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Yhdessä Tocomanin kanssa Admicom voi 
tarjota palvelujaan aiempaa suuremmille 
urakoitsijoille ja vastaavasti Tocoman ta-
voittaa paremmin pienet ja keskisuuret 
rakennusalan yritykset.

KUSTANNUSLASKENNAN RATKAISUJEN 
SAUMATON YHDISTÄMINEN

Tocoman Oy:n toiminta jatkuu yrityskau-
pan jälkeenkin normaalisti, asiakassuh-
teet jatkuvat ja palvelu toimii kuten aiem-
minkin. Tocoman panostaa myös uuden 
SaaS-pohjaisen Kustannuslaskenta -oh-
jelmiston kehittämiseen ja se tuodaan 
markkinoille vuoden 2020 aikana. Tule-
vaisuuden kehityssuunta on saumaton 
Tocoman Kustannuslaskennan ja Admi-
netin yhdistäminen.

SUURI MERKITYS RAKENNUSALAN 
DIGITALISAATIOLLE SUOMESSA

Ratkaisumme yhdistäminen on merkit-

tävä panos rakennusalan digitalisoinnin 
kannalta. Suunnittelun tietomalleista tai 
perinteisistä tasokuvista määräluetteloi-
den kautta kustannuslaskelmiksi ja ta-
voitearvioiksi jalostuva tieto on pohjana 
toteumatietojen ja dokumenttien kerää-
miseen.

Tocomanin ja Admicomin kokemus ja 
osaaminen rakennusalan järjestelmä-
toimittajina on jo ennen yhdistymistäkin 
ollut korkealla tasolla. Voimien yhdistämi-
sen kautta voimme tarjota asiakkaillem-
me entistä laaja-alaisempaa huippuosaa-
mista. 
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ADMICOM OYJ
Admicom ja Tocoman yhdistyivät

ASIANTUNTIJALTA | ADMICOM
Yksi + yksi on nyt enemmän kuin kaksi

RAKENNUS-KASEVA OY
”Tavoitetila on helpottaa kohteiden seurantaa 
ja ennustamista”

ASIANTUNTIJALTA | TOCOMAN
”Yhdistyminen avaa mahdollisuudet ennen- 
näkemättömälle rakentamisen tehostamiselle”
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7

palveluksessasi

2
3
4

7

8

ilkka uusi-maahi
Partner | Konsernit 

040 511 0606

antti noronen
Partner | Konsernit

044 715 0297

simo ratilainen
Partner | Konsernit  

045 278 1733

Admicom ja Tocoman 
yhdistyivät

Admicom Oyj on ostanut Tocoman Oy:n koko osakekannan 10.3.2020. 
Yrityskaupan myötä Admicom ja Tocoman yhdistävät voimansa ja 
tarjoavat ylivertaisen kokonaisratkaisun rakennusalalle.  

ANTTI SEPPÄ
Toimitusjohtaja 
Admicom Oyj

ADMICOM OYJ                                  TOCOMAN OY
etunimi.sukunimi@admicom.fi etunimi.sukunimi@tocoman.com

jari kangassalo
Asiakkuus- ja myyntijohtaja
020 742 0215

miikka enkovaara
Toimitusjohtaja
020 742 0293
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Admicom ja Tocoman yhdistyivät! To-
coman  on jo  80-luvulta saakka ollut 
kustannuslaskennan suunnannäyttä-
jä ja Admicom on puolestaan luonut 
rakennusalalle toimialan laajimman ja 
kattavimman toiminnan ja talouden 
ohjausjärjestelmän. Kun kaksi edellä-
kävijää yhdistävät voimansa ja hyödyn-
tävät uutta teknologiaa, tulos on sum-
maansa suurempi.

RAKENNUSALAN TEHOSTAJAT

Tocoman ja Esko Enkovaara – Toco-
manin perustaja – ovat olleet luomas-
sa rakentamisen kustannuslaskentaan 
ja sen ympärille alan standardeja: Ta-
lo-nimikkeistöt, mää-
rämittaus, kustannus-
tiedon kerääminen ja 
seuranta. Yrityksen 
asiakaskunta koostuu 
rakennusalan yrityksis-
tä, konsulteista ja julki-
sesta sektorista. Yhdessä asiakkaiden-
sa ja kumppaniensa kanssa Tocoman 
on tehnyt uraauurtavaa työtä raken-
nusalan digitalisoinnissa.

