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Avointa ja läpinäkyvää 
kustannustietoa infra-alan 
hankkeisiin
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▪ Hankkeen perustiedot

▪ Käytännön työ ja kehittämiseen vaikuttaminen

▪ Lopputuote

▪ Lisätietoa

▪ Kysymykset ja keskustelu 

Sisältö

Kuva: Isah Seefromth, Unsplash



▪ Uusi kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu, jolla halutaan tuottaa 
infra-alalle avointa kustannustietoa

▪ Kustannuslaskentajärjestelmä, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja 
haasteisiin tarjoten ajantasaista kustannustietoa infra-alan hankkeille

▪ Kehittäminen toteutetaan allianssimallilla

▪ Kehitysvaihe 08/2018-01/2019, toteutusvaihe 02/2019
▪ Tavoite: palveluvaiheeseen 2021

Mikä ihku?

Kuva: Isah Seefromth, Unsplash



Kuva: Niilo Isotalo, Unsplash

Hankkeen sisältö

▪ Infra-alan standardit ja nimikkeistöt ohjaavat ohjelman sisällön ja 
hintatiedon luokittelua

▪ Laskenta kattaa koko infra-alan (tiet, radat, raitiotiet, kadut, sillat, 
tunnelit, vesiväylät, taitorakenteet, kunnallistekniset järjestelmät, 
valaistus, puistot, liikunta-alueet yms.)

▪ Kattavuutta voidaan laajentaa tulevaisuudessa



Kuva: Niilo Isotalo, Unsplash

Hankkeen sisältö

▪ Avoimilla rajapinnoilla varmistetaan yhteensopivuus muihin järjestelmiin

▪ Lähtökohtana järjestelmän kehittäminen ja tehokas prosessi laskentakyvyn 
ylläpitämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä (kuten BIM-kehitys)

▪ Hintatietoja kerätään, kehitetään ja päivitetään jatkuvasti hyödyntämällä 
mahdollisesti myös koneoppimista sekä loppukäyttäjien ohjelmaan tuomia 
kustannustietoja



▪ Suunnittelijat
▪ Paremmin kustannusohjattu suunnittelu

▪ Paremmat kustannusarviot

▪ Vaihtoehtoisten tarkastelujen kustannustiedot

▪ Urakoitsijat
▪ Järjestelmän hyödyntäminen urakoitsijan toiminnassa

▪ Tarjouslaskennan tarkkuuden parantuminen (lisää dataa 
tarjouspyyntöihin)

▪ Hinnoittelun riskin pieneminen

▪ Avoin data kilpailutuksessa

▪ Kustannuslaskennan skaalattavuus

Hyödyt
osapuolille, 
käyttäjille ja 
sidosryhmille



Kuva: McDobbie Hu, Unsplash

Allianssissa mukana

▪ Tilaajakonsortioon kuuluvat Väylävirasto, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, 
Jyväskylä

▪ Palvelun tuottajat CivilPoint Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy



▪ Infra-alan ohjelmistotalot
▪ Avoimen datan ja rajapintojen luomat mahdollisuudet

▪ Kustannuslaskennan helppous madaltaa suunnitteluohjelmien 
käyttökynnystä

▪ Infra-alan materiaalitoimittajat
▪ Katalogien linkitys

▪ Infran omistajat
▪ Ylläpito- /elinkaarikustannusten suunnittelu

▪ Yhteishankkeiden kannattavuuden arviointi

▪ Tutkimus- ja oppilaitokset
▪ Opetuksen ajantasaisuus

▪ Kuntalaiset
▪ Karkea kustannusarvio kuntalaisille esim. kuntalaisaloitteisiin

Hyödyt
osapuolille, 
käyttäjille ja 
sidosryhmille



Kuva: Santtu Perkiö, Unsplash

Miksi toteutus allianssimallilla?
▪ Pitkäkestoinen hankinta

▪ Laaja määrittelytyö

▪ Yhteisiä ja eriteltyjä tarpeita eri osapuolilla ja sidosryhmillä

▪ Sisältää paljon ohjelmistokehittämistä ja ylläpitoa

▪ Toimiva malli kun ratkaistaan kompleksista tarpeita, joiden ratkaisemiseksi 
tarvitaan useaa eri asiantuntijuutta

