
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU   
Rakennustekniikan koulutusohjelma 
Rakennustuotanto 

Työn ohjaaja DI Hannu Kauranen 
Työn teettäjä Hartela Oy, valvoja Tapio Rantala 
Tampere 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinnäytetyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ville Salminen 
 
PUURUNKOISEN RIVITALON TOTEUTUSTAPOJEN VERTAILU –  
PAIKALLA RAKENTAMINEN VS. ELEMENTTITEKNIIKKA 



 
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 
Rakennustekniikka 
Rakennustuotanto 
Salminen, Ville Puurunkoisen rivitalon toteutustapojen vertailu – Paikalla 

rakentaminen vs. elementtitekniikka 
Tutkintotyö 38 sivua + 7 liitesivua 
Työn ohjaaja DI Hannu Kauranen 
Työn teettäjä Hartela Oy, Tapio Rantala 
Huhtikuu 2008 
Hakusanat rivitalo, puurunko, vertailulaskelmat, paikalla rakentaminen, 

elementit 
 
 
TIIVISTELMÄ 

 

Työn teettäneessä yrityksessä, Hartela Oy:ssä, on ollut käytössä kaksi eri 
tuotantotapaa, aluetoimistosta riippuen. Turun alueella rivitalokohteiden puurungot 
on toteutettu paikalla rakentaen, kun taas Tampereella rungot on pystytetty 
elementtitekniikkaa käyttäen. 
 
Työn tarkoituksena oli tutkia, onko puurungon rakentaminen paikalla työni 
teettävälle yritykselle kaikkein nopein ja kustannustehokkain tuotantotekniikka vai 
voidaanko elementtitekniikalla saavuttaa merkittäviä säästöjä työmaatekniikasta 
aiheutuvissa kustannuksissa rivitalokohteita rakennettaessa. 

 
Tuotantotekniikan valinnalla voidaan vaikuttaa suuresti rakennushankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa vähentämällä tai 
muuttamalla työmaalla tehtäviä suoritteita. Jos kyseinen suorite on hankkeen 
kriittisellä polulla, voi se johtaa rakennushankkeen kokonaiskeston lyhenemiseen. 
Tällä on vaikutus työmaan aikasidonnaisiin, kohdistamattomiin kustannuksiin, 
kuten työmaateknisiin kustannuksiin. Työmaatekniikan kustannuksissa saavutetut 
säästöt voivat olla suuremmat kuin suoritteen ulkoistamisesta aiheutuneet 
lisäkustannukset. 

 
Tutkimustuloksiin päästiin erilaisten vertailulaskelmien kautta. Laskelmien 
lähtötietoina käytettiin viitekohteiden toteumatietoja, Hartela Oy:n hintatietoja ja 
Ratu-menekkitiedostoja. Laskelmien avulla saatiin tietoa tuotantotavan 
vaikutuksista mm. hankkeen työmaateknisiin kustannuksiin. 
 
Tutkimuksen tuloksista voitiin todeta, että paikalla rakentamisen rakennusaikaiset 
kustannukset ovat elementtitekniikan kustannuksia pienemmät. Kun tulosten 
tarkastelu laajennettiin työmaateknisiin, aikasidonnaisiin kustannuksiin, 
huomattiin, että elementtitekniikan avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä. 
Jopa niin suuria, että elementtitekniikan kilpailukyky nousee paikalla rakentamista 
korkeammaksi. Laskelmat on esitettynä liitteissä ja ne sisältävät luottamuksellisia 
tietoja. 
 
Tulosten perusteella voitiin sanoa, että yrityksen tulee pohtia hanketta laajemmin 
ennen tuotantotavan valintaa eikä vain keskittyä kustannuslaskijan tekemään 
arvioon. Toteumatietojen huolellinen litterointi voisi olla tähän tarkoitukseen oiva 
työkalu. 
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ABSTRACT 
 
  

By choosing the most cost-effective method of production the company can 

minimize its costs. This final thesis is about comparing of two common production 

methods of a timber frame with each other. These methods were building on site 

and using prefabricated units. The research is based on calculations and realized 

costs of earlier projects. The results of this research proved that building the timber 

frame on site is more cost-effective when the time of construction is not taken into 

account. If the time is considered as well the comparison turns on prefabricated 

units behalf because of the savings made in site practices. Therefore it is very 

important to evaluate every possible method from all points of views before 

making the decision between methods. The evaluation could be easier if the 

lettering of costs were filed properly in the future.  

  
 



 
 
 
ALKUSANAT 
 
 
 

Opinnäytetyöni aihe on mielestäni kerrassaan loistava, koska siinä yhdistyvät useat 

rakennusinsinöörin työssä tarvittavat osa-alueet. Niistä tärkeimpinä pidän 

kustannusten hallintaa ja vaihtoehtoisten toteutustapojen etsimistä. Insinöörin on 

aina pyrittävä löytämään ratkaisu, joka on kokonaisuutena kannattavin hänen 

edustamalleen yritykselle, kuten tässäkin tutkintotyössä on pyritty tekemään. 

 

Kiitän kaikkia minua tukeneita tahoja. Heistä nimeltä haluan mainita ohjaavan 

opettajani Hannu Kaurasen sekä Tapio Rantalan Hartela Oy:stä, jotka ovat tehneet 

tämän työni mahdolliseksi, vaikka välillä uskoni onkin horjunut. Toivon, että 

opinnäytetyö tuottaa arvoa työni teettäjälle. 

 

Rakentavia lukuhetkiä toivottaen, 

 

Tampereella 30.4.2008 

 

 

_________________________________________ 

Ville Salminen  
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 
 

Tutkintotyön teettäjä, Hartela Oy, on jo vuosikymmenien ajan toiminut 

rakennusalalla menestyksekkäästi uusia asuntoja ja toimitiloja rakentaen sekä 

remontoiden vanhempaa asuntokantaa. Yrityksessä on vuosikymmenien 

kokemuksen myötä kehittyneet omat, vakiintuneet tuotantotavat ja tekniset 

ratkaisut toteutetaan usein vanhalla, hyväksi havaitulla tavalla. Monet toteutustavat 

ovat kuitenkin herättäneet yrityksen sisällä kysymyksiä ja tutkintotyössäni tutkin 

yhtä tällaista asiaa hieman lähemmin, nimittäin puurunkotyötä. 

 

Rakentamisajan lyhenemisellä on suora vaikutus hankkeen aikasidonnaisiin 

kustannuksiin, kuten työmaateknisiin kustannuksiin. Työmaateknisten 

kustannusten suuruuteen taasen vaikuttavat muun muassa käytössä oleva 

tuotantotekniikka. Valitsemalla oikea tuotantotekniikka voidaan rakentamisaikaa 

mahdollisesti lyhentää, ja tällä tavoin pystytään alentamaan työmaateknisiä 

kustannuksia. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko puurungon rakentaminen paikalla 

työn teettävälle yritykselle kaikkein nopein ja kustannustehokkain 

tuotantotekniikka vai voidaanko elementtitekniikalla saavuttaa merkittäviä säästöjä 

työmaatekniikasta aiheutuvissa kustannuksissa rivitalokohteita rakennettaessa. 

Tähän asti hankkeet on toteutettu Turussa paikalla rakentaen ja Tampereen alueella 

elementtitekniikalla. 

1.2 Työn tavoite 
 

Tässä tutkintotyössä vertaillaan kahta kilpailevaa tuotantotekniikkaa, paikalla 

rakentamisen tekniikkaa ja elementtitekniikkaa vertailulaskelmien avulla, joiden 

lähtötiedot pohjautuvat työn teettäjän, Hartela Oy:n, antamiin tietoihin, 

määrälaskelmiin sekä Ratu-kortistosta poimittuihin menekkitietoihin. Työn 

tavoitteena on laskelmien avulla valita kustannustehokkain tuotantotekniikka 
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Hartela Oy:n tulevaan rivitalokohteeseen, As Oy Verkamestariin. Lisäksi tutkitaan, 

voidaanko ulkoseinärakennetta muuttamalla saavuttaa mainittavia säästöjä. 

1.3 Työn rajaus 
 

Tämä tutkintotyö käsittelee ainoastaan edellä mainittuja tuotantotekniikoita ja työ 

on rajoitettu tutkimaan vain rivitalokohteita. Tutkimus käsittelee As Oy 

Verkamestarin puurunkoa tuulensuojan ulkopintaan asti. Lähtökohtana on, että 

ikkunat asennetaan puurunkotyön jälkeen, joten niiden vaikutusta ei oteta 

huomioon. 

 

 
2 TYYPILLISET TUOTANTOTEKNIIKAT JA 

RAKENNERATKAISUT 
 

2.1 Paikalla rakentaminen 
 

Paikalla rakentaminen tarkoittaa nimensä mukaan sitä, että rakennuksen runko 

kootaan työmaalla erilaisesta ja eripituisesta puutavarasta, niin sanotusti ”pitkästä 

tavarasta”. Puutavara voi kohteen mukaan vaihdella suuresti, rakennesuunnitelmien 

mukaisesti. Tolpparunko muodostaa rakennuksen kantavat seinät ja kantavat 

väliseinät, jotka rakennetaan samassa työvaiheessa. Työvaiheen aloittamisen 

edellytyksenä on, että edeltävät perustustyöt ovat valmiit. Paikalla 

rakentamistekniikkaa käytettäessä esivalmistusaste on teoriassa olematon. /2/ 

 

Suunnittelu ja rakentaminen 

Rakennuksen suunnittelu aloitetaan arkkitehtisuunnittelusta, jolle paikalla 

rakentamistekniikka ei aseta juurikaan rajoituksia. Arkkitehtisuunnitelmien 

pohjalta rakennesuunnittelija suunnittelee ja määrittelee kantavan rungon rakenteet. 