Admicom on tuonut rakennusalalle ta-
lousautomaation, tarkkuuden ja reaa-
liaikaisuuden. Toiminnanohjauksessa 
mobiilitoiminnot työntekijöille ja työn-
johdolle olivat käytössä jo ennen vuot-
ta 2010. Laaja-alaiset ratkaisut työ-
maalle ja toimistolle antavat työkaluja 
niin talousprosessien hallintaan kuin 
muidenkin työmaan ja toimiston rutii-
nien hoitamiseen. Poikkeuksellisen no-
pea kasvu todistaa Admicomin hyödyt 
rakennusalalla.

YHDESSÄ TARJOAMME ENEMMÄN

Kun nyt pistämme yhteen kaksi oman 
sektorinsa teknologia- ja markkinajoh-
tajaa, tarjoamme yhdessä enemmän 
ja entistä laajemmalle asiakaskunnalle. 
Tocoman jatkaa uuden SaaS-pohjaisen 
Kustannuslaskenta-ohjelmiston kehit-
tämistä ja Admicom jatkaa omaa Ad-
minet-toiminnanohjausjärjestelmänsä 
tuotekehitystä. Samalla rakennetaan 
kuitenkin myös yhteistä huomisen 
edelläkävijää!

Yhdessä Tocomanin kanssa Admicom 
tarjoaa kokonaisratkaisujaan aiempaa 
suuremmille rakennusyrityksille. Yh-

dessä olemme aidosti koti-
mainen ratkaisu, joka tarjo-
aa todellista rakennusalan 
kokonaisvaltaista osaamis-
ta ja järjestelmää. Voit siis 
unohtaa kalliit ja kankeat 
räätälöinnit! Samalla Toco-

manin ratkaisu kohdistuu tehokkaasti 
aiempaa pienemmille yrityksille. Yh-
dessä Admicomin Adminet-järjestel-
män kanssa Tocoman skaalautuu eri 
kokoisille asiakkaille joustavasti.

EI HUOLTA HUOMISESTA

Asiakkaiden ei tarvitse olla huolissaan! 
Tocoman jatkaa toimintaansa kuten 
ennenkin. Tulemme pian tarjoamaan 
yhdessä ylivoimaisia kokonaisratkaisu-
ja, mutta asiakas päättää siirtyykö tai 
milloin siirtyy uuden kokonaisuuden 
käyttäjäksi. Lupaamme, että me tarjo-
amme yhdessä saumattoman koko-
naisratkaisun joka on helppo valita.

ASIANTUNTIJALTA | ADMICOM

Yksi + yksi on nyt 
enemmän kuin 

kaksi

”Kun kaksi edelläkävijäyritystä yhdistä-
vät voimansa ja hyödyntävät uutta tekno-
logiaa, tulos on summaansa suurempi.”

ILKKA UUSI-MAAHI 
Partner | Admicom Oyj

Lupaamme, että 
tarjoamme yhdes-
sä saumattoman 

kokonaisratkaisun, joka 
on helppo valita.
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KUSTANNUSLASKENNASSA MÄÄRÄ-
LUETTELOT OVAT EDELLEEN VALTTIA

Vaikka rakentamisen kustannuslas-
kennassa puhaltelee uusia tuulia, ei 
esimerkiksi tietomalleihin (BIM) pe-
rustuva määrälaskenta ole vielä lyönyt 
toden teolla läpi rakennusyritysten ar-
keen.

– Eivät tietomallit kovin laajassa roolissa 
ainakaan Keski-Suomessa ole. Siinä on 
suuri ero, onko kyseessä tilaajan urak-
kakohde vai oma kohde, jossa tietomal-
lin toteutustavasta on sovittu. Joissakin 
urakkakohteissakin saattaa olla malli 
mukana, mutta kyllä niiden sisältämien 
tietojen oikeellisuuteen suhtaudutaan 
varauksellisesti myös määrälaskentatoi-
mistoissa. Hyvin tehdystä mallista saa 
nopeasti tietoa, mutta niitä hyödynnet-
täessä täytyy olla varma, ettei mallia ole 
tehty vain vähän sinne päin, laskenta-
päällikkö Jukka Kontturi toteaa.

