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Sanasto 

Excel-ohjelma  Excel-työkalu suurten tietomäärien käsittelyyn. Sen avulla 

voidaan tehdä yksinkertaisia laskutoimituksia ja seurata mo-

nenlaisia tietoja. Tiedot lisätään soluihin ja ryhmitellään ri-

veille ja sarakkeisiin. Tällä tavalla voidaan laskea yhteen ar-

voja, lajitella ja suodattaa tietoja ja luoda vaikuttavia kaavi-

oita. [14.] 

Jydacom Toiminnanohjausjärjestelmä, jolloin kautta voidaan hoitaa ra-

kennusyrityksen kaikki ydintoiminnot – taloushallinnon, pal-

kanlaskennan, tarjouslaskennan, hankinnan, tuotannon, vi-

ranomaisilmoitukset ja kulunhallinnan. [15.] 

Hinnoittelu Rakennusosien tai työlajien yksikköhintojen laskentaa tuote- 

ja panosrakenteiden avulla. [3.] 

Kustannus Yritystoiminnassa tuotannontekijän rahassa mitattu käyttö tai 

kulutus. Se on kustannuslaskennassa käytettävä käsite, joka 

ei ole sama kuin kirjanpidon kulukäsite. [1.] 

Littera Nimikkeistön koodi. Littera on rakentamisosanumero ja suo-

ritusosanumero.  

Nimikkeistöt Standardia, jonka mukaan tieto jäsennellään. [2.] 

Rakennushanke Rakennushanke on rakennusprojekti, jolle määritellään aloi-

tus- ja lopetuspäivämäärät.  

Rakennusosa Rakennuksen tai hankkeen fyysinen osa, joka muodostuu yh-

destä tai useammasta tarvikkeista, esimerkiksi ulkoseinä. [2.] 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on resurssien seuranta- ja ennustetaulukon laatiminen.  Työn 

tilaajana on JM Suomi Oy. Idea työn aiheesta tuli yritykseltä. Taulukon tarkoitus on tun-

tityöntekijöiden tuntien seuranta sekä niiden määrälle varattujen kustannusten ennusta-

minen. 

1.1 JM Suomi Oy 

JM Suomi Oy on osa pohjoismaista JM- konsernia. JM on yksi Pohjoismaiden johtavista 

asuntojen ja asuinalueiden kehittäjistä. Toiminta keskittyy asuntojen uudistuotantoon ha-

lutuilla alueilla. Painopistealueita ovat suurkaupunkialueet ja yliopistokaupungit Ruot-

sissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Belgiassa. Vuonna 2016 JM-konsernilla oli 

rakenteilla 7 984 asuntoa, mikä tekee JM:stä Pohjoismaiden suurimman asuntorakenta-

jan. Yhtiön liikevaihto on noin 1,7 miljardia euroa ja sillä on noin 2 600 työntekijää.  

Suomessa JM:n liiketoiminta keskittyy asuntoihin, mutta JM kehittää Pohjoismaissa 

myös liikehuoneistoja sekä toimistokiinteistöjä. Näiden kehittäminen tapahtuu pääasi-

assa Tukholman alueella. Ruotsissa JM:llä on lisäksi tytäryhtiö JM Entreprenad, joka 

rakentaa / urakoi sekä JM:lle että muille rakennuttajille.  

JM Suomi perustettiin vuonna 2006.  Keväällä 2015 valmistui ensimmäinen kerrostalo-

kohde, Asunto Oy Espoon Merihiekka Espoon Saunalahteen. JM Suomen tarina alkoi 

pientaloista, sittemmin yhtiö on keskittänyt uudistuotannon kerrostalokohteiden rakenta-

miseen. Toiminta keskittyy asuinalueiden ja asuntojen kehittämiseen. Kohteita on val-

mistunut ja rakenteilla Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.  

JM:n toiminta Suomessa keskittyy pääkaupunkiseudulle. JM:llä on suunnitteilla asuntoja 

ja asuinalueita, joista monet täyttävät ostajien toiveet hyvien liikenneyhteyksien, sijain-

nin, palvelujen ja koulujen läheisyyden osalta.  

JM Suomi sai helmikuussa 2018 pohjoismaisen ympäristömerkin Joutsenmerkin perus-

luvan kerrostalotuotannolleen. Myönnetty peruslisenssi on Suomen rakennusalalla en-

simmäinen laatuaan. [11.] 
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1.2 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena oli kehittää resurssien sekä tuntien seuranta- ja ennakointitaulukko työ-

maainsinöörille. Taulukko tehtiin Excel-ohjelmassa. Taulukolla on tarvetta JM-yrityksen 

Suomen yksikölle, koska kustannusennustus ja kustannusseuranta prosessit ovat mer-

kittäviä yrityksessä. Myös Tulevaisuudessa yritys haluaa rakentaa enemmän omilla työn-

tekijöillä, jolloin taulukko avustaa lajittelemaan työntekijöitten työtunnit.   

 

JM suomi Oy haluaa seurata tuntityöntekijöiden työtunteja, ja taulukon avulla ennustaa 

paljonko tulisi varata rahaa tuntimäärille. Taulukon tulee sisältää tavoitearvio- ja seuranta 

rivit sekä kaavat, jotka auttavat ennusteprosessissa.  

 

Työn tavoitteena on selvittää mitä litteroita pitäisi seurata ja mistä saataisiin tavoitearvio. 

Lisäksi tavoitteena on taulukon luominen sekä ohjeen laatiminen taulukon käyttämisestä. 

Projektin aikana kyseistä taulukkoa testataan yrityksen insinöörien kanssa. Palautteen 

perustella muokataan sekä ohjetta että taulukkoa.  

1.3 Rakenne ja sisältö 

Työn kirjallisuusosiossa perehdytään rakennushankeen kustannushallintaan yleisesti 

sekä JM Suomi Oy:n kustannushallintaan. Lähteinä on käytetty alan kirjallisuutta, verk-

komateriaaleja, sekä JM Suomi Oy:n tietokantaa. Tutkimusosiossa käytetään hyödyksi 

jo olemassa olevia materiaaleja, kuten resurssien/tuntien seurantataulukkoa ja työmai-

den kustannustietoa.  Kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan toimiva ja helppokäyttöinen 

työkalu yrityksen käyttöön. Yrityksen käyttöön tuleva työkalu on toteutettu Excel-tauluk-

kolaskentaohjelmalla.  

  



 

  3 (45) 

 

  

2 Kustannushallinta 

Rakennushanke sisältää erilaisia tavoitteita, jotka liittyvät laatuun, turvallisuuteen, aika-

tauluihin ja käytettävyyteen. Kaikkia näitä arvioidaan ja verrataan keskenään kustannus-

vaikutustensa kautta. Kustannushallinta on laaja kokonaisuus, jonka perusteella mita-

taan rakennushankkeen lopullinen onnistuminen. [1] 

Rakennushankkeen kustannukset ja niiden hallinta perustuvat hankkeen laatuun, laa-

juuteen ja aikatauluun. Rakennusprojektin eri osapuolten yhteisten tavoitteiden merkitys 

on korostunut kustannusten hallinnassa. Onnistunut kustannushallinta tarkoittaa sitä, 

että tavoitteet määritetään kokonaisuutena toteutuskelpoiselle, realistiselle ja ymmärret-

tävälle tasolle. [2] 

Rakennushankkeen kustannushallinnassa on kolme eri vaiheetta. Ensimmäinen on 

suunnitteluvaiheen kustannushallinta, toinen on urakkakilpailuvaiheen kustannus- ja tar-

jouslaskenta ja kolmas on tuotantovaiheen hallinta. [1] 

 

 

Kuva 1. Rakennushankkeen kustannuksen toteuttaminen (muokkautettu kaava kirjasta RAKEN-

NUSHANKKEEN KUSTANNUSHALLINTA (2008). Rakennustieto oy) 
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Kuvassa 1 näkyy, että rakennushankkeen kustannukset toteutuvat pääosin vasta raken-

nusvaiheessa, mutta niiden puitteet asetetaan jo hankkeen tarveselvitys- ja suunnittelu-

vaiheissa.  

Kustannussuunnittelun hallinta ja ohjaus ovat merkittävä osa rakennushanketta. Kustan-

nuslaskenta kulkee mukana tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheista alkaen, rakenta-

misen aikana sekä rakennuksen valmistumiseen asti. [2.] 

Tarveselvitysvaiheessa selvitetään koko hankeen kannattavuus. Tulokset kerätään tar-

veselvitykseksi, joka tarkentaa hankkeen perusolemuksen. Vaiheen lopussa tehdään 

hankesuunnittelupäätös tarveselvityksen pohjalta. [1.] 

