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1 JOHDANTO

1.1 Työn tausta ja tavoite

Työn tilaajalla ei ole minkäänlaista kustannuslaskentaohjelmaa, ja se on asia mikä

vaati muutosta. Työn tilaaja myös ajattelee, että urakoiden käsin laskeminen olisi liian

työlästä ja se olisi saatava tehtyä nopeammin. Lisäksi on tärkeää, että työn tilaaja

saisi mahdollisimman nopeasti kerrottua melko tarkan urakkasumman asiakkaalle jo

samalla, kun on katsomassa kohdetta ensimmäistä kertaa. Näin myös asiakas saa

mahdollisimman nopeasti kustannusarvion työstä, ja voi päättää työn tilauksesta sa-

man tien. Ohjelmasta pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä,

jota edesauttoi muun muassa alalehdille jaotellut eri työtehtävät.

Työn tavoitteena on tehdä Excel pohjainen kustannuslaskentaohjelma, jolla urakoi-

den tarjouslaskennasta tulisi nopeampaa ja helpompaa. Laskentaohjelman pohjana

käytetään Exceliä, koska siihen voi luoda sopivan taulukkolaskentapohjan ohjelmaa

varten. Tarkoituksena on, että ohjelmaan ei tarvitse syöttää kuin kunkin työkohteen

suoritemäärä, jolloin ohjelma laskee työn keston, hinnan, materiaalimäärät neliötä

kohden sekä materiaalien hinnat. Tavoitteena on myös saada ohjelmasta sen verran

luotettava, että sen antaman tarjouksen perusteella voidaan sopia ainakin alustavasti

urakasta, ja mahdollisesti myöhemmin tarvittaessa tarkentaa urakkasummaa. Las-

kentaohjelmaa on myös pystyttävä helposti muokkaamaan, eli kun kokemusta kertyy

erityyppisistä urakoista, niin jälkilaskentatietojen perusteella voidaan päivittää ohjel-

maa, ja muokata se vastaamaan sen hetkisiä oikeita arvoja.

Työn tavoitteena on myös selvittää rakennustöiden kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä,

ja millä tavoin saataisiin urakkatarjouksista entistä kilpailukykyisempiä. Kustannuslas-

kennan kehittämistä, eli miten voitaisiin laskea tehokkaammin, luotettavammin ja

saada mahdollisimman kilpailukykyisiä tarjouksia, piti myös pohtia.

Jälkilaskenta ja sen merkitys kustannuslaskennassa yleensä, sekä erityisesti tässä

työssä ja ohjelman kehittämisessä, on myös yksi työn tavoitteista.

Tavoitteena on myös tehdä vertailu tässä työssä tehdyn kustannuslaskentaohjelman

ja Taku kustannustieto ohjelman välillä. Vertailun avulla nähdään onko ohjelma luotet-

tava ja minkälaisia eroja laskennassa saadaan aikaan.
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1.2 Työn tilaaja

Insinöörityön tilaajana toimii Kapustasalmen rakennus. Kapustasalmen rakennus on

toiminimellä toimiva pienyritys, joka työllistää pääasiassa itse yrittäjän ja tarvittaessa

lisätyövoimaa. Yritys toimii Haukivuori Mikkeli alueella.

Yrityksen pääasiallisena toimialana on korjausrakentaminen, mutta se urakoi myös

uudisrakentamishankkeita. Esimerkiksi julkisivu-, kylpyhuone-, vesikatto-, sauna- ja

huoneistoremontit ovat pääasiallisia työkohteita. Yritys hoitaa myös mökkitalkkaritöitä

ja erilaisia muita pienempiä työtehtäviä.

Yrityksen tyypillisenä asiakkaana voisi olla iäkäs omakotitalon omistaja maaseudulla,

joka tarvitsisi kattoremontin tekijää taloonsa. Yrittäjä tulee paikalle ja käy katsomassa

työkohteen. Sen jälkeen sovitaan mitä tulisi tehdä, ja lasketaan laskentaohjelmalla

urakkahinta. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, työn tekeminen voi alkaa saman tien.
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2 KUSTANNUSLASKENTA

2.1 Tutkimusmenetelmä

Tämä työ jakautui kahteen osaan, itse laskentaohjelmaan ja sen tekemiseen sekä

työn kirjalliseen osuuteen. Laskentaohjelman tekeminen aloitettiin tietopohjaisella

tarkastelulla, jolloin kerättiin ohjelmaa varten siihen sisältyvää tietoa. Ohjelmaan tar-

vittiin sovittujen työtehtävien työ- ja materiaalimenekkejä, tietoa työtehtävien tekemi-

sestä ja niihin tarvittavista materiaaleista. Seuraavaksi avattiin laskentaohjelmaan

liittyviä käsitteitä. Niitä ovat esimerkiksi työvaiheen lisäaikakertoimet, työ- ja materiaa-

limenekit, litterointi ja hukkaprosentti. Laskentaohjelman toimintaa ja sen kehittämistä,

sekä laskentatulosten luotettavuutta käsiteltiin kirjallisessa osuudessa, jossa on myös

vertailu Taku kustannustieto ohjelman ja tässä työssä tehdyn ohjelman välillä.

Työn kirjallinen osuus, jossa pohditaan kustannuslaskentaan liittyviä ja vaikuttavia

tekijöitä, sekä jälkilaskentaa ja sen vaikutusta kustannuslaskentaan pohjautuu aiem-

min opittuun tietoon sekä kirjallisuudesta saatavaan tietoon.

2.2 Kustannuslaskennan merkitys

Yleisesti kustannuslaskennan tarkoituksena on suoritekohtaisten kustannusten selvit-

täminen. Suoritteella tarkoitetaan tiettyä työtehtävää, esimerkiksi väliseinämuurausta

tai kylpyhuoneen laatoitusta. Kustannuslaskennan tarkoituksena on siis saada selville

tietyn työn ja siihen kuuluvien materiaalien kustannukset, sekä mahdollisten alihan-

kintojen kustannukset. Kustannuslaskennan pääperiaatteena on kohdistaa kustan-

nukset tuotteille, palveluille ja sitä myöten asiakkaille mahdollisimman oikeudenmu-

kaisin perustein. Tuotteena ymmärretään esimerkiksi rakennusmateriaalit, ja palvelu-

na tehty työ. (Ahola & Lauslahti 2002, 185.)

Kustannuslaskennan tulee olla luotettavaa ja perustua yrityksen tuotanto- ja kustan-

nusteoriaan, eli laskelmien tulee perustua kulloinkin vallitseviin työn- ja materiaalien

hintoihin sekä valittuun katteeseen. Jos kustannuslaskenta ei perustu näihin arvoihin,

on laskentajärjestelmän toimivuus epävarmaa. Jos laskenta ei pohjaudu kustannus-

ja tuotantoteoriaan, kustannuslaskenta on vain numeroiden pyörittämistä eli mate-

maattista laskemista ohjeiden mukaisesti. Tuolloin ei siis oteta lainkaan huomioon
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niitä tekijöitä, jotka synnyttävät kustannukset. Eikä myöskään sitä kuinka kustannuk-

sien seuranta ja analysointi tehdään. (Vehmanen & Koskinen 1998, 40.)

Kustannuslaskennan tärkeimpänä tehtävänä voidaan sanoa olevan luotettavan tiedon

tuottaminen yritykselle päätöksien tekemisen tueksi. Tämän takia laskennan tulokse-

na tulevan tiedon on oltava luotettavaa ja käyttökelpoista. Tämä parantaa yrityksen

johdon tekemien päätösten laatua, ja näin ollen yrityksen kilpailukyky paranee ja luot-

tamus omaa tekemistä kohti kasvaa. (Laitinen 2003, 23.)

