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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä Kreate Oy:n teollisuuspuolen kustannus-
laskennan käyttöön panos- ja suoriteluettelopohjat. Luettelopohjat tehtiin EVRY 
Jydacom Oy:n JD-Tarjouslaskenta-ohjelmistoon. 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käytiin läpi teollisuusrakentamisen piirteitä ja 
urakkakilpailuun liittyviä asioita sekä rakennushankkeen kustannuslaskentaan 
kuuluvat asiat. Teoriaosuudessa huomioitiin asioita myös teollisuusrakentamisen 
näkökulmasta. Teoriaosuuden sisällön aineistona käytettiin Lappeenrannan tie-
dekirjaston kattavaa kustannushallintaan ja rakentamistalouteen liittyvää kirjalli-
suutta.  

Opinnäytetyön työosuudessa käytiin läpi JD-Tarjouslaskenta-ohjelmiston ominai-
suudet sekä panos- ja suoriteluetteloiden tekemisen vaiheet. Panosluettelon si-
sällön kokoamiseen saatiin apua kustannuslaskijoilta, aikaisemmista laskentatie-
doista sekä materiaalitoimittajien verkkosivuilta. Panosluettelon litteroinnin apuna 
käytettiin Talo 2000 -Rakennustuotenimikkeistöä. Suoriteluettelon litterointi nou-
datti Talo 80 -nimikkeistöä. 

Opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaiseksi kustannuslaskennan apuvälineeksi 
kattava panos- ja suoriteluettelo. Pääpaino opinnäytetyössä keskittyi panosluet-
telon tekoon. Panosluettelo toimii hyvänä pohjana uusille JD-Tarjouslaskentaoh-
jelmiston käyttäjille. Pienempään osaan jääneeseen suoriteluetteloon alkaa hel-
posti kertymään suoritteita ja niiden panosrakenteita lasketuista urakoista. Kum-
mankin käyttökunnossa pitäminen vaatii kuitenkin jatkuvaa ylläpitoa ja päivittä-
mistä. 
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The purpose of this thesis was to develop the target company’s cost accounting 
of industrial building by creating lists of contributions and performances. The lists 
were made using EVRY Jydacom Ltd. JD-Offer calculation software. The lists are 
meant to be used by company’s counter offerors. 

Data for this study’s theory part was collected by using Lappeenranta Academic 
Library’s comprehensive literature of cost management and building economy. 
The contents for the contribution list were collected with the help of counter offe-
rors, from earlier calculuses and by visiting different material supplier websites. 

The final results of this thesis were a wide-ranging contribution and performance 
lists to aid the company’s cost accounting. The contribution list acts as a good 
basis for new users of the software. Keeping contribution and performance lists 
in working order demands constant maintenance and updating. 
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Käsitteet   
 
Alihankinta Hankinta, jolla tarkoitetaan kohdekohtaisten asiakirjo-

jen perusteella tehtyä sopimushankintaa, joka voidaan 
tehdä kauppa- tai aliurakkasopimuksen muodossa. 

 
Littera Kustannustarkkailua palveleva kohdistuskoodi, jolla to-

teumatiedot kohdistetaan tarkkailunimikkeistön mukai-
sille tavoitteille 

 
Panos Kustannuslaskennassa käytetty panosnimikkeistön mu-

kainen perusyksikkö. Jaotellaan työ-, tarvike-, ali-
urakka, kalusto- ja muihin panoksiin. 

 
Panosrakenne Kuvaa tuotantoratkaisun edellyttämät panokset ja nii-

den menekit. 
 
Ryntäyskustannus Kulut, jotka syntyvät, kun aikataulua joudutaan kuro-

maan kiinni ylitöitä tekemällä tai lisäresursseja hankki-
malla. 

 
Suorite Rakennusosan tai työlajin yhdistelmä, esim. anturan 

betonointi. 
 
Suoritelaskelma Kustannuslaskelma, jossa määrät on eritelty ja hinnoi-

teltu suoritteina. 
 
Tarjouslaskenta Tuottaa hankkeen tarjoushinnan. Tarjous sisältää han-

kekustannukset, katteen ja riskivaraukset. 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö tehdään Kreate Oy:n toimeksiantona. Opinnäytetyön aiheena 

on kehittää teollisuusrakentamisen kustannuslaskentaa tuottamalla sen avuksi 

valmis suorite- ja panosluettelopohja. Kohdeyrityksen teollisuuspuolen rakennus-

urakat on pitkään laskettu Excel-ohjelmistolla suoritepohjaisesti ja tästä halutaan 

siirtyä panospohjaisen kustannuslaskentaohjelmiston käyttöön. Kyseinen ohjel-

misto on ollut pitkään kohdeyrityksen käytössä, mutta ei vielä teollisuuspuolen 

urakkalaskennoissa. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä toimiva teollisuusrakentamiseen liit-

tyvä laskentanimikkeistö EVRY Jydacom Oy:n JD-Tarjouslaskenta -ohjelmistoon. 

Vaikka laskentaohjelmistoa on käytetty monissa yrityksen urakkalaskennoissa, 

puuttuu siitä vielä yhtenäinen panos- ja suoriteluettelopohja. Tämän opinnäyte-

työn tarkoituksena on helpottaa teollisuusrakentamisen urakkalaskentaa ja aut-

taa tarjouslaskijoita siirtymään Excelin käytöstä uuden laskentaohjelman käyt-

töön. 

Tämä opinnäytetyö rajataan koskemaan teollisuuspuolen urakkalaskentaa eli 

työssä tehtävään nimikkeistöön sisällytetään vain teollisuusrakentamiselle tyypil-

lisimmät nimikkeet ja unohdetaan kokonaan talorakentamisessa enemmän käy-

tetyt nimikkeet, kuten ovet, ikkunat, kalusteet yms. Työssä tehtävä suoriteluettelo 

rajataan koskemaan Talo 80 mukaisia pääryhmiä 1. Maa- ja pohjarakennus ja 2. 

Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet. Työssä tuotettava nimikkeistö jää yrityksen 

omaan käyttöön, eikä sitä julkaista tässä opinnäytetyössä. 

Opinnäytetyön teoriaosuuden sisällön aineistona käytetään Lappeenrannan tie-

dekirjaston kattavaa kustannushallintaan ja rakentamistalouteen liittyvää kirjalli-

suutta. Yritykselle tehtävän luettelon sisältö kerätään kustannuslaskijoiden avus-

tuksella sekä aikaisemmista laskennoista ja materiaalitoimittajien tuotesivuilta.  

Kreate Oy on Suomen johtavia infrarakentajia, jossa työskentelee noin 250 ra-

kentamisen ammattilaista. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja lisäksi toi-

mipisteitä on kuudella eri paikkakunnalla. Eri yksiköitä Kreatella on silta-, väylä-, 

teollisuus-, ympäristö- ja pohjarakentamisen osastoilla. Kreate syntyi huhtikuussa 
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2015, kun kolme infrarakentamisen yritystä Fin-Seula Oy, Insinööritoimisto 

Seppo Rantala Oy ja Kesälahden Maansiirto Oy yhdistyivät. (Kreate 2017.) 

2 Teollisuusrakentaminen 

2.1 Teollisuusrakentamisen erityispiirteitä 

Teollisuusrakennusten tehtävänä on suojella sisällä työskenteleviä henkilöitä ja 

prosessissa tarvittavia koneita ja laitteita mm. sateelta, kylmältä ja kuumalta sekä 

suojattava ympäristöä haitallisilta vaikutuksilta, kuten melulta ja päästöiltä. Teol-

lisuusrakentamista on vaikea lajitella erilaisiin kategorioihin, sillä se ulottuu aina 

varasto- ja kokoonpanohalleista kemian-, elintarvike- ja metalliteollisuuden sekä 

energian tuotannon rakennuksiin. Teollisuusrakennuksissa tuotantoprosessi 

määrää rakennuksen koon, muodon ja sisätilat. Usein rakennusten teräs- ja be-

tonirakenteet ovat todella järeitä ja raskaasti kuormitettuja. Tuotantolaitos, kuten 

mineraalivillatehdas sisältää usein modulaarisia osia, joiden käyttötarkoitus on 

helposti muunneltavissa (pakkauslinjat ja varastot) sekä kiinteitä osia, jotka pal-

velevat vain yhtä käyttötarkoitusta ja ovat hankalasti muunneltavissa (esim. ki-

viaineksen sulattamiseen tarvittavat uunirakennukset). (Tuominen 2012, 3.) 

Teollisuusrakennusten tulee olla myös käyttö- ja muuntojoustavia sekä helposti 

laajennettavissa. Tuotantolaitoshankkeissa voidaan puhua jatkuvasta tuotanto-

prosessista tai hankkeiden ketjusta, jossa rakennusta laajennetaan ja muutetaan 

jatkuvasti yrityksen kasvustrategian mukaan. Strategia on erittäin suhdanneriip-

puvaista ja sen eteneminen ja muokkautuminen ovat pitkälti kiinni tilaajan / ra-

kennuttajan käsissä. Kireiden toteutusaikataulujen, aiemmin mainittujen käyttö- 

ja muuntojoustavuuden sekä laajennettavuuden takia teollisuusrakennusten run-

got ja ulkokuori ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja helposti koottavia. Tällaisia 

ovat valmiit betonisandwich- ja teräs-villa-teräs-elementit, joihin on helppo ja no-

pea tehdä aukkoja ja läpivientejä. (Tuominen 2012, 3.) 

Teollisuusrakentamiselle tyypillistä on myös suunnitteluryhmän suuri koko, mikä 

aiheuttaa omat haasteensa kunkin suunnittelijan vastuurajojen selvittämiselle, 

suunnitteluprosessin koordinoimiselle sekä ohjaukselle. Teollisuuskohteet voivat 

jakautua useampaan suunnittelijatiimiin. Esimerkiksi voimalaitoshankkeessa 
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höyrykattilan toimittaja teettää kokonaan tai osittain myös kattilarakennuksen run-

gon ja ulkokuoren suunnittelun alihankintana. Pääsuunnittelija vastaa rakennuk-

sesta kokonaisuutena, jolloin ulkopuolisten suunnittelijoiden töiden yhteensovit-

taminen, kommunikaatio ja suunnittelurajojen selvittäminen on haastavaa. (Tuo-

minen 2012, 4-5.) 

Joka tapauksessa prosessi- tai laitesuunnitelmat ovat se pohja, jota varten ra-

kennus rakennetaan. Tämän takia laite- ja prosessisuunnittelijat ovat teollisuus-

rakennushankkeissa avainasemassa. Suunnitelmilla on taipumus muuttua ja ja-

lostua hankkeen edetessä, mikä voi johtua mm. laitetoimittajan tarkentuvista 

suunnitelmista, raaka-aineiden saatavuudesta, energian hinnasta ja tuotteen ky-

synnästä. Suunnitelmien muutokset aiheuttavat erityishaasteita teollisuusraken-

nusten suunnittelussa, sillä muutokset eivät yleensä ole vähäisiä. (Tuominen 

2012, 5.)  

2.2 Teollisuusrakentaminen urakoitsijan näkökulmasta 

Teollisuusrakentaminen eroaa siis perinteisestä talonrakentamisesta merkittä-

västi. Teollisuusrakentamista on kahdenlaista: rakennetaan kokonaan uutta tai 

muutetaan vanhaa. Tarve rakentamisesta alkaa, kun tilaaja päättää uudistaa tuo-

tantoprosessissa tarvittavia koneita ja laitteita tehostaakseen ja kasvattaakseen 

tuotantoaan tai investoida markkinatilanteen mukaisesti kokonaan uuteen tuotan-

toprosessiin.  

Yleensä teollisuuspuolen urakat on jaettu moniin eri kokonaisuuksiin, jotka kaikki 

kilpailutetaan. Urakat sijoittuvat ajallisesti toistensa perään tai päällekkäin riip-

puen esimerkiksi urakan sijainnista tehdasalueella. Kun urakoitsija saa itselleen 

edes yhden urakoista ja pääsee tällöin mukaan teollisuusrakentamiseen, on hä-

nen helpompi saada itselleen myös muita urakoita kyseisestä kohteesta. 

