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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

Projektin taustalla on Skanska Talonrakennus Oy:n tarve saada tietoa 

työmaan kaluston käytön tehostamismenetelmistä pientalotyömaiden tuo-

tantovaiheessa sekä työmaan kaluston kustannusten tarkemmista määri-

tysmenetelmistä laskentavaiheessa. 

Rakennushankkeiden tuotannonsuunnittelu alkaa jo tarjousvaiheessa. 

Tällöin tehdään päälinjaukset tuotantomenetelmistä, toteutusaikatauluista 

ja käytettävistä kalustoista. Kustannusarviovaiheessa työmaan käyttö- ja 

yhteiskustannukset arvioidaan sillä hetkellä tiedossa olevien tietojen poh-

jalta. Yleensä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset arvioidaan alustavan 

yleisaikataulun, alustavien piirustusten sekä määrälaskentatietojen perus-

teella, mutta joskus ne saattavat perustua pelkästään viitekohteista saa-

tuihin tietoihin. Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on tarkastella, miten 

kustannusten määrityksissä on onnistuttu ja onko siinä kehitettävää. 

Tuotannonsuunnitteluun on yrityksen tietojärjestelmässä useita työkaluja. 

Tuotantovaiheessa työmaankaluston käyttöä suunnitellaan tehtävä- ja 

viikkosuunnitelmien avulla. Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella on 

havaittu, että kaluston käytön suunnittelu eri työnjohtajien välillä tulisi 

varmistaa. 

1.2 Tavoite 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää työmaan tuotannonsuunnitteluun 

liittyviä menetelmiä ja käytäntöjä. Lisäksi työssä selvitetään, miten työ-

maan kustannushallintaa hoidetaan. 

Työn tavoitteena on kehittää työmaakaluston käytön suunnittelua tuotan-

tovaiheessa. Lisäksi työssä tehtyjen tarkastelujen perusteella kartoitetaan 

valmistuneiden työmaiden käyttö- ja yhteiskustannuksien toteutuneita 

htm2 kustannuksia. 

Työssä tutkitaan lähinnä työmaakalustoon liittyvää tuotannonsuunnittelua 

ja kustannushallintaa. 
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1.3 Toteutus 

Työssä selvitetään taustatietoja työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten 

määrittämismenetelmistä projektin eri vaiheessa sekä tutkitaan työmaiden 

kalustonkäytön suunnittelua tuotantovaiheessa. Työssä pyritään löytä-

mään ongelmakohtia eri suunnittelu- ja määritysvaiheissa. Vaihtoehtoide-

ointi ja laskenta tehdään esimerkkikohteeseen.  Työssä myös vertaillaan 

valmistuneiden kohteiden käyttö- ja yhteiskustannuksien toteutumista ja 

analysoidaan poikkeamia. 

Rakennushankkeiden kustannushallintaan, tuotannonsuunnitteluun sekä -

ohjaukseen liittyvää teoriaa tutkitaan eri kirjallisuuslähteistä. Lisäksi tuo-

tannonsuunnittelua ja -ohjausta tutkitaan työmaalla tehtyjen havaintojen 

pohjalta. Työhön liittyvissä laskelmissa käytetään Ratu-kortteja, jälkilas-

kentaraportteja, kohdetyömaan tavoitearviota, työmaa-aikatauluja sekä 

työmaalla tehtyjä tarkasteluja ja havaintoja. 

2 Rakennushankkeen kustannushallinta 

2.1 Rakennushanke kokonaisuutena 

Rakennushanke koostuu kokonaisuutena useista eri osa-alueista, kuten 

kustannushallinnasta, tuotannon suunnittelusta ja ohjauksesta. Raken-

nushankeen kustannushallinnan kannalta hanke voidaan jakaa kolmeen 

tärkeään päävaiheiseen [2, s.9]: 

 Ohjelmavaihe (hankesuunnitteluvaihe) 

 Suunnitteluvaihe 

 Toteutusvaihe. 

Hankesuunnitteluvaiheessa projektille luodaan ja päätetään laajuus- ja 

laatutavoitteet, jotka myös määrittävät projektin kustannustavoitteen. 

Vaihtoehtoisesti tilaaja voi jo etukäteen tietää kustannustavoitteensa, jol-

loin laajuus ja laatu sovitetaan vastaamaan kustannustavoitetta. Ohjel-

mavaiheessa mietitään samanaikaisesti projektin laajuutta, laatua ja kus-
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tannuksia. Ohjelmavaiheen tuloksena tehdään päätös projektin sisällöstä, 

ajoituksesta ja kustannustavoitteesta. Projektin kokonaiskustannuksiin 

voidaan vaikuttaa eniten juuri ohjelmavaiheessa. 

Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa on tavoitteena löytää projektille 

ne suunnitteluratkaisut, joilla ohjelmavaiheessa asetetut tavoitteet saavu-

tetaan. Suunnittelijat pyrkivät kehittämään suunnitelman, joka täyttää ase-

tetut tavoitteet. Ensimmäinen suunnitelma kuitenkin harvoin vastaa suo-

raan asetettuja tavoitteita, vaan suunnitelmaa joudutaan kehittämään. 

Suunnitelmien kehittäminen on tilaajan ja suunnittelijan yhteistyötä, ja ti-

laajan näkökulmasta sitä kutsutaan suunnittelunohjaukseksi. Suunnitte-

lunohjauksen lopputuloksena hankkeen suunnitelmat vastaavat sisällöl-

tään ja kustannuksiltaan asetettuja tavoitteita. Suunnitteluvaiheessa voi-

daan vielä vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin.  

Rakennushankkeen tuotantovaiheessa suuret linjaukset laajuudesta, laa-

tutasosta ja ajoituksesta on jo tehty, eikä niihin voida enää voida vaikut-

taa, mutta toteutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisuilla. 

Esimerkiksi kone- ja työmenetelmävalinnoilla, resurssien käytöllä ja järke-

villä toteutusaikatauluilla voidaan vaikuttaa hankkeen kokonaiskustan-

nuksiin. Kiinteähintaisissa urakoissa nämä valinnat eivät laske tilaajan 

hintaa, mutta urakoitsijan onnistumisen ja voiton kannalta tuotantovai-

heella on suuri merkitys. [2 s.10–11.] 

1.4 Tarjouslaskentavaihe 

Kilpailu-urakoiden kustannushallinta voidaan jakaa karkeasti neljään vai-

heeseen: tarjouslaskentaan, tuotannon tavoitelaskelmaan, tuotannon 

tarkkailu laskelmaan sekä jälkilaskentaan.  

Kilpailu-urakoissa rakennusliike jättää tarjouksensa urakkatarjouskilpai-

luun. Tarjouslaskennan tuloksena syntyy rakennushankkeen tarjoushinta. 

Tarjouslaskennan lähtöaineistona ovat usein kustannuslaskelma, kustan-

nuslaskentamuistio ja yritysstrategia. Tarjous sisältää hankekustannuk-

set, hankekatteen ja riskivaraukset ja arvolisäveron. [1 s.30.] 

Rakennushankkeissa tuotannon tavoitelaskelma on se osa rakennusliik-

keen operatiivista laskennointia, jossa rakennushankkeelle asetetaan 
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puitteen mukaiset tavoitteet. Rakennushankkeen tuotannon tavoitelas-

kelmia ovat tuotantolaskelma, tehtävälaskelma, hankintalaskelma, työ-

maatekniikan laskelma ja vastuualuelaskelma. 

Tuotannon tarkkailulaskelmien avulla seurataan rakennushankkeen kus-

tannuksien toteutumista. Jälkilaskenta on yleisesti ottaen toteutuneilla 

kustannus-, työmenekki- ja määrätiedoilla suoritettua laskentaa, jolla sel-

vitetään hankkeen lopullinen tulos ja taltioidaan sen antamat kokemukset. 

Jälkilaskennan tuloksen syntyy jälkilaskentaraportti. [1 s.33.] 

2.2 Kustannusten määrittäminen projektin eri vaiheissa 

Seuraavassa kuvassa on esitetty, mitä eri vaiheita projektien kustannus-

hallinta pitää sisällään. 

 

 

 

 

Kuva 1. Kustannushallinnan eri vaiheet kilpailu-urakassa. 

2.2.1 Tarjouslaskenta 

Tarjouslaskentavaiheessa tehdään työmaan kustannuksista kustannusar-

vio. Kustannusarvion tekoon osallistuu useita eri henkilöitä. Yleensä kus-

tannusarvion teossa on mukana määrälaskija, hinnoittelija, hankintahenki-

löitä eri vastuualueilta, laskentapäällikkö, vastaava mestari, työpäällikkö, 

yksikönjohtaja ja työmaainsinööri, jos sellainen on valittu. Kustannusarvio 

perustuu näiden henkilöiden tekemiin arvioihin kustannuksista. Kustan-

nusarvio on karkea, mutta kuitenkin sillä tarkkuudella tehty kuin se on 

projektin kyseisessä vaiheessa ollut mahdollista. Kustannukset on arvioitu 

esimerkiksi Talo 80 -päälitteroiden mukaisesti. 

Tarjous-

laskenta 

Tuotannon 

tavoitelas-

kelmat 

Tuotannon 

tarkkailu 

laskelmat 

Jälkilas-

kenta 
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2.2.2 Tuotannon tavoitelaskelmat 

Tavoitearvio on kustannusarviosta tarkennettu versio. Tavoitearviossa on 

päälitterat pilkottu tarkempiin osiin. Yleensä tavoitearvion päivitykset te-

kee vastaava mestari tai tuotanto insinööri. Tarkennuksissa kiinnitetään 

huomiota töiden toteutusmenetelmiin (omatyö / aliurakka), hinta- ja olo-

suhdemuutoksiin. Kustannukset kohdistetaan oikeille litteroille esim. litte-

ralta 2800 Ulkopuoliset rakenteet, kohdistetaan ikkunapellitykset Peltityö-

litteralle 5036.  

2.2.3 Tuotannon tarkkailulaskelmat 

Rakennushankkeissa tuotannon tarkkailulaskelmien tarkoituksena on 

varmistamaan hankkeen tavoitteenmukainen eteneminen sekä antaa yri-

tyksen johdolle tietoa hankkeen tilasta. Tarkkailussa selvitetään: 

 kuinka hanke on mennyt (tilanne) 

 kuinka hanke tulee menemään (ennuste). 

Tarkkailulaskelmista saatujen tietojen perusteella hanketta voidaan ohjata 

tavoitteen mukaiseksi. Tarkkailulaskelmat helpottavat kustannuspoik-

keamien tunnistamista, jolloin niihin osataan varautua ajoissa. 

Rakennushankkeen ohjaamisen lisäksi tarkkailulaskelmista syntyy yrityk-

sen johtamista varten tuotannon tilanneraportteja. Raportit ovat tilanne-, 

ennuste-, toimenpide- tai vaihtoehtoraportteja. Raporttien sisältö käsittää 

joko kokonaisuuksia, poikkeamia tai muutoksia. Näiden raporttien tehtä-

vänä on selvittää, mikä on tilanne ja mistä syystä, sekä mihin tilanne joh-

taa. Hyvä raportti pystyy kuvamaan tilanteen kehityksen ja poikkeamat 

syineen tiiviissä muodossa. Graafisilla raporteilla voidaan havainnollisesti 

kuvata kehitystä ja muutoksia. [1 s.167.] 

2.2.4 Jälkilaskenta 

Rakennusliikkeet tekevät valmistuneista kohteistaan jälkilaskentaa. Jälki-

laskenta tuottaa yritykselle tietoa, jonka avulla voidaan valvoa kustannus-
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laskennan kykyä arvioida toteutuvia kustannuksia. Jälkilaskennantiedois-

ta tehdään usein työmaaraportti, josta pystytään tarkastelemaan hanketta 

kokonaisuutena. Useamman hankkeen jälkilaskentatietojen perusteella 

voidaan havaita: 

 Kustannusten tasoerot pääryhmittäin 

 Kustannusten taso- ja tarkkuuserot tarkkailunimikkeittäin, työ- ja 

hankintatehtävittäin tai litteroittain. 

Jälkilaskennan tuottamaa tietoa käytetään lisäksi  

 Hankkeen lopullisen tuloksen selvittämisessä sekä 

 Viitekohdetietona kustannuslaskennassa ja tuotannonsuunnitte-

lussa. 

Jälkilaskenta tukee yrityksen laskentajärjestelmän kehittymistä niin, että 

tarjoustoiminta tarkentuu vastaamaan yrityksen todellista tuotantokykyä. 

Tämä antaa yritykselle paremman mahdollisuuden saada kannattavia 

hankkeita. [1 s.191.] 

2.3 Kustannuslaskentamenetelmät 

Yleisellä tasolla kustannuslaskelma on keskeinen suunnittelunohjauksen, 

tarjouslaskennan ja tuotannon tavoitelaskelmien lähtötieto. Kustannuslas-

kelma on kustannuslaskennasta syntyvä tuloste. Kustannuslaskennan 

menetelmiä ovat: 

 Suoritelaskelma 

 Rakennusosalaskenta 

 Tuotelaskenta 

 Tilalaskenta. 

Suoritelaskentaa voidaan käyttää kustannuslaskentamenetelmänä raken-

nussuunnitteluvaiheen lopulla ja rakentamisvaiheessa. Suoritelaskennan 
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periaatteena on se, että määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan raken-

nusosittain.  

Rakennusosalaskentaa puolestaan käytetään yleisesti rakennussuunnit-

teluvaiheessa kustannuspuitteen tarkastusmenetelmänä, vertauslaskel-

mien laadinnassa ja tarjouksen perustaksi tehtävän kustannuslaskelman 

laatimisessa. Rakennusosalaskelmassa määränimikkeet eritellään ja hin-

noitellaan rakennusosittain. 

