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1
1.1

JOHDANTO
Tilaaja
Opinnäytetyön tilaajana on RA-Suunnittelu Oy. Yritys on perustettu
1.6.1992 Kuopiossa, jolloin se toimi Savon Kivitalot nimen alla. Tuolloin se
toimi pientalosuunnittelun lisäksi urakointi- ja saneerauspalveluiden parissa. Vuodesta 1994 lähtien yrityksen toimialan piiriin on kuulunut Jämerä-talojen edustus. Vuonna 2000 yritys siirsi toimistonsa Kuopiosta Iisalmeen ja toiminta suuntautui ainoastaan Jämerä-talojen rakennesuunnitteluun ja yritys toimi myös Pohjois-Savon alueella taloedustajana. (RaSuunnittelu Oy, n.d.)
Savon Kivitalot Oy osti maaliskuussa 2017 yrityksen ja sen liiketoiminnan,
jolloin yrityksen nimeksi tuli RA-Suunnittelu Oy. Yrityksen työntekijät siirtyivät vanhoina työntekijöinä ja toimintaa jatkettiin muuttumattomana.
Nykyään yrityksen toimialaan kuuluu kaikenlaisten rakennusten, pääosin
hirsi- ja kivirunkoisten rakennusten rakenne- ja arkkitehtisuunnittelu. Yritys tekee kokonaisten rakennusten suunnittelun lisäksi niin perustus- kuin
kellarisuunnittelujakin. Asiakkaina yrityksellä on laaja kirjo erilaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja eri talotoimittajia. Nykyisin yrityksen päätoimipaikka sijaitsee Tampereella. (Ra-Suunnittelu Oy, n.d.)

1.2

Toimeksiannon tausta
Oman talon rakentaminen tai rakennuttaminen on monelle erittäin tärkeä
ja suuri asia. Ennen kuin projekti saadaan valmiiksi unelmakodiksi, jo kustannuksienkin puolesta hanke vaatii erittäin tarkkaa perehtymistä ja vertailua eri vaihtoehtoihin ja ratkaisuihin. Kun talomalli ja mahdollisesti runkorakenne on päätetty on aika tilata tarjouspyynnöt talovalmistajilta. Asiakkaiden kokemuksista on käynyt ilmi, että etenkin kivitaloihin tehdyt hintatarjoukset ovat vaikeasti vertailtavissa keskenään, pois lukien avaimet
käteen-tarjous.
Talopakettien toimituslaajuuksia on useita ja valmistajat käyttävät niistä
yleisesti omia nimityksiään. Yksi yleinen ja paljon haluttu toimituslaajuus
on vesikattovalmiit talotoimitukset, jotka saattavat erota hyvinkin paljon
toisistaan riippuen talotoimittajasta. Tässä opinnäytetyössä paneudutaan
talopakettien vertailuvaiheen hankaluuteen ja pyritään saamaan hintatarjouksista vertailukykyisiä keskenään. (Korhonen, Haastattelu 8.7.2019)
Talopakettirakentaminen on ollut selvässä kasvussa Suomessa. Esimerkiksi
tilastollisesti vuonna 2018 omakotitaloja rakennettiin 7600 kappaletta,
joista 4700 oli talopaketteja. Kaikista tuolloin rakennetuista omakotitaloista noin 68 % oli talopaketteja. Vuonna 2017 kerätyistä tilastoista
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talopaketeista 51 % oli avaimet käteen-toimituksia ja vesikattovalmis toimituspaketteja oli 30 %. (Suomi Rakentaa, 2019.a.)
1.3

Tavoitteet
Vertailtavat tarjoukset saatiin, kun tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle kivitalovalmistajalle. Näitä kivitalovalmistajia kutsutaan tästä eteenpäin termeillä talotoimittaja 1, talotoimittaja 2, talotoimittaja 3 ja talotoimittaja 4.
Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää erilaisten kivitalojen runkorakennevaihtoehtojen hintatarjouksien eroavaisuudet ja tehdä niistä vertailukelpoiset keskenään. Jokaiselle valitulle kivitalotoimittajalle lähetetään
identtiset tarjouspyynnöt heidän suosimia portaaleja hyväksi käyttäen. Ainoana poikkeuksena tarjouspyyntö talotoimittajalle 1, jolle määritellään
runkorakenteeksi kevytsoraharkko. Tämä siitä syystä, että vertailuun saadaan myös kevytsoraharkkorakenne.
Kun tarjoukset on saatu kaikilta talotoimittajilta, ne tulee saattaa vertailukelpoisiksi. Tämä toteutetaan koostamalla niiden sisällöistä taulukot, jotta
niiden sisällöt voidaan yhtenäistää ja verrata keskenään. Tarjoukset puretaan osiin ja arvioidaan puutteet ja niiden tuomat lisäkustannukset rakentamisessa. Kun kaikki tarjoukset ovat sisällöltään yhteneväisiä, voidaan
niitä verrata suoraan keskenään. (Korhonen, Haastattelu 8.7.2019)
Kaikki talovalmistajat edustavat ladottavien ja/tai muurattavien harkkojen
kivitalotoimittajia, joihin tässä opinnäytetyössä perehdytään. Yritykset
edustavat suurimpia harkkorakennetoimittajia alueella. (Suomi Rakentaa,
2019.b.)

1.4

Rajaukset
Opinnäytetyön pääpaino on vesikattovalmiiden talotoimitusten vertailussa, joten muut markkinoilla olevat eri asteen talopaketit jätetään vertailun ulkopuolelle. Opinnäytetyö rajataan käsittämään muurattavia- ja ladottavia harkkoja toimittaviin suurimpiin yrityksiin, jotka toimivat alueella
yleisesti. Tarjousten vertailusta jätetään pois elementtirakentajat ja paikallavalettavat rakenteet. Opinnäytetyössä ei myöskään analysoida tarjouspyyntöprosessia tai sen sujuvuutta, eikä tarjouksen toimituksen kestoa.
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2.1

PIENTALOHANKKEEN KUSTANNUSTEN HALLINTA
Hankesuunnittelu
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään raameja hankkeen budjetille ja itse
hankkeelle. Siinä pyritään ohjaamaan kustannuksia ja karsimaan
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ylimääräisiä kuluja pois. Tässä vaiheessa hyvällä suunnittelulla niin sanotut
hukkaneliöt saadaan hyötykäyttöön ja mahdollisesti myös pienennettyä ja
tehostettua tiloja, joka puolestaan pienentää kustannuksia.
Hankesuunnitteluvaiheessa pyritään selvittämään kustannuksia ja tutkitaan mahdollisen rahoituksen suuruuden tarvetta projektia varten. Usein
rahoitusta tarvitaan, jota varten täytyy selvittää karkeasti rakennettavan
asunnon kustannukset. Tällä kustannusarviolla haetaan esimerkiksi rahoitusta pankista ja se antaa myös suuntaa sille, kannattaisiko jostain tinkiä
tai voisiko jopa johonkin asiaan panostaa enemmän.
Tällaiseen karkeaan arviointiin on olemassa useita eri laskureita, maksullisia ja maksuttomia. Tällaiset laskurit ovat yleisesti ottaen hyviä työkaluja,
jotka antavat ymmärryksen kustannusten syntymisestä. Niitä apuna käyttäen voidaan jo hankesuunnitteluvaiheessa kohdentaa kustannuksia.
2.2