Vaikka esimerkiksi Tocoman tarjoaa 
valmiudet tietomallien hyödyntämi-
seen, pitävät tutut ja turvalliset mää-
räluettelot edelleen pintansa. Tar-
jouspyynnön mukana postilaatikkoon 
kilahtava määräluettelo on kuitenkin 
edelleen harvinaisuus, joten Raken-
nus-Kasevalla niiden laatimisessa hyö-
dynnetään myös määrälaskentatoi-
mistoja.

– Meillä tarjouskilpailuihin liittyvät 
määräluettelot tulevat suurimmak-
si osaksi määrälaskentatoimistojen 
kautta. Rakennuttajamäärät ovat to-
della harvinaisia, joten varsinkin kil-
pailukohteissa määrälaskentatoimis-
tojen hyödyntäminen on keskeistä, 

toimitusjohtaja Ville Kari kertoo.

– Omissa perustajaurakointikohteissa 
määrät lasketaan pääsääntöisesti itse, 
sillä niissä on vähän enemmän lasken-
ta-aikaa ja sitä voidaan tehdä jatkuvasti 
suunnitelmien tarkentuessa. Urakkakoh-
teissa tällaista mahdollisuutta ei ole, kun 
tilaajalta tulee määritelmä aikaikkunas-
ta, Kontturi lisää.

TOTEUTUNEET MENEKIT OVAT LASKEN-
NAN PERUSTA

Rakennus-Kasevalla kohteiden kus-
tannuslaskennassa hyödynnetään 
Tocoman Kustannustietoa sekä peila-
taan yleisiä rakennusmenekkejä omiin 
toimintatapoihin sopiviksi.  

– Käytämme laskennassa Tocoman Kus-
tannustietoa ja muokkaamme hintoja 
toiminta-alueeseemme sopivaksi. Minun 
näkökulmastani hinnoitellut rakenteet 
ovat käytännöllisiä, kun kerralla tulee 
huomioitua monta asiaa ja muutosti-
lanteissa määrätieto muuttuu kaikkialle 
samalla kertaa. Se helpottaa omaa teke-
mistä, kun ei tarvitse käydä korjaamassa 
jokaista riviä erikseen, Kontturi toteaa. 

– Yleisiä rakennustöiden menekkejä pei-
lataan aina meidän omaan menekkiim-
me, tarkistetaan hintaa ja tehoa sekä 
tarvittaessa korjataan vielä tietoja. Näitä 
on aina arvioitava myös kohdekohtai-
sesti, sillä eihän yleinen menekki huomioi  
suoraan, millainen kohde on kyseessä, 
Kari jatkaa.

Jatkuu seuraavalla sivulla >>

Rakennus-Kaseva Oy odottaa  
Admicomin ja Tocomanin yhdistymi-

seltä helpotusta moniin arjen asioihin:

“Tavoitetila on 
helpottaa kohteiden 

seurantaa ja 
ennustamista”

Rakennus-Kasevalla toimiston ja työmaiden vuo-
ropuhelu, kohteiden seuraaminen sekä markkinoil-
la tapahtuviin muutoksiin reagoiminen luovat me-
nestysreseptin rakennuskohteiden tulokselliseen 
toteuttamiseen. Projektien kustannuslaskennassa 
ja tuotannon suunnittelussa hyödynnetään Toco-
manin ratkaisuja, taloudellinen ohjaus ja raportoin-
ti puolestaan hoidetaan Adminetissä. Admicomin 
ja Tocomanin yhdistymisen odotetaan helpottavan 
erityisesti projektien seurantaa ja ennustamista.
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lähän siitäkin pari tuntia jää työtä pois, 
Kari arvioi. 