Kustannuslaskennan merkitys pienyrittäjän kohdalla on erittäin tärkeä. Rakennusala

on kovasti kilpailtua, ja alalla urakoita tarjotaan vain pienellä katteella. Silloin kustan-

nuslaskelmien tulisi olla hyvin tarkkoja ja virheettömiä, jotta urakoista saadaan jää-

mään yritykselle katetta. Silloin korostuu laskemisen merkitys, eli mistä kohtaa voi-

daan nipistää hinnasta pois ja saada säästöä, mutta miten saadaan kuitenkin jää-

mään yritykselle myös katetta. Katetta yritys tarvitsee turvatakseen toimintansa silloin

kun tuotantoa ei ole, tai jos tarvitaan uusia tiloja, koneita tai laitteita. Kate siis peittää

ne kustannukset, joita ei voida kohdistaa suoraan tuotteeseen tai palveluun. (Kannat-

tavuuslaskelmat 2009.)

On myös muistettava, että kustannusten karsiminen ei saa huonontaa työnlaatua.

Rakennusalalla sorrutaan myös liian usein työturvallisuuden laiminlyönteihin kustan-

nusten karsimiseksi. Työturvallisuus on kuitenkin rakennustyömaan tärkeimpiä asioita

työntekijöiden ja koko alan imagon kannalta, joten sen kustannuksella ei voida leikkiä.

Tärkeintä olisi voida koko ajan kehittää kustannuslaskentaa ja saada näin ollen uusia

ideoita ja kehittämiskohteita, jolloin pysytään kilpailussa mukana.

2.3 Kustannuslaskennan kulku

Kustannuslaskenta on prosessi, jossa suoritetaan määrätyssä järjestyksessä tietyt

laskentavaiheet. Jokaiseen vaiheeseen kuuluvat tehtävät tulee suorittaa mahdolli-

simman tarkasti, jotta lopputulos olisi toivotunkaltainen. Laiminlyönti saattaa pahim-

massa tapauksessa aiheuttaa paljon lisätyötä lopputuloksen korjaamiseksi, tai vas-

taavasti huomattavia taloudellisia tappioita, jos virhettä on myöhäistä korjata.

Urakoitsijan saadessa tarjouspyynnön, on ensimmäisenä tutustuttava kohteeseen ja

siitä saataviin asiakirjoihin. On myös mietittävä mitä mahdollinen tarjouksen saaminen

tarkoittaa urakoitsijalle, eli onko urakoitsijalla realistiset mahdollisuudet suorittaa työ

laadukkaasti ja riittävätkö resurssit, eli työvoima, työkalut, materiaalit. Näistä saadaan
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muodostettua kokonaiskuva kohteesta, ja sen perusteella voidaan ryhtyä urakan las-

kentaan tai hylätä tarjouspyyntö liian vaativana.

Kuva 1, josta selviää tarjouksen laadinta kokonaisprosessina.

Kuva 1. Tarjouksen laadinta kokonaisprosessina (Autio 2005, 10)

Kustannuslaskenta koostuu eri osista, jotka yhdistämällä saadaan lopullinen urakan

tarjoushinta. Urakkahinta koostuu työn hinnasta, materiaalien hinnasta, alihankinta-

kustannuksista ja katteesta sekä muista mahdollisista lisistä, kuten riskivarauksesta ja

indeksikorotuksesta. Työkustannus koostuu työvaiheen työmenekistä, työkohteen

laajuudesta sekä käytetystä tuntihinnasta. Lisäksi käytetään korjauskertoimia, jotka

ottavat huomioon erilaiset työmaalla sattuvat tauot, keskeytykset, säähaitat ja tapa-

turmat. Työvaiheen lisäaikakerroin TL3 on työlajista riippuen 1,1 1,3.

Alla olevasta kuvasta 2 näkyy työajan vaiheittainen kehittyminen ja työaikaan lisättä-

vät lisäajat.

Kuva 2. Työaikaa kuvaavat käsitteet T1-T4 (Junnonen 2011.)



12

Materiaalien hinnanlaskenta koostuu materiaalin hinnasta, materiaalin määrästä ja

hukkaprosentista. Materiaalien hintaan vaikuttavat myös rahtikustannukset ja purka-

misesta aiheutuvat kustannukset, jotka huomioidaan urakoiden hinnoissa. Materiaalin

määrät ilmoitetaan yleensä muodossa jm/m2, eli paljonko kyseistä materiaalia kuluu

neliötä kohti. Siitä on helppo laskea koko kohteen materiaalimäärät, kun kertoo mate-

riaalimenekin kohteen laajuudella. Hukkaprosentti vaihtelee paljon materiaalin mu-

kaan, esimerkiksi väliseinämuurauksessa käytetään hukkaprosenttina noin 6 %.

Urakan kateprosentti on urakka- ja urakoitsijakohtainen, ja se vaihtelee hyvin paljon

myös rakennettavan kohteen mukaan. Riskivaraus ja indeksikorotus riippuvat paljon

vallitsevista talouden suhdanteista, eli onko odotettavissa esimerkiksi, että materiaa-

lien hinnat nousevat tai että työkustannukset nousevat lähiaikoina. Riskivaraus riip-

puu myös työkohteesta, eli jos kohde sisältää riskejä esimerkiksi erikoisemman työn

toteutuksen, niin silloin riskiä voidaan lisätä hieman enemmän.

Esimerkkinä väliseinämuuraus 100 m2, käsitellään pelkkä muuraustyö, jossa otetaan

huomioon vain muuraustyön sekä tiilien ja laastin kustannukset. Esimerkiksi työmaa-

palveluista aiheutuvia kustannuksia ei oteta huomioon.

270 x 130 x 75, molemmin puolin puhtaaksimuuraus  työmenekki 0,54 tth/m2

Suoritemääräkerroin 100 m2 työmäärälle on 1,10, jolloin lopulliseksi työmenekiksi

saadaan 1,1* 0,54= 0,594 tth/m2.

Laastin valmistus myllyllä, työmenekki 0,47 tth/m2

1,064 tth/m2 * 100 m2=106,4 tth

106,4 tth/ 8tth/tv= 13,3 tv, työhön kuluu yhdeltä muurarilta 13 työvuoroa.

Muurarin tuntihinta on 16 €/t ja sosiaalikulut 68,5 %, jolloin tuntihinnaksi tulee 27 €/t.

Muuraustyön hinta on siis 106,4 tth* 27 €/t= 2 873 €.

On huomioitava, että tässä esimerkissä muurari tekee muuraustyön ja laastin, kun

työmaalla laastin tekee apumies, jolloin työnkesto lyhenee.

(Ratu kortisto, 2005.)

Väliseinämuurauksessa käytettävän tiilen menekki on 42 kpl/m2. Tiiliä siis menee 4

200 kpl. Tiilen kappalehinta tässä esimerkissä on 0,63 €/kpl. Tiilien hukkaprosenttina

käytetään 6 %. Tiilien hinnaksi saadaan siis 4 200 kpl* 0,63 €/kpl= 2 646 €.

Hukka huomioituna hinnaksi tulee 2 646 €* 1,06= 2 805 €.

Laastin menekki on 71 kg/m2, jolloin laastia menee 7 100 kg. 25 kg:n säkkejä menee

284 kpl. Yhden säkin hinta on 5,3 €. Laastin hukkaprosenttina käytetään 7 %.

Laastin hinnaksi saadaan siis 284 kpl* 5,3 €= 1 505 €.
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Hukka huomioituna hinnaksi tulee 1 505 €* 1,07= 1 611 €. Tiilien ja laastin yhteishin-

naksi tulee 2 805 €+ 1 611 €= 4 416 €, josta yksikköhinnaksi saadaan 44,16 €/m2.