Tuotelaskenta on sitä, että määränimikkeet eritellään ja hinnoitellaan tuo-

teosittain. 

Tilalaskentaa käytetään hankeohjelmavaiheen kustannus- ja laajuuspuit-

teen asettamismenetelmänä. Puitteet määritetään rakennettavaksi aiottu-

jen tilojen ja projektikohtaisten olosuhdetekijöiden perusteella. Määrätie-

tona käytetään pääosin tilojen hyötyalaa. Korjausrakentamisessa kustan-

nuspuitteen laskemisessa on tilapuitteen lisäksi laskettava hankkeen kor-

jausaste. 

Rakennushankkeen kustannuslaskelma voidaan koota käyttäen vain yhtä 

kustannuslaskentamenetelmää esimerkiksi suoritelaskentaa, tai yhdiste-

lemällä eri kustannuslaskentamenetelmiä. Jälkimmäisessä tapauksessa 

osa nimikkeistä on hinnoiteltu esimerkiksi suoritelaskennalla, osa raken-

nusosalaskennalla tai tuoteosalaskennalla. [1 s.12.] 

2.4 Nimikkeistöt 

2.4.1 Yleistä 

Rakennushankkeissa on yleensä mukana tilaaja, rakennuttaja ja rakenta-

ja eli urakoitsija. Näiden eri osapuolten välillä tapahtuu rakennushank-

keen aikana erinäköistä viestintää. Hankkeen kustannushallinnassa ja 

tiedostojen hallitsemiseksi tarvitaan yhteisesti sovittuja tapoja jäsennellä 

määrä- ja kustannustietoa. Nimikkeistöjen avulla hankkeen eri osapuolet 

voivat käsitellä tietoa samoja periaatteita, rytmittelyjä ja määrämittauspe-

riaatteita noudattaen. Kustannuslaskennassa käytettäviä nimikkeistöjä 

ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000 sekä yrityskohtaiset nimikkeistöt. Käy-
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tettävän nimikkeistön valitsee usein tilaaja, mutta myös urakoitsija voi 

käyttää omassa toiminnassaan haluamaansa nimikkeistöä. 

Nimikkeistöjen mukaisesti jaotellut asiat voidaan tarvittaessa muuntaa 

toisen nimikkeistön mukaisiksi, kuten esimerkiksi Talo 2000 -

nimikkeistöstä Talo 80 -nimikkeistöön. [1 s.18.] 

2.4.2 Talo 80 

Talo 80 -nimikkeistössä on keskeisenä jaotteluperusteena on rakennus-

hankkeen kustannukset. Karkealla tasolla hankkeen kustannukset jae-

taan hankeen perustamiskustannuksiin, hankintakustannuksiin ja raken-

nuskustannuksiin. Järjestelmä on hierarkkinen, jolloin rakennuskustan-

nukset ovat osa hankintakustannuksia ja hankintakustannukset osa pe-

rustamiskustannuksia. 

Talo 80 -osanimikkeistöt ovat: 

 Rakentamisosanimikkeistö  

 Suoritusosanimikkeistö 

 Kustannuslajinimikkeistö 

 Kustannuseränimikkeistö. 

Talo 80 -nimikkeistö muodostuu kahdesta rinnakkaisesta tiedon esitysta-

vasta: 

 Rakennusosat, suoritukset ja kustannuslajit muodostavat nimik-

keistön perusrakenteen. 

 Kustannuserät muodostavat tiedolle (lähinnä kustannustiedolle) 

erillisen rinnakkaisen esitystavan.  

[1 s.24.] 
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2.5 Talo 80 -osanimikkeistöt 

2.5.1 Rakentamisosanimikkeistö 

Rakentamisosanimikkeistö on yleinen tapa jaotella rakentamisosanimik-

keistö rakennuskohde ajallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisiin kokonai-

suuksiin sekä erillisiin kustannuslaskentakohteisiin. Rakentamisosanimik-

keistön pääryhmät eli rakentamisvaiheet on esitetty seuraavassa taulu-

kossa. [1, s.25]: 

Taulukko 1. Pääryhmät 

0. Rakennuttajan kustannukset 

1. Maa- ja pohjarakennus 

2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

3. Runko- ja vesikattorakenteet 

4. Täydentävät rakenteet 

5. Pintarakenteet 

6. Kalusteet, varusteet, laitteet 

7. Konetekniset työt 

8. Työmaan käyttökustannukset 

9. Työmaan yhteiskustannukset 

2.5.2 Suoritenimikkeistö 

Suoritusnimikkeistö puolestaan jaotellaan työlajin mukaan yhtenäisellä 

rakentamisosa tarkennuksella. Suoritusnimikkeistön pääryhmät eli työlajit 

ovat [1, s.25]: 

Taulukko 2. Työlajit. 

 

 

 

 

Muottityö 

Raudoitus ja betonityö 

Metalli- ja peltityö 

Muuraus, rappaus, laatoitus 

Elementtityö, Puu ja levytyö 

Lämmön- ja ääneneristys 

Veden ja kosteudeneristys 

Muut työt 
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2.5.3 Kustannusnimikkeistö 

Kustannuslajinimikkeistö jaottelee kustannukset syntymistavaltaan erilai-

siin kustannuslajeihin [1, s.26]: 

1. Työkustannus (KL1) 

2. Ainekustannus (KL2) 

3. Alihankintakustannus (KL3) 

4. Omapalvelukustannus (KL4) 

5. Muut kustannukset (KL5 →) 

2.5.4 Kustannuseränimikkeistö 

Kustannuseränimikkeistössä kustannukset eritellään sopimuspohjaisesti 

kustannuseriin. Kustannuserät ovat seuraavanlaiset: Rakennuttajan yleis-

kulut, Rakennuskustannukset, Tonttikustannukset ja Toimintainvestoinnit 

[1 s.26].  

3 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

3.1 Yleistä 

Työmaatekniikka eli työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sisältää ne 

työmaan toteutusta palvelevat toiminnot ja kustannuserät, joita ei voida 

suoranaisesti kohdistaa millekään yksittäiselle rakennusosalle. Työmaa-

tekniikka pitää sisällään mm. työnjohdon, työmaarakennusten, työmaan 

tilapäisrakenteiden sekä kaluston kustannukset [1 s.100]. 
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3.1.1 Työmaatekniikan kustannuslaskenta tarjousvaiheessa 

Tarjousvaiheessa työmaatekniikan kustannusten laskentamenetelmiä 

ovat: 

 Työmaatekniikan määriin perustuva menetelmä 

 Standardeihin perustuvat menetelmät 

 Viitekohteisiin perustuva laskenta. 

Työmaatekniikan määrät lasketaan tarjousvaiheen alustavientuotanto-

suunnitelmien ja piirustusten avulla. Osa määristä ja kustannuksista jou-

dutaan kuitenkin arvioimaan esim. tilastojen perusteella. 

Työmaatekniikan kustannusten arviointi on yleisesti ottaen hieman hanka-

laa joten, laskentaa varten on kehitetty myös erilaisia standardimenettely-

jä. Standardimenettelyssä työmaatekniikan kustannukset lasketaan ra-

kennuksen laajuuden ja rakennusosamäärien kautta saatavien tunnuslu-

kujen avulla. Yksi keskeinen tunnusluku on hankkeen kokonaistyömenek-

ki. Kokonaistyömenekki sisältää paitsi pääurakoitsijan tunnit myös raken-

nusteknisten aliurakoitsijoiden tunnit ja LVIS-urakoitsijoiden tunnit. Koko-

naistyömenekistä riippuvien työmaatekniikan nimikkeiden kustannus-

osuus on n. 90 %. Kokonaistyömenekki selittää siten parhaiten työmaa-

tekniikan kustannusten vaihtelua. Kokonaistyömenekkiin vaikuttavia asioi-

ta ovat suunnitteluratkaisut, tuotantotekniikka, esivalmisteluaste, työn-

suunnittelu ja työjärjestys. Tämän kaltaista menettelyä ei kuitenkaan 

yleensä käytetä. 

Viitekohteisiin perustuva menettely tarkoittaa työmaatekniikan kustannus-

ten laskemista samantyyppisten kohteiden toteutuneiden työmaatekniikan 

kustannusten kautta. Yleensä viitekohdetiedoilla tarkastetaan lähinnä 

suuruusluokat. [1 s.100.] 

Tämäntyyppiset määrittelyt liittyvät lähinnä työmaatekniikan kustannusten 

kokonaisuuden määrittämiseen tarjouslaskentavaiheessa. 
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3.1.2 Työmaatekniikan määrälaskenta 

Työmaatekniikan määriä ei eritellä suoritteittain eli työlajeittain. Määrälas-

kenta tehdään: 

 Työmaan alustavien tuotantosuunnitelmien pohjalta tai  

 Arvioidaan viitekohteiden tai tilastotietojen pohjalta. 

Viite ja tilastotietojen pohjalta määritetään niiden työmaatekniikan nimik-

keiden määrät, joita ei voida alustavien tuotantosuunnitelmien perusteella 

laskea. Suurin osa työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksista arvioidaan 

alustavien piirustusten ja määrälaskentatietojen perusteella. [1 s.100.] 

3.1.3 Työmaatekniikan hinnoittelu 

Työmaatekniikan määriä ei eritellä suoritteittain eli työlajeittain. Tämän ta-

kia työmaatekniikan nimikkeiden yksikkökustannus muodostetaan suo-

raan panoksittain tai panoslajeittain. Hinnoitteluperiaatteessa käytetään 

arvonlisäverottomia hintoja. Työmaatekniikan hinnoittelun tietolähteitä 

ovat yrityskohtaiset ja yleiset tiedostot sekä yritysten jälkilaskentatietoihin 

perustuvat tilastot [1 s.106]. 

4 Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

4.1 Yleistä 

Rakennushankkeen tuotannonsuunnittelu alkaa tarjousvaiheessa ja jat-

kuu läpi koko projektin. Tuotannon suunnittelulla pyritään määrittämään 

yrityksen eri rakennushankkeille ja niissä suoritettaville tehtäville kokonai-

suuden kannalta edulliset menetelmä- ja resurssivalinnat sekä tarkoituk-

senmukainen ajoitus siten, että yksittäiset hankkeet toteutuvat tuotanto-

suunnitelmien ja sopimusten mukaisesti. Rakentamisen projektiluotoisuu-

den takia tuotannonsuunnittelu jakautuu yritys- ja hanketason suunnitte-

luihin. Työssä ei tarkastella yritystason suunnittelua. 
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4.2 Alustavat tuotantosuunnitelmat 

4.2.1 Alustava yleisaikataulu  

Alustava yleisaikataulu laaditaan heti projektin alkuvaiheessa. Sen tarkoi-

tuksena on tarkistaa tarjouspyynnössä esitetyn rakentamisajan realisti-

suus sekä antaa tietoa hankkeen päätyömenetelmistä ja resurssitarpees-

ta kustannusarvion ja varsinaisen yleisaikataulun laadintaa varten, ku-

vaamalla hankkeen toteutus siten, että mm. rakentamisaika, urakkaoh-

jelman mukaiset välitavoitteet ja rakentamisvaiheitten ajoittuminen eri 

vuoden aikoihin käyvät ilmi. Alustavan yleisaikataulun laatii vastaava 

mestari tai työmaainsinööri. Yleensä se laaditaan tarjousvaiheessa, en-

nen kustannusarvion laadintaa, kun määrälaskennasta on saatu tarpeelli-

set tiedot. 

Alustavan yleisaikataulu on kohtalaisen karkea ja sen laadinnan pääperi-

aatteena on se että, valitaan aikatauluun otettavat tehtävät (10…30 kpl) 

hankkeen teknillisten tietojen ja laatijan aikaisemman kokemusten perus-

teella. Määritetään tehtävien kestot suoritemäärien ja työryhmien tahdis-

tavien työsaavutustietojen perusteella ottamalla huomioon: 

 Ennakoidut säähäiriöt (sade- ja pakkaspäivät). 

 Työehtosopimusten mukaiset vapaapäivät 

 Kriittisten hankintojen (esim. elementit) vaikutus. 

Alustavan yleisaikataulun tekoon voidaan käyttää aikatauluohjelmia tai ne 

voidaan myös tehdä käsin. Pääperiaate on se, että tehtävät piirretään ai-

kataululomakkeelle ja siitä tarkistetaan välitavoitteiden toteutuminen sekä 

kokonaisaika. Tarpeen vaatiessa korjataan tehtävien ajoitus ja tavoittei-

den mukaiseksi mm. resurssien määrää muuttamalla. Suurissa ja vaati-

vissa kohteissa alustava yleisaikataulu laaditaan tarvittaessa rakentamis-

vaihesuunnittelun kautta. [3 s.24]. 
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4.2.2 Alustava henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelma 

Alustavan henkilöstösuunnitelman eli työvoimasuunnitelman tarkoitukse-

na on antaa yleistietoa tärkeimpien työresurssien tarpeesta mm. resurssi-

hallintaa ja työmaatilojen mitoitusta varten (myös ali- ja sivu-urakoitsijat 

otetaan huomioon). Alustava hankintasuunnitelma on tärkeimpien omien 

hankintojen ja alihankintojen käyttösuunnitelma. Alustavassa kalusto-

suunnitelmassa määritellään tärkeimpien koneitten ja kalustojen käytöt 

sekä kestot. 

