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TIIVIS TE LM Ä 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kunnossapidon kaluston 

kLiyttömandollisuuksia rakennustoimialan hankkeilla. Tulok-

set perustuvat lähinnä kunnossapidon koneiden ajankäytön 

analysointiin ja ongelmaa on tarkasteltu teknisenä 

ja työnsuunnittelullisena ongelmana. 

Kunnossapidon pyöräkuormaajien vuokraus on mandollista yleen-

sä kesä - elokuun välisenä aikana, jolloin pyöräkuormaajil-

la on runsaasti vapaanaoloviikkoja. Vuokrausta voidaan edis-

tää eri tiemestaripiirien työtehtävien limityksellä, jolloin 

pyöräkuormaaja voidaan saada rakennushankkeelle pitemmäksi 

ajaksi. 

Traktorikuormaajien vuokraus rakennustoimialalle on mandol-

lista muulloin paitsi kevät- ja syyshoitotöiden aikana, mut-

ta sen tarve rakennustoimialalla on rajoitettu. Jos kuiten-

kin kunnossapidon kuormaustyöt pyritään hoitamaan tck: - 

syyskuun välisenä aikana pyörätraktorilla, saadaan niiden 

käyttöä tehostettua ja samalla voidaan pyöräkuormaaja vuok-

rata tänä aikana rakennustoimialalle. 

Traktorikaivuri on varsin yksipuolisesti ojitus- ja rumpu-

töitä tekevä kone, jolloin sen ajankäytössäkin on selvä ajal-

unen rytmi. Siten voidaan traktorikaivureita vuokrata ra-

kennustoimialan käyttöön lähinnä joulu - huhtikuussa ja ke-

sä - heinäkuussa jopa useiden kuukausien yhtenäisissä jak-

soissa. 

Tiehöylien työtehtävien voimakas riippuvuus vuodenajasta ja 

säästä näkyy myös vapaanaoloajassa. Touko - syyskuun ja 

joulu - helmikuun välisenä aikana on useimmissa tiemestari- 

piireissä mandollisuus yhden höylän vuokraukseen. Vuokrausta 

helpottaa lisäksi se, että höyliä on aina tiemestaripiirissä 

useita, jolloin ei jouduta vuokraamaan ainoata konetta. Li-

säksi talvella voidaan useimmissa hoitotöissä korvata tie-

höylien puuttumista kuorma-autojen käytöllä. 



Kuorma-autojen vuokraus rakennustoimialan käyttöön ei tut-

kimuksen mukaan ole mandollista pitemmissä jaksoissa vaan 

lähinnä satunnaisesti. Kuorma-auto on lisäksi yleensä tie-

mestaripiirin niukin resurssi, jonka puuttuminen laskisi voi-

makkaasti tuottavuutta tiemestaripiirissä. Täten ei kuorma- 

autojen vuokrausta voida suositella. 

Jos pienimmäksi vuokrausajaksi otetaan viikon yhtenäinen 

jakso ) on tiemestaripiireillä keskimäärin seuraavanlaiset 

mandollisuudet vuokrata kalustoryhmän koneista ainakin yksi 

rakennustoimialalle. 

KUP: kesä-heinäkuu; vapaaviikko 	joka kolmannessa TMP:ssä 

toukokuu 	; vapaaviikko 	joka kuudennessa TMP:ssa 

KKT: joulu-maaliskuu; vapaaviikko 	joka kolmannessa TMP:ssä 

kesä-elokuu 	; vapaaviikko 	joka kolmannessa TMP:ssä 

TR : touko-elokuu; vapaaviikko 	joka toisessa TMP:ssä 

muulloin 	; vapaaviikko 	joka kolmannessa TMP:ssä 

TH : touko-syyskuu ;vapaaviikko 	joka toisessa TMP:ssä 

joulu-helmikuu;vapaaviikko 	joka kolmannessa TMP:ssä 

KA : heinäkuussa; vapaaviikko 	joka toisessa TMP:ssä 

Koska tutkimuksessa on tarkasteltu ongelmaa ajankäyttötieto-

jen pohjalta on tällöin jäänyt tarkemmin käsittelemättä seu-

raavia ongelmia: 

- 	kuljettajien kesälomien vaikutus vuokraukseen 	 - 

- 	nykyiset vastustavat asenteet 

- 	vuokrauksen vaikutus työaikaan ja palkkaustekniikkaan 

- 	omien koneiden (tuntityö) ja vuokrakoneiden (urakkatyö) 
vaikutus työnjärjestelyihin 

- 	vuokraushinnan laskentaperusteet. 



