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Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia IP-Heikkilä Oy:lle saneeraushankkeiden laskentaprosessiin Excel-pohjainen kustannuslaskentatyökalu. Siinä kerätään pohjatiedot työmenekeille valmiista pohjista ja työmenekkejä seurataan sitä mukaa, kun kohteita toteutetaan ja tietoa kerätään. Excel-pohjainen työkalu päivittyy tarkemmaksi joka kohteen
jälkeen, kun saadaan uutta dataa.
Yleisesti ottaen laskennassa käytettävät RATU-pohjaiset työmenekit ovat yleispäteviä.
Niissä on laskettu, kuinka nopeasti keskiverto suomalainen rakennustyöntekijä suorittaa
tietyn työvaiheen. Nyt ideana oli toteuttaa yrityskohtainen työmenekkilaskuri nimenomaan saneeraushankkeisiin, jotta tarjouslaskennasta saataisiin mahdollisimman
tarkka. Tarkkuus vaikuttaa yrityksen kykyyn laskea mahdollisimman paikkansa pitäviä
hankkeita ja samalla vähentää riskiä laskea työtoteuman puolesta liian optimistisia
hankkeita.
Vanhojen rakennuksien korjaustarve on kasvanut viimevuosina erittäin paljon. Suomen
rakennuskannasta suuriosa on rakennettu 70–80-luvulla ja näiden rakennusten tekninen käyttöikä on ylittymässä. Rakennukset ovat pääosin suunniteltu kestämään 50
vuotta. Tämän myötä saneeraushankkeet ovat lisääntymässä hurjaa vauhtia, joten on
erittäin tärkeä saada tarkkoja arvoja tarjouslaskentaan lähitulevaisuudessa.
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ALKULAUSE
Haluan kiittää IP-Heikkilä Oy:n toimitusjohtajaa Jouni Heikkilää sekä aluejohtajaa Taavi
Heikkilää mahdollisuudesta tehdä opinnäytetyö, jonka tarkoitus on kehittää itseä sekä
yritystä. Kiitän myös Frozen Innovations Oy:n Riku Anttosta hyvistä ideoista sekä neuvoista.
Simossa 28.4.2019
Mikko Jäärni
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SANASTO
Kustannuslaskenta: Rakennusalalla tällä tarkoitetaan rakentamisesta syntyvää kokonaiskustannusta, joka sisältää kaikki palkoista rakennusmateriaaleihin. (1.)
Litterointi: Tehtyjen työvaiheiden keston ilmoittaminen tuntikirjauksten yhteydessä.
RATU: RATU-kortisto on Talonrakennusteollisuus ry:n ja Rakennustieto Oy:n julkaisema
rakennustuotannon ammattilaisille tarkoitettu tietopankki. RATU-kortisto sisältää hyvän
rakentamistavan mukaiset tutkimustietoihin perustuvat työmenetelmäkuvaukset, työmenekkitiedot, laadunvarmistuksen menettelyt ja rakennustöiden turvallisuusohjeet. RATUkortiston tavoitteena on talonrakennustyön laadun ja tuottavuuden parantaminen. (2.)
Saneeraushanke: Hankkeen tavoitteena voi olla jo olemassa olevan kiinteistön korjaaminen tai muuttaminen joko kokonaan tai osaksi.
Tarjouslaskenta: Tarjouslaskennassa lasketaan kokonaishinta, millä mikäkin projekti
voidaan toteuttaa.
Työmenekki: Työmenekillä tarkoitetaan tiettyyn työvaiheeseen käytettyä aikaa (m ²/tth).
Esimerkiksi seinän levytys 4 m²/tth, 4 neliömetriä / tth (työntekijätuntia).
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1 JOHDANTO
Kustannukset ovat avainasemassa kannattavan liiketoiminnan saavuttamiseksi. Väärin
lasketusta hankkeesta tulee todella helposti yritykselle kannattamaton.
Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää itseäni ja edustamaani yritystä tarjouslaskennassa
luomalla eräänlaisen työkalun tarjouslaskennan helpottamiseksi. Työkalun avulla saadaan nopeasti tietoa tiettyjen rakennusvaiheiden työaikamenekeistä, ja tätä kautta saadaan työkustannukset helposti selvitettyä. Työkaluni on Excel-pohjainen ohjelma, johon
kerätään työmenekkien lähtötiedot ja työmenekki dataa tulevista kohteista. Työkalua päivitetään sitä mukaan, kun uutta dataa saadaan. Työkalun päivittämisessä avainasemassa on projektien jälkiseuranta.
Rakennusalalla on useita asioita, jota yritys voi itse tehdä alihankkijan sijaan. Työkalun
avulla kyetään laskemaan nopeasti alihankittavaksi tarjottavan työn kesto ja näin arvioimaan, kuinka kallis alihankintatarjous on suhteessa oman työn hintaan.
IP-Heikkilä Oy on vuonna 1987 perustettu rakennusalan yritys, jonka toimialue on MeriLapin ja Oulun alue. IP-Heikkilä Oy:llä on erittäin hyvä kokemuspohja haastavista rakennusalan saneeraushankkeista sekä vahva pohja projektien johtamisesta. (1.)
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2 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUSTEN SYNTYMINEN
Rakennushankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan vaikuttaa suuresti jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Kustannuksiin vaikuttaminen ja yleisesti kustannusten syntyminen on
esitetty kuvassa 1. Korjausrakentamishankkeet etenevät yleensä seuraavasti:


selvitetään tilaajan tarve hankkeelle



suunnitellaan hankkeen laajuus ja totutustapa



arkkitehti-, rakenne- ja LVISA-suunnittelut tarpeen mukaan



korjausrakennustyö



käyttöönotto



ylläpito. (2.)

KUVA 1. Kustannusvaikutusmahdollisuudet rakennushankkeessa (2.)
Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tutkitaan hankkeen totutuksen kannalta erilaiset menetelmät. Selvitetään myös, millä laajuudella tilaaja haluaa toteuttaa kyseisen
hankkeen. Hankkeen laajuus ja laatutaso puolestaan vaikuttavat hankkeen hintaan.
Hankkeen suunnitelmien mukaan pyydetään tarjoukset urakoitsijoilta, jotka vaikuttavat
suurimmalta osalta hankkeen kokonaiskustannuksiin. Suunnitteluvaiheessa on halvempi
muuttaa suunnitelmia, kuin mitä rakennusaikaisten suunnitelmien muutos tulisi maksamaan. (2.)
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2.1 Kustannuslaskenta
Hankkeen kustannuslaskennassa lasketaan tietyn hankkeen kustannukset. Kustannuslaskentaan arvioidaan oman työn menekki sekä materiaalit kaikkineen lisäkuluineen.
Kustannuslaskennassa myös huomioidaan mahdolliset alihankintatyöt. Alihankinnan hinnat pohjautuvat kustannuslaskennassa käytettyihin tarjouksiin. Kustannuslaskelma antaa
siis hankkeen niin sanotun nollahinnan. Kustannuslaskelman pohjalta voidaan alkaa laskemaan hankkeesta tarjoushintaa. (3.)
2.2 Tarjouslaskenta
Tarjouslaskennalla tarkoitetaan hintaa, jolla yritys tekee tarjotun työn valmiiksi. Kustannuslaskelma toimii tarjouslaskennan lähtöaineistona. Tarjous sisältää hankekustannuksien lisäksi hankekatteen ja riskivaraukset. (3.)
Riskillä tarkoitetaan yllättäen esiintyvää epäedullista poikkeamaa suunnitellusta tapahtumasta. Rakennustuotannossa riskejä aiheuttavat monet tekijät, kuten yritys itse, rakennuttaja ja ulkoiset olosuhteet. Riskeihin varaudutaan lisäämällä kustannuslaskelmaan riskivarauksia tarjouslaskentavaiheessa. (3.)
Tarjoukseen lasketaan myös työmaakate. Kate on lyhyesti sanottuna yritykselle jäävä
raha tehdystä hankkeesta. Yrityksen johtoryhmä yleensä asettaa katetavoitteet hankkeille. Katetavoitemäärään voi vaikuttaa, haluaako yritys tehdä työn pienemmällä katteella vai suuremmalla. Pienemmässä katteessa on todennäköisempää, että tarjottava
kohde tulisi tehtäväksi yritykselle. Tämä taas saisi aikaan suuremman liikevaihdon yrityksessä. Useat kasvua tavoittelevat yritykset tekevät hankkeita pienemmällä katteella. Suuremmalla katteella tehdystä hankkeesta taas yritykselle jäisi enemmän rahaa, mutta
hankkeen saaminen on epätodennäköisempää. (3.)
2.3 Työnaikainen kustannusten seuranta
Työnaikaisella kustannusten seurannalla tarkoitetaan jatkuvaa tiedonkeruuta toteutuneista kustannuksista ja niiden vertaamista tavoitteeseen. Poikkeamiin reagoidaan tarvittaessa, jotta pysytään tavoitearvion tavoitteiden puitteissa. Kustannuksia voidaan laskea
työn aikana esimerkiksi vähentämällä työvoimaa. (3.)
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Kohteen toteutuksen taloudellisena tavoitteena on kustannusten pysyminen tavoitearvion