Nämä esitetään rakennesuunnitelmissa ja niiden muuttamisesta työmaalla tulee 

aina neuvotella rakennesuunnittelijan kanssa erikseen. /2/ 

 

Rakentaminen tapahtuu työpiirustusten ja työselostusten mukaan. Tarvittava 

puutavara tilataan ja toimitetaan työmaalle sovitun aikataulun mukaisesti. Rungon 
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pystyttäminen aloitetaan alasidepuun kiinnittämisellä perusmuuriin. Alasidepuun 

päälle pystytetään niin sanottu tolpparunko. Runko rakennetaan yleensä 50 

millimetrin paksuisesta ja 100 - 200 millimetrin levyisestä puutavarasta. Aukkojen 

ylitykseen käytettävien sahatavarapalkkien leveydet ovat yleensä 50 mm ja 75 mm. 

Korkeudet vaihtelevat 150 mm ja 225 mm välillä. Rungoissa käytettävä sahatavara 

on lujuusluokiteltua. Liitokset tehdään enimmäkseen naulaamalla. /2/ 

 

Taloudellisuus ja käyttö 

Paikalla rakentamistekniikan kustannuksiin voidaan jossain määrin vaikuttaa 

materiaaleja hankittaessa. Puutavara voidaan tilata työmaalle käytettävien 

pituuksien mukaan, jolloin työmaalla syntyvä hukka pienenee. Työvaiheen aikana 

kustannuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa taloudellisella ja järkevällä 

puutavaran käytöllä. Myös oikea välivarastointi tai välivarastoinnin välttäminen 

synnyttää säästöjä. Tällöin puutavara pysyy kuivana eivätkä runkotolpat pääse 

kieroutumaan kosteuden vaikutuksesta. Kieroutumisesta aiheutuva hukka voi 

kasvaa suureksikin. /2/ 

 

Monipuolisuutensa vuoksi paikalla rakennustekniikka soveltuu hyvin pien- ja 

rivitalorakentamiseen. Valmistustekniikka mahdollistaa monimuotoisen 

arkkitehtuurin, ja rakennus täyttää saumattomuutensa vuoksi lämmölle ja 

tiiveydelle asetetut vaatimukset. /2/ 

 

2.2 Pre-cut-järjestelmä 
 

Pre-cut-järjestelmässä esivalmistusaste on alhainen. Ennen rakennustyömaalle 

tuomista rakentamiseen käytettävä puutavara on ainoastaan katkaistu määrämittaan 

ja lovettu tarpeen mukaan. /1/ 

 

Suunnittelu 

Pre-cut-järjestelmässä suunnittelu on tärkeässä asemassa. Käytännössä suunnittelu 

on kuitenkin enemmän työpiirustusten laatimista, työn suunnittelua ja 

määrälaskentaa. /1/ 
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Pre-cut-rakentamisessa työpiirustukset kertovat enemmän kuin pelkän teknisen 

ratkaisun. Ne pitävät sisällään myös tarvittavat tiedot runkotavaroiden 

menekkilaskentaan. Menekkilaskennan tarpeet määrittelevätkin suunnitelmien 

tason ja kattavuuden. /1/ 

 

 

 
 
 Kuva 1 Pre-cut-järjestelmä /15/ 

 

Esivalmistus 

Kuten aiemmin on mainittu, Pre-cut-järjestelmässä teollisen esivalmistuksen aste 

on määrämittaiseksi katkottu puutavara. Poikkeuksena ovat kattoristikot ja muut 

niihin verrattavat rakenneosat. Työmaalle tulevan esivalmisteisen puutavaran 

määrään vaikuttaa toimittajan ohella rakennuksen poikkeavuus esimerkiksi 

standardimitoista. Määrämittaan katkottuna työmaalle tulevat etupäässä kantavan 

rungon osat ja valmiiksi pohjamaalatut ulkoverhouslaudat. Tasausvaraan katkottua 

puutavaraa ovat yleensä väliseinien runkotolpat ja aukkojen sisäpuoliset listat. 

Suomen yksilöllisyyttä korostavan rakennuskulttuurin vuoksi on useimmiten 

järkevää toimittaa puutavara ennemmin pituuspaketoituna kuin määrämittaisena. 

/1/ 

 

Rakentaminen 

Ammattirakentajalle standardipiirustukset ja työselostukset ovat rakentamisen 

kannalta riittävät ja rakentaminen vastaa käytännössä paikalla rakentamista. Työn 
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sujuvuutta ja tuottavuutta voidaan kuitenkin parantaa puutavaran 

suunnitelmallisella paketoinnilla ja pakettien sisältöluetteloilla. Niiden avulla 

puutavara voidaan varastoida työmaalla siten, että seuraavaksi tarvittava 

puutavaranippu on helposti saatavilla, eikä pinon alimmaisena. /1/ 

 

Järjestelmän tuotanto- ja käyttötalous 

Pre-cut-järjestelmä on joustava, eikä se rajoita arkkitehtuuria. Joustavuudella on 

kuitenkin vaikutuksensa taloudellisuuteen. Taloudellisimmillaan järjestelmä on 

silloin, kun arkkitehtuurin ja rakennustekniikan tavoitteet yhdistetään. Tuolloin 

standardimittaiset valmisteet sopivat eikä esimerkiksi erikoisaukotuksia tarvita. 

Järjestelmä sopii hyvin myös olemassa oleviin puutavarapituuksiin ja niiden 

suunnitelmallinen käyttö lisää taloudellisuutta. Järjestelmän suurin taloudellinen 

hyöty perustuu kuitenkin tarkkaan määrälaskentaan, laskettuun tarvikemenekkiin ja 

asennustyön tehokkuuteen. /1/ 

 

Asentaminen 

Pre-cut järjestelmä painottuu työmaalle, kuten paikalla rakentaminen yleensä. 

Tämän vuoksi parhaan ratkaisun saattaa määrätä ennemmin rakennustyötä 

helpottava tekijä kuin materiaalin edullinen hinta. Sillä oikein tehty pre-cut-

rakenne on huomattavasti nopeammin pystyssä kuin ”pitkästä” rakennettu. 

Jatkuvasti toistuvat rakenteet mahdollistavat myös tarkemman asennustyön 

hinnoittelun. Näin myös työmenetelmät hioutuvat ja uusia apulaitteita kehitetään. 

/1/ 

 

Varastointi 

Pre-cut-järjestelmään sopii hyvin, että valmispintaiset tuotteet, kuten ovet, ikkunat 

ja varastoinnille arat paneelit, saapuvat työmaalle vasta tarvittaessa. Tämä vähentää 

työmaa-aikaisen varastoinnin riskejä ja pienentää varastoalueen kokoa. /1/ 

 

Käyttökohteet 

Pre-cut-menetelmää käytetään eniten pientaloissa. Pre-cut-rakenteinen talo täyttää 

lämpimyyden ja tiiviyden vaatimukset saumattoman rakenteensa vuoksi. 

Rivitalokohteet eivät eroa juurikaan pientaloista. Näissä kohteissa usein kuitenkin 

pyritään etsimään minimivaatimukset täyttävät arkkitehti- ja rakenneratkaisut sekä 
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pyritään kaikin tavoin mahdollisimman taloudelliseen toteutukseen. Hyöty kasvaa, 

kun vaaditaan parempaa arkkitehtuuria ja erilaisten rakenteiden yhdistämistä. /1/ 

2.3 Suurelementtijärjestelmä 
 

Suurelementti tarkoittaa eri valmiusasteista koko seinän pituista rakennetta. 

Suurelementtirakentamisessa seinät, ala- ja ylä- ja välipohjat sekä näitä täydentävät 

päätykolmiot muodostetaan suurista levyelementeistä. Parhaiten suur- ja 

pienelementtijärjestelmät erottaa toisistaan asennustyö. Suurelementtien 

asennuksessa on käytettävä nosturia elementtien painon ja koon vuoksi. /1/ 

 

Elementtien koot voivat vaihdella suuresti, mutta käytännössä niiden kokoa 

rajoittaa ainoastaan kuljetuskapasiteetti. Ulkoseinäelementit voivat olla sekä 

kantavia että ei-kantavia. Väliseinäelementit ovat yleensä huomattavasti pienempiä 

ja siten myös kevyempiä. Ne voivat olla myös kantavia tai ei-kantavia. 