Muutos aiheuttaa yleensä vanhojen koneiden purkamista uusien tieltä. Vanhojen 

tehdassalien tilat halutaan käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi, kun tuotantoa 

päivitetään. Välillä joudutaan kuitenkin tekemään uusia tiloja, kuten esimerkiksi 

sähkö-, hydrauliikka- ja säiliötiloja, jotta tehtaan tuotanto olisi muutosta vastaa-

vaa. Teollisuusrakentamiseen liittyy merkittävästi elementtirakentaminen ja pai-
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kallavalut, jotka ovat usein suuria ja vaativia. Urakkamuotona teollisuusrakennus-

kohteissa on yleensä yksikköhintaurakka, jota käsittelen myöhemmin tässä opin-

näytetyössä. 

Kun rakennustyöt suoritetaan toiminnassa olevassa tuotantolaitoksessa, täytyy 

työt tehdä toiminnassa olevan tehtaan ehdoilla. Lähes poikkeuksetta joudutaan 

jossain tuotantoprosessin tehostamis- tai muutosvaiheissa ajamaan tehtaan tuo-

tanto kokonaan alas, jotta tarvittavien rakennusten ja rakennusosien purku- ja 

uudisrakennustyöt saadaan tehokkaasti toteutettua. Tehtaan tuotannon alasajoa 

kutsutaan seisokiksi. Seisokin aikana suoritetaan kaikki ne työt, joita ei muuten 

voitaisi tehdä tuotannon ollessa käynnissä. Seisokin aikana työskennellään 

yleensä kahdessa tai kolmessa vuorossa ympäri vuorokauden viikonloput mu-

kaan lukien. Seisokin kesto voi vaihdella muutamista tunneista jopa kuukausiin. 

Seisokin loppuminen eli tuotannon uudelleen käynnistäminen on määritelty päi-

välleen, josta viivästyminen voi aiheuttaa urakoitsijalle suuren taloudellisen hai-

tan.  

Teollisuusrakennuskohteissa merkittävä osa on lisä- ja muutostöillä, joita avaan 

enemmän myöhemmin tässä opinnäytetyössä. Teollisuuden lisä- ja muutostyöt 

ovat yleensä luonteeltaan hyvin kiireellisiä ja merkittäviä koko urakan kannalta. 

Lisä- ja muutostöitä ilmaantuu, kun jokin asia ei olekaan kuten oli suunniteltu tai 

suunnitelmiin on tullut muutoksia urakan aikana. Urakan aikana tilaaja yleensä 

hyödyntää urakoitsijan kaluston ja läsnäolon teettämällä erimuotoisia lisätöitä 

tehdasalueella. Välillä joudutaan tekemään pääurakan etenemisen kannalta suu-

riakin lisätöitä, joita ei ole osattu ottaa huomioon kohteen suunnitteluvaiheessa. 

3 Teollisuusrakennushanke  

Teollisuudessa investointitarpeet suunnitellaan ja päätetään markkinatilanteiden 

mukaan. Investointipäätökseen vaikuttavat olennaisesti tehtaan tuotteen kysyntä 

ja suhdanteet, raaka-aineiden hinta sekä tuotantokustannukset. Tehtaiden tuot-

teen kilpailukykyä voidaan parantaa tuotantolaitteiden uusimisella, tuotannon au-

tomatisoinnilla, ajamalla tuotanto kokonaan ja pysyvästi alas tai rakentaa koko-

naan uusi tuotantolinja joko olemassa oleviin vanhoihin rakennuksiin tai täysin 

uusiin tuotantorakennuksiin. (Rämä 2017.)  
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3.1 Hankkeen osapuolet 

Rakennushankkeeseen liittyy monia osapuolia ja tahoja. Näitä ovat omistaja(t), 

tilaaja, käyttäjä, rakennuttaja, rakennuttajakonsultit, suunnittelijat, urakoitsijat, ra-

kennustuote- ja materiaalitoimittajat sekä viranomaiset. Kunnat ja valtio toimivat 

usein omistamiensa rakennusten ja maa- ja vesirakenteiden tilaajana ja raken-

nuttajana. Hankkeen laajuuden ja vaativuuden kasvaessa myös osapuolten lu-

kumäärä kasvaa. (Kankainen & Junnonen 2004, 11-12.) 

Omistajalla tarkoitetaan teollisuuslaitoksia ja -rakennuksia omistavia organisaa-

tioita tai yksityishenkilöitä (Kankainen & Junnonen 2004, 12). Rakennushankkei-

siin investoidaan rahaa eri lähtökohtia ajatellen. Rakennus voidaan rakentaa pal-

velemaan tilaajan omaa käyttöä, kuten esimerkiksi tehtaiden tuotantolaitokset, 

jolloin kyseessä on käyttäjä-omistaja. (Vuorela, Urpola & Kankainen 1998, 32.) 

Tilaaja voi olla rakennuksen lopullinen käyttäjä tai ainoastaan rahoittava osapuoli, 

joka aikoo vuokrata tilan eri käyttäjille. Tilaaja ei yleensä hoida kaikkia rakennut-

tamistehtäviä itse, vaan ostaa rakennuttamispalvelut kokonaan tai osittain ulko-

puoliselta organisaatiolta eli rakennuttajakonsultilta. (Kankainen & Junnonen 

2004, 12.) 

Rakennuttajalla tarkoitetaan organisaatiota, jonka tehtäväksi rakennuttaminen on 

annettu. Rakennuttajan vastuulla on tilaajan tarpeiden täyttäminen asetettujen 

tavoitteiden mukaisesti. Rakennuttamistehtävissä voi toimia tehtävään riittävästi 

perehtynyt henkilö, rakennusprojektin johtoryhmä, rakennustoimikunta tai raken-

nuttajakonsultti. (Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 

Suunnittelijat ovat eri suunnittelualojen ammattilaisia, jotka muodostavat yhteis-

työtä tekevän suunnitteluryhmän. Ryhmän johtamisesta eli työn koordinoinnista, 

kokonaisuudesta sekä laadusta vastaa pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijalta vaa-

ditaan suunnittelijan kelpoisuusvaatimusten lisäksi riittävää kokemusta ja ammat-

titaitoa tehtävän suorittamiseksi. (Kankainen & Junnonen 2004, 13.) 

Toteuttajana voi olla rakennusurakoitsija tai rakennuttava organisaatio. Urakka-

menettelyä käytettäessä rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti tilaa rakennustyöt 
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urakoitsijalta. Jotta rakennustyö sujuisi hyvin ja vältyttäisiin riitatapauksilta, on ra-

kennuttajan, valvojien sekä pää-, sivu- ja aliurakoitsijoiden asema, tehtävät, vas-

tuut ja velvollisuudet määritettävä etukäteen. Pääurakoitsija toimii tilaajana, kun 

se ostaa suorituksen toiselta urakoitsijalta eli aliurakoitsijalta. Rakennuttaja voi 

nimetä yhden urakoitsijoista pääurakoitsijaksi, jolloin muista tulee sivu-urakoitsi-

joita. (Vuorela ym. 1998, 35; Kankainen & Junnonen 2004, 13-14.) 

Viranomaisten tehtävänä on asettaa vaatimuksia rakennushankkeelle huomioi-

den rakennusten turvallisuuden ja terveellisyyden. Viranomaiset valvovat raken-

tamista ja suunnittelemista, sekä ohjaavat niitä lakien, asetusten, kaavojen, mää-

räysten sekä ohjeiden ja normien avulla. Viranomaisten vaikutus rakennusura-

kassa näkyy selvimmin rakennusvalvontana. Työn oikea suoritustapa, rakennuk-

sen teknillinen toimivuus, turvallisuus ja terveys ovat rakennusvalvonnan seuraa-

mia asioita. (Vuorela ym. 1998, 35-36; Kankainen & Junnonen 2004, 14.) 

3.2 Rakennusvaihe 

Rakennusvaihe alkaa urakkasopimuksen solmimisesta ja päättyy kohteen luovu-

tukseen rakennuttajalle. Työt tehdään valitun urakkamuodon ja -sopimusten mu-

kaan. Urakka-asiakirjoissa esiintyvien eri sopimusosapuolten velvoitteiden ja 

vastuiden pohjana toimii yleiset sopimusehdot (YSE). Työpäällikkö Rämän mu-

kaan YSE on teollisuusrakennuskohteissa usein viimeisimpinä urakka-asiakirjo-

jen tärkeysjärjestyksessä ja välillä se ei ole mukana ollenkaan. (Vuorela ym. 

1998, 55.) 

Rakennustöiden etenemistä valvotaan rakennuttajan tai tilaajan toimesta määrä-

ajoin pidettävissä työmaakokouksissa (Vuorela ym. 1998, 55). Rakennuttaja tai 

tilaaja voi palkata hankkeelle yhden tai useamman valvojan, joiden tehtävänä on 

varmistua siitä, että urakoitsijan työ vastaa asetettuja vaatimuksia, sopimuksissa 

sovittuja asioita ja, että urakoitsija noudattaa hyvää rakentamistapaa, viranomais-

määräyksiä, lakeja ja asetuksia. (Kankainen & Junnonen 2004, 61.) 
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3.3 Kohteen valmistuminen 

Ennen rakennuksen käyttöönottoa ja luovutusta urakoitsijalta rakennuttajalle, 

tehdään vastaanottotarkastus. Tarkastusta voi pyytää joko rakennuttaja tai ura-

koitsija. Tarkastuspyynnön esittää lähes poikkeuksetta urakoitsija, sillä hänellä 

on suurempi intressi saada kohde luovutettua ja välttyä viivästymisestä aiheutu-

vista seuraamuksista. Pyyntövaiheessa kohteen ei tarvitse olla vielä valmis, riit-

tää kun keskeneräiset työt ehditään tekemään valmiiksi ennen tarkastusta. 

Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja tarkastus on sen jälkeen aloitettava viimeistään 

14 vuorokauden kuluessa pyynnön saamisesta. Rämän mukaan teollisuusraken-

tamisessa tilaaja ottaa hankkeen vastaan vaiheittain laiteasennusten aikataulun 

mukaisesti. (Kankainen & Junnonen 2004, 87-88.) 

Vastaanottotarkastuksessa todetaan, onko aikaansaatu työntulos sopimusasia-

kirjojen mukainen. Keskeneräiset tai puuttuvat pienet viimeistelytyöt eivät haittaa 

vastaanottoa, jos niistä ei aiheudu haittaa käyttöönotolle. Vastaanottotarkastuk-

sesta pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkoituksena on osoittaa, mitä tarkastuksessa 

on havaittu ja päätetty. Pöytäkirjaan merkitään mm. puuttuvat ja virheelliset suo-

ritukset, haitat ja jatkotoimenpiteet. (Kankainen & Junnonen 2004, 88.) 

Urakoitsijalle annetaan mahdollisuus ottaa kantaa pöytäkirjaan ja antaa siitä pe-

rusteltu vastalause. Urakoitsijan on sovitussa ajassa korjattava puutteet, jotka 

ovat tarkastuksessa tulleet ilmi ja jotka on sovittu korjattaviksi. Jos urakoitsija ei 

näin menettele, on rakennuttajalla huomautettuaan asiasta oikeus teettää ne ura-

koitsijan kustannuksella. Vaihetta, jossa vastaanottotarkastuksen jälkeen tutki-

taan ovatko havaitut puutteet ja virheet korjattu, kutsutaan jälkitarkastukseksi. 

(RT 16-10660 1998, 15; Kankainen & Junnonen 2004, 90.) 