Henkilöstösuunnitelma voidaan tehdä esimerkiksi alustavan yleisaikatau-

lun alapuolelle. Siihen piirretään kokonaistyöntekijämäärää kuvaava his-

togrammi. Hankintasuunnitelma on lähinnä taulukko ja / tai jana-aikataulu, 

josta ilmenee tärkeimpien hankintojen karkeat toimitusajat, aloitus ja kes-

to. Kalustosuunnitelma on usein jana-aikataulu, jossa ilmenee pääkalus-

ton (esim. torninosturi, muotit) määrä ja käyttöajankohta. 

Alustavan henkilöstö-, hankinta- ja kalustosuunnitelman laatii yleensä 

vastaava mestari, työmaainsinööri, työpäällikkö ja hankinta osasto. Sen 

laatimisajankohta on tarjousvaiheessa, ennen kustannusarvion laadintaa, 

kun määrälaskennasta on saatu tarpeeksi tarvittavaa tietoa. [3 s.26]. 

4.3 Tehtäväsuunnitelmat 

Tehtäväsuunnittelua on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla varmis-

tetaan yksittäisen tehtävän ajallisen ja taloudellisten tavoitteiden sekä 

laadullisten vaatimusten saavuttaminen yleisaikataulun ja tavoitearvion 

mukaisesti. Lisäksi sillä varmistetaan ennen työn aloitusta, että työhön 

osallistuvilla on yhteinen käsitys työn tavoitteista ja vaatimuksista sekä 

keinoista, joilla tavoitteisiin päästään. Tehtäväsuunnitelmat tekee tehtä-

västä vastuullinen työnjohtaja ja ne tehdään riittävissä ajoin ennen työn 

aloitusta, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin voidaan puuttua sekä varau-

tua. Tehtäväsuunnitteluun on olemassa useita apuvälineitä, kuten esi-

merkiksi Ratu-kortit [4, s.4-9]: 
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Tehtäväsuunnittelu pitää sisällään seuraavia vaiheita: 

 Kustannustavoitteen muodostaminen tai tarkistaminen 

 Aikataulutavoitteen tarkistaminen 

 Laatuvaatimusten määrittely 

 Potentiaalisten ongelmien analyysi 

 Keinojen etsiminen tulosten varmistamiseksi 

 Logistiset ratkaisut 

 Työturvallisuuden varmistaminen 

 Koneiden, laitteiden, välineiden luettelointi ja saatavuuden varmis-

taminen 

 Materiaalien ja tarveaineiden luettelointi ja saatavuuden varmis-

taminen. 

4.4 Viikkosuunnitelma 

Viikkosuunnitelman pääperiaatteena on toimia rakentamisvaiheaikatau-

lusta saatavien tavoitteiden, päivittäisten työjärjestelyjen hankintaerien ja 

kaluston käytön lyhyen aikavälin ajoituksen ohjeena siten, että käytettä-

vissä olevia resursseja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Viik-

kosuunnitelma on yleensä kahden viikon jaksolle tehty suunnitelma, josta 

ilmenee tehtävien alkuperäinen suoritemäärä, suorittava resurssi, teho tai 

työmenekki, viikoille suunniteltu suoritemäärä sekä yleensä ½ työvuoron 

tarkkuudella esitetty ajoitus.   

Viikkosuunnitelman laadintaan osallistuu yleensä vastaava työnjohtaja, 

muut työnjohtajat sekä työmaainsinööri. Laatimisajankohta on tavallisesti 

perjantaina siten, että seuraava (1.) viikko esitetään tarkasti ja sitä seu-

raava (2.) viikko alustavasti. 
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Pääperiaatteena on määrittää viikkotavoitteet rakentamisaikataulun ja 

edellisten viikkosuunnitelmien perusteella. Viikkoaikataulujen avulla tar-

kistetaan tehtävien järkevä työjärjestys ja limitys ottamalla huomioon re-

surssien mahdollinen päällekkäisyys, hankinta-aikataulu ja yhteensopi-

vuus ali- ja sivu-urakoitsijoiden töihin. Resurssitarve määritellään tehtävit-

täin, sitä verrataan käytettävissä oleviin resursseihin työntekijän tai työ-

kunnan tarkkuudella (kirvesmies Laine, Rinteen työryhmä) ja tarvittaessa 

muutetaan tapauksesta riippuen joko resursseja tai viikkotavoitetta. 

Viikkosuunnitelma voidaan vaihtoehtoisesti laatia myös siten, että kunkin 

työlajin tai -kohteen työnjohtaja laatii oman vastuualueensa viikkosuunni-

telman, jotka vastaava työnjohtaja yhdistää koko työmaan kattavaksi. 

Kohde työmaalla on käytössä viikkolukujärjestys, johon on merkattu jo-

kainen oma työmies ja -nainen. Työnjohtajat merkitsevät kukin omien 

työmiehiensä työvuorokohtaiset päätehtävät siihen ja lukujärjestys käy-

dään läpi yhteisesti viikkopalaverissa. Viikkolukujärjestykset on tallennettu 

yrityksen yhteiselle verkkolevylle. [3 s.74.] 

4.5 Kokoukset ja palaverit 

4.5.1 Yleistä 

Rakennusprojektien eri vaiheissa pidetään jatkuvasti kokouksia ja palave-

reja. Niiden tarkoituksena on varmistaa ja ohjata mm. tuotannon etene-

mistä, laatutasoa, kustannusten kehittymistä, sekä varmistaa erinäköisiin 

ongelmiin puuttuminen sekä helpottaa ja varmistaa päätösten teko projek-

tiin liittyvissä asioissa. 

4.5.2 Työmaakokous 

Työmaakokouksen tarkoituksena on rakennuttajan, pääurakoitsijan sekä 

ali-, ja sivu-urakoitsijoiden sopimus ja koordinointivelvoitteisiin liittyvistä 

asioista päättäminen. Yleensä työmaakokoukseen osallistuu rakennutta-

ja, urakoitsijat ja suunnittelijat sekä toisinaan esim. alihankkijoita ja muita 

tarvittavia henkilöitä. 
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Käsiteltävinä asioina ovat mm. yleisaikataulun ja työsuoritusten hyväksy-

minen, puutteellisista suunnitelmista ja työsuoritusten viiveistä aiheutuvat 

toimenpiteet, maksuerien laskutuskelpoisuus, lisä- ja muutostyöt, suunni-

telma- ja aikataulumuutokset sekä katselmusten ja tarkastusten ajankoh-

dat. 

Työmaakokous järjestetään aina tarvittaessa, mutta tavallisesti 2-4 viikon 

välein. 

4.5.3 Urakoitsijakokous 

Urakoitsijakokouksen tarkoituksena on suunnitella ja sopia eri urakoitsi-

joiden suoritusten yhteensovittamisesta. Tavallisesti urakoitsijakokouksiin 

osallistuu urakoitsijoiden edustajat (ja valvoja). 

Kokouksissa käsiteltäviä asioita ovat mm. aikataulutilanne ja seuraavan 

jakson tavoitteet, suunnitelmatarve, eri urakoitsijoiden töiden väliset riip-

puvuudet ja tarvittava yhteistyö sekä suoritettavat katselmukset ja tarkas-

tukset. 

Ajankohta on yleensä 2-3 viikon välein, pienissä hankkeissa se voidaan 

pitää viikkopalaverin yhteydessä. Urakoitsijakokous järjestetään viikoit-

tain, mikäli hanke on pahasti myöhässä tai sille on muuta tarvetta. 

4.5.4 Viikkopalaveri 

Viikkopalaverin tarkoitus on sopia seuraavan 1-2 viikon työjärjestelyjak-

son tavoitteista. Palaveriin osallistuu vastaava mestari, työmaainsinööri ja 

työnjohtajat. 

Käsiteltävät asiat ovat edellisen viikkosuunnitelman toteutuminen, päätty-

vät ja alkavat työt, työvoima- ja materiaalitilanne sekä lukuisat muut toteu-

tukseen liittyvät yksityiskohdat. Viikkopalaverit järjestetään yhden kerran 

viikossa, yleensä viikon loppupuolella. 
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4.5.5 Rakentamisvaihepalaveri 

Rakentamisvaihepalaverin tarkoituksena on sopia alkavan työvaiheen ai-

ka- ja kustannustavoitteet, työnjohtajien vastuualueet sekä varmistaa 

suunnitelmien tilanne. Tilaisuuteen osallistuu työpäällikkö, vastaava mes-

tari, työmaainsinööri, työnjohtajat, tilaajan edustaja sekä suunnittelijoita, 

Käsiteltävinä asioina ovat aluesuunnitelma, yleis-, hankinta-, ja piirustus-

aikataulu, kone- ja kalustosuunnitelma, rakentamisvaiheaikataulu, työn-

johtajien vastuualueet ja tavoitteet, suunnitelmien tarve ja valvonta.  

Rakentamisvaihepalaveri järjestetään yleensä ennen rakentamisvaiheen 

alkamista. Hankintaprosessi ja toimitusajat huomioon ottaen on tarvitta-

essa varattava aikaa myös muutossuunnitteluille. Tarpeen vaatiessa ra-

kentamisvaihepalaveri pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin ja palavereja 

järjestetään useampi. [3 s.78.] 

5 Työmaan kaluston suunnittelu 

5.1 Kalustosuunnitelma tarjousvaiheessa 

Tarjousvaiheessa tehdyn kalustosuunnittelun yhteydessä tehdään päälin-

jaukset tuotantotapaa, hallitsevia työmenetelmiä ja kaluston valintaa kos-

kien. Tuotantotapana voi ääritapauksessa olla, joko paikalla rakentamista 

tai pitkälle kehitettyjen valmisosien asentamista aliurakoitsijoiden työnä ja 

heidän kalustollaan. Hallitsevien työmenetelmien vaihtoehtoja voivat olla 

esimerkiksi paikalla tehtävä muotti / muottikalusto, raudoitus käsityönä / 

tehdasraudoitteiden käyttö, betonointi kärräten / nostoastialla / pumpaten. 

Kalustosuunnitelman tekemiseen on olemassa valmiita pohjia, jotka löy-

tyvät usein yrityksen tietojärjestelmästä. Kyseisiin pohjiin merkitään tarvit-

tavat kalustot, vuokra-ajat ja määrät. Yrityksen kalustosuunnitelmapohjis-

ta löytyvät kausisopimushinnat, jotka päivitetään sinne määräajoin. [1 

s.104.] 
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5.2 Kalustokustannusten hinnoittelu  

Kalustokustannuksiksi käsitellään kaikki koneiden ja laitteiden käytöstä 

aiheutuvat kustannukset. Kalustoa voidaan hankkia työmaan omaksi tai 

se voidaan vuokrata yrityksen omasta kalustokeskuksesta tai yrityksen 

ulkopuolelta. Koneen kuljettaja käsitellään yleensä kalustopanoksena. 

Kalustokustannuksen menekkiosa perustuu saatavissa olevaan hintatie-

toon (esim. €/pv, jolloin menekkiosan yksikkö on pv). 

Yrityksen omasta vuokrattavasta kalustosta laaditaan hinnasto esim. ka-

lenterivuosittain. Hinnastoa käytetään hankkeen kustannuslaskennassa 

kalustopanoksen hintatason määrittämisessä. Hinnoitteluperiaatteiden 

mukaan hinnoittelussa käytetään arvonlisäverottomia hintoja. Yrityksen 

kalustosuunnitelmapohjista löytyvät valmiiksi kausi- / vuosisopimushinnat. 

Yrityksen ulkopuolelta ostettavan tai vuokrattavan kaluston hintaosa pe-

rustuu toimittajien hinnastoihin tai tarjouksiin. [1 s.71.] 

6 Esimerkkikohteen kustannushallinta, tuotannonsuunnittelu ja -

ohjaus sekä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

6.1 Yleistä 

Rakennusliikkeet käyttävät projektien tarjouksen laadinnassa, kustannus-

hallinnassa, tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa luvuissa 2, 3, 4 ja 5 

esitettyjä menetelmiä. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten arviot teh-

dään usein niillä laskentatiedoilla, mitä projektin siinä vaiheessa on ollut 

tiedossa. Yleensä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset arvioidaan alus-

tavan yleisaikataulun, alustavien piirustusten sekä määrälaskentatietojen 

perusteella, mutta joskus ne saattavat perustua pelkästään viitekohteista 

saatuihin tietoihin. Tässä luvussa käydään läpi, miten esimerkkikohteessa 

on hoidettu edellä mainitut asiat 
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6.2 Perustiedot esimerkkikohteesta 

6.2.1 Yleistä 

Esimerkkikohde on Helsingin kaupungin tilaama pienpuutaloalue Helsin-

gin Myllypurossa. Kohde on jaettu kahteen eri yhtiöön, josta toinen on 

HASO eli asumisoikeusyhtiö ja toinen KOY eli kiinteistöosakeyhtiö. Alue 

koostuu yhteensä 33:sta pien-, pari- ja pienkerrostaloista eli ns. luhtita-

loista. Asumisoikeus taloja on yhteensä 15:sta ja niissä asuntoja 34. Kiin-

teistöyhtiö koostuu 18 talosta, joissa on asuntoja yhteensä 52. Pääura-

koitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy ja rakennuttajana Helsingin 

Asuntotuotanto Oy. Kohde luovutetaan kahdessa osassa, joista ensim-

mäinen eli HASO luovutetaan loppukesästä 2012 ja toinen osa KOY lop-

putalvesta 2013. Seuraavassa kuvassa on esitetty, miten rakennukset 

ovat sijoittuneet tontille. Rakennukset, joihin liittyy betonielementtiasen-

nusta, on merkitty värillä. 

 

Kuva 2. Rakennusten sijaintipiirustus. 