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään hankeen kustannustavoite, ja selvitetään koko 

hankkeen taloudellisuus. Lopussa tehdään investointipäätös hankesuunnitelman poh-

jalta. [1.] 

Rakennussuunnitteluvaiheessa kehitellään hankesuunnitelman pohjalta lopputuotteen 

toteuttamistapa, tekniset järjestelmät ja arkkitehtoninen ratkaisu. Luonnospiirustuksien 

perustella laaditaan rakennusosa-arviolaskelma. Vaiheen lopussa tehdään rakentamis-

päätös. [1.] 

Rakentamisvaiheessa projektin suunniteltu lopputuote rakennetaan. Prosessissa luo-

daan tuotannon tavoitelaskelma ja sen avulla tapahtuu kustannusvalvonta. Vaihe päät-

tyy rakennuksen vastaanottopäätökseen. [1.] 

Käyttöönottovaiheessa opastetaan käyttäjät rakennuksen käyttöön ja aloitetaan raken-

nukseen aiottu toiminta. [6.] 

2.1 Suunnitteluvaiheen kustannushallinta 

Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan tavoite, jonka perusteena ovat tilaohjelma, laatu-

tasotavoitteet, tonttitiedot ja hankkeen kokonaisaikataulu. Eli lasketaan tiloittain hank-

keen tavoitehinta, jota ei saa ylittää. [6.] 
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Laaditun tilaluettelon perustella lasketaan tilapohjainen kustannusarvio, jossa kokonais-

hinta voidaan muuttaa muokkaamalla tiloja ja niiden ominaisuuksia.  Kustannusarvio 

asetetaan hankkeen kustannustavoitteeksi. [1.] 

Hankkeen laajuus, laatu, aikataulu, tontti ja ylläpitokustannukset tulevat kuvata riittävän 

tarkasti jo hankesuunnitteluvaiheessa. Koska kustannustavoitteeseen vaikuttavat raken-

nusajankohta, rakentamisen suhdanteet, markkinatilanne (materiaali, työt, urakat) ja 

hankkeen sijainti. [2.] 

Rakennushankkeen hankintakustannuksiin vaikuttavat päätös tilantarpeesta, olosuhteet 

(esimerkiksi pohjaolosuhteet), valitut suunnitteluratkaisut, rakentamisen hintataso, suh-

dannetilanne ja paikkakunta. Toteutumismuoto ja toteuttamisaikataulu myös vaikuttavat 

kustannuksiin. Tontti ja sen sijainti ovat tärkeimmät kustannusten aiheutumissyyt. [2.] 

Tavoitehintamenettely hankesuunnitteluvaiheessa perustuu tilaluetteloon ja laatutaso-

päätöksiin. Hintavaikutukset suhteessa normaalitasoon huomioidaan talotekniikassa, 

pintarakenteissa, kalusteissa jne. Hanketekijöihin vaikuttavat merkittävästi esimerkkisi 

tontti- ja pohjaolosuhteet (louhinta/paalutus), piha-alueet ja niiden pintarakenteet, työ-

maajohto jne. [1.] 

Rakentamisen hintatasoon vaikuttavat resurssien hintaerot eri alueilla, suhdannevaihte-

lut (yritysten katevaatimukset vaihtelevat eri aikoina), inflatorinen kehitys eli rahan heik-

keneminen. Hinta on työmaakustannus plus kate. Työmaakustannuksia ovat ammatti-

miesten palkat, aineet, aliurakat, kalusto ja koneet sekä muut omat kustannukset. Ka-

tetta on yleiskulut, varaukset, voitto ja sen verot. [1.] 

Perustajaurakoitsijan hankkeen alkuvaiheen menettelytapa: 

1. Tontti  

o Sijainti, asemakaava 

2. Tilaohjelma 

o Tilat, laatutaso, aikataulu/ajankohta 

o Markkina-analyysi (asuntotyypit/asiakaspotentiaali, saatavissa oleva hin-
tataso/ostovoima) 
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3. Hankesuunnitelma 

o Tavoitehinta 

o Tilaohjelma 

o Laajuus ja laatutaso 

o Aikataulu 

o Hankemuoto 

4. Luonnossuunnitelmat  

o Piirustukset, rakennustapaselostus 

5. Suunnitelmien ohjaus 

o Laajuuslaskelma 

o Rakennusosa-arviolaskelma, kalleuden ja taloudellisuuden arviointi ja 
vertailu tavoitehintaan 

6. Pääpiirustukset 

 

Rakennussuunnitteluvaiheen alussa tarkastetaan luonnospiirustusten taloudellisuus, 

jotta tavoitehintaa ei ylitettäisi liian kalliilla ratkaisuilla.  Luonnospiirustuksien perusteena 

lasketaan rakennusosittain rakennusosa-arvio (ROA). [4.] 

Rakennusosa-arvio on hyväksytyn tilaohjelman, vallitsevien olosuhteiden ja hankkeelle 

asetettujen vaatimusten pohjalta määritetty rakennuskustannusten puite, johon normaa-

lilla suunnitteluratkaisulla ja urakkahintatasolla on mahdollista päästä. [13.] 

Rakennusosa-arvion avulla pystytään tarkastamaan suunnitelmien taloudellisuus ja kus-

tannustavoitteiden kelpoisuus hankesuunnitteluvaiheessa, koska mahdollisuudet vaikut-

taa hankkeen hintaan ovat vielä hyvät. Nimensä mukaisesti rakennusosa-arvio perustuu 

luonnoksista mitattuihin rakennusosamääriin (välipohja-m² jne.) ja niiden hinnoitteluun. 

Sen avulla voidaan tarkastaa taloudellisuus, vertailemalla esimerkiksi erilaisten suunnit-

teluratkaisujen vaikutusta rakennuskustannuksiin. [2.] 

Hankkeen kustannushallinnassa vaalitaan yhteisesti sovittuja tyylejä järjestellä määrä- 

ja kustannustietoa. Nimikkeistöjen avulla hankkeen eri sidosryhmillä on mahdollisuus 

käsitellä tietoa samoja periaatteita sekä määrämittausperiaatteita ja jaotteluja noudat-

taen. [7.] (Tarkeimmin luvussa 3)  
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2.2 Kustannus- ja tarjouslaskenta urakkakilpailuvaiheessa  

Urakkalaskentavaiheessa lasketaan työmaakustannukset resursseittain eli panoksittain 

ja muodostetaan sen perustella tarjous. Tarjouksen muodostaminen on prosessi, joka 

sisältää eri vaiheita: laskentapäätös, projektin osittelu, määrälaskenta ja kustannusarvio. 

[3.] 

Laskentapäätös 

Laskentapäätöstä tehdessään yritysjohto joutuu punnitsemaan hankkeen kannattavuu-

den, kilpailutilanteen, yrityksen resurssit ja hankkeen työllistämisvaikutukset. Kun las-

kentapäätös on valmis, tehdään laskennan aloituspalaveri. Palaverissa käydään läpi 

kohteen tiedot (laajuus, aikataulu sopimusmuoto, hankinnat). Sovitaan seuraavista asi-

oista: tehtävä- ja vastuunjako, laskenta- ja tarjousaikataulu, ennakkotarjouspyynnöt, 

määrien sijaintierittely, hinnoitteluperusteet ja riskianalyysi. [3.] 

Projektin osittelu 

Projekti ositellaan, jotta tuotantoon vodaan suunnitella lohkot ja osakohteet sekä määrä-

laskennan sijaintierittely eli tuotannon lohko ja paikkajako. Paikkajako on vastuualueisiin 

ja tuotantotekniikkoihin perustuva.  [6.] 

Määrälaskenta 

Määrälaskenta tuottaa hankkeen kustannuslaskentanimikkeiden määrät hinnoittelua ja 

tuotannonsuunnittelua varten. Kustannusarvion määrät lasketaan oman organisaation 

toimesta tai ne ostetaan ulkopuoliselta määrälaskentatoimisosta.  Määrälaskenta toteu-

tetaan tarjouslaskennan aloituspalaverin tehtäväjaon ja sovitun nimikkeistön, sekä sijain-

tijaottelun mukaisesti. Suoritettuaan määrälaskennan kustannuslaskijat tarkistavat teh-

täväjakonsa mukaiset suuruusluokkatarkastelut ja korjaavat havaitut poikkeamat. [1.] 
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Kustannusarvio 

Kustannusarvio on määrälaskennan ja hinnoittelun määrämuotoinen kooste. Se koostuu 

laskettuihin ja hinnoiteltuihin työmääriin, materiaalimääriin, arvioituihin alihankintakus-

tannuksiin sekä käyttö- ja yhteiskustannuksiin. [2.] 

