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kustannuslaskentapohjana. Kustannuslaskentataulukkoa hyödynnetään kus-
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tion. The company does plumbing, pipeline, electricity and construction repair 
works for the housing companies. Objective for this thesis was to develop cost 
estimation of the construction work.   
 
Outcome of this development was an Excel based spreadsheet that works as 
the cost estimation application. The application is used for the calculation of 
costs and it is also used in the construction site for garthering of the follow-up 
data. Costs of the construction site is followed-up by the lettering of the con-
struction works. Accurate following of the expenses is done to specify the eco-
nomical report for the construstion site and it makes cost accounting easier. If 
cost accounting has been done well the information in it can be used as a com-
parison for the other construction sites.     
 
Final result was that cost calculation manners became united and the calcula-
tions were more accurate than before. The cost estimation application can be 
developed more and new possibilities will be created. 
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1 JOHDANTO 

 
 

1.1 Työn tausta 
 

Linjasaneerauksella tarkoitetaan kiinteistön käyttö- ja viemärivesiputkien korja-

ustyötä. Työ tehdään yleensä linjoittain, ja tämä tarkoittaa sitä, että päällekkäis-

ten kylpyhuoneiden putkilinjat korjataan valitulla tavalla samanaikaisesti. Lin-

jasaneerauksessa putkistojen lisäksi on myös mahdollista uusia kiinteistön säh-

követoja. Näille molemmille osa-alueille on omat kustannuslaskentaohjelmansa. 

 

Kohdeyrityksellä ei ole olemassa suoranaista laskentataulukkoa linjasaneeraus-

työmaalla tehtäville rakennustöille. Työn tarkoituksena onkin tehdä kustannus-

laskentataulukko, joka helpottaa rakentamiskustannusten laskentaa. 

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 
 

Tavoitteiksi on asetettu kustannuslaskennan tehostaminen ja tarkentaminen. 

Kustannuslaskentataulukkoa tullaan hyödyntämään kohteiden kustannuslas-

kentaan ja käyttämään siinä olevia ominaisuuksia työmaan kulujen sekä työ-

aikojen seurantaan. Tarkan seurannan avulla pyritään helpottamaan kohteen 

taloudellisen loppuselvityksen laatimista sekä jälkilaskentaa. Tarkkaa seurantaa 

ja kirjanpitoa on mahdollista hyödyntää vertailukohteena eri työmaiden kustan-

nuslaskennassa.  

 

Kustannuslaskentataulukko tehdään Excel-taulukko-ohjelmalla ja se tulee koh-

deyrityksen rakennusosaston käyttöön. Ennen taulukon laatimista päätetään, 

mitä litterointijärjestelmää siinä tullaan käyttämään. Litterointijärjestelmäksi vali-

taan joko Talo 80 - tai Talo 90 -nimikkeistö.  Taulukossa on neljä välilehteä. Se 

sisältää kustannuslaskentatyökalun, määrälaskentatyökalun, materiaalihintoja ja 

työaika-arvioita sekä työmaan seurantatyökalun. Kuviossa 1 esitetään opinnäy-

tetyön kulkua ja tavoitetta;   
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Talo 80 Talo 90?

Määrälaskenta

Kustannuslaskenta

Laskutus/Seuranta

Päivitys
(Avustaa 

kustannus
seurantaa)

Helpottaa
jälkilaskentaa

 
KUVIO 1. Opinnäytetyön tavoite 
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2 NIMIKKEISTÖT 

 

 

Tämän luvun tarkoituksena on antaa perustietoa Talo 80 - ja Talo 90 -

työlajinimikkeistöistä ja perustella sitä, millä perusteilla toinen näistä valittiin 

työssä käytettäväksi. Nimikkeistöjä käytetään rakennushankkeessa tiedon ke-

räämiseen ja sen välittämiseen. Erityisesti niitä käytetään kustannuslaskennan 

työkaluina ja niillä jäsennellään määrä- sekä kustannustietoja. 

 

2.1 Talo 80 -suoritusnimikkeistö 

 

Talo 80 -nimikkeistö on ollut kustannuslaskennan käytössä 1980-luvulta alkaen. 

Jaotteluperusteena nimikkeistössä toimivat hankkeen kustannukset. Suoritus-

nimikkeistö esittää Talo 80:ssä työlajit, ja siinä ne jaotellaan rakennustöihin. 

Rakentamisosanimikkeistöön on eritelty rakentamisvaiheet. (Enkovaara, Haveri 

& Jeskanen 1998, 25.) Molemmissa suoritus- sekä rakentamisosanimikkeistös-

sä on jokaiselle kohdalle oma kaksilukuinen koodinumeronsa. Suorite saadaan 

aikaiseksi rakentamisosasta ja suorituksesta, millä tavoin suoritteelle muodos-

tuu nelinumeroinen koodi. 