TaloPeli
Opinnäytetyön kohteen kokonaiskustannusten arvio tehtiin TaloPeli-ohjelmalla. Ohjelma ottaa huomioon paikkakuntakohtaisen kustannusindeksin
laskettaessa kustannusarviota. Sinne syötetään tilat, niiden varusteet ja
varustelutasot. TaloPeli-ohjelma laskee suunnittelun ja työmaajohdon kustannukset. Se laskee avaimet käteen-asennuksen kohteesta, jolle voi määrittää prosenttiosuuksilla oman työn osuuden. TaloPeli-ohjelman keskimääräinen hajonta hinta-arvioiden suhteen on noin +-5 % valmistajan mukaan. (Visual Computing Oy, 2019)
Ohjelmaan ei voi erikseen määritellä vesikattovalmista talotoimitusta, joten laskennassa käytettiin 50 % oman työn osuutena rakennusteknisistä
ammattitöistä. Tämä vastaa ohjelman raameissa lähimmäksi vesikattovalmiin talotoimituksen rakentamistapaa, jossa säältä suojaan talopaketin jälkeen tehdään loput tai suurin osa itse.
Pääsääntöisesti tilojen tasoina käytettiin perustasoa, muutamaa tilaa lukuun ottamatta. Näissä tiloissa määriteltiin korkeampi varustelutaso. Huoneiden pinta-alat tarkastettiin arkkitehtikuvista (liite 2). Tontin kustannuksina käytettiin 50 000 € laskennassa. Tämä on yleinen pientalotonttien keskihinta Suomessa. TaloPeli-ohjelma antoi valmiin talon kustannuksiksi 590
963 € (liite 9). (Pientaloteollisuus PTT ry, n.d.a.)
TaloPeli-ohjelmalla saatua tulosta verrattiin saatujen tarjousten (liite 15)
keskiarvoon. Vertailu suoritettiin täyttämällä tarjousten keskiarvojen
puuttuvat Talo 2000-pääryhmien kohdat TaloPeli-ohjelman Talo-2000 erittelystä saaduilla arvoilla. Näin saatiin tarkempi arvio lopullisista kustannuksista, sillä noin 35 % arviosta oli niin sanotusti todellisia kuluja. Arviossa
huomioitiin niin suunnittelun kuin muidenkin nimikkeiden osuus vain siltä
osin kuin se oli tarjouksessa. Muutoin käytettiin TaloPeli-ohjelman arviota.
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Kuvassa 1 on esitetty Talo 2000-pääryhmien kustannusten muodostuminen prosentteina.

Kuva 1.

Talo 2000-pääryhmät (%) (Visual Computing Oy, 2019)

Vesikattovalmiin talotoimitusten keskimääräinen tarjoushinta oli 210 500
€. Keskimääräisellä tarjoushinnalla laskettuna kokonaiskustannusarvio oli
539 700 € (taulukko 1). TaloPeli-ohjelmalla tehty arvio oli noin 9,5 % korkeampi kuin tarjousten keskihintoihin perustuvan arvion. Hankkeen kustannuksissa se on 51 300 €.
Pientaloteollisuus Ry:n mukaan vesikattovalmiiden talopakettien osuus
kustannuksista on noin 35 %. Käyttäen tarjouksista saatua keskiarvoa ja
olettaen sen olevan keskimääräinen vesikattovalmis talotoimitus, saadaan
kokonaiskustannuksiksi 586 700 €. Tämä tulos on linjassa TaloPeli-ohjelman kanssa, jonka kustannusarvio oli 591 000 €. Taulukossa 1 esitetty TaloPeli-ohjelmalla tehdyn kustannusarvion ja tarjousten keskihintojen vertailu. Taulukkoa 1 tarkempi vertailu liitteessä 11.
Taulukko 1. Hankkeen kokonaiskustannusvertailu. Talo2000-pääryhmät.
TaloPeli
laskelma
Talo2000 nimike
1.Rakennusosat
2.Tekniikkaosat
3.Hanketehtävät
4.Kiinteistötehtävät
- Vesikattovalmiiden talotoimitusten keskihinta
Vertailu kokonaiskustannus arviot
TaloPeli verrattuna tarjoushintojen
kokonaisarvioon - % - Erotus €

Tarjousten
keskihinta

Yhteensä kust.
[€]

Yhteensä
kust. [€]

383 398 €
99 105 €
52 200 €
56 260 €

134 000
99 105
39 800
56260

€
€
€
€

-

210 850 €

591 000 €

540 000 €

+ 9,4 %

51 300 €

PTT Ry:n keskimääräiseen arvioon nähden TaloPeli-ohjelma on erittäin hyvin linjassa tilastollisten kustannusten kanssa. Tämä kävi ilmi vertailussa.
Alle 10 % eroavaisuus hinta-arviossa on ainoastaan siltä osin mitä talotoimittajat ovat keskimäärin tarjonneet, muuten vertailussa käytettiin samoja arvoja.
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TaloPeli-ohjelmalla saavutetaan riittävän tarkka kustannus-arvio pientalohankkeen suunnitteluvaiheessa. Täytyy vain pitää mielessä, että lopulliset
kustannukset voivat erota jopa 10 % suuntaan tai toiseen. Arviolla voidaan
esimerkiksi kartoittaa rahoitustarvetta tai alkaa miettimään hankkeen raameja, jotta hanke pysyy realistisena ja on siihen ryhtyvän toteutettavissa
rahallisesti. Jos jo suunnitteluvaiheessa huomataan hankkeen tulevan liian
kalliiksi, voidaan sitä optimoida rahoitukselle sopivammaksi ja esimerkiksi
asuinneliöitä voidaan tehostaa. Näin saadaan projekti haluttuihin kustannusraameihin jo hankesuunnitteluvaiheessa.

3

KIVITALOT PIENTALORAKENTAMISESSA
Kivitaloilla käsitetään yleisesti taloja, joiden runkorakenteena on muurattu
tai ladottu harkko, betonielementti, tai paikallavalettu betoni.
Suomessa rakennetuista omakotitaloista noin 10 prosenttia on kivitaloja.
Suurin osa kivitaloista muurataan paikalla ja yleisin talopaketin toimitussisältö on materiaalipaketti. Tutkimusten mukaan 70 % suomalaisista asuisi
mieluiten kivitalossa. Kuvassa 2 esitetty uusien pientalojen runkomateriaalien käyttö Suomessa vuonna 2018. (Pientaloteollisuus PTT ry, n.d.b.)

Kuva 2.

Uusien pientalojen runkomateriaali (Pientaloteollisuus PTT ry,
n.d.b.)

Kivitalo on rakenneominaisuuksiltaan kestävä, energia- ja kustannustehokas sekä pääsääntöisesti luonnonmukainen materiaali. Kestävyys ja energiatehokkuus johtuvat pääosin sen massiivisuudesta. Moduulimitoituksen
ansiosta kivitaloista saadaan kustannustehokkaampia. Kivitalo säilyttää
myös arvonsa sen kestävyyden ja kuluttajien mieltymyksien ansiosta. Se
vaatii vähän huoltoa elinkaarensa aikana verrattuna muihin materiaaleihin. Tämä laskee myös sen ympäristörasitusta ja päästöjä. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.d.)

6

Rapattujen pintojen huoltovälit vaihtelevat 20-60 vuoden välillä, kun taas
puisen ulkovuorauksen huollon tarve on, lähteestä riippuen, 10-15 vuotta.
(Saint-Gobain Weber Oy Ab, 2014)
Kivitalojen massiivisuudesta johtuen ne ovat 5-15 dB ääntä eristävämpiä,
kuin kevyemmästä runkomateriaalista tehdyt talot. Tämä ominaisuus nousee pintaan varsinkin nykyään asuinympäristöjen tihentyessä ja liikenteen
melun lisääntyessä. Kodeista saadaan viihtyisämpiä, kun ääniteknisetkin
asiat huomioidaan rakennetta valittaessa. (Rakennustuoteteollisuus RTT
ry, n.d.e.)
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4.1

HARKKORAKENTEET PIENTALOISSA
Yleistä
Pääasiallisia Suomessa käytettäviä harkkoja on kahta tyyppiä, ladottavia
muottiharkkoja ja muurattavia harkkoja. Muurattavat harkot nimensä mukaisesti muurataan laastia apuna käyttäen paikalleen ja ladottavat harkot
ladotaan ilman laastia muotiksi. Niiden väliin jäävät onkalot raudoitetaan
ja valetaan notkeaa betonia käyttäen yhtenäiseksi rakenteeksi. Kuvassa 3
esitetty erilaisia harkkotyyppejä. (Betoniteollisuus ry, 2016)

Kuva 3.

