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Tämän koulutuksen mahdollistavat:



Aiheitamme tänään
- sisällysluettelo

• Case esimerkkien yleisesittely - TOAS Lumipuu
ja Kauppi

• Kustannuslaskennan nimikkeistöt

• Projektin talousteknisen johtamisen
pääperiaatteet projektinjohdon näkökulmasta

• Projektien taloustekninen suunnittelunohjaus

• Projektien kustannusrakenne – suunnittelussa, 
tehtaalla ja työmaalla

• Markkinan vaikutus
tilaelementtirakentamisessa

• Nostoja Kaupin ja Lumipuun esimerkeistä
• Kehitysehdotuksia



Case esimerkkien yleisesittely – TOAS Kauppi
- Tässä koulutusaineistossa esimerkkeinä käytetään soveltuvin osin Toas Kauppi ja Toas Lumipuu-
kohteita.

ARA- rahoitteinen kohde

Paloluokka P2
• Määräykset sallivat 20% 

säännön mukaan, että asuntojen 
kantavista pinnoista 20% 
voidaan jättää näkyvälle 
puupinnalle

• Asuntojen katot jätettiin 
näkyvälle CLT- pinnalle

• Porrashuoneissa hyödynnettiin 
toiminnallista mitoitusta

Kohde sijaitsee helikopterimelualueella
• Vaatimus kovemmasta 

ääneneristyksestä julkisivussa
• Akustikon laatima selvitys ja 

laatima ratkaisu julkisivun äänen 
eristäminen parantamisesta 
verrattuna vakiorakenteeseen

KAUPPI
Tilaaja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Sr
Valmistunut 2021
Kerrosala 3475 m2
Investointikustannus 8 071 386€

Kohteessa ensimmäinen kerros on rakennettu betonista ja 
seitsemän kerrosta CLT-tilaelementeistä. Kohteessa on 
keskitetty ilmanvaihto ja lattialämmitys.

Tilaajan ensimmäinen puukerrostalokohde

Toteutettu Allianssilla
- Vakiomuotoiseen allianssiin verrattuna sopimukseen 

laadittiin vastuunrajoituksia (ei yhteisvastuuta)
- Tilaelementtivalmistaminen vaati sopimista tehtaan kulujen 

osalta
- Openbook periaate – tilaaja tietää kaikki hankkeen 

kustannuksen laskun tarkkuudella
- Hankkeen johtamisesta vastasi yhteinen johtoryhmä, jossa 

oli jäsenet tilaajalta, urakoitsijalta ja 
tilaelementtitoimittajalta.

- Allianssin tavoitteena oli kerätä tilaajalle ja osallistujille 
tietoa koko hankkeesta

Kuva: Siparila



Case esimerkkien yleisesittely – TOAS Lumipuu

ARA- rahoitteinen kohde

Paloluokka P2
• Määräykset sallivat 20% 

säännön mukaan, että 
asuntojen kantavista 
pinnoista 20% voidaan jättää 
näkyvälle puupinnalle

• Asuntojen katot jätettiin 
näkyvälle CLT- pinnalle

Kohde sijaitsee ratikan tärinäalueella
• Akustikon laatima 

suunnitelma tärinän 
vaimentamisesta vaadittiin.

• Tärinä eristettiin betonin ja 
puun rajapinnassa erillisillä 
eristimillä

Tilaaja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö Sr
Valmistunut 2022
Kerrosala 5 403 m2
Investointikustannus 14 150 628€

Kohde koostuu kahdesta kuusikerroksisesta 
kerrostalosta, joista toisen ensimmäinen kerros on 
betonirakenteinen. Kohteessa on keskitetty ilmanvaihto 
ja lattialämmitys.

Kohteen suunnitteluratkaisu perustuu 
arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotukseen.

Toteutettu jaettuna urakkana, jonka alussa toteutettiin 
kehitysvaihe
- Tilaaja vastasi suunnittelusta
- Urakkaraja neuvoteltiin kolmikannassa toteuttajien 

kanssa

Kuva: Juhani Puhakka



Kustannuslaskennan nimikkeistöt – Talo 80, 2000, muut

1. Kustannuslaskenta perustuu tyypillisesti nimikkeistöihin, joista tavallisimmat 
ovat talo 80 ja talo 2000

– Tämä mahdollistaa kohteiden vertailun, sekä tilastoinnin ja on pohja kaikelle 
hankekehitykselle

– Nimikkeistöissä on tyypillisesti mukana rakennusosakokonaisuus (esim. 
Maarakennus) tai tilaosa.

