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YIT Rakennus Oy:n Rakennustekniset työt -yksikkö on panostanut voimakkaasti pysä-

köintihallihankkeiden omaperusteiseen tuotantoon, tuotteistamiseen ja urakointiin. Py-

säköintihallihankkeissa ongelmana on ollut tiedonkulku hankkeen eri osapuolten välillä 

ja tässä on suuressa osassa ollut jokaisen hankkeen erilainen litteraluettelo. Erilaiset 

litteraluettelot ovat hankaloittaneet määrien hallintaa, kustannusten laskentaa, kustan-

nusohjausta sekä jälkilaskentatiedon saatavuutta. Nykyiset tuotannossa olleiden pysä-

köintihallien litteraluettelot pohjautuvat Talo 80 -järjestelmän suoritteisiin sekä Talo 90 

-järjestelmän työlajeihin. Tämän työn tarkoituksena on ollut tehdä yleispätevä littera-

luettelo pysäköintihallihankkeille Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaan.  

 

Talo 2000 -nimikkeistö jaottelee kohteen rakennusosat ja antaa määrämittausohjeet 

määrien laskemiseen. Litteraluettelo toteutettiin tutkimalla kuutta toteutunutta pysäköin-

tihallihanketta. Toteutuneet hankkeet ovat paikalla valettuja pilari-palkki-laatta raken-

teisia jälkijännitettyjä sekä yksi elementtirakenteinen pysäköintihalli.  Hankkeista tutkit-

tiin kustannusten jakautuminen rakennusosille sekä miten hankkeet oli litteroitu. Litte-

roista muodostettiin uusi yleispätevä litteraluettelo. Litteraluettelon luomisessa pääpaino 

on ollut, että sen avulla työmaalla tapahtuva kustannusten jako rakennusosille eli litte-

rointi on helppo toteuttaa. Tämä toteutettiin miettimällä litteroiden nimekkeet mahdolli-

simman hyvin litteran sisältöä kuvaavaksi.   

 

Työn tuloksena saatiin toteutettua yleispätevä litteraluettelo, joka työmaan kustannusoh-

jauksen lisäksi sopii tuotemallinnukseen, aikatauluihin, jälkilaskentaan sekä pikahin-

noitteluun. Työssä käytiin läpi myös rakennushankkeen kustannuslaskennan perusteita 

sekä rakennushankkeen kustannusten hallintaa YIT Rakennus Oy:ssä.       

 

 

Tämän työn tuloksena saatu litteraluettelo on luottamuksellinen. 
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YIT Infraservices has largely invested in housing development, productisation and con-

tracting of multi-storey car parks. In these multi-storey car park projects there have been 

problems concerning informational communication between the different parties of the 

project. The main issue has been the use of several different denomination lists causing 

problems in calculating product quantities and construction costs, supervising costs and 

the availability of actual cost calculations. All current denomination lists for multi-

storey car park projects are based on the Building 80 and 90 Classification Systems. The 

purpose of this thesis was to complete a general denomination list for multi-storey car 

park projects based on The Building 2000 Classification System. 

 

Building 2000 Classification System categorizes structural components and determines 

specific guidelines for calculating product quantities. The denomination list of this the-

sis was completed by studying six different multi-storey car park projects. Five of these 

projects were cast-in-situ and post-tensioned multi-storey car parks, while the one pro-

ject was a precast structured multi-storey car park. The methodology to complete this 

task was to analyze the distribution of construction costs in selected projects and to 

study how these projects were denominated. As a result a new general denomination list 

was completed. The main focus of the new denomination list is that it is easy to use at a 

construction site. 

 

As a result of this thesis a general denomination list for cost supervising, product mod-

elling, scheduling, actual cost calculation and simplified pricing was completed. Some 

of the basics of calculations of construction costs and general cost management in YIT 

Construction Services were also discussed in the thesis. 

 

The denomination list of this thesis is a confidential document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: denomination list, Building 2000 Classification System, cost management, 

multi-storey car park 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn taustaa 

Tämän opinnäytetyön teettäjä on YIT Rakennus Oy:n Infrapalvelut toimialan Raken-

nustekniset työt -yksikkö. Rakennustekniset työt -yksikkö on keskittynyt vaativien be-

tonirakenteiden rakentamiseen. Yksikön rakennuskohteita ovat luolien sisustustyöt, ve-

si- ja sähkölaitosten sekä muiden betonirakenteisten laitosten rakennus- ja saneeraus-

työt, liukuvalettavat piiput ja muut rakennelmat sekä muut vaativat betonirakenteet. 

Tällä hetkellä Rakennustekniset työt -yksikössä panostetaan voimakkaasti paikallavalet-

tujen jälkijännitettyjen tai elementtirakenteisten pysäköintihallien urakointiin, johon 

myös tämä opinnäytetyö liittyy. Pysäköintihallihankkeet ovat usein kokonaisvastuu-

urakkahankkeita. Yksikössä lasketaan ja tarjotaan myös kohteita, joissa tilaaja kilpailut-

taa pelkät rakennustyöt ja valitsee urakan toteuttajaksi halvimman tarjouksen antaneen 

urakoitsijan tai kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen, jossa on huomioitu 

myös laatu eli urakoitsijan edellytykset laadukkaan rakennustyön tekemiselle. Koko-

naisvastuurakentamisessa eli KVR-urakoinnissa urakan toteuttajalle eli urakoitsijalle 

kuuluu töiden tekeminen, ajoitus, ohjaus sekä kohteen suunnittelu. Lähtöarvoiksi raken-

nuttaja ilmoittaa kohteen sijainnin, tulevan käytön, suuruuden ja laatutason. (Vuorela, 

Urpola & Kankainen 2001, s. 67.) Myös omaperusteisia pysäköintihallihankkeita on 

tarkoitus toteuttaa yksikön toimesta. Arvonlisäverolain (1993/1501) 31§:n mukaan ra-

kentamispalvelu katsotaan otetuksi omaan käyttöön, kun elinkeinonharjoittaja rakentaa 

tai rakennuttaa hallinnassaan olevalle maa-alueelle rakennuksen tai pysyvän rakennel-

man myyntiä varten.   

Rakennustekniset työt -yksikössä on tehty useita pysäköintihalliurakoita. Pysäköintihal-

lihankkeissa määrien ja kustannusten hallinta on keskeinen osa onnistunutta urakkaa. 

Etenkin KVR-urakoissa tarjouslaskenta tehdään alustavien rakennussuunnitelmien mu-

kaan, eikä tarkkoja rakennesuunnitelmia todennäköisesti ole vielä käytettävissä. KVR-

urakoiden tarjouslaskenta vaatii laskijalta runsaasti laskentakokemusta sekä tietoa koh-

teissa käytetyistä rakenteista. Yksikössä on tehty aiemmin vastaavia rakenteita sisältäviä 

urakoita ja niitä hyödynnetään hinnoiteltaessa uutta kohdetta. Pysäköintihallien tuotteis-

tushanketiimi pyrkii toteuttamaan pikahinnoittelutaulukon, jolla pystytään helposti las-

kemaan alustava kustannusarvio vähillä lähtötiedoilla pysäköintihallihankkeille esimer-

kiksi kokonaisvastuuhankkeiden tai omaperusteisten hankkeiden suunnitteluvaiheessa. 
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Pikahinnoittelutaulukkoa luotaessa vakioitu litteraluettelo auttaa hyödyntämään jälki-

laskennasta saatavia kustannustietoja.     

1.2 Työn rajaukset 

Tässä työssä keskitytään luomaan koodinimikkeistö eli litteraluettelo Talo 2000 -

järjestelmän pohjalta. Luettelossa tulisi olla nimikkeet keskeisille rakenneosille joita 

pysäköintihallirakenteissa on, sekä luoda koodisto harvemmin esiintyville rakenteille. 

Pääpaino litteraluettelon luomisessa on, että se on työmaan kannalta helppo käyttää. 

Litteroiden nimekkeiden on oltava niin selkeitä, että pelkän nimekkeen avulla pystyy 

päättelemään, mille litteralle kustannukset kohdistuvat. Litteraluettelo ei siis välttämättä 

ole optimaalinen tuotemallinnukseen, aikataulusuunnitteluun tai pikahinnoitteluun, mut-

ta tarkoitus on, että se toimii riittävän hyvin myös niissä.   

Työstä on jätetty pois määrien hallintaan liittyvä työkalu. Määrien hallintaan liittyvä 

työkalu toteutetaan todennäköisesti pysäköintihallien rakenteen mallinnuksen avulla. 

Tässä työssä käsitellään Talo 80 –nimikkeistön pääryhmien 1…7 rakenteet eli maa- ja 

pohjarakennus; perustukset ja ulkopuoliset rakenteet; runko- ja vesikattorakenteet; täy-

dentävät rakenteet; pintarakenteet; kalusteet, varusteet ja laitteet sekä konetekniset työt. 

Työmaan yhteis- ja käyttökustannukset jäävät pois litteroinnista.   

1.3 Määrien hallinta 

Määrien ja sitä kautta kustannusten hallinnassa on olennaista, että kaikki hankkeen osa-

puolet ymmärtävät rakenneosat ja mittausperiaatteet samalla tavalla. Tähän myös eri 

nimikkeistöjärjestelmät pyrkivät. Työmaalla työmaapäällikön, työnjohtajien sekä työ-

maatoimistonhoitajien on litteroitava kustannukset rakenneosille, joille laskentavaihees-

sa ja tavoitearviota tehdessä on kyseisten rakenneosien kustannukset osoitettu. Tässä 

yhtenäinen ja helposti ymmärrettävä nimeke- eli litteraluettelo on tärkeä apuväline. Va-

kioidussa litteraluettelossa on etuna, että sen käytöstä tulee rutiini ja luettelon käyttö on 

jatkossa helpompaa, kun se ei vaihtele kohteesta toiseen siirryttäessä. Vakioitu littera-

luettelo auttaa myös jälkilaskennassa ja uusien kohteiden hinnoittelussa, kun rakenne-

osien kustannukset ovat helposti jälkilaskentatiedoista saatavissa.  

Määrien hallinnalla on yhteys myös aikatauluhallintaan, koska vakioituja nimekkeitä 

käytettäessä samat rakenteet toistuvat samantyylisinä hankkeesta toiseen. Näissä hank-
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keissa voidaan tarkemmin arvioida aikaisempien hankkeiden perusteella tietyn rakenne-

osan valmistamiseen kuluva aika. Aikatauluun vaikuttaa myös, jos alkuperäisestä mää-

rälaskennasta poiketen johonkin rakenteeseen käytetään enemmän materiaalia kuin on 

arvioitu. Tällöin lisämäärä voi venyttää aikataulua ja aikataulun venyminen yleensä 

lisää kustannuksia. Vakioidun litteraluettelon avulla pyritään siihen, että kaikki tietyn 

rakennusosan määrät ja siihen liittyvät kustannukset ovat tietyllä litteralla, jolloin myös 

aikataulunhallinta tältä osin tehostuu, kun rakennusosan töitä ei ole jaoteltu usealle litte-

ralle ja määrät ovat heti tiedossa.  
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2 KUSTANNUSTEN HALLINNAN TEORIAA 

2.1 Kustannusten hallinta rakennushankkeessa 

Rakennushankkeen kulku jaetaan erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin eli vaiheisiin hank-

keen kulun ja hallinnollisten vaiheiden mukaan. Talonrakennushankkeen kulku jaotel-

laan RT-kortin (RT 10-10387) mukaan viiteen vaiheeseen, joita ovat tarveselvitys, han-

kesuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentaminen ja käyttöönotto. (Lindholm 2009, s. 

6.) 

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään onko hanke tarpeellinen, tutkitaan eri vaihtoehtoja, 

määritetään tarvittavat tilat ja hankeosat. Tarveselvityksessä tehdään hankkeelle alusta-

via kustannusarvioita. Tarveselvityksen perusteella tehdään hankepäätös. Hankesuunnit-

telussa selvitetään tarkasti hankkeen sisältö, toteutustapa ja -mahdollisuudet sekä arvi-

oidaan hankkeen kustannukset. Rakennussuunnitteluvaiheessa päätetään rakennettavan 

hankkeen toiminnallinen, tekninen ja arkkitehtoninen ratkaisu hankesuunnitelman poh-

jalta. Hankkeelle tehdään ehdotus- ja luonnossuunnitelmat, rakennuslupahakemus ja 

muihin hallinnollisiin käsittelyihin tarvittavat suunnitelmat eli niin sanotut pääpiirustuk-

set. Työ- ja valmistuspiirustukset laaditaan tässä vaiheessa ja ne toimivat myös määrä-

laskenta-asiakirjoina. Rakentamisvaiheessa rakennetaan hankkeen suunniteltu loppu-

tuote. Urakoitsija suorittaa kustannuslaskentaa ja -valvontaa rakennusvaiheessa. Käyt-

töönottovaiheessa perehdytetään käyttäjät lopputuotteen käyttöön ja aloitetaan suunni-

teltu toiminta lopputuotteessa. Käyttöönottovaihe päättyy takuutarkastukseen. (Lind-

holm 2009, s. 6.) 