Erilaisia harkkotyyppejä (Betoniteollisuus ry, 2016)

Harkot ovat helposti työstettäviä ja käsiteltäviä, tästä syystä ne ovat itsenäisten pientalorakentajien suosiossa. Harkot eivät vaadi suuria erikoistyökaluja, eikä niiden työstämiseen tarvitse olla kokenut ammattilainen.
(Betoniteollisuus ry, 2016)
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Harkoista on mahdollista rakentaa arkkitehtonisesti näyttäviä rakennuksia.
Niiden kosteudensieto- ja äänitekniset ominaisuudet ovat hyvät. Harkkorakentamisen ominaispiirteeseen kuuluu moduulimitoitus. Tämä tulisi
huomioida pääsääntöisesti suunniteltaessa harkkorakenteita. Varsinkin
valuharkkojen kohdalla moduulimitoitusta tulisi suosia, sillä jo pienet poikkeamat moduulimitasta, esimerkiksi ikkunoissa, nostavat kustannuksia
suuresti. Kevytsoraharkot ovat edellä mainittuja helpommin työstettäviä,
joten niiden kohdalla moduulimitoista saatetaan joskus poiketa. (Betoniteollisuus ry, 2016)
4.2

Rakennevaihtoehdot tarjousten vertailussa

4.2.1 Kevytsoraharkot
Kevytsoraa valmistetaan yli 1100 asteisessa uunissa. Pyörivässä uunissa
paisutettu savi poltetaan, josta saadaan kevytsoraa. Kevytsoraharkkojen
valmistuksessa käytetään pääosin vettä, kevytsoraa ja sementtiä. Siihen
voidaan lisätä myös lisäaineita, luonnonkiviainesta ja täyteaineeksi esimerkiksi lentotuhkaa. Kevytsoraharkkoja on Suomessa tehty 1950-luvulta lähtien ja 1970-luvulla alkoi myös eristettyjen kevytsoraharkkojen valmistus.
(Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.a.)
Lentotuhka on teollisuudesta tulevaa palamistuotetta. Se syntyy kivihiilen
poltosta. Lentotuhka suodatetaan energiateollisuuden savukaasuista ja varastoidaan jälkikäyttöä varten. (Rudus, 2008)
Nykyään yleisimmin kevytsoraharkot kiinnitetään toisiinsa ohutsaumamuurauksella. Harkoissa olevien ponttien ansiosta laastia käytetään normaalitapauksessa ainoastaan harkkojen vaakasaumoissa. Tämä nopeuttaa
harkkojen muuraamista ja vähentää materiaaleista aiheutuvia kustannuksia huomattavasti. Normaalitilanteessa käytetään harkkojen moduulimitoitusta, kun suunnitellaan kevytsoraharkkorakennetta. Materiaalin huokoisuudesta, kuin myös ilman ja veden läpäisevyydestä johtuen, se on aina
pinnoitettava rappaamalla, tasoittamalla tai slammaamalla, niiltä osin kuin
materiaali on maan kanssa kosketuksissa. (Rakennustuoteteollisuus RTT
ry, n.d.a)
Harkkojen nimellistiheydet ovat normaalisti 650-950 kg/m3ja puristuslujuudet ovat 3-5 MN/m2. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.a.)
4.2.2 Kevytbetoniharkot
Höyrykarkaistu kevytbetoni on Suomessa ja Ruotsissa 1920- ja 1930-luvulla
kehitetty materiaali, joka on sittemmin levinnyt ympäri maailmaa. Kevytbetoniharkkojen valmistuksessa käytetään pääosin vettä, kalkkia, kipsiä,
hiekkaa ja sementtiä. Joukkoon lisätään valmistusprosessissa pieni määrä
puhdasta alumiinijauhetta, joka saa massan huokoistumaan ja johtaa
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tuotteen hyvään lämmönerityskykyyn. Tuote höyrykarkaistaan, joka antaa
sille sen lujuuden. Höyrykarkaisu tapahtuu korkeassa lämpötilassa ja paineessa ja tämä muodostaa uutta homogeenista mineraalia, tobermoriittiä,
joka lujittaa rakennetta. (Bauroc, 2018)
Tobermoriitti on homogeeninen mineraali, jota syntyy höyrykarkaisun aikana. (Jämerä, n.d.)
Yhtenäinen rakenne toimii eristeenä ja kantavana rakenteena samaan aikaan ilman erillistä eristystä. Kevytbetoni on todella paloturvallinen materiaali ja se soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen. Valmistajalla on tuotteita eri tarkoituksiin, kuten aukonylityspalkkeja ja porras- ja tasoelementtejä. Materiaalilla on muiden kivirakenteiden tavoin hyvä äänieristävyys.
(Bauroc, 2018)
Kevytbetonituotteet ovat vähäpäästöisiä ja niiden valmistuksen ympäristövaikutukset ovat pienet. Käytetyt tuotteet voidaan kierrättää ja ne soveltuvat hyvin ekologiseen rakentamiseen. (Bauroc, 2018)
4.2.3 Passiivitriplo
Passivitriplot ovat tehty Neopor®-eristeestä, joka kestää kosteutta ja toimii
eristeen ohella myös valettavan betonirungon muottina. Neopor®-eriste
koostuu paisuvasta polystyreenigranulaatista, joka muodostaa pieniä helmiä. Helmet ovat väriltään mustia. Eristävyys perustuu ilmaan, joka on
kennokaasuna tuotteessa ja sen osuus eristeestä on noin 98 %. Eristeeseen
on lisätty grafiittipartikkeleita imeyttäjiksi tai heijastajiksi, estämään infrasäteilyn aiheuttamaa lämmön etenemistä. Muihin EPS-eristeisiin verrattuna sillä on parempi eristävyys, se on kustannustehokkaampi ja raaka-ainekulut ovat pienemmät. Sillä on myös kilpailijoihin verrattuna pienemmät ympäristövaikutukset. (Passiivikivitalot, n.d.)
EPS-eriste on paisutettua polystyreeniä, jossa raaka-ainetta on noin 2-5 %
tuotteen tilavuudesta. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.b.)
Valmiilla rakenteella on hyvä vesihöyryn läpäisevyys ja kuivuminen on nopeaa. Tästä johtuen mikrobikasvustoa ei seinällä pääse kasvamaan ja rakenne pysyy terveenä. Seinärakenteesta saadaan yhtenäinen valettavan
rungon ansiosta. Harkot on myös helppo latoa. Yksi passiivitriplo painaa
vain noin 4 kg ja on kooltaan noin kolminkertainen normaaleihin harkkoihin verrattuna. Kantavia väliseiniä ei järjestelmässä ole, vaan ne tehdään
ladottavilla valuharkoilla. Välipohjan rakenteena on normaalisti ontelolaatta. Alapohjassa käytetään myös normaalisti ontelolaattaa, mikäli se on
kantava, eikä maanvarainen. Passiivitriplot voidaan pinnoittaa asiakkaan
valitsemalla materiaalilla, esimerkiksi rappaamalla, puuverhouksella, kivellä, tiilellä jne. (Passiivikivitalot, n.d.)
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4.2.4 Valuharkot
Valuharkot eli niin sanotut ladottavat harkot, tai muottiharkot. Ladottavia
valuharkkoja ja eristevaluharkkoja on valmistettu 1980-luvulta lähtien. Niiden kehittämisen jälkeen muurattavien harkkojen käyttö on vähentynyt.
Valmistuksessa käytetään luonnonkiviainesta, vettä ja sementtiä. Ne soveltuvat muun muassa hyvin kosteisiin tiloihin hyvän kosteudensietokykynsä vuoksi. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.c.)
Harkot ladotaan ilman saumalaastia. Ladonnan jälkeen rakenne muodostaa yhtenäisen valumuotin, ilman erillistä muottirakennetta. Ladottaessa
vaakateräkset asennetaan niille varatuille paikoille. Rakenne valetaan notkealla betonilla, jonka jälkeen se on yhtenäinen ja tiivis rakenne. Jos rakenteelta vaaditaan vaakasuuntaisten kuormien kestävyyttä, lisätään siihen
vaakateräksiä. Näin rakenteen kapasiteettiä saadaan kasvatettua. Jotta rakenteesta saadaan tiivis valumuotti, on aukkojen ympärille ja kulmiin asennettava erilaiset harkot. Kulma- ja aukkoharkot on erikseen suunniteltu tiivistämään muottirakenne. Normaali valuharkko on 200 mm korkea ja 600
mm pitkä. Harkkojen leveys valitaan käyttötarkoituksen mukaan. (Rakennustuoteteollisuus RTT ry, n.d.c.)
Lämpöeristetyissä valuharkoissa käytetään eristeenä EPS-eristettä, johon
on tehty lohenpyrstöpontit sen kiinnittämiseksi harkon ulko- ja sisäkuoreen. Eristettyjen valuharkkojen lämmön läpäisykerroin vaihtelee 0,17 ja
0,11 välillä, riippuen harkon paksuudesta. (EPS-rakennuseristeteollisuus,
n.d.)