 

Talo 80 -suoritusnimikkeistössä pääryhmät eli työlajit ovat 

- muottityö 

- raudoitus ja betonityö 

- metalli- ja peltityö 

- muuraus, rappaus ja laatoitus 

- elementtityö 

- puu- ja levytyö 

- lämmön- ja ääneneristys 

- veden- ja kosteudeneristys 

- muut työt. (Enkovaara ym. 1998, 25.) 
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2.2 Talo 90 -työlajinimikkeistö 

 

Talo 90 -nimikkeistö on tullut käyttöön 1990-luvulla. Siinä jäsennellään itse ra-

kennus ja rakennustyöt eri näkökulmista. Työlajit edustavat tässä nimikkeistös-

sä rakennustuotannon näkökulmia. Työlajit jaetaan työtehtäviin. (Enkovaara ym. 

1998, 17.) Tässä nimikkeistössä jokaiselle työlle on oma kaksinumeroinen koo-

dinsa. 

 

Talo 90 -nimikkeistössä työlajit ovat 

- maanrakennustyöt 

- betonirakennetyöt 

- metallirakennetyöt 

- muuraus- ja kivityöt 

- puutyöt 

- eristys- ja saumaustyöt 

- pintatyöt 

- korjausrakennustyöt. (Talo 90 -nimikkeistö yleisseloste 1998, 19.) 

 

 

2.3 Nimikkeistön valinta ja litteran muodostus 

 

Kustannuslaskentataulukkoa varten ensimmäisenä tehtävänä oli päättää siinä 

käytettävä nimikkeistö. Valinta tehtiin Talo 80 - ja Talo 90 -nimikkeistön väliltä. 

Käsittelyyn otettiin nimikkeistöjen työlajit ja niistä muodostettiin litteroita lin-

jasaneerauksen tarpeisiin. Tarkoituksena oli taulukoida mahdollisimman monta 

linjasaneerauksessa toteutettavaa rakennustyövaihetta. 

 

Kohdeyrityksellä oli jo oma litterointijärjestelmänsä käytössä. Rakennuspuolen 

litterointijärjestelmä muodostettiin 7000–sarjaan, koska tämän tuhatsarjan nu-

merot olivat vapaana ja käytettävissä. Tästä johtuen rakennuspuolen litterat 

alkavat numerolla 7.  Seuraavaksi päätettiin työlajien käytöstä litteroissa ja näin 

seitsemän jälkeen seuraavat kaksi numeroa määräisi nimikkeistön työlajinume-

ro.  Viimeisenä päätettiin, että littera koostuu neljästä numerosta, jotta työtehtä-



10 
 
viä voisi muodostaa tarvittavan määrän. Lopputuloksena saatiin rakennuspuo-

len litteran muodoksi 7xxx. 

 

Käytettäväksi nimikkeistöksi valittiin Talo 90. Valintamenettelyssä vertailtiin ni-

mikkeistöistä muodostuvia litteroita ja niiden sopimista linjasaneeraustöiden 

tarpeisiin. Vertailun perusteella todettiin, että Talo 90:ssä olevat työlajit sopivat 

paremmin linjasaneerauksen tarpeisiin tarjoten nykyaikaisempia näkökulmia ja 

vaihtoehtoja korjausrakentamiseen kuin Talo 80. 
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3 KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEITA 

  

 

3.1 Kustannuslaskenta 

 

Kustannuslaskennalla pyritään määrittämään hankkeelle kustannukset eli han-

kekustannukset. Hankekustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, jotka tarvitaan 

hankkeen toteuttamiseen. Kustannuslaskelmassa pitää olla mukana kaikki 

urakkaan kuuluvat asiat ja suoritukset. Laskelmaa tehtäessä on huomioitava 

mahdolliset päällekkäisyydet, koska sama asia saa olla mukana vain yhdessä 

laskelman nimikkeessä.  Kustannuslaskenta käynnistetään silloin, kun pääte-

tään osallistua tarjouskilpailuun, arvioidaan omaa tuotannon käynnistämispää-

töstä tai halutaan tarkistaa kustannus- ja laajuuspuitteessa pysyminen. (Enko-

vaara ym. 1998, 37.)  

