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Rakennushankkeen jälkilaskenta jää monilla rakennusliikkeillä puolitiehen tai jopa koko-
naan tekemättä, vaikka se on merkittävä osa kustannushallintaa. Jälkilaskennan avulla 
saadaan tietää, oliko rakennushanke kannattava vai ei. Veljekset Nuutinen Oy:ssä jälki-
laskenta koettiin työlääksi, minkä vuoksi sitä haluttiin kehittää. Yritys tarvitsi toimivan jär-
jestelmän, jolla jälkilaskentaa saadaan hyödynnettyä mahdollisimman hyvin. 

Opinnäytetyössä perehdyttiin yrityksen suurimman valmistuneen kohteen, Töölönkatu 
11:n, jälkilaskentaan. Apuna käytettiin RT-kustannuslaskentaohjelmaa, joka on Raken-
nustieto Oy:n kehittelemä ohjelma kustannuslaskennan avuksi.  
 
Kohteesta Töölönkatu 11 tehtiin lisäksi litterointiohje ja viitekohdekansio, jotka paranta-
vat kustannusten hallintaa tulevissa hankkeissa. Litterointiohjeen avulla työnjohtajat kir-
jaavat kustannukset oikeille litteroille, jotta kirjausvirheitä ei tapahtuisi. Litterointiohje pe-
rustuu Talo 80 -nimikkeistöön, joka koettiin yrityksessä toimivimmaksi nimikkeistöksi. 
Viitekohdekansio auttaa uusien kohteiden tarjouslaskennassa, sillä samantyyppisiä 
hankkeita voidaan verrata laskenta- ja tarjousvaiheessa viitekohteisiin. 
 
Opinnäytetyössä saatiin laadittua kehitysehdotuksia Veljekset Nuutinen Oy:n jälkilas-
kennan parantamiseksi. Työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksilla, eli 8+9-litteralla oli 
suuri merkitys, minkä vuoksi yrityksen tulisikin kiinnittää huomiota litteran tarkkailuun jo 
tarjouslaskentavaiheessa. Kustannusten kirjaamista tarkasteltaessa havaittiin, että Töö-
lönkadun jälkilaskentataulukko sisälsi paljon kohdistamattomia kustannuksia, joiden al-
kuperää ei tiedetty. Yrityksen tulisikin pyrkiä kirjaamaan kustannukset niin, että kohdis-
tamattomista litteroista voidaan luopua, sillä ne hankaloittavat tuloskortin analysointia 
jälkilaskentavaiheessa. Lisäksi esitettiin, että yrityksen tulisi alkaa laskea kustannus-
standardi (€/brm2) tärkeimmille litteroille.  
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The order of this thesis is Veljekset Nuutinen Ltd. The company works in Helsinki metro-
politan area and does different kind of renovations. The thesis examines the post-calcu-
lation of a completed construction project named Töölönkatu 11. The company needed 
a workable system to exploit of the post-calculation. RT-Kustannuslaskenta-software 
was taken advantage of this thesis. Rakennustieto Oy has developed it to facilitate cost 
accounting.  
 
The nomenclature instructions and reference folder, that improves control of a costs in 
the future, was made to the project of Töölönkatu 11. Supervisors at the construction 
site document the costs right with the nomenclature instruction. In this way, document 
mistakes will not happen. The nomenclature instruction is based on The Finnish Con-
struction 80 classification system, which the company has experienced as a workable 
nomenclature. The Reference Folder helps in the offer calculation of new projects, be-
cause similar projects can be compared to the references at the calculation and offer 
phase.  
 
Development proposals for the company were the result. Litters 8+9 had a large mean-
ing in post-calculation and the company should pay attention to this litter already in the 
offer calculation phase. The post-calculation chart of Töölönkatu 11 included plenty of 
unallocated costs, which origin was unknown. The company should try to reduce such 
cost documents. Those make it difficult to analyze The Refecence Folder in the post-
calculation phase. In addition, it was discovered that the company should calculate the 
cost standard (€/brm2) for the main litters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: Post calculation, Repair construction 
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1 JOHDANTO 

Jälkilaskennalla on suuri merkitys rakennusliikkeiden kustannushallinnassa. Jälkilasken-

nalla saadaan selville, oliko kyseinen työ tai projekti yrityksen kannalta järkevä taloudel-

lisesti. Kun tarkastellaan projektia kokonaisuutena tai jotain tiettyä työtä, saadaan tietää 

mahdolliset ongelmakohdat, jotka tulisi ratkaista. Jälkilaskennan merkitys korostuu, kun 

yritys hyötyy siitä taloudellisella tasolla. Jälkilaskennan puuttuessa yritys ei pääse käsiksi 

syihin, joiden takia projekti tuottaa tappiota. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on parantaa Veljekset Nuutinen Oy:n jälkilaskentajär-

jestelmää, jossa on havaittu olevan paljon kirjausvirheitä. Tarkoituksena on luoda esi-

merkkikohteen avulla litterointiohje, jonka avulla yrityksen muiden tulevien kohteiden jäl-

kilaskenta helpottuu. Esimerkkikohteena toimii yrityksen suurin valmistunut kohde, Töö-

lönkatu 11. 

Työn aluksi perehdytään esimerkkikohteen jo olemassa oleviin jälkilaskentamateriaalei-

hin, joita verrataan kyseessä olevan kohteen kustannusarvioon. Kirjausohjetta aletaan 

luoda, kun tarvittava tieto on saatu selville asiakirjoista. Lopuksi tehdään vielä kohteelle 

viitekohdekansio, josta nähdään, mitkä rakennusurakan osa-alueet ovat menneet hyvin 

ja mitkä huonosti, ja pyritään selvittämään syyt rakennusurakoiden onnistumiselle tai epä-

onnistumiselle. 

Opinnäytetyön tilaaja Veljekset Nuutinen Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva korjausra-

kentamiseen keskittynyt rakennusliike. Yritys tekee kokonaisvaltaisia peruskorjauksia 

sekä käyttötarkoituksenmuutoksia. Se toimii pääurakoitsijana vaativissakin muutossa-

neeraus- ja kiinteistökorjauskohteissa. 
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2 TARJOUSLASKENTA 

Tuotannonsuunnittelu lähtee liikkeelle tarjouslaskentaprosessista. Tämä vaihe tapahtuu 

ajallisesti ennen urakkatarjouksen jättämistä, ja sitä seuraava vaihe onkin urakkasopi-

musvaihe.  Yleissuunnitteluvaihe sijoittuu urakkasopimuksen tekemisen ja rakentamisen 

väliselle ajalle, kun taas viimeinen, eli toteutusvaihe tarkoittaa rakentamisvaihetta, joka 

kestää urakan päättymiseen asti. Tarjousvaiheessa keskeisimpiä tehtäviä tuotannon-

suunnittelun kannalta ovat päätuotantomenetelmien ja –resurssien valinta sekä muiden 

kustannusarvioon vaikuttavien seikkojen selvittäminen. Tarjousvaiheen merkittävimpiä 

suunnitelmia ovat muun muassa työmaan tehtävä- ja paikkaluettelo, määräluettelo, kus-

tannusarvio sekä alustavat tuotantosuunnitelmat, joissa käsiteltäviä sisältöä ovat muun 

muassa aikataulut, henkilöstö, kalusto, hankinnat sekä aluesuunnitelma. (1, s. 6.) 