– Tilaelementti ei ole mukana omana avattuna hierakiatasonaan
– Tilapohjainen laskenta ei siis anna hinta-arviota tilaelementtikokonaisuudelle (voi antaa puutasoelementeille 

arvion, mutta ei huomioi tilaelementointia ns. mitenkään)
– Tilastoissa ei ole vakioidulla tavalla koottua historiatietoa tilaelementeistä

Keskeinen kaikkia tahoja helpottava kehitystoimi olisi luoda vakioidut tilastointi ja 
nimeämismenetelmät tilaelementtien kustannuslaskennalle (materiaalista 
riippumatta)



Kustannuslaskennan nimikkeistöt – esimerkkejä

1. Talo 80 nimikkeistön 
pääryhmät
– Tilaelementti sisältää osia 

käytännössä kaikista 
pääryhmistä

– Esim. Runko 3 rungossa, 
talotekniikkaa 7 ryhmästä 
ja kaikkia täydentäviä 
rakenteita on mukana

– Vertailuhinnan saamiseksi 
kohde pitää laskea ns. Käsin 
ja urakkaraja pitää tietää ja 
ymmärtää

2. Talo 2000 tilaosa
– Tilaelementti on omana 

tilaosanaan nimikkeistössä
– Yksi nimike voi olla 

esimerkiksi 50 % koko 
hankkeen arvosta
• Tämä ei auta hankkeen 

arviointia ja kehittämistä 
käytännössä mitenkään



WSJ: New York Hotel Arrives in Pieces From Poland, Some Assembly Required - The Rinaldi Group (rinaldinyc.com)

Tilaelementtirakentamisen esimerkki maailmalta



Projektien taloustekninen suunnittelunohjaus 
perinteinen rakentaminen vs. teollinen esivalmistaminen
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Projektien taloustekninen suunnittelunohjaus ja 
kilpailukykymekanismit perinteisessä rakentamisessa
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Projektien taloustekninen suunnittelunohjaus ja kilpailukykymekanismit
esivalmistamiseen perustuvassa rakentamisessa
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Perinteisen projektin taloustekninen suunnittelunohjaus 
tilastollisen hankelaskelman näkökulmasta
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Projektien tilastollinen vertailu; 
perinteisen projektin kustannusrakenne vs projekti ilman tilaelementtejä 
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Tilaelementtikustannus / elementtityyppi
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Tilaelementtien valmiusasteen vaikutuksia kustannusten jakautumiseen
JULKISIVUN OSITTAINEN ESIVALMISTAMINEN TALOTEKNISET ASENNUKSET KÄYTÄVIEN PINTATYÖT



Kustannuskertymät toimijoiden välillä

1. Tilaelementtien valmiusaste vaikuttaa 
kustannusjakaumaan tehtaan ja työmaan 
välillä

2. Sopimusmallit vaikuttavat riski/vastuu ja 
tuotto-odotusten jakautumiseen

PERUSTUKSET
100%

SÄHKÖTYÖT
70%

SPRINKLERI
20%

TEHDASESIVALMISTUS

TYÖMAA

ESIMERKKEJÄ TEHTAAN JA TYÖMAAN 
KUSTANNUSKERTYMISTÄ



sr-projektien taloustekninen suunnittelunohjaus tilastollisen 
hankelaskelman näkökulmasta
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Mallitaloprojektin hankelaskelma -esimerkki

LUMIPUU 152AS
PERUSPOHJA

KAUPPI 77AS
PERUSPOHJA

MALLITALOJEN TILAELEMENTTIMÄÄRÄ 
YHTEENSÄ 229AS

MALLITALOSSA TYYPPIELEMENTTEJÄ 
MODEL A, MODEL B, MODEL C, MODEL a+

MALLITALO
PERUSPOHJA 1

MALLITALO
PERUSPOHJA 2



Case-kohteiden kautta tulleita huomioita
kustannustekniseen suunnitteluun ja laskentaan

1. Tehdasesivalmistaminen muuttaa asuntotuotannon prosessimalleja
• toimijoiden osaamisen käyttäminen hankekehitysvaiheessa ja prosessien eri vaiheissa
• alueellisen markkinatilanteen vaikutus esivalmistamisen kilpailukykyyn
• vaikuttaako sopimusmalli kannattavuustarkasteluun, jos kate jakautuu liikevaihdon perusteella?

