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1 Johdanto 

Tämän luvun ensimmäisessä kappaleessa käydään läpi työn taustoja ja syitä työn tekemi-

selle. Toisessa kappaleessa kerrotaan työn tavoitteet ja ongelmat, joita työllä pyritään ratko-

maan. Viimeisessä kappaleessa kuvataan toimeksiantoyrityksen toimintaympäristöä ja toi-

mintamarkkinoita. 

 

1.1 Tausta 

Suomessa on tällä hetkellä käynnissä useita suuria ratahankkeita. Viime vuosien aikana val-

tion rataverkolla on käynnistetty suuria rakennusurakoita, joissa rakennetaan uusia ratayh-

teyksiä tai parannetaan nykyisiä yhteyksiä. Isossa osassa ratahankkeita työhön sisältyy säh-

köratatöitä, joko uudissähköistyksenä tai muutostyönä. 

 

Väyläviraston väyläverkon investointiohjelmassa kerrotaan, että talouskehys rataverkon ke-

hittämiselle on 1,26 miljardia euroa. Investointien tavoitteena on rautateiden peruskorjauk-

sen lisäksi parantaa joidenkin rataosien välityskykyä, maakuntien välisiä yhteyksiä ja kas-

vattaa ratakapasiteettia. Näiden lisäksi parantamishankkeilla pyritään nostamaan tasoristeys-

turvallisuutta, parantamaan liikennepaikkojen ja linjaosuuksien toimivuutta sekä edistämään 

raakapuun kuormauspaikkoja. (Väylävirasto 2021a, 8-9.)  

 

Suuret ratahankkeet ovat myös urakoitsijoille merkityksellisiä, ja näistä käytävä tarjouskil-

pailu on tiukkaa. Kilpailukyvyn varmistamiseksi tulee materiaalien määrittelystä entistä tär-

keämpää urakoiden tarjous- ja toteutusvaiheessa. Lisäksi mahdollisessa toteutusvaiheessa 

tulee materiaalin tilaamisen ja seuraamisen olla mahdollisimman sujuvaa ja tarkkaa, jotta 

pysytään lasketussa kustannustasossa eikä työmaa seisahdu materiaalipulan vuoksi. 

 



7 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset 

Työn tavoitteena on tehostaa ja kehittää sähkörataurakoiden materiaalien määrälaskentaa 

tarjous- ja toteutusvaiheessa, sekä parantaa materiaalin toimitusketjun hallintaa. Työllä py-

ritään saamaan positiivisia kustannusvaikutuksia projekteilla, jolloin urakoiden kannatta-

vuus ei kärsisi materiaalihallinnasta johtuvista ongelmista. Työssä tuotetaan apuvälineet ma-

teriaalin laskentaa ja tilausta varten, joilla pyritään ennen kaikkea tehostamaan materiaalin 

määrälaskentaa, helpottamaan komponenttien tilaamista sekä parantamaan työmaan materi-

aalihallintaa. Työllä pyritään myös yhdistämään pirstaloituneet materiaalikokonaisuudet ja 

valmistuskuvat yksiin kansiin, jolloin käyttäjän on helpompi ja nopeampi määrittää kompo-

nenttien määrä tarkasti. 

 

Materiaalin toimitusketjun tehokas hallinta tuo kustannussäästöjä projekteilla. Materiaalitar-

peiden entistä tarkemmalla määrittelyllä pystytään tilaamaan materiaalia oikea määrä oike-

aan aikaan. Tällöin vältytään kiireisiltä tilauksilta, jotka usein ovat hankintahinnaltaan kor-

keampia sekä pahimmassa tapauksessa puuttuva materiaali voi aiheuttaa työmaalla jouto-

käyntiä, jolloin kustannukset juoksevat mutta työ ei etene. 

 

Työ on rajattu koskemaan NRC Group Finlandin sähkörakentamisen sähkörataurakointia. 

Työssä ei käsitellä NRC Group Finlandin materiaalipalvelut-yksikköä eikä muiden yksiköi-

den materiaalinhallintaa, joskin jatkokehitysmahdollisuutena voidaan työssä syntyneitä apu-

välineitä laajentaa koskemaan muitakin liiketoimintoja.  

 

Työ pohjautuu tarjouslaskentavaiheessa ja työmaan toteutusvaiheessa havaittuihin ongel-

miin ja epäkohtiin, ja sen tarkoituksena onkin ensisijaisesti helpottaa tarjous- ja toteutusvai-

hetta toimien näin projektinjohdon työkaluna. 
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1.3 NRC Group Finland Oy 

Toimeksiantoyritys NRC Group Finland Oy on osa NRC Group konsernia. Yrityksen liike-

vaihto on noin 260 miljoonaa euroa Suomessa, ja noin 635 miljoonaa euroa koko konser-

nissa. NRC Group Finlandilla on noin 1000 henkilöä Suomessa, päätoimitila sijaitsee Hel-

singissä. (NRC Group Finland n.d.) 

 

NRC Group Finland on Pohjoismaiden raideinfra-alan kärkitoimija. Suomessa NRC Group 

Finlandin päätoiminta-alueet ovat radan rakentamisessa ja kunnossapidossa. Lisäksi yritys 

toimittaa rautatiemateriaalia. (NRC Group Finland n.d.) 

 

NRC Group Finland Oy on rautateiden sähköinfrastruktuurin rakentamisessa johtava liiken-

teenohjausjärjestelmien toimittaja sekä asentaja. Sähkörakentamisen yksikkö on osa rauta-

tie-divisioonaa, ja sen tehtäviin kuuluu turvalaitteiden rakentaminen, sähköratarakentami-

nen, vahvavirtajärjestelmien rakentaminen, syöttö- ja välikytkinasemien rakentaminen, kan-

taverkon sähköasemien rakennustyöt sekä tietelematiikkajärjestelmien rakentaminen ja kun-

nossapito. (NRC Group Finland n.d.) 
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2 Sähkörata Suomessa 

Tässä luvussa kuvataan yleisesti sähkörataverkon toimintaperiaate ja rakenne Suomessa. Lu-

vussa kerrotaan sähköradan toimintaperiaate sekä esitellään käytössä olevat sähköistysjär-

jestelmät ja keskeisimmät komponentit. Kuvassa 1 on esitetty sähköistetyt rataosat Suo-

messa 1.1.2021. 

 

 

Kuva 1. Sähköistetyt rataosat Suomessa 1.1.2021. (Väylävirasto 2021b) 
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Kuvasta nähdään, että sen tekohetkellä Hanko-Hyvinkää ja Ylivieska-Iisalmi rataosuuksia 

ollaan sähköistämässä. Vuonna 2020 Suomen rataverkon pituus oli noin 6000 kilometriä, 

josta oli sähköistetty hieman yli puolet, noin 3500 kilometriä (VÄYLÄ 2021c, 22, 80-102). 

Hanko-Hyvinkää ja Ylivieska-Iisalmi sähköistysten valmistuttua sähköradan yhteispituus 

tulee olemaan noin 3800 kilometriä. Tämän lisäksi raakapuun kuormauspaikkojen sähköis-

tykset kasvattavat kokonaissähköistyksen määrää hieman. 

 

2.1 Sähköradan toimintaperiaate 

Liikenneviraston (nyk. Väyläviraston) sähköradan ratateknisissä ohjeissa (2018, 4) kerro-

taan, että Suomessa sähköradan jännite on 25000 volttia ja nimellisvirta on 800 ampeeria. 

Syöttöasemat ottavat ratasähkösyötön Fingridin tai paikallisen jakeluverkon 110 kilovoltin 

verkosta. Syöttöasemia oli 88 kappaletta vuonna 2018. 

 

Radalla kulkeva sähkövetoinen kalusto ottaa virroittimen avulla ajojohtimesta sähköener-

gian sähkömoottoreilleen. Ratasähköä käytetään myös sähköradan muihin tarpeisiin, kuten 

vaihteenlämmitykseen sekä joissain tapauksissa valaistukseen. (Liikennevirasto 2018, 4.) 

 

Sähköratasuunnittelussa määritetään syöttöjärjestelmä arvioidun suurimman sähkövetoisen 

liikennemäärän mukaan. Sähköradan syöttöjärjestelmän määrittelyssä simuloidaan energi-

antarvetta erilaisilla sähkövetureilla ja junien painoilla sekä muilla mahdollisilla tekijöillä. 

(Liikennevirasto 2018, 21.) 

 

Suomen sähkörataverkossa siirtyy energiaa vuosittain hieman alle 800 GWh, mikä on noin 

yksi prosentti koko Suomen sähköenergian kulutuksesta. Sähköradassa käytetään kahta eri-

laista syöttöjärjestelmää, 1 x 25 kV ja 2 x 25 kV. (Liikennevirasto 2018, 4) Seuraavissa 

kappaleissa esitellään sähköradan keskeisimmät järjestelmät ja komponentit. 
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2.1.1 1 x 25 kV:n – järjestelmä 

1 x 25 kV:n - järjestelmästä käytetään myös nimitystä imumuuntajajärjestelmä. 1 x 25 kV:n 

– järjestelmässä käytetään lähes pääsääntöisesti imumuuntajia ja paluujohtimia, kun taas 2 x 

25 kV:n – järjestelmässä käytetään säästömuuntajia ja vastajohdinta. (Liikennevirasto 2018, 

21-22.) 

 

1 x 25 kV:n – järjestelmässä imumuuntajien välimatka on enintään 2,6 kilometriä. Tällä 

pyritään varmistamaan, ettei tietoliikennekaapeleihin indusoidu liikaa jännitettä ja, että kis-

kopotentiaali jää riittävän pieneksi. (Liikennevirasto 2018, 21-22.) 

 

Imumuuntaja on 1:1 virtamuuntaja. Imumuuntajassa ensiö on kytketty sarjaan ajojohtimen 

kanssa, ja toisio paluujohtimen kanssa. Paluujohdin on kytketty kiskoon imumuuntajavälin 

puolessa välissä. Imumuuntajan avulla paluuvirta pakotetaan paluujohtimeen, jolloin paluu-

virta ei aiheuta häiriöitä esimerkiksi tietoliikennekaapeleissa. (Liikennevirasto, 21.) 

 

Teoriassa 1 x 25 kV:n – järjestelmä voidaan toteuttaa ilman imumuuntajia ja paluujohtimia, 

mutta käytännössä Suomen maaperän huonon johtavuuden vuoksi yleensä on pakko käyttää 

imumuuntajaa ja paluujohdinta. Kuvassa 2 on esitetty 1 x 25 kV:n – järjestelmän toiminta. 

(Ratahallintokeskus 2005, 11.) 
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Kuva 2. Virran kulkutie syöttöaseman ja vetokaluston välillä 1 x 25 kV:n – järjestelmässä. 

(Liikennevirasto 2016, LIITE 4) 

 

2.1.2 2 x 25 kV:n – järjestelmä 

2 x 25 kV:n – järjestelmä tai säästömuuntajajärjestelmä on ratkaisultaan uudemman tyyppi-

nen kuin 1 x 25 kV:n – järjestelmä. Tässä järjestelmässä imumuuntajia ei ole, vaan säästö-

muuntajat. Myös paluujohdin puuttuu ja sen tilalle on tullut vastajohdin. (Liikennevirasto 

2018, 22.) 

 

Syöttöasemalla syöttömuuntajan 50 kV toisiokäämi on kytketty ajojohtimen ja vastajohti-

men väliin, käämin keskipiste on kytketty paluukiskoon. Säästömuuntajat asennetaan radalla 

maksimissaan 7 kilometrin välein, ja ne kytketään ajojohtimen ja vastajohtimen välille. Sääs-

tömuuntajajärjestelmän etuna on suurempi tehonsiirtokyky, sillä teho siirretään 50 kV:n jän-

nitteellä mutta vetokalusto saa tarvitsemansa 25 kV:n jännitteen. (Liikennevirasto 2018, 22.) 

 

Paluuvirta kulkee 2 x 25 kV:n – järjestelmässä paluukiskoa ja sähköratapylväissä olevaa 

maadoitusjohdinta pitkin läheisimmälle säästömuuntajalle. Säästömuuntajan tulee olla 

pieni-impedanssisia, jotta kuormitusvirrasta suurin osa kulkisi muuntajan läpi, ja häiriöitä 

aiheuttava paluuvirta jäisi pieneksi. Kuvassa 3 on esitetty 2 x 25 kV:n – järjestelmän toimin-

taperiaate. (Liikennevirasto 2018, 22.) 



13 

 

 

 

Kuva 3. Virran kulkutie syöttöaseman ja vetokaluston välillä 2 x 25 kV:n – järjestelmässä. 

(Liikennevirasto 2016, LIITE 5) 

 

2.2 Ratajohto 

Ratajohto terminä käsittää käytännössä kaikki sähköradan komponentit pois lukien syöttö-

asemat ja välikytkinasemat. Ratajohto muodostuu ajojohtimesta, paluu- tai vastajohtimesta, 

kannatusrakenteista ja muista varusteista. Kuvassa 3 on esitetty ratajohto 1 x 25 kV:n – jär-

jestelmässä yksiraiteisella radalla. (Liikennevirasto 2018, 34.) 
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Kuva 4. Ratajohto avoradalla, järjestelmä 1 x 25 kV. (Liikennevirasto 2018, 34) 

 

Ajojohdin muodostuu ajolangasta, kannattimesta, ripustimista ja erilaisista virta- ja potenti-

aaliliitännöistä (Liikennevirasto 2018, 34). Erilaisia ratajohtotyyppejä on useita, ja nämä vai-

kuttavat ratajohdon varusteisiin. Myös rataosalla käytettävä nopeus vaikuttaa ratajohtotyyp-

piin, ja tätä kautta myös ratajohdon rakenteeseen. Esimerkiksi kuvassa esiintyvää Y-köyttä 

ei käytetä pienten nopeuksien radoilla.  

 

Ratajohtotyypistä riippuen ajojohtimen maksimipituus on noin 1,5 kilometriä. Ajojohtimen 

molemmissa päissä on kiristyslaitteistot, jotka pitävät ajojohtimen kiristysvoiman vakiona 

lämpötilavaihteluista riippumatta. Ratajohtotyyppi vaikuttaa kiristysvoimaan, joka on välillä 

9,8 kN – 12,5 kN. (Liikennevirasto 2018, LIITE 1.) 
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2.2.1 Pylväät ja portaalit 

Sähköradalla käytettävät pylväät ovat standardityypiltään I- P- tai R-pylväitä. Portaaleita on 

kahta eri päätyyppiä, jotka taas jakautuvat useammaksi pienemmiksi tyypeiksi kuormituk-

sesta riippuen. (Liikennevirasto 2018, 53–55.) 

 

I-pylväs on pylväistä kevyin, ja pylväästä löytyy eri pituuksia sekä paarrekokoja kuormituk-

sen mukaan. I-pylväs on yleisin käytetty pylväs, kun ollaan liikennepaikkojen välillä ns. 

”linjalla” tai muualla kuin ratapihoilla (Liikennevirasto 2018, 53). Kuvassa 5 on I-pylväitä 

liikennepaikkojen välisellä linjaosuudella. 