1 . 	JOHDANTO 

TVL:ssa on kiinnitetty huomiota oman kaluston aihaiseen 

käyttöasteeseen ja pyritty löytämään keinoja oman kaluston 

käytön tehostamiseen. Tällöin on haluttu selvittää voidaan-

ko kunnossapidon kalustoa käyttää rakennustoimialan hankkeil-

la ja minä vuodenaikana tämä on mandollista. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on: 

- 	Selvittää konkreettisesti ne ajankohdat, jolloin kunnos- 
sapidon kalustoryhmiä voidaan käyttää rakennustoimialal-
la. 

- 	Tutkia onko suunnittelun avulla mandollista ajoittaa 
kalustoryhmien käyttöä siten, että voidaan muodostaa 
riittävän pitkiä yhtenäisiä vapaanolojaksoja, jolloin 
kunnossapidon kalustoa voidaan vuokrata rakennustoimi-
alalle. 

Tutkimuksessa on rajoituttu lähinnä kunnossapitokalustori 

ajankäytön tarkasteluun ja pyritty selvittämään kunkin kone- 

ryhmän osalta ajanjaksot, jolloin koneita on yleensä vapaana 

ja siten vuokrattavissa rakennustoimialalle. Tutkimuksessa 

ei ole otettu huomioon vuokrauksen vaikutuksia työaika- ja 

palkkausteknisiin kysymyksiin, vaan ongelmaa on tarkasteltu 

lähinnä teknisenä ja työnsuunnittelullisia näkökohtia silmäl-

lä pitäen. 

Pekka Rantamäki 
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2. 	TUTKIMUSAINEISTO JA SEN KiSITTELY 

2. 1 Tutkimusaineisto 

Tämä tutkimus perustuu kunnossapidon työnjärjestelytutkimuksen 

aineistoon. Tutkimuksessa seurattiin koneiden ajankäyttöä 

ja työsaavutuksia 1.4.1977 - 31.3.1978 välisenä aikana 28:ssa 

tiemestaripiirissä. Seuranta tehtiin litteroittain ja koh-

distettiin tiemestaripiirin tärkeimpiin koneisiin. (Tauluk-

ko 1.) 

Taulukko 1. Kunnossapidon työnjärjestelytutkimuksessa mukana 
olleet kalustoryhmät sekä seuratun kaluston ja 
ja koko laitoksen kaluston vertailutietoja. 

Koneryhmä 	Koko kaluston v. 1977 	Tutkimusuineisto 	Prosentti- 
määrä(kpl). keski-iki(V) määrä(kpl) keski-ikä(V) osuus 

Pyöräkuormaaja, 	KIJP 150 5 23 4 15 

Traktorikaivuri,KKT 156. 8 15 6 10 

Pyörätraktori, 	TR 531 6 68 6 13 

Tiehöylä, 	TII 827 8 113 6 14 

Kuorma-auto, 	KA 1260 7 169 6 13 

Paketti-auto, 	PA 312 4 47 3 15 

Tutkimuksen 28 tiemestaripiirin otos edustaa noin 16% Suomen 

tiemestaripiireistä ja ne pyrittiin valitsemaan siten, että 

ne edustaisivat hyvin kunkin tiepiirin keskimääräistä tasoa. 

Otosta voidaankin pitää koko laitosta hyvin edustavana, vaik-

ka sen perusteella ei voi arvostella yhden tiepiirin tilan-

netta. 

Sääolosuhteiltaan oli tutkimusvuosi muualla hyvin lähellä 

pitkäaikaisia keskiarvoja paitsi Pohjois-Suomessa, jossa lu-

miolosuhteet olivat tavallista ankarammat. 
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2.2 Aineiston käsittely 

Tätä tutkimusta tehtäessä käsiteltiin ajankäyttötietoja ra-

kentamistalouden toimistossa kehitetyllä piirturiohjelman 

sovellutuksella /1,2,3/. Tiedot tulostettiin graafisesti 

rumpupiirturilla joko päivittäisinä havaintoina (kuva 1) tai 

viikottaisina havaintoina. Näin voitiin selvittää kalusto- 

ryhmien ajankäytön jaksottaisuus ja miten suunnittelulla voi-

daan vaikuttaa vapaanolojaksojen pituuteen ja sijaintiin al-

ka-akselilla. 
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3. 	KUNNOSSAPIDON KALUSTON KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 

RAKENNUS TOINI A L A L L A 

3.1 Käyttömandolljsuuksjjn vaikuttavia tekijöitä 

Kalustoryhmän käyttömandollisuuksjin vaikuttaa ensinnäkin 

koneryhmän käyttökelpoisuus ja tarve rakennushankkeilla ja 

toiseksi kalustoryhmän kunnossapitotehtävien luonne ja suun- 

niteltavuus. 