Kustannusarvio tarkastetaan tarjouksesta vastaavan henkilön toimesta. Tarkastuksessa 

käytetään mm. erilaisia tunnuslukuja. Kustannusarvion lopputuloksena on kohteen tek-

ninen hinta. [1.] 

Yksikkö- ja kokonaiskustannukset (hinnat) määritellään hinnoittelulla. [3.] 

Hinnoittelun tarkoitus on määritellä lasketuille määrille mahdollisimman oikeat toteutus-

kustannukset. Prosessissa erotetaan eri tavoin muodostuvat kustannukset. Jaottelu teh-

dään kustannuslajeittain. Näistä yleisempiä ovat työ, aine, alihankinta ja omat palvelut. 

Hinnoittelu suoritetaan ilman arvonlisäveroa (alv 0%). [1.] 

Hinnoittelut: 

o Työmenekkien hinnoittelu  

• Työmenekin määrityksessä otetaan huomioon työn laajuus, vai-

keusaste, olosuhteet ja työryhmien tiedossa olevat työsaavutuk-

set  

o Materiaalien hinnoittelu  

• Materiaalien yksikköhinta on edullisin käytettävissä oleva hinta, 

johon lisätään arvioitu hukka ja mahdolliset kuljetuskustannuk-

set  

o Alihankintojen hinnoittelu  

• Alihankintojen hinnoittelu perustuu saatuihin ennakkotarjouk-

siin, sekä aiemmin tehtyihin aliurakkasopimusten hintatasoon. 

Alihankintahintoja voidaan täsmentää myös saman tyyppisten 

kohteiden hankintatiedoilla. 

o Työmaan käyttö- ja yhteiskustannusten hinnoittelu (Talo 80 -> 8-9 litterat). 

Kalusto  
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• Kustannukset määritellään pohjautuen alustavaan yleisaikatau-

luun, alustavaan työmaasuunnitelmaan, arvioituun kone- ja ka-

lustotarpeeseen, sekä toteutuneiden kohteiden käyttö- ja yhteis-

kustannusten tietoihin. [3.] 

Kun tarjouksen pohjana oleva kustannusarvio on tarkastettu, ja muut täsmentävät tiedot 

on saatu, pidetään tarjouspalaveri eli tarjouskatselmus. [2.] 

 Urakkakilpailun vaiheet: 

1. Tarjouspyyntö 

o Tarjouspyyntö toimitetaan kaikille urakoitsijoille samanaikaisesti ja sa-

mansisältöisenä. 

o Urakoitsijalle varataan riittävä aika urakkalaskentaa varten. 

o Jotta syntyy riittävä kilpailu urakan saamisesta, tarjouksia pyydetään niin 

monelta urakoitsijalta. 

2. Tarjous 

o Tarjoukseen merkitään urakkahinta tai hinnanmääritysperuste sekä muut 

pyydetyt tiedot. 

o Tarjous on annettava kirjallisesti määräaikaan mennessä, yleensä erityi-

sellä tarjouslomakkeella, joka on urakoitsijan allekirjoitettava ja päivät-

tävä. 

3. Urakkaneuvottelu 

o Urakkaneuvottelujen päätökset merkitään erilliseen neuvottelupöytäkir-

jaan tai suoraan urakkasopimukseen. 
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4. Urakkasopimus 

o Urakkasopimusasiakirjoilla tarkoitetaan allekirjoitettua urakkasopimusta ja 

siinä noudatettaviksi määrättyjä asiakirjoja. [8.] 

Rakennuttaja valmistelee ja lähettää tarjouspyynnön, jonka perusteella urakoitsija tekee 

kustannuslaskennan. Urakoitsijan kustannuslaskenta koostuu kustannusarviolasken-

nasta, tarjouslaskennasta sekä budjetin määrityksestä. [2.] 

Kustannusarviolaskennan lähtötietoja ovat tarjouspyyntöasiakirjat eli tarjouspyyntökirje, 

urakkaohjelma, urakkarajaliite, yksikköhintaluettelo, tarjouslomake sekä tekniset asiakir-

jat (rakennusselostus, työselostukset, laatuvaatimukset). Tarjouspyyntöasiakirjojen tu-

lee olla mahdollisimman yksiselitteiset ja selkeät, jotta urakoitsija voi niiden avulla antaa 

oikean tarjouksen. Standardikustannuslaskentaa käytettään, kun ei pystytä määrittä-

mään ko. rakennetta riittävän tarkasti tai jos voidaan käyttää standardipohjaisia kustan-

nustietoja tuotantotekniikoiden ja panosrakenteiden ollessa vakioidut. Kohdekohtaista 

kustannuslaskentaa käytettään, kun kyseessä on yksityiskohtainen tieto rakenteista ja 

hinnoista ja käytössä on hankkeen omiin tietoihin perustuvat määrä- ja hintatiedot. [2.] 

Tarjouslaskenta laaditaan kustannusarvion pohjalta, johon lisätään riskivaraus ja kate. 

Tarjoushinta ilmoitetaan arvonlisäverottomana ja arvonlisäverollisena hintana. [1.] 

Tarjoushintaa määriteltäessä arvioidaan saatujen laskenta-asiakirjojen tarkkuus, katta-

vuus ja mahdollisten puutteiden arvioidut riskit tai mahdollisuudet. [1.] 
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Tarjoushinta koostu seuraavista kustannuksista: 

Kuva 2.  Tarjoushinnan muodostaminen. [2.] 

Budjetin määritys on tavoitearvio. Tarkoituksena on määrittää eri tehtäväkokonaisuuk-

sille tavoitehinta. Kohteen kustannus- ja tarjouslaskennan tiedot kohdistetaan tavoitteiksi 

hankintoja ja tehtäviä varten. Budjetin pohjana käytetään kustannus- ja tarjouslaskel-

maa. Budjetti voidaan kuvata niin sanotulla S-käyrällä. [3.] Käyrän esimerkki on esitetty 

kuvassa 3.  

 

Kuva 3 S-käyrä esimerkki. Lähde: Kustannushallinta rakennushankkeessa, Rakennusmedia Oy 
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2.3 Työmaan toteutusvaiheen kustannushallinta 

Työmaan toteutusvaiheen kustannushallinta koostu kustannusvalvonnasta, muutos- ja 

lisätöistä sekä jälkilaskennasta. 

Kustannusvalvonta tapahtuu, kun toteutuneista kustannuksista kerätään tietoa ja niitä 

verrataan tavoitteeseen. Toteumatiedon ja budjetin avulla voidaan ennustaa miten 

kohde tulee etenemään. Tavoitteena on saada hanke toteutumaan budjetin mukaisesti 

tai jopa alittaa se. Työnaikaisen budjettitarkkailun tarkoituksena on varmistaa sen hetki-

nen tilanne sekä lopputuloksen ennustaminen. Budjettitarkkailua voidaan tehdä tuotan-

nonarvolaskelmalla, laskelmassa huomioidaan ajallinen valmiusaste sekä samalla het-

kellä toteutuneet kustannukset. [2.] 

Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat lisäkustannuksia rakentamisenaikana. Lisäkustannuksia 

tulee seurata ja ennustaa. Muutostyöt ovat urakkasuoritukseen tulleita (ei oleellisia) 

muutoksia. Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan muutostyöt. Lisätyöt ovat hankkee-

seen alun perin kuulumattomia töitä.  Urakoitsija ei ole velvollinen toteuttamaan töitä. 

Lisätöistä urakoitsija voi halutessaan tehdä lisätyötarjouksen, jonka tilaaja joko hyväksyy 

tai hylkää. [3.] 

Valmistuneista hankkeista kerätään jälkilaskentatietoa. Jälkilaskennan vaiheessa var-

mistetaan työn valmistuminen ja että, kaikki kustannukset siihen liittyen on laskutettu. 

Tarkistetaan, että alihankinnat, materiaalit, palkat ja muut toteutuneet kustannukset 

ovat kohdistettu oikeille nimikkeille. Määrätiedot korjataan vastaamaan toteutunutta 

tuotantoa. [3.] 

