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Opinnäytetyön aiheena on koulurakennusten rakentamisen vakiointi. Koulurakennukset 
ovat usein yksilöllisiä rakennuksia rakennustuotteita ja -materiaaleja myöten, minkä 
vuoksi kustannukset lisääntyvät suunnittelussa, hankinnassa ja tuotannossa. Laadulli-
sestikaan ei ole aina ylletty parhaaseen tulokseen, kun rakentamisessa on käytetty pal-
jon aiemmista poikkeavia ratkaisuja, jolloin takuukustannuksetkin ovat olleet tarpeetto-
man suuret.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli vakioinnin avulla parantaa rakentamisen laatua ja 
tehokkuutta ja sitä kautta saavuttaa säästöjä. Työssä käydään läpi muutamia esimerk-
kejä vakioiduista ratkaisuista ja rakennustuotteista. Vakiointityötä tehtiin yhdessä raken-
nustuotteiden toimittajien kanssa etsimällä sellaisia vakioituja tuotteita ja ratkaisuja, 
joilla pystytään kustannustehokkaasti saavuttamaan edellä mainitut tavoitteet. Kustan-
nustehokkuus ei välttämättä tarkoita halvinta ratkaisua, kun otetaan huomioon myös 
elinkaarikustannukset. 
 
Vakiointityön tueksi kehitettiin myös Excel-pohjainen työkalu, johon on mahdollista syöt-
tää tarkasteltavan rakennuksen tilat sekä käytettävät materiaalit ja tuotteet. Tästä matrii-
sista voidaan tuottaa automaattisesti huoneselosteet ja määräluettelo. 
 
Opinnäytetyössä tehdyn rakennustuotteiden vakioinnin tuloksena pystyttiin osoittamaan 
vakiointityön tuomat edut. Opinnäytetyössä pohdittiin myös vakiointityöhön liittyviä on-
gelmia ja sitä, miten vakiointityötä voidaan jatkossa kehittää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: koulurakentaminen, rakennusmateriaali, vakiointi, tuotannon ohjaus, suunnit-
telun ohjaus 
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1 JOHDANTO 

Vakioinnin avulla on mahdollista saavuttaa säästöjä niin suunnittelussa, hankinnassa 

kuin tuotannossakin ja näin ollen parantaa rakentamisen tuottavuutta kaikissa hankkeen 

vaiheissa. Toisto tuo myös oppimista koko rakentamisen prosessiin, minkä ansiosta ra-

kentaminen nopeutuu ja laatu paranee. Myös nämä näkyvät lopulta alentuneina kustan-

nuksina.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on valtakunnallinen rakennusliike, joka on rakentanut kun-

nille useita koulurakennuksia. Tyypillisesti kohdeyritys on mukana KVR-hankkeissa eli 

kokonaisvastuurakentamishankkeissa, joissa suunnittelu sisältyy urakoitsijan toimituk-

seen.  

Koulurakennukset suunnitellaan yksilöinä, kunkin kunnan tarpeiden mukaan. Myös ra-

kennuspaikat poikkeavat toisistaan suuresti. Hankkeiden suunnittelussa on käytetty yri-

tyksen omien suunnittelijoiden lisäksi myös ulkopuolisia arkkitehti- ja suunnittelutoimis-

toja. Yhtenäistä ohjeistusta suunnittelijoille ei ole ollut. Koulurakennukset ovat olleet jos-

sain määrin yksilöitä myös rakennusosien ja -materiaalien osalta, mistä on aiheutunut 

tarpeettomia kuluja niin suunnittelussa kuin tuotannossakin, eikä urakkalaskennan tark-

kuuskaan ole välttämättä aina ollut toivotulla tasolla. 

Tämän työn tavoitteena on tehostaa suunnittelun ohjausta vakioimalla keskeiset koulura-

kentamisessa käytettävät rakennusosat ja -tuotteet. Tässä työssä esitetään vakiointia 

ulko-ovien, väliovien, pintamateriaalien sekä varusteiden ja kalusteiden osalta. Tarkoituk-

sena on jatkaa vakiointia myöhemmin myös rakenneratkaisuihin ja muihin rakennustuot-

teisiin aina piharakentamista ja pihakalusteita myöten. Työn tarkoituksena on myös ke-

hittää Excel-pohjainen työkalu helpottamaan tilakohtaista vaatimusten hallintaa. 
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2 SUUNNITTELURATKAISUJEN VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN ELIN-
KAAREEN 

Rakennustuotteiden ja -materiaalien vakioinnilla kiinnitetään tiettyjä suunnitteluratkaisuja. 