Urakoitsija suorittaa itselleluovutuksen, jossa varsinaisen tarkastuksen lisäksi 

korjataan havaitut puutteet ja virheet. Itselleluovutuksen ajankohta on kohteen 

vaativuudesta riippuen usein yhdestä kolmeen viikkoon ennen tilaajan kanssa 

pidettävää vastaanottotarkastusta. Teollisuuskohteissa rakennusurakoitsija ei 

ole velvoitettu perehdyttämään loppukäyttäjää tai laatimaan huoltokirjaa, koska 

laitehankinnat asennuksineen harvoin kuuluvat rakennusurakkaan. (Rämä 

2017.) 
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Takuuajasta on päätetty yleisissä sopimusehdoissa ja urakkasopimuksessa. Ura-

koitsijan takuuaika alkaa, kun rakennuskohde otetaan vastaan. Takuuajan aikana 

(yleensä kaksi vuotta) urakoitsija vastaa omien ja aliurakoitsijoiden virheiden kor-

jaamisesta. Vielä takuuajan jälkeenkin urakoitsija vastaa sellaisista virheistä, 

jotka ovat aiheutuneet urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä. (RT 16-10660 

1998.) 

4 Urakkamuodot ja urakkakilpailu 

Ensimmäisiä tehtäviä rakennusprojektin toteutuksessa on päättää, mitkä tehtävät 

hoidetaan itse ja mitkä ostetaan ulkopuolisilta palveluina. Tilaajan tai rakennutta-

jan tulee päättää, kuinka suurina kokonaisuuksina ulkopuoliset palvelut hanki-

taan, hankitaanko suunnittelu ja rakentaminen yhtenä kokonaisuutena vai erik-

seen ja hankitaanko rakennustyöt yhtenä kokonaisuutena vai jaetaanko ne use-

ammiksi urakoiksi. (Vuorela ym. 1998, 61.) 

Urakan toteutusmuoto vaikuttaa olennaisesti eri palveluiden, kuten suunnittelun 

ja rakentamisen hankintatapaan. Valittu urakkamuoto määrittelee palveluiden to-

teuttajien valinta- ja hinnanmääräytymistavat sekä pääsopimusperusteet ja vas-

tuunjaot. Urakkamuotoja on monia ja ne jaetaan niiden 

 suoritusvelvollisuuden eli vastuunjaon mukaan 

 urakkahinnan maksuperusteen mukaan 

 urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan. (Vuorela ym. 1998, 62.) 

Urakkamuoto voi olla esimerkiksi suoritusvelvollisuuden mukaan kokonais-

urakka, urakkahinnan maksuperusteen mukaan kokonaishintaurakka tai urakoit-

sijoiden välisten suhteiden mukaan pääurakka (Vuorela ym. 1998, 62).  

Teollisuusrakennushankkeiden urakkamuotona on pääsääntöisesti yksikköhin-

taurakka, joten en käsittele muita urakkamuotoja tässä opinnäytetyössä. 
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4.1 Yksikköhintaurakka  

Yksikköhintaurakassa rakennuttaja rajaa urakan eri työsuoritukset ja rakenne-

osat yksittäisiksi osiksi, joille urakoitsija tarjoaa kiinteän yksikköhinnan. Yksikkö-

hintaluetteloksi kutsutaan asiapaperia, joka sisältää kaikki kohteen yksikköhinnat. 

Ote erään teollisuuskohteen yksikköhintaluettelosta on esitetty kuvassa 1. Yksik-

köhintaurakan urakkakilpailussa tärkein tekijä on yksikköhinta. Urakan kokonais-

hinta muodostuu eri suoritteiden yksikköhinnoista ja suoritteiden määrästä. Ura-

kan kokonaishintaa ei tiedetä ennen kuin viimeinenkin työsuoritus on tehty, sillä 

suoritusten määrä voi vaihdella luettelossa olevista suoritemääristä. Urakka-

muoto edellyttää selkeää nimikkeistöä ja mittausperusteita. Yksikköhin-

taurakassa rakennuttajan vastuulla on suunnitelmien sisältö, maksujen suoritus 

ja työmäärän riskit. (Vuorela ym. 1998, 68.) 

Yksikköhintaurakassa määrät mitataan rakennusalalla olevien nimikkeistöjen ku-

ten Talo 80-, Talo 90- ja Talo 2000 -nimikkeistöjen mukaan. Nimikkeistöjä on kä-

sitelty enemmän luvuissa 5.2. ja 5.3. Jokaisella nimikkeistöllä on omat määrämit-

tausohjeensa. Urakassa käytettävän nimikkeistön päättää tilaaja ja urakan yksi-

köiden jaottelu tehdään käytettävän nimikkeistön mukaan. Jotta tarjouksia voi-

daan helposti vertailla, on tilaajan ilmoitettava kohteen määrät. (Kankainen & 

Junnonen 2004, 54.) 
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Kuva 1. Esimerkki yksikköhintaluettelosta 

Yksikköhintaurakassa hankkeen välittömät kustannukset ja urakoitsijan yleisku-

lut, katteet ja riskit peitetään nimikkeiden yksiköistä tilaajan määrittämällä tavalla. 

Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten, riskien ja katteiden huomioimisessa yk-

sikköhintaurakassa on kaksi tapaa: 

 Yksikköhinnat sisältävät käyttö- ja yhteiskustannukset, riskit ja katteet. 

 Käyttö- ja yhteiskustannuksista, riskistä ja katteista muodostetaan oma ni-

mikkeensä, jolloin yksikköhinnat sisältävät vain välittömät kustannukset. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 54.) 

Kokonaishintaurakassa tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetään yksikköhintaluettelo 

muutostöiden varalta, jonka urakoitsija täyttää ja toimittaa tilaajalle. Yksikköhin-
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taluetteloa käyttämällä pyritään etukäteen varmistamaan, etteivät lisä- ja hyvitys-

laskut ole kohtuuttomia. Yksikköhintaluettelo tarkistetaan urakkasopimuksen kir-

joituksen yhteydessä ja siihen voidaan vielä neuvotella muutoksista ja korjauk-

sista. Jos luetteloa ei voida soveltaa muutostyön tekemisessä, tehdään työ ns. 

omakustannushintaan. (Kankainen & Junnonen 2004, 54.) 

Yksikköhintaan on tarjouspyynnöstä riippuen sisällytettävä myös vuorotyökus-

tannukset kahdessa tai kolmessa vuorossa. Kilpailutilanne ja tietämättömyys ti-

laajan vastuulla olevien rakennussuunnitelmien valmiusasteesta ja oikeellisuu-

desta urakkalaskenta-aikana sekä edeltävien urakoiden onnistumisen huomioi-

minen tekevät vuorotyökustannusten hinnoittelusta todella haastavaa. (Rämä 

2017.) 

Urakoitsijalla yksikköhintaurakassa riski on hänen tarjoamassaan hinnassa. 

Yleensä yksikköhintaurakassa suuria suoritemääriä sisältävät yksiköt urakoitsija 

voi tarjota pienemmällä yksikköhinnalla, kun taas vähäisiä suoritemääriä sisältä-

vät yksiköt urakoitsija tarjoaa yleensä kalliimmalla. Tästä voi syntyä se, että tilaaja 

tai rakennuttaja ilmoittaa yksikköhintaluettelossa työmäärien suoritteet suurem-

pina kuin ne todellisuudessa ovat, jolloin urakoitsija antaa siihen halvemman yk-

sikköhinnan sen takia koska luulee kyseistä työtä olevan enemmän. Yksikköhin-

taurakassa hinnoitellaan myös suoritteet, joiden määrää ei ole ilmoitettu. Esimer-

kiksi kuvan 1. yksikköhintaluettelon suoritteelle ”betonipinnan karhennus” tulee 

antaa hinta.  

4.2 Tarjousten hankkiminen ja tarjouspyyntö 

Urakkatarjousten hankintaan on rakennuttajalla kaksi tapaa: rakennusliikkeiden 

kilpailuttaminen tai neuvottelumenettely, jossa rakennuttaja asioi yhden urakoit-

sijan kanssa. Neuvottelumenettely sopii hankkeisiin, joiden aikataulu on niin ki-

reä, ettei ehditä järjestämään urakkakilpailua tai hyväksyttäviä tarjouksia ei ole 

saatu. Neuvottelumenettelyä käytetään myös siinä tilanteessa, kun rakennuttaja 

haluaa urakoitsijan erityisosaamisen mukaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

(Vuorela ym. 1998, 71.) 
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Urakkatarjousten kilpailuttaminen on yleisin tapa hankkia tarjoukset. Urakkakil-

pailu voidaan järjestää suljetusti, rajatusti tai avoimesti. Suljetussa urakkakilpai-

lussa pyydetään tarjoukset ennalta valituilta urakoitsijoilta. Avoimessa urakkakil-

pailussa tiedustellaan etukäteen ne urakoitsijat, jotka ovat halukkaita tekemään 

tarjouksen. Tämän jälkeen heille lähetetään tarjouspyyntö. Rämän mukaan raja-

tussa menettelyssä tilaaja voi edellyttää kilpailuun osallistuvilta urakoitsijoilta jon-

kin sertifiointilaitoksen sertifikaattia määrittämältään erikoisalalta. (Vuorela ym. 

1998, 71-72.) 

Kilpailun tarkoituksena on löytää sopivin tekijä työn tekemiseen. Kilpailussa tulee 

pyytää tarjouksia niin monelta urakoitsijalta, että syntyy todellinen kilpailu. Tar-

jouspyynnöt lähetetään kaikille urakoitsijoille samaan aikaan ja ne ovat sisällöl-

tään yhdenmukaiset. Tarjouspyyntökirjeessä kohde kuvaillaan ja siitä tulee käydä 

ilmi tarjouksen jättöpaikka sekä viimeinen jättöpäivä.  Kirjeessä tulee olla ilmoi-

tettuna tarjouksen voimassaoloaika. Tarjouspyyntöasiakirjojen on oltava yksise-

litteisiä ja tarkkoja ja ne yleensä sisältävät 

 tarjouspyyntökirjeen 

 urakkaohjelman 

 urakkarajaliitteen 

 tarjouslomakkeen ja yksikköhintaluettelon 

 työselostuksen eli rakennusselostuksen 

 piirustukset. (Vuorela ym. 1998, 72.) 

Urakkaohjelma on tarjouspyyntöön liitettävä sopimusasiakirja, jonka sisältöön ei 

kuulu minkäänlaisia teknisiä tietoja. Ohjelmasta selviää hankkeen urakkamuoto, 

eri osapuolilta vaaditut vakuudet, vakuutukset ja takuut. Urakkaohjelman avulla 

urakoitsija saa jo tarjouslaskentavaiheessa selkeän kuvan rakennuskohteesta, 

tilaajan ja urakoitsijan välisestä vastuunjaosta sekä urakkahintaan vaikuttavista 

tekijöistä. Urakkaohjelman laadintaohje ja malli on julkaistu RT-ohjekortissa (RT 

16-10698). (Vuorela ym. 1998, 72; Kankainen & Junnonen 2004, 51.) 

Yleensä samassa kohteessa työskentelee useita eri urakoitsijoita monilta eri toi-

mialoilta, jolloin kunkin urakoitsijan suoritusvelvollisuutta täsmennetään työsuori-
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tusten liittymäkohdissa urakkarajaliitteellä. Urakkarajaliitteen tehtävänä on osoit-

taa urakkaan kuuluvat velvoitteet ja muilta saatavat aputyöt. Urakkarajaliitteessä 

kannattaa urakoitsijan kiinnittää huomiota seikkoihin, joilla on merkitystä urakoit-

sijan työn laajuuteen ja jotka poikkeavat tavanomaisista urakkarajoista. Urakka-

rajaliitteen laadintaohje ja malli on julkaistu RT-ohjekortissa (RT 16-10699). (Vuo-

rela ym. 1998, 73; Kankainen & Junnonen 2004, 53.) 