muodostaman budjetin mukaisina. Tehtävien ja hankintojen kustannukset eivät siis voi
poiketa budjetista, ja tämä tuo haasteita toteutukseen. Kohteen tavoitteiden selvittäminen
on siis erityisen tärkeää ennen hankintakauppojen tekemistä ja tehtäviin ryhtymistä. (3.)
2.4 Jälkiseuranta
Projektien jälkiseurannalla saadaan tietoa, kuinka hyvin projekti onnistui taloudellisesti.
Tarjouslaskennassa käytetyt työ- ja materiaalimenekit eivät välttämättä pidä aivan paikkaansa. (3.)
Hyvin toteutettu projektin jälkiseuranta mahdollistaa yrityksen tarjouslaskentamenetelmien kehittymisen. Tarjouslaskennan kehittyessä saadaan tarkempaa tietoa yrityksen
työkohtaisista työmenekeistä. Tämä edesauttaa yrityksen mahdollisuutta saada taloudellisesti kannattavia hankkeita sekä vähentää kannattamattomien hankkeiden määrää. (4.)
Kohteen valmistuessa yritys saa tarkkaa tietoa rakentamisen aikana syntyneistä kustannuksista. On mahdollista, että jotkin työvaiheet voivat alittaa siihen lasketun budjetin ja
toiset työvaiheet ylittävät sen. Kannattavan liiketoiminnan kannalta tulee tähdätä siihen,
että kannattavuus ei laske epäonnistuneiden työvaiheiden takia merkittävästi. (3.)
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3 RATU MENEKKITIEDOT
RATU-menekkitiedot ovat Rakennustietosäätiö RST sr:n omistaman Rakennustieto Oy:n
kokoamia tietoja rakentamisen kustannuksista. Rakennustieto Oy julkaisee erilaisia julkaisuja tutkimuksistaan. Näitä ovat mm. RATU-kortit sekä Korjausrakentamisen kustannuksia.
Kustannustasoon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kohteen laajuus, hankkeen ajankohta
sekä olosuhteiden vaikeus. Lähes poikkeuksetta todelliset työmenekit laskevat suoritemäärän kasvaessa. Työmenekkien laskemisessa käytettävä suoritekerroin perustuu siihen, että ihminen tottuu tiettyyn työvaiheeseen, mitä enemmän hän tekee tiettyä työvaihetta, samalla tietyn työvaiheen tekeminen nopeutuu. RATU-menekkitiedoista saatava
data on keskiarvolukuja tutkituista kohteista. Datan keruussa tutkittuina kohteina on käytetty vain ammattimaisesti toteutettuja rakennuskohteita. Pienemmissä kohteissa suoritemäärä voi suhteessa olla suurempi, koska suoritekerroin on pienempi. Korjausrakentamisessa työmenekit muuttuvat enemmän kohteiden yksilöllisten olosuhteiden ja haastavuuksien vaikutuksen mukaan kuin uudisrakennuskohteissa. Kustannuksia laskiessa on
mietittävä, ovatko RATU-menekkitiedot täysin luotettavia työmenekkilaskennassa. Kohteen erityispiirteet vaikuttavat lopulliseen työmenekkiin. (5.)
Useasti ajatellaan, että rakentamisen kustannukset voivat laskea, jos siirretään myöhemmäksi suunniteltuja hankkeita. Tilastokeskus kerää ja laatii rakennuskustannusindeksejä,
joista käy ilmi rakennuskustannusten nousu vuosittain lähes poikkeuksetta viimeisen 10
vuoden aikana. Taloudellisen taantuman alla voi tulla pieniä huojennuksia rakennuskustannuksiin. Rakentamisen hinnan nousu johtuu pääosin materiaalien hintojen sekä keskituntiansion noususta. (6.)