5
5.1

TARJOUSPYYNTÖ TALOVALMISTAJILLE
Yleistä
Tarjouspyyntö on talotoimittajalle lähetettävä vapaamuotoinen asiakirja,
jossa esitetään kohde, jolle pyydetään materiaali- ja työteknisille suoritteille hintatarjousta talotoimittajalta. Yleensä liitteiksi laitetaan ARKpiirustukset kohteesta, jos ne on jo hankittu.
Tarjouspyynnöt lähetettiin valituille talovalmistajille käyttäen heidän omia
tarjouspyyntökanaviaan. Talovalmistajalta tulleen yhteydenoton jälkeen
lähetettiin vielä identtiset tarjouspyynnöt (liite 1) kaikille tarjouksen laskijoille arkkitehtipiirustusten kanssa (liite 2). Lukuun ottamatta talotoimittaja 1:tä, jolle tehtiin tarjouspyyntö (liite 1), jossa oli erona pyyntö saada
tarjous kevytsoraharkkorakenteella. Tämä johtui siitä, että heillä on myös
valuharkko talopakettitoimituksessa. Valuharkkotoimitus pyydettiin vertailuun toiselta talotoimittajalta.
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Tarjouspyynnöt tehtiin yhteistyössä tilaajan kanssa ja ne pidettiin mahdollisimman yksinkertaisina, jotta ne vastaisivat normaalisti tehtäviä tarjouspyyntöjä.
5.2

Vesikattovalmis talotoimitus
Vesikattovalmis talotoimitus sisältää materiaalit ja asennuksen niin sanotusti säältä suojaan. Taloon toimitetaan ja asennetaan perustukset, runko,
ikkunat ja ulko-ovet. Vesikatto asennetaan katemateriaaleineen. Kivitalojen toimitukseen tulisi kuulua runkorakenteiden suunnittelu. Arkkitehti- ja
LVIS-suunnittelu ei kuulu perustoimitukseen. Vesikattovalmis talotoimitus
kattaa noin 35 % koko talon keskimääräisistä materiaali- ja työkustannuksista. (Pientaloteollisuus PTT ry, n.d.a.)

5.3

Kohde
Kohteeksi tilaaja on valikoinut kaksikerroksisen omakotitalon (liite 2), jolle
annettiin tarjouspyyntöjä varten nimeksi ”Villa Paljakka”. Talo on kerrosalaltaan 288 m2 ja huoneistoalaltaan 236 m2 kokoinen. Talo on suorakulmainen ja selkeälinjainen. Siinä on korkea tila olohuoneen osalla. Talosta
löytyy parveke, kuisti ja terassi. Ensimmäisessä kerroksessa on terassille
mentäessä liukuovi.
Talo valittiin sijoitettavaksi kuvitteellisesti Kanta-Hämeeseen ja rakennuspaikaksi valikoitui Tarvasmäen asuinalue Hämeenlinnassa. Tontti on tasamaatontti. Rakennus perustetaan kantavalla anturalinjalla. Välipohja ja
parveke tehdään ontelolaatoilla. Sokkelin korkeus tarjouspyyntöä varten
määriteltiin 1000 mm. Tämä on hyvin tavallinen sokkelikorkeus maanvaraisessa perustuksessa.
Tilastollisesti talo edustaa kokoluokaltaan 8 % Suomessa rakennettavista
omakotitaloista. (Pientaloteollisuus PTT ry, n.d.a.)

5.4

Tarjouspyyntö
Tarjouspyynnöissä (liite 1) lueteltiin kaikki oleelliset asiat, jotta se olisi
mahdollisimman kattava, mutta silti yksinkertainen. Näin ollen oli todennäköistä, että sitä ei tarvitsisi täydentää ennen tarjouslaskentaa.
Tarjouspyyntöön liitettiin arkkitehtipiirustukset julkisivuista, molempien
kerrosten arkkitehtipohjapiirustukset ja arkkitehtileikkauspiirustus. Siinä
mainittiin perustamistapa ja sokkelin korkeus. Listauksessa oli myös tarjouspyynnöstä pois jätettäviä asioita.
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6
6.1

SAADUT TARJOUKSET
Talotoimittaja 1
Tarjouspyyntö tehtiin talotoimittajan internetsivuilla olevan tarjouspyynnönjättämislomakkeen kautta. Lomakkeeseen kirjattiin yhteystiedot ja
kohteen tiedot (liite 1). Liitteeseen 1 lisättiin myös maininta, että tarjous
halutaan kevytsoraharkkorakenteella. Liitteitä ei voinut liittää suoraan lomakkeeseen. Yhteydenotto tehtiin seuraavana päivänä puhelimitse talotoimittajan toimesta. Puhelinneuvottelun jälkeen kohteen arkkitehtipiirustukset (liite 2) lähetettiin sähköpostilla talotoimittajalle. Talomyyjältä tuli
kuittaus sähköpostiin kohteen mennessä laskentaan.
Talotoimittaja 1:ltä tarjous saapui ajallaan aikataulun puitteissa. Tarjous
käytiin välitse ja selvitettiin sen yhdenmukaisuus tarjouspyynnön kanssa.
Tarjouksesta puuttui asennus kokonaisuudessaan. Eli talotoimittaja 1 oli
tehnyt ainoastaan materiaalitoimituksesta tarjouksen, vaikka pyydettyyn
vesikattovalmiiseen talotoimitukseen tulisi kuulua asennus. Talotoimittajan kotisivuilla mainitaan myös asennuksesta, mutta se oli jäänyt tarjouksesta pois kokonaan. (Talotoimittaja 1, haastattelu 26.8.2019)
Opinnäytetyön kannalta päätettiin yhteistyössä tilaajan kanssa rajata talotoimittaja 1:n tarjous pois vertailusta kokonaan liian suurten puutteiden
vuoksi. Tämä johtui siitä, että saatu tarjous ei vastannut tehtyä tarjouspyyntöä. Tarjouksen asennuskustannusten arvioiminen kokonaisuudessaan olisi hajonnaltaan liian vaihteleva, eikä siten palvelisi tarkoitusta tässä
opinnäytetyössä. Tarjouksen todenmukaiseksi saattaminen vaatisi urakoitsijoiden kilpailutusta, joka on rajattu opinnäytetyön ulkopuolelle.
Talotoimittaja 1:n tarjous tullaan jättämään tässä opinnäytetyössä tehtävien laskelmien ulkopuolelle, eikä sen kustannuksia tulla arviomaan, eikä
vertaamaan toisiin tarjouksiin.