4.3 Tarjouksen antaminen ja urakoitsijan valinta 

Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä. Jos tarjouksessa on poikkeamia, tulee 

ne tuoda selkeästi esille väärinkäsitysten välttämiseksi. Tarjous perustuu aina 

tarjouspyyntöasiakirjoihin, minkä vuoksi on tärkeää, että urakoitsija voi luottaa 

tilaajan antamiin tietoihin. Mikäli jostain seikasta ei ole mainintaa tarjouspyyn-

nössä, on tarjoajan laskettava siitä koituva taloudellinen riski, ja otettava se huo-

mioon tarjouksessa tai tehtävä tilaajalle asiasta täydennyskysely. (Kankainen & 

Junnonen 2004, 56.) 

Tarjous tulee jättää tilaajalle ennen tarjouspyynnössä ilmoitetun määräajan um-

peutumista. Tarjouksen myöhästyminen johtaa yleensä tarjouksen hylkäämi-

seen. Tarjous sitoo tekijäänsä, kun tarjouksen saaja on saanut sen sisällöstä tie-

don. Urakoitsija voi kuitenkin peruuttaa tarjouksensa ennen kuin ilmoitettu mää-

räaika umpeutuu tai tämän jälkeen ilmoittamalla peruutuksesta viimeistään sa-

maan aikaan, kun tarjouksesta otetaan selko. Poikkeustapauksissa peruutus on 

tehtävissä selonoton jälkeen, kun sille on erityisen hyvä syy kuten ilmiselvä kir-

joitusvirhe tai olennainen laskuvirhe. (Kankainen & Junnonen 2004, 56.) 

Urakoitsijan valintaperusteena on yleensä hinnaltaan halvin tai taloudellisesti 

edullisin tarjous. Suunnitteluratkaisu ja sen laatu ovat myös urakoitsijoiden valin-

taperusteita, kun käytetään suunnittelua sisältäviä urakkamuotoja. Kun valinta-

perusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, ilmoittaa tilaaja urakkaoh-

jelmassa ne osatekijät ja niiden painoarvot, joita pitää tärkeänä. Samoin mene-

tellään myös suunnitteluratkaisujen valinnassa. Tarjouksia vertailtaessa tehdään 

usein taulukko, jossa esitetään eri urakoitsijoiden hinnat, hinta- ja yksikköhinta-

erittelyt ja mahdolliset poikkeamat urakkaohjelmasta. (Kankainen & Junnonen 

2004, 57.) 
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Useammat yksityiset rakennuttajat ovat ottaneet tavakseen neuvotella tarjoajien 

kanssa ennen tarjouskilpailun tuloksen julkistamista tinkiäkseen hinnasta. Menet-

tely on jossain määrin muuttanut urakkakilpailun luonnetta ja monien mielestä 

sen vaikutukset ovat haitallisia. Samanlaista tinkimistä harrastavat myös urakoit-

sijat solmiessaan aliurakkasopimuksia aliurakoitsijoiden kanssa. Julkisissa han-

kinnoissa tällainen menettely ei ole mahdollista. (Koski 1998, 34.)  

4.4 Urakkasopimus ja urakka-asiakirjat 

Hyvien tapojen mukaan rakennuttaja ilmoittaa kaikille tarjouksen jättäneille urak-

kakilpailun päättyneen ja sen tuloksen. Teollisuuskohteissa tämä ei kuitenkaan 

ole sääntö vaan poikkeus (Rämä 2017). Urakkasopimus rakennuttajan ja urakoit-

sijan välillä syntyy tarjouksesta ja siihen annetusta hyväksytystä vastauksesta. 

Osapuolet voivat vielä neuvotella urakkaan liittyvistä asioista, mutta urakkahin-

nasta neuvotteleminen ei ole urakkakilpailujen pelisääntöjen mukaan hyväksyt-

tävää. Neuvottelujen tarkoituksena on varmistaa osapuolten yhteisymmärrys 

urakkaan liittyvistä asioista, kuten sopimukset, suunnitelmat ja laatuvaatimukset.  

Neuvotteluista laaditut pöytäkirjat liitetään yleensä urakkasopimukseen sitoviksi 

asiakirjoiksi. (Vuorela ym. 1998, 73.) 

Teollisuuskohteiden urakkatarjousneuvotteluissa on aina mahdollista tehdä tar-

kennuksia ja kirjauksia perustellusti urakkaneuvottelupöytäkirjaan. Tilaaja pää-

sääntöisesti hyväksyy kirjaukset, jotka urakoitsija pystyy yksiselitteisesti osoitta-

maan tilaajan laskenta-asiakirjoissa olleeksi virheeksi tai puutteelliseksi tiedoksi. 

Tällöin yksikköhintaa joko korjataan yhteisesti sovitusti tai yksikköhinnan perus-

teella olevan nimikkeen sisältöä tarkennetaan. (Rämä 2017.) 

Rakennusurakkasopimuksen allekirjoittaminen on yksi velvoitteista, joka sitoo ti-

laajaa sekä valittua urakoitsijaa. Allekirjoitettu urakkasopimus määrittelee sopi-

musosapuolten lopulliset oikeudet ja velvollisuudet urakkakohteessa. Jos urakoit-

sija ei sitovasta sopimuksesta huolimatta ryhdy toteuttamaan urakkasopimusta, 

on tilaajalla oikeus purkaa sopimus ja antaa työt tehtäväksi seuraavaksi sijoittu-

neelle urakoitsijalle. Tilaaja voi vaatia kieltäytyneeltä urakoitsijalta maksettavaksi 

tämän ja seuraavaksi sijoittuneen urakoitsijan urakkahinnan erotuksen. Tilaajan 
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on kirjallisesti ilmoitettava urakoitsijalle urakkasopimuksen purkamisen uhasta. 

(Kankainen & Junnonen 2004, 58.) 

Asiakirjoissa kukin asia tulisi esittää sitä varten tarkoitetussa asiakirjassa tietojen 

löytämiseksi (Kuva 2.). Asiat esitetään yhteen kertaan ristiriitaisuuksien välttä-

miseksi ja tilaaja on velvollinen esittämään kaikki urakan suorittamiseen liittyvät 

asiat. Urakkasopimusasiakirjoja on kahdenlaisia: kaupallisia ja teknisiä. Teknisi-

sissä asiakirjoissa kuvataan työn sisältöä, laatua ja suoritusta. Kaupallisia asia-

kirjoja ovat: 

 urakkasopimus 

 urakkaneuvottelupöytäkirja 

 rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 

 tarjouspyyntö ja siihen annetut lisäselvitykset 

 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 

 urakkarajaliite 

 tarjous 

 määrä- ja mittaluettelot 

 yksikköhintaluettelot. (Kankainen & Junnonen 2004, 59-60.) 

 

Kuva 2. Urakka-asiakirjojen sisältöjako (Kankainen & Junnonen 2004) 
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5 Rakennushankkeen kustannuslaskenta 

5.1 Urakoitsijan kustannuslaskenta 

Rakennushankkeen kustannushallinta perustuu tavoitteen asetteluun, tuloksen 

testaukseen ja päätöksiin jatkotoimista. Hanketta on tällöin vaiheistettava ja sen 

eri vaiheissa tehdään kustannustestausta siten, että tehtävät päätökset tukevat 

hankeen suunnittelua ja rakentamista. Hankkeen kustannushallinta voidaan ja-

kaa karkeasti seuraavasti:  

 suunnittelun eri vaiheita palveleva kustannuslaskenta 

 urakoitsijan tarjouslaskenta 

 rakentamisvaiheen kustannuslaskenta 

 tietokantojen ylläpito. (Enkovaara, Haveri & Jeskanen 1994, 7.) 

Urakoitsijan kustannuslaskenta käsittää tarjouksen pohjaksi tehtyä laskelmaa 

kohteesta, kustannusten budjetointia ja valvontaa sekä toteutuneiden kustannus-

ten pohjalta tehtävää jälkilaskentaa. Kuvassa 3 on käyty läpi urakoitsijan kustan-

nuslaskentaan kuuluvat asiat. Urakoitsija saa lähtöaineistonsa laskentaan tilaa-

jalta tai rakennuttajalta, ja niiden sisältö on käyty läpi aiemmin luvussa 4.2. (Lind-

holm 2009, 7.) 

 

Kuva 3. Urakoitsijan kustannuslaskennan sisältö (Lindholm 2009) 
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Kustannusarvion tekeminen on urakoitsijan kustannuslaskennan tärkein osa. 

Kustannusarviolaskennassa suunnitelmien pohjalta selvitetään kohteen omakus-

tannushinta urakoitsijalle, jota käytetään apuna mm. tarjouksen tekemisessä, 

työn ja hankintojen suunnittelussa sekä budjetoinnissa. Kustannusarviossa sel-

vitetään hankkeen rakennuskustannukset päivän hintatason mukaan. Arvio sisäl-

tää työvoimakustannukset, hankinnat ja osan työmaatekniikasta. (Vuorela ym. 

1998, 110.) 

Seuraavaksi edetään tarjouslaskentavaiheeseen, jonka pohjana on aiemmin 

tehty kustannusarvio. Tarjouslaskennassa kustannusarvioon lisätään riskivaraus 

ja kate yrityksen tarjouspolitiikan mukaisesti. Riskejä ja katteita on käsitelty enem-

män tämän opinnäytetyön luvussa 5.5.3. (Vuorela ym. 1998, 110.) 

Kustannusarviosta tehdään tuotantovaiheen tavoitebudjetti, jota kutsutaan tavoi-

tearvioksi. Tavoitearvion teko vaatii kustannusarvion tarkistamista ja sen nimik-

keiden ryhmittelemistä tarkkailunimikkeiksi. Tavoitearvion avulla saadaan konk-

reettiset tavoitteet rakennuskohteen toteutukseen ja se on edellytyksenä työn to-

teuman ja tuloksellisuuden valvomisessa. (Vuorela ym. 1998, 111.) 

5.2 Nimikkeistöt 

Hankkeen kustannusten ja tiedostojen hallinnassa tarvitaan yhteisesti sovittuja 

tapoja jäsennellä määrä- ja kustannustietoa. Eri osapuolet voivat nimikkeistöjen 

avulla käsitellä hankkeen tietoja, jotka pohjautuvat samoihin ryhmittely ja määrä-

mittausperiaatteisiin. Käytössä olevia nimikkeistöjä ovat Talo 80, Talo 90 ja Talo 

2000 sekä yrityksen mahdolliset omat nimikkeistöt. Maa- ja vesirakentamisessa 

käytettävä uusin nimikkeistö on Infra 2015. Tilaaja valitsee kohteessa käytettävän 

nimikkeistön. Talo 80 -nimikkeistö on edelleen suositusti urakoitsijoiden ja tilaa-

jien käytössä, niin talonrakennus kuin teollisuuskohteissakin. (Lindholm 2009, 

18.) 

Opinnäytetyössä suoritusnimikkeistö tehtiin Talo 80 pohjalta, joten Talo 90- ja 

Talo 2000 -nimikkeistöihin ei paneuduta niin perusteellisesti. Talo 90 -järjestel-

mässä nimikkeistön rakenne on viety pidemmälle, mikä näkyy rakentamisosa- ja 

suoritenimikkeistön määrän nousuna. Samalla siitä on tullut monimutkaisempi. 



23 

Talo 90 koostuu tila-, hanke-, työlaji- sekä panosnimikkeistöistä. Talo 2000 -jär-

jestelmässä nimikkeistö monimutkaistuu entisestään ja se koostuu hanke-, tuo-

tanto-, rakennustuote- ja kalustonimikkeistöistä. Opinnäytetyön panosluettelointi 

tehtiin Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistöä apuna käyttäen. 

5.3 Talo 80 -nimikkeistö 

Talo 80 -ryhmä on urakoitsijoiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden ja rakennus-

alan järjestöjen muodostama yhteistyöryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää ja 

ylläpitää yhteistä nimikkeistöjärjestelmää. Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä on laa-

dittu aikaisemman Talo 70 -järjestelmän pohjalta. Talo 80 on otettu käyttöön ra-

kennusalalla vuodesta 1982 lähtien. Muita Talo 80:n julkaisuja ovat mm. Yleisse-

loste, Hankintatoimi ja hankintanimikkeistö ja Määrälaskentaohje. (Talo 80 -

ryhmä 1988, 5.) 