Hyvillä ohjelmistoilla ja prosesseilla 
käsin tehtävä jälkilaskenta saadaan 
muutettua jatkuvasti oppivaksi kus-
tannuslaskennaksi. Varsinainen pro-
jektinhallinta ja seuranta tehdään 
Adminetissä, josta saadaan reaaliai-
kainen tieto projektien 
tilanteesta. Lisäksi työ-
maiden ennustami-
seen on saatu uusia 
työkaluja, kun littera- 
raportoinnista pysty-
tään nyt seuraamaan 
myös sitoutuneita kus-
tannuksia. 

– On tärkeää pystyä seuraamaan, mitkä 
kustannukset ovat sitoutuneet jollain ta-
valla ja ovatko ne mukana hankinnassa. 
Tämän tiedon avulla voimme ennustaa 
projekteja vieläkin paremmin, Kontturi 
toteaa.

– Adminetissä kustannukset, laskutus ja 

jopa perustajaurakoinnin oman käytön 
alv:n kustannuskertymä ovat seurat-
tavissa reaaliajassa. Vähintään kerran 
kuukaudessa päivitämme myös työ-
maiden ennusteet ja tarkistamme, että 
osatuloutukset ovat kohdillaan. Tämä 
kokonaisuus takaa sen, että meillä on 
jatkuvasti ajantasainen tieto projektien 
tilanteesta, Kari kertoo. 

Rakennus-Kasevalla projek-
tien seurannassa korostuu 
myös vuoropuhelu työmaan 
ja toimiston välillä.

– Tuotannonsuunnittelu ja 
tavoitearviot tehdään yhdes-
sä työmaan kanssa. Työmaat 

puolestaan vastaavat niiden tärkeim-
mästä työkalusta eli aikataulusta ja 
sen seurannasta. Oma roolini työmaan 
aikaisissa kuvioissa on lähinnä olla 
kartalla siitä, mitkä litterat ylittyvät tai 
alittuvat sekä selvittää, johtuvatko mah-
dolliset heittelyt laskennasta vai onko 
työmaalla tullut yllätyksiä. 

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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Tärkeässä roolissa laskentaprosessis-
sa ovat myös aiempien kohteiden to-
teumat. Samaan aikaan hintojen vaih-
teluita kuitenkin seurataan koko ajan 
ja yhtä kerrostalokohdetta kohden 
Rakennus-Kasevalta lähtee maailmalle 
parikymmentä tarjouspyyntöä.

– Omassa työssäni kohteiden toteutu-
neista menekeistä pitää olla tietoa ja 
niihin myös uusien laskenta pohjautuu. 
Toki isommista hankintapoteista pitää 
aina pyytää urakkatarjoukset, koska 
vanhoihin hintoihin ei voi luottaa. Oli-
sihan se helppo hinnoitella vaan ranne-
vakioilla, mutta markkinaakin on pakko 
seurata. Väärä hinnoittelu ei ole mis-
sään tilanteessa hyvä: liian kalliilla hin-
noittelulla et urakkaa saa ja liian halval-
la hinnalla voitettu tarjouskilpailu vasta 
kalliiksi käy, Kontturi toteaa.

Markkinoiden seuraamisen merki-
tys on korostunut entisestään pa-
noshintojen ollessa nousussa hyvän 
suhdanteen aikana. Karin mukaan 
Keski-Suomessa ei edelleenkään ole 

havaittavissa merkittäviä hiipumisen 
merkkejä rakentamisessa ja myös ke-
väälle riittää hyvin laskettavaa. Pahin 
piikki panoshintojen kasvussa alkaa 
kuitenkin olla jo takana päin: 

– Ainakin se on tasaantunut, eikä nouse 
enää niin paljon. Ei nyt vielä puhuta las-
kusta, mutta ainakin elementtipuolella 
pahin huippu on takana.

YHDISTYMISESTÄ HYÖTYÄ TYÖMAAN 
ENNUSTAMISESSA JA SEURANNASSA

Rakennus-Kasevalla urakoiden tavoi-
tearviot laaditaan Tocoman Tuotan-
nonsuunnittelussa ja siirretään Admi-
nettiin projektin taloudellista ohjausta 
ja raportointia varten. Admicomin ja 
Tocomanin yhdistymisen myötä litte-
rakohtaiset tavoitearviot siirtyvät oh-
jelmistojen välillä ilman käsityötä.

