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TIIVISTELMÄ 

Tässä insinöörityössä tutkittiin kiinteistönhoitopalveluiden ulkoaluetuotannon kustannuksia 

lumenaurauksen osalta. Tarkoituksena oli selvittää oman tuotannon ja aliurakoinnin väliset 

erot taloudellisesta näkökulmasta. Tutkimus rajattiin käsittämään viiden 

kiinteistönhoitokoneen oman tuotannon aurauskustannuksia, joita verrattiin aliurakoinnin 

keskiarvohintaan. Oman tuotannon konekuluista saatiin tietoa yrityksen 

taloushallintajärjestelmistä ja työntekijöiden toteutuneet tunnit kerättiin työntekijöiden 

tuntilapuista koko talven ajalta. Yrityksellä on käytettävänään sähköinen 

työilmoitusjärjestelmä, mutta manuaaliset tuntilaput osoittautuivat varmimmiksi 

auraustuntien keräämisessä, sillä näin saatiin muista työtunneista eriteltynä tietona 

aurauksen kellonajat ja viikonpäivät, jotka vaikuttavat merkittävästi tuntihintaan. 

Tuntihinnan laskeminen edellytti kiinteistönhoitoalan TES:n tuntemista, jolloin esim. 

ylitöiden ja yölisien määrittely oli mahdollista. 

Vertailun pohjana käytettiin keskiarvoa alueen alihankkijoiden tuntihinnoista.  

Tuloksena selvisi, että oma tuotanto on kalliimpaa kuin aliurakointi. Oman tuotannon hinta 

muodostuu kone- ja palkkakuluista. Ja koska tarkoituksena oli selvittää todelliset 

kustannuserot, palkkakuluihin oli lisättävä sivukulut.  

Konekulut muodostuivat tässä tapauksessa leasing-sopimusten määrittelemistä omien 

koneiden huoltokuluista sekä poistoista. Tutkimuksessa käytettiin olemassa olevaa 

faktatietoa. 

 

Tämä tutkimus voidaan todeta paikkansa pitäväksi ja todelliseksi. Tutkimuksen tuloksia 

voidaan käyttää tulevan talven töiden organisoinnissa ja suunnittelussa. Tutkimuksen 

mallia voidaan soveltaa vastaavan tiedon keräämiseen, kun halutaan kerätä usealta 

vuodelta tarkkaa tietoa. Tämä tutkimus osoitti, että työntekijöiden tunti-ilmoituskäytäntö on 

uudistettava, jotta saataisiin täsmällisempää tietoa eri työvaiheista. 

 

Tutkimuksen tuloksia ei voida käytännössä soveltaa siten, että yksinkertaisesti valitaan 

edullisempi tuotantomuoto. Valintaan vaikuttaa mm. yrityksen arvot, henkilöstöpolitiikka, 

näkyvyys ja alan uskottavuus. Oman tuotannon ja henkilöstön määrän optimointi on 

jatkuvaa työtä kiinteistönhoitopalveluiden niin ulkoalue- kuin koko tuotannon 

suunnittelussa, jotta toiminta olisi kustannustehokasta.  
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ABSTRACT 

Facility management’s snow plowing costs were researched in this engineer project. The 

purpose of this was to clarify the differences between own production and subcontraction  

from the economical aspect. The research was marked to comprise five facility 

management engines own plowing costs, which were compared to average costs of the 

subcontraction. Information of own production engine costs were taken from company’s 

economic control program and employees done hours were collected from employees hour 

lists from the whole winter period. The company has working report program in use, but the 

manual hour lists were proved to be the most accurate when collecting plowing hours, 

because this way we got separate information of the plowing times and weekdays, which 

will greatly affect the hour costs. To count the hour costs required the knowledge of facility 

management employment laws, so then for example the definition of overtimes and 

nightextras was possible. 

 

An average of area suppliers hourcosts was used as a comparison base.  

 

The result was, that own production is more expensive than subcontraction. The price in 

own production is formed from engine costs and wages costs. And because the purpose 

was to clear up the real cost differences, the extra costs had to add to the wages costs.  

 

The engine costs is formed in this case of own engines maintenance costs and write-offs, 

which Leasing-contract has defined. In the research was used existence facts. 

This research can be prove to be true and real. The results of the research can be used in 

organization and planning of the works on the coming winter. The model of the research 

can be applied to collect similar information, when we want to collect exact information for 

several years. This research showed that employees hour report practice have to reform so 

that we could get more exact information from different work phases. 