11

KUVA 2. Rakennusindeksi kertoo rakentamisen hinnan nousemisesta (6.)

3.1 Työmenekki
Työmenekkilaskelmissa käytetään yleisesti käsitettä tth, joka tarkoittaa työntekijätuntia.
Yksi työntekijätunti kertoo, kuinka paljon yksi rakennustyöntekijä saa aikaan yhden tunnin
aikana. Esimerkiksi yksi työntekijä levyttää seinää 5 m² tunnissa, joten työmenekki on 0,2
tth/m². Työntekijällä menee siis 0,2 tuntia levyttää 1 m² seinää. Tähän lisätään TL2- sekä
TL3-aika. TL2-aika sisältää pienet työn keskeytykset, esimerkiksi ruuvilaatikon haun tai
muuta vastaavaa (Taulukko1.). TL3-aika koostuu mittavammista työn keskeytyksiin johtavista häiriöistä. Nämä edellä mainitut arvot ovat yhteenlaskettuna TL4-aika, joka kerrottuna rakennustyön tuntihinnalla, saadaan tietoon rakennustyön osuus. (7.)
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TAULUKKO 1. Ajankäytön käsitteet (7.)

3.2 Materiaalimenekki
Ajansaatossa Rakennustieto on kerännyt myös tietoa rakennusmateriaalien menekeistä.
”Ratu menekit”-nimisestä kirjasta löytyy kerättyä tietoa, kuinka paljon materiaalia menee
suurin piirtein tietyn työvaiheen suorittamiseen. Menekit ovat vain suuntaa antavia, joten
lopullinen menekki pitää itse päätellä ja laskea. Materiaalikustannukset ovat riippuvaisia
yrityskohtaisista hankintahinnoista. Taulukosta 2 tulevat esille materiaalimenekki-käsitteet. Hinnoittelussa suuntaa antavana lukuna voidaan käyttää M5-materiaalimenekkiä.
(7.)
TAULUKKO 2. Materiaalimenekkikäsitteet (7.)
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4 TARJOUSLASKENTA PROSESSIN KEHITTÄMINEN
Yritys on laskenut ja toteuttanut useita saneeraushankkeita viime vuosina. Tarjouspyyntöjä tulee huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Yrityksen tarjouslaskentaprosessia
nopeuttamalla voidaan säästää tarjouslaskennassa syntyviä kustannuksia sekä saadaan
tarkemmin laskettuja hankkeita. Opinnäytetyöntekijä teki Excel-pohjaisen työkalun edustamalleen yritykselle kehittääkseen yrityksen tarjouslaskentaprosessia. Excel-taulukkolaskentaohjelmaan tekijä on kerännyt jo laskennoissa käytettyjä työnkeston oletettuja arvoja ja laskenut niiden keskiarvon. Työkalun toimivuus päivittyy kerta toisensa jälkeen,
kun saadaan uutta dataa jälkiseurannasta. Työntekijät litteroivat eli erittelevät tuntien kirjauksessa tehdyt työvaiheet ja työnjohtajat kirjaavat tiettyjen työvaiheiden ajalliset kestot.
Näin saadaan toteumaan perustuvaa tietoa, kuinka nopeasti eri työvaiheet tehdään yrityksen nykyisellä kapasiteetilla, ja tarjouslaskentaprosessi helpottuu huomattavasti.
4.1 Lähtötilanne
Lähtötilanne yrityksen tarjouslaskennassa on se, että yksi ihminen laskee pääosin kaikki