Tämän seurauksena vakioinnilla vaikutetaan suunnitteluun ja sitä kautta kaikkiin raken-

nushankkeeseen liittyviin toimintoihin; markkinointiin ja myyntiin, hankesuunnitteluun, 

tuotantoon, käyttöön ja korjaukseen, ylläpitoon ja huoltoon. Kuvassa 1 havainnollistetaan 

hyvin vakioinnin vaikutukset muihin rakentamisen prosesseihin.  

KUVA 1. Rakennustuotteeseen liittyvä tietoaineisto ja hankkeen osapuolet ja  

tuotetieto (1, s. 14 - 22) 

Vakiointi tehostaa rakentamiseen liittyviä toimintoja ja prosesseja kaikissa elinkaaren vai-

heissa. Suunnittelu tehostuu, kun käytetään vakioituja ratkaisuja. Vakioitujen ratkaisujen 

ansiosta markkinoinnissa ja myynnissä tuote opitaan tuntemaan paremmin, jolloin pysty-

tään vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeisiin. Tämän seurauksena myyntityön toimin-

nan laatu ja tehokkuus paranevat. Tuotannossa samojen ratkaisujen toistuminen auttaa 

tehostamaan toimintaa toistojen ja oppimisen kautta. Myös rakennuksen käytön aikaiset 

korjaukset ja huollot tehostuvat, kun käytetään vakioituja ratkaisuja. (2) 

Toiminnan tehostumisen seurauksena saavutetaan myös kustannuksissa säästöjä. Yk-

sittäisten rakennustuotteiden suuremmat hankintaerät saadaan edullisempaan hintaan. 



 

 8 

Samojen ratkaisujen toistuminen lisää organisaation oppimista, mistä seuraa toiminnan 

ja rakentamisen laadun parantuminen ja samalla positiivinen kustannusvaikutus. (2) 
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3 RAKENTAMISEN VAKIOIMINEN 

Kohdeyritys on rakentanut useita yksilöllisiä koulurakennuksia pääasiassa KVR-ura-

koina. Koulujen suunnitteluun on käytetty organisaation omia suunnittelijoita, mutta usein 

myös ulkopuolisia suunnittelutoimistoja. Suunnitelmissa käytetyt ratkaisut, rakennustuot-

teet sekä kalusteet ja varusteet ovat jossain määrin vaihdelleet hankkeiden välillä. Joh-

tuen koulurakennusten erityispiirteistä kohdeyrityksessä aiemmin käytettyjä, vakioituja 

ratkaisuja ei ole juurikaan voitu hyödyntää koulurakentamisessa, mikä on aiheuttanut yli-

määräisiä kuluja niin suunnitteluun, hankintaan kuin tuotantoonkin.  

Kohdeyrityksen strategian mukaisesti tavoitteena on edistää myös koulurakentamista 

niin, että käytetään mahdollisimman pitkälle vakioituja ratkaisuja ja kehitetään rakenta-

mista siihen suuntaan, että on mahdollista lisätä tehdasvalmisteisten elementtien käyttä-

mistä. Tämän edellytyksenä on vahva suunnittelun ohjaus, joka on keskeinen osa koh-

deyrityksen strategiaa.  

Koulurakentamisen vakiointi aloitettiin tilaosien ja erityisesti tilanjako-osien, tilapintojen ja 

tilavarusteiden vakioimisesta. Ensimmäisessä vaiheessa päätettiin vakioida ulko- ja vä-

liovet, lattiapinnat sekä keskeiset kalusteet ja varusteet.  

Vakioinnin avuksi päätettiin kehittää Excel-pohjainen työkalu, johon kerätään tiedot vaki-

oiduista komponenteista ja lisätään tieto siitä, missä tiloissa mitäkin komponentteja tul-

laan käyttämään. Eri tiloilla on erilaisia vaatimuksia käytettäville rakennustuotteille ja va-

kionnin kannalta on oleellista tietää, missä tilassa komponenttia suunnitellaan käytettä-

vän. Samaa työkalua voidaan käyttää myös uuden kohteen suunnittelussa ja kustannus-

ten määrittelyssä.  