– Tavoitearvion laatiminen itsessään on 
se isoin työ ja seurantaa varten meillä 
siirretään Adminettiin noin kolmenkym-
menen litteran eurot ja tunnit, mutta kyl-

On tärkeää pystyä seuraamaan, 
mitkä kustannukset ovat sitou-
tuneet jollain tavalla ja ovatko 
ne mukana hankinnassa. Tämän 
tiedon avulla voimme ennustaa 
projekteja vieläkin paremmin.

- Jukka Kontturi - 

Tämä koko- 
naisuus takaa 
sen, että meil-

lä on jatkuvasti ajan-
tasainen tieto projek-
tien tilanteesta.
          - Ville Kari -
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Mielestäni on myös tär- 
keää käydä mestarin kans-
sa läpi tavoitearvio työ-
maan edistyessä, Kontturi 
kertoo.

– Jälkilaskentatietokin vaa-
tii keskustelua työmaan 
kanssa, jotta saadaan sel-
ville asioiden syyt ja voi-
daan miettiä, kuinka tietoa 
hyödynnetään jatkossa. Jo-

kin ylitys tai alitus voi olla ainutkertai-
nen tilanne, eikä tarkoita, että jatkossa 
hinnoittelua muutetaan sen mukaises-
ti. Siksi on tärkeää käydä asioita läpi 
yhdessä, Kari korostaa.

Admicomin ja Tocomanin yhdistymi-
sen seuraavassa vaiheessa Adminet-
tiin siirretystä tavoitearviosta pääs-
tään porautumaan myös Tocomanin 
tuotannonsuunnitteluun ja selvit-
tämään, mistä laskennan litteroista 
tavoitearviolittera on syntynyt. Ra-
kennus-Kasevalla uuden yhteistyön 
hedelmien odotetaan tuovan lukui-
sia helpotuksia yrityksen toimintaan.

– Siitä tulee olemaan meille hyötyä kai-
kessa työmaan ennustamisessa ja seu-
rannassa sekä todennäköisesti myös 
hankinnassa, Kari arvioi.

– Matkalla on varmasti vielä paljon 
välivaiheita, mutta tavoitetila on hel-
pottaa kohteiden seurantaa ja ennus-
tamista, kun pääsemme pureutumaan 
helposti litteroitujen euromäärien sisäl-
töihin, Kontturi toteaa. 

Siitä tulee ole-
maan meille hyö-
tyä kaikessa työ-

maan ennustamisessa 
ja seurannassa sekä 
todennäköisesti myös 
hankinnassa.
          - Ville Kari -

Rakennus-Kaseva Oy otti Adminetin käyttöön vuonna 2017. Muutok-
sen myötä sekä työmaalla että toimistolla on päästy eroon turhista 
rutiinitöistä ja saatu seuranta reaaliaikaan.

Varsinainen järjestelmän käyttöönotto 
sujui Karin mukaan yllättävän helposti.

– Käyttöönotto yllätti helppoudellaan. Etu-
käteen hieman pelotti, kuinka kauan me-
nee päästä jälleen kartalle yrityksen tapah-
tumista. Odotukset olivat jossain puolen 
vuoden tienoilla, mutta ensimmäisen kuu-
kauden jälkeen olimmekin siinä pisteessä, 
että uusi ohjelmisto palveli täysin päivit-
täistä tekemistämme. Saimme Adminetin 
tosi jouheasti käyttöön ja tästä kuuluu iso 
kiitos kouluttajillemme, jotka hoitivat asiat 
hienosti ja pitivät huolen siitä, että hoidim-
me oman osuutemme ajallaan.

Siirtyminen automatisoituun kokonais-
järjestelmään on helpottanut Rakennus-
Kasevalla erityisesti urakoiden hallintaa, 
seurantaa ja raportointia monella tapaa. 

