä eri työvaiheissa. 

Asiakkaiden ja asentajien mielipiteitä tiedusteltiin kirjallisella asiakas- ja asentaja-

tyytyväisyyskyselyllä. Lisäksi talotehtaalla tutkittiin työskentely- ja pakkaustapoja. 

Aihe oli laaja ja vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, jossa kaikkiin yksityiskoh-

tiin ei pystynyt paneutumaan riittävästi. Asiakas- ja asentajapalautteisiin vastauk-

sia saatiin suhteellisen vähän, mutta työntekijöiden haastattelussa ilmeni samoja 

tyytymättömyyden aiheita kuin kirjallisissa palautteissa. Tehtaalla tehdyt tutki-

mukset varastointitavoista tukivat myös työntekijöiden haastatteluissa selvinneitä 

asioita. 

Pientaloteollisuuden kausiluonteisuus on myyntiä rajoittava tekijä, johon ei paljoa 

pysty vaikuttamaan, mutta jos kuormituslistan yksikkö huomiosi talojen koon, 

pystyisi kesällä ehkä myymään enemmän. Suunnittelun työmäärän tasaamiseksi 

koko vuodelle on kiinnitettävä huomiota siihen, että kaupat vahvistuvat mahdolli-

simman aikaisessa vaiheessa. Varastotilojen ahtauteen auttaisi, jos saapuvan ja 

lähtevän tavaran välille löytyisi sopiva rytmi. Silloin myös vaihto-omaisuuden 

arvo laskisi sekä varaston hallittavuus helpottuisi. Jos välivarastointiaikaa lyhen-

netään, puutavaran laatu säilyy tasaisempana toimitusvaiheessa ja puutavaranippu-

jen siirtely vähenee. Välivarastointiajan lyhentäminen edellyttää niputtajien ja 

maalareiden työn helpottamista ja kehittämistä joustavammaksi, muuten niputus ja 

maalaus ruuhkaantuvat sesonkiaikana. 
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Työn haastavuus tarjosi mahdollisuuden harjoitella kaikkia niitä asioita, joita tule-

vassa työelämässä tarvitaan. Koska logistiikka liittyy kaikkiin vaiheisiin ja kaik-

kiin asioihin yrityksessä on siihen perehtyminen hyödyllistä yritystoiminnan ko-

konaisuuden hahmottamiseksi. Kaikissa yrityksissä on omanlaisensa logistinen 

prosessi ja yhteen sellaiseen tutustuminen auttaa ymmärtämään muitakin prosesse-

ja. Mutta jokainen yritys toimii omalla tavallaan ja prosessit ovat hyvin erilaisia. 
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LIITE 1  1(3) 

ASIAKASPALAUTEKYSELY 

 

 

1. Mitkä seikat vaikuttivat päätökseenne valita precut-runkojärjestelmällä valmistettu 

talo? Numeroikaa seuraavista 3 teille tärkeintä syytä. (1 = tärkein. jne.) 

 

a) hinta  (  ) b) edustajan aktiivisuus   (  ) 

c) toimitussisältö (  ) d) pohjaratkaisu  (  ) 

e) laatu  (  ) f) suunnittelupalvelu  (  ) 

g) ulkonäkö (  ) h) rakennustavan helppous  (  ) 

i) luotettavuus (  ) j) asennuspalvelu  (  ) 

k) muunneltavuus (  ) l) omatoimisuuden suuri osuus (  ) 

 

 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä mielestänne paras vaihtoehto 

1 = täysin eri mieltä  2 = jonkin verran eri mieltä 

3 = ei osaa sanoa  4 = jonkin verran samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 

 

2. Asiakaspaperit olivat mielestäni selkeät ja ymmärrettävät 

a) tarjous   1        2        3        4        5 

b) hankintasopimus   1        2        3        4        5 

c) tilausvahvistus   1        2        3        4        5 

d) asiakaskansio   1        2        3        4        5 

e) pystytys ohjeet ja neuvonta  1        2        3        4        5 

 