Huoneistojen välinen seinä erottaa kaksi huoneistoa toisistaan ja samalla se toimii 

ääni- ja paloteknisenä katkona. Ne ovat yleensä koko runkosyvyyden pituisia. Ala-, 

ylä- ja välipohjaelementit vastaavat kooltaan ja painoltaan ulkoseinäelementtejä ja 

ne jäykistävät kantavia rakenteita. /1/ 

 

 Suunnittelu  

Elementtirakenteisen talon suunnittelu ei poikkea juurikaan paikalla rakennettavan 

puutalon suunnittelusta. Suunnitelmien määrää kasvattavat kuitenkin jokaisesta 

elementistä erikseen tehtävät elementtisuunnitelmat, jotka laatii erikseen nimetty 

elementtisuunnittelija. Jotta elementtitekniikka olisi taloudellista, tulee 

arkkitehtuurin ja rakennetekniikan tukea toisiaan. Pientaloissa kantava runko 

muodostuu taloudellisimmin ulkoseinistä sekä niihin liittyvistä pilareista ja 

palkeista.  /1/ 

 

Suurelementit ovat usein valmiusasteeltaan pidemmällä kuin pienelementit. 

Ulkoseinäelementit ovat usein ulkopuolelta valmiiksi viimeisteltyjä. Tähän 

vaikuttaa kuitenkin suuresti rakennuksen julkisivuverhousvalinta. Kantavat, 

huoneistojenväliset seinäelementit kuuluvat oleellisesti suurelementtijärjestelmään 

ja niidenkin valmiusaste on yleensä korkea. Esimerkiksi sähköputkitus 
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rasiapohjineen asennetaan yleensä valmiiksi tehtaalla. Kuten betonielementit, myös 

puuelementit ovat yksilöllisiä, jolloin varastoon valmistaminen ei ole mahdollista. 

/1/ 

 

Valmistus ja kuljetus 

Suurelementit valmistetaan pääasiassa elementtitehtaissa. Valmistusprosessi 

sisältää monia eri vaiheita rungon kasaamisesta julkisivuverhouksen asentamiseen 

ja elementin pakkaamiseen. Lopulta elementit lastataan kuljetusvälineeseen ja 

toimitetaan työmaalle yleensä maantiekuljetuksia käyttäen. Tähän tarkoitukseen on 

kehitetty erilaisia järjestelmiä työmaalla tapahtuvan käsittelyn ja lastin purkamisen 

helpottamiseksi. Suurelementtitoimituksissa rahdit muodostavat merkittävän 

kustannuserän. /1/ 

 

Asennus 

Pientalokohteissa elementtien asennus sisältyy usein toimitukseen. 

Ammattimaisessa rakentamisessa elementtien asentaminen onnistuu myös 

rakennusliikkeen omalta asennusryhmältä. Asennuksen onnistumisen edellytyksenä 

on kuitenkin suunnitelmien mukaisesti tehdyt perustukset, joiden tulee korkeus- ja 

vaakamitoituksen osalta mahtua vaadittuihin toleransseihin. Asennustyölle, 

elementeille ja tarvittavalle ajoneuvonosturille tulee olla varattuna valmiiksi 

riittävästi tilaa, jotta asennus sujuu mahdollisimman nopeasti ja taloudellisesti. 

Asennusaika on suoraan verrannollinen kohteen haastavuuteen ja laajuuteen. Myös 

asennusryhmän kokemuksella on erittäin suuri vaikutus. Asennukseen tarvittavat 

nostovälineet ja asennustyökalut on varattava työmaalle hyvissä ajoin etukäteen. /1/ 

 

Käyttökohteet 

Suurelementtirakentamisen yleisin käyttökohde ovat omakotitalot. Muita kohteita 

ovat muun muassa rivitalot, hallit ja toimistorakennukset. Elementtien vienti 

ulkomaille ei ole taloudellisesti kannattavaa korkeiden rahtikustannusten vuoksi. 

/1/ 
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2.4 Yhdistelmärakenteet 
 

Uudiskohteissa on yleistä yhdistellä betonisia ja puisia rakenneosia. Rakennuksen 

runko voidaan toteuttaa esimerkiksi rakentamalla kantavat seinät ja väli- ja 

yläpohja teräsbetonista. Tällöin ei-kantava runko voidaan tehdä valinnan mukaan 

vaikkapa puutavarasta.  

 

Viranomaiset ovat asettaneet omat vaatimuksensa rakenteiden toimivuudelle ja 

erityisesti rivi- ja paritaloissa tätä tekniikkaa käyttämällä saavutetaan merkittäviä 

etuja betonin erinomaisen ääneneristävyyden ja palonkesto-ominaisuuksien myötä. 

Samalla kasvaa rungon kyky varata lämpöä, mikä parantaa rakennuksen 

energiatehokkuutta. Vaikka runko on yhdistelmä teräsbetonia ja puuta, on 

rakennuksen julkisivuverhous kuitenkin vapaasti valittavissa. Seuraavissa 

esimerkeissä esitellään kolme yleisesti käytettyä rakenneratkaisua, joista kaksi 

ensimmäistä perustuu työn tekijän ja valvovan opettajan näkemykseen rakenteista. 

 

Esimerkki 1. 

 
 Kuva 2 Teräsbetoninen, kantava runko 
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Kuvassa 2 on esitettynä rakennemalli, jossa rakennuksen kuormat ohjataan 

perustuksille kantavan teräsbetonirungon kautta. Rakenteessa päätyseinien 

sisäkuoret ja huoneistojenvälinen seinä ovat teräsbetonia. Teräsbetoninen välipohja 

ja toisen kerroksen seinäelementit on tuettu niiden varaan. Toisen kerroksen 

elementit kannattelevat teräsbetonista yläpohjaa, jonka päälle on pystytetty 

kattoristikot. Kattoristikoiden kautta vesikattorakenteesta aiheutuva kuorma ja 

lumikuormat välittyvät yläpohjan laatalle ja siitä edelleen perustuksiin saakka. 

 

Rakennuksen pidemmät sivut ovat ei-kantavia, eli ne kannattelevat ainoastaan 

oman painonsa. Nämä seinät voidaan tehdä esimerkiksi puurakenteisiksi. Väli- ja 

yläpohja voidaan tehdä joko paikalla valaen tai ontelolaatoista.  

 

Esimerkki 2. 

 

 

 
 Kuva 3 Kuormat kannateltuna molempien rakenteiden avulla 

 

Kuvassa 3 olevassa rakennemallissa ensimmäisen kerroksen teräsbetoniset 

seinäelementit kannattelevat teräsbetonista välipohjaa ja toisen kerroksen 

teräsbetonisia huoneistojen välisiä seinäelementtejä. Toisen kerroksen päätyseinät 

ovat kokonaan puurakenteisia. 
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Toinen rakennemalli eroaa edellisestä esimerkistä myös yläpohjan osalta. Rakenne 

ei tukeudu kantavan teräsbetonisen yläpohjan varaan, vaan kattoristikoita ja 

vesikattorakenteita kannattelevat rakennuksen pidemmän sivun suuntaiset puu-

ulkoseinärakenteet. 

 

Esimerkki 3. 

 

 
 Kuva 4 Kantava puurunko 

 

Kuvan 4 rakennemallissa rakennuksen runko on toteutettu välipohjaa myöten 

kokonaan puurakenteisena ja runko on kokonaan kantavaseinäinen. Rakennuksen 

ulkoseinät ja tarvittaessa osa sisäseinistä rakennetaan kantaviksi. /15/ 

 

Alapohjassa voidaan käyttää maanvaraista teräsbetonilaattaa tai puurakenteista 

kantavaa alapohjaa. Välipohjat ovat puurunkoisia. Puurakenteinen alapohja eroaa 

välipohjasta lähinnä lämmön-, äänen- ja paloneristysvaatimusten takia, jotka 

vaikuttavat rakenteiden eristys- ja levytysratkaisuihin. Lisäksi on olemassa teknisiä 

ratkaisuja, joissa puuvälipohjan päälle valetaan ohut betonilaatta. /15/ 
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Rakennuksen ulkoseinät eivät juuri eroa edellisten esimerkkien puurunkoisista 

ulkoseinistä, mutta huoneistojen välinen seinä tehdään kaksirunkoisina puuseininä 

ja rungot erotetaan toisistaan ääneneristävyyden vuoksi. Mikäli runkoa ei 

katkaistaisi, kulkisi värähtely vapaasti huoneistosta toiseen. Rungot eristetään, ja 

seinä verhoillaan suunnitellulla tavalla huomioiden viranomaisvaatimukset. 

Rakennuksen yläpohja voidaan kannatella ristikko- tai palkkikannattimilla. /15/ 

 

3 KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 

3.1 Suoritteen hinnoittelu 
 

Hinnoitteluperiaatteet 

Suoritteet hinnoitellaan seuraavia periaatteita noudattaen: 

 

- Suoritteen yksikkökustannus sisältää kaikki ne työ- ja hankintakustannukset, 

joiden suuruuteen suoritemäärän muutokset vaikuttavat. 

- Työn ja hankintojen yksikkökustannukset on voitava erotella. 

- Suoritteen yksikkökustannus muodostuu työn ja hankintojen menekki- ja 

hintaosan perusteella. 

- Töiden ja hankintojen hintaosa ei sisällä arvonlisäveroa. /4/ 

 

Suoritteen yksikkökustannus eritellään työhön ja hankintoihin panoslajien avulla. 