Tämän yksinkertaisen esimerkin avulla voidaan havainnollistaa kustannuslaskennan

pääperiaatteet, työn suoritemäärä, menekki ja muut vaikuttavat kertoimet. Kun nämä

tekijät kerrotaan yhteen, saadaan haluttu tieto joko kustannuslaskelmiin tai aikataulun

tekoon. Sama periaate toimii esimerkin mukaan myös materiaaleille

Oikeita kohteita laskettaessa tulee huomioida kertoimia, joilla vaikutetaan työmenek-

kiin. Tällaisia kertoimia ovat esimerkiksi suoritemääräkerroin ja rakenteen sijainnista

johtuva kerroin. Suoritemääräkerroin lisää työmenekkiä pienissä kohteissa, kun taas

isoissa kohteissa työmenekki pienenee, kun työtä opitaan tekemään nopeammin.

Rakenteen sijainnista johtuva kerroin korjaa työmenekkiä sen mukaan onko raken-

teessa jotakin hidastavia piirteitä, kuten nurkkia tai aukkoja. Lisäksi laskennassa on

huomioitava esimerkiksi talviolosuhteet, materiaalien ja työkohteiden suojaus sekä

talvella lämmitys.

2.4  Kustannusten muodostuminen

Rakennustöiden urakkatarjouksissa on yleensä kova kilpailu, ja onkin tärkeää miettiä,

mistä löytyisi kilpailukykyä omiin tarjouksiin. Kilpailukykyä ei kannata loputtomiin ha-

kea itselleen jäävästä katteesta, koska pidemmän päälle se keino ei toimi. Yritykselle

jäävä voitto pienenee, ja vaikeiden aikojen koittaessa yritys ei ehkä selviä enää las-

kuistaan ja maksuistaan vaan saattaa mennä konkurssiin. Järkevämpää olisikin miet-

tiä, mistä tarjoukseen tuleva hinta oikeastaan koostuu, ja mitkä eri tekijät vaikuttavat

kustannuksiin.

Rakennusosan kustannukset muodostuvat siis kolmesta pääasiallisesta tekijästä,

työstä, materiaalista ja alihankinnoista. Työn hinnalla voidaan vaikuttaa huomattavasti

tarjouksen lopulliseen summaan, mutta on myös huomioitava että työn hinnaksi jää

aina järkevä tuntihinta itselle, eikä myöskään aleta polkemaan hintoja järjettömän

alhaisiksi. Työn hintaa laskettaessa on huomioitava, että jos laskee urakkaa esimer-

kiksi Ratu aikataulukirjan perusteella, niin varsinkin kovemmin kilpailtuja urakoita ei

tule silloin voittamaan. Urakat laskentaan yleensä omilla jälkilaskentaan perustuvilla

menekeillä, ja silloin tuntihinnoissa päästään alhaisempiin hintoihin kuin Ra-

tu aikataulukirjan perusteella laskettaessa.



14

Työn tuotantonopeudella on myös merkitystä kustannuksiin. Etenkin pienemmillä yri-

tyksillä on melkein elinehto, että töitä tehdään aina urakkavauhdilla ja laskettuja työ-

menekkiarvoja nopeammin. Tällöin voidaan saavuttaa ylimääräistä voittoa laskettui-

hin arvoihin verrattuna. Usein pienillä yrityksillä työt on myös organisoitu paremmin,

koska yrittäjä voi itse hallita hankkeita, eivätkä asiat kulje monen ihmisen kautta en-

nen päätöksien tekemistä.

Materiaalien ja alihankintojen hinnoilla on myös merkittävä osuus urakan kokonais-

summasta, osuus vaihtelee paljon eri työtehtävien välillä, mutta yleensä se on kym-

meniä prosentteja tai jopa 70- 80 % kokonaiskustannuksista. Yleensä materiaalit ja

alihankinnat hankitaan vuosisopimuksilla, jolloin hintoja saadaan normaalia alhai-

semmiksi. Yrityksen koolla on vaikutusta materiaalien hankintoihin ja hintoihin. Iso

yritys voi ostaa kerralla isoja eriä, ja saada näin halvemmalla. Pienyrittäjän ei ole jär-

kevää hankkia materiaaleja varastoon, sillä varastointikulut lisäävät kustannuksia.

Mahdollisuus saada puutavaraa omasta metsästä tai lähisahalta olisi varmasti kilpai-

luetu. Silloin saisi varmasti laadukasta tavaraa, ja myös hyvän hinnan, kun ei tarvitsisi

maksaa jälleenmyyjille.

Materiaalien käyttöön työmaalla kannattaa myös kiinnittää huomiota, sillä monissa

työvaiheissa hukkaan menee kohtalaisia määriä käyttökelpoista tavaraa. Olisikin tär-

keää, että tehtäisiin työt huolella ja suunniteltaisiin mahdollisimman paljon etukäteen,

jolloin osataan ennakoida paremmin tulevaa. Olisi myös mietittävä, voiko hukkapätkiä

ja paloja käyttää hyödyksi johonkin, eikä heittää suoraan roskalavalle.

Alihankintakustannukset ovat nykyään merkittävä osa urakan kokonaiskustannuksia.

Etenkin isoissa urakoissa työtehtäviä jaetaan paljon aliurakoitsijoiden tehtäviksi, jol-

loin ne voidaan saada teetetyksi halvemmalla kuin omilla miehillä. Tämä johtuu siitä,

että aliurakoitsijat ovat usein erikoistuneet tiettyihin tehtäviin, ja heillä on ammattitai-

toiset työntekijät. Myös työtehtävät joihin omalla yrityksellä ei riitä osaaminen tai työ-

välineet, teetetään aliurakkana. Tiettyjen työtehtävien, esimerkiksi asbestipurkutöiden

tekemiseen tarvitaan lupa, jolloin ne työt kannattaa teettää aliurakoitsijalla.

Aliurakkakustannukset täytyykin huomioida kustannuksia laskettaessa. Kannattaa

miettiä jo tarjousvaiheessa onko kohteessa töitä, jotka täytyy teettää aliurakkana. Jos

aliurakoitsijalla teetettäviä töitä on, täytyy aliurakoitsijoilta pyytää tarjoukset työstä, ja

ne kustannukset liittää kokonaistarjoukseen.

Ennen työn varsinaista suorittamista olisikin tärkeää miettiä ja suunnitella työvaihe

etukäteen, koska silloin voidaan keksiä parempi tapa tehdä työ ja näin ollen säästää
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työaikaa ja kuluja. Tähän tarkoitukseen käytetään tehtäväsuunnitelmaa, etenkin vie-

raammista työvaiheista. Tehtäväsuunnitelman avulla työtehtävä tarkastellaan alusta

alkaen, jokainen työvaihe, materiaali ja tarvittava työkalu käydään tarvittaessa läpi.

Myös tarvittavat työturvallisuusnäkökohdat tulevat suunnitelluiksi jo etukäteen. Myös

työtä tehdessä olisi hyvä koko ajan yrittää kehittää työntekoa ja suoritustapoja.

Rakennustöihin tarvitaan yleensä melko paljon erilaista kalustoa ja työkaluja. Pie-

nemmät ja yleisimmin tarvitut työkalut ja laitteet on hyvä omistaa itse, mutta harvem-

min tarvittavia ja kalliita koneita ei välttämättä tarvitse itse omistaa. Isojen investoin-

tien sijaan voi olla järkevämpää vuokrata tällaisia koneita aina työmaakohtaisesti,

usein vuokraaminen tulee halvemmaksi etenkin, jos konetta ei tarvita usein.

Esimerkkilaskelma kaluston vuokraamisen tai omistamisen kannattavuudesta.

Yrityksellä on vuoden aikana kaksi noin kahden viikon pituista maalausurakkaa, joihin

tarvitaan nivelpuominostinta. Nivelpuominostimen hinta vähän käytettynä on noin

25 000 €. Vuokraamisen hinta on taas ensimmäiseltä vuorokaudelta 181,36 € ja seu-

raavilta vuorokausilta 118,77 €.