tarjoukset yksin. Kaikki työmenekkien kestot ovat pääosin kokemuspohjaisia olettamia.
Suuntaa antavia arvoja voi katsoa RATU-kortistosta löytyvästä materiaalista, mutta todellinen työmenekki on pääteltävä loppujen lopuksi itse. Tässä kohdassa tarjouslaskentaa
tulee miettiä, kuinka kauan tekijällä itsellään menisi suorittaa työvaihe loppuun, ja verrata
sitä olemassa oleviin työmenekkien olettamiin.
4.2 Työaikamenekki tiedon kerääminen
Yritys kerää työmiesten kertyneet työtunnit perinteisellä tuntilapulla jokaisella palkkajaksolla. Tuntilappuun on tehty litterointierittely. Litterointierittelyssä on käsiteltävänä useampi eri kohta. Näitä ovat esimerkiksi mittaustyö sekä runkotyöt. Näihin kohtiin työmiehet
erittelevät, kuinka kauan he ovat tehneet kutakin työvaihetta työpäivän aikana. Myös
työnjohtaja kerää työaikatietoa kirjaamalla muistioon. Kirjaaminen tapahtuu joko tietokoneella tai jotkut halutessaan tekevät paperisen version.
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4.3 Excel-pohjainen kustannuslaskentatyökalu
Excel-pohjaisessa kustannuslaskentatyökalussa on kerätty tiettyjen työvaiheiden RATUpohjainen työnkesto-olettama valmiiksi. Tarkasteltavat työvaiheet on kerätty kustannuslaskentatyökaluun, sillä perusteella, mitä työvaiheita yritys tekee eniten. Pieniä ja lyhytkestoisia työvaiheita tässä vaiheessa vielä ei ole huomioita. Työkaluun kerätään omia
työvaiheiden toteutuneita kestoja. Työmenekkiä kerätään tuntikirjauksen yhteydessä tapahtuvalla litteroinnilla sekä työmaajärjestelmän kautta. Samalla kirjataan ylös työvaiheen erityispiirteet. Näitä ovat esimerkiksi työskentely korkeus sekä etäisyys.
Työkalulla voidaan suoraan laskea tarkasteltavana olevan työvaiheen kesto-olettama.
Excel-pohjaan on syötetty valmiiksi laskenta kaavat. Suoritekerrointa muuttamalla laskennassa olevan työvaiheen kokoluokan mukaan voidaan saada tarkempia tuloksia. Laskentatyökalun kommenttikentässä lukee, mitä tarkasteltavana oleva työvaihe sisältää,
sekä, mikä on sen kokonaismäärä.
Työkalu toimisi suoraan kustannuslaskennassa mukana. Kustannuslaskennasta tulee
selville, kuinka paljon hankkeen kustannukset kokonaisuudessaan ovat. Kustannusarviosta laskentaan tarjottava tarjoushinta erikseen. Tarjoushinta saadaan, kun lasketaan
kustannusarvio, katetavoite sekä riskivaraukset yhteen. Tarjouslaskentatyökalua ei saatu
vielä käyttövalmiiksi puuttuvien työaikaseurannan tulosten takia. (Liite 1.)
4.4 Huomionarvoiset asiat tarjouslaskennassa
Tarjouslaskennassa on useita huomioitavia asioita, joista lopullinen urakkatarjous muodostuu. Näitä ovat mm.


yrityksen resurssit



markkinatuntemus



pohjaurakka.