6.2

Talotoimittaja 2
Talotoimittaja 2:lla ei ollut kotisivuillaan valmista tarjouspyyntö lomaketta
vaan siellä oli ohjeistus ottaa yhteyttä suoraan talomyyjiin. Tarjouspyyntö
tehtiin talotoimittaja 2:lle ottaen yhteyttä talomyyjään ohjeistuksen mukaisesti. Itse tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostitse tälle myyjälle. Tarjouksen (liite 5) ilmoitettiin olevan valmis aikarajojen puitteissa, mutta
myyjä halusi käydä tarjouspyynnön lävitse henkilökohtaisesti. Tapaaminen
sovittiin seuraavan viikon alkuun.
Tapaamisessa talomyyjä kertoi yrityksestä, toimintatavoista ja muista projektiin liittyvistä asioista. Tämän jälkeen tarjous käytiin lävitse kohta kohdalta tarkasti. Siinä kerrottiin myös rakentamisen kuluista, sekä muista asiaan liittyvistä aiheista. Tapaamisessa mainittiin myös mahdollisuus
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lahjakorttiin, jos talotoimittaja saisi järjestää kaksi näyttöä kohteessa. Toinen näytöistä olisi rakennusaikana ja toinen talon valmistuttua. Tätä lahjakortin saanti mahdollisuutta ei oteta huomioon vertailtaessa tarjouksia.
(Talotoimittaja 2, haastattelu 26.8.2019)
Tarjouksessa esitetty hinta olisi muuttumaton rakennusvaiheen aikana, jos
suuria rakenteellisia muutoksia ei tehtäisi rakennukseen. Tarjouksessa oli
myös määrävastuu materiaaleista, jotka oli sisällytetty tarjoukseen. (Talotoimittaja 2, haastattelu 26.8.2019)
Tarjouksen sisältö on eritelty ja kaikki siihen kuuluvat asiat on lueteltu. Paketin tarjoushinta oli 206 960 €. Rahdin kustannukset eivät sisälly edellä
mainittuun tarjoukseen, mutta sen kustannukset on eritelty. Rahdin kustannukset tarjotusta paketista on 4 180 €.
Tarjoushinta:

206 960 + 4 180 € = 211 140 €

Saatu tarjous oli tarjouspyynnön mukainen, mutta siihen oli lisätty asioita
talotoimittaja 2:n toimesta. Verrattaessa PTT ry:n julkaisuun talotoimittaja
2:lta tullut tarjous oli kattava. Se sisälsi kaikki Pientaloteollisuuden julkaisussa (liite 3) mainitut asiat ja vastasi myös tarkennusten osalta tarjouspyyntöä. Tarjoukseen oli lisätty kohteessa oleva hormi. Hormi oli sisällytetty tarjoukseen asennettuna. Energiatodistus ja ilmatiiveysmittaus kuuluivat myös tarjoukseen.
6.3

Talotoimittaja 3
Talotoimittaja 3:lle lähetettiin tarjouspyyntö heidän omia kanaviaan hyväksi käyttäen. Heidän kotisivuillaan oli selkeä erillinen sivu tarjouspyynnön jättämistä varten. Sinne jätettiin tarjouspyyntö ainoastaan tekstimuodossa (liite 1). Talotehtaalta otettiin yhteyttä kahden päivän päästä tarjouspyynnön jättämisestä. Yhteydenoton jälkeen arkkitehtipiirustukset,
kuten myös tarjouspyyntö lähetettiin sähköpostilla talomyyjälle. Asiointi
yleisesti hoitui puhelimitse ja sähköpostilla. (Talotoimittaja 3, haastattelu
30.8.2019)
Talotehtaalta otettiin yhteyttä tarjouksen (liite 6) valmistuttua ja sovimme
videoneuvottelun seuraavalle päivälle, jossa kävimme lävitse tarjouksen
erittäin kattavasti. Tarjous jätettiin pyydetyn aikarajan puitteissa. Talotehdas lupasi 500 € lahjakortin, jos talossa saisi pitää kaksi esittelyä. Toinen
rakennusaikana ja toinen talon valmistuttua. Lahjakorttia ei huomioida tarjousvertailussa, koska tällaisen etuuden hyväksyminen on riippuvaista tilaajan mieltymyksistä. (Talotoimittaja 3, haastattelu 30.8.2019)
Talotoimittaja 3:n tarjoukseen kuului myös rakentajakoulutus, johon olisi
mahdollista osallistua. Koulutuksessa läpikäytävät asiat sisältävät rakentamisen käytännön asioita ja rakennevaihtoehdon työstämistä, sekä passiivitriploilla rakentamista.
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Tarjous on kiinteähintainen. Rakennuksen pysyessä lähtötietojen mukaisena, tarjouksen hinta pysyisi muuttumattomana. Siihen ei myöskään tulisi
muutoksia rakentamisen aikana. Tähän tarjoukseen sisältyy myös rahti.
Tarjoushinta:

190 731 €

Talotoimittaja 3:lta saatu tarjous kattoi kaikki Pientaloteollisuus ry:n julkaisussa (liite 3) mainitut asiat. Siinä oli myös lisäyksiä asennuksen ja suunnittelun osalta. Nämä lisäykset olivat talotoimittaja 3:n lisäämiä ja pyyntöön
kuulumattomia asioita. Tarjoukseen oli sisällytetty myös tarjouspyynnössä
olleet lisäykset, kuten liukuovet, ontelolaattavälipohja ja parveke. Energiatodistus kuului tarjoukseen, mutta siitä puuttui ilmatiiveysmittaus. Ikkunoiden ja ovien U-arvo oli tarjouksessa huomattavasti parempi kuin tarjouspyynnössä (liite 1) oli mainittu. Tämä johtuu talotoimittaja 3:n runkorakenteesta, joka on U-arvoltaan pienempi pyydettyä arvoa.
6.4

Talotoimittaja 4
Talotoimittaja 4:lle tehtiin myös tarjous heidän omia kanaviaan hyväksikäyttäen. Heidän kotisivuilla oli tarjouspyyntölomake, johon laitettiin
teksti liitteen 1 mukaan.
Yhteydenottoa ei tullut määräpäivään mennessä, joten talotoimittaja 4:lle
tehtiin toinen tarjouspyyntö. Pyyntö tehtiin täysin samalla tavalla, jotta
voitiin varmistua siitä, että tarjouspyyntö saapuu perille.
Kun toiseenkaan pyyntöön ei tullut vastausta talotoimittajaan otettiin yhteyttä suoraan puhelimitse. Puhelussa kävi ilmi, että tarjouspyyntö oli lomien vuoksi jäänyt huomaamatta. Sovimme mahdollisimman nopeasta aikataulusta tarjouksen jättämiselle. (Talotoimittaja 4, haastattelu
7.10.2019)
Tarjous (liite 7) käytiin tarkasti lävitse tarjouspalaverissa, jossa talotoimittajan edustaja esitteli tarjoukseen sisällytetyt asiat. Tästä tarjouksesta
puuttui asennuspaketti tarjouksessa esitettyjen asioiden osalta. Muusta
poiketen ikkunoiden, ovien ja kattoturvatuotteiden asennus sisältyi kuitenkin tarjoukseen. (Talotoimittaja 4, haastattelu 7.10.2019)
Tarjoushinta on 150 600 €. Tarjouksessa oli kampanjaetuna 3000 € alennus, joka vähennetään tarjoushinnasta. Pakettiin kuului myös neljä puhelintaajuuksia vahvistavaa ikkunaa, yksi jokaiseen ilmansuuntaan. Tämä oli
sisällytetty määräaikaiseen kampanjaan. (Talotoimittaja 4, haastattelu
7.10.2019)
Tarjoushinta (materiaalipaketti):

