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1    Johdanto 

Tämä tutkimus käsittelee rakennushankkeiden tuottavuutta ja kustannuksia. Tutkimuksen 

tavoitteena on luoda infrahankkeen tilaajalle havainnollinen menetelmä, jolla voi tarkastella 

rakennushankkeen kustannuksia hankkeen toteutusmuodosta riippumattomasti. 

Tämä menetelmä luo läpinäkyvyyttä julkisten infrahankkeiden rakennuskustannuksiin sekä 

tukee julkista päätöksentekijää ja tilaajaa rakennushankkeen ohjauksessa. Työssä perehdy-

tään rakennushankkeiden erilaisiin toteutusmuotoihin ja kustannusten muodostumiseen ja 

esittämiseen eri toteutusmuodoissa. Lisäksi työssä perehdytään julkistilaajan lakisääteisiin 

velvollisuuksiin ja rakennushankkeiden tuottavuuden mittaamiseen. Kirjallisen materiaalin 

pohjalta luodaan malli, jolla eri toteutusmuodoilla tehtävien rakennushankkeiden kustannuk-

set saadaan vertailukelpoiseksi. Tätä menetelmää testataan empiirisesti kahden case-hank-

keen avulla. Kirjallisuuden ja case-hankkeen tuloksena johtopäätöksissä esitetään menetel-

män hyöty ja mahdolliset kehittämiskohteet. 

1.1  Tutkimuksen tausta 

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista määrää, että Suomessa valtion ja 

kuntien viranomaisten sekä ja niiden hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja 

käyttöoikeussopimuksensa siten kuin hankintalaissa (1397/2016) säädetään. Lain tarkoituk-

sena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien 

hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, 

palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa. Hankintalaki myös 

edellyttää, että hankinnalle on määritetty ennakolta arvo.  

Edelleen hankintalain yhdeksäskymmenes pykälä määrää, että kilpailun tulee voittaa tarjous, 

joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Se on hankintayksikön kannalta hinnaltaan 

halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. (Laki julkisista hankin-

noista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) 

Esimerkiksi Suomessa valtion infraa, eli tie-, rata- ja vesiväylien rakennus – ja ylläpitoura-

koita tilaa Väylävirasto, joka on julkishallinnon tilaajaorganisaatio. (Väylä.fi 11.8.2022) 
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Lainsäädäntö, joka koskee Väylävirastoa, edellyttää, että viraston toiminta on ennakoivaa 

sekä tieto- ja riskiperusteista (Laki Väylävirastosta 2009/862).  Julkisen hallinnon on myös 

toimittava läpinäkyvästi ja luotettavasti. (Davies. 2009 s.123) 

Siikavirran (2015, 28-33) mukaan julkiset hankintayksiköt eroavat yksityisestä toimijasta. 

Julkisen ja yksityisen toiminnan erot aiheutuvat julkisen vallan toiminnan kontrollin tar-

peesta sekä yhteisten verovarojen tehokkaan käytön asettamista vaatimuksista. Toisin kuin 

julkiset hankintayksiköt, yksityiset yritykset käyttävät ostoihin omistajiensa rahoja. Yleensä 

kilpailun aiheuttama paine edellyttää hankintaprosessien järjestämistä erityisen tehokkaalla 

tavalla. Epäonnistunut hankinta näkyy yrityksen taloudessa ja liiketuloksessa, jolloin talou-

dellisesti tuottamattomien toimintojen ja prosessien parantaminen on ehdottoman tärkeää 

yrityksen johdolle ja omistajille.  

Siikavirta (2015) jatkaa, että julkisen sektorin viranomaiset käyttävät hankintoihinsa budje-

toituja varoja, jotka eivät ole samalla tavoin omia kuin varat yksityisessä yrityksessä. Julki-

sen toimijan ei tarvitse pysyä talousarvion puitteissa samalla tavalla kuin yrityksen. Budjet-

tiylityksillä ei useimmiten ole välitöntä vaikutusta. Pohjimmiltaan tämä johtuu siitä, ettei 

julkinen toimija voi mennä konkurssiin, vaan se vain velkaantuu. Toisaalta epäonnistuminen 

hukkaa verovaroja ja se voi vaikuttaa myös veronmaksuhalukkuuteen, haluttujen palvelui-

den tai tuotteiden laatuun ja saatavuuteen. Julkisella toimijalla ei ole varsinaisesti kilpaili-

joita, eikä sen tuloksellisuuden mittaaminen ole täysin vertailukelpoista yksityisten yritysten 

tavoin. (Siikavirta, 2015, 28–33) 

Vuorela et al. (1998, s.62) kertoo, että rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla ta-

voilla. Tavat eroavat toisistaan työn sisällön eli suoritusvelvollisuuden mukaisesti, maksu-

perusteen mukaisesti tai osapuolten vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti. Näitä erilaisia 

tapoja kutsutaan rakennushankkeiden toteutusmuodoiksi tai urakkamuodoiksi, ja niitä ovat 

esimerkiksi kokonaisurakka, suunnittele- ja toteuta – urakka, projektinjohtourakka tai lasku-

työurakka.  

Erilaisissa toteutusmuodoissa kustannusten muodostuminen tapahtuu eri tavoin (Vuorela et 

al. 1998, s.62). Davies (2009 s. 199) osoittaa tutkimuksessaan, että tilaajan näkökulmasta 

erilaisilla toteutusmuodoilla toteutettujen hankkeiden kustannuksia on vaikea verrata, joka 

vaikeuttaa myös hankkeiden tuottavuuden arviointia ja kustannustehokkuuden todentamista.  
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Hankkeen rakennuskustannukset ovat yksi hanketta ohjaavista tekijöistä. Ne ovat osa raken-

nusprojektin hallintaa ja suunnittelun ohjausta. (Pehkonen. 2016 s. 1) Kustannusohjaus on 

tilaajan tai projektijohtajan keskeinen tehtävä. Tilaajalla on oltava menetelmät tehtävien pää-

tösten kustannusvaikutuksien arvioimiseksi. (Savolainen. 2001) 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

Tässä työssä tutkitaan rakennushankkeiden tuottavuutta ja kustannuksia. Tavoitteena on 

luoda infrahankkeen tilaajan käyttöön havainnollinen menetelmä, jolla voi tarkastella raken-

nushankkeen kustannuksia hankkeen toteutusmuodosta riippumattomasti. 

Julkisten rakennushankkeiden tilaajaorganisaatioiden on osoitettava hankintojensa taloudel-

lisuus. Täten organisaatioilla on oltava käytössään havainnollistavia keinoja osoittaa han-

kintojen taloudellisuus, keinoja vertailla erilaisia hankintoja ja keinoja määrittää hankintojen 

arvo ennakolta hankintalain edellyttämällä tavalla.  

Tutkimuksessa haetaan vastausta tutkimuskysymyksiin: 

Miten rakennushankkeita toteutetaan? 

Miten rakennushankkeiden kustannuksia arvioidaan?  

Miten eri toteutusmuodoilla tehtävien rakennushankkeiden sisältö yhteismitallistetaan 

niiden keskinäisen vertailun mahdollistamiseksi? 

Tutkimuskysymysten pohjalta luodaan malli, jolla eri hankemuotojen vertailua voidaan 

tehdä. Mallin toimivuutta testataan kahden case-kohteen avulla. Case – kohteiden esimer-

killä pyritään osoittamaan, että laadittua mallia voidaan käyttää toteutustapariippumatto-

masti hankkeiden vertailuun käytännössä.  

Mallia hyödyntämällä julkistilaaja voi havainnollistaa hankintojensa taloudellisuutta han-

kintalain edellyttämällä tavalla. Tutkimuksen tavoitteena on, että tilaaja voi käyttää mallia 

päätöksenteon apuna eri hankintamuotojen taloudellisuuden vertailussa rakennushankkei-

den suunnittelu - ja toteutusvaiheissa. Mallin pohjalta tilaaja voi tehdä tarkempia kustannus 

– ja tuottavuuslaskelmia sekä analysoida hankkeiden kustannuseroja. Tarkemmin tutkimuk-

sessa tarkastellaan hankemuodoista projektiallianssitoteutusta ja sen kustannusjakoa verrat-

tuna perinteisiin urakkamuotoihin.  
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1.3  Tutkimuksen toteutus  

Tieteelliset tutkimusmenetelmät jaetaan usein laadullisiin ja määrällisiin. Laadullisessa tut-

kimuksessa aineistot ovat pienempiä ja aineiston laatu korostuu määrän rinnalla. Laadullisen 

tutkimuksen avulla etsitään tavallisesti vastauksia kysymyksiin ”miksi” ja ”miten”. Meto-

deina käytetään esimerkiksi haastatteluita. Määrällisessä tutkimuksessa tutkimusaineistot 

isompia ja perustuvat numeroihin, tavallisesti esimerkiksi tilastoja. Määrälliset tutkimukset 

vastaavat useimmiten kysymyksiin ”kuinka suuri” tai ”montako”. Tutkimuskysymykset 

määrittävät, kumpaa menetelmää kannattaa käyttää. (Laaksovirta. 1985) 

Kasanen et al. (1991) mukaan tutkimustavat voidaan jakaa myös teoreettiseen ja empiiriseen 

eli kokemusperäiseen tutkimukseen. Lisäksi tutkimus voi olla kuvailevaa tai normatiivista. 

Näitä neljää tutkimustapaa tarkastelemalla syntyy matriisi, jossa edelleen jaetaan tutkimus-

tavat neljään alatyyppiin (Kasanen et al. 1991. s. 301-329) Kuvassa 1 on esitetty erilaisten 

tutkimusmenetelmien luokittelu deskriptiiviseen ja normatiiviseen, ja edelleen teoreettiseen 

ja empiiriseen tutkimukseen.  

 

 Teoreettinen tutkimus Empiirinen tutkimus 

Deskriptiivinen Käsiteanalyyttinen Nomoottinen 

Normatiivinen Päätöksentekometedologinen Konstruktiivinen 

 

Kuva 1. Tutkimustavat Kasanen et al. mukaan. 1991. s. 317 

 

Kuvassa 1 esitellyt päätutkimusmenetelmät muodostavat matriisin, joiden alatutkimusla-

jeiksi voidaan vielä tunnistaa käsiteanalyyttinen, nomoottinen, päätöksentekometodologinen 

ja konstruktiivinen tutkimusmenetelmä.  

Tämä tutkimus on laadullinen tutkimus, koska aineisto on suhteellisen pieni, tilastollista me-

netelmää ei voi käyttää ja työssä etsitään vastausta kysymykseen ”miten”. Tutkimus on myös 

normatiivinen, sillä tutkimuksella ei tarkastella tiettyä ilmiötä tai objektia eikä pyritä luo-

maan uusia käsitteitä. Työssä hyödynnetään sekä teoreettista tutkimusta että empiriikkaa. 
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Tällöin sekä päätöksentekometodologinen että konstruktiivinen tutkimusote sopivat työhön 

tutkimusmetodologiaksi.  

Konstruktiivisessa tutkimuksessa ratkaisu todetaan käytännössä, kun taas päätöksentekome-

todologisessa tutkimustavassa ratkaisu todetaan esimerkin muodossa. (Kasanen et.al. 1991. 

s. 301-329) 

Tutkimuksen aikataulu on melko rajallinen, työn tulokset esitetään case-esimerkin muodossa 

eikä pitkäaikaista käytännön kokemusta voida testata. Tällöin sopivin tutkimusmetodi tähän 

työhön on päätöksentekometodologinen.  

1.4  Raportin rakenne  

Tutkimus koostuu johdannosta, kahdesta teorialuvusta, mallin muodostukseen keskittyvästä 

luvusta sekä mallin testauksesta case-kohteilla. Sitten todetaan työn tulokset ja lopuksi teh-

dään tutkimuksesta yhteenveto.  

Johdannossa, raportin aluksi, käsiteltiin lyhyesti tutkimuksen tausta ja tarve tutkimuksen te-

kemiselle. Raportin teoriaosuudessa käsitellään ensiksi yleistasolla rakennushankkeita, nii-

den suunnittelua ja toteutusta. Tarkemmin tutkitaan projektiallianssimallia, sillä sitä käyte-

tään tutkimuksen case-esimerkissä. Sen jälkeen käsitellään tuottavuuden mittausta rakennus-

hankkeissa sekä tutkitaan rakennushankkeiden sisältöä ja kustannuksia. Luvussa 4 muodos-

tetaan teorian pohjalta vertailumalli ja työkalu, jolla rakennushankkeiden sisältö voidaan yh-

teismitallistaa. Vertailumallia testataan kustannustarkastelulla case-esimerkein luvussa 5. 

Tutkimuksen tuloksia ja niiden hyödynnettävyyttä käsitellään luvussa 6. Osiossa pohditaan 

myös, miten jatkotutkimus tulisi toteuttaa. Lopuksi tutkimuksessa on koottu työn yhteen-

veto. 

Syöte-tuloskaavio on työkalu tutkimuksen sisällön esittämiseen. Kaavioissa esitetään kunkin 

luvun tavoite (syöte), luvun otsikko sekä tavoiteltava luvun tulos. Kuvassa 2 on esitetty tut-

kimuksen rakenne syötetulos – kaaviona.  
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Kuva 2. Tutkimuksen rakenne syöte-tulos kaavioina 

 

Kuvan 2 mukaisesti tutkimuksen tulokseksi tavoitellaan menetelmää, jolla rakennushank-

keiden kustannuksia voidaan tarkastella vertailukelpoisesti. Mallia testataan esimerkinomai-

sesti käytännön case-hankkeilla.  
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2  Rakennushankkeet 

Saarilahti (2015, s. 6) kertoo, että rakentaminen on projektitoimintaa, joka tehdään ennalta-

määrätyn ja tavoitteellisen tuloksen aikaansaamiseksi, asetettujen tavoitteiden mukaisesti ja 

jonka toteutumista valvotaan. Rakennushanke on kokonaisuus, joka saattaa kestää pitkän 

ajan ja jossa on mukana monia eri osapuolia ja sidosryhmiä. Rakennushankkeella onkin täl-

löin monenlaisia eri vaiheita, jotka ovat sekä infrahankkeissa että talonrakennushankkeissa 

pääpiirteittäin samat.  

Rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla tavoilla. Tavat eroavat toisistaan työn sisäl-

lön eli suoritusvelvollisuuden mukaisesti, maksuperusteen mukaisesti tai osapuolten vastui-

den ja velvollisuuksien mukaisesti. (Vuorela et al. 1998, s.62) 

2.1  Rakennushankkeen vaiheet 

Rakennushankkeiden yleisesti tunnustettuja vaiheita ovat tarveselvitys, hankesuunnittelu, 

rakennussuunnittelu, rakentaminen sekä käyttöönotto – ja käyttövaihe. (Vuorela et al 1998, 

s.51) Kuvassa 3 on esitetty rakennushankkeen vaiheet. 

 

 

Kuva 3. Rakennushankkeen vaiheet (Lähde. mukaillen RT 10-10387 – ohjekortin mukaan) 

 

Hanke etenee kuvassa 3 esitettyjen vaiheiden mukaisesti alkuvaiheen ideasta suunnittelun 

kautta itse rakentamiseen ja rakenteen valmistuttua käyttövaiheeseen asti. Varsinainen in-

vestointivaihe loppuu rakentamiseen, jonka jälkeen alkaa rakenteen käyttö ja ylläpito. 

Ympäristöministeriö noudattaa eurooppalaista standardia ISO 15804 järjestelmän mukai-

sesti, joka esittää rakennushankkeen vaiheet elinkaariajattelun ja omaisuudenhallinnan nä-

kökulmasta. Standardia käytetään etenkin rakennushankkeiden – ja tuotteiden ympäris-

töselosteiden laadinnassa.  (YM 2019)  
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Standardi kuvaa, mitkä rakennustuotteen elinkaaren vaiheet otetaan huomioon ns. EPD-las-

kennassa (Environmental Product Declaration) ja mitkä prosessit sisällytetään rakennustuot-

teen ja – hankkeen elinkaarilaskentaan. Standardi jakaa rakennushankkeen, -tuotteen tai -

palvelun elinkaaren A-D mukaisiin vaiheisiin määrittäen kunkin vaiheen sisältämät työvai-

heet. Vaiheisiin kuuluvat rakennuskohteen materiaalien valmistus, kuljetus sekä rakennus-

työmaa, sekä rakennuskohteen käyttövaiheessa kunnossapito, korjausrakentaminen, ener-

gian ja veden käyttö, sekä rakennuskohteen elinkaaren loppu, johon kuuluvat purkaminen ja 

materiaalien loppukäsittely ja -hyödyntäminen. D vaihe on hankkeen ulkopuoliset vaikutuk-

set ja mahdollinen rakennuskohteen kierrätys. (YM 2019). Kuvassa 4 on esitetty rakennus-

hankkeiden vaiheet ISO 15804 standardin mukaisesti jakaen rakennushankkeen vaiheet ja 

sisältö luokkiin A-D.  

 

 

Kuva 4. Rakentamisen elinkaaren vaiheet ISO 15804 + A1 mukaisesti (mukaillen YM 2019) 

 

Kuvan 4 mukaisesti hanke etenee aina rakenteeseen tarvittavien tuotteiden valmistuksesta 

rakentamiseen ja rakenteen käyttöön ja edelleen lopputuotteen elinkaaren loppuun saakka. 

Vaiheet C ja D ovat investointilaskennassa harvinaisempia, ja niiden vaikutuksia on hanka-

lampi arvioida numeerisesti. 



