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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää helppokäyttöinen määrä- ja kustannus-

laskentaohjelma Satawood Oy:lle. Opinnäytetyö sai alkunsa Satawood Oy:n tarpeesta 

nopeuttaa ja yhdenmukaistaa määrä- ja kustannuslaskentaansa. Laskentaohjelman ke-

hittäminen lähti liikkeelle tämän hetkisen toimintatavan kartoittamisella sekä tarpei-

den tunnistamisella. Tämän jälkeen määritimme toiminnalliset tavoitteet laskentaoh-

jelmalle. 

 

Alustavan tarpeiden ja toiminnan määrittelyn jälkeen selvitettiin mahdollisuudet las-

kentaohjelman toteuttamiselle.  Laskentaohjelman toteuttamistavan ja tyylin varmis-

tuttua luotiin laskenta-alusta.   

 

Opinnäytetyön tuloksena syntyi määrä- ja kustannuslaskentaohjelma Satawood Oy:n 

tarpeisiin räätälöitynä. Ohjelman avulla laskija voi nopeasti laskea materiaalien määrät 

sekä samalla hinnoitella rakennukset. 
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The purpose of this thesis was to develop a user-friendly quantity and cost calculation 

program for Satawood Oy. The thesis started with the need for Satawood Oy to speed 

up and harmonize its quantity and cost calculations. The development of the compu-

ting program started with the mapping of the current operating mode and the identifi-

cation of needs. After that, we set the functional goals for the calculation program. 

 

After defining the initial needs and activities, the possibilities for implementing the 

calculation program were investigated. Once the calculation program has been imple-

mented and the style has been verified, a calculation platform was created. 

 

As a result of the thesis, a volume and cost accounting program were created custom-

ized to the needs of Satawood Oy. The program allows the calculator to quickly cal-

culate the amount of materials and at the same time pricing buildings. 
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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on laatia Satawood Oy:lle määrä- ja kustannuslasken-

taohjelma nopeuttamaan sekä yhdenmukaistamaan määrälaskentaa. Tässä opinnäyte-

työssä käsitellään määrä- ja kustannuslaskentaa vain Satawood Oy:n näkökulmasta. 

Satawood Oy on Raumalla toimiva yritys, joka suunnittelee, valmistaa ja myy 

pienelementeistä valmistettuja talousrakennuksia, loma-asuntoja sekä laajennuksia. 

Tuotevalikoimaan kuuluvat rakennusten lisäksi mm. erilaiset tulisijat ja hormit. Sata-

wood Oy on toiminut vuodesta 2005 asti ja rakennuksia on toimitettu ympäri suomea 

sekä kaukaisin paikka, johon on Satawood Oy toimittanut rakennuksen on ollut Aust-

ralia. Yrityksen asiakkaita ovat yksityiset, yritykset sekä julkiset yhteisöt. 

 

Satawood Oy on erikoistunut pienelementtirakenteisiin rakennuksiin. Pienelementit 

ovat normaalisti leveydeltään 200mm - 1200mm leveitä sekä korkeus maksimissaan 

3000mm tapauskohtaisesti. Elementtien pääraaka-aine on puu. Erikoistilauksista on 

mahdollista myös valmistaa suurempia elementtejä aina 2400mm asti. Ulkoverhous-

materiaalina on vakiona pystylomalauta tai pystyrimalauta. Lisäksi saatavilla on myös 

eri vaakapaneelimalleja. Vakioseinäelementit suunnitellaan niin, että niitä pystyy kä-

sivoimin asentamaan ilman erillisiä nostoapuvälineitä.  

 

Vakiotoimitukset sisältävät seinäelementtien lisäksi lattiarakenteet joko määrämittaan 

katkottuna tai juoksumetreinä kuten yleensä lattialauta. Seinäelementit ovat element-

tejä, joissa on valmiiksi asennettuna ulkoverhous, tuulensuoja sekä runko. Kattoraken-

teina käytetään NR-kattoristikoita normaalisti, mutta myös muut kattorakenteet ovat 

mahdollisia. Lattia- ja kattorakenteet voivat sisältää myös elementtejä ja/tai esityöstet-

tyjä materiaaleja. Lisäksi toimituksiin kuuluu sopimuksen mukaan rautakauppatarvik-

keita kuten katemateriaalit, eristeet, ruuvit, kulmaraudat, ovenpainikkeet jne.  

 

Toimitusten materiaalit ovat paketoitu säältä suojaavaan muoviin kuljetuksen ajaksi. 

Elementit, puutavarat, levyt, eristeet, kattoristikot, ovet ja ikkunat ovat paketoitu erik-
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seen omiksi nipuikseen. Kaikki toimituksessa tulevat materiaalit on kirjattu pakkaus-

listaan, josta ilmenee tarvittavat yksityiskohtaisemmat tiedot materiaaleista sekä nii-

den käyttötarkoituksista. 

 

Opinnäytetyön aihe syntyi Satawood Oy:n tarpeesta yhdenmukaistaa ja nopeuttaa 

määrälaskentaa saaden siten samalla minimoitua laskentavirheet. Samalla tarkoituk-

sena on myös saada kustannuslaskenta automatisoitua määrälaskennan perusteella. 

