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Tiivistelmä 

Tässä diplomityössä tutkittiin hankeosalaskennan laskentalogiikan kehittämistä ka-
tuhankkeiden osalta. Hankeosalaskentaa käytetään infrahankkeissa esi- ja yleis-
suunnitteluvaiheessa rakennuskustannusten arvioimiseksi. Työ toimii osana Ihku-
laskentapalvelun kehitystyötä. Ihkun hankeosalaskennan lähtökohtana on raken-
teiden määrien mallinnus lähtötiedoista saatavien oletusten perusteella. Han-
keosalaskennan kustannusarvio saadaan laskettua Ihku-hankkeessa määritettyjen 
rakennusosien hintojen avulla.  

Työssä selvitettiin, miten katurakenteiden määriä voidaan mallintaa olemassa ole-
villa lähtötiedoilla. Työssä tutkittiin katuhankkeiden rakennetta sekä alan asiantun-
tijoiden tarpeita hankeosalaskennalle. Tutkimusmenetelmänä käytettiin alan asi-
antuntijoiden haastatteluja. Haastatteluihin osallistuivat tilaajan edustajat eri kau-
pungeista sekä hankkeen palveluntuottajien katusuunnittelijoita.  

Työn tuloksena syntyi huomioita ja ehdotuksia, jotka tulisi ottaa huomioon han-
keosalaskennan jatkokehityksessä. Lisäksi ehdotettiin, kuinka katuhanke voidaan 
jakaa osiin hankeosalaskennan kehitystä varten. Tutkimuksen ja alustavan kehi-
tystyön pohjalta valmisteltiin hankeosalaskennan kehitysluonnos. 
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Jere Laine: Projektdelsberäkning i gatuprojekt - utveckling av beräknings- 
logiken. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Lärdomsprov 5/2021. 76 sidor och 4 bilagor. 
ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-904-2. 

Sammanfattning 

I detta diplomarbete undersöktes utvecklingen av beräkningslogiken i projektdels-
beräkning av gatuprojekt. Projektdelsberäkning används i infrastrukturprojekt i 
den preliminära planeringsfasen och i den allmänna planeringsfasen för att 
uppskatta byggkostnaderna. Arbetet är en del av utvecklingsarbetet av Ihku-
beräkningstjänsten. Utgångspunkten för projektdelsberäkningen i Ihku är att 
modellera strukturvolymerna utifrån de antaganden som kan göras utifrån 
primärdata. Kostnadsuppskattningen i projektdelsberäkningen kan göras med de 
priser på byggnadskomponenterna som har fastställts i Ihku-projektet. 

I arbetet utreddes det hur gatukonstruktionsmängderna kan modelleras med 
tillgänglig primärdata. I arbetet granskades gatuprojektens struktur och behoven 
av projektdelsberäkning hos experterna på området. Den forskningsmetod som 
användes utgjordes av intervjuer med experter på området. Företrädare från olika 
städer för beställaren deltog i intervjuerna, liksom också gatuplanerare från 
projektets tjänsteleverantörer. 

Som ett resultat av arbetet uppkom observationer och förslag, vilka borde beaktas 
i den vidare utvecklingen av projektdelsberäkningen. Dessutom föreslogs det hur 
ett gatuprojekt kan delas in i delar för utvecklingen av projektdelsberäkningen. 
Utifrån studien och det preliminära utvecklingsarbetet bereddes ett utvecklings-
utkast för projektdelsberäkning. 
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Jere Laine: Project part calculation in street construction projects – 
development of calculation logic. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 
2021. Thesis 5/2021. 76 pages and 4 appendices. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-
904-2. 

Abstract 

In this thesis, the development of the calculation logic of project part calculation 
for street projects was studied. Project part calculation is used in infrastructure 
projects at an early planning stage to estimate construction costs. The thesis is 
part of the development of Ihku cost management systems. The starting point for 
the project part calculation is to model the amounts of construction elements using 
presumptions based on given raw data. The cost estimate can be calculated using 
the prices of construction elements that are defined in the Ihku project. 

The aim of this thesis is to find out how the amount of street infrastructures can 
be modelled with available raw data. The structure of street infrastructure pro-
jects and the needs of experts for project part calculation were studied. The re-
search method was interviews of experts of different customer cities and street 
designers of service producers of the project. 

As a result, many observations and proposals were formed that should be 
considered in the following development of project part calculation. In addition, a 
proposal of division of street construction project for the project part calculation 
development was made. Also, a development draft for the project part calculation 
was created based on the thesis and preliminary development of project part 
calculation. 
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1 Johdanto 

1.1 Työn tausta 

Infrastruktuuriin kuluu yhteiskunnan toiminnan mahdollistavia palveluja, kuten lii-
kennelento-, vesi-, energia-, ja tietoliikenneverkkoja. Infrahankkeissa infrastruk-
tuuria joko luodaan, korjataan tai parannetaan. Infrahankkeet ovat yleensä suuria, 
kalliita ja monimutkaisia. (Lindholm & Junnonen 2012). 

Infrastruktuuri-investoinneille tyypillisiä ominaisuuksia ovat pitkä ekonominen 
käyttöikä, pienet operaatiokustannukset ja suuren pääoman vaade rakennusvai-
heessa. Projektin suunnittelu- ja rakennusvaihe ovat pitkäkestoisia, eikä projektia 
voi enää keskeyttää, kun se on aloitettu. Jokainen projekti on myös yksilöllinen. 
Infrastruktuuriprojektit sisältävät myös erilaisia riskejä, kuten poliittinen, taloudel-
linen, rakentamis- ja operointiriski. Suurten riskien takia infrastruktuuri-investoinnit 
eivät houkuttele yksityisiä sijoittajia, joten ne koituvat yleensä julkishallinnon teh-
täviksi. (Nijkamp & Ubbels 1999, 19). 

Nijkampin ja Ubbelsin (1991, 1) mukaan infrastruktuuri-investoinnit ovat monille 
kunnallisille ja valtakunnallisille hallinnoille tärkeä osa politiikkaa. Poliitikoiden on 
tärkeää tietää kustannusten suuruus tarkasti heti investoinnin alkuvaiheessa. Kus-
tannusarvioinnilla on suuri rooli investointien päätöksentekovaiheessa, sillä se pyr-
kii antamaan luotettavan tiedon koko projektin oletetuista kuluista. Kustannusten 
suuruudella on vaikutusta siihen, toteutetaanko hanke ylipäätään. 

Infrahankkeiden laajuuden vuoksi myös niihin liittyvät kustannukset ovat suuria, 
jonka vuoksi hankkeiden kustannuksia arvioidaan infrahankkeessa yleensä jo esi-
suunnittelusta lähtien. Kustannusarvio määritellään arvioksi hankkeen toteuttami-
sen kustannuksista ilmoitetussa kustannusindeksissä (Liikennevirasto 2013, 7). 

Lindholmin ja Junnosen (2012) mukaan infrahankkeen kannattavuutta voidaan tut-
kia hyöty-kustannusanalyysillä, jossa verrataan hankkeen aiheuttamaa hyötyä sen 
aiheuttamiin kustannuksiin. Hyöty-kustannusanalyysia voidaan käyttää poliitti-
sessa päätöksenteossa vertailtaessa eri hankkeiden kannattavuutta. 

Matalakustanteiset projektit ovat helpommin hyväksyttävämpiä kuin kalliimmat, 
mikä kasvattaa kustannusten aliarvioinnin mahdollisuutta. Kallis kustannusarvio voi 
viivyttää projektin toteutumista vuosilla eteenpäin tai estää sitä toteutumasta. (Nij-
kamp & Ubbels 1999, 18). 

Kustannusarvioita tehdään yleensä erilaisilla kustannuslaskentaohjelmistoilla. 
Tämä työ on osa Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä- ja palvelu Ihkun 
kehittämisprosessia, jota toteuttaa Väylävirasto yhdessä Helsingin, Espoon, Van-
taan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Palvelun tuottajina toi-
mivat Civilpoint Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy. 

Infrahankkeiden kustannusarviointi perustui pitkään pääasiassa yksikköhinta- 
perusteisiin asiantuntija-arvioihin, kunnes Tiehallinto, Ratahallinto keskus ja kau-
punkitilaajat kehittivät vuosien 2003-2008 aikana Rapal Oy:n kanssa Fore-palvelun 
(Liikennevirasto 2011). Fore käyttää panospohjaista menetelmää, jonka myötä 
hankkeen mitoitus-, olosuhde ja laatutasotekijät voidaan ottaa paremmin huomi-
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oon (Rapal Oy 2021). Fore-palvelun sisältämä kustannusdata on palvelun käyttä-
jälle salaista, eikä käyttäjä pääse tutkimaan, mistä panoksista yksittäisen raken-
nusosan hinta koostuu. Myöskään hankeosalaskennan ja rakennusosalaskennan 
tulokset eivät ole vertailtavissa keskenään muuta kuin kustannusten osalta. Han-
keosalaskennassa käytettävää rakennusosalaskentaa ei avata käyttäjälle näky-
väksi, jolloin käyttäjä ei voi olla varma, mitkä rakenteet kustannuslaskentaohjelma 
on huomioinut laskennassa. Aikaisempaa kustannusarviota ei voida tällöin käyttää 
hyödyksi tarkemman suunnittelutason kustannuslaskennassa. 

Avoimen ja luotettavan kustannuslaskentaohjelman tarpeen vuoksi syntyi Ihku-
hanke, jota alettiin kehittää vuonna 2018. Ihku-hankkeessa panospohjaisen tar-
kastelun hyödyntämistä on viety entistä pidemmälle. Ihku-hankkeen tavoitteena 
on tuottaa infra-alalle avointa, luotettavaa ja ajantasaista kustannustietoa. Tähän 
pyritään tekemällä pitkäaikaista yhteistyötä infra-alan toimijoiden kanssa, jolloin 
voidaan kehittää kustannusohjattua suunnittelua sekä lisätä kustannustietoisuutta 
prosessien parantuessa. Hankkeessa kehitetään laskentapalvelu, jolla saadaan luo-
tua kustannusarviot eri suunnitteluvaiheisiin. Laskenta tulee perustumaan standar-
doituihin rakennus- ja hankeosiin. Ihkussa-hankkeessa tavoitteena on pyrkiä avoi-
meen datan käyttöön, ja että aikaisempia kustannusarvioita voitaisiin hyödyntää 
myös jatkosuunnittelussa. (Ihku-allianssi 2020) 

Kustannuslaskennan voi jakaa hanke- ja rakennusosalaskentaan. Hankeosalasken-
taa käytetään hankkeen alussa, kun tarkkoja rakenteita ei olla vielä suunniteltu. 
Rakennusosalaskentaa käytetään, kun hankkeen rakenteista on tarkat suunnitel-
mat valmiina. Ihku-hankkeessa on keskitytty alussa rakennusosalaskentasovelluk-
sen kehittämiseen. Ihku-allianssi siirtyi palveluvaiheeseen vuonna 2021, mistä al-
kaen rakennusosalaskentasovellus on ollut käytettävissä. Hankeosalaskennan ke-
hitys alkoi 2020 syksyllä. Hankeosalaskenta pyritään liittämään rakennusosalas-
kentaan niin, että saadaan yksi järjestelmä, jossa rakennus- ja hankeosalaskentaa 
voidaan käyttää rinnakkain. 

Tämä työ keskittyy hankeosalaskennan laskentalogiikan kehittämiseen katuhank-
keiden osalta. Aikaisempaa materiaalia ei hankeosalaskennan kehittämisestä juuri 
löydy, sillä muita vastaavia töitä ei Suomessa ole ja Foren kehitystyö ei ole ollut 
avointa. 

Hattula (2017) on tehnyt opinnäytetyön katuhankkeiden kustannusarvioinnin ke-
hittämiseen liittyen. Työssä kehitettiin Excel-pohjainen työkalu katuhankkeen al-
kuvaiheen karkeaan kustannusarviointiin, jota voidaan käyttää Foren hankeosalas-
kentatyökalun (Hola) rinnalla syöttämällä pieniä määriä tietoja katuhankkeesta. 
Ohjelma on kehitetty suunnittelukonsultille ja laskentalogiikan olennaiset tiedot on 
salattu. Ohjelmassa käytetään osittain Rapal Oy:n Fore-ohjelmiston hintatietoja. 

Manninen (2009) on tehnyt väitöskirjan aiheesta Väylähankkeen esisuunnitteluvai-
heen kustannushallinta. Työn lähtökohtana oli suunnittelu- ja kustannushallinnan-
prosessin kehittäminen. Työssä pyrittiin tuomaan tuotemallintaminen ja tietotek-
niset ratkaisut osaksi kustannushallinta-prosessia. Tutkimuksessa kehitetty proses-
simalli hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja kustannustiedostoihin perustuvassa kus-
tannusohjauksessa, ja sillä voidaan määrittää hankkeen kustannusarvion vaihtelu-
väli sekä hallitta kustannusriskiä epävarmojen lähtötietojen pohjalta.  
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Reima Sipari (2015) on tehnyt diplomityön kustannusriskien hallinnan kehittämi-
sestä julkisissa liikenneväylähankkeissa. Työssä tutkittiin työn aikaisia väylähank-
keita ja niiden kustannushallintatapoja. Työssä tuli ilmi, että esi- ja yleissuunnitte-
lun aikainen kustannusarvio on monessa tapauksessa tehty asiantuntija-arviona 
ilman hankeosalaskennan käyttöä. Hankeosalaskelmaa käyttämällä saataisiin tut-
kimuksen mukaan varhaisiinkustannusarvioihin parempi tarkkuus. Tarkempien 
suunnitelmien kustannustavoitteet tulisi tehdä aiempien kustannusarvioiden poh-
jalta. 

1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 

Työ pyrkii löytämään edellytykset katuhankkeiden hankeosalaskennan mallinnuk-
selle. Työn tavoitteena on Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskennan alustavan 
laskentalogiikan luominen sekä muodostaa hierarkia kadun hankeosalaskennassa 
käytettäville rakenteille. Tavoitteena on, että laskentalogiikka ja hierarkia ovat so-
vellettavissa myös muihin projektissa kehitettäviin hanketyyppeihin. Parhaiten 
tämä onnistuu väylähankkeissa niiden rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi. 
Liikenneväylät voidaan jakaa katuihin, teihin ja ratoihin (Lindholm & Junnonen 
2012). 

Tie- ja ratahankkeiden hankeosalaskentaa käsitellään tarkemmin Heidi Kaukisen 
(2021) diplomityössä, jossa tutkitaan hankeosalaskennan toteuttamisen edellytyk-
siä yleisestä näkökulmasta sekä toimintatapoja hankeosalaskennan kehittimistyö-
hön. Työ on osa Ihkun hankeosalaskennan kehitystä. 

Tässä työssä pyritään muodostamaan katuhankkeisiin liittyvät hankeosat Ihkun ra-
kennusosista. Hankeosalaskentalogiikka perustuu projektissa määritetyille raken-
nusosille, joiden panosrakenne ja hinnat on mallinnettu Ihkun rakennusosalasken-
nassa. Hankeosalaskentaa tehdään syöttämällä esi- ja yleissuunnitteluvaiheen tie-
toa järjestelmään, jolloin järjestelmä mallintaa lähtötietojen perusteella tehtävien 
oletusten avulla tarvittavien rakennusosien määrät. Määrien ollessa tiedossa voi-
daan laskea kustannusarvio rakennusosalaskennan panosrakenteita, hinnastoja ja 
hinnoittelumekanismeja hyödyntämällä. 

Työn tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä suunnittelutietoa on katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa? 

1.1. Miten tietoja voidaan käyttää hankeosien rakennusosamäärien mallintami-

seen? 

2. Miten katuhankkeet on jaettu rakenteellisesti sekä ajallisesti? 

2.1. Miten jaottelu tulisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa? 

3. Millaisia mallinnustapoja tulisi käyttää, jotta päästään mahdollisimman tark-

kaan arvioon rakennusosien määrästä? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä on tarkoitus löytää lähtötietoja han-
keosalaskentaan ja laskennan kehittämisessä huomioon otettavia asioita sekä an-
taa yleinen kuva katusuunnittelusta. Toisessa tutkimuskysymyksessä on tarkoitus 
miettiä hankeosalaskennan rakenteellista jaottelua sekä tulisiko eri suunnitteluvai-
heet ottaa laskennan kehityksessä huomioon. Kolmannen tutkimuskysymyksen 
tarkoituksena on etsiä eri vaihtoehtoja katurakenteiden mallintamiseen ja löytää 
parhaat mallinnustavat laskentalogiikan kehityksessä käytettäväksi.  
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1.3 Työn rajaus ja käsittely 

Työ rajataan koskemaan kaupunkien hallinnoimia katuhankkeita. Tarkemmin kes-
kitytään yleisimpiin katutyyppeihin, kuten tontti- ja kokoojakatuihin sekä yksinker-
taisiin katurakenteisiin, joita voidaan käyttää mallinnuksen pohjana. Katuhank-
keista erikoistapaukset, kuten joukkoliikennekatu tai raitiotien sijoittaminen katuun 
jätetään pois työn alueesta. Myöskään yksittäisiä kevyen liikenteen väyliä ei käydä 
työssä läpi. Erikoisempia katurakenteita, kuten pihakatuja tai kaksiajorataisia ka-
tuja ei tarkastella.  

Rakenteiden osalta käsitellään katujen päällys- ja pohjarakenteita sekä liikenne-
teknisestä näkökulmasta katujen poikkileikkauksia. Kadun rakenteiden pituussuun-
taisia muutoksia ei käsitellä. Katuun liittyvät järjestelmät jäävät myös lähemmän 
tarkastelun ulkopuolelle. Työssä keskitytään uudishankkeiden mallintamiseen, 
mikä koetaan tärkeämmäksi laskentakehityksen alkuvaiheessa. Katujen korjausra-
kentamisen huomioinen jää mallinnuksessa täten rajauksen ulkopuolella. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään infra-alan asiantuntijoiden haastatteluja, joilla 
pyritään saamaan tietoa katujen hankeosalaskennan tarpeista sekä mallinnukseen 
vaadittavista tiedoista. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu infra-alan julkai-
suista, kustannuslaskentaan ja kadunmitoitukseen liittyvistä ohjeista sekä asian-
tuntijahaastatteluista. 

Työn alussa käydään läpi infrahankkeen kustannuslaskennassa sekä katurakentei-
den mitoittamisessa huomioitavia asioita. Työn toisessa luvussa käsitellään infra-
hankkeen tavoitteita, sekä tarkastellaan, miten infrahanke jaetaan ajallisesti ja ra-
kenteellisesti osiin. Kolmannessa luvussa tarkastellaan kustannuslaskennassa huo-
mioon otettavia asioita. Neljännessä luvussa käsitellään kadun mitoitukseen liitty-
viä suunnitteluohjeita. Viidennessä luvussa käsitellään työn tutkimusmenetelmänä 
toimineita asiantuntijahaastatteluja. Kuudennessa luvussa käsitellään asiantunti-
haastatteluiden tuloksia. Seitsemännessä luvussa kerrotaan työn perusteella teh-
dyistä huomioista ja ehdotuksista hankeosalaskennan kehitykseen. Kahdeksan-
nessa luvussa käsitellään johtopäätökset työstä. 
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2 Infrahanke 

Katuhankkeet kuuluvat väylähankkeisiin, joita myös tie- ja ratahankkeet ovat. Väy-
lähankkeilla ja yleisemmällä tasolla infrahankkeilla on yhtenevät vaatimukset ja 
vaiheistukset. Tämän vuoksi katuhankkeita on hyvä tarkastella yleisellä tasolla. 
Tässä luvussa käsitellään infrahanketta yleisesti kustannuslaskennan näkökul-
masta. Luvussa käydään läpi yleisesti infrahankkeen tavoitteita ja vaiheita sekä 
infrahankkeen osittelun teoriaa. Lopuksi tarkastellaan ositteluun liittyvää nimik-
keistöjärjestelmää. 

2.1 Infrahankkeen tavoitteet 

Infrahankkeen tavoitteena on täyttää asiakkaan tarpeet. Infrahankkeen asiakas-
kunta on laaja, eikä kaikkia tarpeita voida tyydyttää samanaikaisesti useiden in-
tressien takia. Päätöksenteossa on siten ratkaistava, minkä osapuolen intressejä 
ajetaan, eli hankkeelle on asetettava tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden toteutu-
essa hanke on laadukas. Hankkeen hinnalla on vaikutusta hankkeen laatuun, mutta 
korrelaatio ei ole vahva. Kalliimpi hinta ei välttämättä merkitse laadukkaampaa 
lopputulosta. (RIL 2006, 8–9). 

Onnistunut infrahanke täyttää sille asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarpeen 
mukaisen toiminnan. Kustannustenhallinnan kannalta tarkoitus on optimoida hank-
keen kustannukset niin, että saavutetaan mahdollisimman laadukas lopputulos. 
Kustannustavoitteiseen pyritään estämällä turhia ja kohtuuttomia kustannuksia. 
(RIL 2006, 8). 

2.2 Infrahankkeen vaiheet 

Infrahankkeiden vaiheiden nimet eroavat toisistaan, riippuen siitä, onko kyseessä 
tie-, rata- vai katuhanke. Kustannushallinnan kannalta ei ole kuitenkaan väliä millä 
nimellä kutakin vaihetta kutsutaan. Vaiheet voidaan rakennushankkeessa jakaa vii-
teen osaan, jotka ovat: tarveselvitys, ohjelmointi, suunnittelu, rakentaminen ja 
käyttö. (RIL 2006, 10). 

Tarveselvityksessä todetaan syy infrahankkeen aloittamiselle. Vaiheen tarkoituk-
sena on perustella hankkeen tarve. Vaiheessa tuotetaan mm. tarveselvitys sekä 
alustavat hankeohjelmat, jotka sisältävät mm. hankeosien tuotevaatimukset ja mi-
toitusperusteet sekä alustavat kustannusarviot. Jokaisesta ratkaisuvaihtoehdosta 
laaditaan hankeohjelma, jossa kuvataan hankeosat ja niiden toimivuus- ja tuote-
vaatimukset. Kustannusarviot laaditaan hankeosalaskennalla. Tarveselvityksessä 
tehtävät dokumentit toimivat ohjelmointi- ja suunnitteluvaiheiden lähtötietoina. 
Hankkeen rahoituksesta päätetään yleensä jo tässä vaiheessa, mikä asettaa kus-
tannuslaskennalle suuria vaatimuksia. (RIL 2006, 10). 

Tarveselvitys ja alustavat hankeohjelmat toimivat ohjelmointivaiheen lähtötietoina. 
Vaiheessa tarkennetaan ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan mikä tai mitkä niistä ote-
taan toteutuksen lähtökohdiksi. Vaiheessa laaditaan yleissuunnitelmat valituista 
vaihtoehdoista sekä hankeohjelma. Hankesuunnittelussa päätetään hankeosien 
mitoitus ja tyyppiratkaisut sekä päivitetään hankkeen kustannusarvio hankeohjel-
maan. (RIL 2006, 11). 
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Suunnitteluvaiheessa lähtötietoina toimivat yleissuunnitelma ja hankeohjelma. 
Hankkeelle laaditaan ohjelmointivaiheessa asetettuja tavoitteita vastaavat toteu-
tussuunnitelmat. Hankeohjelmasta poikkeamista ei voida hyväksyä ilman painavaa 
syytä. Näin varmistutaan kustannustavoitteessa pysymisessä. Suunnitteluvaihe ja-
kaantuu hankkeen tyypin mukaan useampaan vaiheeseen, jossa tarkennetaan va-
littua ratkaisua tai sitä voidaan täydentää. Suunnitteluvaiheiden lopuksi tuloksena 
ovat tekniset suunnitelmat ja kustannusarvio hankkeesta. Hankkeesta tehdään ra-
kentamispäätös. (RIL 2006, 11). 

Rakentamisessa toteutetaan suunniteltu lopputuote. Lähtötietoina käytetään hank-
keen urakka-asiakirjoja. Rakentamisvaiheessa kustannusten hallintaa toteutetaan 
mm. tuotannon tavoitelaskennalla, seurannalla ja jälkilaskennalla. (RIL 2006, 12). 

Käyttövaiheessa lähtötiedot muodostuvat mm. loppupiirustuksista sekä käyttö- ja 
hoitobudjetista. Tavoitteita käyttövaiheelle on mahdollista asettaa jo hankkeen 
määrittelyvaiheessa, jolloin puhutaan elinkaarisuunnittelusta. Tavoitteita tulee tar-
kentaa hankkeen etenemisen aikana. (RIL 2006, 13). 

2.3 Infrahankkeen osittelu 

Infrahankkeen osittelu liittyy olennaisesti hankkeen kustannusten hallintaan ja ar-
vioimiseen. Infrahankkeet ositellaan tarkoituksenmukaisesti hankkeen eri vai-
heissa, jotta niitä olisi laajuutensa ja monimuotoisuutensa takia helpompi hallita 
(Lindholm & Junnonen 2012, 9). 

Infrahankkeen osittamisessa hanke jaetaan pienempiin osiin, jotka muodostavat 
hierarkkisen järjestelmän. Kustannuslaskennan kannalta osittamisen tavoitteena 
on määrittää pienimmät seurattavat kustannuskohteet, mahdollistaa koko hankeen 
kustannusarvio sekä integroida hankkeen taloudellinen suunnittelu. Osittelu on 
tehtävä siten, että kunkin osan kustannukset voidaan määrittää. (Lindholm & Jun-
nonen 2012, 11). Se mitä erittelytasoa käytetään, riippuu hankkeen vaiheesta (RIL 
2006, 22). 

2.3.1 Perusosittelu 

Hankkeen osittelussa tehdään ensin perusosittelu, joka kuvaa hankkeen sisällön. 
Siinä kuvataan hankkeen pääosat, jotka ositellaan erikseen pienempiin osiin niin, 
että osien kustannukset voidaan määrittää. Perusosittelussa lopputuotteet jakau-
tuvat hierarkkisesti hankeosiin, tuoteosiin, rakennusosiin ja panoksiin (Kuva 1). 
(Lindholm ja Junnonen 2012, 11). 

Perusosittelu on hankkeen rakenteellista osittelua. Lindholmin ja Junnosen (2012) 
mukaan infrahankkeen perusositteluun kuuluu neljä vaihetta: 

1. hankeosien määritys 

2. hankeosien kuvaaminen tarkemmin 

3. hankeosittelu edelleen rakenteellisesti ja sijainnin mukaan 

4. rakennusosien osittelu tuotanto-osiin (Lindholm & Junnonen 2012, 12–13). 
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Hankkeen rakenteellinen osittelu päättyy rakennusosatasolle. Hankeen osittelua 
voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa tuotannollisella osittelulla tuotanto-osiin riip-
puen olosuhteista, toteutusmuodosta ja muista päätöksistä, jotta kustannusten 
laskentaa voidaan tehdä tarvittavalla tasolla. (Lindholm & Junnonen 2012, 14). 

Rakennusosat voidaan jakaa vielä erityyppisiin panoksiin, joita rakennusosan val-
mistamiseen tarvitaan. Panostyyppejä ovat mm. työ, aine, kalusto, alihankinta ja 
omat palvelut. (Kankainen & Kemppinen, ei pvm., 402). 

 

Kuva 1. Infrahankkeen osittelun periaate (mukailtu Kankainen & Kemppinen, ei 
pvm., 402). 

2.3.2  Jatko-osittelu 

Perusosittelun jälkeen tehdään jatko-osittelu, joka kootaan hankkeen ohjauksen 
näkökulmasta. Jatko-osittelu voidaan tehdä mm. seuraavista näkökulmista: 

 kustannuksiin liittyvä osittelu 

 sijaintiin liittyvä osittelu 

 vastuualueisiin liittyvä osittelu 

 vaiheisiin perustuva osittelu 

 hankintoihin liittyvä osittelu 

 tuotannollinen osittelu (Lindholm & Junnonen 2012; 11, 14). 

 

Kustannuksiin liittyvä osittelussa lähtökohtana ovat yritysten ja julkihallinnon tar-
peet. Sillä voidaan myös tarkoittaa kustannusten erittelyä mm.: eri vastuualueisiin, 
tehtäviin, urakoihin tai suunnittelupaketteihin. (Lindholm & Junnonen 2012, 15). 

Sijaintiin liittyvässä osittelussa hanke jaetaan osiin sijainnin perusteella. Infrahank-
keet ovat usein laajoja, joten tuotannon ja hankintojen näkökulmasta on tarpeel-
lista eritellä hanke esimerkiksi eri urakoihin. (Lindholm & Junnonen 2012, 15). 

Vastuualueisiin liittyvässä osittelussa hankeosat ositellaan sen mukaan, minkä or-
ganisaation vastuulle kukin hankeosa kuuluu. Vaiheisiin perustuvalla osittelulla voi-
daan tarkoittaa joko hankkeen alussa tehtävää osittelua hankkeen päävaiheisiin tai 
eritasoisten osien suunnittelun ja ajankohtien näkökulmasta tehtävää jaottelua. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 14–15). 

Hankintoihin liittyvällä osittelulla voidaan tarkoittaa suunnitteluvaiheessa tehtävää 
suunnittelupalveluiden hankintaa osaamisen, valitun strategian ja suunnittelualo-
jen mukaan. Toinen merkitys tälle on tuotantovaiheessa tehtävää hankintojen osit-
telua. (Lindholm & Junnonen 2012,14). 
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Tuotannollisessa osittelussa hanke ositellaan valmistusta kuvaaviin vaiheisiin mm. 
aikataulun ja resurssien mukaan (Lindholm & Junnonen 2012, 14). 

2.4 Hankeosittelu 

Esi- ja yleissuunnittelussa osittelu tapahtuu hankeosatasolla. Hankeosittelulla voi-
daan mallintaa hankkeen tarpeiden mukainen lopputuote alkuvaiheen määrittely-
vaiheessa. Hankeosittelun avulla voidaan verrata eri vaihtoehtoja ja ohjata han-
ketta tavoitteen mukaiseksi eli tehdä kustannusohjausta. Jotta vertailu onnistuisi, 
pitää hankkeen hankeosat ja niiden laajuus tunnistaa. Hanke on tärkeää kuvata 
jäännöksettömästi alkuvaiheen määrittelyssä.  (RIL 2006, 30). 

Hankeosat määritellään hankkeen alussa hankeohjelmassa. Hankkeen sisällön 
muuttuminen vaikuttaa aina hankkeen kustannuksiin, joten on tärkeää, että kaikki 
hankeosat kuvataan hankeohjelmassa. (Lindholm & Junnonen 2012, 13). 

Lindholmin ja Junnosen mukaan hankeosa määritellään hankkeen itsenäiseksi ra-
kenteelliseksi osaksi. Hankeosan on täytettävä seuraavat vaatimukset: 

 hankeosan toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen on itsenäisen pää-

töksen takana 

 hankeosan laatutaso voidaan valita itsenäisesti 

 osalle voidaan tehdä erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja (Lindholm & Junno-

nen 2012, 12–13). 

 

Hankeosalle on aina jokin tarve ja sen laajuus pitää pystyä mittaamaan yksiselit-
teisesti. Esimerkiksi kahden kadun risteämiskohtaan lisätään hankeosa ”Liittymä”, 
joka sisältää vain perushankeosiin (ajoväyliin) aiheutuvat lisäykset. Hankeosia voi-
daan infra-alalla mitata joko metreinä, neliöinä tai kappaleina. (RIL 2006, 26–27). 

Hankeosat jaetaan välttämättömiin ja harkinnanvaraisiin hankeosiin. Välttämättö-
miä hankeosia tarvitaan, jotta infrahanke saadaan laillisesti toteutettua. Harkin-
nanvaraiset hankeosat parantavat infrastruktuurin palvelutasoa. (Lindholm & Jun-
nonen 2012, 13). Esimerkkinä väylähankkeen jakamisesta hankeosiin voidaan 
käyttää tiehanketta (kuva 2). 
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Kuva 2. Periaatekuva tiehankkeen hankeosista (Rakennustieto Oy, 2015). 

Hankeosat voidaan jakaa edelleen rakennusosiin, jotka kuvaavat hankeosaan kuu-
luvia rakennusosia vaatimuksineen. (Lindholm ja Junnonen 2012, 13). Jos olosuh-
teista (esim. maapohjan koostumus) ei ole tarkkaa tietoa, hankeosia ei voida jakaa 
suoraan rakennusosiksi. Tällöin hankeosa voidaan jakaa osatuotteiksi tuoteosaja-
ottelulla. (RIL 2006, 23). Tuoteosat voidaan korvata rakennusosilla, kun tiedot mm. 
pohjamaasta tarkentuvat (Lindholm & Junnonen 2012, 13). 

2.5  Infranimikkeistöjärjestelmä 

Suomessa käytetään nimikkeistöön perustuvaa hankeosien määritystä, jossa ni-
mikkeistöstä valitaan ne hankeosat, joita kyseisessä projektissa käytetään. Eritel-
lyssä esityksessä hankeosat yksilöidään nimeämällä ne. (RIL 2006, 23). 

Tuote- ja rakennemallien käyttö edellyttää yhtenäistä infra-nimikkeistöä. Suomen 
infranimikkeistöjärjestelmä sisältää eri osanimikkeistöjä projektijohtamisen eri osa-
alueiden johtamistarpeita ja tehtäviä varten: 

 Hankeosanimikkeistö 

 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 

 Panosnimikkeistöt 

 Tuotantonimikkeistö 

 Lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö (Rakennustieto Oy 2015, 7). 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin Hankeosanimikkeistöä sekä Rakennusosa- ja 
hankenimikkeistöä. Kyseisiä nimikkeistöjä hyödynnetään Ihkussa hankeosalasken-
nan kehityksessä. 
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2.5.1 Hankeosanimikkeistö 

Hankeosat on kuvattu hankeosanimikkeistössä. Hankeosanimikkeistö toimii Infra-
nimikkeistöjärjestelmässä yleisenä perusnimikkeistönä. Hankenimikkeistöä käyttä-
vät hankkeen omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja kustannusasiantuntijat. 
(Rakennustieto Oy, 2015). 

Yksi hanke voi sisältää monia hankeosia ja eri hankeosat samoja rakennus- ja tuo-
teosia. Tämän vuoksi hankeosanimikkeistö toimii hyvänä lähtökohtana osittelussa. 
Infrahankkeen tuotteet ja määrät on myös kuvattava yhdenmukaisesti. Nimikkeis-
tössä on tehty hankeosien standardierittely, joka ei riipu määritystavasta. (Lind-
holm & Junnonen 2012, 13–14). 

Nykyisen hankeosanimikkeistön (Infra 2011 Hankeosanimikkeistö) on julkaissut 
vuonna 2011 Rakennusteollisuus RT. Hankeosanimikkeistö jakaa infrahankeen toi-
minnallisesti itsenäisiin osiin, eli hankeosan toteuttaminen on erillisen päätöksen 
takana. Hankeosien määriä ja laatua muuttamalla voidaan vaikuttaa hankkeen kus-
tannuksiin ja ohjata kustannuksia kohti kustannustavoitetta. Hankeosanimikkeis-
tölle on tarvetta erityisesti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään hankeosata-
soisia suunnitteluratkaisuja, ja vaikutus hankkeen kustannuksiin on suurin. (Ra-
kennustieto Oy 2012). 