Käytössä ovat seuraavat panoslajit: 

 

- työpanos 

- tarvikepanos 

- aliurakkapanos 

- kalustopanos 

- muu panos /4/ 

 

Työpanos sisältää kaikki ne korvaukset, jotka rakennusliike maksaa työsuhteessa 

oleville työmaan tunti- ja urakkapalkkaisille työntekijöille. Näitä korvauksia ovat 

muun muassa palkat ja sosiaalikulut. Työkustannuksiksi lasketaan kaikki 

palkanlaskennasta työmaalle kohdistettavat kustannukset. Mikäli työntekijä on 
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aliurakoitsijan palveluksessa tai yrityksen apuosaston kirjoilla, palkkakulut 

käsitellään joko aliurakka- tai kalustopanoksiin kuuluvina. Kuukausipalkat 

käsitellään muun panoksena. /4/ 

 

Tarvikepanos sisältää ne rakennusaineet ja tarvikkeet, joihin ei liity toimittaja 

työmaalla tekemään työtä. Tarvikepanoksiin lasketaan mukaan toimituksen rahti 

työmaalle. Tarvikekustannuksiin ei lisätä arvonlisäveroa. Aliurakkapanos käsittää 

aliurakoitsijalle työmaalla tehdystä työstä maksettavan korvauksen, joka sisältää 

usein myös tarvikkeiden kustannukset. Kustannus käsitellään laskun mukaisena, 

ilman arvonlisäveroa. Kalustopanokseen lasketaan koneiden ja käytettävän 

kaluston kustannukset. Myös koneen mukana tuleva kuljettaja sisältyy 

kustannuksiin. Muita panoksia ovat kustannukset, jotka eivät sisälly edellä 

mainittuihin panoksiin. Näitä ovat muun muassa rakennuttamisen kustannukset, 

vakuuskulut ja rakennusaluevuokrat. Tarvike-, aliurakka- ja kalustopanoksia 

kutsutaan yhdessä hankintapanoksiksi. /4/ 

 

 
 Kuva 5 Suoritteen hinnoitteluperiaate /4/ 
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Kustannustaso 

Kustannuslaskelma hinnoitellaan niin sanotusti päivän hintaan. Päivän hinnalla 

tarkoitetaan hintatasoa, jossa kaikki työt, hankinnat, tilaukset ja sopimukset 

tehdään hinnoittelukuukauden aikana. Hintataso on määriteltävä täsmällisesti, jotta 

eri laskelmat olisivat vertailukelpoisia ja kustannusten muutos voitaisiin arvioida. 

/4/ 

 

Tässä työssä viitekohteiden toteumatiedoista kerätyt kustannustiedot on korjattu 

Tilastokeskuksen tuottaman rakennuskustannusindeksin avulla (2000=100) 

vertailukelpoisen hintatason määrittämiseksi. 

 

Hinnoittelumenetelmä 

Suoritteet hinnoitellaan panoshinnoittelun avulla. Suoritteen yksikköhinta voidaan 

laskea suoraan suoritteen panosrakenteen avulla, jolloin suoritteen 

yksikkökustannus on suoritteen panosten yksikkökustannusten summa. Suoritteen 

yksikkökustannus voidaan laskea myös summaamalla panoslajien 

yksikkökustannukset. Kokonaiskustannus saadaan kertomalla suoritemäärä 

suoritteen arvonlisäverottomalla yksikköhinnalla. Hinnoitteluperiaate on kuvattuna 

kuvassa 5. /4/ 

 

Suoritteen hinnoittelu voi perustua: 

- yrityksen tiedostoihin 

- toimittajapalveluun 

- yleisiin tiedostoihin 

- viitekohdetietoon. 

 

Yrityskohtainen tieto perustuu yrityksen itsensä tekemään tuotantokyvyn 

tarkkailuun, kerätyn tiedon testaamiseen ja sen kalibrointiin. Toimittajapalvelua 

kannattaa käyttää hintojen tiedusteluissa suurissa hankinnoissa. Yleisiä tiedostoja 

käytettäessä on varmistuttava niiden tasosta omaan tuotantoon nähden. Ne saattavat 

poiketa suuntaan tai toiseen yrityksen tuotantokykyyn nähden. Viitekohdetietoon 

tarvitaan samankaltainen kohde, josta on olemassa kattavat jälkilaskentatiedot. 

Erikoiskohteissa jälkilaskentatieto on monesti ainoa käyttökelpoinen 

menettelytapa. /4/ 
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3.2 Työmaatekniset kustannukset 

 

Talo 90 nimikkeistön mukaisilla työmaateknisillä kustannuksilla (Talo 80; työmaan 

käyttö- ja yhteiskustannukset) tarkoitetaan niitä kustannuseriä ja työmaan 

toteutusta palvelevia toimintoja, joita ei voida kohdistaa suoraan yksittäisille 

rakennusosille. Näitä ovat esimerkiksi työnjohdon, työmaarakennusten ja työmaan 

tilapäisrakenteiden kustannukset. /5/ 

 

Työmaatekniset kustannukset ovat osittain aikasidonnaisia eli rakentamisajan 

lyheneminen säästää hankkeen työmaateknisiä kustannuksia. Kun lasketaan 

hankkeen aikasidonnaisia kustannuksia, on varmistuttava siitä, että koko hankkeen 

rakentamisaika varmasti muuttuu. Rakenteen tai rakennuksen osan rakentamisajan 

lyheneminen ei välttämättä tarkoita suoraan, että koko hankkeen rakennusaika 

lyhenisi. Tarkasteltavan osan toteutus on oltava hankkeen kriittisellä polulla, jotta 

sillä olisi vaikutusta hankkeen kokonaiskestoon, koska kriittiset tehtävät määräävät 

hankkeen keston. Esimerkiksi hissikuilun nopeampi rakentaminen ei lyhennä 

hankkeen kestoa, jos rakennuksen muu runko tehdään entisellä nopeudella. 

Toisaalta kriittisen tehtävän lyheneminen voi muuttaa hankkeen kriittistä polkua, 

jolloin hyöty vähenee. /5/ 

 

Työmaatekniikkakustannukset ja niiden taso määräytyvät seuraavien seikkojen 

perusteella: 

 

- hankkeen suuruus 

- kokonaistyömenekki 

- kohteen rakenne- ja tuotantotekniikka 

- vuodenaika 

- rakentamisen kesto 

 

Työmaatekniikkakustannusten osuudeksi voidaan arvioida 15–20 % koko 

hankkeen rakennuskustannuksista. Työmaatekniikan kustannukset lasketaan 

rakennuskustannuksista, joihin on sisällytetty rakennustekniset työt ja LVIS- työt 

sekä työmaatekniikkakustannukset, mutta ei rakennusyrityksen katetta eikä 
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rakennuttamisen kustannuksia. Työntekijöiden sosiaalikustannukset sisällytetään 

työhön. /5/ 

 

4 TYÖN SUORITUS 

4.1 Kohteet 

4.1.1 As Oy Verkamestari 

 
Tutkittavaksi kohteeksi valikoitui Hartela Oy:n tuleva rivitalokohde asunto-

osakeyhtiö Verkamestari, joka sijaitsee Tampereen Muotialassa. Työn 

tarkoituksena oli selvittää, kumpi rakennustavoista, paikalla rakentamistekniikka 

vai elementtitekniikka, on kohteen puu-ulkoseinärakenteisiin sopivin. 

 

As Oy Verkamestariin kuuluu neljä samankokoista, kaksi- ja puolikerroksista 

rivitaloa, joiden ullakkotiloihin rakennetaan asuintilaa (kuva 6). Kukin taloista on 

kokonaisalaltaan 574 m2. Talo D:n päädyssä sijaitsee taloyhtiön väestönsuoja, ja 

pihapiiriin rakennetaan kaksi autokatosta. 

 

 
 Kuva 6 Verkamestarin rakenneleikkaus, Talo A /9/ 
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Rakennusten runko on yhdistelmä betonielementtejä ja puuta. Ulkoseinät ovat 

pääosin puurunkoisia seiniä (kuva 7), joiden julkisivupinnaksi on valittu 

kauttaaltaan puuverhous. Rakennusten päädyissä on 1. ja 2. kerroksessa kantava 

teräsbetonisisäkuori (kuva 8). Myös kantavat huoneistojen väliset seinät ovat 

teräsbetoniseiniä. Huoneistojen väliset seinät ovat 180 mm:n paksuisia. Niiden ja 

päätyseinien varaan tuetaan 265 mm:n paksuiset ontelolaatat, jotka muodostavat 

rakennusten välipohjat. /14/ 

 

Puurunkoista ulkoseinää kohteessa on noin 1378 m2. 

 

   
 Kuva 7 Verkamestarin US 1 /8/  Kuva 8 Verkamestarin US 2 /8/   

  

 

Taulukossa 1 on esiteltynä Verkamestarin ulkoseinärakenne. 
 

Taulukko 1. Verkamestarin ulkoseinärakenne US1 
Tuulensuojamineraalivilla 50 mm 
 
Kantava rakenne ja lämmöneriste 125 mm 
Pystyrunko 50x125 k600 
Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 
Polyeteenikalvo 

US1 

13 mm Kipsilevy 
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Vesikattoa kannattelevat massiiviset kertopuupalkit. Ne ovat tuettuna yläpäästään 

rakennusten harjalla kulkevaan liimapuupalkkiin ja alapäästään rakennuksen 

puurunkoisille ulkoseinille. Harjalla kulkevaa liimapuupalkkia kannattelevat 

kantavat huoneistojen väliset seinät ja rakennuksen päätyseinät. 