 

 

Kuva 5. I-pylväitä linjalla. 
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P-pylväs on kestävyydeltään I- ja R-pylvään välissä. P-pylvästä voidaan käyttää yksinään tai 

portaalin tai ulokeorren jalkana. P-pylvästä käytetään usein ratapihoilla tai korvaamaan ha-

rustettu I-pylväs. P-pylväiden toimiessa portaalin jalkoina, puhutaan P-portaalista. P-portaa-

lia on kolmena eri kokona: kevyt, keskiraskas ja raskas. Näissä variaatioissa portaaliorren 

paarrekoko vaihtelee kuormituksen mukaan (Liikennevirasto 2018, 54). Kuvassa 6 on esi-

tetty P-pylväs. 

 

 

Kuva 6. P-pylväs. 
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Liikenneviraston ratateknisissä ohjeissa (2018, 55) määritetään, että R-pylväät ovat ristik-

korakenteisia pylväitä. Usein puhutaan R- tai S-pylväästä, ja näistä kahdesta R-pylväs on 

raskaampi. R- ja S-pylväitä käytetään kehäportaalien tai ulokeorsien jalkoina. Joissain ta-

pauksissa yksittäistä R-pylvästä käytetään kiristyspylväänä, jos pylvääseen kohdistuva 

voima on erittäin suuri. Kehäportaali on rakenteeltaan raskaampi kuin P-portaali ja sen jal-

kaväli on suurempi kuin P-portaalilla. Tämä mahdollistaa useamman raiteen ylittämisen il-

man, että portaalin jalkoja joudutaan lisäämään raiteiden väliin. Kuvassa 7 nähdään ristik-

korakenteisia ulokeorsia, sekä portaaleja. 

 

 

Kuva 7. Ulokeorsia ja portaaleja Riihimäen ratapihalla. 
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Kuvassa nähdään etualalla kevyempirakenteinen S-jalkainen ulokeportaali, jonka takana 

nähdään S-portaali. Näiden takana näkyvä pitkä uloke on malliltaan R-jalkainen ulokepor-

taali. Selkeimpänä erottavana tekijänä voidaan havaita pylvään yläosan takakulma: S-pyl-

väissä kulma on suora, kun taas R-pylväissä takaosa on viisto. R-portaalista käytetään joskus 

myös termiä jäykkänurkkainen portaali, ja S-portaalista nimitystä jäykkäkantainen portaali. 

 

Pylvään tunnus muodostuu ratakilometrin ja pylvään järjestysnumeron mukaan, lisäksi voi-

daan käyttää kirjaimia, kun lisätään pylväitä jo sähköistetylle rataosalle. I-pylvään tunnuk-

sessa käytetään ratakilometrin ja järjestysnumeron välimerkkinä väliviivaa, P-pylväissä 

kauttamerkkiä ja ristikkorakenteisissa pylväissä X-kirjainta. Esimerkiksi jos ratakilometrillä 

60 sijaitsee ensimmäisenä pylväänä P-pylväs, sen tunnus voisi olla 60/1. Portaalia ei erikseen 

nimetä, vaan portaali muodostuu sen jalkojen tunnuksien mukaan. 

  

2.2.2 Kääntöorret 

Kääntöorsi on komponentti, johon ajojohdin kiinnitetään. Kääntöorsi kääntyy sivusuunnassa 

portaattomasti, jotta ajojohdin kykenee venymään ja kutistumaan lämpötilavaihteluista joh-

tuen. Kääntöorsia on useita satoja erilaisia eri tilanteisiin. Kääntöorren valintaan vaikuttaa 

esimerkiksi siihen kohdistuva kulmavoima, mahdolliset sillat, kaarteet ja muut rakenteet 

(Liikennevirasto 2018, 63-64). Aiemmin kääntöorret valmistettiin teräksestä, mutta nykyisin 

kääntöorret valmistetaan lähes pääsääntöisesti alumiinista. Kuvassa 8 on esitetty eräs pää-

raiteen kääntöorsi. 
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Kuva 8. Pääraiteen veto-orsi. (Liikennevirasto 2018, LIITE 14) 

 

2.2.3 Johtimet 

Sähköradalla ajolanka on pääsääntöisesti kuparijohdinta, jonka poikkipinta-ala on 80 mm2 

tai 100 mm2. Ajolangasta sähkövetoinen kalusto ottaa tehoa virroittimen avulla. Ajolangan 

tulee pysyä kaikissa sää- ja kuormaolosuhteissa virroittimella, eli virroitin ei saa irrota ajo-

langasta missään vaiheessa. Ajolangan pienin sallittu korkeus kiskotasosta on 560 cm ja ni-

melliskorkeus 615 cm. Ajolanka on standardin EN 50149 mukaista elektrolyyttikuparia, joka 

on vedetty kovaksi. Kuvassa 9 nähdään 80 mm2:n ja 100 mm2:n ajolankojen profiili ja mitat. 

(Liikennevirasto 2018, 41-42, 68.) 
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Kuva 9. 80 mm2:n ja 100 mm2:n ajolankojen poikkipintojen mitat. (Liikennevirasto 2018, 

LIITE 43) 

 

Kannatin on ajolangan yläpuolinen johdin, joka kannattaa ajolankaa ripustimien avulla (Lii-

kennevirasto 2018, 11). Ratateknisten ohjeiden (Liikennevirasto 2018, 68) mukaan kanna-

tinmateriaalina käytetään nykyisin pronssijohdinta, jonka poikkipinta-ala on 50 mm2. Ennen 

kannatinmateriaalina on käytetty kadmiumkuparia ja tiivistettyä kuparikannatinta, mutta 

molemmista materiaaleista on luovuttu.  
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Ripustimet valmistetaan standardin DIN 43138-Bz II mukaan 10 mm2:n pronssiköydestä, ja 

sen on oltava rakenteeltaan sellainen, että se ei vahingoitu ajolangan noustessa. Ripustin 

kiinnitetään ajolankaan ja kannattimeen, tai ajolankaan ja Y-köyteen. Ripustimen pidikkeen 

tulee voida kallistua ajolangassa 30 astetta, ennen kuin virroitin osuu siihen (Liikennevirasto 

2018, 68). Kuvassa 10 on esitetty yksi ripustintyyppi. 

. 

 

Kuva 10. Ratajohdon ripustin. (Liikennevirasto 2018, LIITE 13) 

 

Paikoissa, joissa ajolangan ja kannattimen välinen etäisyys on pieni eikä ripustinköyttä voida 

käyttää, valmistetaan ripustin kuparilatasta (Liikennevirasto 2018, 68). 

 

Paluujohdin on jaettu kahdeksi osajohtimeksi, jotta luotettavuus paranisi ja reaktanssi pie-

nenisi. Paluujohtimet ovat standardin SFS 5701 mukaista 107 mm2:n alumiinijohdinta. Joh-

timien tulee olla vähintään 80 cm:n päässä toisistaan. Joissain tapauksissa paluujohtimena 

voidaan käyttää yksittäistä johdinta, jonka poikkipinta-ala on 201 mm2. Paluujohdin yhdis-

tetään imumuuntajavälin keskivaiheilla paluujohtimen kiskoonliitäntäpylväällä (PKL-pyl-

väällä) kiskoon. (Liikennevirasto 2017, 23, 65-66.) 
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M-johdinta käytetään pylväiden maadoittamiseen, ja johdin kulkee yleensä pylväiden selkä-

puolella ilmassa. M-johdin on paluujohtimen tapaan 107 mm2:n alumiinijohdinta. Lisäksi 

enintään 215 metrin välein sähköratapylväs yhdistetään alapäästään M-johtimen kiskoonlii-

täntäpylväällä eli MKL-pylväällä myös paluuvirtakiskoon (Liikennevirasto 2018, 67, 86). 

Jokaisen sähköratapylvään tulee olla suojamaadoitettu M-johtimen tai paluuvirtakiskoliitän-

nän kautta.  

 

Sähkörataympäristössä käytetään myös muita johtimia sähköistysjärjestelmästä, ratajohto-

tyypistä ja rakenteesta riippuen. Sähköradalla on virtaliitäntöjä, potentiaaliliitäntöjä sekä eri-

laisia teräsköysiä. Ratajohtoon kuuluvia muita johtimia on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1: Yhteenveto ratajohdossa käytetyistä johtimista. (Liikennevirasto 2018, 67) 
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2.2.4 Kiristyslaitteet 

Ratajohdossa ajojohdin on joko molemmista, tai toisesta päästä kiristetty. Ajojohdin voi olla 

kiristetty joko ns. yhteiskiristyksenä, jolloin ajolanka ja kannatin ovat kiristetty yhdessä, yh-

dellä kiristyslaitteella. Erilliskiristystä käytetään joissain ratajohtotyypeissä yleensä suurilla 

nopeuksilla, erilliskiristyksessä kannatin ja ajolanka on kiristetty erikseen, omilla kiristys-

laitteillaan. Kiristyslaitteita on yleisesti kahta eri tyyppiä: painokiristyslaitteisto tai jousi-

kiristyslaitteisto. Näistä kahdesta painokiristyslaitteisto on selvästi käytetympi. (Liikennevi-

rasto 2018, 72.) 

 

Painokiristyslaitteistossa haluttu kiristysvoima saavutetaan pinoamalla betoni- tai teräspai-

noja päällekkäin tietty määrä. Joissain tapauksissa betonista voidaan myös valaa yhtenäinen 

betonikappale, jolloin painoja ei tarvitse pinota useita päällekkäin. Kuvassa 11 on esitetty 

yhteiskiristetty painokiristyslaitteisto. 
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Kuva 11. Painokiristyslaitteisto. 
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Jousikiristyslaitteistoa voidaan käyttää urbaanissa ympäristössä turvallisuuden, ulkonäön tai 

tilanpuutteen vuoksi. Jousikiristyslaitteistossa haluttu kiristysvoima saavutetaan laitteen jou-

sien avulla, ja tällöin vältytään painojen pinoamiselta. Kuvassa 12 on esitetty jousikiristys-

laitteisto. 

 

 

Kuva 12. Jousikiristyslaitteisto. 
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3 Tehokkaan materiaalihallinnan periaatteet 

Tässä luvussa käydään läpi yleisiä periaatteita tehokkaaseen materiaalinhallintaan rakennus-

urakoilla. Luvussa kerrotaan kirjallisuuslähteisiin pohjautuen materiaalihallinnan peruspila-

reista, joiden avulla toimitusketjua pyritään hallitsemaan mahdollisimman optimaalisesti. 

 

3.1 Rakennustyömaan materiaalihallinnan haasteet 

Sähköratarakentamisessa urakat toteutetaan lähes poikkeuksetta kokonaishintaurakoina, 

mikä tarkoittaa sitä, että asiakas maksaa tietyn kiinteän hinnan, jolla urakoitsija sitoutuu te-

kemään tilatun työn valmiiksi. Tällöin urakoitsija arvioi omat kustannuksensa ja lisää tähän 

katteen. Saavutetut kustannussäästöt työn tekemisessä, ajassa tai materiaalinhallinnassa tuo 

siis suoraa säästöä urakoitsijalle sekä kasvattaa tulosta. 

 

Rakennustyömailla materiaalin hankinta on enemmän hankintatoimeksi luettavaa kuin osto-

toimeksi. Hankintatoimi voidaan jakaa strategiseen, taktiseen ja operatiiviseen toimintoon, 

rakennustyömaalla usein nämä toiminnot ovat yhdessä nipussa, sillä aktiivista hankintaosas-

toa ei ole käytettävissä. (Ritvanen 2011, 31.) 

 

Hankintatoimea tärkein ja kuvaavin tekijä on ennakoivuus. Ostotoiminnassa keskitytään re-

aktiiviseen toimintaan, kun taas hankintatoimessa pyritään ennakoimaan materiaalin määrää 

ja tilausaikoja. Hankintatoimissa keskitytään luottamuksellisiin toimittajasuhteisiin ja pyri-

tään näiden suhteiden kehittämiseen. Yksi keskeinen tekijä hankintatoiminnassa on vo-

lyymi-, tilaus- ja rahtietujen hyödyntäminen. Säästöjä voidaan saavuttaa yhdistelemällä kul-

jetuksia ja tilauksia, tai tilaamalla suurempia määriä kerralla. (Ritvanen 2001, 31-32.) 

 

Chopra (2018, 18-19) kirjoittaa, että tehokkaalla toimitusketjulla voidaan parantaa kasvua ja 

tuottavuutta. Vaikka Chopra kirjoittaakin tukkuyrityksistä, niin sama periaate pätee myös 
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rakennusalan yrityksissä. Keskeistä on kuitenkin suunnitella toimiva toimitusketju, jonka 

avulla voidaan toimituksia hallita ja seurata, huono ja epätehokas toimitusketju usein heijas-

tuu yrityksen taloudelliseen tulokseen. 

 

Materiaalihallinnan puutteet vaikuttavat myös työn laatuun, aikatauluihin ja turvallisuuteen. 

Materiaalin etsintään ja olemassa olevan materiaalin muokkaamiseen käytetty aika vaikuttaa 

lopputuotteen laatuun ja hintaan. Itse työstetyt kappaleet eivät välttämättä laadullisesti vas-

taa tehdasvalmisteisia tuotteita, ja tähän kuluva aika on ylimääräistä kustannusta. Turvalli-

suus kärsii, kun työpanos suuntautuu materiaalihaasteiden kanssa painimiseen, ja kun tava-

raa joudutaan liikuttamaan paikasta toiseen ja välivarastoimaan mahdollisesti paikkoihin, 

joissa ne aiheuttavat turvallisuusriskin (Lundesjö 2015, 18). Peltokorven ja hänen kolle-

goidensa (2019) mukaan materiaalit liikkuvat työmaalla keskimäärin jopa kuusi kertaa, en-

nen kuin ne ovat lopullisessa käyttöpaikassaan. 

 

Peltokorpi et al. (2019) kertovat Building 2030 – konsortion pyrkimyksistä parantaa raken-

nusalan tuottavuutta. Konsortion tutkimusdatasta ja jäsenien kokemuksien perusteella voi-

daan todeta, että rakennustyömailla tilataan materiaalia liian suunnittelemattomasti. Artik-

kelin mukaan tarvikkeet saatetaan tilata liian aikaisin, jolloin niitä varastoidaan sattumanva-

raisiin paikkoihin, myös talvella lumi saattaa peittää materiaalin allensa, jolloin tavaraa jou-

dutaan tilaamaan uudestaan.  

 

Ala-Risku ja Kärkkäinen kirjoittavat julkaisussaan (2006), että materiaalihaasteet eivät usein 

näy tuotannonsuunnittelussa, sillä työmailla ei ole käytössään minkäänlaista inventaarion-

hallintajärjestelmää, jolloin materiaalin määrä on ainoastaan visuaalisesti todennettavissa. 

Mahdolliset käsin tehdyt inventaariotaulukot ovat työläitä, sekä usein myös virheellisiä 

useista manuaalisista työvaiheista johtuen. 
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3.2 Tehokkaan hankinnan merkitys rakennusalalla 

Ritvanen (2011, 35) kertoo kuvaavasti, että yrityksen tulos tehdään suurilta osin ostamalla. 

Tämä väite perustuu siihen, että hankinnoissa saavutettu säästö on helpompi tapa parantaa 

kannattavuutta, kuin lisätä myyntiä vastaavan vaikutuksen saamiseksi. Said & El-Rayes puo-

lestaan lupaavat artikkelissaan (2014) jopa 10–30 %:n kustannussäästöjä tehokkaan materi-

aalihallinnan ansiosta. 