3. Tehtaan toiminta oli mielestäni asiallista ja joustavaa 

a) tarjousvaiheessa   1        2        3        4        5 

b) tilauksen yhteydessä  1        2        3        4        5 

c) suunnitteluvaiheessa  1        2        3        4        5 

d) valmistusvaiheessa   1        2        3        4        5 

e) toimitusvaiheessa   1        2        3        4        5 

f) asennusvaiheessa   1        2        3        4        5 

g) toimituksen jälkihoito  1        2        3        4        5 



LIITE 1  2(3) 

4. Olin tyytyväinen 

a) taloedustajan ammattitaitoon  1        2        3        4        5 

b) talotehtaan suunnittelupalveluun  1        2        3        4        5 

c) puutavaran laatuun   1        2        3        4        5 

d) asennuspalveluun   1        2        3        4        5 

e) tiedonkulkuun asiakkaan ja tehtaan välillä 1        2        3        4        5 

 

 

5. Jos toimitukseen kuului asennus niin toimina oli mielestäni 

a) ripeää   1        2        3        4        5 

b) asiallista   1        2        3        4        5 

c) ammattitaitoista   1        2        3        4        5 

d) asiakkaan huomioivaa  1        2        3        4        5 

e) sopimuksen mukaista  1        2        3        4        5 

f) laadukasta   1        2        3        4        5 

 

 

6. Ympyröi toimitukseen kuuluva asennus vaihtoehto 

ei asennusta    (  ) 

runkoasennus    (  ) 

aluskateasennus    (  ) 

vesikattoasennus    (  ) 

 

 

7. Olin tyytyväinen puutavaran 

a) laatuun   1        2        3        4        5 

c) toimitettuun määrään  1        2        3        4        5 

 

 

8. Mielestäni puutavara oli loogisessa järjestyksessä ja helppo löytää. 

     1        2        3        4        5 

 

 



LIITE 1  3(3) 

9. Toimitetut materiaalit oli mahdollista purkaa annettujen ohjeiden mukaan 

(asiakaskansio)  kyllä (  )  ei (  ) 

 

 

10. Puutavaran varastointiaika tontilla oli (jos rakennus on vielä kesken, arvioikaa 

mahdollinen varastointiaika)________________________kk. 

 

 

11. Tilaa risuille ja ruusuille 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



LIITE 2  1(2) 

ASENTAJAPALAUTEKYSELY 

 

 

Vastatkaa seuraaviin kysymyksiin ympäröimällä mielestänne paras vaihtoehto 

1 = täysin eri mieltä  2 = jonkin verran eri mieltä 

3 = ei osaa sanoa  4 = jonkin verran samaa mieltä 

5 = täysin samaa mieltä 

 

 

1. Suunnitelmat ja piirusukset olivat mielestäni selkeät ja ymmärrettävät 

1        2        3        4        5 

 

 

2. Tehtaan toiminta oli mielestäni asiallista ja joustavaa 

a) valmistusvaiheessa   1        2        3        4        5 

b) toimitusvaiheessa   1        2        3        4        5 

c) toimituksen jälkihoito  1        2        3        4        5 

 

 

3. Olin tyytyväinen tiedonkulkuun asentajan ja tehtaan välillä 

     1        2        3        4        5 

 

 

4. Olin tyytyväinen puutavaran 

a) laatuun   1        2        3        4        5 

c) toimitettuun määrään  1        2        3        4        5 

 

 

5. Mielestäni puutavara oli loogisessa järjestyksessä ja helppo löytää. 

     1        2        3        4        5 

 

 

6. Toimitetut materiaalit oli mahdollista purkaa annettujen ohjeiden mukaan 

(asiakaskansio)  kyllä (  )  ei (  ) 



LIITE 2  2(2) 

7. Puutavaran varastointiaika tontilla oli (jos rakennus on vielä kesken, arvioikaa 

mahdollinen varastointiaika)________________________kk. 

 

 

8. Tilaa risuille ja ruusuille 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