2.1 Tarjouslaskenta prosessina 

Tarjousvaihe alkaa, kun tarjouspyyntö vastaanotetaan. Yrityksen vastuuhenkilöt, jotka to-

dennäköisesti tulevat olemaan hankkeessa mukana, kuten rakennuspäällikkö, työpääl-

likkö, laskentapäällikkö, liiketoimintajohtaja sekä hankintapäällikkö, käyvät keskustelun 

hankkeen laskentapäätöksestä. Päätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa 

hankkeen soveltuvuus yrityksen päätuotantoon, hankkeen maantieteellinen sijainti, työn 

vaatimien resurssien riittävyys uuteen kohteeseen sekä uuden työn työllistävä vaikutus. 

(1, s. 6-7.) 

Kun urakoitsija toteaa, että yrityksellä on urakkaan vaatimat resurssit ja rakennuttaja ha-

vaitaan hyväksi ja luotettavaksi liikekumppaniksi, tehdään laskentapäätös, jolloin urakoit-

sija osallistuu tarjouskilpailuun sekä pitää aloituspalaverin. Aloituspalaverissa käydään 

läpi hankkeen ominaispiirteitä, riskien hallintaa ja niiden vähentämisen keinoja, tehtävän- 

ja vastuunjakoa, aikataulutusta, hankkeen ositusta, toteutusvaihtoehtoja sekä aliurakoit-

sijoiden käyttöä. Vastuualueet tarjouslaskentaprosessissa ovat määrälaskenta, hinnoit-

telu, alustava työsuunnittelu, hankintojen selvittäminen sekä ennakkotarjouskyselyt, ja ne 

jaetaan hankkeen laskentapäätöksen tehneiden päälliköiden sekä kustannuslaskijan 

kesken, jotka kaikki osallistuvat yleensä aloituspalaveriin. (1, s. 6-7.) 

Tuotannonsuunnittelua ja määrälaskentaa varten kohde jaetaan pienempiin kokonai-

suuksiin laskentavaiheen aikana. Alustava tuotantosuunnitelma sisältää työvoima-, kone 
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ja kalusto-, hankinta- ja aluesuunnitelmat sekä aikataulun kustannusarvion laadintaa var-

ten. Määrälaskennan apuna käytetään esimerkiksi Talo 2000 -nimikkeistojärjestelmää, 

jolla selvitetään kohteessa tarvittavat rakennusmäärät. Lopuksi resurssit muutetaan kus-

tannuksiksi ja lasketaan yhteen kustannusarviossa. Kustannusarvio lasketaan aina 0 %:n 

arvonlisäverolla. Arvion lisäksi tehdään loput tuotantosuunnitelmat valmiiksi, minkä jäl-

keen laskentaprosessiin osallistuneet henkilöt pitävät tarjouspalaverin. Siellä käsitellään 

tarjoukseen sisältävät fakultatiiviset kustannukset, joihin lukeutuvat kustannustason nou-

suvaraus, lisä- ja muutostyövaraus, yrityksen yleiskulu, hankekate sekä riskivaraus. Pa-

laverin perusteella kootaan tilaajalle toimitettava lopullinen urakkatarjous. Tarjouskilpai-

lun aikainen kansantaloudellinen tilanne vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti tarjous 

menee läpi sekä urakan taloudelliseen kannattavuuteen. (1, s. 7.) 

2.2 Määrälaskenta 

Määrälaskenta aloitetaan, kun laskentapäätös urakasta on tehty. Rakennuttaja lähettää 

tarjouspyynnön mukana urakoitsijalle suunnitelma-asiakirjat, jotka harvoin sisältävät val-

miita määriä. Hankkeesta täytyy saada kilpailukykyinen hinta, mikä on mahdollista vain, 

jos määrät on laskettu oikein. Määrälaskennassa hankkeen kaikki rakennusosat pilkotaan 

pieniksi palasiksi ja jäsennetään ne esimerkiksi Talo 2000 –nimikkeistöjärjestelmän 

avulla luettelomaiseen muotoon, jonka avulla koko rakennus pystytään hinnoittelemaan. 

Suuremmissa kohteissa määrälaskenta on mahdollista ostaa siihen erikoistuneilta yrityk-

siltä, jolloin tarjoavan yrityksen resurssit voidaan kohdentaa tarjousvaiheen muihin työ-

tehtäviin. Määrälaskennalla on iso merkitys hankekilpailun voiton kannalta, sillä mitä pa-

rempi määrälaskelma on, sitä varmemmin kohde pystytään hinnoittelemaan todenmu-

kaiseksi. (2, s. 10.) 

Määrälaskennan lopputuotosta, joka annetaan kustannuslaskijalle, kutsutaan määräluet-

teloksi. Se sisältää kohteen jokaisen rakenteen ja niiden määrät. Yritys on ennalta mää-

ritellyt litterat, joille jokainen määräluettelon rakenne on luokiteltu. Lopullinen kustannus-

arvio, joka annetaan tilaajalle, on kuitenkin harvoin sellainen, että siinä on litterakohtaiset 

hinnat. Litteranumeroilla kerrotaan laskijalle tiedot hinnoiteltavasta rakennusosasta, esi-

merkiksi sen, missä rakennusosa sijaitsee ja mitä materiaalia se on. (2, s. 10.) 
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2.3 Talo 2000 -nimikkeistö 

Talo 2000 -nimikkeistö on Suomessa toimiva, rakennusalan ammattilaisten kehittelemä 

nimikkeistöjärjestelmä. Se on tehty suunnitteluohjeita, laatuvaatimuksia, kustannus- ja 

menekkitietoja sekä määrälaskentaa ja sopimusasiakirjoja varten. Talo 2000 -nimikkeis-

töjärjestelmä on jaettu viiteen eri nimikkeistöön, joita ovat tila-, hanke-, tuotanto-, raken-

nustuote- sekä kalustonimikkeistö. (3.) 

Talo 2000 -nimikkeistön lisäksi on Talo 70-, Talo 80- sekä Talo 90 -nimikkeistöjärjestel-

miä. Näistä järjestelmistä Talo 2000 -järjestelmä on uusin, ja sen tarkoituksena on paran-

taa rakentamisen tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä sekä ottaa huomioon rakennuksen 

erilaiset elinkaaret sitomatta kuitenkaan organisaatiota, asiakirjoja tai toteutusmenette-

lyjä. Tällä tavoin Talo 2000 –järjestelmä yhtenäistää käytäntöä edellisiin nimikkeistöjär-

jestelmiin verrattuna. Talo 2000 -järjestelmä on käytössä RT-kustannuslaskentaohjel-

massa, jota tässä opinnäytetyössäkin käytetään apuna. Veljekset Nuutinen Oy käyttää 

kuitenkin muussa yritystoiminnassaan Talo 80 -järjestelmää. (2, s. 10.) 

2.4 Rakennuttajan tarjouskilpailu 

Tarjouskilpailu alkaa, kun rakennuttaja lähettää eri urakoitsijoille tarjouspyynnön, joka si-

sältää tarjouspyyntökirjeen, erilaisia urakka-asiakirjoja sekä tietoa urakan toteuttami-

sesta. Riittävän tarjouskilpailun syntymiseksi rakennuttajan on lähetettävä tarjouspyyntö 

mahdollisimman monelle luotettavalle urakoitsijalle, joilla on lisäksi tekniset sekä talou-

delliset edellytykset urakan tekemiseksi. Rakennuttaja määrittää ennen tarjouspyyntöjen 

lähettämistä urakalle aikataulun, työn sisällön sekä laatuvaatimukset, jotka kerrotaan ura-

koitsijalle tarjouspyynnön mukana tulevissa asiakirjoissa. Kun rakennuttajan tarjous-

pyyntö on laadittu tarkasti ja yksityiskohtaisesti, on sen helpompi verrata urakoitsijoilta 

tulleita samanmuotoisia tarjouspyyntöjä toisiinsa. (4, s. 2.) 