Talo 80 -järjestelmässä on pyritty ottamaan huomioon sen käyttöön liittyvät toi-

minnalliset tekijät, sillä rakennustoiminnan eri alueilla ja hankkeen eri vaiheissa 

tarvitaan eri tavalla ryhmiteltyjä ja koottuja tietoja. Talo 80 Yleisselosteen mukaan 

nimikkeistö on tarkoitettu talonrakennusalan käyttöön, mutta se soveltuu moneen 

muuhunkin, kuten asuntotuotantoon, julkiseen rakentamiseen sekä teollisuuden 

ja liikerakentamisen tarpeisiin. Nimikkeistöstä on siis moneksi ja sen takia se on 

niin suosittu, sillä se on ehtinyt vakiintua monen yrityksen käyttöön, eikä uudem-

man nimikkeistön käyttöönottoa ole nähty tarpeelliseksi. (Talo 80 -ryhmä 1988, 

6.) 

Talo 80 -järjestelmä muodostuu eri osanimikkeistöistä. Rakentamisosa (RO), 

joka jaottelee kohteen ajallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. 

Suoritus (SUO) jaottelee työn työlajin mukaan yhtenäisellä rakentamisosan tar-

kennuksella. Kustannuslaji (KL) jaottelee kustannukset syntymistavallaan eri kus-

tannuslajeihin. Kustannuserä (KE) erittelee kustannukset sopimuspohjaisesti 

kustannuseriin. Rakentamisosat, suoritukset ja kustannuslajit muodostavat ni-

mikkeistöjärjestelmän perusrakenteen. (Talo 80 -ryhmä 1988, 9.) 

Rakentamisosanimikkeistön pääryhmät eli rakentamisvaiheet on esitetty ku-

vassa 4. Suoritusnimikkeistö liittyy rakentamisosiin 2 - 5 ja samalla muodostaa 
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niille yhtenäisen tarkennuksen. Suoritusnimikkeistön pääryhmät eli työlajit on esi-

tetty kuvassa 5. 

 

Kuva 4. Rakentamisnimikkeet (Talo-80 -ryhmä 1988) 

 

Kuva 5. Suoritusnimikkeet (Talo-80 -ryhmä 1988) 
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Rakentamisosia ja suorituksia yhdistelemällä saadaan käsitepareja, jotka muo-

dostavat Talo 80:n mukaiset suoritteet, joita kutsutaan yleisimmin litteroiksi. Esi-

merkiksi valitsemalla rakentamisosaksi 21 anturat ja suoritukseksi 21 raudoitus, 

saadaan suoritteen litteraksi 2121 eli anturoiden raudoitus. Koodilla 2122 suorit-

teeksi tulisi anturoiden betonointi. (Talo 80 -ryhmä 1988, 15.) 

Kustannuslajit erotellaan niiden syntytavan mukaan. Talo 80:n mukaisia kustan-

nuslajeja ovat 1. Työkustannus, 2. Ainekustannus, 3. Alihankintakustannus, 4. 

Omapalvelukustannus ja 5. Muut kustannukset. Eri kustannuslajeja kutsutaan 

yleisemmin panoslajeiksi. (Talo 80 -ryhmä 1988, 11.) 

Työkustannuksia ovat välittömät ja välilliset korvaukset, joita urakoitsija maksaa 

työntekijälle eli palkka ja sosiaalikulut. Ainekustannuksiksi luetaan kaikki työssä 

tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet kuten eristeet, puutavara, betoni yms. Alihan-

kintakustannuksiin luetaan ulkopuoliset palvelut, joihin voi usein sisältyä myös 

työhön tarvittavat materiaalit. Omiin palveluihin luetaan yrityksen sisäiset veloi-

tukset, joita kutsutaan sisäisiksi vuokriksi. Omiin palveluihin voidaan lukea esi-

merkiksi urakoitsijan omien koneiden kuten kaivinkoneiden ja pyöräkuormaajien 

työskentely työmaalla, joiden käytöstä veloitetaan tuntihintaa. Muita kustannuksia 

ovat kuukausipalkat, vuokrat, kuljetukset ja työmaan erityiskulut eli kaikki kulut, 

jotka eivät kuulu kustannuslajeihin 1 - 4. (Talo 80 -ryhmä 1988, 11.) 

Kustannukset jaetaan Talo 80:n mukaan seuraavasti: A Rakennuttajan yleisku-

luihin, B Rakennuskustannuksiin, C Tonttikustannuksiin ja D Toimintainvestoin-

teihin. Kustannuserät muodostavat muun nimikkeistön rinnalle hankkeen perus-

tamiskustannusten käsitteistön ja esittelytavan. Perustamiskustannuksiin luetaan 

hanke täysin toiminta ja käyttökunnossa eli siis koko investointikustannus. (Talo 

80 -ryhmä 1988, 16.) 

5.4 Kustannuslaskennan vaiheet 

Kustannuslaskennan tarkoituksena on määrittää hankekustannukset, joka käsit-

tää hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Kustannuslaskelman on 

oltava niin kattava, että kaikki urakkaan ja sen suorituksiin kuuluvat asiat ovat 

mukana laskelmassa. Laskelmassa ei saa olla päällekkäisyyksiä eli sama asia ei 

saa olla useammassa kuin yhdessä laskelman nimikkeessä. Kustannuslaskenta 
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käynnistyy, kun syntyy tarve tietää hankkeen kustannukset. Yleensä tarve syntyy, 

kun päätetään tarjouspyynnön pohjalta lähteä tarjouskilpailuun. Kustannuslas-

kennassa on aluksi rajattava ja määritettävä laskettava kokonaisuus perehty-

mällä asiakirjoihin. Laskentamenetelmä valitaan suunnitelmien ja hankkeen vai-

heen perusteella. Kuvassa 6 on esitetty kustannuslaskentaan kuuluvat vaiheet. 

(Enkovaara ym. 1994, 37.) 

 
Kuva 6. Kustannuslaskennan vaiheet (Enkovaara ym. 1994) 

Asiakirjoihin perehtyminen tarkoittaa tarjous- ja kustannuslaskennasta vastaavan 

henkilön perehtymistä suunnitelmiin. Tarkoituksena on selvittää kokonaiskuva 

hankkeesta ja urakan laajuus. Perehtymisessä tulee kiinnittää huomiota suunni-

telmien valmiuteen sekä asioihin, jotka vaativat lisäselvitystä. Kun edellä olevat 

asiat on käyty tarkasti läpi, voidaan kustannuslaskelman laadinta organisoida ja 

ajoittaa siten, että se valmistuu vaaditussa aikataulussa. Urakkakohteen asiakir-

joihin perehtyminen tapahtuu esimerkiksi seuraavasti: 

 Selvitetään tarjousaika ja tarjoukseen laadittavat liitteet tarjouspyynnöstä. 
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 Luetaan urakkaohjelma läpi ja merkitään erityistä huomiota vaativat koh-

teet ja asiat, jotka voivat aiheuttaa merkittävää lisäkustannusta tai jatko-

toimenpiteitä.  

 Urakkaohjelmasta tulisi selvittää myös mahdollisten ryntäyskustannusten 

laskenta- ja maksuperusteet. 

 Selvitetään sakolliset välitavoitteet, mahdolliset pakkaspäivät yms. urak-

karajaliitteestä. 

 Tutustutaan piirustuksiin vertaamalla niitä piirustusluetteloon ja leimataan 

ne laskentapiirustuksiin.  

 Käydään läpi rakennus-, rakenne- ja rakennustehtäväpiirustukset sekä eri-

koistöiden piirustukset. 

 Tutustumiskäynnin tarkoituksena on saada yleiskuva kohteesta ja selvit-

tää mm. työmaan työturvallisuuteen, logistiikkaan ja nostotöihin liittyvät 

asiat. 

 Rakennusselitys ja erikoistöitä koskevat työselitykset käydään läpi. (Enko-

vaara ym. 1994, 37.) 

Laskentavaiheessa pääsääntöisesti kaikki suunnitelmat on varustettu leimalla: 

”Vain urakkalaskentaa varten”, joka tarkoittaa sitä, että ko. leimoilla varustetuilla 

piirustuksilla ei saa rakentaa ilman tilaajan kirjallista lupaa. On myös tapauksia, 

joissa laskentavaiheen tarjouspyynnön liitteenä voi olla piirustus, joka ei ole edes 

rakennettavasta kohteesta, vaan jostain muualla toteutuneesta kohteesta. (Rämä 

2017.) 

Laskentatyön organisoinnista sovitaan kustannuslaskennan aloituspalaverissa. 

Käsiteltäviä asioita ovat laskennan tavoitteet, tehtävä- ja vastuunjako sekä aika-

taulu. Aloituspalaveriin osallistuu yrityksestä riippuen tulosyksikön johtaja, työ-

päällikkö, laskentapäällikkö, hankintapäällikkö sekä kustannuslaskijat ja usein 

myös työmaainsinööri. Palaverissa päätetään mm. määrälaskennan, hinnoitte-

lun, työnsuunnittelujen, tärkeimpien hankintojen selvittämisen ja ennakkotarjous-

kyselyjen vastuuhenkilöt. Kustannuslaskennassa organisoitavia tehtäviä ovat: 

 aliurakoiden ja hankintojen selvittäminen, joista pyydetään hintatiedustelut 

 mahdollinen laskentakohteen jako osakohteisiin sekä nimikkeiden luette-

lointi, jotka lasketaan osakohdejaon mukaisesti 
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 määrälaskijoiden työnjaon määrittäminen 

 laskentapiirustusten ja asiakirjojen läpikäynti 

 alustava työsuunnittelu 

 hinnoittelu ja laskentarutiinien tarkastus 

 kustannuslaskelman tarkastus 

 oman organisaation ulkopuolella tehtävät laskentatehtävät 

 kyselyt suunnitelmien epäselvyyksistä, puutteellisuuksista tai ristiriitai-

suuksista. (Enkovaara ym. 1994, 37-39.) 

Kustannuslaskentamenetelmä valitaan yrityksen toimintatapojen mukaisesti. 

Kustannuslaskentamenetelmiä ovat suorite-, rakennusosa-, tuoteosa- ja tilalas-

kenta. Edellä mainituista perinteisin on suoritelaskenta, jossa tehdään kohdekoh-

tainen kustannusarviolaskenta ja panospohjainen kustannusarvio tarjousvai-

heessa. Suoritelaskennassa määräluettelo esitetään rakennusosanimikkeiden li-

säksi suorituksina, jotka hinnoitellaan panoksien hintatietoihin perustuen. (Enko-

vaara ym. 1994, 39; Lindholm 2009, 25.) 

5.5 Suoritelaskenta 

Suoritelaskentaa käytetään, kun suunnitelmat ovat vähintään pääpiirustustasoi-

sia ja sisältävät rakennusselityksen liitteineen sekä perustusrakenteiden suunni-

telmat. Suoritelaskenta on perinteinen tapa tehdä kustannusarviolaskenta ja pa-

nospohjainen kustannusarvio tarjousvaiheessa. Suoritelaskennassa määräluet-

telo esitetään rakennusosien lisäksi suorituksina. Suoritelaskentakäsite pohjau-

tuu Talo 80 -nimikkeistöstä, joka koostuu pääryhmistä rakennusosat, suoritukset 

ja kustannuslajit. Urakkakohteiden kustannus-, vaihtoehto-, ja muutostyölaskel-

mat esitetään usein suoritelaskelmana. (Enkovaara ym. 1994, 51; Lindholm 

2009, 25.) 