Jos kunnossapitokalustoa pyritään vuokraamaan rakennustoiLmi-

alalle on tällöin ratkaisevaa, kuinka pitkiä yhtenäisiä vuok-

rausjaksoja kyetään muodostamaan. Tämä riippuu ratkaisevas-

ti kalustoryhmän tärkeimpien tehtävien luonteesta. Jos tär-

keimmät tehtävät ovat pääasiassa aikaan ja sääolosuhteisiin 

sidottuja hoitotöitä, on suunnittelulla vaikea muodostaa 

pitempiä yhtenäisiä vapaanaolojaksoja. Sensijaan koneryh-

missä joissa pääpaino on kunnostus- ja rakenteenparannustöis-

sä, voidaan työnsuunnittelulla edesauttaa vuokraamismandolil-

suuksia. 

Kunnossapidon toimenpideryhmittelyn lisäksi vaikuttaa vuok-

rausmandollisuuksiin kalustoryhmän töiden yksi- tai monipuo-

lisuus ja työtehtävien mandollinen keskittyminen tiettyihin 

ajanjaksoihin. Koneiden lukumäärä ja mitoitusperusteet vai-

kuttavat selvästi vuokrausmandollisuuksiin, sillä ainoata 

konetta ei mielellään vuokrata, tai jos kaluston määrä on 

mitoitettu huipputarpeen mukaan, ovat vuokrausmandollisuudet 

yleensä hyvät. 

3.2 Kuormaavat ja kaivavat koneet 

Kuormaavista ja kaivavista koneista tarvitaan rakennustoimi-

alan hankkeilla lähinnä pyöräkuormaajaa ja traktorikaivuria. 

Pyörätraktori on rakennustoimialan kuormauskoneeksi yleensä 

liian pieni, mutta sillä voi olla käyttöä tietyissä raivaus- 

töissä, tai jos siinä on lisälaitteena kompressori, 



6. 

Kun kuormaavien ja kaivavion koneiden ajankäyttöä tarkastel-

laan graafisen päivittäistulostuksen avulla havaitaan selvää 

työtehtävien vuodenaikaista rytmitystä. Pyöräkuormaajien va-

paanaoloaika on keskittynyt varsin selvästi kesä- elokuun 

väliseen aikaan (kuva 2, rasteroidut alueet), jolloin useim-

missa tiemestaripiireissä on peräkkäisiä vapaanaoloviikkoja. 

Muuna aikana on pyöräkuormaajien vapaanaolo satunnaista lu-

kuunottamatta tiemestaripiiriä 6, jossa vapaanaoloviikkoja 

on miltei jatkuvasti (syy; tiemestaripiirissä on kaksi pyörä-

kuormaajaa, joista toinen on miltei jatkuvasti vapaana). 

Näinollen voidaan pyöräkuormaajia vuokrata rakennustoimialal-

le lähinnä kesäaikana. 

Vuokrauksesta saavutettava hyöty on suurin silloin, jos ra-

kennustoimialalle voidaan antaa kone mandollisimman pitkäksi 

ajaksi. Tähän on harvoin mandollisuuksia yhden tiemestari- 

piirin osalta, mutta jos rakennushankkeen lähellä olevien 

tiemestaripiirien työt suunnitellaan siten, että pyöräkuor-

maajan vapaanaoloaika eri tiemestaripiireissä limittyy, voi-

daan näin saada pyöräkuormaaja rakennushankkeen käyttöön 

jopa 3 - 5 kk yhtenäiseksi jaksoksi. Tämä edellyttää kunnos-
sapidon työpädilikön tehokasta koordinointia tiemestaripii-

rien suhteen. 