Kustannushallinnan kannalta hanke voidaan jaotella tarveselvitysvaiheen kustannusten 

ennustamiseen, hankesuunnitteluvaiheen kustannustavoitteen määrittämiseen, rakennus-

suunnitteluvaiheen kustannusohjaukseen ja tuotantovaiheen hankelaskentaan. Tuotanto-

vaiheen hankelaskenta voidaan vielä jakaa kustannusarviolaskentaan, tarjouslaskentaan, 

tuotannon budjetointiin, työnaikaisen ohjauksen mahdollistavaan tarkkailulaskentaan ja 

jälkilaskentaan. Kuvassa 1 on esitetty kustannushallinnan tavoitteet hankkeen eri vai-

heissa. (Lindholm 2009, s. 6-7.) 
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Kuva 1. Kustannushallinnan tavoite hankkeen eri vaiheissa (Lindholm 2009, s. 7) 

Rakennuskustannukset määräytyvät eniten hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin teh-

dään laajuuteen ja laatutasoon liittyvät päätökset. Jos rakennetaan valmiiden suunnitel-

mien mukaan, kustannuksiin ei rakennusvaiheessa voida kovin paljon vaikuttaa. Tuo-

tantovaiheessa kustannuksiin voidaan vaikuttaa tuotantoratkaisujen valinnalla, kuten 

kone- ja työmenetelmävalinnoilla, resurssien käytöllä ja järkevällä toteutusaikataululla. 

Kiinteähintaisissa urakoissa tuotantovaiheen valinnoilla ei ole tilaajalle enää kustannus-

vaikutusta, mutta urakoitsijan onnistumisen ja voiton kannalta tuotantovaiheella on suu-

ri merkitys. (Lindholm 2009. s. 9-11.) Kuvassa 2 on esitetty hankkeen kustannusten 

kertyminen hankkeen eri vaiheissa.  
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Kuva 2. Kustannusten määräytyminen rakennushankkeissa (Lindholm 2009, s. 9) 

KVR-hankkeessa suunnitteluvaihe limittyy rakentamishankkeen kanssa, mutta laatuta-

son ja laajuuden on tilaaja yleensä päättänyt jo hankesuunnitteluvaiheessa. Suunnittelu-

vaiheessa kustannusohjauksen on tarkoitus estää sellaisten päätösten ja valintojen toteu-

tuminen, jotka aiheuttavat kohtuuttomia kustannuksia hankkeelle. Tässä vaiheessa ei 

varsinaisesti ohjata kustannuksia vaan ohjataan päätöksiä, jotka vaikuttavat hankkeen 

kustannuksiin. Päätöksen kustannusvaikutukset voivat näyttää johtavan kustannustavoit-

teen ylitykseen, jolloin on joko etsittävä kustannusvaikutuksiltaan halvempia ratkaisuja 

tai kustannustavoitetta on muutettava. (Lindholm 2009, s. 8.) Kuvassa 3 on esitetty 

hankkeen kustannusten ohjaus valintatilanteissa.  

  

Kuva 3. Päätösten ohjaaminen hankkeen valintatilanteissa (Lähde: Haahtelu Y., Kiiras j., 1980. Rakennutta-

jan ja suunnittelijan kustannustieto) (Lindholm 2009, s. 8) 
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Hankkeen kustannusten hallinnassa käytetään yhteisesti sovittuja tapoja jäsennellä mää-

rä- ja kustannustietoa. Nimikkeistöt mahdollistavat tietojen käsittelyn samoja periaattei-

ta, ryhmittelyjä ja määrämittausperiaatteita noudattaen. (Lindholm 2009, s. 18) Suomes-

sa käytettäviä nimikkeistöjä ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000. Infrahankkeilla sekä 

kiinteistöteknisillä osilla on myös omat nimikkeistönsä. Infrahankkeissa käytetään Infra 

2006 Rakennus- ja hankeosanimikkeistöä.  

2.2 Kokonaisvastuu-urakka 

Kokonaisvastuu-urakassa (KVR-urakka) eli toiselta nimeltään SR-hintaurakassa toteut-

taja vastaa ajoituksesta, ohjauksesta, suunnittelusta ja töiden tekemisestä. Rakennuttaja 

antaa hankkeelle kohteen sijainnin, tulevan käytön, suuruuden ja laatutason. Urakoitsija 

voi lähtötietojen perusteella suunnitella urakan omille työtavoilleen ja menetelmilleen 

sopivaksi. Rakennuttaja siis siirtää suurimman osan velvoitteistaan urakoitsijalle. KVR-

urakassa kilpailu käydään pääasiassa suunnitelmaratkaisuilla eli verrataan suunnitelmi-

en taloudellisuutta, toteutusmahdollisuuksia sekä toteuttamistapoja. Suunnittelua teh-

dään rakentamisen edetessä. KVR-urakkaa käytetään sellaisissa rakennuskohteissa, joi-

den ominaisuudet ovat yleisesti tiedossa ja joissa ei ole erityisiä vaatimuksia. Tällaisia 

kohteita ovat muun muassa asuinrakennukset, jätevedenpuhdistamot sekä yksinkertaiset 

teollisuus- ja liikerakennukset. (Vuorela et al. 2001, s. 67)  

Peltonen ja Kiiras (1998, s. 14) erottelevat kokonaisvastuu-urakan ja suunnittele ja ra-

kenna -urakan seuraavasti. Kun urakkakilpailussa hinta on sidottu ja kilpailu käydään 

laadun perusteella, on kyseessä laatupainotteinen SR-urakka (suunnittele ja rakenna). 

Hintakilpailussa valitaan edullisin minimivaatimukset täyttävä tarjous. Edullisuuskilpai-

lussa otetaan huomioon tarjoussuunnitelmien laatu ja hinta. Kahta viimeisintä tapausta 

on aiemmin kutsuttu KVR-urakaksi (kokonaisvastuu-urakka) Peltosen ja Kiiraan (1998, 

s. 14) mukaan. Kuvassa 4 on esitetty vastuunjakokaavio eri urakkamuodoissa.  
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Kuva 4. Vastuunjako eri urakkamuodoissa (Peltonen & Kiiras, 1998. s. 13) 
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3 NIMIKKEISTÖT 

3.1 Muissa maissa käytössä olevia hankkeita sekä litteroinnin historiaa 

Standard Method of Measurement of Building Works on englantilainen järjestelmä ra-

kennustöiden määrien mittaamiseen ja jaotteluun. Ensimmäinen painos edellä mainitus-

ta teoksesta julkaistiin vuonna 1922 yli vuosikymmenen valmistelutyön jälkeen. 1900-

luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä huomattiin tarve tarkalle ja tutkitulle määritte-

lylle massalaskennan perusteista. Aikaisemmat vuodet olivat osoittaneet, että tarkkojen 

massalaskentaohjeiden puute aiheutti sen, että kuka tahansa pystyi esiintymään pätevänä 

tutkijana asiassa ja tästä seurasi paljon kiistoja rakennushankkeen osapuolten välillä. 

(SMM7 1988, s.10.) Liitteessä 1 on esitetty Iso-Britanniassa käytössä olevan mittausjär-

jestelmän sääntöjä paikallavalubetonin raudoitukseen (SMM7 1988, s.49).  

3.2 Suomessa käytössä olevia nimikkeistöjä 

3.2.1 Yleistä 

Rakentamisessa tiedonsiirto eri toimijoiden ja osapuolten välillä on ongelmallista. Ra-

kennustoiminnassa tieto on laaja-alaista ja se käsittää laadullisia, määrällisiä ja taloudel-

lisia tietoja, vaatimuksia, määräyksiä ja ohjeita. Rakentamiset osapuolet tarkastelevat 

tietoa eri näkökulmista ja eri tarkkuudella. Käsitteiden sisältö voi myös vaihdella eri 

toimijoiden kesken. Yleinen nimikkeistöjärjestelmä on yksi keinoista yhtenäistää, täs-

mentää ja rationalisoida tiedonsiirtoa. Yleisjärjestelmää ei pysty rakentamaan niin, että 

se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla kaikkia osapuolia, vaan se on eri näkökulmi-

en välinen kompromissi. (Talo 80 1983, s. 6.)  

Rakennushankkeessa tarvitaan yhteisesti sovittuja tapoja jäsennellä ja hallita määrä- ja 

kustannustietoa. Nimikkeistöjen avulla voivat hankkeen eri osapuolet käsitellä tietoa 

samojen määrämittausperiaatteiden ja ryhmittelyjen mukaan. Käytettäviä nimikkeistöjä 

ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 2000. Myös yrityksillä on omia nimikkeistöjä käytössään. 

(Lindholm, 2009 s. 18.) Talo-nimikkeistöjen perusperiaate on sama eli siirtää tietoa 

hankkeen eri osapuolten välillä, mutta nimikkeiden koodaus ja painotukset ovat erilaisia 

ja periaatteessa uudempi nimikkeistö on kehittyneempi versio vanhasta. Talo 80- ja -90 

nimikkeistöt ovat kuitenkin edelleen käytössä vaikka uusin Talo 2000 -järjestelmä on 

julkaistu.  
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3.2.2 Talo 80 

Talo-80 nimikkeistön käyttökohteena on koko talonrakennusala. Se soveltuu sekä asun-

totuotannon, julkisen rakentamisen sekä teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Talo 

80 -nimikkeistöjärjestelmän YIT:n rakennusteknisten töiden yksiköille sovitettu versio 

on liitteenä 3. Talo 80 -järjestelmää kehitettäessä on ollut tavoitteena, että se soveltuisi 

muun muassa seuraaviin tehtäviin (Talo 80 1983, s. 7.): 

 rakennustapaselostus ja rakennusselitys 

 tuote-esitteet 

 hankkeen kustannussuunnittelu ja -ennusteet 

 yksityiskohtainen määrä- ja kustannusarviolaskenta 

 yksikköhintaluettelot ja tarjousten erittely 

 työsuunnittelu ja hankintasuunnittelu 

 kustannusten tarkkailu, jälkilaskenta, kustannustilasto ja -tiedostot 

 tuotantotiedot ja standardit 

 julkaisut ja tutkimukset 

 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset  

 rakennuskustannusindeksi. 

Talo 80 -järjestelmää luotaessa on pääpaino ollut rakentajan kustannuslaskennan eri 

vaiheiden vaatimukset. Kustannusarviolaskennan, kustannustarkkailun ja jälkilaskennan 

lisäksi se on käyttökelpoinen myös muissa tehtävissä. Talo 80 -järjestelmään kuuluu 

yleisselosteen lisäksi myös muita käyttöselosteita, ohjeita ja lomakkeita, kuten raken-

nusselitysohje, määrälaskentaohje sekä rakennustapaselostuslomakkeet. (Talo 80 1983, 

s. 7-8.) 

Talo-80 järjestelmän perustana on usean erillisen osanimikkeistön käyttö eli osakoodi-

järjestelmä. Osanimikkeistöjä voidaan yhdistellä ja niiden keskinäistä järjestystä vaih-

della käyttötarkoitusten mukaan. Talo 80 -järjestelmän nimikkeistöjä ovat: 

 rakentamisosa (RO), joka jaottelee rakennuskohteen ajallisesti ja rakenteellises-

ti yhtenäisiin kokonaisuuksiin sekä erillisiin kustannuslaskentakohteisiin 

 suoritus (SUO), joka jaottelee rakennustyön työlajin mukaan yhtenäisellä ra-

kentamisosan tarkennuksella 
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 kustannuslaji (KL), joka jaottelee kustannukset syntymistavaltaan erilaisiin kus-

tannuslajeihin 

 kustannuserä (KE), joka erittelee kustannukset sopimuspohjaisiin kustannus-

eriin. 

Nimikkeistöjärjestelmän perusrakenne muodostuu rakentamisosista, suorituksista ja 

kustannuslajeista. Kustannuserät muodostavat tiedolle erillisen rinnakkaisen esitysta-

van. Osanimikkeistöissä ylempi nimike käsittää alempien muodostaman kokonaisuuden. 

Työmaa tai hanke on perusyksikkö, jonka alajaottelun nimikkeet määrittelevät. Nimik-

keiden perusjärjestys on rakentamisosa → suoritus → kustannuslaji. (Talo 80 1983, s. 

9.) Kuvassa 5 on esitetty Talo 80 -nimikkeistön rakenne.  
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Kuva 5. Talo 80 -nimikkeistön rakenne (Talo 80 1983, s. 10) 

Rakennusosa on Talo 80 -järjestelmässä ensimmäinen ryhmittelyperuste eriteltäessä 

rakennuskohdetta. Rakentamisosanimikkeistö erittelee työmaan välittömät erilliskus-

tannukset, joten siinä on fyysisten rakennusosien lisäksi myös muita tehtäviä, töitä, 

hankintoja ja kustannuslaskentakohteita. Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät ovat 

(Talo 80 1983.): 

0. Rakennuttajan kustannukset 

1. Maa- ja pohjarakennus 

2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet 

3. Runko- ja vesikattorakenteet 

4. Täydentävät rakenteet 
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5. Pintarakenteet 

6. Kalusteet, varusteet ja laitteet 

7. Konetekniset työt 

8. Työmaan käyttökustannukset 

9. Työmaan yhteiskustannukset. 

3.2.3 Talo 90 

Talo 90 -järjestelmä jäsentää rakennuksen ja rakennustyön eri näkökulmista. Tilanimik-

keistö erittelee rakennuksen tilaryhmiin ja tiloihin. Sitä käytetään hankeohjelmassa, 

huoneselostuksessa ja tilalaskelmissa. Hankenimikkeistö erittelee hankkeen jäännökset-

tömästi kustannuseriin. Kustannuseriä tarvitaan rakennuttamisessa, suunnittelussa sekä 

tuotannossa. Kiinteistönpidossa sekä rakennuttamisessa tarvitaan toiminnallisia hanke-

osia ja suunnittelussa sekä rakentamisessa fyysisiä rakennus- ja laiteosia. Nämä osat 

hankenimikkeistö erittelee. (Talo 90 1993, s. 11.)  

Työlajit jaottelevat rakennuksen tuotannon näkökulmasta työtehtäviin ja ne muodosta-

vat tuotannon näkökulman mukaisen pääjaottelun. Tuotantoluetteloissa ja -laskelmissa 

sekä tehtäväluetteloissa ja -laskelmissa käytetään työlajia jäsentelyperusteena. (Talo 90 

1993, s. 11.) 