Työ aloitettiin selvittämällä, mitä ratkaisuja on käytetty aiemmissa hankkeissa. Sen jäl-

keen käytiin läpi materiaaleille ja komponenteille asetetut laatuvaatimukset sekä eri vaih-

toehtojen hintavaikutukset. Hintavaikutusta ei tarkasteltu pelkästään hankintahinnan 

osalta, vaan myös elinkaarikustannukset otettiin soveltuvin osin huomioon. Käytettävien 

komponenttien tulee myös täyttää Maankäyttö- ja rakennuslaissa (3) ja Suomen rakenta-

mismääräyskokoelmassa (4) asetetut lain ja asetusten vaatimukset. 
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Tavoitteena oli myös rajata käytettävien vaihtoehtojen määrää niin, että valikoimaan ote-

taan kustakin vakioitavasta komponentista vain sen verran variaatioita, joilla kaikki tilaa-

jien asettamat vaatimukset pystytään kustannustehokkaasti toteuttamaan. 

3.1 Rakennetyypit 

Koulurakennusten rakennetyyppien vakiointi tehtiin osana kohdeyrityksen vakiointityötä, 

jonka tarkoituksena oli vakioida kaikki eri tulosyksiköissä käytettävät rakennetyypit. Joil-

tain osin koulurakennuksissa voidaan käyttää samoja rakenteita kuin muissakin raken-

nuksissa, mutta on myös paljon sellaisia rakenteille tulevia vaatimuksia, joita ei ole 

muissa rakennuksissa. Esimerkkinä voisi mainita vaikkapa musiikkiluokkien seinäraken-

teen (kuva 2). Musiikkiluokissa käytetään kaksoisrunkoseinä rakennetta, jotta saavute-

taan vaadittava ilmaääneneristysluku R’w 60 db (5). 

 

KUVA 2. Kaksoisrunkoseinän rakenne (5) 
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3.2 Ulko-ovet 

Kohdeyrityksen rakentamissa koulurakennuksissa käytetään pääasiassa joko ikkunallisia 

tai umpinaisia, metallirunkoisia ulko-ovia. Umpiovia käytetään lähinnä hätäpoistumistie-

ovina ja teknisten tilojen tai muiden vastaavien tilojen ovina. Ovet, joista kuljetaan päivit-

täin, ovat normaalisti lasiaukollisia, joko yksi- tai kaksilehtisiä ovia. Ulko-ovien materiaa-

livalinnan ratkaisee hyvin pitkälle metalliovien parempi kestävyys julkisissa tiloissa ver-

rattuna puisiin ulko-oviin. Puisia ulko-ovia käytetään niiden edullisemman hinnan takia 

edelleen jonkun verran esimerkiksi varastorakennuksissa.  

Ulko-ovien vakiointi tehtiin selvittämällä, minkä tyyppisiä ovia on käytetty aiemmissa 

hankkeissa. Lisäksi käytiin arkkitehdin kanssa läpi poistumisteinä toimivien ulko-ovien 

vaatimukset, jolloin todettiin, että huomioitava on lähinnä oviaukon leveydelle asetetut 

vaatimukset suhteessa poistumistien käyttäjien määrään. Näiden tietojen perusteella 

pystyttiin määrittämään ulko-ovien tarvittavat koot. Tämän jälkeen käytiin yhdessä ulko-

ovien toimittajan kanssa läpi, miten kyseiset vaatimukset pystytään täyttämään kustan-

nustehokkaasti, ja vakioitiin muun muassa ovien korkeudet ja lasiaukkojen koot. Näin 

muodostui vakiomallisto ulko-ovista, joiden myyntinimikkeet on listattu kuvassa 3. 

 

KUVA 3. Kohdeyrityksen koulurakennuksissa käytettävät ulko-ovet 
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3.3 Väliovet 

Kohdeyrityksessä käytetään koulurakennuksissa sekä metallisia että puisia väliovia. 

Myös muoviovia käytetään joissain tapauksissa lähinnä keittiötiloissa. Metalliovia käyte-

tään yleensä käytävillä palo-ovina ja muissa paikoissa, joissa ovi on erityisen kovalla käy-

töllä.  