The results of research cannot apply in practise so, there fore we simply choose a cheaper 

production form. The selection will be affected the values of the company, personnel policy, 

visibility and the profession credibility. Own productions and personnel number’s optimise 

continuous work in facility management outdoor services and whole production’s planning, 

that operation would be cost-effective. 
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1 JOHDANTO 

 

Yritys Oy teetti tutkimuksen ulkoaluetuotannon kustannuksista. Tutkimus haluttiin rajata 

aurauksessa alihankinnan ja oman tuotannon välisten kustannusten selvittämiseen. Sari 

Arikkala teki tutkimustyön insinöörityönään. Hän toimii Yritys Oy:n alueen yksikössä 

kiinteistönhoidon palvelupäällikkönä ja on neljännen vuosikurssin opiskelija 

rakennustekniikan koulutusohjelman kiinteistönpidon suuntautumisvaihtoehdon 

insinöörikoulutuksessa. 

 

 

1.1 Tuotannon kustannusten taustaa 

Kiinteistönhoitopalveluiden tuotannon kustannuksista ulkoalueiden hoito on merkittävässä 

asemassa kiinteistötyypistä riippuen. Liike- ja julkisissa kiinteistöissä auraus- ja 

puhtaanapito on työllistävämpää kuin esimerkiksi toimistorakennuksissa. Liikekiinteistöjen  

viikonloppukäytöstä johtuen niiden kiinteistönhoidon tuotantotaajuus on tiheämpi, jolloin 

alueet on tarvittaessa aurattava sunnuntaisinkin. Myös asuinkerrostalojen pihat aurataan 

joka päivä lumisateen toteutuessa. Koulukiinteistöjen ulkoalueet parkkialueineen ovat niin 

ikään työllistäviä, mutta ne ovat harvoin viikonloppuisin käytössä, joten tuotanto voidaan 

suunnitella toteutettavaksi arkipäivisin. 

Kiinteistönhoitopalvelut ovat erittäin kilpailutettu ala. Nykyisin ostaja on osaava ja 

tarjouksissa tuleekin määritellä usein aurauskalusto ja lisäksi hyväksyttää mahdollinen 

aliurakoitsija. Palvelun tuottajan on pystyttävä tarjoamaan asiakkaalle hyvin suunniteltu 

palvelu ja hyvin laskettu hinta. Tällöin tuotannon kustannusten mahdollisimman tarkka tieto 

on jopa palvelun olemassa olon edellytys. 

 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville oman tuotannon ja alihankinnan kustannusten 

välinen ero siinä muodossa, että sitä voidaan käyttää tulevien talvitöiden suunnittelussa. 

Tutkimus rajattiin käsittämään puolet yksikön kiinteistönhoitopalveluista. Kaikkien 

kiinteistöjen ulkoalueista ei ollut käytettävissä neliötietoja, joten tavoitteena oli selvittää 

mahdollisimman tarkasti oman tuotannon toteutunut aurauksen tuntihinta ja verrata sitä 

aliurakoitsijoiden tuntihinnan keskiarvoon. Kaikki tässä tutkimuksessa esiintyvät 

euromäärät ovat arvonlisäverottomia. 
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1.3 Työn suoritus 

 

Tuotannon kustannuksien selvittäminen tehtiin pääosin suunnittelutyönä. Tietoa kerättiin 

mm. yrityksen ATK-järjestelmiä ja asiakirja-arkistoa hyväksi käyttäen. Työkaluna toimi 

pääosin Excel-taulukkolaskentaohjelma. 

 

Ensimmäinen tehtävä oli manuaalisesti kirjata Exceliin viiden auraajan tuntilapuista (Kuva 

1) kaikki tunnit kellonaikoineen. Tuntilaput kerättiin arkistosta siltä ajalta, kuin niissä näkyi 

auraustunteja. Työajat tallennettiin 20.11.08 alkaen, jolloin oli ensimmäinen lumenauraus 

kuluneena talvena. Näiden ylitöiden lisäksi arvioitiin auraajille perustunnit auraukseen 

liittyen. Arviointi tehtiin sen tiedon pohjalta, joka alueen työnjohtajalla oli työntekijöiden 

normaalin työajan tunneista. Viimeinen aurauslähtö oli 28.2.2009.  

 

Tässä tutkimuksessa auraajien niminä käytetään AuraajaL, AuraajaS, AuraajaM, AuraajaH 

ja AuraajaN.  

 

Kuva 1  Auraajan tuntityöilmoitus ylitöinä tehdyistä tunneista ajalla 1.-28.2.09. 

 

 

Tunnit jaettiin kiinteistöpalvelualan TES:n (Liite 8, sivu 7) ohjeiden mukaisesti lisätöihin 

sekä ylitöihin. Näille muodostettiin Excel-kaavat käyttäen auraajien keskituntipalkkaa, 

jolloin tunneille saatiin hinnat. Kustannuksissa huomioitiin yölisät, viikkolepokorvaukset, 

sunnuntailisät ja viikottaiset ylityöt. Kaikkien edellä mainittujen tuntien palkkakustannukset 

laskettiin yhteen, jolloin saatiin talven auraukselle toteutunut kokonaispalkkakustannus. 