Panokset erittelevät tuotannon käytettyjen panosten mukaisesti ja ne ovat Talo 90 hin-

noitteluperuste. Työpanokset erittelevät rakennustyön suorittajien perusteella eri luok-

kiin. Perusjaotteluna käytetään työlajinimikkeistöä. Liitteessä 3 on esitetty Talo 90 -

järjestelmän työlajinimikkeistö. Tarvikepanokset jaottelevat rakennuksen tarvikkeiden 

näkökulmasta tarvikeluokkiin. Tarvikepanoksia ovat rakennukseen pysyvästi kiinnitet-

tävät rakennustarvikkeet sekä aputarvikkeet, jotka kuluvat työmaan aikana. Aliurakka-

panokset poikkeavat peruspanoksista hankintatavaltaan. Ne sisältävät palvelua eli työtä 

työmaalla ja yleensä tarvikkeet asennettuna. Kalustopanokset erittelevät rakennustyön 

konetyön ja laitteiden käytön.   

3.2.4 Talo 2000 

Talo 2000 -järjestelmän avulla hankkeen ja kiinteistönpidon osapuolet siirtävät tietoa 

toisilleen. Nimikkeistö ei sido organisaatiota, asiakirjoja eikä toteutusmenettelyjä ja se 

tukee rakentamisen tietotekniikka-, tuote- ja prosessimallinnusta. Rakennushankkeessa 
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on kolme tärkeää tarkastelunäkökulmaa. Ohjelmanäkökulmassa rakennusta käsitellään 

tulevan omistajan, käyttäjän ja suunnittelijan tiloille ja rakennukselle asettamien vaati-

musten mukaan. Tuotantonäkökulmasta rakennus jaetaan tarjouslaskennan, hankinnan, 

tuotannonohjauksen ja työmaaprosessien tarpeiden mukaan. Kiinteistönpitonäkökul-

masta rakennus jaotellaan omistuksen, käytön, huollon, ylläpidon ja edellä mainittujen 

ohjauksen tarpeen mukaan. Kiinteistönpitotehtävinä käytetään Kiinteistönpito 2000 -

nimikkeistöä ja Talo 2000 -nimikkeistö palvelee kiinteistönpitoa vain toimenpiteiden 

kohteena. (Talo 2000 2008, s 7.) Kuvassa 6 on esitetty Talo 2000 -nimikkeistön kolme 

tarkastelunäkökohtaa ja yhteinen tiedonsiirron alue.  

 

Kuva 6. Talo 2000 -nimikkeistön kolme perusnäkökulmaa (Talo 2000 2008) 

Nimikkeistö peittää kiinteistön ja rakennushankkeen kokonaisuutena. Nimikkeistön 

rakennus- ja tekniikkaosat muodostavat fyysisen rakennuksen kuvauksen. Muut nimik-

keet ilmoittavat tehtäviä ja kustannuksia. (Talo 2000 2008, s. 9.) 
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Talo 2000 -järjestelmän hankenimikkeistöä käytetään sekä rakennushankkeen koko-

naisnimikkeistönä että rakennusosien ja tekniikkaosien osalta valmiin rakennuksen ku-

vauksena suunnittelussa ja kiinteistönpidossa. Hankenimikkeistössä rakennusosat ja 

tekniikkaosat on kuvattu fyysisenä tuotteena. (Talo 2000 2008, s. 9.)  

Rakennusosanimikkeistöä käytetään kiinteistöselosteessa (rakennustapaselostus), ra-

kennusselostuksissa ja rakennus- ja tekniikkaosaluetteloissa ja -laskelmissa. Han-

kenimikkeistössä rakennushankkeen johto-, suunnittelu- ja rakentamisen ja työmaan 

johto- sekä työmaatehtävät on erotettu aineellisten rakennus- ja tekniikkaosien kustan-

nuksista. Hankenimikkeistössä erotetaan alueosat, talo-osat, tilaosat ja tekniikkaosat. 

(Talo 2000 2008, s. 12.) Taulukossa 1 on esitetty hankenimikkeistön nimikkeen raken-

ne.  

Taulukko 1. Hankenimikkeistön rakenne (Talo 2000 2008) 

Nimikkeen 
tunnus 

Nimikkeen 
otsikko 

Määritelmä Rakenneosat ja määrämit-
taus 

Rajautuminen 

1241 Ulkoseinät Ulkoseiniä ovat kantavat, 
kevyet, paikalla rakennet-
tavat ja elementtirakentei-
set... 

Ulkoseinät jaetaan raken-
neosiin seuraavasti: 

1. Ulkoseinän runko 

2. Veden- ja kosteud... 

Mitataan ulkosein... 

Ulkoseinä rajautuu pysty-
suunnassa alapohjan 
alapinnasta... 

Ulkoseinärakenteet 

 

Talo 2000 -järjestelmän tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen hankintoihin, toimituk-

siin ja työlajeihin hankinnan ja tuotannon näkökulmasta. Järjestelmän tarkoituksena on, 

että rakennusosanimikkeitä ja tuotantonimikkeitä käytetään yhdessä, jolloin suorituksen 

kohde kuvataan rakennusosalla ja sisältö tuotantonimikkeellä. (Talo 2000 2008, s. 13.) 

Panosnimikkeistöt lajittelevat rakennustuotannon panoslajeihin ja toimivat hinnoittelu-

perustana Talo 2000 -järjestelmässä. Peruspanoksia ovat työpanos (1), rakennustuotteet 

(2) ja kalusto (4), joita täydennetään hinnaksi yritystehtävillä (5). Aliurakkapanos (3) 

sisältää kaikkia edellä mainittuja peruspanoksia. (Talo 2000 2008, s. 14.) Talo 90 -

järjestelmässä on lähes vastaava panosten jaottelu ja jaottelua käytetään myös YIT:n 

Estimator-tarjouslaskentaohjelmassa.  
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Rakennustuotenimikkeistöllä rakentamiseen käytettävät hyödykkeet ryhmitellään tuote-

ryhmiin (Talo 2000, s. 14). Rakennustuotteita ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaan kaikki rakentamiseen käytettävät hyödykkeet, 

jotka jäävät rakennuksen pysyviksi osiksi.  

Kalustonimikkeistö erittelee kalustopanokset. Siinä kalusto eritellään erityiskalustoon, 

joka kohdistetaan tuotantonimikkeille ja yleiskalustoon, joka kohdistuu koko työmaalle. 

(Talo 2000 2008, s. 14.) 

Rakennustuotannossa Talo 2000 -nimikkeistöjä käytetään hankkeen kustannuslasken-

nassa sekä myös tarjous- ja tuotantovaiheessa, määräluetteloissa ja määrälaskelmissa, 

kustannusohjauksessa koko hankkeen ajan, kustannustarkkailussa ja kustannusten tilas-

toinnissa. Nimikkeistöjä käytetään myös työmaalla aikatauluissa, hankintojen suunnitte-

lussa ja toteutuksessa sekä tuottavuuden valvonnassa ja tilastojen keräämisessä. (Talo 

2000 2008, s. 14.)  

3.2.5 Infra 2006 Rakennus- ja hankeosanimikkeistö 

Ensimmäinen vahvistettu versio Infra 2006 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöstä jul-

kaistiin vuonna 2006. Infra 2006 -nimikkeistön tarkoituksena on, muiden nimikkeiden 

tapaan, selkeyttää osapuolten välistä tiedonkulkua ja se luo standardin hankkeen ositte-

lulle. Infranimikkeistön tavoitteena on ollut kuvata osittelussa tarvittavat osanimikkeis-

töt, tehdä rakennusosa- ja hankenimikkeistö sekä laatia rakennusosille määrämittausoh-

je. (Infra-nimikkeistötoimikunta 2009.) 

Infra-nimikkeistöjärjestelmä sisältää hankeosanimikkeistön, rakennusosa- ja han-

kenimikkeistön,  panosnimikkeistöt, tuotantonimikkeistön sekä lopputuote- ja toimenpi-

denimikkeistön. (Infra-nimikkeistötoimikunta 2009.) Infra 2006 -nimikkeistö ei sovellu 

pysäköintitalohankkeisiin, koska nimikkeistössä ei ole riittävän tarkasti eritelty pysä-

köintitalohankkeisiin kuuluvia rakenteita, kuten pilareita tai julkisivuja.  
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4 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEITA 

4.1 Yleistä 

Kustannuslaskenta urakoitsijan näkökulmasta tarkoittaa tarjouksen pohjaksi tehtyä las-

kelmaa kohteesta, kohteen kustannusten budjetointia ja valvontaa sekä jälkilaskentaa, 

joka tehdään kohteen toteutuneiden kustannusten pohjalta. (Lindholm 2009, s. 20.) Ku-

vassa 7 on urakoitsijan kustannuslaskennan vaiheet.   

 

Kuva 7. Urakoitsijan kustannuslaskennan sisältö (Lindholm 2009, s. 20) 

Perinteisessä urakkakilpailussa tilaaja lähettää suunnitteluvaiheen jälkeen tarjouspyyn-

nöt urakoitsijoille ja jos kohde on urakoitsijasta kiinnostava ja sopiva, urakoitsija aloit-

taa kohteen kustannusarvion laatimisen ja tarjouslaskennan. Kohteen kustannusar-

violaskelma perustuu teknisiin asiakirjoihin, jotka urakoitsija saa tarjouspyyntökirjeen 

liitteenä. Tarjouspyyntökirjettä liitteineen kutsutaan tarjouspyyntöasiakirjoiksi ja niistä 

pitää selvitä kaikki ne tiedot, joita urakoitsija tarvitsee urakkahinnan laskentaa varten. 

Kustannusarviolaskelmassa tehdään määrälaskenta ja hinnoittelu. Kustannuslasken-

tanimikkeiden ryhmittely tehdään valitun nimikkeistön mukaan. Kustannusarviolasken-

nassa laskenta tehdään suunnitelmien pohjalta ja siinä määrien sekä niiden hintojen 

avulla selvitetään kohteen rakennuskustannukset. Vakioituja kustannustietoja käytettä-

essä käytetään laskennasta nimitystä standardikustannuslaskenta. Suunnitteluvaiheessa 
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kustannuslaskenta tehdään lähes kokonaan standardikustannuslaskentana ja tuotanto-

vaiheessa käytetään pääosin kohdekohtaisia kustannustietoja standarditietojen lisäksi. 

(Lindholm 2009, s. 22.) 

Tarjousvaiheen kustannuslaskennassa on mahdollista, että urakoitsija ei ehdi kustannus-

laskenta- ja tarjousvaiheessa miettiä hankkeen toteutusta sillä tarkkuudella, että voitai-

siin tehdä kaikki valmiit tuotantosuunnitelmat hankkeelle. Tässä tapauksessa standardi-

kustannuslaskennaksi kutsutaan sellaista laskentaa, jossa kohteen laskennassa käytetään 

apuna mahdollisia vakioituja panosrakenteita sekä tuotantotekniikoita ja kohdekohtai-

seksi laskennaksi sellaista laskentaa, jossa käytetään kohdekohtaisesti mietittyjä tuotan-

to- ja panosratkaisuja. (Lindholm 2009, s. 23.) 

4.2 Rakennusosalaskenta 

Kustannusarvio- ja tarjouslaskentavaiheessa voidaan käyttää rakennusosalaskentaa 

standardilaskentana. Rakennusosalaskennan keskeisiä periaatteita ovat, että laskennassa 

on käytössä alustavat tuotantosuunnitelmat, laskennassa käytetään pääosin kohdekohtai-

sia rakennusosarakenteita, rakennusosien yksikkökustannukset ovat yrityksen panoshin-

naston mukaisia eli yleisiä hintatietoja ei käytetä ja osa hintatiedoista hankitaan ennak-

kotarjouksilla. Kustannusarvio- ja tarjouslaskennassa rakennusosalaskelman käytöllä 

saavutettavia etuja ovat muun muassa kohtuullinen työmäärä, tarjouslaskentaan riittävä 

tarkkuus, vertailtavuus vastaavanlaisiin hankkeisiin suhteellisten määrien avulla ja että 

se voidaan tehdä yrityksen rakennusosatietokannan avulla puutteellisistakin tuotesuun-

nitelmista. (Lindholm 2009, s. 24.) 

Rakennusosalaskennassa rakennusosien määrät mitataan Talo 80-, Talo 90- tai Talo 

2000 -määrälaskentaohjeen mukaan. Tarjouslaskentavaiheessa muodostetaan rakenne-

luettelo eli luettelo kohteen rakennusosarakenteista, johon määrät mitataan rakennusosi-

en mittaussääntöjen mukaan. Tarjouslaskentavaiheessa vaihtoehtoinen määrämittaus-

menetelmä on työlajiluettelon laadinta, joka tehdään työlajien mittaussääntöjen mukaan. 

Määrämittauksessa rakennusosat ja järjestelmät sekä tilat ja laiteosat luetteloidaan tyy-

peittäin ja niiden aikaansaamiseksi tarvittavien tarvikkeiden tai työvaiheiden määrät 

mitataan sijainneittain. (Lindholm 2009, s. 24.)  

Rakennusosalaskennassa rakenneluettelo hinnoitellaan rakennusosien yksikkökustan-

nuksilla rakennusosalaskelmaksi. Rakennusosien yksikkökustannukset lasketaan hank-



 

24 

keen rakennusosarakenteiden, yrityksen tai hankkeen panosrakenteiden ja hankkeen 

panoshinnaston avulla. Rakennusosien tekemiseksi tarvittavat tarvikkeet ja niiden suh-

teelliset määrät on kuvattu rakennusosarakenteissa. Näiden lisäksi tarvitaan myös muun 

muassa työpanoksia. Työpanokset määräytyvät yrityksen standardin mukaisten työlajien 

ja menetelmien sekä niiden taustalla olevien panosrakenteiden perusteella. Panoslas-

kelma, jolla osoitetaan rakennusosien yksikkökustannukset, saadaan kun rakennusosa-

rakenteen tarvikkeet ja panosrakenteen osoittamat muut panokset hinnoitellaan pa-

noshinnoin. (Lindholm 2009, s. 24-25.) 