Jälkilaskennan avulla tarkastetaan kohteen ja sen osien taloudellinen onnistuminen 

sekä määrät ja hinnat. Jälkilaskenta on myös seuraavan kustannuslaskennan lähtö-

tieto. Tietoa käytetään myös hankkeen lopullisen tuloksen selvitykseen. Jälkilasken-

taan perustuen päivitetään yrityksen tiedot, jotta ne pitäisivät paremmin paikkansa seu-

raavassa hankkeessa. [1.]   
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3 Nimikkeistöt 

Nimikkeistöllä tarkoitetaan standardia, jonka mukaan tieto jäsennellään. Yleisten jäsen-

tämisstandardien tarkoituksena on määritellä tapa, jolla eri osapuolet käsittelevät tietoa 

ja jäsentävät tuotantoa ja suunnittelua. [2.] 

Nimikkeistön keskeinen tehtävä on toimia tiedonsiirron apuvälineenä hankkeen osapuol-

ten kesken ja yhtenäistää alan kieltä. Nimikkeistön päänäkökulmana ovat kustannukset. 

[2.] 

Nimikkeistö lajittelee rakennuksen ja hankkeen useasta näkökulmista.  

Talonrakennuksessa käytössä olevia nimikkeistöjä suomessa: 

 Talo 80.  

 Talo 90.  

 Talo 2000.  

Nimikkeistöt pohjautuvat eri kustannuslaskentamenetelmiin. Kustannuslaskenta on pää-

asiallinen suunnittelun ohjauksen-, tarjouslaskennan- ja tuotannon tavoitelaskelmien läh-

tötieto. Kustannuslaskennan menetelmät ovat suoritelaskenta, rakennusosalaskenta 

tuoteosalaskenta ja tilalaskenta. [3.] 

Suoritelaskennassa määränimikkeet hinnoitellaan ja luokitellaan suoritteiden ja niiden 

hintatietojen avulla.  

Rakennusosalaskennassa määränimikkeet hinnoitellaan rakennusosittain, jokaiselle 

osalle lasketaan kustannus rakennusosien yksikkökustannuksien avulla.  

Tuotelaskennassa määränimikkeet hinnoitellaan ja luokitellaan tuoteosittain.  

Tilalaskenta on menetelmä, jossa asetetaan hankeohjelmavaiheen kustannuspuite ja 

laajuuspuite. [2.] 
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3.1 Talo-80 nimikkeistö 

Nimikkeistö on laadittu tiedonvälityksen välineeksi, jolla eritellään yksiselitteisesti raken-

teita, työsuoritteita ja kustannuslajeja. [1.] 

Käyttöalueita: 

 Rakennusselostuksessa ja rakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa. Kyt-

ketään rakenne tai työsuoritus hyvän, vaadittavan rakentamistavan kuvauk-

seen.  

 Määräluettelon ja kustannusarvion laadinnassa. 

  Työnsuunnittelussa työmaalla: 

o Tavoitearviossa vastuiden- ja tavoitteiden erittelyssä  

o Aikataulujen tehtävien kuvauksessa (vastaavat tavoitearviota)  

 Työmaan hankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa (liittyy tavoitearvioon ja 

työmaa-aikatauluihin).  

 Kustannustarkkailussa työmaan aikana (tavoitearviota vasten).  

 RT- ja RATU-korteissa, kustannustilastoissa ja työntutkimuksessa sekä tilas-

toissa yleensä. 

Talo – 80 nimikkeistön käsiteitä ovat rakentamisosa, suoritus, kustannuslaji ja kustan-

nuserä. [1.] 

Rakentamisosa luokittelee rakennuskohteen ajallisesti ja rakenteellisesti yhtenäisin ko-

konaisuuksiin (ulkoseinä, yläpohja, alapohja, jne.) sekä erillisiin kustannuslaskentakoh-

teisiin (kasvillisuuden suojaus, maalaus, tapetointi jne.). Näitä käytetään muun muassa 

rakennusosa-arviossa ja yksityiskohtaisessa kustannusarviossa. [1.] 

Suoritus luokittelee rakennustyön työlajin mukaan (muottityö, metallityö, elementtityö 

jne.). Sitä käytetään lähinnä yksityiskohtaisessa kustannuslaskennassa. [1.] 
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Kustannuslaji luokitellee kustannukset syntymistavaltaan erilaisiin osiin (työkustannuk-

set, ainekustannukset, alihankintakustannukset jne.). Nimikettä käytetään samassa yh-

teydessä kuin suoritusta, yksityiskohtaisessa kustannuslaskennassa. [1.] 

Kustannuserä jaottelee kustannukset sopimuspohjaisesti erilaisiin eriin (A0rakennutta-

jan yleiskulut; B1-5 Rakennuskustannukset; C6 Tonttikustannukset; D7-9 toimintainves-

toinnit). Sitä käytetään kustannusten erittelyyn muun muassa tavoitehintalaskelmassa, 

ja rakennusosa-arviossa. [1.] 

Nimikkeistön koodi on littera. Littera on rakentamisosanumero ja suoritusosanumero.  

Esimerkiksi: Anturan betonointi 21 22 (21- Rakentamisosanumero; 22- Suoritusosanu-

mero). 

 

Taulukko 1. Talo 80 – nimikkeistön rakentamisnimikkeet (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen kus-

tannushallinta) 
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Taulukko 2. Talo 80 – nimikkeistön suoritusnimikkeet (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen kustan-

nushallinta) 

3.2 Talo – 90 nimikkeistö 

Talo 90-nimikkeistö koostuu tilanimikkeistöstä, hankenimikkeistöstä ja työlajinimikkeis-

töstä.  

Tilanimikkeistö luokitellee rakennuksen tilojen ja taloryhmien mukaisesti. Tilanimikkeis-

töä käytetään hankeohjelmassa, huoneselostuksessa ja tilalaskelmassa. [1.] 

Hankenimikkeistö sisältää hankeosat, rakennusosat ja laiteosat. Rakennuksen fyysiset 

osat erotellaan rakennus- ja laiteosista.  Hankkeen toiminnalliset kustannukset erotetaan 

hankeosasta. Hankenimikkeistöä käytetään rakennustapaselostuksessa, rakennusse-

lostuksessa, rakennusosalaskelmassa, tuotantolaskelmassa ja kustannuslaskelmassa. 

[1.] 

Hankenimikkeistön koodin rakenne koostuu kolmesta osasta: hankeosa-, rakennusosa, 

laiteosapääryhmä (merkki on kirjain; yksi symboli), hankeosa, rakennusosa, laite (merkki 

on numero; kaksi symbolia), tyyppi (merkki on neljä symbolinen kirjain ja kolme nume-

roa). [1.] 

Esimerkki: F 12 A001 – Rakennustekniikka, perusmuuri, perusmuurityppi 1 (F - raken-

nusosapääryhmä,12 - rakennusosa, A001 - rakennusosatyppi). 
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Työlaji jaotellee rakentamisen tuotannon näkökulmasta työtehtäviin. Työlajinimikkeis-

tössä kustannukset klassifioidaan panoslajien mukaan: ensimmäinen on työpanos, toi-

nen on tarvikepanos, kolmas on aliurakkapanos, neljäs on kalustopanos. Työlajia käyte-

tään tuotantolaskelmassa, tehtäväluettelossa ja tehtävälaskelmassa. [1.] 

Panos eli kuluerä on Talo 90-nimikkeistön hinnoitteluperuste. 

Työlajinimikkeistön koodin rakenne koostuu neljästä osasta: työlaji (merkki on numeeri-

nen; kaksi symbolia), menetelmä (merkki on neljä symbolinen; numero kirjain numero 

numero), rakennusosapääryhmä (merkki on kirjain; yksi symboli), rakennusosa (merkki 

on numero; kaksi symbolia). [1.] 

Esimerkki: 23 1A11 F 21 – Betonointi, Pumppubetonointi, Rakennustekniikka, Väestön-

suoja (23 - työlaji, 1A11 - menetelmä, F - rakennusosapääryhmä, 21 - rakennusosa). 

Taulukoissa 3 ja 4 on esitetty Talo-90 nimikkeistön hankenimikkeistö ja työlajinimik-

keistö.   

Taulukko 3. Talo 90 – nimikkeistön hankenimikkeistö (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen kustan-

nushallinta) 
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Taulukko 4. Talo 90 – nimikkeistön työlajinimikkeistö (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen kustan-

nushallinta) 
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3.3 Talo 2000-nimikkeistö 

Talo 2000 on muodostettu aikaisempien nimikkeistöjen pohjalta. Nimikkeistö kattaa ra-

kennushankkeen hankesuunnittelusta kiinteistönpitoon. Talo 2000 on toimitanut tuote-

malli-, asennus- ja hankintanäkemysnimikkeistön. [1.] 