Infra-alan ensimmäinen hankeosanimikkeistö julkaistiin koekäyttöön vuonna 2008, 
jonka jälkeen nimikkeistöä päivitettiin nykyiseen vuoden 2011 versioon mm. lisää-
mällä puuttuneita hankeosia ja poistamalla hierarkkinen päällekkäisyys. Nimik-
keistö ei ole täydellinen, sillä siitä puuttuu mm. energia, sähkö ja tietoliikennealan 
hankeosia sekä satamat ja lentokentät. Väylä- ja kunnallistekniikkaan liittyvät han-
keosat on sen sijaan määritelty. (Rakennustieto Oy 2012). 

Hankeosat on jaoteltu hankeosanimikkeistössä päätasolla neljään osaan:  

 Tilat 

 Alueet 

 Rakenteet 

 Järjestelmät.  

 

Tilat-päätaso sisältää maanalaiset tilat oleskelua varten. Alueet-päätaso sisältää 
varsinaiset katuosuudet, kuten ajoväylät ja tasoliittymät sekä suojatiet. Rakenteet 
päätaso sisältää mm. sillat, meluntorjuntarakenteet ja hidasterakenteet. Järjestel-
mät sisältävät mm. kunnallistekniikkaan liittyviä hankeosia, kuten vesihuollon sekä 
energiansiirto-, valaistus ja liikennevalojärjestelmät. (Rakennustieto Oy 2012). 

2.5.2 Rakennusosanimikkeistö 

Ihkun hankeosien mallintaminen tulee perustumaan nykyisen rakennusosa- ja han-
kenimikkeistön pohjalle. 

Rakennusosa- ja hankenimikkeistö jakaantuu kahteen osaan; rakennusosiin ja 
hanketehtäviin. Rakennusosat kuvaavat hankkeen fyysiset rakenteet jäännökset-
tömästi. Hankkeen lopputuote voidaan mallintaa kustannushallintaa ja tuotannon-
ohjausta varten suunnitteluratkaisujen lisäerittelyllä sekä määrämittaamalla raken-
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nusosien paljoudet. Rakennusosat kuvataan sijainniltaan ja mitoiltaan piirustuk-
sissa. Hanketehtävät tarkoittavat toiminnallisia tehtäviä, jotka eivät liity varsinai-
seen rakentamiseen, mutta muodostavat kustannuksia. Hanketehtäviin kuuluvat 
mm. rakentamisen johtotehtävät, työmaapalvelut sekä suunnittelutehtävät. (Ra-
kennustieto Oy 2015). Hanketehtäviä ei pidä sekoittaa hankeosiin. 

Rakennusosa- ja hankenimikkeistön avulla voidaan kuvata suunnittelun lopputulos 
ja laadulliset vaatimukset. Rakennusosanimikkeistön avulla mallinnetaan hankkeen 
määrät ja kustannukset sekä kuvataan hankkeen laatuvaatimukset. Nimikkeistö 
muodostaa myös sopimusperustan tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vä-
lille. Rakennusosanimikkeistö sisältää kaikki infra-alan lopputuotteet. (Rakennus-
tieto Oy 2015). 

Nykyinen käytössä oleva nimikkeistö (INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimik-
keistö) on julkaistu vuonna 2015. Nimikkeistön avulla suunnitteluratkaisu voidaan 
mallintaa standardoidusti suunnitelmien valmiusasteen mukaisella tasolla. Raken-
nusosamallinnuksessa luetellaan rakennusosien nimi, määrä ja kustannus sekä il-
moitetaan rakennusosan sijainti ja laatuvaatimukset. (Rakennustieto Oy 2015). 

Rakennusosa- ja hankenimikkeistön pääryhmät on jaoteltu seuraavasti: 

1. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

2. Päällys- ja pintarakenteet 

3. Järjestelmät 

4. Rakennustekniset rakennusosat 

5. Hanketehtävät (Rakennustieto Oy 2015). 

 

Tämän työn kannalta oleellisia ovat ensimmäiset neljä pääryhmää. Ne kuvaavat 
fyysiset rakennusosat, joita hankeosien mallintamiseen tarvitaan. Hanketehtävien 
vaikutus kustannuksiin jää tämän työn rajauksen ulkopuolelle. 

INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön tarkoituksena on voida eritellä 
hinnaltaan ja laatuvaatimuksiltaan erilaiset rakennusosat toisistaan sekä ositella 
infra-hanke erilaisiksi tuoterakenteiksi. Osittelu voi edellyttää hankeosa- ja panos-
nimikkeistöjen käyttöä täydentämään rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. (Raken-
nustieto Oy 2015). 

Nimikkeistön keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että nimikkeistön avulla voidaan mal-
lintaa kaikki infrarakentamisen lopputuotteet. Tämän seurauksena käsitteistö ku-
vaa fyysisiä rakennusosia. Rakennusosan määrät voidaan tällöin kuvata käyttäen 
paljouksia kuvaavia yksiköitä. Suunnitteluratkaisuiltaan erilaiset rakennusosat on 
lisäksi eriteltävä. Toinen nimikkeistöön liittyvä periaate on, että nimikkeistöä voi-
daan käyttää valmiusasteiltaan erilaisiin suunnitelmiin, mistä seuraa, että nimik-
keet muodostavat hierarkkisen rakenteen. (Rakennustieto Oy 2015). 
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3 Infrahankkeen kustannusten hallinta 

3.2 Kustannushallinnan tavoitteet 

Kustannushallinta vaikuttaa hankkeen sisältöön ja etenemiseen. Sen on tarkoitus 
olla jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista. Kustannushallinnalla pyritään kustan-
nusohjattuun suunnitteluun. Teknis-taloudellisesti optimaaliseen ratkaisuun voi-
daan päästä vain, jos tiedetään eri suunnitteluvaihtoehtojen kustannukset. Kus-
tannuslaskenta tarkentuu, mitä lähempänä hankkeen toteutusta ollaan. Käytetty-
jen menettelyiden dokumentointi on tärkeää, jotta jatkuva kustannushallinta on 
mahdollista. (Liikennevirasto 2013, 9). 

Hankkeen jokaiseen suunnitteluvaiheen alussa laaditaan kustannustavoite, joka 
muodostuu alkuvaiheessa hankeosalaskennasta tai vastaavasta asiantuntija-arvi-
osta. Kustannustavoitteen on tarkoitus ohjata suunnittelua. Se voidaan kirjata 
hankkeen suunnitteluperusteisiin, jolloin siitä voidaan poiketa vain perustellusta 
syystä erillisellä päätöksellä. (Liikennevirasto 2013, 9). 

Kustannusohjauksella vaikutetaan sekä hankkeen suunnitteluratkaisuihin että hin-
taan. Kustannusohjauksessa hankeosia verrataan hankkeen alussa määritettyihin 
tavoitteisiin. Päätöksiä tehtäessä suunnittelun aiheuttamat kustannukset on pidet-
tävä kustannustavoitteen mukaisina tai sen alapuolella. Systemaattisen kustan-
nusohjauksen mahdollistaa hankeosittain tehtävät kustannusarviot. Kustannusar-
viointi tarkentuu vaiheittain hankeen suunnitelmien tarkentuessa. (RIL 2006, 30–
31). 

3.2 Kustannushallinnan teoria 

Kustannusten hallinnan voi jakaa kahteen eri teoriaan: arviointi- ja ohjausteoriaan. 
Arviointiteoriassa muodostetaan arvio hankkeen kustannuksista, mutta niihin ei 
puututa. Ohjausteoriassa hankkeelle asetetaan kustannustavoite, johon hankkeen 
kustannuksia pyritään ohjaamaan. Kumpi menettelytapa valitaan, riippuu hank-
keen kompleksisuudesta. Rakennushankkeiden tyypillisesti kompleksisen luonteen 
takia kustannuksia on syytä ohjata, jotta kustannukset eivät olisi sattumanvaraisia. 
Rakennushanketta voidaan pitää osittain epäonnistuneena, mikäli kustannukset 
ovat huomattavasti arvioitua suuremmat. (RIL 2006, 14). 

Kustannuslaskentaa käytetään tukitoimintona kaikissa hankkeen vaiheissa. Siinä 
selvitetään, mitä kustannuksia suunnitelmien mukaisella hankkeella on. Kustan-
nuslaskentaan kuuluu oleellisesti riskien tunnistaminen sekä suhdanteiden vaiku-
tusten arviointi kustannuksiin. Kustannussuunnittelussa pyritään estämään turhia 
kustannuksia laskemalla erilaisten vaihtoehtojen kustannukset ja etsitään hank-
keen taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.  (RIL 2006, 15). 

Kustannusohjauksessa asetetaan tavoitteita suunnitelmien sisällöstä ja taloudelli-
suudesta sekä varmistetaan näiden toteutuminen suunnittelu-, tarjous- ja toteu-
tusvaiheissa. Kustannusohjauksella pyritään estämään tarpeettomien kustannus-
ten syntyminen vaikuttamalla kustannuseroja aiheuttaviin tekijöihin. (RIL 2006, 
16).  
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3.2.1 Hankkeen kustannuksien määräytyminen ja vaiheet 

Suurin osa hankkeen kustannuksista määräytyy hankkeen hankeohjelmasta pää-
tettäessä, jolloin sidotaan toteutettavat hankeosat ja niiden laajuus sekä tavoite-
laatutaso. Hankkeelle asetetaan kustannustavoite hankesuunnitteluvaiheessa. 
Hankkeen tavoitteiden muuttuessa on tärkeää päivittää kustannustavoite vastaa-
maan uutta tilannetta. (RIL 2006, 17). 

Hanke voidaan jakaa kustannuslaskennan näkökulmasta tarveselvitys- sekä hanke- 
ja yleissuunnitteluvaiheen kustannusten ennustamiseen, rakennussuunnitteluvai-
heen kustannusohjaukseen sekä tuotantovaiheen hankelaskentaan. Hankkeen 
suunnittelun yhteydessä tehdään keskeisimmät hankkeen laajuuteen ja laatuta-
soon liittyvät päätökset. Tällöin voidaan vaikuttaa voimakkaimmin myös kustan-
nuksiin. Suurin osa kustannuksista siis määräytyy suunnittelun aikana, mutta kus-
tannuksista suurin osa kertyy rakentamisessa, jolloin kustannusten suuruuteen ei 
enää voida juuri vaikuttaa. Hankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen 
on esitetty Kuvassa 3. (Lindholm & Junnonen 2012, 36–37). 

 

Kuva 3. Infrahankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Lindholm & 
Junnonen 2012, 36). 

3.3 Kustannuslaskentamenetelmät 

Kustannusarvioita tehdään suunnittelu-, tarjous ja toteutusvaiheissa, ja niitä teke-
vät sekä rakennuttaja, suunnittelija että toteuttaja. Kustannuslaskentaprosessi voi-
daan jakaa määrälaskenta- ja hinnoitteluvaiheisiin. Laskennan tarkkuuteen vaikut-
tavat hankkeen osittelutarkkuus, käytettävät tiedostot sekä tietojen tarkkuus. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 39). 

Kustannuslaskentamenetelmät voidaan jakaa karkealla tasolla standardi- ja koh-
dekohtaisiin menettelyihin. Standardikustannuslaskennassa käytetään mallinnusta 
tuoterakennetietojen pohjalta, kun taas kohdekohtaisessa menettelyssä käytetään 
hankekohtaisia määrä-, hinta ja panostietoja. Kokonaisuudessaan hankkeen ai-
kana käytetään sekä standardi- että kohdekohtaisia tietoja. (Lindholm ja Junnonen 
2012, s. 39–40). Kun suunnittelu- ja tuotantoratkaisu on selvillä, voidaan alkaa 
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käyttää kohdekohtaista tietoa standardi tiedon sijaan (Lindholm & Montin 2009, 
9). 

Lähtökohtaisesti toistuvalle tapahtumalle voidaan luoda standardi. Standardit voi-
vat siis rakentamisessa koskea sekä määriä että yksikkökustannuksia. Standardin 
perustustavat voivat olla hyvin erilaisia. Ne voivat perustua mm. toteutuneeseen 
keskiarvoon tai suoritustavoitteeseen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 172-173). 

Suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin tarkkoja hankekohtaisia tietoja ei juuri ole, käy-
tetään suurimmaksi osin standarditietoja. Tuotantovaihetta kohden edetessä hank-
keen tiedot tarkentuvat, ja aletaan käyttämään enemmän kohdekohtaista menet-
telyä, jolloin standardimäärät ja -kustannukset korvataan hankekohtaisilla tiedoilla. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 39–40). 

Ihkussa kustannuslaskennassa käytetään sekä standardi- että kohdekohtaista tie-
toa. Stardardikohtaista tietoa käytetään rakennusosalaskennassa rakennusosien 
panoshintojen ja -menekkien mallintamisessa. Näihin kuitenkin vaikutetaan hank-
keen arvioiduilla olosuhdetiedoilla. Rakennusosalaskennassa määrämittaus on 
kohdekohtaista, sillä se perustuu hankkeen suunnitelmista mitattujen rakennus-
osien määrille. Ihkun hankeosalaskenta perustuu rakennusosalaskennassa määri-
tetyille rakennusosille ja niiden hinnoille sekä rakennusosien määrien arvioimiselle, 
joten hankeosalaskennassa on kyse kokonaan standardikohtaisesta laskennasta. 

Tyypillisiä stardardikustannusarviomenetelmiä ovat viitekohde- ja tilastolliset me-
netelmät sekä parametrien ja panosten mallintamismenetelmät. Viitekohdemene-
telmässä verrataan laskettavaa kohdetta samankaltaiseen toteutettuun kohtee-
seen. Vertailukohteen laajuus-, määrä- ja kustannustietojen perusteella arvioidaan 
toteutettavan kohteen kustannuksia vertaamalla kohteiden tietoja keskenään. 
(Lindholm & Junnonen 2012, s. 40). Menetelmän toimivuus riippuu käytettävien 
viitetietojen vastaavuudesta laskentakohteeseen nähden. (Rakennustieto Oy 
2018). 

Viitekohdemenettelyn vahvuuksia ovat nopeus ja tietojen saatavuus. Heikkoutena 
on vaikeus arvioida kohteiden eroja ja arvioida erojen kustannusvaikutuksia sekä 
viitekohteiden tietojen vanhentuminen. Viitekohdemenetelmä vaatii asiantunte-
musta ja kokemusta aikaisempien hankkeiden kustannuksiin vaikuttaneista teki-
jöistä. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 40) Käytännössä viitekohdemenettely tuot-
taa vain karkeankustannusarvion, joten se sopii käytettäväksi hankkeen alkuvai-
heessa. (Rakennustieto Oy 2018). 

Viitekohdemenettelyssä käytetään usein myös erokustannusmenettelyä. Erokus-
tannusmenettelyssä tarkempaa kustannusarviointia vaativa osa erotetaan muista 
kustannuksista ja arvioidaan sen kustannus- ja määrä erot perustasoon nähden, 
jonka jälkeen osa yhdistetään takaisin kokonaisuuteen. Perustason voi muodostaa 
joko viitekohde tai tilastoaineisto.  Menettely vaatii suunnitelman tarkentamisen 
sille tasolle, että osan erottaminen ja tarkempi kustannuslaskenta on mahdollista. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 40). 
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Tilastollisessa menettelyssä tutkitaan eri muuttujien vaikutusta kustannuksiin. Ti-
lastoaineisto kerätään toteutuneista kohteista. Menettelyn vahvuuksia ovat nopeus 
ja helppokäyttöisyys. Heikkouksia ovat:  

 menettelyyn tarvittava suuri tietokanta 

 kustannustekijöiden syy-seuraussuhteiden tunnistamisen vaikeus 

 tietojen vanhenemiseen liittyvä hintojen päivittämisen vaikeus  

 tilastotietomallien epäluotettavuus. (Lindholm & Junnonen 2012, 40–41). 

 

Parametrisessä mallintamisessa tehdään analyyttisiä malleja testaamalla niiden toi-
mivuutta empiirisellä aineistolla. Mallit voivat olla mm. viitekohteista laskettuja tun-
nuslukuja, jotka toimivat parametreina kohteen kustannusten arvioinnissa, tai 
useita parametreja sisältäviä. Monimutkaisilla parametrimalleilla voidaan arvioida 
kustannuksia ja määriä jo alustavien laajuus ja olosuhdetietojen avulla. (Lindholm 
& Junnonen 2012, 41). 

Panospohjaisessa kustannusarviossa arvioidaan projektin alimman tason resurssi-
tarpeet eli panokset ja mallinnetaan kustannukset niiden menekkejä ja pa-
noshintoja käyttäen. Mallinnuksen edellytyksenä on, että kohteesta on tiedossa 
yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä menekki- ja panoshintatiedot. Rakennusosien 
määrät saadaan laskettua tarkasti rakennussuunnitelmasta. Rakennusosille laske-
taan hinta erottelemalla rakennusosa panoksiin ja määrittämällä niille hinta pa-
noshinnastojen avulla. Vaikuttavien tekijöiden tunteminen voi vaatia tuotantosuun-
nitelmaa. (Lindholm & Junnonen 2012, 41) Panospohjaisia menetelmiä käyttää 
varsinkin hankkeen toteuttaja. (Rakennustieto Oy 2018). 

Rakennusosalaskennassa rakennuskustannukset lasketaan rakennusosittain käyt-
tämällä hyväksi valmiiksi määriteltyjä rakennusosien keskimääräisiä yksikkökustan-
nuksia sekä suunnitelmien avulla laskettuja rakennusosien määriä. Määrät saadaan 
joko mallintamalla rakenteita tai mittaamalla suunnitelmista. Yksikköhintojen li-
säksi voidaan käyttää vaihtoehtoisesti panospohjaista laskentaa, jossa kustannuk-
set on eritelty panoksittain. Kustannusarvio muodostuu rakennusosamäärien ja nii-
den yksikköhintojen tulona. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 41–42) Rakennus-
osalaskentaa käytetään suunnittelun lisäksi hankkeen tarjouslaskennassa. (Raken-
nustieto Oy 2018). 

Rakennusosamäärät lasketaan rakennusosakohtaisesti määritettyjen määrämit-
taussääntöjen mukaan. Yksikköhinnat ja määrämittaussäännöt muodostavat yh-
teensovitetun järjestelmän, jossa normaalitasoisen rakennuskohteen rakennus-
osien kustannuksista muodostuu rakennusosien käypä keskimääräinen taso. (Lind-
holm ja Junnonen 2012, 41–42). 

Ihkun rakennusosalaskennassa käytetään panospohjaista kustannusarviota. Ra-
kennusosien panosrakenteet sekä panosten menekit ja hinnat on kuitenkin mallin-
nettu valmiiksi. Jos tarvittavia panospohjaisia rakennusosia ei ole mallinnettu, jou-
dutaan tältä osin käyttämään yksikköhintoja. Ihkun hankeosalaskennassa on sama 
periaate kuin rakennusosalaskennassa. Ainoa ero on, että rakennusosien määrät 
mallinnetaan järjestelmään annettavien lähtötietojen perusteella. 
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3.4 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät 

Erilaisilla rakennusolosuhteilla voi olla huomattava vaikutus kustannusten suuruu-
teen. Hankeosalaskennan kehityksen kannalta pyritään tarkastelemaan erityisesti 
rakennusosien määrään ja materiaaliin vaikuttavia tekijöitä. Määriin voivat vaikut-
taa rakennushankkeen laajuus sekä muuttuvat ja haastavat rakentamisolosuhteet. 
Materiaalivalintaan voi vaikuttaa ympäristölliset vaatimukset, kuten tietyn pinta-
materiaalin käyttö tietyllä alueella. Seuraavaksi tarkastellaan yleisesti kustannuk-
siin vaikuttavia tekijöitä. 

Suomen Rakennusinsinöörien Liiton mukaan kustannuseroihin vaikuttavat: 

 ohjelmatekijät (valitut hankeosat) 

 olosuhteet 

 suunnitelmaratkaisut 

 ominaisuuksien suhde korjattavaan rakenteeseen 

 toteutusmuoto 

 suhdannetilanne 

 aikataulu (RIL 2006, 16–17). 

 

Olosuhdetekijöitä ovat mm. pohjaolosuhteet, rakennettu ympäristö, työaikarajoi-
tukset ja ympäristötekijät. (RIL 2006, 16–17). 

Eri rakennushankkeiden kustannusten määrät syntyvät rakennusosien suoritemää-
rien ja niiden yksikköhintojen yhteisvaikutuksena. Rakennusosien suoritemääriin 
vaikuttavat hankeohjelma sekä olosuhteet, joiden perusteella suunnitteluratkaisut 
tehdään. Suunnitteluratkaisujen perusteella syntyvät siis rakennusosien määrät. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 37). 

Hankeosalaskennassa pyritään mallintamaan suunnitteluratkaisuja eli rakennus-
osien määriä. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin hankeosalaskennassa huomioi-
tavia kustannustekijöitä. 

3.4.1 Hankeosalaskennassa huomioitavat kustannustekijät 

Hankeohjelmassa kuvataan lopputuotteen toiminnot sekä laatutasovaatimukset. 
Ohjelmaltaan samanlaiset hankkeet voidaan toteuttaa eri suunnitteluratkaisuilla, 
jolloin kustannukset voivat vaihdella merkittävästi. Eroja ratkaisuihin tuovat raken-
nusosien määrä ja hinta sekä suunnitelmien tehokkuuserot. (Lindholm & Junnonen 
2012, 38). 

Eri suunnitteluratkaisujen huomioiminen on tärkeää rakennusosien määrien mal-
lintamisessa. Hankeosalaskennan kehityksessä on hyvä huomioida eri suunnitel-
maratkaisujen mahdollisuus, etenkin kun lähtötietoja ei ole tarpeeksi selvillä. 

Olosuhde-erot aiheuttavat kohdekohtaisia kustannuseroja. Perustamisolosuhteisiin 
vaikuttaa suurelta osin pohjamaan laatu. Olosuhdetekijöihin voidaan vaikuttaa oh-
jelma- ja suunnitteluratkaisuilla tekemällä linjaus edulliseen pohjamaahan tai va-
litsemalla kohteeseen sopiva edullinen pohjanvahvistustapa. (Lindholm & Junno-
nen 2012, 38). 
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Pohjamaan olosuhteet ovat merkittävässä osassa kadunrakennetta ja pohjanvah-
vistustapoja mallinnettaessa. Järjestelmän on valittava kohdekohtaisesti sopiva 
pohjanvahvistustapa, jos suunnittelija ei ole sitä vielä määritellyt. 

Suunnittelussa kaikkiin rakennusosiin on kiinnitettävä huomiota kustannusohjauk-
sen kannalta. Suunnitteluratkaisuissa kustannuserot koostuvat pienistä asioista, 
joilla voi olla suuri yhteisvaikutus. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. inf-
rakohteen yleisratkaisu, varuste- ja viimeistelytaso, järjestelmien määrä ja kalleus 
sekä rakenne- ja tuotantotekniset ratkaisut. (Lindholm & Junnonen 2012, 38). 

Hankeosalaskennassa järjestelmän on kyettävä mallintamaan oikeat rakenteet, va-
ruste ja viimeistelytaso käyttäjän syöttämien tietojen perusteella, jotta rakennus-
osien määrä ja laatu ja sitä kautta hinta saadaan arvioiduksi oikein. Tuotantora-
kenteeseen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty jo rakennusosalaskennan kehityk-
sessä.  

3.4.2 Rakennusosalaskennassa huomioitavat kustannus- 
tekijät 

Rakennusosien yksikköhintoihin vaikuttavat tuotantorakenne, joka muodostuu olo-
suhteiden perusteella, sekä alue- ja suhdannetekijöistä muodostuvat hintatekijät. 
Tuotantorakenne vaikuttaa panosmääriin ja hintatekijät puolestaan panoshintoi-
hin, joiden yhteisvaikutuksesta rakennusosien yksikköhinnat muodostuvat. (Lind-
holm & Junnonen 2012, 37). 

Tuotantovaiheessa kustannuksiin vaikuttavat panosten käyttö eli panosmenekit ja 
panoshinnat. Panoksia ovat työ-, tarvike-, aliurakka- ja kalustopanokset. Tuotan-
toratkaisut vaikuttavat panosten käyttöön. Tuotantoratkaisuja ovat tuotantotek-
niikka-, työmenetelmä- ja työmuotovalinnat. Tuotantoratkaisujen todelliset kus-
tannukset voidaan saada selville vain käyttämällä todellisia paikallisia panoshintoja 
ja -menekkejä tuotantolaskelmassa. (Lindholm & Junnonen 2012, 39). 

3.5 Määrälaskenta 

Määrälaskennassa tuotetaan tietoa hankkeen rakenteiden määristä. Hankkeen eri 
vaiheissa määrälaskentatavat sekä määrätietojen tarkkuus ja muoto voivat muut-
tua riippuen olemassa olevien tietojen tarpeesta ja tarkkuudesta; mm. suunnitel-
matarkkuus vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti määrätietoa voidaan mitata. Suunnit-
telussa määrätietoa tarvitaan päätöksenteon ja vaihtoehtovertailujen perustaksi 
sekä hankkeen määrien kuvaamiseen. (Lindholm & Junnonen 2012, 42–43). 

Rakennusosien määriä mitataan InfraRYLin määrämittauslaskentaohjeen mukaan 
määritettyjä rakennusosien mittaussääntöjä käyttäen. Määriä voidaan mitata use-
alla eri tavalla riippuen suunnittelun tarkkuudesta. Jos tarkkoja suunnitelmia ei ole 
saatavissa, voidaan käyttää mm. tyyppiratkaisuja, jos tien poikkileikkaus on tie-
dossa. Tyyppiratkaisuilla saadut tulokset voidaan korvata tarkemmilla suunnittelun 
tarkentuessa. Laskemisessa voidaan tällöin käyttää hyväksi esim. tien maastomal-
lia, linjausta sekä pohjatutkimustietoja. (Lindholm & Junnonen 2012, 43). 

Hankeosalaskennassa määrämittaus tapahtuu laskemalla mallinnettujen rakentei-
den mitoituksia. Koska mallinnus riippuu käyttäjän antamista lähtötiedoista, täytyy 
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rakenteiden mitoittamiseksi muodostaa funktioita rakennusosien määrien laskemi-
seen. Funktioiden muuttujat saavat arvonsa annettujen lähtötietojen perusteella. 

Rakennusosalaskennassa muodostetaan hankkeen rakenneluettelo eli luettelo ra-
kennusosista. Rakennusosat luetteloidaan tyypeittäin. Luettelo voidaan jakaa osiin 
tarpeen mukaan mm. sijainnin tai vastuualueiden mukaan sekä panoksiin, jos tar-
peellinen tieto on saatavilla. (Lindholm & Junnonen 2012, 43–44). 

Hankeosalaskennassa mallinnetuille hankeosakohtaisille rakennusosakohtaisille ra-
kennusosille on myös mahdollista muodostaa rakenneluettelo. Tällöin hankkeen 
rakennusosien määriä voidaan vertailla eri suunnitteluvaihtoehtojen kesken. 

3.5.1 Hinnoittelu 

Määrämittauksella saatu rakennusosaluettelo hinnoitellaan rakennusosien yksikkö-
kustannuksilla rakennelaskelmaksi. Yksikkökustannusten määrittämisessä voidaan 
käyttää rakennusosille määritettyjä hintoja tai panosrakenteita. Rakennusosan pa-
noslaskelmassa panosrakenteet eritellään tuotanto-osittain ja hinnoitellaan pa-
noshinnoin, jolloin rakennusosan hinta saadaan muodostettua panosten hinnasta. 
(Lindholm & Junnonen 2012, 44–45). 

Ihkussa hankeosalaskennassa saatujen rakennusosien hinnoittelu perustuu raken-
nusosalaskennan kehityksessä määritetylle logiikalle. Kustannuslaskentajärjes-
telmä laskee siis varsinaiset kustannukset rakennusosalaskennalla. 

3.6 Kustannuslaskennan ohjeet hankkeen 
suunnitteluvaiheissa 

Tässä luvussa tarkastellaan kustannuslaskennan ohjeita. Väylävirasto (ent. Liiken-
nevirasto) on määrittänyt ohjeet väylähankkeiden kustannuslaskentaan eri suun-
nitteluvaiheille (Liikennevirasto 2013). Ohjeita voidaan hyödyntää myös katusuun-
nittelussa. Vaikka työn painotus on esi- ja yleissuunnittelussa, ohjeet käydään läpi 
jokaisen vaiheen osalta, jotta kokonaiskuva projektin aikaisista kustannuslasken-
tatoimista saadaan muodostettua. Katusuunnittelussa tiesuunnitelmaa vastaa ka-
tusuunnitelma.  

3.6.1 Kustannuslaskenta esisuunnittelussa 

Esisuunnittelu on hankesuunnittelua edeltävä vaihe, jonka tarkoituksena on muo-
dostaa tavoitteet varsinaiselle suunnittelulle ja löytää kustannustehokkain toimen-
pide tavoitteiden saavuttamiseksi. Esisuunnitteluun kuuluu rakentamisen tarpeen 
arviointi sekä eri vaihtoehtojen suunnittelu. Esisuunnittelussa muodostettu kustan-
nusarvio muodostaa perustan hankkeen kustannusten arvioimiseen ja toimii seu-
raavien vaiheiden lähtötietona. (Liikennevirasto 2013, 22). 

Nykyohjeiden mukaan esisuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa käytetään 
Fore-palvelun hankeosalaskentaa, asiantuntija-arviota tai näiden yhdistelmää. 
Pelkkää hankeosalaskentaa ei yleensä voida käyttää suunnitelmien epätarkkuuden 
takia. Hankeosatasolla hankkeen kustannuslaskenta tapahtuu ”nauhakustannuk-
sena” euroa/metri. (Liikennevirasto 2013, 22). 
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Kaikki kustannukset pitää arvioida tietyllä tarkkuudella, vaikka joitain tekijöitä ei 
olisi vielä suunniteltu. Näiden tekijöihin kustannukset voidaan arvioida prosentti-
osuutena kokonaiskustannuksista vastaavan tyyppisen hankkeen pohjalta. Eri 
vaihtoehtojen kustannusarvioiden tulee olla riittävällä tarkkuudella laskettuja, jotta 
suunnitteluratkaisujen kustannuserot voidaan tuoda esille. Hanke ryhmitellään 
pääkohteittain ja tekniikkalajeittain ryhmiin, esim.: eritasoliittymät, maantiet, yksi-
tyistiet, meluntorjunta ja sillat. Näin kustannusten vertailu eri suunnitteluvaiheiden 
välillä helpottuu. (Liikennevirasto 2013, 22). 

Hankeosamalleja käytettäessä on aina tarkistettava niiden ominaisuudet, koska ne 
eroavat toisistaan. Hankkeen esittäminen riittävän lyhyissä osissa on tärkeää, sillä 
pystygeometrian ja pohjaolosuhteiden muutokset vaikuttavat huomattavasti met-
rihintaan. Kustannusriskit dokumentoidaan tarvittaessa. Myös lähtötietojen puute 
tai suunnittelun epätarkkuus voidaan kirjata kustannusriskiksi esisuunnittelussa. 
Lähtötietojen epävarmuuteen tai -tarkkuuteen perustuen kustannusarviolle voi-
daan asettaa vaihteluväli, johon liittyvät syyt tulee tuoda ilmi. (Liikennevirasto 
2013, 22). 

Esisuunnitteluvaiheen suhteen hankeosalaskennan kehityksessä huomioitavia asi-
oita ovat kustannusten jaottelu yksiköittäin ja tekniikkalajeittain sekä kohteittain. 
Lisäksi erilaisten riskien sekä pohjaolosuhteiden ja pystygeometrian (tasaus) vai-
kutus kustannuksiin tulee huomioida. 

3.6.2 Kustannuslaskenta yleissuunnittelussa 

Yleissuunnittelussa hankkeen eri vaihtoehdot selvitetään. Niille määritetään liki-
määräinen sijainti sekä tekniset- ja liikenteelliset perusratkaisut. Suunnitelmat on 
laadittava tasolla, jossa ratkaisujen tekninen, taloudellinen ja ympäristöllinen to-
teuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään hank-
keen alustava kustannusarvio, jonka on muodostettava luotettava pohja hankkeen 
kokonaiskustannuksista. (Tiehallinto 2007). 

Yleissuunnitelman kustannusarvion pohjaksi otetaan esisuunnitteluvaiheen kus-
tannusarvio, joka on päivitetty suunnitteluajankohdan MAKU-indeksillä (Maaraken-
nuskustannusindeksi) vastaamaan nykytilan hintatasoa. Kustannusarvion päivitys 
muodostaa hankkeen kustannustavoitteen riippuen esisuunnitelman tarkkuudesta. 
Yleissuunnitelman kustannusarvion pääasiallinen työkalu on hankeosalaskenta. 
Myös rakennusosalaskentaa voidaan käyttää, jos suunnittelutarkkuus on riittävä 
joidenkin kustannuserien osalta. (Liikennevirasto 2013, 24). 

MAKU-indeksi on käytössä Ihkun rakennusosalaskennassa, joten se tulee huomi-
oiduksi myös hankeosalaskennassa. 

Tiehankkeissa rakennuskustannukset eritellään pääkohteittain (päätiet, eritasoliit-
tymät jne.). Myös erikoiskohteet eritellään omiksi kustannuksikseen (pohjaveden-
suojaus, sillat, meluntorjunta, pohjanvahvistus jne.) (Tiehallinto 2007, s. 59). 

Yleissuunnitelman kustannusarviota tehdessä on erityisen tärkeää tunnistaa kus-
tannusriskit. Suunnittelutarkkuutta tulee lisätä tarvittaessa kustannusriskien pie-
nentämiseksi. (Tiehallinto 2007, 36). 

Yleissuunnittelussa hankkeen suunnitteluun ja lähtötietoihin liittyvät riskit pitää 
tunnistaa, jotta niihin voidaan reagoida ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta. Ris-
kien vaikutusarvio voidaan tehdä asiantuntija-arviona tai hankeosalaskennan 
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avulla, esimerkiksi muuttamalla hankkeen laajuutta. Hankeosalaskennassa käytet-
tyjä oletusarvioita on hyvä tarkastella, jos niissä on epäselvyyttä. (Liikennevirasto 
2013, 27). 

Yleissuunnitelman kustannusarvio tehdään hankeosatarkkuudella valituista vaihto-
ehdoista. Yleissuunnittelussa painotetaan hankkeen lähtökohtia ja laajuutta, kus-
tannuslaskennan menettelyä ja lähtöolettamuksia sekä vaihtoehtojen vertailukus-
tannuksia. (Liikennevirasto 2013, 28). 

Yleissuunnitelman vaiheessa tulee hankeosalaskennan kannalta kiinnittää huo-
miota lähtötietoihin, sillä ne perustuvat vielä suurelta osin olettamuksiin. Oletta-
musten ollessa vääriä voivat myös kustannukset muuttua huomattavasti. Tämä 
liittyy osaltaan riskien huomiointiin. Lisäksi eri suunnitelmavaihtoehtojen vertailua 
pitää kehittää, jotta Ihkun avulla saadaan päätettyä paras toteutusvaihtoehto. 

3.6.3 Kustannuslaskenta tiesuunnittelussa 

Tiesuunnittelussa väylän rakenteet kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmalla ta-
solla. Suunnitelmassa tarkistetaan teknisten ratkaisujen toteutettavuus sekä arvi-
oidaan sen vaikutukset. Tiesuunnitelman kustannusarviossa otetaan huomioon 
kaikki hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmien tarken-
tuessa suurinta osaa kustannuksista voidaan arvioida rakennusosatarkkuudella. 
Tällöin tunnistettuja riskejä voidaan hinnoitella ja ottaa osaksi suunnitteluratkai-
sua, jolloin riskivaraukset vähenevät. (Liikennevirasto 2013, 29). 