– Aikanaan esimerkiksi tiedonantovelvol-
lisuuden raportointia varten haettiin ura-
koiden laskutustilanteet taloushallintojär-
jestelmästä ja syötettiin tiedot käsin toiseen 
järjestelmään. Tähän on tullut merkittävä 
parannus Adminetin lähettäessä tiedot 
automaattisesti. Lisäksi muun muassa 
urakoiden taloudellisiin loppuselvityksiin 
saamme helposti ajantasaisen tiedon las-

kutetuista ja laskuttamattomista kuluista, 
ja pystymme pureutumaan tarkasti kus-
tannuksiin.

Adminetin käyttöönotto on tuonut muu-
toksia myös työmaiden arkeen, kun 
työnjohto on saanut käyttöönsä yhteen 
järjestelmään keskitetyt kokonaisvaltai-
set työkalut.

– Vanhoina aikoina asioita tehtiin paljon 
käsin ja käytössä oli erillisiä järjestelmiä, 
joiden välillä tieto ei liikkunut. Kyllähän se 
huomattavasti helpottaa ja nopeuttaa toi-
mintaa, että kaikki asiat käsitellään yhdes-
sä ohjelmassa ja tiedot ovat helposti löy-
dettävissä, vastaava työnjohtaja Mikael 
Malk toteaa.

Karin mukaan yrityksen johtamiseen on 
saatu uusia eväitä reaaliaikaisuuden an-
siosta.

– Kun saamme yhdestä ohjelmistosta 
yrityksen talouteen liittyvät tiedot reaali-
ajassa, pystymme reagoimaan asioihin 
paremmin. Mitään ei tarvitse tehdä mutu-
tuntumalla, joten myös epävarmuus vähe-
nee ja tiedämme oikeasti koko ajan, missä 
mennään.

“Tiedämme oikeasti koko ajan missä mennään”

RAKENNUS-KASEVA OY

Perustettu: 2011
Toimipaikka: Jyväskylä
Liikevaihto: 24 M€ (2019)
Henkilöstöä: 45 (2019)
Valmistuneita asuntoja:  
n. 250 kpl vuonna 2019
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ASIANTUNTIJALTA | TOCOMAN

Tocoman Oy on jo yli 30 vuoden ajan 
toiminut uranuurtajana alan toimin-
tamallien luomisessa, koulutuksessa 
ja digitalisoinnissa. Matkan varrella 
on ehditty tukea suomalaisen raken-
nusalan kehitystä niin määrä- ja kus-
tannuslaskennan kuin kustannusten 
hallinnan suhteen. Yritys on ollut mu-
kana mm. nimikkeistöjen ja BIM-stan-
dardien kehittämisessä. Tocoman on 
myös ensimmäisenä Suomessa hyö-
dyntänyt tietomallinnusta määrä- ja 
kustannuslaskennassa.

KATTAVAA KUSTANNUSLASKENTAA 
PILVIPALVELUNA

Rakennusalan tiedonhallinta Suomes-
sa on siirtynyt hiljalleen yksittäisistä 
laskelmista kattavampaan rakennus-
yritysten kustannusten ja määrien 
hallintaan. Oleellisessa roolissa alan 
kehityksen kiihdyttäjänä ovat olleet 
tehokkaat toimialalle suunnitellut oh-
jelmistoratkaisut, jotka ovat myös To-
comanin palvelukokonaisuuden ydin-
tä.

- Tocomanin ytimessä on erittäin kehitty-
nyt Kustannuslaskenta-ohjelmisto sekä 
kattava Kustannustieto, jotka yhdessä 
tehostavat ja poistavat riskejä tarjous- 
ja kustannusarviovaiheessa. Tocoma-
nin Kustannuslaskenta-ohjelmistosta 
julkaistaan uusin pilvipohjainen versio 
vuoden 2020 aikana, jota voi käyttää 
rinnakkain nykyversion kanssa, mutta 
se tulee vähitellen korvaamaan edelli-
sen version. Uuden ohjelmistoversion 
kehityksessä on pyritty ottamaan huo- 
mioon kaikki edellisen version tehok-
kuutta nostavat toiminnallisuudet, mut-
ta samalla parantamaan myös ohjel-

miston käytettävyyttä, jotta ohjelmiston 
käyttöönotto olisi mahdollisimman vai-
vatonta ja  käyttö entistä nopeampaa, 
Tocomanin toimitusjohtaja Miikka 
Enkovaara kertoo.