Määrä- ja kustannuslaskenta on koko tarjous-suunnittelu-tuotanto-toimitusprosessin 

yksi tärkeimmistä tekijöistä. Rakennuksien toimituksiin on tarkoitus laskea riittävä 

määrä materiaaleja mukaan niin, että ne riittävät sopimuksen mukaan. Pyritään kuiten-

kin välttämään, ettei rakennusmateriaaleja toimitettaisi tarpeettomasti työmaalle, jol-

loin se myös rasittaa kannattavuutta. Tarjousvaiheessa määrälaskennan merkitys ko-

rostuu hinnoittelussa siinä, että materiaalien oikeellisuus ja määrät ovat laskettuna oi-

kein ja tarjoushinnan oikeellisuus pitää.  
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2 MÄÄRÄLASKENTA 

 

Määrälaskennalla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä vain Satawood Oy:n valmista-

mien ja toimittamiin rakennuksiin kuuluvia rakennusmateriaalien määrälaskentaa. 

Työsuoritteita sekä niiden määriä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä erikseen. Määrä-

laskennassa lasketaan, kuinka paljon tarvitaan rakennusmateriaaleja toimitettavaan ra-

kennukseen. Määrälaskenta on myös tärkeä jo heti tarjousvaiheessa, jolloin pystytään 

hinnoittelemaan rakennukseen tulevat tarvikkeet määrien mukaan oikein.  

 

Määrälaskennassa lähtötiedoiksi tarvitaan aina tilauksen dokumentit, kuten rakennuk-

sen piirustukset ja suunnitelmat sekä toimitussisältö. Näistä voidaan mitata ja katsoa 

tarvittavat tiedot laskennan suorittamista varten. 

 

Rakennusprojektin määrälaskennassa kerätään tietoa materiaalitarpeista pääsääntöi-

sesti rakennuksen suunnitelmista. Määräluettelon ollessa kattava ja laadukas helpottaa 

se koko tarjous-tilaus-toimitusketjun toimivuutta ja virheettömyyttä. Tarjouksen tai 

kustannusarvion tekeminen helpottuu, kun määrät ovat oikein ja niihin voi luottaa.  

 

Tässä opinnäytetyössä määrälaskennassa hyödynnetään eri materiaalien valmistajien 

ohjeita sekä kokemusperäisiä tietoja määrälaskennasta. Lisäksi hyödynnetään myös 

määrälaskentaohjetta Talo-80 soveltuvin osin. 

2.1 Talo 80 

Talo-80 nimikkeistö käyttökohteena on koko talonrakennusala. Talo-80 -järjestelmä 

soveltuu sekä asuntotuotannon, julkisen rakentamisen sekä teollisuus- ja liikerakenta-

misen tarpeisiin. Järjestelmää kehitettäessä on ollut tavoitteena, että se soveltuisi 

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

 

- rakennustapaselostus ja rakennusselitys 

- tuote-esitteet 

- hankkeen kustannussuunnittelu ja ennusteet 
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- yksityiskohtainen määrä- ja kustannusarviolaskenta 

- yksikköhintaluettelot ja tarjousten erittely 

- työsuunnittelu ja hankintasuunnittelu 

- kustannusten tarkkailu, jälkilaskenta, kustannustilasto ja -tiedostot 

- tuotantotiedot ja standardit 

- julkaisut ja tutkimukset 

- rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 

- rakennuskustannusindeksi 

 

(Talo-80, 1983, 7-8.) 

 

Talo-80 -järjestelmää luotaessa on pääpaino ollut rakentajan kustannuslaskennan eri 

vaiheiden vaatimukset. Kustannusarviolaskennan, kustannustarkkailun ja jälkilasken-

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

kuuluu yleisselosteen lisäksi myös muita käyttöselosteita, ohjeita ja lomakkeita, ku-

ten rakennusselitysohje, määrälaskentaohje sekä rakennustapaselostuslomakkeet. 

(Talo-80, 1983, 7-8.)  
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2.2 Määrälaskenta prosessina 

Perinteisessä suunnitteludokumentteihin perustuvassa määrälaskentaprosessissa mää-

rälaskenta tehdään mittaamalla määrät piirustuksista ja dokumenteista. Tässä proses-

sissa tehdään paljon toistuvaa manuaalista työtä, joka vähentää laskennan tehokkuutta 

sekä rasittaa tarkkuutta. Mahdolliset laskentavirheet ja laskennan tarkkuus riippuu las-

kijan laskentatarkkuudesta sekä huolellisuudesta.  

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7, RT-10-11072, 5.) 

 

 

Lähteen “yleiset tietomallivaatimukset 2012” -mukaan määrälaskennan prosessi nou-

dattaa alla olevaa kaavaa. 

 

  

Kuva 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7. RT 10-11072, 5. 
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2.2.1 Lähdeaineiston kokoaminen 

Ennen jokaista laskentaa on koottava laskennan lähdeaineisto ja varmistuttava 

siitä, että kaikista aineiston sisältämistä tiedostoista on käytössä oikea versio. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7, RT-10-11072, 6.) 

 

Varsinainen kohteeseen tutustuminen tehdään kerran ennen ensimmäistä laskentaa. 