Päivystys- tai varallaolokustannuksia ei otettu huomioon tässä laskennassa. 
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Henkilöiden palkkakustannusten lisäksi tutkittiin konekustannuksia yrityksen käytössä 

olevia järjestelmiä hyödyntäen, kuten SAP-taloushallintaohjelmistoa poisto- ja 

huoltokulujen keräämistä varten ja LeasePlanin raportointijärjestelmää koneiden 

käyttötuntien selvittämiseen. Tämän lisäksi tarkasteltiin olemassa olevia 

alihankintasopimuksia, joista selvisi voimassa olevat tuntiveloitushinnat. Hinnoista laskettiin 

keskiarvo tämän tutkimuksen käyttöön. 

 

Oman tuotannon auraukseen liittyi yksi konevuokrasopimus (Liite 6), jonka 

vuokrakustannuksiin lisättiin polttoainekustannukset. 

 

 

2 KIINTEISTÖJEN LUMITÖIDEN OMINAISPIIRTEET 

 

2.1 Lumitöiden organisointi ja suunnittelu 

 

Kiinteistönhoidon ulkoaluetehtävien organisoinnin lähtökohtana on mitoitustiedot. 

Mitoitustietojen ja koneiden soveltuvuuden perusteella luodaan konekohtaiset aurauslenkit 

siten, että siirtymien osuus minimoituu tuotannossa. Myös hiekoituksen toteutus kyseisillä 

koneilla vaikuttaa päätökseen aurauslenkeistä. Aurauslenkkien ulkopuolelle jäävät kohteet 

ovat aliurakointikilpailutuksen piirissä. Ennen aurauslenkkien lukkoon lyömistä 

varmistetaan aliurakoitsijan kanssa, että kohteet ovat sopivat aliurakoitsijan koneille ja 

kalustolle. Omassa tuotannossa myös kuljettajien henkilökohtaiset ominaisuudet 

korostuvat joissakin sopimuskohteissa. Erään rivitaloyhtiön P-alueet olivat sijoitettu 

rinteisiin siten, että vain kaksi kymmenestä koneen kuljettajasta suoriutui kiitettävästi 

aurauksesta. 

Yllätyksiä hyvin suunniteltuun talviaikaiseen tuotantoon tuo osaltansa sopimusmuutokset. 

Kiinteistönomistajien jatkuva kilpailutusprosessi saattaa pakottaa muuttamaan hyvätkin 

suunnitelmat kesken talvikauden. 

 

Huoltoyhtiöllä on kiinteistöjen lumitöiden tekemistä varten sekä vakituista että tilapäistä 

työvoimaa. Oman tuotannon auraajat ovat vakituisia työntekijöitä. Lisäksi tarvitaan 

käsilumityöntekijöitä, joista osa on tilapäisiä. Vakituisten auraajien rekrytoimisen 

perusteena on, että he tuntevat aurattavat alueet sekä koneet ja kaluston hyvin. Näin ei 

tarvitse joka talvi perehdyttää uusia työntekijöitä. Auraustyö on ammattilaisen työtä, johon 

liittyy riskejä. Tutkimuksen kohteena olevalla kiinteistönhoidon palvelualueella on kaksi 

päätoimista ulkoaluetyöntekijää, joille järjestetään muita ulkoaluetöitä aurauksen lisäksi. 

Näitä töitä ovat talvikautena hiekoitus, sohjon poisto ja parkkialueiden kauhatyöskentely. 

Talviajan konetöihin liittyy olennaisesti myös pihojen liittymien auraus, mikäli tieaura on 

aurannut jalkakäytävän sen jälkeen, kun huoltoyhtiö on aurannut pihan. 
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Tässä tutkimuksessa ei tutkita muita talviajan työtehtäviä kuin aurausta. Keväällä nämä 

kaksi auraajaa osallistuvat koneelliseen hiekanpoistoon ja -pesuun, kesällä 

ruohonleikkuuseen  

 

ja syksyllä lehtien keruuseen. Tutkimuksessa mukana olevat kolme muuta auraajaa 

toimivat vakituisina kiinteistönhoitajina auraustehtävän lisäksi. 