Suoritelaskennan periaate ja nimi ovat säilyneet, vaikka uudemmissa nimikkeis-

töissä ei tunneta enää käsitettä suoritus, vaan käytössä on jokin muu käsite, ku-

ten Talo 90 -nimikkeistön työlaji tai Talo 2000 -nimikkeistön tuotantonimike. Suo-

ritelaskenta tehdään panospohjaisesti eli rakennuskohteen määrät hinnoitellaan 

panoksien ja niihin sisältyvien hintatietojen eli panoshintojen avulla. (Lindholm 

2009, 26.) 
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5.5.1 Määrälaskenta 

Määrälaskennassa lasketaan kohteen määrät piirustusten ja määräluetteloiden 

pohjalta. Usein käytössä ovat vain piirustukset, jonka vuoksi urakoitsija joutuu 

itse laskemaan kohteen määrät. Tilaaja voi antaa valmiin määräluettelon urakoit-

sijalle, jolloin hänen tehtäväkseen jää määrien hinnoittelu. Teollisuuskohteissa 

urakoitsijalle annetaan käytännössä aina urakan määräluettelo, joka toimii sa-

malla yksikköhintaluettelona. (Lindholm 2009, 26.) 

Määrät mitataan yleensä Talo 80 Määrälaskentaohjeen mukaan, jossa on esitetty 

määrien erittelyperusteet, mittausyksiköt ja mittaustavat. Määrät mitataan raken-

neteoreettisina M2-menekkeinä käytettävän mittausohjeen mukaan (Taulukko 

1.). Määriin ei sisällytetä hukkavaroja eikä ryöstöjä, esimerkiksi maankaivutöiden 

määriin ei sisällytetä kaivuryöstöjä tai ylimääräistä kaivuusyvyyttä. Vastaavasti 

betoniraudoituksen määriin ei sisällytetä mm. asennusteräksiä, vaan hinnoittelija 

ottaa ne erikseen huomioon jokaisessa raudoitenimikkeessä. Laskentavaiheessa 

arvioidaan usein myös materiaalihukka (esim. valmisbetoni), joka huomioidaan 

yksikköhinnassa joko hukkaprosenttina tai määränä. Teoreettisilla määrillä ja 

kiinteillä mittaussäännöillä yhtenäistetään määrälaskelmia, vähennetään mää-

rien arvausta ja työnsuunnittelua määräluettelon teossa. Määräluettelo valmiina 

näyttää samanlaiselta kuin kuvan 1. yksikköhintaluettelokin. (Talo 80 -ryhmä 

1985, 7-10; Lindholm 2009, 26.) 

 

Taulukko 1. Materiaalimenekkikäsitteet (Ratu 2014) 

Määrälaskennan onnistumiseen ja tarkkuuteen vaikuttavat suuresti suunnitelma-

asiakirjojen taso ja niiden valmiusaste. Suunnitelmien tasosta riippumatta tulee 

kuitenkin noudattaa määrälaskentaohjeen mittausperusteita. Epäselvyyksistä ja 
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oletuksista ilmoitetaan aina määräluettelossa tai määrälaskentamuistiossa. (En-

kovaara ym. 1994, 55.) 

5.5.2 Hinnoittelu 

Hinnoittelussa määritellään, kuinka paljon työtä, materiaaleja ja alihankintaa kun-

kin suoritteen tekemiseen vaaditaan. Hinnoittelussa tulee tuntea työmenetelmä, 

jolla työ tehdään ja vertailla eri menetelmien kustannuksia. Suoritehinnoittelussa 

tulee noudattaa seuraavia periaatteita: 

 Suoritteen yksikkökustannus pitää sisällään kaikki ne työ- ja hankintakus-

tannukset, joiden määrään suoritemäärän muutos vaikuttaa. 

 Suorite hinnoitellaan siten, että työn ja hankintojen yksikkökustannukset 

ovat eroteltavissa. 

 Suoritteen yksikkökustannus lasketaan työn ja hankintojen menekkien ja 

panoshintojen perusteella. (Enkovaara ym. 1994, 59.) 

Työmenekkejä käytettäessä on hyvä tuntea taulukon 2 aikakäsitteet, jotta tiede-

tään, mitkä ajat työmenekissä otetaan huomioon. Yleensä kustannuslasken-

nassa käytetään T4-aikaa eli kokonaistyöaikaa, joka saadaan kun tehollinen aika 

T3 kerrotaan työnvaiheen lisäaikakertoimella TL3. T4-aika sisältää kaikki tauot ja 

häiriöt. Materiaalimääriä selvitettäessä on tunnettava taulukon 1 materiaalikäsit-

teet. (Lindholm 2009, 26-27.) 

Määräluettelossa määrät on ilmoitettu rakenneteoreettisina, joka ei huomioi ol-

lenkaan työstä aiheutuvia hukkia. Materiaalimääriä laskettaessa otetaan huomi-

oon kaikki mahdolliset hukat eli käytetään työmaamenekkiä M5. (Lindholm 2009, 

27.) 

 

Taulukko 2. Ajankäytön käsitteet (Ratu 2014) 
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RT- ja Ratu-tiedostoista löytyy paljon tietoa eri työlajien työ- ja materiaalime-

nekeistä. Ratu-tiedostoissa esitetään myös suoritemääräkertoimia, jotka ottavat 

huomioon suuret suoritemäärät. Esimerkiksi tehtäessä paljon elementtien asen-

nustyötä, ovat suoritemääräkertoimet suurempia kuin tehtäessä vähemmän sa-

maa työtä. Yrityksillä on usein käytössään myös omia työ- ja materiaalimenekki-

tiedostoja, jotka ovat tärkeitä urakkakilpailun kannalta ja sen takia ne eivät ole 

julkisia. Yrityksen omia menekkitietoja kerätään toteutuneista töistä mm. jälkilas-

kennan avulla. (Lindholm 2009, 27-28.) 

Panospohjaisessa suoritehinnoittelussa laskenta on tehtävä huolellisesti ja erityi-

sesti tulee kiinnittää huomiota: työryhmien oikeaan määrittelyyn, työ- ja materiaa-

limenekkien oikeellisuuteen, työn ja materiaalien hintojen oikeaan tasoon sekä 

laskuvirheiden poistamiseen ja laskelmien tarkistamiseen. Laskennassa on myös 

huomioitava tilaajan asettamat materiaalien laatutavoitteet. (Lindholm 2009, 28.) 

5.5.3 Riskit, muutokset ja katteet 

Riskeillä tarkoitetaan yllättäen esille tulevia poikkeamia toivotusta tapahtumasta. 

Rakentamisessa riskejä aiheuttavat urakoitsija itse, rakennuttaja, samalla alu-

eella toimivat muut urakoitsijat ja ulkopuoliset olosuhteet. Riskeihin on varaudut-

tava laskennassa sen hintaa korottavina tekijöinä eli riskivarauksella. Rakennus-

alalla olevat riskit jaetaan teknisiin, hallinnollisiin, sopimusteknisiin, epätarkkuus- 

ja muihin riskeihin. (Lindholm 2009, 33.)  

Riskit voivat olla myös positiivisia esimerkiksi urakassa, jossa alihankintojen 

määrä urakkasummasta on suuri ja niitä on mahdollisuus saada useilta toimi-

joilta. Tällöin lopullisen tarjoushinnan päättämisen yhteydessä voidaan huomi-

oida positiivinen riski prosenttiosuutena tai euromääräisenä. (Rämä 2017.) 

Pidempään kestävissä rakennusurakoissa epävarmuus kustannusten muutok-

sista kasvaa, mikä huomioidaan tarjousvaiheessa kustannusten muutosvarauk-

sena. Muutosvaraus tarkoittaa rakentamisen aikana tapahtuvasta materiaalien 

hinnan ja työvoiman palkkojen noususta. Vuotta pidemmät hankkeet voidaan 

urakkasopimuksissa sitoa indeksiin, jolloin muutosvarausta voidaan pienentää ja 
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riskiä jakaa. Indeksinä voidaan käyttää esimerkiksi tarvikeindeksiä, johon vaikut-

tavat tarvikkeiden, aliurakoiden sekä kaluston hinnat muttei työn hinta. (Lindholm 

2009, 34.) 

Urakoista tulee saada myös katetta, johon kohdistetaan erilaisia odotuksia eri yri-

tyksissä. Eroja katteeseen aiheuttavat suuresti yrityksen koko, toimintatapa ja 

käytettävä alihankinta-aste. Yleensä urakan saannin todennäköisyys laskee, mitä 

suurempi kate halutaan. Tarjous on optimaalinen, kun urakan saannin todennä-

köisyys ja kate ovat riittäviä. Liian suuri kate aiheuttaa helposti urakkakilpailun 

häviämisen, kun taas liian pieni kate voi johtaa tappiolliseen lopputulokseen. Kat-

teeseen sisältyy: 

 yrityksen keskushallinnon kulut 

 muut hankkeille kohdistamattomat kustannukset 

 korot, verot, poistot 

 voitto. (Lindholm 2009, 35.) 

Kokonais- ja yksikköhintaurakoissa kustannusten arviointi eivät eroa toisistaan, 

mutta tarjouslaskennassa on eroja. Kokonaishintaurakassa riski- ja muutosva-

raukset ja katevaatimukset lisätään työmaakustannuksiin, jolloin saadaan koko-

naistarjoushinta. Yksikköhintaurakassa jokainen määräluettelon nimike sisältää 

työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset sekä riskit, muutosvaraukset ja katteet. 

Kuvassa 7 on esitetty kokonais- ja yksikköhintaurakan erot lisäerien huomioimi-

sessa. (Lindholm 2009, 36.) 

 

Kuva 7. Kokonais- ja yksikköhintaurakan lisäerät (Lindholm 2009) 
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Yksikköhintaurakassa urakoitsija voi jakaa käyttö- ja yhteiskustannukset kaikille 

nimikkeille tasan tai korostaa niitä valitsemallaan tavalla jakamalla ne enemmän 

alkuvaiheen töihin ja vähemmän loppuvaiheen töihin. Usein yksikköhintoja pai-

notetaan myös siten, että suurempi painoarvo laitetaan nimikkeille, joiden tiede-

tään lähes varmasti määrältään kasvavan ja pienempi painoarvo niille nimikkeille, 

joiden määrän arvellaan selvästi vähenevän. (Rämä 2017.) 

5.6 Muut laskentamenetelmät 

Muita laskentamenetelmiä ovat rakennusosa-, tuoteosa-, ja tilalaskenta, mutta en 

käsittele niitä niin yksityiskohtaisesti kuin suoritelaskentaa. Muut laskentamene-

telmät ovat aina asteittain karkeampia kuin suoritelaskenta ja niitä käytetään 

yleensä suunnittelun eri vaiheissa, kun halutaan karkeampaa ja suuntaa antavaa 

kustannustietoa eri suunnitteluratkaisuista. 

Rakennusosalaskennan määräluettelo on eritelty rakennusosina, joka hinnoitel-

laan siihen liittyvien suoritteiden avulla. Esimerkiksi rakennusosalaskelman eri-

tyyppiset paikalla valetut väliseinät merkitään VS1, VS2 jne. ja jokaiselle laske-

taan yksikköhinta, tässä tapauksessa väliseinälle laskettava hinta on euroa per 

neliö (€ / m2.). Väliseinien työsuorituksiin kuuluu esim. seinän muottityö, raudoi-

tus, betonointi, muotin purku ja jälkihoito. Rakennusosan hinnan laskemisessa 

voi apuna käyttää eri suoritteiden yksikköhintoja sekä soveltuvin osin jälkilasken-

tatietoa. (Enkovaara ym. 1994, 74-77.) 

Tuoteosat tarkoittavat kokonaisuuksia, jotka muodostuvat useammista rakennus-

osista. Tuoteosia voi olla mm. maankaivu + anturat, rakennusrunko ja julkisivu. 