4.3 Suoritelaskenta 

Suoritelaskennassa määräluettelo esitetään rakennusosanimikkeiden lisäksi suorituksi-

na, jotka hinnoitellaan panosten hintatietoihin perustuen. Käsite suoritelaskenta tulee 

Talo 80 -nimikkeistöstä, jossa nimikkeiden pääryhminä ovat rakennusosat, suoritukset 

ja kustannuslajit. Suoritelaskennan määrälaskennassa lasketaan kohteen rakennusosien 

määrät piirustusten ja määräluetteloiden pohjalta. Määrälaskenta perustuu määrien mit-

taamiseen piirustuksista tai niiden määrittämiseen tuotemallin avulla. Kohde ositellaan 

valitun nimikkeistön mukaisiin osiin ja lasketaan osien määrät määrälaskentaohjeen 

mukaisesti teoreettisina määrinä ilman hukkia. Suoritelaskennassa kohteen määrät hin-

noitellaan panosten ja niiden hintatietojen avulla. Hinnoittelussa määritetään kuinka 

paljon työtä, materiaaleja ja alihankintoja tarvitaan rakennusosan tekemiseen. Se millä 

menetelmällä rakennusosa tehdään, on tunnettava suoritelaskennassa. Tuloksena raken-

nusosien hinnoittelusta saadaan laskettavan hankkeen työkohdekustannus. Suoritelas-

kennassa on tunnettava työmenekkien aikakäsitteet ja materiaalien materiaalikäsitteet. 

Eri aikakäsitteissä on otettu huomioon eri tavalla menetelmien lisäajat ja tauot ja kes-

keytykset. Materiaalikäsitteissä on taas eri tavalla otettu huomioon materiaalien hukat.   

(Lindholm 2009, s. 25-27.)  

Valmiita työ- ja materiaalimenekkejä löytyy RT- ja Ratu-tiedostoista sekä yritysten 

omista tietokannoista. Ratu-tiedostoissa esitetään suoritemääräkertoimia, joilla huomi-

oidaan se kuinka paljon työmaan koko ja työn määrä vaikuttavat menekkeihin. Jos teh-

dään suuri määrä betonointia isolla työmaalla ovat työmenekit pienempiä, kuin pienellä 

työmaalla tehtäessä vähän betonointia. Yrityskohtaisissa työ- ja materiaalimenekkitie-

doissa on otettu huomioon yrityksen käyttämät työmenetelmät jotka eivät ole julkisia. 

(Lindholm 2009, s. 27-28.) 
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Määräluettelon suoritteiden hinnoittelu ja yksikköhintojen muodostaminen tapahtuvat 

seuraavien vaiheiden mukaan. Aluksi selvitetään kuinka paljon työtä tarvitaan suoritteen 

tekemiseksi ja mitä se maksaa. Seuraavaksi tutkitaan kuinka paljon tarvitaan materiaale-

ja suoritteen tekemiseksi ja mitä ne maksavat. Selvitetään tarvittavat alihankinnat ja 

niiden hinnat. Työmenekissä ja materiaalimenekissä otetaan huomioon menekkiä suu-

rentavat tai pienentävät tekijät eli työmenekissä suoritemääräkerroin ja materiaali-

menekissä hukat. (Lindholm 2009, s. 28.) 

4.4 Kustannusvalvonta ja tarkkailulaskenta 

Urakoitsija kerää hankkeen toteutusvaiheessa jatkuvasti tietoa toteutuneista kustannuk-

sista, vertaa niitä tavoitteeseen ja reagoi tarvittaessa poikkeamiin, jotta saavutetaan ta-

voitearvion tavoitteet. Toteutuksen tavoitteena on tehdä kohde tavoitearvion mukaisesti. 

Hankintojen ja tehtävien kustannukset voivat poiketa budjetista, joten on tärkeää selvit-

tää niiden tavoitteet ennen hankintojen ja tehtävien toteuttamista. Toteutuneiden kus-

tannusten ja tavoitteen avulla voidaan myös ennustaa miten kohde etenee taloudellisesti. 

Kustannusvalvonnassa reagoidaan poikkeamiin ja kustannusylityksiin. Tarkkailulasken-

ta on kustannusvalvonnan työkalu. Kustannukset ja työmenekit kerätään työmaan ja 

yrityksen järjestelmien eli panoslaskentajärjestelmien avulla. Panoslaskentajärjestelmiä 

ovat henkilöstöhallinto ja palkanlaskenta, hankintatoimi sekä kone- ja kalustohallinto. 

(Lindholm 2009, s. 40-41.) Toteutuneet määrät kerää työmaa. Työmaa kohdistaa toteu-

tuneet tunnit ja palkat työtehtäville. Hankinnat, joista osan tekee yrityksen hankintatoi-

mi ja osan työmaa, kohdistetaan työtehtäville. Pääpaino kustannustarkkailussa on tehtä-

viä ja hankintoja edeltävässä tarkkailussa. Tarkoituksena on työtehtävän, hankinnan tai 

työmaateknisen tehtävän tavoitteenmukaisuuden selvittäminen ennen aktiivista toimin-

taa. (Lindholm 2009, s. 42.) 

Hankkeen toteutuksen tavoitebudjetti on vain yksi kustannuslaskijoiden malli työn to-

teuttamiseksi. Ennakkotarkkailussa mietitään hankkeen toteutuksen kustannusvaikutuk-

sia ennakkoon. Jokainen toteutuksen tehtävä on suunniteltava etukäteen eli selvitettävä 

sisältö, aikataulu- ja kustannustavoitteet, jotta tehtävä voidaan toteuttaa tavoitebudjetin 

kustannuksin ja yleisaikataulun osoittamassa ajassa suunnitelluilla resursseilla. Toteu-

tuksen suunnitelman sisältö ei välttämättä ole sama kuin tavoitebudjettia laadittaessa 

käytössä ollut suunnitelma vaan voi poiketa siitä huomattavasti. Hankinnan osalta en-

nakkotarkkailussa suunniteltua kauppaa vastaava tavoite kootaan tavoitebudjetista ja 
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saatua summaa verrataan kauppasummaan. Jos tavoite ei toteudu, harkitaan hankinta-

kaupan sisältöä uudestaan. Ennakkotarkkailussa tehtävä- ja hankintasuunnitelmia laadit-

taessa havaitaan määräerot todellisista hankittavista määristä verrattuna tavoitteeseen. 

(Lindholm 2009, s. 42-43.) 

Tehtävien budjettitarkkailussa tuotantoarvolaskelmalla valvotaan kohteen työtehtävien 

edistymistä ja tuottavuutta. Sillä selvitetään työtehtävien aikataulu- ja tuottavuuserot 

sekä koko kohteen tuotannon edistyminen ja työn tuottavuus. Laskelma voidaan täyden-

tää keskituntiansiolla jolloin saadaan selville oman työn taloudellisuus. Tuotannonarvo-

laskelmia tehdään säännöllisin väliajoin palkkajaksojen mukaisesti tai merkittävän ra-

kennusvaiheen lopussa. Lopussa tehtävä tuotantoarvolaskelma ei palvele ohjauksellista 

tarvetta, koska korjaavia toimenpiteitä ei enää ehdi tehdä. Tuotannonarvolaskennassa 

selvitetään tehtäväkohtaisesti aikataulun mukaiset tunnit, tehtyjen määrien mukainen 

tuotannonarvo sekä työtehtävien toteutuneet tunnit. Tehtävän kokonaistuntimäärä saa-

daan tavoitebudjetista. Aikataulun mukaiset omat tunnit ja aliurakkatunnit lasketaan 

aikataulun mukaisen valmiusasteen ja tehtävän kokonaistuntimäärän avulla. Tarkkailu-

hetken tuotannonarvo lasketaan kaavoilla 1 ja 2 eli valmiusasteella joka on tehtyjen 

määrien suhde kokonaismäärään. (Lindholm 2009, s. 43-44.)  

            (    )  
                

             
  (1) 

               (  )              (   ) (2) 

Tehtävän edistyminen lasketaan kaavalla 3, jossa kuvataan toteutuneen ja suunnitellun 

tuotannon välistä ajallista eroa. Ero käsitellään tunteina. Jos tulos on negatiivinen, on 

tuotanto aikataulusta jäljessä ja jos positiivinen on tuotanto edellä aikataulun mukaises-

ta. (Lindholm 2009, s. 44.) 

                                    (  )                              

    (3) 

Tuottavuus, joka lasketaan kaavalla 4, kuvaa tehdyn työn osuuden mukaisten tuntien ja 

toteutuneiden tuntien välistä eroa. Ero on positiivinen, jos tarkasteluhetkellä on tehdyn 

työn arvo saatu aikaan pienemmällä tuntimäärällä kuin tehtävälaskelma edellyttää. Ne-

gatiivinen erotus muodostuu, jos toteutuneita työntekijätunteja on enemmän kuin tuo-
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tannonarvon mukaisesti olisi sallittu. Negatiivinen ero syntyy, jos työmenekki ylittyy tai 

toteutuneet määrät kasvavat. (Lindholm 2009, s. 44.) 

                         (  )                      (   ) 

   (4) 

Hankintoja tehtäessä sidottuja kustannuksia kohdistetaan saman tien, kun hankinta on 

tehty. Hankintojen budjettitarkkailu perustuu jatkuvaan kauppojen valvontaan. Hankin-

tasuunnitelmaan perustuvalla taloudellisuuslaskelmalla selvitetään kaupan sisältöä vas-

taava tavoite ennen kaupan tekoa. Määräerot, eli tieto siitä poikkeavatko määrät tavoit-

teesta, selviävät hankintojen ennakkotarkkailussa. Taloudellisuuserot selviävät budjetti-

tarkkailussa eli vastaavatko tarvikemenekit ja yksikköhinnat tavoitetta. (Lindholm 2009, 

s. 44-45).  

4.5 Toteutuneiden kustannusten jälkilaskenta 

Jälkilaskennassa toteutuneiden kustannusten avulla tarkistetaan kohteen ja sen osien 

taloudellinen onnistuminen sekä määrät ja hinnat. Kustannuslaskennan tarkkuutta voi-

daan valvoa jälkilaskennasta tulevalla tiedolla. Eri nimikkeiden kustannusten taso- ja 

tarkkuuserot työ- ja hankintatehtävittäin voidaan havaita useiden kohteiden jälkilasken-

tatietojen avulla. Yritys voi hyödyntää toteutuneita kustannuksia tuotantoprosessien 

kehittämisessä ja kustannustietouden parantamisessa. Jälkilaskentatiedon avulla voidaan 

pitää yrityksen kustannustiedot ajan tasalla. (Lindholm 2009, s. 44-46.) 

Jälkilaskentatietoa voidaan käyttää kohdistamaan laskentajärjestelmän ylläpidon toi-

menpiteet niihin alueisiin, joissa on kustannuseroja tavoitteen ja toteuman välillä. Kus-

tannuseroihin vaikuttavien tekijöiden seuraukset voidaan löytää jälkilaskennan avulla, 

mutta sillä ei löydetä syitä kustannuseroihin. Toteutuneet kustannukset eivät siis ole 

automaattisesti oikeita, järkeviä tai päivän hintatasoa kuvaavia. Niiden luotettavuudesta 

on otettava selvää jälkilaskennassa. Jälkilaskennan toteutus jaetaan hankkeen aikana 

tapahtuvaan kustannustietojen järjestelmälliseen keräämiseen, hankkeen jälkilaskenta-

kokoukseen ja hankkeen ollessa valmis viitekansion keräämiseen. (Lindholm 2009, s. 

45-47.) 

Jälkilaskenta tehdään hankkeen aikana tarkkailunimikkeen valmistuttua. Tarkkailunimi-

ke on sellainen, jossa tarkkailtava työ on itsenäinen kokonaisuus jolle on annettu oma 
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tarkkailunimike. Jälkilaskennalla kerätään tuotantolaskelmasta suunnitelman mukaiset 

kustannustiedot ja tuotannon kustannusvalvonnasta toteutuksen mukaiset kustannustie-

dot. Tarkkailunimikkeen työn valmistuttua tehdään jälkilaskennassa toimenpiteet: 

 Varmistetaan, että työ on valmistunut ja kaikki kustannukset siihen liittyen on 

laskutettu 

 Tarkistetaan, että palkat, materiaalit, alihankinnat ja muut toteutuneet kustan-

nukset on kohdistettu oikeille nimikkeille 

 Suunnitelmista saadut määrätiedot korjataan vastaamaan toteutunutta tuotantoa 

 Suunnitelman kustannuslajitiedot korjataan vastaamaan toteutunutta alihankin-

ta-astetta 

 Tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten erojen syyt selvitetään 

 Tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvonnan näkökulmasta 

arvioidaan.  

