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Ihku-laskentapalvelu



Ihku on…

IHKU-LASKENTAPALVELU

IHKU-ALLIANSSI

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA RAKENNUSOSAKIRJASTO

ASIAKASTUKI

• …allianssi, joka vastaa 
kustannuslaskentajärjestelmän ja      
–palvelun toteutuksesta

• …kustannuslaskentajärjestelmä, jolla 
halutaan tuottaa infra-alalle avointa 
kustannustietoa

PALVELUNTUOTTAJAT TILAAJAT

IHKU-
LASKENTASOVELLUS



• Ihku-laskentapalvelun tuotantokäyttö alkoi maaliskuussa 2021 
rakennusosalaskennan käyttöönotolla

• Allianssin tilaajakonsortion käyttöönotot ovat jo pitkällä

• Ihku-laskentapalvelu on myös kaupallisesti saatavilla

• Allianssin työssä ahkeroi suuri määrä väkeä eri organisaatioista

• Viikkopalaverissa keskimäärin lähes 30 aktiivitoimijaa

Ihku-allianssi - yleistilanne 10/2021



Ihku-laskentapalvelu - seuraavaksi

• Suuri kehityspanos vuosille 2021-2022

• Hankeosalaskennan määrittely ja toteuttaminen 

• Tuotannossa olevan rakennusosalaskennan vahva edelleen 
kehitys käyttäjäpalaute huomioiden

• Jatkossa haluamme, luotettavan ja avoimen kustannuslaskennan 
lisäksi, kehittää kustannushallintaa laaja-alaisesti yhdessä muiden 
infra-alan toimijoiden kanssa → rajapinnat!
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Käyttöönotto
• Ihku-laskentapalvelu (rakennusosalaskenta) on tuotantokäytössä tilaajaorganisaatioissa (Väylävirasto ja ELY-

keskukset, Espoo, Vantaa, Helsinki, Turku, Tampere sekä Jyväskylä)
• Osa tilaajista otti Ihkun käyttöön alkukesästä, osalla tuotantokäyttö käynnistynyt syksyllä

• Käyttökoulutukset ja konsultti-infot (tilaajaorganisaatiot, konsultit, oppilaitokset)

• Tilaajakohtaiset ohjeistukset ja mallipohjat

• Allianssin yleisinfot

• Asiakastukipalvelu ja käyttöohjeet

• Konsultit eivät tarvitse omaa lisenssiä laskiessaan tilaajien hankkeita

• Tilaaja hallinnoi hankkeita, hankkeet jäävät tilaajan tietokantaan

Käyttäjiä 
Ihkussa:  

553 (4.10.21)



Urakoitsijoiden happotestit, ro-laskenta

Kustannusarvio Ihkulla

Tarjous Urakoitsija Ero (%)

Hanke 1 Päällysrakenteen vaihto 2 400 000 2 500 000 4 %

Hanke 2 Päällysrakenne, vaihteet, turvalaite 570 000 521 000 -9 %

Hanke 3 Kadun perusparannus 3 000 000 3 300 000 10 %

Hanke 4 Uuden asuinalueen rakentaminen 1 614 090 1 731 505 7 %

• Yhteistyössä Infra ry:n kanssa

• Kolmen urakoitsijan edustajat laskivat Ihku-laskentapalvelulla yhteensä 4 erilaista 
hanketta, joiden tarjouskilpailu on päättynyt ja ratkennut

• 2 ratahanketta: päällysrakenteen vaihto, päällysrakenne + vaihteet + turvalaite
• 2 katuhanketta: kadun perusparannus, uuden asuinalueen rakentaminen (kadut, 

kunnallistekniikka, viheralueet)

• Urakoitsijat laskivat hankkeet Ihkun rakennusosilla ja hinnoilla, mutta omilla määrillään 
ja oletuksillaan (mm. kuljetusmatkat). 



Liikenneinfrahankkeen eteneminen





Tavoitteet

• Mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa mahdollisimman hyvä 
(tarkoituksenmukainen) kustannusarvio

• Koko suunnitteluelinkaarta palveleva ja tarkentuva 
kustannuslaskentajärjestelmä, jossa katkeamaton ketju suurista 
kokonaisuuksista aina panoksiin

• Tavoitteena on, että aina käytetään olemassa olevaa tarkinta 
lähtötietoa → hankeosia ja rakennusosia käytetään ristiin

• Hankkeessa voi samanaikaisesti olla sekä ho- että ro-laskentaa

• Mallinnettu ketju, josta saadaan lopputuloksen kustannukset
• Laskenta ja hinnoittelu perustuvat rakennusosiin ja niiden panoksiin

• Lähtökohtaisesti hyödynnämme olemassa olevaa hanke- ja 
tuoteosanimikkeistöä



Hanke 

Esim. kaava-alue

Pysäköintialue Katu

Jalankulku- ja 
pyöräilyväylä

Päällysrakenne

Päällyste AB 11 
m2tr

Kantava kerros 
KaM 0-32 m3rtr

Jakava kerros 
KaM 0-90 m3rtr

Suodatinkangas 
N3 m2tr

Piennartäyte 
KaM 0-16 m3rtr

Valaistus

Viheralue Silta Puisto

Hankeosa?