Väliovien vakiomallisto saatiin aikaiseksi vastaavasti kuin ulko-ovienkin vakiomallisto eli 

selvittämällä tarpeet ja vaatimukset ja käymällä yhdessä ovitoimittajien kanssa läpi, 

minkä tyyppisillä ovilla mikäkin tarve saadaan kustannustehokkaimmin täytettyä. Tämän 

prosessin aikana selvisi useita yksityiskohtia, joita muuttamalla pystyttiin säästämään 

prosentuaalisesti merkittäviä summia ovien kustannuksissa. Yhtenä esimerkkinä mainit-

takoon potkupellin mitoitus. Muuttamalla muutamia senttejä potkupellin korkeutta saatiin 

potkupellin hintaa tiputettua noin 30 % alemmaksi. Samalla ovien kanssa vakioitiin myös 

käytettävät kynnykset. Vakioidut ovet ja kynnykset on esitetty kuvassa 4. 
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KUVA 4. Kohdeyrityksen koulurakennuksissa käytettävät väliovet ja kynnykset 

3.4 Lattiapinnat 

Lattiapinnoitteiden valinta voi kuulostaa helpolta tehtävältä, mutta onkin yllättävän moni-

tahoinen asia.  

Sisäilmaongelmat vastavalmistuneissa rakennuksissa liittyvät hyvin usein lattiapintoihin. 

Ongelman syynä on ollut usein joko se, että lattiapinta on asennettu liian kostean betonin 

päälle, tai pinnoitteen liima on reagoinut betonin alkalisuuden kanssa (6). Molemmissa 

tapauksissa huoneilmaan voi päästä päästöjä, joista saattaa aiheutua terveydellistä hait-

taa joillekin tilojen käyttäjille. Tästä syystä myös koulurakennuksissa kiinnitetään erityistä 

huomiota lattiamateriaaleihin ja päästöt ja päästöongelmien riskit ovat tänä päivänä yksi 

merkittävä kriteeri lattiapinnoitteiden valinnassa.  
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Koulurakennuksissa on monenlaiseen käyttöön suunniteltuja tiloja, kuten keittiö, tekninen 

tila, liikuntasali ja teknisen työn opetustila. Kaikilla tiloilla on omat erityisvaatimuksensa 

lattiapinnoitteille, ja käytännössä koulurakennuksen kaikissa lattioissa on mahdoton käyt-

tää samaa pinnoitetta.  

Myös rakentamisen aikainen logistiikka asettaa joitain vaatimuksia lattiapinnoille. Esimer-

kiksi teknisten tilojen lattioissa on syytä käyttää sellaisia pinnoitteita, jotka voidaan asen-

taa kostean betonin päälle ja joiden kuivumisaika on nopea, niin että talotekniikan asen-

nukset voidaan aloittaa mahdollisimman pian.  

Lisäksi tilaajilla on omia vaatimuksia lattiapinnoille. Vaatimukset saattavat liittyä akustisiin 

ominaisuuksiin, puhtaanapitoon, kulutuskestävyyteen ja usein myös täydelliseen pääs-

töttömyyteen tai vähintäänkin M1-luokitukseen päästöjen suhteen. Tämän takia lattiapin-

noitteista otettiin kohdeyrityksessä valikoimaan usean tyyppisiä pinnoitevaihtoehtoja. Va-

kioidut lattiapinnoitteet on listattu kuvassa 5.  
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KUVA 5. Kohdeyrityksen koulurakennuksissa käytettävät lattiapinnat 

3.5 Excel-sovellus 

Kohdeyrityksessä vakiointityötä tukemaan päätettiin kehittää Excel-pohjainen sovellus, 

johon vakioitavat rakennustuotteet tullaan listaamaan. Työkalua kehitettäessä tavoit-

teena oli, että työkalua voidaan käyttää myös kouluhankkeiden toimitussisällön hallinta-

työkaluna, johon voidaan tarjouspyyntöaineistoon tutustumisesta alkaen syöttää tietoa 

kohteen tiloista ja toimitussisällöstä. Näin toimitussisältöä pystytään ylläpitämään keski-

tetysti yhdessä paikassa ja hyödyntämään sitä tarjouslaskennassa ja läpi rakennushank-

keen mm. toimitussisällön muutosten hallinnassa.  