Mallin avulla kohteen laajuus ja muut ominaispiirteet on helpompi sisäistää. Mallin 

lisäksi on syytä tutustua kohteen muuhun materiaaliin, esimerkiksi rakennusselostuk-

seen, sekä keskustella suunnittelijoiden kanssa.  

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7, RT-10-11072, 6.) 

 

2.2.2 Mittauksen tiedot 

Perinteisessä määrälaskennassa käytetään mittauksen, esimerkiksi digitoinnin, 

nopeuttamiseksi usein yksinkertaistettuja mittoja, kuten projektiopinta-alaa 

todellisen pinta-alan sijasta. Tietomallista saadaan rakennusosien määrätietoja 

mallinnusperiaatteita vastaavan tilanteen mukaan. 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7, RT-10-11072, 3.) 

 

Määrälaskennassa käytetään yleisesti seuraavia mittatietoja: 

 Kappalemäärä 

 Pituusmitta 

 pituus 

 piiri 

 korkeus 

 Pinta-ala 

 nettopinta-ala 

 bruttopinta-ala 

 Tilavuus 

 nettotilavuus 
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 bruttotilavuus 

 Paino 

 nettopaino 

 bruttopaino 

(Yleiset tietomallivaatimukset 2012 osa 7, RT-10-11072, 3.) 

 

2.3 Määrälaskennan termit 

Määrälaskennassa käytetään erilaisia käsitteitä kuvaamaan tavaran tai materiaalin 

määrää sekä laskentatapaa. Alla tässä opinnäytetyössä ja laskurissa käytettävät termit 

sekä niiden selitteet: 

 

Asennusvalmis (av) Kyseinen materiaali toimitetaan asennusvalmiina esim. 

tehdasvalmisteiset kattoristikot 

 

Sovitusmitta (sm) Kyseinen materiaali toimitetaan sovitusmittana ja lyhenne-

tään sekä/tai työstetään lopulliseen mittaansa työmaalla. 

 

Määrämitta (mm) Kyseinen materiaali toimitetaan määrämittaan katkaistuna. 

 

Juoksumetri (jm) Kyseinen materiaali toimitetaan juoksumetritavarana ku-

ten esim. päätypontattu lattialauta.  

 

Teoreettinen menekki Teoreettinen menekki käsittää kaikki lopullisiin piirustuk-

siin merkityt materiaalimenekit. (Ratu 1191-S, 1.) 

Teoreettiset materiaalimenekit lasketaan piirustuksista tar-

kasti. (Ratu 1191-S, 5.) Teoreettiseen menekkiin ei sisälly 

hukkavaroja. 

 

Materiaalihukka Lisätään teoreettiseen materiaalimenekkiin. Tällä pyritään 

varmistamaan materiaalin riittävyys.  
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PRE CUT PRE CUT tarkoittaa, materiaali on etukäteen mittaansa ja 

muotoonsa leikattu, merkitty ja numeroitu. 

  

Kattoristikko Kattoristikko on yleensä puurakenteinen ja toimii katon 

kantavana rakenteena, jonka varaan muut kattorakenteet 

asennetaan. Kattoristikkoa voidaan kutsua toiselta nimeltä 

myös kattotuoliksi. 

 

2.4 Hukkien muodostumisien syyt 

2.4.1 Materiaalien limitykset 

Materiaali joudutaan limittämään riittävän lujuuden saavuttamiseksi. Puutavara  

joudutaan limittämään, jotta liitos saadaan tehtyä jäykäksi.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 2.) 

 

2.4.2 Asennuksessa ja työsaumoissa tarvittava ylimääräinen materiaali 

Ylimääräistä materiaalia joudutaan asentamaan rakenteeseen asennuksessa käytettä-

vän menetelmän vaatimusten mukaisesti. Työmenetelmä sisältää työnosia, joiden ma-

teriaalisisältöä ei ole riittävän tarkasti yksilöity.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 2.) 
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2.4.3 Materiaalin mitoista ja rakententeista johtuvat hukkapalat 

Hukkapalat syntyvät, kun materiaalit paloitellaan rakenteiden mittoihin eikä synty-

neitä hukkapaloja pystytä hyödyntämään. Esim. rakennuslevyistä joudutaan leikkaa-

maan koko levyn mittainen kapea soiro, jos tilamitoitus on epäonnistunut. Tällaisille 

ylijääneille hukkapaloille ei yleensä löydy toisaalla uutta käyttöä.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 3.) 

 

Huolimattomasta työstämisestä, käsittelystä tai mittavirheistä syntyvä materiaali-

hukka, kuten kohteeseen liian pieneksi paloiteltu tai asennuksessa kolhiintunut mate-

riaali. (Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 3.) 

 

2.5 Materiaalihukan vähentämisen keinoja 

2.5.1 Rakenteiden suunnittelu ja rakenteiden mitat 

Rakenteiden yksityiskohdista suunnitellaan sellaiset, etteivät materiaalit pääse turmel-

tumaan rakennusaikana esimerkiksi rakenteisiin valuvan veden vaikutuksesta.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 4.) 