Ensimmäisen maalausurakan (12 vrk) ajaksi vuokrattu kone siis maksaa 181,36 €+

11*118,77 €= 1 488 €

Toinen maalausurakka kestää (10 vrk), jolloin kone maksaa 181,36 €+ 9*118,77 €=

1 250 €

Yhteensä nivelpuominostimen vuokrahinnaksi tulee 1 488 €+1 250 €= 2 738 €

Tästä esimerkistä nähdään, että etenkin vähäisemmälle käytölle jäävien koneiden

vuokraaminen tulee huomattavasti halvemmaksi kuin omistaminen. Tulee myös huo-

mioida, että omaa konetta on huollettava säännöllisesti ja tehtävä vaadittavat tarkas-

tukset, se lisää myös kustannuksia. Toisaalta, jos kone on vuokrattu, niin urakkatar-

jouksesta tulee todennäköisesti kalliimpi kuin oman koneen omistavalta, koska vuok-

rauskustannukset on sisällytettävä urakkatarjoukseen. Toki oman koneen omistava-

kin sisällyttää koneen hinnan kiinteisiin kuluihin, mutta se ei ole niin paljon kuin vuok-

rakoneessa.

Kalliiden koneiden hankintaa on kuitenkin harkittava hyvin tarkkaan sen mukaan,

minkälaisiin urakoihin yritys erikoistuu tulevaisuudessa. Hankintojen kannattavuus

onkin laskettava investointilaskelmin, joita ei käsitellä tässä työssä tarkemmin. Jos

tehdään suurimmaksi osaksi maalausurakoita, niin silloin kannattaa hankkia oma ni-
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velpuominosturi. Jos taas konetta tarvitaan harvakseltaan, niin silloin vuokraaminen

on usein järkevin vaihtoehto.

Alla näkyy kuva 3 kustannuksien muodostumisesta. Suurin osa kustannuksista muo-

dostuu työ- ja materiaalikustannuksista. Kalusto tarkoittaa kaluston hankkimisesta,

vuokraamisesta ja huoltamisesta syntyviä kuluja. Lisät tarkoittavat yllättäviä kuluja,

kuten nousseet materiaalien hinnat tai kallistuneet lämmityskustannukset.  Alihankin-

takustannuksia tulee, jos joku työtehtävä teetetään aliurakoitsijalla.

Kuva 3. Kustannuksien muodostuminen

2.5 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät

Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttavat tekijät ovat tärkeässä osassa, kun mie-

titään mahdollisimman hyvää kilpailukykyä ja koetetaan puristaa tarjouksista mahdol-

lisimman alhaisia. Kustannukset syntyvät pääosin työmaalla, mutta ne määräytyvät

suurimmilta osin hanke-, tarve- ja suunnitteluvaiheessa. Onkin hyvä huomata, miten

Työ

AU+

Kalusto+

Lisät

Materiaalit

Kustannukset
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tärkeää on miettiä jo suunnitteluvaiheessa tulevia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia kus-

tannuksiin.

Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat kohteen laajuus, laatuta-

so, kustannustaso sekä hanketekijät. Kohteen laajuus vaikuttaa kustannustasoon

suoraan sen mukaan minkä kokoinen kohde on. Kustannustaso siis nousee kohteen

suurentuessa. On kuitenkin muistettava, että neliökohtaiset kustannukset voivat olla

pienemmät kuin pienemmässä kohteessa, johtuen esimerkiksi suuremmista ostoeris-

tä ja työn nopeutumisesta. (Saarijärvi 2009, 2.)

Laatutaso vaikuttaa kustannuksiin sekä materiaalien kautta, että suunnitteluratkaisu-

jen laadukkuutena. Materiaalien laadun parantaminen nostaa siis kustannuksia, mut-

ta se antaa myös paremman vaikutelman kohteesta ja voi tehdä asiakkaat tyytyväi-

semmiksi. Suunnitteluratkaisujen laadukkuus tai niihin panostaminen kasvattaa myös

kustannuksia. Vähän erikoisemmat ja laadukkaammat suunnitteluratkaisut viehättävät

usein ihmisiä, ja niinpä voikin olla järkevää sijoittaa laadukkaaseen suunnitteluun.

Paremmilla suunnitteluratkaisuilla ja laadukkaimmilla materiaaleilla saadaan kohtees-

ta myös korkeampi hinta, jolloin se kannattaa.

Kohteen kustannustaso käsittää työkohteen paikkakunnan, työnteon ajankohdan,

työmaaosaamisen sekä niin sanotun kaupantekotaidon. Paikkakunnalla on huomat-

tava vaikutus kohteen kustannuksiin, pääkaupunkiseudulla on huomattavasti korke-

ampi kustannustaso kuin esimerkiksi Savon tai Itä Suomen alueella. Paikkakunta

vaikuttaa vielä sekä materiaalien, että työvoiman kustannuksiin ja saatavuuteen. Kus-

tannustieto 2010 Haahtelan indeksin mukaan Helsingissä kustannustaso on 77, Kuo-

piossa 70 ja Iisalmessa 65. Tästä nähdään, että esimerkiksi Iisalmen ja Helsingin

kustannustasoissa on 12 pisteen ero, mikä on jo huomattavan suuri.

Ajankohdan vaikutus kustannustasoon riippuu usein talouden suhdanteista, suhdan-

teiden huipulla kustannukset ovat paljon korkeammalla kuin matalasuhdanteessa,

johtuen kovasta materiaalin ja työvoiman kysynnästä. Tosin myös vuodenaikojen vä-

lillä on eroja kustannuksien tasossa. Kesällä rakennetaan paljon ja silloin kustannuk-

set usein tuppaavat nousemaan, kun taas talvella etenkin tiettyjen materiaalien ja

koneiden kysyntä on vähäisempää ja hintakin alhaisempi. Tällä hetkellä rakennusalan

suhdanteet ovat vuoden 2010 syksyn suhdannekatsauksen mukaan nousussa, ja

nousu tulee jatkumaan, jos talous pysyy vakaana. Vielä ei olla kuitenkaan lähelläkään

muutaman vuoden takaisia huippusuhdanteita. (Rakennusteollisuus RT ry 2010, 1.)
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Työmaaosaaminen on varsin merkittävä kustannuksiin vaikuttava tekijä. Työmaan

työvaiheiden suoritusnopeus riippuu hyvin paljon työvoiman osaamisesta, ja heidän

työmotivaatiostaan. Työvaiheiden laadukkaaseen toteutukseen ja virheiden välttämi-

seen vaikuttaa myös työvoiman osaaminen. Virheiden välttämisellä saadaan aikaan

merkittävää kustannussäästöä, kun ei tarvitse tulla tekemään kalliita takuukorjauksia

ja virheiden korjauksia. Myös yrityksen maine laadukkaan työjäljen tekijänä on tärke-

ää, ja sen avulla voi saada paljon uusia hankkeita.

Kaupantekotaito tarkoittaa kykyä päästä esimerkiksi materiaalien hinnoissa sopimuk-

seen pienellä tinkaamisella. Silloin osaa ostaa tavaraa oikeaan aikaan oikeasta pai-

kasta. Myös muissa työmaata koskevissa kustannuserissä kannattaa yrittää saada

vähän halvemmalla ja parempaa kuin normaalisti.

Hanketekijät, joita ovat esimerkiksi tontti, liittymät, yhteydet, hissit ja rakennuttamis-

kustannukset edustavat pakollisia kustannuksia, jotka kuitenkin usein ovat varsin

merkittäviä koko hankkeen kannalta.

Rakennushankkeen kustannuksiin vaikuttaa monet seikat, joihin voidaan myös työ-

maalla työskennellessä vaikuttaa. Onkin siis tärkeää hallita rakennushankkeen kus-

tannuksia niin, että saadaan mahdollisimman hyvää laatua kustannustavoitteiden

rajoissa.