 

 

2.1.1 Lumilähtö 

 

Lumi sataa usein öisin, mikä on aurauksen suhteen hyvä asia. Tällöin auraaminen voidaan 

aloittaa rauhassa aamuyöllä, kun ei vielä ole muuta liikennettä. Mikäli sopimuksessa lukee, 

että ”kulkuväylät on aurattava klo 8.00 mennessä ja parkkialueet klo 16 mennessä”, on 

yöllinen lumisade paras vaihtoehto, vaikka yötyö onkin kallista. Mutta jos lunta alkaa sataa 

klo 6.00 aamulla, on tilanne hankalampi. Vakituisia auraajia ei voida lähettää töistä kotiin 

aamulla, jotta he voisivat illalla aurata. Näin tulee väkisinkin toimeton työpäivä, jonka lisäksi 

ylitöitä joko samana iltana tai seuraavana aamuyönä. Asiakkaat voivat olla sitä mieltä, että 

lumi on aurattava sopimuksen mukaan klo 8.00 mennessä, vaikka sade tulisikin jatkumaan 

koko päivän. Lähtörajat luonnollisesti säätelevät auraustyön aloittamista. Yleisin aurauksen 

lähtöraja on 6 cm, joka tarkoittaa sitä, että kun maahan on satanut 6 cm pysyvää lunta, 

auraus aloitetaan riippumatta kellonajasta. Lähtöraja voi olla 3 cm - 10 cm. 

Aliurakoitsijoiden kanssa on yleensä sovittu, lähtevätkö he omatoimisesti auraamaan vai 

soittaako lumipäivystäjä hälytyksen.  

 

 

2.1.2 Lumipäivystys 

 

Yleensä talviajalle suunnitellaan lumipäivystysrinki, joka muodostuu auraajista. Yksi on 

vuorollaan viikon päivystävänä auraajana, jolloin hänelle maksetaan päivystyskorvaus 120 

€/vko työehtosopimuksen mukaisesti (Liite 8, sivu 4). Päivystäjä soittaa auraajat liikkeelle, 

jolloin heille maksetaan aurauslähtö hälytystyönä, eli 100 %:lla korotettu palkka. 

Nykyisin myös Forecan palvelut ovat niin luotettavia, että ennusteessa (Kuvat 2 ja 3) 

voidaan nähdä tunnin tarkkuudella sadepilvien lähestymiset noin viiden seuraavan päivän 

ajalta. 
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Kuva 2  Lumilähdön määrittelyssä käytettävän sääennustepalvelun animaationäkymä /1/ 

 

 

 

Kuva 3  Lumilähdön määrittelyssä käytettävän sääennustepalvelun Taulukot-näkymä /1/ 

 

 

2.2 Sääolosuhteet ja niiden muuttuminen 

 

Viimeisinä vuosina talvikaudet on havaittu aiempia lämpimämmiksi. Käytössä oleva 

aikaisempi tieto talvikausien säätilojen käyttäytymisestä ei enää pidä paikkansa. Aiemmin 

aurattavia talvikuukausia maakunnassa ovat olleet marras-huhtikuu, eli niitä on yhteensä 

kuusi kuukautta. Näistä n. 1,5 kk on ollut pakkaskuukausia, eli lunta ei sada. Huhtikuu on 

ollut pääosin hiekoitettavaa, liukasta aikaa satunnaisten lumisateiden lisäksi. Näin ollen  
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kiinteistönhoidon tuotanto ja henkilöstömäärä on suunniteltu tämän tilanteen mukaan. 

Alihankinta on ollut lisänä tukemassa tuotantoa. 

Nyt tilanne näyttäisi muuttuneen siten, että varsinaisia talvikuukausia ovatkin pääosin 

marras - maaliskuu ja pidempiä, kovia pakkasjaksoja vähemmän. Ilmatieteen laitoksen 

julkaisusta (Liite 4) selviää, että jo vuosina 1991 - 2000 talvet olivat kolme astetta 

lämpimämpiä kuin kymmenvuotiskaudella 1961 - 1970. Kuluvan kymmenvuotiskauden 

tilastotiedot saamme mahdollisesti vuoden 2010 jälkeen. 

 

Talvien lämpenemisestä johtuen nimenomaan aurauksen tuotantoon kiinnitetään erityisesti 

nyt huomiota. Kiinteistöjen sisäpuoliset huolto- ja hoitotoimenpiteet eivät muutu siinä 

määrin säätilojen mukaan kuin auraustuotanto. 

 

 

3 KIINTEISTÖNHOITOTYÖN KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 

 

Kiinteistönhoitotyössä ihmisen työpanos on merkittävämpi kuin esimerkiksi teollisuudessa, 

jossa työstökoneiden kustannukset voivat olla suuremmat kuin työntekijöiden. 

Kiinteistönhoitotyön kustannukset koostuvat useista tekijöistä, joiden painotukset riippuvat 

hoidettavien kiinteistöjen vaatimuksista. Jos kiinteistöllä on erityisen merkittävät ulkoalueet, 

tämän sopimuksen hoidossa konekulujen osuus on suuri. 