Rakennukset ovat perustettu maanvaraisille anturoille. Sokkelit ovat osit-

tain paikallaan valettuja ja osittain betonielementeistä tehtyjä. Rakennus-

ten varsinaiset kantavat rungot on tehty betoni- ja puuelementeistä. Kan-

tavat välipohjat ovat pääosin puuelementeistä, mutta osittain myös beto-

nisista ontelolaatoista tehtyjä. Vesikatot ovat harjakattoja, jotka tehdään 

työmaalla valmiista kattoristikoista ja päällystetään rivipeltikatteella.  
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6.2.2 Tuotannon perusratkaisut 

Esimerkkikohteessa paikallaan valetuissa anturoissa ja sokkeleissa käy-

tetään betonipumppuja sekä betonipumppuautoja ns. bumeja. Betonit kul-

jetetaan työmaalle betoninkuljetusautoilla eli betonirekoilla. 

Betoniset sokkeli- ja seinäelementit sekä ontelolaatat toimitetaan työ-

maalle elementtirekoilla. Elementit asennetaan työmaalla autonosturilla 

tai nivelpuominostimella, joka tilataan työmaalle aina erikseen, silloin kuin 

on nostotarvetta. 

Puuelementtien valmistus, toimitus ja asennus olivat alun perin sisällytet-

tyinä puuelementtialiurakkaan, mutta kaupan peruunnuttua asennustyö 

päätettiin teettää omana työnnä. Kaikki HASO-puolen puuelementit toimi-

tetaan työmaalle ja asennetaan lava-autolla, jossa on nivelpuominostin. 

KOY:n puolella puuelementit toimitetaan työmaalle elementtirekoilla ja 

asennetaan lava-auton nivelpuominostimella tai ajoneuvonosturilla. Ikku-

nat ovat valmiiksi kiinnitettyinä puuelementeissä. 

Kattorakenteet olivat myös alun perin sisällettyinä puuelementtialiurak-

kaan. Kaupan peruunnuttua päätettiin, että katot rakennetaan omana 

työnnä. Rakennusten kattoristikot toimitetaan työmaalle rekoilla ja niistä 

rakennetaan työmaalla katon runko. Katot nostetaan autonostimella ko-

konaisina asennettujen rakennusten päälle.  

Kerroksiin tulevat ovet, kipsilevy-, teräsranka- ja harvalaudoitusniput nos-

tetaan, joko autonostimella, nivelpuominostimella tai kurottajalla. Talojen 

katoille tulevat peltikateniput ja kattovarusteet nostetaan autonostimella 

tai nivelpuominostimella. 

6.2.3 Kaluston suunnittelu kohteessa 

Perusratkaisut koskien tuotantotapaa, hallitsevia työmenetelmiä ja kalus-

toa on tehty tarjouslaskentavaiheessa. Vastaava mestari on työmaan 

käyttö- ja yhteiskustannuksien arvioinnin yhteydessä tehnyt päälinjaukset. 

Työmaan kalustokustannuksien laskemisessa ei käytetty yrityksen tieto-

järjestelmästä löytyvää kalustosuunnitelmaa, vaan ne on laskettu ns. 

vanhalla tyylillä, muistioon merkaten ja sittemmin lisättynä suoraan kus-



22 

 

tannusarvioon. Käytännössä se on kuitenkin tehty samalla periaatteella, 

eli arvioimalla kalustotarpeiden kestot, määrät, hinnat ja saamalla niistä 

kustannukset. 

Kustannusarvion laadintavaiheessa oli nosturikustannukset arvioitu ele-

menttien määrien ja elementtien keskimääräisen painon perusteella. 

Asennusvauhdiksi oli arvioitu 15 elementtiä per työvuoro, joka on noin 3-

10 elementtiä vähemmän, kuin keskiverto betonielementtikerrostalokoh-

teessa.  

Betonipumpun käytöt oli arvioitu tiedossa olleiden antura-, sokkeli- ja 

maanvaraisten laattojen ja materiaalimäärien perusteella. Pumppausker-

rat oli määritelty siten, että aina yhdellä pumppauskerralla valetaan esi-

merkiksi kaksi anturaa tai kaksi sokkelia. Yhden pumppauskerran kestok-

si oli arvioitu neljä tuntia. 

Siirtokaluston käyttö- ja työmaakuljetusten määrät oli arvioitu karkeasti ai-

kaisempien kokemusten ja oletettujen käyttötarpeiden perusteella.  

Tuotantovaiheessa kaluston käyttöä suunnitellaan ja ohjataan viikko- ja 

tehtäväsuunnitelmien avulla. 

6.3 Kustannushallinta 

Rakennusliikkeen kustannushallinta koostuu aiemmin esitetyistä osista 

(kohta 2.2). Se koostuu kilpailu-urakoissa karkeasti jaoteltuna tarjouslas-

kennasta, tuotannon tavoite- ja tarkkailulaskennasta sekä jälkilaskennas-

ta. Rakennusliikkeen kustannushallintaan käytetään yrityksen tietojärjes-

telmästä löytyvää AINO-ohjelmaa. Ohjelma pitää sisällään projektin kus-

tannushallinnan lisäksi myös mm. dokumenttien hallinnan. 

Kohdetyömaalla vastaava työnjohtaja hoitaa pääosin kustannushallinnan. 

Hän päivittää työmaan kustannukset AINO-ohjelmaan, mistä kaikki muut 

työnjohtajat voivat seurata tilannetta. Kohdetyömaalla työnjohtajat eivät 

päivitä ohjelmaan syntyneitä kustannuksia eivätkä ennusta tulevia. Tällä 

päätöksellä pyritään välttämään epäselvyydet kustannusten päivityksessä 

ja ennustamisessa. Työnjohtajat tekevät itsenäisesti kustannusseurantaa 

sekä -ennustusta ja esittävät ne määräajoin vastaavalle mestarille, joka 
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kirjaa ne AINO-ohjelmaan. Tämä käytäntö on käytössä esimerkkikoh-

teessa, mutta muilla työmailla saattavat työnjohtavat itse päivittävää 

oman vastuualueidensa kustannukset ohjelmaan. Esimerkkikohteessa on 

päätetty, että yksi henkilö hoitaa tämän asian. Seuraavassa kuvassa on 

esitetty, mitä eri vaiheita rakennusprojekti pitää sisällään. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuva 3. Rakennusprojektin kustannushallinta. 

6.4 Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset pitävät sisällään ne työmaan to-

teutusta palvelevat toiminnot ja kustannuserät, joita ei voida kohdistaa 

millekään yksittäiselle rakennusosalle. Ne pitävät sisällään muun muassa 

työnjohdon, työmaarakennukset, työmaan tilapäisrakenteiden ja kaluston 

kustannukset. 

Vastaava mestari on kustannusarviovaiheessa määritellyt pääpiirteittäin 

käytettävät toteutusratkaisut ja käytettävät kalustot. Töiden kalustotarpeet 

on arvioitu karkeasti määrälaskentatietojen, alustavan yleisaikataulun ja 

silloin olemassa olleiden piirustusten perusteella. 
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Tavoitearvioon tulevat muutokset ovat lähinnä mahdollisia tarkennuksia 

koskien määriä, kestoja tai kustannuksia. Pääpiirteittäin se pysyy kuiten-

kin ennallaan. 

Tuotantovaiheessa on tarkkailulaskelmien avulla pyritty arvioimaan ja en-

nustamaan tulevia kustannuksia. 

Ongelma työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksien määrittämisessä kus-

tannusarviovaiheessa on se, että tulevasta projektista on saatavissa ylei-

sesti ottaen vain määrälaskentatietoja, alustava yleisaikataulu ja vähän 

piirustuksia. Näiden tietojen perusteella voi olla hyvin hankala määritellä 

kaikkien rakennusosien työllistävyyttä ja kestoja. Esimerkiksi nosturitarve 

ja betonin pumppaukset arvioidaan karkeasti määrien avulla tai käyttäen 

viitekohdetietoja. Tämä ei välttämättä kuitenkaan anna todenmukaista 

kuvaa.  

Esimerkkikohteessa huomattiin toteutusvaiheessa, että betonielementti-

työhön liittyi paljon sellaista työtä, mitä ei kustannusarviovaiheessa tiedet-

ty tai niitä ei ollut osattu arvioida niin työllistäviksi. Tämä puolestaan aihe-

utti sen, että työtä ei pystytty tekemään oletetulla nopeudella. 

6.5 Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus 

Tuotannonsuunniteluun löytyy rakennusliikkeen tietojärjestelmästä erilai-

sia työkaluja. Tarjousvaiheessa tuotannonsuunnittelu tehdään pääpiirteit-

täin vastaavan työnjohtajan ja mahdollisesti työmaainsinöörin toimesta. 

Vastaava työnjohtaja on hankkeen alkuvaiheessa (tarjouslaskentavai-

heessa) määritellyt pääpiirteittäin hankkeen tuotantovaiheen resurssit, ka-

lustot, yleisaikataulun sekä kohteen eri rakennusosien valmistusjärjestyk-

sen. Tuotannonsuunniteluun liittyen on määrälaskentatietojen perusteella 

laskettu tuotanto- ja asennusnopeuksia.  

Tuotantovaiheessa tehdään tehtäväkohtainen tuotannonsuunnittelu vas-

tuu-alueittain työnjohtajien toimesta. Tehtävän suunnittelussa käytetään 

ns. TESU-pohjaa. Käyttämällä valmista pohjaa varmistetaan, että työnjoh-

tajat käyvät läpi kaikki kyseisen tehtävän tarpeelliset osa-alueet. Lisäksi 

kaikista töistä tehdään TTS eli työnturvallisuussuunnitelma, jossa käy-
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dään läpi työhön liittyvät turvallisuusriskit ja niiden torjumiskeinot. Työn-

turvallisuussuunnitelmat käydään läpi työntekijöiden kanssa. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty, miten tuotannonsuunnittelu etenee 

projektin edetessä. 

 

 

 

Kuvio 1. Tuotannonsuunnittelun eri vaiheet. 

Työnohjausta hoidetaan viikkotasolla mestaripalavereissa ja päivätasolla 

työnjohtajien toimesta. Kalustonkäyttöä suunnitellaan TESU:a ja viikko-

suunnitelmien avulla. Työnjohtajat tekevät TESU:n ja viikkosuunnittelun 

itsenäisesti. Tämä aiheuttaa sen, että työnjohtajat eivät välttämättä tie-

dosta muiden työnjohtajien kalustotarpeita. Tämän seurauksena työmaal-

le saatetaan tilata samanaikaisesti saamaa kalustoa, vaikka tämä ei olisi 

tarpeen. 

6.6 Betonielementtiasennus 

6.6.1 Yleistä 

Esimerkkikohteessa betonielementtejä on yhteensä 441 kappaletta. Be-

tonielementit asennettiin pääosin kesäolosuhteissa ja nostokalustona 

käytettiin ajoneuvonosturia. Elementtien keskimääräiseksi asennusvauh-

diksi oli arvioitu kustannusarviovaiheessa 15 elementtiä per työvuoro. Be-

tonielementtiasennukseen liittyi tahdistavia työvaiheita ja asennusta oli 

rakennuskohtaisesti suhteellisen vähän. Betonielementtiasennukseen liit-

tyvät muut työt aiheuttivat asennustyöhön keskeytyksiä, eikä asennus ol-

lut yhtäjaksoista.  

Asennustyön keskeytykset aiheuttivat sen, että nosturin käyttö ei ollut niin 

tehokasta kuin se oli kustannus- ja tavoitearviovaiheessa ennustettu ja 

arvioitu. Nosturia jouduttiin siirtelemään työmaalla asennuskohteiden vä-

TARJOUSVAIHE TUOTANTOVAIHE 

Alustavat suunnitelmat TESU Viikkosuunnittelu Päivittäinen työnsuunnittelu ja -ohjaus. 

Vastaava työnjohtaja Vastaava työnjohtaja, työnjohtajat, työmaa insinööri, työntekijät 
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lillä, koska elementtejä oli rakennuskohtaisesti vähän ja asennus jakaan-

tui laajalle alueelle. Lisäksi töiden putkitus oli hankalaa, eikä asennusta 

voitu tehdä nosturilla juuri kahta päivää pidemmissä jaksoissa, Ajoneu-

vonosturin tilaaminen työmaalle puolestaan aiheutti siirtokustannuksia. 

Esimerkkikohteessa nosturin tilaaminen työmaalle aiheuttaa aina yhden 

tunnin siirtomaksun per suunta. Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteel-

la voidaan todeta että, suunnittelemalla elementtiasennus siten, että sitä 

tehdään vähintään kaksi päivää yhtäjaksoisesti, voidaan tämän kaltaises-

sa kohteessa vaikuttaa siirtokustannuksiin ratkaisevasti. Seuraavassa 

taulukossa on esitetty betonielementtiasennukseen liittyviä työvaiheita.  

Taulukko 3. Betonielementtiasennukseen liittyviä töitä 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2 Yhteenveto 

Vastaavanlaisten kohteiden toteutusta suunnitellessa tulee huomioita se, 

että betonielementtiasennusta ei voida välttämättä toteuttaa kovinkaan 

yhtäjaksoisesti. Siihen saattaa liittyä paljon muita töitä, jotka hidastavat 

asennusnopeutta. Betonielementtiasennus- ja nosturikustannuksia arvioi-

dessa tulisi elementtimäärien lisäksi tarkastella, minkälaisia kokonaisuuk-

sia voidaan kerralla toteuttaa. 