Talo 2000 sisältää kiinteistön ja rakennushankkeen kokonaisuuden. Nimikkeistön ra-

kenne kostuu tila-, hanke-, tuotanto-, rakennustuote- ja kalustonimikkeistöstä.  [1.] 

Osanimikkeistöt ovat:  

 Tilanimikkeistö 

o Tilanimikkeistö järjestää rakennuksen itsenäisiksi tilatyypeiksi ja huoneis-

totyypeiksi. Tilat täyttävät rakennuksen huoneistoihin asettuvia tyypillisiä 

toimintoja. Tilanimikkeistöä käytetään seuraavissa asiakirjoissa: tilaluet-

telo, tilaselostus, tilahintalaskelma ja taloselostus. 

 Hankenimikkeistö  

o Nimikkeistö erittelee rakennuksen fyysisien osien ja tehtävien muukaan. 

Hankenimikkeistö kattaa rakennusosat ja tekniikkaosat, hanke-, kiin-

teistö- ja käyttäjätehtävät ja hankevaraukset. Hankenimikkeistö on käy-

tössä seuraavissa asiakirjoissa: kiinteistöseloste, rakennusselostus, tek-

niikkaselostus, rakennusosalaskelma ja hankelaskelma. 

 Tuotantonimikkeistö  

o Tuotantonimikkeistö kattaa hankenimikkeistön rakennusosien ja tekniik-

kaosien rakentamisen osalta. Tuotantonimikkeistö luokittelee hankkeen 

hankintoihin, tehtäviin, toimituksiin sekä työlajeihin hankinnan ja tuotan-

non näkökulmasta. Tuotantonimikkeistö on käytössä seuraavissa asiakir-

joissa: Tarjouslaskelma, tehtävälaskelma, tarkkailulaskelma, työselostuk-

set, tehtävien tavoite- ja tarkkailulaskelma ja palkkalaskelma. 
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 Rakennustuotenimikkeistö   

o Rakennustuotenimikkeistö on rakennuskohteeseen pysyvästi asennet-

tava nimikkeistö, joka luokittelee hyödykkeet eli rakennustuotteet. Nimik-

keistö on vastaavanlainen rakennustuotekaupan käyttämän nimikkeistön 

kanssa. Rakennustuotenimikkeistö on käytössä hankinta-asiakirjoissa. 

 Kalustonimikkeistö   

o Panosnimikkeistö, joka luokittelee rakennuskohteen toteuttamiseksi tar-

vittavat koneet, laitteet ja välineet. Nimikkeistössä kalusto ositetaan eri-

tyiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleiskalustoon, joka käsi-

tetään työmaatehtävänä. Nimikkeistö on käytössä hankinta-asiakirjoissa 

[1.] [5.] 

 

Taulukoissa 5 ja 6 on Talo 2000-nimikkeistön hanke- ja tuotanto nimikkeet.  

 

Taulukko 5. Talo 2000 - nimikkeistön hankenimikkeistö (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen kus-

tannushallinta) 
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Taulukko 6. Talo 2000 – nimikkeistön tuotantonimikkeistö. (Ratu-käsikirja Rakennushankkeen 

kustannushallinta)  
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4 Kustannusvalvonta 

Työmaan valvonta koostuu aikatauluvalvonnasta, kustannusvalvonnasta eli kustannus-

tarkkailusta (perustuu laadittuun tavoitearvioon), litterointikäytännöstä ja laatuvalvon-

nasta (perustuu urakka-asiakirjoihin, RYL:een, RakMK:aan jne.).  

4.1 Työmaan tavoitearvio 

Tavoitearvio muodostuu kustannusarvion riveistä, jotka kootaan työmaan toteutusta ja 

kirjausta vastaaviksi kokonaisuuksiksi. [2.]  

Tavoitearvio esittää työmaan tavoitteet kustannuslajeittain. Tavoitearvion lähtötietoina 

toimivat kustannusarvio, yleisaikataulu ja työmaasuunnitelma. Se sisältää resurssien ta-

voitemäärät (työtunnit, materiaalimäärät. kaluston käyttöajat), resurssien tavoitekustan-

nukset ja kokonaiskustannukset. Suunnitelmamuutokset ja kustannusnousut on huomi-

oitava, koska niitä ei ole kustannusarviossa. [2.] 

Tavoitearvio perustuu kustannusarvioon, jonka litteroita on yhdistelty ja jaettu niin, että 

työnjohtajalle näkyy siitä selvästi työn tavoite. Koska kaikki työmaan kustannukset ovat 

ryhmitelty johonkin vastuualueeseen, tavoitearvio esittää kustannukset työvaiheittain tai 

työjohtajan vastuualueittain. [2.] 

4.2 Työmaantoteutukset kustannusvalvonta 

Kustannusvalvonnan tavoitteena on hankkeen ohjaus, työnjohtajien tulosmittaus, tieto-

jen keräys uusia kohteita varten ja kustannusarviolaskennan tarkiste.   

Työmaan kustannushallinnan tehtävät: 

 Tavoitearvion laadinta  

 Tuotantotehtävien toteuttaminen suunnitellusti (mm. tehtäväsuunnitelmat)  

 Kustannusten valvonta, joka kohdistuu 

o työtehtäviin  

o hankintatehtäviin  

o työmaateknisiin töihin (työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin)  
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 Kustannusvalvonta sisältää: 

o kustannusten ennakkovalvonnan tehtyjen sopimusten perusteella ennen 

työn suoritusta/ tavoitearviota 

o työnaikaisten kustannuspoikkeamien valvonnan/ tavoitearvion  

o loppukustannusten ennustamisen  

 Lisä- ja muutostyökustannusten hallinnan  

 Raportointi- ja ohjaustoimenpiteet [2.] [7.] 

Rakennustyömaan kustannusvalvonnan pääosat ovat yleisaikataulu ja tavoitearvio.  

Työmaan tavoitteena on tavoitearvion mukainen toteutus. Toteumatiedon ja budjetin 

avulla voidaan ennustaa miten kohde tulee etenemään. Tavoitteena on saada hanke 

toteutumaan budjetin mukaisesti tai jopa alittaa se. [2.] 

Työnaikaisen budjettitarkkailun tarkoituksena on varmistaa sen hetkinen tilanne sekä 

lopputuloksen ennustaminen. Jokainen työmaalla suoritettava tehtävä tulee suunnitella 

ennen sen aloitusta eli tehdä tehtäväsuunnittelu. [2.] 

Tehtäväsuunnitelmassa osoitetaan millä resursseilla tehtävä tehdään, mitä työvaiheita 

se sisältää ja missä ajassa se tehdään. Sen tarkoituksena on varmistaa, että työ saa-

daan toteutettua sille varatussa ajassa ja budjetissa. [2.] 

Budjettitarkkailua voidaan tehdä tuotannonarvolaskelmalla. Laskelmassa huomioidaan 

ajallinen valmiusaste sekä samalla hetkellä toteutuneet kustannukset. [3.]  

Rakentamisvaiheelle laadittuun kustannustavoitteen pohjana tapahtuu rakentamisvai-

heen aikainen kustannusten ennustaminen. Ennustettavia hankkeen lopullisia kustan-

nuksia verrataan kustannustavoitteeseen, mikä saattaa johtaa toiminnan tehostamiseen 

tai mukauttamiseen havaittujen edellytyksien mukaisesti. Yleensä rakennustyömaalla 

kustannusten kehittymistä seurataan rakentamisosanimikkeistön mukaisesti. [7.] 

Valvonnan tavoitteena on selvittää hankkeen loppukustannukset. Valvonta edellyttää hy-

vin suunniteltua aikataulua ja yksilöityjä kustannustavoitteita.  
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Valvonnalla selvitetään etenevätkö työt aikataulussa, millaisia kustannuksia on syntynyt 

kustannuslajeittain (työ, aine, alihankinta, jne.) ja yhteensä sekä [€/yks], resurssien 

käyttö (miestyö, aine, konetyö), miten hanke tulee menemään tästä eteenpäin.  

Valvonta perustuu tiedonkeruuseen ja tarkkailulaskennan tulosten vertailuun tavoitear-

vion esittämää työmaakustannustavoitetta peilaten. Tarkistetaan, onko toteutumassa 

poikkeamia tavoitearvioon nähden, jos poikkeamia on mitkä ovat niiden syyt. Selvitetään 

poikkeamien merkitys ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.  
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5 Kustannushallinta JM Suomi Oy:ssa 

JM AB on suurin pohjoismaiden asuntorakentaja. JM Suomi Oy:n toiminta alkaa maan-

hankinnasta, jatkuu koko hankeen johtamisessa alusta loppuun. Omalla työmaalla JM 

Suomi Oy toimii kuin pääurakoitsija.  