Lopullisen tiesuunnitelman kustannusarvion tavoitteena on, että lähes kaikki kus-
tannukset on laskettu rakennusosatasolla. Tiesuunnitteluvaiheen aluksi hankkeelle 
muodostetaan kustannustavoite päivittämällä tehdyt laajuusmuutokset yleissuun-
nitelmavaiheen kustannusarvioon sekä päivittämällä hinnasto ja muuttamalla maa-
rakennusindeksi sovituksi. (Liikennevirasto 2013, 29). 

Rakennusosalaskennassa samalle rakennusosalle voi olla useita eri hintoja riippuen 
olosuhteista. Vanhaa laskelmaa päivitettäessä pitää varmistaa, että vanhat raken-
nusosat sopivat uuteen laskelmaan. (Liikennevirasto 2013, 29). 

Tiesuunnitelman rakennusosalaskelmassa esitetään ne määrät, jotka tulevat ra-
kennushankkeen sisältä. Näin voidaan laskea, miten massat liikkuvat hankkeen 
sisällä ja voidaan tehdä massayhteenveto. Pohjatutkimusten perusteella voidaan 
tehdä arvio rakentamiseen kelpaavista maamassoista. Olosuhdeherkät massat on 
otettava huomioon läjitysalueiden varaamisessa ja massojen kuljetusmatkoissa ta-
pauskohtaisesti. Tiesuunnitelman ollessa valmis on tiedossa kaikki maa- ja kallio-
leikkausten sekä pengerten määrät, jolloin kuljetusmatkat on mahdollista arvioida 
alustavalla massansiirtosuunnitelmalla ja esittämällä hankkeen ulkopuolelta tuota-
vat massat. (Liikennevirasto 2013, 31). 

Kustannusriskien tunnistaminen ohjaa suunnittelua tiesuunnitelman alkuvai-
heessa. Hankkeen riskiarvio tehdään viimeistään tiesuunnitelmavaiheessa. Jos 
yleissuunnitelmassa riskiarvio on jo tehty, tunnistetaan tarvittaessa uusia riskejä 
ja tarkennetaan jo tehtyä arviota. Merkittäviä riskejä ei voida enää hyväksyä tie-
suunnitelmavaiheessa. (Liikennevirasto 2013, 32). 

Vaikka tiesuunnitteluvaiheessa suurin osa kustannuksista muodostetaan rakennus-
osalaskennalla voi suunnittelu olla joltain osin vielä liian epätarkkaa rakennus-
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osalaskennan toteuttamiselle. Tällöin vaihtoehto on käyttää kyseisten kustannus-
ten arvioimisen osalta hankeosalaskentaa. Ihkun hankeosalaskennan kehityksessä 
tulee ottaa siis huomioon hanke- ja rakennusosalaskennan samanaikainen käyttö. 
Riskien tunnistamista tulee myös kehittää laskennan tarkentuessa mm. lähtötieto-
jen osalta sekä siirryttäessä hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan. 

3.6.4 Kustannuslaskenta rakennussuunnittelussa 

Rakennussuunnitelman kustannusarvio lasketaan rakennusosatarkkuudella. Kus-
tannusarviossa esitetään arvioidut kuljetusmatkat sekä rakennusolosuhteet. Hank-
keesta laaditaan myös määräluettelo, jossa on lueteltu kaikki hankkeeseen liittyvät 
rakennusosien määrät. Molempien asiakirjojen kohdalla on tarkistettava kaikkien 
suunniteltujen asioiden olevan mukana ja että päällekkäisyyksiä ei ole. (Liikenne-
virasto 2013, 34). 

Rakennussuunnitelman kustannusarvion pohjaksi otetaan päivitetty tiesuunnitel-
man kustannusarvio, joka toimii rakennussuunnittelun kustannustavoitteena. Kus-
tannusarvion tarkkuus on samaa luokkaa tiesuunnitelman kustannusarvion kanssa. 
Kuljetusmatkat määritellään, kuten tiesuunnitelmassa. Riskiarviointeja tarkenne-
taan verrattuna tiesuunnitelmassa tehtyihin. Ratkaisemattomia kustannusriskejä 
sisältäviä rakenteita ei saa sisällyttää rakennussuunnitelmaan. Kustannusarvioon 
on sisällytettävä kaikki kustannusriskit. (Liikennevirasto 2013, 36). 

Rakennussuunnitelman kustannusarvio tehdään täysin rakennusosalaskennalla. 
Hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan siirtyminen voi mahdollistaa raken-
nusosien kustannuksien jakamisen myös hankeosakohtaisesti. 

3.7 Aiemmat kustannuslaskentajärjestelmät 

Fore-palvelu kehitettiin yhdessä Tiehallinnon, Ratahallinnon ja kaupunkitilaajien 
kanssa IK-hankkeessa vuosien 2003–2008 aikana. Fore-palvelu sisältää neljä eri 
tuotetta infrahankkeiden talouden hallintaan. Scope on hankeohjelmamenettely, 
jossa määritetään hankkeiden tavoitteet ja olosuhteet. Hola on hankeosalaskelma-
menetelmä ja -hinnasto, jolla voidaan hinnoitella hankkeiden tavoitteet. Rola on 
rakennusosalaskentamenetelmä ja -hinnasto, jolla voidaan arvioida hankkeen 
suunnitteluratkaisujen kustannukset. Arena toimii laskelmien yhteenveto- ja ver-
tailuohjelmistona. (Liikennevirasto 2011). 

Väylävirasto on laatinut ohjeet suunnittelun aikaiseen kustannusarviointiin Liiken-
neviraston, ELY-keskusten ja kuntien väylähankkeissa. Nykyisen ohjeen lähtökoh-
tana on Fore-kustannuslaskentapalvelun käyttäminen. Palvelu sisältää Hola-ohjel-
man, joka on tarkoitettu hankeosalaskelman tekemiseen. (Liikennevirasto 2013). 

Tämän diplomityön aikana Väylävirasto on julkaissut Ihkun rakennusosalaskennan 
käyttöön liittyvän ohjeistuksen. Seuraavaksi tarkastellaan Väyläviraston aiempaa 
ohjetta hankeosalaskennan kannalta. 

3.7.1 Hankeosalaskenta 

Valtion ja kuntien infrahankkeissa hankeosalaskennassa käytetään Hola-ohjelmis-
toa. Sitä voidaan käyttää tavoitteen hinnoitteluun, hankkeen alkuvaiheen kustan-
nusarviointiin sekä vaihtoehtovertailuihin. Hola sisältää hankeosamalleja, joiden 
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taustalla on Rolassa käytettävät rakennusosamallit. Holassa hankeosat ovat INFRA 
2006 -nimikkeistön mukaisia. (Liikennevirasto 2011). 

Holassa käyttäjä määrittelee hankkeen sisältämät hankeosat sekä hankeosien laa-
juuden ja laatutason. Myös olosuhdetekijät ja hankeosalta edellytetyt erityisomi-
naisuudet voidaan syöttää järjestelmään. Syötettyjen tietojen perusteella laske-
taan hankkeelle tavoitekustannus hankeosittain eriteltynä. Väyläviraston ja ELY-
keskusten hankkeissa Holalla laskettua kustannusarviota edellytetään kaikissa han-
kevaiheissa. Näin voidaan verrata hankkeen sisällössä tapahtuneita muutoksia eri 
hankevaiheissa, jolloin voidaan muodostaa johtopäätöksiä hankkeen tavoitteissa 
tapahtuneista muutoksista. (Liikennevirasto 2011). 
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4 Kadun mitoitus 

Hankeosalaskennan kehittäminen liittyy suurelta osin siihen, miten katu on mitoi-
tettu. Hankeosalaskennassa pyritään olettamaan toteutettavat rakennusosat ja nii-
den määrät järjestelmään annettavien lähtötietojen perusteella. Suunnitteluohjei-
den avulla kadun mitoitus voidaan mallintaa tietyssä tilanteessa ja mitoituksen pe-
rusteella laskea tarvittavien rakennusosien määrät.  

Kadun mitoituksen voi jakaa leveys-, korkeus ja pituussuuntaiseen mitoitukseen. 
Tässä diplomityössä keskitytään leveys- ja korkeussuuntaiseen mitoitukseen, sillä 
ne nähdään oleellisina hankeosalaskennan kehityksen kannalta. Kun leveys- ja kor-
keussuuntaiset muuttujat ovat tiedossa, rakennusosien määriä voidaan laskea tie-
tyllä poikkileikkauksella (tai metriä kohden).  

Pituussuuntainen muuttuja on aiemmassa laskentajärjestelmässä (Fore) saatu 
suoraan väylän tai laskettavan osan pituudesta. Diplomityön pohjalta tehtävän las-
kentalogiikan oletuksena on, että väylän mutkikkuus ei vaikuta merkittävästi sen 
pituuteen ja sitä kautta rakennusosien määriin. Pituussuuntaisen muuttujan tar-
kempi huomiointi mallinnuksessa jätetään IHKU-projektin kehitettäväksi.  

Tässä luvussa tarkastellaan kadunmitoitukseen liittyviä ohjeita. Koska Ihkusta ha-
lutaan kehittää kaikkia Suomen kaupunkeja palveleva laskentajärjestelmä, käy-
dään läpi yleispäteviä ohjeita. Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on julkais-
sut kadun suunnittelun ohjeita Katu 2020 -sivustolla. Sivusto toimii käsikirjana 
suunnittelijoille ja sisältää tietoa mm. suunnittelujärjestelmästä sekä kadun suun-
nittelusta sekä mitoituksesta (SKTYa 2021). Alempana käsitellään katualueelle ase-
tettuja vaatimuksia, katujen luokittelua sekä leveys- ja korkeussuuntaisten mitoi-
tuksen huomiointia SKTY:n ohjeiden perusteella.  

4.1 Katujen toiminta ja luokittelu 

Katu toimii kaupunkiseutujen liikenneväylänä ja monikäyttötilana, jossa liikenne, 
liikkuminen ja oleilu yhdistyvät. Katualue sisältää kadun maanpäälliset ja maan-
alaiset osat sekä myös yläpuoliset rakenteet, kuten johdot ja muut rakenteet. Ka-
dulle asetetut vaatimukset ja sijainti vaikuttavat eri toimintojen tilanjakoon. Vaati-
mukset voivat olla liikenteellisiä, teknisiä sekä kaupunkikuvallisia. (Helsingin kau-
punki, 1). 

Hallinnollisen luokittelun mukaan katuverkon tiet ja kadut jaetaan maanteihin, ka-
tuihin ja yksityisteihin. Maantien omistaa valtio ja se on Väyläviraston hallinnassa. 
Maantie voidaan jakaa toiminnallisesti valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yh-
dysteihin. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 
2018). 

Yksityisteiksi lasketaan tiet, johon kohdistuu rasitteena tieoikeus vähintään yhden 
kiinteistön hyväksi. Ne palvelevat ensisijaisesti yksityistä liikennettä. (Yksityistielaki 
2018). 

Kadut ovat asemakaavassa katualueiksi luokiteltuja alueita. Kaduksi luokitellaan 
kadut, aukiot, torit ja kevyen liikenteen raitit. Kadut toteutetaan katusuunnitelman 
mukaisesti ja rakentamisesta vastaa kunta. (SKTY 2021b). 
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4.1.1 Katujen toiminnallinen luokitus 

Katujen rakenteeseen vaikuttaa suuresti niiden toiminnallinen luokitus. Kadut jae-
taan Katu2020-sivuston mukaan toiminnallisesti katuluokkiin niiden liikenteellisiin 
tehtäviin perustuen. Luokitus tehdään maankäytön tarpeiden perusteella kaavoi-
tuksen ja liikenneverkon suunnittelun yhteydessä. Kadun toiminnallinen luokka an-
taa lähtökohdat katujen teknisten suunnitelmien laadintaan yhdessä kaupunkiku-
vallisten tavoitteiden kanssa. (SKTY 2021b). 

Katuluokkaa voidaan käyttää yhtenä lähtötietona hankeosalaskennassa, sillä se 
määrittää mitä suunnitteluohjeita käytetään. Suunnitteluohjeita voidaan hyödyn-
tää katuratkaisujen mitoituksessa hankeosalaskennan kehityksessä, kun eri katu-
luokille käytetään eri tyyppiratkaisuja. 

Katu2020-sivustolla kadut on jaettu pää- ja paikallisverkon katuihin. Pääverkon 
kadut välittävät pitkämatkaista liikennettä sekä kunnan eri osien välistä siirtymistä 
ja paikallisverkon kadut lähivaikutus piirinsä maankäyttöä. Pääverkon katuihin kuu-
luvat sisääntulo-, ohikulku- ja läpikulkuväylät sekä pääkadut. Paikallisverkon katui-
hin kuuluvat puolestaan kokooja-, tontti-, hidas-, piha- ja kävelykadut. (SKTY 
2021b). 

Kokoojakadut kokoavat tonttikatujen liikenteen sekä liittävä ne toisiinsa ja pääka-
tuihin. Paikalliset kokoojakadut mahdollistavat liikenteen yhdyskunnan osa-alueen 
sisällä ja alueelliset kokoojakadut liittymisen pääverkkoon. Kokoojakatujen nopeus 
rajoitus on yleensä joko 40 tai 50 km/h. Risteykset ovat tasoristeyksiä, jotka voivat 
olla tarvittaessa valo-ohjattuja tai toteutettu kiertoliittymänä. Tonttikadut kytkevät 
tonttien maankäytön paikallisverkkoon. Tonttikatuihin luetaan mukaan myös hi-
das-, piha- ja kävelykadut. (SKTY 2021b). 

Tämä työ keskittyy tutkimaan pääasiassa kokooja- ja tonttikatujen toiminnalli-
suutta sekä rakenteita niiden yleisyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Tonttikatujen 
osalta ei tarkemmin tutkita niiden erityistapauksia. 

4.2 Kadun poikkileikkaus 

Leveyssuunnassa katua voidaan tarkastella poikkileikkauksena. Mitat kadun eri 
osiin saadaan tarkastelemalla katualueen osien leveyksiä. Poikkileikkauskokonai-
suudesta muodostuu oma yksilöllinen rakenteensa, joka riippuu osille tarvittavasta 
leveydestä sekä tarpeellisista rakennekerroksista. 

Katu 2020 -sivustolla kerrotaan, että kadun poikkileikkaus määritetään asemakaa-
vavaiheen yhteydessä tehtävässä liikenteen yleissuunnitelmassa. Suunnitelman 
perusteella määritetään asemakaavassa olevat katualueen rajat. Katutila tulisi aina 
suunnitella koko katutilan leveydeltä. Katusuunnittelussa huomioon otettavia vaa-
timuksia ovat: 

 ajoneuvoliikenne 

 jalankulku 

 polkupyöräily 

 putket ja johdot 

 lumitila 

 ylläpito 
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 kasvillisuus 

 rakenteet 

 hulevedet 

 varusteet (SKTY 2021d) 

 

Poikkileikkauksen suunnittelussa on tärkeää huomioida, miten mm. kaupunkiku-
valliset, tekniset ja liikenteelliset vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Yleensä 
asemakaavan yhteydessä laaditaan myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma, 
jossa esitetään alustavat kunnallistekniikan reitit ja kuivatuksen periaatteet. (SKTY 
2021c, SKTY 2021d). 

Kadun poikkileikkaus muodostuu erilaisista osista, joiden mitoitus riippuu katuluo-
kasta. Kadun poikkileikkaus on kuvattu kuvassa 4. Katu alueen poikkileikkaus voi-
daan ositella mm. seuraavanlaisiin osiin: 

 ajorata 

 kevyen liikenteen väylä 

 erotusalue 

 keskialue 

 reuna-alue (SKTY 2021e). 

 

Kuva 4. Katualueen osat (SKTY 2021e). 

Kadun poikkileikkaus määräytyy pitkälti katualueelle varatusta tilasta, liikenteelle 
varatuista osista eli ajoradasta sekä jalankululle ja pyöräilylle varatuista alueista. 
Liikennetilojen erottaminen toisistaan riippuu huomattavasti katualueen leveydestä 
ja katuluokasta. Niillä on suunnitteluratkaisuihin suuri vaikutus, eli kuinka leveiksi 
erotus-, keski- ja reuna-alueet muodostuvat. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin 
liikenteelle varattujen alueiden mitoitusta. Ne määrittävät pitkälti muita poikkileik-
kauksen osia sekä kadun maanalaisia rakenteita. 

4.2.1 Katualueen liikennetilan mitoitus 

Katu 2020 -sivustolla on käyty läpi eri liikennemuodoille vaadittavia tiloja. Kadun 
liikennetilan perusmitat mitoitetaan mitoitusajoneuvojen avulla, jotka on kuvattu 
taulukossa 1. Jokainen liikenneyksikkö edustaa oman ryhmänsä suurinta sallittua 
leveyttä. Mitoittava liikennetilanne riippuu kadulla kulkevasta liikenteestä. (SKTY 
2021e). 
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Taulukko 1. Mitoittavat liikenneyksiköt. (SKTY 2021e). 

Mitoittavat liikenneyksiköt Leveys (m) 

Jalankulkija 0,6 
Pyöräilijä 0,75 
Pyörätuoli 0,9 
Henkilöauto 2 
Linja-auto 2,55 
Kuorma-auto 2,6 
Raitiovaunu (Helsinki) 2,4 
Leveä raitiovaunu (pikaraitiotie) 2,65 

 

Yksittäiselle kadulle ajoradan leveys saadaan määrittämällä mitoittava liikenneti-
lanne, mitoitusnopeus sekä mitoitusajoneuvojen kohtaamistilanteessa käytetty 
ajotapa. Mitoitusnopeus ilmaisee tavoitteena olevaa enimmäisnopeutta, joka vas-
taa kaduilla yleensä nopeusrajoitusta, pois lukien moottorikadut, joilla mitoitusno-
peus määritetään 10 km/h suuremmaksi kuin nopeusrajoitus. Kun mitoitusnopeus 
vastaa nopeusrajoitusta puhutaan suunnittelunopeudesta. Käytetyt ajotavat ovat: 

A. Ajonopeuksia ei tarvitse hiljentää kohdatessa 

B. Kohtaamistilanne vaatii ajonopeuksien lievää alentamista 

C. Ajoneuvojen kohdatessa toinen ajoneuvo on pysähtyneenä (SKTY 2021e). 

Ajotavan valinta riippuu katuluokasta. Pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla 
käytetään ajotapaa A, paikallisilla kokoojakaduilla ja tonttikaduilla ajotapaa B sekä 
pihakaduilla ajotapaa C. (SKTY 2021e). 

Liikennetilan perusmitat saadaan muodostettua suunnittelunopeuden, ajotavan ja 
mitoittavan liikennetilanteen avulla, jossa mitoitusajoneuvoille määritetään kohtaa-
misvara sekä reunavara. Laskennallinen liikennetilan leveys saadaan laskettua mi-
toitusajoneuvojen sekä kohtaamisvaran ja reunavarojen summana. Ajoradan 
osalta valittu leveys saadaan pyöristämällä laskennallinen leveys 0,25 m tarkkuu-
teen. Liikennetilan ja ajoradan mitoittaminen on kuvattu taulukossa 2. (SKTY 
2021e). 
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Taulukko 2. Liikennetilan mitoittaminen eri ominaisuuksien summana (SKTY 
2021e). 

Katuluokka Suunnit-
telu-no-
peus 

Ajo-
tapa 

Mitoittava lii-
kennetilanne 

Kohtaamis-
vara (m) 

Reuna-
vara 

Laskennalli-
nen liiken-
netilan le-
veys (m) 

Valittu 
ajora-
dan le-
veys 
(m) 

Moottori-
katu (2+2 
kaistaa) 

80 A Ka+Ka 1,4 0,9 8,4 2 x 8,5* 

        

Pääkatu 70 A Ka+Ka 1,3 0,7 7,9 8,0** 

 60 A Ka+Ka 1,2 0,55 7,5 7,5 

 50 A Ka+Ka 1 0,4 7 7 

        

Alueellinen 50 A Ka+Ka 1 0,4 7 7 

kokoojakatu 40 A Ka+Ka 0,8 0,3 6,6 6,5 

        

Paikallinen 40 A Ka+Ha 0,55 0,3 5,75 6 

kokoojakatu 40 B Ka+Ha 0,4 0,2 5,4 5,5 

        

Tonttikatu        

kerrostalo-
alue 

40 B Ka+Ha 0,4 0,2 5,4 5,5 

 30 B Ka+Ha 0,35 0,1 5,15 5,25 

pientaloalue 40 B Ha+Ha 0,4 0,2 4,8 5 

 30 B Ha+Ha 0,35 0,15 4,65 4,75 

teollisuus-
alue 

40 A Ka+Ka 0,8 0,3 6,6 6,5 

 30 B Ka+Ka 0,5 0,15 6 6 

        

Pihakatu 20 C Ha+Ha 0,3 0,1 4,6 4,5 

        

 

* sisältää 3,75 m kaistojen lisäksi 0,5 m liikkumisvaran reunakiveen 

** sisältää 3,75 m kaistojen lisäksi 0,25 m liikkumisvaran reunakiveen 

Jalankululle ja pyöräillylle varattujen alueiden teoreettinen tilantarve määritetään 
käyttäen samoja periaatteita kuin määritettäessä ajoradan leveyttä. Mitoituksessa 
voidaan käyttää kohtaamistapaa A tai B: 

A. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on mahdollista kohdata ilman erityistä va-
rautumista kohtaamis- tai ohitustilannetta varten 

B. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on sopeutettava nopeuttaan ja reittiään 
kohtaamis- tai ohitustilanteessa. (SKTY 2021e). 

Kohtaamistapaa B tulisi käyttää vain, jos katualue on ahdas. Jalankululle ja pyö-
räilylle määritetyt reunavarat ja kohtaamisvarat eri kulkumuotojen välillä kohtaa-
mistavoille A ja B on kerrottu taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Jalankulun ja pyöräliikenteen sivuetäisyydet. (SKTY 2021e). 

 kohtaamistapa 
 A B 

Reunavara jalankulkijalla 0,2 0,1 

Reunavara pyöräilijällä 0,25 0,2 

Kohtaamisvara, 2 jalankulkijaa 0,4 0,2 

Kohtaamisvara, pyöräilijää 0,5 0,3 

Kohtaamisvara, jalankulkija/pyöräilijä 0,45 0,25 

Kohtaamisvara ha/pp tai jk 0,75 0,45 

Reunavara ajorataan tai kiinteään estee-
seen (jatkuva este esim. rakennus) 

  

Pyöräilijä 0,75 0,45 

Jalankulkija 0,5 0,2 

 

Jalankulkijan tilantarve on 0,6 m, Jalkakäytävää mitoitettaessa jalankulkijoiden 
määränä voi olla 2 tai 3. Eri vaihtoehdoista saadaan laskettua jalankulun kokonais-
leveydet (taulukko 4). Jalkakäytävä on kuitenkin lähtökohtaisesti 2,5 m leveä, jos 
jalankulkijoiden määrä ei ole suuri, eikä muita katurakenteita tule jalkakäytävälle 
(SKTY 2021e). 

Taulukko 4. Jalkakäytävien teoreettinen tilantarve. (SKTY 2021e). 

Jalankulkijoiden 
määrä 

Mitoitusyksiköt ja sivuetäisyydet Kokonaisleveys (m) 

3 jk (kohtaamistapa 
A) 

0,2+0,6+0,4+0,6+0,4+0,6+0,5 2,7 

3 jk (kohtaamistapa 
B) 

0,1+0,6+0,2+0,6+0,2+0,6+0,25 2,55 

2 jk (kohtaamistapa 
A) 

0,2+0,6+0,4+0,60,5 2,3 

2 jk (kohtaamistapa 
B) 

0,1+0,6+0,2+0,6+0,25 1,75 

 

Pyöräliikenne voidaan sijoittaa joko ajoradalle, pyöräkaistalle, pyörätielle tai yhdis-
tetylle jalankulku- ja pyörätielle. Pyöräilyn ajoradalle sijoittamisessa on kyse seka-
liikennejärjestelystä, joka ei aiheuta muutoksia ajoradan mitoitukseen. Pyöräkaista 
on ajoradan reunaan sijoitettava yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitettu poikkileik-
kauksen osa. Sen leveys on pääreiteillä 1,75 m ja minimissään 1,5 m. Pyöräkaista 
sopii kaduille, joiden nopeusrajoitus on 30-50 km/h. (SKTY 2021e). 

Pyöräilyliikenne voidaan sijoittaa myös omaan tasoonsa ajoradan ja jalkakäytävän 
väliin reunakivillä erotettuna. Tällöin on kysymys yksisuuntaisesta pyörätiestä. Rat-
kaisua on perusteltua käyttää, kun pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on paljon sekä 
autoliikennettä on yli 10 000 ajon/vrk/suunta. Kaksisuuntaisen pyörätien leveys on 
pääreiteillä 2,5–4,0 m riippuen pyöräilymääristä ja muilla reiteillä 2,2–2,5 m. Kak-
sisuuntaisessa pyörätiejärjestelyssä ajorataan pitää jättää vähintään metrin ero-
tusalue. (SKTY 2021e). 

Yhdistetyn jalankulku ja pyörätien mitoituksessa otetaan huomioon, onko se erilli-
nen vai kiinni ajoradassa, jolloin pyöräilijän reunavara ajorataan kasvaa. Mitoitus 
voidaan tehdä taulukon 3 perusteella. 
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4.2.2 Kulkumuotojen erottelun tarve 

Kadun kulkumuotoja erotellaan liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi. 
Kulkumuotojen sijoitusratkaisut riippuvat katuluokasta ja käytössä olevasta tilasta. 
Jalankulku on syytä erotella moottoriliikenteestä aina paitsi vähäliikenteisillä tont-
tikaduilla. Jalankulku voidaan sijoittaa joko jalkakäytävälle tai jalankulku- ja pyö-
rätielle. Jalkakäytävä erotetaan ajoradasta joko reunakivellä, erotusalueella tai si-
joittamalla muita toimintoja ajoradan ja jalkakäytävän väliin. Valittava erotustapa 
riippuu katuluokasta ja käytettävästä tilasta. Pääkaduilla ja vilkkailla kokoojaka-
duilla on suositeltavaa käyttää erotusaluetta. Jalankulku erotetaan pyöräliiken-
teestä rakenteellisesti tai vähintään tiemerkinnällä aina kun mahdollista. Jalankul-
kijoille tulee myös varata tila kadun molemmin puolin, jos maankäyttöä on molem-
min puolin. (SKTY 2021e). 

Pyöräliikenne erotellaan autoliikenteestä pääasiassa pää- ja kokoojakaduilla. Tont-
tikaduilla pyöräily osoitetaan yleensä ajoradalle. Tärkeillä pyöräreiteillä pyöräily 
voidaan kuitenkin erotella, jos se parantaa pyöräilyn sujuvuutta. Pyöräliikenteen 
järjestely riippuu moottoriajoneuvojen nopeudesta, määrästä sekä pyöräliikenne-
verkon kategoriasta. Pyöräliikenteen järjestelyt on kerrottu taulukossa 5. (SKTYe). 

Taulukko 5. Pyöräliikenteen järjestelyt moottoriajoneuvoliikenteen määrän (KVL) 
ja nopeuden perusteella. (SKTY 2021e). 

Moottoriajoneuvoliikenne Pyöräliikenneverkon kategoria 

Nopeus Määrä Pääreitti Muu reitti Perusverkko 

 
 

Maks. 30 km/h 

- 2000 Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

Sekaliikenne Sekaliikenne 

2000 - 4000  
 
 
 
 
 
 

Pyöräkaista tai 
pyörätie 

Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

4000 - 7000 Pyöräkaista tai 
pyörätie 

Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

7000 - Pyöräkaista/ -
tie 

40 km/h - 2000 Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

Sekaliikenne 

2000 - 4000  
 

Pyöräkaista tai 
pyörätie 

Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

4000 -7000 Pyöräkaista tai 
pyörätie 7000 - 

50 km/h - 2000 Sekaliikenne 
tai pyöräkaista/ 

-tie 

2000 - 4000 Pyöräkaista tai 
pyörätie 4000 -7000 

7000 - 

60 km/h Ei merkitystä Pyörätie Pyörätie Pyörätie 
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4.3 Pystysuuntainen mitoittaminen 

Kadun pystysuuntaiseen mitoittamiseen liittyvät kadun päällys- ja alusrakenne. 
Selvittämällä kadun rakennekerrokset ja niiden paksuudet voidaan katu mitoittaa 
pystysuunnassa. Kadun rakenteeseen kuuluvat myös oleellisena osana pohjaolo-
suhteet, jotka vaikuttavat päällyskerroksiin sekä mahdollisiin pohjanvahvistusta-
poihin. Katu 2020 -sivustolla on käyty läpi kadun päällyskerroksen rakenteita ja 
niiden paksuuksia sekä eri alusrakenteita ja niissä käytettäviä pohjanvahvistusta-
poja. 

4.3.1 Kadun päällysrakenne 

Päällysrakenteeseen kuuluu kaikki alusrakenteen (pohjamaan tai pengertäytteen) 
yläpuoliset rakennekerrokset. Päällysrakenne vastaanottaa liikenteen kuormitukset 
ja jakaa ne alusrakenteelle. Kadun normaalipäällysrakenteen osat on määritetty 
Katu2020-sivustolla, kuvan 5 mukaisesti. Kaikkia kuvassa näkyviä osia ei välttä-
mättä käytetä samassa rakenteessa. (SKTY 2021f). 

Katurakenteessa jakavan ja suodatinkerroksen kokonaisuudesta puhutaan tukiker-
roksena. Tukikerros voidaan myös toteuttaa pelkästään jakavan kerroksen mate-
riaalilla, jos suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla. Normaalipäällysraken-
teen sijasta voidaan käyttää myös mm. suodatinhiekkarakennetta, uusiomateriaa-
lista tehtävää rakennetta tai eristerakennetta. (SKTY 2021f). 
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Kuva 5. Kadun normaalipäällysrakenteen osat 

Katu2020-sivustolla kerrotaan päällysrakenteen rakennekerrosten yleisimmät ma-
teriaalit sekä paksuudet. Rakennekerrokset ja niiden määrät voivat vaihdella olo-
suhteiden mukaan. Rakennekerrosten mitoittaminen riippuu päällysrakenteen kan-
tavuuden ja routamitoituksen vaatimuksista. (SKTY 2021f). 

Kadun rakennekerrosten mitoittamisprosessissa huomioidaan katuluokka ja alus-
rakenneluokka. Katuluokitus tehdään liikennemäärän perusteella jakamalla ne 
kuuteen luokkaan taulukon 6 mukaisesti. Alusrakenteet jaetaan seitsemään luok-
kaan A:sta G:hen (taulukko 7). Alusrakenneluokkaan vaikuttavat maalajin kanta-
vuus- ja routivuusominaisuudet. (SKTY 2021f).  

  



Opinnäytetyö 5/2021 40 
 

 

Taulukko 6. Katujen luokitus niiden liikenneteknisen merkityksen mukaan. (SKTY 
2021f). 

Katuluokka Kuvaus Liikennemäärä (ajon. / 
vrk) 

1 Erittäin raskaasti liikennöity pääkatu (ajo-
kaista 2+2) 

> 30 000 

2 Raskaasti liikennöity pääkatu (ajokaistoja 
2+2) 

10 000 … 30 000 

3 Pääkatu, kokooja- tai vilkasliikenteinen 
kerrostaloalueen asuntokatu (ajokaistoja 
1+1) 

2 500 … 10 000 

4 Asuntokatu tai pientaloalueen kokoojakatu, 
raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueet 

500 … 2 500 

5 Pientaloalueen asuntokatu tai huoltoliiken-
teen väylät, henkilöautojen pysäköintialu-
eet 

10 … 500 

6 Jalkakäytävät, pyörätiet, puistotiet; ei ajo-
neuvoliikennettä 

 

 

Taulukko 7. Alusrakenteen kantavuusluokitus. (SKTY 2021f). 

Maalaji Tarkennus Lyhennys Luokka 

Kallio kallio Ka A 
 louhe1) Lo  
 murske1) M  

Kivet1) 
 

 Ki A 

Sora 
 

 Sr B 

Soramoreeni routimaton rton SrMr C 
 routiva2) SrMr E (F)4) 

Hiekka routimaton karkea rton kaHk C 
 routimaton keskik. rton keHk D 
 routimaton hieno rton hHk D (E)4) 

 routiva keskik. keHk E 
 
 

routiva hieno hHk E (F)4) 

Hiekkamoreeni routimaton rton HkMr D (E)4) 

 routiva2) HkMr E (F)4) 

Siltti  Si F (G4), E5)) 
Silttimoreeni 
 

 SiMr  

Savi kuivakuori (h ≥ 1 m) kuiva. Sa E 
 sitkeä (Su ≥ 25 kN/m2)3 Sa F (E)5) 

 
 

pehmeä (Su < 25 
kN/m2)3 

Sa G 

Lieju  Lj G 
Turve  Tv  

1) Routiva murske sekä routivaa maata sisältävä louhe ja kivet rinnastetaan vastaavaan routivaan 
maalajiin. 

2) Kantavuudeksi voidaan valita 35 MN/m2, jos kyseessä on kuiva penger tai jos hienoainespitoisuus 
on enintään 20 % ja paikka ei ole märkä (ks. huomautus 4). 

3) Siipikairauksella todettu suljettu leikkauslujuus. 

4) Suluissa olevaa kantavuusluokkaa käytetään, kun maa-aines on märkää lopullisessa alusraken-
teessa eli pohjaveden etäisyys alusrakenteen pinnasta on alle 1 m tai paikkaan kerääntyy pintavesiä. 

5) Penkereessä kuivana (SKTY 2021f). 
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Katu2020-sivuston mukaan päällysrakenne mitoitetaan aluksi kantavuuden perus-
teella. Jos alusrakenne on todettu routimattomaksi, tulee lopullisen päällysraken-
teen paksuudeksi kantavuuden perusteella mitoitettu. Mitoitus voidaan määrittää 
joko Tierakenteen suunnittelu -ohjeen mukaan tai InfraRYLin valmiiksi mitoitetusta 
taulukosta normaalipäällysrakenteille. Mitoitukset on tehty pelkästään kantavuus-
mitoituksella. (SKTY 2021f). 

Jos päällysrakenne todetaan routivaksi, katsotaan, onko päällysrakenteen koko-
naispaksuus routivuuden kannalta tarpeeksi suuri. Tarkempien tutkimusten puut-
tuessa luokitellaan routiviksi tavalliset, karkearakenteiset moreenit ja erittäin rou-
tiviksi siltti ja hienojakoiset moreenit. Jos päällysrakenne ei ole tarpeeksi paksu, 
routamitoitus tehdään yleensä paksuntamalla tukikerrosta. Routimismitoitus voi-
daan tehdä kahdella menetelmällä: routimiskertoimen ja routivan kerroksen läm-
pötilagradientin avulla (kuvattu Väyläviraston ohjeessa Pohjarakennussuunnittelu) 
tai päällysrakenteen eristävyyden perusteella (kuvattu Väyläviraston ohjeessa Tie-
rakenteen suunnittelu). (SKTY 2021f). 