 

Monesti hankinnoissa ajaudutaan ajattelemaan, että hankintahinta on tuotteen ainoa kustan-

nus. Näin ei kuitenkaan ole, sillä materiaalihallinnassa tuotteilla on kokonaiskustannus, joka 

pitää sisällään hankintaa edeltävät ja seuraavat kustannukset. Kokonaiskustannusta ei ole 

mielekästä laskea jokaisesta pienestä hankinnasta, mutta rakennusurakoilla olisi hyvä laskea 

kokonaiskustannuksia ainakin niissä tapauksissa, kun hankinta on volyymiltaan tai euroil-

taan iso. Lisäksi palveluhankinnoissa, kuten esimerkiksi aliurakoissa, kokonaiskustannus tu-

lisi laskea. Kokonaiskustannuksiin luetaan hinnan lisäksi ostamiseen kuuluvat kulut kuten 

käytetty työaika toimittajan valintaan, käsittelykulut, varastointikulut ja muut tuotteen han-

kintaan liittyvät kulut. (Ritvanen 2011, 35-36.) 

 

Rakennusurakoilla logistiikan kehittäminen on peräisin siitä ajatuksesta, että ammattitaitoi-

sen henkilökunnan tarve käsitellä materiaalitilauksia tulisi minimoida, jotta he ovat teke-

mässä osaamiseensa nähden tuottavinta työtä, eivätkä työn suorituksen ulkopuolisia töitä, 

kuten materiaalihallintaa. Tätä varten yrityksissä alettiin perustamaan erillisiä hankintayksi-

köitä tai palkattiin erillisiä hankintavastaavia, jotka pitävät huolen, että rakennushenkilökun-

nalla on oikeat materiaalit oikeaan aikaan käytettävissä. (Sullivan 2010, 26.) 

 

Lundesjö (2015, 17) kirjoittaa, että Isossa-Britanniassa toimiva konsultointiyritys on havain-

nut, että rakennustyömailla kaikilla tekniikkalajeilla kuluu työajasta noin 10 %:a materiaalin 

odottamiseen tai sen keräämiseen. Samassa yhteydessä osoitetaan myös, että työmaatoimin-

not kattavat noin 30 %:a rakennuskustannuksista, jolloin materiaalipuutteiden takia syntyvä 

odotusaika muodostaa merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Peltokorpi ja muut kirjoittajat 
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kertovat raportissaan, että työntekijän työajasta kuluisi jopa 30 %:a materiaaleiden etsimi-

seen, liikuttamiseen ja käsittelyyn (Peltokorpi et al. 2019). 

 

Peltokorpi, Lavikka & Tetik kirjoittavat rakentamisen logistiikkaratkaisut – raportissaan 

(2019, 6-7), että logistiikan onnistuminen nähdään työn etenemisestä, eikä pelkästään mate-

riaaliprosessista. Myös heidän mukaansa työmaan rakennuslogistiikka on onnistuneinta sil-

loin, kun oikea materiaali saadaan käyttöön oikealla hetkellä ilman, että ylimääräinen mate-

riaali häiritsee rakennustyötä. 

  

3.3 Materiaalin tilausprosessi 

Weele (2009, 29) käsittelee tuotteiden hankintaa prosessilähtöisesti. Hän painottaa kirjoituk-

sessaan vahvasti ostajan roolia tuotteiden määrittämisessä ja sopimusneuvotteluissa. Täten 

materiaalia hankkivalla henkilöllä on suuri mahdollisuus vaikuttaa kustannuksiin toimittaja-

valinnalla sekä hintaneuvotteluilla. Kuitenkaan kaikilla rakennusurakoilla materiaalia hank-

kivat henkilöt eivät välttämättä ole kokeneita, ammattimaisia ostajia, vaan henkilöitä, jotka 

johtavat työmaata ja tilaavat materiaalia tuttuja toimittajia käyttäen. 

 

Tavaraa ostavan henkilön tulisi kyetä etsimään ja tunnistamaan uusia potentiaalisia toimit-

tajia ja kumppaneita. Ostajan tulisi myös kyetä määrittämään tarjouspyynnöt mahdollisim-

man tarkasti, jotta vältytään lisäselvityksiltä tai virheellisiltä tilauksilta. Lisäksi ostajalla on 

vastuu seurata tilausten saapumista ja niiden laatua, jälkiarviointi tulisi tehdä jokaisesta toi-

mittajasta ja toimituksesta. (Weele, 2009, 29-30.) 

 

Sullivan (2010, 41-42) painottaa standardoinnin merkitystä tuotteiden määrittämisessä. Hän 

kirjoittaa, että standardointia ajatellaan vaikeampana kuin se onkaan. Yksittäisten kompo-

nenttien tai teknisten kuvausten sijaan tulisikin pyrkiä kokonaisuuksiin, jotka ovat helpom-

min hallittavia ja määritettäviä. Yksi tämän työn keskeisimmistä tavoitteista onkin koota 

yksittäiset komponentit helpommin määriteltäviin kokonaisuuksiin. 
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Yksi ratkaisu tehokkaampaan materiaalinhallintaan voisi olla koko ajan yleistyvät digitaali-

set työkalut. BIM- (Building Information Model) työkalut, tai tutummin tietomallinnustyö-

kalut, ovat yleistyneet valtavasti infra-alalla viime vuosina. Nykyään suurimmassa osassa 

toimeksiantoyrityksen projekteja käytetään yhtä, tai useampaa tietomallinnustyökalua. Lun-

desjö (2015, 95-97) esittää tietomallinnustyökalujen käyttöä toimitusketjun hallinnassa. Te-

hokkuus saavutettaisiin toimitusketjun eri toimijoiden välisellä läpinäkyvyydellä, esimer-

kiksi suunnittelun ja rakentajien välillä. Tietomallinnuksen avulla kohteista voidaan muo-

dostaa tarkkoja kolmiulotteisia malleja, ja käytettäviä komponentteja voidaan digitaalisesti 

määrittää.  

 

Rapp ja Benhart (2015, 156-157) kirjoittavat, että tärkein osa-alue materiaalin ostamisessa 

on materiaalin seuranta ja tilauksien valvonta. He ehdottavat tilausten numerointia, jotta ne 

ovat jäljitettävissä. He myös painottavat kommunikoinnin merkitystä työmaalla tilauksia 

tehdessä, joissain tapauksissa tarjousta laskenut henkilö on eri kuin varsinainen materiaalia 

tilaava henkilö. Lisäksi joissain yrityksissä on olemassa erillinen hankintaosasto, joilla ei 

välttämättä ole asiantuntemusta materiaaliin liittyvissä teknisissä kysymyksissä. Viikkopa-

lavereiden avulla voidaan projektin aloitusvaiheessa kartoittaa lyhyen ja pitkän ajan materi-

aalitarpeet. Erityisesti pitkän toimitusajan tuotteet on hyvä huomioida aikataulussa jo aikai-

sessa vaiheessa. 

 

Materiaalitoimitusten ohjausprosessilla pyritään toimitusten reaaliaikaiseen hallintaan. Oh-

jausprosessi kuitenkin vaatii kaikkien rakennusprojektin henkilöiden sitoutumista tiedon ja-

kamiseen, jolloin kaikilla on reaaliaikainen tilannekuva materiaalitoimitusten tilasta. Toinen 

oleellinen asia ohjausprosessin onnistumisessa on sitoa toimitukset tiettyihin työtehtäviin ja 

-sijainteihin. Ohjausprosessin suunnittelu alkaa projektin yleisaikataulusta, josta johdetaan 

työvaiheaikataulut, jolloin materiaalitoimitusten ohjausprosessi sidotaan yleis- ja työvaihe-

aikatauluun. Käytännössä materiaalitoimitukset suunnitellaan työvaiheittain, sekä muiden 

vaatimusten, kuten tuotantomuodon mukaan. Esimerkiksi tahtituotannossa käytetään eri-

laista työvaihesuunnittelua. (Peltokorpi et al. 2019.) 
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3.4 Materiaalin toimituksien hallinta ja valvonta  

Sullivan (2010, 71-73) kirjoittaa paljon käytännön toimista materiaalin vastaanottamisessa 

ja kuormien purkamisessa. Keskeisimmät asiat kuitenkin materiaalin tilaamisessa ja vastaan-

ottamisessa hänen mukaansa ovat suunnittelu ja kommunikaatio. Rakennusurakoilla pyri-

tään vähentämään hukkaa kaikissa muodoissaan, jolloin myös materiaalin vastaanotto ra-

kennustyömaalle pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi. Kuormien purkuun on va-

rattava henkilökuntaa ja tavaran toimitusajalla on suuri merkitys rakennustyömaan toimin-

nan kannalta. Materiaalia ei välttämättä voida vastaanottaa tiettyinä aikoina, ja liian myö-

hään saapuva materiaali on pois tuottavasta rakennustyöstä. 

 

Hankinnoissa olisi suotavaa pyrkiä hyödyntämään hetkittäisiä hinnanalennuksia sekä suuria 

volyymejä. Tuotteiden hankinta-aika tulisi olla tiedossa, jotta yllättävä menekki ei keskeytä 

työmaata materiaalin loppuessa (Chopra 2018, 263-265). Projektityöskentelyssä usein ma-

teriaalia ei voida tilata yli tarpeen, sillä kuten aiemmin on kerrottu, tämä kasvattaa kustan-

nuksia. Esimerkiksi tietylle komponentille on tarjouslaskentavaiheessa määritelty jokin 

määrä, ja tälle määrälle hinta. Tämän määrän yli tilaaminen nostaa kustannuksia. 

 

Yhtenä vaihtoehtona rakennusurakoissa voisi olla yhteisen varaston hyödyntäminen, jolloin 

volyymihyödyt hinnassa saadaan kohdistettua projekteille, mutta ylimääräiset kappaleet me-

nisivät varastoon. Varastosta näitä halvemmalla hinnalla tilattuja komponentteja voidaan ja-

kaa projekteille ja allokoida kustannukset oikein. Sama ajatusmalli pätee myös tuotteiden 

hinnanvaihteluun, tällä hetkellä raaka-aineiden, kuten metallien korkea hinta aiheuttaa kus-

tannusnousua urakoilla, joissa tilauksia aletaan tekemään. Laskenta- ja toteutusvaiheen vä-

lissä voi olla aikaa useita kuukausia, jolloin laskentahinta ja todellinen hankintahinta eivät 

täsmää. Ideaalitilanteessa raaka-ainekustannuksien ollessa matalat, tuotetta voitaisiin ostaa 

varastoon valmiiksi tulevia, ja käynnissä olevia urakoita varten. Varaston ylläpidosta koituu 

kuitenkin kuluja, jolloin on tarpeen selvittää ylittävätkö varastointikustannukset volyymi-

hyödyistä saatavat kustannukset. 
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Kirjassaan Rapp ja Benhart (2015, 162-163) toteavat, ettei ole mitään pahempaa kuin lähet-

tää työryhmä töihin ilman materiaalia. Täten he painottavat päivittäistä työmaan materiaalin 

ja logistiikan valvontaa ja tämän vastuuttamista työmaahenkilöstölle. Myös sähköisten seu-

rantatyökalujen käyttöä puolletaan vahvasti, jotta henkilöstöllä olisi ajantasainen tilanne-

kuva työmaan materiaalista. He myös kirjoittavat, että työmaalla tulisi olla materiaalihallin-

tasuunnitelma hankinnan ja seurannan apuvälineenä. 

 

Materiaalia vastaanotettaessa tulisi aina kiinnittää huomiota pakkauslistaan. Tämä doku-

mentti on myös juridisessa mielessä merkittävä, sillä pakkauslistan sisällön tulisi vastata toi-

mitettua tavaraa määrältään ja tyypiltään. Toimitusehdoista riippuen vastuu materiaalista 

siirtyy yleensä vastaanottajalle heti kun tavara on kuitattu vastaanotetuksi, tällöin vastaanot-

tajan olisi hyvä varmistua tavaran laadusta, määrästä ja kunnosta heti vastaanottotilanteessa. 

(Rapp & Benhart 2015, 165.) 

 

Muita käytännön toimenpiteitä työmaalla ovat esimerkiksi materiaalin ylimääräisen liikut-

tamisen välttäminen, oikeiden materiaalien sijoittaminen oikeaan paikkaan ja materiaalin 

merkitseminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tilaus- tai vastaanottovaiheessa tulisi 

määrittää mitkä materiaalit varastoidaan minnekin. Tällöin työmaalla ei tarvitse käyttää työ-

aikaa materiaalin siirtämiseen. Myös materiaalien merkitseminen on tärkeää, jotta tarvitta-

van tavaran löytää ilman, että tarvitsee avata jokaista laatikkoa. (Rapp & Benhart 2015, 165–

166.) 

 

Wegelius-Lehtonen (2001) kirjoittaa julkaisussaan, että rakennustyömaan logistiikan tulisi 

olla yksi seurattava suoritusmittari. Hän toteaa artikkelissaan, että taloudellisten ja ei-talou-

dellisten mittareiden asettaminen logistiikan eri osa-alueille parantaa rakennuslogistiikkaa 

kokonaisuudessaan. Seurantamittareiden dataa tulisi hyödyntää päätöksenteossa, ja seurat-

tavien asioiden tulisi olla yksinkertaisia. 

 

Edellä mainitut asiat pätevät myös sähkörataurakoissa. Sähkörataurakoilla oman lisähaas-

teen materiaalin hallintaan tuo jännitekatkoilla tapahtuva työskentely. Perinteisellä 



33 

 

rakennustyömaalla voidaan työsuunnitelmaa muuttaa tarvittaessa hyvinkin nopeasti, jänni-

tekatkoilla työskenneltäessä tämä on harvoin mahdollista. Jännitekatkot joudutaan anomaan 

minimissään kaksi viikkoa ennen varsinaista työn suoritusta, mikä osaltaan pakottaa suun-

nittelemaan työt hyvissä ajoin. Tämä tuo myös sen haasteen, että mahdollisen materiaalin 

puuttuessa ja työn seisahtuessa, työtä ei voida suorittaa kuin aikaisintaan kahden viikon 

päästä. Sähkörataurakoissa onkin erityisen tärkeää pitää kirjaa tilatuista ja vastaanotetuista 

materiaaleista, jotta työn tekemiselle on edellytykset olemassa.  
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4 Sähkörataurakan rakentamisprosessin kuvaus 

Tässä luvussa kuvataan tyypillisen sähkörataurakan rakentamisprosessia ja sen perusperiaat-

teita toimeksiantoyrityksessä. Tässä luvussa kuvattu prosessi on vahvasti yksinkertaistettu, 

eikä ainoa mahdollinen tapa tai järjestys toteuttaa sähkörataurakoita. Sähkörataurakoiden 

toteutus voidaan karkeasti jaotella eri työvaiheisiin, joiden tulee olla tehtynä ennen kuin voi-

daan edetä seuraavaan työvaiheeseen. Usein myös työjärjestystä sanelee tilaajan asettamat 

välitavoitteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi tietyn uuden raiteen käyttöönottoon. Tässä lu-

vussa kerrotussa tyypillisessä prosessissa ei oteta huomioon suunnitteluun liittyviä yksityis-

kohtia, vaan oletuksena on, että suunnitelmat ovat työn alkaessa käytettävissä. 

 

Urakan sisällöstä ja aikataulusta riippuen työvaiheet voivat olla perättäisiä tai rinnakkaisia. 

Muiden töiden yhteensovittaminen asettaa haasteita sähkörataurakan toteuttamiselle, jolloin 

useita työvaiheita voidaan joutua tekemään päällekkäin, ja joissain tapauksissa työvaiheiden 

väliin voi jäädä paljon aikaa. 