Rakennuttajan tavoitteena on hankkeen toteuttaminen suunnitelmanmukaisesti sekä ko-

konaiskustannuksiltaan edullisesti. Urakoitsijan tavoitteena on toteuttaa urakka sopimuk-

sen mukaisesti ja liiketaloudellisesti kannattavasti.  Rakennuttajan ja urakoitsijan yhtei-

senä tavoitteena on saada aikaan käyttökelpoinen rakennustyön lopputulos yhteistyössä 

tasavertaisina sopijapuolina. (4, s. 2.) 
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Tarjouspyynnön mukana tulevat asiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin urakka-asiakir-

joihin sekä yleisiin, hankekohtaisiin sekä aina voimassaoleviin asiakirjoihin (kuva 1). Kau-

pallisia asiakirjoja ovat urakkaohjelma, urakkatarjouslomake, yksikköhintaluettelo, urak-

karajaliite sekä turvallisuusasiakirja. Teknisiä asiakirjoja ovat rakennusselostus liittei-

neen, rakennus- ja rakennepiirustukset, LVIS-piirustukset ja selostukset sekä pihasuun-

nitelma ja pohjatutkimuslausunto piirustuksineen ja lausuntoineen. Hankekohtaisesti 

urakka-asiakirjoja voi olla myös muita liitteitä, joissa on urakkaan tarvittavaa tietoa. Näitä 

kutsutaan hankekohtaisiksi asiakirjoiksi. (4, s. 2.) 

 KUVA 1. Rakennushankkeen asiakirja (1, s. 9)  
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3 RAKENTAMISEN AIKAINEN LASKENTA 

Rakentamisvaihe alkaa, kun hankkeen toteutuminen on varmistunut, eli kun urakkatar-

jous on hyväksytty tai oman tuotannon aloittamispäätös on tehty. Kustannushallinta tässä 

vaiheessa sisältää tuotannon tavoitelaskelmien laadintaa, jossa määritellään muun mu-

assa toteutuksen tavoitteet niin vastuualueittain, työvaiheittain kuin hankintatehtävittäin. 

Nämä tavoitteet saavutetaan toteutusvaiheen kustannustarkkailulla, raportoinnilla sekä 

resurssien ohjauksen avulla.  (5, s. 13.) 

Lisäksi rakentamisen aikaista laskentaa ovat lisä- ja muutostöiden kustannusten hallinta 

sekä jälkilaskenta. Myös tässä opinnäytetyössä keskityttiin näihin laskennan osa-aluei-

siin. (5, s. 13.) 

 

3.1 Lisätyö 

Lisätyöllä tarkoitetaan työsuoritusta, josta ei ole mainintaa urakkasopimuksessa tai las-

kentamuistiossa. Se ei muuta urakkasopimuksen sisältöä tai urakan hintaa, vaan se on 

erillinen suoritus, josta urakoitsija tekee tarjouksen tilaajalle. Lisätyö tehdään urakkaso-

pimukseen kuulumattomana työnä. (Kuva 2.) (6, s. 14-15.) 

 
KUVA 2. Sovittu työntulos, muutostyö ja lisätyö (6, s. 14) 
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Lisätöihin voivat lukeutua esimerkiksi seuraavat työt: 

- Maalausurakkaan oli määritelty sisältyvän asunnon seinien maalaaminen, 

mutta ei ikkunalautojen maalausta. Ikkunalautojen maalaus on tällöin lisätyötä. 

- Rakennuksen tontille rakennetaan lipputanko. Urakkasopimuksessa on ollut 

maininta, ettei piha-alueet kuulu urakkaan. 

- Viereisen kadun valaiseminen ei sisälly urakkatarjoukseen, jolloin valaistus-

urakka on lisätyötä. (6, s. 14-15.) 

3.2 Muutostyö 

Muutostyöllä tarkoitetaan työsuoritusta, joka muuttaa jo sovittua urakkasuoritusta. Työstä 

koituvat kustannukset voivat nousta tai laskea. Urakkasopimuksessa on mainittu, kenelle 

muutostöistä koituvat kustannukset tai tuotot kuuluvat; urakoitsijalle vai tilaajalle. (6, s.14-

15.) 

Muutostöitä ovat esimerkiksi seuraavat työt: 

- viereisen kadun valaistusurakka, lyhtypylväsväleistä tehdään lyhyempiä 

- urakkasopimuksessa maininta, että lattia päällystetään tavallisella asfaltilla, 

mutta sovitaan, että lattia tehdään haponkestävällä asfaltilla 

- urakkaan sisällytetty seinien maalaaminen, väri muutetaan toiseksi, jolloin se 

on muutostyö. (6, s.14-15.) 

 

3.3 Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa 

Rakennusurakalle on erittäin tavanomaista, että suunnitelmat muuttuvat työn suoritusvai-

heessa ja molemmat sopimuksen osapuolet ovat tavallisesti varautuneet siihen. Lisä- ja 

muutostöille saattaa rakentamisvaiheessa olla tarvetta, vaikka suunnitelmat olisikin val-

mistettu huolellisesti sopimusta kirjoittaessa. Erityisesti korjausrakentamisessa tulee va-

rautua suuriinkin lisä- ja muutostöihin, sillä kaikkia korjausrakentamiseen liittyviä tutki-

muksia ei välttämättä pystytä tekemään ennen töiden aloittamista. (6, s. 29.) 
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Lisä- ja muutostöiden suorittamisen tarve voi syntyä esimerkiksi sopimusasiakirjojen 

puutteellisten tietojen perusteella, jolloin tulee ristiriitatilanteita. Lisäksi hankkeen lähtö-

tiedoissa voi olla virheitä, jolloin alkuperäisten suunnitelmien mukaan on mahdotonta suo-

rittaa kyseinen urakka, tai ne todetaan epätarkoituksenmukaisiksi. On myös mahdollista, 

että viranomaismääräykset ovat muuttuneet. Tällöin urakka on lainvastainen, jos se suo-

ritetaan alkuperäisillä suunnitelmilla. (6, s. 30.) 

Urakoitsijalla on velvollisuus suorittaa lisä- ja muutostöitä, minkä vuoksi rakennuttajalla 

on oikeus muuttaa alkuperäisen sopimuksen sisältöä ilman urakoitsijan suostumusta. Il-

man sopimusehtoa työurakoiden suoritusvelvollisuutta ei voida asettaa urakoitsijalle so-

pimusten sitovuuden periaatteen takia. Lisä- ja muutostöihin ja niiden suoritusvelvollisuu-

teen liittyviä ehtoja on kuitenkin lisätty kattavasti niin kansallisiin kuin kansainvälisiin va-

kioehtoihin. Tällöin rakennuttaja voi yksipuolisesti vaatia urakoitsijaa tekemään töitä, 

joista ei ole sovittu urakkasopimuksessa tai muissa sopimusasiakirjoissa. (6, s. 30.) 