150 600 € - 3 000 € = 148 600 €
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Tarjous asennuspaketista saatiin kuuden päivän kuluessa tarjouksesta.
Tarjous tehtiin puhelimitse. Asennuspaketin tarjous sisältää asennuksen
kaikkiin tarjouksessa mainittuihin asioihin. Se sisältää myös nostot ja telineet, joita tarvitaan tarjouksessa mainittujen materiaalien asennuksessa.
Asennuspaketista puuttui ainoastaan teräspilarien ja teräspalkkien hitsaukset. (Talomyyjä 4, haastattelu 19.10.2019)
Tarjoushinta (asennuspaketti):

150 600 € - 3 000 € = 148 600 €

Tarjoushinta: (yhteensä)

148 600 € + 75 000 € = 223 600 €

Tarjous sisälsi lähes kaikki PTT ry:n julkaisussa mainitut asiat, lukuun ottamatta anturan betonia ja kantavan rungon osalta kaikkia teräspilareita ja
teräspalkkeja ja näiden hitsausliitoksia, jotka oli jätetty tarjouksesta kokonaan pois.. Teräspalkkien ja pilareiden siirtäminen ja asennus kuului kuitenkin asennuspakettiin. Muilta osin tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.
Siihen oli sisällytetty parvekkeiden ontelolaatat, alakerran liukuovet ja
kaikki pyydetyt asiat.
Tarjoukseen oli lisätty kattoturvatuotepaketti, joka sisälsi asennettuna talotikkaat, sadevesikourut ja syöksytorvet sekä lumiesteet. Energiatodistus
ja ilmatiiveysmittaus kuului myös tarjoukseen.

7
7.1

YHTENÄISTEN PAKETTIHINTOJEN ARVIOINTI JA LASKEMINEN
Kustannusten arviointi
Jotta tarjouksia pystytään arvioimaan, tulee ne saattaa yhtenäisiksi sisällöltään. Tarjousten yhtenäistäminen toteutettiin vertaamalla tarjouksia
ensin Pientaloteollisuuden julkaisuun vesikattovalmiista talotoimituslaajuudesta (liite 3). Seuraavaksi niitä verrattiin keskenään ja selvitettiin eroavaisuudet toistensa kanssa. Tämän jälkeen puutteille ja eroavaisuuksille
laskettiin kustannusarvio käyttäen hyväksi RATU Rakennustöiden menekit
2015 julkaisua ja ROK Rakennusosien kustannuksia 2019 julkaisua. Julkaisuista puuttuvissa tuotteissa käytettiin yleisesti saatavilla olevia vähittäistavarakauppojen hintoja.
Koska opinnäytetyössä vertaillaan kuluttajahintoja, kaikkiin laskelmiin on
eritelty ALV 24 %. Myös työntekijöiden sosiaalikustannukset, sekä muut
palkkojen sivukulut on eritelty tuntihintojen päälle 74 % korotettuna. Rakennusammattimiehen (RAM) ja rakennusapumiehen (RM) tuntihinnat
ovat vuoden 2019 keskiarvopalkkoja. (Kuntatyönantajat, n.d.)
Materiaalimenekit lasketaan ja arvioidaan ARK kuvia hyväksikäyttäen.
Näin saaduille tarvikkeiden määrille lasketaan lisäksi töille kustannukset.
Eroavaisuuksista saadut kustannukset materiaalien ja töiden osalta
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lisätään tarjoushintaan. Näiden päälle lasketaan vielä ALV 24 % ja työsuoritteisiin palkkojen sivukulut. Näin tarjouksista saadaan sisällöltään yhtenäisiä ja siten ne ovat vertailtavissa keskenään.
Laskennassa käytettyjä arvoja:
- RAM (Rakennusammattimies)
16,87 €
- RM (Rakennusapumies)
12,86 €
- ALV
24 %
- Palkkojen sivukulut
74 %
- Rakennuskustannusindeksi
o Alue 2
1,2
7.2

Talotoimittaja 1
Tarjous (liite 4) ei vastannut pyydettyä tarjousta. Siitä puuttui rakennesuunnittelu, kantavat pilarit ja palkit kokonaisuudessaan, kuten myös
asennus koko paketin osalta. Tarjous oli tehty ainoastaan materiaalitoimituksena, vaikka pyydetty tarjous koski vesikattovalmista talotoimitusta.
Tarjouksesta puuttui myös ikkunat ja ovet asennuksineen.
Saatu tarjous kattoi arviolta 25 % pyydetyistä asioista. Sen kustannusten
luotettava arvioiminen tässä opinnäytetyössä käytettävin menetelmin ei
onnistuisi. Tarjouksen vertailukelpoiseksi saattaminen vaatisi urakoitsijoiden kilpailuttamista ja tarjouspyynnön tekemistä ikkunatoimittajalle. Siihen tulisi laskea suunnittelun kustannukset ja arvioida kantavien rakenteiden, kuten palkkien ja pilareiden, kustannukset.
Koska opinnäytetyön aiheena on vesikattovalmiiden talotoimitusten hintavertailu, ei talotoimittaja 1:n tekemä tarjous materiaalipaketista näin ollen vastaa opinnäytetyön aihetta. Tämä johtaa talotoimitta 1:n tarjouksen
rajaamiseen pois talopakettien hintavertailusta. Eikä sitä huomioida vertailtaessa tarjouksia.

7.3

Talotoimittaja 2
Talotoimittaja 2:n tarjous sisälsi kaikki PTT:n julkaisussa (liite 3) olleet asiat,
lukuun ottamatta yläpohjan koolausta ja höyrynsulun asennusta. Höyrynsulku kuului kuitenkin materiaalitoimitukseen.
Vertailtaessa muihin tarjouksiin, talotoimittaja 2:n tarjous erosi talotoimittaja 3:n tarjouksesta GEO- ja pohjarakennesuunnitelman puuttumisen ja
yläpohjan höyrynsulun asennuksen, sekä koolauksen materiaalien ja asennuksen osalta.
Tarjoukseen oli sisällytetty PTT:n julkaisusta poiketen takan hormi asennuksineen ja perustuksineen. Hormia ei ollut myöskään mainittu tarjouspyynnössä.
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Erona talotoimittaja 4:n tarjoukseen siitä puuttui kattoturvatuotepaketti
asennuksineen ja välipohjan pintalaatan alle tule askeläänieriste. Talotoimittaja : tarjous oli kaikista tarjouksista kattavin lähtötilanteeltaan.
Tarjousten yhtenäistämisessä laskettiin erovaisuuksien kustannukset ja ne
lisättiin tarjous hintaan. Kustannusten perustana käytettiin ROK Rakennusosien kustannuksia 2019 julkaisua. Laskelmat tehtiin määräperusteisesti. Kohteen sijoittuminen huomioitiin rakennuskustannusindeksin korotuksella 1.2 (alue 2). Kaikki arvioidut hinnat ovat ALV 0 % hintoja. ALV 24 %
eritelty ja lisätty laskelmiin. Taulukossa 2 on tiivistettynä esitetty talotoimittaja 2:n tarjousten yhtenäistämislaskelmat. Tarkemmat laskelmat on
eritelty liitteessä 12.
Taulukko 2. Talotoimittaja 2:n tarjouksen yhtenäistäminen (liite 12).
Talo
2000
123
91
3
1264
1235
Yhteensä
ALV 24 %