Kouluhankkeiden toimitussisällön hallinta on vaativaa ja aikaa vievää johtuen koulura-

kennusten monista erityistiloista. Erityistiloihin liittyvissä vaatimuksissa viitataan tarjous-

pyyntöasiakirjoissa asiakkaan erikseen mainitsemien vaatimusten lisäksi usein erillisiin 

dokumentteihin, esim. Opetushallituksen laatimiin suosituksiin koulutilojen suunnittelusta, 
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mikä tekee toimitussisällön hallinnasta monesti hyvin monimutkaista. Koulurakentami-

sessa rakennushankkeen aikana toistuu hyvin usein tarve tarkistaa sopimusasiakirjoista, 

kuuluuko jokin tietty varuste urakkaan tai mikä on sopimuksen mukainen laatutaso. Toi-

sinaan asian selvittäminen voi olla työlästä, kun asiaan liittyviä vaatimuksia on määritelty 

useammassa dokumentissa. Myös tätä pyrittiin helpottamaan tällä Excel-sovelluksella.  

Tallennettua tietoa voidaan hyödyntää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen huollon 

ja ylläpidon tarpeisiin, kun on tarve saada tietoa rakentamisessa käytetyistä materiaa-

leista ja niiden ominaisuuksista. 

Työkalusta päätettiin tehdä kuvan 6 mukainen, matriisimuotoinen taulukko, jossa tilat lue-

tellaan ryhmiteltyinä sarakkeissa ja rakennustuotteet Talo 2000 -nimikkeistön mukaan lit-

teroituina vaakariveillä. Erillisiä tiloja tunnistettiin noin 100.  

 

KUVA 6. Näkymä Excel-työkalun tila/komponenttimatriisista 

Työkaluun tullaan ajan myötä tallentamaan kaikki ne keskeiset vakioitavat komponentit, 

joita kohdeyritys suunnittelee käyttävänsä koulurakentamisessa. Rakennustuotteista ja -

materiaaleista käytetään litteroinnissa sekä kaupallista että teknistä tuotenimeä. Kaupal-

lisella tuotenimellä tarkoitetaan nimeä, jolla ko. rakennustuotetta normaalisti nimitetään, 

esim. epoksipinnoite. Teknisellä tuotenimellä tarkoitetaan sen tuotteen, jota kohdeyritys 
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on päättänyt käyttää, yksilöivää, valmistajakohtaista tuotenimeä. Epoksipinnoitteen ta-

pauksessa yksi esimerkki on Nanten SL Bio.  

Vakiointitarkoituksessa työkalua käytettäessä kukin rakennustuote merkitään matriisiin 

joko x- tai o-kirjaimella kaikkien niiden tilojen kohdalle, joissa ko. rakennustuotetta voi-

daan käyttää. X-merkintä tarkoittaa ensisijaista vaihtoehtoa ja o on valinnainen, jota voi-

daan käyttää esimerkiksi tilaajan toiveesta. Kun työkalua käytetään toimitussisällön hal-

lintaan, käytetään x- ja o-merkintöjen tilalla määrää kuvaavaa numeerista arvoa.  

Työkaluun kehitettiin Visual Basic -ohjelma, jonka avulla tallennetuista tiedoista voidaan 

luoda tilakohtainen huoneseloste tai koko rakennuksen käsittävä määräluettelo hintoi-

neen. Rakennustuotteet ryhmitellään kuvan 7 mukaisesti sekä huoneselosteeseen että 

määräluetteloon litteroittain. 

 

KUVA 7. Esimerkki Excel-työkalun tuottamasta huoneselityksestä 

Huoneselityksen luominen tapahtuu yksinkertaisesti valitsemalla se sarake, jonka tilasta 

huoneselitys halutaan tehdä, ja painamalla kuvassa 5 näkyvää Huoneselitys-painiketta. 

Ohjelma käy läpi kyseisen tilan kohdalle tehdyt valinnat ja koostaa niistä yhteenvedon, 

jossa näkyvät kaikki tilaan merkityt rakennustuotteet. Jos taulukkoon on tehty vakiointiin 

liittyvät merkinnät (x oletus tai o valinnainen), näkyvät huoneselityksessä kaikki ne kom-

ponentit, joita kyseisessä tilassa voidaan käyttää. Kaupallinen tuotenimi -sarakkeessa 

näkyvät sinisellä tekstillä kaikki oletusvalinnat ja mustalla valinnaiset rakennustuotteet. 