15 
 

2.2  Rakennushankkeen suunnittelu 

Vuorela et al. (1998, s. 51) mukaan rakennushankkeen suunnittelu alkaa yleensä tarveselvi-

tyksellä. Tarveselvitys käynnistetään, kun yrityksille ja yhteisöille syntyy tilantarve talonra-

kennushankkeissa, tai palveluntarve infrahankkeissa. Tarveselvitysvaiheessa selvitetään, 

onko hanke tarpeellinen, tarkoituksenmukainen ja ylipäätään mahdollinen. Tarveselvitysvai-

heessa koetetaan kartoittaa eri vaihtoehtoja, esim. onko tarpeellista tehdä uudisrakenne vai 

olisiko vanhan rakenteen parantaminen, laajentaminen tai tilan tai palvelun hankkiminen 

oman organisaation ulkopuolelta mahdollista. Rakennuttajalle tarveselvitysvaihe on talou-

dellisesti tärkeä vaihe. Silloin tehdään rakennuttamispäätös, joka merkitsee aina investointia 

(Liuksiala A., Stoor P., 2014, s. 34) 

Jos hanke päätetään käynnistää, seuraa hankesuunnitteluvaihe. Siinä selvitetään tarkemmin 

rakennushankkeen tavoitteet, määritellään hankkeen laajuus ja laatutaso. Hankesuunnittelu-

vaiheessa voidaan asettaa teknisiä vaatimuksia suunnitteluratkaisulle, ja suunnittelun ja to-

teutuksen aikataululle. Myös kustannustavoite voidaan asettaa ja ensimmäinen budjetti 

luoda. (Vuorela et al. 1998, s. 52) 

Manninen (2009, s. 15) kirjoittaa, että yleissuunnitelmavaiheessa syntyy hankkeen ensim-

mäiset suunnitelmapiirustukset. Tällöin muodostuu myös rakennettavan tie- rata tai katu-

väylän vaihtoehtoiset linjaukset infrahankkeessa. Yleissuunnittelussa tarveselvitysvaiheen 

ehdotus kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuunnitelmaksi. Talonrakennushankkeessa 

yleissuunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Yleissuunnitelmavaiheen 

tuloksena syntyy hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset talonrakennushankkeissa ja 

yleissuunnitelma infrahankkeissa. (Rakennustieto Oy. 2013. RT 10-11107) 

Junnosen et al. mukaan (2017, s.55-56) yleissuunnitelman laatiminen on infrahankkeissa 

hankkeen periaateratkaisujen osalta keskeisin suunnitteluvaihe. Vaiheeseen liittyvät talou-

dellisten ja liikenteellisten vaikutusten sekä erilaisten ympäristövaikutusten arviointi. Selvi-

tysten perusteella arvioidaan linjaus-, ja sijaintivaihtoehtojen sekä teknisten ratkaisujen to-

teutettavuutta. Kaikissa katuhankkeissa ei aina laadita yleissuunnitelmaa, koska katu – ja 

aluerakentamiseen liittyviä asioita voidaan ratkoa jo varhaisen kaupunkisuunnitteluvaiheen 

eli kaavasuunnittelun yhteydessä. Savolainen (2001. s.15–17) kertoo, että yleissuunnitelma-

vaiheessa laaditaan hankkeelle ensimmäinen laajuus – ja ominaisuusperusteinen kustannus-

arvio. 
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Hankkeiden hyväksyttävyys ja lainmukaisuus haetaan infrahankkeissa hallinnollisen käsit-

telyn kautta. Hallinnolliset suunnitelmat perustuvat yleissuunnitelmaan sekä kaupunkisuun-

nittelussa kaavan yhteydessä tehtyihin tarkasteluihin. (Junnonen et al. 2017, 57–58) Manni-

nen (2009, s. 15) selittää, että näitä hallinnollisia suunnitelmia kutsutaan tiesuunnitelmaksi, 

ratasuunnitelmaksi tai katusuunnitelmaksi riippuen siitä, millainen rakenne väylällä on ja 

kenellä on väylän hallinnointivastuu.  

Hallinnollisessa suunnitteluvaiheessa on tärkeää vuoropuhelu maanomistajien ja muiden si-

dosryhmien kanssa. Tiesuunnitelmassa määritellään tien lopullinen sijainti ja täsmennetään 

yleissuunnitelmavaiheen ratkaisuja. Katuhankkeessa hallinnollinen suunnitelma on nimel-

tään katusuunnitelma. Se voi liittyä joko yhteen katuosuuteen tai olla osa laajempaa koko-

naisuutta koskien useampia katuja. (Junnonen et al. 2017, 57–58)  

Vuorelan et al. (1998, s. 54) mukaan tilaajan vahvistama hankesuunnitelma talonrakennus-

hankkeissa ja infrahankkeiden yleissuunnitelma toimivat suunnittelun perusteina jatkosuun-

nittelulle. Jatkosuunnitteluvaihe on yleensä rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelmavai-

heessa kehitetään aiemmissa vaiheissa mietittyjä ratkaisuja edelleen, jolloin on tärkeää pitää 

mielessä hankkeessa alun perin mietityt tavoitteet ja reunaehdot. Rakennussuunnittelu on 

huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin hanke – tai yleissuunnittelu. Rakennussuunnitel-

mavaiheessa täytyy jo miettiä tarkkaan toteutusratkaisuja, käytettäviä materiaaleja, tehdä 

työselostuksia rakentamista varten sekä laatia yksityiskohtaisempia, massa- ja rakennusosiin 

perustuvia kustannusarvioita.  

2.3   Rakennushankkeen toteuttaminen ja urakkamuodot 

Vuorela et al. (1998, s.62) kertoo, että rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla ta-

voilla. Toteutustavat eroavat toisistaan sen mukaan, millainen suoritusvelvollisuus sisällön 

suhteen toteuttajalla ja hankkeen osapuolilla on. Toinen tapa jaotella hankkeita on miettiä, 

millä perusteella toteuttaja työn laskuttaa. Osapuolilla voi myös olla erilaisia vastuita ja vel-

vollisuuksia hankkeessa, joiden mukaan toteutustapoja luokitellaan. Luokitus voi siis erota 

suoritusvelvollisuuden mukaisesti, maksuperusteen mukaisesti tai osapuolten vastuiden ja 

velvollisuuksien mukaisesti. 
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Julkista työn tilaajaa ohjaa hankintalaki. Hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyt-

töoikeussopimuksista 1397/2016) mukaan hankintayksikkö voi asettaa hankinnalleen kritee-

reitä ja erilaisia hinta-laatusuhteen vertailuperusteita. Laki määrää, että hankkivan tahon on 

asetettava hankinnan osto – ja vertailuperusteet siten, että tarjoaja pystyy todentamaan niihin 

perustuvat tiedot.  

Rakennushankkeiden toteuttamiseen liittyy paljon kaupallisia sopimuksia, jotka koskevat 

hankkeen suunnittelua, itse rakennustyötä sekä rakennusmateriaalien hankintaa. Junnosen et 

al. (2017) määritelmän mukaan urakkamuodolla tarkoitetaan rakennushankkeen osapuolten 

sopimusrakenteen organisointitapaa. Urakkamuodolla on keskeinen vaikutus työtä tilaavan 

osapuolen sopimuksiin ja vastuisiin ja oikean urakkamuodon valinta onkin yksi onnistuneen 

rakennushankkeen perusteista.  

Junnonen et al. (2017) jatkaa, että urakkamuodot on mahdollista jaotella tilaajan ja raken-

nusurakoitsijan välisen suoritusvelvollisuuden, urakoitsijoiden keskinäisten suhteiden tai 

urakan maksuperusteen mukaan. Erilaisissa urakkamuodoissa vastuut ja etenkin hankkeen 

riskit jakautuvat eri tavoin.   

Kokonaisurakka on urakkamuodoista perinteisin ja käytetyin. Kokonaisurakassa työn tilaaja 

eli yleensä rakennuttaja tekee urakkasopimuksen tietystä rakennuskokonaisuudesta yhden 

urakoitsijan kanssa ja urakoitsija toteuttaa rakennustyön tilaajan laatimien urakkaan liitty-

vien asiakirjojen, kuten suunnitelmien, pohjalta. (Junnonen et al. 2017)  

Kiiras et al. (2012) selittää, että jaetulla urakkamuodolla tarkoitetaan sellaista tilannetta, että 

rakennuttaja eli tilaaja tilaa hankkeen eri osia eri urakoitsijoilta. Nämä urakoitsijat eivät ole 

lähtökohtaisesti sopimussuhteessa keskenään, vaan jokaisella urakoitsijalla on oma urakka-

sopimuksensa työn tilaajan kanssa. Joskus nämä ns. sivu-urakat alistetaan tietylle nimetylle 

pääurakoitsijalle hankkeen hallinnan helpottamiseksi, jos tilaaja ei itse halua ottaa päätoteut-

tajan velvollisuuksia itselleen. 

Uudempia urakkamuotoja edustaa suunnittele- ja rakenna – urakkamuodot eli ns. SR-urakka, 

joka joskus tunnetaan myös nimellä kokonaisvastuu-urakka (KVR-urakka). Tällaisessa 

urakkamuodossa työn toteuttaja eli urakoitsija sekä suunnittelee että myös suorittaa varsi-

naisen rakennustyön. (Junnonen et al. 2017) 

Osaurakoiksi kutsutaan sellaisia projektinjohto-urakkamuotoja, joissa päätoteuttaja (pääura-

koitsija) toimii tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Rakennushankkeet jaetaan tällaisissa 
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hankkeissa useisiin pieniin osiin, joista jokainen kilpailutetaan omana kokonaisuutenaan. 

Projektinjohto on tällöin ulkoistettu (RT 10-11223, 2) 

Taulukossa 1 on esitetty erilaisia rakennushankkeen toteutusmuotoja. Taulukon kolme en-

simmäistä urakkamuotoa on ns. perinteisiä urakkamuotoja, kun taas taulukon kahta alinta 

urakkamuotoa, yhteisvastuu – ja elinkaarivastuu-urakoita, kutsutaan usein ns. uusiksi to-

teutusmuodoiksi.  

 

Taulukko 1.  Rakennushankkeiden urakkamuotoja (RT 10-11223, 2) 

  URAKKAMUOTO 
SOPIMUKSEN 

SUUNNITELMAT 
VASTUU SUUN-

NITTELUSTA 

PÄÄTÖKSET 
ALIURA-
KOISTA 

SUUNNITTELE- JA 
RAKENNAMUO-
DOT 

SR-urakka Hanke- tai ehdotus-
suunnitelma Toteuttaja Toteuttaja 

  

Teknisten ratkai-
sujen urakka 

Ehdotus- tai yleis-
suunnitelma Toteuttaja Toteuttaja 

PÄÄURAKKA 
MUODOT 

Kokonaisurakka Yleis- tai toteutus-
suunnitelma Rakennuttaja Toteuttaja 

  
Jaettu urakka Yleis- tai toteutus-

suunnitelma Rakennuttaja Toteuttaja 

  
Pj-urakka Päätetään hank-

keessa 
Rakennuttaja tai 

toteuttaja Rakennuttaja 

PROJEKTINJOHTO 
MUODOT 

Pj-palvelu Hanke- tai ehdotus-
suunnitelma Rakennuttaja Rakennuttaja 

  
Pj-rakennuttami-

nen 
Yleis- tai toteutus-

suunnitelma Rakennuttaja Rakennuttaja 

YHTEISVASTUU 
MUODOT 

Hankekumppa-
nuus 

Päätetään hank-
keessa Yhteinen vastuu Päätetään 

yhdessä 

  
Projektiallianssi Hankesuunnitelma Yhteinen vastuu Päätetään 

yhdessä 
ELINKAARIVAS-
TUU MUODOT 

Elinkaariurakka 
(PPP) 

Ehdotus- tai yleis-
suunnitelma Toteuttaja Toteuttaja 

 
    

 

 

Taulukossa 1 on esitetty urakkamuodot sisältö ja - vastuujaon mukaisesti. Tavallisimpia 

urakkamuotoja ovat edelleen pääurakkamuodot. Nykyisin suosituista yhteisvastuullisista 

urakkamuodoista on tuotu perinteisiin urakkamuotoihin yhteisvastuullisia elementtejä, 



19 
 

esimerkiksi kokonaishintaiseen kokonaisurakkaan kehitysvaihe ennen varsinaista urakkakil-

pailua. Lisäksi maksuperusteet ovat erilaisia erilaisissa urakkamuodoissa. Elinkaarivastuul-

liset urakkamuodot ovat vielä harvinaisempia.  

2.3.1  Haasteet perinteisissä urakkamuodoissa 

Rakennusurakoissa esiintyy usein sopimusteknisiä ristiriitoja osapuolten välillä. Fernandes 

et al. (2017) kertoo, että etenkin perinteisissä rakennushankkeen urakkamuodoissa hankkeen 

rakennuttaja ja hankkeen toteuttaja eli urakoitsija eivät sitoudu hankkeen tavoitteisiin ja to-

teuttamiseen yhdessä, eikä heillä ole välttämättä yhteisiä intressejä kehittää hankkeen suori-

tuskykyä ja tuottavuutta. Tällainen toteutusympäristö ajaa usein tilanteeseen, jossa jokainen 

hankkeen osapuoli ajattelee omaa etuaan, omia tavoitteitaan ja omaa taloudellista hyötyään.  

Perinteisissä hankintamuodoissa tilaaja hankkii suunnittelun, työn tekijän eli urakoitsijan 

sekä hankkeeseen tarvittavat erityisasiatuntijat omina hankintoinaan. Hankintamuoto johtaa 

usein monimutkaisiin sopimuksiin ja käytäntöihin, jotka eivät jätä tilaa luovuudelle ja inno-

vatiivisuudelle. (Fernandes et al. 2017) Käytännöt saattavat johtaa hankkeessa myös tilan-

teeseen, joiden seurauksia on Thompson & Sanders ovat avanneet taulukossa 2.  

 

Taulukko 2. Ongelmat perinteisissä hankintamuodoissa. (Thompson & Sanders 1998) 

 

 

Taulukon 2 mukaan Thompson et al. esittävät perinteisten urakkamuotojen haasteiksi, että 

niihin syntyy usein osapuolten välille projektin läpiviennin kannalta epäedullinen ”voitto tai 

häviö”-mentaliteetti. Koko rakennusalaa ja yhteiskunnan tuottavuutta haittaavaksi ilmiöksi 

Thompson et al. esittävät projektien vähäisen kehittämistyön.  
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2.3.2  Uudet urakkamuodot 

Fernandes et al. (2017) kirjoittaa, että nykyisin erilaiset yhteistyöhön perustuvat toteutus-

muodot ovat saaneet paljon suosiota, koska niillä pyritään estämään perinteisiin urakkamuo-

toihin liittyvät konfliktit. Ne perustuvat kiinteään tiimityöhön ja niillä pyritään hankkeiden 

tuottavuuden ja taloudellisuuden kasvattamiseen sekä resurssi – ja aika hukkien vähentämi-

seen.  

Kosonen (2017) kertoo, että perinteisten hankkeiden ongelmista on lähtenyt kehittymään 

uudentyyppisiä yhteistoiminnallisempia toteutusmuotoja rakennusalalle. Niitä ovat esimer-

kiksi Australiassa kehitetty allianssimalli, Yhdysvalloista kotoisin olevat IPT-hankkeet eli 

integroidut projektitoimitukset (engl. Integrated Project Delivery, IPD) ja kumppanuuteen 

perustuvat projektimallit. 

Uudentyyppisille yhteistoiminnallisille toteutusmuodoille ovat tavanomaisia ominaisuuksia 

hankkeen eri osapuolten, kuten tilaajan, suunnittelijan ja rakentajan tiivis yhteistyö jo suun-

nitteluvaiheesta alkaen ja yhteisvastuullisuus sekä palkkioiden jakaminen sovitun palkkio-

mallin mukaisesti projektitoimijoiden kesken. (Kosonen, 2017) 

2.3.3  Projektiallianssi 

Projektiallianssi on yksi rakennushankkeiden toteutusmalleista, joita kutsutaan yhteistyö-

malleiksi. Ibrahim et al. (2013, s. 1128) selittää, että projektiallianssi on melko uusi tapa 

toteuttaa rakennushanke. Julkisuudessa on esitetty väitteitä, että allianssitoteutus tulisi edul-

lisemmaksi kuin perinteiset urakkamuodot, mutta Daviesin (2009, s.4) mukaan tästä ei ole 

tieteellisesti tutkittua näyttöä. 

Projektiallianssi on rakennushankkeiden toteutusmuoto, joka perustuu integroituihin tiimei-

hin sekä yhteiseen sitoutumiseen projektin tavoitteisiin ja lopputulosten aikaansaamiseksi. 

Projektialliansseja pidetään yleisesti onnistuneena muotona toteuttaa rakennushanke. Pro-

jektiallianssi on erityisesti suosittu toteutusmuoto Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Hol-

lannissa ja Suomessa. Toteutusmuodossa hankkeen osapuolet pyritään sitouttamaan hank-

keen kokonaistavoitteeseen riippumatta siitä, ovatko he hankkeen tilaajia, suunnittelijoita, 
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toteuttajia tai muita hankkeen toteutukseen osallistuvia sidosryhmiä. (Ibrahim et al. 2013, s. 

1128) 

Onnistuneessa rakennushankkeessa eri osapuolten kokemus ja tietotaito tulee hyödynnetyksi 

parhaalla mahdollisella tavalla. Projektiallianssissa korostuu osapuolten tiimi-, yhteistyö - ja 

kommunikointitaidot. Yhteistyökulttuuria pyritään edistämään.  