Selite
- yläpohjan alakaton koolaus
- höyryn/ilmansulku rakenteesta riippuen
- GEO-Pohjarakennesuunnittelu
- Vesikattovarusteet
- välipohja

- Vesikattovalmis tarjous (ALV 24 %)

YHTEENSÄ~
7.4

Kustannus
(€)
892
50
890
3 175
826
5883
1400
211 140
218 400

Talotoimittaja 3
Talotoimittaja 3:n tarjous erosi talotoimittajien 2 ja 4 tarjouksista puuttuneen routaeristyksen ja ilmatiiveysmittauksen osalta. Tarjouksesta puuttui
myös salaojat ja hormi asennettuna, jotka oli sisällytetty talotoimittaja 2:n
tarjoukseen.
Kattoturvatuotteet puuttuivat tarjouksesta. Nämä kuuluivat talotoimittaja
4:n kampanjapakettiin. Myös talotoimittaja 4:n tarjouksessa ollut välipohjan askeläänieriste puuttui tarjotusta toimituksesta.
Tarjousten yhtenäistämisessä laskettiin erovaisuuksien kustannukset ja ne
lisättiin tarjous hintaan. Kustannusten perustana on käytetty ROK Rakennusosien kustannuksia 2019 julkaisua. Laskelmat on tehty määräperusteisesti. Laskelmissa on käytetty myös RATU Rakennustöiden menekit 2015
julkaisua ja osalle materiaaleista vähittäistavarahintoja. Kaikki arvioidut
hinnat ovat ALV 0 % hintoja. ALV 24 % eritelty erikseen. Taulukossa 3 on
tiivistettynä esitetty talotoimittaja 3:n tarjousten yhtenäistämislaskelmat.
Tarkemmat laskelmat liitteessä 13.
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Taulukko 3. Talotoimittaja 3:n tarjouksen yhtenäistäminen (liite 13).
Talo
2000
51
27
1264
121

1235
Yhteensä
ALV 24 %

Selite
- hormi, työt
- hormi, materiaalit
- routaeritys, työt
- routaeristys, materiaali
- Vesikattovarusteet
- salaojat, materiaalit
- salaojat, työt
- ilmatiiveysmittaus
- välipohja

- Vesikattovalmis tarjous (ALV 24 %)

YHTEENSÄ~
7.5

Kustannus
(€)
516
3 667
119
990
3 175
278
102
484
826
10 158
2 438
190 731
203 300

Talotoimittaja 4
Muista talotoimittajista poiketen tarjoukseen ei oltu sisällytetty anturan
betonia, teräspalkkeja ja teräspilareita, eikä näiden hitsausta. Ilmatiiveys
mittaus ja energiaselvitys kuuluivat tarjoukseen.
Talotoimittaja 2:n tarjoukseen verrattuna siitä puuttui savuhormi ja salaojien materiaalit. Salaojien asennus kuului kuitenkin asennuspakettiin. Talotoimittaja 3:n tarjoukseen verrattaessa siitä puuttui myös GEOpohjarakennesuunnittelu.
Kustannusten perustana on käytetty ROK Rakennusosien kustannuksia
2019 julkaisua. Laskelmat on tehty määräperusteisesti. Laskelmissa on
käytetty myös RATU Rakennustöiden menekit 2015 julkaisua ja osalle materiaaleista vähittäistavarahintoja. Kaikki arvioidut hinnat ovat ALV 0 %
hintoja. Taulukossa 4 on tiivistettynä esitetty talotoimittaja 4:n tarjousten
yhtenäistämislaskelmat. Tarkemmat laskelmat liitteessä 14.
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Taulukko 4. Talotoimittaja 4:n tarjouksen yhtenäistäminen (liite 14).
Talo
2000
121
1233
1234
3
51

Selite
- perustukset
- pilarit
- palkit
- Pilarien ja palkkien liitoshitsi
- GEO-Pohjarakennesuunnittelu
- hormi, työt
- hormi, materiaalit

Yhteensä
ALV 24 %
- Vesikattovalmis tarjous,
materiaalit (ALV 24 %)
- Vesikattovalmis tarjous,
asennu (ALV 24 %)

YHTEENSÄ~

8
8.1

Kustannus
(€)
2 660
1 492
2 297
225
890
516
3 667
11 748
2 820
148 600
75000
238 200

HINTA-ARVIOIDEN VERTAILU
Tarjousten erot
Talotoimittajat olivat sisällyttäneet tarjouksiinsa lähes kokonaisuudessaan
PTT ry:n julkaisussa (liite 3) mainitut asiat, pois lukien talotoimittaja 1, jolta
saatiin vain osittainen materiaalipaketti. Suuremmaksi haasteeksi vertailtavuuden kannalta muodostuikin talotoimittajien PTT ry:n julkaisusta poikkeavat asiat, jotka oli lisätty tarjouksiin. Näitä oli jokaisella kolmella asennuspaketin tarjonneella talotoimittajalla. Talotoimittajat olivat tarjonneet
muun muassa hormin asennuksineen, vesikattovarustepaketin ja geosuunnittelun pyydettyyn tarjoukseen lisättynä.
Yleisellä tasolla tarkasteltuna kaikilla kolmella talotoimittajalla oli suuria
eroavaisuuksia tarjotuissa paketeissa ja kustannuksissa erot olivat suurimmillaan 17 %. On yllättävää, että tarjouksissa muodostui näinkin suuriero
talotoimittajien välillä. Kilpailuttamalla ja vertailemalla saatu hyöty olisi
tässä hankkeessa rahassa mitattuna jopa yli 30 000 €. Mikäli vertailua ei
tehdä vaadittavalla tarkkuudella ja ammattitaidolla, kustannukset saattavat kasvaa huomaamatta.