 

Kustannuslaskenta aloitetaan myönteisellä laskentapäätöksellä (kuvio 2). Seu-

raavaksi perehdytään asiakirjoihin, joiden perusteella luodaan kokonaiskuva 

hankkeesta ja määritetään urakkatarjouspyynnön pohjalta urakan laajuus. Sa-

malla saadaan kuva suunnitelmien valmiudesta ja esille nousevat asiat, jotka 

tarvitsevat erillisselvitystä. Perehtymisen tuloksena laskenta voidaan organisoi-

da ja aikatauluttaa siten, että se valmistuu tarvittuun päivämäärään mennessä. 

Organisoinnista sovitaan kustannuslaskennan aloituspalaverissa. Palaverissa 

käsiteltäviä asioita ovat laskennan tavoitteet, tehtävä- ja vastuujako sekä aika-

taulu. (Enkovaara ym. 1998, 37.) Kustannuslaskentamenetelmänä käytetään 

useasti yrityskohtaisia toimintatapoja, joiden käytöstä yrityksessä on sovittu. 

 

Rakennusalalla laskennan lähtötietoina käytetään yleensä tilaajan tarjouspyyn-

töasiakirjoja, joita ovat 

- tarjouspyyntökirje 

- urakkaohjelma 

- urakkarajaliite 

- yksikköhintaluettelo ja tarjouslomake 

- tekniset asiakirjat. (Lindholm 2009, 21.) 
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3.2 Määrälaskenta  

 

Määrälaskennalla tuotetaan määräluettelo, jossa on määränimikkeet hinnoitel-

tuna. Määräluettelo tehdään asiakirjoissa olevien tietojen perusteella. Määriä 

laskettaessa joudutaan käyttämään erilaisia laskentamenettelyjä, jotka ovat si-

doksissa asiakirjojen sisältöön. Määrät voidaan saada selville kuvista mittaa-

malla, puutteellisissa tapauksissa arvioidaan tai käytetään perusosamenettelyä, 

jossa määrät toistuvat rakennuksessa kerroksittain. (Enkovaara ym. 1998, 37.) 

On myös mahdollista, että tilaaja antaa kohdekohtaisen määräluettelon.  

 

 
KUVIO 2. Kustannuslaskennan vaiheet (Enkovaara ym. 1998, 37.) 
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3.3 Suoritelaskennan käyttäminen kustannuslaskennassa 

 

Kohdeyritykselle tehtävässä kustannuslaskentataulukossa käytetään suoritelas-

kentaa eli määräluettelo on eritelty suoritteina. Suorite on jonkin rakennusosan 

ja työlajin yhdistelmä. 

 

Suoritelaskenta on perinteinen tapa tehdä kohdekohtainen kustan-
nusarviolaskenta ja panospohjainen kustannusarvio tarjousvaihees-
sa. Suoritelaskennassa määräluettelo esitetään rakennusosanimik-
keiden lisäksi suorituksina, jotka hinnoitellaan panoksien hintatietoi-
hin perustuen. (Lindholm 2009, 21.) 

 

Suoritepohjainen kustannuslaskenta alkaa määrälaskennalla, jolla otetaan mää-

rät selville ja kohdistetaan ne valituille litteroille. Määrälaskennan jälkeen suori-

tetaan hinnoittelu, jossa määritetään kuinka paljon rakennusosa tarvitsee työtä, 

materiaaleja ja alihankintoja. Hinnoittelussa on hyvä verrata eri työmenetelmiä 

keskenään ja löytää niistä edullisin vaihtoehto. Hinnoittelun tuloksena saadaan 

hankkeelle työkohdekustannus. (Lindholm 2009, 21.) 

 

Rakennusosien tekemisen lisäksi työmaalle kertyy kustannuksia työnjohdosta, 

työmaatekniikasta, materiaaleista ja työmaakopeista sekä työntekijöiden sosiaa-

likuluista ja palkanlisistä. Nämä kustannukset ovat yhteiskustannuksia ja niiden 

laskeminen tulee olla huolellisesti tehty, koska ne ovat yrityksen kilpailukykyyn 

vaikuttavia tekijöitä.    

 

3.4 Kustannuslaskennan virheet 

 

Kustannuslaskennassa on monia virhemahdollisuuksia. Virheisiin vaikuttavat 

käytetty mittatarkkuus, lähtöolettamukset ja itse laskija sekä hinnoittelija. Kaikki 

virheet eivät johdu laskijoista, koska suunnitelmissa voi ilmetä puutteita ja ulkoi-

set olosuhteet voivat muuttua. (Enkovaara ym. 1998, 37.) 