Davies (2009 s.201) korostaa tutkimuksessaan, että taloudelliselta näkökulmalta allianssin 

tehokkuutta arvioidaan erityisesti käsitteellä ”Arvoa rahalle”, jolla mitataan hankkeen koko-

naistaloudellista arvontuottoa tilaajalle pelkän halvimman hinnan sijaan. Arvoa rahalle – kä-

site ei ole yksiselitteinen, vaan koostuu hankekohtaisista tekijöistä.  

On esitetty, ettei tiivis tiimityöskentelymuoto sovi projektiluontoisiin tehtäviin, kuten esi-

merkiksi rakennushankkeeseen. Allianssihankkeiden yleistyessä on kuitenkin tärkeää tutkia 

sitä, miten tuottavuus, yhteistyö - ja integraatioaste ja taloudellisuus eri projekteissa kehitty-

vät. (Fernandes et al. 2017) 

Lahdenperän (2009, s. 13) mukaan allianssiurakalla tarkoitetaan sellaista hankkeen toteutus-

muotoa, jossa kaikki hankkeen keskeiset toimijat tekevät yhteisen sopimuksen tilaajan 

kanssa. Kaikki osapuolet kantavat yhteisesti vastuun projektin suunnittelusta ja rakentami-

sesta yhteisellä organisaatiolla ja jakavat hankkeen riskit. Tilaaja on yksi keskeinen tiimin 

osapuoli.  

Suomessa allianssiurakka on uudenlainen urakkamuoto, joka perustuu eri toimijoiden yh-

teistyölle ja avoimuudelle. Lahdenperä (2009, s. 14) kertoo, että allianssin peruspiirteisiin 

kuuluvat käsitteellisesti: 

 Yhteinen sopimus 

 Yhteinen Organisaatio 

 Luottamus 

 Riskien jakaminen 

 Sitoutuminen ja Yhteistyö 

Lahdenperä (2009, s. 14) jatkaa, että ilman näitä peruspiirteitä toteutus ei voi olla allianssi. 

Erona perinteisiin urakkamuotoihin on se, että tilaaja kantaa suuren osan mahdollisista kus-

tannusriskeistä, mikä helpottaa urakoitsijaa, siten, ettei urakoitsijan tarvitse hinnoitella ris-

kejä urakkahintaan. Allianssin pohjana ovat avoimuus ja yhdessä tekeminen. Tämä 
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tarkoittaa urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden valitsemista ja mukaan ottamista jo hankkeen 

alkuvaiheessa, jotta heidät kaikki saadaan tavoittelemaan hyvää lopputulosta. (Lahdenperä 

2009, s. 15) 

Yli-Villamo (2013, 58–59) selittää, että allianssiurakat jakautuvat hankinnassa kolmeen eri 

vaiheeseen. Näitä ensimmäinen on tarjousvaihe. Sen jälkeen allianssiurakassa solmitaan 

kaksi erillistä sopimusta, joka mallina eroaa perinteisistä urakkamuodoista. Ensimmäisessä 

vaiheessa solmitaan kehitysvaiheen Allianssisopimus (KAS), joka tehdään, kun hankkeen 

osapuolet aloittavat suunnittelun. Kehitysvaiheen aikana allianssin osapuolet sopivat hank-

keen tavoitteista, tavoitekustannuksesta, avaintulosalueiden suorituskykymittareista ja käy-

tettävien muutosmekanismien lopullisista yksityiskohdista. Kehitysvaiheen aikana osapuo-

let noudattavat kehitysvaiheen allianssisopimusta. Toisen vaiheen sopimus laaditaan toteu-

tusvaiheen alkaessa, joka on Allianssisopimus (TAS). Toteutusvaiheessa allianssiryhmä to-

teuttaa hankkeen. Allianssiryhmä kantaa yhteisesti vastuun hankkeen riskeistä sekä virheistä 

ja jakavat hankkeen hyvin onnistuessa saatavan bonuksen kaikkien kesken. Toteutusvaiheen 

ja takuuvaiheen aikana noudatetaan toteutusvaiheen allianssisopimusta. 
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3  Rakennushankkeiden kustannushallinta ja tuottavuus 

Rakentaminen on projektitoimintaa, jonka tehtävänä on saada aikaan konkreettinen raken-

nus, rakenne tai tila. Kankainen et. al. (1998.) luetteloivat projektin tehtäviä näin: 

 projektin kokonaishallinta 

 aikahallinta 

 laadunhallinta 

 kustannustenhallinta 

 viestinnän hallinta 

 hankintojen ja sopimusten hallinta 

 riskien hallinta 

 projektin organisointi 

 henkilöstön kehittäminen.  

Projektitoiminta tähtää ennalta asetetun tavoitteen saavuttamiseen. Hankkeen kustannushal-

linta tulee aloittaa jo hyvissä ajoin ennen varsinaista suunnittelua ja rakennustyötä. Talou-

dellisuuden lähtökohdat perustuvat tavoitteiden määrittämiseen hankkeen alkuvaiheessa 

(Manninen. 2009. s. 47) 

3.1  Rakennushankkeen kustannushallinta 

Kustannushallinnan tavoitteena on varmistaa projektin taloudellinen onnistuminen. Kustan-

nushallinta voidaan edelleen jakaa kustannusohjaukseen, kustannussuunnitteluun ja kustan-

nusarviolaskentaan. (RIL. 2006. s.8–15) Tämän tutkimuksen kannalta kustannusohjaus on 

näistä keskeisin toiminto, sillä sen avulla ohjataan hanketta kohti kustannustavoitetta. Muut 

kaksi ovat tukitoimintoja kustannusohjauksen päätöksentekoon.  

Lindholm (2009, s. 8–9) kertoo, että kustannusohjaus on tilaajan tai projektinjohtajan kes-

keinen tehtävä. Kustannusohjaus on hankkeita koskevien tavoitteiden asettamista ja suunni-

telmien sisällön sekä taloudellisuuden ohjausta. Lisäksi kustannusohjaus on päätöksentekoa 

ja päätöksen kohdistuvat kustannuksia hankkeessa aiheuttaviin tekijöihin. 
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Kustannusohjauksen kannalta tulee tunnistaa kustannusten määräytyminen hankkeen eri vai-

heissa. Hankkeiden alkuvaiheissa tehdään hanketta koskevat isoimmat päätökset liittyen 

hankkeen laajuuteen ja laatutasoon. Tällöin on myös paras mahdollisuus vaikuttaa kustan-

nuksiin. Hankkeen kustannukset tulevat näkyviksi rakentamisen aikana, mutta mikäli suun-

nitelmat ovat valmiit, kuten perinteisissä toteutusmuodoissa on, kustannuksiin ei voida enää 

rakentamisvaiheessa juurikaan vaikuttaa. (Lindholm et al. s. 36) 

Kuvassa 5 on esitelty hankkeen kustannusten määräytyminen ja kustannusten kertyminen 

Lindholm et al. (2012) mukaan. Kustannusten määräytyminen painottuu hankkeen alkuvai-

heeseen, kun päätöksiä rakentamisesta tehdään. 

 

 

Kuva 5. Infrahankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen. (Lindholm et al. 2012 

s. 36) 

 

Kuvan 5 mukaisesti kustannukset alkavat määräytymään hankkeen tavoitetta määriteltäessä 

tarveselvitys – ja hankesuunnitteluvaiheissa. Kustannukset todentuvat rakennussuunnittelu-

vaiheessa suunnittelukustannuksilla ja rakentamisvaiheessa rakennuskustannuksilla. Käyt-

töönottovaiheessa investoinnin kustannukset ovat kertyneet, ja alkaa rakenteen käyttöön liit-

tyvät ylläpitokustannukset.  

Lindholm et al. (2012 s. 37) ovat määrittäneet tekijöitä, jotka vaikuttavat rakennuskustan-

nuksiin. Samat tekijät tuottavat kustannuseroja eri hankkeiden välillä. Kustannuksia ja sitä 

kautta myös kustannuseroja synnyttävät: 
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 hankkeen hankeohjelma, eli se mitä on ajateltu tehtävän 

 rakennuspaikan olosuhteet 

 suunnitteluratkaisut 

 rakennuttamis- ja tuotantoratkaisut 

 hintasuhdanteet 

 hankkeen aikataulu 

Kustannusohjausta toteutetaan hankkeen aikana tilaajan päätöksillä. Tämä edellyttää tavoit-

teiden asettamista, suunnitelmien sisällön ja taloudellisuuden ohjausta sekä hankkeen tavoit-

teiden varmistamista suunnittelu-, tarjous- ja toteutusvaiheissa. Kustannusohjauksella tavoi-

tellaan tarpeettomien kustannuserien syntymistä hankkeessa. (RIL. 2006.s.16) 

Mannisen (2009. s. 47) mukaan hankkeen taloudellisuuden hallinta perustuu tavoitteiden 

määrittämiseen ennen varsinaista suunnittelua ja rakennustyötä. Kustannusohjaus on tavoi-

tejohtamista, ja sitä toteutetaan asettamalla ensin tavoite ja sitten suunnittelemalla ja raken-

tamalla asetetun tavoitteen mukaisesti.  

Manninen (2009. s. 48) jatkaa, että kustannustavoitteen asettamiseen liittyvät käsitteellisesti 

termit ”sallittu kustannus” ja ”odotettu kustannus”.  Sallittu kustannus kertoo, mitä tilaaja on 

valmis maksamaan lopputuotteesta. Odotettu kustannus puolestaan kertoo, millaisella mää-

rällä rahaa tilaajan tarpeet lopputuotteessa täyttyvät. Hanke ei käynnisty, jos odotettu kus-

tannus ylittää sallitun kustannuksen, eli sen, mitä tilaaja olisi lopputuotteesta valmis maksa-

maan. Hanke voi käynnistyä, jos hankkeen tavoitetta muutetaan, eli tilaaja arvioi tarpeensa 

uudelleen. Tällöin tavoitetta voidaan muuttaa. Tavoitekustannus hankkeelle asetetaan siinä 

vaiheessa, kun odotettu kustannus on samansuuruinen tai mielellään pienempi kuin sallittu 

kustannus.  

Kustannuslaskentaa tarvitaan kustannushallinnassa tukitoimintana kaikissa hankkeen vai-

heissa. Se on teknistä toimintaa, jolla hinnoitellaan hankkeen sisältö. Sen avulla otetaan 

selko niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat tilaajan lopputuotteelle asettamien tavoitteiden, 

ominaisuuksien ja odotusten rahamääräistämisestä (RIL. 2006. s.15) 
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3.2  Rakennushankkeiden sisältö ja nimikkeistöjärjestelmät 

Rakennushanke voidaan sen ohjaamiseksi ja hallinnan ymmärtämiseksi sekä standar-

doimiseksi ositella hanketta mallintavalla tavalla, kuten alla olevassa kuvassa 6 on esitetty. 

Hanke voidaan perusosittelun mukaisesti jakaa hankeosiin, tuoteosiin, rakennusosiin ja edel-

leen ns. panoksiin. Tarvittaessa voidaan hankkeen projektinhallinnassa varsinkin tuotanto-

vaiheessa käyttää perustellusti monenlaisia jatko-ositteluja. (Lindholm. 2009. s. 10) 

Kuvassa 6 on esitetty hankkeen osittelu infrarakentamisen yhteisesti sovitun laatustandardin, 

Infrarylin, mukaisesti. Infrarylin mallin mukaan hankkeen sisältö kuvataan jakamalla hanke 

erilaisiin osiin ja edelleen jaottelemalla osat riippuen niiden sijainnista hankkeessa.  

 

  

Kuva 6. Infrahankkeen osittelu (Infraryl 2015 s. 6) 
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Kuvan 6 mukaisesti projektin sisältö kuvataan erilaisina rakenteen osina. Rakenteen osia 

ohjataan projektilla kohdistamalla osat erilaisiin toimintoihin. Esimerkiksi hankkeessa ra-

kennettavaan hankeosaan, vaikkapa katuun, voidaan kohdistaa erilaisia projektin ohjaustoi-

menpiteitä, kuten suunnittelua tai urakan toteutusta. 

Hankeosittelu sisältää suurempia kokonaisuuksia, esimerkiksi kadut, tiet, liittymät ja sillat. 

Hankeosa on projektin osa, jonka toteuttaminen ja toteuttamatta jättäminen on itsenäisen 

päätöksen takana. (Lindholm. 2009. s. 10)   

Tuoteosiin jaoteltaessa voidaan käyttää esimerkiksi toimituskokonaisuuksia, kuten raken-

nuksen runkoelementtejä tai radan vaihteita tai anturoiden rakentamista. Hankeosittelusta 

voidaan siirtyä tuoteositteluun, jos esimerkiksi rakennuskohteen maaperä- tai olosuhdetieto-

jen puuttumisen vuoksi hankeosia ei kyetä jakamaan suoraan rakennusosiin. (Pehkonen. 

2016. s. 7) 

Pehkonen (2016. s. 7) jatkaa, että rakennusosalla tarkoitetaan rakennuskohteeseen pysyvästi 

jäävää rakenteen osaa tai sellaista osakokonaisuutta, jolla pysyvä osa rakennetaan. Raken-

nusosia voivat olla esimerkiksi maanleikkaus, väylän päällystekerros tai salaojaputki.  

Panosperusteisessa osittelussa hanke ositellaan yleensä tuotantovaihetta varten rakennus-

osista tuotanto-osiin eli panoksiin. Panoksia ovat rakentamiseen liittyvät resurssit, koneet ja 

materiaalit.  (Pehkonen. 2016. s. 7) 

Kuvassa 7 on esitetty Infrarylin mukainen hankkeen osittelu jakaen hanke hankeosiin, ra-

kennusosiin ja panoksiin. Hankeosat voidaan aina jakaa pienempiin osiin, rakennusosiin ja 

edelleen panoksiin. 

  



28 
 

  

Kuva 7. Hankkeen osittelu. (Infraryl 2015. s 10) 

 

Kuvan 7 mukaisesti projektinhallinnan kustannukset kohdistetaan aina jollekin hankkeen 

osalle. Kustannuksia voidaan tällöin seurata osien mukaisesti.  

Rakennushankkeessa toimiva ja luotettava tiedonvaihto eri osapuolten kesken on eräs tär-

keimpiä hankkeen onnistumistekijöitä. Tähän tarvitaan hanketta kuvaava ja yhteisesti sovittu 

luokittelujärjestelmä eli nimikkeistö. Nimikkeistö on standardi hankkeen osittelulle. (Infa-

ryl.2015. s.5) 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset RYL on käytettävän rakennustavan kirjallinen ku-

vaus. Laatuvaatimuksia julkaisee ja ylläpitää Suomessa Rakennustietosäätiö, jonka kautta 

dokumentit ovat saatavissa kaikkien alalla toimivien käyttöön. RYL:n dokumentit ovat tär-

keitä rakennuskohteen ominaisuuksien standardisoinnissa. 

Infrahankkeiden laatuvaatimuksia ja sisältöä sekä rakennusosien mittaamista ja rajapintojen 

määrittelemistä käsitellään ”Infra 2015 Hanke- ja rakennusosanimikkeistössä” eli ns. Infra-

rylissä. Kuvaus perustuu olemassa oleviin, rakentamisen eri sidosryhmien laatimiin yleisiin 

laatuvaatimuksiin, työselostuksiin, standardeihin ja niiden perusteella toimitettuun alan kä-

sitykseen hyvästä rakennustavasta. Tilaajat voivat käyttää Infraryliä määritellessään raken-

nushankkeiden sisältöä tarjouspyynnöissään suunnittelijoille ja toteuttajille. (Infraryl.2010. 

s. 19) 

Saarnikko (2016 s. 39) kertoo, että rakennusosa- ja hankenimikkeistö kuvaa hankkeen lop-

putulokseen kuuluvat rakennusosat määrällisesti, jäsentää rakennusosien tekniset 
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laatuvaatimukset sekä kuvaa osapuolten vastuut ja velvollisuudet. Se toimii hankintasopi-

muksien perustana tilaajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välillä. 

Infraryl (2015 s.9) määrittelee rakennusosa- ja hankenimikkeistön ryhmittelyllä ja numero-

koodeilla. Nimikkeistö koostuu viidestä pääryhmästä: 

 1000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

 2000 Päällys- ja pintarakenteet 

 3000 Järjestelmät 

 4000 Rakennustekniset rakennusosat 

 5000 Hanketehtävät 

Pääryhmät 1000–4000 ovat rakennusosien pääryhmiä. Pääryhmät ”1000 Maa-, pohja- ja kal-

liorakenteet” ja ”2000 Päällys- ja pintarakenteet” ovat perinteisiä maarakennustöitä. Pää-

ryhmä ”3000 Järjestelmät” käsittelevät verkostomaisia rakenteita, joiden avulla järjestetään 

veden tai energian jakelu ja siirto. Pääryhmä ”4000 Rakennustekniset rakennusosat” käsit-

telee insinöörirakenteita, jotka ovat suunnittelultaan ja toteutukseltaan vaativia infrastruk-

tuurin osia, kuten siltoja, satamarakenteita tai tunneleita. (Infraryl 2015 s.9) 

Taulukossa 3 on esitelty esimerkinomaisesti pääryhmä 2000 ja sen alempiin tasoihin liittyvä 

numerointi, joka nimikkeistössä on nelitasoinen, mutta joka käytännön sovellutuksissa usein 

jakaantuu useampinumeroiseksi tarkemman luokittelun aikaansaamiseksi. Esimerkiksi ni-

mikkeistön käyttö hinnoittelussa vaatii usein useampitasoisen alajaottelun, sillä hintoja sa-

malle rakennusosalle voi olla useita. (Saarnikko.2016. s. 41) 
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Taulukko 3. Esimerkki Infraryl 2000- tason luetteloinnista. (Saarnikko. 2016. s. 41) 

 

 

Taulukon 3 mukaisesti infranimikkeistössä rakennushankkeen rakennusosat luetteloidaan 

numerokoodien avulla niiden yksilöimiseksi ja kohdentamiseksi tiettyyn projektin osaan. 