 

4.1.2 As Oy Riäväharju 
 

Ensimmäinen viitekohde, jonka toteumatietoja käytettiin hyväksi, oli asunto-

osakeyhtiö Riäväharju, joka sijaitsee Tampereella. Tämä elementtitekniikalla 

toteutettu kohde on valmistunut kesäkuussa 2005 ja se sisälsi neljä erillistä, 

kaksikerroksista rivitaloa, yhteensä kahdeksantoista asuntoa. Rakenteellisesti As 

Oy Riäväharju on tarkasteltavilta osiltaan lähes identtinen tutkittavan kohteen, As 

Oy Verkamestarin, kanssa (kuva 9).  

 

 
Kuva 9 Riäväharjun ulkoseinärakenne välipohjan kohdalla /10/  
 

Kuten Verkamestarissa, Riäväharjun runko on rakennettu 125 mm:n paksuisesta 

puutavarasta. Runkotolppien välit on villoitettu saman vahvuisella mineraali-

villalla. Runkoon on kiinnitetty ulkopuolelle tuulensuojamineraalivilla, joka on 

Verkamestarista poiketen 30 mm:n vahvuista. As Oy Verkamestarissa käytetään 
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hieman vahvempaa, 50 mm:n vahvuista tuulensuojamineraalivillaa. Rungon 

sisäpuoli on toisessa ja pääosin ensimmäisessä kerroksessa verhoiltu höyrynsululla 

ja kipsilevyllä. Ensimmäisen kerroksen päädyissä on Verkamestarin tapaan 

kantavat, teräsbetoniset sisäkuorielementit. Julkisivuverhous on tiilen ja puun 

yhdistelmä, mutta se ei vaikuta työn suoritukseen, koska julkisivun vaikutusta ei 

oteta huomioon. 

4.1.3 As Oy Nokian Kuusistonkuja 
 

Toinen viitekohde oli asunto-osakeyhtiö Nokian Kuusistonkuja. Kohde on 

valmistunut helmikuussa 2006 ja se sisältää neljä erillistä, kaksikerroksista 

rivitaloa, yhteensä kaksikymmentäyksi asuntoa (kuva 10). Kohteen puurakenneosat 

toteutettiin elementtitekniikalla. 

 

 
 
Kuva 10 Kuusistonkujan rakenneleikkaus (ARK) /11/ 
 

As Oy Kuusistonkujan puu-ulkoseinärakenne on täysin samanlainen kuin 

Verkamestarissa, mikä tekee vertailusta helpompaa ja tarkempaa (kuva 11).  
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Kuva 11 Kuusistonkujan ulkoseinärakenne välipohjan kohdalla /12/ 

4.2 Vertailulaskelmat 
 

Vertailu kahden tuotantotavan välillä suoritettiin laskelmien avulla. Laskelmien 

pohjana olivat seuraavat tiedot: 

 

- omat määrälaskelmani 

- viitekohteiden toteumatiedot 

- työn teettäjän hintatiedot 

- Ratu-kortiston menekkitiedot 

 

Tutkimustyö alkoi As Oy Verkamestarin tarkasteltavien puurunkorakenteiden 

määrälaskennasta. Aluksi mitattiin ulkoseinien määrät, vähentäen niistä ovet ja 

ikkunat. Tämän jälkeen piirrettiin kolme elementtikuvaa, joiden avulla saatiin 

tarkempi käsitys materiaalimenekeistä elementtineliötä kohden. Esimerkiksi 

runkopuutavaran menekiksi osoittautui 3,74 m kutakin elementtineliötä kohden. 

Elementtipiirustukset on esiteltynä liitteessä 1. Näitä menekkitietoja käytettiin 

paikalla rakentamisen materiaalimenekkien selvittämiseen.  
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Elementtitekniikan kohdalla rakennukset jaettiin liitteessä 1 esiteltyjen 

elementtikuvien mukaisiin elementteihin. Kunkin talon rakentamiseksi tarvitaan 

noin kolmekymmentä elementtiä, yhteensä 122 kappaletta. D-talo poikkeaa muista 

rakennuksista väestönsuojan vuoksi, eikä ulkovarastoja otettu huomioon. 

 

Materiaalimenekkien ja elementtien lukumäärän avulla kyettiin laskemaan Ratu- 

kortiston työmenekkien mukaiset työvaiheajat kullekin työtehtävälle molemmilla 

tuotantotavoilla. Yhden kirvesmiehen keskituntiansioksi arvioitiin 14 euroa . Tähän 

lisättiin lakisääteiset sosiaalikulut, joiden kertoimena käytettiin 69,5 %. Tätä kautta 

päästiin käsiksi työkustannusten määrään. 

 

Materiaalihinnastot tutkimukseen toimitti Hartela Oy. Hinnastojen avulla 

hinnoiteltiin paikalla rakentamisen ainekustannukset, sekä elementtiasennuksessa 

tarvittavat nosturisiirrot. 

 

Viitekohteiden toteumatiedot kerättiin työn teettäjän kustannusraportointi-

ohjelmasta. Ohjelmasta (Tocoman) tulostettiin molempien viitekohteiden 

kustannusraportit puurunkotyölitteroiden osalta. Niistä voitiin päätellä molempien 

viitekohteiden puurunkotöiden toteutuneen kutakuinkin ennen rakentamista 

tehtyjen, tehtäväkohtaisten kustannusarvioiden mukaisesti. Tutkimuksen oli 

nojauduttava tähän tietoon, sillä toteumatiedoista ei ollut olemassa tehtäväkohtaisia 

erittelytietoja. Toisin sanoen materiaalien ja töiden toteumatietoja ei kyetty 

erittelemään litteroiden toteumatiedoista. 

 

Viitekohteiden toteumatiedot poimittiin kustannusarviosta Excel-taulukkoon (liite 

2 ja 3). Taulukon avulla eroteltiin työ-, aine-, ja alihankintakustannukset toisistaan 

ja laskettiin kokonaishinta sekä hinta ulkoseinäneliötä kohden. Lopuksi hinnat 

muutettiin vertailukelpoisiksi tämän päivän hinnan kanssa rakennus-

kustannusindeksin avulla (vuosi 2000 = 100). Kun kustannukset olivat selvillä, 

pystyttiin niiden avulla toteamaan määrälaskelmiini perustuvien laskujen 

todenmukaisuus. 
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5 TULOKSET 

5.1 Paikalla rakentamisen ja elementtitekniikan vertailu 

5.1.1 Paikalla rakentaminen 
 

Asunto-osakeyhtiö Verkamestarin paikalla rakentamisen kustannukset pohjautuvat 

määrälaskelmiini, Ratu-kortiston työmenekkeihin sekä Hartela Oy:n toimittamiin, 

arvonlisäverottomiin hintatietoihin. Koska hintatiedot ovat ”päivän” hintoja, ei 

niitä tarvitse korjata rakennuskustannusindeksillä. Paikalla rakentamisen 

kokonaiskustannukset on esiteltynä liitteessä 4.  

 

Paikalla rakentamisen kokonaiskustannuksiksi Verkamestarissa tuli yhteensä       

48 454,12 € (alv 0 %) eli 35,15 € ulkoseinäneliötä kohden. Kustannukset sisältävät 

puurunkotyön, villoituksen ja seinien sisäpuolisen levytyksen sekä 

materiaalikustannukset. Materiaalien kustannuksissa on otettu huomioon työmaalla 

väkisinkin aihetuvat materiaalihukat. 

 

Paikalla rakentaminen koostuu monista työmaalla tapahtuvista suoritteista. 

Useimmiten suoritteet teetetään rakennusliikkeen omilla työntekijöillä, jolloin 

heidän palkkakustannuksiinsa on otettava mukaan sosiaalikulujen vaikutus. 

Laskelmat osoittavat, että sosiaalikulut muodostavat yhden suurimmista 

kustannuseristä paikalla rakentamisessa. Sosiaalikulujen tasoksi laskelmissa 

arvioidaan 69,5 %. 

 

Paikalla rakentamisesta kertyy työntekijätunteja yhteensä noin 1070. 

Työntekijätunnit on muutettu työvaiheajaksi (T4) TL3-lisäaikakertoimella, jolloin 

työssä aiheutuvat, yli tunnin pituiset häiriöt on otettu huomioon. Oletetaan, että työt 

tehdään kahdella työryhmällä, joissa kummassakin on kaksi rakennus-

ammattimiestä. Tällöin yhdessä työvuorossa saadaan aikaiseksi 32 työntekijätuntia. 

Näin laskettuna työn kokonaiskestoksi saadaan 33 työvuoroa eli noin kuusi ja puoli 

viikkoa. 
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5.1.2 Elementtitekniikka 
 

Elementtitekniikan kustannuksia määriteltäessä jouduttiin turvautumaan enemmän 

viitekohteiden toteumatietoihin. Verkamestarin elementeistä ei ollut olemassa 

esimerkiksi tarjousta elementtitoimituksesta, jolloin hankintakustannusten oletettiin 

olevan johdettavissa Riäväharjun toteumatiedoista. Työmaalla tapahtuvien 

suoritteiden työmenekit poimittiin Ratu- kortistosta. Elementtitekniikan 

kokonaiskustannukset on esiteltynä liitteessä 5. 