 

Virheitä pystyy vähentämään tarkentamalla laskentamenetelmää, antamalla 

laskentatyölle lisää aikaa ja tarkastamalla työn huolellisesti. Kustannuslaskenta-

työn alussa on hyvä alkaa välittömästi laatia muistiota, johon kirjataan epäselvät 

ja huomioitavat asiat. Tämä laskentamuistio kulkee koko laskentaprosessin ajan 
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projektin mukana, ja lopussa siitä tehdään laskelmalle liiteasiakirja. Muistiota 

pystyy hyödyntämään tarjousta laskettaessa sekä mahdollisissa urakkaneuvot-

teluissa.     

 

 

3.5 Jälkilaskenta 

 

Jälkilaskenta voidaan toteuttaa, jos hankkeen aikana on tehty järjestelmällistä 

kustannusseurantaa. Kohteen valmistuessa rakennusyrityksellä on ajantasaista 

kustannustietoa kohteesta. Hankkeen aikana jotkin asiat ovat onnistuneet ja 

osassa on saattanut tulla epäonnistumisia. Epäonnistumisien myötä on saatettu 

ylittää kustannuksia joissain tehtävissä tai hankinnoissa, mutta tämä ei välttä-

mättä tarkoita sitä, että kokonaisbudjettia olisi ylitetty. Toisaalta jossain tehtä-

vässä on saatettu alittaa tavoitekustannus. (Lindholm 2009, 21.) 

 

Jälkilaskennan avulla tarkistetaan kohteen toteutuneet kustannukset ja niiden 

perusteella arvioidaan taloudellista onnistumista. Näitä toteutuneita kustannuk-

sia voidaan hyödyntää yrityksen tuotannon kehittämisessä ja kustannustietou-

den parantamisessa. Jälkilaskennan avulla voidaan pitää yrityksen kustannus-

tiedot ajan tasalla ja hyödynnettävissä muiden kohteiden laskennassa. Lisäksi 

on muistettava takuutöiden huomiointi jälkilaskennassa. Takuutöiden määrän 

ollessa suuri kohteen toteutus on ollut huolimatonta, mikä lisää kohteen todellis-

ta hintaa. (Lindholm 2009, 21.) 
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4 KOHDEYRITYKSEN KUSTANNUSLASKENTATAULUKKO 

 
 

4.1 Lähtökohdat taulukkoa varten 

 

Kohdeyrityksessä oli käytössä oma nimikkeistönsä, joka oli tarkoitettu putki- ja 

sähkötöiden käyttöön. Rakennuspuolelle ei ollut nimikkeistöä olemassa, mutta 

sellaiselle oli tarvetta, koska yrityksessä ei ollut yksiselitteistä ja selkeää linjaa 

rakennustöiden hinnoittelulle materiaaleineen. Jokainen kustannuslaskija oli 

soveltanut omaa kokemustaan rakennuspuolen hintojen määrittelyssä. 

 

Alkuperäinen hinnoitteluohjelma kohdeyrityksessä on Visma L7, joka on pitkälle 

kehittynyt kustannuslaskentaohjelma LVIS:n tarpeisiin. Tehtävän kustannustau-

lukon litterat piti määritellä siten, että ne sopivat yrityksen nykyiseen litterointijär-

jestelmään. Luvussa 2.3 on kerrottu, miten litterat määriteltiin. Linjasaneeraus-

kohteissa rakennustyöt toistuvat samantyylisinä ja niiden määrä vaihtelee aina 

kohteittain. Tämän pohjalta taulukkoon kerättiin sellaisia suorituksia ja raken-

nusosia, jotka toistuvat useimmissa tapauksissa työmaalta toiseen. Litteroiden 

tekemisessä käytettiin Talo 90 -nimikkeistön työlajeja. Tältä pohjalta muodostui 

noin sata litteraa, joita käytetään kustannustaulukossa. 

 

Toiveena oli myös saada työmaan käyttöön ominaisuuksia, joilla pystyttäisiin 

seuraamaan työmaan kustannuksia ja ajankäyttöä.  

    

4.2 Taulukon laatiminen 

 

Kohdeyrityksen kustannuslaskentataulukko tehtiin Excel-taulukko-ohjelmalla. 

Työ aloitettiin kustannustaulukon muodostamisesta. Siihen sijoitettiin luodut lit-

terat suoritteineen, ja niiden perusteella saatiin haluttu kustannustaulukko, jo-

hon myöhemmin lisättiin automaattisia laskukaavoja laskemisen nopeuttami-

seksi. Tämän rinnalle muodostettiin avustava sivu, johon yrityksen tietojen ja 

tarjousten perusteella kirjatiin työkohtaisia arvioituja työaikoja sekä materiaalien 

hintoja.  Lisäksi tehtiin myös määrälaskentatyökalu, jolla pyritään avustamaan 

määrälaskijaa. 
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Työmaan käyttöön laadittiin seurantatyökalu, jonka tarkoituksena on toimia 

työmaan apuna kustannuksien ja työaikojen seurannassa. Kokonaisuudessaan 

taulukko-ohjelmaan muodostui neljä välilehteä. 