Lisä- ja muutostyöt ovat äärimmäisen yleisiä rakennusurakassa. Yleensä niihin liittyvät 

myös riitatilanteet, sillä urakoinnissa on usein mahdotonta sopia työn sisällöstä niin tar-

kasti, ettei siihen tulisi muutoksia työsuorituksen edetessä. Sellainen järjestelmä soveltuu 

huonosti rakennusurakkaan erityisenä sopimustyyppinä, jossa jokaisesta lisä- ja muutos-

työstä tulisi sopia erikseen sopimuksen syntyä koskevien menettelytapojen mukaan. Täl-

lainen järjestelmä voisi olla kohtuuton rakennuttajalle, sillä urakoitsija voisi kieltäytyä suo-

rittamasta tarpeellisia tai jopa välttämättömiä muutoksia sopimuksen sitovuuden periaat-

teen nojalla. (6, s. 30-31.) 

Urakoitsijan etuna olisi yleensä pitää töitä lisätöinä. Kuitenkin tässä piilee vaara, että ura-

koitsija käyttää asemaansa hyväksi ja hinnoittelee työn tietoisesti liian korkealle. Raken-

nuttaja taas mieltää työt yleensä muutostöiksi, ja saattaa jopa tarkoituksella tehdä sup-

pean sopimuksen. Rakennuttajan tarkoituksena saattaa olla laajentaa laajojen muutos-

töiden perusteella sopimusta, ja muutostyöt saatetaan pyrkiä teettämään omakustanne-

hintaan. (6, s. 21.) 

3.4  Lisä- ja muutostöistä sopiminen 

YSE 1998 ehdoissa on määritelty lisä- ja muutostöiden sopimuskäytännöistä. Lähtökohta 

on, että lisä- ja muutostöiden suorittamisesta tehdään aina kirjallinen sopimus ennen töi-

den aloittamista. YSE:n mukaan urakoitsijan tulisi tehdä yksilöity tarjous muutostyöstä, 
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minkä rakennuttaja käsittelee viivyttelemättä.  Lisätöiden osalta hyödynnetään tavallisesti 

samaa käytäntöä. (6, s. 22.) 

Yleisissä sopimusehdoissa ei ole mainittu rakennuttajalla olevan vastuuta työn tilaami-

sesta. YSE 43 §:n mukaan rakennuttaja on kuitenkin velvollinen yksilöimään muutokset. 

Ainoastaan tilaajan valtuuttamat tahot ovat lähtökohtaisesti oikeutettuja tilaamaan lisä- ja 

muutostöitä. Eli esimerkiksi pääsuunnittelija ei ole oikeutettu tekemään lisä- ja muutos-

työtilauksia, ellei tilaaja ole häntä valtuuttanut. Mikäli rakennuttaja maksaa töitä, joita ei 

ole valtuutettu, voidaan tällöin katsoa, että hän on hyväksynyt menettelyn. (6, s. 22-23.) 

Tilauksen perusteella työ voidaan luokitella lisä- ja muutostyöksi, vaikka sopimusosapuo-

let eivät olisikaan päässeet yhteisymmärrykseen tilauksen vaikutuksista. Siksi siihen on 

kiinnitettävä erityisesti huomiota. Työtä pidetään lähtökohtaisesti urakkaan kuuluvana 

työnä silloin, kun tilausta ei ole tehty tai työn vaikutuksista ei ole sovittu. Tällaisissa ta-

pauksissa urakoitsijalla on todistustaakka työn lisä- tai muutostyöluonteesta. Kuva 3 ker-

too yleisien sopimusehtojen lisä- ja muutostöistä sopimisesta. (6, s. 23.) 
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KUVA 3. Lisä- ja muutostöistä sopiminen (6, s. 24) 

Lisä- ja muutostöitä koskeva sopimus tehdään YSE:n mukaan yleensä kirjallisesti. Suul-

linen sopimus töistä on teoriassa riittävä, jos se voidaan näyttää toteen. Urakkasopimuk-

sessa sopijapuolet ovat usein sopineet, että kaikki lisä- ja muutostyöt on sovittava kirjal-

lisesti etukäteen. Yleisissä sopimusehdoissa on kuitenkin maininta, että urakka-ajan pi-

dentämisvaatimus on esitettävä kirjallisesti viimeistään ennen kuin rakennussuunnitel-

maa ryhdytään toteuttamaan. Mikäli esitystä ei tehdä kirjallisesti, urakoitsija menettää oi-

keuden urakka-ajan pidennykseen. On kuitenkin huomioitava poikkeus YSE:ssä pienten 

ja kiireellisten lisä- ja muutostöiden osalta, sillä tilaajan valtuuttama henkilö voi antaa täl-

laisten töiden suoritukseen liittyvän määräyksen, joka tulee merkitä työmaapäiväkirjaan. 

Vaikutuksista on kuitenkin sovittava kirjallisesti mahdollisimman pian. Tämä poikkeus ei 

koske lisätöitä. (6, s. 23.) 
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4 JÄLKILASKENTA 

4.1 Jälkilaskentatiedon käyttö 

Jälkilaskenta tarkoittaa hankkeen toteutuneita kustannuksia ja niiden valvomista. Jälki-

laskentaa verrataan hankkeen kustannuslaskentaan, jolloin saadaan tietää muun mu-

assa kustannusten taso- ja tarkkuuserot niin pääryhmittäin kuin tarkkailunimikkeittäin. 

Mitä useammasta kohteesta on jälkilaskenta tietoa, sitä luotettavampana kustannuseroja 

voidaan pitää.  Lisäksi jälkilaskennasta saatua tietoa käytetään hankkeen lopullisen tu-

loksen ja kustannuksien selvittämiseksi. Myös tuotannonsuunnittelussa sekä viitekohde-

tietona kustannuslaskennassa tarvitaan jälkilaskentamateriaalia. (5, s. 191.) 

Tavoite- ja toteumakustannukset käsitellään tilastollisin menetelmin, jolloin jälkilaskennan 

tilastollisia tietoja voidaan hyödyntää muun muassa laskennan kustannustason ja –tark-

kuuden tarkistamisessa, työmaatekniikan kustannusstandardien luomisessa ja tavoitteen 

asettamisessa. Tieto auttaa kohdistamaan toimia niihin alueisiin, joissa jostain syystä 

syntyy kustannuseroja tavoitteen ja toteuman välille. Ylläpitämistä varten tarvitsema tieto 

tuotetaan yksityiskohtaisemmilla menetelmillä, kuten tarkennetulla kirjauksella. (5, s. 

191.) 

Toteutunut kustannustaso voi poiketa yrityksen standardikustannuslaskennan määrittä-

män hankkeen kustannustason, jolloin toteutuneet kustannukset eivät ole suoraan ver-

rannollisia tavoitteeseen. Jälkilaskenta kertoo seuraukset kustannuseroihin vaikuttavista 

tekijöistä, mutta ei niiden syitä. Toisinaan eroja pystyy selvittämään, mutta joskus se on 

mahdotonta. Esimerkiksi tavaraa on voinut tuhoutua vahingossa, jolloin tarvikkeen me-

nekki kasvaa. (5, s. 191.) 

4.2 Jälkilaskennan toteuttaminen 

Jälkilaskennan toteutus voidaan jakaa kolmeen osaan. Ne ovat hankkeen aikana tapah-

tuvaan kustannustietojen järjestelmälliseen keräämiseen, hankkeen jälkilaskentapalave-

riin sekä hankkeen valmistuttua viitekansion keräämiseen. (5, s. 192.) 
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4.2.1 Hankkeen aikana tapahtuva jälkilaskenta 

Hankkeen aikainen jälkilaskenta toteutetaan tarkkailunimikkeen valmistuttua. Yrityksen 

laskentajärjestelmän tarkkailua varten se tuottaa välitöntä palautetietoa. Kun työsuoritus 

saadaan päätökseen, jälkilaskentaa aletaan tehdä. (5, s. 192.) 