 

 

3.1 Kustannusten koostuminen 

 

KIMI-kiinteistönhallintajärjelmän mukaisesti kiinteistönhoitotyön kustannukset muodostuvat 

seuraavista kustannuksista: 

- huollon yleiskustannukset 

- menetelmäkustannukset (edellyttää menetelmäkuvauksia) 

- konekustannukset 

- aine- ja tarvikekustannukset 

- palkkakustannukset 

- huollon lisäkustannukset. 

 

Menetelmäkustannukset tarkoittavat työohjetta, jonka kustannukset nykypäivänä eivät 

tulosraportissa näy omana rivinään, vaan ovat henkilöstön koulutuskustannusten sisällä. 
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3.1.1 Huollon lisäkustannukset 

 

KIMI-teorian mukaan huollon lisäkustannukset muodostuvat mm. seuraavista kuluista, 

jotka rasittavat toiminnan tulosta.  

- työnjohdon huoltoa koskeva osuus 

- varaston pito 

- konekorjaukset 

- vikailmoitusten vastaanotto ja laskutus 

- ATK-laitteet 

- huoltohallin korjaukset 

- Työkalut, välineet. 

 

Näistä kustannuksista ennustettavia ovat ATK- ja työnjohtokulut muiden ollessa 

satunnaisempia ja yllätyksellisiäkin, kuten konekorjaukset. Tämän tutkimuksen kohteen 

konekorjaukset ovat sijoitettu konekuluihin, jolloin niiden ennustettavuus paranee. 

 

 

3.1.2 Palkkakustannukset 

 

Palkkakustannukset ovat kiinteistönhoitopalveluissa merkittävimmässä osassa. 

Kiinteistötyypistä riippuen palkkaprosentti voi olla jopa 75 % sopimuksen liikevaihdosta. 

KIMI:n mukaan palkkakustannukset muodostuvat seuraavasti. 

 

- Peruspalkkakustannus 

 taulukkopalkka 

 henkilökohtaiset lisät, mahdolliset ikälisät 

 lomarahat 

 sairaspalkka 

- Lakisääteiset palkkakustannukset 

 sosiaaliturvamaksut 

 työttömyysvakuutusmaksut ja eläkemaksut 

 muut lakisääteiset maksut 

- Henkilökustannukset 

 ryhmähenkivakuutukset 

 työterveyshuolto 

 kurssimaksut 

 matkat, majoitus, päivärahat ja mahd. ruokailuavustukset 

 työvaatteet ja suojavälineet 

 ylityökustannukset 

 päivystys 
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Nykypäivänä työvaatteet ja suojavälineet sekä kurssimaksut eivät sisälly palkkakuluriville 

tulosraportoinnissa, vaan niitä tarkastellaan erikseen. 

 

 

3.2 Mitoitusjärjestelmien kehitys 

 

KIMI-kiinteistönmitoitus- ja hallintajärjestelmä oli pääsääntöisesti käytössä 1990-luvulla, 

kunnes ATOP-TIETO Oy:n (Liite 7) kiinteistön mitoitusohjelmat valtasivat markkinat 2000-

luvulla. Merkittävä kehitysero näiden kahden välillä oli se, että KIMI oli ns. paperiversio ja 

ATOP on erittäin monipuolinen ATK-pohjainen mitoitusjärjestelmä. Nykyisin 

kiinteistönhoidon tarjoukset lasketaan ATOP:illa. 

 

KIMI:n määrittelyt kiinteistönhoitotyöstä ovat edelleen hyvänä perustana nykyisille 

käytännöille. Jotkin nimitykset ovat muuttuneet, kuten esim. KIMI:n tuotekuvaus on 

tehtäväkuvaus, joka nykyisin löytyy kiinteistön huoltokirjasta. KIMI:n teoriassa esiintyvä 

menetelmäkuvaus olisi syytä nykyisinkin aika ajoin päivittää yrityksen laatujärjestelmä- ja 

prosessikuvausten mukaiseksi, koska kiinteistönhoidon henkilöstössä ei ole juuri 

vaihtuvuutta maakunnassa ja työtä tehdään ”kuten aina ennenkin” 

-periaatteella. Tämä on yleisesti ottaen hyvä asia, mutta aina toimintamalleja voidaan 

kehittää paremmiksi. Pääosalla kiinteistönhoitajista on yli kymmenen vuoden työkokemus 

alalta saman yrityksen palveluksessa. 

 

KIMI:ssä käsitelty lumitöiden kiireellisyysluokitus on edelleen voimassa siten, että 

kulkuväylät ovat luokkaa 1, jolloin ne aurataan ensimmäisenä ja esim. parkkiruudut 

aurataan lumisateen jälkeisenä päivänä. Auraukseen on sopimuksessa määritelty lähtöraja 

senttimetreinä. Joissakin sopimuksissa tuo lähtöraja voi olla 3 cm ja toisessa 6 cm. Mikäli 

nämä kiinteistöt ovat lähekkäin, aurauksen suunnittelussa ja toteutuksessa toimitaan 

pienemmän rajan mukaan. Kiinteistöt hoidetaan samanarvoisina, vaikka niistä saatavat 

sopimushinnat eroaisivat lumitöiden osalta.  