 

As Oy Verkamestarin kokonaiskustannuksiksi elementtitekniikalla toteutettuna 

kertyy 61 269 € (alv 0 %) eli 44,44 € ulkoseinäneliötä kohden. Kokonais-

kustannuksiin sisältyy elementtien asennus ja siihen liittyvät työt, elementtien 

kuljetusrahti, elementtien hankintakustannukset sekä ajoneuvonosturista aiheutuvat 

kulut. Ajoneuvonosturiksi valittiin nosturi, jonka nostokyky on 50 tonnia. Tällaisen 

nosturin tuntihinnaksi kertyy 88 €. Sosiaalikulut on laskettuna mukaan kus-

tannuksiin kuten paikalla rakentamisessakin. 

 

Ylivoimaisesti suurin menoerä aiheutui elementtien hankintakustannuksista, mutta 

joukosta erottui muitakin merkittäviä eriä, joilla on huomattava vaikutus 

elementtitekniikan kilpailukykyisyyteen. Näistä mainittakoon elementtien 

kuljetusrahdit, jotka ovat suoraa seurausta siitä, että elementit valmistetaan muualla 

kuin työmaalla. Verkamestarin ulkoseinäelementit toimitetaan työmaalle 

seitsemässä erässä Hartela Oy:n omalta tehtaalta, Raumalta. Yhden kuljetuksen 

kustannukseksi arvioidaan noin 540 € eli yhteensä 3779 €, mikä on elementtien 

hankintakustannusten jälkeen yksi suurimmista kustannuseristä koko elementti-

tekniikan kustannuksissa.  

 

Elementtitekniikalla kertyy työntekijätunteja yhteensä noin 290 tuntia. 

Työntekijätunnit on muutettu työvaiheajaksi (T4) TL3-lisäaikakertoimella, jolloin 

työssä ajoittain aiheutuvat, yli tunnin pituiset häiriöt on otettu huomioon. 

Elementtiasennus ja siihen liittyvät työt tehdään kahden rakennusammattimiehen 

voimin. Tällöin työn kokonaiskestoksi saadaan 18 työvuoroa eli noin kolme ja 

puoli viikkoa. Huomattakoon ero paikalla rakentamiseen, jossa töiden koko-
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naiskesto oli kuusi ja puoli viikkoa. Erotusta kertyy siis tasan kolme viikkoa 

elementtitekniikan hyväksi. 

5.1.3 Tuotantotapojen vertailu 
 

Tässä luvussa vertaillaan saavutettuja tuloksia keskenään. Vertailulaskelmat 

perustuvat luvuissa 5.1.1 ja 5.1.2 esitettyihin tuloksiin sekä liitteissä 4 ja 5 

esitettyihin taulukoihin. 

 

Vertailun tulokset on esitettynä taulukossa 2. 

 
Taulukko 2. Tuotantotapojen vertailutulokset  

LOPPUTULOKSET HINTA € €/m2

Paikalla rakentaminen 48 454 35,15

Elementtitekniikka 61 269 44,44

EROTUS 12 815 9,29
 

 

Tulokset osoittavat, että paikalla rakentaminen on huomattavasti elementtitekniikka 

halvempi vaihtoehto. Tutkimuksen mukaan elementtitekniikalla toteutettuna 

puurungon rakentamiskustannukset nousevat noin 21 % korkeammiksi kuin 

paikalla rakentaen. Ero on merkittävä, mutta on muistettava, että 

elementtitekniikan etuna on lyhyempi rakennusaika ja työmaatekniikan 

kustannusten aleneminen voi muuttaa vertailun lopputulosta.  

5.2 Työmaateknisten kustannusten vaikutus 

 
Vertailulaskelmat osoittivat paikalla rakentamisen tulevan huomattavasti 

elementtitekniikkaa edullisemmaksi. Asiaa on kuitenkin tarkasteltava hieman 

lähemmin, jotta tulokset olisivat mahdollisimman vertailukelpoisia. 

 

Kuten on jo aiemmin todettu, elementtitekniikan työn kokonaiskesto oli kolme 

viikkoa lyhyempi paikalla rakentamiseen verrattuna. Koska puurunkotyö on 

selkeästi hankkeen kriittisellä polulla, voidaan olettaa, että myös hankkeen 
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kokonaiskesto lyhenee kolmisen viikkoa. Se onnistuu, jos tuotantotavaksi valitaan 

elementtitekniikka. 

 

Työmaatekniset kustannukset laskettiin koko hankkeen rakennusteknisten 

kustannusten avulla. Työmaateknisten kustannusten tason arvioitiin olevan 20 % 

rakennusteknisistä kustannuksista. Lisäksi arvioitiin, että 70 % työmaateknisistä 

kustannuksista on suoraan aikasidonnaisia eli niitä kustannuksia, joihin hankkeen 

kokonaiskeston lyheneminen suoraan vaikuttaa. 

 

Työmaatekniset kustannukset on esiteltyinä taulukossa 3. 

 
Taulukko 3. Verkamestarin työmaatekniset kustannukset  
 Rakennustekniset kustannukset   2 500 000,00    € 

Työmaatekniset kustannukset 20 %      500 000,00    € 
Aikasidonnaiset kustannukset 70 %      350 000,00    € 
Työmaan kesto 44 viikkoa         7954,55    €/vko 

Työmaatekniset kustannukset, 3 vko        23 869,65    € 

 

 

 
 

Taulukon 3 laskelmasta voidaan todeta, että työmaateknisissä kustannuksissa 

voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä jo kolme viikkoa lyhyemmällä 

rakennusajalla. Tulokset vaikuttavat suuresti myös kahden tuotantotavan väliseen 

vertailuun.  

 

Tuloksista on tulkittavissa, että työmaateknisissä kustannuksissa saavutetut säästöt 

tekevät elementtitekniikasta kuitenkin kilpailukykyisemmän verrattuna paikalla 

rakentamiseen. Aiemmin laskettiin, että paikalla rakentaminen tuotti 12 815 €:n 

säästön, mutta tarkempi tarkastelu osoittaa, että elementtitekniikka tuottaa vielä 

suuremman, noin 24 000 €:n säästön muissa kustannuksissa. Erotusta kahden 

tuotantotekniikan välille kertyy yhteensä noin 11 000 €. 

 

Liitteen 7 taulukossa on esitettynä tarkempi laskelma Verkamestarin 

työmaateknisistä kustannuksista. Taulukossa on laskettuna kolme eri variaatiota 

muuttamalla aikasidonnaisten kustannusten tasoa. Liitteen laskelmat eivät 

pohjaudu arvioon, että työmaateknisten kustannusten taso olisi 20 % 
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rakennusteknisistä kustannuksista. Laskelmassa on käytetty suoraan 

kustannusarviossa esitettyjä pääryhmien 8 ja 9 kustannusarvioita, jotka yhdessä 

muodostavat hankkeen työmaatekniset kustannukset. Työmaan laajuus huomioiden 

voidaan arvioida, että aikasidonnaisten kustannusten taso kyseisessä kohteessa on 

noin 70 %. 

 

5.3 Vertailu viitekohteisiin 

 
Tuotantotekniikoiden vertailun luotettavuuden arvioimiseksi on syytä käydä läpi 

myös viitekohteiden toteumatiedot, jotta voidaan todeta laskelmien 

suuruusluokkien olevan oikean suuntaisia. Tässä luvussa tarkastellaan viite-

kohteiden toteumatietoja verrattuna vertailulaskelmiin. Taulukossa 4 on esitettynä 

viitekohteiden toteumatiedot vertailulaskelmien rinnalla. 

 
Taulukko 4. Vertailu viitekohteiden toteumatietoihin 

KOHDE TAPA MÄÄRÄ (M2) HINTA €/m2 

As Oy Verkamestari Paikalla 1379  48 454,12 €  35,15

As Oy Kuusistonkuja Paikalla 1705  58 215,87 €  34,14

EROTUS   1,01

    

As Oy Verkamestari Elem. 1379  61 269,32 €  44,44

As Oy Rieväharju Elem. 856  38 977,43 €  45,53

EROTUS    1,09
 

 

Tuloksista voidaan lukea, että vertailulaskelmissa saavutetut tulokset ovat varsin 

lähellä viitekohteiden neliöhintoja. Paikalla rakentamisen osalta erotusta kertyi 

1,01 € ulkoseinäneliötä kohden. Elementtitekniikalla vastaava erotus oli 1,09 € 

ulkoseinäneliötä kohden. Viitekohteiden kustannukset on korjattu 

rakennuskustannusindeksillä vastaamaan tämän hetken hintatasoa. 

 

As Oy Kuusistonkujan tulokseen on suhteuduttava kuitenkin varauksella, sillä 

laskelma perustuu kustannusarvioon, jota ei koskaan toteutettu. Toisin sanoen 
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laskelma perustuu Hartela Oy:n oman kustannuslaskijan tekemään 

kustannusarvioon, joka oli laadittu sillä oletuksella, että hanke toteutetaan paikalla 

rakentaen. Kustannusarviosta poiketen hanke toteutettiin elementtitekniikalla, 

jolloin kustannusarvion luotettavuus on asetettava kyseenalaiseksi, sillä 

vertailukelpoisia toteumatietoja ei ollut. Tulokset kuitenkin osoittavat, että 

laskelmat vastaavat kustannusarvion laatijan näkemystä asiasta melko tarkasti. 