”Hankkeen toiminnallisesti 
itsenäinen osa, jonka 
toteuttaminen hankkeessa 
edellyttää itsenäistä päätöstä”

Hankeosa

Alihankeosa / hankeosa
Voidaan sisällyttää hankeosaan tai 
laskea itsenäisenä

Tuoteosa
Voidaan tarvittaessa käyttää tunnistamaan hankeosan 
tuotannollisesti yhtenäiset kokonaisuuksiin

Rakennusosa
Itsenäinen fyysinen osa, jolle 
mitattavissa määrä

Hanke



Lähtö-
tiedot

Muuttujat

Laskenta

Rakennus-
osat

Hankeosamalli
• Lähtötiedot

• Käyttäjän antamat vähimmäistiedot, joilla saadaan riittävästi tietoa laskentaan

• Tietojen tarkentaminen ja lisääminen mahdollista

• Esim. Hankeosa ”Katu” → lähtötieto ”Tonttikatu” antaa tietoa mallille kadun 
leveyden oletusarvosta, tätä voidaan sitten tarkentaa 

• Muuttujat

• Lähtötiedoista johdettavat mitoittavat tekijät, jotka ohjaavat laskentakaavojen 
valintaa  sekä laskentakaavoihin käytettäviä arvoja

• Osa määräytyy käyttäjän tekemien valintojen perusteella ja osa on Ihkun 
määrittämiä vakioita (ohjeet, asiantuntijat)

• Esim. kantavan kerroksen paksuus mallissa vakio, jakavan kerroksen paksuus 
pohjaolosuhteen funktiona.

• Laskenta

• Laskentakaavat hankeosamallin määrätietojen laskemiseksi

• Laskentakaavat saavat arvot lähtötiedoista, muuttujista tai vakioarvoista

• Esim. kadun pituus on lähtötieto ja kadun leveys on arvo, joka saadaan 
lähtötiedon (katutyyppi ja kaistamäärä) perusteella. 

• Rakennusosat

• Laskentakaavojen tulokset antavat määrät rakennusosatasolla

• Tulokset esitetään Infra-nimikkeistön mukaisina rakennusosina, joille haetaan 
vastaavuus ja kustannus Ihkun hinnastosta.

• Hankeosan kokonaishinta muodostuu yksittäisten rakennusosien 
yhteenlasketuista hinnoista
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Hankeosan RO-määrät

Leveys 
1-N

TSV 1-N

Alus-
rakenne 

1-N

Hankeosien laskennan skaalautuvuus

Oletusarvot ja -muuttujat

Pituus

Tontti-
katu

Katu

Hankeosan RO-määrät

Malli

Kaavat

Ihkun RO-
hinnasto

Tarkkuustaso 1, lähtötiedot

Kaavat

Tarkkuustaso 2, oletusarvot ja 
muuttujat

Oletusarvot ja -muuttujat

Katu-
puut

Kiveys
JKPP

Hankeosan RO-määrät

Malli

Kaavat

Tarkkuustaso 3, materiaalit ja 
alihankeosat

Käyttäjän laskemat määrät

m2

m
m3

Tarkkuustaso 4, 
Rakennusosalaskenta

Hankeosan 
kustannusarvio

Hankeosalaskenta     Rakennusosalaskenta



Kehitystavoite: Osittelu hankeosien sisällä

Alusrakenneluokka H Alusrakenneluokka J Alusrakenneluokka E Alusrakenneluokka H

TSV keskim. 0,5 m TSV keskim +1,5 m TSV keskim. +0,5 m

1. 3. 4. 5.2. 6.

• Pitkällä tielinjalla esim. olosuhteissa ja väylän 
geometriassa on yleensä vaihtelua 

• Näiden muuttujien keskiarvoistaminen
suoraviivaistaa laskentaa, mutta tarkkuus kärsii

• Olosuhteiden tarkentaminen paaluväleittäin 
lisää laskennan tarkkuutta, mutta aiheuttaa 
hankeosan malliin muutoskohtia

• Kun olosuhdemuuttujia useita, syntyy 
hankeosan sisälle useita erilaisia malleja

• Esim. Usein tässä tapauksessa luodaan kuusi eri 
maantie-hankeosaa samalle väylälle. Esim. HO1 
plv 0-500, HO2 plv 500-600, jne..

• IHKU tavoite ”osittelu”. Hankeosan sisällä 
mahdollista osioida tiettyjä muuttujia 
paaluväleittäin yhden hankeosan sisällä. 
Hankeosan laskentamalli luo taustalla 
yhtenäisille osille laskentamallin. 

• Mahdollistaa kokonaisuuden laskemisen yhtenä 
hankeosana ja laskennan tarkentamisen 
myöhemmin











Lisensoinnin periaatteet

• Palvelun käyttö allianssin tilaajaosapuolille sisältyy allianssisopimukseen

• Kattaa myös konsulttien yms. näille asiakkaille tekemän työn

• Käyttöoikeudet hankkii organisaatio, jolle laskentaa tehdään tai laskentaa 
tekevä palveluntuottaja

• Käyttäjän sähköpostiosoite yhdistetään hankkeeseen, jonka 
omistajaorganisaatiolla on palvelun käyttöön oikeuttava lisenssi

• Muut kuin allianssin tilaajaosapuolet voivat hankkia Ihku-
laskentapalvelun käyttöönsä (muut kaupungit, konsultit, …). 

• Ihku-laskentapalvelu tulee saataville Civilpointin kautta 
(https://ihkuallianssi.fi/ihku-laskentapalvelu/)

https://ihkuallianssi.fi/ihku-laskentapalvelu/


Kuntalisenssi - Hinnoittelu
• Vuosittainen hinta 0,25 € per asukas plus tuen osuus 12,5%