Esimerkissä päällys – ja pintarakenteet on luokiteltu edelleen päällysrakenteen sisällön ja 

ominaisuuksien mukaisesti erilaisiin osiin. Näille osille voidaan kohdistaa erilaisia laatu- ja 

ominaisuustekijöitä sekä kustannusohjaustoimenpiteitä.  

Itse rakennustyön ja lopputuotteiden lisäksi hankkeisiin kuuluu ns. hanketehtäviä. Hanke-

tehtävät sisältyvät Infrarylin nimikkeistössä pääryhmään 5000, ja ne kuvaavat eri osapuolten 

toiminnallisia tehtäviä ja vastuita. Hanketehtävät on jaoteltu taulukossa 4 esitetyn mukai-

sesti.  
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Taulukko 4. Hanketehtävien numerointi ja alatasot Infaryl-nimikkeistön mukaisesti (Infraryl 

2015. s. 12) 

  

 

Taulukossa 4 esitetyt pääryhmän ”5000 Hanketehtävät” kohdistuvat työmaan johtamisen 

liittyviin tehtäviin sekä niihin rakennuttajan tehtäviin, jotka kohdistuvat hankkeelle. Nämä 

eivät ole itsenäisiä hanke- tai rakennusosia, vaan osien toteuttamiseksi vaadittavia hankkee-

seen kohdistuvia yleistehtäviä – ja kustannuksia. Koodin 5800 alla on kohteelle kohdistuvat 

ylläpitotehtävät, joita kohdistuu lopputuotteen valmistuttua sen käyttövaiheeseen ja sen yl-

läpitotöihin.  

Hanketehtävät on muodostettu käyttäen lähtökohtana osapuolten sopimuksellisia vastuita ja 

tehtäviä, jotka ovat yleisesti rakennushankinnoissa käytössä. Vaatimus toteutus- ja urakka-

muodosta riippumattomasta nimikkeistöstä on vaikuttanut lähinnä juuri hanketehtäviin 

(ryhmä 5000) enemmän kuin rakennustyön lopputuotteita kuvaaviin rakennusosiin (ryhmät 

1000–4000). (Infraryl 2015 s. 12) 

Nimikkeet ovat kuvattu kolme- tai nelinumeroisella tarkkuudella ja yleistermejä käyttäen. 

Tarkkuutta lisätään hankekohtaisesti. Mikäli tarkkuutta lisätään, nimikkeen alatasoja ja lisä-

erittelyt kasvavat. Tarkennuksia on tehtävä erityisesti hankkeissa, joissa käytetään projekti-

toteutusmalleja, ja suunnittelua sisältävissä urakoissa. Urakkarajaliitteissä tulisi käyttää ni-

mikkeistön mukaista ryhmittelyä tarkennuksineen. (Infraryl 2015 s. 13) 

Käytettäessä yksikköhintaurakkaa urakoiden maksuperusteena tulee nimikkeistöä täydentää 

siten, että hinnoiltaan erilaiset, mutta nimikkeeltään samat rakennusosat eritellään toisistaan. 

Tätä varten nimikkeistön yhteydessä on käytettävä ns. lisäerittelyjä. (Infraryl 2015 s. 13) 

Infraryl määrittää rakennushankkeen sopimusasiakirjat jaetaan kaupallisiin ja teknisiin asia-

kirjoihin. Kaupallisten asiakirjojen sisältö käsittää sopimuksen taloudellista ja juridista 
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sisältöä koskevat asiakirjat ja ne asiakirjat, jotka sopimuksessa tai yleisissä sopimusehdoissa 

on määritetty kaupallisiksi asiakirjoiksi. Vastaavasti teknisten asiakirjojen sisältö käsittää 

rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat asiakirjat ja ne asiakirjat, jotka sopimuk-

sessa tai yleisissä sopimusehdoissa on märitetty teknisiksi asiakirjoiksi. (Infraryl 2010 s. 20) 

Infrarylin laatuvaatimukset (2010 s.20) määrittävät, että teknisissä asiakirjoissa hankkeen 

sisältö ja muoto jäsennetään yleensä numeroidun ja luokitellun nimikkeistön mukaisesti. 

Hankekohtaisissa suunnitelma-asiakirjoissa suunnittelija määrittää työn ja rakentamisen lop-

putuotteen laatuvaatimukset alan yleisten laatu- vaatimusten ja standardien perusteella. Inf-

rarylin luvut, kappaleet ja lauseet ovat myös käytettävissä työselostusten ja määräluetteloi-

den laadinnassa. Suunnitelma-asiakirjoissa määritetään, missä ja kuinka paljon työtä teh-

dään.  

Laatuvaatimuksilla (Infraryl.2010. s. 20) on sopimusteknisesti merkittävä paikka rakennus-

hankkeen toteuttamisessa. Taulukossa 5 on esitetty rakennusurakoiden tyypillisimmät asia-

kirjat. Asiakirjoilla on myös keskinäinen juridinen pätevyysjärjestys.  

 

Taulukko 5.  Rakennusurakoissa käytettävät asiakirjat (Infraryl 2010. s. 20)

 

 

Taulukon 5 mukaisesti rakennusurakoissa olevat asiakirjat voidaan jakaa kaupallisiin ja 

teknisiin asiakirjoihin. Hankkeen sisältöä määriteltäessä ja ositellessa käytetään teknisiä 

asiakirjoja, ja niitä käytetään hankkeen kustannusohjauksessa. 

Infrarylin tuotevaatimukset ovat myös mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiä ja EN stan-

dardin mukaisia. Tavoitteena on, että useimmat tuotestandardit olisivat yhteisiä Euroopan 

maille. Eurooppalaisia standardeja laatii CEN (Comité Europeén de Normalisation). Julkis-

ten hankintojen direktiivi määrää, että julkisiin hankintoihin liittyvissä tarjousasiakirjoissa, 

kuten rakennusselostuksissa, on ensisijaisesti viitattava eurooppalaiseen EN-standardiin. 

(Infraryl 2010. s. 21) 
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3.3  Kustannusarviointi 

Vuorela et al (1998. s. 113) mukaan kustannusarviointi käsittää määräluettelon teon ja hin-

noittelun. Lindholm et al jatkaa (2012 s. 39), että hankkeessa tehdään kustannusarvioita eri 

suunnitelma- ja hankintavaiheissa erilaisiin tarpeisiin. Ne ovat tilaajan, suunnittelijan tai to-

teuttajan laatimia. Yleisesti kustannusarviointi jakautuu määrä – ja/tai laajuuslaskentaan 

sekä hinnoitteluvaiheeseen.   

Hankkeiden rakennuskustannukset poikkeavat toisistaan eri hankkeissa, sillä hankkeiden 

olosuhteet, suunnitteluratkaisut, tuotantorakenteet ja hinta – ja suhdannetekijät poikkeavat 

toisistaan. Kuvassa 8 on esitetty rakennuskustannusten aiheutuminen Lindholmin (2012) 

mukaan.  

 

 

Kuva 8. Rakennuskustannusten aiheutuminen. (Lindholm 2012.s. 37) 

 

Kuvan 8 mukaisesti rakennuskustannukset aiheutuvat rakennuskohteen tarpeista (ohjelma), 

kohteeseen valituista suunnitteluratkaisuista ja tarvittavista rakennustuotteiden – ja osien 

määristä. Olosuhteet vaikuttavat suunnitteluratkaisuihin ja sitä kautta hankkeen kustannuk-

siin. Suunnitelmista voidaan laskea hankkeeseen tarvittavat suoritemäärät ja ne hinnoitellaan 

yksikköhinnoilla. Yksikköhintaan vaikuttavat erilaiset hintatekijät, jotka määräytyvät mark-

kinoilla.  
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Kustannusarvioinnin lähtöaineisto koostuu monista teknisistä ja juridistaloudellisista asia-

kirjoista sekä hinta- ja kustannuslähteistä. Vuorela et al (1998. s. 114) määrittelee asiakirjat 

tarkoituksenmukaisesti näin: 

 suunnitelmapiirustukset, joissa esitetään, mitä tehdään.  

 rakennus- ja työselitykset, jotka kertovat, miten työ tehdään.  

 urakkarajaliite, joka kertoo, kuka milläkin alueella työskentelee 

 urakkaohjelma, joka kertoo, millä ehdoilla työ tehdään.  

 

Vuorela et al. ( 1998. s. 114) selittää, että kustannusarviolaskenta kohdistuu työmaakustan-

nuksiin, joita ovat varsinaisesta rakennustyöstä aiheutuvat materiaali-, työ- ja kalustokustan-

nukset eli ns. työkohdekustannukset. Näitä kuvataan nimikkeistössä numerokooditasoilla 

1000–4000. Lisäksi arvioidaan työmaan käyttö – ja yhteiskustannukset eli ne kustannukset, 

joita nimikkeistössä kuvataan tason 5000 – alkuisilla numerokoodeilla. 

Kustannusarvion lisäksi urakoiden kilpailutusvaiheessa eli ns. urakoiden tarjouslaskennassa 

urakoitsija hinnoittelee kokonaiskustannusarvioon työn saantiin liittyviä kustannuksia, ris-

kejä ja arvioi työstä saatavan palkkion suuruuden eli katteen. (Vuorela et al. 1998. s. 114)  

Esimerkki urakkatarjouksen sisällöstä on esitetty kuvassa 9. Tarjoukseen sisältyy sellaisia 

eriä, joita tilaajan tai muiden hankkeen osapuolien laatimissa kustannusarvioissa välttämättä 

ole. Hankkeiden eri vaiheissa kustannusarvioon luetteloidaan erilaisia eriä kustannusarvion 

käyttötarkoituksesta riippuen.  
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Kuva 9. Tarjouksen muodostaminen. (Lindholm et al. s 47) 

 

Kuvan 9 mukaisesti urakkatarjous sisältää hankkeen kustannusarvion ja tarjouksen lisäerät, 

joilla katetaan hankkeen toteuttajan (urakoitsijan) kustannusriskejä ja liiketoiminnallisia ku-

luja. Toteuttaja laskee tarjouksen ennen tarjouksen antamista rakennuttajalle. Tarjousten 

avulla urakoitsijat kilpailevat urakoiden toteuttamisesta markkinoilla.  

3.4  Määrälaskenta ja kustannusten muodostuminen 

Määrälaskennassa mitataan ja kuvataan rakennussuorituksen sisältö käytettävän määrämit-

tausohjeen mukaisesti (Vuorela et al. 1998. s. 114). Infrarakentamisessa se on Infraryl 2015 

rakennusosa – ja hankenimikkeistö. Myös hankeosanimikkeistö hankeosatasoiseen kar-

keampaan laskentaan, sekä toimenpidenimikkeistö, jota käytetään kunnossapidossa, ovat 

olemassa. (Infraryl 2015) 

Määrälaskennan tuloksena syntyy määräluettelo, jossa rakennettavan rakennuskohteen suo-

ritteet ja työn on jaoteltu nimikkeiksi. Määräluetteloita voi jaotella ja ositella erilaisiksi osa-

kokonaisuuksiksi riippuen määräluettelon käyttötarkoituksesta.  
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Määräluettelo tulisi olla standardin mukainen. Vuorela et al. mukaan (1998. s. 115) määrä-

luettelo sisältää: 

 rakennusosan nimikekuvaukset  

 kohteen määrät määriteltynä käytettävän nimikkeistöstandardin mukaisesti 

 määrien standardinmukaiset yksiköt.  

 

RIL (2006. s. 49) kertoo, että rakennusosaluetteloon määrät mitataan Infrarylissä määrätyin 

rakennusosan mittaussäännöin. Rakennusosalaskennassa hanke jaetaan nimikkeistön mukai-

sesti rakenneosiin määrämittausohjeiden perusteella sekä hinnoitellaan rakennusosahinnas-

ton olosuhteisiin että sisällönkuvaukseen sopivalla yksikköhinnalla. 

Hinnoittelun pohjana on määräluettelo ja hinnasto. Tarjouslaskennassa hintatiedon lähteenä 

käytetään yrityksen laskentatiedoston tuote – ja panosrakenteita. Vuorela et al. mukaan 

(1998. s. 117) hinnoitteluperiaatteina täytyy olla: 

 suoritteen hinnoittelu vastaa määrätiedon sisältöä 

 jokaiselle suoritteelle kohdistetaan työ – ja hankintapanokset  

 yksikkökustannus koostuu menekki – ja hintaosasta 

 yksikkökustannus sisältää ne työ – ja hankintalajit, jotka ovat suhteessa suoritemää-

rään 

 kustannusarvio hinnoitellaan päivän hintaan  

 

Suunnitteluvaiheessa hinnoittelussa käytetään ns. standardihinnastoa. Standardilaskennassa 

rakennuskohde ja siihen liittyvä hintatieto mallinnetaan siihen asti, kunnes kohteen suunni-

telmat ja tiedot ovat täsmentynet kohdekohtaisiksi. Suunnittelun alkuvaiheessa kaikki tiedot 

perustuvat yleisiin tuoterakennetietoihin ja hinnastoihin, koska tarkempaa tietoa ei vielä ole.  

(Lindholm at al. 2012. s. 39) 

Killi (2022) kertoo, että infrarakentamisen kustannusarviointiin on saatavissa yleisiä hinnas-

toja ja niihin liittyviä erilaisia ohjelmistosovelluksia. Näitä ovat Suomessa esimerkiksi Fore-

järjestelmä ja Ihku.  
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Hankkeen siirtyessä kilpailutukseen kustannusarvio lasketaan tarjouksen antajan eli toteut-

tajan toimesta tarjouksen antamista varten. Se on urakoitsijan tarjouksen keskeisin osa. 

(Vuorela et al. 1998. s. 110) 

3.4.1  Kustannusten muodostuminen eri toteutusmuodoissa 

Vuorela et al. (1998. s. 110) kertoo, että tarjouksella urakoitsija sitoutuu rakentamaan tai 

toimittamaan tilaajalle tämän tarjouspyynnössä määrittelemän työn. Tarjouksen tekijän tär-

kein tietolähde on kustannusarvio, jossa työstä aiheutuvat kustannukset on määritelty. Li-

säksi tarjouksen tekemiseen liittyvät urakkaohjelma ja muut kaupalliset ja tekniset aisakirjat. 

Tarjousvaiheessa kustannuslaskennassa täytyy huomioida työmaakustannukset, riskivarauk-

set, kustannusten muutosvaraus ja työmaakate.  

Lindholm et. al. (2012 s. 50) mukaan maksuperusteiltaan erilaisissa urakkamuodoissa kus-

tannukset muodostuvat hanke – ja rakennusosille hieman erilaisin tavoin. Perinteinen jako 

on määritellä urakkahinta maksettavaksi suorite – tai kustannusperusteisena. Suoriteperus-

teinen hinta määritetään yleensä kokonaishintana tai yksikköhintoina. Kustannusperusteinen 

hinta urakalle määräytyy syntyvien kustannusten perusteella. Kustannusperusteisia hinnan-

määritystapoja ovat laskutyö- ja tavoitehintamenettelyt. 

Kokonaishintaurakassa hinta - ja määräriski ovat urakoitsijalla. Mikäli hinnat markkinoilla 

muuttuvat tai ennakkoon suunnitellut toteutettavat suoritteet muuttuvat hankkeessa, kantaa 

urakoitsija niistä riskin. Kokonaishintaurakassa määritetään ensin rakennusosille tarjous-

hinta ja sitten riskivaraus ja katevaatimus lisätään rakennusosien päälle ja saadaan näin ko-

konaishinta. (Lindholm et. al. 2012 s. 51) 

Yksikköhintaurakassa hinnat määritellään kullekin suoritteelle ja rakennusosalle, jonka jäl-

keen suoritteet lasketaan yhteen ja näin muodostuu urakkahinta. Määräriski on silloin tilaa-

jalla. Jokainen työmaan rakennusosa tarjotaan siten, että työmaatekniikan kustannukset lisä-

tään kullekin rakennusosalle, jonka jälkeen kullekin rakennusosalle määritetään vielä riski-

varaus ja kate. (Lindholm et. al. 2012 s. 51) 

Kuvassa 10 on esitetty kustannusten muodostuminen ja tarjouksen lisäerät kokonaishin-

taurakassa ja yksikköhintaurakassa Lindholm et al mukaan (2012 s.51). Kokonaishin-

taurakka tarjotaan sisällöltään kokonaisuutena, ja urakan maksuperusteen muodostaa 
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kokonaisuus. Yksikköhintaurakassa jokainen suorite hinnoitellaan ja tarjotaan rakennusosit-

tain yksikköhinnalla.  

 

  

Kuva 10. Kustannusten muodostuminen ja tarjouksen lisäerät erät kokonais- ja yksikköhin-

taurakassa. (Mukaillen Lindholm et al. 2012 s. 51) 

 

Kuvan 10 mukaisesti kummassakin urakkamuodossa rakennusosien kustannuksen päälle 

lasketaan urakoitsijan työmaakulut ja urakoitsijan liiketoiminnallisia kuluja. Periaatteessa 

kustannusarviointimenetelmissä ei ole eroa eri toteutusmuotojen välillä, mutta tarjouslas-

kenta ja se, miten eri erät erotellaan tarjoukseen, eroavat toisistaan. (Lindholm et al. 2012, 

s. 51) 

3.4.2  Kustannusten muodostuminen allianssissa 

Allianssiprosessin ideana verrattuna perinteisiin toteutusmuotoihin on saattaa hankkeen osa-

puolet yhteistyöhön hankkeen kehittämiseksi jo ennen kuin suunnitelmaratkaisut ja kustan-

nustavoitteet sekä muut maksuperusteet lopullisesti kiinnitetään. Oletus on, että suunnittelu- 

ja toteutusratkaisut kehittyvät yhteistyön seurauksena ja asianmukainen tavoitekustannus 

alittaisi tarjoushinnan, joka saataisiin perinteisillä toteutusmuodoilla. (Lahdenperä 2009 s. 