Toinen mandollisuus pidentää kunnossapidon pyöräkuormaajien 

käyttöaikaa rakennushankkeella on pyrkiä työllistämään 

traktorikuormaajat tehokkaasti kunnossapitotöissä touko - 

syyskuun välisenä aikana. Keskimäärin joka toisessa tiemes-

taripiirissä on tällöin vähintään yksi traktorikuormaaja koko 

viikon vapaana (liite 1). Näin niiden käytön tehostamiseen 

on hyvät mandollisuudet ja samalla voidaan pyöräkuormaaja 

vuokrata rakennustoimialan käyttöön. 	Kesäaikana eivät myös- 

kään kuormausolosuhteet (routa) aseta rajoituksia traktorin 

käyttöön kuormauskoneena ja pienikin pyöräkuormaaja soveltuu 

rakennustoimialan töihin. Lisäksi on kunnossapidon tärkeim-

missä kuormaustöissä tällöin selvä minimi, jolloin pyöräkuor-

maajan puuttuminen ei laske sanottavasti tuottavuutta tie-

mestaripiirissö. 







Vaikka edellä on korostettu vuokrausjakson pituuden merkitys-

tä on usein edullista ottaa kunnossapidon pyrökuormaaja jon-

kin lyhyemmänkin työkokonaisuuden tekoon. Esim. kerrosten 

teossa kyetään kunnossapidon pyöräkuormaajalla jo kandessa 

viikossa kuormaamaan n. 5000 - 7000 m3rtr kerrosmateriaalia 

tai esim. rumpuihin täyttömateriaalia. Näin lyhyissä jak-

soissa on kunnossapidon kuormauskaluston käyttö rakennustoi-

mialalla mandollista miltei kaikkina vuodenaikoina, jos tä-

hän voidaan työnsuunnittelussa varautua ajoissa. Yleensä 

voidaan tällöin myös irroittaa tiehöylä levityskoneeksi 

lyhyttä työkokonaisuutta varten. 

Traktorikaivurien vapaanaoloajoissa on tutkimuksen mukaan 

hämmästyttävän suuria eroja (esim. TMP 10 ja TMP 5 kuvassa 1) 

Selvästi kuitenkin voidaan havaita, että traktorikaivurien 

tärkeimpänä työjaksona (avo-ojien teko) syys - marraskuussa 

ja toukokuussa ei traktorikaivureilla ole juuri lainkaan 

vapaanaoloviikkoja. Kesä - heinäkuussa ja joulu - huhti-

kuussa on traktorikaivurilla tiemestaripiireissä useita pe-

räkkäisiä vapaanaoloviikkoja. Joka kolmannessa tiemestari- 

piirissä on tänä aikana täysi vapaanaoloviikko, joten keski-

määrin kolmasosa konekannasta on vapautettavissa rakennus- 

toimialan käyttöön ilman sanottavaa haittaa kunnossapidolle 

(liite 2). Näinollen voitaisiin traktorikaivuria vuokrata 

rakennustoimialan käyttöön jopa useiden kuukausien jaksoina, 

jos tiemestaripiirin työt. ajoitetaan ottaen huomioon raken-

nustoimialan tarpeet. 

• 	Tutkimuksen yhteydessä herätti huomiota myös Kainuun tie- 

piirin menetelmä, jossa traktorikaivuri on piirin konepankin 

• 	hallinnassa ja konetta vuokrataan tiemestaripiireihin n. 4 kk 

jaksoissa. Haastattelujen mukaan systeemi on toiminut hyvin 

eikä tiemestaripiirien töiden ole havaittu kärsineen siitä, 

ettei kone ole tiemestaripiirin hallinnassa /5/. Tällä ta-

valla saatiin kuitenkin traktorikaivuri erittiin tehokkaasti 

työllistetyksi koko vuoden ajaksi. 
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Vapaanoloajan lisäksi vaikuttaa vuokrausmandollisuuksjjn 

koneiden tärkeimpien töiden suunniteltavuus ja sidonnaisuus 

aikaan. Pyöräkuormaajan tärkeimmät työt ovat maamassojen 

käsittelyä ja kolme tärkeintä litteraa käsittää jo 68% kun-

nossapitolitteroiden työtunneista (kuva 5). Vastaavasti avo- 

ojien teko ja rumputyöt käsittävät yli 66% traktorikaivurin 

käyttökohteista. Molempien koneiden osalla ovat tärkeimmät 

työt lisäksi keskittyneet tiettyihin ajanjaksoihin, joten jo 

näiden tärkeimpien töiden ajoituksella ja tehokkaalla toteu-

tuksella, voidaan lisätä vuokrausmandollisuuksja rakennus-

toimialalle. 