▪ Hyvät kokemukset Velho ICT-allianssista (Tiestötietojärjestelmän 
kehittäminen)



Kuva: Santtu Perkiö, Unsplash

Allianssimalli
▪ Allianssilla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, missä tilaaja sitouttaa 

toteuttajat ja suunnittelijat mahdollisimman aikaisessa hankkeen vaiheessa 
mukaan

▪ Malliin liittyy mm. kannustinjärjestelmä, mahdollinen Big Room 
-työskentely ja yritysten välinen tiivis yhteistyö

▪ Yhteisiä päätöksiä ohjaa allianssin johtoryhmä

▪ Hankkeessa huolet, riskit ja onnistumiset ovat hankkeen osapuolien kesken 
yhteisiä, tavoitteena suorituskyvyn jatkuva parantaminen

▪ Sopimusosapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja 
toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla



Allianssin 
johtoryhmä (AJR) 

Projektipäällikkö 
(PP) ja 

varahenkilö

Allianssin
projektiryhmä 

(APR)

Viestintä

Kustannus-
laskenta

Määrittely

Toteutus

Palvelu

Organisoituminen

Tiimeillä
kokonaisvaltainen vastuu 
käsiteltävästä aiheesta, 
ml. työpajat, määrittely, 
toteutus, kommentointi

PP johtaa allianssin 
päivittäistä toimintaa 
kehitys- ja 
toteutusvaiheissa.

AJR vastaa strategisesta 
johtamisesta, varmistaa, että 
hanketta johdetaan 
tavoitteiden mukaisesti.

APR vastaa eri 
tehtävien 
toimeenpanosta: 
koordinoi, seuraa, 
ennustaa ja raportoi, 
osallistuu hankkeen 
suunnitteluun ja 
määrittelyyn sekä 
johtaa tulevia 
osaprojekteja.



Kuva: Niilo Isotalo, Unsplash

▪ Kustannuslaskentapalvelun sopimusaika 10 vuotta ja sen jälkeen 
mahdollisesti toistaiseksi voimassa
▪ kehitys-, toteutus-, palveluvaiheet

▪ Järjestelmän kehittämiseen, toteutukseen ja ylläpitoon sekä 
varsinaiseen palveluun, sen ylläpitoon ja kehittämiseen varattu 8 
milj. € rahoitus

Hankkeen laajuus



Aikataulu

KEHITYSVAIHE 6.8.18–31.1.19
4–6 KK

TOTEUTUSVAIHE 1.2.19–
2021

N. 2 VUOTTA

PALVELUVAIHE 2021–
2028

N. 8 VUOTTA

Kilpailutus 12/2017 ja hankintapäätös 6/2018



Kehitysvaihe 08/2018-01/2019
▪ Määrittelemällä varmistettiin järjestelmän sisällön ja kustannusarvioiden 

avoimuus, laadukkuus ja luotettavuus sekä tehokas ylläpito

▪ Hankkeelle asetettiin tavoitekustannus ja aikataulu, joiden toteutumista 
seurataan läpinäkyvästi koko hankkeen ajan

▪ Innovointimenetelmillä tullaan edistämään hankkeen aikana tunnistettujen 
innovaatioiden tehokasta käyttöönottoa

▪ Suunnitelmien, toimintamallien ja työkalujen määritteleminen ja 
muotoileminen



Toteutusvaihe 02/2019-
Toteutusvaiheen minimitasona on toteuttaa Infra-nimikkeistön mukaisiin 
rakennusosiin perustuva laskenta, joka toimii rakennussuunnitelmavaiheiden 
erityyppisiin hankkeisiin.