Jälkilaskentakokouksella lisätään yrityksen tuotantohenkilöstön ja kustannuslaskennan 

henkilöstön tietoutta kustannuksista ja kustannuslaskennan kehittämisestä. (Lindholm 

2009, s. 45-47.) 
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5 KÄYTETYT OHJELMISTOT 

5.1 Tarjouslaskentaohjelma 

YIT:n Rakennustekniset työt -yksikkö käyttää tarjouslaskennassa laskentaohjelmana 

Graphisoft Estimator -ohjelmaa. Estimator-ohjelman pohjana on YIT:n omaan käyttöön 

kehittämä Tarmo-tarjouslaskentaohjelma. Nykyisin Vico Software omistaa Estimator-

ohjelman. Kun tarjouslaskenta on suoritettu onnistuneesti, voidaan yrityksen saatua ura-

kan, määrä- ja kustannustietoja siirtää aikatauluohjelmaan (Planet) ja kustannusten oh-

jausjärjestelmään (TAS5). Estimatorissa tehdään hankkeen kustannusarvio, joka muun-

netaan tavoitearvioksi ja siirretään TAS5-ohjelmaan. Kuvassa 8 on esitetty YIT Raken-

nus Oy:ssä käytössä olevia ohjelmistoja. Tarjouslaskentaa käydään läpi tarkemmin 

opinnäytetyön kappaleessa 8.1. Estimator -tarjouslaskentaohjelmassa löytyy Talo 2000 -

mukaiset rakennusosanimikkeistöt (Taiminen, 2013). Myös Talo 80 ja Talo 90 mukaiset 

rakenneosanimikkeistöt löytyvät ohjelmasta.    

 

Kuva 8. YIT Rakennus Oy:n käytössä olevia ohjelmistoja (Sääksi, 2013) 
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5.2 Hankkeiden kustannusohjausjärjestelmä 

YIT:n Rakentamispalveluissa käytetään kustannusohjausjärjestelmänä TAS5-

järjestelmää. TAS 5 -ohjelmassa seurataan sidottuja ja toteutuneita kustannuksia tavoi-

tearvioon nähden sekä pidetään yllä hankkeen loppukustannusennustetta. Ohjelma on 

tarkoitettu pääasiassa työmailla tapahtuvaan tuotannon ohjaukseen, mutta se sisältää 

myös hankintaa ja jälkilaskentaa palvelevia ominaisuuksia. Graphisopht Estimator -

ohjelmalla tehty hankkeen tavoitearvio siirretään TAS5-järjestelmään. Hankkeelle siir-

tyy toteutuneet kustannukset MBP-, Intime- ja Basware IP -järjestelmistä. MyLa-

järjestelmästä toteutuneet myyntilaskut siirtyvät TAS5-järjestelmään. (TAS5 2010.)  

Proomu-hankerekisteristä löytyy työmaiden perustiedot. SAP on talousjärjestelmä, joka 

sisältää kirjanpidon, sisäisen laskennan sekä osto- ja myyntireskontran toiminnallisuu-

det. Basware IP on ostolaskujen käsittelyjärjestelmä. Myla on myyntilaskutusohjelma. 

Basware IP -järjestelmässä toimittajilta tulleet laskut litteroidaan työmaalla ja hyväksy-

tään yrityksen laskujenkäsittelyprotokollan mukaan. MyLa-järjestelmän kautta YIT las-

kuttaa tilaajia.  MBP (Major Blue) on palkanlaskentaohjelma, jossa käsitellään työnteki-

jäpalkkoja. Työntekijäpalkat siirtyvät myös TAS5-järjestelmään, jossa ne litteroidaan 

tuntikohtaisesti oikealle litteralle. (TAS5 2010.) 

   



 

31 

6 PYSÄKÖINTIHALLIHANKKEIDEN TUOTTEISTAMINEN 

6.1 Yleistä tuotteistamisesta 

Tuotteistaminen voi tarkoittaa palveluiden konseptoimista tai systematisointia. Myös 

palvelun standardoiminen tuotteen kaltaiseksi vakioiduksi hyödykkeeksi voidaan katsoa 

olevan tuotteistamista. (Jaakkola, Orava & Varjonen 2009, s 1.) Jari Parantainen (2007, 

s. 11) kuvaa kirjassaan tuotteistamista siksi työksi, jonka tuloksena asiantuntemus tai 

osaaminen jalostuu myynti-, markkinointi- ja toimituskelpoiseksi palvelutuotteeksi. 

Tuotteistamisen tavoitteena on kehittää palveluliiketoimintaa niin, että tuotteen laatu ja 

tuottavuus paranevat ja samalla asiakkaan saama hyöty maksimoituu ja yrityksen kan-

nattavuus paranee. Vaikka tarkoituksena ei ole täysin vakioitu palvelu, voidaan tuotteis-

tamista hyödyntää palvelujen kehittämistyössä. (Jaakkola et al. 2009, s 1.) 

Yksi tuotteistamisen perusedellytys on, että palvelutuote voi monistua ja tähän tarvitaan 

dokumentaatiota. Tuotteistamisessa palvelun suunnitteluvaihe, myynnin menetelmät, 

markkinointimateriaali, hinnoittelu, sopimukset, graafinen ilme ja kaikki muu vastaava 

on talletettu kirjalliseen tai sähköiseen muotoon. Tallennusmuodon tulee olla niin yksi-

tyiskohtainen, että myös toinen pätevä henkilö voisi tallennettujen tietojen perusteella 

ryhtyä kyseisen palvelun tuottajaksi. (Parantainen 2007, s. 12.) 

Rakennustekniset työt –yksikkö on viime vuosina voimakkaasti panostanut oman pysä-

köintihallikonseptin luomiseen. Tarkoituksena on luoda vakioitu pysäköintihallin raken-

tamisratkaisu, jossa halli pystytään toteuttamaan joko maan päälle, maan alle tai kallio-

tilaan vakioituja rakenneosia käyttäen. Rakenneratkaisuna käytetään paikallavalettua 

jälkijännitettyä tai elementtirakenteista pilari-palkki-laatta-rakennetta.  

6.2 Yleistä pysäköintihalleista 

6.2.1 Suunnitteluperusteita  

RT 98 10987 -ohjekortin mukaan pysäköintilaitos on pysäköintiä varten rakennettu tai 

varustettu tai merkitty alue, rakennus tai rakennuksen osa. Pysäköintitalo on ohjekortin 

mukaan yleensä monikerroksinen ajoneuvojen pysäköintiä varten tarkoitettu rakennus. 

Pysäköintilaitoksia suunnitellaan kerrostaloalueille, keskusta-alueille, liikekeskuksiin, 
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terminaaleihin, sairaaloihin sekä vapaa-ajanalueille ja messu- ja näyttelyalueille. (RT 

98-10987 2010, s. 1.)    

Pysäköintilaitokset suunnitellaan niin, että ne ovat ratkaisultaan toimivia ja selkeitä sekä 

kulkeminen niissä on sujuvaa ja turvallista. Myös visuaalinen ilme ja muotoilu suunni-

tellaan niin, että laitokset muodollaan opastavat autoilijoita ja jalankulkijoita, niissä on 

riittävät näkemäalueet, valaistus on riittävä, mutta ajoneuvojen ajovalot eivät häiritse 

ympäristöä. Väli- ja yläpohjat suunnitellaan vedenpitäviksi. (RT 98-10987 2010, s. 1-2.)   

Ajo pysäköintilaitokseen suunnitellaan siten, että ulos tultaessa jalkakäytävälle ja kadul-

le on riittävät näkemäalueet ja sisäänkäynnin edessä on riittävästi jonotustilaa, jotta jo-

nottavat autot eivät haittaa katuliikennettä (RT 98-10987 2010, s. 8).    

Pysäköintirakennuksen pilarit suositellaan sijoitettavaksi autopaikkarivien väliin. Jos 

laitos toteutetaan suorakulmaisena pysäköintinä, tulisi pilarien jännevälin olla RT-

ohjekortin mukaan vähintään 18 metriä. Vinopysäköinnissä jännevälit voivat olla lyhy-

empiä. Autopaikan vapaa leveys on ohjeen mukaan 2,5 metriä ja pituus 5 metriä. Eri-

koistapauksissa, kuten seinän vieressä tai liikkumisesteisille tarkoitetussa autopaikassa 

leveys on suurempi. Pysäköintitilan vapaa korkeus on vähintään 2,5 metriä ja tätä mata-

lammalla olevat rakenteet tulee olla erikseen merkittyjä. (RT 98-10987 2010, s. 2.)    

Pysäköintilaitoksissa pysäköintitason vaihtamiseen voidaan käyttää suoria ramppeja, 

kierreramppeja tai kaltevia pysäköintitasoja. Ramppien kaltevuus vaihtelee sisätiloissa 

olevasta puolikerrosrampin 1:8 kaltevuudesta pysäköintitasojen 1:25 kaltevuuteen. (RT 

98-10987 2010, s. 5.)   

Pysäköintilaitoksessa tulee olla tarkoituksenmukaiset opasteet sekä pysäköintilaitoksen 

ulkopuolella autoilijoille pysäköintilaitokseen että laitoksen sisällä opastamaan autoili-

joita ja jalankulkijoita. Ulkopuolen opasteissa kerrotaan muun muassa se onko pysä-

köintilaitoksessa tilaa pysäköidä, ajoneuvon enimmäispainosta, pysäköintitilan vapaasta 

korkeudesta. Sisäpuolen opasteisiin kuuluvat muun muassa ajoratamerkinnät, liikenne-

merkit, kilvet hisseistä tai autopaikkojen numeroinnit. Pysäköintilaitokseen voi myös 

kuulua kulunvalvontalaitteita. (RT 98-10987 2010, s. 8-10.)   
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6.2.2 Rakenteet 

Pysäköintitalon rakenteiden valintaan vaikuttaa jänneväli, kuormat, käytettävissä oleva 

kerroskorkeus, paloturvallisuus sekä sijainti. Lujuusvaatimukset autosuojien rakenteille 

on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa B1 Rakenteiden varmuus ja 

kuormitukset. Määräykset 1998. Määräykset paloturvallisuudesta ovat osassa E1 Ra-

kennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2002 ja täydentävät ohjeet osassa E4 

Autosuojien paloturvallisuus. Ohjeet 2005. Mitoituskuormat on esitetty kuormaluokit-

tain Suomen rakennusinsinöörien Liiton julkaisussa RIL 144-2002 Rakenteiden kuormi-

tusohjeet. (RT 98-10987 2010, s. 11.)   

Pysäköintirakennuksen runko voidaan tehdä jänneväleillä 16,5...17 metriä paikalla va-

lettuna pilarilaatta- tai pilaripalkkirakenteena, elementtirakenteisena pintavaluineen tai 

paikalla valetun rakenteen ja elementtirakenteen yhdistelmänä. Paikalla valetuissa laa-

toissa ja palkeissa käytetään pitkillä jänneväleillä raudoituksena tartunnattomia jälkijän-

nitettyjä jänneteräksiä. Runko voidaan tehdä myös teräksestä. (RT 98-10987 2010, s. 

11.)   

Pysäköintirakennuksen lattia tehdään kulutusta kestävästä ja palamattomasta aineesta tai 

erikseen hyväksytystä aineesta. Lattiamateriaaleja ovat esimerkiksi tiivis betoni, hartsi-

betoni tai asfaltti. Maanvaraisessa lattiassa voidaan käyttää bitumia sisältäviä päällystei-

tä, mutta näitä ei voi käyttää kuitenkaan kellaritiloissa. Liukkauden torjuntaan ulkoti-

loissa varaudutaan pinnan karheudella, ramppien kattamisella tai sulatuksella. (RT 98-

10987 2010, s. 11.)   

6.2.3 Pysäköintilaitosten talotekniikka 

Koneellista ilmanvaihtoa ei yleensä tarvita avoimiin pysäköintilaitoksiin joiden ulkosei-

nästä vähintään 30 % on avointa ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % kunkin tason 

lattiapinta-alasta. Suljetussa pysäköintilaitoksessa ilma vaihdetaan koneellisesti. (RT 

98-10987 2010, s. 11.)    

Pysäköintilaitoksen valaistus lisää liikkumisen sujuvuutta sekä turvallisuutta ja turvalli-

suuden tunnetta. Valaistusvoimakkuuden keskiarvolle on määritetty vähimmäisarvot 

pysäköintilaitoksen eri osissa standardissa SFS-EN 12464-1. Pysäköintilaitoksissa on 

oltava myös alkusammutuskalustoa, paloilmoitin ja sprinklerlaitteita. Savunpoisto voi-
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daan toteuttaa ovien, luukkujen ja aukkojen kautta tai osittain tai kokonaan koneellises-

ti. (RT 98-10987 2010, s. 11.)   

Pinta-alaltaan yli 40 m
2
:n pysäköintitiloissa tulee olla hiekanerotin sekä öljyn- ja bensii-

nin erotin. Tätä pienemmissä autosuojissa riittää yleensä hiekanerotin. Pysäköintilaitok-

sissa tulee olla vesipisteet sijoitettuna niin, että 25 metrin letkulla voidaan pestä lattiat. 

Lämmittämättömissä ja vesijohdottomissa pysäköintilaitoksissa pitää olla hiekanerotus-

kaivot. Pysäköintilaitosten viemärit liitetään yleensä sadevesiviemäriin erottimien kaut-

ta. (RT 98-10987 2010, s. 12.)   

Pysäköintilaitosten tilankäyttöä voidaan tehostaa mekaanisilla pysäköintilaitteilla. Niitä 

voidaan asentaa myös valmiisiin rakennuksiin. (RT 98-10987 2010, s. 12.)   

6.3 Tuotemallit ja rakenneosat 

6.3.1 Yleistä pysäköintihallin tuotteistamisesta 

Keskimääräinen pysäköintipaikan hinta pysäköintitalossa (ALV 0 %) on: 

 maanpäällinen pysäköintihalli  10 000...25 000 €/autopaikka 

 kansipysäköinti  20 000...35 000 €/autopaikka 

 kellaripysäköinti  25 000...50 000 €/autopaikka 

 kalliopysäköinti  50 000...70 000 €/autopaikka. 