SAUMATON JA JOUSTAVA KOKONAIS-
RATKAISU ISOMMILLEKIN RAKENNUS-
LIIKKEILLE

Tocomanin vahva asiantuntemus ja 
kokemus lisää yrityskaupan myötä 
merkittävästi Admicomin osaamista 
rakennusalalla, etenkin suuremmissa 
rakennusliikkeissä, joissa myös vaati-
mukset ohjelmistoille ja osaamiselle 
kasvavat. Tocoman tuo Admicomin 
ohjelmistopalvelujen valikoimaan kat-
tavan lisäyksen maan laadukkaimpia 
ja käytetyimpiä ohjelmistoja isompien 
rakennusprojektien kustannuslasken-
taan, raportointiin ja aikatauluttami-
seen.

- Tocomanin ja Admicomin yhdistymi-
nen avaa mahdollisuudet ennennäke-
mättömän tehokkuuden ja hallinnan 
saavuttamisen rakennusliikkeelle. Tieto 
virtaa saumattomasti rakentamisen  eri 
vaiheiden läpi ja ratkaisu kasvaa jous-
tavasti yrityksen kasvun mukana, Enko-
vaara kuvailee.

Tocoman jatkaa liiketoimintaa tois-
taiseksi itsenäisenä toimijana, joka 
keskittyy isoihin ja keskisuuriin talon- 
ja infrarakennusyrityksiin. Nykyisille  
asiakkaille tarjotaan entistä laajempaa 
ohjelmistokokonaisuutta yhdessä Ad-
micomin kanssa ja olemassa olevien 
palveluiden toimitus ja kehitys jatku-
vat kuten ennenkin.

“Yhdistyminen avaa 
mahdollisuudet  

ennennäkemättömälle 
rakentamisen  

tehostamiselle”

Tocomanin tavoitteena on ollut digitalisoida 
suomalaista rakennusalaa ja kasvattaa raken-
tamisen tuottavuutta sekä tehdä rakentamisen 
hallinnasta helpompaa ja riskittömämpää. Yrityk-
sellä on takanaan vakuuttava historia rakenta-
misen käytäntöjen luomisessa ja kehittämisessä.

MIIKKA ENKOVAARA 
Toimitusjohtaja | Tocoman Oy
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KUSTANNUSLASKENTA KUSTANNUSTIETO BIM3

DIGITOINTI TUOTANNONSUUNNITTELU TOCOMAN RAPORTOINTI

TALOUSHALLINNON
INTEGRAATIOT

AIKATAULU TYÖMAA

Tocomanin ohjelmistot antavat kattavan, havainnollisen ja 
käytännön tekemistä helpottavan kokonaiskuvan rakennus-
projektin etenemisestä. Niiden avulla pystyt ennakoimaan tu-
levaa, reagoimaan nopeasti, ja synkronoimaan eri työvaiheet.  

Kaikki tämä auttaa työskentelemään ilman odottamattomia 
keskeytyksiä, niin aikataulujen kuin kustannusarvioidenkin 
puitteissa.

Suomen kehittynein ja 
monipuolisin kustan-

nuslaskennan työkalu, 
josta on muodostunut 
standardi koko raken-

nusalalle.

Nopeuttaa laskenta-
prosessia tarjoamalla 

helposti valmista, 
päivittyvää sisältöä 
laskennan avuksi.

Helpottaa viestintää, 
vähentää virhemahdol-
lisuuksia ja pitää sinut 
koko ajan kartalla siitä, 

mitä työmaalla tapahtuu 
ja kuinka projekti etenee.

Tocoman Digitoinnin 
avulla voit laskea 

määrät helposti ja no-
peasti niin perinteisistä 
pohjakuvista kuin esim. 

pdf-tiedostoista.