Kuva 4. Rakennushankkeen kustannusten hallinta (Saarijärvi 2009, 7.)
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2.6 Korjausrakentamisen erityispiirteet kustannuslaskennassa

Kustannuslaskennan luonne muuttuu oleellisesti uudis- ja korjausrakentamiskohteis-

sa. Uudisrakentamisessa tiedetään tarkkaan mitä tehdään, miten tehdään ja mitä

materiaaleja sekä kalustoa työhön tarvitaan. Kustannuslaskenta voidaan siis tehdä

tarkkojen ja selkeiden tietojen pohjalta, jolloin myös laskennan tuloksesta tulee luotet-

tava.

Korjausrakennuskohteeseen kustannuslaskentaa tehtäessä on oltava huomattavasti

tarkkaavaisempi ja harkitsevampi kuin uudiskohteessa. Korjausrakennuskohteesta ei

voida tietää tarkkaan, mitä vanhojen rakenteiden alta paljastuu, mitä kohteeseen voi-

daan tehdä ja mitä ei. Suunnitelmat ovat usein puutteellisia, ja niinpä ennen tarjouk-

sen tekemistä kohteeseen tulisikin tutustua paikan päällä mahdollisimman huolelli-

sesti.

Korjaushankkeen kustannuslaskenta sisältää siis riskejä. Riskeihin voidaan kuitenkin

varautua. Ensin tulee tunnistaa kohteeseen kohdistuvat riskit. Riskejä voivat olla van-

hojen pintojen alta paljastuvat rakenteet sekä niiden kunto. Vanhoissa kohteissa suo-

jelumääräykset voivat vaatia työt tehtäväksi tietyllä tavalla, esimerkiksi maalata tietyllä

maalityypillä ja sävyllä. Korjauskohteissa tulee myös tarkasti sopia siitä, mitä urakka-

sopimukseen kuuluu ja mitä ei kuulu.

Esimerkiksi vesikattoremonttia tehtäessä paljastuu, että kattokannattajat ovat osittain

pehmentyneet. Sopimuksessa lukee, että työhön kuuluu katteen, alusrimoituksen ja

aluskatteen uusiminen. Voiko urakoitsija tällaisessa tilanteessa kieltäytyä tekemästä

ylimääräistä työtä? Kuluttajakaupassa tilaaja on velvollinen teettämään urakkaan liit-

tyvät muutokset ja lisäykset sopimuksen tehneellä urakoitsijalla, ellei ole erityisen

painavia syitä jonkun toisen työnsuorittajan käyttämiseen. Toisaalta urakoitsija on

tilaajan vaatimuksesta toteutettava sellaiset muutokset ja lisäykset, jotka eivät merkit-

se olennaista muutosta työn laatuun tai laajuuteen. Lisäksi urakoitsija ei saa ylittää

sitovaa hinta-arviota enemmällä kuin 15 % ellei urakkasopimuksessa ole muuta sovit-

tu. Ylityksen suuruutta huomioitaessa ei oteta huomioon tilaajan vaatimia lisä- ja

muutostöitä. Kuluttajakaupassa ollaan siis kuluttajan puolella, koska kuluttaja ei ole

rakennusalan ammattilainen. Elinkeinonharjoittajien välisessä kaupassa molemmat

ovat ammattilaisia, jolloin heidän välistä kauppaa käsitellään sen mukaisesti. (RYS-9,

1998.)

Käytännössä tällaisessa tapauksessa urakoitsijan on lisättävä urakkaan myös peh-

mentyneiden kattotuolien korjaaminen tai uusiminen. Urakoitsija voi kuitenkin laskut-
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taa kattokannattajien korjauksen lisätyönä, jolloin taloudellisia tappioita ei pääse syn-

tymään. Urakoitsijalle on varattava myös lisäaikaa, jonka lisätyön suorittaminen ja

materiaalien hankkiminen kohtuudella vaatii.

Riskien tunnistamisen jälkeen on helppo varautua niihin. Korjauskohteiden piileviin

riskeihin voidaan varautua tutkimalla piirustukset tarkasti, seuraavaksi kannattaa tu-

tustua kohteeseen tarkasti, ja kysellä mahdollisilta asukkailta mitä he tietävät koh-

teesta ja siihen tehdyistä remonteista. Riskeihin on varauduttava myös taloudellisesti,

eli urakkatarjouksiin korjausrakennuskohteissa tulee lisätä riskivarausta kohteesta

riippuen. Riskivarauksella varaudutaan yllättäviin löytöihin kohteesta, ja esimerkiksi

siihen, jos jotakin työmenetelmää ei voidakaan käyttää suunnitellusti, ja se joudutaan

korvaamaan kalliimmalla vaihtoehdolla.

Korjausrakennuskohteissa kannattaa käyttää aikaa myös huolelliseen suunnitteluun

jo kustannuslaskennan aikana, koska silloin varaudutaan tulevaan ja ollaan valmis-

tauduttu, jos joudutaan vaihtamaan jo tehtyä suunnitelmaa.

Kuva 5, jossa näkyy korjausrakentamiskohteen eteneminen ja siihen liittyvät eri vai-

heet.

Kuva 5. Korjausrakentamishankkeen kulku
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2.7 Kustannuslaskennan kehittäminen

Kustannuslaskennalla on tärkeä merkitys yrityksen menestymisen kannalta, ja niinpä

siihen kiinnitetäänkin entistä enemmän huomiota. Yrityksissä ollaan usein kiinnostu-

neita aiheutuneista kustannuksista, kysynnästä, kannattavuudesta ja tämänhetkisestä

kilpailutilanteesta. Kustannuslaskennalla voidaan vaikuttaa ainakin osaan näistä teki-

jöistä, ja kustannuslaskentaa kehittämällä saadaan esimerkiksi yrityksen kannatta-

vuus parantumaan kustannuksien pienennyttyä. (Pellinen 2003, 15.)

Suurin kehitystarve kustannuslaskennassa on jälkilaskentatietojen hyödyntäminen

seuraavia urakoita laskettaessa. Etenkin, jos yritys on vasta perustettu ja kokemus-

pohja ei ole vielä kovin laaja, niin silloin on hyvin tärkeää kerätä jokaisesta tehdystä

urakasta tietoa. Tietoa kannattaa kerätä esimerkiksi päivittäin tehtyyn muistioon, jo-

hon merkitään esimerkiksi päivän aikana saavutetut työmenekit. Kohteen ollessa

isompi, vaikka useampi kerroksisen kerrostalon saneeraus, voi silloin käyttää valvon-

tavinjettiä. Valvontavinjetissä kohde jaetaan kerroksiin ja aikataulu pilkotaan pienem-

piin osiin. Tällöin on helppo ruksia vinjetistä tehty työvaihe kerroksen osalta, ja samal-

la merkitä muistiin työn kestoaika. Lisäksi olisi hyvä seurata ja miettiä eri työvaiheiden

sujumista, ja niissä mahdollisesti ilmeneviä ongelmia. Kun ongelmat kirjaa ylös, niin

silloin niihin voi miettiä ratkaisuja ja parantaa näin töiden sujuvuutta. Jälkilaskentatie-

toa kerääntyessä kannattaa saatuja todellisia menekkiarvoja verrata laskennassa

käytettyihin arvoihin, ja tarvittaessa päivittää laskenta-arvot uusiin.

2.8 TALO 2000 -nimikkeistöjärjestelmä

Yrityksille kertyy rakennushankkeissa sekä niiden laskennassa valtava määrä erilais-

ta tietoa, niinpä tarvitaan jonkinlainen järjestelmä, jolla tämän tiedon voisi käsitellä,

jäsennellä ja siirtää eri osapuolten välillä niin, että kaikki ymmärtävät sitä samalla ta-

valla. Tätä varten on kehitetty rakennushankkeen yleiset järjestelystandardit, jotka

julkaistaan toimialakohtaisina nimikkeistöinä. Nimikkeistöissä on ilmoitettu jäsentelyn

periaate sekä se, mitä kukin nimike pitää sisällään ja millaista koodistoa se käyttää.

(Väntänen 2010, 15.)