Autokatosten seinä elementit (+ pystysaumavalut ja raudoitus) 

Sokkelielementit (+ sokkeleiden juuri- ja saumavalut sekä raudoitus) 

Ontelolaatat (+ saumavalut ja raudoitus) 

eräspilari-asennus (+hitsauksineen ja valuineen)

Delta-palkkiasennus (+hitsaustöineen) 

POK-palkkiasennus (+hitsaustöineen) 

Parvekelaatta-asennus (+hitsaustöineen ja raudoituksineen) 

Sisäkuori-asennus (+lämmön- ja vedeneristys) 

Ulkokuori-asennus (+kiinnitys hitsaukset) 

Eristys ja pintabetonointi luhtikäytävässä.  

Kellareiden maan täytöt (muutamiin rakennuksiin tuli kellarirakenteita).

Luhtikäytävien veden- ja lämmöneristykset. 
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6.7 Yhteenveto 

Kustannushallintaan on olemassa rakennusliikkeen tietojärjestelmässä 

AINO-ohjelma. Kustannushallintaa hoidetaan kohdetyömaalla vastaavan 

työnjohtajan toimesta. Työnjohtajat tekevät omista vastuualueistaan tar-

kastelulaskelmia ja esittävät ne määräajoin vastaavalle mestarille. Tä-

mänkaltainen toimintamalli on havaittu toimivaksi kyseisellä työmaalla. 

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset on määritelty tarjouslaskentavai-

heessa, silloin olemassa olleiden määrälaskentatietojen, alustavan yleis-

aikataulun ja piirustusten perusteella. Näiden tietojen perusteella on kui-

tenkin ollut hankala arvioida tarkasti kaikkia kustannuksia. Kalustokustan-

nuksia määritellessä tulisi pyrkiä havaitsemaan normaalista poikkeavat 

rakenteet ja arvioida niiden vaikutukset kustannuksiin.  

Tuotannonsuunnittelu alkaa jo tarjousvaiheessa. Suunnitelmat tarkentu-

vat projektin edetessä. Työnsuunnittelussa on mukana vastaava työnjoh-

taja, työnjohtaja sekä monesti myös työntekijöitä. Tuotannon suunnitte-

luun on olemassa työkaluja, kuten TESU- ja TTS-pohjat. Viikoittain järjes-

tettävissä mestaripalavereissa suunnitellaan seuraavan viikon resurssien 

käyttö ja määritellään viikon päätavoitteet. Aliurakoitsijoille järjestetään 

oma palaveri noin kahden viikoin välein. 

Kalustosuunnitelma tehdään tarjouslaskentavaiheessa vastaavan työn-

johtajan toimesta. Tehtävä- ja viikkotasolla kaluston käyttöä suunnitellaan 

vastuualueittain työnjohtajien toimesta. Kohdetyömaalla tehtyjen havain-

tojen perusteella voidaan todeta, että kalustotarpeet tulisi käydä läpi yh-

teisesti työnjohtajien kesken viikoittain. 

Betonielementtiasennusta suunnitellessa tulee huomioita se, että asen-

nusta ei voida välttämättä toteuttaa kovinkaan yhtäjaksoisesti. Siihen 

saattaa liittyä paljon muita töitä, jotka hidastavat asennusnopeutta. Beto-

nielementtiasennus- ja nosturikustannuksia arvioidessa tulisi elementti-

määrien lisäksi tarkastella, minkälaisia kokonaisuuksia voidaan kerralla 

toteuttaa. 
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7 Laskelmat 

7.1 Yleistä 

Vaihtoehtolaskelmissa tarkastellaan pääosin nostokaluston käyttöä, teh-

dään työjärjestys- ja aikatauluvertailua sekä tutkitaan kaluston käytön 

suunnittelua. Lisäksi laskelmissa tarkastellaan valmistuneiden kohteiden 

toteutuneita työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia.  

Esimerkkikohteen nostokaluston käytön vaihtoehtolaskelmissa tutkitaan 

betonielementtien asennusnopeuden ja siirtomäärien vaikutusta nosturi-

kustannuksiin. Työjärjestys- ja aikatauluvertailulla pyritään kartoittamaan, 

mitä eri kalustotarpeita näihin työvaiheisiin liittyy ja häiritseekö jokin työ-

vaihe muiden töiden etenemistä. Lisäksi arvioidaan olisiko, rakennuksia 

kannattanut asentaa eri järjestyksessä ja kuinka montaa rakennusta on 

järkevä kussakin työvaiheessa rakentaa samanaikaisesti. Kaluston käyt-

töön liittyen tutkitaan, miten kaluston käyttö suunnitellaan työmaalla. Li-

säksi tarkastellaan, olisiko esimerkkikohteessa kaluston käyttöä voitu te-

hostaa. Tarkastelulaskelmissa tutkitaan kymmenen aikaisemmin valmis-

tuneen kohteen työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia. Niistä vertaillaan, 

miten hyvin kustannusten arvioinnissa on onnistuttu. Tavoitearvion kus-

tannuksia verrataan toteutuneisiin kustannuksiin. 

Esimerkkikohteen betonielementtimäärien avulla tehdään vaihtoehtoisia 

asennusnopeuslaskelmia, joista saadaan tietoa asennusnopeuden ja siir-

tojen vaikutuksesta nosturikustannuksiin. Työjärjestys- ja aikatauluvertai-

lussa työvaihekohtaisia kalustotarpeita ja tahdistuksia tutkitaan yleisaika-

taulun ja työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella. Yleisaikataulun ja 

havaintojen perusteella analysoidaan rakennusten tuotantojärjestyksiä. 

Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella muodostetaan järkeviä toteu-

tuskokonaisuuksia. Toteutuskokonaisuuksia tutkitaan perustusten, maan-

varaisten betonilaattojen, betonielementti- ja puuelementtiasennuksen 

osalta. Kaluston käytön suunnitteluun liittyen tutkitaan yrityksen valmiita 

TESU-, viikkosuunnitelma- sekä viikkopalaveripohjia. Lisäksi kartoitetaan 

esimerkkikohteen yleisaikataulun ja saatujen kokemusten perusteella työ-

vaiheita, joihin liittyy samanaikaisesti samat kalustotarpeet. Kalustotarpei-

ta tutkitaan lähinnä nosturien ja betonipumppujen osalta. Näiden tietojen 
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pohjalta tehdään ideointia kehitysmahdollisuuksista. Tiedot tarkastelulas-

kelmiin saatiin jälkilaskentaraporteista. Keräämällä kymmenen eri koh-

teen tiedot yhteen saatiin hieman laajempi tarkasteluala. Tarkasteltaviksi 

kohteiksi valittiin sellaiset, jotka olivat samantyylisiä kuin esimerkkikohde, 

eli pientalotyömaita. 

7.2 Nostokaluston käytön vaihtoehtolaskelmat esimerkkikohteessa 

Vaihtoehtolaskennassa tutkitaan vain nostokaluston käyttöä. Ajoneu-

vonosturin käyttö on arvioitu määrätietojen perusteella kustannusarvioon. 

Arvio on tehty silloin käytettävissä olevien tietojen perusteella. Kustan-

nusarviota tehtäessä on yleensä tiedossa: yleisaikataulu, resurssisuunni-

telma ja määrätiedot. Kustannusarvion laadintavaiheessa puuelement-

tiasennukseen liittyvät nostot olivat sisältyneet puuelementti-urakkaan. 

Tämän takia niitä ei tarkastella nostokaluston vaihtoehtolaskelmissa. 

Nostokaluston käytön vaihtoehtolaskelmissa tutkitaan betonielementtien 

asennusnopeuden ja siirtomäärien vaikutusta nosturikustannuksiin. 

Esimerkkikohteen betonielementti määrien avulla tehdään vaihtoehtoisia 

asennusnopeuslaskelmia, joista saadaan tietoa asennusnopeuden ja siir-

tojen vaikutuksesta nosturikustannuksiin. 

Tavoitearviossa nosturikustannuksiin oli varattu noin 32 000 euroa, mutta 

toteutuneet kustannukset olivat noin 39 000 euroa. Kustannusarviovai-

heessa nosturin käyttötunnit olivat arvioitu tiedossa olevien betoniele-

menttien määrien perusteella. Asennusnopeudeksi on arvioitu 15 ele-

menttiä päivässä. Elementtien maksimi paino oli sovittu elementtisuunnit-

telijan kanssa. Nosturin koko arvioitiin keskimääräisen elementtien painon 

ja asennussäteen perusteella. Autonosturin hinta perustuu ennakko-

tiedusteluihin sekä kausisopimushintoihin.[3.] 

Seuraavassa taulukossa on esitetty, miten asennusnopeus ja siirrot vai-

kuttavat nosturikustannuksiin. 
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Taulukko 4. Asennusnopeuden vaikutus nosturikustannuksiin. 

Laskelmien perusteella voidaan todeta, että asennusnopeus vaikuttaa 

ratkaisevasti nosturikustannuksiin. Lisäksi on havaittavissa, että työn yh-

täjaksoistammisella voidaan vähentää siirtojen määriä, jotka vaikuttavat 

myös kustannuksiin. Kohteessa toteutunut betonielementtien asennusno-

peus oli noin 12 elementtiä per työvuoro. Työmaalla tehtyjen havaintojen 

perusteella voidaan todeta, että betonielementtiasennukseen liittyi useita 

työvaiheita, jotka vaikuttivat asennusnopeuteen. Lisäksi rakennuskohtai-

set elementtimäärät olivat vähäisiä, joten asennusta oli suhteellisen vä-

hän per rakennus. Kohdetyömaalla kahden päivän työn yhtäjaksoistam-

misella nosturin käyttö oli kaikkein tehokkainta. 

7.2.1 Yhteenveto 

Betonielementtien asennusnopeus vaikuttaa ratkaisevasti asennuksesta 

syntyviin nosturikustannuksiin. Lisäksi asennustyön yhtäjaksoistammisel-

la pystytään vähentämään siirtokustannuksia. 

Määrä Yks. Elem. TV Tunteja 

As.pv ker-

ralla 

Siirrot 

(h) 

Kust. 

(€/h) Yhteensä 

18 elem./tv 441 25 196 1 50 115 28 290 

18 elem./tv 441 25 196 2 26 115 25 530 

18 elem./tv 441 25 196 3 18 115 24 610 

15 elem./tv 441 29 235 1 58 115 33 718 

15 elem./tv 441 29 235 2 30 115 30 498 

15 elem./tv 441 29 235 3 20 115 29 348 

12 elem./tv 441 37 294 1 74 115 42 320 

12 elem./tv 441 37 294 2 38 115 38 180 

12 elem./tv 441 37 294 3 26 115 36 800 
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7.3 Työjärjestys- ja aikatauluvertailu esimerkkikohteessa 

7.3.1  Yleistä 

Rakennusten valmistusjärjestys oli päätetty alustavan yleisaikataulun 

suunnittelun yhteydessä. Työjärjestykset ja tarkemmat työaikataulut 

suunniteltiin yleisaikataulun pohjalta. Työjärjestys- ja aikatauluvertailuissa 

tutkitaan pääasiassa kaluston käyttöön merkittävästi vaikuttavia työvaihei-

ta. Projektin toteutusjärjestyksen kannalta merkittäviä työvaiheita ovat: 

maanrakennus, perustustyöt, betonielementtiasennus, maanvaraiset laa-

tat sekä puuelementtiasennus. 

Työjärjestys- ja aikatauluvertailulla pyritään kartoittamaan, mitä eri kalus-

totarpeita näihin työvaiheisiin liittyy ja häiritseekö jokin työvaihe muiden 

töiden etenemistä. Tämän pohjalta arvioidaan, olisiko rakennuksia kan-

nattanut asentaa eri järjestyksessä ja kuinka montaa rakennusta on jär-

kevä kussakin työvaiheessa rakentaa samanaikaisesti. 

Työvaihekohtaiset kalustotarpeita ja tahdistuksia tutkitaan yleisaikataulun 

ja työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella. Yleisaikataulun ja havainto-

jen perusteella analysoidaan rakennusten tuotantojärjestyksiä. Työmaalla 

tehtyjen havaintojen perusteella muodostetaan järkeviä toteutuskokonai-

suuksia. Toteutuskokonaisuuksia tutkitaan perustusten, maanvaraisten 

betonilaattojen, betonielementti- ja puuelementtiasennuksen osalta. Puu-

elementtien asennusta tutkittiin haastattelemalla esimerkkikohdetyömaal-

la puuelementtiasennuksesta vastuussa olevaa työnjohtajaa.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty projektin toteutuksen kannalta merkit-

täviä rakennusosakokonaisuuksia. 
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Taulukko 5. Merkittäviä työvaiheita projektin etenemiseen liittyen.  

Maanrakennus Perustustyöt Bet.elem.as. MV-bet.laatat Puuelem.as. 

Raivaus 

Louhintatyöt 

Viemärit, kanaa-

lit 

Pohjien täytöt 

          

Anturat 

Sokkelit (vale-

tut) 

Sokkelit      

Seinät      

Tukimuurit 

Laatastot 

Pilarit 

Palkit 

LVISA-työt 

Täytöt 

Seinät  

Välipohja 

Katto 

Kattovarusteet 

Kaivinkone 

Kuormaaja 

Rekka 

Betonipumppu Nosturi 

Betonipumppu 

Rekka 

Betonipumppu 

Kaivinkone 

Nosturi     

Nivelpuominostin  

Rekka        

Yleisaikataulun pohjalta tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, 

ettei kyseisten tehtävien välillä ollut päällekkäisyyksiä, vaan ne oli tahdis-

tettu oikein (Liite 1). Myös työmaalla, toteutuksen aikana tehtyjen havain-

tojen perusteella voidaan todeta, ettei edellä mainittujen tehtävien välillä 

tullut merkittäviä päällekkäisyyksiä, vaan työt oli tahdistettu oikein. Työ-

vaiheiden ja töiden satunnaiset keskeytykset ja viivästymiset olivat lähin-

nä materiaalin toimituksesta johtuvia. 