 

Urakasta riippuen sähkörataurakka voi olla joko oma urakkansa, tai sähköratatyöt voivat 

sisältyä esimerkiksi päällysrakenneurakkaan. Sinänsä tällä ei ole sähköratarakentamisen 

kannalta teknistä merkitystä, suurimmat muutokset näiden välillä painottuvat lähinnä yh-

teensovitus- ja projektinjohtotarpeisiin. 

 

Tässä luvussa ei myöskään paneuduta sopimusteknisiin velvoitteisiin urakan aikana, kuten 

esimerkiksi katselmuksiin, kokouksiin tai turvallisuussuunnitelmien laadintaan. Kuitenkin 

urakan alussa ja sen aikana urakoitsijalla on paljon erilaisia dokumentteja laadittavana, joilla 

varmistetaan työn turvallinen ja laadukas läpivienti. 
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4.1 Sähkörataurakan aloitus 

Tarjouslaskentavaiheen jälkeen siirrytään toteutusvaiheeseen, mikäli urakka on voitettu. 

Usein ensimmäinen asia mitä tehdään, on työmaan perustaminen. Tämä voi pitää sisällään 

esimerkiksi varasto- ja sosiaalikonttien vuokraamista, majoitusten varaamista, mahdollisten 

tilojen vuokraamista, resursointia sekä varastoalueiden perustamista. Joillain työmailla pitää 

erikseen rakentaa työmaatukikohta ja varastoalueet, sekä tehdä tiet näille alueille. Aloitus-

vaihe on usein nopea, ja työt voidaan aloittaa tämän vaiheen kanssa samanaikaisesti, kunhan 

henkilöstölle on tilat tarjolla ja resurssit ovat saapuneet työmaalle. Toki myös materiaalia on 

oltava valmiina, jos työt halutaan aloittaa heti. 

 

Joillain materiaaleilla on pitkä toimitusaika, jolloin nämä joudutaan tilaamaan usein paljon 

ennen varsinaista töiden aloitusta. Tällaista materiaalia on esimerkiksi pylväs- ja portaali-

materiaali, sekä johtimet. Näiden tilaaminen on helpompaa kuin pienempien kokonaisuuk-

sien, sillä pylväs-, portaali- ja johdinmateriaali voidaan määrittää tarjousvaiheessa hyvinkin 

tarkasti, kun taas pienempien tarvikkeiden tarkempi määrittely tehdään työmaan edetessä.  

 

4.2 Sähkörataurakan toteutusvaihe 

Tyypillisesti uudissähköistys alkaa perustuksien asentamisella. Perustukset tarvitaan, jotta 

näiden päälle voidaan asentaa sähköratapylväät. Perustuksien sijainnista ja määrästä riip-

puen tämä työvaihe on usein kestoltaan melko pitkä, sekä voi sisältää haasteita. Maaperätut-

kimuksien ja kaapelinäyttöjen avulla voidaan ennakoida tulevia haasteita, mutta tällöinkin 

maaperä voi asettaa suuria haasteita perustuksien asentamiselle.  

 

Perustuksien asennuksen jälkeen aloitetaan sähköratapylväiden pystytys. Sähköratapylväi-

den tyyppi on suunnittelun toimesta määritelty, ja tässä vaiheessa on erityisen tärkeää pitää 

huolta, että oikea pylväs asennetaan oikeaan paikkaan. Sähköratapylväät pyritään kalusta-

maan maassa valmiiksi: pylvääseen asennetaan kääntöorsien kiinnikkeet sekä mahdolliset 

muut kiinnityspalkit ennen pystyyn nostamista. Joskus myös kääntöorret asennetaan 
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pylväiden pystytyksen yhteydessä.  Mahdollisissa portaalirakenteissa portaalin jalat – eli yk-

sittäiset sähköratapylväät – pystytetään etukäteen, ja portaalin orsi erikseen. Kuvassa 13 näh-

dään P-pylvään pystyttäminen. 

 

 

Kuva 13. Sähköradan P-pylvään pystyttäminen. 
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Jos syystä tai toisesta pylväitä ei ole maassa kalustettu ennen pystyttämistä, niin tällöin pyl-

väiden kalustaminen on seuraava työvaihe. Pylvääseen tuleville komponenteille on määri-

tetty tietty korkeus, johon ne tulee asentaa. Ratajohtotyypistä riippuen pylvääseen voi tulla 

hieman erilaisia varusteita. 

 

Pylväiden pystyttämisen ja kalustamisen jälkeen asennetaan mahdolliset paluujohtimet sekä 

M-johdin. Nämä kolme johdinta on helpointa asentaa ennen kääntöorsien asennusta, sillä 

muutoin kääntöorret tulevat työskentelyn tielle. M- ja paluujohtimet vedetään rissapyörien 

avulla ennalta asennettujen kiinnikkeiden läheisyyteen, ja päätetään päätepylväille. Tämän 

jälkeen johtimet kiristetään lämpötilan mukaan oikeaan kireyteen, ja kiinnitetään paikoil-

leen.  

 

Tässä vaiheessa on asennettu perustukset, pylväät, ja paluu- sekä M-johtimet. Näiden jälkeen 

pylväisiin asennetaan kääntöorret, mikäli tätä ei ole tehty jo pylväiden pystytysvaiheessa. 

Jokaiselle kääntöorrelle on ennalta määrätty paikka suunnitelmissa, eli kääntöorsi voidaan 

asentaa vain sille määrätylle paikalle. Kääntöorsia ei siis voida käyttää ristiin, vaan jokainen 

kääntöorsi on tarkoin määritelty ja valmistettu tiettyjen mittojen mukaan. Kääntöorsien asen-

nuksen yhteydessä on hyvä alustavasti tarkastaa tulevan ajojohtimen sijainti, jotta kääntöor-

ren kiinnikkeitä voidaan vielä siirtää ennen, kuin ajojohdin on asennettu. 

 

Kääntöorsien asentamisen jälkeen voidaan aloittaa ajojohtimen asennus, joka yleensä aloi-

tetaan kannattimen vetämisellä. Kannatin vedetään etukäteen asennettujen kääntöorsien 

kautta rissapyörien avulla päätepisteeseensä, jonka jälkeen johdin kiristetään ja asennetaan 

kiinnikkeille. Tämän jälkeen ajolanka asennetaan vastaavasti, jonka jälkeen vielä asennetaan 

ajolangan ja kannattimen väliset ripustimet.  

 

Ajojohtimen asennuksessa on muutama erilainen toimintatapa, joissain tapauksissa ajolanka 

ja kannatin päätetään painokiristyslaitteille, mutta jätetään rissapyörille, jotta ajojohdin saa 

”virua” eli hakeutua lopulliseen pituuteensa. Työvaiheen ollessa kiireinen tai muutoin ajan 

puutteen takia ajojohdin voidaan asentaa suoraan kääntöorsille ja painokiristyslaitteistoille, 
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mutta tällöin ajojohtimen kääntöorsien ja ripustimien suoruus tulee tarkistaa ajojohtimen vi-

rumisen jälkeen. 

 

Ajolanka ja kannatin voidaan asentaa joko samanaikaisesti, tai erikseen. Lisäksi kalusto aset-

taa omat vaatimuksensa johtimien asennukselle; joissain tapauksissa ajolanka ja kannatin 

asennetaan yhtäaikaisesti kiskoilla kulkevan kelavaunun avulla, joissain tapauksissa johti-

met vedetään erikseen kelapukilta. Usein vedon pituus ja langan kulku määrittelee käytettä-

vän toimintatavan, lyhyemmät ja ahtaammat vedot tehdään usein kelapukin avulla. 

 

Viimeisenä työvaiheena ajolangan asema tarkastetaan ja säädetään tarvittaessa. Tässä vai-

heessa ajojohtimen kääntöorret ja ripustimet suoristetaan, mikäli ne ovat kääntyneet. Ajo-

langan korkeus, sekä asema sivusuunnassa mitataan ja merkitään mittauspöytäkirjoihin. 

Sähköistetty osuus myös ajetaan läpi sähköradan huoltovaunulla, joka on varustettu vastaa-

valla virroittimella kuin sähkövetoisella kalustolla. Virroittimen kulkua ajojohtimeen näh-

den tarkkaillaan, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita ja korjata ennen kuin rata luo-

vutetaan liikennöitäväksi sähkökalustolle. Kuvassa 14 nähdään sähköradan huolto- ja tar-

kastusvaunu TTE. 
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Kuva 14. Sähköradan säätöä. 

 

Edellä kuvattujen työvaiheiden rinnalla myös tehdään pylväsmerkintöjä sekä pylväiden 

maadoituksia. Sähköratapylväiden maadoitusten määrä ja tyyppi määräytyy käytettävän tur-

valaitejärjestelmän mukaan. Lisäksi jokaiseen pylvääseen asennetaan vähintään pylvään 

tunnus. Tiettyihin pylväisiin tulee myös asentaa hengenvaarakyltti, muita kylttejä asenne-

taan urakkasopimuksen mukaisesti. 

 

Sähkörataurakoilla asennetaan myös esimerkiksi vaihteenlämmitysmuuntajia, erottimia, 

ryhmityseristimiä ja erotusjaksoja. Näitä voidaan tehdä jonkin työvaiheen yhteydessä, tai 

erikseen. Usein näitä tehdään vähintään osittain työvaiheiden aikana. Urakoissa, joissa jou-

dutaan tekemään työnaikaisia muutoksia, saatetaan esimerkiksi asentaa työnaikainen erotin, 

joka puretaan pois tietyn ajan kuluttua. 
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Sähköratatöistä laaditaan myös työn aikana jatkuvasti erilaisia pöytäkirjoja, näitä ovat esi-

merkiksi aistinvaraistarkastuspöytäkirja, ajojohtimen mittauspöytäkirja ja käyttöönottopöy-

täkirja. Urakoissa myös suoritetaan erilaisia mittauksia, kuten maadoitusjohtimien mittauk-

sia. 

 

4.3 Haasteet sähkörataurakoissa 

Sähkörataa rakennetaan useissa erilaisissa ympäristöissä, yhden raiteen sähköistäminen on 

usein helpompaa kuin ratapiharaiteen sähköradan muutos. Oman haasteensa työn suoritta-

miselle tuo lyhyissä työraoissa työskentely, jolloin työt pitää suunnitella siten, että ne ehdi-

tään työraon aikana tekemään. Junaliikenne asettaa haasteita niin työn suunnittelulle, kuin 

toteuttamisellekin. 

 

Työraon päättyessä joudutaan työskentelyn alaisena ollut raide luovuttamaan liikenteelle, 

jolloin ratatyöstä vastaavalla henkilöllä on suuri vastuu varmistaa, että raide todella on lii-

kennöitävässä kunnossa. Sähköratatöissä pitää myös tehdä työalue jännitteettömäksi, sekä 

työn päätyttyä palauttaa jännite ratajohtoon. Työskentelyolosuhteet voivat olla haastavia, 

sähköratatöiden painottuessa öihin sekä viikonloppuihin. Monesti työskennellään myös rai-

teella, jonka vierellä junaliikenne kulkee normaalisti. 

 

Ajojohtimeen kohdistuvat muutostyöt ovat erityisesti ratapihoilla haastavia, sillä ajojohdin 

voi kulkea useita satoja metrejä pujotellen ratapihan läpi raiteelta toiselle. Tällaisissa tapauk-

sissa työ täytyy suunnitella ja toteuttaa erittäin huolellisesti, jotta turvallisuusriskiä eikä ju-

naliikennehäiriöitä synny. Liikenteen seassa työskentely on haastavaa ja vaatii ammattitaitoa 

henkilöstöltä. 

 

Urakkaan voi myös kuulua paljon tilapäisten rakenteiden rakentamista, joilla pyritään tur-

vaamaan junaliikenteen kulku ja sen häiriöttömyys. Tämä aiheuttaa urakoitsijalle usein 

suunnittelu- ja materiaalitarpeita, koska lähtökohtaisesti työnaikaiset rakenteet puretaan 

myös pois. Monesti nämä rakenteet kuitenkin käytetään uudelleen jossain muussa 
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työvaiheessa urakan aikana. Työnaikaiset ratkaisut helpottavat varsinaisen, lopullisen säh-

köradan rakentamista koska työn alla olevalle alueelle saa helpommin työrakoja, kun juna-

liikenne ohjataan kulkemaan toista kautta. 

 

Isommissa urakoissa yhteensovitus näyttelee erittäin suurta roolia työmaan onnistumisen 

kannalta. Urakalla voi työskennellä useita eri urakoitsijoita eri tekniikoiden parissa, jolloin 

töiden yhteensovittaminen on erittäin tärkeää. Projektinjohtohenkilöstö keskusteleekin niin 

kentällä, kuin yhteensovituspalavereissa tiiviisti töiden yhteensovitustarpeista, ja koneiden 

liikkumisista.  

 

Materiaalihaasteet näyttelevät myös isoa roolia sähkörataurakoiden haasteissa, seuraavassa 

luvussa kerrotaan lisää materiaalihallintaan liittyvistä haasteista. Tämän työn yhtenä tavoit-

teena on parantaa materiaalin määrälaskentaa, tilaustoimintaa ja hallintaa, jolloin työnteki-

jöiden työaikaa vapautuu enemmän tuottavaan työhön. 
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5 Sähkörataurakoiden materiaalihallinnan nykytilanteen 

määritys 

Tässä luvussa kuvataan sähkörataurakoiden materiaalihallinnan nykytilanne kirjoittajan 

omien havaintojen ja kokemuksien pohjalta. Lisäksi luvussa kerrotaan, kuinka rakennusma-

teriaalia tilataan ja hallinnoidaan nykytilanteessa.  

 

5.1 Sähköratamateriaali tarjouslaskennassa 

Materiaalin määrittely ja määrälaskenta on usein tarjousta laskettaessa ensimmäisiä lasket-

tavia asioita. Materiaalin hinnan määrittelyyn voidaan käyttää muutamaa eri tapaa tarjotta-

vasta kohteesta ja aikataulusta riippuen. 

 

Isoissa projekteissa materiaaleista pyydetään tarjouksia useilta toimittajilta jo laskentavai-

heessa. Suuret urakat yleensä kiinnostavat myös eri materiaaleiden toimittajia, jolloin mate-

riaalin kilpailutuskin on tavanomaista tiukempaa. Tarjouslaskenta saa ajantasaista kustan-

nustietoa pohjaksi laskentaa varten, jolloin tarjouksen materiaalin hinta koostuu aina viimei-

simmästä hintatiedosta. 

 

Joissain tapauksissa hintatietona voidaan käyttää esimerkiksi niitä hintoja, joita on käytetty 

jossain toisessakin urakassa, eli kilpailutettu jonkun muun urakan tarjouslaskentavaiheessa, 

mikäli urakan laskennasta ei ole kulunut kovin pitkää aikaa. Tällä tavalla tarjouksen laatija 

pääsee hieman helpommalla; valmiita yksikköhintoja käyttämällä säästetään hieman aikaa, 

kun ei tarvitse kilpailuttaa materiaaleja. Nykypäivänä esimerkiksi raaka-aineiden hinnat voi-

vat vaihdella nopeastikin, mikä luo riskin tällaista laskentatapaa käytettäessä. Toki sama 

riski on myös olemassa tarjouslaskentavaiheen ja rakennusvaiheen välissä, kun materiaali 

kilpailutetaan tarjouslaskentavaiheessa ja saatetaan tilata rakennusvaiheessa vasta useiden 

kuukausien kuluttua. 
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Tarjouslaskennassa materiaalien määrän ja tyypin määrittäminen on isossa roolissa. Tarjous-

laskentaa varten tilaaja saattaa toimittaa määräluetteloita, mutta näihin ei usein voida täysin 

luottaa. Tarjouksen laatijan vastuulle jää siis selvittää materiaalin määrä. Sähkörataurakoilla 

perinteisesti käytettävät materiaalit ovat melko vakiintuneita urakasta ja urakoitsijasta riip-

pumatta. Toki tavanomaisista komponenteistakin voidaan poiketa, edellyttäen, että korvaava 

tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. 