Nimikkeistöjärjestelmiä on kolmea erilaista, TALO 80, TALO 90 ja TALO 2000. Niitä

kutakin on käytetty aikanaan, ja vielä nykyäänkin käytetään TALO 80 -järjestelmää.

Tässä työssä käsitellään kuitenkin TALO 2000 -järjestelmää, koska se on yleistymäs-

sä nyt ja etenkin tulevaisuudessa.
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Talo 2000 -nimikkeistö on tarkoitettu talonrakennushankkeen määrä-, mitoitus- ja

hintatietojen esittämiseen, valmistuneiden rakennusten arviointiin ja kiinteistöomai-

suuden taloudelliseen hallintaan. Talo 2000 -nimikkeistöllä rakennettua rakennusta

voidaan tarkastella käyttäjän, suunnittelijan ja tuotannon näkökulmista. Talo 2000 -

järjestelmä pohjautuu Talo 80 -järjestelmän pohjalle hintaerien ja rakennusosien pää-

ryhmien osalta. (Väntänen 2010, 19.)

Talo 2000 -nimikkeistöstä on pyritty tekemään neutraali eri osapuolten välille, ja han-

kintamenojen kattavuutta on korostettu. Pääurakoitsija ja asuntotuotanto sekä sitä

kautta tulevat rakennuskustannukset eivät ole Talo 2000 -nimikkeistössä niin keskei-

sessä asemassa kuin se olivat Talo 80 -nimikkeistössä. Talo 2000 -nimikkeistö muo-

dostuu viidestä, toisilleen rinnakkaisesta, nimikkeistöstä, joista kukin tarkastelee han-

ketta omalta näkökulmaltaan. Nimikkeistöt ovat toimintanimikkeistö, hankenimikkeis-

tö, tilanimikkeistö, rakennustuotenimikkeistö ja kalustonimikkeistö. (Haahtela & Kiiras

2008, 53-54).

TALO 2000 tuotantonimikkeistö
Taulukko 1. (Haahtela 2007.)

1 PURKAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN
2 MAARAKENTAMINEN
3 ALUERAKENTAMINEN
4 BETONIRAKENTAMINEN
5 KIVIRAKENTAMINEN
6 METALLIRAKENTAMINEN
7 PUU- JA LEVYRAKENTAMINEN
8 LASIRAKENTAMINEN
9 ERISTÄMINEN
10 PINTARAKENTAMINEN
11 VARUSTAMINEN

Ylempänä taulukko Talo 2000 -tuotantonimikkeistöstä.

Hankenimikkeistö koostuu rakennusosista, tekniikkaosista, edellisiin kohdistuvista

rakenneosista sekä hanke- ja kiinteistö- ja käyttäjätehtävistä.

Tilanimikkeistö erittelee rakennuksen huoneistotyypit ja huonetilat.

Rakennustuotenimikkeistö erittelee rakennukseen asennettavat tuotteet ja rakentami-

seen kuluvan materiaalin. Kalustonimikkeistö erittelee rakentamisessa käytettävät

laitteet, koneet ja työvälineet. (Haahtela & Kiiras 2008).
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3 LASKENTAOHJELMA JA SEN KEHITTÄMINEN

3.1 Excel ohjelma

Excel on Microsoftin jakelema Office toimistotyökaluihin kuuluva taulukkolaskentaoh-

jelmisto. Excelin laskentaominaisuuksien käyttö helpottaa urakkalaskentaa suurien

osakokonaisuuksien hallintaan sopiviksi muokattujen laskentataulukoiden avulla.

Urakkalaskija voi laatia itselleen sopivan taulukkopohjan, johon voidaan selkeästi

koota valmiita menekki- ja materiaalitietoja. Laskettaessa Excelillä esimerkiksi monen

eri työvaiheen kustannuksia, kannattaa työvaiheet jakaa eri alalehdille, jolloin ohjelma

on huomattavasti selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Jos kaikki nimikkeet olisivat allek-

kain, niin aikaa menisi selaamisen ja oikean kohdan etsimiseen. Myös virheiden mää-

rä voisi kasvaa ja tuloksista tulla vääriä.

Laskentaohjelmasta ilmenee ensin littera, nimikkeet, materiaalin määrä neliömetriä

kohden, työtä koskevat arvot ja tulokset sekä lopuksi materiaaleja koskevat arvot.

Ohjelmaan on valmiiksi etsitty sopivia menekkiarvoja eri työvaiheille sekä laskettu eri

materiaalien menekit neliölle. Tällöin pelkällä työn laajuuden, eli neliömäärän ilmoit-

tamisella ohjelma laskee sekä työ että materiaalikustannukset.

Esimerkki laskentaohjelmasta näkyy kuvassa 6.

Kuva 6. Kuva laskentaohjelmasta
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3.2 Laskentaohjelman palveleminen kustannuslaskentaprosessissa

Kustannuslaskentaprosessi käsittää paljon eri nimikkeitä, sekä lukemattomia eri luku-

arvoja. Myös eri laskentakohteita on paljon, joten laskentaan kuluu helposti myös

paljon aikaa. Tämän vuoksi erityisesti käsin laskeminen on suoritettava erityistä huo-

lellisuutta noudattaen ja virheitä vältellen.

Käsin laskun hankaluuden ja virhealttiuden tähden, onkin nykyään suositeltavaa käyt-

tää jonkinlaista laskentaohjelmaa.

Laskentaohjelmissa on monia käyttöä helpottavia ja nopeuttavia toimintoja, joilla tu-

loksista saadaan luotettavampia entistä nopeammin. Ensinnäkin ohjelmiin voidaan

laskea valmiita arvoja esimerkiksi työmenekeille, materiaalimenekeille, työn ja materi-

aalien hinnoille sekä muulle tarvittavalle. Valmiiksi lasketut arvot nopeuttavat työtä,

kun ei aina tarvitse etsiä itse sopivia arvoja.

Laskentaohjelmissa laskettavista työkohteista saadaan usein selkeitä kokonaisuuk-

sia, joissa näkyvät työn eri vaiheet, työhön kuuluvat materiaalit sekä niihin liittyvät

valmiiksi lasketut arvot. Tämän avulla työtehtävä on helpompi hahmottaa, eli mitä

työmaalla tarvitaan ja missä järjestyksessä työt kannattaa ryhtyä tekemään.

Laskentaohjelman käyttö verrattuna käsin laskuun on siis järkevää. Excelillä saa suh-

teellisen vaivattomasti tehtyä laskentaohjelman, joka palvelee kunkin omia tarpeita.

Ohjelmaan ei tarvitse lisätä kaikkea mahdollista, vaan se mitä siinä oikeasti tarvitaan.

Laskentaohjelma palvelee erityisen hyvin myös pienyrittäjiä, jotka ovat perinteisesti

laskeneet urakoita käsin. Myös vanhat käsin laskutiedot on helppo siirtää ohjelmaan,

jossa ne säilyvät, ja niitä on helppo tarvittaessa muuttaa.

Ohjelma laskee lopulliset arvot syötettyjen kaavojen avulla, joten jos muuttaa jotakin

arvoa niin se muuttaa heti koko laskua. Tämä ehkäisee syntymästä helppoja ja turhia

virheitä.
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3.3 Jälkilaskenta

Jälkilaskennan tarkoituksena on tarkastella rakennushankkeen tai sen tietyn osan

kustannusten kehitystä ja lopullista tulosta. Rakennushankkeen taloudellinen onnis-

tuminen tai epäonnistuminen ei vaikuta jälkilaskennan tarpeellisuuteen, sillä jälkilas-

kennalla pyritään selvittämään ne syyt, joilla johonkin tulokseen on päädytty. Jälkilas-

kennan avulla huomataan erot toteutuneiden ja tavoitekustannusten välillä. Tuloksen

avulla voidaan pohtia mistä erot johtuvat, ja mitä asialle tulisi tehdä. (Väntänen 2010,

12.)