Rakennusten toteutusjärjestykseen liittyen ainoastaan puuelementtiasen-

nuksessa muutettiin alkuperäistä toteutusjärjestystä. KOy:n puolella pää-

tettiin, että viimeinen ns. luhtitalo tehdään suunniteltua aiemmin. Kysei-

seen päätökseen päädyttiin, koska kyseiset luhtitalot olivat työläämpiä 

tehdä kuin yksittäiset paritalot. Rakennusten toteutusjärjestykseen ei ole 

tarpeen tehdä vaihtoehtoista toteutusjärjestysideointia. 

Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että järkevä 

toteutuskokonaisuus perustustöissä oli tehdä 2-3 rakennuksen anturat 

valmiiksi ja valaa ne kerralla. Myös sokkeleiden osalta tämä oli järkevä 

kokonaisuus. Tällöin työ eteni suunnitellulla vauhdilla, betonien pumppa-

us pystyttiin tekemään yhdeltä paikalta ja muottikaluston siirtely sekä säi-

lytys pystyttiin hoitamaan ilman suurempia ongelmia. Seuraavassa ku-

vassa on esitetty, miten betonipumppu voidaan sijoittaa työmaalle. 
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Kuva 4. Betonipumpun asennussäde. 

Betonielementtiasennuksen osalta tultiin työmaalla tehtyjen havaintojen 

perusteella siihen tulokseen, että noin kahden rakennuksen asentaminen 

samanaikaisesti mahdollisti jossain määrin nosturin tehokkaan käytön ja 

asennus pystyttiin yleisesti ottaen tekemään yhdeltä paikalta. Seuraavas-

sa kuvassa on esitetty, miten ajoneuvonosturi voidaan sijoittaa työmaalle 

  

 

Kuva 5. Ajoneuvonosturin asennussäde. 

Maanvaraisten laattojen järkevä toteutuskokonaisuus oli 2-3 pohjaa ker-

ralla. Tällöin ei pumppua tarvittu yleisesti ottaen siirtää ja valettavien poh-

jien pinta-alat ns. neliömäärät olivat sopivia. 

Puuelementtiasennuksen osalta voidaan todeta, että järkevä toteutusko-

konaisuus on yksi rakennus kerrallaan. Puuelementit ovat asennuksen 

aikana alttiita saamaan sään aiheuttamia kosteusvaurioita. Puuelementit 

tulee suojata asennuksen aikana, jos on mahdollisuus, että ne voivat kas-

tua. Tämän takia puuelementtiasennusta ei kannata tehdä useassa ra-

kennuksessa samaan aikaan, vaan tehdä yksi rakennus vesikattoineen 

kerralla valmiiksi. Lisäksi usean katon valmistus samanaikaisesti työmaal-

la oli tilan puitteissa hieman hankalaa. [1.] [2.] 
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7.3.2 Yhteenveto 

Yleisaikataulun laadinnassa oli onnistuttu hyvin. Projektin toteutuksen 

kannalta tärkeimpien työvaiheiden välillä ei ollut päällekkäisyyksiä. Ra-

kennusten suunniteltu toteutusjärjestys oli toimiva, eikä siihen tarvinnut 

tehdä juurikaan muutoksia. 

Toteutuskokonaisuuksia määritellessä tultiin siihen tulokseen, että perus-

töiden, betonielementtiasennuksen ja maanvaraisten laattojen tekeminen 

onnistuu 2-3 rakennuksen osalta kerralla. Ainoastaan puuelementtiasen-

nus kannattaa tehdä rakennus kerrallaan.   

7.4 Kaluston käytön suunnittelu ja tehostaminen esimerkkikohteessa 

7.4.1 Yleistä 

Kaluston käytön päälinjaukset tehdään alustavan tuotannonsuunnittelun 

yhteydessä. Esimerkkikohteessa kaluston suunnitteluun ei käytetty yrityk-

sen järjestelmistä löytyvää kalustosuunnitelmaa, vaan käytettävä kalusto 

mietittiin kustannusarvion laadinnan yhteydessä vastaavan työnjohtajan 

toimesta. Vastaava työnjohtaja arvio: kalustotarpeet kustannuksia määri-

tellessä ja lisäsi ne kustannusarvioon. Arvioinnissa käytettiin määrälas-

kennasta ja suunnittelijoilta saatuja tietoja. Kalustojen käytön tarkempi 

suunnittelu tehdään tuotantovaiheessa tehtäväsuunnitelmien yhteydessä. 

Tehtäväsuunnitelmat tekee työstä vastaava työnjohtaja. Tehtäväsuunni-

telmassa käydään läpi tehtävään liittyvät kalustotarpeet ja arvioidaan nii-

den aiheuttamat kustannukset. Viikkotasolla kaluston käytön suunnittelua 

hoidetaan työnjohtajien toimesta. 

Kaluston käyttöön liittyen tutkitaan, miten kaluston käyttö suunnitellaan 

työmaalla. Lisäksi tarkastellaan, olisiko esimerkkikohteessa kaluston käyt-

töä voitu tehostaa. 

Suunnitteluun liittyen tutkitaan yrityksen valmiita TESU-, viikkosuunnitel-

ma- sekä viikkopalaveripohjia. Lisäksi kartoitetaan esimerkkikohteen 

yleisaikataulun ja saatujen kokemusten perusteella työvaiheita, joihin liit-

tyy samanaikaisesti samat kalustotarpeet. Kalustotarpeita tutkitaan lähin-
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nä nosturien ja betonipumppujen osalta. Näiden tietojen pohjalta tehdään 

ideointia kehitysmahdollisuuksista. 

Tehtävä- ja viikkosuunnittelussa käydään läpi kalustotarpeet ja niiden 

käyttö, mutta niiden yhteensovittamiseen eri työvaiheiden välillä ei ole 

selkeää menetelmää. Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella todet-

tiin, että työnjohtajien välinen kommunikointi kalustojen käyttöön suunnit-

teluun liittyen tulee varmistaa. Yleinen kalustotarpeiden suunnittelu tulee 

tehdä viikkotasolla ja tarkempi suunnittelu päivätasolla. Tutkimuksen pe-

rusteella tultiin siihen tulokseen, että viikkopalaveri on oikea tilaisuus vii-

koittaisten työmaan kalustotarpeiden määritykseen. Työmaalla on käytös-

sä tussitaulu, johon merkitään viikkotasolla tapahtuvia tärkeitä asioita. Ka-

lustotarpeet olisi hyvä merkitä kyseiseen tauluun sen lisäksi, että ne käy-

dään läpi viikkopalavereissa. 

Esimerkkikohteessa nosturien ja betonipumppujen käyttö liittyy samanai-

kaisesti eri työvaiheisiin. Ajoneuvonostureita käytetään samanaikaisesti 

betonielementtien ja kattojen asennuksissa. Betonipumppuja käytetään 

puolestaan muun muassa antura-, sokkeli-, sauma-, juuri- ja maanvarais-

ten laattojen valuissa. Ajoneuvonosturin käyttö tulee aina suunnitella si-

ten, että sen käyttö on tehokasta ja että siirtokustannuksia tulisi mahdolli-

simman vähän. Kuten kohdan 7.2 taulukosta voidaan todeta, käytön te-

hokkuudella ja työn putkituksella on merkittävä vaikutus syntyviin kustan-

nuksiin. Puuelementtiasennuksessa nosturia tarvitaan kattojen nostoissa. 

Työmaalla tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että nostoihin 

menee keskimäärin neljä tuntia per katto. Lisäksi tämä aiheuttaa joka ker-

ta kahden tunnin siirtomaksun. Yhdistämällä kattojen nostot ja betoniele-

menttiasennus siten, että se ne tehdään peräkkäin, voidaan ajoneuvonos-

turin siirtokustannuksissa säästää noin 200–250 euroa per kerta. Betoni-

pumppaukseen liittyen käytön yhteensovittaminen on hieman hankalam-

paa. Rakenteiden betonoinnissa käytetään usein eri betonilaatuja ja be-

tonipumpun siirtelyä työmaalla tulisi välttää. 
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7.4.2 Yhteenveto 

Viikoittaiset kalustotarpeet tulee käydä läpi mestareiden kesken viikkopa-

lavereissa ja kalustotarpeet olisi hyvä merkitä esimerkiksi työmaatoimis-

tossa olevaan tussitauluun, johon tehdään yleistä kuuden viikon ennusta-

vaa suunnittelua. 

Betonielementtiasennukseen liittyen nosturin käyttö tulee suunnitella aina 

siten, että työtä voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti yhtäjaksoi-

sesti. Esimerkkikohteessa muutaman päivän putkituksilla saatiin tehok-

kain asennusvauhti. Betoni- ja puuelementtien asennusaikataulujen yh-

teensovittaminen tehdään siinä määrin missä se on mahdollista. Autonos-

turin käyttöä voidaan lähinnä hyödyntää puuelementtiasennukseen liitty-

vissä rakennusten katon nostoissa. Siitä voi tulla jonkin verran rahallista 

hyötyä. Betonipumppaus tulee suunnitella rakennusosa kerrallaan niin, 

että betonin pumppaus on mahdollisimman yhtäjaksoista. Työmaalle val-

miiksi tilattua betonin pumppukalustoa kannattaa aina hyödyntää, jos se 

ei aiheuta kaluston tarpeetonta siirtelyä. 

7.5 Tarkastelulaskelmat vertailukohteista 

7.5.1 Yleistä 

Tarkastelulaskelmissa käydään läpi kymmenen valmistuneen kohteen 

työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia.  

Niistä vertaillaan, miten hyvin kustannusten arvioinnissa on onnistuttu. 

Tavoitearvion kustannuksia verrataan toteutuneisiin kustannuksiin.  

Tarkastelulaskelmissa kartoitetaan, minkä suuruisia poikkeamia kustan-

nuksissa on ja onko yhtäläisyyksiä havaittavissa. Tarkastelut tehdään 

työmaan jälkilaskentaraporteista. 

7.5.2 Nosturit 8320 

Laskemissa verrataan kymmenen aikaisemman kohteen nostokaluston 

tavoitekustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin. 
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Tiedot tavoite- ja toteutuneista kustannuksista saadaan jälkilaskentara-

porteista. Keräämällä kymmenen eri kohteen tiedot yhteen saadaan hie-

man laajempi tarkasteluala. Tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan sellaiset 

kohteet, jotka ovat samantyylisiä kuin esimerkkikohde, eli pientalotyömai-

ta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty nosturikustannukset per huoneisto-

ala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet vertailu-

kelpoisiksi keskenään. 

Taulukko 6. Nosturi kustannukset €/htm2. 
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Ajoneuvonosturien (littera 8320) osalta voidaan todeta, että tavoitearvion 

kustannukset oli ennustettu pääosin hyvin. Ainoastaan muutamassa koh-

teessa kustannukset olivat ylittyneet. Suurin ylitys nosturi 8320 litteralla oli 

noin 16 000 euroa ja suurin alitus noin 18 000 euroa. 

Kohteessa, jossa suurin ylitys sattui, oli tavoitearvioon laskettu noin 

21 000 euron nosturikustannukset. Toteutuneet kustannukset olivat noin 

16 000 euroa enemmän eli kokonaiskustannukset olivat noin 37 000 eu-

roa. 

 

Kuvio 2. Ylittyneet nosturikustannukset. 

Tavoitearvio 

21 000 € 

Toteutuneet kust. 

37 000 € 

Erotus TAV-TOT -

16 000 € 
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Suurin alitus tapahtui kohteessa, jossa tavoitearvioksi oli laskettu noin 

38 500 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat kuitenkin 20 500 euroa, eli 

noin 18 000 euroa vähemmän. 

 

Kuvio 3. Alittuneet nosturikustannukset 

Kohteissa, joissa nosturikustannukset pyörivät 1 000 – 13 000 euron välil-

lä, oli tavoitearvion laadinnassa onnistuttu hyvin. 

Jälkilaskentaraportista ei kuitenkaan suoraan ilmene, onko esimerkiksi 

betonielementtiasennukseen liittyvät nosturikustannukset pistetty Beto-

nielementtien asennus 3051 litteralle vai Ajoneuvonosturi-litteralle 8320, 

johon ne nykyjään yleensä kohdistetaan.  

Voidaan kuitenkin olettaa, että poikkeamat ovat johtuneet joko siitä, että 

tavoitearviovaiheessa ei ole arvioitu työn kestoja oikein tai on myös mah-

dollista, että osa kustannuspoikkeamista johtuu työntoteutuksen muuttu-

misesta. Jokin työvaihe on saatettu tehdä vaihtoehtoisella menetelmällä 

kuin miten se on tavoitearvioon suunniteltu tai se on saattanut sisältyä 

aliurakkaan. 

Voidaan myös todeta, että kohteet, joissa nosturikustannukset ovat olleet 

pienemmät, ovat olleet helpompia ennustaa kuin ne, joissa sitä on ollut 

enemmän.  

Suurimmassa osassa kohteista nosturikustannukset olivat arvioitu 1 000 

– 3 000 euroa korkeammiksi. Se tarkoittaa noin 70 tonnin autonosturilla 

noin 1-3 asennuspäivää. Voidaan todeta, että kyseisten kohteiden osalta 

arvioinnissa oli onnistuttu hyvin. 