Tuoteosat muodostuvat sen sisältävistä rakennusosista ja suoritteista. Kustan-

nukset lasketaan rakennusosien menekkien ja yksikköhinnan perusteella. Ra-

kennusrunko voi sisältää eri rakennusosia kuten elementtipilarit, ontelolaatat, pai-

kallavalulaatat ja kantavat betoniseinät, jolloin rakennusrungon hinta muodostuu 

kaikkien näiden summasta. Tuoteosalaskentaa käytetään yleensä tuoteosakaup-

pojen tai hankintakokonaisuuksien muodostamisessa. (Enkovaara ym. 1994, 80-

81.) 
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Tilalaskennassa rakennusosan tilakustannus muodostuu seuraavista kustannuk-

sista: tilojen pintarakenteet ja varusteet, rakennusosat ja olosuhdetekijät. Tilalas-

kentaa käytetään yleensä hankesuunnitteluvaiheessa. Tilalaskelman laatiminen 

edellyttää luetteloa haluttavista tiloista ja niiden laajuudesta. Eri tiloille kuten toi-

mistotilat, WC ja varastot lasketaan yksikkökustannus neliöiden mukaan. (Enko-

vaara ym. 1994, 85-86.) 

5.7 Jälkilaskenta 

Jälkilaskennassa tuotetaan tietoa, jolla valvotaan toteutuneiden ja laskettujen 

kustannusten eroja ja syntymistä. Huolellisesti tehty jälkilaskenta tarkentaa yri-

tyksen tarjoustoimintaa ja kannattavuutta. Yritys voi kohdistaa jälkilaskennan 

tuottaman tilastotiedon niihin suorituksiin, joista syntyy jostakin syystä kustannus-

eroja tavoitteen ja toteuman välillä ja näin ollen selvittää, mistä erot johtuvat ja 

huomioida ne seuraavissa hankkeissa. Jälkilaskennan toteutus jakaantuu seu-

raavasti: 

 hankeen aikainen kustannustietojen järjestelmällinen kerääminen 

 hankkeen jälkilaskentapalaveri 

 hankkeen valmistuttua tehtävä viitekansio. (Enkovaara ym. 1994, 191-

192.) 

Hankkeen aikana tapahtuvassa jälkilaskennassa kustannustietoa kerätään tark-

kailunimikkeiden alle, jotka käydään läpi jälkilaskentapalaverissa. Palaverissa kir-

jataan ylös tavoiteltujen ja toteutuneiden kustannusten välisten erojen syyt. Viite-

kansio muodostetaan hankkeen valmistuttua ja siihen kerätään tiedot hankkeen 

laadusta, ominaisuuksista, olosuhteista ja kustannusten eroista. Hankkeen ai-

kana tehtävässä jälkilaskennan tarkkailunimikkeen tekemisessä tulee kiinnittää 

huomiota seuraaviin asioihin: 

 Tehdyn työn on oltava täysin valmistunut ja loppuun laskutettu. 

 Kaikki kustannukset, hankinnat ja palkat on kohdistettu tarkasti oikeille lit-

teroille. 

 Määrätiedot ja -virheet korjataan vastaamaan toteutunutta. 



35 

 Kustannuslajitiedot päivitetään eli vaihdetaan kustannuslajiksi aliurakan 

kustannuslaji, jos työ on aluksi suunniteltu tehtäväksi omana työnä. 

 Selvitetään tavoitekustannusten ja toteutuneiden kustannusten erojen 

syyt. 

 Arvioidaan tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjärjestelmän valvon-

nan kannalta. (Enkovaara ym. 1994, 192-193.) 

5.8 Lisä- ja muutostyöt  

Muutostyöt tarkoittavat urakan aikana hankkeen toteutuksessa tulleita muutok-

sia. Lisätöillä tarkoitetaan hankkeeseen alun perin kuulumattomia töitä. Urakoit-

sija on velvollinen toteuttamaan muutostyöt YSE 1998:n mukaan, mutta lisätöitä 

hän ei ole velvollinen toteuttamaan. Lisä- ja muutostöiden välille on joskus han-

kala vetää rajaa. Selkeistä ja suurista lisätöistä urakoitsija voi tehdä erillisen lisä-

työlaskelman ja -tarjouksen, jonka tilaaja hyväksyy tai hylkää. Kokonaishin-

taurakassa muutostyöt hinnoitellaan yksikköhintaluettelon mukaan, jos se sisäl-

tää kyseiset nimikkeet ja jos yksikköhintaluettelo on urakkasopimuksen osana. 

(Lindholm 2009, 48-49.) 

Yleisiä lisä- ja muutostyöt ovat pitkäkestoisissa ja suurissa projekteissa, joissa 

tilaaja teettää täydentävää suunnittelua urakan toteutusaikana. Lisä- ja muutos-

töistä on aina seuraamuksia, jotka liittyvät tilaamiseen ja sopimiseen; urakoitsijan 

suoritusaikaan; urakkasummaan ja takuuajan vastuisiin. (Kankainen & Junnonen 

2004, 76.) 

6 Kustannuslaskentanimikkeistö  

Excel-pohjaisesta laskennasta haluttiin siirtyä oikean tarjouslaskentaohjelmiston 

käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen kustannuslaskijoi-

den käyttöön valmis panos- ja suoriteluettelopohja, jolla helpotetaan ohjelmiston 

käytön aloittamista teollisuusrakennuskohteiden hinnoittelussa. Ohjelmaa on 

käytetty yrityksessä monien kohteiden laskennassa mutta ei vielä teollisuuspuo-

len urakkalaskennassa.  Opinnäytetyössä tehty panos- ja suoriteluettelointi teh-

tiin EVRY Jydacom Oy:n JD-Tarjouslaskentaohjelmistolla. 
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6.1 JD-Tarjouslaskenta 

Laskentaohjelmistolla on mahdollisuus laatia kustannusarviot, tarjouslaskelmat 

sekä tavoitearviot tehokkaasti riippumatta kohteen koosta. Jydacomin tarjouslas-

kentaohjelmistolla laskentaprosessi tarkentuu, nopeutuu ja laskennan riskit vä-

henevät. Ohjelmisto on helposti käytettävä ja ohjelmalla voi hinnoitella monipuo-

lisesti erilaisia määrä- ja yksikköhintaluettelon nimikkeistöjä. Tietokantapohjainen 

tarjouslaskenta mahdollistaa usean laskijan yhtäaikaisen hinnoittelun. Tarjous-

laskentaohjelmistolla laskenta voidaan tehdä suorite- tai panospohjaisesti ja 

myös tuoterakennetasolla. Laskentaohjelmisto mahdollistaa myös hankkeen ja-

kamisen eri sijaintipaikkoihin, jota voi hyödyntää esimerkiksi eri lohkojen laske-

misessa. Tarjouslaskennan tuottamaa tietoa on helppo hyödyntää mm. hankin-

noissa, aikataulutuksessa, työnsuunnittelussa ja tarjousten laadinnassa. (JD-

Tarjouslaskenta.) 

Tarjouslaskentaohjelmistossa on laskennan helpottamiseksi mahdollisuus tehdä 

aiemmin lasketuista hankkeista viitehanke uudelle hankkeelle. Viitehankkeesta 

voi tuoda uudelle hankkeelle kaikki viitehankkeen panokset ja suoritteet panos-

rakenteineen. Kun panoksia tuodaan viitehankkeelta, on hyvä kiinnittää huomiota 

panosten numerointiin ja hintatietoihin, jotta laskennassa jo käytettyjen panosten 

tiedot eivät muuttuisi. Paras tapa on tuoda heti laskennan alkuvaiheilla kaikki vii-

tehankkeen panokset uuteen laskentaan. 

Laskentaohjelmiston perusnäkymä ja yhden suoritteen panosrakenne on esitetty 

kuvassa 8. Näkymä koostuu kolmesta välilehdestä, jotka ovat suoritteet, suorit-

teen panokset ja hankkeen panokset. Suorite-välilehdessä on kaikki hankkee-

seen kuuluvut suoritteet. Suoritteet saadaan joko tilaajan tekemästä valmiista 

määräluettelosta tai urakoitsijan itse tuottamasta määräluettelosta. Suoritteet voi-

daan tuoda ohjelmistoon Excel-tiedostona tai syöttää jokainen suorite yksitellen. 

Suorite sisältää koodin, selitteen, määrän ja yksikön. Panosten kohdistamiseen 

suoritteelle on monta tapaa: panokset raahataan hankkeen panokset -välileh-

destä eli panosluettelosta, kopioidaan ja muokataan aiemmin lasketusta suorit-

teista tai tuodaan ne viitehankkeelta. Hankkeen panokset -välilehdessä on kaikki 

hankkeeseen tuodut panokset. Panosten määränä on nolla, kun ne eivät ole las-

kennassa käytettyjä eli niitä ei ole kohdistettu millekään suoritteelle. 
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Opinnäytetyössä tein muutamista yleisimmistä suoritteista valmiit panosraken-

teet, joita voi kopioida uudelle hankkeelle. Valmiiksi tehdyt panosrakenteet liittyi-

vät lähinnä betonointi- ja maarakennustöihin. Kuvan 8 ruutukaappauksesta käy 

ilmi betonointityön panosrakenne. Työn tekemiseen vaaditaan omaa työvoimaa 

(RAM, RM), materiaalia (betonia) ja alihankintaa (pumppausta ja kuljetusta). Suo-

ritteen sisällössä tulee huomioida kaikki sen hintaan vaikuttavat tekijät, tässä hin-

taan vaikuttaa mm. betonoinnin talvilisät, pumppauslisät, kuutiomäärät ja laadun-

valvonta. Muita betonoinnin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. betonin rasi-

tusluokkalisät ja pumpun siirrot. Hintaan vaikuttavia asioita on siis todella paljon 

ja niiden kaikkien huomioiminen on kustannuslaskijan työtä. 

 

Kuva 8. Betonointityön panosrakenne 

6.2 Panosluettelo 

Pääpaino opinnäytetyössä keskittyi panosluettelon tekoon. Panosluetteloon oli 

tarkoitus kerätä kustannuslaskennassa käytettäviä panoksia, jotka liittyvät teolli-

suusrakentamiseen. Panosluettelo koostuu työvoima-, materiaali-, aliurakka-, ka-

lusto- ja muista panoksista. Luettelon materiaalipanosten skaala on laaja ja se 
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ulottuu aina puutavara- ja eristetuotteista teräsbetoni- ja teräsputkipaaluihin. Pa-

nosluettelo siis koostui tyypillisistä talonrakennusalallakin käytetyistä panoksista 

ja sitä täydennettiin teollisuusrakentamisessa tarvittavilla panoksilla, kuten ti-

manttisahaus ja -poraus töistä, jotka ovat yleensä aliurakkana tehtäviä töitä. 

Osalle panoksista lisäsin myös yksikköhinnat, mutta niiden tarkistaminen ja päi-

vittäminen ovat aina kustannuslaskijan vastuulla. 

Panoksia kerättiin luetteloon monista eri lähteistä. Lähteinä toimivat eri materi-

aali- ja tavarantoimittajien kotisivut, joista kerättiin tyypillisimpiä teollisuusraken-

tamisessa käytettäviä tuotteita. Erilaisia kiinnitystuotteita, kuten kiinnityslevyjä ja 

ankkurointipultteja kerättiin Peikon tuoteluettelosta. Teräsputkipaalut ja paalujen 

osat kuten paaluhatut, kärkikappaleet ja paalujatkokset saatiin SSAB:n teräspaa-

lukatalogista. Yleisiä laskennassa käytettäviä peruspanoksia saatiin myös tar-

jouslaskijoiden tekemistä Excel-tiedostoista, vanhoista laskennoista ja tarjouslas-

kijoiden kanssa käydyistä keskusteluista. 

Opinnäytetyön edetessä oli vaikea rajata panoksia, jotka sisällytetään luetteloon. 