Jälkilaskentatietoja on tärkeää kerätä mahdollisimman pitkältä aikaväliltä ja monelta

työmaalta, jolloin saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa työsaavutuksista ja todelli-

sista kustannuksista. Näiden tietojen avulla pystytään tulevaisuudessa laskemaan

urakoita entistä tarkemmin, jolloin mahdollisuudet taloudellisesti hyvin kannattaviin

hankkeisiin paranevat. Lisäksi jälkilaskenta antaa tietoa mm. :

 kustannusten tasoeroista pääryhmittäin

 kustannusten taso- ja tarkkuuseroista tarkkailunimikkeittäin, työ- ja hankinta-

tehtävittäin tai litteroittain

 tuotannon suunnitteluun

 tavoitteiden asettamiseen

 työmaatekniikan kustannusstandardien luomiseen

(Enkovaara ym. 1998, 198.)

Jos jollakin nimikkeellä syntyy suuria eroja toteutuneiden ja tavoitteena olleiden kus-

tannusten välille, niin jälkilaskennan avulla voidaan kohdentaa ongelmapaikat ja rat-

kaista ongelmat. Näin vältetään myös saman virheen tekeminen uudelleen seuraavaa

urakkaa laskettaessa.

Hankkeen jälkilaskenta jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa

hankkeesta kerätään kustannustietoa hankkeen ollessa vielä käynnissä. Toiseen vai-

heeseen kuuluu tuotannon päätyttyä pidettävä jälkilaskentapalaveri. Kolmas vaihe on

viitekohdekansion päivittäminen kyseisen hankkeen kohdalta. (Enkovaara ym. 1998,

192- 193.)

 Hankkeen jälkilaskentaa ei tehdä vain hankkeen päätyttyä, vaan tietoja kerätään

myös rakentamisen aikana. Rakentamisen aikana suoritettava jälkilaskenta tehdään

aina sen jälkeen, kun tietty työvaihe on saatu päätökseen. Tällainen työvaihe voi olla

esimerkiksi kylpyhuoneen lattian laatoitus, jonka jälkeen sen toteutuneita työsaavu-

tuksia sekä kustannuksia verrataan kustannuslaskennasta saatuihin arvoihin. Tietyn



26

työvaiheen valmistumisen jälkeen hankkeen aikaisessa jälkilaskennassa kannattaa

huomioida seuraavat seikat.

 kaikki työnimikkeelle kuuluvat työt on suoritettu loppuun ja kustannukset

huomioitu

 Tarkistetaan, että toteutuneet kustannukset on kohdistettu oikeille litteroille

 suunnitelman määrätiedot korjataan vastaamaan toteutuneita arvoja. Myös

kustannuslaskennassa käytetyt tiedot päivitetään

 Kustannuspoikkeamien syyt tavoitteiden ja toteutuneiden arvojen välillä selvi-

tetään

(Enkovaara ym. 1998, 192- 193.)

Hankkeen aikaisella jälkilaskennalla tulokset saadaan heti yrityksen ja laskennan

käyttöön. Myös tapahtuneet virheet on helpompi korjata hankkeen aikana, koska

työmaan tapahtumat ovat vielä työnjohdon muistissa.

Jälkilaskentatietoja koskevat palaverit ovat tärkeä osa jälkilaskennan hyödyntämistä.

Isommissa yrityksissä palavereihin osallistuu kustannuslaskijoita sekä työnjohtoa,

joka tuo tietoa työmaalta. Näin saadaan luotua mahdollisimman hyvä kokonaiskuva

kustannusten kehittymisestä hankkeen aikana. Palaverissa käydään läpi kaikki työtä

koskevat nimikkeet toteutuneiden ja tavoitekustannusten osalta. Mahdolliset poik-

keamat käydään läpi ja pohditaan syitä poikkeamien syihin. Lopuksi käydään läpi

hankkeen tulos ja pohditaan mikä onnistui ja mikä ei.

Pienemmissä yrityksissä jälkilaskentatietojen analysointi kannattaa tehdä yhtä huolel-

lisesti, mutta sen joutuu tekemään pienemmillä resursseilla. Etenkin kustannuksissa

ja määrälaskennassa ilmenevät poikkeavuudet kannattaa selvittää huolella, jotta näil-

tä vältyttäisiin tulevaisuudessa. (Enkovaara ym. 1998 194- 195.)

Kaikki hankkeen kustannus- ja tarjouslaskentaan sekä toteutukseen liittyvät asiakirjat

kannattaa arkistoida viitekohdekansioon. Viitekohde on tyypillinen tietyn rakennusta-

van hanke. Tulevia hankkeita on helppo verrata laskentavaiheessa samantyyppisiin

viitekohteisiin. Viitekohteet antavat tärkeää tietoa toteutuneista kustannuksista, jotka

voivat erota paljonkin kustannuslaskennasta saaduista tiedoista. (Enkovaara ym.

1998, 194 - 195.)

Excel laskentaohjelmaan voisi lisätä tärkeimpien ja yleisimpien hankkeiden viitekoh-

dekansiot. Hankkeiden kustannus- ja tarjouslaskentatiedot sekä hankkeesta saadut

jälkilaskentatiedot ja työn toteutukseen liittyvät asiat tulisi sisällyttää viitekohdekansi-
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oihin.  Excelistä ne olisi helppo löytää ja niitä voisi verrata laskemalla saatuihin tulok-

siin. Näin tuloksista saadaan heti vertailukelpoisia ja kilpailukykyisiä.

Kuva 7, jossa näkyy jälkilaskentatietojen hyödyntäminen työmaalta kustannuslasken-

taan.

Kuva 7. Jälkilaskennan hyödyntäminen työmaalta kustannuslaskentaan
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3.4 Ohjelman kehittäminen ja päivittäminen

Kustannuslaskentaohjelman toiminta perustuu siihen laskettuihin menekki- ja hintatie-

toihin, sekä lisäksi siihen tapauskohtaisesti syötettäviin lisätietoihin. On kuitenkin sel-

vää, että ajan kuluessa ja kokemuksen karttuessa saadaan lisätietoa ja paremmin

omaan käyttöön sopivia arvoja laskentaohjelmaan. Näitä arvoja saadaan esimerkiksi

jälkilaskentatiedoista, jota käsiteltiin aiemmassa kappaleessa.

Näitä uusia tietoja on tärkeä päivittää laskentaohjelmaan, jotta ohjelma muokkautuu

entistä paremmin käyttäjän omia tarpeita vastaavaksi. Myös talouden suhdanteiden

muuttuessa tulisi seurata esimerkiksi materiaalien hintojen muutoksia, jotka voivat

olla rajujakin. Nämäkin muutokset on ehdottomasti päivitettävä ohjelmaan, jotta saa-

dut tulokset ovat oikeassa luokassa.

Myös työkustannuksia on syytä tietyin väliajoin tarkastella, sillä yleinen hintatason

nouseminen vaikuttaa myös yrittäjien kustannuksiin.

Ohjelmaa voidaan myös kehittää tarpeen niin vaatiessa. Siihen voidaan esimerkiksi

lisätä uusia työvaiheita, joita siinä ei ole ollut.
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4 URAKKALASKIMEN VERTAILU

4.1 Excel urakkalaskimen ja TAKUN kustannusvertailu

Tähän työhön päätettiin sisällyttää myös vertailu tekemäni Excel pohjaisen urakka-

laskimen ja Taku kustannuslaskentaohjelman välillä. Vertailun avulla pyritään selvit-

tämään laskentaohjelman luotettavuutta, ja huomioida mahdollisesti syntyviä eroja ja

niiden syitä.

Vertailuun valittiin työvaiheeksi vesikattoremontti. Remontti sisälsi peltikatteen pur-

kamisen, ruoteiden uusimisen ja uuden peltikaton asentamisen. Vesikatto oli kooltaan

106 m2. Kohde sijaitsi Kuopiossa.

Kustannustieto 2010 ohjelmasta saatiin kokonaiskustannuksiksi rakennusosa-arvion

puolelta 4 479 € ja kattoneliön hinnaksi tuli 42,25 €.