Katu 2020 -sivustolla kerrotaan katujen yleistä päällystesuunnittelua tehtävän Inf-
raRYLin mukaan. Päällysteen suunnitteluun vaikuttavia asioita ovat: katuluokka, 
liikennemäärä, raskaan liikenteen määrä sekä kohteen sijainti ja erityispiirteet ku-
ten liikennevaloristeykset ja kiertoliittymät. Asfalttipäällysteiden osalta suunnittelu 
tehdään Asfalttinormien mukaan. Päällystetyypit ja niiden paksuudet on kuitenkin 
kuvattu InfraRYLin normaalipäällysrakenne-taulukossa. (SKTY 2021f). 

Katujen päällysrakenteet voidaan suunnitella myös normaalirakenteesta poik-
keaviksi. Silloin niitä kutsutaan erikoisrakenteiksi. Erilaisia päällysrakenneratkaisuja 
on monia, mutta niiden tulee täyttää InfraRYLissä määritetyt toimivuusvaatimukset 
sekä kantavuuden ja routimattomuuden tavoitteet. Erikoisrakenneratkaisuilla voi-
daan saada normaalipäällysrakennetta edullisempi tai parempi ratkaisu tietyissä 
olosuhteissa. Kadun erikoirakenneratkaisuja ovat mm. louherakenne, stabiloitu 
kantava kerros ja kevennetty katurakenne (SKTY 2021f). Koska hankeosalasken-
nassa pyritään mallintamaan katurakenteiden yleisiä ja tyypillisiä rakenneratkai-
suja, erikoisratkaisuihin ei syvennytä tarkemmin. 

4.3.2 Pohjarakenteet 

Kadunpohjarakennussuunnitelma on koko katualueen levyinen. Pohjaratkaisujen 
tekeminen alkaa jo asemakaavavaiheessa, jossa on tärkeä tarkastella kustannus-
ten kannalta kriittisiä tekijöitä, kuten korkeita penkereitä tai syviä leikkauksia. Poh-
jarakenteiden mitoitus tarkentuu viimeistään katusuunnitteluvaiheessa sekä jois-
sain tapauksissa jo yleissuunnitteluvaiheessa, jos yksittäisellä katuhankkeella sel-
lainen on. Tieto pohjamaan olosuhteista lisääntyy suunnittelun edetessä tehtävillä 
geoteknisillä tarkkailumittauksilla, jotka aloitetaan katusuunnitteluvaiheessa katu-
linjakohtaisilla pohjatutkimuksilla ja joita tarkennetaan rakennussuunnitteluvai-
heessa. Yleissuunnitteluvaiheessa pohjasuhdetiedot voivat perustua maaperäkart-
toihin. (SKTY 2021g). 

Kadunpohjarakenteisiin kuuluvat mm: 

 pohjanvahvistukset 

 pohjarakenteet 

 siirtymärakenteet 

 kaivannot (luiskat, tuennat) (SKTY 2021g). 
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Katu voidaan perustaa pohjamaahan usealla eri tavalla. Perustamistapaan vaikut-
tavat pohjaolosuhteet, vaadittu laatutaso, ympäristö ja rakenteiden paino. Yleisim-
mät perustamistavat ovat perustaminen maan varaan, perustaminen esirakenta-
misen avulla maan varaan ja paaluperustus. Perustamistavat voivat vaihdella ka-
turakenteen sisällä sekä pituus että poikkisuunnassa. Tällöin suunnittelussa on 
huomioitava siirtymärakenteiden tarpeellisuus eri perustamistapojen välillä. Pohja-
rakenneratkaisuihin vaikuttavia asioita ovat mm. 

 kyseessä olevan kadun tiedot ja rakenteet, kuten putkijohdot 

 maan- ja kalliopinnan korkeus 

 maaperä- ja pohjavesitiedot (SKTY 2021g). 

 

Esirakentamisella luodaan edellytykset rakentaa huonoille maapohjille ja pehmeik-
köalueille. Esirakentaminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin ennen varsi-
naista rakentamista. Esirakentamis vaihtoehtoon vaikuttavat käytettävissä oleva 
aika, menetelmän soveltuvuus ja esikuormitusmassojen saatavuus. Esirakentamis-
toimia ovat: 

 esikuormituspenger 

 pystyojitus ja esikuormituspenger 

 pilaristabilointi ja massasyvästabilointi 

 massanvaihto 

 keventäminen (kevytsora, vaahtolasimurske, EPS (paisutettu polystyree-

nimuovi), rengasleike) 

 maan lujittaminen geolujitteilla 

 syvätiivistys (SKTY 2021g). 

 

Paaluperustusta käytetään, kun maanvaraisperustukset eivät riitä pitämään raken-
netta stabiilina. Eri paaluvaihtoehtoja ovat kantavaan pohjakerrokseen lyötävät tu-
kipaalut (teräsbetoni- tai teräsputkipaalut), savikolla käytettävät koheesiopaalut ja 
paksussa mutta löyhässä kitkamaassa käytettävät kitkapaalut. Paaluperustuksessa 
voidaan käyttää joko paaluhattuja tai paalulaattoja. Paaluperustusta käytetään 
yleensä seuraavissa tapauksissa: 

 korkea penger 

 erittäin heikko pehmeikkö 

 taitorakenteiden perustukset 

 viettoviemärien yhteydessä 

 mastojen, portaalien tms. perustukset (SKTY 2021g). 

 

Siirtymärakenteita käytetään painumaerojen tai routanousujen tasauksiin perusta-
mistapojen muutoskohdissa mm. pohjaolosuhteiden muuttuessa sekä putkilinjojen 
perustusten muutoskohdissa. Siirtymärakenteiden mitoitus on tapauskohtaista ja 
ne lasketaan kantavuuden, routivuuden ja painumien perusteella. (SKTY 2021g). 
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5 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimusmenetelmänä toimivat alan asiantuntijoiden haastattelut. Haastatteluilla 
haluttiin selvittää hankeosalaskennan tilaa ja toimintatapoja katuhankkeissa. Li-
säksi haluttiin kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä hankeosalaskennan kehittämi-
sestä sekä katurakenteiden mitoittamisesta sekä suunnittelusta. 

5.1 Metodit 

Koska laskentajärjestelmän kehittämisessä on kyse käyttäjille toteutettavasta pal-
velusta, metodiksi valikoitui haastattelututkimus. Työn tavoitteena on laskentajär-
jestelmän kehittäminen, jossa on kyse käyttäjille toteutettavasta palvelusta. Asi-
antuntijahaastattelut koettiin sopivaksi tavaksi saada tietoa järjestelmältä vaadit-
tavista ominaisuuksista. Haastatteluissa haluttiin vastauksia tiettyihin kysymyksiin, 
mutta haluttiin myös mahdollisuus kysyä tarkemmin esille tulleista mielipiteistä 
sekä asioista.  

Haastattelumenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat strukturoitu, 
puolistrukturoitu sekä strukturoimaton haastattelu.  Strukturoidussa haastattelussa 
eli lomakehaastattelussa kysymykset on tiukasti määrätty tiettyyn järjestykseen ja 
niillä on tarkkaan mietitty muotoilu. Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teema-
haastattelussa kysymykset ovat samoja kaikille, mutta kysymysten järjestystä voi-
daan muuttaa. Haastattelussa käsitellään tiettyjä teemoja, jonka pohjalta haastat-
telu etenee. Strukturoimattomassa haastattelussa kysymykset ovat avoimia. Saa-
tuja vastauksia syvennetään jatkokysymyksillä aiheesta. (Hirsjärvi & Hurme, 44-
48). 

Haastattelumetodiksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, jossa on piirteitä avoi-
mesta eli strukturoimattomasta haastattelusta. Haastattelukysymykset oli kohdis-
tettu erilaisiin teemoihin. Kysymysten rungossa oli pääkysymyksiä sekä vastauksille 
suuntaa antavia lisäkysymyksiä, joiden pohjalta keskustelua jatkettiin. Jokainen 
asiantuntija pystyi kertomaan näin oman kantansa asiaan tietojensa pohjalta. 
Haastatteluissa käytiin läpi tutkimuksessa muodostetut haastattelukysymykset, joi-
hin haastateltavat saivat vapaasti vastata. Myös lisäkysymyksiä esitettiin, jos tut-
kimuksen kannalta tärkeää tietoa tuli ilmi. 

Haastattelut oli jaettu kahteen haastattelusarjaan. Ensimmäisessä haastateltiin 
Ihku-allianssissa mukana olevien kaupunkien asiantuntijoita ja toisessa Ramboll 
Finland Oy:n suunnittelijoita. Haastattelusarjoissa käsiteltiin selkeästi eri aiheita. 
Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -videopuheluina ja ne tallennettiin vas-
tausten myöhempää ylös kirjaamista varten. Asiantuntijat haastateltiin yksilöittäin, 
paitsi jos haastateltavat kuuluivat samaan organisaatioon/yksikköön. Kaupunkien 
haastatteluita käytiin neljä kappaletta ja suunnittelijoiden haastatteluita kaksi. Ky-
symykset sekä Ihkun hankeosalaskennan esittelymateriaali oli lähetetty etukäteen 
haastateltaville.  
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5.2 Kaupunkien asiantuntijoiden haastattelut 

Haastatteluiden tarkoituksena oli saada tietoa kaupunkien suunnitteluvaiheista ja 
toimintatavoista sekä tarpeista hankeosalaskennalle. Haastattelu oli jaettu kol-
meen osioon, joista ensimmäinen käsitteli kaupunkien toimintatapoja kustannus-
laskennassa sekä hankeosalaskennassa käytettävissä olevia lähtötietoja. 

Toinen osio keskittyi hankeosalaskennan ominaisuuksiin, joita Ihkussa oli han-
keosalaskennan kehitykseen liittyen aikaisemmin mietitty. Kysymyksillä haluttiin 
selvittää, mitä ominaisuuksia asiantuntijat pitävät hyödyllisinä sekä mihin asioihin 
hankeosalaskennan tulisi perustua. Toinen osio oli jaettu useampaan alakohtaan: 

1. Tarkentuva laskentatapa 

2. Hierarkiatasot 

3. Kadun hanke- ja tuoteosittelu 

4. Laskentatavat/logiikka 

5. Rakennusosien mallinnus 

6. Alahankeosat 

 

Kolmas osio käsitteli hankeosalaskennan tuloksia. Osiossa pyrittiin saamaan vas-
taus siihen, miten laskenta halutaan ositella tuloksissa sekä halutaanko tuloksia 
muokata. 

Haastateltavina toimivat asiantuntijat Helsingin, Turun, Espoon ja Tampereen kau-
pungeista, joilta oli kokemusta hankkeen esisuunnittelusta tai muuten kustannus-
laskennasta. Kysymykset ovat liitteessä 1. 

Käydyt haastattelut: 

12.1.2021 Sanna Kari: Kaavataloussuunnittelija, Turun kaupunki 

Vesa Varjonen: Suunnitteluinsinööri, Turun kaupunki 

13.1.2021 Jyrki Paavilainen: projektijohtaja Helsingin kaupunkiympäristön toi-
mialla, ollut 25 vuotta liikenneinfra-alalla, tausta suunnittelijana; pää-
työnä tällä hetkellä katutöiden haittojen vähentäminen, ei tee itse 
hankeosalaskentaa 

15.1.2021 Heli Rautio: aluepäällikkö kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelu-
yksikössä Espoon kaupungilla, koko työuransa ollut mukana katu- ja 
kunnallistekniikan suunnittelussa, ollut konsultilla töissä kolme 
vuotta, jolloin laatinut kustannusarvioita, käyttänyt Holaa hankkeiden 
budjetointiin, ennen kuin suunnitelmia on vielä olemassa. 

19.1.2021 Jaana Suittio: kaavatalous insinööri, Tampereen kaupunki 
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5.3 Suunnittelijoiden haastattelut 

Haastattelujen tavoitteena oli saada tietoa katuhankkeen suunnitteluun vaikutta-
vista tekijöistä, kadun rakenteista sekä mitoituksesta. Haastatteluissa keskityttiin 
katurakenteisiin yleisellä tasolla sekä tarkemmin kadun rakennekerroksiin ja geo-
rakentamiseen. Georakentamisen osalta kysymykset oli tarkemmin tarkennettu 
georakenteisiin. 

Haastattelukysymykset oli jaettu neljään osioon. Ensimmäinen osio tarkasteli ka-
turakenteiden rakennusosia sekä niiden hierarkiaa. Tarkoituksena oli selvittää, mi-
ten katurakenteet voidaan jakaa osiin ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. 

Toinen osio keskittyi rakenteiden suunnitteluun sekä mitoitukseen. Siinä pyrittiin 
selvittämään katurakenteiden suunnitteluvaiheita, miten rakenteiden mitoitus 
määräytyy sekä millaisia suunnittelurakenteita kaduissa käytetään. 

Kolmannessa osiossa tarkasteltiin eri katuluokkiin liittyviä eroja suunnittelussa sekä 
rakenteissa. Neljännessä osiossa pyrittiin selvittämään, miten katurakenteiden 
määrälaskentaa suoritetaan. Osiossa selvitettiin eri määrälaskentatapoja yleis-
suunnitteluvaiheessa sekä miten määrälaskenta suoritetaan eri rakenteiden koh-
dalla. 

Katurakenteiden osalta haastateltiin kahta Ramboll Finland Oy:n Espoon katu- ja 
kunnallistekniikka -yksikön suunnittelijaa Jaakko Mustajärveä ja Joonas Pirhosta. 
Georakenteiden osalta haastateltiin Ramboll Finland Oy:n Espoon geosuunnittelu-
yksikön ryhmäpäällikkö Roosa Kohosta. Katurakenteiden kysymykset ovat liitteessä 
2 ja georakenteiden liitteessä 3. 

Käydyt haastattelut 

15.3.2021 Jaakko Mustajärvi: AMK insinööri, valmistunut 2016, Rambollissa 4 
vuotta suunnittelussa, keskittynyt suunnittelutyöhön, kustannuslas-
kennasta ei juuri kokemusta 

Joonas Pirhonen: AMK insinööri valmistunut 2011, kokemusta mää-
rälaskennasta uran alkuvuosilta, keskittynyt sen jälkeen suunnitte-
luun pääsuunnittelijana 

24.3.2021 Roosa Kohonen: toimii ryhmäpäällikkönä infrageotekniikan suunnit-
teluryhmässä, valmistunut diplomi-insinööriksi 2013. Kokemusta inf-
rageotekniikan suunnittelusta kahdeksan vuoden ajalta ja myös mää-
rälaskennasta. Eniten kokemusta katuinfrakohteista, kokemusta 
myös raitiotiehankkeista, tehnyt yleissuunnittelua, katusuunnittelua 
ja rakennussuunnittelua 



Opinnäytetyö 5/2021 46 
 

 

6 Tulokset 

6.1 Kaupunkien asiantuntijoiden haastattelut 

6.1.1 Suunnitteluprosessi ja lähtötiedot 

Tulokset on eritelty tässä luvussa kaupunkikohtaisesti, sillä suunnitteluprosessit 
erosivat merkittävästi kaupungeittain. Kysymyksiin saatiin haastateltavilta paljon 
lisäselostusta suunnitteluprosessista, mikä ei kuulunut alkuperäisiin kysymyksiin. 

Turun kaupunki 

Turun kaupungilla on katuhankkeen esiselvitysvaihe ennen kaavaohjelmaa, joka 
on alustava ja karkea arvio hankkeen menoista. Esiselvityksen perusteella määri-
tetään, pääseekö kaava kaavoitusohjelmaan. Sitä seuraa kaavaluonnosvaihe, jossa 
laaditaan karkea kustannusarvio yleisen tason suunnittelun perusteella ja määrite-
tään hankkeen laatutaso.  

Turun kaupungilla yleissuunnitelma tehdään kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen 
välissä. Yleissuunnitelman jälkeen, kaavaehdotusvaiheen ollessa käynnissä aloite-
taan katu- ja puistosuunnitelmien tekeminen; myös rakennussuunnitelmaluonnok-
sia aletaan tehdä. Tällä menettelyllä yritetään voittaa aikaa. Jos kaava ei mene 
läpi, katusuunnitelmia voidaan joutua muuttamaan. Tarkemmat rakennusosalas-
kennalla tehtävät kustannusarviot hyväksytään kaavan hyväksymisen yhteydessä. 

Varjosen mukaan hankeosalaskentaa käytetään esiselvitysvaiheessa sekä kaava-
luonnosvaiheessa kustannustason haarukointiin. Yleensä toteutussuunnittelussa 
käytetään vain rakennusosalaskentaa. Myös saneerauskohteissa suunnittelu aloi-
tetaan yleensä suoraan katusuunnittelusta. 

Karin mukaan esiselvitysvaiheessa saatavilla olevia lähtötietoja ovat: kadun sijainti 
ja pituus, ajokaistojen määrä ja toiminnallinen luokka sekä pohjamaatiedot. Tieto-
jen tarkkuus on tapauskohtaista. Myös kadun leveydestä on arvio tiedossa. Tiedot 
saattavat tarkentua kaavaluonnosvaiheeseen mentäessä. Kaavataloustarkastelu 
tapahtuu ennen kaavaluonnosta. Kaavataloustarkastelua ennen tehdään yleistason 
suunnittelu katujen, puistojen ja vesihuollon osalta, mikä palvelee kaavataloustar-
kastelua, joka toteutetaan hankeosalaskentana. 

Kadun poikkileikkausmitoitus tehdään liikennesuunnittelun yhteydessä. Suunnitel-
mat voivat muuttua kuitenkin vielä jopa rakennussuunnittelussa. Kadunrakennus-
kustannuksia pyritään arvioimaan alustavasti mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa katumetrien ja maaperätietojen perusteella.  

Saneerattavien katujen kustannuksia on arvioitu vertaamalla niitä toteutettuihin 
hankkeisiin. Karin mukaan Holalla on kuitenkin vaikea arvioida saneerauskohteiden 
kustannuksia. Tällaisiin kohteisiin voitaisiin käyttää hanke- ja rakennusosalasken-
taa samanaikaisesti. 

Helsingin kaupunki 

Aluerakentamiskohteiden esisuunnittelussa ollaan hanketasolla. Kadun suunnittelu 
pitäisi ulottaa maankäytönsuunnitteluun eli asemakaavoitukseen, jolloin ollaan 
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hankeosatasolla. Paavilaisen mielestä hankeosalaskentaa tulisi käyttää yleissuun-
nitteluvaiheessa. Kadun yleissuunnitelmassa suunnittelua tehdään hanketasolla, 
hankeosatasolla ja osittain myös tuoteosatasolla.  

Liikennesuunnittelussa suunnittelua tehdään hankeosatasolla ja tuoteosatasolla 
sekä osittain myös rakennusosatasolla. Helsingin kaupunki tekee liikennesuunnit-
telua itsenäisesti ennen katusuunnitelmaa. Paavilaisen mielestä liikennesuunnitte-
luun pitäisi ottaa huomioon kadun maanalaiset rakenteet, jotta ne olisivat kadun 
pinnan kanssa yhteensovitettavissa. 

Asemakaava sitoo katusuunnittelua paljon katutilan osalta kaupunkitilassa, joten 
kadun geometria ei juuri muutu yleissuunnitelmasta. Katusuunnitelmaan muuttu-
vat asiat voivat olla mm. katupuiden sijoitteluun liittyviä asioita. Paavilaisen mu-
kaan pitäisi kuitenkin miettiä, mitä kaikkea katurakenteeseen kuuluu. 

Kadun laatutaso ja katutyyppi on tiedossa jo yleissuunnitteluvaiheessa. Katutyy-
pistä voidaan olettaa, minkälainen katurakenteen tulisi olla liikennemäärän ja kuor-
mituksen kautta. Kadun liikenteellinen poikkileikkaus päätetään pitkälti liikenne-
suunnitelmassa. Kadun muu rakenne muodostuu tarkempien olosuhteiden kautta. 
Yllätyksiä suunnitelmiin voivat aiheuttaa pohjaolosuhteet tai olemassa olevat ra-
kenteet. 

Espoon kaupunki 

Espoon kaupungilla ennen asemakaavavaihetta suunnitellaan kaavarunkoa, jossa 
liikutaan hanketasolla, eli pystytään määrittämään käytännössä vain karkeita tie-
toja, kuten katujen pituudet sekä liittymien määrä. Esisuunnittelussa lähtötietona 
on maaperäkartta ja mahdollisesti jonkin verran pohjatutkimuksia sekä alustava 
katuverkko. Asemakaavavaiheessa katu- ja puistoalueiden sekä vesihuollon laa-
juus ovat tarkasti selvillä. Raution mielestä epäsuorien lähtötietojen käyttö kadun 
kustannusten arvioinnissa voisi olla hyödyllistä ennen kuin suunnitellaan asema-
kaavaa (epäsuorilla lähtötiedoilla tarkoitetaan tietoja alueen maankäytöstä).  

Espoossa yleissuunnitelma voidaan tehdä yhdessä asemakaavan kanssa, jolloin 
tehdään vaihtoehtovertailua. Tällöin ollaan hanke- tai hankeosatasolla. Yleissuun-
nittelussa likimääräinen tasaus sekä kadun poikkileikkaus ovat jo tiedossa. Myös 
pohjatutkimuksia tehdään yleissuunnittelussa noin 40 metrin välein. Espoon kau-
pungilla ei käytetä muuta laskentamenetelmää hankeosalaskennassa Holan lisäksi, 
vaikkakin kustannusarvioita tehdessä syntyy tietoa, kuinka paljon jokin katura-
kenne maksaa. 

Katusuunnittelussa voidaan liikkua laajasti hankeosatasosta rakennusosatasolle 
asti. Katusuunnittelu laaditaan lainvoimaisen asemakaavan jälkeen. Yleensä myös 
valmis yleissuunnitelma on tehtynä. Nykykäytäntönä Espoossa käytetään sekä 
hanke- että rakennusosalaskentaa katusuunnittelussa. Rakennusosalaskenta on 
aina mahdollista, mutta ei niin nopeaa kuin hankeosalaskenta. Yleensä katu- ja 
rakennussuunnitelmat laaditaan putkeen. Hankeosalaskentaa voidaan hyödyntää, 
jos prosessille on vähän aikaa eikä rakennussuunnitelmaa laadita heti katusuunni-
telman jälkeen.  Jos hankeosalaskentaa käytetään katusuunnittelussa, lähtötiedot 
pitää määrittää todella tarkasti, jotta kustannusarvio olisi tarpeeksi tarkka. Raken-
nussuunnittelussa käytetään rakennusosalaskentaa. 
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Tampereen kaupunki 

Tampereen kaupungilla hankeosalaskentaa tehdään liikenteellisessä yleissuunni-
telmassa ja katujen yleissuunnitelmassa. Lähtötietona on arkkitehdin viitesuunni-
telma, maaperäkartta ja pohjatutkimuksia. Viitesuunnittelussa on mukana liiken-
nesuunnittelua, josta saadaan poikkileikkauksen leveys.  

Tampereella maankäytön suunnittelussa kustannuslaskenta perustuu paljon pinta-
alaan. Hankeosalaskennan ja käsin laskettuja tuloksia vertaillaan, osuvatko arviot 
samaan. Käsin lasketussa tavassa käytetään toteutuneista hankkeista saatuja ka-
dun metri- ja neliöhintoja. Tampereen kaupungilla kadun suunnittelussa käytetään 
kustannusten laskemisessa lähes kokonaan rakennusosalaskentaa jopa yleissuun-
nitteluvaiheessa. 

Maankäytön yleissuunnitelmassa ollaan hanketasolla, jolloin tiedetään kadun pi-
tuus ja leveys, mutta tarkempaa poikkileikkausta ei olla tehty. Kadun mitoitustiedot 
ovat Suittion mukaan pääteltävissä hankeosalaskentaa tehtäessä esim. katuluokan 
perusteella. Kaavavaiheen suunnittelu on pääasiassa hankeosatasolla, jolloin teh-
dään kadun yleissuunnitelma. 

6.1.2 Laskennan ominaisuudet 

Tarkentuva laskentatapa 

Tarkentuva laskentatapa tarkoittaa, että kustannuslaskentaa voitaisiin tarkentaa 
samassa laskelmassa heti, kun uusia tai tarkempia lähtötietoja on saatavilla. Käyt-
täjä voisi siis valita, minkä tietojen perusteella kustannusarvio tehdään. Myös 
hanke- ja rakennusosalaskentaa voitaisiin tehdä myös saman laskelman sisällä. 
Laskentaa voitaisiin tehdä alustavien tietojen perusteella aina tarkkoihin määriin 
asti. Eri suunnitteluvaihtoehtoja voitaisiin myös verrata toisiinsa nopeasti lähtötie-
toja muuttamalla. 

Yleistä 

Haastateltavat näkevät tarkentuvan laskentavan hyödyllisenä, sillä se voisi paran-
taa kustannusarvionlaatua. Erityisesti aiemmin tehtyyn laskelmaan palaamisen 
mahdollisuus nähdään tärkeänä.  

Paavilainen tuo ilmi dokumentaation tärkeyden kustannuslaskennan edetessä: 
”Dokumentaatiolla pitäisi pystyä osoittamaan, mihin kaava-alueen kustannusarvio 
perustuu. Hankkeen kustannusarvioinnin pitäisi kehittyä koko ajan, eivätkä uudet 
arviot saisi merkittävästi poiketa aiemmin tehdyn arvion perusteista. Eri toimijoiden 
laskelmien paikkansapitävyyttä pitäisi pystyä kriittisesti arvioimaan jälkikäteen, ja 
saamaan tieto tuleviin hankkeisiin.”  

Alustava kustannusarvio 

Alustavan kustannusarvio voitaisiin tehdä aluekohtaisesti kaduille maankäytön tie-
tojen perusteella tai yksittäiselle kadulle antamalla alustavia tietoja esim. katuluo-
kasta, kadun pituudesta sekä pohjamaasta. Alustavalle kustannusarviotyökalulle 
nähdään tarvetta.  

Helsingin kaupungilla mahdollisia infraprojekteja on paljon. Paavilaisen mielestä 
mahdollisesti muodostuvalle hankkeelle pitäisi pystyä ideavaiheessa määrittämään 
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karkean tason kustannusarvio. Nyt alkuvaiheen kustannusarviot ovat ns. ”hiha-
arvioita.  

Tampereella kadun alustavia kustannusarvioita tehdään arkkitehtien laatimien ka-
dun viitesuunnitelmien perusteella. ”Pika-arvio -työkalu” olisi Suittion mielestä kä-
tevä, jos tarvitaan nopea arvio hankkeen kustannuksista. Suittion mukaan karkeaa 
kadun määrää voitaisiin arvioida alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden pohjalta. 

Raution mukaan Espoossa ensimmäiset kustannusarviot tehdään yleensä vasta 
asemakaavan yhteydessä yleissuunnitelmavaiheessa, jolloin eri vaihtoehtoja ver-
taillaan. Toisaalta kaavarunkoa tehdessä pohjaolosuhteilla on suuri vaikutus kus-
tannuksiin, mutta kaavarunkojen teko on vähäistä ja suunnitelmia tarkennetaan 
asemakaavavaiheeseen tultaessa. Siksi Espoon tarve aikaiselle kustannusarvioin-
nille on Raution mielestä vähäinen. Asemakaavatietojen pohjalta kadun rakenta-
misen kustannusten laskemisessa on hyötyä, jos yleissuunnitelmaa ei olla vielä 
tehty. 

Espoon kaupungin yleissuunnitelmat ovat suhteellisen tarkkoja yleiseen tasoon 
verrattuna. Tarkkoja suunnitelmia tarvitaan mm. maankäyttösopimuksia varten 
kaavoitettaessa yksityiselle maalle. Raution mukaan tarkka yleissuunnitelma antaa 
mahdollisuuden myös tarkkaan kustannusarvioon. 

Hankeosa- ja rakennusosalaskennan yhdistäminen 

Haastatteluissa tuli ilmi, että jo nyt joissakin hankkeissa tehdään yhdistettyä 
hanke- ja rakennusosalaskentaa. Kari mainitsee, että monista rakenteiden kustan-
nuksista on vain arvio. Esimerkiksi valaistuksen tarkemmat rakenteet tulevat ilmi 
vasta myöhemmässä vaiheessa. 

Haastateltavien mielestä hanke- ja rakennusosalaskennan yhdistäminen tuo erilai-
sia mahdollisuuksia laskennalle. Paavilaisen mielestä alueita, joiden tarkkaa raken-
netta ei tiedetä, voitaisiin laskea hankeosalaskennalla ja samanaikaisesti käyttää 
rakennusosalaskentaa alueisiin, joiden tarkka rakenne on tiedossa. Karin mukaan 
laskentatapojen yhdistämisestä voisi olla hyötyä varsinkin saneerauskohteissa, 
esim. poikkileikkauksen muuttuessa. 

Rakennusosalaskennan hyödyntäminen vaatii Paavilaisen mukaan niiden kohtien 
tunnistamista, missä rakennusosalaskentaa voidaan käyttää. Toisaalta pitäisi pys-
tyä merkitsemään suunnittelualueita, joista ei ole tietoa. Tieto saatetaan saada 
vasta rakentamisvaiheessa.  

Laskentatapojen yhdistäminen koetaan toisaalta myös hankalaksi. Varjosen mu-
kaan rakenteet ja määrät tulisi olla juuri oikeat, jotta hankeosalaskelmasta raken-
nusosalaskelmaan siirtyminen olisi hyödyllistä. Laskentatavoilla saatuja määriä olisi 
mielenkiintoista kuitenkin verrata. Karin mukaan kaikkia rakenteita jouduttaisiin 
luultavasti muuttamaan hankeosa- ja rakennusosalaskelmien välillä siirryttäessä. 

Laskennassa huomioon otettavat riskit  

Paavilaisen mukaan viereisten kiinteistöjen toteuttaminen aiheuttaa isoja riskejä 
katurakenteille. Helsingissä riskitekijöinä ovat yllätyksenä kadun alta löytyvät van-
hat rakenteet, jotka pakottavat tekemään muutoksia suunniteltuun katurakentee-
seen. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia useille hankkeen parissa toimijoille, joilla 
on tekniikkaa kadun alapuolisissa katurakenteissa. 
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Raution mukaan suunnitteluvaiheiden aikana tehtävissä pohjatutkimuksissa poh-
jamaan tiedot tarkentuvat, jolloin maaperäkartan tiedot usein muuttuvat. Tämä 
aiheuttaa riskejä kustannuksille varsinkin vaihtelevissa kallioisissa ja savisissa 
maastoissa. Myös kalliopinnan taso vaikuttaa paljon kustannuksiin, jos joudutaan 
louhimaan. Merkittävimmät muutoksia aiheuttavat tekijät ovat puutteelliset maa-
perätiedot suunnittelun alkuvaiheessa sekä mahdollinen muutos laatutasossa.  

Suittion mukaan suurempia muutoksia katuinfran määriin voi tulla, jos korttelien 
muoto muuttuu. Varjosen mukaan kadun linjaus saattaa hieman muuttua mm. 
pohjaolosuhteitten takia. 

Vaihtoehtovertailu 

Paavilaisen mielestä kustannusohjausta voisi suorittaa vertailemalla valmiiden mal-
lien mukaisia ratkaisuja (poikkileikkausten vertailu). Kustannusarvioinnin tulisi olla 
läpinäkyvää ja arvioiden tulisi perustua samoihin periaatteisiin. Nykyinen Helsingin 
kaupungin toimintatapa voi johtaa siihen, että hankkeen kustannusarviot ja edel-
lytykset muuttuvat suunnittelijasta ja kohteesta riippuen. Mallit ohjaisivat myös 
siihen, että olisi vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joista voitaisiin valita sopiva. 
On kuitenkin todella iso asia, miten mallit toteutettaisiin ja mihin mallien pitäisi 
perustua. Malleille olisi kuitenkin ehdottomasti tarvetta. 

Suittion mielestä vaihtoehtovertailussa pitää ottaa huomioon alueen sijainti, poh-
jaolosuhteet sekä rakennusosamäärät. Raution mukaan poikkileikkausvertailulla ei 
yksin tee vielä mitään, koska suurin osa kustannuksista muodostuu pohjamaan 
kantavuuden mukaan. Lisäksi tarvitaan maaperätietoja sekä jonkunlainen maasto-
malli. Rautio näkee alustavan vertailun vaihtoehtomallien avulla hyödylliseksi niille, 
jotka eivät ole kustannuslaskennan kanssa tekemisissä kovin paljon, esim. asema-
kaavoittajat.  

Karin mielestä esisuunnittelun kustannustenhallintaa voitaisiin toteuttaa, jos jär-
jestelmä antaisi jonkin haarukan mahdollisista kustannuksista, kun pohjaolosuh-
teista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vaihtoehtovertailussa voitaisiin verrata mm. to-
teutus-, elinkaari- ja päästökustannuksia. Kari ja Varjonen tuovat esiin myös ma-
teriaalivertailun tärkeyden. 

Hierarkiatasot 

Kuten luvussa 2 kävi ilmi, hierarkiatasojen käsitteellä tarkoitetaan rakenteiden osit-
telua mm. hanke-, tuote- ja rakennusosia, sekä miten ne tulisi huomioida lasken-
nassa käyttäjän näkökulmasta. Haastateltavat kokivat kaikkia ylempänä mainittuja 
ositteluja tarvittavan hankeosalaskennan kannalta. Muun tyyppistä osittelua ei ko-
ettu tarpeelliseksi. 

Rakenteiden muokkaus koettiin tärkeäksi laskennan ominaisuudeksi jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa. Helsingin kaupungilla on Paavilaisen mukaan tarve saada tietoa 
kadun alapuolisista rakenteista jo yleissuunnitelmavaiheessa hanke- tai tuoteosa-
tasolla, jotta ne voidaan ottaa huomioon liikennesuunnitelmaa tehdessä. Suunnit-
telijan pitää kuitenkin ymmärtää, mitä tietty hankeosa tarkoittaa eri ympäristöissä.  

Myös Raution mielestä mahdollisuus hanke- ja tuoteosien muokkaamiselle on tär-
keää varsinkin rakenteilla, joiden kustannukset ovat hyvin tapauskohtaisia. Ta-
pauskohtaisissa rakenteissa, esim. pumppaamoissa, tarkka hinta kysytään yleensä 
suoraan tuotteen valmistajalta. Karin mukaan liian tarkkaa muokkaamista ei pitäisi 
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kuitenkaan joutua tekemään, jos tietoa ei vielä ole. Suittion mielestä suunnitelman 
sisältäessä erikoisrakenteita pitäisi pystyä tekemään omia hankeosia, jonka tarkka 
hinta voidaan syöttää järjestelmään. Tarve koskee erityisesti taitorakenteita. 

Tuoteosataso katsottiin myös tärkeäksi, vaikka varsinaista virallista nimikkeistöä 
tuoteosille ei ole. Haastateltavat kokivat tuoteosatason tarpeelliseksi suunnittelijan 
kannalta hankeosan sisäisten mutta rakennusosaa suurempien kokonaisuuksien 
rakenteiden laskemiseen sekä erittelyyn. 

Kadun hanke- ja tuoteosittelu 

Haastatteluissa tuli ilmi katualueen jakaminen selkeisiin alueisiin. Ylimmällä tasolla 
kadut voitaisiin jakaa katuihin, kevyen liikenteen väyliin sekä toreihin ja aukioihin. 
Alemmalla tasolla katualue voitaisiin jakaa katupoikkileikkauksen perusteella. 
Haastateltavien mainitsemia alueita olivat mm.: 

 eri liikennemuotojen kulkuväylät 

 välialue, katuvihreä 

 vesihuolto 

 kuivatus 

 opasteet 

 kaapelit 

 valaistus 

 

Paavilaisen mielestä tyyppipoikkileikkaustasolla on syytä erotella järjestelmät 
omaisuudenhallinnan mukaan toisistaan. Toisaalta on myös tarve käsitellä poikki-
leikkausta kokonaisuutena. 