Tuotannonsuunnittelun 
avulla voit nopeuttaa 
merkittävästi työmaa-

suunnitelmien laadintaa 
hyödyntämällä kustan-

nusarviolaskennan tietoa.

Rakennusyrityksen 
johdon, kontrollerin, 

tuotantojohdon ja projek-
tipäällikön avaintyöväline 
projektien tilan ja ennus-

teen seuraamiseen.

Kokonaisratkaisuun lii-
tettävissä taloushallin-
non ohjelmistoja, joista 
saadaan reaaliaikaisesti 

tietoa raportointiin.

Auttaa hallitsemaan 
työmaan ajankäyttöä ja 
suoriutumaan työvai-

heista täsmällisesti sekä 
minimoimaan hukka-ajan.

Digitalisoi työmaan 
päivittäiset rutiinit ja tuo 
jokaiselle työmaalla toi-

mivalle henkilölle roolinsa 
mukaiset työkalut.
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Asiat on selkeästi mietitty rakennusliikkeen 
näkökulmasta, eikä Suomesta löydy kovin 
montaa toiminnanohjausjärjestelmää, joka 
olisi samaan aikaan näin kevyt ja kattava. 
Adminettiin pystyimme keskittämään kaikki 
toimintomme.
Lue lisää >>

R4 GROUP

rakentamisen toiminnanohjausjärjestelmä

Yhtiön kokoon näh den meillä on tosi kevyt 
organisaatio. Adminet mahdollistaa sen, että 
pystymme hoitamaan arjen tehokkaasti ja 
karsimaan päällekkäisyyksiä – ja se on kan-
nattavuuden kannalta oleellista.
Lue lisää >>

LTU GROUP

Adminetistä saimme käyttöön tehokkaam-
mat työkalut, emmekä tarvinneet useampia 
erillisiä ohjelmistoja ja kumppaneita asioiden 
hoitamiseen. Tehokkuus arkirutiinien pyörit-
tämisessä on kasvanut merkittävästi.
Lue lisää >>

RAKENNUSTYÖ SALMINEN

Admicom tukee rakennusyritysten liiketoimintaa yhden palvelu-
kokonaisuuden kautta. Kokonaisuuden ytimessä on Adminet – au-
tomatisoitu ja selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka 
yhdistää yrityksen toiminnot ja taloushallinnon saumattomasti. Ko-
konaisjärjestelmä kattaa kaiken tarjouslaskennasta kirjanpitoon ja 
työmaalta toimistolle.

Vain yksi järjestelmä
Toimialakohtaiset työkalut työmaalle ja toimistoon.

Kertakirjauksen periaate
Kerran kirjattu tieto on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan.  
Adminetin automatiikka huolehtii myös mm. viranomaisraportoinnista.

Reaaliaikainen raportointi
Työmaaraportointi ja kirjanpito täsmäävät toisiinsa ja ovat aina ajan tasalla.

Toimialakohtaiset ominaisuudet
Alan erityispiirteet huomioitu (mm. kalustonhallinta, alihankinnan maksu-
erät, työmaan dokumentit).

Ajasta ja paikasta riippumaton
Koko järjestelmä on selainkäyttöinen. Työnjohdolle ja työntekijöille omat 
mobiilinäkymänsä.

https://www.admicom.fi/asiakaslehti/rakentamisen-talotekniikan-maailma-22019/r4-group-oy/
https://www.admicom.fi/asiakaslehti/rakentamisen-talotekniikan-maailma-12018/ltu-group/
https://www.admicom.fi/asiakaslehti/rakentamisen-talotekniikan-maailma-32017/rakennustyo-salminen/
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www.admicom.fi 
jyväskylä | vantaa | tampere | oulu

Lue lisää kotisivuiltamme

Jätä yhteydenottopyyntö

Lähetä sähköpostia

HALUATKO
TIETÄÄ LISÄÄ?

Olemme saaneet kaiken turhan pois  
ja arjen tehokkaammaksi
       - LTU GROUP -

>

>

>

http://www.admicom.fi
http://www.admicom.fi/
http://www.admicom.fi/yhteystiedot/
mailto:info%40admicom.fi?subject=Yhteydenottopyynt%C3%B6