 

Tarjousta laadittaessa määrien tulisi olla mahdollisimman oikeat, jotta tarjouksen hinta olisi 

mahdollisimman oikea materiaalin osalta. Liian suuret määrät saattavat johtaa tarjoushinnan 

kasvamiseen, joka voi taas johtaa siihen, että tarjouskilpailua ei voiteta. Liian alimittainen 

määrä voi johtaa yllättäviin kustannuksiin urakan aikana, jos urakka voitetaan. Täten tar-

jouslaskennassa pitäisi jo ensimmäisen kerran pyrkiä määrittämään materiaalit ja niiden 

määrät mahdollisimman tarkasti. 

 

Nykytilanteessa materiaalin osuus tarjouksen kustannuksista on usein hyvin lähellä tarkkaa, 

varsinaista hintaa, vaikka materiaalit ja niiden määrät eivät välttämättä ole aivan sitä, mitä 

ne rakennusvaiheen aikana tulevat olemaan. Sähkörataurakoiden tarjouksia laskevat henki-

löt tietävät usein kokemuksensa ansiosta, että mikä on realistinen hintataso. Toisin sanoen 

materiaalien määrittämisen epätarkkuudesta riippumatta kustannusvaikutus on melko vähäi-

nen. Tällä tavalla meneteltäessä ongelmaksi muodostuu se, että tarjouslaskennassa ilmoitet-

tuja määriä tai komponentteja ei voida käyttää suoraan rakennusvaiheen tilauksissa. Raken-

nusvaiheen aikana suuntaa antavat määrät tai epätarkat komponentit eivät riitä, tällöin osien 

pitää olla oikeita ja niitä pitää olla oikea määrä. 

 

Karkeasti voitaisiin todeta, että nykytilanteessa tarjouslaskennassa materiaalien määrittely 

riippuu pitkälti laskijan kokemuksesta. Jos henkilö on kokemattomampi, niin hän ei välttä-

mättä osaa hahmottaa materiaalikustannusten oikeellisuutta suhteutettuna urakan kokoon. 

Tällöin olisi erittäin tärkeää, että tarjousta laativa henkilö osaa määrittää oikeat materiaalit 

sekä kilpailuttaa ne toimittajilta. Tarjousvaiheen materiaalien määrittelyyn soveltuu avuksi 

tässä työssä tehty ja myöhemmin esiteltävä taulukkolaskentaohjelma. 
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Lisäksi tarjouslaskentavaiheessa henkilötunteja laskettaessa materiaalihallintaan liittyviä 

työtunteja ei useinkaan huomioida. Materiaalin tilaamiseen ja käsittelyyn käytetyn työajan 

voidaan ajatella sisältyvän projektinjohtohenkilöstön työtunteihin, mutta useinkaan asennus-

työtä suorittavalle henkilöstölle ei materiaalin käsittelystä aiheutuvia kustannuksia osoiteta, 

vaan asennusryhmät käyttävät työaikansa varsinaiseen työsuoritukseen. Tämä kuitenkaan ei 

todellisuudessa aina pidä paikkaansa, sillä materiaalihallinnan haasteista johtuen välillä 

myös asennushenkilöstön työaikaa kuluu materiaaleihin liittyviin tehtäviin, pahimmassa ta-

pauksessa jopa ylityön muodossa. 

 

5.2 Sähköratamateriaalin valmistuskuvat ja osien teettäminen 

Sähkörata on pysynyt vuosikymmeniä melko samanlaisena. Suomen rataverkolla käytettävät 

sähköratakomponentit ovat yksityiskohtia lukuun ottamatta lähes samanlaisia riippumatta 

paikasta tai urakoitsijasta. Teoriassa käytettäville rakenteille ja komponenteille ei ole ulko-

näkövaatimuksia, mutta käytännössä käytettävät osat ovat melko vakiintuneita ulkonäölli-

sesti ja rakenteellisesti. Näiden osien valmistuskuvat ovat pitkälti peräisin 60–70-luvuilta. 

 

Valmistuskuvia on toki päivitetty urakoitsijoiden toimesta vuosien varrella, mutta perusteet 

ovat samat. Käytettävät teräsrakenteet ovat aikanaan mitoitettu kestämään tietyt kuormituk-

set, jonka jälkeen niitä ei ole tarvinnut muuttaa. Eniten eroavaisuuksia löytyy luultavasti 

liittimistä ja muista pienemmistä sähköteknisistä komponenteista. Kuvassa 15 on esitetty 

esimerkkikuva käytössä olevasta teräsrakenteesta, jonka valmistuskuva on vuodelta 1972.  
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Kuva 15. Konsoli.  

 

Kuvasta nähdään, että siinä on kaikki tarvittava tieto rakenteen valmistamiseen, mutta kuva 

on hieman epäselvä. Vanhat paperipiirustukset ja uudemmat konepiirustukset ovat digitoitu 

toimeksiantoyrityksessä eräänlaiseen kuvankatseluohjelmaan. Tätä kautta valmistuskuvia 

pystyy etsimään ja katselemaan. Kuvankatseluohjelmasta lisää myöhemmissä luvuissa. 

 

Nykytilanteessa sähköratamateriaalia tilattaessa useinkaan tavaraa ei saada tuotenimik-

keellä. Käytännössä kaikki teräksiset rakenteet ja kiinnityspalkit sekä vastaavat osat joudu-

taan teettämään. Teetätykseen tarvitaan materiaalikuvia, jotka ovat erittäin pirstaloituneita. 
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Valmistuskuvia voidaan selata toimeksiantoyrityksen luoman ohjelman avulla, mutta kuvat 

pitää silti osata etsiä. 

 

Sähköratamateriaalia tilaavilla henkilöillä on valmistuskuvia tietokoneillansa arkistoituna 

erilaisilla tavoilla. Kaikki materiaalia tilaavat henkilöt voivat käyttää kuvien selailuohjel-

maa, mutta usein kuvat ladataan itselle talteen tulevaa käyttöä varten. Vaikkakin materiaalit 

ovat pääsääntöisesti olleet samoja vuosikymmeniä, niin joitain valmistuskuvia on saatettu 

päivittää. Tällöin kahdella eri henkilöllä voi olla samasta komponentista kaksi erilaista ku-

vaa, joka pahimmillaan johtaa siihen, että muut kokonaisuuteen soveltuvat osat eivät sovi 

yhteen. Työn aikana luotiin kansiorakenne, johon valittiin vain ne kuvat, joita kaikki käyttä-

vät. Tällöin vältytään ristiriidoilta tilaus- ja rakennusvaiheessa.  

 

Valmistuskuvat ovat lähes poikkeuksetta melko vanhoja, eivätkä ne välttämättä sovellu mui-

den käytettävien osien kanssa esimerkiksi kiinnityspulttien kokojen muuttumisen takia. Täl-

löin valmistuskuviin käsin merkitään halutut muutokset, jotta niitä ei tarvitsisi työmaalla 

enää työstää. Jos tämä vaihe unohtuu, niin se luo jälleen työmaalla hidastuksia ja tätä kautta 

kustannusten nousua, kun työaikaa joudutaan käyttämään kappaleiden muokkaamiseen. 

 

Valmistuskuvien etsiminen ja niiden liittäminen toimittajille lähetettäviin tarjouspyyntöihin 

on erittäin aikaa vievää. Monesti yksittäinen komponentti koostuu useasta pienemmästä 

osasta, joista jokainen pitää valmistaa. Nämä kuvat ovat kuitenkin erillisiä kuvia, jolloin yh-

den kokonaisuuden valmistaminen vaatii useita kuvia sekä paljon aikaa niiden etsimiseen. 

Esimerkkinä voitaisiin vaikka käyttää sähköradan yhteiskiristettyä kiristyslaitteistoa. Koko-

naisuutena puhutaan kiristyslaitteistosta, mutta tämä kokonaisuus koostuu viidestä erilai-

sesta teräksisestä kiinnityspalkista sekä useista eripituisista kiinnitysruuveista.  

 

Voisi ajatella, että kun selvitystyön tekee kerran, niin sitä ei tarvitsisi tehdä toiste. Ongelma 

kuitenkin toistuu usein siitä syystä, että saman kokonaisuuden tilauksia ei välttämättä tar-

vitse tehdä kovin usein, jos urakoita ei ole useita käynnissä. Myöskin tuotteiden tilaajat 
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saattavat vaihdella, esimerkiksi henkilö saattaa tilata kerran vuoden aikana joitain kom-

ponentteja, jonka jälkeen joku muu tilaa kyseisiä komponentteja seuraavalla kerralla. 

 

Tämän työn yhtenä tavoitteena oli keskittää valmistuskuvat yhteen paikkaan osakokonai-

suuksittain. Yllä mainittu kiristyslaitteisto on oma kokonaisuutensa, jonka alta löytyy kaikki 

eri osat, jotka kokonaisuuden valmistamiseksi vaaditaan. Myös työssä kehitetty taulukkolas-

kentaohjelma sisältää valmistuskuvien numerot, jotta laskentaohjelman käyttäjä osaa hakea 

oikeat valmistuskuvat hakemistosta. Kokonaisuuksia pyrittiin standardoimaan eräänlaisiksi 

paketeiksi, jolloin käyttäjä voi määrittää vain osakokonaisuudet, eikä käyttäjän tarvitse jo-

kaista komponenttia erikseen laskea. 

 

5.3 Sähköratamateriaalin tilaaminen 

Sähköratamateriaalia tilataan tai teetetään projekteille valmistuskuvien avulla tai tuote-

nimikkeen mukaan, materiaalia voidaan tilata toimeksiantoyrityksen materiaaliliiketoimin-

nan kautta tuotenumerolla, mutta usein materiaalit tilataan työmaan toimesta suoraan val-

mistajilta.  

 

Materiaalin tilaaminen itsessään ei ole kipukohta työmailla, vaan tilaamisen haasteellisuus 

juontaa usein juurensa tilausta edeltäviin vaiheisiin, jolloin materiaalimäärät ja tyypit pitää 

määrittää. Näihin vaiheisiin kuluva työaika saattaa viivästyttää tarjouspyyntöjen ja tilausten 

lähettämistä, joka puolestaan voi viivästyttää materiaalien saamista työmaalle. 

 

Määrälaskennassa tehdyt virheet heijastuvat työmaalle ylimääräisinä tuotteina tai liian vä-

häisinä tuotteina. Molemmat ovat kustannusnäkökulmasta ei-toivottuja tilanteita. Tuotteita 

ei kannata olla liikaa, koska tällöin niihin käytetty kustannus on suurempi kuin mitä tarvitsisi 

olla. Alimitoitettu määrä kostautuu töiden hidastumisella tai jopa pahimmillaan seisahtumi-

sena. 
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Usein yksittäisiä kokonaisuuksia osataan laskea oikea määrä, mutta näihin kuuluvia osia ei. 

Monesti jokin osa saattaa unohtua projektinjohdossa olevilta henkilöiltä, jolloin näitä joudu-

taan tilaamaan kiireellä. Materiaalien paljous ja niiden epäselvät kokoonpanokuvat hanka-

loittavat tilaamista. Kokemattoman materiaalin tilaajan on käytännössä lähes mahdotonta 

tietää kaikkia tarvittavia osia, ilman erittäin perusteellista kuvien läpikäyntiä. Työmaahen-

kilöstön kokemuksen avulla saadaan määrät ja materiaalit usein lähes oikein, mutta ei lähel-

lekään aina. Myös tähän ongelmaan pyritään taulukkolaskentaohjelman avulla vastaamaan, 

kun käyttäjän ei tarvitse muistaa jokaista yksittäistä komponenttia, vaan ainoastaan isot ko-

konaisuudet, ja ohjelma laskee kaikki tarvittavat komponentit. 

 

Usein materiaalin tilaaminen aiheuttaa myös haasteita tilausten seurannan näkökulmasta. 

Monesti projektinjohtohenkilöstö työskentelee useilla urakoilla samanaikaisesti, ja tilaa ma-

teriaalia eri aikoina eri urakoille, tällöin riski ali- tai ylitilaamisesta kasvaa. Tilaukset tehdään 

pääsääntöisesti sähköpostitse tutuilta toimittajilta, jolloin tilausvahvistukset saattavat jäädä 

vain yhden henkilön sähköpostiin, ja muilla projektinjohtohenkilöillä ei ole tietoa jo tila-

tuista tai tilaamattomista materiaaleista. 

 

Materiaalin toimitusajankohta voi aiheuttaa ongelmia työmaan materiaalilogistiikassa. Ma-

teriaalia voi saapua päivinä, kun työmaalla ei ole toimintaa, jolloin saatetaan helposti ohjata 

tavarantoimittaja jättämään tavara hänelle tuttuun paikkaan, ja tämä aiheuttaa jälleen työ-

maalla ylimääräistä siirtelyä. Lisäksi tavara saattaa palautua terminaaliin, jolloin se ei vält-

tämättä ole käytettävissä silloin, kun sitä tarvittaisiin. 

 

5.4 Sähköratamateriaalin hallinnointi ja seuranta 

Nykyisellään sähkörataurakoissa hankintamallia voidaan kuvata hybridimallina, jolloin osa 

hankinnoista tehdään keskitetysti ja osa hajautetusti. Usein isommat hankinnat toteutetaan 

keskitetysti, ja pienemmät pirstaleiset hankinnat ovat hajautetumpia. Tällä saavutetaan jous-

tavuutta urakan materiaalitilauksissa. Heikkoutena on osittainen töiden päällekkäisyys, sekä 

tilauserät voivat olla pieniä, jolloin ei saavuteta volyymihyötyjä. (Ritvanen 2011, s. 38.) 
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Laajoissa hankkeissa urakka saattaa olla jaettu pienempiin työvaiheisiin, jolloin on miele-

kästä tilata vain kyseisen työvaiheen materiaalit. Osatilaukset mahdollistavat pienempien 

kokonaisuuksien seurannan sekä vähentävät suurien varastoalueiden tarvetta. Tällöin työn-

suunnittelussa on osattava määrittää työvaiheen tilattavat komponentit ja niiden määrät oi-

kein, jotta työ saadaan tehtyä. 

 

Suuremmilla urakoilla materiaalia tilaavia henkilöitä voi olla useampia kuin yksi. Tällöin 

ongelmaksi voi muodostua tilausten päällekkäisyys, tai tilauksen tekemättä jääminen, jos 

henkilöt odottavat toisen tilaavan tarvittavan materiaalin. Urakoilla olisikin hyvä viikkopa-

laverin yhteydessä vastuuttaa jokin materiaalikokonaisuus nimetylle henkilöille, jolloin muu 

henkilöstö tietää olla tilaamatta näitä komponentteja.  