 

2.5.2 Tilojen ja rakenteiden mitat 

Tilojen ja rakenteiden suunnittelussa käytetään moduulimittoja, jolloin voidaan 

käyttää vakiokokoisia rakennusmateriaaleja. Esimerkkeinä vakiokokoisten levyjen 

ja moduulimittojen mukaan lajitellun puutavaran hyödyntäminen.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 4.) 
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2.5.3 Materiaalivalinnat 

Valitaan sellaisia materiaaleja, jotka soveltuvat helposti käytettäviksi kyseiseen raken-

teeseen. Näin vältetään esimerkiksi hankalasta rakenteiden yhteensovittamisesta 

syntyvä materiaalihukka.  

(Rakennustyön materiaalilisät ja hukat, Ratu 1191-S, 4.) 

 

2.6 Määrälaskenta tällä hetkellä 

Tällä hetkellä Satawood Oy:ssä määrälaskenta suoritetaan manuaalisesti ja tapauskoh-

taisesti hyödyntämällä kokemusperäisiä- sekä eri valmistajien tietoja materiaalien me-

nekeistä. Määrät lasketaan suoraan piirustuksista ja katsotaan toimitussisällöstä mitä 

materiaaleja tulee toimitukseen. Laskennan yhteenveto on tehty Excel -lomakkeelle, 

jonka mukaan on materiaalit työstetty ja paketoitu toimitusta varten sovitulla tavalla.  

 

Tehty valmis määräluettelo toimitetaan tuotantoon, jossa ensimmäiseksi tarvittavat 

materiaalit katkaistaan määrättyihin mittoihin. Muut materiaalit tilataan ja paketoidaan 

määräluettelon mukaan odottamaan toimitusta. 

 

Määrälaskenta on tehty usein myös jo tarjousvaiheessa mikä on työllistänyt erittäin 

paljon vieden muulta toiminnalta tehokasta aikaa.  

 

Tarpeeseen on etsitty sopivaa valmista laskenta-alustaa mutta sellaista ei löydetty, jo-

ten juuri yksilöity laskuri on tarpeen. Markkinoilla on tarjolla useita määrä- ja kustan-

nuslaskentaohjelmia, mutta ne on pääasiassa tarkoitettu urakointiin eikä täten sovellu 

käyttötarkoitukseen. 
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2.7 Määrälaskennan automatisoinnin tavoite 

Määrälaskennan automatisoinnin sekä yhdenmukaistamisen tavoitteena on saada teh-

tyä luotettava laskuri, johon syöttämällä rakennuksen lähtötiedot saadaan nopeasti ma-

teriaalimenekit suoraan luettua ilman eri manuaalista laskentaa. Samalla automatisoin-

nin tavoitteena on luoda määrä- ja kustannuslaskentaan laskennallista läpinäkyvyyttä, 

jolloin myös jälkilaskenta saadaan vakioitua osaksi toimintaa. 

 

Määrälaskennan automatisoinnilla pyritään siis säästämään työaikaa jota kuluu tar-

jouslaskentavaiheessa sekä vähentämään samalla laskentavirheiden määrää. Tavoit-

teena on myös saada jälkilaskentaa nopeutettua ja yhdenmukaistettua, jolloin myös 

toiminnan taloudellinen seuranta tehostuu. 
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3 KUSTANNUSLASKENTA 

Kustannuslaskennan ensisijaisena kohteena on aina tuotanto, jossa odotetaan syntyvän 

tavaroita, palveluja, tietoa tai elämyksiä. Siksi tuotannon riittävää hahmottamista voi-

daan pitää kustannuslaskennan lähtökohtana.  

(Pellinen 2003, 21.) 

 

Rakennusalalla kustannuslaskentaan käytetään neljää pääasiallista menettelyä. 

Nämä ovat 

• projektien vertaamiseen perustuvat viitekohde- ja tilastomenettelyt 

• laajuuteen perustuva arviointi esimerkiksi tilapohjaisin menetelmin 

• rakennus- ja tuoteosien määriin ja hintoihin perustuva laskenta 

• suorite- ja panostason laskenta 

Laskentaa tehdään rakennushankkeen eri vaiheissa eritasoisilla lähtöaineistoilla. 

Mitä aikaisemmin kustannuksia arvioidaan sen karkeampia ovat laskennan lähtötiedot 

ja sen yleistasoisempia ovat menettelyt.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 36.) 

 

Yrityksen sisäiseen laskentaan kuuluvat tuotelaskelmat ovat avainasemassa varsinkin 

jokapäiväiseen myyntityöhön kuuluvassa hinnoittelussa, mutta myös päätettäessä uu-

sista investoinneista, esimerkiksi valmistuskapasiteetin laajentamisesta  

(Fogelholm & Karjalainen, 2001, 42.) 

 

Project cost accounting is the key ingredient in the project cost system. It  provides 

the basic data required  for both  cost control  and  estimating. Cost  accounting dif-

fers substantially from financial accounting, however. Cost accounting relates solely 

to determining the detailed  makeup of productivity and  costs associated  with  the 

production of a construction product in the field, including the necessary overhead 

expense. Project cost accounting is not separate from the contractor’s general  system 

of accounts; rather, it is an elaboration of the basic project expense accounts. Cost 

accounting involves the continuous determination of productivity and cost data, the 
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analysis of  this information, and the presentation of the results in summary form. 