 

 

4.3 Taulukon välilehdet 

 

Taulukossa on neljä välilehteä, jokaisella niistä on omat toimintonsa ja tehtä-

vänsä. Tavoitteena oli saada taulukosta monipuolinen ja helposti käytettävä 

ohjelma kustannuslaskennan tarpeisiin sekä sen hyödyntäminen kohteen talou-

dellisessa seurannassa. 

 

Ensimmäinen välilehti on nimeltään kustannuslaskenta (taulukko 1). Siihen on 

laitettu linjasaneeraustyömaalle laaditut litterat järjestykseen siten, että liha-

voiduin numeroin ja kirjaimin on työlajin pääryhmä ja tämän alla ovat suoritteet 

sekä tehtävät. Tällä välilehdellä suoritetaan kohteen kustannuslaskenta. Siihen 

on tehty valmiiksi automaattisesti toimivia laskukaavoja, jotka nopeuttavat ja 

avustavat kustannuslaskentaa.  

 

TAULUKKO 1. Osa kustannuslaskentataulukkoa 

Laskentapohja: kohde  Työkustannus  Aineet  Alihankinta Yht. 

Littera  Suorite/tehtävä  Määrä Yksikkö H/yks
Yht. 
H 

€ / 
H 

Yht. 
€  €/yks 

Yht. 
€  €/yks

Yht. 
€  € 

7100  Maanrak.                                  
7110  Asf. Poisto     m2     0    0    0     0 0
 

Taulukko täytetään kohteessa olevien töiden mukaan. Arvoja syötetään vain 

tyhjiin sarakkeisiin. Mikäli taulukossa olevaa työtä ei työmaalla ole, jätetään se 

kohta täyttämättä. Taulukon alla oleva hintojen erittelyosio täyttyy automaatti-

sesti, kun taulukko saadaan täytettyä kaikkien rakennustöiden osalta (kuvio 3). 

Siinä olevia katteen ja sosiaalimaksujen prosentteja voi muuttaa tarpeen mu-

kaan.  
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Työ  0
Sotu(%)  0,00 0

Palkat ja sotu 0

Aineet  0
Alihankinta  0

Yhteensä 0

Kate(%)  0,00 0

Yhteensä 0

Alv.(%)  23,00 0

Arvonlisäverollinen hinta 0

 

 KUVIO 3. Hintojen erittely 

 

Toisella välilehdellä on omat taulukkonsa arvioiduille työajoille sekä materiaali-

hinnoille. Työajat, jotka ovat nyt taulukoitu, perustuvat Ratu-kortiston laskennal-

lisiin työaikoihin, mutta tulevaisuudessa niitä olisi tarkoitus muokata kohteista 

saatujen kokemusten perusteella. Tällä tavoin ne auttaisivat kustannuslasken-

nan työaika-arvioita sekä työmaan aikataulun laatimista.  

 

Materiaalitaulukkoon olisi tarkoitus merkitä ajantasaista tietoa materiaalien hin-

noista yrityskohtaisesti. Sitä tulisi päivittää tasaisesti esimerkiksi materiaalitoi-

mittajien tarjousten perusteella. Tämä edesauttaa kustannuslaskentaa suorittei-

den hinnoittelussa. Taulukkoon on merkitty esimerkkihintoja yrityksineen ja hin-

nat on otettu Rakentajain kalenteri 2010:sta.  

 

Kolmas välilehti sisältää työmaan seurantaan tarkoitetut taulukot. Molemmissa 

taulukoissa on esitetty työmaan litterat ja niissä on litterakohtaisesti esitetty suo-

ritteelle varatut kustannukset tai työajat. Kustannusseurantataulukolla seurataan 

työmaan kustannusten kehittymistä suoritetasolla ja työaikataulukolla seurataan 

töihin kuluvaa aikaa suoritetasolla. Tällä seurannalla pyritään samaan tuloksia 

jälkilaskentaa varten sekä poimimaan hyödyllisiä tietoja muihin kohteisiin.  
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Määrälaskentatyökalu on rakennettu neljännelle välilehdelle. Ensimmäiseksi 

litterasarakkeeseen merkataan laskettava littera. Litteran tiedoilla ohjelma löy-

tää sitä vastaavan suoritteen ja sen määrän yksikön. Tämän jälkeen kirjataan 

piirustuksista mitattu pituus, leveys ja korkeus. Mikäli lasketaan pelkkiä metrejä 

tai neliömetrejä, sijoitetaan tyhjiksi jääviin sarakkeisiin arvoksi yksi. 
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5 LASKENTAPERIAATTEET 