 

Nykytilanteessa toimeksiantoyrityksessä materiaalien tilaus on keskitetty käytännössä hyvin 

pienelle joukolle. Nämä henkilöt keskustelevat keskenään tehtävistä tilauksista ja jakavat 

vastuita toisilleen. Käytännössä tämä toimintamalli toimii ilman suurempia ongelmia, mutta 

riskejä päällekkäisyyksiin on. Tässä diplomityössä ei kuitenkaan lähdetty kehittämään eril-

listä seurantatyökalua tilauksiin, toimeksiantoyrityksellä on käytössään erilaisia seuranta-

työkaluja materiaalinhallintaan, joiden käyttöönottoa tulisi edistää myös sähkörataurakoissa. 

 

Materiaalin käytössä ja hallinnassa haasteita aiheuttaa myös tiettyjen komponenttien ristiin 

käyttö. Esimerkiksi jollekin liitokselle voidaan olla määritelty tietyn mittainen kuusioruuvi, 

mutta rakentaja päättääkin käyttää pidempää kuusioruuvia kyseisessä rakenteessa, jolloin 

myöhemmin voi tulla eteen tilanne, että pitkät kuusioruuvit ovat loppuneet ja vain lyhyitä 

on jäljellä, jolloin työ seisahtuu. Rakentamisessa olisikin tärkeä käyttää valmiiksi määritet-

tyjä ruuvikokoja, jotta tällaisilta tilanteilta vältyttäisiin, vaikkakaan kuusioruuvin hankinta-

hinta ei itsessään ole kovin korkea. Enemmän ylimääräisiä kustannuksia aiheuttaa työn hi-

dastuminen. 

 

Toinen ongelma materiaalin käytössä on se, että materiaalia saatetaan lainata urakalta toi-

selle, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tällöin materiaalit tilannut urakka joutuu tilaamaan 
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materiaalit uudestaan, vaikka kustannukset voidaan osoittaa lainanneelle urakalle. Ongelma 

syntyy silloin, jos materiaalia tilaava ja hallinnoiva henkilö ei tiedä, että urakalta on viety 

materiaalia toisaalle. Tällöin työvaihesuunnittelussa ei osata huomioida mahdollista materi-

aalipuutetta, jos oletetaan, että materiaali on varastoitu ja käytettävissä. Tällaisissa tapauk-

sissa on ensiarvoisen tärkeä ilmoittaa, että mitä materiaalia on lainattu ja kuinka paljon, jol-

loin voidaan tilata vastaava määrä materiaalia eikä työ pääse seisahtumaan. Lisäksi ennen 

materiaalin pois siirtämistä, tulee mahdollisesta materiaalin lainaamisesta sopia työmaan 

kanssa, sillä lainamateriaali voi olla suunniteltu käytettäväksi lähiaikoina. 

 

Materiaalia käytettäessä olisi tärkeätä seurata materiaalien määrää, ja ilmoittaa hyvissä ajoin 

ennen materiaalin loppumista sen lisätilaustarpeesta. Valmistettavien materiaalien osalta toi-

mitusaika voi olla viikkoja, jolloin materiaalia käyttävän henkilön tulee kyetä ennakoimaan 

ja kommunikoimaan materiaalin määrätilannetta, jotta materiaalia voidaan tilata lisää hy-

vissä ajoin ennen sen loppumista. 
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6 Sähkörataurakoiden materiaalihallinnan kehittäminen 

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka sähkörataurakoiden materiaalihallintaa voidaan kehittää en-

tistä tehokkaammaksi. Luvussa annetaan ehdotuksia materiaalihallintaprosessin eri vai-

heissa esiintyvien haasteiden ratkomiseksi, sekä myös kerrotaan kuinka työssä luodut apu-

välineet helpottavat materiaalihallintaa. 

 

6.1 Materiaalihankintojen suunnittelun kehittäminen 

Aiemmissa luvuissa on painotettu materiaalihankintojen suunnittelua ja ennakointia, jotta 

vältytään työmaan hidastumiselta tai seisahtumiselta. Sama pätee myös sähkörataurakoissa; 

urakoiden materiaalihankinnat tulisi suunnitella hyvin paljon etukäteen, erityisesti nyt kun 

toimitusajat ovat pidentyneet totutusta.  

Materiaalitilausten ajankohta olisi hyvä määrittää jo yleisaikataulun laadintavaiheessa. Täl-

löin nähdään karkeasti, koska tarvitaan mitäkin materiaalia. Esimerkiksi ajojohtimen asen-

nuksessa tarvitaan ajolankaa ja kannatinta sekä ripustimia, jolloin tiedetään, että näiden toi-

mitusaika voi olla pitkäkin. Tällöin jo yleisaikatauluvaiheessa voidaan havaita takaraja ma-

teriaalin tilaushetkelle, jotta oikeat materiaalit ovat käytettävissä oikeaan aikaan. Tässä voi-

daan hyödyntää toimeksiantoyrityksessä käytössä olevaa hankintasuunnitelmaa, jonka tar-

koituksena on tukea hankintojen suunnittelua ja kilpailutusta projektin alussa, ja sen aikana. 

Hankintasuunnitelma on kuitenkin melko yleispätevä sisällöltään, ja se vaatii kehitystä, jotta 

sitä voidaan soveltaa sähkörataurakointiin.  

 

Usein isoissa projekteissa materiaaleja kilpailutetaan tarjousvaiheessa, jolloin tarjouslasken-

tavaiheessa saatua tarjousta voidaan hyödyntää varsinaisen tilauksen tekemisessä, mikäli 

urakka voitetaan. Materiaalia ei voida kuitenkaan tilata useita kuukausia etukäteen työmaalle 

seisomaan, pahimmassa tapauksessa materiaali kärsii ilkivallasta tai varastetaan. Täten ti-

lausten ajoittaminen mahdollisimman lähelle materiaalin asennusajankohtaa on erittäin tär-

keätä. Hankintasuunnitelman avulla tilaus- ja toimitusajankohtaa voidaan ennakoida hyvissä 
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ajoin, sekä pienentää materiaalin varastoimista ja varkausriskiä. Yrityksessä käytössä olevia 

digitaalisia ja perinteisiä tuotannonsuunnittelutyökaluja voidaan myös hyödyntää materiaa-

litilausten ajankohdan määrittämisessä. Näiden avulla voidaan esimerkiksi ajolangan asen-

tamisen edellytykseksi asettaa materiaalin tilaus ja vastaanotto, jolloin työvaihetta ei voida 

suorittaa, ennen kuin kaikki edellytykset ovat täyttyneet.   

 

6.2 Materiaalin tilaamisen kehittäminen 

Sähkörataurakoissa materiaalin määrän määritteleminen ja tilaaminen on usein hyvin työ-

lästä ja hidasta, jolloin tavaroita tilaava henkilöstö ei välttämättä ehdi tai halua tarttua toi-

meen tarpeeksi ajoissa. Kuitenkin tilausprosessin lykkääminen aiheuttaa valtavasti ongelmia 

myöhemmin, jos oikeita materiaaleita ei ole käytettävissä oikeana ajankohtana. Tätä tilaus-

ten sisällön määrittelemisen hankaluutta varten tässä työssä luotiin aiemmin mainittu Excel-

pohjainen taulukkolaskentaohjelma, jonka avulla tilattavien tuotteiden määrittely helpottuu. 

Lisäksi työn aikana laadittu verkkotallennustila helpottaa valmistuskuvien hakemista ja nii-

den liittämistä tilauksiin. 

 

Hankintoja tekeviä henkilöitä on useampia, jolloin riski ristiriidoista on olemassa. Hankin-

toja varten on kehitteillä seurantatyökalu, jolla voidaan seurata tilausten tilaa, sekä vastuut-

taa henkilöitä vastaamaan tietyistä tilauskokonaisuuksista. Tällöin riski päällekkäisille ti-

lauksille, sekä materiaalin tilaamatta jäämiselle pienenee. 

 

Usein materiaalitilaukset hoidetaan sähköpostitse, jolloin sähköposti on ainoa jälki joka ti-

lauksesta jää, tilausvahvistuksen lisäksi. Materiaalia tilattaessa sähköpostin välityksellä riski 

tiedon hukkumiselle on suuri, vaikka kaikki projektin materiaalia tilaavat henkilöt olisivat 

mukana sähköpostiketjussa. Toimeksiantoyrityksessä on aiemmin käytetty tilausten tekemi-

seen standardoitua, yhtenäistä tilauspohjaa, mutta tämän ei koettu tuovan lisäarvoa materi-

aalihallintaan. Mahdollisen tilauspohjan käytössä tulisi pohjan käytöstä syntyä merkittävää 

hyötyä tilausten tekemiseen, ja sen tulisi olla mahdollisimman helppokäyttöinen.  
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6.3 Materiaalin varastoinnin ja hallinnan kehittäminen 

Materiaalitilauksissa materiaalille tulisi olla paikka osoitettuna vastaanoton yhteydessä. Ma-

teriaalin sijoittaminen väärään paikkaan aiheuttaa ylimääräistä siirtelyä, joka on pois raken-

nustyöhön käytetystä ajasta. Mahdollisuuksien mukaan materiaalit tulisi tilata lähelle niiden 

lopullista asennuspaikkaa, jotta ylimääräiseltä tavaran liikuttelulta vältytään. Arvokkaat ja 

varkaudelle alttiit materiaalit tulee sijoittaa suojattuun paikkaan, vaikka suojattu paikka ei 

sijaitsisikaan materiaalin asennuspaikan läheisyydessä. Tällaisissa tapauksissa on helpompi 

siirtää materiaalia kuin tilata materiaalia uudestaan varastetun materiaalin tilalle. 

 

Toimitusajankohdalla on väliä materiaalitoimituksien osalta, suuret materiaalit saattavat 

vaatia purkukalustoa vastaanottopäässä, jolloin vastaanottajan on kyettävä järjestämään ka-

lusto paikalle. Sähkörataurakoilla usein tehdään neljä työvuoroa viikossa, jolloin materiaalin 

saapuminen päivänä, jolloin työmaalla ei ole henkilöstöä, saattaa aiheuttaa materiaalin vää-

rään paikkaan päätymisen. Tällöin seuraavan työviikon alussa joudutaan käyttämään työai-

kaa materiaalin siirtämiseen. 

 

Materiaalien tilaamisen yhteydessä voidaan myös määrittää toimittajalle ehtoja esimerkiksi 

toimituksien suhteen. Yhdeltä toimittajalta saatetaan tilata materiaalia useaan eri työvaihee-

seen samalla kertaa, jolloin esimerkiksi osatoimituksia tulisi harkita. Tällöin myöhemmin 

tarvittavia materiaaleja ei tarvitsisi ottaa työmaalle tilaa viemään. Lisäksi materiaalia vas-

taanottaessa vastaanottajan tulisi varmistua toimituksen määrästä ja sisällöstä jo vastaanot-

tovaiheessa, jotta mahdolliset virheet toimituksessa tai tuotteissa saadaan heti reklamoitua, 

eikä vasta pitkän ajan kuluttua.  

 

Materiaalin vastaanottoja voidaan seurata kehitteillä olevalla seurantatyökalulla. Eri ihmis-

ten vastaanottaessa eri tilauksia, kaikilla ei välttämättä ole tiedossa kaikkia työmaalle saapu-

neita komponentteja. Tällöin työnsuunnittelu hidastuu, kun työaikaa joudutaan käyttämään 

saapuneiden tavaroiden etsimiseen ja selvittämiseen. Seurantatyökalusta tulisi käydä 
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vähintään ilmi, että kuka vastaanotti tavarat, milloin tavarat ovat vastaanotettu ja minne ne 

on sijoitettu.  

 

Materiaalin lainaaminen urakalta toiselle aiheuttaa ajoittain myös haasteita. Tässäkin ta-

pauksessa ratkaisu on kommunikaatio kaikkien osapuolien kesken, lainatun materiaalin 

määrän tulee olla tarkasti tiedossa, jotta vastaava määrä materiaalia voidaan tilata korvaa-

maan puuttuvat materiaalit. Monesti tilanne on se, että toiselle urakalle on tilattu materiaalia, 

mutta ne eivät ole vielä saapuneet työmaalle, jolloin materiaalit joudutaan lainaamaan toi-

saalta. Tällöin töitä saadaan tehtyä, ja alkuperäiset tilatut materiaalit saapuvat työmaalle, kun 

niille ei ole enää tarvetta, tällöin olisi loogista siirtää materiaalit sille urakalle, jolta materi-

aalia on lainattu. Usein materiaalit kuitenkin päätyvät henkilöstön autoihin tai muualle, jol-

loin niillä ei voida korvata lainattuja materiaaleja. 

 

6.4 Yhteenveto materiaalihallinnan kehitystoimenpiteistä 

Tehokas materiaalihallinta voi parantaa urakoiden kannattavuutta sekä välillisesti myös tur-

vallisuutta ja työn laatua. Materiaalihallinta ei koostu pelkästään seurantataulukoista tai ti-

lausajankohdista; materiaalien tehokas käyttö edellyttää henkilöstön sitoutumista ennak-

koivaan työskentelytapaan. Tuotannonsuunnittelussa tulisi pyrkiä hyödyntämään digitaalisia 

työkaluja, jolloin voidaan reagoida mahdollisiin materiaalipuutteisiin hyvissä ajoin. Näin 

materiaalihallintaa saadaan siirrettyä reagoinnista ennakoivaksi. Kuvassa 16 on esitetty ura-

kan aikainen materiaalihallinta päätasolla. 
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Kuva 16. Materiaalihallinnan perusperiaatteet. 

 

Kuvasta nähdään, että materiaalihallinta voidaan koostaa kolmesta pääkohdasta: ensimmäi-

sen kerran materiaali määritetään tarjouslaskentavaiheessa tarjousta varten, urakan alussa 

ennakoidaan tulevat materiaalitarpeet sekä tarve- ja tilausajankohdat. Urakan ollessa käyn-

nissä seurataan materiaalitilauksia sekä työmaan materiaalivirtaa. Näiden raamien sisällä te-

hokasta materiaalihallintaa toteutetaan tässä työssä esitetyillä toimenpiteillä ja apuvälineillä. 

 

Kaikessa työmaalogistiikassa ja toimitusketjun hallinnassa tulee pyrkiä mahdollisimman 

ajantasaiseen tietoon ja avoimeen kommunikaatioon kaikkein osapuolien kesken. Kaikki 

tässä työssä esitetyt käytännön toimenpiteet materiaalihallinnan tehostamiseksi ovat turhia, 

mikäli kaikilla henkilöillä ei ole samaa, reaaliaikaista tilannekuvaa työmaan materiaalin 
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tilanteesta. Työmaan aikataulua laadittaessa ja yleisaikataulua suunniteltaessa tulisi alusta-

vasti määrittää tarvittavien materiaalien ajankohta hankintasuunnitelmaa hyödyntäen. Pro-

jektilla voi työskennellä useita henkilöitä ja yksi ihminen saattaa vastata työnsuunnittelusta, 

tällöin tämän henkilön on kyettävä kommunikoimaan tulevien työvaiheiden aikatauluja ja 

materiaalitarpeita, jotta projektin muut henkilöt osaavat varautua materiaalien määrittelyssä 

tulevaan materiaalitarpeeseen. 