 

 

 

4 TUOTANNON AURAUSTUNTIHINTA 

 

Oman tuotannon aurauksen tuntihinta laskettiin sekä omilla koneilla, että vuokrakoneella 

toteutettuna. Näistä saatiin lisäksi yhteinen tuntihinta, joka toteutui kuluneena talvena. 

 

Aliurakoitsijan tarjoama tuntihinta määräytyy mm. konetyypin mukaan. Aurattavien 

kohteiden konevaatimukset olivat vaihtelevia, joten laskennassa käytettiin viiden 

aliurakoitsijan tuntihintojen keskiarvoa.  
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5 VERTAILUANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämä tutkimus käsitti talven 2008–2009 toteutunutta aurausjaksoa, joka sijoittui lyhyelle 

aikavälille 20.11.2008–28.2.2009. Lumilähtöjä oli n. 20, mikä on nykyisin melko normaali 

määrä maakunnassa. Viime vuosina lumisadekaudet ovat olleet hieman lyhyemmät 

aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta tämä on kompensoitunut pitkillä hiekoitusjaksoilla. 

Näin talvikausi on kokonaisuudessaan pysynyt kuuden kuukauden mittaisena. Lumen 

auraustuotanto on merkittävä kustannus kiinteistönhoidossa, kuten tuloksista voitiin nähdä. 

Tästä syystä on jatkuvasti suunniteltava entistä tarkemmin nimenomaan aurauksen 

tuotantoa, jotta se olisi kustannustehokasta. Tutkimuksen tuloksia voidaan pitää 

luotettavina ja tulevan talven organisoinnissa suuntaa antavina.  

 

 

5.1 Kustannukset 

 

Tuloksena nähtiin, että aliurakoitsijan tuntihinta oli edullisin ja kalleimmaksi osoittautui 

vuokrakoneella tuotetut auraukset. Oma tuotanto omilla koneilla oli melko arvokasta, 

vaikka laskennassa konekuluista poistettiin mahdollisimman tarkasti auraukseen 

kuulumattomia kustannuksia. 

 

Omien koneiden lukumäärää voidaan optimoida tarkemmin, kun selvitetään auraajien muut 

talviaikaiset konetyöt aurauksen lisäksi. Eli onko heille riittävästi sopimuksien mukaista 

työtä? Mikäli ei ole, niin heidän perustunnit ja ns. aurauksen odotustunnit kasvattavat oman 

tuotannon aurauksen kustannuksia. 

 

Tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon konekohtaisia eroja kustannuksissa, koska 

käytettiin kokonaiskustannuksia ja niiden kuukaudelle laskettua keskiarvoa. Konekohtaisen 

tuntihinnan voisi olettaa pienenevän, jos käytössä olisi vain uusia koneita. Silloin niitä ei 

korjattaisi paljon, mutta poistot ja polttoaineet ovat samanlaiset. Näin työkonekohtaiset 

huoltokulut olisivat pienemmät.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä, sillä tiedot kerättiin tilaajayrityksen 

järjestelmistä sekä toteutuneista tiedoista. Ainoan epätarkkuuden tutkimustulokseen 

aiheutti hiekoituksen osuuden arviointi. Kuitenkin kyseinen arviointi tehtiin kahta reittiä: 

Hiekoituksen osuus huomioitiin työtunti-ilmoituksissa sekä koneiden käyttötunneissa, joten 

todennäköisesti arvioinnin osuus oli riittävän tarkka. 
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Usein kiinteistöpalvelun ammattilaisille on muodostunut vuosien työkokemuksen pohjalta 

hyvä käsitys aurauksen tuntihinnasta. Hintaa voidaan laskea myös karkeasti, jolloin 

saadaan jälleen jokin käsitys. ATOP-mitoitusjärjestelmä antaa tarkkaan lasketun 

tavoitetuntihinnan, johon on otettu huomioon pitkäaikaisia tilastoja kyseisestä 

palvelutuotannosta: Työn mitoittajat ovat tarkkaan kellottaneet työsuorituksia 

mitoitusohjelman käyttöön.  

 

 

5.3 Eri vaihtoehtojen edut ja haitat 

 

Omien henkilöstö- ja koneresurssien etua voi parantaa muuntautumiskykyisellä kalustolla 

ja monipuolisilla lisälaitteistoilla. Kone, joka voidaan kesäksi varustaa harjauslaitteistolla 

lisää koneen vuositunteja ja näin pienentää investointikustannusta tuotettua tuntia kohden. 