7.5.3 Betonipumput 8350  

Betonipumppujen tarkastelulaskelmat tehdään samoille kohteille ja sa-

malla menetelmällä kuin nosturien tarkastelulaskelmat. Laskemissa verra-

taan kymmenen aikaisemman kohteen betoninpumppauksien tavoitekus-

tannuksia, toteutuneisiin kustannuksiin. 

Tavoitearvio 

38 500 € 

Toteutuneet kust. 

20 500 € 

Erotus TAV-TOT 

18 000 € 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty betonipumpun kustannukset per 

huoneistoala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet 

vertailukelpoisiksi keskenään. 

Taulukko 7. Betonipumppukustannukset €/htm2. 
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Betonipumput 8350 litteran osalta voidaan todeta, että tavoitearvion kus-

tannukset olivat puolissa kohteista ylittyneet ja puolissa alittuneet. Suurin 

ylitys oli noin 10 000 euroa ja alitus noin 6 000 euroa. 

Kohteessa, jossa suurin ylitys tapahtui, oli tavoitearvioon arvioitu noin 

15 000 euron kustannukset. Toteutuneet kustannukset olivat kuitenkin 

melkein 10 000 euroa enemmän eli noin 25 000 euroa. 

 

Kuvio 4. Ylittyneet betonipumppukustannukset. 

Suurin alitus tapahtui kohteessa, jossa tavoitearvioon oli kokonaiskustan-

nuksia arvioitu noin 21 000 euroa. Toteutuneet kustannukset olivat kui-

tenkin noin 6000 euroa vähemmän eli noin 15 000 euroa. 

 

Kuvio 5. Alittuneet betonipumppukustannukset. 

Muiden kohteiden osalta voidaan todeta, että kustannuksien arvioinnissa 

oli onnistuttu kohtalaisen hyvin.   

Tavoitearvio 

21 000 € 

Toteutuneet kust. 

15 000 € 

Erotus TAV-TOT 

6 000 € 

Tavoitearvio 

15 000 € 

Toteutuneet kust. 

25 000 € 

Erotus TAV-TOT -

10 000 € 
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Suurimmassa osassa kohteista poikkeamat tavoite- ja toteutuneissa kus-

tannuksissa olivat kokonaisuudessaan kohtalaisen pieniä, noin 1 500 eu-

ron ylityksestä, noin 1 500 euron alitukseen. Kustannuksena ne eivät ole 

kovinkaan merkittäviä projektin kokonaiskustannuksiin verrattuna. 

Poikkeamiin on voinut olla syinä sääolosuhteet, muutokset suunnitelmis-

sa tai muutokset toteutusmenetelmissä, jos niitä verrataan kustannusar-

viovaiheessa mietittyihin ratkaisuihin tai suunnitelmiin.  

Vaikutukset projektin kokonaiskustannuksiin ovat sen verran pienet, ettei 

niitä tarvitse analysoida sen tarkemmin.  

7.5.4 Siirtokalusto 8360 

Siirtokalustojen tarkastelulaskelmat tehdään samoille kohteille ja samalla 

menetelmällä kuin nosturien tarkastelulaskelmat. Laskemissa verrataan 

kymmenen aikaisemman kohteen siirtokaluston tavoitekustannuksia, to-

teutuneisiin kustannuksiin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty siirtokalustokustannukset per huo-

neistoala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet 

vertailukelpoisiksi keskenään. 

Taulukko 8. Siirtokaluston kustannukset €/htm2. 
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Kokonaisuudessaan voidaan todeta että kustannukset olivat suurimmas-

sa osassa kohteita arvioitu tavoitearvioon liian pieniksi. 
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Kohde, jossa oli suurin ylitys siirtokalustokustannuksissa, oli sama kohde, 

missä nosturikustannukset olivat eniten ylittyneet. Tavoitearviossa oli kus-

tannuksiksi arvioitu noin 13 000 euroa, mutta toteutuneet kustannukset 

olivat noin 30 000 euroa. 

 

 

Kuvio 6. Ylittyneet siirtokalustokustannukset. 

Suurin alitus tapahtui kohteessa, jossa tavoitearviossa oli siirtokalusto-

kustannuksiksi arvioitu noin 8 000 euroa, mutta toteutuneet kustannukset 

olivatkin vain noin 3 500 euroa. 

 

Kuvio 7. Alittuneet siirtokalustokustannukset. 

Siirtokaluston kustannuksien poikkeamat saattavat johtua siitä, että työ-

maalla on käytetty vaihtoehtoista menetelmää esimerkiksi materiaalien ja 

tarvikkeiden siirtelyssä. Se on voinut aiheuttaa lisäkustannuksia Siirtoka-

lusto-litteralle 8360, mutta puolestaan vähentää kustannuksia Nosturi-

litteralta 8320. 

Voidaan myös todeta, että suurin ylitys siirtokaluston osalta on tapahtunut 

samassa kohteessa, missä nosturikustannukset olivat menneet eniten 

pitkäksi. Kokonaisylitys litteroiden 8320 ja 8360 osalta on yhteensä noin 

33 000 euroa. Samaisessa kohteessa on kuitenkin betonipumppauksiin 

mennyt vähemmän rahaa kuin tavoitearviossa on ennustettu. Joten on 

mahdollista, että kyseisessä kohteessa on saattanut muuttua paikallaan 

valetut rakenteet betonielementteihin. 

7.5.5 Työmaakuljetukset 8700 

Työmaakuljetusten tarkastelulaskelmat tehdään samoille kohteille ja sa-

malla menetelmällä kuin nosturien tarkastelulaskelmat. Laskemissa verra-

taan kymmenen aikaisemman kohteen työmaakuljetusten tavoitekustan-

nuksia, toteutuneisiin kustannuksiin. 

Tavoitearvio 

13 000 € 

Toteutuneet kust. 

30 000 € 

Erotus TAV-TOT -

17 000 € 

Tavoitearvio 

8 000 € 

Toteutuneet kust.   

 3 500 € 

Erotus TAV-TOT       

4 500 € 
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Laskemissa verrattiin kymmenen aikaisemman kohteen työmaakuljetus-

ten tavoitekustannuksia, toteutuneisiin (ennustettuihin) kustannuksiin. 

Kustannuksia tutkittiin samalla menetelmällä kuin nostokaluston kustan-

nuksia kohta 7.3.2 

Seuraavassa taulukossa on esitetty työmaakuljetusten kustannukset per 

huoneistoala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet 

vertailukelpoisiksi keskenään. 

Taulukko 9. Työmaakuljetusten kustannukset €/htm2. 
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Suurin ylitys on tapahtunut kohteessa, jossa tavoitearviossa oli kustan-

nuksiksi arvioitu noin 2 500 euroa, mutta toteutuneet kustannukset olivat 

noin 5 000 euroa. 

 

 

Kuvio 8. Ylittyneet työmaakuljetuskustannukset. 

Suurin alitus tapahtui kohteessa, jossa tavoitearvioon oli arvioitu noin 

8 000 euroa, mutta kustannuksia oli syntynyt vain noin 2 000 euroa. 

 

Kuvaaja 9. Alittuneet työmaasiirtokustannukset. 

Tavoitearvio 

2 500 € 

Toteutuneet kust. 

5 000 € 

Erotus TAV-TOT -

2 500 € 

Tavoitearvio 

8 000 € 

Toteutuneet kust. 

2 000 € 

Erotus TAV-TOT 

6 000 € 
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Kokonaisuudessa työmaakuljetukset olivat arvioitu hieman toteutuneita 

kustannuksia suuremmiksi. 

Työmaakuljetukset ovat kuitenkin pystytty arvioimaan kohtalaisen hyvin. 

Kyseessä ei kokonaisuuteen verrattuna merkittävä kustannuksen aiheut-

taja, joten syitä poikkeamiin ei ole syytä analysoida sen enempää. 

7.5.6 Työmaan käyttökustannukset 

Työmaan käyttökustannuksien tarkastelulaskelmat tehdään samoille koh-

teille ja samalla menetelmällä kuin nosturien tarkastelulaskelmat. Laske-

missa verrataan kymmenen aikaisemman kohteen työmaan käyttökus-

tannuksien tavoitekustannuksia, toteutuneisiin kustannuksiin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty työmaan käyttökustannukset per 

huoneistoala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet 

vertailukelpoisiksi keskenään. 

Taulukko 10. Työmaan käyttökustannukset €/htm2. 
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Vertailulaskelmista tuli esille, että seitsemän kymmenestä kohteesta oli 

arvioitu liian pieniksi. Suurin ylitys oli noin 54 000 euroa. 

 

Kuvio 10. Ylittyneet työmaan käyttökustannukset. 

Tavoitearvio  

114 000 € 

Toteutuneet kust.  

168 000 € 

Erotus TAV-TOT       

-54 000 € 
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Suurin alitus tapahtui kohteessa, jossa tavoitearviossa oli varattu 97 000 

euroa, mutta toteutuneet kustannukset olivat vain 90 000 euroa. 

 

Kuvio 11. Alittuneet työmaan käyttökustannukset. 

Keskimäärin työmaan käyttökustannukset oli arvioitu liian pieniksi. Kus-

tannusten ylitykset olivat suuruusluokaltaan kymmeniä tuhansia euroja, 

joten ne alkavat olla merkittäviä kokonaisuuden kannalta. Tarkasteluiden 

perusteella voidaan kuitenkin todeta, että ainoastaan yhdessä kohteessa 

kalustokustannusten ylityksellä oli selkeästi osuutta. Kyseisessä kohtees-

sa noin 31 000 euron ylityksestä, noin 26 000 euroa johtui kalustokustan-

nuksista. Keskimäärin nosturikustannuksien osuus on noin 25–30% työ-

maan käyttökustannuksista. 

7.5.7 Työmaan yhteiskustannukset 

Työmaan yhteiskustannuksien tarkastelulaskelmat tehdään samoille koh-

teille ja samalla menetelmällä kuin, nosturien tarkastelulaskelmat. Las-

kemissa verrataan kymmenen aikaisemman kohteen työmaan yhteiskus-

tannuksien tavoitekustannuksia toteutuneisiin kustannuksiin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty työmaan yhteiskustannukset per 

huoneistoala. Vertaamalla kustannuksia huoneistoalaan saadaan kohteet 

vertailukelpoisiksi keskenään. 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitearvio  

97 000 € 

Toteutuneet kust.  

90 000 € 

Erotus TAV-TOT  

7 000 € 
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Taulukko 11. Työmaan yhteiskustannukset €/htm2. 
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Vertailulaskelmien perusteella voidaan todeta, että kaikissa kohteissa 

työmaan yhteiskustannukset oli arvioitu liian pieniksi. Suurin ylitys tapah-

tui kohteessa jossa yhteiskustannuksiksi oli arvioitu noin 425 000 euroa ja 

toteutuneet kustannukset olivat noin 554 000 euroa. 

 

 

Kuvio 12. Ylittyneet työmaan yhteiskustannukset. 

Pienin ylitys tapahtui kohteessa, jossa kustannuksiksi oli arvioitu 88 000 

euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 119 000 euroa 

 

 

Kuvio 13. Alittuneet työmaan yhteiskustannukset. 

Vertailujen perusteella voidaan todeta, että kaikissa kohteissa yhteiskus-

tannukset oli arvioitu liian pieniksi. Kustannuksien ylitykset olivat suuruus-

luokaltaan useita kymmeniä tuhansia euroja. Kalustokustannuksilla ei ole 

osuutta tähän, joten tarkempia syitä ei lähdetä selvittämään. 

Tavoitearvio 

425 000 € 

Toteutuneet kust. 

554 000 € 

Erotus TAV-TOT -

129 000 € 

Tavoitearvio  

88 000 € 

Toteutuneet kust.  

119 000 € 

Erotus TAV-TOT       

-31 000€ 
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7.6 Laskelmien yhteenveto 

7.6.1 Nostokaluston käytön vaihtoehtolaskelmat esimerkkikohteessa 

Nostokaluston käytön vaihtoehtolaskelmissa tutkittiin betonielementtien 

asennusnopeuden ja siirtomäärien vaikutusta nosturikustannuksiin. Esi-

merkkikohteen betonielementti määrien avulla tehtiin vaihtoehtoisia asen-

nusnopeuslaskelmia, joista saatiin tietoa asennusnopeuden ja siirtojen 

vaikutuksesta nosturikustannuksiin.  

Tarkastelujen ja laskelmien perustella tultiin siihen tulokseen, että beto-

nielementtien asennusnopeus vaikuttaa ratkaisevasti asennuksesta syn-

tyviin nosturi kustannuksiin. Lisäksi todettiin, että asennustyön yhtäjak-

soistamisella pystytään vähentämään siirtokustannuksia. 

7.6.2 Työjärjestys ja aikatauluvertailu esimerkkikohteessa 

Työjärjestys- ja aikatauluvertailulla pyrittiin kartoittamaan, mitä eri kalusto-

tarpeita työvaiheisiin liittyy. Lisäksi tutkittiin, häiritseekö jokin työvaihe 

muiden töiden etenemistä. Näiden tietojen pohjalta arvioitiin, olisiko ra-

kennuksia kannattanut asentaa eri järjestyksessä ja kuinka montaa ra-

kennusta on järkevä kussakin työvaiheessa rakentaa samanaikaisesti. 

Työvaihekohtaisia kalustotarpeita ja tahdistuksia tutkittiin yleisaikataulun 

ja työmaalla tehtyjen havaintojen pohjalta. Yleisaikataulun ja havaintojen 

perusteella analysoitiin rakennusten tuotantojärjestyksiä. Työmaalla tehty-

jen havaintojen perusteella muodostettiin järkeviä toteutuskokonaisuuk-

sia.  