2. Toimijoiden liiketoimintamallit vaikuttavat katejakomalliin sekä sopimusmalleihin
• esim. tuoteosatoimitus tai kvr-urakka; katekertymät ja vastuiden jakautuminen

3. Perinteisen asuntotuotannon hankekehitysvaihe perustuu usein tilastoituihin kustannuksiin ja perinteisiin sopimusmalleihin
• tilaelementtirakentamisen kustannustilastoinnin kehittäminen vakioidun kustannusdatamallin avulla

• esim. märkätilaelemtin asentamisen omakustannushinta työmaa vs tehdas

4. kustannuslaskentamalleissa tulisi pystyä tarkastelemaan kustannuskertymiä esivalmistusasteiden kautta
• onko julkisivun verhoustyö tehokkaampaa tehdassalissa vs työmaalla?
• onko liiketoimintamalleilla ja katejakoperusteilla vaikutuksia tehokkuuden ja kilpailukyvyn arviointiin? 



Eri toteutusmalleista

1. Tehtaiden tuotantomenetelmät voivat poiketa merkittävästi toisistaan
– Tieto ja ymmärrys mitä tehtaalla voi ja kannattaa tehdä täytyy saada osaksi hanketta

2. Hanketta ei voi optimoida tehtaalle tai työmaalle vaan hanke pitää tarkastella 
kokonaisuutena – jonkin työn tekeminen voi olla kallista tehtaalla, mutta silti koko 
hankkeelle kannattavaa

3. Suunnittelurajapinnan hallinta korostuu laajoissa tuoteosatoimituksissa
4. Kaikki urakkamuodot soveltuvat tilaelementtirakentamiseen, mutta seuraaviin 

keskeiset seikat tulee tarkastella ennen toteutusmallin valintaa:
– Tilaajan oma organisaatio ja sen osaaminen
– Tilaajan kyky ja halu kantaa riskiä, tilaajan tavoitteet hankkeelle
– Markkinatilanne (suunnittelijat ja toteuttajat)



Eri toteutusmalleista
1. Pääurakkamuodoissa ja projektijohtomalleissa tilaaja vastaa suunnittelusta ja tuote tulee tuntea 

hyvin. 
– Varsinkin jaetuissa urakoissa urakkarajoja on paljon
– Mahdollistaa useille tarjoajille mahdollisuuden tarjota kohdetta
– Käytetty eniten jaettua urakkaa, jolloin tilaelementtien päälle ei makseta erillistä palkkiota pääurakoitsijalle

2. KVR ja kokonaistoimitusmalleissa toimittaja vastaa kokonaisuudesta
– Mahdollistaa kokonaisuuden optimoinnin toimittajalle (jolla yleensä paras osaaminen ja 

vaikutusmahdollisuus)
– Mahdollistaa yhteensovittamisen ja kapasiteetin hallinnan läpi tuotantoketjun
– Vain pieni osa toimijoista kykenee kokonaistoimituksiin. Pääurakoitsijoilla, joilla ei ole omaa tuotantoa on 

riskinjako ja palkkiomalli haastava kaikille osapuolille.

3. Allianssi ja muut yhteistoiminnalliset mallit
– Mahdollistaa tiedon kerääntymisen kaikille osapuolille ja mahdollisuuden kehittää koko kokonaisuutta
– Johtamismalliltaan raskaampia ja sisältää luonteensa vuoksi tavanomaisesta poikkeavaa 

sopimuskäytäntöä, tyypillisesti esim. yhteisvastuullisuuden



Tuotanto tehtaalla – mikä muuttuu?
• Tilaelementtirakentamisessa merkittävä osa, jopa yli puolet hankkeen arvosta, toteutetaan erillisellä 

tehtaalla tai tehtailla. 

• ”Normaalisti” suoritteet ostetaan töineen ja tarvikkeineen työmaalle aliurakoituina kokonaisuuksina
– Tehtaalla on vuorotyön ja työvaiheistuksen takia  alihankintojen käyttö vaatii syvempää integroitumista osaksi tehtaan 

tuotantojärjestelmään
– Läpimenoaika korostuu – vaikuttaa käytettäviin tuotteisiin, esimerkiksi pitkät kuivumisajat ovat haastavia
– Tehtaat pyrkivät käyttämään vakiotuotteita läpi hankkeiden (esimerkiksi villat, kipsit jne.)