 

Nykytilanteessa materiaalin määrittämiseen, tilaamiseen, vastaanottamiseen, siirtelyyn ja 

hallinnointiin kuluu valtavasti aikaa. Materiaalihallinnan tehostamiseksi materiaalitilaukset 

tulee olla ennakoitu hyvissä ajoin, sekä määritelty tarkoin, jotta pysytään annetuissa kustan-

nusraameissa. Tarjouslaskentavaiheessa mahdollisimman tarkka materiaalin määrittely ei 

paitsi anna realistisempaa kustannusarviota, vaan myös helpottaa tulevia työvaiheita, kun 

samaa työtä materiaalin määrityksen suhteen ei jouduta toistamaan useita kertoja. 

 

Tilausten yhteydessä tilauskokonaisuudet tulee määrittää tarkoiksi, mutta järkeviksi. Esi-

merkiksi sähköratapylväitä ja johtimia ei välttämättä kannata tilata samanaikaisesti, koska 

näiden välinen asennusajankohta voi olla useita kuukausia. Tällöinkin pitäisi kuitenkin vä-

hintään karkeasti määrittää myöhemmin tilattavien materiaalien ajankohta, jotta ne saadaan 

käyttöön, kun niitä tarvitaan.  
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7 Työssä luodut apuvälineet materiaalihallintaa varten 

Tässä luvussa esitellään työssä luodut apuvälineet, joilla pyritään yhtenäistämään sekä te-

hostamaan materiaalin määrälaskentaa ja tilaamista. Alaluvuissa käsitellään Excel-pohjai-

nen taulukkolaskentaohjelma ja OneDrive-pilvitallennuspalveluun luotu kansiorakenne säh-

köratamateriaalin valmistuskuvia varten. 

 

Molemmilla luoduilla työkaluilla pyritään puuttumaan nykytilanteessa vallitseviin ongelma-

kohtiin, sekä tehostamaan materiaalien hallintaa ja määritystä. 

 

7.1 Taulukkolaskentapohja materiaalin määrälaskentaa ja tilausta varten 

Työssä päätettiin luoda Excel-pohjainen taulukkolaskentaohjelma materiaalin laskentaa ja 

tilaamista varten. Materiaalinimikkeet sijaitsevat ennestään erilaisissa Excel-taulukoissa, jo-

ten näiden taulukoiden tietoja yhdistelemällä saatiin tuotteet samaan taulukkoon. Lisäksi Ex-

cel-ohjelman avulla määrälaskenta on helppoa. Taulukkolaskentaohjelman tavoitteena oli 

helpottaa materiaalien määrittämistä ja tilaamista, ja sen tarkoituksena oli koota pirstaleinen 

ja sekalainen materiaalitieto yksiin kansiin. Ohjelman tarkoituksena oli olla mahdollisimman 

helppokäyttöinen, jotta sähköratamateriaalin perehtymätönkin henkilö osaisi käyttää ja tilata 

ohjelman avulla oikean määrän oikeita komponentteja. 

 

7.1.1  Vaatimukset taulukkolaskentaohjelmalle 

Taulukkolaskentaohjelman ensisijaisena tarkoituksena on tehdä materiaalin määrälaskenta 

mahdollisimman helpoksi. Taulukkolaskentaohjelman tulisi olla ainoa väline materiaalin 

määrälaskennassa sekä tilaamisessa. Taulukkoon tuli vain käytettävät komponentit sekä vii-

meisimmät käytössä olevat komponenttien valmistuskuvat, jotta vältytään ristiriitatilanteilta. 

Pirstaloituneet osat ja osakokonaisuudet koottiin erilaisiksi materiaalikokonaisuuksiksi, tällä 

pyrittiin standardoimaan käytettävät komponentit. Taulukon tuli sisältää automaattisen 



58 

 

määrälaskennan lisäksi käytettävien komponenttien nimet, viitteen valmistuskuvaan sekä 

mahdollinen lisätieto. Joissain komponenteissa voidaan käyttää korvaavaa komponenttia, 

jolloin tämä tieto lisättiin lisätietokenttään.  

 

Taulukkolaskentaohjelman välilehdissä ja niiden sisällössä päädyttiin noudattamaan saman-

laista kaavaa, kuin työmaan rakentamisessakin. Käytännössä laskentaohjelmassa ensimmäi-

senä määritetään pylväs- ja portaalimateriaali, jonka jälkeen siirrytään pienempiin kokonai-

suuksiin.  

 

7.1.2 Taulukkolaskentatyökalun sisältö 

Taulukkolaskentaohjelmassa välilehdille on jaoteltu eri kokonaisuuksia kuten pylväsmateri-

aali, portaalimateriaali, kiristyslaitteet ja niin edelleen. Välilehdillä taas on koottu eri kom-

ponentteja osakokonaisuuksiksi; osakokonaisuudet saattavat olla erilaisia riippuen käytettä-

västä ratajohtotyypistä tai sähköistysjärjestelmästä. Lisäksi osakokonaisuudet ovat jaoteltu 

myös jonkin määräävän tekijän mukaan, sillä esimerkiksi I-pylvään harustaminen vaatii eri 

komponentteja kuin P-pylvään harustaminen. Ohjelman käyttäjän vastuulle jää siis selvittää 

päätasolla osakokoonpanojen määrä, esimerkiksi vaihteenlämmitysmuuntamoiden koko-

naismäärä, joka syötetään taulukkolaskentaohjelmaan, ja ohjelma laskee vaihteenlämmitys-

muuntamoihin tarvittavat komponentit. 

 

Taulukkolaskentaohjelmassa on myös valmistuskuvien tunnukset komponenteille rivikoh-

taisesti. Valmistuskuvan numeroa klikkaamalla avautuu seuraavassa alaluvussa käsiteltävä 

verkkokansio, johon valmistuskuvat ovat koottu vastaavin kokonaisuuksin kuin taulukko-

laskentaohjelmassakin. Tällöin henkilö, joka ei tunne kyseistä komponenttia, löytää heti oi-

kean valmistuskuvan vaikkei sellaista olisi aiemmin tilannutkaan. 

 

Komponenttien nimeämisessä noudatettiin valmistuskuvissa esiintyviä nimiä. Kuitenkin 

monesta komponentista käytetään ajan saatossa vakiintuneita puhekielisiä nimityksiä, 
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jolloin tämä nimi lisättiin lainausmerkkeihin komponentin oikean nimen yhteyteen, jotta ko-

kemattomampi tilaaja osaa tilata oikean komponentin sen puhekielisen nimen avulla. 

 

Lisätieto-sarakkeeseen koottiin mahdollista lisäinformaatiota tai vaihtoehtoisia komponent-

teja. Joissain osakokonaisuuksissa voidaan joutua tilanteesta riippuen käyttämään hieman 

erilaisia komponentteja, joten näitä ei voi sisällyttää laskentaohjelmaan automaattisesti. Täl-

löin lisätietokenttään on lisätty huomautus, jotta käyttäjä osaa tarkistaa tarvittavan kom-

ponentin. Laskentaohjelma kuitenkin laskee yleisemmin käytetyn ja harvinaisemman kom-

ponentin erotuksen, jotta komponenttien kokonaismäärä pysyy samana. 

 

Monesti valmistuskuvissa ja komponenteissa on hieman eri variaatioita ja erilaisia päivityk-

siä riippuen valmistuskuvan piirtoajankohdasta. Ristiriitatilanteissa pyrittiin valitsemaan va-

kiintuneempi komponentti tai helpommin valmistettava komponentti, eikä näitä eri versioita 

lisätty ohjelmaan ollenkaan. Joissain tapauksissa komponentista saattoi olla sama valmistus-

kuva useaan kertaan eri tunnuksella, tällöin valittiin kuvista viimeisin ja lisättiin taulukkoon. 

Tyypillisistä komponenteista, kuten kiinnitystarvikkeista ei ole valmistuskuvia, vain ainoas-

taan standardit, kokotiedot ja raaka-ainetiedot. 

 

Taulukon ensimmäinen varsinainen välilehti on nimeltään ”yhteenveto”, ja tälle välilehdelle 

kootaan välilehdistä saadut määrät yhdelle sivulle. Yhteenveto-välilehdellä materiaalit ovat 

jaettu päätasoittain (pylväät, portaalit jne.) sekä tarkemmin nimikkeittäin. Yhteenveto-väli-

lehteä on tarkoitus käyttää materiaalin tilauksiin, tällä välilehdellä voidaan suodattaa mate-

riaalit nimikkeittäin tai kategorioittain, jotta eri tuotteiden toimittajille saadaan rajattua vain 

heidän tuotevalikoimaansa kuuluvat tuotteet. Esimerkiksi muuntajat tilataan eri toimittajalta 

kuin johtimet, tällöin muuntajatoimittajille lähetetään vain muuntajiin liittyvä tilaus, ja joh-

dintoimittajalle vain johtimien tyyppi ja määrä. 

 

Taulukkolaskentaohjelman sisältöä ja muotoa päivitetään keskitetysti. Tällöin vältytään ti-

lanteelta, jossa kahdella eri käyttäjällä voi olla eri sisältöinen taulukko käytössään. Tauluk-

kolaskentaohjelman aktiivinen päivittäminen komponenttien osalta on myös muistettava, 
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sillä eri komponentit päivittyvät tai muuttuvat korvaaviin tuotteisiin jatkuvasti. Lisäksi jo 

tällä hetkellä monessa tapauksessa voi olla useampia vaihtoehtoja saman osakokonaisuuden 

toteuttamiseksi, tällöin komponenteissa tulee huomioida, etteivät ne ole keskenään ristirii-

dassa.  

 

7.1.3 Taulukkolaskentaohjelman käyttö 

Sähkörataurakoissa sähköradan sijoituskartta on suunnitelmadokumenteista usein eniten tie-

toa sisältävä. Sijoituskartta pitää sisällään paljon tietoa tarvittavista materiaaleista ja käytet-

tävistä komponenteista, sekä siinä kuvataan ajojohtimen kulku visuaalisesti. Pääajatus tau-

lukkolaskentaohjelmassa oli se, että käyttäjä voi pelkästään sijoituskartasta laskea kokonai-

suuksia, jotka syötetään taulukkolaskentaohjelmaan. Tätä kautta päätason määrälaskennan 

kautta saadaan eri kokonaisuuksien tarkemmat osaluettelot käyttöön. Kuvassa 17 on ote tyy-

pillisestä sijoituskartasta. 

 

 

Kuva 17. Sähköradan sijoituskartta. (Sweco Infra & Rail, 2021.) 

 

Kuvassa on pieni osa laajempaa sijoituskarttaa, kuvassa näkyy sähköradan ajojohtimen ku-

lun lisäksi kahden eri ajojohtimen kiristyslaitteisto sekä erotinpylväs. Tällaisessa kohdassa 

taulukkolaskentaohjelmaa käyttävä henkilö syöttää taulukkoon kiristyslaitteiden 
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lukumääräksi kaksi kappaletta, ja yhden erottimen. Ohjelma palauttaa kahteen kiristyslait-

teistoon, ja yhteen erottimeen vaadittavat komponentit. 

 

Kuvasta henkilö voi todeta kiristyslaitteiden lukumäärän lisäksi, että kiristyslaitteet asenne-

taan P-pylvääseen. Ainoaksi selvitettäväksi asiaksi jää kiristyksen tyyppi. Suunnitelmado-

kumenteista selviää, että onko kyseessä yhteis- vai erilliskiristys. Esimerkkikuvassa ky-

seessä on kaksi erilliskiristettyä painokiristyslaitteistoa P-pylväällä, kuvassa 18 on ote tau-

lukkolaskentaohjelmasta kohdasta, johon syötetään P-pylväällä olevien erilliskiristysten 

määrä. Taulukko palauttaa komponenttien määrät ”kpl/m” sarakkeeseen, jonka vieressä on 

kuvanumero valmistettavalle komponentille. Lisätieto-kenttään on kirjoitettu 100 mm2 ajo-

lanka, jotta käyttäjä tietää, että taulukko laskee komponentteja poikkipinnaltaan 100 mm2 

ajolangalle, eikä harvemmin käytetylle 80 mm2 ajolangalle. 

 

 

Kuva 18. Ote taulukkolaskentaohjelmasta. 

 

Tällä tavalla käyttäjä laskee sijoituskartan avulla osakokonaisuuksia ja lisää lukumäärän tau-

lukkolaskentaohjelmaan. Muita kokonaisuuksia ovat esimerkiksi imumuuntajat, vaihteen-

lämmitysmuuntajat, harukset, erottimet ja niin edelleen. Lopussa taulukkolaskentaohjelman 

yhteenveto-välilehdellä on kaikkien komponenttien kumulatiivinen määrä, ja tätä lukumää-

rää käytetään tarjouspyynnöissä tavarantoimittajille. 
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7.2 Verkkotallennustila sähköratakomponenttien valmistuskuvia varten 

Työssä luotiin yhteinen, projektinjohtohenkilöstölle jaettu pïlvitallennustila OneDrive-pilvi-

tallennuspalveluun. Valmistuskuvien tallentamista ja käyttöä varten voisi käyttää muutakin 

sovellusta, mutta tähän ratkaisuun päädyttiin siitä syystä, että OneDrive-tallennustila on toi-

meksiantoyrityksessä jo käytössä. OneDrive-tallennustilan käytön etuna on sen helppo jaka-

minen usealle henkilölle, sekä OneDriven verkkokansiorakenne voidaan synkronoida käyt-

täjän oman tietokoneen tiedostojen kanssa, jolloin tiedostoja voi käyttää myös ilman verk-

koyhteyttä. 

 

7.2.1 Valmistuskuvien määritys ja jaottelu verkkotallennustilassa 

Valmistuskuvat sijaitsevat nykyisellään toimeksiantoyrityksen kauan aikaa sitten kehittä-

mässä kuvankatseluohjelmassa. Käytännössä ohjelmaan on digitoitu vanhat paperiset tekni-

set piirustukset, sekä lisätty uudemmat digitaaliset valmistuskuvat. Ohjelma on käytännölli-

nen kuvien etsimiseen ja katseluun, mutta ohjelmasta ei ole suoraa linkitystä muihin sovel-

luksiin. Kuvankatseluohjelmassa on tuhansia eri kuvia eri aikakausilta, jolloin päällekkäisiä 

kuvia yhdestä komponentista voi olla useita. Lisäksi eri komponentteja on kehitelty historian 

aikana vähän kerrallaan, joten näennäisesti samanlaisissa valmistuskuvissa voi olla suuria 

eroja komponentin rakenteen tai muodon osalta. Ohjelma myös sisältää paljon komponent-

teja, joita ei enää käytetä. 

 

Sähköratakomponenttien valmistuskuvien osalta päädyttiin verkkotallennustilaan valitse-

maan kuvat ensisijaisesti käyttöasteen mukaan. Eli ristiriitatilanteissa komponentista valit-

tiin se kuva, joka nykyisin on käytössä. Tilanteissa, joissa samasta komponentista oli kaksi 

tai useampi identtinen valmistuskuva, uusin kuva valittiin. Myös kuvien selkeydelle annet-

tiin painoarvoa, uudemmat digitaaliset tekniset piirustukset ovat selkeämpiä ulkoasultaan 

kuin vanhemmat, käsin piirretyt kuvat.  
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Verkkotallennustilaan lisätyt valmistuskuvat ovat jaettu kansioihin vastaavin osakokonai-

suuksin kuin taulukkolaskentaohjelmassakin. Tällöin yksittäisen osakokonaisuuden kompo-

nenttien tilaaminen on helpompaa, kun yksi kansio pitää sisällään kaikki kyseiseen kompo-

nenttiin liittyvät kuvat. Kansioihin myös lisättiin mahdollisuuksien mukaan kokoonpa-

nokuvat eri osakokonaisuuksille. Tällöin verkkotallennustila toimii myös rakentamisen 

apuna, kun kokoonpanokuvat ovat helposti saatavilla. Kuvassa 19 nähdään verkkotallennus-

tilan päätaso. 