5.4 Vaihtoehtoinen rakenneratkaisu 

 
Vertailuun otettiin mukaan työn teettäjän pyynnöstä myös vaihtoehtoinen 

rakenneratkaisu, jonka laskelmat on esitetty liitteessä 6. Luvun 4.1.1 taulukossa 1 

esiteltiin Verkamestarin ulkoseinärakenne. Tuulensuojamineraalivillan korkean 

hinnan vuoksi on alettu pohtia vaihtoehtoista rakennetta kustannussäästöjen 

saavuttamiseksi. Taulukossa 5 on esitetty vaihtoehtoinen ulkoseinärakenne. 

 
Taulukko 5. Verkamestarin vaihtoehtoinen ulkoseinärakenne 

Tuulensuojakipsilevy 9 mm 
  
Kantava rakenne ja lämmöneriste 198 mm 
Pystyrunko 198x48 k600, eriste 2x100 mm 
Höyrynsulkumuovi 0,2 mm 
Polyeteenikalvo 

US2 

13 mm Kipsilevy 

 
Uusi ratkaisu eroaa aiemmasta siis erityisesti tuulensuojan osalta. Jotta rakenteen 

lämmöneristävyys ei pienenisi, rungon vahvuutta on kasvatettava 200 millimetriin. 

Näin runkotolppien väliin mahtuu paksumpi eristekerros. Vertailu vaihtoehtoisen 

rakenteen ja alkuperäisen rakenteen välillä on esiteltynä taulukossa 6. 
 

Taulukko 6. Vertailu rakenteiden välillä 

 

 

 

 

 

 

RAKENNE TYÖ TUNNIT AINE HINTA €/m2 

US 1  23 608,21 €  1019  24 845,91 €   48 454,12 € 35,15

US 2  22 353,69 €  966  25 597,33 €   47 951,02 € 34,78

EROTUS    1 254,52 €  53 - 751,42 €        503,10 € 0,37
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Laskelmat osoittavat, että kustannussäästöä syntyy 503,10 € eli 0,37 € 

ulkoseinäneliötä kohden. Tulosten mukaan ainekustannuksissa ei juuri säästöä 

synny, päinvastoin. Tuulensuojaratkaisussa saavutettuja säästöjä pienentävät 

suurempi mineraalivillan menekki sekä uuden runkopuutavaran kalliimpi hinta. 

Tuulensuojamineraalivillan kiinnikkeet muodostavat toki lisäkustannuksia.  Ne on 

kuitenkin vertailun vuoksi jätetty pois laskelmista, sillä tuulensuojakipsilevyn 

kiinnittämiseen käytettävien ruuvien kustannukset eivät olleet tiedossa. 

 

Työn osalta todettakoon, että tarvittavien työntekijätuntien määrä laskee 

käytännössä jonkin verran. Vaikka tuulensuojalevytys on hieman nopeampaa kuin 

villalevyjen asennus, etua menetetään kaksinkertaistuneen villoitusmäärän vuoksi. 

Työn määrä lisääntyy siltä osin, koska runkotolppien väli on villoitettava 

käytännössä kahteen kertaan, jos käytettävä mineraalivillapaksuus on 100 mm. 

 

Kustannussäästöä voidaan lisätä, jos rakenteita tarkastellaan yli tämän työn 

rajauksen. Tässä työssä tutkitaan rakenteita ainoastaan tuulensuojan ulkopintaan 

asti. Vaihtoehtoisen rakenneratkaisun toisena ajatuksena on vaihtaa tuulensuojan 

päälle tuleva ristiinkoolaus yksinkertaiseksi (100 x 32 mm). Yksinkertainen 

koolaus on halvempi niin työn kuin materiaalinkin osalta, jolloin etu kasvaa 

suhteessa alkuperäiseen, ristiinkoolattuun rakenteeseen. Koolauksen avulla 

julkisivun ja tuulensuojan väliin muodostuu rakenteelle elintärkeä tuuletusrako. 

 

6 TULOSTEN TARKASTELU 
 

On selvää, että saavutetut tulokset eivät ole yksiselitteisiä ja absoluuttisia totuuksia. 

Tuloksia tarkastellessa on niihin syytä suhtautua kriittisesti ja kyseenalaistaa niiden 

oikeellisuus. Johtopäätösten vetämistä on pohdittava tarkkaan epävarmuustekijät 

huomioiden, sillä niitä tuloksiin aina kuitenkin liittyy. Seuraavissa kappaleissa on 

pohdittu tuloksien onnistumista ja niihin liittyviä epävarmuustekijöitä. 

6.1 Paikalla rakentamisen ja elementtitekniikan vertailu 
 

Alun perin tutkimus oli tarkoitus suorittaa vertaamalla toteumatietoja laatimiini 

laskelmiin. Viitekohteet olivat tutkimuksen kannalta erinomaisia, sillä niiden 
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rakenteet olivat lähes samanlaiset Verkamestariin verrattuna. Viitekohteista ei 

kuitenkaan ollut saatavilla tarkkoja, eriteltyjä toteumatietoja vaan tiedot olivat 

ainoastaan litterakohtaisia. Litteroita ei pystytty avaamaan, eikä niistä siten saatu 

tarkkoja erittelytietoja. Tämän vuoksi toteutuneita kustannuksia käytettiin lähinnä 

vain osoittamaan, että työt ovat toteutuneet ennen rakentamista laadittujen 

tehtäväkohtaisten kustannusarvioiden mukaisesti, sillä ne olivat saatavilla. Nämä 

seikat tekivät laskelmista ja lopputuloksista alun perin suunniteltua teoreettisempia. 

 

Toinen merkittävä epätarkkuustekijä laskelmissa on se, että Verkamestarin 

elementeistä ei ollut saatavilla tarkkoja kustannusarvioita. Päätin käyttää hyväkseni 

Riäväharjun kustannusarviota Verkamestarin elementtien hankintakustannuksissa, 

koska mielestäni parempaakaan arviota ei ollut. Toinen vaihtoehto olisi ollut laskea 

kunkin elementin valmistukseen kuluva aika ja materiaalimenekit, mutta 

esimerkiksi elementtitehtaan katetuotto olisi jäänyt kysymysmerkiksi. 

Kuljetusrahtien kustannukset perustuvat myös Riäväharjun kustannusarvioon ja sitä 

kautta vuoden 2005 hintatasoon. Vuoden 2008 hintataso on nykyisen öljyn 

markkinatilanteen vuoksi varmasti hieman korkeampi. 

 

Laskelmieni kannalta mielenkiintoinen seikka on, että ne perustuvat Ratu– 

menekkeihin. Ratu–menekkien vertaaminen Hartelan oman kustannuslaskijan 

tekemään arvioon on kuitenkin vaikeaa, sillä Hartelan kustannusarviossa on 

esitettynä ainoastaan työntekijä ja tämän työhön käyttämä aika. Toki suorite, johon 

kustannus perustuu, on selvitettävissä suoritekoodin perusteella. Asian ydin on 

kuitenkin se, että Ratu- menekeissä suoritteet ovat suurempia kokonaisuuksia kuin 

Hartelan omassa järjestelmässä, jossa suoritteet ovat pilkottuina pieniinkin osiin. 

Tämä toki helpottaa tarkan kustannusarvion tekemistä. Neliöhintoja vertaillessa 

laskelmani kuitenkin mielestäni osoittavat, että Ratu–menekkien suorite-

kokonaisuudet tuottavat koko lailla samat kustannustiedot kuin tarkemmat 

laskelmat. 

 

Viitekohteiden käytön kannalta oli äärimmäisen tärkeää muuntaa niiden silloiset 

kustannukset vastaamaan vuoden 2008 tasoa. Toteumakustannusten käyttäminen 

sellaisinaan olisi vääristänyt tarkastelua suuresti viimeaikaisen, yleisen 

noususuhdanteen vuoksi. Vääristymä olisi noin 10 – 15 %. Noin suuri kustannusten 
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vääristymä olisi käytännössä estänyt tulosten luotettavan tarkastelun. Toisaalta on 

muistettava, että rakennuskustannusindeksi kuvaa kaikkien panosten muuttumista. 

Puurunkotyössä puutavara on luonnollisesti merkittävässä asemassa, ja sen hinta 

onkin noussut aggressiivisemmin kuin mitä kokonaisindeksi kuvaa. Tällöin 

kokonaisindeksi käyttäminen ei välttämättä anna parhainta mahdollista kuvaa 

tilanteesta, vaan puurunkotyön panokset ovat luultavasti kallistuneet 

rakennuskustannusindeksiä enemmän. 

6.2 Työmaatekniset kustannukset 
 

Työmaateknisten kustannusten vaikutus osoittautui työssä ratkaisevaksi tekijäksi. 

Tulokset osoittavat, että työmaalla tapahtuvien suoritteiden vähentäminen ja 

rakennusajan lyheneminen tuottavat myös kustannussäästöjä, vaikka elementtien 

hankintakustannukset nostavatkin elementtitekniikan kustannukset hieman 

korkeammiksi paikalla rakentamiseen verrattuna. Tämä perustuu siihen, että 

puurunkotyö on hankkeen kriittisellä polulla, jolloin suoritteen lyheneminen 

lyhentää koko hankkeen rakennusaikaa. 

 

Tuotantotavan valinnalla on siis vaikutusta aikasidonnaisiin kustannuksiin, jotka 

vaihtelevat muun muassa hankkeen laajuuden mukaan. Lyhyempi rakennusaika 

alentaa aikasidonnaisia kustannuksia, mutta myös aientaa aikasidonnaisia tuottoja. 