• Suunnittelun merkitys korostuu
– hankinnat ja työ tehdään aikaisemmin – suunnittelu ja hankinta on aikataulutettava tarkemmin
– Suunnittelun pitää olla valmiimpaa, varsinkin kun käytetään automaatiota ja robotiikkaa
– Useampia suunnittelun rajapintoja, kun osia valmistetaan tuoteosakauppoina

• Läpimenoaika, käyttöaste ja työn tehokkuus
– Tehtaan kilpailukyky perustuu tehokkuuteen ja pieniin yksikkökustannuksiin
– Kustannusten laskennassa ja optimoinnissa tulee tarkastella usein kokonaisuuksia ja yksittäisen rakennetyypin tarkastelu 

voi johtaa harhaan



Kustannusrakenne tehtaalla

• Tehtaan suurin kustannus ovat hankinnat, esimerkiksi Kaupin elementtitoimituksen toteutuneista kuluista 
n. 55 % oli hankintoja

• Palkat muodostavat 2019 – 2021 tilinpäätösten mukaan keskimäärin noin 15 % elementtivalmistajien 
kulurakenteesta
– Tehtaista riippuen osa töistä voidaan tehdä alihankintana, joten palkkakustannus ei ole suoraan verrattavissa tehtaiden 

kesken

• Tehtaiden kiinteät kulut poikkeavat merkittävästi toisistaan
– Osa toimii omistetuissa ja osa vuokrakiinteistöissä
– Kiinteiden kulujen osuus loppuhinnassa on suoraan verrannollinen tuotannon tehokkuuteen ja käyttöasteeseen
– Tehtaiden automaation aste vaihtelee merkittävästi keskenään

• Myyntirahdit ovat tyypillisesti alle 5 % myyntihinnasta

• Kaiken puutavaran (CLT,LVL,GL, sahatavara, levytuotteet) kustannus Kaupissa oli alle 15 % 
elementtitoimituksen myyntihinnasta



Käyttöaste ja hankemäärät

• Tilaelementtitehtaiden tyypilliset vuosikapasiteetit Suomessa ovat luokkaa 300-500 
tilaelementtiä
– Yksittäinen kohde on tyypillisesti 50-100 elementtiä eli vuodessa valmistetaan keskimäärin 5-8 

kerrostaloa.
– Keskimääräinen tuotantoaika hankkeelle on näin alle kaksi kuukautta
– Tyypillinen pullonkaula onkin suunnittelu-, hankinta- ja muu valmistelutyö, koska hankemäärä 

on suuri verrattuna työmaatyöhön. Lähtötietojen ja aikataulunhallinnan merkitys korostuu

• Yhden kuukauden menetys tehtaalla esimerkiksi rakennusluvan viivästymisen johdosta 
vastaa noin 10 % vuosituotantoa
– Tehtailla on hyvin harvoin mahdollisuus ottaa nopeasti korvaavaa tuotantoa

• Käyttöasteen hallinta on keskeinen osa tehtaan kilpailukykyä



Kustannusrakenne tilaelementtityömaalla

Tilaelementeistä on hyötyä työmaalle, jos se tehostaa 
kokonaisuudessa toimintaa

– Työmaa-ajan tulee lyhentyä kokonaisuudessa (tehdas + 
työmaa pitää olla lyhyempi kuin työmaa yksin)

– Toimihenkilötyön tulee pienentyä kokonaisuudessa 
(tehdas + työmaa)

• Vaarana on, että työmaalle ja tehtaalle syntyy tuplaorganisaatio
– Työnjaossa tehtaan ja työmaan välillä tulee kiinnittää 

huomiota tahdistamiseen itse työvaiheiden lisäksi
• Jos työvaihetta ei saa siirrettyä kokonaan tehtaalle se ei 

välttämättä saavuta aikasäästöä
• Markkinatilanne vaikuttaa myös työnjakoon, esimerkiksi 

talotekniikkatöissä
• Töiden alihankinnassa tulee huomioida ventat, esimerkiksi 

sääpäivien työt voivat johtaa siihen, että asennus voi kannattaa 
tehdä ns. omilla miehillä



Markkinan vaikutus tilaelementtirakentamisessa
Tilaelementtirakentamisessa pelkkä tekninen vertailu eri riitä 
vaan myös markkinatilanne tulee huomioida osana 
kokonaistarkastelua

– Tilaelementtitehtaat myyvät kapasiteettia ja pyrkivät yleensä 
myymään mahdollisimman pitkän tilauskannan laadukkaan 
valmistelun mahdollistamiseksi.