Lisälaitteistojen hankinta ei ole itseisarvo, vaan hankinnan perusteeksi on tehtävä 

investointilaskelma, jonka mukaisesti hankintapäätös tehdään. Omien resurssien etuna on 

myös näkyvyyden myötä saatava mainos sekä hyvän kaluston mukanaan tuoma 

positiivinen imago yrityksestä ja organisaatiosta. 

Haittana omien resurssien käytössä aliurakointiin verrattuna on kustannusten olemassaolo, 

vaikka lunta ei sataisi koko talvena. Vähäisen lumilähtömäärän toteutuessa aliurakoinnin 

käyttäminen tuo erittäin merkitsevät säästöt. Jos lumisadekerrat ja lumen määrä taas 

ylittää normaalitalvien sademäärät, on aliurakointi kallein vaihtoehto toteuttaa kyseinen 

tuotanto. 

 

Vuokrakoneen etuna on konekustannusten budjetoitavuus ja ennustettavuus, silti tämä 

tuotantomuoto on kallis. 

 

Myös omien koneiden Leasing-hallinnointisopimus sisältää kaikki kulut, eikä 

ennakoimattomia korjauskuluja ole budjetin toteutumisen uhkana.  

 

 

5.4 Tutkimustulosten vaikutukset kehittämiseen 

 

Oman tuotannon toteutunut auraustuntihinta voi aiheuttaa kertapalveluveloitushinnan 

uudelleen tarkistuksen. Jotta ko. hinta ei muodostuisi liian isoksi, on myös tarkasteltava 

konekantaa, että kuluja saataisiin pienemmäksi.  

 

Jotta tulevaisuudessa saataisiin helpommin toteutunutta tietoa kiinteistönhoitopalveluiden 

eri työvaiheiden tuntikertymistä, voisi tunti-ilmoituskäytäntöä kehittää.  
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Suomen talvet lämpenemässä 
julkaistu 21.11.2002 klo 15:01, päivitetty 04.06.2008 klo 20:58 

Suomen talvi-ilmasto on leudontunut viime vuosina, ilmenee Ilmatieteen laitoksen tuoreesta vertailusta. 

Tilastojen mukaan vuosien 1971 - 2000 talvet olivat keskimäärin asteen verran lämpimämpiä kuin vertailukautena 1961 - 

1990. Ilmatieteen laitoksen mukaan erot ovat tilastollisesti merkittäviä. 

Muutos selittyy sillä, että vuosina 1991 - 2000 talvet olivat peräti kolme astetta lämpimämpiä kuin kymmenvuotiskaudella 

1961 - 1970. 

Talvikausi kattaa Ilmatieteen laitoksen tilastoissa joulu - maaliskuun. 

Kesäkuukausien keskilämpötilat eivät ole viime vuosina juuri muuttuneet. Myös sademäärät ovat pysyneet viime 

vuosikymmeninä ennallaan. 

Ilmastotilastoja on koottu Suomessa 1920-luvun alusta lähtien. 

YLE24, STT 

 

 

 
 
Maapallon keskilämpötilan muutokset havaintotietojen perusteella: harmaa käyrä 
esittää poikkeamia jakson 1961-90 keskiarvosta. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuudet, 
jotka on analysoitu Etelämantereen jäätikkökairauksista, on merkitty sinisillä 
neliöillä. Sininen yhtenäinen viiva kuvaa suoraan ilmakehästä mitattuja 
hiilidioksidipitoisuuksia. 
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Miten Suomen ilmasto muuttuu? 

Suomi sijaitsee alueella, jossa lämpenemisen 
arvioidaan olevan selvästi voimakkaampaa kuin koko 
maapallon keskimääräinen lämpeneminen. Lisäksi 
muutokset tulevat olemaan suurempia talvella kuin 
kesällä. Lämpenemisen ohella sademäärien 
arvioidaan kasvavan.  

Lämpötila 

• etenkin talvilämpötilat tulevat kohoamaan  
• hyvin alhaiset lämpötilat tulevat 

harvinaistumaan  
• hellejaksot tulevat kesäisin yleistymään  
• kaikkein korkeimmat lämpötilat todennäköisesti 

kohoavat  

Sademäärät 

• etenkin talvisateet lisääntyvät  
• talviset vesisateet yleistyvät  
• rankkasateiden oletetaan voimistuvan 

enemmän kuin keskimääräisten vesisateiden  

Tuulen nopeus 

• eri ilmastomalleihin pohjautuvat arviot 
poikkeavat toisistaan  

• merijään väheneminen voi lisätä tuulisuutta 
talvisin rannikolla  

• matalapaineiden reittien mahdollinen 
muuttuminen voisi vaikuttaa tuulisuuteen ja 
myrskyisyyteen, aihetta on tutkittava lisää  