 

 

5.1 Kustannuslaskennan nykytilanne ja tulevaisuus 

 

Kohdeyrityksen rakennustöiden kustannuslaskenta on tällä hetkellä erittäin las-

kijakohtaista. Laskentaa toteutetaan perinteisin keinoin piirustuksista mittaamal-

la ja paperille laskien. Laskijoilta puuttuu yhtenäinen toimintatapa, jolla saatai-

siin laskentaprosessin aikana muodostuvista dokumenteista samanlaisia ja näin 

vertailukelpoisia. Yhtenä tavoitteena onkin luoda yhtenäinen ja varma toiminta-

tapa. 

 

Rakennustöiden kustannuslaskennan kehittämisellä halutaan parantaa kohtei-

den laskentaa tarkemmaksi. Laskenta-aineistosta halutaan muodostaa helposti 

laskettava ja muokattava rakennustöiden budjetti, ja tämä mahdollistetaan teh-

tävällä kustannuslaskentataulukolla. Litterakohtaista kustannuslaskelmaa on 

helppo muokata, ja automaattisesti toimivat matemaattiset kaavat nopeuttavat 

laskemista sekä päivittävät kokonaissummat oikeiksi välittömästi. 

 

Uusien toimintatapojen oppiminen ja käyttäminen tulee viemään oman aikansa, 

koska muutokset eivät ole aina kaikille mieleisiä. Laskijat pitää opastaa uusien 

menetelmien ja ohjelmien käyttämiseen, sekä heille on myös annettava aikaa 

sisäistää ohjelman toimintaperiaate.  

 

 

5.2 Kustannusten seuranta 

 

Mestarit seuraavat työmaiden kustannusten kertymistä lähinnä kohteen koko-

naisbudjetin pohjalta. Kustannusseuranta on mestarikohtaista, ja tästä johtuen 

myös erittäin vaihtelevaa. Tulevaisuudessa kustannusseurantaa halutaan yhte-

näistää ja sen tulisi tehdä jatkuvasti. Seurantaa pystytään kehittämään, kun 

kustannuslaskenta on suoritettu tarkasti litteroille, joista voi muodostaa seurat-

tavia kokonaisuuksia. 
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Hyvin hoidetulla kustannusseurannalla  nopeutetaan kohteen taloudellista lop-

puselvitystä ja jälkilaskentaa. Tämän jälkeen jälkilaskennan tuloksia pystytään 

hyödyntämään uusien kohteiden kustannuslaskennassa, mutta ennen kuin ne 

valjastetaan todelliseen hyötykäyttöön, yrityksellä pitää olla verrattavia ja toteu-

tuneita kohteita valmiina.   
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6 ESIMERKKILASKELMA 

 

 

Kohdeyrityksellä oli tarjouslaskennassa eräs tamperelainen rivitalo-osakeyhtiö. 

Siihen kuuluu kolme taloa, joista jokaisessa on erilliset wc-tilat ja suihku- sekä 

saunatilat. Päätimme kokeilla kustannuslaskentaohjelman toimintaa ja valitsim-

me sillä laskettavaksi yhden talon erillisten wc-tilojen vesieristys ja laatoitustyöt. 

Laskettavia tiloja oli yhteensä viisi, joista kahteen oli tehty jälkeenpäin suihkut. 

 

Laskentaprosessi käynnistyi määrälaskennalla (taulukko 2). Siihen kirjattiin to-

teutuvat litterat ja laskentaa varten kirjattiin piirustuksista mittaamalla tarvittavat 

pituudet, leveydet ja korkeudet. Neliöitä laskettaessa aina yksi kertoimista jää 

tyhjäksi, mutta sijoittamalla siihen ykkösen on lopputulos oikein. Rakenteen tois-

tuessa kirjataan tyhjäksi jäävän kertoimen tilalle yhteismäärä.  

TAULUKKO 2. Määrälaskenta Talo A 

Littera  Selite/tehtävä 
Mää‐
rä 

Yksik‐
kö 

Korke‐
us/kpl 

Leve‐
ys 

Pituuksien 
sum‐
ma/kpl 

Pi‐
tuus 
1/kpl 

HUOM
! 