Tarkastelujen pohjalta tultiin siihen tulokseen, että yleisaikataulun laadin-

nassa oli onnistuttu hyvin. Projektin toteutuksen kannalta tärkeimpien työ-

vaiheiden välillä ei ollut päällekkäisyyksiä. Rakennusten suunniteltu toteu-

tusjärjestys oli toimiva, eikä siihen tarvinnut tehdä juurikaan muutoksia. 

Toteutuskokonaisuuksia määrittelyssä tultiin siihen tulokseen, että perus-

töiden, betonielementtiasennuksen ja maanvaraisten laattojen tekeminen 

onnistuu 2-3 rakennuksen osalta kerralla. Ainoastaan puuelementtiasen-

nus kannattaa tehdä rakennus kerrallaan.   
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7.6.3 Kaluston suunnittelu ja käytöntehostaminen esimerkkikohteessa 

Kaluston käyttöön liittyen tutkittiin, miten kaluston käyttö suunnitellaan 

työmaalla. Lisäksi tarkasteltiin, olisiko esimerkkikohteessa kaluston käyt-

töä voitu tehostaa. Suunnitteluun liittyen tutkittiin myös yrityksen valmiita 

TESU-, viikkosuunnitelma- sekä viikkopalaveripohjia. Lisäksi kartoitettiin 

esimerkkikohteen yleisaikataulun ja saatujen kokemusten perusteella työ-

vaiheita, joihin liittyy samanaikaisesti samat kalustotarpeet. Kalustotarpei-

ta tutkittiin lähinnä nosturien ja betonipumppujen osalta. Näiden tietojen 

pohjalta tehtiin ideointia kehitysmahdollisuuksista.  

Tarkasteluiden pohjalta todettiin, että viikoittaisten kalustotarpeiden yh-

teen sovittelumenetelmässä oli puutteita. Viikoittainen kalustotarve tulee 

käydä läpi viikkopalaverissa ja kalustotarpeet olisi hyvä merkitä työmaa-

toimistossa olevaan tussitauluun. Lisäksi todettiin, että betonielement-

tiasennukseen liittyen nosturin käyttö tulee suunnitella aina siten, että työ-

tä voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti yhtäjaksoisesti. Esimerkki-

kohteessa muutaman päivän putkituksilla saatiin tehokkain asennusvauh-

ti. Betoni- ja puuelementtien asennusaikataulujen yhteensovittaminen 

tehdään siinä määrin missä se on mahdollista. Autonosturin käyttöä voi-

daan lähinnä hyödyntää puuelementtiasennukseen liittyvissä rakennusten 

katon nostoissa. Betonipumppaus tulee suunnitella rakennusosa kerral-

laan niin, että betonin pumppaus on mahdollisimman yhtäjaksoista. Työ-

maalle valmiiksi tilattua betonin pumppukalustoa kannattaa aina hyödyn-

tää, jos se ei aiheuta kaluston tarpeetonta siirtelyä. 

Lisäksi voidaan myös todeta, että tarjousvaiheessa tehdyt alustavat tuo-

tantosuunnitelmat voivat olla hyvinkin ratkaisevia projektin lopullisen on-

nistumisen kannalta. Alustavat tuotantosuunnitelmat ovat perusta monille 

muille suunnitelmille, joten ne tulee tehdä aina niin tarkasti kuin, se on 

vain mahdollista. 

7.6.4 Tarkastelulaskelmat vertailukohteista 

Tarkastelulaskelmissa käytiin läpi kymmenen valmistuneen kohteen työ-

maan nosturi-, betonipumppu-, siirtokalusto-, työmaan kuljetus-, käyttö- ja 

yhteiskustannuksia. Niistä vertailtiin, miten hyvin kustannusten arvioinnis-
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sa oli onnistuttu. Tavoitearvion kustannuksia verrattiin toteutuneisiin kus-

tannuksiin. Tarkastelulaskelmissa kartoitettiin, minkä suuruisia poik-

keamia kustannuksissa oli ja oliko yhtäläisyyksiä havaittavissa. Tarkaste-

lut tehtiin työmaan jälkilaskentaraporteista. Tiedot tavoite- ja toteutuneista 

kustannuksista saatiin jälkilaskentaraporteista. Keräämällä kymmenen eri 

kohteen tiedot yhteen, saatiin hieman laajempi tarkastelu ala. Tarkastel-

taviksi kohteiksi valittiin sellaiset kohteet, jotka ovat samantyylisiä kuin 

esimerkkikohde, eli pientalotyömaita. 

Tarkastelulaskelmien perusteella voitiin todeta, että kaluston (nosturi, be-

tonipumppu, siirto- ja työmaan kuljetuskalusto) osuus työmaan käyttökus-

tannuksista on keskimäärin noin 25–30 prosenttia. Voitiin myös todeta, et-

tä kokonaisuudessaan kalustokustannusten arvioinnissa oli onnistuttu hy-

vin. Yleisesti ottaen voitiin todeta, että kalustokustannuksien poikkeamilla 

ei ole merkittävää osuutta työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksissa. Työ-

maan käyttö- ja yhteiskustannuksien tavoitearviot eivät täsmänneet toteu-

tuneiden kustannuksien kanssa. Ylitykset tavoitearvion ja toteutuneiden 

kustannuksien välillä olivat keskimäärin yli 100 000 euroa.  Työmaan 

käyttö- ja yhteiskustannukset oli arvioitu liian pieniksi tavoitearvioon. Tar-

kasteltavien kohteiden tavoitearviossa oli työmaan käyttö- ja yhteiskus-

tannukset ilman työntekijöiden sosiaalikuluja, keskimäärin 110 €/htm2, 

kun taas puolestaan toteutunut kustannus oli 145 €/htm2.  

Taulukko 12. 8-9 kustannukset ilman sosiaalikuluja (€/htm2). 
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Tarkkoja syitä, mistä kustannusten ylitykset ovat johtuneet, ei työmaan 

raporteista selvinnyt, mutta tarkasteluiden perusteella voidaan kuitenkin 

todeta, että kustannukset on arvioitu liian pieniksi. 

8 Kehitysehdotukset 

8.1 Yleistä 

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perustella voidaan todeta, että työ-

maan käyttö- ja yhteiskustannusten arvioinneissa on osuttu säännöstään 

alakanttiin. Lisäksi ilmeni, että kaluston käytön suunnittelua voisi myös 

tehostaa. Ilmenneisiin ongelmakohtiin tehdään tutkimuksessa tehtyjen 

havaintojen pohjalta kehitysideointia. 

8.2 Kustannushallinta ja laskenta 

Tarjouslaskentavaiheessa tehdään työmaan kustannuksista kustannusar-

vio. Kustannusarvio tehdään sillä tarkkuudella kuin se on projektin kysei-

sessä vaiheessa mahdollista tehdä. Tarjouslaskentavaiheessa kustan-

nusten arviointiin liittyy aina riski. Kustannukset on arvioitu esimerkiksi 

Talo 80 -päälitteroiden mukaisesti. Kustannushallintaa käytetään yrityk-

sen tietojärjestelmässä olevaa AINO-ohjemaa. Kustannusten tarkastelua 

tehdään toteutusvaiheessa työnjohtajien ja vastaavan mestarin toimesta. 

Vastaavaa työnjohtaja päivittää kustannukset ohjelmaan. Tämä systeemi 

on todettu toimivaksi kohdetyömaalla. 

Tarkastelujen pohjalta voidaan todeta, että kustannusarviovaiheessa ar-

vioidut betonielementtien asennusnopeudet eivät toteutuneet työmaalla. 

Tämä puolestaan aiheutti sen, että betonielementtiasennukseen liittyvät 

nosturikustannukset ylittyivät. Kustannusarviovaiheessa nosturikustan-

nukset on arvioitu tiedossa olevien elementtimäärien ja oletetun asen-

nusnopeuden perusteella. Laskentavaiheessa tulisi pyrkiä mahdollisim-

man tarkasti hahmottamaan mahdolliset normaalista poikkeavat raken-

teet. Kustannuksia arvioidessa tulisi määrien lisäksi pyrkiä hahmotta-

maan, miten työllistäviä eri työvaiheet ovat. Vaikka määrät olisivat nor-
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maalit, saattavat ne kuitenkin jakautua normaalista poikkeaviin kokonai-

suuksiin. 

Viitekohteiden perusteella tehtävässä kustannustenarvioinnissa tulee 

huomioita kohteiden samankaltaisuus ja suhdannevaihtelut. Tarkastelu-

laskelmien perusteella on havaittavissa, että työmaan käyttö- ja yhteis-

kustannukset ovat yleisesti ottaen arvioitu liian pieniksi. Valmistuneiden 

kohteiden toteutuneet työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset olivat yli 

100 000 euroa enemmän, kuin mitä ne olivat tavoitearvioon arvioitu. Arvi-

oidut työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset ilman sosiaalikuluja olivat 

keskimäärin 110 €/htm2, kun taas puolestaan toteutunut kustannus oli 145 

€/htm2. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten laskentavaiheen arvioituja 

kustannuksia olisi suositeltavaa verrata samankaltaisten kohteiden toteu-

tuneisiin keskimääräisiin huoneistoala- tai rakennustilavuuskustannuksiin. 

Jälkilaskentatiedoista olisi syytä tehdä sellaisia raportteja, joista kustan-

nusarvioiden laadintaan osallistuvat henkilöt voisivat helposti tarkistaa 

vastaavanlaisissa kohteissa toteutuneita kustannuksia.  

8.3 Kaluston käytön suunnittelu ja tehostaminen 

Tuotannonsuunnittelu alkaa viimeistään hankkeen laskentavaiheessa. 

Päämietelmät tuotantomenetelmistä, työjärjestyksistä ja kalustoista teh-

dään jo tällöin. Kyseiset päälinjaukset tekevät työpäällikkö, vastaava työn-

johtaja ja muut henkilöt, jotka ovat tässä vaiheessa projektia mukana.  

Tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen on olemassa hyviä apuvälineitä. 

Yrityksen tietojärjestelmässä löytyy tehtävä- ja viikkosuunniteluun valmiita 

työkaluja. TESU- ja viikkosuunnittelupohjissa on osiot, joissa tarkastellaan 

työtehtäviin liittyviä kalustojen käyttöjä. Työnjohtajat tekevät tehtävä- ja 

viikkosuunnittelua itsenäisesti, mutta viikkotasolla olisi kuitenkin järkevää, 

että kalustotarpeet määriteltäisiin myös yhdessä.  

Viikkopalaverit ovat erinomaisia tuotannonsuunnitteluun ja -ohjaukseen. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että tämäntyyppisissä kohteissa 

kaluston käytöistä tulee sopia viikkotasolla yhteisesti mestareiden kesken. 

Viikoittaiset kalustotarpeet tulee käydä läpi viikkopalavereissa ja kalusto-

tarpeet olisi hyvä merkitä esimerkiksi työmaatoimistossa olevaan tussitau-
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luun, johon tehdään yleistä kuuden viikon ennustavaa suunnittelua. Viik-

kopalaverissa käytettävään pöytäkirjapohjaan lisätään kohta, missä käsi-

tellään seuraavan (1.) viikon kalustotarpeet tarkasti ja sitä seuraavan (2.) 

viikon tarpeet alustavasti. Jokaisen työnjohtajan on viikkopalaverissa il-

moitettava tulevista kalustotarpeistaan 

9 Yhteenveto 

Tämän insinöörityön aiheena oli työmaakaluston käytön suunnittelu alue-

rakentamishankkeissa. Tilaajana oli Skanska Talonrakennus Oy:n Etelä-

Suomen asuntorakentamisen yksikkö. 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin kaluston käytön suunnittelua alueraken-

tamishankkeissa. Työssä tarkasteltiin yleisellä tasolla rakennushankkei-

den kustannushallintaa, tuotannonsuunnittelua sekä -ohjausta.  

Kustannushallintaan liittyen tutkittiin, mitä eri menetelmiä ja vaiheita kus-

tannuslaskenta pitää sisällään sekä miten kustannuksia seurataan. Tuo-

tannonsuunnittelussa ja -ohjauksessa tarkasteltiin, miten se tapahtuu pro-

jektin eri vaiheissa ja mitä eri menetelmiä on käytössä ja miten niitä hyö-

dynnetään. Opinnäytetyössä tutkittiin esimerkkikohteeseen liittyen työ-

maakaluston käytön suunnittelua ja sen tehostamista. Lisäksi tehtiin työ-

järjestys- ja aikatauluvertailuja sekä nostokaluston käyttöön liittyen vaih-

toehtolaskelmia. Työssä tarkasteltiin myös valmistuneiden kohteiden to-

teutuneita työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksia. 

Rakennushankkeiden kustannushallintaan, tuotannonsuunnitteluun sekä -

ohjaukseen liittyvää teoriaa tutkittiin eri kirjallisuuslähteistä. Lisäksi tuo-

tannon suunnittelua ja -ohjausta tutkittiin työmaalla tehtyjen havaintojen 

pohjalta. Työhön liittyvissä laskelmissa käytettiin Ratu-kortteja, jälkilas-

kentaraportteja, kohdetyömaan tavoitearviota, työmaa-aikatauluja sekä 

työmaalla tehtyjä tarkasteluja ja havaintoja. 

Lopuksi esitetään yhteenvetona kehitysehdotuksia liittyen työmaakaluston 

käytön suunnitteluun tuotantovaiheessa sekä ehdotus jälkilaskentatieto-

jen raportointiin liittyen.  
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