Kustannuslaskenta ja hallintaprosessi alkaa maanhankinnasta, sisältäen ehdotus- ja 

luonnossuunnitteluvaiheet sekä tuotantovaiheen, päättyen jälkilaskentatiedon keräämi-

seen ja analysointiin.  

JM Suomi Oy:n rakennushankkeen prosessissa on viisi kustannuslaskennan vaiheetta. 

Ensimmäinen on maanhankintavaihe. Ennen kaavasuunnitelman hyväksyntää tehdään 

rakentamisen kustannusten arviointi kaavasuunnitelman pohjalta.  Vaiheen lopussa hae-

taan kaavoituksen aloituslupa. (Kannattavuuslaskelma tehdään Excel ohjelmalla.) 

Toinen on ehdotussuunnitteluvaihe. Ehdotussuunnitelmista tehdään rakennusosapoh-

jainen laskelma. Vaiheen lopussa haetaan suunnittelun aloituslupa. (ROA tehdään Excel 

ohjelmassa) 

Kolmas on luonnossuunnitteluvaihe. Tässä vaiheessa laaditaan rakennusosa-arvio. 

Luonnossuunnitelmista tehdään rakennusosapohjainen kustannusarvio. Vaiheen lo-

pussa haetaan ennakkomarkkinoinnin aloituslupa. (ROA tehdään Excel ja Vico-office 

ohjelmalla, jos kohde on mallinnettu.)  

Neljäs on tuotannon kustannusarviovaihe. Vaiheessa työpiirustuksista lasketaan määrät 

ja tehdään suoritepohjainen kustannusarvio Jydacom-ohjelmalla. (KUA) 

Kun kustannusarvio on hyväksytty, laaditaan tavoitearvio Jydacom-ohjelmalla. Myös 

hankinnan saamat tarjoukset viedään kustannusarvioon.  

Jydacom on ohjelma, jolla voidaan hoitaa rakennusyrityksen kaikki ydintoiminnot eli tar-

jouslaskenta, tuotanto, taloushallinto, palkkalaskenta, viranomaisilmoitukset ja kulunhal-

linta. [15.] 
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Ohjelman ratkaisujen avulla voidaan hallita rakennusalan erityispiirteet, kuten työmaa-

kohtaisten ostolaskujen hyväksymislistat, jaksotetut ennusteet, maksuerätaulukot, osa-

tuloutukset tai näppärät edelleen laskutukset. [15.] 

JM Suomi Oy käyttää Jydacom-ohjelmaa tarjouslaskennassa, kulunseurannassa ja työ-

maan taloudenhallinnassa (ennuste, budjetointi, raportointi). 

Viides vaihe on jälkilaskentavaihe. Työvaiheiden valmistumisen jälkeen analysoidaan to-

teutuneen kustannustiedot. Laaditaan vertailu muihin hankkeisiin nähden. Jälkilaskenta-

tiedot hyödynnetään seuraavien hankkeiden rakennusosa-arviota ja kustannusarviota 

tehtäessä. 

Kustannuslaskennan yhteydessä ristiintarkastetaan laskettava kohde verrattuna toteu-

tuneisiin kohteisiin (esim. €/as-m2, €/brm2, as kappale, julkisivu jm yms.)  

Alla oleva kuva esittelee JM:n toiminnan vaiheita.  

 

Kuva 4 JM Suomi Oy:n toiminta. (JM toimintajärjestelmä) 

Kuvassa on näkyvillä, että JM Suomi Oy:n toiminta koostuu projektinjohdosta ja suunnit-

teluohjausta, hankinnasta, tuotannonohjausta, myynnistä ja takuu- ja vastuuajoista.  
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Projektinjohto ja suunnitteluohjauksen vaihe alkaa kaavoituksenaloitusluvasta ja loppuu 

kun vastuuaika päättyy.   

Kustannusseuranta on integroitu kaikkiin muihin projektinhallinnan prosesseihin. Projek-

tin johtajat hyödyntävät montaa eri kustannusten hallinta- ja ennustamismenetelmää. 

Projektilaskelma (kannattavuuslaskelma), projektin kokonaistuotto ja kustannus laadi-

taan ensimmäisen kerran ennen tontti-/kiinteistöinvestointia ja päivitetään kaikkien pää-

tösporttien yhteydessä aina tekniseen lopetukseen saakka. Projektin johtamista, seuran-

taa ja raportointia varten tehdään projektiennusteet kvartaaleittain. 

JM:n liiketoiminnan ja projektien ohjaamisessa, kustannusten ennustaminen rakentami-

seen aikainen on tärkeässä roolissa. 

 

Työmаа-aikainen kustannustarkkailu sisältää kustannusten seurantaa ja tulevien kus-

tannusten аrviointiа.  

 

Rakennustyömaalla seurataan kustannusten kehittymistä rakentamisosanimikkeistön 

mukaisesti. Tällä hetkellä JM Suomi Oy:ssa on käytössä Talo-80 nimikkeistö. Kaikki kus-

tannustavoitearviot on laadittu sen nimikkeistön mukaan. Litterat on ryhmitetty projek-

tielementeittäin taulukon 7 mukaisesti. 
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Taulukko 7. Projektielementit eli budjetti rakenne JM Suomi Oy:ssa 

Tavoite arvio laaditaan kustannuslajien mukaan. JM Suomi Oy käyttää neljää kustan-

nuslajia: työkustannukset, ainekustannukset, alihankintakustannukset ja muukustannuk-

set.  
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6 Tutkimustyön tavoite 

Opinnäytetyön tavoite on luoda JM Suomi Oy:lle resurssien seuranta- ja ennustustyö-

kalu Excel-ohjelmassa.  

Työn tarkoitus yritykselle on suuri, koska tällä hetkellä JM Suomi Oy:lla ei ole ollut käy-

tössä työkalua, ja työmaaresurssienseuranta ja ennustaminen on ollut järjestelmätöntä.    

Työmaanresursseja ovat tuntityöntekijät, jotka tekivät työtä tuntihinnalla. Nämä eivät 

kuluu urakkaan. Tuntityöntekijöitä ovat esimerkiksi kirvesmiehet, rakennussiivoojat ja 

haalariharjoittelijat.  

Resurssienseuranta on tärkeä prosessi tuotannon aikana, koska se vaikuttaa moniin 

asioihin kuten esimerkiksi aikataulun laatimiseen, laatuun ja kustannushallintaan.  

Budjetin ennustamisen prosessi hyötyy resurssienseurannan työkalusta, koska resurs-

sienhallinta on osa kustannushallintaa, ja sen seuranta voi osittain helpottaa kustan-

nusten ennustamisen prosessia.  

Kun työkalu on käytössä prosessin alusta loppuun, sen perustella voidaan ennakoida, 

paljonko tuntityöntekijöitä tarvitaan työmaalla tietyissä rakennusvaiheissa. Tulevaisuu-

dessa JM Suomi Oy haluaa rakentaa enemmän omilla työntekijöillä, eikä ulkopuolisia 

aliurakoitsijoita käyttäen. Sen takia mahdollisuus suunnitella resurssit työmaalla tarkasti 

on tärkeää.  

Yrityksellä oli jo kehitteillä resurssien/tuntien seurantatyökalu, mutta se sisälsi paljon 

puutteitta ja oli hankala käytössä (tarkeimmin kohdassa 7.2). Tavoitteena oli kehittää jo 

olemassa olevaa taulukkoa tai luoda sen pohjalta uusi, jossa puutteet olisi korjattu.  
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7 Työ 

Oppinäytetyön tarkoituksena oli luoda taulukko Excel-ohjelmassa, jonka avulla työmaalla 

voidaan seurata ja ennustaa tuntityöntekijöiden tunnit sekä niille tarvittavat kustannuk-

set.   

Ennustaminen on tärkeä osa JM:n kustannusvalvonnassa. Kustannusennustamisen tar-

koitus on auttaa projektinhallintaa ja yrityksen strategista sekä taloudellista suunnittelua. 

Ennusteen avulla rakentamisvaiheessa voidaan vaikuttaa hankeen kustannuksiin.  Kus-

tannusten ennustamisessa on kyse lopullisten toteutuvien kustannusten arvioinnista. [9.] 