8) 
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Yli-Villamo (2013) jatkaa, että allianssissa hankkeen osapuolet laativat kehitysvaiheessa yh-

dessä hankkeen tavoitekustannusarvion. Rakennuskustannusten lisäksi tavoitekustannuk-

seen lisätään osapuolikohtaiset palkkiot ja ne riskivaraukset, jotka eivät sisälly kustannusar-

vioon, mutta jotka projektin toteuttamisen kannalta tulisi hankkeessa huomioida.  

Yli-Villamo (2013) esittää pääperiaatteen allianssihankkeiden kustannusrakenteesta ja ta-

loudellista mallista, joka on esitetty kuvassa 11. Erona perinteisiin urakkamuotoihin urakoit-

sijalla on allianssissa mahdollisuus erilliseen kannustinjärjestelmään.  

 

 

 

Kuva 11. Allianssihankkeen taloudellinen malli (Yli-Villamo 2013). 

 

Kuvan 11 mukaisesti Allianssin kustannukset muodostuvat suorista hankkeen kustannuk-

sista, yleiskustannuksista, yrityksen (toteuttajan eli urakoitsijan) kustannuksista ja katteesta. 

Toteuttajalle maksetaan kuitenkin aina hankkeesta syntyvät suorat kustannukset, joten to-

teuttajalle tappiollinen urakkakustannus ei ole mahdollinen.  
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Allianssin kehitysvaihe päättyy tavoitekustannuksen kiinnittämiseen. Samalla maksuperus-

teratkaisu konkretisoituu ja palveluntuottajien maksuosuudet tulevat määritellyiksi. Allians-

siurakka on luonteeltaan yhteiseen kehittämiseen ja riskinjakoon perustuva toteutusmuoto, 

joten suunnitelmien kehittämisen mukanaan tuomat vähäiset suunnitelma- tai määrämuutok-

set eivät anna aihetta tavoitekustannuksen muuttamiseen yhtä herkästi kuin esimerkiksi pe-

rinteisissä kiinteähintaisissa toteutusmuodoissa on tapana. (Lahdenperä 2009 s. 42) 

Tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet ovat usein moninaisia. Lahdenperän (2009. s. 48) 

mukaan toimivan ja laadukkaan rakenteen tuottamisen lisäksi hankkeessa voivat korostua 

mm. työnaikaisten häiriöiden minimointi ja hyvä turvallisuus sekä hankkeen pikainen val-

mistuminen käyttöön. Nämä tavoitteet tulee saavuttaa kohtuullisin kustannuksin. Tavoittei-

den edistämiseksi ne ovat usein mielekästä sitoa osaksi allianssiurakan maksuperusteratkai-

sua, koska näin ne tulevat myös osaksi kannattavan yritystoiminnan tavoitteita.  

Lisäksi Lahdenperä (2009) toteaa, että allianssiurakan maksuperusteratkaisu muodostuu 

melko usein moniulotteiseksi. Syitä siihen on ainakin se, että pyrkimyksenä on korostaa 

myös muiden kuin kustannustavoitteiden merkitystä liittämällä ne osaksi maksuperusterat-

kaisua. Toisaalta kustannusten ohjausvaikutusta rajataan kantamalla kustannusriskiä yhtei-

sesti. Yhtenä tekijänä on, että kannustinratkaisulla pyritään siihen, että palveluntuottajat pa-

nostaisivat erityisesti allianssin kehitysvaiheen suunnitteluun. 

3.5  Rakennushankkeiden tuottavuus ja suorituskyky 

Suorituskyvylle on olemassa useita määritelmiä. Määritelmät sisältävät kyvykkyyden osoit-

tamista ja tavoitteen asetantaa.  

Lönnqvist et al. (2006, s. 19) määritelmän mukaisesti suorituskyky kuvaa tarkasteltavana 

olevan kohteen, esimerkiksi yrityksen, kykyä suoriutua sille annetuista tavoitteista.  Laitisen 

(1998, s. 279) määritelmän mukaan yrityksen suorituskyky on sen kyky aikaansaada tuotok-

sia asetetuilla ulottuvuuksilla suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Nämä ulottuvuudet liittyvät 

yrityksen kyvykkyyteen tyydyttää sidosryhmiensä tarpeet. Ukko et al. (2007, s.52) mukaan  

idosryhmiä voivat olla esimerkiksi asiakkaat, omistajat, yhteistyökumppanit, sijoittajat, 

työntekijät, tavarantoimittajat, viranomaiset ja eri kansalaisjärjestöt. 
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Lönnqvistin et al. (2006, s. 30) mukaan monissa yrityksissä on käytetty pääsääntöisesti ta-

loudellisia mittareita suorituskyvyn analysoinnissa, sillä ne kertovat yrityksen toiminnalle 

välttämättömimmän eli liiketoiminnan tuloksen. Ukko et al (2007, s.10) lisää, että pelkät 

taloudelliset mittarit eivät kuitenkaan ole riittäviä, jos halutaan tarkastella suorituskykyä ko-

konaisvaltaisesti. 

Tuottavuudella tarkoitetaan tuotettujen tuotosten ja käytettyjen panosten suhdetta. Tuotos-

määriä voidaan mitata tuoteyksikköinä tai rahamääräisinä. Myös panosmääriä voidaan mi-

tata fyysisillä panosyksiköillä, esim. tehtyinä työtunteina tai rahamääräisinä. (Lakka. 2004. 

s. 9) Taloudellinen tehokkuus eli taloudellisuus merkitsee, että tavoite pyritään saavuttamaan 

mahdollisimman pienin uhrauksin eli panoksin (Ukko et al. 2007). 

3.5.1  Tuottavuuden mittaus rakennushankkeissa 

Rakennusprojektien onnistumista arvioidaan suhteessa projektille ennalta asetettuihin ta-

voitteisiin. Hjelmbekke et al. (2017) toteaa, että rakennusprojektit kuitenkin epäonnistuvat 

usein saavuttamaan sille asetetut tavoitteet ja vaikutukset toivotuissa aikataulu-, laatu – ja 

kustannuskehikoissa. 

Lakka (2004) on esittänyt, että rakennusyrityksen ja projektin tuottavuuden mittaamiseen 

soveltuu parhaiten jalostusarvopohjainen tuottavuusmittari. Mittarin tuotoksena käytetään 

yrityksen tai projektin tuottamaa rahamääräistä arvonlisäystä. Mittarin panoksena käytetään 

yrityksessä tai projektissa tehtyä työpanosta esim. henkilötyövuosina.  

Lakka (2004 jatkaa, että, työmaan tuottavuusmittariksi soveltuvat kuitenkin parhaiten fyysi-

set tuottavuusmittarit. Mittarin tuotoksena voivat olla tuotettu hyötypinta-ala ja panoksena 

rakennuskustannukset tai työmaalla tehty työpanos henkilötyövuosina. Fyysisten tuotta-

vuusmittareiden ongelma on, etteivät ne ole vertailukelpoisia kovin erilaisissa rakennus-

hankkeissa.  

Edelleen Lakka (2004) ehdottaa, että työmaan suorituskykyä voisi mitata katteen ennakoita-

vuustunnusluvulla, jolla tarkoitetaan katteen toteutumista suhteessa alkuperäiseen kateta-

voitteeseen.  Katteen ennakoitavuus kuvaa laaja-alaisesti työmaan onnistumista. Sen merkit-

tävin etu on, että se on neutraali erilaisille hankkeille, joiden katetavoite voi olla hyvinkin 

erilainen. 
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Taulukossa 6 on esitetty potentiaalisia rakennusprojektien tuottavuusmittareita (Lakka. 

2004).  Mittareissa haetaan ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta rakennusprojektien hal-

lintaan ja hankkeiden taloudellista tehokuutta.  

 

Taulukko 6. Rakennusprojektin tuottavuus- ja suorituskykymittareita (Lakka 2004) 

  

 

Taulukon 6 mukaisesti taloudelliset ja suoritteisiin liittyvät mittarit kuvaavat onnistunutta 

rakennushanketta. Mittareiden haasteena on, että ne voidaan todeta vasta projektin päätty-

misen jälkeen eikä niillä siten ole projektiin ajantasaista ohjausvaikutusta.  

Paunonen (2017) kertoo, että suorituskyvyn mittaaminen on yleistynyt myös rakennusteol-

lisuudessa. Positiivisesta kehityksestä huolimatta rakennusteollisuutta pidetään silti suhteel-

lisen tehottomana. Yleisesti suorituskyvyn mittaaminen on tärkeä osa yritysten strategista 

johtamisprosessia, mutta rakennusala kärsii usein strategisen suunnittelun puutteesta, kun 

operatiivinen tehokkuus ajaa strategisen suunnittelun ohi. Rakennusalalta puuttuu kehitys-

näkökulmaa ja halua toimintatapojen muutokseen. Pitkällä tähtäimellä yrityksillä ei tällöin 

ole mahdollisuutta kilpailuetuun, jos asioita tehdään kuten kilpailijatkin. Strategisen suun-

nittelun ja mittaamisen tarve on kuitenkin kasvanut lisääntyneen asiakaslähtöisen ajattelun 

myötä. Etenkin julkisiin hankkeisiin vaikuttaa julkisen talouden heikko tila, jolloin myös 

infrahankkeisiin liittyy nykyisin enemmän strategista ajattelua. 
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3.5.2  Tuottavuuden mittaus projektiallianssissa 

Hjelmbekke et al. (2017) on esittänyt, että rakennusalan heikko tuottavuuskehitys ja epäon-

nistumiset projekteissa johtuvat pääsääntöisesti epäjohdonmukaisuuksista hankkeiden stra-

tegisen tason tavoitteiden ja hankkeiden toteuttamistason tavoitteiden välillä. Rakennuspro-

sessissa on tiedon epäjatkuvuuskohtia, jotka vaikuttavat tuottavuuteen.  

Paunosen (2017) mukaan perinteiset urakoiden toteutusmuodot eivät ole enää riittäviä vas-

taamaan jatkuvasti muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin ja 

tavoitteisiin. Näin on etenkin suuria hankkeita tarkasteltaessa, sillä perinteisiä käytäntöjä 

noudattamalla ei voida hyödyntää projektien eri toimijoiden osaamista kaikessa laajuudessa, 

joka puolestaan on yksi tekijä alan alhaisessa tuottavuudessa. On todettu, että perinteiset 

toteutusmuodot johtavat myös usein eri osapuolten väliseen vastakkainasetteluun riskien 

konkretisoiduttua, sillä silloin saatetaan ajautua taloudellisiin ongelmiin. Myös osapuolten 

osaoptimointi hankkeen kustannuksella on yleinen ristiriitatilanteiden syy. Edellä mainitut 

syyt ovat johtaneet tarpeeseen etsiä uusia toimintamalleja. Näiltä uusilta toimintamalleilta 

toivotaan tiimi – ja yhteistyön lisäämistä, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin paranta-

mista, molemminpuolista hyötyä, luottamuksen vahvistamista ja riskin jakamista eri toimi-

joiden välillä. 

Allianssiprojektit ovat usein suuria, arvoltaan ja kustannuksiltaan useita kymmeniä miljoo-

nia. Allianssitoteutusmallia toteutusmuodoksi voidaan harkita, mikäli hankkeessa on paljon 

ennalta arvaamattomia riskejä, joiden siirto tilaajalta urakoitsijalla aiheuttaisi tarjousvai-

heessa liian suuria kustannuksia. Lisäksi projekteilla täytyy usein olla aikataulupaine, jolloin 

projekti täytyy aloittaa vielä puutteellisilla suunnitelmilla. Lisäksi tilaajan täytyy sitoutua 

vahvaan projektinohjaukseen sekä riittäviin resursseihin, jotta tiimityö on mahdollisimman 

tehokasta ja tuottavaa. (Fernandes at al. 2017) 

Allianssiprojektin vaiheistuksen vuoksi allianssin osapuolilta vaaditaan erilaisia kykyjä eri 

hankkeen vaiheissa. Tarjousvaiheessa korostuvat osallistuvien organisaatioiden sopimustek-

niset taidot, kun taas kehitysvaiheessa projektiin osallistuvien yksilöiden kommunikointi – 

ja yhteistyötaidot sekä organisaatioiden johtamistaidot korostuvat. Toteutusvaiheessa tarvi-

taan projektin läpiviemiseen vaadittavia käytännön taitoja, innovaatiokyvykkyyttä ja sitä lei-

maakin jatkuvan parantamisen filosofia. (Hietajärvi et al. 2016) 
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Perinteisen projektitoteutukseen verrattuna allianssimallissa korostuu laadun, osaamisen ja 

valmiuksien merkitys. Mallissa rakennusprojektista vastaavana projektiryhmänä toimii eri 

alojen asiantuntijoista koottu asiantuntijatiimi, jossa korostuvat yhteistyön, avoimuuden, 

luottamuksen sekä vuorovaikutuksen merkitys. (Lahdenperä 2009, s. 9-10 ja Yli-Villamo 

2013, 57) Ongelmana näissä tekijöissä on kuitenkin niiden aineettomuus, jonka vuoksi niitä 

on hankala konkretisoida ja mitata. (Yli-Villamo 2013, s. 63) 

Hietajärvi et al. (2017) esittää, että allianssiurakassa suorituskyvyn mittaamista voisi ajatella 

esimerkiksi projektin menestystekijöiden kautta ja määritellä tärkeimmille menestysteki-

jöille omat mittarinsa. Mittarit olisivat tällöin hankekohtaisia.  

McDonald et al. (2013) mukaan rakennushankkeissa on jo hyväksytty, että niiden tulee tuot-

taa omistajilleen arvoa eikä paras arvo aina synny halvimmalla hinnalla. Rakennushank-

keissa käytetty raha ei aina ole arvon mittari. Myöskään markkinat eivät aina toimi optimaa-

lisesti siten, että halvin hinta tuottaisi parhaan arvon. 

Kuten edellä esitetty, allianssihankkeissa projektin toteuttaja sitoutetaan hankkeeseen alku-

vaiheessa, joka omalta osaltaan edesauttaa projektin taloudellisten tavoitteiden toteutumista. 

Allianssimallissa voidaan palkita erinomaisesta suoriutumisesta. Erinomaisen suoritustason 

palkitsemisen lähtökohta kuitenkin tulisi olla, että sen saavuttaminen tuottaa tilaajalle aitoa 

taloudellista hyötyä tai se on osa tilaajan yhteiskuntavastuumenettelyä. (Lahdenperä 2009) 

Allianssissa McDonaldin (2013) mukaan arvonmäärityksen ongelmana yleisesti on arvon 

mittauksen laajuus. Mihin asti arvo ja hankkeen (positiiviset) vaikutukset ulottuvat? Millä 

aikajänteellä arvontuottoa mitataan? Julkishankkeissa vaikutusaika voi olla hyvinkin pitkä.  

Taloudellisessa mielessä allianssin tavoitteet muodostuvat tavoitekustannuksen asetannassa. 

Kehitysvaiheessa määritetyn tavoitekustannuksen tulee olla kireä ja tavoitteellinen sekä 

kaikkien osapuolten hyväksymä. Allianssihankkeiden päätteeksi on tapana laatia selvitys, 

jossa todetaan hankkeen arvontuotto tilaajalle. Tätä raporttia kutsutaan Arvoa Rahalle – ra-

portiksi. (Merikallio 2016) 

Arvoa rahalle on käsitteenä laajempi kuin halvin hinta. Se on projektille asetettujen hyöty-

tekijöiden, kuten laadun, lopputuotevaatimusten, sosiaalisten ja ympäristöllisten vaatimuk-

sien suhde verrattuna hintaan ja riskeihin, joilla hyödyt saavutetaan. (Merikallio 2016) 
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4  Vertailumallin kehittäminen 

Tämän tutkimuksen vertailumallin kehittämisen alkuvaiheessa oli keskeistä löytää mallin 

kannalta merkitykselliset tekijät. Vertailumallin tavoite kirkastettiin ja todettiin, että vertai-

lumallin muodostus lähtee siitä tavoitteesta, että tilaaja tarvitsee hankkeistaan kustannustie-

toa, jotta hän voi ohjata rakennushankkeitaan kustannustietoisesti, hankintalain edellyttä-

mällä tavalla sekä läpinäkyvästi ja tietoperusteisesti. Rakennushankkeilla on lähtötietoval-

miutensa mukaan erilaisia vaiheita, ja rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisin tavoin. 

Tapoja kutsutaan urakkamuodoiksi, ja eri urakkamuodoissa on erilaisia sopimusteknisiä vas-

tuita. Sopimustekniset vastuut määrittävät myös hankkeiden kustannusteknistä muodostu-

mista ja vaikuttavat urakoiden maksuperusteisiin. Kustannustietous on olennainen osa tilaa-

jan hankkeisiin kohdistavaa projektinjohdollista kustannusohjaustoimintaa.  