Tämän takia panoksia alkoi kertymään todella paljon ja ne oli saatava loogiseen 

järjestykseen. Panokset koostuvat suurimmaksi osaksi eri materiaaleista ja tuot-

teista. Vähän aikaa tutkiessani mahdollisia valmiita tuoteluetteloita löysin Talo 

2000 Rakennustuotenimikkeistön. Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistö luokitte-

lee hyödykkeet, jotka asennetaan rakennukseen pysyvällä tavalla tai käytetään 

loppuun rakentamisen aikana (RT 10-11114 2013). Talo 2000 Rakennustuote-

nimikkeistö on esitetty kuvassa 9. Nimikkeistö jakautuu kahdeksaan pääryhmään 

ja edelleen alaryhmiin. Nimikkeistössä tuotteet ovat siis valmiiksi numeroitu ja 

ryhmitelty, joten päätin ottaa nimikkeistön panosluettelon litteroinnin pohjaksi. 

Numeroinnin apuna ja tarkastamisessa käytin Rakennustiedon RT tuotetieto-si-

vustoa, joka myös noudattaa Talo 2000:n mukaista nimikkeistöä.  
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Kuva 9. Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistö (RT 10-11114 2013) 

Panosten litteroinnissa noudatin Talo 2000:n mukaista nimikkeistöä kolmessa 

ensimmäisessä numerossa ja loput numerot sovelsin itse.  Litteran neljäs numero 

kertoo ryhmän jaottelun ja sen jälkeen numerointi on juokseva. Seuraavassa esi-

merkissä on esitetty Teräsbetonipaalun 250x250mm (TB 250 a,c) numerointi. 

Panosten numerointiesimerkki: 

 1  Maa- ja aluerakennustuotteet 

 12  Pohjarakennustuotteet 

 121  Paalut 

 1211  Teräsbetonipaalut 

 12111 Teräsbetonipaalu 250x250mm 

 1212  Lyötävät teräsputkipaalut 

 1213  Porattavat teräsputkipaalut 

 1214  Paalutustarvikkeet 

 1215  Paalutustyö 
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Panosten numerointiin tulee kiinnittää huomiota, jotta laskentaohjelma lisää syö-

tetyn panoksen luettelon oikeaan kohtaan. Työkustannusten panokset (kustan-

nuslaji 1) sijoitin luettelon alkupäähään 100-alkuisilla numeroilla. Timpuri (RAM) 

on numerolla 10010, rakennusmies (RM) numerolla 10020 jne.  Alihankintakalus-

ton ja alihankintana tehtävien töiden kuten timantti-, maansiirto- ja louhintatöiden 

numeroinnit alkavat numeroilla 1020,1030 jne. 

Panokset listattiin aluksi Excel-ohjelmalla ja tallennettiin CSV-muotoon, jonka tar-

jouslaskentaohjelma pystyi lukemaan. CSV-muoto sisältää ensimmäisessä sa-

rakkeessa panoksen koodin eli litteran, toisessa panoksen nimen ja kolmannessa 

panoksen yksikön. Eri kustannuslajien panokset täytyi tallentaa omana CSV-tie-

dostona, sillä JD-laskentaohjelmassa ei pysty kerralla tuomaan samanaikaisesti 

useamman kuin yhden kustannuslajin panoksia. Panoksia pystyy lisäämään lu-

etteloon laskentaohjelmistossa myös käsin ja niin ne yleensä lisätäänkin, mutta 

monien panosten lisääminen yksitellen olisi kuitenkin ollut todella hidasta. 

JD Tarjouslaskenta -ohjelmassa panos sisältää koodin, kustannuslajin, selitteen, 

yksikön ja yksikköhinnan. Hankkeen panokset välilehteen ohjelma laskee edel-

listen lisäksi laskennassa mukana olevien panosten kokonaismäärät ja hinnat. 

Kuvassa 10 on ote laskentaohjelmiston panosluettelosta. Panoksen lisääminen 

ohjelmassa on helppoa: uudelle riville kirjoitetaan uusi koodi, kustannuslaji ja se-

lite, tämän jälkeen uudelle panokselle määritellään yksikkö ja -hinta. 
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Kuva 10. Kuvakaappaus panosluettelosta 

Laskentaohjelmistoa käyttävien tarjouslaskijoiden on helppo kopioida tekemäni 

panosluettelo itselleen pohjaksi. Niille, jotka ovat jo ennestään paljon ohjelmaa 

käyttäneet, on vaikeampi ottaa uusi panospohja käyttöön kuin uusille käyttäjille. 

Paljon ohjelmaa käyttäneille on ehtinyt vakiintua omanlainen versio panosten lit-

teroinnista numeroin, kirjaimin tai molempien yhdistelmästä. Uusien käyttäjien on 

taas helpompi ottaa tekemäni panosluettelo käyttöön ja lisätä panoksia nimikkeis-

töä noudattaen. 

6.3 Suoriteluettelo 

Opinnäytetyössä tein myös suoriteluetteloa, johon kerättiin yleisimpiä suoritteita 

liittyen teollisuusrakentamiseen. Suoriteluettelon pohjaksi päädyin käyttämään 

Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän mukaista suoritusnimikkeistöä. Suoritteen koo-

din kolme ensimmäistä numeroa noudattaa Talo 80 -nimikkeistöä ja sen jälkeen 

numerointi on juokseva. Yleisimmille suoritteille tehtiin valmiit panosrakenteet, 

joita voi käyttää uuden laskennan apuna. Kuvassa 11 on ruutukaappaus suorite-

luettelosta. Suoriteluettelon suoritteissa keskityin enemmän Talo 80:n pääryhmiin 

1. Maa- ja pohjarakennus ja 2. Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet. 
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Suoriteluetteloa ja valmiita panosrakenteita tehdessäni huomasin, että valmiita 

suoritteita on vaikea tehdä. Urakkalaskennassa suoritteen panosrakenne joudu-

taan kuitenkin aina tarkistamaan ja sisältöä muokkaamaan. Tämän takia suorite-

luettelo jäi pienempään rooliin ja keskityin enemmän panosluetteloon, josta pyrin 

tekemään mahdollisimman kattavan.  

 

Kuva 11. Kuvakaappaus suoriteluettelosta 

7 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön teoriaosuuden tekemisen aikana kävin läpi paljon rakennushank-

keeseen ja kustannuslaskentaan liittyviä asioita ja kirjallisuutta. Opin paljon uutta 

urakan valmistelun vaiheista ja urakkalaskennasta. Kirjallisuutta teollisuusraken-

tamisesta oli vaikea löytää, mikä johtuu luultavasti käsitteen laajuudesta. Panos-

luettelon tekemisessä sain hyvää näkemystä ja tuntumaa tarjouslaskijan työstä 

ja siitä, kuinka paljon eri asioita tarjouslaskijan tulee ottaa huomioon. Kaikkea ei 

tarjouslaskija kuitenkaan pysty aina huomioimaan, sillä muuttuvia tekijöitä urakan 

aikana on todella paljon, varsinkin teollisuuskohteissa. Urakkalaskennan pääta-

voitteena on kuitenkin aina voittaa urakkakilpailu ja saada hyvin toteutetusta ura-

kasta yritykselle katetta. 
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Opinnäytetyössä tehdyn panosluettelon rajaaminen oli todella hankalaa, sillä las-

kennassa tarvittavien panosten kirjo on laaja. Tästä syystä luetteloon kertyi to-

della suuri määrä panoksia. Alkuperäinen ajatus oli koota panoksia vain teolli-

suusrakentamisen urakkalaskentaa varten, mutta tämä ajatus osoittautuikin tur-

han hankalaksi toteuttaa, koska samojen panosten käyttö soveltuu myös muun-

kin tyyppiseen urakkalaskentaan.  

Opinnäytetyön tuloksena saatiin aikaiseksi konkreettinen panosluettelopohja 

kohdeyrityksen urakkalaskentaa varten. Tehty luettelopohja ei palvele ainoas-

taan teollisuusrakentamisen kustannuslaskentaa, vaan sitä voi käyttää minkä ta-

hansa muun tyyppisen kustannuslaskennan pohjana.  

Opinnäytetyössä tehtyä panos- ja suoriteluetteloa tulisi pitää ajan tasalla, jotta 

niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä. Tämä onnistuu vain, jos laskennan 

pohjana käytetään tekemääni panosluetteloa ja lasketut suoritteet lisätään pa-

nosrakenteineen tekemääni suoriteluetteloon. Tällöin uudetkin ja päivitetyt pa-

nokset päivittyvät panosluetteloon. Luettelon ylläpitäminen voi kuitenkin olla han-

kalaa, sillä se edellyttää aikaa, sitoutumista ja mielenkiintoa asian eteen. 

Yksikköhintaurakan laskemiseen laskentaohjelmistokin toki taipuu, mutta on par-

haimmillaan kokonaishintaurakoissa. Yksikköhintaurakassa tilaajalta saadun 

määräluettelon vienti laskentaohjelmistoon tuottaa vaikeuksia. Määräluettelo ei 

välttämättä noudata mitään numerointia tai numerointi puuttuu kokonaan joiltakin 

riveiltä kuten luvun 4.1 kuvassa 1. Jokaisella määräluettelon rivillä tulisi olla oma 

yksilöllinen numero ja vielä nousevassa järjestyksessä, koska laskentaohjelmisto 

lajittelee suoritteet numeroinnin mukaan. Toinen ongelma on käyttö- ja yhteiskus-

tannusten, riskien ja katteiden eli tarjouksen lisäerien sisällyttämisessä jokaisen 

suoritteen yksikköhintaan, mikä onnistuu Excelissä helposti. Yksikköhintaurakan 

lisäerien huomioiminen JD-tarjouslaskentaohjelmistolla onnistuu varmasti pa-

remmalla perehtymisellä asiaan. Laskettujen suoritteiden yksikköhintojen vienti 

takaisin tilaajalle palautettavaan Excel-muotoon onnistuu pienellä vaivalla, mutta 

hintojen päivittäminen on taas hankalampaa. Huomasin perinteisen Excel-las-

kennan olevan nopeampi ja helpommin muokattavissa yksikköhintaurakoiden 

laskemisessa kuin JD-Tarjouslaskenta. Laskentaohjelmisto vaatisi myös pientä 

kehitystyötä määräluettelon tuonnin ja viennin helpottamiseksi. 
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Kustannuslaskenta on pitkä ja monivaiheinen prosessi, joka vaatii siihen osallis-

tuvilta henkilöitä määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Se alkaa laskentapäätök-

sestä ja loppuu kustannuslaskelman tarkastamiseen. Prosessin aikana käydään 

läpi monia asiakirjoja ja suunnitelmia, hintatiedusteluja ja ratkotaan esiintyviä ris-

tiriitoja ja ongelmia. Näiden asioiden pohjalta muodostetaan hankkeelle sen lo-

pullinen hinta. Tarkasti ja huolella tehty kustannuslaskenta palvelee yritystä myös 

tuotantovaiheessa ja tulevissa laskennoissa, ja se tarkentuu entisestään järjes-

telmällisen jälkilaskennan avulla. Loppujen lopuksi yrityksen voiton tai tappion 

suuruuteen vaikuttavat merkittävästi tehdyn kustannuslaskennan sisältö, tark-

kuus ja puutteet.  

Teollisuusrakentaminen on mielenkiintoinen rakentamisen haara, jossa tehtävien 

monipuolisuus ja vaikeusaste ovat aivan toista luokkaa verrattuna perinteiseen 

kerrostalorakentamiseen. Aiemmasta kesätyöharjoittelusta sain hyvää koke-

musta työntekijän tehtävistä teollisuuskohteessa ja näkemystä monipuolisista 

työtehtävistä ja haasteista, joita se tarjoaa. Teollisuuden rakennusurakoissa tär-

keintä on urakan valmiiksi saaminen ajallaan, jolloin työnjälki ei aina välttämättä 

ole parhaasta päästä. Valmistumisen jälkeen työelämässä toivon pääseväni mu-

kaan monipuolisiin ja haastaviin teollisuusrakennuskohteisiin. 
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