8.2

Kustannusten vertailu
Talotoimittaja 4:n tarjoama paketti oli hinnaltaan selvästi muita tarjouksia
kalliimpi. Siihen tuli myös eniten kustannuksia eroavaisuuksista muihin tarjouksiin nähden. Tämä nosti sen yhtenäisen pakettihinnan vertailun
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korkeammaksi. Näitä kuluja nostavia eroavaisuuksia oli mm. hormin, kantavien teräsosien puuttuminen ja niiden liitoshitsaus. Myös GEOrakennesuunnittelun puuttuminen nosti alkuperäistä hintaa merkittävästi.
Jotkut saattavat pitää talotoimittaja 4:n runkovaihtoehtoa yleisesti vertailun kalleimpana ja se, lopputulosta vertailtaessa, myös osoittautui kalleimmaksi vaihtoehdoksi.
Vertailussa toiseksi tulleen talotoimittaja 2:n tarjous oli 15 100 € kalliimpi
kuin halvin tarjous. Eroa kalleimpaan tarjoukseen oli 19 800 €. Talotoimittaja 2:n ja 4:n rungon asennustavoissa ja materiaalin työstettävyydessä on
paljon yhtäläisyyksiä, kun taas talotoimittaja 3:n runkorakenne eroaa
näistä suuresti. Tämä johtaa todennäköisesti suurempiin työkustannuksiin
talotoimittajilla 2 ja 4. Talotoimittajien 2 ja 4 välinen ero runkorakenteissa
näkyy todennäköisesti näitä kahta verrattaessa. Talotoimittaja 2:n rakenteessa on vähemmän raudoitustarvetta ja harkon työstettävyys on helpompaa talotoimittaja 4:n harkkoon verrattuna.
Talotoimittaja 3:lla oli halvin tarjous ennen vertailukustannusten laskemista. Tarjottu paketti oli kokonaishinnaltaan selvästi muita talotoimittajia
halvempi. Tähän vaikutti todennäköisesti talotoimittaja 3:n runkovaihtoehdon helppo työstettävyys ja käsiteltävyys. Vaikutusta saattoi myös olla
sillä, että talotoimittaja 3:lla on verrattain uusi rakenneratkaisu ja se oli
saanut vähemmän näkyvyyttä tällä alueella verrattaessa muihin vertailussa olleisiin talotoimittajiin.
Vaikka eroavaisuuksia muiden talotoimittajien kanssa löytyi, näiden kustannukset jäivät vertailun keskitasolle. Näin ollen vertailuun laskettu yhtenäinen pakettihinta jäi muita talotoimittajia pienemmäksi. Yhtenäinen pakettihinta oli 7,4 % suurempi toiseksi halvimmalla, talotoimittaja 2:lla. Kalleimpaan eroa oli 17,2 %.
Taulukossa 5 on esitetty tiivistelmä talopakettien vesikattovalmiista talotoimituksen hintavertailusta (liite 15). Ensimmäinen taulukko (taulukko 5)
sisältää suoran vertailun ilman tarjousten yhdenvertaistamista. Taulukossa
6 on esitetty tiivistelmä tarjousvertailusta yhdenvertaistamisen jälkeen.
Viimeisellä rivillä on suluissa esitetty kunkin tarjouksen sijoittuminen vertailussa.
Taulukko 5. Tarjousvertailu ennen kustannusten yhtenäistämistä.
Tarjousvertailu ennen
Talotoimittaja Talotoimittaja Talotoimittaja Talotoimittaja
hintojen
1
2
3
4
yhdenvertaistamista
Tarjoushinta
56 649 €
211 140 €
190 731 €
223 600 €
Erotus € halvimpaan
20 409 €
32 869 €
Erotus % halvimpaan
10,7 %
17,2 %
Tulokset
(2.)
Halvin (1.)
Kallein (3.)
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Taulukko 6. Kustannusten vertailu ja yhtenäistäminen.
Talotoimittaja Talotoimittaja Talotoimittaja Talotoimittaja
1
2
3
4
Vertailukustannukset
5 833 €
10 158 €
11 748 €
ALV 24 %
1 400 €
2 438 €
2 820 €
Hinnan nousu %
3%
5%
5%
Tarjoushinta
56 649 €
211 140 €
190 731 €
223 600 €
Arviohinta ~
218 400 €
203 300 €
238 200 €
Erotus € halvimpaan
15 100 €
34 900 €
Erotus % halvimpaan
7,4 %
17,2 %
Tulokset
(2.)
Halvin (1.)
Kallein (3.)

Tarjousvertailu

9
9.1

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tarkastelu
Vaikka jokaiseen käsiteltyyn tarjoukseen tulikin 3-5 % lisäkustannuksia yhdenvertaistamisen jälkeen, erot lopullisissa kustannuksissa pysyivät lähes
samoina. Talotoimittaja 4 oli edelleen 17,2 %:n päässä halvimmasta talotoimittaja 3:n tarjouksesta. Talotoimittaja 2:n tarjouksen ero halvimpaan
laski 2,3 %. Vaikka kaikkiin tarjouksiin jouduttiin lisäämään kustannuksia 6
000-14 000 € tarjousten hintajärjestys pysyi alkutilanteen kaltaisena.
Vesikattovalmis talotoimituspaketteja arvioitaessa tulisi tiedostaa tarjouksen tarkka sisältö kaikilta talotoimittajilta. Joissain tapauksissa tämä saattaa hyvinkin muuttaa tarjousten hintajärjestystä vertailun lopuksi, vaikkakin tässä vertailussa järjestys pysyi samana.
Jokaiseen tarjoukseen tuli prosentuaalisesti lähes yhtä paljon lisäkustannuksia, noin 3-5 %, jotta ne saatiin vertailukelpoisiksi keskenään.
Talotoimittaja 3 oli vertailussa selkeästi muita vaihtoehtoja halvempi, vaikkakin sen hinta nousi yhdenvertaistamisen jälkeen yli 10 000 €.

9.2

Johtopäätökset
Jo ensimmäisten tarjousten saamisen jälkeen oli hyvin selvää, että vesikattovalmiiden talotoimitusten tarjousvertailu olisi haastavaa, eikä se onnistuisi suoraan ns. viivan alla olevia hintoja vertailemalla. Myös tarjousten
saamisessa oli hankaluuksia. Tämä johtui osin talotoimittajien omista järjestelmistä ja henkilöstön lomista.
Keskivertotilaajalle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta rakennusalasta tai
talon rakentamisesta, vesikattovalmiiden talotoimitusten keskenään vertaileminen on erittäin hankalaa, ellei jopa lähes mahdotonta. Tarjousten
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vertailukelpoiseksi saattaminen vaatii rakenteiden, kustannusten kertymisen, asennusaikojen ja laaja-alaista rakentamisen työvaiheiden tuntemista. Se vaatii myös tarkkaa tarjouserittelyä, josta käy ilmi kaikki tarjoukseen sisältyvät asiat. Myös tarjouksesta puuttuvat asiat täytyy selvittää ja
ymmärtää niiden vaikutus kustannuksiin. Tarjouksien eroille on pystyttävä
laskemaan kustannukset, niin materiaalien kuin töidenkin osalta. Tämä
vaatii rakennusalan hintatietoutta. Edellä mainitut seikat tulisi huomioida
alettaessa vertailemaan saatuja tarjouksia tai se tulisi pitää mielessä jo tarjouspyyntöä tehdessä, jotta tarjouspyyntö voidaan muokata mahdollisimman yksiselitteiseksi.
Tarjouspyyntöön tulisi määrittää tarkasti siihen sisällytettävät asiat ja ne,
joita siihen ei haluta sisällytettävän. Esimerkkinä halutusta sisällöstä voitaisiin viitata Pientaloteollisuus PTT ry:n julkaisuun (liite 3). Siihen tulisi olla
myös maininta, että siihen ei saisi lisätä mitään siinä mainitsemattomia asioita. Jos talotoimittaja haluaisi siihen jotain lisätä, tarjous pyynnössä olisi
selkeästi vaadittava, näille asioille tarkka kustannus erittely.
Jos tarjouspyynnön tilaajan puolelta halutaan jotain PTT ry:n julkaisusta
puuttuvia seikkoja, tulisi ne lisätä tarjouspyyntöön kaikille talotoimittajille.
Hyvin selkeällä ja yksiselitteisellä tarjouspyynnöllä voitaisiin välttyä opinnäytetyössä eteen tulleilta vertailtavuuden haasteilta.
Aina ei hinta merkitse kuitenkaan kaikkea valittaessa talon runkovaihtoehtoa. Valintaan vaikuttaa hinnan lisäksi hankkeeseen ryhtyvän mieltymykset, ennakkoluulot tai tietämys eri runkomateriaaleista. Myös hyvällä myyjällä on varmasti usein vaikutusta valintaan. Vaikka hinta ei merkitsisikään
kaikkea valittaessa eri vaihtoehdoista, vertailussa esiin tulleella 17 % hintaerolla olisi varmasti vaikutusta lopullisen valinnan kanssa. On myös syytä
varmistaa tarjouksen sitovuus ja mahdollinen hinnan eläminen rakentamisen aikana. Niin sanotulla yhden sopimuksen tarjouksella varmistetaan
kiinteä hinta talopaketin asennuksenkin ajalta ja vältetään riskit asennusurakoitsijan tai alihankkijan konkurssilta.
Talotoimittajien 2 ja 3 välillä kilpailu käytäisiin todennäköisesti myyjien
ammattitaidon ja hankkeeseen ryhtyvän mieltymysten välillä. Todennäköisin valinta tässä vertailussa olisi talotoimittaja 3, jonka yhtenäistetty hinta
jäi selvästi muita edukkaammaksi.
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