JM:ssa vastaava mestari ja työmaainsinööri vastaavat rakentamisen aikana kustannus-

ten ennustamisesta. Tämän perustella opinnäytetyön tavoite on luoda seuranta-/ennus-

tustaulukko työmaainsinööreille käytettäväksi. Ideana on täydentää tuleva taulukko vii-

koittain tuntityöntekijöiden tuntilistojen avulla tai haastattelemalla työnjohtajia. Tuntilista 

tai tuntilappu on sellainen asiakirja, jonka avulla kerätään työntekijöiden työaikatietoja ja 

lasketaan työtunteja palkanlaskentaa varten.  

7.1 Alkuperäinen taulukko 

Työn lähtökohtana oli resurssiseurantatyökalu, jonka oli jo yrityksessä. (kts. Liite 1) Tau-

lukko ei ollut käytössä, koska se sisälsi erilaista puutteita.  Taulukko sisältää kaikki yri-

tyksen käyttämät litterat ja työntekijöitten nimet. Tämän työkalun idea on seurata kaikkia 

työtunteja jokaiselle litteralle.  

Tavoitteena oli selvittää taulukon puutteita ja ehdottaa miten niitä voitaisiin korjata.    

JM Suomi Oy toimii omilla työmaillaan kuten pääurakoitsija, eli kaikki yrityksen toimihen-

kilöt (vastaava työnjohtaja, työmaainsinööri, työnjohtajat), ovat JM:n omia työntekijöitä, 

mutta kaikki työvaiheet tehdään urakoitsijoita käyttäen. Tulevaisuudessa yritys haluaa 

rakentaa enemmän omilla työntekijöillä ja vähentää aliurakointia.  
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Täällä hetkellä JM Suomi Oy:ssa on keskimäärin kaksi tai kolme vakituista tuntityönteki-

jää per työmaa. Siitä seuraa, että yrityksen ei tällä hetkellä tarvitse seurata ja ennustaa 

jokaista litteraa. 

Toinen ongelma taulukossa oli sen hankaluus käytössä, koska jokaiselle litteralle oli ja-

ettu oma sivu. Yrityksessä on käytössä 98 litteraa, se tarkoitta, että taulukko sisältää 

minimissään 99 välilehteä (98 litteravälilehteä ja 1 yhteenvetovälilehti).   

Kolmas ja isoin puute resurssityökalussa oli se, että taulukon avulla voitiin seurata tunti-

työtä, mutta ei voitu ennustaa.  

Puutteiden kartoituksen perustella oli päätetty, että pitäisi selvittää mitkä litterat tarvitse-

vat seurantaa, ja mistä saataisiin tavoitearvio. Sitten luotiin taulukko, joka on selkeä ja 

helppo käytössä.  

7.2 Tavoitekustannukset 

Työn päätavoite on luoda taulukko, jonka avulla voidaan ennustaa tuntityötä työmaalla. 

Sen takia täytyy selvittää mistä saadaan tavoitetunnit ja niille varatut kustannukset.  

Kustannusten ennustaminen ja seuranta tuotannon aikana pohjautuu kustannuslaskijoi-

den laatimaan kustannustavoitearvioon.  

Tavoitearvio on kustannustarkkailussa käytettävä vertailuperuste, johon toteutuneita tie-

toja verrataan. Työmaa-aikaisessa ennustamisessa verrataan toteutuneita kustannuk-

sia, suoritemääriä ja työmenekkejä tavoitearvioon. [8.] 

Ennustaminen tehdään kustannuslajeittain, kuten luvussa 5 mainittiin. JM:ssa on käy-

tössä neljä kustannuslajia. Tuntityöntekijöiden töiden ennustaminen on yksi neljäsosa 

koko kustannusennustamisen prosessista rakentamisen aikana. Eli tuntityön tavoite-

osuus pitäisi olla esitetty kustannuslajissa yksi (työkustannukset). 

JM Suomi Oy:ssa tavoitearvion 1-7 litteroiden kustannuksista laativat kustannuslaskijat, 

8-9 litteroille tavoitearvion laatii vastaava työnjohtaja.  
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Ongelmana tällä hetkellä organisaatiossa on, ettei jokaiselle litteralle ole laskettu erik-

seen tuntityöosuutta.  Suurimman osan rakentamisesta JM Suomi tekee urakalla. Use-

ammalle litteralle on laskettu yksi hinta per yksikkö, joka sisältä aine- ja työhinnat. 

Tästä seuraa se, että opinnäytetyön prosessissa tarvitse saada selville mille litteroille 

kirjautuu enemmän tuntitöitä.  

Toiminnanohjausjärjestelmässä - Jydacom 1-7 litteroiden kustannukset ovat näkyvillä 

kustannuslajeittain, 8-9 litteroiden tavoitearvio on näkyvillä kokonaissummalla kustan-

nuslajissa neljä (KL4), mutta yrityksessä on käytössä 8-9- litteralle laskentatyökalu, jossa 

kaikki litteroille varatut kustannukset on esitetty kustannuslajeittain.  

7.2.1 8-9 litteroiden laskentatyökalu 

Excel -pohjaisessa työkalussa on kaksi eri välilehteä. Ensimmäinen välilehti on nimel-

tään kooste, jolla on käyttö- ja yhteiskustannuslaskelmien yhteenveto. Tällä välilehdellä 

lasketut kustannukset kerääntyvät litteratasolla. Tällä päästään analysoimaan, miten 

kustannuslajitasolla kustannukset osittuvat. Kuvassa 5 on esitetty taulukon ensimmäinen 

välilehti.   
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Kuva 5. JM Suomi Oy:n käytössä oleva 8-9 litterojen laskenta pohja. Välilehti ”Kooste”.  

Toinen välilehti on nimeltään 8-9 laskenta. Välilehdellä on taulukko, jossa kaikki litterat 

on eritelty. Jokaisen litteran alle on kerätty lukuisa määrä eri nimikkeitä, jotka liittyvät 

kyseiseen litteraan. Nimikkeen kustannukset voidaan kohdistamaan tiettyyn kustannus-

lajiin. Kyseisellä välilehdellä suoritetaan varsinainen käyttö- ja yhteiskustannusten las-

kenta.  Tämä välilehti on avattu kuvassa 6. [9.] 
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Kuva 6. JM Suomi Oy:n käytössä oleva 8-9 litterojen laskenta pohja. Välilehti ”8-9 laskenta hin-

noittelu” 

7.3 Selvitystaulukko  

Jotta saataisiin selville litterat, joille kirjautuu enemmän tuntityötä, on tehty vertailutau-

lukko (Liite 2). Vertailussa on käytetty tietoa kolmesta JM Suomi Oy:n työmaista, jotka 

ovat jo luovutettu.  

Opinnäytetyön aikana ei ollut mahdollisuutta lisätä vertailuun enempää työmaita, mutta 

kolmen työmaan avulla saatiin jo informatiivisia tuloksia. 

7.3.1 Työmaat 

Kaikki rakennukset sijaitsevat samassa korttelissa, Kuninkaantammessa.  Talot ovat ra-

kennettu vuokratontille. Asuinrakennuksien lisäksi kortteliin on rakennettu pihakannen 

alle korttelin yhteinen pysäköintihalli, jossa sijaitsevat parkkipaikat. Myös yhtiöillä on yh-

teinen piha-alue. Tontille on tehty yhteisjärjestelysopimus, joka koskee koko korttelia.  

Alla on pieni esittely jokaisesta työmaasta. 
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As Helsingin Oy Marie 

Yhtiö muodostuu yhdestä kaksiportaisesta 5-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on yh-
teensä 41 asuntoa.  Irtaimistovarastot, taloyhtiön yhteistilat ja jätetilat sijaitsevat kella-
ritiloissa, osa pyöräpaikoista on sijoitettu pyörävarastoihin rakennukseen autohallitasolle 

ja osa pihalle. Kuvassa 7 on havainnekuva rakennuksesta. [11.] 

  

Kuva 7. As Oy Helsingin Marie (Lähde: jmoy.fi) 

As Helsingin Oy Tilly 

Yhtiö muodostuu yhdestä kaksiportaisesta 5-kerroksisesta kerrostalosta, jossa on yh-
teensä 41 asuntoa. Irtaimistovarastot, taloyhtiön yhteistilat ja jätetilat sijaitsevat ensim-
mäisessä ja toisessa kerroksessa, osa pyöräpaikoista sijoitetaan pyörävarastoihin raken-

nuksen autohallitasolle ja osa pihalle. Kuvassa 8 on havainnekuva rakennuksesta. [11.] 