Excelillä laskettuna työhön sisältyi peltikatteen purkaminen, ruodelaudoituksen pur-

kaminen, ruodelaudoituksen asentaminen ja peltikatteen asentaminen. Lisäksi las-

kelmaan sisältyivät tarvittavat materiaalit, eli ruodelaudat ja katepelti.

Excelillä kokonaishinnaksi saatiin 4 798 €, josta neliöhinnaksi tulee 45,26 €.

Työn hintana Excelissä käytettiin 30 €/t ja materiaalien hinnat etsittiin internetistä.

Hintaero Takun ja Excelin välillä ei ole kovin suuri, urakkahintojen ero on 319 €. Ta-

kua ei ole tarkoitettu mihinkään tarkkoihin urakkalaskuihin, vaan sillä saadaan suun-

taa antavia hintoja. Tarkkuus rakennusosa-arviossa on noin 5 % suuntaansa. Excelil-

lä on laskettu tarkasti eri menekeillä ja hinta-arvoilla. Työn hintana Excelissä käytettiin

30 €/h, siinä voi olla eroa Takuun verrattuna. Materiaalien hinnat Exceliin on etsitty

internetistä, joten hinnat voivat myös aiheuttaa eroa laskelmien välille.

Vertailun perusteella voidaan kuitenkin sanoa, että Excel urakkalaskin antaa luotet-

tavia tuloksia. Tulokset vielä tarkentuvat, kunhan ohjelmaan syötetään yrityskohtaiset

työ- ja materiaalihintojen tiedot.

Liitteissä 1 ja 2 näkyvät kuvat Takusta ja Excelistä, joissa vesikattoremontti on lasket-

tuna.
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4.2 Työn toteutus

Työ aloitettiin kirjallisen osuuden tekemisellä. Työssä on yhteensä viisi lukua, johdan-

to, kustannuslaskenta, laskentaohjelma eli kehittämistehtävä, urakkalaskimen vertailu

ja lopuksi yhteenveto. Kirjallisen osuuden tekemiseen käytettiin koulusta opittua tietoa

ja eri lähteistä löydettyä materiaalia ja aineistoa.

Kirjallisen osuuden jälkeen aloitettiin tekemään urakkalaskentaohjelmaa. Ohjelmaan

tarvittavat pohjatiedot oli kerätty jo aikaisemmassa vaiheessa, joten ohjelman toteu-

tus sujui vaivattomasti. Ohjelma sisältää kuusi alalehteä, joissa on eri työvaiheet.

Työvaiheiksi ohjelmaan valittiin julkisivu, kylpyhuone, sauna, vesikatto, huoneisto ja

alapohja. Nämä työvaiheet valittiin, koska työn tilaaja piti näitä yleisimpinä suoritetta-

vina työtehtävinä. Jokaiseen alalehteen on kerätty tehtävään liittyvät työnimikkeet,

sekä niiden työmenekit. Näiden alapuolella ovat työhön liittyvät materiaalit, jotka on

laskettu neliömetriä kohden. Ohjelmaan syötetään työn tuntihinta, sekä työn laajuus

neliömetreinä. Tulokseksi saadaan työn hinta, sekä materiaalien hinnat sekä määrät.

Kuvassa 8 esitetään ohjelman rakennetta ja sen toimintaperiaatetta.

Kuva 8. Esimerkki excel- taulukon rakenteesta
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Kuva 9, jossa esitetään työn kulku ja siihen sisältyvät vaiheet.

Kuva 9. Työn kulku
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5 YHTEENVETO

Kustannuslaskenta on merkittävässä osassa yritysten toiminnassa ja niiden taloudel-

lisessa menestyksessä. Taloudellisesti kannattavien kustannuslaskelmien laskenta

vaatii paljon kokemusta ja näkemystä rakennusalalta. Nykyään ei enää lasketa ura-

koita käsin, vaan suurin osa lasketaan käyttäen jotakin laskentaohjelmaa. Ohjelma

voi olla kaupallinen tai itse kehitetty esimerkiksi Excelin pohjalle, kuten tässä opinnäy-

tetyössä. Tärkeintä ohjelmassa on kuitenkin sen sopivuus käyttäjälleen, eli pienyrittä-

jälle mahdollisimman yksinkertainen, selkeä ja nopeakäyttöinen, kun taas isommille

yrityksille sopii monipuolisempi ja laajemmilla ominaisuuksilla varustetusta ohjelmas-

ta.

Kohtuullisen tarkan kustannusarvion saaminen nopeasti on yksi kilpailuvalteista. Täl-

löin asiakas voi päättää antaako hän urakan suoritettavaksi vai ei. Usein nopea kus-

tannusarvion saaminen edesauttaa töiden saamista, koska silloin päästään nopeam-

min tekemään varsinaisia töitä. Nopeaan kustannusarvion saamiseen päästään help-

pokäyttöisellä ja yksinkertaisella laskentaohjelmalla, jolla saat tuloksen nopeasti vaik-

ka asiakkaan luona.

Työn tavoitteena oli tehdä toimeksiantajalleni kustannuslaskentaohjelma Excelin poh-

jalle. Ohjelman tuli sisältää tietyt työkohteet, joille on valmiiksi laskettu työmenekit,

materiaalimenekit, ja myös muut laskentaan tarvittavat arvot ovat valmiina. Työtehtä-

viin sisältyvät materiaalit on myös lueteltu työtehtävien yhteyteen. Ohjelman tuli olla

selkeä ja helppokäyttöinen sekä mahdollisimman monipuolinen. Ohjelman on helppo-

käyttöinen, sillä siihen ei tarvitse lisätä kuin tehtävän työn neliömäärä, niin silloin se

laskee sekä työstä että materiaaleista syntyvät kustannukset.

Tutkimustyössä oli myös muita kysymyksiä, joihin haettiin vastauksia. Kustannuslas-

kentaa käsiteltiin monipuolisesti. Kustannuslaskentaprosessi käytiin läpi, selvitettiin

kustannuksien muodostumista, pohdittiin kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä sitä

miten kustannuslaskentaa voitaisiin kehittää. Myös Talo 2000 -

nimikkeistöjärjestelmää tarkasteltiin.

Kehittämishankkeessa käsiteltiin itse laskentaohjelmaa ja sen kehittämistä. Jälkilas-

kenta käytiin tarkasti läpi, sekä miten sitä voitaisiin hyödyntää urakkalaskennassa.

Myös Excel ohjelma käsiteltiin lyhyesti.
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Lopuksi tehtiin vertailu, jossa tässä opinnäytetyössä tehtyä ohjelmaa ja sen tuloksia

verrataan kaupallisesti saatavaan Taku kustannuslaskentaohjelmaan. Vertailun tar-

koituksena on varmistaa ohjelman toimiminen käytännössä ja tulosten oikeellisuuden

varmistaminen.

Kokonaisuutena tässä työssä käsiteltiin koko kustannuslaskentaprosessi ja siihen

vaikuttavat tekijät. Työtä tehdessä sai hyvän käsityksen siitä, miten merkittävä osa

yritysten toimintaa kustannuslaskenta on, ja miten tärkeää siinä on onnistua. Oli myös

hyvä huomata, miten voi itse saada aikaan tällaisen täysin toimivan ja käyttökelpoi-

sen ohjelman, jolla kustannusten laskenta on sujuvaa ja nopeaa. Työ opetti raken-

nusalan kustannuksien muodostumisen ja kustannuslaskennan kulun perusteellisesti.

Myös jälkilaskenta tuli erittäin tutuksi. Kustannuslaskennan ja laskentaohjelman kehit-

tämisen pohdinta sai myös ajattelemaan ja miettimään uusia keinoja, joilla laskennas-

ta tulisi entistä sujuvampaa.  Työ oli opettavainen ja mielestäni onnistunut kokonai-

suus.
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