4.4.1 Yrityksen resurssit
Tarjouslaskennassa on huomioitava, onko yrityksellä resurssien puitteissa mahdollista
tehdä työ kilpailukykyiseen hintaan. Esimerkiksi jos yrityksen rakennustyöntekijät ovat
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työllistettynä toisella työmaalla, on yrityksen rekrytoitava lisää työvoimaa. Yrityksen työresursseja voidaan myös lisätä osa-aikaisesti ottamalla lisää työntekijöitä vuokratyötä tarjoavista yrityksistä tai järjestämällä alihankkija suorittamaan työvaihe, johon yrityksen
omat resurssit eivät riitä. Näissä molemmissa tapauksissa osa katteista menee toiselle
yritykselle, joka tarkoittaa yrityksen oman kannattavuuden alenemista. Hankkeen kannattavuuden laskiessa ulkopuolisen työvoiman ansiosta on mietittävä, onko näissä tapauksissa korotettava tarjoushintaa. Tarjoushintaa korottaessa yritys ottaa tietoisen riskin.
Tarjoushinnan noustessa pienenee mahdollisuus saada tarjottu hanke yritykselle tehtäväksi.
4.4.2 Markkinoiden tuntemus
Urakkatarjouksesta voidaan tehdä kilpailukykyisempi tarjouslaskijan markkinoiden tuntemuksella. Tiettyjen materiaalien hankintahinnat eivät ole samat ympäri vuoden. Esimerkiksi eristeiden hinta riippuu öljyn hinnasta ja puutavaran hinta ainespuun hinnasta. Alihankintatyön hinta vaihtelee ympärivuotisesti myös monilla osa-alueilla. Hyvä esimerkki
tästä on myös lattian betonointi. Kesällä lattian valajilla on paljon töitä, koska kesällä rakennetaan huomattavasti enemmän kuin talvella. Työn hinta nousee kesällä, kun taas
talvella saman työn voi saada huomattavasti huokeammalla hinnalla.
Tarjouksen hintaan vaikuttava tekijä on myös kilpailutilanne. Jos kilpailu urakasta on
tiukka, oma tarjouskin on oltava kilpailukykyinen. Jos tarjousta tehtäessä tiedetään kilpailijoiden resurssit sekä työtilanne, voidaan päätellä, voiko kilpailija tarjota työtä halvemmalla hinnalla. Markkinatilanne on tuttu monelle tarjouslaskijalle alueilla, joissa tietyn kokoluokan urakoista kilpailee tietyt urakoitsijat.
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4.4.3 Pohjaurakka
Yritys pystyy tarjoamaan työnsä kilpailukykyisemmällä hinnalla, jos yrityksellä on entuudestaan työkohteita käynnissä, josta he saavat kiinteät kulut pois. Kiinteillä kuluilla tarkoitetaan autoja, halleja, kaluston ylläpidon kuluja tai muuta näihin rinnastettavia kuluja. Yritys voi hankkia muita hankkeita, jos itse pohjalla olevassa hankkeessa tulee tilanne, että
työvoimaa ei tarvitse niin paljoa, eikä kaikkia työvoimaa tarvitse hetkellisesti työmaalla.
Näin yritys saa työllistettyä mahdollisimman paljon työvoimaa ja yrityksellä pysyy työresurssit itsellään. Työvoimaa yrityksessä pitäminen auttaa hankkimaan isompia hankkeita.
Työvoimaa yrityksessä on hyvä olla, jos toisessa työkohteessa pitää saada tehtyä tietty
työvaihe suunniteltua nopeampaa valmiiksi.
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5 YHTEENVETO
Opinnäytetyöntekijän tavoitteena oli hakea lähtötiedot tekemäänsä Excel-pohjaiseen tarjouslaskennan työkaluun. Opinnäytetyön teon aikaan työkalusta näkee vain sen, kuinka
nopeasti keskimääräinen ihminen tekee tietyn työvaiheen RATU-pohjaisen keskiarvon
mukaan. Näin ollen työkalua ei voida vielä suoraan soveltaa käytettäväksi arvioitaessa,
kuinka kauan tilaajayrityksen työntekijällä kuluu aikaa suorittaa kukin työtehtävä. Työkalua jatkossa päivitetään toteutuneen työmenekin mukaan, kun työnajanseurannasta saadaan dataa. Työkalusta on tarkoitus tehdä käytännöllinen sekä hyödyllinen yritykselle tulevaisuudessa. Työmenekkitietoa kerätään lähtökohtaisesti tuntikirjausten yhteydessä
tuntilapulla litteroinnilla tai EastDataConst-työmaajärjestelmän avulla. Työnjohtaja voi
myös tehdä kirjauksia työvaiheiden kestoista.
Rakennusalalla käydään kovaa kilpailua tarjolla olevista rakennushankkeista. Kovassa
kilpailussa tarjotun hinnan on oltava kilpailukykyinen. Tarjouslaskennassa voidaan tehdä
helposti virhearvio, joka voi käydä kalliiksi yritykselle. Laskentatyökalun avulla näitä riskejä voidaan pienentää, sekä laskentaprosessia voidaan nopeuttaa. Kannattavan liiketoiminnan kannalta olisi oleellista, että hankkeista yritykselle jäisi mahdollisimman hyvä kate
mahdollisimman laadukkaalla lopputuloksella.
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