Liittymien rakennusosamäärien laskemiseen tulisi myös kiinnittää huomiota. Var-
josen mukaan liittymiä laskettaessa laskentajärjestelmän pitäisi ottaa huomioon, 
mikä on uutta ja mikä vanhaa rakennetta, esim. uuden kadun liittyessä liittymään. 
Suittion mukaan myös kadun lisärakenteet, kuten hidasteet ja bussipysäkit pitäisi 
ottaa huomioon hankeosalaskennassa. 

Paavilaisen mukaan projekteissa on vaikea saada tietoa yhteistyökumppaneiden 
rakenteista. Tarkka tieto rakenteista saadaan monesti vasta rakennussuunnittelu- 
tai rakennusvaiheessa, jolloin tiedot kustannuksista muodostuvat. Jo ohjelmointi-
vaiheessa pitäisi pystyä arvioimaan hankkeen eri toimijoiden hankeosien kustan-
nukset sekä yhdessä että erikseen. Esimerkkitapauksena voi toimia tilanne, että 
rakennetaan pyöräväylää nykyisen katuverkon yhteyteen ja samalla tehdään kau-
kolämpöverkon saneeraus.  

Karin ja Varjosen mukaan kadun oletuskerrosrakenteiden on hyvä perustua kirjal-
lisiin lähteisiin. Paavilaisen mukaan järjestelmän pitää tukea laskijaa kustannusar-
vion tekemisessä, mutta siihen ei saa luottaa liikaa. Järjestelmän pitäisi kysyä käyt-
täjältä toimivatko mallinnetut tuoteosat keskenään. Karin mukaan tuoteosittelu 
voisi toimia siten, että kaikkia rakenteeseen liittyvät toiminnat kuuluisivat samaan 
tuoteosaan, esim. jos laskelmaan lisätään katupuita. 
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Haastateltavat näkevät hyödyllisenä laskentamallin, jossa olisi yleismallit erilaisille 
poikkileikkauksille ja pohjaolosuhteille. Suittion mukaan valmis malli auttaisi katso-
maan nopeasti kustannusarvioita sekä parantaisi todennäköisyyttä laskennan oi-
keellisuudesta.  

Paavilainen näkee yhtenäisen laskentamallin tärkeäksi etenkin varhaisen vaiheen 
kustannusarvioinnin kannalta. Aikainen kustannusarvio toimii Paavilaisen mukaan 
päätöksenteon tukena: ”Pystytään hahmottamaan ja tekemään perustellumpia esi-
tyksiä päätöksentekoa varten, mitä kaikkea hankkeeseen kuuluu.” 

Raution mielestä yhtenäinen laskentamalli toimii kustannuslaskennassa, jos mal-
lissa on tietyt oletukset valmiina, mutta joitain asioita voisi kuitenkin muokata ha-
lutessaan. Tällöin kustannusarvio olisi mahdollista tehdä nopeasti. Eri vaihtoehto-
jen ja laatutasojen muokkaaminen auttaa hintojen vertailuun. 

Laskentatavat/logiikka 

Haastattelussa haluttiin saada ideoita, millä keinoin rakennusosien määriä voitaisiin 
laskea. Haastateltaville esiteltiin myös ideat pinta-ala- ja pituuskohtaisesta sekä 
poikkileikkauslaskennasta. Myös idea laskennasta maankäytöllisillä tiedoilla (mm. 
kaava-alueen kerrosalan hyödyntäminen laskennassa) esiteltiin. 

Paavilaisen mukaan kaikki ehdotetut laskentatavat ovat hyödyllisiä. Poikkileikkaus-
laskenta ohjaisi siihen, että tulisi otettua huomioon kaikki rakenteet mitä poikki-
leikkauksessa on. Toisaalta pinta-alakohtainen kustannuslaskenta olisi hyödyllistä 
tapauksissa, joissa kadun tarkkoja rakenteita ei vielä tiedetä. 

Varjonen ja Rautio toivat esiin, että pinta-alakohtaista laskentaa voitaisiin käyttää 
laajojen alueiden, kuten torien ja pysäköintialueiden laskemiseen. Suittio toi esiin 
pinta-alakohtaisen laskennan laajemmankin käytön. Tampereella tehdään paljon 
pinta-alakohtaista laskentaa. Usein myös käytetään omaa yksikköhintaa kadun 
kustannusarvioinnissa, eikä laskentatapa muutu hankeosalaskentaa käytettäessä. 
Suurissa hankkeissa tehdään useita kustannusarvioita, kun taas pienemmissä 
hankkeissa vain yksi arvio. 

Maankäytön tietojen perusteella laskemista ei pidetty kovin tärkeänä ominaisuu-
tena. Kustannusten laskemisesta vain asukasmäärän tai kerrosneliöiden perus-
teella ilman suunniteltua asemakaavaa, ei Raution mielestä ole mahdollista saada 
luotettavia tuloksia. Sen sijaan Rautio ehdottaa työkalua, jossa kerrotaan järjestel-
mälle väylän pituus, leveys sekä pohjamaan tiedot. Tämä olisi hyödyllistä siinä vai-
heessa, kun yleissuunnitelmaa ei ole olemassa tai sitä ei tehdä syystä tai toisesta. 
Näin voi olla esimerkiksi vanhan rakentamattoman asemakaavan kohdalla. 

Kari ehdottaa, että esiselvitysvaiheessa yksityiskohtaisemmat asiat, kuten bussi-
pysäkit voitaisiin ottaa huomioon ”rasti ruutuun” tyyppisesti. Tietojen lisääntyessä 
laskentatapa voisi muuttua, kun pinta-ala tiedetään. 

Haastateltavat painottivat pohjamaan olosuhteiden huomioimista laskennassa. 
Suittion mukaan kaupunkirakenteen sisälle tehtävässä rakentamisessa pohjaolo-
suhteiden vaikutusta ei huomioida riittävästi, esim. entisille teollisuusalueille kaa-
voitetuilla alueilla. Kaikki katurakenteet tehdään nykyprosessissa samalla hinnalla 
ja rakenteita tarkennetaan vasta jatkosuunnittelussa.  
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Rakennusosien mallinnus hankeosalaskentaan 

Haastatteluissa haluttiin tietoa siitä, mihin rakennusosien mallinnus hankeosissa 
tulisi perustua. Haastateltavilta kysyttiin mm. kuinka tarkkaa mallinnuksen tulisi 
olla, sekä millä perusteella rakennusosien materiaali ja hinta tulisi valita. 

Karin mukaan mallinnuksessa voisi käyttää oletusrakenteita, joka perustuisivat kar-
keille oletuksille kyseisistä rakenteista. Varjonen toi esille, että katujen poikkileik-
kausmitoitukset ovat tapauskohtaisia, eivätkä riipu pelkästään katuluokasta. Rau-
tion mielestä rakennusosien mallinnuksen pitäisi vastata suunnittelutarkkuutta.  

Haastateltavien mielestä järjestelmän pitäisi tuoda ilmi, millä tarkkuudella raken-
teet on mallinnettu. Samoin myös epätarkkuudesta johtuvat riskit olisi hyvä näkyä 
järjestelmässä, esimerkiksi visuaalisesti tai numeroarvoin.  

Rakenteiden mallintaminen eri kaupunkien suunnitteluohjeiden mukaan sai kahden 
suuntaista palautetta. Paavilaisen mukaan ei ole varmaa, onko suunnittelu käytän-
nössä suunnitteluohjeiden mukaista, joten mallintaminen suunnitteluohjeiden mu-
kaan ei olisi luotettavaa. Raution mukaan olisi hienoa, jos kaupungin käyttämät 
tyyppipoikkileikkaukset olisivat käytettävissä laskentajärjestelmässä. Rautio kui-
tenkin mainitsee, että Espoon kaupungin kadun poikkileikkauksen suunnitteluohje 
on vanhentunut.  

Materiaalit 

Raution mukaan materiaalit valitaan suunnittelussa hinnan ja kestävyyden perus-
teella. Pintamateriaaleista puhuttaessa myös ulkoasulla ja käytettävyydellä on 
merkitystä. Laatuvaatimusten täyttävistä materiaaleista valitaan suunnittelussa 
halvin vaihtoehto. Suittion mukaan hinnaltaan halvin materiaali tai vaihtoehtojen 
keskiarvo voidaan ottaa suunnitteluun hinnaksi, kun valintaa ei vielä tiedetä. 

Materiaaliin vaikuttaa myös käytettävä laatutaso. Esimerkiksi Helsingin kaupungin 
kaupunkitilaohjeessa vaaditaan tiettyjä materiaaleja tietyllä alueella. Myös Karin ja 
Raution mukaan asemakaavassa määriteltävä laatutaso vaikuttaa rakenneosien 
laatuun, esim. reunakiviin. 

Varjosen mielestä oletusmateriaalin tulisi olla yleisimmin käytetty materiaali, sillä 
hankeosalaskennassa on vielä paljon avoimia kysymyksiä materiaalien suhteen. 
Jos joka rakennusosaan valitaan hankeosalaskennassa oletuksena halvin vaihto-
ehto, voi olla, että rakennusosalaskennassa saatu kustannusarvio ylittää han-
keosalaskennassa arvioidut kustannukset. Varjosen mielestä joka vaiheessa tulisi 
olla kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa hankkeen materiaaliin. Suittion mielestä ai-
noastaan pintamateriaaliin on tarvetta vaikuttaa laskennassa. 

Paavilainen näkee yleisimmin käytetyn materiaalivaihtoehdon käytön järkevim-
mäksi laskennassa, jos materiaalin valintaan ei ole muuta syytä. Halvimman ma-
teriaalin valitseminen muodostaisi Helsingin olosuhteissa huomattavan riskin kus-
tannusarvioon. Materiaali olisi kuitenkin jollain tasolla hyvä pystyä valitsemaan 
myös karkeamman laskennan yhteydestä. Laskelmasta ei pidä tehdä kuitenkaan 
liian yksityiskohtaista, jotta käyttäjä ei jättäisi joitain kohtia huomioimatta. 
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Paavilaisen mukaan pintamateriaali valitaan lopullisesti vasta katusuunnitteluvai-
heessa. Pintamateriaalia ei ole tarpeen määritellä kovin aikaisessa vaiheessa, 
mutta epäsopivat vaihtoehdot olisi hyvä rajata pois. Paavilainen ehdottaa, että ma-
teriaalirajoitukset voitaisiin ottaa huomioon jonkinlaisena hintaan vaikuttavana ker-
toimena. 

Alahankeosat 

Haastatteluissa haluttiin saada tietoa siitä, miten katu pitäisi laskennassa jakaa 
pituussuunnassa osiin. Haastateltavilta kysyttiin rakenteiden muutoksista katu-
suunnitelmissa sekä tasauksen ja pohjamaan vaikutuksesta suunnitteluun. 

Karin mukaan esiselvityksessä tehdään useita vaihtoehtoja katurakenteelle, jolloin 
sekä määrä, että laatu voivat muuttua suhteessa kaavaluonnosvaiheeseen. Raken-
teen laatu päätetään kaavaluonnosvaiheen alussa. Varjosen mukaan pintamateri-
aalit ja pohjavahvistukset ovat rakenteita, jotka käytännössä voivat muuttua suun-
nittelun edetessä. 

Paavilaisen mukaan rakenteiden laatu ei yleensä yhdellä katujaksolla muutu. Kort-
telien välillä esimerkiksi katupuiden ja bussipysäkkien määrä voi vaihdella. Ole-
massa olevat kansirakenteet voivat muuttaa määriä ja rakenteita olennaisesti eri-
laisiksi samalla kadulla. 

Kadun tasaus saattaa haastateltavien mukaan vaihtua ideointitasolla. Suunnittelun 
edetessä muutokset ovat kuitenkin pieniä, sillä kadun sijainti on hyvin paljon kiinni 
ympäristöstään. Raution mukaan muutokset ovat muutamia kymmeniä senttejä, 
jos niitä on. Varjosen mukaan tarkka tasaus tehdään vasta katusuunnitelmavai-
heessa. Suittion mukaan kadun tasaus voi muuttua lähtötietojen tarkentuessa mm. 
massatalouden takia tai vesihuollon helpottamiseksi. 

Tieto pohjamaan olosuhteista tarkentuu merkittävästi hankkeen eri vaiheissa teh-
tävien pohjatutkimusten avulla. Lopullinen rakenne suunnitellaan kuitenkin raken-
nussuunnitelmassa, joten muutokset rakenteessa ovat mahdollisia. Esisuunnitte-
lussa voidaan tehdä alustavia pohjatutkimuksia, joita tarkennetaan katusuunnitte-
luvaiheessa. Lopullinen tieto pohjamaasta selviää vasta rakennusvaiheessa. Varjo-
sen mukaan ennen tarkempaa suunnittelua voidaan tehdä pohjanvahvistusten 
yleissuunnitelma, jossa mietitään järkevin pohjanvahvistustapa, ja jota varten teh-
dään pohjakairauksia. 

6.1.3 Laskennan tulokset 

Haastatteluissa kysyttiin, mitä laskennan tuloksissa pitäisi näkyä ja miten kustan-
nusten osittelu tulisi huomioida. Kysyttiin myös, halutaanko laskennalla mallinnet-
tuja rakenteita muokata jälkikäteen. 

Karin mielestä kustannusraportin erittelyn on hyvä olla tarpeeksi yleistajuinen. Jo-
kaisen katu tulisi hankeosineen erotella omiksi kustannuksiksi. Tämä on myös hyvä 
tapa ulkopuoliselle hahmottaa, mitä laskelmaan kuuluu, sekä tarkastaa kustannus-
laskijan ja kaavoittajan välillä, että kaikki rakenteet ovat mukana laskelmassa. Itse 
laskentaohjelmassa luodut rakenteet olisi kuitenkin hyvä nähdä. Raportissa olisi 
myös hyvä saada erilaisia jaotteluja kustannuksista, esim. katujen kustannukset 
yhteensä tai koko kaava-alue. Lopputuloksen kustannuksen tarkkuuden voisi itse 
määrittää., jolloin muiden on helpompi hahmottaa laskelman tarkkuus. 
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Paavilaisen mukaan se, mitä tietoja halutaan tulosten käsittelyssä nähdä, riippuu 
paljon siitä, missä hankeprosessin vaiheessa ollaan. Suunnittelun alkuvaiheessa ei 
tarvitsisi nähdä kuin hinta-arvio hankkeesta, peruslähtötiedot sekä laskennan pe-
rusteet. Tuloksia pitää pystyä tarkastelemaan hankeosatasolla. Lisäksi pitäisi pys-
tyä tekemään herkkyystarkastelua tuloksista eli seuraamalla, miten kustannukset 
muuttuvat muuttamalla hankkeen tietoja. 

Laskennan tuloksissa pitäisi pystyä näkemään haastateltavien mielestä mm. seu-
raavat asiat: 

 kustannusarvion kokonaissumma 

 käytetyt lähtötiedot 

 laskennassa käytetyt oletukset (esim. pohjanvahvistukset) 

 laskennan perusteet 

 riskivaraukset 

 hankkeen erottelu: kaduittain ja hankeosittain tarvittaessa aina rakennus-

osatasolle asti 

 

Osa haastateltavista näki, että rakenteita pitäisi voida muokata myös laskennan 
jälkeen, kun taas osan mielestä se ei olisi tarpeellista. 

6.1.4 Ehdotukset ja muut esille tulleet asiat 

Haastatteluissa tuli esille myös muita asioita, jotka tulisi ottaa huomioon. Ehdotuk-
sia tuli mm. ohjaavasta laskentatavasta, joka auttaa käyttäjää ottamaan huomioon 
kaikki tarvittavat rakenteet. Laatutaso haluttiin myös käyttäjän määritettäväksi. 
Järjestelmässä voisi esimerkiksi olla tarkistuslista hankkeen hankeosille.  Lisäksi 
järjestelmältä haluttiin muokattavuutta laskennassa. Laskennasta toivottiin sel-
laista, johon on helppo palata seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän 
avulla tulisi olla helppo vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia. 

6.2 Suunnittelijoiden haastattelut 

6.2.1 Hierarkia/kokonaisuus 

Jako osa-alueittain 

Katurakenteisiin kuuluvat Pirhosen mukaan mm. seuraavat rakenteet: 

 maaleikkaukset, pengertäytöt 

 saneerattavien tai muutostyökohteiden purkutyöt 

o asfalttipäällysteiden ja muiden pintojen sekä reunakivien purut 

o nykyisten rakenteiden suojaukset 

 metsän ja pintamaan poisto 

 maanleikkaustyöt 

o putkikaivannot 

o muut maanleikkaustyöt 

o kalliolouhinnat 

o putkikanaalit 
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 pohjarakenteet 

o stabiloidut rakenteet 

o vahvistetut maarakenteet 

o pohjanvahvistukset 

o massanvaihto 

o paalulaatat 

o siirtymäkiilarakenteet 

 putkikaivantojen alku- ja lopputäytöt 

 alusrakenteet 

 putkien asentaminen 

o arinat (pehmeiköllä) 

 jakava rakenne 

 kantava rakenne 

 päällysteet 

 reunatuet 

 viherrakentaminen 

o kantava kasvualusta 

o  puut 

o nurmikoiden ja pensaiden edellyttämät kasvualustat 

o pensaat 

 liikenneopastimet 

o suojaputket 

o järjestelmien edellyttämät johdot 

 valaistus 

 ajoratamaalaukset 

 liikennevalot 

 

Pirhosen mukaan kaikki tekniikkalajien laskelmat tulevat eri suunnittelijoilta, jolloin 
katurakenteet voitaisiin jakaa tekniikkalajeittain. Näihin kuuluvat 

 geotekniset osat 

 kadun rakenteelliset osat 

 viherrakentaminen 

 vesihuolto 

 liikenteenohjaus 

 

Kohosen mukaan pohjarakenteet voidaan jakaa vahvistettuihin maarakenteisiin, 
pohjanvahvistuksiin ja stabiloituihin rakenteisiin. 

Pirhosen mukaan jokainen asemakaavan mukainen katu on laskelmissa oma alu-
eensa, jossa kuvataan määrätyn alueen rakennusosamäärät ja kustannukset. Liit-
tymät lasketaan mukaan aina merkittävämmälle kadulle kahdesta vaihtoehdosta. 
Esimerkiksi tonttikadun liittyessä kokoojakatuun liittymään kuuluvat rakennusosat 
lasketaan mukaan kokoojakadun rakennusosiin. 
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Nimikkeistöt 

Mustajärven mukaan kaikki suunnittelu pohjautuu nykyään käytännössä raken-
nusosanimikkeistöön. Hankeosanimikkeistön mukainen jaottelu ei ole Pirhoselle 
eikä Mustajärvelle tuttu. Rakennusosanimikkeistöä käytetään aina suunnittelun 
karkeimpana jaotteluna yleissuunnittelusta lähtien. InfraBIM-nimikkeistö eroaa 
merkittävästi rakennusosanimikkeistöstä. Nimikkeistöt eivät ole yhteensopivia tois-
tensa kanssa. 

Katurakenteiden vaikutus toisiinsa 

Kohosen mukaan katuluokka määrittää kadulle laatuvaatimuksen, jonka perus-
teella kadun ruotivuus- ja kantavuusvaatimukset määrittyvät. Pohjamaaluokka 
määrittää maan kantavuuden ja ruotivuuden tason. Pohjamaalta tulee siis vaati-
muksia rakennekerrosten paksuudelle sekä kadun laatuluokasta vaatimuksia ka-
dun routimiselle ja painumiselle, mikä puolestaan määrittää vaatimuksia pohjan-
vahvistus menetelmälle. Kadun laatuluokasta ja pohjamaaluokasta yhdessä mää-
räävät vaatimukset kadun pohjanvahvistusmenetelmille sekä rakennekerroksille. 

Katurakenteet vaikuttavat merkittävästi toisiinsa. Pirhonen mainitsee esimerkkinä 
muutaman tapauksen. Voidaan esimerkiksi vertailla kadun päällysrakenteen ja ve-
sihuoltokaivannon rakenteiden vaikutusta toisiinsa. Kadun tasauksen ollessa alem-
pana myös vesihuoltokaivannon pitää olla tasauksen osalta alempana. Myös kadun 
kantavuusluokituksen muutokset vaikuttavat kaivantoon mm. kaivannon syvyyden 
osalta kaivanto tehdään syvemmäksi tai matalammaksi riippuen kadun kantavuus-
luokasta. Voidaan tehdä myös vaihtoehtoisia rakenteita, kuten kantava kasvu-
alusta, joka korvaa katurakenteita. Tapauksia on huomattavasti enemmänkin. 

Pirhosen mukaan pohjamaan olosuhteet voivat vaikuttaa kunnallistekniikan mate-
riaalivaihtoehtoihin. Esimerkiksi lähellä maanpintaa oleva kallio voi vaikuttaa vesi-
huollon putkimateriaaleihin. Normaalivaihtoehto eli muoviputki voidaan joutua 
vaihtamaan vahvempaan, sillä muoviputki ei kestä matalammasta putken peitosta 
sille aiheutuvaa kuormitusta. Korvaavana materiaalina voidaan tällöin käyttää be-
toni- tai teräsputkea. Esimerkiksi liikennealueelle sijoitettavan muoviputken peiton 
pitäisi olla yli metri. 

6.2.2 Rakenteiden suunnittelu ja mitoitustarkkuus 

Katurakenteiden suunnitteluvaiheet 

Pirhosen mukaan kadun suunnittelu alkaa pohjatutkimusten tekemisestä ja lähtö-
aineiston hankkimisesta. Lähtöaineiston hankkimiseen kuuluvat pohjatutkimukset 
sekä maaperäolosuhteiden selvitys geotekniikan osalta, suunniteltavan alueen ase-
makaavan hankkiminen sekä liikennetekniikan osalta määritys katuluokasta. Näi-
den tietojen perusteella voidaan määrittää, mikä kadun rakenne tulee olemaan. 

Pirhosen mukaan muita tarpeita otetaan huomioon yleissuunnittelussa liikenne-
suunnitelman avulla. Liikennesuunnitelma kertoo mm. kevyen ja julkisen liikenteen 
väylien sijainnit sekä mahdollisesti myös raskaan liikenteen kulkureitit. Liikenne-
suunnitelma kertoo myös katuluokkien sijainnin. Liikennesuunnitelman perusteella 
saadaan määritettyä katujen poikkileikkaukset. Poikkileikkausten määrittämisen 
jälkeen alkaa katujen mitoittaminen. Liikennesuunnitteluun liittyvät asiat ovat sel-
villä jo yleissuunnitteluvaiheessa, jolloin katuluokka ei enää muutu seuraavissa 
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suunnitteluvaiheissa. Kadun perustusluokkaa saatetaan määrittää tarkemmin vielä 
rakennussuunnitelmavaiheessa, kun lähtötiedot tarkentuvat. 

Kohosen mukaan pohjarakenteiden suunnittelu alkaa pohjatutkimuksista, joissa 
selvitetään kohteen maaperäolosuhteet. Sen jälkeen määritetään pohjamaaluokka 
eli mikä maalaji on kyseessä ja onko maa routivaa jne. Tämän jälkeen määritetään 
pohjanvahvistustapa, joka osaltaan vaikuttaa pohjamaaluokkaan. Esim. massan-
vaihto vaikuttaa pohjamaaluokan tyyppiin. Pohjamaaluokalle täytyy valita pohja-
maan mukaiset päällysrakenteet. Lopullinen pohjamaaluokka tiedetään vasta poh-
janvahvistusmenetelmän ollessa tiedossa. Pohjamaaluokka määrittää osaltaan 
sen, millainen pohjanvahvistus ja päällysrakenne kadulle tulee, eli pohjanvahvis-
tusmenetelmälle valitaan siihen sopivat päällysrakenteet. Päällysrakenteiden vaa-
timukset tulevat kadun katuluokasta ja toiminnallisista vaatimuksista eli mikä on 
kadulla kulkeva liikennemäärä ja minkälaista liikennettä kadulla kulkee.  

Kohosen mukaan tasaus ja linjaus voivat muuttua pohjanvahvistustapaa mietittä-
essä, mm. savelle rakennettaessa. Esimerkkinä tasausta nostettaessa kuormat 
kasvavat, jolloin tarvitaan tiheämpi pilariväli, kun käytetään pilaristabilointia poh-
janvahvistusmenetelmänä. Katusuunnittelussa radikaaleja muutoksia on vähem-
män kuin tiehankkeissa. Katuhankkeissa pitää huomioida maanalainen infra, kuten 
vesihuolto, joille myös tarvitaan pohjanvahvistuksia. Vesihuollon sijoittamisessa 
voidaan päätyä hyvin erilaisiin ratkaisuihin mm. syvyyden suhteen, millä voi olla 
vaikutusta siihen, millaiset pohjaratkaisut tai kaivannot joudutaan tekemään. 

Kohosen mukaan yleissuunnitelma on vielä hyvin alustava ja on oletettavaa, että 
suunnitteluratkaisuun syntyy vielä muutoksia yleissuunnitelman jälkeen. Yleissuun-
nitelman rooli on suuntaa antava ja periaatteellinen. Katusuunnitteluvaiheessa ra-
kenteiden ratkaisut lyödään aika tarkasti lukkoon ja ratkaisuja tarkennetaan raken-
nussuunnitteluvaiheessa. Joitain muutoksia voi tulla myös myöhäisessä vaiheessa, 
jos saadaan uutta lähtötietoa. 

Pirhosen mukaan kadun yleissuunnitelmaa tehdään kaupungilta annetun asema-
kaavan luonnoksen perusteella. Yleissuunnitelmassavaiheessa tehtävän toimivuus-
tarkastelun perusteella katualueiden rajat voivat vielä muuttua, jos kadulle ei ole 
varattu katusuunnittelun lähtötiedoksi annetussa luonnoksessa riittävästi tilaa suh-
teessa kadun vaatimuksiin. Yleissuunnitelmavaiheen yhtenä tarkoituksena on 
myös tarkentaa asemakaavaa.  

Rakenteiden suunnittelutarkkuus ja lähtötiedot 

Pirhosen mukaan kaikki katurakenteet suunnitellaan yleissuunnittelun aikana. 
Suunnittelun tarkkuustaso paranee, kun edetään toteutusta palvelevaan suunnit-
teluun. Katurakenne on järkevää tehdä yhtenä kokonaisuutena. Rakennussuunni-
telmavaiheessa kaikki suunnitelmat tarkastetaan ja päivitetään suunniteltujen ja 
päivitettyjen mittausten perusteella. Ilman kriittistä tarkastelua aiemman suunni-
telmavaiheen tietoa ei voida käyttää. Katurakennetta tarkennetaan siis jatkuvasti 
rakennussuunnitteluun asti. Päällysrakenteen osalta katuluokka on katusuunnitte-
luvaiheessa jo melko tarkasti tiedossa, jolloin tiedetään myös päällysrakenteen mi-
toitus. 
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Pirhosen mukaan yleissuunnitelmavaiheessa lähtötiedot ovat merkittävästi epätar-
kempia verrattuna rakennussuunnitteluvaiheeseen. Tämän takia liian tarkka suun-
nittelu ei ole kannattavaa. Tarkkojen mittojen perusteella voidaan alkaa tehdä tark-
koja suunnitelmia, jotka ovat käytössä viimeistään rakennussuunnitelmaa laaditta-
essa. 

Pirhosen mukaan epätarkoilla lähtötiedoilla suunniteltaessa laserpisteaineiston 
tarkkuus vaihtelee pystysuunnassa mm. maaston peitteisyyden takia. Esimerkiksi 
metsässä korkeusero on 0,5 m ja kadulla puolestaan 10 -20 cm. Epätarkkuuden 
vuoksi yleissuunnittelussa tarkkaa yhteensovitusta eri rakenteiden kesken ei kan-
nata vielä tehdä. Yhteensovittaminen tapahtuu tarkemmin myöhemmissä vai-
heissa. Mustajärven mukaan suunnitelmia saatetaan muokata myöhemmissä vai-
heissa, jos lähtötietojen tarkentuessa tulee ilmi suunnitteluun vaikuttavia asioita, 
joita maaston laserkeilauksista ja maastokartoista ei ole saatu vielä selville. 

Kohosen mukaan suunnittelun edetessä lähtötiedot tarkentuvat, mikä voi vaikuttaa 
koko suunnitteluratkaisuun ja mitoitukseen. Yleensä lähtötiedot ja vaatimustaso 
ovat kuitenkin hyvin tiedossa jo suunnittelun alussa. Hankesuunnittelu- ja yleis-
suunnittelutasolla voi olla hyvin vähän tietoa pohjamaaolosuhteista. Tieto perustuu 
harvoihin tutkimuspisteisiin. Katusuunnitelmavaiheessa alueesta tehdään lisätutki-
muksia, jolloin tieto tarkentuu yksityiskohtaiselle tasolle. Muita muutoksia hankkei-
siin voi tulla mm. pelastuslaitoksen vaatimuksista tai erikoiskuljetusreiteistä, jotka 
eivät ole ollut tiedossa tai on päätetty vasta suunnittelun aikana ja joista voi syntyä 
suuremmat kantavuusvaatimukset kadulle. 

Suunnitteluohjeet 

Pirhosen mukaan katurakenteiden suunnittelu perustuu InfraRYLiin sekä kaupun-
kien suunnitteluohjeisiin. Suurilla kaupungeilla on omat päällysrakenneohjeensa, 
jotka perustuvat InfraRYLiin. Ohjeissa määritetään kadun rakennekerrosten mate-
riaali ja paksuus. Kaupunkien ohjeita käytettäessä etuna on, että on käytettävissä 
yksi taulukko rakennekerrosten suunnittelemiseen, kun taas InfraRYLiä käytettä-
essä rakennekerrosten määrittely on pidempi prosessi johtuen useammasta taulu-
kosta. Kaupunkien hankkeissa käytetään aina kaupungin antamia suunnitteluoh-
jeita. 

Mustajärven mukaan kadun poikkileikkauksessa käytetään käytännössä aina kau-
punkien omia ohjeita. Pääkaupunkiseudulla kaupunkien ohjeet ovat hyvin lähellä 
toisiaan. Muiden kaupunkien mitoitusohjeet saattavat poiketa enemmän pääkau-
punkiseudun ohjeista. Pääkaupunkiseudun ohjeet ovat muita ohjaavia. 

Kohosen mukaan pääkaupunkiseudulla on hyvin pitkälti omat ohjeet, jonka mu-
kaan pohja- ja päällysrakenneratkaisut tehdään. Ohjeet eivät periaatteellisesti eroa 
paljon toisistaan. Esim. painumavaatimukset ovat sama luokkaa eri kaupungeilla. 

Kohosen mukaan kaupunkien omien ohjeiden lisäksi käytetään myös Väyläviraston 
ohjeita. Suunnittelua määrittää paljon myös infraRYLin laatuvaatimukset. Pohjara-
kenteiden suunnittelussa käytetään usein Väyläviraston ohjeita kaupunkien ohjei-
den sijaan, esim. paalulaatan suunnittelussa käytetään eurokoodeja ja Väyläviras-
ton ohjeita. Kaupunkien omat ohjeet ottavat enemmän kantaa päällysrakenteisiin, 
kuten päällysteisiin ja katumitoitukseen. 



Opinnäytetyö 5/2021 60 
 

 

Rakenteiden vaikutus toisiinsa 

Pirhosen mukaan katuluokka, pohjamaaolosuhteiden lisäksi, vaikuttaa siihen, mitä 
pohjanvahvistusmenetelmää käytetään. Esimerkiksi savimaalla sijaitseva pääkatu 
tarvitsee useasti paalulaattarakenteen pohjanvahvistusmenetelmäksi. Jos taas on 
kyseessä tonttikatu, perustusratkaisuksi riittää esimerkiksi pohjastabilointi tai mas-
sanvaihto, koska liikennemäärä on pienempi ja raskasta liikennettä vähemmän. 

Pirhosen mukaan perustusratkaisulla ei ole vaikutusta siihen, millainen päällysra-
kenne kadulle tulee. Sekä pohjaratkaisu että rakennekerrokset valitaan itsenäisesti 
pohjamaan ja laatuluokan perusteella. Mustajärven mukaan myös kunnallistekni-
set rakenteet suunnitellaan erikseen kadun päällysrakenteesta. 

Kohosen mukaan kadunalainen infra vaikuttaa paljon pohjanvahvistusmenetelmiin, 
sillä niissä on hyvin tarkat painumakriteerit, jotta putket eivät rikkoonnu, jolloin 
käytetään paalulaattaa tai stabilointia. Yleensä pohjanvahvistustapa on sama kuin 
muualla kadussa. Kuitenkin, jos putket ovat syvällä kuorman ollessa huomattavasti 
suurempi, niin pohjan vahvistustapa voi erota muusta kadusta. Kallion ollessa pin-
nassa putkille joudutaan erikseen tekemään kalliokanaali eli louhitaan putkilinjan 
suuntaisesti kanaali, johon putki sijoitetaan. Pirhosen mukaan muut kunnallistek-
niikan järjestelmät eivät vesihuollon lisäksi ole painumaherkkiä. Liikenneohjauksen 
portaalit saattavat tarvita pohjanvahvistuksia niiden painosta ja pohjamaaolosuh-
teista riippuen. 

Katurakenteiden esirakentaminen 

Kohosen mukaan esirakentaminen on ennen varsinaista rakentamista tehtävää 
työtä. Selkeä esirakentamistoimi on esikuormitus. Jos rakentamiseen on vuosi ai-
kaa, voidaan rakentaa penger, jonka annetaan painua. Monesti kuitenkin rakenta-
misaikataulut ovat niin tiukkoja, että tehdään pilaristabilointi tai massanvaihto. 

Kohosen mukaan esirakentamistoimen valintaan vaikuttavat eniten kohteen poh-
jaolosuhteet sekä kadun laatuvaatimukset. Matalilla pehmeiköillä käytetään mas-
sanvaihtoa tai kevennystä, jos kuormat ovat pieniä. Painumavaatimus vaikuttaa 
pohjanvahvistusmenetelmään. Kun painumia ei sallita, niin valitaan paalulaatta tai 
stabilointi. Jos painumia sallitaan, niin voidaan tehdä kevennys tai olla tekemättä 
pohjanvahvistusta. Eniten pohjanvahvistusmenetelmään vaikuttaa pohjaolosuh-
teet, eli se onko maaperä pehmeää vai kovaa kitkamaata. Yleisimpiä pohjanvah-
vistustapoja ovat pehmeiköllä paalulatta ja stabilointi. Myös aikataululla on vaiku-
tusta, eli onko aikaa odottaa esikuormitusta vai pitääkö päästä heti rakentamaan. 

Siirtymärakenteet 

Kohosen mukaan siirtymä- eli kiilarakenne tehdään aina, kun perustustapa muut-
tuu tai rakennekerrostyyppi muuttuu. Kiilarakenne tarvitaan mm., kun katurakenne 
ohenee tai paksuuntuu, tai pohjamaa muuttuu routimattomasta routivaksi. Myös 
putkirakenteen kohdalle tehdään siirtymärakenne. Siirtymärakenteella estetään 
roudasta tai painumasta johtuva töyssyn syntyminen. 