– Tarjoaa ostajille hyviä neuvottelupaikkoja, jos oman hankkeen 
toteutusajasta voidaan joustaa (voi mahdollistaa toimittajalle 
käyttöasteen optimoinnin ja riskienhallintaa)

– Urakkamallit tehtaan ja työmaan välillä eivät ole yleisiä tai 
vakioituneita

• Esimerkiksi talotekniikkaurakat voivat jäädä pieneksi ja rajoittaa 
kiinnostuneita tarjoajia

• Myös pääurakat voivat jäädä pieneksi ja vähentävät tarjoajia

– Markkinavuoropuhelut ja muut kartoitukset ovat keskeisiä 
työkaluja tilaelementtihankkeissa



Nostoja Kaupin esimerkistä

1. Kaupissa on hyödynnetty tilaelementtirakentamisen hyviä 
puolia

– Tilaelementti on itsessään jäykkä ja kantava rakenne, joka 
mahdollisti ulokkeellisen ylityksen tekemisen betonikerroksen 
yläpuolelle

– Elementtien päätyseinä on "sahalaita"
• Tuotannossa suorat kulmat ovat aina tehokkain, mutta rajattu yhden sivun 

muutos ei merkittävästi muuta työsuoritetta tehtaalla (muut välipohjapalkit 
edelleen vakiomitoissa jne.)

• Lisähinta vinolle seinälle on käytössä asennuksen hidastuminen, 
valmistuksen materiaalihukan lisääntyminen päädyn osalta ja työn lisäys 
päädyn elementoinnissa.

• Ns. Arvokkaimmat osat eli käytävän puoleinen pääty, joka sisältää kaiken 
tekniikan ei ole vaatinut muutoksia

– Helikopterimelu saatiin taklattua lisälevytyksin vakiorakenteeseen 
ulkoseinässä - tehokas toteutustapa melualueella

2. Allianssimalli mahdollisti kustannustiedon ja osaaminen 
kehittämisen läpi hankkeen
– Sopimusmalli mahdollisti laadukkaan arkkitehtonisen toteutuksen



Nostoja lumipuun esimerkistä
1. Tilaaja hankki toisen puukerrostalokohteensa 

jaettuna urakkana, kun osaaminen oli karttunut 
allianssilla ensimmäisestä hankkeesta

2. Kohteen suunnitteluratkaisu perustui 
arkkitehtuurikisan voittotyöhön
• Yhteisellä kehitysvaiheella voittajatyö kehitettiin 

toteutusvaiheeseen ilman, että arkkitehtoninen idea olisi 
kadonnut.

3. Tilaelementtien betoni- ja puurajapinta mahdollisti 
hyvin kustannustehokkaan tavan katkaista ratikan 
aiheuttaman tärinän kohteelle.

4. Talotekniikan toteutuksessa korostui urakoitsijan 
syvä paikallistuntemus ja se mahdollisti joustavan 
sopimisen talotekniikkatöissä



Tilaelementti - kustannusrakenteen eroja

• Ohessa esimerkkivertailu hintaa nostavista ja laskevista tekijöistä 
tilaelementtihankkeessa.

Hintaa laskevia tekijöitä:
• Työn tehokkuus
• Hukan pieneminen
• Rakennushankkeen kesto
• Suunnittelutyön tehostuminen 

(vakiorakenteet)
• Organisaation pieneminen

Hintaa nostavia tekijöitä:
• Sprinkleri
• sääsuojaus
• mahdolliset päällekkäiset organisaatiot
• Tavanomaisesta poikkeavat urakkarajat
• Kalliimmat tarvikkeet per m2
• Tuplarakenteet rakennetyypeissä



Kehitysideoita

1. Nimikkeistöohjeen luominen tilaelementtirakenteille
• Tilastoinnin mahdollistaminen

2. Kansallisen tilaston koostaminen toteutuneista 
tilaelementtikohteista
• Nimikkeistön mukaan jaoteltu kustannustilasto, jonka pohjalta 

voidaan laatia tilapohjainen laskenta myös tilaelementtikohteisiin.

3. Tilapohjaisen laskentaohjelman luominen tilaajien 
käyttöön kohtien 1-2 jälkeen

4. Kansallisesti vakioitu tuoteosakaupan urakkarajapohja
• Erityinen huomio suunnittelurajapintoihin

5. Kansallinen pohja sopimuksesta kapasiteetin 
varaamiseksi



Kiitokset!

Kysymyksiä, mielipiteitä tai kommentteja?



Ratkaisukeskeistä rakennusalan konsultointia