▪ Kustannusdatan hankinta

▪ Rakennusosalaskennan osuuden kehittäminen niin, että se voidaan lanseerata

▪ Tulevaisuuden tehtävien priorisointi

▪ Läpi hankkeen toteutettavalla sidosryhmäyhteistyöllä huomioidaan eri 
sidosryhmien tarpeet ja vaatimukset laskentaohjelmalle



Palveluvaihe 2021–2028

§ Määritellään järjestelmän elinkaari palveluvaiheen jaksotussuunnitelmassa

§ Tuetaan käyttäjiä käytön tukipalveluiden kautta omalla organisaatiollaan

§ Ylläpidetään järjestelmän teknistä ympäristöä

§ Kehitetään ja parannetaan järjestelmän sisältämää kustannusdataa

§ Jatkokehitetään kokonaisuutta



Kuva: Michael Roach, Unsplash

Toteutusvaihe 02/2019 alkaen

Toteutusvaiheen minimitasona on toteuttaa Infra-
nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin perustuva 
laskenta, joka toimii rakennussuunnitelmavaiheiden 
erityyppisiin hankkeisiin.



▪ Toimintaympäristö muuttunut

▪ Uudet digitaaliset mahdollisuudet sekä avoimen datan ja rajapintojen 
vaatimukset sekä mahdollisuudet

▪ Kansallisen laskentapalvelun ja osaamisen kehittäminen

▪ Kehitystyön ja palvelun synergiaedut, kustannusten jakaminen ja 
parhaan osaamisen löytäminen

▪ Pitkäaikainen tuotekehitys- ja palvelusopimuskumppanuus, toisaalta 
toimittajariippumaton ratkaisu

Miksi kustannuslaskentaa 
kehitetään?

Kuva: Jetro Matilainen (CC BY-NC-ND 2.0)



Kuva: Milkovi, Unsplash

Kustannuslaskennasta
▪ Ensin rakennusosalaskenta (seuraavana todennäköisesti 

hankeosalaskenta)

▪ Laskentalogiikka sama eri hanketyypeille 
(standardikustannuslaskenta)

▪ Laskenta perustuu standardoituihin (Rakennustiedon Infra-
nimikkeistöt) hankeosiin ja rakennusosiin
▪ hankeosat muodostetaan rakennusosien perusteella
▪ rakennusosat muodostetaan tuotanto-osista, jotka muodostetaan 

panoksista

▪ Aluksi käytetään mahdollisesti myös rakennusosien yksikköhintoja, 
joita täsmennetään myöhemmin panoksiin perustuviksi



Kuva: Milkovi, Unsplash

Tarvittava kustannusdata 1/2

▪ Rakennusosien sisällöt: tuotanto-osat ja edelleen tuotanto-osien 
sisältämät panokset 

▪ Panosmenekit (työ-, konetyö- ja materiaalimenekit)

▪ Panoshinnat (työ-, kone-, materiaalihinnat)

▪ Yksikköhintoja soveltuvin osin



Kuva: Milkovi, Unsplash

Tarvittava kustannusdata 2/2



Kuva: Ronan, Unsplash

Kerättävä kustannusdata

▪ Rakennusosien yksikköhinnat

▪ Rakennusosien panosrakenteet

▪ Menekit (työ-, konetyö-, materiaalimenekit)

▪ Panoshinnat (työ-, kone-, materiaalihinnat)

▪ Osapuolten omat hinnastot, esimerkiksi rakennusosien yksikköhinnat tai 
panoshinnat (huom. erityisesti ne, mitkä puuttuvat nykyjärjestelmästä)

Mukaan yhteistyöhön?



Kuva: Ronan, Unsplash

▪ Vaikuttamismahdollisuudet projektin aikana:
▪ Käyttäjätestausryhmät
▪ Integraatio järjestelmään (avoin rajapinta)
▪ Asiantuntijapalautteet ja -toiveet
▪ Tarpeiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen à toteutus
▪ Opinnäytetyöt ja muut tutkimuskokonaisuudet

Mukaan yhteistyöhön?



Seuraa palvelun 
kehittämistä ja 
osallistu!

www.ihkuallianssi.fi

info@ihkuallianssi.fi