Kohosen mukaan siirtymärakenteita voi olla pituus- tai poikkisuuntaisia. Esimerkki 
poikkisuuntaisesta siirtymärakenteesta on paalulaatalle perustettu vesihuoltolinja, 
ja muu katu on pohjamaan osalta stabiloitu, jolloin välille tarvitaan poikkisuuntai-
nen kiila. 
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Kohosen mukaan siirtymärakennetyypin käyttö riippuu pohjanvahvistustavasta. 
Yleisin siirtymärakennetyyppi on murskeesta tehty kiilarakenne, jossa kiilan ohe-
nemiskulma riippuu rakenteesta. Toinen vaihtoehto on vaahtolasimurskeesta teh-
tävä kevennys. Paalulaatan ja maanvaraisen perustuksen välillä käytetään siirty-
mälaattaa, joka on toisesta päästä paalulaatassa kiinni ja toisesta päästä maanva-
rainen. 

Pirhosen mukaan siirtymäkiilarakenteiden mallintaminen voi olla hankalaa, sillä ei 
tiedetä, tarvitaanko kiilarakennetta ollenkaan. Kiilarakenteen mitoitus riippuu kal-
lion pinnan suhteesta kadun tasaukseen. Katurakentamisessa siirtymäkiilarakenne 
on yksinkertaistettu verrattuna tierakentamiseen, jossa kiilarakenteet voivat vaih-
della. Katusuunnittelussa siirtymäkiilarakenteet ovat samanlaisia riippumatta maa-
perästä. Katurakentamisessa siirtymäkiilarakenne tulee vain kallion ja maa-ainek-
sen välille. 

6.2.3 Katuluokkien väliset rakenne-erot 

Poikkileikkausten erot 

Mustajärven mukaan kaupungeilla on kadun poikkileikkauksen mitoitusohjeet, joi-
den perusteella poikkileikkausmitoitus tehdään. Ohjeet perustuvat siihen, millaista 
joukkoliikennekalustoa kaupungin alueella käytetään. Pirhosen mukaan kadun 
poikkileikkauksen suunnittelu alkaa selvittämällä, minkälainen julkisen liikenteen 
tarve tulevalla kadulla on. Linja-autojen reitit määrittävät suurelta osin katutilaa. 

Pirhosen mukaan tonttikadulla poikkileikkaukseksi riittää minimissään yksi ajorata, 
jota jalankulkijat ja kulkuneuvot käyttävät.  Tonttikadulla voi olla tarve jalkakäytä-
välle, jos se on kokoojakatumainen. Pääkadulla on suuria vaatimuksia eri liikenne-
muotojen osalta. Pääkadulla voi olla raitiovaunu sekä linja-autoliikennettä. Kadun 
pitää mahdollistaa raskaan liikenteen kulku sekä kevyen liikenteen vaatimukset. 
Katualueen leveys reuna-alueineen voi vaihdella kahdeksasta metristä viiteenkym-
meneen metriin. Pääkadulla alkaa olemaan tarvetta ajoneuvojen ohituksille, joten 
ohituskaista voi olla tarpeen. 

Pirhosen mukaan kaistojen erot syntyvät kadulla liikkuvien ajoneuvojen tarpeesta. 
Esim. pääkadulla liikenteen pitää olla sujuvaa. Kahden kuorma-auton kohdatessa 
niiden pitää pystyä ohittamaan toisensa sujuvasti, mikä luo tarpeen kaistojen le-
veydelle. Joukkoliikennekaduilla kahden linja-auton kohtaaminen luo vaatimukset 
kaistojen leveydelle. 

Päällysrakenteiden eroavaisuudet 

Kohosen mukaan päällysrakenteissa routanousu ja kantavuusvaatimukset eri ka-
tuluokille määrittävät rakennekerrospaksuudet. Erityisesti päällysteen paksuus 
vaihtelee suuresti riippuen katuluokasta.  

Mustajärven mukaan liikennemäärä määrittää sekä katuluokkaa, että rakenneker-
rosten paksuutta. Pirhosen mukaan eri katuluokissa on huomattavia eroja päällys-
rakenteiden suhteen. Rakennepaksuudet ja erityisesti päällystevaatimukset ovat 
huomattavasti raskaammat pääkadulla kuin tonttikadulla. Käytännössä pohjamaa-
luokan muuttuminen vaikuttaa rakennekerroksissa vain tukikerroksen paksuuteen. 
Päällysteiden osalta tonttikadussa riittää kaksi päällystekerrosta, kun pääkadulla 
niitä on kolme. Merkittävin ero katuluokkien rakennekerrosten välillä on juuri pääl-
lysteissä. Rakennekerrosten murskekerrokset ovat periaatteessa samoja. 
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Pirhosen mukaan kantava kerros on kaikissa katuluokissa sama. Katuun kohdistuva 
kuormitus vaikuttaa päällysteiden ja tukikerroksen paksuuteen. Pohjaolosuhteet 
vaikuttavat perustusluokkaan, joka vaikuttaa tukikerroksen paksuuteen. 

Pirhosen mukaan katuluokka vaikuttaa kadun sallittuun painumaan, mikä vaikuttaa 
rakennekerrosten suuruuteen. Myös liikennetyypit vaikuttavat kadun sallittuun pai-
numaan. Esim. raitiovaunun tekniikka ei kestä painumia, mistä syystä raitiotie pe-
rustetaan yleensä paalulaatalle. Linja-autoliikenteen osalta voi riittää pohjaolosuh-
teen mukaan pilaristabilointi, kun samalla kadulla on paalulaatta raitiotien kohdalla. 

Pohjarakenteiden erot 

Kohosen mukaan yksittäisten katuluokkien välillä pohjarakenteiden erot eivät ole 
välttämättä kovin merkittäviä. Pää-, kokooja- ja tonttikadussa pohjanvahvistusta-
vat eivät juuri eroa. Tonttikaduille ei tehdä yleensä pohjanvahvistusta vaan tontti-
kadulla on löyhempi laatuvaatimus eli tonttikatu saa painua jonkin verran. Kuiten-
kin putkirakenteissa joudutaan tekemään paalulaattarakenne myös tonttikaduille, 
sillä putkirakenteet eivät saa painua missään tapauksessa. Putkien osalta katuluo-
kalla ei ole siis merkitystä pohjanvahvistusten suhteen.  

Kohosen mukaan vaihtoehtoisia pohjanvahvistustapoja ovat kalleus ja raskausjär-
jestyksessä:  

 paalulaatta,  

 pilaristabilointi 

 kevennys 

 hyväksytään pieni painuma eikä tehdä pohjanvahvistusta 

 

Pohjanvahvistusratkaisu riippuu monesta muuttujasta mm. kantavuusvaatimuk-
sesta, pohjamaasta sekä onko pohjamaan stabiliteetti tarpeeksi suuri. 

6.2.4 Määrälaskenta 

Haastateltavien mukaan massalaskentatavat vastaavat määrämittausohjeessa 
määriteltyjä tapoja. Pirhosen mukaan erot suunnitteluvaiheiden määrälaskentata-
voissa syntyvät siitä, mihin rakennusosalaskenta määrät perustuvat, eli minkä poh-
jalta laskelmat ja arviot on tehty. Esimerkiksi yleissuunnitelmassa tarkkaa suunnit-
telua ei pystytä vielä tekemään, jolloin rakennusosamääräarviotkin ovat karkeita. 
Suunnittelua saadaan tarkemmaksi esimerkiksi, kun saadaan tarkkaa tietoa maa-
perästä mm. takymetrimittauksen avulla. Tällöin massalaskentakin tarkentuu. 

Pirhosen mukaan yleissuunnitelmavaiheen määrälaskennassa käytetään rakennus-
osalaskentaa. Tilaajalle esitettävä määrälaskentatuotos on yleissuunnittelussa kui-
tenkin pääpiirteinen, enemmän hankeosatyyppistä formaattia muistuttava. Määrä-
laskennassa määriä voidaan laskea pituus- ja poikkileikkausmallien avulla, jos niitä 
on käytettävissä. Rakennusosien määriä lasketaan mittaamalla poikkileikkauksessa 
olevia pinta-aloja ja katsotaan kuinka määrät muuttuvat tietyllä matkalla. Yleistet-
tynä, jos kahden poikkileikkauksen pinta-alat ovat samat, pinta-ala voidaan kertoa 
poikkileikkauksen välisellä matkalla. Neliöperusteista laskentaa voidaan käyttää, 
jos poikkileikkaus muuttuu merkittävästi tai tulee jokin oudompi alue. Mustajärven 
mukaan yleissuunnittelussa käytetään yleensä neliöperusteista laskentaa. Yleis-
suunnittelussa on vielä harvemmin tarpeeksi tarkkoja poikkileikkausmalleja. 
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Eri rakennusosiin käytetään eri määrälaskentatapoja. Pirhosen mukaan massoja 
lasketaan pituusleikkauksen ja poikkileikkauksen avulla tai suunnittelumalleista 
ulos ottamalla. Kunnallisteknisillä rakennusosilla käytetään mm. putkimetrejä tai 
kappale määrää. Liittymien massalaskennassa käytetään apuna erilaisia leikkaus-
piirustuksia sekä jossain määrin pinta-alalaskentaa. Kohosen mukaan pohjaraken-
teita voidaan laskea mallinnusohjelmista saatavien määrien perusteella, mutta 
vasta rakennussuunnitelmavaiheessa, kun rakenteet on mitoitettu tarkemmin. 

Kohosen mukaan yleisin tapa yleissuunnittelussa pohjarakenteiden määrälasken-
taan on katsoa tyyppipoikkileikkauksesta kunkin rakenneosan määrä ja kertoa se 
kadun pituudella, ns. keskiarvomenetelmällä. Tätä menetelmää voi soveltaa kaik-
kiin pohjanvahvistustapoihin. Laskenta perustuu hyvin pitkälti asiantuntija-arvioon 
tyypillisistä rakenteista kyseessä olevissa olosuhteissa, sillä rakenteita ei ole vielä 
mitoitettu tarkasti, vaan ratkaisut ovat periaatetasoisia. Voidaan siis arvioida esi-
merkiksi stabiloinnissa mitoitettavaa pilariväliä eli tiheyttä, ja arvioimalla saviker-
roksen paksuus saadaan arvio paalujen yhteispituudesta. Kevennysrakenteessa ar-
vioidaan tarvittavan kevennysrakenteen paksuutta, josta päästään kiinni alustaviin 
määriin. 

Pirhosen mukaan määriä on tähän asti laskettu paljon käsin, sillä vanhoista suun-
nitteluohjelmista ei olla saatu tarpeellista dataa. Nykyisistä suunnitteluohjelmista 
voidaan saada määrälaskentadataa laskentaa varten. Käytettävän datan hyöty riip-
puu, kuinka hyvin suunnitelma on mallinnettu. Jos mallinnus ei vastaa suunnitel-
maa, niin tietoja ei kannata käyttää. Mustajärven mukaan suunnitteluohjelmista 
saatua määrädataa joudutaan kuitenkin tarkistamaan, sillä määrien oikeellisuuteen 
ei voi aina luottaa. 

Kohosen mukaan esirakentaminen huomioidaan aina määrälaskennassa. Määrä-
laskentaan voidaan kirjoittaa tarkentavia kuvauksia esikuormituksen kohdalle mm. 
poissiirrosta. Usein esikuormituspenger on osa lopullista pengertä. Ylipenkereessä 
rakenteesta puretaan osa pois rakennusvaiheessa. Ylipenkereessä lasketaan erik-
seen poispurettava osuus. Massojen kuljetusta pyritään minimoimaan eli purettava 
materiaali pyritään käyttämään kohteessa jossakin toisessa rakenteessa. 

Kohosen mukaan massojen hyödyntäminen on tiedossa tarkasti rakennussuunni-
telmavaiheessa, jolloin ne on huomioitu laskennassa. Yleissuunnitelmavaiheessa 
massat huomioidaan karkealla tasolla olettamalla, että massat ovat hyödynnettä-
vissä kohteessa. Esikuormituspenkereet ovat kuitenkin harvinaisia katuhankkeissa, 
eikä massojen sijoituksen arviointia ole siksi tarvinnut tehdä. 

Kohosen mukaan esikuormitus tai kevennyskerrokset voidaan laskea samantyyli-
sesti kuin rakennekerrokset. Yleissuunnitelmavaiheessa paalulaattarakenteen 
määriä arvioi geosuunnittelija, mutta tarkemmassa rakennusvaiheessa rakenne-
suunnittelija laskee määrät. Stabilointi määritetään. 

Kohosen mukaan siirtymärakenteiden huomioiminen riippuu siirtymärakenteen 
tyypistä. Siirtymälaatat lasketaan erikseen kappaleittain. Siirtymälaattarakenteita 
tulee aina kaksi yhtä paalulaattarakennetta kohti, yksi molemmilla puolille. Kaikki 
siirtymärakenteet tiedetään kappaleittain ja ne lasketaan erikseen. 
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7 Ehdotukset ja huomiot hankeosa-
laskennan kehitykseen 

Työn pohjalta syntyi paljon tietoa, joka tulisi huomioida hankeosalaskennan kehi-
tyksessä. Tärkeimmäksi koetut tiedot on koottu alla oleviin kappaleisiin. Hankkeen 
osittelusta tehtiin katuhankkeen ositteluehdotus, jota on mahdollista hyödyntää 
hankeosalaskennan kehityksessä. Alustavan kehitystyön ja diplomityön pohjalta 
luotiin hankeosalaskennan kehitysluonnos, jossa näytetään ehdotettu laskentalo-
giikka konkreettisesti käyttämällä esimerkkinä tonttikadun päällysrakenteiden ra-
kennusosamäärien laskemista. 

7.1 Haastattelujen ja hankeosalaskennan 
kehitystyön perusteella tulleet ehdotukset ja 
huomiot 

Työtä tehdessä syntyi paljon tietoa hankeosien mallinnuksesta ja ajatuksia, mihin 
suuntaan hankeosalaskennan kehitystä kannattaisi lähteä viemään. Alla on listattu 
olennaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon mallinnustyössä. 

Suunnitteluohjeet 

 Mallinnuksen tulisi perustua yleisiin suunnitteluohjeisiin. Uudistuvat suun-

nitteluohjeet sekä kaupunkien keskinäinen ohjeiden poikkeaminen tuottai-

sivat paljon haastetta laskennan kehitykseen.  

 

Käyttäjien tarpeet 

 Hankkeen osittelussa sekä kustannusten jaotteluun liittyen tulisi selvittää 

tarkemmin, miten osittelu on tehty eri kaupunkien toimesta sekä miten 

hankkeen jakautuvat kustannusteknisesti, jotta tarpeelliset jaottelut voi-

daan mallintaa. 

 Hankeosia tulisi voida tarvittaessa jakaa osiin jo laskennan yhteydessä, 

jotta eri toimijoiden kustannukset voidaan eritellä. Tarve on suuri varsinkin 

eri järjestelmien kohdalla. 

 Käyttäjän pitäisi tietää, millä tarkkuudella rakenteet ovat mallinnettu. 

 Käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa valittuun materiaaliin. 

 Laskelmaan pitäisi pystyä määrittämään tietty vaatimustaso käytettäville 

rakennusosille, jolla vaikutetaan kustannusten hintaan. 

 Hanke- ja tuoteosan sisältö pitää olla nähtävissä käyttäjälle. 

 

Rakennusosien mallinnus hankeosalaskentaan 

 Mallinnus pitäisi tehdä niin tarkasti, että rakenteiden sijainti toistensa suh-

teen tiedetään. Rakennusosien määrät pitää pystyä sijoittamaan tietylle 

alueelle. 
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 Tarkasta rakenteiden mallintamisesta on hyötyä, vaikka lähtötiedot olisi-

vatkin epätarkkoja, sillä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä, jolloin 

tarvitaan tarkkoja mitoitustietoja. 

 Jos rakennusosalle on useampi vaihtoehto mm. materiaalin suhteen, niin 

järjestelmän tulisi valita todennäköisin vaihtoehto annettujen lähtötietojen 

perusteella. Jos vaatimustasoa ei ole määritetty, käytetään keskimääräistä 

rakennusosaa hinnan suhteen. 

 Rakenteiden perusratkaisut pitäisi olla mallinnettuna 

 

Lähtötiedot 

 Lähtötietoja tulisi voida tarkentaa jatkuvasti suunnittelun edetessä 

 Kadun tiedot ovat pitkälti selvillä jo alkuvaiheessa (ennen yleissuunnittelua) 

mutta tarkentuvat hieman suunnittelun edetessä 

o Poikkileikkaukseen vaikuttavat tiedot ovat usein tiedossa yleisellä 

tasolla jo esisuunnitteluvaiheessa 

o Pohjamaan tiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä 

 Yleissuunnittelun lähtökohdat: 

o Katuluokka ei muutu yleissuunnitteluvaiheesta eteenpäin 

o Liikennesuunnitelma määrittää katujen poikkileikkaukset 

 

Tarkentuva laskentatapa 

 Asemakaavatietojen hyödyntäminen laskennassa on kyseenalaista 

o Työssä ei saatu kunnollisia tuloksia tietyn alueen kustannusten las-

kemisen järkevyydestä esim. alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden 

perusteella 

 Yksinkertaiset kustannuslaskentamenetelmät, joissa käytetään vain muu-

tamaa lähtötietoa, ovat hyödyllisiä hankkeen alkuvaiheessa sekä niille käyt-

täjille, joilla ei ole paljon kokemusta kustannuslaskennasta tai katuraken-

teiden suunnittelusta 

 Nykyään käytetään usein rakennusosalaskentaa jo yleissuunnittelussa 

o Tiedot ovat yleissuunnittelussa kuitenkin epätarkkoja 

 

Rakennusosalaskennan integroiminen hankeosalaskentaan 

 Hankeosalaskenta antaa mahdollisuuden rakennusosien määrien sijainnin 

paikantamiseen. Koska rakennusosien määrät on sidottu tietylle kaduno-

salle hankeosittain, voidaan rakennusosamäärien jaottelu tehdä laskennan 

tekemällä osittelulla alahankeosien mukaan. Rakennusosalaskennassa ala-

hankeosittelua voidaan hyödyntää, jos laskettuja määriä halutaan muuttaa 

tietyllä alueella. 

 Rakennusosalaskennan sekä hankeosalaskennan yhdistäminen on kannat-

tavaa mm. saneerauskohteissa sekä tiettyjen rakenteiden tarkentuessa 

vasta myöhemmin 
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Tietojen lisääntyminen ja muutokset 

 Eri tekniikkalajien rakenteiden suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa muiden 

rakenteiden määriin  

 Suunnittelu tarkentuu varsinkin pohjamaatietojen lisääntyessä, mikä voi 

vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin 

 

Katurakenne 

 Poikkileikkaus 

o Tonttikadulla on yleensä pelkkä ajorata 

o Tarve jalkakäytävälle, jos kokoojakatumainen 

o Pääkadulla ja kokoojakadulla tarve ottaa huomioon eri liikennemuo-

dot, mm. julkinen liikenne, raitiovaunut, kevyen liikenteen erottelu 

 Päällys- ja pohjarakenteet 

o Rakennekerrokset ovat yleensä samoja mutta niiden paksuus vaih-

telee 

o Pohjamaaluokka vaikuttaa kadun normaalirakenteessa tukikerrok-

seen sekä pohjanvahvistustapaan 

o Katuluokka vaikuttaa päällysteen ja tukikerroksen paksuuteen 

o Kantavan kerroksen paksuus pysyy yleensä muuttumattomana 

 

Laskennan tulokset 

 Laskennan tuloksissa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat 

o Kustannukset ja määrät 

o Katuhankkeen erittely 

o Erilaiset kustannusten jaottelut mm. toimijoittain sekä rakenteelli-

sesti 

o Tulosten muokkaamisen mahdollisuus 

o Riskien huomioiminen 

o Laskentatavan näkyminen 

o Käytetyt lähtötiedot 

 

Riskien huomioiminen 

 Mallinnuksessa tehtävät oletukset ovat sitä suurempia mitä vähemmän läh-

tötietoja on annettu 

 Riskien arvioimisessa tulisi ottaa huomioon ainakin 

o Erikoisrakenteet 

o Materiaalit 

 

Mallinnustavat 

 Hankeosan laskentatapa riippuu sen yksiköstä. Rakennusosan yksikön ol-

lessa tilavuus- tai massayksikkö lasketaan ensin rakennusosan poikkileik-
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kauksen pinta-ala. Rakennusosan yksikön ollessa pinta-alayksikkö laske-

taan ensin leveyssuuntainen parametri, jonka jälkeen lasketaan pituus-

suuntainen parametri. Rakennusosan yksikön ollessa pituusyksikkö käyte-

tään pituutena väylän pituutta. Vain pistemäiset rakennusosat lasketaan 

kappaleina.  

 Väylien laskemisessa pitäisi keskittyä poikkileikkauslaskentaan. Poikkileik-

kauslaskennan mallinnus antaa mahdollisuuden rakenteiden tarkkaan mal-

linnukseen toistensa suhteen mallipoikkileikkausten perusteella. 

 Poikkileikkauslaskennassa rakennusosien määrät tulisi laskea aina vii-

meiseksi kertomalla poikkileikkauskohtainen määrä pituussuuntaisella pa-

rametrilla, jos rakennusosilla on se.  

 Rakennusosilla, joilla on yksikkönä neliöitä eli korkeussuuntaista parametriä 

ei ole, täytyy korkeus ottaa huomioon rakennusosan vaihtoehdossa, esim. 

asfalttipäällysteille eri paksuudet on eroteltu omiksi rakennusosatuotteiksi 

rakennusosakirjastossa. Rakennusosalle määritetyn paksuuden täytyy vas-

tata mallinnettua paksuutta. Paksuutta voidaan tarvita samaan rakennus-

osakokonaisuuteen kuuluvien rakennusosien mallinnukseen. 

 

Alueellinen, toiminnallinen ja rakenteellinen erottelu 

 Hankkeen kustannuslaskennassa on tarve hankeosittelun lisäksi alueelli-

selle erottelulle. Alueellisella erottelulla tarkoitetaan maa-alaa, jonka kus-

tannukset lasketaan yhteen. Tällainen erottelutapa tulee huomioida siten 

myös kustannuslaskennan kehittämisessä. 

 Yksi mahdollinen alueellinen erottelumuoto on laskelma. Kun lasketaan ka-

tuhankkeen kustannuksia, halutaan kustannuksiin mukaan kaikki katualu-

eeseen kuuluvat kustannukset. Laskelma toimisi siis suurimpana mahdolli-

sena hankkeen ositteluna. Kadun ja torin kustannusten laskeminen sa-

massa laskelmassa voi olla hankalaa, mutta kustannukset on helppoa las-

kea yhteen tarvittaessa myös järjestelmän kautta. 

 Hankeosittelu toimii laskennan toiminnallisena jaotteluna. Hankeosien 

suunnittelu vaatii aina suunnittelupäätöksen, joten niiden mallintamiselle 

olisi hyvä olla erilliset valinnat laskelmassa. 

 Alahankeosat toimivat poikkileikkauslaskennan pituussuuntaisten muuttu-

jien jaotteluna. Poikkileikkauksen muuttuessa ei ole järkevää käyttäjän kan-

nalta tehdä uutta laskelmaa, vaan järjestelmän pitäisi ottaa muutokset huo-

mioon automaattisesti. 

 Tuoteosittelu ja tarkemmin rakennusosittelu toimivat laskennan rakenteel-

lisena erotteluna. Tuoteosittelu helpottaa rakenteiden mallintamista ja ra-

kennusosat vaaditaan rakentamisen kustannusten laskemiseksi. 
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7.2 Katuhankkeen ositteluehdotus 

Työssä käsiteltyjen materiaalien sekä haastattelujen pohjalta tehtiin ehdotus katu-
hankkeen osittelusta. Osittelu toimii ehdotuksena katurakenteiden ositteluun katu-
hankkeen hankeosalaskelmassa. Osittelu sisältää katuhankkeeseen kuuluvat han-
keosat sekä niihin kuuluvat rakennusosat tuoteosittain eroteltuna. Osittelussa kä-
sitellään katuhanketta väylänä, joten aukioita tai muita aluemaisia rakenteita ei ole 
otettu huomioon. 

Osittelun hankeosat ovat Infra 2011 hankeosanimikkeistön (Rakennustieto Oy 
2012) mukaisia. Hankeosat kuvaavat hankkeen toiminnallisesti itsenäisiä osia. Ra-
kenteiden mallinnuksessa on olennaista huomioida kuitenkin hankeosien raken-
teellinen muoto, jotta niiden määrät ja suhde toisiinsa saadaan mallinnettua. Tätä 
varten hankeosat on jaettu tuoteosiin rakenteellisin perustein.  

Tuoteosittelu on tehty hankeosien sisällä rakenteellisin perustein poikkileikkauksen 
perusteella. Tuoteosittelua on siis lähtökohtaisesti suunniteltu käytettävän poikki-
leikkauslaskentaan. Tuoteosa kuvaa osittelussa rakenteellista kokonaisuutta, jonka 
sisältämät rakennusosat liittyvät selkeästi toisiinsa tai rakennusosien mitoitus on 
toisistaan riippuvaista. Myös jotkin hankeosat kuuluvat rakenteellisesti ja toimin-
nallisesti selkeästi osaksi toista kokonaisuutta. Näin on esimerkiksi pysäkkialueen 
kohdalla, joka on osa ajoväylää. Näitä hankeosia kutsutaan tässä työssä alihanke-
osiksi. Alihankeosaan kuuluvat ainakin osittain samat tuote- ja rakennusosat kuin 
päähankeosalle. 

Rakennusosat on kuvattu tuoteosakohtaisesti. Rakennusosat ovat Infra 2015 Ra-
kennus- ja hankenimikkeistön mukaisia (Rakennustieto Oy 2015). Rakennusosat 
on jaoteltu tuoteosien alle hierarkkisesti litteroittain, jossa samaan kymmenlukuun 
kuuluvat rakennusosat ovat saman otsikon alla. Rakennusosalista on pyritty teke-
mään mahdollisimman kattavaksi, eli yksi tuoteosa sisältää kaikki siihen mahdolli-
sesti kuuluvat rakennusosat, vaikka kaikkia rakennusosia ei tietylle hankkeelle tu-
lisikaan. Tietyissä tapauksissa rakennusosat ovat toisensa poissulkevia, esim. litte-
ran 1610 Maaleikkaukset rakennusosia ei voi esiintyä samaan aikaan litteran 1810 
Penkereet kanssa, koska tietyssä väylän kohdassa tehdään joko penger tai maa-
leikkaus. Myös vaihtoehtoiset rakennustavat sulkevat muita rakennusosia pois tie-
tystä laskelmasta. Näin on esimerkiksi litteran 1321 Paalut kohdalla, joka on osi-
teltu rakennusosanimikkeistössä tarkemmin materiaalin perusteella. 

Ositteluehdotukseen on otettu mukaan seuraavat Infra 2011 Hankeosanimikkeis-
tön mukaiset hankeosat: 

 2 Alueet 

o Liikenneväylät 

 2.1.1 Ajoväylä 

 2.1.3 Raitiotie 

 2.1.5 Kevyen liikenteen väylä 

o 2.2 Liittymä- ja risteysalueet 

 2.2.1 Tasoliittymä 

 2.2.5 Suojatie 

o 2.3 Liikennettä palvelevat alueet 

 2.3.2 Pysäköintialue 

 2.3.6 Pysäkkialue 
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o 2.4 Oleskelua palvelevat alueet 

 2.4.1 Kävelykatu 

 3 Rakenteet 

o 3.1 Yhdistävät rakenteet 

 3.1.1 Silta 

o 3.3 Suojaavat rakenteet 

 3.3.1 Meluntorjuntarakenne 

 3.3.2 Pohjavedensuojausrakenne 

 3.4 Turvaavat rakenteet 

o 3.4.1 Hidasterakenne 

 4 Järjestelmät 

o 4.1 Vesihuollon järjestelmät 

 4.1.1 Vedenjakelujärjestelmä 

 4.1.2 Jätevesijärjestelmä 

 4.1.3 Hulevesijärjestelmä 

o 4.2 Energiansiirtojärjestelmät 

 4.2.1 Kaukolämpöjärjestelmä 

 4.2.2 Kaukojäähdytysjärjestelmä 

 4.2.3 Kaasunsiirtojärjestelmä 

 4.2.4 Sähköverkko 

o 4.3 Tietoliikenneverkko 

 4.3.1 Tietoliikenneverkko 

o 4.4 Huoltojärjestelmät 

 4.4.1 Valaistusjärjestelmä 

 4.4.4 Sulanapitojärjestelmä 

o 4.5 Informaatiojärjestelmät 

 4.5.1 Liikennevalojärjestelmä 

 

Hankeosaa 2.1.1 Ajoväylä voidaan pitää katuhankkeen päähankeosana, sillä se 
tarvitaan aina katuhanketta toteutettaessa. Ajoväylään sisältyy lisäksi alihankeosia, 
kuten kadun vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä. Katuun voi kuulua myös sitä 
ympäröiviä hankeosia, kuten meluntorjuntarakenne. Lisäksi kadun yhteyteen voi-
daan tehdä erilaisia järjestelmiä, esim. vedenjakelu- tai valaistusjärjestelmä, jotka 
sijoittuvat yleensä kadun alle tai viereen. 

Ajoväylä sisältää osittelussa suurimman osan rakennusosien litteroista ja se on ja-
ettu myös useampaan tuoteosaan. Tuoteosittelu on tehty leveys ja pituussuun-
taista jaottelua hyväksikäyttäen. Ajoväylä on jaettu seuraaviin tuoteosiin: 

 Ajorata 

 Pohjanvahvistukset 

 Leikkaus/Penger 

 Keskialue 

 Erotusalue 

 Vierialue 
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Ajoväylään liittyvät alihankeosat ovat kevyen liikenteen väylä, suojatie, pysäkkialue 
ja hidasterakenne. Ne sisältävät osittain samoja rakennusosia kuin ajoväylä. Liitty-
mät ovat moniulotteisuutensa takia erikoistapauksia, sillä ne kuuluvat osittain ajo-
väylään, mutta niillä on myös väylärakenteeseen verrattuna epätyypillinen ra-
kenne, jota ei poikkileikkauslaskennalla pysty suoraan mallintamaan.  

Kaikkien hankeosien rakenteeseen ei olla työssä menty sen tarkemmin, joten ne 
voivat sisältää puutteita. Meluntorjuntarakenne ja pohjavedensuojausrakenne si-
sältävät osittelussa vain niille tarkoitetut rakennusosat. Vesihuollon järjestelmät 
sisältävät niihin liittyvät putket, johdot sekä kaivannot ja arinarakenteet. Energian-
siirto- ja huoltojärjestelmät sisältävät niihin liittyvät putket, johdot ja muut raken-
nusosat. Raitiotietä sekä siltaa ei olla tässä työssä käsitelty, joten sen osittelu jää 
työn ulkopuolelle. Ositteluehdotus on liitteessä 4. 

7.3 Laskentalogiikan kehitysluonnos 

Työssä kehitettiin laskentalogiikan kehitysluonnos katuhankkeen hankeosalasken-
nan kehitystä varten. Luonnos käy läpi hankeosalaskennan kehityksen vaiheet, 
joita laskentalogiikan luomiseksi tarvitaan. Luonnoksessa käytetty logiikka perus-
tuu poikkileikkauslaskentaan. Logiikan havainnollistamiseksi on laskettu tonttika-
dun päällysrakenteiden rakennusosien määriä. 

Luonnos käsittää kadun ajoradan hankeosalaskennan lähtötietojen antamisesta 
mallinnettujen rakennusosien määriin. Lähtötietojen osalta on sisällytetty vain ajo-
rataan ja sen pohjarakenteisiin liittyvät lähtötiedot. Määrälaskennassa on huomi-
oitu vain kadunrakennekerrokset. Logiikassa ei ole käsitelty väylän pituussuuntai-
sia muutoksia eikä mahdollisia vaihtoehtoisia rakennusosia tai materiaaleja. 

Kehitysluonnos on jaettu havainnollistamisen helpottamiseksi neljään vaiheeseen. 
Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan hankkeelle tarvittavat lähtötiedot. Lähtö-
tiedot voivat olla eri tasoisia ja niitä voi syöttää käyttäjän valinnan mukaan. Läh-
tötiedot voidaan jakaa pakollisiin lähtötietoihin, tarkentaviin lähtötietoihin sekä mi-
toittaviin tekijöihin. Pakolliset lähtötiedot ovat minimivaatimus, jotta hankeosien 
mallinnus voidaan suorittaa. Näihin kuuluvat mm. katuluokka ja kadun pituus.  

Katulaskelman päähankeosana toimii ajoväylä, jolle on määritelty tietty katu-
luokka. Päähankeosalle täytyy määrittää hankeosatyyppi, joka määrittää mallin-
nuksen rakennetta. Katuluokka toimii katulaskelmassa siis hankeosatyypin määrit-
täjänä. Katuluokan määritys tarvitaan, jotta voidaan tehdä olettamuksia katura-
kenteen poikkileikkausta mitoittavista tekijöistä.  

Kadun pituutta tarvitaan kertomaan kadun pituussuuntaisen muuttujan arvo. Muita 
tärkeitä lähtötietoja ovat kadun pohjamaaluokka sekä tasauksen erotus maanpin-
nasta. Lähtötietojen perusteella laskeminen vaatii aina oletuksia hankkeen raken-
teesta. Pakolliset lähtötiedot on määriteltävä erikseen jokaiselle laskelmatyypille 
(tässä katuhanke-laskelma). 

Tarkentavat lähtötiedot tarkentavat pakollisten lähtötietojen pohjalta tehtyjä ole-
tuksia. Tarkentavia lähtötietoja voidaan kehittää suunnittelijoiden tarpeen mukaan 
eri hankkeen vaiheisiin riippuen siitä, mitä tietoja on missäkin vaiheessa. Tarken-
tavia lähtötietoja voidaan syöttää laskennassa siltä osin, kun ne ovat tiedossa. Esi-
merkkinä katuhankkeen tarkentavasta lähtötiedosta toimii suunnittelunopeus. 
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Luonnoksen toisessa vaiheessa mitoittaville tekijöille määritetään arvot lähtötieto-
jen perusteella. Laskennassa jokaisella tuoteosalla on oma rakennusosakokonai-
suutensa, joihin vaikuttavat tietyt mitoittavat tekijät. Jokaiselle tuoteosalle on siis 
määritettävä omat mitoittavat tekijät. Mitoittavat tekijät määräytyvät syötettyjen 
lähtötietojen pohjalta, ja ovat sitä tarkempia mitä enemmän lähtötietoja annetaan. 
Mitoittavat tekijät voidaan käyttäjän toimesta syöttää myös suoraan järjestelmään, 
jos rakenteiden mitoitus on suunniteltu tarvittavalla tarkkuudella. 

Mitoittavat tekijät saavat arvon joko mitoitusfunktioista tai -taulukoista. Mitoitus-
funktioihin ja -taulukoihin voi vaikuttaa yksi tai useampi lähtötieto. Esimerkiksi ka-
dun rakennekerrosten paksuuteen vaikuttaa pohjamaan kantavuusluokka sekä ka-
tuluokka. Kun kantavuus- ja katuluokka ovat selvillä rakennekerrosten paksuus 
saadaan määritettyä rakennekerrosten mitoitustaulukosta. Mitoittavien tekijöiden 
avulla lasketaan hankkeen rakennusosien määrät. 

Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa mallinnetaan rakennusosien määrät.  Han-
keosat jaetaan tuoteosittain rakennusosiin. Jokaisella rakennusosalla on oma mää-
rälaskentafunktionsa, jonka muuttujat saavat arvonsa mitoittavien tekijöiden pe-
rusteella. Kolmannessa vaiheessa määrälaskentafunktiot on eroteltu osiin mitoitta-
vien tekijöiden perusteella. Jokaisen osan kohdalla on kerrottu osaan liittyvä arvo 
sekä arvonvalintafunktio tai -taulukko, jonka perusteella muuttuja saa arvon. Nel-
jännessä vaiheessa muodostetaan laskelmataulukko, jossa rakennusosat on jaettu 
rakennusosakokonaisuuksiksi hanke- ja tuoteosittain. Rakennusosille on määritelty 
niiden rakennusosanimikkeistöä vastaava littera sekä Ihkun rakennusosalaskennan 
kehityksessä muodostetun listauksen mukainen rakennusosa. Lisäksi kerrotaan ra-
kennusosan yksikkö, määrälaskentafunktio sekä laskentatapa.  

Laskentalogiikan periaate on kuvattu kuvassa 6. Yllä kerrottua laskentalogiikkaa 
voidaan hyödyntää myös muissa väylähankkeissa, joissa käytetään poikkileikkaus-
laskentaa sekä osittain myös muilla laskentatavoilla. Kehitysehdotus jätetään Ihku-
allianssin sisäiseksi.  
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Kuva 6. Laskentalogiikan periaate. 



Opinnäytetyö 5/2021 73 
 

 

8 Johtopäätökset 

Työssä käsiteltiin katuhankkeiden hankeosalaskennan kehittämistä. Työ toimii 
osana Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän, Ihkun kehitystä. Työn ta-
voitteena oli saada hyvät lähtökohdat hankeosalaskennan kehitykselle laskentalo-
giikan näkökulmasta ennen varsinaisen kehitysprosessin alkua. Vaikka han-
keosalaskennan kehitys ehti alkaa jo ennen työn päätökseen saamista, työn alus-
tavia tuloksia pystyttiin käyttämään hyödyksi kehityslinjausten päättämisessä. 

Työn tuloksena syntyi lukuisia kehitysprosessissa huomioon otettavia asioita ja ke-
hitysehdotuksia. Tuloksena syntyi myös katuhankkeen ositteluehdotus, joka voi 
toimia lähtökohtana katuhankkeiden hankeosien mallinnuksessa sekä periaatteena 
muiden hanketyyppien osittelussa. Lisäksi alustavan hankeosalaskennan kehitys-
työn ja diplomityön pohjalta syntyi hankeosalaskennan kehitysluonnos, jota voi-
daan käyttää pohjana hankeosalaskennan kehityksessä. Kehitysluonnoksen poh-
jalta alustavassa hankeosalaskennan kehittelyssä hahmoteltu laskentalogiikka sel-
keytyi konkreettiselle tasolle. 

Työn tutkimuskysymykset olivat: 

1. Mitä suunnittelutietoa on katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa? 

1.1. Miten tietoja voidaan käyttää hankeosien rakennusosamää-

rien mallintamiseen? 

2. Miten katuhankkeet on jaettu rakenteellisesti sekä ajallisesti? 

2.1. Miten jaottelu tulisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa? 

3. Millaisia mallinnustapoja tulisi käyttää, jotta päästään mahdollisimman 

tarkkaan arvioon rakennusosien määrästä? 

 

Ensimmäiseen kysymykseen onnistuttiin vastaamaan asiantuntijoiden haastattelu-
jen kautta. Tärkeimmät lähtötiedot saatiin selville, joiden avulla hankeosat voidaan 
mallintaa. Jatkokysymykseen vastattiin hankeosalaskennan kehitysluonnoksen 
avulla. Toiseen kysymykseen vastattiin työn kirjallisuuskatsauksessa. Ajallisella ja-
ottelulla eli suunnitteluvaiheilla todettiin olevan vähän merkitystä hankeosalasken-
nan kehityksen kannalta, sillä kehityksen lähtökohtana toimivan jatkuvasti tarken-
tuvan laskennan avulla suunnittelija voi käyttää, olemassa olevia tietoja suunnitte-
luvaiheesta riippumatta. Jatkokysymykseen vastattiin katurakenteiden osittelueh-
dotuksessa. Kolmanteen kysymykseen vastattiin sekä annetuissa ehdotuksissa ja 
huomioissa että laskentalogiikan luonnoksessa. 

Työhön tuotti haastavuutta kaksitahoinen haastattelumenetelmä. Toisaalta halut-
tiin tietää, mitä kadun hankeosalaskenta tulisi alan ammattilaisten näkökulmasta 
olla, mutta myös kadun rakenteen suunnittelua haluttiin tutkia. Työn aihe joudut-
tiin rajaamaan melko kapeaksi, jotta laskentalogiikan kehittämiseen voitiin keskit-
tyä tarkemmin. Vaikka katua tarkasteltiinkin kokonaisuutena yleisellä tasolla, mo-
net katuhankkeeseen liittyvät tekniikkalajit jäivät käsittelemättä tarkemmin. Käsit-
telemättä jäivät mm. liikenteen ohjaus, vedenhuollon ja energiansiirtojärjestelmät 
sekä liittymät. Näihin tulisikin paneutua tarkemmin hankeosalaskennan jatkokehi-
tyksessä. Työn tutkimustulokset kadun päällys- ja pohjarakenteista sekä poikki-
leikkauksista ovat hyödynnettävissä hankeosalaskennan jatkokehityksessä. 
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Kaupunkien asiantuntijoiden haastattelut 

Esikysymykset 

Mikä on haastateltavan tausta? 

Mikä on haastateltavan kokemus hankeosalaskennasta/kustannuslaskennasta? 

Miten hankeosalaskenta liittyy työhösi/Teetkö hankeosalaskentaa työs-
säsi? 

 Missä suunnitteluvaiheessa/-vaiheissa teet/tarvitset hankeosalaskentaa? 

1. Lähtötiedot 

1.1 Suunnitteluvaiheet 

Mihin suunnitteluvaiheisiin katusuunnittelu voidaan jakaa? 

 Hanketasolla? 

Hankeosatasolla? 

Tuoteosatasolla? 

Rakennusosatasolla? 

Missä suunnitteluvaiheissa käytetään hankeosalaskentaa? 

Mitkä ovat näihin vaiheisiin saatavissa olevat lähtötiedot ennen ja jälkeen 
vaiheen? 

Minkälaisia lähtötietoja kannattaa antaa missäkin suunnitteluvaiheessa? 

 Epäsuoria lähtötietoja katurakenteesta (esim. katutyyppi)  

 Suoria lähtötietoja katurakenteesta (esim. kadun leveys) 

1.2 Muut olemassa olevat kustannusten laskentatavat 

Mitä metodeja kustannuslaskentaan on käytettävissä ennen katusuunnitelmaa/raken-
nusosalaskelmaa Foren Holan lisäksi? 

Mitä tuloksia niillä saadaan? 

Mihin niitä käytetään? 

Kuinka hyödyllisiä? 

Onko tarvetta jatkossa? 

 

2. Laskennan ominaisuudet 

2.1. Tarkentuva laskentatapa 
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Olisiko aikaisemman laskelman pohjalta jatkamisesta hyötyä seuraavissa vaiheissa? 

Olisiko hyödyllistä, että rakennusosalaskennan ja hankeosalaskennan voisi yhdistää sa-
maan laskelmaan? Toisin sanoen osa hankkeen kustannusarviosta olisi laskettu han-
keosalaskennalla ja osa rakennusosalaskennalla. 

Millaista tarvetta on hankkeen kustannusohjaukselle ennen yleissuunnitelmaa?  

Voisiko kustannusohjaus tapahtua vertailemalla valmiiden mallien mukaisia vaihtoeh-
toratkaisuja karkeiden lähtötietojen pohjalta? 

 Mihin vaihtoehtoratkaisujen tulisi perustua? 

Miten vaihtoehtoratkaisut kannattaisi toteuttaa? 

Voidaanko infrakustannuksia laskea kaava-alueen tiedoilla? 

 Onko (ollut) tarvetta? 

 Missä suunnitteluvaiheessa tästä on hyötyä? 

Mitä rakenteita on tarvetta muokata hankkeen edetessä? 

 Mitkä rakenteet ovat muutosherkkiä? 

2.2. Hierarkiatasot 

Mitä hierarkiatasoa tarvitaan? 

 Mikä on tarve suunnittelijan kannalta? 

 Mikä on tarve laskentajärjestelmän kannalta? 

Onko tarvetta päästä muokkaamaan hankeosien ja tuoteosien sisältöä? 

 Millä tavalla hankeosia ja tuoteosia pitäisi voida muokata?  

2.3. Kadun hanke- ja tuoteosittelu 

Mitä hankeosia katuhankkeeseen kuuluu? 

Miten katuhankkeet tulisi ositella? 

Poikkileikkauksessa?  

Pituussuunnassa? 

Mikä tarve tuoteosittelulle on laskennan kannalta? 

 Mitkä rakennusosat toimivat ryhmässä (tuoteosittelu)? 

 Muuten toisiinsa vaikuttavat rakennusosat/tuoteosat? 

Halutaanko yhtenäinen laskentamalli katurakenteelle sisältäen kaikki katuun liittyvät 
hankeosat? (Laskelma sisältää kaikki katupoikkileikkaukseen liittyvät rakenteet) 

 Mitä hyötyä hankkeen kannalta? 
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 Auttaako hintojen vertailuun? 

 Mitä muita hyötyjä? 

Onko jostain rakenteista vaikea saada tietoa? 

 Missä vaiheessa tieto saadaan? 

2.4. Laskentatavat/logiikka 

Millä tavoilla hankeosalaskentaa voidaan tehdä, jotta saadaan rakennusosien suorite-
määrät arvioitua? 

 Esimerkkejä laskentatavoista: 

 Poikkileikkauslaskenta 

 määritetään poikkileikkauksesta keskimääräiset arvot katumetriä 
kohden 

 kerrotaan määrät väylän pituudella 

Pinta-alakohtainen laskenta 

 Pituuskohtainen laskenta 

 esim. muodostetaan hankeosalle/tuoteosalle metrikohtainen 
hinta 

Alueen muihin tietoihin liittyvät asiat: esim. asukasmäärä, kaava-alueen 
kerrosala 

Mitä osia kannattaa laskea milläkin tavalla? 

Muuttuuko laskentatapa tietojen lisääntyessä? 

Voisiko laskentaohjelma ohjata suunnittelijaa, jotta karkeilta virheiltä vältyttäisiin 
(esim. ajorata laskematta)? 

2.5. Rakennusosien mallinnus 

Rakennusosien suoritemäärät: 

Kuinka tarkasti rakennusosat halutaan mallintaa?  

Millä tarkkuudella rakenteet suunnitellaan missäkin suunnitteluvaiheessa? 

Pitääkö rakennusosien suoritemäärät vastata suunnittelutarkkuutta? 

Halutaanko epätarkkuus tehdä suunnittelijalle näkyväksi? 

Pitäisikö rakennusosien mallinnustarkkuus muuttua eri suunnitteluvaiheissa? 

Mihin perustuen suoritemäärät pitäisi mallintaa? 

Pitääkö aluekohtaiset erot ottaa huomioon? 
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 Miten ne otettaisiin huomioon? 

Pitääkö määrien perustua kaupunkien suunnitteluohjeisiin? Määrät mallinnettaisiin 
kaupunkien tyyppipoikkileikkauksiin perustuen.  

Materiaalivaihtoehdot: 

 Millä perusteella jokin materiaali valitaan? 

 Halutaanko mahdollisuus vaikuttaa rakennusosan materiaaliin? 

  Missä vaiheessa?   

Rakennusosan hinta: 

 Valitaanko halvin vaihtoehto, jos mahdollista? 

 Jos ei, niin mikä muu tapa (esim. yleisimmin käytetty vaihtoehto)?  

2.6. Alahankeosat 

Mitkä rakenteet voivat muuttua kadunpituusleikkauksessa? 

 Muuttuuko määrä tai laatu? 

Voiko kadun tasaus muuttua hankkeen edetessä? 

 Mitä syitä tähän on? 

Tarkentuuko tieto pohjamaan olosuhteista katuhankkeen eri vaiheissa? 

 Missä vaiheessa? 

3. Laskennan tulokset 

Mitä tietoja halutaan nähdä? 

 Näytetäänkö rakennusosat tuoteosittain? 

Halutaanko tuloksia (tuoteosia/rakennusosia) muokata? 
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Suunnittelijoiden haastattelut: katurakenteet 
 

Esikysymykset 

Mikä on haastateltavan tausta? 

Mikä on haastateltavan kokemus kustannuslaskennasta katurakenteiden suunnittelusta 

ja määrälaskennasta? 

1. Hierarkia/kokonaisuus 

Katurakenteiden rakenneosat:  

Mitä rakenneosia katurakenteisiin kuuluu? 

Puuttuuko listalta jotain? 

Mihin osa-alueisiin katurakenteet voidaan jakaa? 

 Vastaako rakennusosanimikkeistön jaottelu suunnittelunimikkeistöä? 

 Vastaako hankeosanimikkeistön jaottelu suunnittelunimikkeistöä? 

Miten katurakenteet liittyvät toisiinsa? 

 Vaikuttavatko muutokset rakenteessa muuhun rakenteeseen? 

2. Rakenteiden suunnittelu/mitoitus tarkkuus 

Mitkä ovat katurakenteiden suunnitteluvaiheet? 

Missä suunnitteluvaiheissa suunnitellaan mitäkin rakenteita? 

 Missä vaiheessa tiedetään katurakenteen tarkka mitoitus? 

 Millä tarkkuudella? 

 Kuinka tarkasti rakenteet suunnitellaan? 

Miten rakennekerrosten mitoitus määräytyy? 

Miten pohjarakenneratkaisut vaikuttavat ylempiin rakennekerroksiin? 

3. Katuluokkien väiset rakenne-erot 

Poikkileikkaukset 

Miten pääkadun, kokoojakadun ja tonttikadun poikkileikkaukset eroavat 

toisistaan? 
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Mitoitukseltaan? 

Rakenteeltaan? 

Rakennekerrokset 

Miten pääkadun, kokoojakadun ja tonttikadun rakennekerrokset eroavat 

toisistaan? 

  Mitoitukseltaan? 

Rakenteeltaan? 

4. Määrälaskenta 

Miten määrälaskentaa suoritetaan yleissuunnitteluvaiheessa? 

 Mitä eri määrälaskentatapoja on olemassa? 

Tehdäänkö määrälaskenta rakennusosanimikkeistön ohjeiden mukaisesti? 

Miten poikkileikkauksen rakennekerroksien määriä lasketaan? 
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Suunnittelijoiden haastattelut: georakenteet 
Esikysymykset 

Mikä on haastateltavan tausta? 

Mikä on haastateltavan kokemus kustannuslaskennasta, katurakenteiden suunnittelusta 

ja määrälaskennasta? 

1. Hierarkia/kokonaisuus 

Katurakenteiden rakenneosat:  

Mitä rakenneosia kadun pohja- ja päällysrakenteisiin kuuluu? 

Puuttuuko listalta jotain? 

Mihin osa-alueisiin pohjarakenteet ja päällysrakenteet voidaan jakaa?  

Miten pohjarakenteet ja päällysrakenteet liittyvät toisiinsa? 

 Vaikuttavatko muutokset pohjarakenteissa päällysrakenteeseen? 

  

Vaikuttavatko muutokset päällysrakenteissa pohjarakenteisiin? 

2. Rakenteiden suunnittelu/mitoitus tarkkuus 

Mitkä ovat pohjarakenteiden ja päällysrakenteiden suunnitteluvaiheet? 

Missä suunnitteluvaiheissa suunnitellaan mitäkin rakenteita? 

 Missä vaiheessa tiedetään pohjarakenteen ja päällysrakenteen tarkka mi-

toitus? 

 Millä tarkkuudella? 

 Kuinka tarkasti rakenteet suunnitellaan? 

Miten pohjarakenteiden ja päällysrakenteiden mitoitus määräytyy? 

Miten pohjarakenneratkaisut vaikuttavat päällysrakenteisiin? 

Katurakenteiden esirakentaminen 

 Mitä esirakentamistoimia katuhankkeissa tehdään? 

Millä perusteella jokin esirakentamistoimi valitaan? 

 Mitä esirakentamistoimia käytetään yleensä? 

Katurakenteiden siirtymärakenteet 
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Mitä siirtymärakenteita katuhankkeissa tehdään? 

Millä perusteella jokin siirtymärakenne valitaan? 

Mitä siirtymärakenteita käytetään yleensä?  

3. Katuluokkien väliset rakenne-erot 

Miten eri katuluokkien pohjarakenteet eroavat toisistaan? 

Mitoitukseltaan? 

Rakenteeltaan? 

Miten eri katuluokkien päällysrakenteet eroavat toisistaan? 

Mitoitukseltaan? 

Rakenteeltaan? 

4. Määrälaskenta 

Miten määrälaskentaa tehdään yleissuunnitteluvaiheessa pohjarakenteiden ja päällysra-

kenteen osalta? 

 Mitä eri määrälaskentatapoja on olemassa? 

Tehdäänkö määrälaskenta rakennusosanimikkeistön ohjeiden mukaisesti? 

Miten esirakentaminen huomioidaan määrälaskennassa? 

Miten siirtymärakenteet huomioidaan määrälaskennassa? 
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Katuhankkeen ositteluehdotus 
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	1 Johdanto 
	1.1 Työn tausta 
	Infrastruktuuriin kuluu yhteiskunnan toiminnan mahdollistavia palveluja, kuten lii-kennelento-, vesi-, energia-, ja tietoliikenneverkkoja. Infrahankkeissa infrastruk-tuuria joko luodaan, korjataan tai parannetaan. Infrahankkeet ovat yleensä suuria, kalliita ja monimutkaisia. (Lindholm & Junnonen 2012). 
	Infrastruktuuri-investoinneille tyypillisiä ominaisuuksia ovat pitkä ekonominen käyttöikä, pienet operaatiokustannukset ja suuren pääoman vaade rakennusvai-heessa. Projektin suunnittelu- ja rakennusvaihe ovat pitkäkestoisia, eikä projektia voi enää keskeyttää, kun se on aloitettu. Jokainen projekti on myös yksilöllinen. Infrastruktuuriprojektit sisältävät myös erilaisia riskejä, kuten poliittinen, taloudel-linen, rakentamis- ja operointiriski. Suurten riskien takia infrastruktuuri-investoinnit eivät houkutt
	Nijkampin ja Ubbelsin (1991, 1) mukaan infrastruktuuri-investoinnit ovat monille kunnallisille ja valtakunnallisille hallinnoille tärkeä osa politiikkaa. Poliitikoiden on tärkeää tietää kustannusten suuruus tarkasti heti investoinnin alkuvaiheessa. Kus-tannusarvioinnilla on suuri rooli investointien päätöksentekovaiheessa, sillä se pyr-kii antamaan luotettavan tiedon koko projektin oletetuista kuluista. Kustannusten suuruudella on vaikutusta siihen, toteutetaanko hanke ylipäätään. 
	Infrahankkeiden laajuuden vuoksi myös niihin liittyvät kustannukset ovat suuria, jonka vuoksi hankkeiden kustannuksia arvioidaan infrahankkeessa yleensä jo esi-suunnittelusta lähtien. Kustannusarvio määritellään arvioksi hankkeen toteuttami-sen kustannuksista ilmoitetussa kustannusindeksissä (Liikennevirasto 2013, 7). 
	Lindholmin ja Junnosen (2012) mukaan infrahankkeen kannattavuutta voidaan tut-kia hyöty-kustannusanalyysillä, jossa verrataan hankkeen aiheuttamaa hyötyä sen aiheuttamiin kustannuksiin. Hyöty-kustannusanalyysia voidaan käyttää poliitti-sessa päätöksenteossa vertailtaessa eri hankkeiden kannattavuutta. 
	Matalakustanteiset projektit ovat helpommin hyväksyttävämpiä kuin kalliimmat, mikä kasvattaa kustannusten aliarvioinnin mahdollisuutta. Kallis kustannusarvio voi viivyttää projektin toteutumista vuosilla eteenpäin tai estää sitä toteutumasta. (Nij-kamp & Ubbels 1999, 18). 
	Kustannusarvioita tehdään yleensä erilaisilla kustannuslaskentaohjelmistoilla. Tämä työ on osa Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä- ja palvelu Ihkun kehittämisprosessia, jota toteuttaa Väylävirasto yhdessä Helsingin, Espoon, Van-taan, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kaupunkien kanssa. Palvelun tuottajina toi-mivat Civilpoint Oy, Mittaviiva Oy, Ramboll Finland Oy ja Solita Oy. 
	Infrahankkeiden kustannusarviointi perustui pitkään pääasiassa yksikköhinta- perusteisiin asiantuntija-arvioihin, kunnes Tiehallinto, Ratahallinto keskus ja kau-punkitilaajat kehittivät vuosien 2003-2008 aikana Rapal Oy:n kanssa Fore-palvelun (Liikennevirasto 2011). Fore käyttää panospohjaista menetelmää, jonka myötä hankkeen mitoitus-, olosuhde ja laatutasotekijät voidaan ottaa paremmin huomi-
	oon (Rapal Oy 2021). Fore-palvelun sisältämä kustannusdata on palvelun käyttä-jälle salaista, eikä käyttäjä pääse tutkimaan, mistä panoksista yksittäisen raken-nusosan hinta koostuu. Myöskään hankeosalaskennan ja rakennusosalaskennan tulokset eivät ole vertailtavissa keskenään muuta kuin kustannusten osalta. Han-keosalaskennassa käytettävää rakennusosalaskentaa ei avata käyttäjälle näky-väksi, jolloin käyttäjä ei voi olla varma, mitkä rakenteet kustannuslaskentaohjelma on huomioinut laskennassa. Aikaisempaa
	Avoimen ja luotettavan kustannuslaskentaohjelman tarpeen vuoksi syntyi Ihku-hanke, jota alettiin kehittää vuonna 2018. Ihku-hankkeessa panospohjaisen tar-kastelun hyödyntämistä on viety entistä pidemmälle. Ihku-hankkeen tavoitteena on tuottaa infra-alalle avointa, luotettavaa ja ajantasaista kustannustietoa. Tähän pyritään tekemällä pitkäaikaista yhteistyötä infra-alan toimijoiden kanssa, jolloin voidaan kehittää kustannusohjattua suunnittelua sekä lisätä kustannustietoisuutta prosessien parantuessa. Hankke
	Kustannuslaskennan voi jakaa hanke- ja rakennusosalaskentaan. Hankeosalasken-taa käytetään hankkeen alussa, kun tarkkoja rakenteita ei olla vielä suunniteltu. Rakennusosalaskentaa käytetään, kun hankkeen rakenteista on tarkat suunnitel-mat valmiina. Ihku-hankkeessa on keskitytty alussa rakennusosalaskentasovelluk-sen kehittämiseen. Ihku-allianssi siirtyi palveluvaiheeseen vuonna 2021, mistä al-kaen rakennusosalaskentasovellus on ollut käytettävissä. Hankeosalaskennan ke-hitys alkoi 2020 syksyllä. Hankeosala
	Tämä työ keskittyy hankeosalaskennan laskentalogiikan kehittämiseen katuhank-keiden osalta. Aikaisempaa materiaalia ei hankeosalaskennan kehittämisestä juuri löydy, sillä muita vastaavia töitä ei Suomessa ole ja Foren kehitystyö ei ole ollut avointa. 
	Hattula (2017) on tehnyt opinnäytetyön katuhankkeiden kustannusarvioinnin ke-hittämiseen liittyen. Työssä kehitettiin Excel-pohjainen työkalu katuhankkeen al-kuvaiheen karkeaan kustannusarviointiin, jota voidaan käyttää Foren hankeosalas-kentatyökalun (Hola) rinnalla syöttämällä pieniä määriä tietoja katuhankkeesta. Ohjelma on kehitetty suunnittelukonsultille ja laskentalogiikan olennaiset tiedot on salattu. Ohjelmassa käytetään osittain Rapal Oy:n Fore-ohjelmiston hintatietoja. 
	Manninen (2009) on tehnyt väitöskirjan aiheesta Väylähankkeen esisuunnitteluvai-heen kustannushallinta. Työn lähtökohtana oli suunnittelu- ja kustannushallinnan-prosessin kehittäminen. Työssä pyrittiin tuomaan tuotemallintaminen ja tietotek-niset ratkaisut osaksi kustannushallinta-prosessia. Tutkimuksessa kehitetty proses-simalli hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja kustannustiedostoihin perustuvassa kus-tannusohjauksessa, ja sillä voidaan määrittää hankkeen kustannusarvion vaihtelu-väli sekä hallitta kustann
	Reima Sipari (2015) on tehnyt diplomityön kustannusriskien hallinnan kehittämi-sestä julkisissa liikenneväylähankkeissa. Työssä tutkittiin työn aikaisia väylähank-keita ja niiden kustannushallintatapoja. Työssä tuli ilmi, että esi- ja yleissuunnitte-lun aikainen kustannusarvio on monessa tapauksessa tehty asiantuntija-arviona ilman hankeosalaskennan käyttöä. Hankeosalaskelmaa käyttämällä saataisiin tut-kimuksen mukaan varhaisiinkustannusarvioihin parempi tarkkuus. Tarkempien suunnitelmien kustannustavoittee
	1.2 Työn tavoite ja tutkimuskysymykset 
	Työ pyrkii löytämään edellytykset katuhankkeiden hankeosalaskennan mallinnuk-selle. Työn tavoitteena on Ihku-laskentapalvelun hankeosalaskennan alustavan laskentalogiikan luominen sekä muodostaa hierarkia kadun hankeosalaskennassa käytettäville rakenteille. Tavoitteena on, että laskentalogiikka ja hierarkia ovat so-vellettavissa myös muihin projektissa kehitettäviin hanketyyppeihin. Parhaiten tämä onnistuu väylähankkeissa niiden rakenteellisen samankaltaisuuden vuoksi. Liikenneväylät voidaan jakaa katuihin,
	Tie- ja ratahankkeiden hankeosalaskentaa käsitellään tarkemmin Heidi Kaukisen (2021) diplomityössä, jossa tutkitaan hankeosalaskennan toteuttamisen edellytyk-siä yleisestä näkökulmasta sekä toimintatapoja hankeosalaskennan kehittimistyö-hön. Työ on osa Ihkun hankeosalaskennan kehitystä. 
	Tässä työssä pyritään muodostamaan katuhankkeisiin liittyvät hankeosat Ihkun ra-kennusosista. Hankeosalaskentalogiikka perustuu projektissa määritetyille raken-nusosille, joiden panosrakenne ja hinnat on mallinnettu Ihkun rakennusosalasken-nassa. Hankeosalaskentaa tehdään syöttämällä esi- ja yleissuunnitteluvaiheen tie-toa järjestelmään, jolloin järjestelmä mallintaa lähtötietojen perusteella tehtävien oletusten avulla tarvittavien rakennusosien määrät. Määrien ollessa tiedossa voi-daan laskea kustannusarvi
	Työn tutkimuskysymykset ovat: 
	1. Mitä suunnittelutietoa on katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa? 
	1. Mitä suunnittelutietoa on katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa? 
	1. Mitä suunnittelutietoa on katuhankkeiden esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa? 

	1.1. Miten tietoja voidaan käyttää hankeosien rakennusosamäärien mallintami-seen? 
	1.1. Miten tietoja voidaan käyttää hankeosien rakennusosamäärien mallintami-seen? 
	1.1. Miten tietoja voidaan käyttää hankeosien rakennusosamäärien mallintami-seen? 


	2. Miten katuhankkeet on jaettu rakenteellisesti sekä ajallisesti? 
	2. Miten katuhankkeet on jaettu rakenteellisesti sekä ajallisesti? 

	2.1. Miten jaottelu tulisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa? 
	2.1. Miten jaottelu tulisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa? 
	2.1. Miten jaottelu tulisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa? 


	3. Millaisia mallinnustapoja tulisi käyttää, jotta päästään mahdollisimman tark-kaan arvioon rakennusosien määrästä? 
	3. Millaisia mallinnustapoja tulisi käyttää, jotta päästään mahdollisimman tark-kaan arvioon rakennusosien määrästä? 


	 
	Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä on tarkoitus löytää lähtötietoja han-keosalaskentaan ja laskennan kehittämisessä huomioon otettavia asioita sekä an-taa yleinen kuva katusuunnittelusta. Toisessa tutkimuskysymyksessä on tarkoitus miettiä hankeosalaskennan rakenteellista jaottelua sekä tulisiko eri suunnitteluvai-heet ottaa laskennan kehityksessä huomioon. Kolmannen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on etsiä eri vaihtoehtoja katurakenteiden mallintamiseen ja löytää parhaat mallinnustavat laskentalogiikan keh
	1.3 Työn rajaus ja käsittely 
	Työ rajataan koskemaan kaupunkien hallinnoimia katuhankkeita. Tarkemmin kes-kitytään yleisimpiin katutyyppeihin, kuten tontti- ja kokoojakatuihin sekä yksinker-taisiin katurakenteisiin, joita voidaan käyttää mallinnuksen pohjana. Katuhank-keista erikoistapaukset, kuten joukkoliikennekatu tai raitiotien sijoittaminen katuun jätetään pois työn alueesta. Myöskään yksittäisiä kevyen liikenteen väyliä ei käydä työssä läpi. Erikoisempia katurakenteita, kuten pihakatuja tai kaksiajorataisia ka-tuja ei tarkastella.
	Rakenteiden osalta käsitellään katujen päällys- ja pohjarakenteita sekä liikenne-teknisestä näkökulmasta katujen poikkileikkauksia. Kadun rakenteiden pituussuun-taisia muutoksia ei käsitellä. Katuun liittyvät järjestelmät jäävät myös lähemmän tarkastelun ulkopuolelle. Työssä keskitytään uudishankkeiden mallintamiseen, mikä koetaan tärkeämmäksi laskentakehityksen alkuvaiheessa. Katujen korjausra-kentamisen huomioinen jää mallinnuksessa täten rajauksen ulkopuolella. 
	Tutkimusmenetelmänä käytetään infra-alan asiantuntijoiden haastatteluja, joilla pyritään saamaan tietoa katujen hankeosalaskennan tarpeista sekä mallinnukseen vaadittavista tiedoista. Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu infra-alan julkai-suista, kustannuslaskentaan ja kadunmitoitukseen liittyvistä ohjeista sekä asian-tuntijahaastatteluista. 
	Työn alussa käydään läpi infrahankkeen kustannuslaskennassa sekä katurakentei-den mitoittamisessa huomioitavia asioita. Työn toisessa luvussa käsitellään infra-hankkeen tavoitteita, sekä tarkastellaan, miten infrahanke jaetaan ajallisesti ja ra-kenteellisesti osiin. Kolmannessa luvussa tarkastellaan kustannuslaskennassa huo-mioon otettavia asioita. Neljännessä luvussa käsitellään kadun mitoitukseen liitty-viä suunnitteluohjeita. Viidennessä luvussa käsitellään työn tutkimusmenetelmänä toimineita asiantuntij
	2 Infrahanke 
	Katuhankkeet kuuluvat väylähankkeisiin, joita myös tie- ja ratahankkeet ovat. Väy-lähankkeilla ja yleisemmällä tasolla infrahankkeilla on yhtenevät vaatimukset ja vaiheistukset. Tämän vuoksi katuhankkeita on hyvä tarkastella yleisellä tasolla. Tässä luvussa käsitellään infrahanketta yleisesti kustannuslaskennan näkökul-masta. Luvussa käydään läpi yleisesti infrahankkeen tavoitteita ja vaiheita sekä infrahankkeen osittelun teoriaa. Lopuksi tarkastellaan ositteluun liittyvää nimik-keistöjärjestelmää. 
	2.1 Infrahankkeen tavoitteet 
	Infrahankkeen tavoitteena on täyttää asiakkaan tarpeet. Infrahankkeen asiakas-kunta on laaja, eikä kaikkia tarpeita voida tyydyttää samanaikaisesti useiden in-tressien takia. Päätöksenteossa on siten ratkaistava, minkä osapuolen intressejä ajetaan, eli hankkeelle on asetettava tavoitteet. Asetettujen tavoitteiden toteutu-essa hanke on laadukas. Hankkeen hinnalla on vaikutusta hankkeen laatuun, mutta korrelaatio ei ole vahva. Kalliimpi hinta ei välttämättä merkitse laadukkaampaa lopputulosta. (RIL 2006, 8–9)
	Onnistunut infrahanke täyttää sille asetetut vaatimukset ja mahdollistaa tarpeen mukaisen toiminnan. Kustannustenhallinnan kannalta tarkoitus on optimoida hank-keen kustannukset niin, että saavutetaan mahdollisimman laadukas lopputulos. Kustannustavoitteiseen pyritään estämällä turhia ja kohtuuttomia kustannuksia. (RIL 2006, 8). 
	2.2 Infrahankkeen vaiheet 
	Infrahankkeiden vaiheiden nimet eroavat toisistaan, riippuen siitä, onko kyseessä tie-, rata- vai katuhanke. Kustannushallinnan kannalta ei ole kuitenkaan väliä millä nimellä kutakin vaihetta kutsutaan. Vaiheet voidaan rakennushankkeessa jakaa vii-teen osaan, jotka ovat: tarveselvitys, ohjelmointi, suunnittelu, rakentaminen ja käyttö. (RIL 2006, 10). 
	Tarveselvityksessä todetaan syy infrahankkeen aloittamiselle. Vaiheen tarkoituk-sena on perustella hankkeen tarve. Vaiheessa tuotetaan mm. tarveselvitys sekä alustavat hankeohjelmat, jotka sisältävät mm. hankeosien tuotevaatimukset ja mi-toitusperusteet sekä alustavat kustannusarviot. Jokaisesta ratkaisuvaihtoehdosta laaditaan hankeohjelma, jossa kuvataan hankeosat ja niiden toimivuus- ja tuote-vaatimukset. Kustannusarviot laaditaan hankeosalaskennalla. Tarveselvityksessä tehtävät dokumentit toimivat ohjelm
	Tarveselvitys ja alustavat hankeohjelmat toimivat ohjelmointivaiheen lähtötietoina. Vaiheessa tarkennetaan ratkaisuvaihtoehtoja ja valitaan mikä tai mitkä niistä ote-taan toteutuksen lähtökohdiksi. Vaiheessa laaditaan yleissuunnitelmat valituista vaihtoehdoista sekä hankeohjelma. Hankesuunnittelussa päätetään hankeosien mitoitus ja tyyppiratkaisut sekä päivitetään hankkeen kustannusarvio hankeohjel-maan. (RIL 2006, 11). 
	Suunnitteluvaiheessa lähtötietoina toimivat yleissuunnitelma ja hankeohjelma. Hankkeelle laaditaan ohjelmointivaiheessa asetettuja tavoitteita vastaavat toteu-tussuunnitelmat. Hankeohjelmasta poikkeamista ei voida hyväksyä ilman painavaa syytä. Näin varmistutaan kustannustavoitteessa pysymisessä. Suunnitteluvaihe ja-kaantuu hankkeen tyypin mukaan useampaan vaiheeseen, jossa tarkennetaan va-littua ratkaisua tai sitä voidaan täydentää. Suunnitteluvaiheiden lopuksi tuloksena ovat tekniset suunnitelmat ja kusta
	Rakentamisessa toteutetaan suunniteltu lopputuote. Lähtötietoina käytetään hank-keen urakka-asiakirjoja. Rakentamisvaiheessa kustannusten hallintaa toteutetaan mm. tuotannon tavoitelaskennalla, seurannalla ja jälkilaskennalla. (RIL 2006, 12). 
	Käyttövaiheessa lähtötiedot muodostuvat mm. loppupiirustuksista sekä käyttö- ja hoitobudjetista. Tavoitteita käyttövaiheelle on mahdollista asettaa jo hankkeen määrittelyvaiheessa, jolloin puhutaan elinkaarisuunnittelusta. Tavoitteita tulee tar-kentaa hankkeen etenemisen aikana. (RIL 2006, 13). 
	2.3 Infrahankkeen osittelu 
	Infrahankkeen osittelu liittyy olennaisesti hankkeen kustannusten hallintaan ja ar-vioimiseen. Infrahankkeet ositellaan tarkoituksenmukaisesti hankkeen eri vai-heissa, jotta niitä olisi laajuutensa ja monimuotoisuutensa takia helpompi hallita (Lindholm & Junnonen 2012, 9). 
	Infrahankkeen osittamisessa hanke jaetaan pienempiin osiin, jotka muodostavat hierarkkisen järjestelmän. Kustannuslaskennan kannalta osittamisen tavoitteena on määrittää pienimmät seurattavat kustannuskohteet, mahdollistaa koko hankeen kustannusarvio sekä integroida hankkeen taloudellinen suunnittelu. Osittelu on tehtävä siten, että kunkin osan kustannukset voidaan määrittää. (Lindholm & Jun-nonen 2012, 11). Se mitä erittelytasoa käytetään, riippuu hankkeen vaiheesta (RIL 2006, 22). 
	2.3.1 Perusosittelu 
	Hankkeen osittelussa tehdään ensin perusosittelu, joka kuvaa hankkeen sisällön. Siinä kuvataan hankkeen pääosat, jotka ositellaan erikseen pienempiin osiin niin, että osien kustannukset voidaan määrittää. Perusosittelussa lopputuotteet jakau-tuvat hierarkkisesti hankeosiin, tuoteosiin, rakennusosiin ja panoksiin (Kuva 1). (Lindholm ja Junnonen 2012, 11). 
	Perusosittelu on hankkeen rakenteellista osittelua. Lindholmin ja Junnosen (2012) mukaan infrahankkeen perusositteluun kuuluu neljä vaihetta: 
	1. hankeosien määritys 
	1. hankeosien määritys 
	1. hankeosien määritys 

	2. hankeosien kuvaaminen tarkemmin 
	2. hankeosien kuvaaminen tarkemmin 

	3. hankeosittelu edelleen rakenteellisesti ja sijainnin mukaan 
	3. hankeosittelu edelleen rakenteellisesti ja sijainnin mukaan 

	4. rakennusosien osittelu tuotanto-osiin (Lindholm & Junnonen 2012, 12–13). 
	4. rakennusosien osittelu tuotanto-osiin (Lindholm & Junnonen 2012, 12–13). 