Hankkeen aikana tapahtuvan jälkilaskennan tarkkuuteen vaikuttaa yrityksen ohjeet. Tark-

kailunimikkeet, joille jatkuvaa jälkilaskentaa tehdään, on mainittu yrityksen yleisissä jälki-

laskentaohjeissa. Esimerkiksi voidaan käyttää Talo 2000 -järjestelmän pääryhmiä ja kus-

tannusmerkitykseltään suurimpia litteroita. (5, s. 192.) 

Kun itsenäinen työsuoritus on valmistunut, varmistetaan ensimmäisenä, että työ on var-

masti valmis ja että kaikki siihen liittyvät kustannukset on laskutettu. Työlle ei saa tulla 

lisäkustannuksia sen valmistumisen jälkeen.  Lisäksi tarkistetaan, että kaikki toteutuneet 

kustannustiedot, hankintojen laskutukset ja palkanmaksut on kohdistettu oikeille litteroille. 

Mikäli virheitä huomataan, ne tulee korjata tässä vaiheessa. Nämä työvaiheet tehdään 

kaikille tarkkailunimikkeille. (5, s. 192-193.) 

Tarkistusten jälkeen korjataan suunnitelman määrätiedot vastaamaan toteutunutta tuo-

tantoa. Kustannuslaskennassa tapahtuneet määrävirheet tulee myös korjata ja niistä ra-

portoidaan erikseen. Lisäksi on korjattava suunnitelman kustannuslajitiedot siten, että ne 

vastaavat toteutunutta alihankinta-astetta. Esimerkiksi, jos alkuperäinen suunnitelma oli 

tehdä työ omana työnä, mutta työ toteutettiinkin alihankintana, tulee kustannuslaji vaihtaa 

aliurakan kustannuslajiksi. (5, s. 192-193.) 

Lopuksi on vielä selvitettävä syyt, joista erot tavoitekustannusten sekä toteutuneiden kus-

tannusten välillä johtuvat, sekä arvosteltava tarkkailunimikkeen kelpoisuus kustannusjär-

jestelmän valvonnan kannalta. Syitä analysoidaan sekä aliurakoitsijan, mikäli sellaista on 

käytetty, että hankkeen taloudellisessa loppuselvityksessä. Jos syy tai poikkeama on 

merkittävä hankkeen taloudelle, aikataululle tai laadulle, käsitellään näitä poikkeamia 

myös yksikköpalavereissa, johtoryhmässä ja joskus jopa hallituksen kokouksessa asti. 

(5, s. 192-193.) 

Jälkilaskentatieto esitetään pääryhmätasolla sen valvontaa varten. Kun litteroiden sisäl-

tämät työt ovat valmistuneet, voidaan tulostaa työnaikaisesti pääryhmätason tiedot, jotka 
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ovat esitetty taulukossa 1.  Kun jälkilaskenta tehdään työaikaisesti, saadaan kustannus-

ten palautetieto ajankohtaisesti ja nopeasti, jolloin laskentajärjestelmä pysyy myöskin 

ajan tasalla ja mahdolliset kustannusten kohdistamisvirheet voidaan korjata, vielä kun ne 

ovat tuotannon aikana niistä huolehtivien henkilöiden muistissa. (5, s. 193.) 

TAULUKKO 1. Jälkilaskennan tulos pääryhmittäin (5, s. 193) 

 

4.2.2 Jälkilaskentapalaveri 

Jälkilaskentapalaveri on tapaaminen, jossa yrityksen tuotanto henkilöstö sekä kustannus-

laskentahenkilöstö kokoontuvat vaihtamaan kirjallisessa muodossa olevaa tietoa toteutu-

neen kohteen kustannuslaskennasta. Jälkilaskentapalaveriin osallistuvat yleensä hank-

keessa mukana olleet työnjohtajat, työnsuunnittelijat, työmaan johtohenkilöt sekä kustan-

nuslaskijat. (5, s. 193.) 

Jälkilaskentapalaverissa käydään läpi littera litteralta toteutuneen hankkeen tavoite- sekä 

toteumakustannukset. Erityistä huomiota kiinnitetään isoihin kustannuseroihin näiden 

kahden välillä sekä syihin, joista nämä erot johtuvat. Mikäli kustannuseroihin vaikuttavat 

ongelmat ovat toistuneet muillakin kuin toteutuneessa hankkeessa, on yrityksen etsittävä 

ratkaisu tuotantomenetelmiä kehittämällä tai lisättävä ongelmiin liittyvät kustannukset 

kustannuslaskentajärjestelmän tietokantoihin. (5, s. 193-194.) 

Toteutuneen hankkeen lopullinen tulos selvitetään jälkilaskentapalaverissa. Lopullisen 

tuloksen avulla päästään tärkeiden kysymysten ääreen, mikä hankkeessa meni hyvin ja 
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mikä huonosti. Kun tiedetään millä osa-alueilla yrityksellä on parannettavaa, osataan nii-

hin varautua seuraavia kohteita tarjottaessa. Jälkilaskentapalaverissa käydään läpi talou-

dellinen loppuselvitys, jossa pureudutaan tarkemmin poikkeamiin ja niiden syihin sekä 

mietitään, miten näitä poikkeamia voidaan jatkossa välttää. Syynä voi olla laskenta-, han-

kinta- tai tuotantovaiheessa tapahtuneet poikkeamat. (5, s. 194.) 

4.2.3 Viite- ja mallikohde 

Hankkeen valmistuttua tehdään yrityksen kaikista toteutuneista kohteista viitekohdekan-

sio, johon arkistoidaan tiedot hankkeiden laadusta, ominaisuuksista, olosuhteista ja kus-

tannusten tavoitteista ja toteumista. Viitekohdekansio sisältää esimerkiksi urakkasopi-

muksen, katelaskelman, riskianalyysin, kustannuslaskelman, tuotannon tavoitelaskelman 

sekä hankkeen jälkilaskelman. (5, s. 194.) 

Mallikohteet tai litterakohtaiset osat mallikohteista kerätään myös laskentajärjestelmään, 

ja niitä käytetään apuna tulevien kohteiden kustannuslaskennassa sekä tuotannon ja 

hankintojen suunnittelussa. Mallikohteita ovat ne kohteet, jotka sujuivat hyvin. Näiksi koh-

teiksi valitaan tämän takia yleensä yritykselle tyypillisiä hankkeita. Näin voidaan vertailla 

uutta kohdetta laskettaessa tietoja vanhoihin kohteisiin. Vertailu tapahtuu kustannusra-

kennetta kuvaavien vertailulukujen avulla, mitä voivat esimerkiksi olla nimikkeistöjen pää-

ryhmien kustannusjakauma sekä pääryhmien, tehtävän tai hankinnan kustannukset brut-

toalaa tai rakennustilavuutta kohden. Tietoja tarvitaan varsinkin erityishankkeiden kus-

tannuslaskennassa sekä tuotannonsuunnittelussa, sillä yleensä yritysten laskentajärjes-

telmiin ei sisällytetä poikkeuksellisia rakenteita sekä tuotantomenetelmiä. (5, s. 194.) 