 

 

Kuva 19. Verkkotallennustilan päätaso.  

 

Valmistuskuville on jokaiselle oma uniikki kuvanumero, joka esiintyy kuvassa, tiedosto-

nimessä sekä taulukkolaskentaohjelmassa. Tällöin taulukkolaskentaohjelmassa määritetyt 

materiaalit saadaan yhdistettyä oikeisiin valmistuskuviin, jolloin valmistajille saadaan lähe-

tettyä juuri oikeat kuvat. Verkkotallennustilassa on tiedostonimessä kuvanumeron lisäksi 
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puhekielinen nimi komponentille, tämä helpottaa materiaalin tilaamista, kun tiedossa on vain 

nimi eikä valmistusnumeroa. 

 

Kuvat ovat verkkotallennustilassa PDF-muodossa, jotta käytettävyys olisi sama käyttäjästä 

ja käyttäjän ohjelmistosta riippumatta. Valmistuskuviin on myös lisätty hieman muutoksia, 

esimerkiksi joissain kuvissa on reikäkokoja saatettu muuttaa, jotta ne olisivat yhteensopi-

vampia muiden nykyisin käytössä olevien komponenttien kanssa. Jotkin komponentit ovat 

lisätty valokuvina. Valokuvat ovat otteita toimittajan katalogista, ja kuvasta käy ilmi kom-

ponentin ulkonäkö ja kyseisen toimittajan käyttämä tuotenimi ja tuotenumero.  

 

7.2.2 Verkkotallennustilan käyttö 

Verkkotallennustilassa sijaitsevia valmistus- ja kokoonpanokuvia voidaan käyttää myös il-

man taulukkolaskentaohjelmaa. Taulukkolaskentaohjelmassa komponentin kuvanumero on 

linkitetty verkkotallennustilaan, jotta oikea kuva olisi mahdollisimman helposti saatavilla. 

Eli verkkotallennustilaan voidaan mennä joko suoraan, tai taulukkolaskentaohjelman kautta. 

Verkkotallennustilaan on myös lisätty taulukkolaskentaohjelman tiedosto. 

 

Verkkotallennustilasta käyttäjä voi ladata kuvan omalle tietokoneelleen, tai käyttäjä voi 

myös synkronoida OneDrive-tallennustilan oman tietokoneensa tiedostojen kanssa, jolloin 

tiedostoja voidaan käyttää suoraan omalta tietokoneelta ilman selaimen avaamista. Verkko-

tallennustilassa tehdyt muutokset synkronoituvat reaaliajassa kaikille, joille kansio on jaettu. 

Verkkotallennustilaa eteenpäin jaettaessa tulee käyttäjälle antaa oikeus ainoastaan tiedosto-

jen katseluun, jolloin käyttäjällä ei ole mahdollisuutta muokata sisältöä. Verkkotallennusti-

lan sisältöä muokataan keskitetysti, jolloin muutokset ovat suunniteltuja. Muokkausta teh-

dessä käyttäjillä on vastuu pitää huoli tiedostojen oikeellisuudesta ja säilyvyydestä, sillä 

mahdollisesti vahingossa poistettu tiedosto poistuu kaikilta. Lisäksi muokkausoikeudet 

omaava käyttäjä ei voi mielivaltaisesti järjestellä kuvia uudestaan omalla tietokoneellaan, 

koska tämäkin vaikuttaa muihin käyttäjiin. 
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Tarjouspyyntöjä lähetettäessä käyttäjä hakee verkkotallennustilasta tarvitsemansa valmis-

tuskuvat ja lisää ne tarjouspyynnön liitteiksi. Verkkotallennustilassa voi esiintyä sama kuva 

useamman kerran, kuitenkin aina saman nimisenä. Tämä johtuu siitä, että jokaisen osakoko-

naisuuden alle on koottu kaikki siihen kuuluvat osat, ja joitain komponentteja voidaan käyt-

tää eri osakokonaisuuksissa.  
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8 Johtopäätökset 

Kiristyvässä kilpailutilanteessa kaikki mahdolliset kustannussäästöt vaikuttavat suoraan ura-

koitsijoiden tarjousmenestykseen sekä kannattavuuteen. Materiaalien raaka-ainehintojen jat-

kaessa nousuaan entistä tarkempi materiaalin määrälaskenta ja tehokas tilausprosessi ovat 

edellytyksenä kilpailukyvyn varmistamiselle. 

 

Vaikka työssä keskityttiinkin materiaalinhallintaan sähkörataurakoissa työmaan näkökul-

masta, voidaan työn tuloksista hyötyä myös muussa rakennustoiminnassa. Lähtökohtana on 

se, että materiaalin toimitusketjun tulisi olla mahdollisimman tehokas ja ennakoiva, puuttuva 

materiaali luo ylimääräisiä kustannuksia töiden hidastumisen ja jopa keskeytymisen takia.  

 

Työssä onnistuttiin vastaamaan sähkörataurakoinnin materiaalihallinnan keskeisiin kipu-

kohtiin. Materiaalin määrittämistä ja tilaamista varten luodut työkalut helpottavat materiaa-

lien määrittämistä niin tarjous- kuin toteutusvaiheessakin. Nykytilanteen kuvauksessa esi-

tettyihin ongelmakohtiin pyrittiin vastaamaan kirjallisuuslähteistä löytyvien toimitusketjun 

hallinnan perusperiaatteiden avulla. 

 

Työssä kehitettyä taulukkolaskentaohjelmaa käytettiin työn aikana, ja sen todettiin toimivan 

tavoitteiden mukaisesti, taulukkolaskentaohjelman avulla määrälaskenta ja tilausten tekemi-

nen nopeutui, sekä käytettävät komponentit saatiin yhtenäistettyä. Työn ansiosta sähkö-

rataurakoissa voidaan saavuttaa kustannussäästöjä materiaalin hankinnan tarkentuessa ja no-

peutuessa, lisäksi materiaalia tilaavan henkilöstön työaikaa vapautuu enemmän muihin työ-

tehtäviin, kun materiaalin tilaaminen on helpompaa ja nopeampaa. 

 

Verkkotallennustilan avulla materiaalien valmistuskuvat ovat helposti kaikkien saatavilla, ja 

sen avulla valmistuskuvien etsimiseen ja mahdollisten muokkausten tekemiseen käytetty 
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aika on vähentynyt. Verkkotallennustilan ja taulukkolaskentaohjelman yhteiskäytössä ei ole 

havaittu ongelmia komponenttien määrässä tai tyypissä. 

 

Työn tuomia aikasäästöjä materiaalihallinnan parissa on vaikea mitata, sillä ennakoivamman 

ja tehokkaamman materiaalihallinnan ansiosta työmaan eteneminen ei hidastu tai keskeydy 

yhtä usein materiaalista johtuvien ongelmien takia. Tarkkaa dataa materiaalihallinnan vai-

kutuksesta projektinjohdon tai työmaahenkilöstön työaikaan ei ole, mutta työn avulla tehty-

jen toimenpiteiden ja työkalujen avulla voidaan objektiivisesti todeta, että materiaalin kanssa 

työskentelemiseen käytetty aika on pienentynyt. Projektinjohdon työaikaa vapautuu myös 

enemmän työn suunnitteluun ja valmisteluun, jolloin myös rakennustyömaan läpivienti on 

tehokkaampaa ja laadukkaampaa, kun projektinjohtohenkilöstö voi keskittyä enemmän työ-

maan johtamiseen. Myös rakentajien työaika varsinaisen työnsuorituksen parissa kasvaa, 

kun materiaalia ei tarvitse liikutella paikasta toiseen tai lainata toisilta urakoilta. 

 

Työ palvelee erityisesti työmaahenkilöstöä, jotka tilaavat materiaalia työmaille. Useinkaan 

työmaahenkilöstöllä ei ole ammattimaisen ostajan kokemusta tai työkaluja, vaan henkilön 

intressinä on saada materiaalia työmaalle sovittuna ajankohtana kustannustehokkaimpaan 

hintaan. Materiaaliyksiköillä ja ostajilla on omat järjestelmänsä ja kanavansa materiaalin ti-

laamiseen, mutta heiltä usein puuttuu substanssiosaaminen. Työssä luotujen apuvälineiden 

ansiosta materiaalin määrittäminen ja tilaaminen on helppoa, eikä käyttäjältä vaadita pitkää 

kokemusta. 

 

Keskeisimmäksi tekijäksi tehokkaassa materiaalin tilaamisessa ja hallinnoimisessa nousee 

ennakointi. Materiaalitilauksia tulee ennakoida hyvissä ajoin sekä kustannusmuutosten ta-

kia, että työn jatkuvuuden varmistamisen takia. Työn seisahtuminen materiaalipulan takia 

aiheuttaa useita ongelmia niin työn tekemisen, kuin kustannustenkin näkökulmasta. Usein 

myös joudutaan tekemään nopeita ratkaisuja, jotta työtä voidaan jatkaa, ja nämä ratkaisut 

saattavat jälleen näkyä kohonneina kustannuksina.  

Työssä luotuihin apuvälineisiin sisällytettiin vain ne komponentit ja materiaalit, joita käyte-

tään tällä hetkellä urakoissa. Riskinä tässä on se, että esimerkiksi muutostöitä tehdessä 
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rakenteet voivat olla hyvin vanhoja, jolloin myös käytetyt materiaalit ovat olleet hieman eri-

laisia. Näitä komponentteja ei ollut mielekästä sisällyttää työhön, sillä niiden käyttö on hyvin 

vähäistä; vain muutamia kappaleita vuosittain. Tällaisissa tapauksissa on turvauduttava van-

hoihin menetelmiin, jotka eivät välttämättä ole uusille työntekijöille tuttuja. 

 

Komponenttien teknisiin piirustuksiin on jälkikäteen käsin lisätty päälle erilaisia kokomer-

kintöjä ja muita muutoksia. Lähtökohtaisesti urakoitsijalla ei ole tarve päivittää kuvia uu-

dempiin, selkeämpiin kuviin, sillä nykyisilläkin kuvilla pärjätään. Kuitenkin kuvien omista-

jana Väylävirasto voisi tarkastella mahdollisuutta päivittää komponentti- ja kokoonpa-

nokuvat vastaamaan nykyisin käytettäviä komponentteja, sillä useat kuvat ovat niin vanhoja, 

että niistä ei ole juurikaan hyötyä komponenttien muuttumisen tai epäselvyyden takia. Säh-

köratasuunnittelun pohjana käytetyt vanhat periaate- ja komponenttikuvat eivät enää välttä-

mättä sovellu sähkörataurakointiin nykypäivänä, tällöin urakoitsijat ja rakennuttajat joutuvat 

käyttämään aikaa eri ratkaisujen löytämiseksi. 

 

8.1  Jatkokehitys 

Työssä luotua taulukkolaskentaohjelmaa ja kuvapankkia päivitetään sisällön osalta lähes jat-

kuvasti. Komponenttien kehitys, ja uusien tavarantoimittajien sekä materiaalien tullessa 

markkinoille käytetyt komponentit saatetaan korvata nopeastikin. Tällöin tässä työssä luodut 

apuvälineet tulee päivittää uusien komponenttien mukaan. 

 

Taulukkolaskentaohjelman jatkokehitysmahdollisuutena voisi olla mahdollisen materiaalin 

hankintasuunnitelman, sekä materiaalitilausten seurannan integroiminen osaksi taulukkolas-

kentaohjelmaa. Hankintasuunnitelmia luodaan nykyisin erillisellä taulukolla, ja sen tarkoitus 

on toimia tarjous- ja toteutusvaiheessa apuvälineenä materiaalien kilpailuttamisessa ja tilaa-

misessa. Tämä voisi olla osa taulukkolaskentaohjelmaa, jolloin saataisiin jälleen yhtenäis-

tettyä materiaalihallintaan liittyviä dokumentteja. Taulukkolaskentaohjelmaan voisi myös 

yhdeksi välilehdeksi lisätä aiemmin esitellyn, kehitteillä olevan tilausten 
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seurantalomakkeen. Yhteisellä seurantalistalla kaikilla on ajantasainen tieto tehdyistä tilauk-

sista ja niiden vaiheesta. 

 

Verkkotallennustilaan on tällä hetkellä viety komponenttien valmistus- ja kokoonpanokuvat. 

Verkkotallennustilaa voisi hyödyntää enemmänkin, kuin materiaalikuvien osalta, esimer-

kiksi eräänlaisena tietopankkina. Verkkotallennustilaan voitaisiin viedä erilaisia teknisiä do-

kumentteja ja ohjeita, joita käytetään rakennustyössä. Tämä voisi olla esimerkiksi paino-

kiristyslaitteiston painojen korkeustaulukko, jonka avulla kiristyspainot asennetaan oikeaan 

korkeuteen lämpötilasta riippuen. Tallennustilaan voisi myös lisätä valokuvia kokoonpa-

noista tai komponenteista, jotta käyttäjä voi tarkistaa komponenttien ja kokoonpanojen oi-

keellisuuden. Teknisten valmistuskuvien lukeminen voi olla vaikeaa, mutta valokuvasta on 

helppo tarkastaa, että näyttääkö asennus tai tarvike oikealta. 

 

Työn tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti toimeksiantoyrityksen muissa liiketoiminnoissa 

ja tekniikkalajeissa. Taulukkopohjaan voidaan muokata toisessa tekniikkalajissa käytettävät 

komponentit ja osakokonaisuudet sekä kuvat vastaavasti kuin tässä työssä on tehty. Lisäksi 

vastaavanlaista verkkokansiorakennetta voidaan toimeksiantoyrityksessä käyttää muiden lii-

ketoimintojen materiaalinhallinnassa. Toimeksiantoyrityksessä käytetään jo nyt laajasti eri-

laisia taulukoita ja pilvipalveluita, joten tässä työssä luotujen mallien avulla voidaan myös 

muissa toiminnoissa hyödyntää samaa pohjaa eri sisällöllä. Lisäksi jos taulukkolaskentaoh-

jelmaan integroidaan hankintasuunnitelma ja tilausten seuranta, niin koko yhtiöllä on käy-

tettävissään yhtenäinen lomake eri sisällöillä.  

 

Excel-pohjaisen taulukkolaskentaohjelman sisältö ja työssä luodut standardipaketit voidaan 

siirtää erilliseen tarjouslaskentasovellukseen. Markkinoilla on tarjolla erilaisia kaupallisia 

tarjouslaskenta- ja materiaalihallintasovelluksia sekä ohjelmistoja, joita voidaan hyödyntää 

vastaavasti kuin Excel-taulukkoa. Excel-pohjainen taulukkolaskenta ei ole välttämättä kaik-

kein intuitiivisin käyttää, mutta halutessa taulukon tiedot voidaan siirtää toiseen sovelluk-

seen. Ideaalitilanteessa taulukon komponenttien hintoja päivitettäisiin lähes reaaliajassa, 

jotta käyttäjällä olisi aina viimeisin hintatieto käytössään. Tämä on tietysti lähes mahdotonta, 
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sillä suurin osa komponenteista on erikseen valmistettavia tuotteita, eivätkä tukkumyymä-

löiden myyntiohjelmissa. 
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