Sensijaan pyörätraktorin työt käsittävät monipuolisesti kaik-

kia kunnossapitotoiminnan osa-alueita eikä mikään yksittäinen 

littera yhtä 10% kunnossapitohitteroiden tuntimäärästä. 

Lukuisten pienten töiden johdosta on vuokrausmandollisuuk-

sien lisäys työnsuunnittelulla vaikeaa, mutta toisaalta täl-

löin pitäisi koneen käyttöasteen olla kp-töissäkin korkea, 

koska kyseessä on monipuolinen resurssi. Näin ei kuitenkaan 

ole, vaan traktorin käyttöaste on heikoin kaikista kuormaus-. 

koneista /4/. 

Pyöräkuormaajan ja traktorikaivurin töissä on aikaan sidot-

tujen hoitotöiden osuus niin pieni, että työnsuunnittelun 

avulla on mandollista lisätä vuokrausta (taulukko 2). Sen-

sijaan pyörätraktorin osalla on hoitotöiden osuus niin suuri, 

että työnsuunnittelulla on vaikeampi lisätä vuokrausmandoiLli-

suuksia. 
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Taulukko 2 Kuormctavien ja kaivavien koneiden työtuntien ja-

kautuminen toimenpideryhrniin tutkimusaineistossa 

Kone 

Toimenpi- 

deryhmä 

Työtunnit 	(h) 	1 
Omat kon. 	Vuokrakon. 	Yhteensä 

Prosentti- 

osuus 

KUP Hoito 3576 58 3634 14 

Kunn. 10231 132 12163 45 

Rak.p. 10140 963 11103 41 

TR Hoito 30371 2481 32852 52 

Kunn. 20617 4018 24635 38 

Rak.p. 5826 759 6585 10 

KKT+ Hoito 847• 552 1399 4 

KKII Kunn. 10832 17974 28806 80 

Rak.p. 1776 3874 5650 16 

Eräs ongelma traktorikaivUriefl ja pyöräkuormaajien vuokraukses-

sa on kuitenkin se ,että niitä on tiemestaripiirissä vain 

yksi, jolloin vuokraukseen suhtaudutaan usein kielteisesti. 

Muiden koneiden osalla ei tätä ongelmaa esiinny, koska niitä 

on tiemestaripiirisSä aina enemmän kuin yksi. 

3.3 Tietidylät 

Tiehöylien osalla näkyy selvästi työtehtävien riippuvuus 

vuodenajasta, maalis - huhtikuussa ja loka - marraskuussa on 

vapaanaoloviikkoja selvästi vähemmän kuin muulloin (kuva 6). 

Touko - syyskuun välillä on vapaanaolojaksoja lähes kaikissa 

tiemestaripiireisSä ja tällöin on keskimäärin joka toisessa 

tiemestariPiirissä vähintään yksi höylä vapaana viikottain 

(liite 2). Joulu - helmikuussa on yksi höylä ollut vapaana 
viikon jaksoissa keskimäärin joka kolmannessa tiemestaripii-

rissä. Erityisesti kaupunkitiemestariPiireiSsä on ollut 

selviä vaikeuksia työllistää höylät ympäri vuoden ja niissä 

on vapaanaoloviikkoja miltei jatkuvasti (TMP:t 1,2,3,16,22). 
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Tällä perusteella on tiehöyliä vuokrattavissa yleensä kesä - 

syyskuun välisenä aikana ja joulu - huhtikuussa. Kesäaikana 

ovat vuokrausmandollisuudet hyvät miltei kaikissa tiemesta-

ripiireissä ja työpäällikköalueen sisäisen limityksen avulla 

voidaan helposti saada tiehöylä rakennushankkeen käyttöön 

jopa 4 kk ajaksi. 	Kaupunkitiemestaripiireissä on kalusto 

ilmeisesti mitoitettu erittäin vaikean hoitotalven mukaan, 

jolloin tutkimusvuoden aikana olisi niistä voitu vuokrata yksi 

höylä pois miltei koko vuodeksi. 

Lisäksi tiehöylien käyttöala kunnossapidossa on varsin kapea 

ja viisi tärkeintä työtä käsittää jo 87% kunnossapitolitte-

roiden työtunneista (kuva 7). Siten pitäisi työnsuunnittelun 

avulla pystyä edistämään vuokrausmandollisuuksia. Kuitenkin 

työt ovat yli 80 prosenttisesti hoitotöitä, mikä puolestaan 

vähentää mandollisuuksia höylien vuokraukseen (taulukko 3). 