Viitetiedot ovat erityisen tärkeitä jälkilaskennan kannalta, sillä kustannuslaskennassa 

käytetty panosrakenne voi olla hyvinkin erilainen kuin hankkeessa toteutunut rakenne. 

Esimerkiksi hankinnoissa toteutuneita panoksia voi kustannuslaskennassa vastata vain 

yksi panos. Tällöin hankintoja suunniteltaessa ei voida vielä tarkasti tietää mitä hankinta-

kauppaan tulee sisällyttää. Erityisesti poikkeuksellisissa kohteissa joudutaan usein teke-

mään lisätilauksia, koska hankintakaupoista jää joitakin osia pois. (5, s. 194-195.) 
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5 TÖÖLÖNKATU 11: N ESITTELY 

Arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema, vuonna 1925 valmistunut liike- ja tehdasrakennus 

Töölönkatu 11 sijaitsee Helsingin Etu-Töölössä. Se on nykypäivään asti tunnettu helsin-

kiläisten keskuudessa Weilin & Göösin painotalona (kuva 4), vaikka kyseinen yritys on 

muuttanut rakennuksesta jo 1960-luvulla. Töölönkatu 11 on siitä lähtien toiminut eri alojen 

toimijoiden liiketiloina. (7, s. 42-45.) 

 

KUVA 4.  Weilin & Göösin kirjapaino ja kustantamo vuosina 1925-1962 (9)  

Veljekset Nuutinen Oy ryhtyi konversiohankkeen Töölönkatu 11 pääurakoitsijaksi, kun 

tilaaja ei enää hyväksynyt edellisen urakoitsijan myöhästymistä aikataulusta. Kohde on 

Veljekset Nuutinen Oy:n tähän mennessä suurin valmistunut kohde. Vanhoihin liiketiloihin 

suunniteltiin 102 kaupunkiasuntoa, joista 92 on yksiöitä (kuva 5), ja pienimmät niistä ovat 

vain 25,5 m2. Ylimpiin kerroksiin tehtiin myös 3 yli 120 m2:n luksuskotia, jotka eivät kui-

tenkaan kuuluneet Veljekset Nuutinen Oy:n urakkaan. (7, s. 42-45.) 
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KUVA 5. Tyypillinen yksiö kohteessa Töölönkatu 11 (10) 

Rakennuksen historia tehdasrakennuksena haluttiin näkyvän uusissakin asunnoissa, ja 

sitä luovatkin esimerkiksi kattoon jätetyt maalatut betonipalkit ja erilaiset putket, jotka me-

nevät katon rajassa. Myös suuret ristikkoikkunat muistuttavat 1920-luvun vanhoja teh-

dasikkunoita. (7, s. 42-45.) 

Korjausrakentamisessa ei yleensä selvitä ilman yllätyksiä, sillä koskaan ei voida olla var-

moja, kuinka tarkkoja suunnitelmat ovat. Tästä syystä vanhojen rakennuksien budjetit on 

tehtävä huolella. Lisähaasteita Töölönkadun konversiokohteessa toi se, että ylimmän ker-

roksen asunnot olivat asuttuja koko työmaan ajan. (7, s. 42-45.) 
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6 JÄLKILASKENTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 

6.1 Kohteen olemassa oleva jälkilaskentajärjestelmä 

Työn tekeminen aloitettiin käymällä läpi tarkasteltavan kohteen jälkilaskentamuistiota, 

joka on tämän opinnäytetyön liitteenä. Taulukko sisälsi kustannusarviosta saadut tavoi-

tekustannukset sekä taulukkoon merkatut toteutuneet kustannukset. Sen nimikkeistönä 

on käytetty kohteen suurimpien urakoiden päänimikkeitä, jotka olivat purkutyöt, työmaan 

käyttö- ja yhteiskustannukset, väliseinät, maalaustyöt, kylpyhuoneet kokonaisuutena, ka-

lusteet ja kodinkoneet, lattiat, ovet, alakatot, listoitus, palokatkot, sähkötyöt, putkityöt, iv-

työt sekä muut työt. Pääryhmien alaotsikoina ovat lohkot, joihin kohde oli jaettu. Lohko-

jaottelu toteutui siten, että kohteen 2. kerros oli itsekseen yksi lohko, sillä työt tässä ker-

roksessa oli edellisen pääurakoitsijan kanssa aloitettu jo, mutta ne olivat jääneet kesken. 

Loput kerrokset oli jaettu kolmeen eri osaan, A-, B- ja C-lohkoon. Lohkojen lisäksi omina 

alaotsikoina ovat kohdistamattomat työt, kellari, iv-konehuoneet, porraskäytävät sekä pi-

harakennus. 

Taulukkoon on merkattu edellä mainituille pääryhmille tavoite- sekä toteutuneet kustan-

nukset ja niiden erotus. Kun jaetaan erotus tavoitekustannuksilla, päästään prosenttilu-

kuun, joka kertoo, kuinka paljon budjetti on ylittynyt tai alittunut. Punainen tarkoittaa tau-

lukossa ylittynyttä tulosta ja vihreä alittunutta. 

Tarkasteltaessa ylittyneitä ja alittuneita prosenttilukuja voitiin todeta, että työmaan käyttö- 

ja yhteiskustannusten kohdalla kustannukset ovat reilusti ylittyneet, jopa 73 %. Lisäksi 

voitiin huomata, että tämän pääryhmän alla oleva otsikko työmaatekniikka on ylittänyt 

budjettinsa 269 %. Työmaatekniikan osuus ylittyi muun muassa seuraavien asioiden seu-

rauksena: 

- Urakka-alue laajeni työn alkaessa ullakolle, ja urakoitsija ei voinut tilaajasta 

johtuvista syistä laskuttaa ylimääräisiä työmaatekniikkakuluja täysimääräisesti 

lisätyönä. 

- Työmaahissiä jouduttiin pitämään muutamia kuukausia suunniteltua pidem-

pään työmaalla. 

- Vuokralaitteita jouduttiin käyttämään työmaalla suunniteltua enemmän. 
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Laskentavaiheessa näihin asioihin ei oltu varauduttu. Lisäksi todettiin, että litterointi ei 

ollut tarpeeksi yksityiskohtainen, jolloin kustannuksia, joille ei varsinaisesti ollut litteraa, 

kohdennettiin tälle työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset -litteralle.  

Työnjohdon litteran tarkastelussa huomattiin epäkohtia, vaikka tulos tällä litteralla olikin 

86 prosenttiyksikköä positiivisen tuloksen puolella. Tämä littera tulisi siis sisältää työnjoh-

don palkat, mutta tarkemmassa tarkastelussa huomataan, että littera muodostuu myöskin 

omien työmiesten palkoista ja vain osittain työnjohtajien ansioista. Tämän selittää se, että 

laskentavaiheessa työmaaorganisaatio oli suunniteltu erilaiseksi. Toteutusvaiheessa or-

ganisaatio oli miehitykseltään kaksi kokoaikaista työnjohtajaa ja yksi vastaava työnjohtaja 

osa-aikaisena. Lisäksi eri järjestelmien kesken oli synkronointiongelmia, joka saattoi ai-

nakin osin selittää korkean positiivisen prosenttiluvun työnjohdon litteralla.  

Kokonaisuudessaan työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten, eli 8+9-litteran toteutunei-

den kustannusten osuus kaikista toteutuneista kustannuksista on noin 13 prosenttiyksik-

köä, mikä on rahassa 701 868 euroa.  Tähän litteraan oli kuitenkin varattu vain 406 500 

euroa, eli se budjetoitiin jo laskentavaiheessa kokonaisuudessaan liian pieneksi.  