(Sears, Sears, Clough, Rounds, Segner, 2015, 283) 

Prior to setting a budget, it is necessary to understand the importance of time, cost 

and quality and the relationship they have, which has an influence on the design pro-

cess. These aspects are defined below and arranged into a perceived value, as de-

monstrated in Figure 3.1: (Towey, 2013, 88-89) 

 

 

 

 

● Time : The time it takes to evaluate the viability of a project as having busi 

    ness potential assessed in a feasibility study. Thereafter, the length of time  

    required to produce a design and documentation and duration of the const 

    ruction period  

● Cost : The capital expenditure incurred to purchase land or an existing buil 

    ding, plus the cost to construct or remediate the building to produce the asset  

● Quality : The expectations and purpose of the building, including the functi 

    onal performance, aesthetics, technical, legal and environmental standards  

    required. (Towey, 2013, 88-89) 
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Valmistavalle yritykselle ei riitä, että se pyrkii hallitsemaan vain omia sisäisiä kus-

tannuksiaan. Lopputuotteen valmistukseen käytetään useimmiten tuotannontekijöitä 

useassa eri yrityksessä tuotteen kulkiessa logistista reittiään kohti loppuasiakasta (or-

ganisaationäkökulma). Tuote saattaa lähteä liikkeelle ensimmäiseltä raaka-ainetuotta-

jalta, etenee sieltä kenties oman yrityksemme alihankkijalle. Tämä toimittaa osin ja-

lostetun hyödykkeen meille. Valmistettuamme tuotteen etenee se jakelutien eri por-

taitten kautta päätyen aikanaan loppuasiakkaalle. Tuote imee itseensä oman yrityk-

semme kannalta sisäisiä samoin kuin ulkoisia kustannuksia koko sen logistisen ket-

jun alueella. Myös muihin kuin omiin kustannuksiin tulisi yrityksen pystyä vaikutta-

maan. Koko logistisen ketjun piirissä olevien kaikkien osapuolten etu on, että loppu-

tuotteen kustannukset pysyisivät kilpailukykyisinä. 

(Uusi-Rauva & Paranko, 1998, 51) 

3.1 Rakennusosalaskenta 

Rakennusosalaskentaa käytetään niin kustannusarvioiden laadinnassa suunnitteluvai-

heessa kuin tarjouslaskennassa tai hankinnan vertailulaskelmissa. Rakennusosalasken-

nassa eri rakennusosien määrät kootaan piirustuksista tai tietomalleista. Rakennus-

osien määrälaskennan tuloksena syntyy rakennusosarakenteiden luettelo eli rakenne-

luettelo. Määrälaskennassa selvitetään rakennusosien määrien lisäksi myös niiden ra-

kenteet ja vaatimukset. Rakennusosille lasketaan kustannus rakennusosan yksikkökus-

tannuksilla ja koko laskettavan kokonaisuuden kustannukset saadaan rakennusosakoh-

taisten kustannusten summana.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 42.) 

 

Huolellisesti laaditun rakennusosalaskelman tarkkuus riittää tarjouslaskennan perus-

teeksi ja toisaalta rakennusosien suhteellisten määrien avulla kustannuksia voidaan 

vertailla vastaavanlaisiin hankkeisiin. Rakennusosalaskelma on useimmiten erittelyil-

tään riittävä ja kuvauksiltaan yhtenäinen ja selkeä.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 42.) 
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3.2 Suoritelaskenta 

Suoritelaskennan perusteena ovat suoritemäärät, jotka saadaan kohteen 

suunnitelmien ja määräluetteloiden pohjalta. Suoritelaskennassa hinnoitellaan 

kohteen määrät panosten ja niiden hintatietojen avulla. Kuva 39 

havainnollistaa betonipilarin tuottamiseen vaadittavia suoritteita ja panoksia.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 45.) 

 

 

 

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 45.) 
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Kustannusten laskentaa varten on tunnettava työmenetelmä, jolla rakennusosa teh-

dään. Panosrakenteet koostuvat materiaali- ja työkustannuksista. Jokaisen panoslajin 

kustannusten laskemiseksi tarvitaan panoksen työn ja materiaalien osalta menekki-

tieto, hinta sekä hukka. Kun nämä kolme arvoa kerrotaan keskenään, saadaan panok-

sen hinta suoriteyksikköä kohden. Kun rakennusosan muodostavien eri suoritteiden 

hintatiedot yhdistetään, saadaan kustannusarvio kyseisestä rakennusosasta. Suoritepe-

rusteisessa hinnoittelussa kohdekohtaisesti tarkistettavia asioita ovat erityisesti 

• työmenekkien oikeellisuus 

• materiaalimenekkien oikeellisuus 

• työ- ja materiaalihintojen oikeellisuus 

• laskelmien kokonaisvaltainen tarkastus (tunnusluvut, suuret poikkeavat arvot). 

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 46.) 