Lumipeite ja routa 

• lumipeiteaika lyhenee  
• lumen vesiarvo vähenee  
• aluksi runsaat lumisateet voivat jopa yleistyä 

etenkin sisämaassa ja Pohjois-Suomessa  
• routaa on nykyistä vähemmän  
• lauhojen ja sateisten talvien aikana maaperä on 

usein märkä ja sen kantavuus on huono  

  

  

 

 

 
Kuva: Anneli Nordlund 
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Hallinnointi 

Hallinnointipalvelumme on suunnattu yrityksille, jotka haluavat itse omistaa autonsa tai käyttää 
palveluamme siirtymävaiheessa leasingautoihin. Voimme ottaa hoitaaksemme myös yritysautokantoja, 
jotka on rahoitettu muissa rahoitusyhtiöissä. Kaikki autoiluunne liittyvät kustannuksen voidaan ohjata 
LeasePlanin hallinnoitavaksi. 

 

MITÄ HALLINNOINTI TARKOITTAA 
Omistusautokanta tuottaa yritykselle kuukausittain vaihtelevan määrän kustannuksia. Laskuja kertyy 
polttoaineista, pesuista, huolloista, korjauksista, renkaista, vakuutuksista, sijaisautoista jne. Laskujen 
tiliöiminen teettää töitä, ja kustannusten arviointi sekä budjetointi ovat työläitä. Antamalla 
omistusautokannan hallinnoinnin LeasePlanin harteille, yrityksen ei tarvitse käyttää omia, arvokkaita 
resurssejaan liiketoimintansa ulkopuolelle suuntautuviin toimenpiteisiin, kuten autokannan hallinnointiin. 

LeasePlanin tapa hallinnoida omistusautoja on kustannustehokasta ja helppoa. Kaikki autokantaan 
kohdistuvat kustannukset ohjataan suoraan LeasePlaniin. Laskujen maksatus ja kustannusseuranta 
hoituvat meidän toimestamme. Tekninen tukemme tarkistaa ja kontrolloi jokaisen sisään tulevan laskun. 
Emme esimerkiksi hyväksy laskutuslisän sisältäviä laskuja toimittajiltamme. Kohdistamme kustannukset 
oikealle autolle/kustannuspaikalle. Tämän lisäksi siirrämme mm. huolloista, korjauksista, varaosista ja 
polttoaineista neuvottelemamme alennuksen asiakkaan hyväksi. 

Laskutamme asiakasta kerran kuukaudessa yhdellä laskulla, jossa kaikki kustannustekijät on eriteltyinä. 
Hallinnointipalvelun valinnut asiakas saa myös yksityiskohtaisen raportin koko autokantansa 
tapahtumista. 
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ATOP-TIETO OY Latokartanontie 7B13, 00700 Helsinki, puh. 09-3505 800, fax 09-547 1678, atop@atop.fi

www.atop.fi KÄÄNNÄ

• Mukana laajat tiedostot teknisen
huollon töistä.
• Monipalvelulaskenta - kaikki
asiakkaan tarvitsemat palvelut.
• Laskenta suoraan piirustukseen tai
ilman piirustusta pikalaskentana.
• Ulkoalueiden neliöinti tarkasti,
mutta helposti. Sisäkuviin esim.
huoltomiesten kulkureitit.
• Piirustusten tulostus väritettynä
halutuin perustein ja tulostus vaikka
sähköpostin liitteeksi.
• Tiedonsiirto huoltokirjoista.
• Laaja raportointi kohteesta tai koko
laskentakannasta mm. koneiden
käyttöasteet.

ATOPkh Uutta ajattelua
kiinteistöhoidon työmäärälaskentaan,
läpinäkyvää mitoitusta !

Vaivatonta, nopeaa ja erittäin havainnollista
Kaikki kiinteistöhoidon ja -huollon työt
Valittavana tutkittua tietoa ohjelmiston vakiotietopankista tai käyttäjän omista parhaista
menetelmistä

Ohjelmiston kehitys on
pätevissä käsissä
ATOPkh ohjelmiston kehitys ja
tiedostojen päivitys on jatkuvaa.
Päivityksistä vastaa Atop-Tieto Oy.
Ohjelmiston CAD-ominaisuudet on
suunnitellut johtava suomalainen
CAD-talo Vertex Systems Oy.

Atop-Tieto Oy:llä on laaja yh-
teistyökumppaneiden verkosto oh-
jelmiston ja sen tietojen kehittä-
miseen.

Atop-Tieto Oy palvelee
Jokainen ohjelmistokäyttäjä koulu-
tetaan Atopin omassa mikroluo-
kassa, häiriöttömässä ympäristössä.

Ohjelmistokäyttäjälle ilmainen
päivittäinen käyttäjätuki, joka auttaa
niin teknisissä kuin sisältöä kos-
kevissa asioissa.
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