Investoinnin kannalta pysäköintihallihanketta katsotaan suhteella m
2
/autopaikka, mutta 

käytettävyyden kannalta autohalleissa on tärkeää parkkiruutujen leveys ja pilarien sijoit-

tuminen sekä vapaa korkeus. Rakennuskohteen perusteella valitaan pysäköintihalliksi 

sopivin vaihtoehto. Vaihtoehtoja ovat paikallavalettu ja jälkijännitetty halli, osa- tai 

täyselementtirakenteinen halli, kalliotilapysäköinti tai robottipysäköinti. (YIT, 2013)  

Paikallavaletussa jälkijännitetyssä pysäköintihallissa jälkijännittämisen avulla saadaan 

rakenteista hoikkia ja päästään pitkiin jänneväleihin. Jännitetyt rakenteet ovat myös 

vesitiiviitä. Pystyrakenteena käytetään usein pilarirunkoa. Vaakarakenne jälkijännitystä 

käytettäessä on joko tasavahva laatta tai palkkikaistoin vahvennettu laatta. Paikallavalet-

tua jälkijännitettyä rakennetta käytettäessä pysäköintihallikohteita voivat olla pihakan-

siparkki kokoluokassa 1 000...2 000 m
2
 tai 2...5 kerroksinen pysäköintitalo kokoluokas-
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sa 1 500...2 500 m
2
. Myös kellariparkeissa voidaan käyttää edellä mainittua rakennetta. 

(YIT, 2013) 

Osa- tai täyselementtirakenteisessa pysäköintihallissa pystyrakenteen muodostavat be-

tonielementtipilarit. Pysäköintitasot muodostuvat jännebetonipalkkien, esijännitettyjen 

kuorilaattojen ja paikalla valetun pintabetonin liittorakenteesta. Välitasot on mahdollista 

rakentaa myös ontelolaatoista. Asennusnopeus on elementtirakenteisen pysäköintihalli-

ratkaisun etu. (YIT, 2013) 

Kalliopysäköinti on tiiviissä kaupunkiympäristössä toimiva ratkaisu pysäköintipaikko-

jen lisäämiseksi. Kallioparkeissa on haastavuutena löytää sopivat sisäänajoreitit ja kui-

lurakenteiden paikat kaupunkikuvallisesti sopiviin paikkoihin ja teknisesti toimivasti. 

(YIT, 2013) 

Robottiparkissa on tilan tarve pysäköintipaikkaa kohden jopa 50 % pienempi kuin pe-

rinteisissä pysäköintihalleissa. Ympärysrakenteet voivat vaihdella robottiparkissa. (YIT, 

2013) 
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7 AIKAISEMPIEN HANKKEIDEN LÄPIKÄYNTI 

7.1 Yleistä 

Koodinimikkeistön eli litteraluettelon luonti aloitettiin käymällä läpi YIT Rakennustek-

niset työt -yksikön vuosina 2009...2013 tuotannossa olleet pysäköintihallihankkeet. Py-

säköintitalohankkeiden autopaikkamäärä vaihtelee 17...780 autopaikkaan. Lähtötietoina 

olevat kuusi pysäköintihallia on toteutettu ja toteutetaan vuosina 2009...2014.    

7.2 Tuotannossa olleet pysäköintihallit 

Energiatalo Onnelanpolku Pysäköinti on toteutettu Lahteen. Kohde on 2-tasoinen pysä-

köintihalli, jossa on yhteensä 103 autopaikkaa. Pysäköintitalon ensimmäinen taso on 

asfalttipohjainen ja toinen taso paikallavalettu jälkijännitetty betonikansi. Pysäköintitalo 

on toteutettu kesä- ja syyskuun välisenä aikana vuonna 2013. Halli on betonirakenteinen 

paikallavalettu ja jälkijännitetty. Pysäköintihalliin on käytetty 640 m
3
 betonia ja jänni-

tettyä holvia on 2 000 m
2
.  

Ratakujan parkki (As Oy Vantaan Piccadilly, As Oy Vantaan Paddington, As Oy Van-

taan Ratatie 1, Ratakujan pysäköinti Oy) on toteutettu Vantaalle Tikkurilaan. Parkin 

rakentamisaika on maaliskuusta 2013 kesäkuuhun 2014. Parkkihalliin käytetään noin 2 

600 m
3
 betonia. Jännitettyä holvia on noin 8 000 m

2 
ja autopaikkoja 233.   

Tikkuparkki (As Oy Leppäpuisto, Kulovalkeantien pysäköinti) rakennettiin Vantaalle 

Tikkurilaan. Rakennusaika oli kesäkuusta 2011 marraskuuhun 2012. Kohde toteutettiin 

KVR-urakkana. Tikkuparkissa on 357 autopaikkaa kahdessa kerroksessa. Kohteessa oli 

vaativat pohjarakennusolosuhteet ja se toteutettiin maanpinnan ja pohjavedenpinnan 

alapuolelle. Kuvassa 9 on Tikkuparkin työmaa tammikuussa 2012.  
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Kuva 9. Tikkuparkin työmaata maanrakennusvaiheessa 

Launeen pysäköinti (Hämeenmaan kiinteistöt) sijaitsee Lahdessa. Rakennusaika oli hei-

näkuusta 2010 syyskuuhun 2011. Maanpäällinen pysäköintihalli toteutettiin KVR-

urakkana. Kohteessa on 23 000 m
2
 autopaikoitustasoja joissa on 780 autopaikkaa. 

Viikarinkulma (As Oy Lahden Viikarinkulma) on kohteista pienin 17 autopaikan ker-

rostalon alapuolinen maanalainen pysäköintihalli ja väestönsuoja Lahdessa. Rakennus-

aika oli kesä 2012.  
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Ratsutilan pysäköinti (YIT Talonrakennus Oy, Asuintalo Uusimaa) toteutettiin Nurmi-

järvelle. Rakentamisaika oli joulukuusta 2009 kesäkuuhun 2010. Kohde on elementtira-

kenteinen avoin pysäköintihalli ja siellä on autopaikoitustasoja 2 980 m
2
. 

  



 

39 

8 NIMIKKEISTÖKOODIEN LUONTI 

8.1 Pääperiaatteet 

Nimikkeistökoodiston eli litteraluettelon laadinnassa pohjana käytetään Talo 2000 -

hankenimikkeistöä. Hankenimikkeistöä joudutaan jonkin verran soveltamaan, jotta sitä 

pystytään käyttämään pysäköintihallien litteroiden muodostamisen pohjana. Han-

kenimikkeistö on yleispätevä, mutta se sopii parhaiten asunto- ja toimitilarakentami-

seen. Pysäköintihalleissa runkorakenteet tehdään lähes aina paikallavalurakenteina ja ne 

ovat massiivisia, joten litterointi on tarkempaa runkorakenteissa kuin esimerkiksi pinta-

rakenteissa tai varusteissa, jotka asunto- tai toimitilarakennuksissa korostuvat. Pysä-

köintihalleissa varsinaiset pintarakenteet ovat yleensä vähäisiä painottuen tasoitukseen 

ja maalaukseen.  

Paikallavalettavat rakenteet, kuten anturat, välipohjat ja palkit, pilarit, kantavat välisei-

nät ja maanpaineseinät täytyy jakaa litteroita muodostettaessa. Rakennettava osa jaetaan 

kolmelle litteralle, joita ovat muotti, raudoitus ja betonointi. Iso osa hankkeen kustan-

nuksista on sidottu betonirakenteisiin ja samalla suurimpia hankintoja ovat muottikalus-

to, betoniraudoitus ja valmisbetoni. Massamuutokset kohdistuvat usein juuri betonira-

kenteisiin, joten niiden kustannusten ennustaminen on hankkeen taloudellisen ohjauksen 

kannalta olennaista. Myös kaivannot on jaoteltu litteroihin maankaivu ja kuormaus sekä 

maanajo- ja vastaanotto. Louhinnassa on työt louhinta ja kuormaus sekä louheen ajo ja 

vastaanotto. Edellä mainitut litterat on jaettu sen vuoksi, että kuljetusmatka ja maa-

aineksen tai louheen jatkokäyttö voivat olla erilaisia eri kohteissa.  

Tarjouslaskentavaiheessa laskettavat massat jaotellaan rakenneosittain tarjouslaskenta-

ohjelmaan. Rakennustekniset työt yksikössä käytetään suoritelaskentaa, jossa suunni-

telmista mitataan määrät ja ne hinnoitellaan panoksilla. Kuvassa 9 on kuvakaappaus 

Estimator-tarjouslaskentaohjelmasta. Kuvassa on esimerkkisuoritteena pilariraudoitus ja 

sen kustannukset koostuvat raudoitustyöstä ja harjateräksestä.  
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Kuva 10. Kuvakaappaus Estimator-tarjouslaskentaohjelmasta. Kuvassa esitetyt hinta- ja menekkitiedot ovat 

esimerkkilukuja eivätkä vastaa todellisuutta. 

Kohteiden kustannuslaskenta tehdään tällä hetkellä niin, että kohteen määrät lasketaan 

ja jaotellaan käytettävän määrälaskentaohjeen mukaan, joka tällä hetkellä on Talo 80, ja 

syötetään laskentaohjelma-Estimatoriin. Kullekin menetelmälle lisätään siihen liittyvät 

panokset ja saadaan näin menetelmän mukaiselle osalle hinta. Panosluokkia ovat työ 

(1), materiaali (2), aliurakka (3), kalusto (4) ja muut (5). Laskennassa käytetään arvon-

lisäverottomia päivän hintoja. Pysäköintitaloja on laskettu myös rakennusosalaskentana. 

Siinä kohde on jaoteltu rakennusosiin nimikkeistöjärjestelmän mukaan ja rakennusosille 

on liitetty niihin kuuluvat menetelmät ja menetelmiin on liitetty niihin kuuluvat panok-

set jolloin saadaan rakennusosalle ja näin koko rakennukselle kustannusarvio.   

8.2 Kustannusten jakautuminen 

Rakennustekniset työt -yksikössä tuotannossa olleiden pysäköintihallien kustannusten 

jakautuminen rakennusosien pääryhmätasolla TALO 80 -järjestelmän mukaan selvitet-

tiin kustannusohjausjärjestelmän tietojen perusteella. KVR-hankkeissa pääryhmään 0 eli 

rakennuttajan kustannuksiin kuului noin 10 % kokonaiskustannuksista ja lähes kaikki 

kustannukset ovat KVR-hankkeissa urakoitsijalle kuuluvia suunnittelukustannuksia. 

Perinteisissä urakoissa rakennuttajan kustannukset ovat muutaman prosentin luokkaa.  

Pääryhmän 1 eli maa- ja pohjarakennustöiden sekä pääryhmän 2 eli perustukset ja ulko-

puoliset rakenteet osuudet hankkeen kokonaiskustannuksista vaihtelevat paljon riippuen 

muun muassa siitä rakennetaanko kohdetta maan alle vai päälle ja joudutaanko kohtees-

sa louhimaan kalliota ja siirtämään suuria maamassoja. Myös pohjarakennusolosuhteet 

vaikuttavat paljon eli joudutaanko kohteessa paaluttamaan perustuksia vai pystytäänkö 

pysäköintihalli perustamaan suoraan kallionvaraisesti. Aikaisemmissa hankkeissa maa- 
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ja pohjarakennustöiden osuus on vaihdellut sadasosasta viidesosaan kokonaiskustan-

nuksista. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet -ryhmään kuuluvien kustannusten osuus 

on vaihdellut läpikäydyissä hankkeissa sadasosasta neljännesosaan.  

Pääryhmässä 3 eli runko- ja vesikattorakenteissa on kustannusten osuus noin kolmannes 

koko hankkeen kustannuksista. Tämä selittyy massiivisilla betonirakenteilla, joihin kuu-

luvat hallin kantava runko eli välipohjat, palkit, pilarit ja kantavat seinät sekä mahdolli-

set maanpaineseinät. Pääryhmään 4 eli täydentäviin rakenteisiin kuuluu runkoa täyden-

tävät osat, kuten ikkunat, ovet, kevyet väliseinät, kaiteet ja hoitotasot. Pääryhmän 4 kus-

tannusosuus koko hankkeen kustannuksista on keskimäärin 3 %. Pääryhmässä 5 eli pin-

tarakenteissa on noin 5 % kustannuksista. Pintarakenteisiin kuuluvat sisä- ja ulkopuoli-

set katteet, päällysteet, verhoukset, pinnoitteet, tasoite- ja maalaustyöt.  

Pääryhmässä 6 eli kalusteissa, varusteissa ja laitteissa on kustannuksia noin sadasosa 

koko hankkeen kustannuksista. Pääryhmään 7 eli konetekniset työt -ryhmään kuuluu 

lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja sähkötyöt, hissit sekä koneteknisiin töihin kuu-

luvat aputyöt. Pysäköintihallihankkeissa pääryhmän 7 työt ovat lähes aina aliurakkatöitä 

aputöitä lukuun ottamatta. Kustannuksia pääryhmässä 7 on ollut noin 15 % koko hank-

keen kustannuksista.  

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten pääryhmien kustannukset vaihtelevat paljon 

hankkeen koosta riippuen. Pienemmässä hankkeessa kustannukset ovat yleensä pie-

nemmät kuin suuressa hankkeessa. Pääryhmiin kuuluu työmaan käynnistys-, kalusto-, 

käyttö- ja kuljetuskustannukset sekä rakennustyömaan hallinto, avustavat rakennustyöt, 

talvilisätyöt, sopimuspohjaiset erityiskulut ja työntekijöiden palkanlisät ja sosiaalikulut.  