7740  Seinien laatoitus  35,7 m2  2,3 1,55 10  10 TALO A

7740  Seinien laatoitus  ‐8,4 m2  2,1 0,8 ‐5  ‐5  Ovet 

7740  Seinien laatoitus  56,4 m2  2,3 2,45 10  10   

7741 
Lattioiden laatoi‐
tus  38 m2  10 2,45 1,55  1,55   

7641 
Lattialaatoituk‐
sen saumaus  38 m2  10 2,45 1,55  1,55   

7640 
Seinälaatoitusten 
saumaus  35,7 m2  2,3 1,55 10  10   

7640 
Seinälaatoitusten 
saumaus  ‐8,4 m2  2,1 0,8 ‐5  ‐5  Ovet 

7640 
Seinälaatoitusten 
saumaus  56,4 m2  2,3 2,45 10  10   

7630  Vesieristys  38 m2  10 1,55 2,45  2,45   

7630  Vesieristys  7,2 m2  2,3 1,55 2  2   

7630  Vesieristys  ‐3,4 m2  2,1 0,8 ‐2  ‐2  Ovet 

7630  Vesieristys  11,3 m2  2,3 2,45 2  2   

7760 
Silikonityöt 
asunnoissa  46 jm  2,3 1 20  20   

7760 
Silikonityöt 
asunnoissa  15,5 jm  1 1,55 10  10   

7760 
Silikonityöt 
asunnoissa  24,5 jm  10 1 2,45  2,45   
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Määrälaskentataulukossa olevat määrät siirtyvät kustannuslaskentasivulle au-

tomaattisesti litteroiden perusteella, missä litteroiden määrätiedot lasketaan yh-

teen. Neliöitä laskettaessa ovet ja ikkunat lasketaan mukaan miinusmerkkisinä.   

 

Kustannuslaskentasivulla ainoat syötettävät tiedot ovat H/yks eli tunti yksikköä 

kohden ja €/yks eli eurot yksikköä kohden, ja jos työ toteutetaan aliurakointina 

sijoitetaan €/yks alihankinta sarakkeeseen (taulukko 3). Alimmaisella rivillä on 

laskettu yhteen jokaisen sarakkeen tiedot. 

TAULUKKO 3. Talo A kustannukset 

Laskentapohja: As Oy Esimerkki  Työkustannus  Aineet 
Alihan‐
kinta 

Yhteen‐
sä  

Litte‐
ra  Selite/tehtävä 

Mää‐
rä 

Yk
s 

H/yk
s 

Yht. 
H 

€ 
/ 
H  Yht. € 

€/yk
s 

Yht. 
€ 

€/yk
s 

Yht
. €  € 

7630  Vesieristys  54
m
2  0,35 18,9

1
5 283,5 8 432     0 715,5

7640 
Seinälaatoitus‐
ten saumaus  84

m
2 

0,20
2

16,9
7

1
5 254,52 3,5

289,
8     0 544,32

7641 
Lattialaatoituk‐
sen saumaus  38

m
2 

0,20
2 7,68

1
5 115,14 3,5

131,
1     0 246,24

7740 
Seinien laatoi‐
tus  84

m
2 

0,41
2

34,6
1

1
5 519,12 30 2520     0

3039,1
2

7741 
Lattioiden laa‐
toitus  38

m
2 

0,77
2

29,3
4

1
5 440,04 30 1140     0

1580,0
4

7760 
Silikonityöt 
asunnoissa  86 jm 0,12

10,3
2

1
5 154,8 1,1 90,3     0 245,1

118 1767,1 4603  0 6370,3
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Laskentaa nopeuttaa laskettujen työaikojen ajantasainen ja kokemukseen pe-

rustuva ylläpito. Työkohtaiset työajat on kirjattu toiselle välilehdelle, josta ne 

ovat helposti kopioitavissa toisiin taulukon soluihin. Kustannustaulukon tietojen 

pohjalta ohjelma täyttää hintojen erittelyn, jossa on mahdollista muuttaa kat-

teen, sosiaalikulujen ja arvonlisäveron suuruutta (kuvio 3). 