3.3 Panospohjainen laskenta 

Panokset ovat materiaali-, työ-, hankinta- ja tuotehintoja, joiden avulla voidaan laskea 

erilaisten rakenteiden kustannuksia. Lisäksi voidaan käyttää erilaisia vakioita tai ker-

toimia arvioimaan esimerkiksi hankkeen vaikeusasteen tai sijainnin aiheuttamia lisä-

kustannuksia. Panoskustannusten muuttuessa myös rakenteiden kustannukset päivit-

tyvät. Lähtötiedot panoksille löytyvät joko julkisesti ylläpidetyistä lähteistä: hinnas-

toista ja työmenekkitiedostoista tai yrityksen omaan toimintaan ja hankintasopimuk-

siin perustuvista lähteistä.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 47.) 
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(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 47.) 



  23 

 

3.4 Tuotantokustannusten määrittäminen 

Kustannuslaskennan oleellinen osa on tuotantokustannusten määrittäminen. Rakenta-

misen valmisteluvaiheessa suunnitellaan alustavasti tuotannon johtamisen ja toteutta-

misen tavat usein osana toteuttajan kustannuslaskentaa. Alustavan tuotannonsuunnit-

telun yhteydessä valitaan tuotantotapa ja päätyömenetelmät sekä mitoitetaan tarvitta-

vat panokset. Samalla päätetään esimerkiksi oman työn, aliurakoinnin ja tuoteosakaup-

pojen määrästä. (Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 66.) 

 

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 66.) 

 

3.5 Katetavoite 

Voittotavoite on urakoitsijan tarjouslaskennassa erikseen arvioitava erä, joka esitetään 

tyypillisesti prosenttiosuutena. Voittotavoitteen määrittämisen taustalla on katetuotto-

laskenta. Katetuottolaskentaa käytetään yleisesti tulossuunnittelun ja hinnoittelun tu-

kena. Katetuotto saadaan vähentämällä myyntituotoista muuttuvat kustannukset. Kun 

katetuotosta vähennetään kiinteät kustannukset, jää jäljelle tulos. Kiinteinä kustannuk-

sina pidetään tällöin tavanomaisten toiminta-asteesta riippumattomien kustannusten 

ohella myös poistoja, korkoja ja veroja.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 76.) 
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Katetuottoajattelun perusteena on, että jokainen tuote antaa myyntituoton, mutta vaatii 

omat hankinta- ja valmistumiskustannukset eli muuttuvat kustannukset. Kun tuotosta 

vähennetään muuttuvat kustannukset, jää jäljelle katetuotto, jolla katetaan kiinteät kus-

tannukset (palkat, vuokrat, poistot, korot ym.) ja voiton osuus.  

(Rakennushankkeen kustannushallinta, Ratu KI-6033, 76.) 

 

3.6 Kustannuslaskenta tällä hetkellä 

Satawood Oy:ssä kustannuslaskenta on suoritettu manuaalisesti Excel -pohjaan kootun 

määräluettelon perusteella. Tämä tapa on myös aikaa vievä ja epätarkkuuksien mah-

dollisuus on myöskin olemassa. Myös manuaalinen laskenta aiheuttaa sen, että laskel-

mat eivät ole yhdenmukaisia toistensa kanssa koska laskenta riippuu laskijan tarkkuu-

desta sekä osaamistasosta. 

 

3.7 Kustannuslaskennan automatisoinnin tavoitteet 

Kustannuslaskennan automatisoinnin sekä yhdenmukaistamisen tavoite on saada hyö-

dynnettyä määrälaskentalaskurin tietoja kustannuslaskennassa. Tällöin saadaan tark-

kuutta sekä tehokkuutta talousseurantaan ja päästään puuttumaan heti mahdollisiin 

kustannuseroihin. 
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4 LASKURI 

Määrä- ja kustannuslaskenta laskuria mietittäessä todettiin, että Excel -pohjainen las-

kenta-alusta on paras vaihtoehto kehittää laskuria, jolloin päivitettävyys on myös täl-

löin joustavaa. Excel -pohjainen laskenta-alusta muodostuu rakennuksen lähtötietosi-

vusta, laskelmasivusta, hakutaulukkosivuista, ikkuna ja ovi -sivusta, puutavaratau-

lukko -sivusta sekä rautakauppatarvike -sivusta. Laskuri laskee automaattisesti kunkin 

materiaalin määrät, kustannukset sekä mahdollisesti siihen kohdistuneet työpanokset. 

Laskurin tuotoksena saadaan siis lähtötietosivu, josta nähdään nopeasti rakennuksen 

koko, mitat, kokonaiskustannus sekä rakennukseen laskettu käytettävä työaika eritel-

tyinä tehtäväkohtaisesti. Laskentasivulta näkee tarkemmin käytettävät materiaalit, di-

mensiot ja niiden hinnat verottomana sekä verollisena sekä katelaskenta. Laskentasi-

vulta voi lisäksi nähdä eri rakenteisiin kohdistuvat työpanokset.  

 

Laskentasivun perusteella saadaan siis määrä- ja hintatiedot eriteltynä ja selkeästi. 

Tuotantoa varten kuitenkin pitää erikseen tehdä katkaisulistat suunnitelmien mukaan 

tarvittaessa. Seinäelementtien materiaalien määriä käsitellään tässä laskurissa neliö-

määränä koska elementtien materiaalimenekkejä on helpompi käsitellä niin.  