Litteraluetteloa laadittaessa tarkastellaan kustannusten jakautumista. Niissä rakennus-

osissa joiden kustannusten määrä on suuri kokonaiskustannuksista käytetään tarkempaa 

litterointia kuin niissä ryhmissä joissa hankkeen kustannuksia on vähän. Pysäköintihal-

lihankkeissa kustannukset painottuvat runkorakenteisiin. Myös maa- ja pohjarakennus 

voi olla suuri kustannuserä. Kiinteistötekniset työt ovat usein myös iso kustannuserä, 

mutta ne työt tulevat lähes aina aliurakkana. Aliurakat ovat sidottuja kustannuksia eli 

niiden kustannukset tiedetään, kun aliurakkasopimus on allekirjoitettu. Talotekniikkaan 

liittyvät aputyöt voivat lisätä pääryhmän kustannuksia, mutta määrät eivät yleensä ole 

kovin suuria.    
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8.3 Päämassat 

8.3.1 Alueosat 

Alueosia ovat Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaan maaosat, tuennat ja vahvistukset, 

päällysteet, alueen varusteet ja alueen rakenteet. Alueosiin kuuluu myös osat joita tarvi-

taan rakennuksen sisäpuolelle talo- ja tilaosien rakentamista varten. Jäljempänä on esi-

tetty pysäköintihallihankkeiden päämassoja Talo 2000 -hankenimikkeistön mukaan jao-

teltuna. Suluissa on merkitty hankenimikkeistön numerokoodi kyseiselle osalle. (RT 10 

962.)  

Pysäköintihallihankkeissa louhittavat määrät voivat olla suuria, jos halli toteutetaan kal-

lioluolaan tai maan pinnan alapuolelle peruskalliotason alle. Esimerkkihankkeista Tik-

kuparkissa toteutunut louhinta oli noin 29 000 m
3
ktr. Määrä on merkittävä. Maatöiden 

määrä pysäköintihallihankkeissa vaihtelee rakennustavan mukaan. Jos halli rakennetaan 

niin, että hallin ensimmäinen pysäköintitaso on maan pinnan tasolla, on maatöiden 

osuus pieni. Toisessa ääripäässä ovat hallit, joihin tehdään paikoitustasoja useampaan 

kerrokseen maan pinnan ja usein myös pohjavedenpinnan alapuolelle. Talo 2000 -

nimikkeistön mukaan louhinta ja maatyöt kuuluvat rakennusosista maaosiin ja siellä 

kohtaan kaivannot (1112). Niitä ovat alueelle ja rakennuksen perustamiseksi maahan 

kaivettavat tai louhittavat yli 3 metriä leveät kaivannot. (RT 10 962.) 

Pysäköintihallihankkeissa on lähes aina Talo 2000 -järjestelmän mukaisia täyttötöitä. 

Täyttöosiin kuuluvat alapohjien täytöt, perusmuurien ja maanpaineseinien vierustäytöt. 

Täyttöosia (1114) kuvataan Talo 2000 -hankenimikkeistössä aluerakenteiden ja kanaa-

lien täytöiksi, muihin alueella tehtäviin täyttöihin sekä rakennukseen liittyviin täyttöi-

hin. Rakennukseen liittyviin täyttöosiin kuuluvat myös eristykset ja salaojituskerrokset. 

(RT 10 962.)   

Pysäköintihallirakennuksen perustustapana voidaan käyttää paaluperustusta. Talo 2000 

-hankenimikkeistössä paaluihin (1121) kuuluvat alueen ja rakennuspohjan teräsbetoni-, 

teräs-, kaivin- ja porapaalut sisältäen kärjet ja paalujatkokset. (RT 10 962.)  

Maan pinnan ja erityisesti pohjavedenpinnan alle rakennettaessa tukiseinät, yleensä te-

räsponttiseinät, ovat merkittävä kustannuserä. Talo 2000 hankenimikkeistössä tukiseinät 

kuuluvat alueosien tuentoihin (1122). Niitä ovat pohjarakentamisen yhteydessä tehtävät 
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rakennusaikaiset ja pysyvät tukiseinät. Tukirakenteisiin kuuluvat myös rakenteen edel-

lyttämät ankkuroinnit, vinotuet ja juuripalkit. (RT 10 962.)  

Pysäköintihallihankkeisiin voi kuulua myös paikoitusalueiden päällysteitä (1132). Niitä 

ovat alueen käytön ja ulkonäön edellyttämät pintakerrokset liittyminen, tasaus- ja tuki-

kerroksineen, saumauksineen, reunatukineen, sadevesikouruineen ja päällysteeseen teh-

tävine merkintöineen. (RT 10 962.) 

Alueopasteita (1144) ovat rakennusalueen opasteista esimerkiksi liikenneopasteet, lii-

kennealueiden varusteet, kuten pylväät, liikennemerkit ja puomit. Alueopasteisiin kuu-

luvat myös liikennemerkkien perustukset ja rakenteet. (RT 10 962.) 

8.3.2 Talo-osat 

Talo 2000 -hankenimikkeistössä talo-osat ovat perustukset, alapohja, runko, julkisivut, 

vesikatot ja ulkotasot. Hankenimikkeistön mukaan anturoita (1211) ovat rakennuksen 

seinä-, pilari-, paalu- ja perusmuurianturat. Kaikkia edellä mainittuja anturoita on pysä-

köintihallihankkeissa. (RT 10 962.)  

Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit (1212) ovat rakennuksen alapohjan alapuoliset 

peruspilarit, perusmuurit, kaivonrengasperustukset ja peruspalkit. Nimikkeeseen kuulu-

vat myös edellä mainittujen lämmön-, veden- ja kosteudeneristeet sekä pintarakenteet. 

(RT 10 962.)  

Kun pysäköintihalli rakennetaan maan pinnan alapuolelle, tehdään hallin ympärille 

maanpaineseinät, jotka pohjavedenpinnan alapuolelle rakennettaessa toimivat myös 

vesitiiviinä seinänä. Pysäköintihalleissa olevat maanvastaiset seinät sovitaan litteroita-

van kohtaan perusmuuri, peruspilarit ja peruspalkit. (RT 10 962.) 

Alapohjalaatat (1221) ovat kantavia tai maanvaraisia tasorakenteita mukaan lukien 

lämmöneristeet ja höyrynsulut. Erityisiä alapohjia (1223) ovat maanvaraiset luiskat. (RT 

10 962.) 

Pysäköintihallien yhteyteen voidaan rakentaa esimerkiksi taloyhtiön väestönsuoja 

(1231). Nimikkeeseen kuuluvat K-, S1 ja S3-luokan väestönsuojat tilaosineen ja väes-

tönsuojavarusteineen. (RT 10 962.) 
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Talo 2000 hankenimikkeistön mukaan kantavia seiniä (1232) ovat rakennuksen sisäpuo-

liset kantavat ja kuormia siirtävät väliseinät ja seinämäiset palkit. Pysäköintihalleista 

löytyy molempia edellä mainittuja rakenteita. (RT 10 962.) 

Tuotteistettuun pysäköintihallihankkeeseen kuuluvat kantavana rakenteena vakiovälein 

olevat pilarit. Hankenimikkeistön mukaan pilareita (1233) ovat rakennuksen pilarit sekä 

runkoon ja ulkoseiniin liittyvät pilasterit. (RT 10 962.) 

Pysäköintihallissa pysäköintitasoina on hankenimikkeistön mukaan välipohjat (1235), 

mutta yleisesti työmaalla puhutaan holvista. Hankenimikkeistö erottelee välipohjat ja 

palkit (1234), mutta pysäköintihalleissa jännitetty holvi ja jännitetyt palkit betonoidaan 

yhtä aikaa, joten litteroinnissa palkit ja välipohjat ovat samoilla litteroilla. Jaottelu olisi 

työmaan kustannusseurannan kannalta turhaa ja keinotekoista, koska rakenne pysyy 

lähes samana hallihankkeesta toiseen ja jaottelu täytyisi laskennallisesti erotella. Beto-

nointipöytäkirjoissa palkki- ja holvivalut ovat samassa pöytäkirjassa. Yläpohja (1236) 

on pysäköintihallin ylin taso, joka toimii usein samalla vesikatteena. Ylimmällä tasolla 

voi olla autopaikoitusta tai se voi olla maisemoitu, esimerkiksi viherpihana tai katutaso-

na. Usein yläpohjassa on suojabetonointi, jos siihen tulee päälle kasvillisuutta. Han-

kenimikkeistön mukaan yläpohjia ovat rakennuksen ylimmät kantavat vaakasuorat taso-

rakenteet rakenteeseen kuuluvine lämmön- ja ääneneristyksineen sekä liittymärakentei-

neen. (RT 10 962.) 

Pysäköintihallissa käytetään yleensä elementtirakenteisia porrassyöksyjä ja elementti- 

tai paikallavalulepotasoja. Myös portaat voivat olla paikallavalettuja. Hankenimikkeis-

tön mukaan runkoportaat (1237) ovat rakennuksen kantavaan järjestelmään kuuluvat ja 

siihen kiinteästi liittyvien portaiden porrassyöksyt, askellankut ja lepotasot tehtaalla 

tehtävine pintakäsittelyineen. Runkoportaisiin kuuluvat myös rakennuksen ulkopuoliset 

usein kylmät varapoistumisportaat. (RT 10 962.) 

Hankenimikkeistön mukaan ulkoseiniä (1241) ovat kantavat, kevyet, paikalla rakennet-

tavat ja elementtirakenteiset ulkoseinät sekä julkisivuverhoukset tuulensuojineen ja 

lämmöneristeineen. Maan päälle rakennettavissa pysäköintihalleissa pysäköintitasojen 

julkisivut ovat usein säleikköjä joiden kautta hoidetaan myös hallin ilmanvaihto. Maan 

alle rakennettaessa pysäköintihallien poistumistiet voivat olla erillisessä poistumistiera-

kennuksessa, joiden julkisivut voivat olla säleiköstä poikkeavaa rakennetta. (RT 10 

962.)  
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Pysäköintihalleissa ulko-ovia (1243) on yleensä porrashuoneissa. Hankenimikkeistön 

mukaan ulko-ovia ovat julkisivun puiset ja metalliset ulko-ovet, ikkunaovet, erityisulko-

ovet kuten heiluri-, kierto-, liuku-, taitto-, kippi-, nosto- ja paljeovet sekä muut ulko-

ovet karmeineen, liittymärakenteineen ja varusteineen. Pysäköintihallihankkeiden litte-

roinnissa ovet on järkevää erottaa kahteen eri ryhmään, joissa toisessa ovat metalliovet 

ja toisessa erityisovet, kuten nosto- ja palo-ovet. Hankenimikkeistön mukaan erityisovia 

(1316) ovat muut kuin tavanomaiset rakennuksen väliovet. Erityisovien ja teräsovien 

jako eri litteralle on perusteltua sen vuoksi, että ovet hankitaan yleensä eri paikoista. 

(RT 10 962.)  

8.3.3 Tilaosat 

Talo 2000 -nimikkeistön mukaan tila koostuu rakennuksen tiloja jakavista jako-osista, 

sisäpuolisista tilapinnoista, tilavarusteista ja muista tilaosista, kuten hoitotasoista ja kul-

kurakenteista sekä tilaelementeistä. (RT 10 962.) 

Kaiteet (1314) nimikkeeseen kuuluvat pysäköintihalleissa sekä porraskaiteet, että pysä-

köintitasojen ja ramppien reunoissa olevat maantiekaiteet. Lattiapintoihin (1322) kuulu-

vat lattiapäällysteet, jalkalistat, lattiapäällysteen pintakäsittely ja muu pintakerros tasoit-

teineen. Yleensä tuotteistetun pysäköintihallin pysäköintitasoihin ei tule minkäänlaista 

pintakäsittelyä. Pysäköintihallitoimintaan sopiva pinta saadaan aikaiseksi betonipinnan 

hiertämisellä. Sisäkattopintoja (1324) ovat rapattu kattopinta sekä pysäköintihalleissa 

pääosin käytetty maalattu kattopinta tasoitteineen. Myös sisäkattopinnoitteet kuuluvat 

tähän nimikkeeseen. Seinäpintoihin (1326) kuuluvat maalattu seinäpinta tasoitteineen ja 

laatoitettu seinäpinta vedeneristeineen. (RT 10 962.) 

8.3.4 Tekniikkaosat 

Tekniikkaosiin kuuluvat putkiosat, ilmanvaihto-osat, sähköosat, tiedonsiirto-osat ja lai-

teosat. Pysäköintihallihankkeissa edellä mainitut osat hankitaan aliurakkana, joten vaik-

ka kokonaiskustannuksena osa on iso, se litteroidaan yhdelle litteralle. (RT 10 962.)  

Tekniikkaosiin kuuluvat myös hissit (2511) ja erityiset siirtolaitteet (2513), kuten nos-

timet ja nostopöydät. Väestönsuojalaitteita (2523) ovat väestönsuojan kriisinajan ilman-

vaihtolaitteet. (RT 10 962.) 
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8.4 Litteraluettelo 

Pysäköintihallien litteraluettelo tehtiin selvittämällä ja tutkimalla jo olemassa olevien 

pysäköintitalohankkeiden käytössä olevat ja olleet litteraluettelot. Olemassa olevat litte-

rat on luotu Talo 80 -järjestelmän jaottelun mukaan. Uusi litteraluettelo tehdään Talo 

2000 -nimikkeistön mukaan, joten olemassa olevat litterat jaettiin nimikkeen ja sisällön 

perusteella Talo 2000 -hankenimikkeille. Olemassa olevien litteroiden samansisältöisil-

le litteroille määritettiin yksi nimike jota käytetään uudessa litteraluettelossa. Littera-

luettelossa käytetään viisimerkkistä litterakoodia. Ensimmäiset neljä numeroa tulevat 

Talo 2000 -hankenimikkeistöstä. Viimeisenä merkkinä käytetään kirjainta, joka erottaa 

samalla hankenimikkeistön numerokoodilla olevat litterat. TAS5-

kustannusohjausjärjestelmässä voidaan käyttää viisinumeroista koodia, jossa on nume-

roita ja kirjaimia (Taiminen 2013)    

Litteraluettelo luotiin niin, että litteroiden nimekkeet kuvaavat mahdollisimman hyvin 

litteroiden sisällön. Työmaalla on yleensä käytössä litteraluettelosta versio, jossa on 

näkyvissä vain nimekkeet. Tällöin on tärkeää, että litterointia tekevä työnjohto pystyy 

heti merkitsemään kustannukset oikealle litteralle jo nimen perusteella. Tällä varmiste-

taan, että kaikki tietylle rakennusosalle kuuluvat kustannukset kohdistuvat oikein ja 

hankkeen taloudellinen ohjaaminen ja ennustaminen on luotettavaa. Esimerkiksi litteran 

maanvaraisen laatan betonointi ja hierto, nimekkeessä ilmoitetaan, että kyseiselle litte-

ralle kuuluu myös maanvaraisen laatan hierto, vaikka sen tekisi erillinen urakoitsija 

kuin betonoinnin.   