Kustannusohjaus tarvitsee päätöksenteon tueksi kustannuslaskentaa, jolloin tutkimuksessa 

tunnistettiin mallin vaatimaksi lähtötiedoksi hankkeissa tapahtuvan kustannuslaskentatoi-

minnan tulokset. Kustannuslaskennassa rakennushankkeen sisältö ja sen toteuttamiseksi 

vaadittavat toiminnot hinnoitellaan.  

Kustannuslaskentaan vaaditaan hankkeiden osittelua. Projektit ositellaan kustannuslasken-

nassa kustannusohjauksen vaatimiin osiin. Osittelu standardisoidaan rakennusalan yhteisesti 

sovittujen laatustandardien mukaisesti. Laatustandardit todentuvat nimikkeistössä, jota käyt-

tämällä rakennushankkeen sisältö ositellaan ja luetteloidaan standardimuotoon. Nimikkeis-

tön avulla kullekin hankkeen sisältämällä rakennusosalle haetaan standardimuotoinen nu-

merokoodi. Koodi kertoo, millainen rakennusosa on kyseessä, missä kohtaa rakennetta se 

sijaitsee ja millaisia ominaisuuksia rakennusosalla on. Koodi saattaa myös kertoa raken-

nusosan toteutustavan tai sille kohdistuvan toimenpiteen. Hanke voidaan luetteloida nimik-

keistön avulla jo hankkeen varhaisesta suunnitteluvaiheesta aina toteutus – ja käyttövaihee-

seen asti. Varhaisessa hankkeen vaiheessa osittelu on karkeampi, mutta se tarkentuu aina 

sitä mukaa, mitä lähemmäksi itse rakentamisvaihetta eli toteutusta mennään.  

Tutkimuksessa hankkeiden luettelointi nimikkeistön mukaisesti tunnistettiin tärkeäksi 

osaksi mallin rakentamista, sillä se on osa kustannuslaskentatoimintaa. Luetteloinnin avulla 
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saman nimikkeistötason alla olevia kustannuseriä voitaisiin vertailla, vaikka hankkeiden 

urakkamuoto ja hankevaihe eroaisivat toisistaan.  

Tutkimuksessa mallin muodostuksen haasteeksi todettiin, että erilaisissa urakkamuodoissa 

on käytössä erilaisia maksuperusteita. Osa urakkamalleista soveltuu helpommin ositelta-

vaksi standardikoodistoon, kun taas toiset urakkamuodot soveltuvat hankalammin luetteloi-

tavaksi. Erot johtuvat siitä, että erilaisissa rakennustoteutusmuodossa kustannuksia eritellään 

erilaisten maksuperusteiden mukaisesti. Hankalammin luetteloitavat urakkamuodot ovat esi-

merkiksi niin sanotut uudet urakkamuodot, joissa maksuperusteiden pohjana ovat esimer-

kiksi suorat palkkakustannukset erona perinteisissä urakoissa oleviin rakennusosakohtaisiin 

maksuperusteisiin. Tilaaja tarvitsee kustannusohjauksen tueksi erilaisilla tavoilla toteutettu-

jen hankkeiden vertailutietoa. Tavoitteena oli, että eri toteutusmuodoilla tehtävien rakennus-

hankkeiden sisältö ja kustannusarviot tulisi yhteismitallistaa niiden keskinäisen vertailun 

mahdollistamiseksi.  

Tutkimuksessa mallin tarkoitus oli asettaa hankkeen vaiheesta ja toteutusmuodosta riippu-

mattomasti kustannusarviot vierekkäin, jotta eri hankkeiden kustannuksia voitaisiin verrata. 

Tärkeää oli, että malli soveltuisi hankkeen kaikkiin vaiheisiin. Hanke voi olla vasta suunnit-

teluvaiheessa tai jo toteutuksessa. Vertailua voidaan käyttää hankkeiden tuottavuuden ana-

lysointiin. Vertailua voidaan tehdä eri hankkeiden välillä tai verrata saman hankkeen kus-

tannuskehitystä eri suunnitteluvaiheessa.  

4.1  Nimikkeistö vertailun lähtökohtana 

Mallin rakentamisessa nimikkeistö oli keskeisessä osassa. Hankkeiden sisältö kuvataan ni-

mikkeistöillä. Suomessa infrahankkeissa on käytössä Rakennustietosäätiön kehittämä ja jul-

kaisema Infraryl. Mallin yhteismitallistavana tekijänä on järkevää käyttää nimikkeistöjärjes-

telmää, jonka avulla yhteismitallistetaan eri hankevaiheissa olevat ja eri toteutusmuodoilla 

tehtävät hankkeet.  

Itse rakennettavaa rakennetta ja sen sisältöä kuvaava tekijä on rakennusosa, joka nimikkeis-

töjärjestelmässä kuvataan erilaisilla numerokoodeilla. Rakennusoat kuuluvat numeroituihin 

pääryhmiin 1000–4000, ja numerokoodi riippuu siitä, millaisesta suoritteesta eli raken-

nusosasta on kysymys.  



47 
 

Rakennettavan rakenteen lisäksi rakennushankkeissa on muista kustannuksia, jotka ovat esi-

merkiksi hankkeen rakennuttamiseen kuuluvia kustannuksia eli niin sanottuja tilaajatehtä-

viä, jotka käsittävät rakennuttamisen kustannukset ja suunnittelun aiheuttamat kustannukset. 

Muita kustannuksia ovat esimerkiksi toteuttajan liiketoiminnalliset kustannukset, kuten työ-

maan tehtävät, riskit ja varaukset. Näitä kutsutaan hanketehtäviksi, ja ne luokitellaan nimik-

keistössä pääryhmän 5000 alle.  

Tutkimuksessa mallia rakennettaessa todettiin, että kaikissa hankkeissa ei ole kuitenkaan 

kaikkia nimikkeitä. Esimerkiksi jos kyseessä on investointivaiheen uudisrakentamisen 

urakka, hankkeen kustannusarvioon ei yleensä arvioida nimikkeistä ryhmästä 5800, joilla 

luetteloidaan käyttövaiheen hoito- ja ylläpitokustannuksia. Sen sijaan Elinkaarimuotoiseen 

hankemalliin ja sen kustannuksiin nimikkeistötaso 5800 kuuluu. Toisaalta perinteisiin urak-

kamuotoihin ei kuulu yleensä suunnittelu, eli nimikkeet 5600 ryhmän alla ja rakennuttami-

nen, eli nimikkeet ryhmän 5700 alla. (Infraryl 2015) 

Mallissa tulisi olla paikka kaikille nimikkeille. Tärkeimmät nimikkeet (Infraryl. 2015 s. 158-

165) ja niiden alaryhmittelyt löytyvät useimmista hankkeista. Näitä ovat: 

 rakennustekniset rakennusosat eli nimikkeet ryhmistä 1000–4000  

 työmaatekniikan nimikkeet, jotka muodostuvat nimikkeistä 

o 5100 Rakentamisen johtotehtävät 

o 5300 Rakentamisen työmaatehtävät ja erityiset työmaakulut 

o 5400 Työmaapalvelut 

 riskit, jotka kustannusarvioissa voidaan lukea kustannusvarauksiin, nimikkeeseen  

o 5761 Varaukset 

 toteuttajan hallintoon ja katteeseen liittyvät kustannuserät 

o 5200 Urakoitsijan yritystehtävät 

 liikenteenhallinnasta aiheutuvat kustannukset 

o 5470 Yleisen liikenteen hoito 

 

Nimikkeen ”5600 Suunnittelutehtävät” alle sijoittuvat erilaiset suunnittelutehtävät. Näitä 

ovat erilaiset asteittain tarkentuvat, tuotteen valmistusta tai tilaajan päätösten tekemistä var-

ten tehtävät tuotteen lopputuotetta kuvaavat suunnitelmat, selostukset tai vaikutusarviot. 

Suunnittelutehtävät voidaan tehdä omana työnä tai alihankintana tai ne voivat olla 
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urakoitsijan toimeksiantoon sisätyviä (suunnittelua sisältävä urakka ja tuoteosakauppa). 

Suunnittelutehtävät käsittävät vain yksittäisen hankkeen suunnitteluun kuuluvia töitä, joten 

siihen eivät kuulu yhdyskunta-, kaava- tai verkkosuunnitteluun kuuluvat tehtävät, jotka ovat 

suunnittelun lähtötietoja. (Infraryl 2015, s. 162) 

Nimikkeet litteran ”5700 Rakennuttamis- ja omistajatehtävät” alla ovat omistajatehtäviä. Ne 

ovat tilaajan oman organisaation hoitamat, sekä tilaajan lakiin, asetuksiin ja määräyksiin pe-

rustuvat tehtävät, kuten tilaajan rakennushankkeen johtamiseen nimeämä yleisjohto ja tilaa-

jan vastuulla olevat hallinto- ja tiedotustehtävät sekä tarvittavien lupien hankinta ja hankkeen 

läpiviennin edellyttämät rakennuttamistehtävät. Rakennuttamistehtävät voidaan hoitaa tilaa-

jaorganisaation omalla organisaatiolla tai ostaa ulkoisena palveluhankintana. (Infraryl 2015 

s. 163) 

4.2  Kustannuserien jaottelu nimikeryhmiin eri urakkamuodoissa 

Mallin muodostamisessa oli olennaista tunnistaa, mihin nimikkeeseen kukin kustannuserä 

erilaisissa kustannusarvioissa ja erilaisissa urakkamuodoissa kuuluu. Tavoitteena oli löytää 

nimikkeistöstä kutakin kustannuserän sisältöä vastaava nimike. 

Hankkeiden sisältö ja niistä aiheutuvat kustannukset jaotellaan yleensä maksuperusteen mu-

kaisesti erilaisten kustannuserien alle (tarkemmin luvuissa 3.3 ja 3.4, viitekuvat 10 ja 11). 

Erilaisissa urakoissa jaottelu ja kustannuserille jyvitys tapahtuu eri tavoin.  

Mallia muodostaessa ensin tarkasteltiin kokonaishintaurakan kustannuseriä. Todettiin, että 

rakennusosia vastaavat nimikkeet 1000-4000, työmaatekniikan nimikkeitä 5000 ja sen ala-

nimikkeet, jotka lisäksi soveltuvat kuvaamaan riskejä ja rakennusaikaisia muutostyövarauk-

sia nimikkeiden 5761 alla. Urakoitsijan kate luetteloitiin nimikkeen 5200 alle. Kuvassa 12 

on esitetty kokonaishintaurakan kustannuserien jaottelu erilaisten nimikkeistötasojen alle.  
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Kuva 12. Kokonaishintaurakan kustannuserät ja erää vastaava nimike nimikkeistössä.  

 

Kuvassa 12 esitetyn mukaisesti perinteisessä kokonaishintaurakassa ei ole tilaajan hanketeh-

täviä, kuten suunnittelua ja rakennuttamista. Maksuperusteena toimii nimikkeiden sisältä-

mien kustannuserien kokonaissumma. Kokonaishintaurakassa urakan hinta ei tilaajan suun-

taan muutu. Mikäli rakennettavat suoritemäärät muuttuvat, urakoitsija kantaa niistä aiheutu-

van kustannustappion.  

Yksikköhintaperusteisissa urakkamuodoissa rakennusosan yksikköhinta muodostetaan ra-

kennusosan hinnasta ja sitten jyvittämällä kullekin rakennusosalle niille kohdistuvat työ-

maan hanketehtävät sekä riskit ja varaukset. Nimikkeistöille luettelointi tapahtui ensin tun-

nistamalla rakennusosien nimikkeet ja sitten rakennusosan vaatimat työmaatehtävät ja edel-

leen riskit ja muutostyövaraukset. Myös kate jyvittyy kullekin rakennusosalle erikseen. Ku-

vassa 13 on esitetty yksikköhintaurakan kustannuserien jaottelu erilaisten nimikkeistöta-

sojen alle.  
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Kuva 13. Yksikköhintaurakan kustannuserät ja erää vastaava nimike nimikkeistössä. 

 

Kuvassa 13 esitetyn mukaisesti perinteisessä yksikköhintaurakassa ei ole tilaajan hanketeh-

täviä, kuten suunnittelua ja rakennuttamista. Maksuperusteena toimii nimikkeiden sisältä-

mien yksikköhintojen summa. Urakan hinta voi muuttua, mikäli suoritemäärä hankkeessa 

muuttuu.  

Seuraavaksi tutkimuksessa tarkasteltiin ns. Projektiallianssi- toteutusmuotoa, ja sen maksu-

perustemallia. Allianssitoteutusmuodossa maksuperuste muodostuu suoraan korvattavista 

kustannuksista ja mahdollisesta bonuksesta. Määrä – ja muut kustannusriskit jaetaan tilaajan 

ja urakoitsijan kesken. Suunnittelu ja osin rakennuttaminenkin kuuluvat hankkeeseen.  

Allianssihankkeiden maksuperustemallia ei ole tavallisesti kuvattu nimikkeistömuotoisesti, 

kuten perinteisempiä urakkamuotoja. Tässä tutkimuksessa vertailumallin soveltuvuuden to-

dentamiseksi kaikkiin hankemuotoihin todettiin, on tärkeää tarkastella myös jotakin ns. uutta 

rakennushankkeen urakkamuotoa.  

Allianssitoteutusmuodossa rakennusosien toteuttamisen kustannukset korvataan ns. suorina 

kustannuksina, jossa toteuttajalle maksetaan kaikki rakentamisen kulut, kuten palkat, mate-

riaalit, koneiden tuntilaskutus jne. Näiden aiheuttamat kustannukset voidaan kirjata ja luet-

teloida rakennusosien 1000-4000 alle, vaikka niitä ei tavallisesti allianssikirjanpidossa aina 

olekaan luetteloitu täsmällisesti Infraryl- nimikkeistön mukaisesti. Allianssimallin suorat 
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kustannukset kuitenkin sisältävät nimikkeiden 1000-4000 sisältöjä vastaavat työt, joten ver-

tailutaulukkoon voidaan tämän osuuden kokonaissummaa infrarylin tasoilla 1000-4000 ver-

rata.   

Hankkeen yleiskustannukset voidaan luetteloida nimikkeiden 5100-5500 alle, kuten perin-

teisissäkin urakkamuodoissa. Lisäksi Allianssitoteutukseen kuuluu yleensä suunnittelu eli 

nimike 5600, jota periteisissä urakkamuodoissa ei yleensä ole. 

Koska allianssitoteutukseen sisältyy yleensä myös projektin johto, osa nimikkeen ”5700 ra-

kennuttaminen” kustannuksista jyvittyy allianssiprojektin kustannuksiin, samoin kuin riskit 

ja varaukset. Perinteisissä urakkamuodoissa näitä ei yleensä lasketa projektin investoinnin 

kustannuksiin mukaan, vaan julkinen tilaaja maksaa niitä käyttötalousbudjetistaan. Allians-

siprojektissa 5000- nimikkeiden alla olevista kustannuksista osa jyvittyy tilaajalle, kuten pe-

rinteisissäkin urakkamuodoissa, ja osa allianssiprojektille. 

Kate kuuluu nimikkeen 5200 alle, kuten perinteisissäkin urakkamuodoissa. Bonuksen sijoit-

taminen vertailumalliin on hankalaa. Bonussummalle ei ole Infraryl-nimikkeistössä omaa 

nimikettä, mutta se voitaisiin sijoittaa katenimikkeen alle. Toisaalta bonuksen maksaminen 

tai maksamatta jättäminen riippuu projektin tuloksesta, eikä sille projektissa varata erillistä 

summaa etukäteen. Tällöin sen osuus voi olla myös perusteltua jättää pois vertailumallista, 

ja olettaa summan sisältyvän muihin projektin osiin.  

Kuvassa 14 on esitetty allianssiurakan maksuperustemallin mukaiset kustannuserät jaotel-

tuna Infraryl -nimikkeistön mukaisesti. Infraryl-nimikeistön tulisi olla toteutusmuotoriippu-

maton, mutta jotkut alllianssimallin erät, kuten bonus, on hankalampi sijoittaa nimikkeistö-

järjestelmään. 
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Kuva 14. Allianssiurakan kustannukset jaoteltuna Infraryl-nimikkeistöön 

 

Kuvan 14 mukaisesti jaottelu nimikkeistön mukaisiin kustannuseriin onnistuu myös allians-

sitoteutusmuodossa. Osa tilaajan kustannuksista, kuten projektinjohto ja riskivaraukset, si-

sältyvät allianssihankkeen kustannuksiin. Allianssissa toteuttajalla on mahdollisuus bonuk-

seen, jonka maksamista perinteiset urakkamuodot eivät tue.  

4.3  Vertailumalli 

Tutkimuksessa vertailumalli rakennettiin hyväksikäyttämällä infra-alan nimikkeistöä, jonka 

avulla rakennushankkeiden sisältö luetteloidaan numerokoodein vertailtaviin ryhmiin. Sa-

man koodin alla olevat kustannuserät voidaan siis asettaa rinnakkain, ja vertailla eri hank-

keissa olevien kustannuserien suuruutta.  

Mallin käyttöä voidaan havainnollistaa yksinkertaisella taulukolla (taulukko 7). Taulukon 

sarakkeet kuvaavat erilaisia urakkamuotoja ja rivit niitä kustannuseriä, jotka kuuluvat hank-

keeseen. Luvut ovat keksityt. Lisäksi taulukkoon on lisätty rivi, joka kuvaa laajuussuoritetta. 