 

4.1 Laskurin toimintaperiaate 

Laskuriin lähtötietosivulle syötetään rakennuksen tiedot ja mitat tummennettuihin ruu-

tuihin sekä alasvetovalikoista valitaan oikeat ja halutut valinnat. Samoin valitaan ra-

kennetyypit sekä määritellään rakenteiden eristevarat. Tulostettaessa taulukkoja näkyy 

ainoastaan valinnat, ei alasvetovalikkoja. Lähtötietosivulla rakennuksen mittoina käy-

tetään ulkomittoja. Tämän jälkeen laskelmasivulla valitaan erikseen käytettävät mate-

riaalit ja dimensiot alastulovalikoista, joiden mukaan laskenta tapahtuu automaattisesti 

huomioiden kunkin materiaalin määrätyt hukkaprosentit. Laskentasivuilla otetaan siis 

kantaa tarvittaessa kohtiin/soluihin, jotka ovat erikseen tummennettuja (näihin solui-

hin syötetään tiedot manuaalisesti).  
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Hakutaulukkosivuilla on listattu kaikki käytettävät rakennusmateriaalit sekä niiden 

menekit, hukkaprosentit ja hintatiedot. Hintatiedoissa käytetään aina alv 0% hintoja. 

Hukkaprosenteissa hyödynnetään Ratu 1191-S -kortin sekä kokemusperäisiä tietoja 

menekeistä. Laskentasivu noutaa taulukoista määritellyt rakennusmateriaalit sekä nii-

den tarvittavat tiedot. Mikäli halutaan lisätä uusia materiaaleja, tulee ne lisätä haku-

taulukkosivulle hintatietoineen. 

 

Laskuri suunniteltiin niin, että se on helposti päivitettävissä sekä laajennettavissa tar-

vittaessa myöhemmin koskemaan myös mahdollista urakkalaskentaa. Päivitettävyys 

on tärkeää, koska materiaalien hinnat muuttuvat usein sekä tulee uusia materiaaleja 

markkinoille. Samoin työpanokset ja työtavat muuttuvat tuotantotapojen kehittyessä. 
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5 LASKURIN PÄÄRAKENNE RYHMÄT 

Laskurin laskelma -sivulla pääryhmät käsittävät lattiarakenteet, seinärakenteet, katto-

rakenteet, välipohjarakenteet, ikkunat ja ovet sekä täydennystarvikkeet. Lisäksi kuuluu 

vielä muut kulut ja suunnittelu ja toimistokulu -ryhmät. Kunkin rakenteen tarkempi 

sisältö selviää laskurin laskelma -sivulta. Kunkin ryhmän materiaalien lisäksi kuuluu 

niihin kohdistuvat työpanokset sekä muut kulut. Taulukossa on piilotettuja sarakkeita, 

joista voidaan avata laskelmaa tarkemmin läpi kuten tarkempi katetuottolaskenta. 

 

Laskelma -sivulla voidaan siis tarkemmin vaikuttaa materiaalien dimensioihin sekä 

laatuihin. Mahdollisesti tulevat lisätarvikkeet, eristeet sekä ovet ja ikkunat määritel-

lään tällä sivulla. 
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5.1 Lattiarakenteet 

Lattiarakenteet käsittävät kaikki materiaalit mitkä on valittu toimitukseen. Lähtötieto-

sivulla määritetään, tuleeko rakennukseen tuulettuva alapohja vai perustetaanko se be-

tonilaatalle. Mikäli rakennukseen tulee tuulettuva alapohja, sisältyy rossipohjaraken-

teet automaattisesti. Mikäli rakennukseen tulee laattaperustus ei lattiarakenteita las-

keta. Lattiankannattajat katkaistaan määrämittaan ja rossipohjalevyjen kannatinlaudat 

asennetaan valmiiksi lattiankannattajiin kiinni. Rossipohjalevyt ovat valmiiksi lat-

tiakannatinjaon mukaan sahattu ja levyjen pituus on 1220mm. Lattiankannattajien va-

kiokoot ovat (48x98, 48x123, 48x148 ja 48x198). Lattiankannattajien jako on vakiona 

k600. Laskuri huomioi tarvittaessa tulevan lattiankannattajien alahaltiapalkin, jonka 

koko on vakiona 96x148. Lisäksi lattiarakenteisiin kuuluu mahdolliset kuistin raken-

teet valinnan mukaan. 
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5.2 Seinärakenteet 

Seinärakenteet käsittävät seinäelementit, joiden leveydet ovat vakiona 200-1200mm 

ja joiden runkomateriaalina on vakiona 48x98+ilmarako+ulkoverhous valintojen mu-

kaan. Muita runkorakenne vaihtoehtoja on 48x123, 48x148. Ilmarako on vakiona 

22mm ja vaihtoehtoina on 25mm, 32mm, sekä 2x22mm ristiinkoolaus. Ulkoverhous 

on vakiona määritelty pystylomalaudaksi, mutta vaihtoehtoina on pystyrimalaudoitus, 

vaakapaneeli sekä leveä 28x170 hirsipaneeli. Lisäksi seinärakenteisiin kuuluu kaikki 

ne materiaalit, jotka on valittu laskurin alkumäärityksissä.  