 

Kuva 8. As Oy Helsingin Tilly. (Lähde: jmoy.fi) 
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As Helsingin Oy Minna  

Yhtiö muodostuu kahdesta asuinrakennuksesta, jossa on yksi kolmeportainen kerrostalo 

ja yhdeksän asunnon rivitalo. Korttelin yhteinen kerhohuone sijaitsee B ja C portaiden 

välissä. Taloyhtiön pesula ja saunaosaton sijaitsee B portaan 1. kerroksessa. Irtaimisto-

varastot sijaitsevat 1. kerroksessa. Oleskelu- ja leikkialue sijoittuvat pihalle. Kuvassa 9 

on havainnekuva rakennuksesta. [11.] 

  

Kuva 9. As Oy Helsingin Minna. (Lähde: jmoy.fi)  

7.3.2 Taulukon kuvaus 

Taulukko sisältää neljä välilehteä, jossa jokaisella työmaalla on oma sivu ja neljäs sivu 

on yhteenvetosivu. Vertailu sisältää urakoitsijat, jotka tekivät tuntitöitä työmaalle. Lasku-

jen avulla työt on lajiteltu litteroittain. Jokaiselle työmaalle on tehty oma taulukko. Lop-

puun tehty yhteenvetotaulukon, jossa näkyy mille litteroille on tehty enemmän tuntityötä.  

Tiedot (mikä urakoitsijat tekivät tuntityöt työmaalla) selvennettiin haastattelemalla työ-

maan työnjohtajia. Tiedot litteroista urakoitsijoittain oli otettu Jydacom-ohjelmasta, johon 

on kerätty jokaiselta JM Suomi Oy:n työmaalta kirjatut laskut.   

Judacom-ohjelmassa oli valittu tietyt urakoitsijat, ja heidän laskut oli lajiteltu litteroittain. 

Näin selvennettiin, paljonko rahaa oli maksettu tuntityölle työmaan aikana per littera. Yri-

tyksien tuntihintojen avulla oli laskettu tehtyjen tuntien määrä.  

Taulukoon on lisätty myös toiminto, joka laskee, mikä prosenttiosuus on maksettu tunti-

työlle verrattuna koko summaan, jonka on maksettu litteroille.  
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Neljäs välilehti on nimeltään yhteenveto. Siihen on kerätty litterojen työtunnit sekä tehty 

diagrammit, jotka paremmin näyttävät mitä litteroita tarvitsee seurata.   

Liitteessä 2 avattu yksi työmaa välilehti ja yhteenveto välilehti.   

7.4 Resurssien seuranta- ja ennustetaulukko 

Työn suorittamisen aikana löytyi ratkaisu liittää resurssiseurantatyökalu 8-9 litterojen las-

kentapohjaan ja laatia kaava, niin että 8-9 litteroiden tavoitearvio olisi automaattisesti 

kirjotettuna taulukossa. Muiden litterojen tavoitearviot haettaisiin erikseen (esimerkiksi 

Jydacom-ohjelmasta).   

Työn suorituksen aikana tuotantoinsinööriltä tuli tieto, että JM Suomi Oy haluaa muokata 

laskentapohjaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos resurssiennustustyökalu on integroittu 8-9 

litterojen laskentapohjaan, sitä myös pitäisi muokata ja kehittää uudestaan niin, että 

kaikki kaavat toimivat.   

Tämä tarkoittaa, että ei ole järkevää integroida resurssiseuranta- ja ennustustyökalua 8-

9 litteralaskentapohjaan.  

Siitä syystä työkalun lopullinen versio on erikseen tehty Excel-taulukko, joka on esitetty 

kuvassa 10. Koko taulukko on liitteessä 3.   
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Kuva 10. Resurssien seuranta ja ennustetaulukon toinen välilehti ”Tuntiseuranta”.  

Taulukko on luotu työmaainsinöörille käytettäväksi. Hän pystyy hyvin arvioimaan raken-

nusprojektin etenemistä ja tulevaisuuden tapahtumien vaikutusta kustannuksiin.  Työ-

maainsinööri JM Suomi Oy:ssa toimii osana projektin johtamiseen ryhmää, ja yksi työ-

maainsinöörin työtehtävistä on koota omien työmaidensa kuukausi- ja kvartaaliennus-

teet.  

Seuranta tapahtuu urakoitsijoittain/työntekijöittäin ja viikoittain. Taulukko täytetään vii-

koittain työntekijöiden tuntilistojen tai kirjattujen laskujen perusteella.   

Lopullinen versio taulukosta koostuu kolmesta välilehdestä.  

7.4.1 Ensimmäinen välilehti 

Ensimmäinen välilehti on nimeltään tavoitearvio, se on avattu liitteessä 3 sivulla 1. Väli-

lehden tarkoitus on sisältää kaikkien litteroiden tavoitearvio kustannuslajeittain. Idea on 
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sellainen, että tämä välilehti täytettäisiin vain yhden kerran, silloin kun työmaainsinööri 

aloittaa resurssiseurannan työmaalla.  

Välilehdillä on lajiteltu kaikki yrityksen käytössä olevat litterat ja tavoitearvio jokaiselle 

litteroille kustannuslajeittain.  

Tavoitearvio haetaan erikseen Judacom-ohjelmasta, koska siellä tapahtuu yrityksen tuo-

tannon kustannushallinta ja kaikki työmaainsinöörit osaavat käyttää sitä. Ohjelmasta ote-

taan arviot ja liitetään resurssien seurantataulukoon ensimmäiseen välilehteen. Ohjeet 

tavoitearvion hakemisesta Jydacom-ohjelmasta on esitetty ohjevälilehdillä.  

7.4.2 Toinen välilehti  

Toinen välilehti on nimeltään resurssihallinta, missä tapahtuu tuntityöntekijöiden tuntien 

seuranta ja ennustaminen. Tämä välilehti on avattu liitteessä 3 sivulla 2.  

Taulukossa on lajiteltu kaikki 8-9 litterat, jotka ovat yrityksessä käytössä ja litterat, jotka 

ovat selvitetty erikseen, ja joita myös tarvitsee seurata. Taulukkoon on myös tehty tyhjät 

rivit uusille litteroille, mikäli työmaainsinööri haluaa lisätä sellaisen seurantaan.   

Taulukon idea on, että taulukkoon täytetään viikoittain tehtyjen tuntien määrä jokaiselle 

työntekijälle ja lajitellaan tunnit litteroittain.  Kuvassa 11 on esitetty esimerkki, miltä täy-

tetty taulukko näyttää.   

 

Kuva 11. Resurssien seuranta ja ennustetaulukon toinen välilehti ”Tuntiseuranta”. Esimerkki 

täyttö.  
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Taulukko sisältää sellaiset toiminnot kuten työtuntien laskenta, toteutuman laskenta ja 

toteutuman ja ennusteen vertailu.  Vertailu tapahtuu näin: jos toteutunut määrä on suu-

rempi kuin ennuste, solu korostetaan punaiseksi (tämä on näkyvilla kuvassa 11).  

7.4.3 Kolmas välilehti  

Kolmas välilehti on nimeltään ohje, johon on kirjattu, miten käytetään resurssihallinta-

työkalua. Tämä välilehti on avattu liitteessä 3 sivulla 3.  

Ohjeessa on näytetty, miten tavoitearvio haetaan Jydacom-ohjelmasta sekä mitä tarvitse 

tehdä, kun insinööri aloittaa täyttämään taulukkoa. Lisäksi ohjeessa on vinkkejä käytön 

helpottamisesta.  
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8 Loppupohdinta  

Opinnäytetyön tavoitteet toteutuivat hyvin. Resurssien seuranta- ja ennustetyökalu on 

laadittu ja otettu käyttöön. Tavoitteena olisi, että yrityksessä otettaisiin koekäyttöön luotu 

taulukko As Oy Espoon Metsämansikan työmaalla.  

Opinnäytetyön tekemisessä oli joitakin vaikeuksia, ja vielä on kehitettävää ja parannet-

tavaa.  Tämä työkalu ei esimerkiksi toimi, jos Jydacom-ohjelmaan laadittu 8-9 litterojen 

tavoitearvio ei ole lajiteltu kustannuslajeittain (vaan pelkästään kokonaissummilla kus-

tannuslajille 4, kuten se tehtiin aikaisemmin).  

Organisaation toiminnan kannalta on tärkeää tehdä oikeat ennusteet. Resurssihallinta-

työkalun avulla voidaan tarkentaa ennustamisen prosessia. 

Opinnäytetyön tulokset parantavat kustannusennustamisen prosessia ja tavoitearvion 

laadintaprosessia.  Myös kehitetty Excel taulukko voi parantaa kustannusennusteiden 

luotettavuutta ja tarkkuutta. 
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