Sarakkeessa on kohdistettu allianssihankkeen sisältö ja investointieuro nimiketasolla kuvit-

teellisen 50 km väylän rakentamiselle.  
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Taulukko 7. Eri hankemuotojen kustannuserien standardimuotoinen vertailu 

 

 

Taulukon 7 mukaisesti hankkeiden kustannusarvioita voidaan verrata, vaikka niiden hanke-

vaihe ja maksuperusteet eroavat. Tilaaja voi käyttää mallia erilaisten hankkeiden kustannus-

vertailuun. Mikäli hankkeet ovat keskenään sisällöltään ja keskeisiltä osiltaan samankaltai-

set, vertailua voidaan käyttää myös tuottavuusvertailuun. Tuottavuusvertailu edellyttää, että 

suoritteen ja laajuuden yksikkö on sama, esimerkiksi väylä-metri.  

 

 

 

 

 

 

Nimikkeistö
koodi Koodin selite

Hanke 1 
(kokonaisurakka)

Hanke 2       
(SR-urakka) 

Hanke 3 
(Allianssiurakka)

50 km  
€/km

1000 Maa-ja pohjarakenteet 100 100 100 2
2000 Päällysrakenteet 50 50 50 1
3000 Järjestelmät 20 20 20 0,4
4000 Rakennustekniset rakennusosat 30 30 30 0,6
5100 Rakentamisen johtotehtävät 5 5 5 0,1
5200 Urakoitsijan yritystehtävät (kate) 5 5 5 0,1
5300 Rakentamisen työmaatehtävät 10 10 5 0,1
5400 Työmaapalvelut 2 2 2 0,04
5500 Työmaakalusto 2 2 2 0,04
5600 Suunnittelu 0 5 5 0,1
5700 Hanketehtävät (urakoitsija) 2 2 2 0,04
5761 Varaukset (riskit, urakoitsija) 2 3 3 0,06
5700 Hanketehtävät (rakennuttaminen, 

tilaaja) 0 0 5 0,1
5761 Varaukset (riskit, tilaaja) 4 3 3 0,06

Yhteensä 232 237 237 4,74
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5   Vertailumallin testaus 

Tutkimuksessa vertailumallin case-testaukseen valittiin kaksi verrokkihanketta, joiden koko 

infrahankkeina ovat samansuuruisia, jotka sisällöltään ja tavoitteiltaan vastaavat pitkälti toi-

siaan, ja jotka alueellisesti, ajallisesti ja toteutukseltaan ovat lähellä toisiaan. Hankkeet ovat 

kuitenkin eri rakennushankkeen vaiheissa. 

Vertailuhankkeiden tiedot on kartoitettu pääosin hankkeista yleisesti saatavilla olevan julki-

sen tiedon perusteella. Hankkeiden kustannustiedot on kartoitettu tutustumalla hankkeiden 

sisältöön, laajuuksiin, kustannusarvioihin, niiden lähtötietoihin, laadintaperusteisiin ja kus-

tannusarviointimenetelmiin.   

Ensimmäisen vertailuhankkeen kustannusasiantuntijaa on haastateltu hankkeeseen kuulu-

vien kustannuserien sisällöstä, laajuuksista sekä niiden osuuksista kokonaiskustannusarvi-

oon suhteutettuna. Toisen vertailuhankkeen yleissuunnitelmatasoisen kustannusarvion on 

laatinut tutkimuksen tekijä hankkeen teknisen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tut-

kimalla hankkeiden sisältöä ja tuntemalla kustannuserien sisällöt hyvin, on tutkimuksessa 

voitu varmistua kustannuserien sisältöjen vertailukelpoisuudesta.  

Vertailun tekemiseksi hankkeiden sisältö on tunnettava hyvin ja kustannuserien suuruus ol-

tava tiedossa. Allianssitoteutus perustuu kustannusten avoimuuteen osapuolille, joten tie-

toutta eri kustannusosuuksien sisällöstä ja suuruudesta ylläpidetään ja ne ovat hankkeen ti-

laajalla tiedossa. Perinteisissä urakoissa näin ei välttämättä ole, sillä kilpailutustapaan ei 

kuulu kustannusavoimuus. Tilaajan olisi kuitenkin varmistuttava kustannusarvioiden hallin-

nasta, ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta kustannusohjauksen onnistumiseksi.  

5.1   Case-testihankkeet 

Ensimmäinen vertailuhanke on toteutusvaiheessa. Sen yleis- – ja rakennussuunnitelmat ovat 

valmistuneet, sen lopulliset kustannukset ovat melko hyvin tiedossa, toteutustapa on valittu 

ja hanke on kilpailutettu. Hanke toteutetaan projektiallianssimallilla.  

Toinen vertailuhanke on yleissuunnitelmavaiheessa. Sen kustannukset on määritelty laajuus-

perusteisesti karkeammalla hankeosatasoisella kustannusarviointitarkkuudella. 
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Yleissuunnitelman laatiminen on infrahankkeissa hankkeen periaateratkaisujen osalta kes-

keisin suunnitteluvaihe, ja sen kustannuksia voidaan vielä ohjata muuttamalla suunnitelmia 

kustannustehokkaampaan suuntaan.  

Vertailuhanke 1 on pääkaupunkiseudulle rakennettava pikaraitiolinja. 

 Radan pituus on noin 25 km. Linja on koko matkalla kaksiraiteinen. Radalla on en-

nustettu tehtävän vuonna 2030 noin 91 000 matkaa arkivuorokaudessa. Radalle tulee 

34 pysäkkiparia. Raitiotie on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle. Suunnitellulla 

reitillä on 32 siltapaikkaa. Rataosuus sijoittuu rakennettavaan tunneliin noin 350 

metrin matkalla. Kustannusarvioon sisältyvät raitiotien edellyttämän infrastruktuurin 

rakentaminen ja rakentamisen takia tulevat muutokset nykytilanteeseen mm. katu- ja 

kunnallistekniikan osalta. Kustannuslaskenta on ositeltu suunnittelukokonaisuuksit-

tain (raideosuudet, kadut, pohjanvahvistukset jne.). Hankkeen kustannusarvio on tar-

kasteluhetkellä 386 M€. 

Vertailuhanke 2 on pääkaupunkiseudulle rakennettava pikaraitiolinja. 

 Radan pituus on noin 17 km. Linja on koko matkalla kaksiraiteinen. Radalla on en-

nustettu tehtävän vuonna 2030 noin 38 000 matkaa arkivuorokaudessa. Radalle tulee 

21 pysäkkiparia. Raitiotie on sijoitettu osittain olemassa olevaan katurakenteeseen ja 

osittain omalle ajouralle. Suunnitellulla reitillä on 35 siltapaikkaa. Rataosuudella ei 

ole tunneleita. Kustannusarvioon sisältyvät raitiotien edellyttämän infrastruktuurin 

rakentaminen ja rakentamisen takia tulevat muutokset nykytilanteeseen mm. katu- ja 

kunnallistekniikan osalta. Kustannuslaskenta on ositeltu suunnittelukokonaisuuksit-

tain (raideosuudet, kadut, pohjanvahvistukset jne.). Hankkeen kustannusarvio on tar-

kasteluhetkellä 352 M€.  

5.2  Case-vertailun laadinta 

Vertailuhankkeiden kustannusten jaottelussa tutustuttiin ensiksi hankkeista olevaan kustan-

nustietoon. Kussakin hankkeessa kustannustieto oli ositeltu hankkeen vaiheeseen sekä tilaa-

jan tietotarpeiden kannalta järkevällä tavalla. Osittelu ei ollut hankkeissa sama.  
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Tutkimuksessa laaditun vertailumallin mukaisesti kunkin hankkeen kustannukset listattiin 

kustannuserien perusteella taulukkoon allekkain. Kullekin kustannuserälle pyrittiin löytä-

mään nimikkeistöstä nimike, jonka alle se sisältönsä puolesta sopii.  

Hankkeissa ei ole kaikkia samoja rakennusosia, mutta kummankin hankkeen rakennusosat 

voidaan luokitella nimikkeiden 1000–4000 alle. Koska vertailuhankkeen 1 kustannustieto 

perustuu sovittuun tavoitteelliseen urakkahintaan (allianssiurakan toteutuskustannus), tie-

dossa oleviin kustannuseriin sisältyvät myös työmaatehtävät 5100, 5300 ja 5400 sekä nimike 

5200, joka sisältää urakoitsijan katteen.  

Vertailuhankkeen 2 kustannusarvio on yleissuunnitelmatasoinen ja laskentamenetelmässä 

on noudatettu Infraryl-nimikkeistöä. Jotkut kustannuserät on arvioitu prosenttiosuuksina ra-

kennusosista, joka on yleissuunnitelmavaiheessa tavallista. Vertailuhankkeen 2 kustannus-

arviosta olisi erotettavissa työmaatehtävät 5100, 5300 ja 5400 erikseen, mutta ne lisättiin 

kuitenkin rakennusosa-rivin summaan, jotta vertailun kustannussisältö olisi vertailuhank-

keen 1 kanssa samansisältöinen.   

Vertailuhankkeessa 1 on erikseen määritetty liikenteen hoidolle kustannuserät, joten ne li-

sättiin omana rivinään vertailuun nimikkeen 5470 alle. Yleissuunnitelmavaiheessa liiken-

teen hoito yleensä sisällytetään päänimikkeen 5400 alle, mutta vertailun saamiseksi ne erot-

tiin tässä omaksi summakseen myös vertailuhankkeessa 2.  

Allianssitoteutukseen sisältyy suunnittelu nimikkeen 5600 alla. Yleissuunnitelmassa ne ar-

vioidaan prosenttiosuutena hankekohtaisesti, ja ne lisätiin taulukkoon vertailuun.  

Omistajatehtävät 5700 (rakennuttaminen) kuuluu perinteisissä urakoissa tilaajalle, mutta 

projektiallianssissa osa tästä kustannuksesta kuuluu urakkahintaan. Nimike 5700 jaettiin 

kahdelle riville ja summa jaettiin kahteen osaan, tarkoituksena erotella allianssiin eli ura-

koitsijalle kuuluvat omistajatehtävät ja tilaajalle kuuluvat omistajatehtävät.  Osuuden euro-

määrä selvitettiin haastattelemalla allianssin kustannusasiantuntijaa, sillä tämäntyyppistä tie-

toa ei kustannusarvioissa yleensä esitetä. Vertailuhankkeen 2 osalta käytettiin yleissuunni-

telmatasoista prosentuaalista arvioita.  

Allianssitoteutuksessa mahdollinen palkkio eli kate on tiedossa (nimike 5200). Näin ei pe-

rinteisissä urakkatoteutuksissa yleensä ole, koska urakoitsija sisällyttää sen kokonaisurakan 

hintaan tai yksikköhintaurakan yksikköhintakustannuksiin. Yleissuunnitelmavaiheessa se 

arvioidaan.  
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Hankkeen riskivaraukset sijoitettiin nimikkeelle 5761. Perinteisissä urakoissa tämä on 

yleensä urakoitsijan riski, mutta allianssitoteutuksessa kustannuserä jaetaan toteuttajan ja ti-

laajan kesken. Ne pitää kuitenkin arvioida myös yleissuunnitelmavaiheen kustannusarvi-

oissa. Riskivaraussumma jaettiin eri riveille. 

Kummankin vertailuhankkeen kaikki kustannukset jaettiin nimikkeille. Kaikille kustan-

nuserille pyrittiin löytämään sopiva nimike. Kun kaikki kustannukset oli luetteloitu ja koh-

distettu nimikkeille, rivit laskettiin allekkain yhteen. Yhteissumma vastasi hankkeiden arvi-

oituja kustannuksia, joten voitiin todeta, että jokaiselle kustannuserälle oli löytynyt paikka 

nimikkeistöstä.  

Perinteisissä urakoissa tilaajan hanketehtävät ovat yleensä tilaajan kustannuksia, jotka tule-

vat varsinaisen urakkahinnan päälle, kuten rakennuttaminen ja varaukset. Siten tämä erä 

kiinnostaa yleensä tilaajaa erityisesti. Allianssitoteutuksessa osa näistä kustannuksista sisäl-

tyy urakkahintaan. Taulukossa hanketehtävät laskettiin yhteen. Allianssihankkeen hanketeh-

täviä verrattiin vertailuhankkeen 2 yleissuunnitelmatasoiseen hanketehtävien kustannusar-

vioon, jotka on arvioitu prosenttiosuutena kokonaiskustannuksista.  

Kustannustarkastelun lisäksi mallin testauksessa vertailtiin case- hankkeiden tuottavuutta. 

Koska molemmat hankkeet ovat raitiotiehankkeita, niiden suoritteita voi verrata kilometri-

tasolla. Jakamalla kustannus rakennettavalla kilometrimäärällä saadaan hankkeen tuotos si-

joitettua euroa kohden. Tuottavuusvertailussa tulee huomioida, että hankkeiden olosuhdete-

kijät eroavat toisistaan ja infrahankkeissa etenkin väylälle valittava linjaus tuo kustannus-

eroja hankkeisiin. Maaperäolosuhteet ja ympäristötekijät voivat vaihdella samantapaistenkin 

hankkeiden välillä kovin paljon.  Suunnittelijoiden tehtävänä onkin löytää rakennettavalle 

lopputuotteelle optimaalinen sijainti ja resurssitehokas suunnitteluratkaisu.  

Yksinkertainen tuotos-panos tarkastelu ei kerro hankkeen tuottavuudesta kaikkea, ja hank-

keita vertailtaessa tulisikin löytää useampia tuottavuustekijöitä ja mittareita hankkeiden ver-

tailuun. Samantapaistenkin hankkeiden vertailussa tuottavuustekijöitä voisi väyläkilometri-

määrän lisäksi olla resurssien, materiaalien ja maa-alan tehokas käyttö suhteessa saatuun 

kilometrisuoritteeseen.  
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5.3  Esimerkki hankkeiden kustannusvertailusta 

Vertailumallin työkaluksi koottiin Excel-taulukko, johon hankkeiden sisältö ja kustannuste-

kijät koottiin. Työkalussa on hyvä näkyä absoluuttisten euromääristen summien lisäksi kus-

tannuserin osuudet kokonaiskustannuksista myös prosenttiosuuksina, sillä hankkeiden laa-

juus eroaa toisistaan eikä siten pelkkä euromäärien vertailu ole riittävän havainnollinen.  

Taulukossa 8 on esitetty esimerkki nimikkeistöille jaetusta kustannus - ja tuottavuusvertai-

lusta. Taulukon sarakkeissa on ilmoitettu nimikkeistön osat, kustannusvertailusarakkeet sekä 

prosentuaalisesti että euromääräisesti, sekä tuottavuustarkastelusarakkeet, jossa kukin ver-

tailuhankkeessa rakennettava suorite on jaettu hankkeeseen sijoitettavalla euroinvestoinnilla 

kilometrikohtaisen kustannuksen selvittämiseksi. 

 

 Taulukko 8. Case – esimerkki nimikkeistö -, kustannus-, ja tuottavuusvertailusta.  

 

 

Taulukossa 8 esitetyn mukaisesti tutkimuksessa kehitettyä vertailumallia testattiin eri han-

kevaiheessa oleviin todellisiin raitiotiehankkeisiin. Testivertailussa tiettyjä nimikkeistä jou-

duttiin yhdistämään, koska molemmista hankkeista ei ollut yksilöityä rakennusosatasoista 

kustannustietoa saatavilla. Testauksella tavoiteltiin ennen kaikkea hanketehtävänimikkei-

den, joiden jako eroaa erilaisissa toteutusmuodoissa, vertailua.  
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Case-esimerkin vertailusta voidaan todeta, että tarkasteltavista hankkeissa ei ole huomatta-

vaa eroa. Kaikkiin kustannuseriin ei vertailussa päästy kovin syvälle, ja tarkempia tarkastelu 

nimikkeiden 1000-4000 osalta voisikin olla paikallaan. Riskivarauksia on vertailuhank-

keessa 2 jonkin verran enemmän, mutta se on perusteltua, koska yleissuunnitelmavaiheen 

suunnitelmat ovat karkeammalla tasolla ja varauksia onkin syytä olla lähtötietojen karkeu-

den takia enemmän, kuin toteutusvaiheessa. Hanketehtävien osuus - % olivat vertailuhank-

keissa hyvin lähellä toisiaan, joka viittaisi siihen, ettei projektinhallinnallisissa rakennutta-

miskuluissa ole suurta eroa hankemuotojen välillä.  
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6  Tulokset ja johtopäätökset 

Työn tuloksena tavoiteltiin työkalua julkistilaajan kustannusohjauksen käyttöön. Työn ta-

voitteena on luoda infrahankkeen tilaajalle havainnollinen menetelmä, jolla voi tarkastella 

rakennushankkeen kustannuksia hankkeen toteutusmuodosta riippumattomasti. Lähtökoh-

tana on, että julkistilaajaa sitoo vastuullinen julkisvarojen käyttö sekä hyvä ja läpinäkyvä 

julkishallinto. Toteuttaakseen näitä vastuitaan julkistilaaja tarvitsee käyttöönsä työkaluja ja 

välineitä rakennushankkeiden kustannusten analysointiin. Työssä rakennettu vertailumalli 

on yksi näistä välineistä. 