Purku-litterassa huomataan niin positiivisia kuin negatiivisia lukuja eri lohkoissa. Koko-

naisuudessaan purku oli onnistunut ja se budjetoitiin lähes täydellisesti, sillä se oli vain 4 

prosenttiyksikköä negatiivisen tuloksen puolella, mikä tarkoittaa sitä, että tavoite ja toteu-

tuneiden kustannusten erotus on tässä tapauksessa vain noin 13 000 euroa. Summa on 

pieni, kun purkutöiden kokonaiskustannukset olivat 378 079 euroa.  Muun muassa toisen 

kerroksen lohko oli purkutöiden osalta onnistunut suunniteltua halvemmalla, sillä siellä 

purkutyöt oli aloitettu jo edellisen pääurakoitsijan aikana. Tämä perustui siihen, että tar-

jousvaiheessa saatu ennakkotarjous ja –hinta saatiin sitovaksi sopimukseksi.  

6.2  RT-Kustannuslaskentaohjelma 

RT-Kustannuslaskenta on Rakennustieto Oy:n kehittelemä kustannuslaskentaa helpot-

tava ohjelma. Sen ydin idea on siinä, että työ- tai materiaalimenekkejä ei tarvitse etsiä 

Ratu-kortistoista, vaan ne ovat ohjelmassa itsessään valmiina. Lisäksi ohjelma sisältää 

mallihankkeita ja valmiita hintoja materiaaleille, joita päivitetään reaaliajassa. (8) 
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Kustannuslaskelman tekeminen aloitetaan luomalla uusi hanke ohjelmaan. Näyttöön 

avautuu kuvan 6 mukainen ikkuna, johon täytetään mahdollisesti kohteen tiedot. Alueker-

toimen avulla otetaan huomioon palkkatason vaikutus työnhintaan eri puolilla Suomea. 

Pääkaupunkiseudulla ja sen lähialueilla käytetään kerrointa 1,35, muissa suurissa kau-

pungeissa ja kasvukeskuksissa 1,2 ja edullisen rakentamisen alueilla 1,0. Aluekerroin 

vaikuttaa työn tuntihintaan, mutta ei lainkaan hankinta- eikä materiaalikustannuksiin. (8) 

 

KUVA 6. RT-kustannuslaskentaohjelma; uuden hankkeen luominen (11, linkit Uusi 

hanke) 

Työn vaikeuskertoimella otetaan huomioon kohteen vaativuus, monimuotoisuus ja koko. 

Esimerkiksi korjausrakentamiskohteissa, jotka sijaitsevat kaupungin keskustassa, käyte-

tään tavanomaisesti vaikeuskerrointa 1,1-1,3. Erittäin haastavissa saneerauskohteissa 

taas käytetään vaikeuskerrointa 1,3-1,8. (8) 
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Sotukertoimella määritetään työnantajan sosiaalikulut. Yleisesti ohjeellisena arvona on 

käytetty 73 % tuntipalkasta, jolloin sotukerroin on 1,73. Kerroin on kuitenkin vapaasti muu-

tettavissa. (8) 

Hankepalveluprosentti tarkoittaa kateprosenttia, ja se vaikuttaa hankkeen kaikkiin kus-

tannuksiin. Kate määritellään kustannuslaskelman lopuksi, minkä vuoksi se jätetään vielä 

tässä vaiheessa tyhjäksi. (8) 

Ohjelmassa voi luoda laskelmia eri urakoista. Esimerkkinä käytetään tässä tapauksessa 

ikkunoiden vaihto –urakkaa, joka saadaan painamalla ’’Uusi laskelma’’ –kohtaa ja kirjoit-

tamalla laskelmalle nimi. Laskelmalle voidaan lisätä rakenteita painamalla oikeassa reu-

nassa olevaa hammasratas-kuvaketta. Sopivia rakenteita voidaan etsiä hakusanoilla ik-

kunasta, joka aukeaa tästä kuvakkeesta. Samasta kuvakkeesta pystytään muokkaa-

maan, kopioimaan tai poistamaan laskelma. (8) (Kuva 7.) 

 

KUVA 7. Kustannuslaskelma ikkunoiden vaihto -urakalle (8, linkit Opinnäytetyö esimerkki 

Pilvi Kronqvist -> Ikkunoiden vaihtaminen.) 

Laskelman alle lisätään rakenteita, kuten kuvassa 7 on lisätty. Ohjelma antaa määrien 

yksikön automaattisesti, jolloin käyttäjän tehtäväksi jää selvittää määrät rakenteille. Tässä 

esimerkkitapauksessa vaihdettiin 10 ikkunaa. Kun määrät on kirjoitettu niille osoitettuihin 

ruutuihin, saadaan automaattisesti urakalle hinta, joka näkyy verollisena sekä verotto-

mana oikeassa yläkulmassa.  
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Kaikkia valmiina olevia työ- ja materiaalimenekkejä sekä hintoja pystyy itse muokkaa-

maan ja muuttamaan yritykselle sopiviksi. Se on hyvä, sillä yrityksillä voi olla sopimuksia 

halvemmista hinnoista tavarantoimittajien kanssa. 

6.3 Litterointiohje 

Toteutuneet kustannukset tulee kohdistaa litteroille eli tarkkailunimikkeille. Jotta kustan-

nusten tarkkailu ja kustannusjärjestelmä olisi luotettava, täytyy kustannusten kohdistuk-

sessa noudattaa litterointiohjetta. (9, s. 26.) 

Litterointiohjeen tekemisessä hyödynnettiin Talo 80 -rakentamisosanimikkeistöä.  Ensin 

tehtiin karkea nimikkeistörunko, jonka avulla litterointiohjetta alettiin sitten työstää. Tämä 

nimikkeistörunko on liitteenä 2, mutta se on salattu yritystietojen suojaamiseksi. Lisäksi 

apuna käytettiin yrityksen toisen kohteen litterointiohjetta, jonka on tehnyt Veljekset Nuu-

tinen Oy:n tuotantopäällikkö Risto Kähkönen. Kähkösen tekemästä ohjeesta muokattiin 

versio, jossa näkyy kustannuseriltään 15 suurinta litteraa. (Liite 3).  

6.4  Viitekohdekansio Töölönkatu 11 

Viitekohdekansio tehdään jokaisesta valmistuneesta kohteesta. Tähän kansioon voidaan 

arkistoida muun muassa hyvin onnistuneita hankkeita, eli mallikohteita. Mallikohteiden 

lisäksi kansioon arkistoidaan kustannuslaskentaan, tarjoushinnan määrittämiseen ja to-

teutukseen liittyvät asiakirjat.  

Töölönkatu 11:stä tehtiin viitekohdekansio, joka on liitteenä (liite 5). Se pidetään salai-

sena yritystietojen suojaamiseksi. 

6.5 Jälkilaskentajärjestelmän kehittämisen vaiheet 

Työssä tehtiin prosessikaavio, jossa kuvataan täsmällisesti jälkilaskentajärjestelmän ke-

hittämisen työvaiheita. Se auttaa ymmärtämään paremmin, miten työ toteutettiin. (Kuva 

8.) 