Aikasidonnaiset kustannukset ovat työmaan ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia, 

joita kertyy niin kauan, kuin työmaa on käynnissä. Aikaistuneilla tuotoilla 

tarkoitetaan esimerkiksi vuokratuloja, joita kertyy rakennusajan lyhentymistä 

vastaavalta ajalta. Hanke alkaa siis tuottaa rakentajalleen tuottoa suunniteltua 

aiemmin. Myös pääoma on sidottuna hankkeeseen lyhyemmän ajan. /5/ 

 

Työmaateknisten kustannusten osuus rakennusteknisistä kustannuksista voi 

vaihdella suurestikin hankkeesta riippuen. As Oy Verkamestarin kohdalla 

työmaatekniset kustannukset olivat kuitenkin melko tarkasti tiedossa, sillä 

käytössäni oli hankkeen kustannusarvio, josta ne olivat suoraan poimittavissa. 

Verkamestarin työmaateknisten kustannusten tasoksi osoittautui 15 % hankkeen 

rakennusteknisistä kustannuksista. Se, toteutuuko kustannusarvio sellaisenaan, 

selviää vasta hankkeen jälkilaskennassa, mutta monesti työmaateknisillä 
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kustannuksilla on tapana vain kasvaa. Tämä on usein selitettävissä työnjohdon 

epätarkalla kustannusten litteroinnilla, mutta myös hankkeen myöhästymisellä eli 

rakennusajan venymisellä. Tällä on suuri vaikutus, kuten aiemmin todettiin. 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että tuotantotavat on otettava aina 

kokonaistaloudelliseen tarkasteluun, jotta vertailu antaa mahdollisimman hyvän 

kuvan molempien ratkaisujen eduista ja haitoista. Tässä tutkimuksessa paikalla 

rakentaminen oli osoittautumassa edullisemmaksi tuotantotavaksi, mutta 

kokonaisuuden tarkastelu käänsi tuloksen elementtitekniikan puolelle. Sama pätee 

varmasti monen muun vertailun kohdalla, mikäli jompikumpi vaihtoehdoista 

kykenee lyhentämään rakennusaikaa merkittävästi. Mikäli vertailussa otetaan 

kantaa muihinkin seikkoihin kuin taloudellisuuteen, ne täytyy arvioida erikseen. 

Esimerkiksi laatu ja työturvallisuus ovat seikkoja, joilla ei ole lähtökohtaisesti 

rahallista arvoa, mutta mikäli työn lopputulos ei vastaa suunniteltua, näistä 

aiheutuvat kustannukset voivat kasvaa todella suuriksi. Tässä työssä lähtökohtana 

oli, että molemmilla tuotantotavoilla suorituksen lopputilanne vastaa suunniteltua. 

 

Paikalla rakentaminen sitoo elementtitekniikkaa enemmän rakennusliikkeen 

resursseja. Suoritteet vaativat enemmän työntekijätunteja työmaalla, joten 

työntekijämäärää on lisättävä, jotta rakennusaikataulu ei venyisi turhan pitkäksi. 

Toisaalta tämä seikka voidaan mieltää myös työllistäväksi vaikutukseksi. 

Nykytilanteessa rakennusliikkeet pohtivat tarkkaan aloituslupien myöntämistä, 

jolloin voi olla vaikeaa keksiä mielekästä tekemistä ammattitaitoisille 

työntekijöille. Näiden voi olla vaikea motivoida itseään pelkkiin takuukorjauksiin. 

Ammattitaitoisen työvoiman menettäminen kilpailevalle yritykselle hankaloittaa 

toimintaa, kun aloituslupa vihdoin myönnetään.  

 

Elementtitekniikalla vaikutus on päinvastainen. Elementtitekniikka perustuu siihen 

tosiasiaan, että suoritteita siirretään pois työmaalta. Näin työllistävä vaikutus 

pienenee automaattisesti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että työmaan riippuvuus 

alihankkijoista ja toimittajista kasvaa, erityisesti elementtitoimittajasta. Tämä tuo 

mukanaan omat riskinsä. Esimerkiksi elementtitoimituksen myöhästyminen 
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venyttää aikataulua, jolloin työmaan aikasidonnaiset kustannukset kasvavat ja 

saavutettua etua menetetään. Riskiä voidaan pienentää sitomalla luotettavia 

kumppanuussuhteita, suunnittelemalla työt huolellisesti etukäteen ja ajoittamalla 

hankinnat oikein. Sesonkiaikana elementtitoimitusten toimitusaika voi venyä 

pitkäksikin. Tässä kohteessa hankinta sisältää suhteellisen vähän riskejä, sillä kyse 

on yrityksen sisäisestä hankinnasta, jolloin molemmat osapuolet ajavat yrityksen 

etua. 

 

Työntekijöiden ammattitaito korostuu molemmissa tuotantotavoissa, mutta 

erityisesti paikalla rakentamisessa. Kokenut urakkaporukka kykenee tekemään 

suoritteet monesti tehokkaammin, kuin mihin kustannusarviossa on varauduttu. 

Tästä voi olla myös haittaa, sillä mikäli työt etenevät suunniteltua nopeammin, voi 

tulevien töiden yhteensovittaminen vaikeutua. Riski on kuitenkin melko pieni, sillä 

töiden valmistumista voidaan kontrolloida. Positiivisena asiana voidaan pitää sitä, 

että aikataulun toteutuminen suunnitellun mukaisesti on todennäköisempää eli 

rakennusaika ei ainakaan tästä syystä pääse venymään. Elementtitekniikka onkin 

näistä tuotantotavoista häiriöherkempi. Esimerkkeinä voidaan mainita 

sääolosuhteet ja logistiset ongelmat. 

 

Urakkatuotannossa rakennusaikataulun kireys on selvillä jo laskentavaiheessa. 

Elementtitekniikka luo aikatauluun lisää pelivaraa, lyhyemmän rakennusaikansa 

vuoksi. Tämän vuoksi harjaantunut elementtitekniikan käyttö voi luoda yritykselle 

kilpailuedun sillä edellytyksellä, että tarjoushinta saadaan pidettyä matalana. 

Työmaatekniikan kustannusten tarkka arviointi on tässä oleellisessa asemassa. 

Yrityksen omassa tuotannossa rakennusaikataulun kireys ei muodostane ongelmaa 

vaan rakennusaika on yhtä pitkä kuin suoritteet vaativat. Jälleen on syytä pohtia 

aikasidonnaisia kustannuksia. 

 

Kilpailuedun saavuttaminen edellyttää tarkkaa jälkilaskentaa tarjouslaskennan 

tueksi. Huolellisen jälkilaskennan avulla saadaan selville, onko jo laskenta-

vaiheessa kustannusarvioon sisällytetty kustannuksia, joita voidaan pitää yli-

määräisinä, kuten ylisuuret työmaatekniset kustannukset. Näin voi käydä jos laskija 

laskee rungon paikalla rakennettavana ja se toteutetaankin elementtitekniikalla. 

Näin tässä tutkimuksessa ratkaiseviksi osoittautuneet aikasidonnaiset kustannukset 
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ovat luultavasti suunniteltua alhaisemmat. Usein tällaiset ”laskuvirheet” kuitenkin 

kompensoidaan työmaalla epätarkalla litteroinnilla, jolloin asioiden todellinen 

tilanne hämärtyy. Tästä on hyvänä esimerkkinä niin sanottu ”kasipään” litterointi. 

Myös tämänkaltaisten vertailulaskelmien tekeminen on helpompaa, mikäli 

toteutuneet litterat ovat helposti saatavilla ja avattavissa. Niihin on rakennusaikana 

syytä kirjoittaa myös kommentteja esimerkiksi sovituista urakoista ja niiden 

hinnoista. Epäkohtien mainitseminen kommenteissa on ensiarvoisen tärkeää, jotta 

litteroita jälkikäteen tutkiva henkilö ymmärtää syyt tavoitteiden ja toteutuneiden 

kustannuksien eroihin.  

 

Toteutuneiden kustannusten on oltava tarkkaan selvillä myös siksi, että 

pystyttäisiin toteamaan, missä meni vikaan. Tämän jälkeen on myös selvitettävä, 

miksi meni vikaan. Syyllisten etsiminen ei saa olla pääasia, vaan tutkimusten 

lähtökohtana täytyy olla pyrkimys siihen, että niin ei pääse enää käymään. Toisin 

sanoen virheiden uusiutuminen on pyrittävä estämään.  

 

Vaihtoehtoisen seinärakenteen osalta todettakoon, että tutkimus osoittautui 

kannattavaksi. Koska tutkimus oli rajattu tuulensuojalevyn ulkopintaan, ei 

ulkoseinärakenteen todellinen hyöty tullut kuitenkaan täysin esiin. Rakenteellisesti 

vaihtoehtoinen ratkaisu on kuitenkin suunniteltua ratkaisua selvästi jäykempi, mikä 

helpottaa elementtien käsittelyä niin asennettaessa kuin tehtaalla huomattavasti. 

Myös eristepaksuuden kasvattaminen parantaa rakennuksen ominaisuuksia laatua 

ajatellen. Kaikki tämä saavutetaan suunniteltua alhaisemmilla kustannuksilla. /13/ 
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