6.1  Työn keskeiset tulokset 

Tutkimuksen lähtötiedoiksi tarvittiin tietoa rakennushankkeiden toteuttamisesta, kustannus-

arvioinnista ja vertailumenetelmistä. Tutkimuksessa keskeisinä tutkimuskysymyksinä esi-

tettiin kolme; miten rakennushankkeita toteutetaan, miten kustannuksia hankkeissa arvioi-

daan ja miten rakennushankkeen kustannuksia voisi vertailla.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla 

tavoilla, joita kutsutaan erilaisiksi toteutusmuodoiksi. Toteutusmuodot erotellaan perintei-

sesti sen mukaan, millainen on hankinnan sopimusrakenne, miten vastuut ja tehtävät hank-

keessa jakautuvat ja millä perusteella tilaaja maksaa suorituksesta toteuttajalle. Perinteisin 

ja tavallisin toteutusmuoto on kokonaishintaurakka. Perinteisten toteutusmuotojen rinnalle 

on viime vuosikymmenenä syntynyt kumppanuuteen perustuvia toteutusmuotoja, joiden 

vastuut, tehtävät ja maksuperusteet eroavat ns. perinteisistä urakkamuodoista. Niissä raken-

nusurakkaan liittyviä riskejä jaetaan tilaajan ja toteuttajan kesken. Myös urakan sisällöt saat-

tavat koskea laajempia kokonaisuuksia ja hankkeen vaiheita, kuin vain investointivaiheessa 

tapahtuvaa rakennustyön toteuttamista.  

Tutkimuksen tuloksena selvisi myös, kuinka tärkeä osa kustannusten hallinta on projektin-

hallintaa rakennushankkeessa. Kustannuksia tulee hallita aina hankkeen alkuvaiheen tarve-

selvitysvaiheesta rakentamiseen ja siitä käyttövaiheeseen asti. Kustannusohjaus on tilaajan 

tehtävä, ja se on väline kustannusten hallintaan projekteissa. Kustannusohjauksen 
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lähtötietoina tarvitaan hankkeiseen liittyvää kustannuslaskentaa. Kustannuslaskennan avulla 

otetaan selko tilaajan hankkeelle asettamien vaatimusten kustannusvaikutuksista. Kustan-

nuslaskennan avulla hankkeille saadaan kustannusarvio, joka toimii kustannusohjauksen 

lähtötietona.  

Lisäksi tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että kustannusarviot muodostetaan analysoi-

malla hankkeen sisältö tavoitteiden, määrien ja laajuuksien, olosuhteiden, laatutason, aika-

taulun ja markkinatilanteen kannalta ja yhdistämällä se hinnoittelussa tarvittavaan hinta-

dataan. Hankkeiden sisällön analysoinnissa ja jäsentämisessä käytetään apuna standardeja, 

kuten nimikkeistöluokittelua. Nimikkeistöjen avulla hanketta voidaan ohjata ja ositella eri-

laisiin osakokonaisuuksiin. Lisäksi standardisoimalla hanke voidaan varmistua siitä, että 

hankkeen sisältö ja hintadatan sisältö ovat yhdenmukaiset.  

Tutkimuksen lopputuloksena saatiin luotua kustannusarvioiden vertailuun työkalu ja vertai-

lumalli. Vertailumallin rakentamiseen lähtökohtana on, että vertailtavat asiat ovat vertailu-

kelpoisia. Vertailu vaati taustakseen jonkinlaisen menetelmän, jolla erilaisten rakennushank-

keiden sisältö yhteismitallistettiin ja standardisoitiin. Infra-alan yleisesti sovittu luokittelu, 

eli infranimikkeistö toimi tässä viitekehyksenä ja menetelmänä, jolla tämä yhteismitallista-

minen tutkimusta varten tehtiin.  

Keskeisenä tuloksena liittyen tutkimukseen nousee, että infranimikkeistön kautta on mah-

dollista saada eri hankevaiheessa ja eri toteutusmuodoilla laaditut kustannusarviot vertailu-

kelpoiseksi. Nimikkeittäin luokiteltuja kustannuseriä voidaan tutkia, edelleen jakaa alata-

soille ja esimerkiksi vertailla vertailukelpoisten hankkeiden tuottavuutta tarkastelemalla kus-

tannuksia suhteessa saavutettuihin suoritemääriin.  

Tutkimuksen uutuusarvona voidaan nähdä allianssihankkeen taloudellisen mallin kustan-

nuserien jakaminen nimikkeistötasoille. Aiemmasta allianssikirjallisuudesta ei löydy vastaa-

vaa esimerkkiä, vaikka nimikkeistöt ovat tärkeässä roolissa rakennushankkeiden kustannus-

ten määrittelyssä ja kustannukset tulisi aina standardisoida hankemuotoriippumattomasti 

kustannusohjauksen mahdollistamiseksi.  

Saavutetut työn tulokset merkitsevät, että tilaaja voi käyttää nimikkeistöä suunnitteluvaiheen 

kustannusarvioinnin lisäksi myös hankkeiden toteutus- ja kilpailutusvaiheessa. Tilaaja voi 

luokittelun avulla arvioida hankkeiden taloudellisuutta suhteessa muihin vastaaviin hankkei-

siin. Vertailua voi myös tehdä saman hankkeen kesken eri suunnitteluvaiheissa. Tällä 



62 
 

voidaan todeta, miten kustannukset ovat kehittyneet eri vaiheissa ja arvioida suunnitelman 

tehokkuutta. Hankkeen tuottavuutta voidaan arvioida myös esimerkiksi vertaamalla hank-

keen suunniteltuja kustannuksia hankkeen toteutuneisiin kustannuksiin. 

Case-esimerkin vertailun tuloksena voitiin todeta, että tarkasteltavista hankkeissa ei ollut 

huomattavaa eroa. Kaikkiin kustannuseriin ei vertailussa päästy kovin syvälle, ja tarkempia 

tarkasteluja nimikkeiden 1000–4000 osalta olisi syytä tutkia enemmän. Riskivarauksia oli 

vertailuhankkeessa 2 jonkin verran enemmän. Tämä on tavallista, koska yleissuunnitelma-

vaiheen lähtötiedot ovat karkeammalla tasolla. Varauksia onkin syytä olla silloin enemmän, 

kuin esimerkiksi jo toteutusvaiheessa olevassa hankkeessa, jolloin hankkeen olosuhteet tun-

netaan paremmin. Hanketehtävien osuus - % olivat vertailuhankkeissa hyvin lähellä toisiaan, 

joka viittaisi siihen, ettei projektinhallinnallisissa rakennuttamiskuluissa ole suurta eroa han-

kemuotojen välillä. 

Kehitetyn menetelmän rajoitteena voidaan nähdä, että vertailun laatijan täytyy tuntea ver-

tailtavien hankkeiden sisältö hyvin. Vertailun tekijällä täytyy olla pääsy hankkeiden tarkem-

piin kustannustietoihin ja hänellä täytyy olla ymmärrys kustannusarvioiden laadinnasta, me-

netelmistä ja käytännöistä. Hankkeiden kustannuserien sisältö täytyy myös tietää. Pelkällä 

yksittäisellä tiedossa olevalla kokonaissummalla vertailua ei voi tehdä. Perinteisesti kustan-

nustieto on vain joko tilaajalla (suunnittelunaikaiset kustannusarviot) tai urakoitsijalla (to-

teutusvaihe). Projektiallianssimallin etuna voidaan nähdä, että mallissa käytössä olevien ns. 

avoimen kirjojen- toimintatavan perusteella tilaajallakin on mahdollisuus päästä syvemmälle 

toteutusvaiheen kustannuksiin.  

Lisäksi on todettava, että toteutusvaiheessa kustannuksiin on enää vaikeampi vaikuttaa, joten 

vertailumallin käyttö hyödyttää ennen muuta vasta suunnitteluvaiheessa olevan hankkeen 

ohjausta. Jos vertailussa todetaan, että suunnittelussa oleva hanke on kustannuksiltaan ja/tai 

tuottavuudeltaan heikompi, kuin esimerkiksi toteutuksessa jo oleva hanke, suunnittelussa 

olevan hankkeen kustannuksia ohjaavia päätöksiä voidaan vielä tehdä. Vertailumallin käy-

tön hyödyt ovat jossain määrin marginaalisia jo toteutusvaiheessa olevan hankkeen kustan-

nusohjaukseen.  
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6.2  Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

Tutkimuksessa luotua vertailumallimenetelmää tulisi jatkokehittää ottamalla mukaan teki-

jöitä, joilla tarkempaan tuottavuusarviointiin voitaisiin päästä. Infrahankkeissa tulisi päästä 

lähemmäksi jalostusarvopohjaista tuottavuuden mittausta, jossa lopputuotteen tuottamaa ko-

konaisarvoa arvioidaan suhteessa siihen käytettyihin panoksiin.  

Allianssihankkeessa projektin suorituskykyä pyritään arvioimaan avoimesti suhteessa ase-

tettuihin tavoitteisiin. Arvoa rahalle – ajattelulla pyritään hankkeen kokonaisarviointiin puh-

taan euromääräisen arvioinnin sijaan. Toisaalta allianssin tavoitekustannus eli hankkeen 

”urakkahinta” on osapuolten kehitysvaiheessa käymien neuvottelujen tulos. Tavoitekustan-

nus sovitaan yhdessä kehitysvaiheen päätteeksi, eikä sillä välttämättä ole suoraa yhteyttä 

hankkeessa käytettäviin panoksiin. Tällöin tilaaja ei voi varmistua siitä, että lopputulos, eli 

neuvottelun lopputuloksena sovittu tavoitehinta, on edullisin mahdollinen toteutushinta. 

Tämä eroaa perinteisiin urakkatapoihin liittyvistä puhtaista urakoinnin hintakilpailuista, 

joissa hinta asettuu kilpailun kautta tietyssä markkinatilanteessa kokonaistaloudellisesti 

edullisimmaksi. Taloudellisuuden näkökulmaa olisikin syytä tutkia lisää alliansseissa.  

Rakennushankkeiden tuottavuuden arviointia vaikeuttaa, että rakennushanke on aina ainut-

kertainen projekti, eikä sitä voida toteuttaa toisenlaisella tavalla uudelleen. Emme siis voi 

tietää yksittäisessä tapauksessa, mikä tapa olisi kaikkein tehokkain tapa toteuttaa hanke. 

Hankkeiden tavoitteissa myös painotetaan erilaisia asioita. Joskus esimerkiksi hankkeen ai-

kataulua tai laatua painotetaan tuottavuutta tai kustannuksia enemmän. Tällöin kiireisen ai-

kataulun aiheuttama kustannuslisäys hyväksytään.  

Projektiallianssissa tavoitteita ja niiden seuraamiseen liittyviä mittareita asetetaan projektin 

toteuttamiselle ja organisaatiotekijöille. Näitä tavoitteita on tuottavuusmielessä vaikeaa eu-

roistaa ja siten laittaa vierekkäin vertailuun esimerkiksi hankkeiden suorien kustannusteki-

jöiden kanssa.  

Mallin jatkokehityksessä olisi hyvä tutkia tilaajalle syntyvien hanketehtäväkustannusten eli 

etenkin rakennuttamis- ja riskikustannusten tarkempaa analyysiä ja siten päästä käsiksi ti-

laajalle aiheutuviin hankkeissa oleviin projektinhallinnan kuluihin. Tällä analyysilla voitai-

siin tutkia sitä, mikä projektiallianssimallin tehokkuus on verrattuna perinteisiin urakkamuo-

toihin.  
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Kustannus- ja tuottavuusarviointien pitäisi olla julkisissa hankkeissa läpinäkyviä ja vertailu-

menetelmien avoimia. Myös tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden aiheut-

tama kustannusvaikutus tulisi olla mahdollisimman avointa. Tilaajan tulisi löytää tapoja 

viestiä niistä päätöksistä, jotka vaikuttavat hankkeissa oleviin kustannustekijöihin. Samoin 

julkistilaajan pitää pystyä perustelemaan, miksi samantyyppisetkin hankkeet eroavat toisis-

taan kustannusvaikutuksiltaan niin paljon. Hankkeiden sisällöllistä vertailua ja sitä, mitä 

hankkeissa saatiin aikaiseksi, tulisi pystyä vertailemaan hankemuotoriippumattomasti ja sii-

hen tutkimuksessa kehitetty vertailumalli tuo yhden ratkaisun. 
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7  Yhteenveto 

Tämä tutkimus käsittelee rakennushankkeiden tuottavuutta ja kustannuksia. Rakentaminen 

on projektitoimintaa, jota tehdään tietyn tavoitteellisen lopputuloksen, rakennuksen tai pal-

velun, aikaansaamiseksi. Hyvä kustannustenhallinta on osa onnistunutta projektitoimintaa.  

Julkistilaajaa velvoittaa hankintalaki sekä julkishallinnon päätöksenteon avoimuus. Julkisti-

laaja tarvitsee rakennusprojektien kustannushallintaan välineitä, jolla voi toteuttaa hankkeis-

saan kustannusohjausta tavoitteellisen ja rahojen käytön kannalta tehokkaan lopputuloksen 

saavuttamiseksi.  

Työn tavoitteena oli luoda infrahankkeen tilaajalle havainnollinen menetelmä, jolla voidaan 

tarkastella rakennushankkeen kustannuksia hankkeen toteutusmuodosta riippumattomasti. 

Menetelmä luo läpinäkyvyyttä julkisten infrahankkeiden rakennuskustannuksiin sekä tukee 

julkista päätöksentekijää ja tilaajaa rakennushankkeen ohjauksessa. 

Tutkimuksen lähtötiedoiksi tarvittiin tietoa rakennushankkeiden toteuttamisesta, kustan-

nusarvioinnista ja vertailumenetelmistä. Tutkimuskysymyksinä esitettiin, miten rakennus-

hankkeita toteutetaan, miten kustannuksia hankkeissa arvioidaan ja miten kustannuksia voisi 

vertailla. Julkistilaajan on varmistuttava siitä, että hankkeet toteutetaan taloudellisesti riip-

pumatta siitä, millaisella toteutusmuodolla hanke tehdään. 

Rakennushankkeiden erilaisissa toteutusmuodoissa kustannusten muodostuminen tapahtuu 

eri tavoin riippuen siitä, miten toteutusvastuut ja riskit hankkeissa jaetaan. Tilaaja tarvitsee 

menetelmiä taloudellisuuden analysointiin. Hankkeiden keskinäinen vertailu on yksi mene-

telmä. Eri toteutusmuodoilla toteutettavat hankkeet tulee saada vertailukelpoisiksi.  

Työn tuloksena tavoiteltiin työkalua julkistilaajan kustannusohjauksen käyttöön. Tavoit-

teena oli luoda tilaajan käyttöön vertailumalli, jolla eri toteutusmuodoilla ja eri hankkeen 

vaiheissa olevia infrahankkeita voisi vertailla. Lähtökohtana on, että julkistilaajaa sitoo vas-

tuullinen julkisvarojen käyttö sekä hyvä ja läpinäkyvä julkishallinto. Toteuttaakseen näitä 

vastuitaan julkistilaaja tarvitsee käyttöönsä työkaluja ja välineitä rakennushankkeiden kus-

tannusten analysointiin. Työssä rakennettu vertailumalli on yksi näistä välineistä. 
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Vertailumalli rakennettiin käyttäen viitekehyksenä infra-alan standardimuotoista Infraryl-

nimikkeistöä. Tällöin voitiin varmistua siitä, että hankkeiden sisältö on luetteloitu yhteismi-

tallisella tavalla. Samoin nimikkeistön avulla luetteloitua hintadataa käyttäen voidaan var-

mistua siitä, että sisältötekijät ja sitä vastaava hinta ovat yhteismitallisia.  

Vertailumalli rakennettiin osittelemalla eri toteutusmuodoilla tehtävien rakennushankkeiden 

sisältö Infrarylin nimikkeiden mukaisesti ja testaamalla menetelmää esimerkinomaisesti 

käytännön case-hankkeilla. Case-testauksen vertailuesimerkit olivat samantyyppisiä infra-

hankkeita, mutta niiden hankevaiheet erosivat toisistaan.  

Vertailuesimerkissä toinen hankkeista oli toteutusvaiheessa, ja johon toteutustavaksi oli va-

littu projektiallianssimalli. Allianssimallissa ns. hanketehtävät jakautuvat nimikkeistön kus-

tannuserille sekä vastuiden mukaisesti perinteisistä toteutusmuodoista poiketen. Toinen 

case-esimerkin vertailuhankkeista oli yleissuunnitelmatasoinen, eikä toteutustapaa hank-

keelle ollut vielä valittu.  

Tutkimuksen tuloksena saatiin selville, että rakennushankkeita voidaan toteuttaa erilaisilla 

tavoilla, joita kutsutaan erilaisiksi urakkamuodoiksi. Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että 

kustannusarvioita voidaan yhteismitallistaa standardisoidun ja systemaattisen luokittelun 

avulla. Tutkimuksen uutuusarvona voidaan nähdä allianssihankkeen taloudellisen mallin 

kustannuserien jakaminen nimikkeistötasoille. 

Keskeisenä tuloksena todettiin myös, että tutkimuksessa luotua menetelmää voi käyttää 

hankkeiden vertailuun, mutta sen käyttö vaatii vertailtavien hankkeiden sisällön tuntemista 

ja kustannusarvioinnin osaamista. Tähän tilaaja voi varautua erityisen kustannusasiantunti-

jan käytöllä. Lisäksi on todettava, että toteutusvaiheessa kustannuksiin on enää vaikeampi 

vaikuttaa, joten vertailumallin käyttö hyödyttää ennen muuta vasta suunnitteluvaiheessa ole-

van hankkeen ohjausta. 

Tutkimuksessa luotua vertailumallimenetelmää tulisi jatkokehittää ottamalla mukaan teki-

jöitä, joilla tarkempaan tuottavuusarviointiin voitaisiin päästä. Mallin jatkokehityksessä olisi 

hyvä tutkia tilaajalle syntyvien hanketehtäväkustannusten eli etenkin rakennuttamis- ja ris-

kikustannusten tarkempaa analyysiä ja siten päästä käsiksi tilaajalle aiheutuviin hankkeissa 

oleviin projektinhallinnan kuluihin. 
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