Aluksi tulkittiin Töölönkatu 11:n olemassa olevaa jälkilaskentamuistiota, jossa huomattiin 

olevan puutteita. Jälkilaskentaa oli yksinkertaisempaa tarkkailla, kun olemassa olevaa 

taulukkoa muokattiin lohkokohtaiseksi. Taulukosta nähtiin, missä lohkoissa budjetti oli 
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ylittynyt tai alittunut. Kun tiedetään, missä lohkoissa tulos on negatiivinen, pystytään miet-

timään, mistä ongelmat johtuvat, ja tätä kautta ratkomaan niitä. 

 

KUVA 8. Jälkilaskentajärjestelmän kehittäminen 

Kun ongelmakohdat oli selvitetty, tehtiin karkea nimikkeistörunko, joka sisältää Veljekset 

Nuutinen Oy:lle tärkeimpien kustannuserien nimikkeet Talo 80 -nimikkeistöstä.  

Lopuksi tehtiin litterointiohje, joka auttaa kustannusten kirjaamista nimikkeille. Lisäksi teh-

tiin viitekohdekansio, jota käytetään apuna tulevaisuudessa uusia kohteita laskettaessa. 

Viimeisenä nämä saadut tiedot kirjattaisiin esimerkkikohteeksi RT-Kustannuslaskentaoh-

jelmaan, mutta työtä tehdessä todettiin, että tämä ohjelma on epäkelpo tähän tarkoituk-

seen. Siksi jälkilaskelman vieminen ohjelmaan päätettiin jättää tekemättä. Yritys siirtyi 

käyttämään Tocoman-kustannuslaskentaohjelmaa, ja jälkilaskennan kehittäminen jat-

kuu, kun tämä ohjelma tulee tutuksi. 
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7 KEHITYSEHDOTUKSET 

Työtä tehdessä huomattiin, että 8+9-littera oli arvioitu Töölönkatu 11 –kustannuslaskel-

massa aivan liian pieneksi. Kehitysehdotuksena esitettiinkin, että rakennusliike voisi seu-

raavia kohteita laskettaessa ottaa tämän huomioon ja budjetoida 8+9-litteralle enemmän. 

Työmaaorganisaation tulisi olla selvä ennen kuin työmaa alkaa. Muun muassa tästä 

syystä 8+9-litteran budjetti oli ylittynyt runsaasti. 

Lisä- ja muutostöitä tulee paljon varsinkin, kun kyse on korjausrakentamisesta. Raken-

nusliikkeen on kuitenkin huomioitava tästä eteenpäin, että lisä- ja muutostöistä sovitaan 

aina kirjallisesti ja niin, että työmaan vastaava työnjohtaja kuittaa ne hyväksytyksi ennen 

kuin työt voidaan aloittaa.  

Työssä todettiin myös, että työmaalla kustannuksia kirjatessa olisi huomioitava, että kir-

jaukset menevät oikeille litteroille. Esimerkiksi omien miesten palkat eivät kuulu työnjoh-

tajien litteralle, ja työkoneet, nostimet ja muut työmaatekniikkalaskut tulee kirjata niille 

oikeille litteroille. Lisäksi aliurakoitsijoiden laskutus tulisi vaatia tästä eteenpäin Veljekset 

Nuutinen Oy:n litteroinnin mukaisesti. 

Lisäksi olisi järkevää, että kohdistamattomista kustannuksista luovuttaisiin. Joissain ta-

pauksissa tämän litteran käyttäminen on hyväksyttävää, mutta kustannukset tulisi koh-

distaan vähintään kuukausittain oikeille litteroille. 

Olisi järkevää, että tärkeimmille nimikkeille aletaan laskea kustannusstandardi (€/brm2). 

8+9-littera on yksi tärkeimmistä nimikkeistä, mutta tämän lisäksi kustannusstandardi tulisi 

laskea myös esimerkiksi purkutöille, väliseinätöille ja talotekniikalle. 

Johtopäätöksien perusteella suositellaankin, että yritys kouluttaisi työnjohtoansa. Tällä 

hetkellä kaikilla yrityksen työnjohtajilla ei ole korkeakoulututkintoa rakennusalalta. Niille 

aliurakoitsijoille, joiden kanssa tehdään paljon yhteistyötä, voisi harkita koulutusta yhteis-

työn syventämiseksi. Pääkaupunkiseudulla on myös paljon työntekijöitä muualta kuin 

Suomesta, muun muassa Virosta, joten yritys voisi harkita kouluttavansa työntekijöitä vi-

ron kielen osaajiksi.  
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli parantaa Veljekset Nuutinen Oy:n jälkilaskentajärjestel-

mää. Työssä keskityttiin lähinnä yrityksen suurimman valmistuneen kohteen jälkilasken-

taan. Kohteen olemassa olevassa jälkilaskelmassa huomattiin paljon kirjausvirheitä ja 

siksi päädyttiinkin tekemään litterointiohje, jota yritys voi hyödyntää jälkilaskennassaan.  

Työn keskeisimpänä lähtökohtana oli viedä jälkilaskenta RT-kustannuslaskentaohjel-

maan, mutta lopulta tultiin siihen tulokseen, että ohjelma on epäkelpo tähän tarkoituk-

seen. Yritys siirtyikin käyttämään Tocoman-kustannuslaskentaohjelmaa, ja jälkilasken-

nan kehittäminen jatkuu, kun tämä ohjelma tulee tutuksi. 

Lisä- ja muutostyöt ovat korjausrakentamisessa välttämättömyys, sillä ennen purku-ura-

kan alkamista ei voida nähdä vanhojen rakenteiden alle. Jälkilaskennan tuloksen kan-

nalta onkin rakennusliikkeelle eriarvoisen tärkeää, että lisä- ja muutostöistä sovitaan kir-

jallisesti erikseen niin, että rakennusliikkeelle ei tule niistä ylimääräisiä kustannuksia. 

Jo työn alussa huomattiin, että jo olemassa olevaan jälkilaskentataulukkoon oli merkattu 

kustannuksia väärille litteroille. Esimerkiksi 8+9-litteralle, tarkemmin työnjohdon litteralle, 

oli merkattu omien rakennusmiesten palkkoja, mikä vaikeutti työn tekemistä. Lisäksi jo 

olemassa olevaan jälkilaskenta-taulukkoon oli merkattu toteutuneet kustannukset raken-

nusosittain, mikä vaikeutti kokonaiskuvan saamista. Siksi tehtiin jälkilaskentataulukko, jo-

hon kustannukset merkattiin lohkoittain. Näin saatiin selville, mitkä lohkot olivat tehneet 

tappiota ja mitkä lohkot voittoa. Tämän avulla oli helpompi lähteä työstämään litteroin-

tiohjetta. 

Työlle asetetut tavoitteet täyttyivät vaikeuksista huolimatta. Opinnäytetyöhön kirjoitettiin 

kirjausohje jokaiselle litteralle, jotta tulevaisuudessa työt merkattaisiin oikeille litteroille. 

Näin saadaan tietää työn oikea tulos eli se, tekikö urakka voittoa vai tappiota. Helpointa 

oli aloittaa 8+9-litterasta, koska siinä huomattiin suurimmat virheet. 

Opinnäytetyössä laadittiin kehitysehdotuksia, joita yritys voi hyödyntää parantaakseen 

jälkilaskentaansa. Todettiinkin, että 8+9-litteran tarkkailua on tehostettava ja kirjaukset 

näille litteroille tulisi tehdä litterointiohjeen mukaisesti. Lisäksi yrityksen tulisi ottaa käyt-

töön tärkeimmille nimikkeille kustannusstandardi (€/brm2). 
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Yrityksen sisäisessä käytössä. 
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