Litteraluettelo löytyy tämän opinnäytetyön viimeisestä liitteestä. Liitettä ei ole kuiten-

kaan saatavilla julkisesti esillä olevista opinnäytetyökappaleista.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Pysäköintitalohankkeisiin pystyttiin toteuttamaan yleispätevä litteraluettelo Talo 2000 -

hankenimikkeistön pohjalta. Tarvittavat litterat pystyttiin poimimaan yksikössä aiem-

min toteutetuista ja tällä hetkellä toteutuksessa olevista hankkeista. Tämä lisää tulosten 

luotettavuutta, koska vastaavanlaisia litteroita on ollut aiemminkin käytössä pysäköinti-

hallihankkeissa. Esimerkkihankkeiden kustannusten jakaumasta pystyttiin katsomaan 

missä rakenneosissa kustannuksia on eniten ja kohdistamaan tarkempi litterointi niihin.  

Litteraluettelo on käyty läpi yksikön laskennan ja tuotannon sekä pysäköintitalojen han-

ketiimin kanssa. 

Litteraluettelo pystyttiin merkitsemään niin, että yhteys Talo 2000 -hankenimikkeistöön 

säilyi. Yhteys on olennainen siltä osin, että nimikkeistöstä voidaan tarkastaa kunkin 

osan mittausperusteet. Jonkin verran litteroita jouduttiin muokkaamaan pysäköintihalli-

rakennukseen sopivaksi, koska Talo 2000 -hankenimikkeistö painottuu enemmän asuin- 

ja toimitilarakentamiseen. Uusi litteraluettelo pystytään toteuttamaan myös YIT Raken-

nuksen käyttämissä kustannuslaskenta- ja kustannustenohjausjärjestelmissä.  

Litteraluettelon toimivuus testataan Rakennustekniset työt -yksikön seuraavissa pysä-

köintihallihankkeiden kustannuslaskennassa ja tuotannossa. Todennäköisesti käytännön 

kokemusten perusteella luetteloon joudutaan tekemään hienosäätöä, mutta nyt aikaan-

saatu luettelo luo pohjan pysäköintihallien yleisen litteraluettelon käytölle suunnittelus-

sa, tuotemallinnuksessa, tarjouslaskennassa ja pikahinnoittelussa, aikataulutuksessa, 

kustannusohjauksessa ja jälkilaskennassa. Kaikilla rakennushankkeen osapuolilla on 

oma näkemyksensä hyvästä litteraluettelosta, joten kaikille optimaalista luetteloa ei voi 

tehdä. Luettelo on aina kompromissi, joka toimii riittävän hyvin kaikissa hankkeen vai-

heissa. Litteraluettelo on aina ennen toteutettu pelkästään numero-nimi-yhdistelmänä, 

joten voi olla, että litteroiden numero-kirjain-yhdistelmästä tehtyjä koodeja joudutaan 

muokkaamaan, jos litterointi niiden avulla on työmaalla hankalaa. 

Rakennustekniset työt yksikössä on vireillä pysäköintihallihanke Etelä-Suomen isoh-

koon kaupunkiin. Kyseisen hankkeen yhteydessä testataan litteraluettelon toimivuus 

hankkeen tavoitearvion tekemisessä ja myöhemmin mahdollisessa tuotantovaiheessa.    
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LIITE 4 

      1(2) 
 
(RT 10-10 962) 
1 RAKENNUSOSAT 
11 Alueosat 
111 Maaosat 
1111 Raivausosat 
1112 Kaivannot 
1113 Kanaalit 
1114 Täyttöosat 
1115 Penkereet 
1116 Kuivatusosat 
1117 Erityiset maaosat 
112 Tuennat ja vahvistukset 
1121 Paalut 
1122 Tuennat 
1123 Vahvistukset 
1124 Erityiset tuennat ja vahvis-
tukset 
113 Päällysteet 
1131 Liikennealueiden päällys-
teet 
1132 Paikoitusalueiden päällys-
teet 
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden 
päällysteet 
1134 Kasvillisuus 
1135 Erityisalueiden päällysteet 
114 Alueen varusteet 
1141 Talovarusteet 
1142 Oleskeluvarusteet 
1143 Leikkivarusteet 
1144 Alueopasteet 
1145 Erityiset aluevarusteet 
115 Alueen rakenteet 
1151 Pihavarastot 
1152 Pihakatokset 
1153 Aidat ja tukimuurit 
1154 Alueen portaat, luiskat ja 
terassit 
1155 Alueen pysäköintiraken-
teet 
1156 Erityiset alueen rakenteet 
12 Talo-osat 
121 Perustukset 
1211 Anturat 
1212 Perusmuurit, peruspilarit ja 
peruspalkit 
1213 Erityiset perustukset 
122 Alapohjat 
1221 Alapohjalaatat 
1222 Alapohjakanaalit 
1223 Erityiset alapohjat 
123 Runko 
1231 Väestönsuojat 
1232 Kantavat seinät 
1233 Pilarit 

1234 Palkit 
1235 Välipohjat 
1236 Yläpohjat 
1237 Runkoportaat 
1238 Erityiset runkorakenteet 
124 Julkisivut 
1241 Ulkoseinät 
1242 Ikkunat 
1243 Ulko-ovet 
1244 Julkisivuvarusteet 
1245 Erityiset julkisivurakenteet 
125 Ulkotasot 
1251 Parvekkeet 
1252 Katokset 
1253 Erityiset ulkotasot 
126 Vesikatot 
1261 Vesikattorakenteet 
1262 Räystäsrakenteet 
1263 Vesikatteet 
1264 Vesikattovarusteet 
1265 Lasikattorakenteet 
1266 Kattoikkunat ja -luukut 
1267 Erityiset vesikattoraken-
teet 
13 Tilaosat 
131 Tilan jako-osat 
1311 Väliseinät 
1312 Lasiväliseinät 
1313 Erityisväliseinät 
1314 Kaiteet 
1315 Väliovet 
1316 Erityisovet 
1317 Tilaportaat 
1318 Erityiset tilajako-osat 
132 Tilapinnat 
1321 Lattioiden pintarakenteet 
1322 Lattiapinnat 
1323 Sisäkattorakenteet 
1324 Sisäkattopinnat 
1325 Seinien pintarakenteet 
1326 Seinäpinnat 
1327 Erityiset tilapinnat 
133 Tilavarusteet 
1331 Vakiokiintokalusteet 
1332 Erityiskiintokalusteet 
1333 Varusteet 
1334 Vakiolaitteet 
1335 Tilaopasteet 
1336 Erityiset tilavarusteet 
134 Muut tilaosat 
1341 Hoitotasot ja kulkuraken-
teet 
1342 Tulisijat ja savuhormit 
1343 Muut erityiset tilaosat 
135 Tilaelementit 

1351 Kylpyhuone-elementit 
1352 Kylmähuone-elementit 
1353 Saunaelementit 
1354 Talotekniikan tilaelementit 
1355 Hormielementit 
1356 Erityiset tilaelementit 
2 Tekniikkaosat 
21 Putkiosat 
22 Ilmanvaihto-osat 
23 Sähköosat 
24 Tiedonsiirto-osat 
25 Laiteosat 
251 Siirtolaitteet 
2511 Hissit 
2512 Kuljettimet 
2513 Erityiset siirtolaitteet 
252 Tilalaitteet 
2521 Keittiölaitteet 
2522 Pesulalaitteet 
2524 Allaslaitteet 
2525 Erityiset tilalaitteet 
3 HANKETEHTÄVÄT 
31 Hankkeen johtotehtävät 
311 Rakennuttaminen 
3111 Hankkeen valmistelu 
3112 Suunnittelun valmistelu ja 
ohjaus 
3113 Rakentamisen valmistelu 
3114 Rakentamisen ohjaus 
3115 Vastaan- ja käyttöönoton 
ohjaus 
3116 Takuuajan rakennuttami-
nen 
3117 Muu hankkeen rakennut-
taminen 
312 Paikallisvalvonta 
3121 Rakentamisen työmaaval-
vonta 
3122 Tekniikan työmaavalvonta 
3123 Muu paikallisvalvonta 
313 Hankkeen hallinto 
3131 Hankkeen hallintotehtävät 
3132 Lupatehtävät 
3133 Rakentamisen vakuutta-
minen 
3134 Muu rakennuttamisen 
hallinto 
32 Suunnittelutehtävät 
321 Tilasuunnittelu 
3211 Toiminnallinen tilasuunnit-
telu 
3212 Tilayhteyssuunnittelu 
322 Rakennussuunnittelu 
3221 Pääsuunnittelu 
3222 Arkkitehtisuunnittelu 
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3223 Rakennesuunnittelu 
3224 LVI-suunnittelu 
3225 Sähkösuunnittelu 
3226 Sisustussuunnittelu 
323 Suunnittelun asiantuntija-
tehtävät 
3231 Geotekniset asiantuntija-
tehtävät 
3232 Akustiset asiantuntijateh-
tävät 
3233 Maisema-
asiantuntijatehtävät 
3234 Paloasiantuntijatehtävät 
3235 Talousasiantuntijatehtävä 
3236 Muut suunnittelun asian-
tuntijatehtävät 
324 Hanketietotehtävät 
3241 Kopiointitehtävät 
3242 Tietokantatehtävät 
3243 Huoltokirjatehtävät 
3244 Erityiset hanketietotehtä-
vät 
33 Rakentamisen johtotehtävät 
331 Rakentamisen yleisjohto ja 
hallinto 
3311 Työmaan yleisjohto 
3312 Laskentatehtävät 
3313 Hankintatehtävät 
3314 Yritystehtävät 
3315 Muut rakentamisen yleis-
johto- ja hallintotehtävät 
332 Työmaan johtotehtävät 
3321 Vastaava työnjohto 
3322 Työnsuunnittelu ja ohjaus 
3323 Työmaan työturvallisuus 
3324 Rakennustyön työnjohto ja 
valvonta 
34 Työmaatehtävät 
341 Työmaapalvelut 

3411 Työmaarakennukset 
3412 Työmaa-alue 
3413 Avustavat rakennustyöt 
3414 Käyttöaineet ja energia 
3415 Työmaan lämmitys ja 
kuivaus 
3416 Työmaan puhtaanapito ja 
suojaus 
3417 Työmaan vartiointi 
3418 Muut työmaan palvelut 
342 Työmaakalusto 
3421 Nostot ja siirrot 
3422 Telineet 
3423 Työmaakuljetukset 
3424 Muu työmaan kalusto 
4 KIINTEISTÖTEHTÄVÄT 
41 Maa-aluetehtävät 
411 Tonttitehtävät 
4111 Tontin hankinta ja vuokra-
us 
4112 Verot ja rasitteet 
4113 Erityiset tonttitehtävät 
412 Liittymät 
4121 Liittyminen rakennuksiin 
4122 Liittyminen verkostoihin 
4123 Erityiset liittymät 
413 Maa-alueen kehittäminen 
4131 Kiinteistökehitys 
4132 Kaavoitus 
42 Rahoitus ja markkinointi 
421 Rahoitustehtävät 
4211 Lainoitustehtävät 
4212 Yhtiötehtävät 
4213 Erityiset rahoitustehtävät 
422 Markkinointitehtävät 
4221 Asuntomarkkinointi 
4222 Toimitilamarkkinointi 
4223 Muu markkinointi 
5 KÄYTTÄJÄTEHTÄVÄT 

51 Tilavarustus 
511 Irtaimisto 
5111 Irtaimet kalusteet 
5112 Irtaimet varusteet 
512 Toiminnan kojeet ja laitteet 
5121 Toiminnan kojeet 
5122 Toiminnan laitteet 
52 Toiminnan ylläpito 
521 Väliaikainen toiminta 
5211 Väliaikaiset tilat 
5212 Väliaikaiset rakenteet ja 
laitteet 
5213 Muu väliaikainen toiminta 
522 Käyttöönotto 
5221 Muutto 
5222 Käyttökoulutus 
5223 Muu käyttöönotto 
6 HANKEVARAUKSET 
61 Suunnitelma- ja hintamuu-
tokset 
611 Asiakirjamuutokset 
6111 Suunnitelmamuutokset 
6112 Rakentamismuutokset 
612 Hintatasomuutokset 
6121 Suunnitteluaikainen hin-
tamuutos 
6122 Rakennusaikainen hinta-
muutos 
6123 Muu hintamuutos 
62 Muut varaukset 
621 Riskit 
6211 Sijaintiriskit 
6212 Olosuhderiskit 
6213 Muut riskit 
622 Erityiset varaukset 
6221 Toteutusmuotovaraus 
6222 Muu erityinen varaus 

 

 