Useimmissa tiemestaripiireissä pitäisi kuitenkin olla yksi 

höylä irroitettavissa rakennustoimialan töihin muulloin kuin 

kiireisimpänä aikana. 
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Taulukko 3 	TLohöylin KuytLo 1 1Jriflit Loirflpideryhflt- 

t ti_ i n 

Toimenpide- rjyötunnit Prosentti- 

ryhmä osuus 

Omat Vuokra 	Yhteensä 

Hoito 86184 246 86430 81 
Kunnostus 6302 376 6678 6 
Rakenteenpar. 12971 16 12987 13 

3.4 Kuorma-autot 

Kuorma-autojen vapaanaolo on keskittynyt varsin selvästi 

heinäkuuhun eikä muuna aikana vapaanaolotunteja ole juuri 

lainkaan (kuva 8). Kun kuorma-auto on lisäksi tiemestari- 
piirin niukin resurssi ei liene mandollista lainata kuorma- 

autoja rakennustoimialalle kuin korkeintaan erikoistapauksis-

sa, tai tästä on seurauksena tuottavuuden lasku tiemestari- 

piirissä /4/. 



_i_ Koko viikon vapaanaolleiden konelden 1ukurnärä 
TN? Tam 	Helrn 	Maa 	• Huh 	1 	Tou 	Kes 	Hei 	Elo 	Sy1s 	Lka 	9r 

! 	 2 I 22 J 23 f 24  25126127128 29 30 31 32 3334'35i36 371383940 4l424344 45!464748 jL 	13 I 14 1 15 I 161j j_ 2 	3 	4 	! 	e 	!l 	 !I9 

Al 
- 

2 1 .:'4•:•'::••1'.:. 1 
3J 
4 , ,/ t ; :•:•:• r / , r 5 
6 1 

r •.' J 

7 4 
8 

10 
911 

1 
1 

. , 	1 
, 

, . 

I1 
20 
23 J 

___ 1» ± 13 1 
T 

l/ 1 16 
+ 17 

18 1 // 

19 
21 
22 " 

1 
1 ____ 

15 III 1 
261 

// 

Kuva 7 KA viikottainen vapaanaolo. 	1 kone vapaana, : 2 konetta vapaana, 	J^3 konetta vapaana 	.T 



4. 	TULOSTEN TARKASTELUA 

Edellä on tarkasteltu kunnossapidon kaluston vuokrausmandol-

lisuuksia rakennustoimialalle. Ongelmaa on lähestytty työn-

suunnittelulliselta näkökulmalta ja havaittu kaikkien kone- 

ryhmien kohdalla vapaanaoloaikaa kesällä. Miesten kesälomien 

vaikutus vapaanaoloaikaan on kiistaton ja kesällä voitaisiin 

koneita vuokrata rakennustoimialalle. Kuitenkin kuljettajan 

irroittaminen kesällä tiemestaripiiristä on vaikeampaa kuin 

muulloin ja kesä on toisaalta rakennushankkeellakin yleensä 

hiljaisinta aikaa. Jos koneita vuokrataan kesällä voi olla 

tarpeen hankkia kuljettaja rakennustoimialalta tai on pyrit-

tävä tehokkaampaan lomien porrastukseen. 

Vuokrausta vastustavat konservatiiviset asenteet ovat lisäksi 

molemmin puolin vaikeuttamassa vuokrausta. Rakennustoimialal-

la epäillään kunnossapidon kuljettajien pätevyyttä ja kunnos-

sapidossa väitetään hoitotason laskevan kohtuuttomasti vuok-

rauksen johdosta. Lisäksi kunnossapidon kuljettajat eivt 

aina ole halukkaita lähtemään komennukselle ja heidän työajan 

soveltamisessa voi esiintyä vaikeuksia (aloitetaanko työt 

klo 7.00 tukikohdassa vai hankkeella). Omien ja vuokrakonei-

den esiintyminen samassa työketjussa voi lisäksi vaikeuttaa 

työnjärjestelyi. 

Kaikki edellä esitetyt vaikeudet on kuitenkin voitettavissa 

koulutuksen avulla ja oman kaluston tuottavuutta voidaan 

kohottaa lisäämällä niiden vuokrausta rakennustoimialalle. 
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