5.3 Kattorakenteet 

Kattorakenteet käsittävät NR-kattoristikot sekä valinnan mukaan joko huopa- tai pel-

tikattorakenteet. Vakiona päätykolmio toteutetaan laudoitettuna kattoristikkona, jol-

loin päätykolmioiden materiaalit lasketaan mukaan automaattisesti. Kattorakenteisiin 

kuuluu myös valinnan mukaan katemateriaalit sekä mahdolliset räystäspellit. Lisäksi 

kattorakenteisiin kuuluu valinnan mukaan sisäkattoverhousmateriaali sekä kattolistat. 

Mikäli valintaruudusta valitaan eristeet ja ilmansulkumuovi, laskee tällöin laskuri nii-

den määrät sekä hinnoittelee ne.  

5.4 Ikkunat ja ovet 

Ikkunat ja ovet käsittävät ikkunoiden ja ovien lisäksi niihin liittyvät oheismateriaalit 

kuten irtoristikot, oven painikkeet sekä ulko- ja sisävuorilaudat. Ulko- ja sisävuorilau-

dat katkaistaan sovitusmittaansa sekä työstetään mahdolliset koristenurkat. 
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5.5 Välipohjarakenteet 

Mikäli rakennus on parvellinen tai kaksikerroksinen, laskee laskuri välipohjan alapin-

nan verhousmateriaalin (vakiona 14x120STP), koolauslaudan, ilmansulkupape-

rin/muovin, välipohjankannattajat, eristeet sekä välipohjan yläpuolisen verhousmate-

riaalin (lattialauta 28x95) sekä lattialistat. Lisäksi välipohjarakenteisiin luetaan mu-

kaan myös parven kaiteet, jotka toimitetaan PRE CUT -materiaalina. 

5.6 Täydennystarvikkeet 

Täydennystarvikkeet käsittävät muut rakennukseen tulevat materiaalit ja tarvikkeet, 

jotka eivät ole lueteltuina muissa rakenteissa kuten esim. ulkokaiteet, saunan lauteet, 

sisä- ja ulkoportaat, vedenpoistokouru sekä muut lisätarvikkeet. Ulkokaide toimitetaan 

PRE-CUT materiaalina. Täydennystarvikkeet -kohdassa lasketaan myös pääty- ja si-

vuräystäspellit sekä vesikourupaketti erikseen, koska nämä voidaan myydä myös erik-

seen rakennukseen. 

5.7 Muut kulut 

Muut kulut käsittävät välillisesti toimintaan ja materiaaleihin kohdistuvat kulut kuten 

pakkauskulut materiaaleineen, kuljetus- ja toimituskustannukset, sähkö-, polttoaine-, 

siivous- yms. -kulut.  

5.8 Suunnittelu- ja toimistokulut 

Suunnittelu- ja toimistokulut sisältävät suunnittelusta sekä piirustusten tulostuksesta 

aiheutuvat kulut. Näiden kulujen lisäksi laskuri laskee hallinto- ja toimistokulut sekä 

markkinointikulut.  
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6 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyön tarkoituksen oli kehittää Satawood Oy:lle määrä- ja kustannuslasken-

taohjelma ja näin ollen parantaa määrä- kustannuslaskennan tarkkuutta. Määrä- ja kus-

tannuslaskuri testattiin koelaskelmilla käyttökokemuksen ja laskentavarmuuden tes-

taamiseksi. Koelaskelmien perusteella voitiin todeta, että laskuri on helppo käyttöinen 

sekä selkeä. Laskurista voidaan tarvittaessa poimia halutut tiedot nopeasti ja helposti. 

Määrä- ja kustannuslaskuri toimii teknisesti pääosin moitteettomasti ja laskee määrät 

pääosin oikein. Koelaskennan yhteydessä tosin huomattiin muutama epäkohta, jotka 

tullaan korjaamaan seuraavien päivityksien yhteydessä.  

 

Määrä- ja kustannuslaskuria voidaan siis pitää riittävän toimintavarma ja voidaan ottaa 

suoraan käyttöön seuraavan päivityksen jälkeen, jossa on korjattu huomatut epäkoh-

dat. Laskuri vaatii vielä tarkkailua käyttöönoton jälkeenkin, jotta voidaan varmuudella 

todeta sen toimivan virheettömästi sekä erimuotoisten rakennuksien laskennassa.  

 

Laskuriin halutaan vielä myöhemmin lisätä mahdollisuus erilaisiin kattorakennerat-

kaisujen laskemiselle, kun nyt vakiorakenteena on vain pelkästään kattoristikkora-

kenne. Mikäli rakennus on hyvin monimuotoinen, on syytä tehdä tällä hetkellä tarkis-

tuslaskelma. 

 

Laskuri soveltuu siis Satawood Oy:n vakiorakenteille ja rakennuksille. Mikäli poike-

taan näistä, tulee laskurin laskelmia tarkastella varauksella. Määrä- ja kustannuslaskuri 

tulee parantamaan määrä- ja kustannuslaskennan tehokkuutta ja näiltä osin vähentä-

mään virheitä. 
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