Jos taas taulukkoa käytetään toimitussisällön määrittämiseen jollekin tietylle hankkeelle 

ja taulukkoon on annettu määrätiedot, näkyvät huoneselosteessa rakennustuotteiden 

määrä- ja hintatiedot.  
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3.6 Jatkokehitystarpeet ja -ideat 

Koulurakentamisessa on useita erityistiloja, joiden suunnittelu vaatii erityisosaamista ja 

joiden kalusteet, laitteet ja varusteet ovat erityisesti juuri näihin tiloihin ja tarpeisiin suun-

niteltuja. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi keittiö, teknisen työn ja luonnontieteellisten ainei-

den opetustilat. Näiden tilojen suunnittelun ja vakioinnin osalta näkisin tehokkaimmaksi 

sen, että pyritään valitsemaan yritykset, joiden kanssa luodaan hyvä kumppanuus niin 

suunnittelun kuin kalusteiden ja varusteiden toimituksen ja mahdollisesti myös asennuk-

sen osalta.  

Vakiointi näiden tilojen kalusteiden ja varusteiden osalta voisi olla sillä tasolla, että sovi-

taan yhdessä valitun yhteistyökumppanin kanssa, minkä laatu- ja hintatason kalusteita ja 

varusteita näissä tiloissa käytetään. Samoin tulisi myös yhdessä sopia kalusteiden ja lait-

teiden osalta käytettäväksi sellaisia laitteita, jotka sopivat yhteen vakioitujen rakenne-, 

LVI- ja sähköratkaisujen kanssa. Esimerkiksi keittiön monitoimipatojen osalta tulisi vaki-

oida mm. lattiakiinnitys, vaadittavan lattiaritiläkaivon koko ja padan vesi- ja sähköliitännät. 

Vakiointia voitaisiin tehdä myös varustekokonaisuus- ja tilatasolla siten, että vakioidaan 

esimerkiksi opetustiloihin tulevat käsienpesupisteet, niissä käytettävät LVI-kalusteet, kä-

sienpesupisteen alla ja takana olevien pintojen pintamateriaalit, valaistus jne. Vastaavasti 

tilatasolla voitaisiin määrittää esimerkiksi oppilas-WC:n mitoitus, kalusteet, pinnat, LVI-

varusteet jne. 
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4 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa vakioinnin avulla koulurakennusten rakentami-

sen tehokkuutta ja laatua ja saavuttaa tätä kautta kustannussäästöjä. Tarkoituksena oli 

myös kehittää Excel-pohjainen työkalu, jolla vakiointia voidaan dokumentoida ja hallita. 

Työssä esiteltiin muutamia ensimmäisenä vakioituja ratkaisuja. Vakiointityön aikana kävi 

selväksi, että tehokkuutta ja säästöjä on saavutettavissa jo yksistään sillä, että käydään 

läpi rakennustuotteiden toimittajien kanssa kustannuksiin vaikuttavat seikat ja haetaan 

yhdessä optimaalinen ratkaisu urakoitsijan tarpeisiin.  

Oman haasteensa koulurakentamisen vakiointiin tuo koulurakennusten monimuotoisuus; 

rakennuksissa on paljon hyvin erilaiseen käyttöön suunniteltuja tiloja ja kuhunkin tilaan 

tarvitaan niihin suunniteltuja erikoisvarusteita. Näin vakioitavien tarvikkeiden määrä on 

huomattavan suuri ja kaikkien ratkaisujen vakiointi on aikaa vievää. Lisäksi jo vakioitujen 

ratkaisujen ylläpitoonkin täytyy myös varata resursseja. 

Vakiointityön helpottamiseksi kehitetyllä Excel-työkalulla pystytään hallitsemaan vakioin-

tia. Siihen on helppo lisätä uusia komponentteja ja toisaalta myös poistaa ne, joiden käy-

töstä on päätetty luopua. Edellä kuvattu haaste vakioitavien tarvikkeiden suuresta mää-

rästä näkyy myös Excel-työkalun käytössä. Vaikka uusien komponenttien lisääminen ja 

vanhojen poistaminen on helppoa, niin ylläpidosta voi tulla työlästä, kun komponenttien 

määrä kasvaa suureksi. 
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