Työ  1767,12
Sotu(%)  65,00 1148,63

Palkat ja sotu 2915,75

Aineet  4603,2
Alihankinta  0

Yhteensä 7518,95

Kate(%)  0,00 0

Yhteensä 7518,95

Alv.(%)  23,00 1729,36

Arvonlisäverollinen hinta 9248,31

KUVIO 3. Hintojen yhteenveto 

 

Näiden tietojen ja hintojen perusteella vesieristyksen ja laattatöiden hinnaksi 

materiaaleineen tulee arvonlisäverottomana ilman katetta 7518,95 euroa ja ar-

vonlisäverollisena 9248,31 euroa. Laskelmassa käytetyt työajat on laskettu Ra-

tu-kortiston arvoja soveltaen. Materiaalihinnat sekä työn tuntihinta perustuvat 

karkeisiin arvioihin. Todellisuudessa hinnat saadaan selville materiaalitoimittajil-

ta ja heitä kannattaa kilpailuttaa. Tässä laskettu työ suoritetaan omilla miehillä 

ja on suositeltavaa verrata tätä hintaa mahdolliseen aliurakkahintaan, jotta työn 

suorituksen kannalta valitaan paras vaihtoehto.      
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Rakennustöiden kustannuslaskenta saadaan yhtenäistettyä, kun otetaan kehi-

tetty kustannuslaskentataulukko yleiseen käyttöön yrityksessä. Yhtenäistämisel-

lä laskelmat muokkautuvat samankaltaisiksi ja näin niiden tarkastelu vertailu-

mielessä helpottuu. Laskennan nopeus muuttuu tehokkaammaksi valmiiden 

laskukaavojen ollessa jo valmiina ohjelmassa ja litteroiden ollessa valmiina tau-

lukoituna myös eri rakennustehtävien kirjaaminen helpottuu. Yhtenäistetyllä las-

kennalla laskentatuloksista muodostuu tarkempia kokonaisuuksia ja tuloksena 

syntyy laskentaan varma toimintatapa. 

 

Ohjelmasta tehtiin helposti käytettävä ja kevyehkö kokonaisuus, jossa on kaikki 

kustannuslaskentaan vaaditut peruselementit. Kohdeyrityksen edustajat halusi-

vat saada käyttöönsä ohjelmaversion, jossa koko kustannuslaskenta tapahtuu 

yhdellä välilehdellä. Tässä on etuna se, ettei tarvitse vaihdella usein näkymää 

välilehtien välillä vaan kustannukset näkyvät selkeästi yhdellä sivulla. Etuna on 

myös kokonaisuudesta saatava selkeä tuloste.      

 

Uusien toimintatapojen opetteleminen vie aluksi aikansa ja ohjelman käyttämi-

nen vaatii harjoittelua. Yrityksen kehittymisen kannalta muutos on haluttu ja oh-

jelman ollessa helppokäyttöinen sekä yksiselitteinen uusien toimintatapojen 

omaksumiselle ei ole suurta kynnystä. 

 

Kustannuslaskennan yhtenäistyttyä muutosta voidaan viedä pidemmälle, koska 

taulukon pohjalta tai sitä muokkaamalla on helposti luotavissa työmaiden tar-

peisiin kustannusseurantataulukoita ja –työkaluja. Taulukkosovelluksen parhai-

siin ominaisuuksiin kuuluu sen muokattavuus ja lisäkehittämismahdollisuudet. 

Tulevaisuudessa sovelluksen jatkojalostuksella pystyttäisiin luomaan tarkat so-

vellukset työmaan tarpeisiin, millä mahdollistettaisiin ajantasainen ja tarkka kus-

tannusseuranta työmaille. Kustannusten yhtenäistetty seuranta helpottaisi koh-

dekohtaisen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä ja jälkilaskenta tuottaisi 

vertailukelpoisia tuloksia. 
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Kustannuslaskennan lopputuloksesta voidaan aina kiistellä, oliko laskelman 

lopputulos oikein vai väärin. Kun käytetään rakennustöiden kustannuslaskenta-

sovellusta ja tehdään laskentamuistio, tarkennetaan varmasti laskennan loppu-

tulosta vanhaan laskentatapaan verrattuna. Kehitysaskel uudempaan toiminta-

malliin on otettu ja toimintamallin lisäkehittämisellä päästään tulevaisuudessa 

kokonaisvaltaisesti yhtenäistettyihin toimintatapoihin.   
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LIITTEET 

 
Liite 1: Excel -taulukko: Kustannuslaskentaohjelma [CD]  
 
 
Liite 2: Haastattelukysymykset vastaavalle työnjohtajalle 
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Liite 2: Haastattelukysymykset 
 
 
Haastattelukysymykset vastaavalle työnjohtajalle 
 
1. Millä tavoin rakennustöiden kustannukset lasketaan tällä hetkellä? 
 
2. Mitä kehittämistä näet rakennustöiden kustannuslaskennassa? 

 
3. Mitä odotat opinnäytetyönä tehtävältä kustannuslaskentataulukolta? 

 
4. Tuleeko se helpottamaan ja/tai nopeuttamaan kustannuslaskentaa? 

 
5. Miten työmaiden kustannuksia seurataan? 

 
6. Miten kehittäisit kustannusseurantaa?  
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