	 
	Hankkeen rakenteellinen osittelu päättyy rakennusosatasolle. Hankeen osittelua voidaan kuitenkin tarvittaessa jatkaa tuotannollisella osittelulla tuotanto-osiin riip-puen olosuhteista, toteutusmuodosta ja muista päätöksistä, jotta kustannusten laskentaa voidaan tehdä tarvittavalla tasolla. (Lindholm & Junnonen 2012, 14). 
	Rakennusosat voidaan jakaa vielä erityyppisiin panoksiin, joita rakennusosan val-mistamiseen tarvitaan. Panostyyppejä ovat mm. työ, aine, kalusto, alihankinta ja omat palvelut. (Kankainen & Kemppinen, ei pvm., 402). 
	 
	Figure
	Kuva 1. Infrahankkeen osittelun periaate (mukailtu Kankainen & Kemppinen, ei pvm., 402). 
	2.3.2  Jatko-osittelu 
	Perusosittelun jälkeen tehdään jatko-osittelu, joka kootaan hankkeen ohjauksen näkökulmasta. Jatko-osittelu voidaan tehdä mm. seuraavista näkökulmista: 
	 kustannuksiin liittyvä osittelu 
	 kustannuksiin liittyvä osittelu 
	 kustannuksiin liittyvä osittelu 

	 sijaintiin liittyvä osittelu 
	 sijaintiin liittyvä osittelu 

	 vastuualueisiin liittyvä osittelu 
	 vastuualueisiin liittyvä osittelu 

	 vaiheisiin perustuva osittelu 
	 vaiheisiin perustuva osittelu 

	 hankintoihin liittyvä osittelu 
	 hankintoihin liittyvä osittelu 

	 tuotannollinen osittelu (Lindholm & Junnonen 2012; 11, 14). 
	 tuotannollinen osittelu (Lindholm & Junnonen 2012; 11, 14). 


	 
	Kustannuksiin liittyvä osittelussa lähtökohtana ovat yritysten ja julkihallinnon tar-peet. Sillä voidaan myös tarkoittaa kustannusten erittelyä mm.: eri vastuualueisiin, tehtäviin, urakoihin tai suunnittelupaketteihin. (Lindholm & Junnonen 2012, 15). 
	Sijaintiin liittyvässä osittelussa hanke jaetaan osiin sijainnin perusteella. Infrahank-keet ovat usein laajoja, joten tuotannon ja hankintojen näkökulmasta on tarpeel-lista eritellä hanke esimerkiksi eri urakoihin. (Lindholm & Junnonen 2012, 15). 
	Vastuualueisiin liittyvässä osittelussa hankeosat ositellaan sen mukaan, minkä or-ganisaation vastuulle kukin hankeosa kuuluu. Vaiheisiin perustuvalla osittelulla voi-daan tarkoittaa joko hankkeen alussa tehtävää osittelua hankkeen päävaiheisiin tai eritasoisten osien suunnittelun ja ajankohtien näkökulmasta tehtävää jaottelua. (Lindholm & Junnonen 2012, 14–15). 
	Hankintoihin liittyvällä osittelulla voidaan tarkoittaa suunnitteluvaiheessa tehtävää suunnittelupalveluiden hankintaa osaamisen, valitun strategian ja suunnittelualo-jen mukaan. Toinen merkitys tälle on tuotantovaiheessa tehtävää hankintojen osit-telua. (Lindholm & Junnonen 2012,14). 
	Tuotannollisessa osittelussa hanke ositellaan valmistusta kuvaaviin vaiheisiin mm. aikataulun ja resurssien mukaan (Lindholm & Junnonen 2012, 14). 
	2.4 Hankeosittelu 
	Esi- ja yleissuunnittelussa osittelu tapahtuu hankeosatasolla. Hankeosittelulla voi-daan mallintaa hankkeen tarpeiden mukainen lopputuote alkuvaiheen määrittely-vaiheessa. Hankeosittelun avulla voidaan verrata eri vaihtoehtoja ja ohjata han-ketta tavoitteen mukaiseksi eli tehdä kustannusohjausta. Jotta vertailu onnistuisi, pitää hankkeen hankeosat ja niiden laajuus tunnistaa. Hanke on tärkeää kuvata jäännöksettömästi alkuvaiheen määrittelyssä.  (RIL 2006, 30). 
	Hankeosat määritellään hankkeen alussa hankeohjelmassa. Hankkeen sisällön muuttuminen vaikuttaa aina hankkeen kustannuksiin, joten on tärkeää, että kaikki hankeosat kuvataan hankeohjelmassa. (Lindholm & Junnonen 2012, 13). 
	Lindholmin ja Junnosen mukaan hankeosa määritellään hankkeen itsenäiseksi ra-kenteelliseksi osaksi. Hankeosan on täytettävä seuraavat vaatimukset: 
	 hankeosan toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen on itsenäisen pää-töksen takana 
	 hankeosan toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen on itsenäisen pää-töksen takana 
	 hankeosan toteuttaminen tai toteuttamatta jättäminen on itsenäisen pää-töksen takana 

	 hankeosan laatutaso voidaan valita itsenäisesti 
	 hankeosan laatutaso voidaan valita itsenäisesti 

	 osalle voidaan tehdä erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja (Lindholm & Junno-nen 2012, 12–13). 
	 osalle voidaan tehdä erilaisia suunnitteluvaihtoehtoja (Lindholm & Junno-nen 2012, 12–13). 


	 
	Hankeosalle on aina jokin tarve ja sen laajuus pitää pystyä mittaamaan yksiselit-teisesti. Esimerkiksi kahden kadun risteämiskohtaan lisätään hankeosa ”Liittymä”, joka sisältää vain perushankeosiin (ajoväyliin) aiheutuvat lisäykset. Hankeosia voi-daan infra-alalla mitata joko metreinä, neliöinä tai kappaleina. (RIL 2006, 26–27). 
	Hankeosat jaetaan välttämättömiin ja harkinnanvaraisiin hankeosiin. Välttämättö-miä hankeosia tarvitaan, jotta infrahanke saadaan laillisesti toteutettua. Harkin-nanvaraiset hankeosat parantavat infrastruktuurin palvelutasoa. (Lindholm & Jun-nonen 2012, 13). Esimerkkinä väylähankkeen jakamisesta hankeosiin voidaan käyttää tiehanketta (kuva 2). 
	 
	Figure
	Kuva 2. Periaatekuva tiehankkeen hankeosista (Rakennustieto Oy, 2015). 
	Hankeosat voidaan jakaa edelleen rakennusosiin, jotka kuvaavat hankeosaan kuu-luvia rakennusosia vaatimuksineen. (Lindholm ja Junnonen 2012, 13). Jos olosuh-teista (esim. maapohjan koostumus) ei ole tarkkaa tietoa, hankeosia ei voida jakaa suoraan rakennusosiksi. Tällöin hankeosa voidaan jakaa osatuotteiksi tuoteosaja-ottelulla. (RIL 2006, 23). Tuoteosat voidaan korvata rakennusosilla, kun tiedot mm. pohjamaasta tarkentuvat (Lindholm & Junnonen 2012, 13). 
	2.5  Infranimikkeistöjärjestelmä 
	Suomessa käytetään nimikkeistöön perustuvaa hankeosien määritystä, jossa ni-mikkeistöstä valitaan ne hankeosat, joita kyseisessä projektissa käytetään. Eritel-lyssä esityksessä hankeosat yksilöidään nimeämällä ne. (RIL 2006, 23). 
	Tuote- ja rakennemallien käyttö edellyttää yhtenäistä infra-nimikkeistöä. Suomen infranimikkeistöjärjestelmä sisältää eri osanimikkeistöjä projektijohtamisen eri osa-alueiden johtamistarpeita ja tehtäviä varten: 
	 Hankeosanimikkeistö 
	 Hankeosanimikkeistö 
	 Hankeosanimikkeistö 

	 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 
	 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö 

	 Panosnimikkeistöt 
	 Panosnimikkeistöt 

	 Tuotantonimikkeistö 
	 Tuotantonimikkeistö 

	 Lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö (Rakennustieto Oy 2015, 7). 
	 Lopputuote- ja toimenpidenimikkeistö (Rakennustieto Oy 2015, 7). 


	 
	Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin Hankeosanimikkeistöä sekä Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. Kyseisiä nimikkeistöjä hyödynnetään Ihkussa hankeosalasken-nan kehityksessä. 
	2.5.1 Hankeosanimikkeistö 
	Hankeosat on kuvattu hankeosanimikkeistössä. Hankeosanimikkeistö toimii Infra-nimikkeistöjärjestelmässä yleisenä perusnimikkeistönä. Hankenimikkeistöä käyttä-vät hankkeen omistajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja kustannusasiantuntijat. (Rakennustieto Oy, 2015). 
	Yksi hanke voi sisältää monia hankeosia ja eri hankeosat samoja rakennus- ja tuo-teosia. Tämän vuoksi hankeosanimikkeistö toimii hyvänä lähtökohtana osittelussa. Infrahankkeen tuotteet ja määrät on myös kuvattava yhdenmukaisesti. Nimikkeis-tössä on tehty hankeosien standardierittely, joka ei riipu määritystavasta. (Lind-holm & Junnonen 2012, 13–14). 
	Nykyisen hankeosanimikkeistön (Infra 2011 Hankeosanimikkeistö) on julkaissut vuonna 2011 Rakennusteollisuus RT. Hankeosanimikkeistö jakaa infrahankeen toi-minnallisesti itsenäisiin osiin, eli hankeosan toteuttaminen on erillisen päätöksen takana. Hankeosien määriä ja laatua muuttamalla voidaan vaikuttaa hankkeen kus-tannuksiin ja ohjata kustannuksia kohti kustannustavoitetta. Hankeosanimikkeis-tölle on tarvetta erityisesti hankkeen alkuvaiheessa, jolloin tehdään hankeosata-soisia suunnitteluratkaisuja, ja v
	Infra-alan ensimmäinen hankeosanimikkeistö julkaistiin koekäyttöön vuonna 2008, jonka jälkeen nimikkeistöä päivitettiin nykyiseen vuoden 2011 versioon mm. lisää-mällä puuttuneita hankeosia ja poistamalla hierarkkinen päällekkäisyys. Nimik-keistö ei ole täydellinen, sillä siitä puuttuu mm. energia, sähkö ja tietoliikennealan hankeosia sekä satamat ja lentokentät. Väylä- ja kunnallistekniikkaan liittyvät han-keosat on sen sijaan määritelty. (Rakennustieto Oy 2012). 
	Hankeosat on jaoteltu hankeosanimikkeistössä päätasolla neljään osaan:  
	 Tilat 
	 Tilat 
	 Tilat 

	 Alueet 
	 Alueet 

	 Rakenteet 
	 Rakenteet 

	 Järjestelmät.  
	 Järjestelmät.  


	 
	Tilat-päätaso sisältää maanalaiset tilat oleskelua varten. Alueet-päätaso sisältää varsinaiset katuosuudet, kuten ajoväylät ja tasoliittymät sekä suojatiet. Rakenteet päätaso sisältää mm. sillat, meluntorjuntarakenteet ja hidasterakenteet. Järjestel-mät sisältävät mm. kunnallistekniikkaan liittyviä hankeosia, kuten vesihuollon sekä energiansiirto-, valaistus ja liikennevalojärjestelmät. (Rakennustieto Oy 2012). 
	2.5.2 Rakennusosanimikkeistö 
	Ihkun hankeosien mallintaminen tulee perustumaan nykyisen rakennusosa- ja han-kenimikkeistön pohjalle. 
	Rakennusosa- ja hankenimikkeistö jakaantuu kahteen osaan; rakennusosiin ja hanketehtäviin. Rakennusosat kuvaavat hankkeen fyysiset rakenteet jäännökset-tömästi. Hankkeen lopputuote voidaan mallintaa kustannushallintaa ja tuotannon-ohjausta varten suunnitteluratkaisujen lisäerittelyllä sekä määrämittaamalla raken-
	nusosien paljoudet. Rakennusosat kuvataan sijainniltaan ja mitoiltaan piirustuk-sissa. Hanketehtävät tarkoittavat toiminnallisia tehtäviä, jotka eivät liity varsinai-seen rakentamiseen, mutta muodostavat kustannuksia. Hanketehtäviin kuuluvat mm. rakentamisen johtotehtävät, työmaapalvelut sekä suunnittelutehtävät. (Ra-kennustieto Oy 2015). Hanketehtäviä ei pidä sekoittaa hankeosiin. 
	Rakennusosa- ja hankenimikkeistön avulla voidaan kuvata suunnittelun lopputulos ja laadulliset vaatimukset. Rakennusosanimikkeistön avulla mallinnetaan hankkeen määrät ja kustannukset sekä kuvataan hankkeen laatuvaatimukset. Nimikkeistö muodostaa myös sopimusperustan tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden vä-lille. Rakennusosanimikkeistö sisältää kaikki infra-alan lopputuotteet. (Rakennus-tieto Oy 2015). 
	Nykyinen käytössä oleva nimikkeistö (INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimik-keistö) on julkaistu vuonna 2015. Nimikkeistön avulla suunnitteluratkaisu voidaan mallintaa standardoidusti suunnitelmien valmiusasteen mukaisella tasolla. Raken-nusosamallinnuksessa luetellaan rakennusosien nimi, määrä ja kustannus sekä il-moitetaan rakennusosan sijainti ja laatuvaatimukset. (Rakennustieto Oy 2015). 
	Rakennusosa- ja hankenimikkeistön pääryhmät on jaoteltu seuraavasti: 
	1. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
	1. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 
	1. Maa-, pohja- ja kalliorakenteet 

	2. Päällys- ja pintarakenteet 
	2. Päällys- ja pintarakenteet 

	3. Järjestelmät 
	3. Järjestelmät 

	4. Rakennustekniset rakennusosat 
	4. Rakennustekniset rakennusosat 

	5. Hanketehtävät (Rakennustieto Oy 2015). 
	5. Hanketehtävät (Rakennustieto Oy 2015). 


	 
	Tämän työn kannalta oleellisia ovat ensimmäiset neljä pääryhmää. Ne kuvaavat fyysiset rakennusosat, joita hankeosien mallintamiseen tarvitaan. Hanketehtävien vaikutus kustannuksiin jää tämän työn rajauksen ulkopuolelle. 
	INFRA 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistön tarkoituksena on voida eritellä hinnaltaan ja laatuvaatimuksiltaan erilaiset rakennusosat toisistaan sekä ositella infra-hanke erilaisiksi tuoterakenteiksi. Osittelu voi edellyttää hankeosa- ja panos-nimikkeistöjen käyttöä täydentämään rakennusosa- ja hankenimikkeistöä. (Raken-nustieto Oy 2015). 
	Nimikkeistön keskeisiin periaatteisiin kuuluu, että nimikkeistön avulla voidaan mal-lintaa kaikki infrarakentamisen lopputuotteet. Tämän seurauksena käsitteistö ku-vaa fyysisiä rakennusosia. Rakennusosan määrät voidaan tällöin kuvata käyttäen paljouksia kuvaavia yksiköitä. Suunnitteluratkaisuiltaan erilaiset rakennusosat on lisäksi eriteltävä. Toinen nimikkeistöön liittyvä periaate on, että nimikkeistöä voi-daan käyttää valmiusasteiltaan erilaisiin suunnitelmiin, mistä seuraa, että nimik-keet muodostavat hi
	3 Infrahankkeen kustannusten hallinta 
	3.2 Kustannushallinnan tavoitteet 
	Kustannushallinta vaikuttaa hankkeen sisältöön ja etenemiseen. Sen on tarkoitus olla jatkuvaa, hallittua ja päämäärätietoista. Kustannushallinnalla pyritään kustan-nusohjattuun suunnitteluun. Teknis-taloudellisesti optimaaliseen ratkaisuun voi-daan päästä vain, jos tiedetään eri suunnitteluvaihtoehtojen kustannukset. Kus-tannuslaskenta tarkentuu, mitä lähempänä hankkeen toteutusta ollaan. Käytetty-jen menettelyiden dokumentointi on tärkeää, jotta jatkuva kustannushallinta on mahdollista. (Liikennevirasto 20
	Hankkeen jokaiseen suunnitteluvaiheen alussa laaditaan kustannustavoite, joka muodostuu alkuvaiheessa hankeosalaskennasta tai vastaavasta asiantuntija-arvi-osta. Kustannustavoitteen on tarkoitus ohjata suunnittelua. Se voidaan kirjata hankkeen suunnitteluperusteisiin, jolloin siitä voidaan poiketa vain perustellusta syystä erillisellä päätöksellä. (Liikennevirasto 2013, 9). 
	Kustannusohjauksella vaikutetaan sekä hankkeen suunnitteluratkaisuihin että hin-taan. Kustannusohjauksessa hankeosia verrataan hankkeen alussa määritettyihin tavoitteisiin. Päätöksiä tehtäessä suunnittelun aiheuttamat kustannukset on pidet-tävä kustannustavoitteen mukaisina tai sen alapuolella. Systemaattisen kustan-nusohjauksen mahdollistaa hankeosittain tehtävät kustannusarviot. Kustannusar-viointi tarkentuu vaiheittain hankeen suunnitelmien tarkentuessa. (RIL 2006, 30–31). 
	3.2 Kustannushallinnan teoria 
	Kustannusten hallinnan voi jakaa kahteen eri teoriaan: arviointi- ja ohjausteoriaan. Arviointiteoriassa muodostetaan arvio hankkeen kustannuksista, mutta niihin ei puututa. Ohjausteoriassa hankkeelle asetetaan kustannustavoite, johon hankkeen kustannuksia pyritään ohjaamaan. Kumpi menettelytapa valitaan, riippuu hank-keen kompleksisuudesta. Rakennushankkeiden tyypillisesti kompleksisen luonteen takia kustannuksia on syytä ohjata, jotta kustannukset eivät olisi sattumanvaraisia. Rakennushanketta voidaan pitä
	Kustannuslaskentaa käytetään tukitoimintona kaikissa hankkeen vaiheissa. Siinä selvitetään, mitä kustannuksia suunnitelmien mukaisella hankkeella on. Kustan-nuslaskentaan kuuluu oleellisesti riskien tunnistaminen sekä suhdanteiden vaiku-tusten arviointi kustannuksiin. Kustannussuunnittelussa pyritään estämään turhia kustannuksia laskemalla erilaisten vaihtoehtojen kustannukset ja etsitään hank-keen taloudellisuuteen vaikuttavia tekijöitä.  (RIL 2006, 15). 
	Kustannusohjauksessa asetetaan tavoitteita suunnitelmien sisällöstä ja taloudelli-suudesta sekä varmistetaan näiden toteutuminen suunnittelu-, tarjous- ja toteu-tusvaiheissa. Kustannusohjauksella pyritään estämään tarpeettomien kustannus-ten syntyminen vaikuttamalla kustannuseroja aiheuttaviin tekijöihin. (RIL 2006, 16).  
	3.2.1 Hankkeen kustannuksien määräytyminen ja vaiheet 
	Suurin osa hankkeen kustannuksista määräytyy hankkeen hankeohjelmasta pää-tettäessä, jolloin sidotaan toteutettavat hankeosat ja niiden laajuus sekä tavoite-laatutaso. Hankkeelle asetetaan kustannustavoite hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen tavoitteiden muuttuessa on tärkeää päivittää kustannustavoite vastaa-maan uutta tilannetta. (RIL 2006, 17). 
	Hanke voidaan jakaa kustannuslaskennan näkökulmasta tarveselvitys- sekä hanke- ja yleissuunnitteluvaiheen kustannusten ennustamiseen, rakennussuunnitteluvai-heen kustannusohjaukseen sekä tuotantovaiheen hankelaskentaan. Hankkeen suunnittelun yhteydessä tehdään keskeisimmät hankkeen laajuuteen ja laatuta-soon liittyvät päätökset. Tällöin voidaan vaikuttaa voimakkaimmin myös kustan-nuksiin. Suurin osa kustannuksista siis määräytyy suunnittelun aikana, mutta kus-tannuksista suurin osa kertyy rakentamisessa, jo
	 
	Figure
	Kuva 3. Infrahankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (Lindholm & Junnonen 2012, 36). 
	3.3 Kustannuslaskentamenetelmät 
	Kustannusarvioita tehdään suunnittelu-, tarjous ja toteutusvaiheissa, ja niitä teke-vät sekä rakennuttaja, suunnittelija että toteuttaja. Kustannuslaskentaprosessi voi-daan jakaa määrälaskenta- ja hinnoitteluvaiheisiin. Laskennan tarkkuuteen vaikut-tavat hankkeen osittelutarkkuus, käytettävät tiedostot sekä tietojen tarkkuus. (Lindholm & Junnonen 2012, 39). 
	Kustannuslaskentamenetelmät voidaan jakaa karkealla tasolla standardi- ja koh-dekohtaisiin menettelyihin. Standardikustannuslaskennassa käytetään mallinnusta tuoterakennetietojen pohjalta, kun taas kohdekohtaisessa menettelyssä käytetään hankekohtaisia määrä-, hinta ja panostietoja. Kokonaisuudessaan hankkeen ai-kana käytetään sekä standardi- että kohdekohtaisia tietoja. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 39–40). Kun suunnittelu- ja tuotantoratkaisu on selvillä, voidaan alkaa 
	käyttää kohdekohtaista tietoa standardi tiedon sijaan (Lindholm & Montin 2009, 9). 
	Lähtökohtaisesti toistuvalle tapahtumalle voidaan luoda standardi. Standardit voi-vat siis rakentamisessa koskea sekä määriä että yksikkökustannuksia. Standardin perustustavat voivat olla hyvin erilaisia. Ne voivat perustua mm. toteutuneeseen keskiarvoon tai suoritustavoitteeseen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 172-173). 
	Suunnittelun alkuvaiheessa, jolloin tarkkoja hankekohtaisia tietoja ei juuri ole, käy-tetään suurimmaksi osin standarditietoja. Tuotantovaihetta kohden edetessä hank-keen tiedot tarkentuvat, ja aletaan käyttämään enemmän kohdekohtaista menet-telyä, jolloin standardimäärät ja -kustannukset korvataan hankekohtaisilla tiedoilla. (Lindholm & Junnonen 2012, 39–40). 
	Ihkussa kustannuslaskennassa käytetään sekä standardi- että kohdekohtaista tie-toa. Stardardikohtaista tietoa käytetään rakennusosalaskennassa rakennusosien panoshintojen ja -menekkien mallintamisessa. Näihin kuitenkin vaikutetaan hank-keen arvioiduilla olosuhdetiedoilla. Rakennusosalaskennassa määrämittaus on kohdekohtaista, sillä se perustuu hankkeen suunnitelmista mitattujen rakennus-osien määrille. Ihkun hankeosalaskenta perustuu rakennusosalaskennassa määri-tetyille rakennusosille ja niiden hinnoille s
	Tyypillisiä stardardikustannusarviomenetelmiä ovat viitekohde- ja tilastolliset me-netelmät sekä parametrien ja panosten mallintamismenetelmät. Viitekohdemene-telmässä verrataan laskettavaa kohdetta samankaltaiseen toteutettuun kohtee-seen. Vertailukohteen laajuus-, määrä- ja kustannustietojen perusteella arvioidaan toteutettavan kohteen kustannuksia vertaamalla kohteiden tietoja keskenään. (Lindholm & Junnonen 2012, s. 40). Menetelmän toimivuus riippuu käytettävien viitetietojen vastaavuudesta laskentakoht
	Viitekohdemenettelyn vahvuuksia ovat nopeus ja tietojen saatavuus. Heikkoutena on vaikeus arvioida kohteiden eroja ja arvioida erojen kustannusvaikutuksia sekä viitekohteiden tietojen vanhentuminen. Viitekohdemenetelmä vaatii asiantunte-musta ja kokemusta aikaisempien hankkeiden kustannuksiin vaikuttaneista teki-jöistä. (Lindholm ja Junnonen 2012, s. 40) Käytännössä viitekohdemenettely tuot-taa vain karkeankustannusarvion, joten se sopii käytettäväksi hankkeen alkuvai-heessa. (Rakennustieto Oy 2018). 
	Viitekohdemenettelyssä käytetään usein myös erokustannusmenettelyä. Erokus-tannusmenettelyssä tarkempaa kustannusarviointia vaativa osa erotetaan muista kustannuksista ja arvioidaan sen kustannus- ja määrä erot perustasoon nähden, jonka jälkeen osa yhdistetään takaisin kokonaisuuteen. Perustason voi muodostaa joko viitekohde tai tilastoaineisto.  Menettely vaatii suunnitelman tarkentamisen sille tasolle, että osan erottaminen ja tarkempi kustannuslaskenta on mahdollista. (Lindholm & Junnonen 2012, 40). 
	Tilastollisessa menettelyssä tutkitaan eri muuttujien vaikutusta kustannuksiin. Ti-lastoaineisto kerätään toteutuneista kohteista. Menettelyn vahvuuksia ovat nopeus ja helppokäyttöisyys. Heikkouksia ovat:  
	 menettelyyn tarvittava suuri tietokanta 
	 menettelyyn tarvittava suuri tietokanta 
	 menettelyyn tarvittava suuri tietokanta 

	 kustannustekijöiden syy-seuraussuhteiden tunnistamisen vaikeus 
	 kustannustekijöiden syy-seuraussuhteiden tunnistamisen vaikeus 

	 tietojen vanhenemiseen liittyvä hintojen päivittämisen vaikeus  
	 tietojen vanhenemiseen liittyvä hintojen päivittämisen vaikeus  

	 tilastotietomallien epäluotettavuus. (Lindholm & Junnonen 2012, 40–41). 
	 tilastotietomallien epäluotettavuus. (Lindholm & Junnonen 2012, 40–41). 


	 
	Parametrisessä mallintamisessa tehdään analyyttisiä malleja testaamalla niiden toi-mivuutta empiirisellä aineistolla. Mallit voivat olla mm. viitekohteista laskettuja tun-nuslukuja, jotka toimivat parametreina kohteen kustannusten arvioinnissa, tai useita parametreja sisältäviä. Monimutkaisilla parametrimalleilla voidaan arvioida kustannuksia ja määriä jo alustavien laajuus ja olosuhdetietojen avulla. (Lindholm & Junnonen 2012, 41). 
	Panospohjaisessa kustannusarviossa arvioidaan projektin alimman tason resurssi-tarpeet eli panokset ja mallinnetaan kustannukset niiden menekkejä ja pa-noshintoja käyttäen. Mallinnuksen edellytyksenä on, että kohteesta on tiedossa yksityiskohtaiset suunnitelmat sekä menekki- ja panoshintatiedot. Rakennusosien määrät saadaan laskettua tarkasti rakennussuunnitelmasta. Rakennusosille laske-taan hinta erottelemalla rakennusosa panoksiin ja määrittämällä niille hinta pa-noshinnastojen avulla. Vaikuttavien tekijö
	Rakennusosalaskennassa rakennuskustannukset lasketaan rakennusosittain käyt-tämällä hyväksi valmiiksi määriteltyjä rakennusosien keskimääräisiä yksikkökustan-nuksia sekä suunnitelmien avulla laskettuja rakennusosien määriä. Määrät saadaan joko mallintamalla rakenteita tai mittaamalla suunnitelmista. Yksikköhintojen li-säksi voidaan käyttää vaihtoehtoisesti panospohjaista laskentaa, jossa kustannuk-set on eritelty panoksittain. Kustannusarvio muodostuu rakennusosamäärien ja nii-den yksikköhintojen tulona. (L
	Rakennusosamäärät lasketaan rakennusosakohtaisesti määritettyjen määrämit-taussääntöjen mukaan. Yksikköhinnat ja määrämittaussäännöt muodostavat yh-teensovitetun järjestelmän, jossa normaalitasoisen rakennuskohteen rakennus-osien kustannuksista muodostuu rakennusosien käypä keskimääräinen taso. (Lind-holm ja Junnonen 2012, 41–42). 
	Ihkun rakennusosalaskennassa käytetään panospohjaista kustannusarviota. Ra-kennusosien panosrakenteet sekä panosten menekit ja hinnat on kuitenkin mallin-nettu valmiiksi. Jos tarvittavia panospohjaisia rakennusosia ei ole mallinnettu, jou-dutaan tältä osin käyttämään yksikköhintoja. Ihkun hankeosalaskennassa on sama periaate kuin rakennusosalaskennassa. Ainoa ero on, että rakennusosien määrät mallinnetaan järjestelmään annettavien lähtötietojen perusteella. 
	3.4 Kustannuksiin vaikuttavat tekijät 
	Erilaisilla rakennusolosuhteilla voi olla huomattava vaikutus kustannusten suuruu-teen. Hankeosalaskennan kehityksen kannalta pyritään tarkastelemaan erityisesti rakennusosien määrään ja materiaaliin vaikuttavia tekijöitä. Määriin voivat vaikut-taa rakennushankkeen laajuus sekä muuttuvat ja haastavat rakentamisolosuhteet. Materiaalivalintaan voi vaikuttaa ympäristölliset vaatimukset, kuten tietyn pinta-materiaalin käyttö tietyllä alueella. Seuraavaksi tarkastellaan yleisesti kustannuk-siin vaikuttavia tekij
	Suomen Rakennusinsinöörien Liiton mukaan kustannuseroihin vaikuttavat: 
	 ohjelmatekijät (valitut hankeosat) 
	 ohjelmatekijät (valitut hankeosat) 
	 ohjelmatekijät (valitut hankeosat) 

	 olosuhteet 
	 olosuhteet 

	 suunnitelmaratkaisut 
	 suunnitelmaratkaisut 

	 ominaisuuksien suhde korjattavaan rakenteeseen 
	 ominaisuuksien suhde korjattavaan rakenteeseen 

	 toteutusmuoto 
	 toteutusmuoto 

	 suhdannetilanne 
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	Olosuhdetekijöitä ovat mm. pohjaolosuhteet, rakennettu ympäristö, työaikarajoi-tukset ja ympäristötekijät. (RIL 2006, 16–17). 
	Eri rakennushankkeiden kustannusten määrät syntyvät rakennusosien suoritemää-rien ja niiden yksikköhintojen yhteisvaikutuksena. Rakennusosien suoritemääriin vaikuttavat hankeohjelma sekä olosuhteet, joiden perusteella suunnitteluratkaisut tehdään. Suunnitteluratkaisujen perusteella syntyvät siis rakennusosien määrät. (Lindholm & Junnonen 2012, 37). 
	Hankeosalaskennassa pyritään mallintamaan suunnitteluratkaisuja eli rakennus-osien määriä. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin hankeosalaskennassa huomioi-tavia kustannustekijöitä. 
	3.4.1 Hankeosalaskennassa huomioitavat kustannustekijät 
	Hankeohjelmassa kuvataan lopputuotteen toiminnot sekä laatutasovaatimukset. Ohjelmaltaan samanlaiset hankkeet voidaan toteuttaa eri suunnitteluratkaisuilla, jolloin kustannukset voivat vaihdella merkittävästi. Eroja ratkaisuihin tuovat raken-nusosien määrä ja hinta sekä suunnitelmien tehokkuuserot. (Lindholm & Junnonen 2012, 38). 
	Eri suunnitteluratkaisujen huomioiminen on tärkeää rakennusosien määrien mal-lintamisessa. Hankeosalaskennan kehityksessä on hyvä huomioida eri suunnitel-maratkaisujen mahdollisuus, etenkin kun lähtötietoja ei ole tarpeeksi selvillä. 
	Olosuhde-erot aiheuttavat kohdekohtaisia kustannuseroja. Perustamisolosuhteisiin vaikuttaa suurelta osin pohjamaan laatu. Olosuhdetekijöihin voidaan vaikuttaa oh-jelma- ja suunnitteluratkaisuilla tekemällä linjaus edulliseen pohjamaahan tai va-litsemalla kohteeseen sopiva edullinen pohjanvahvistustapa. (Lindholm & Junno-nen 2012, 38). 
	Pohjamaan olosuhteet ovat merkittävässä osassa kadunrakennetta ja pohjanvah-vistustapoja mallinnettaessa. Järjestelmän on valittava kohdekohtaisesti sopiva pohjanvahvistustapa, jos suunnittelija ei ole sitä vielä määritellyt. 
	Suunnittelussa kaikkiin rakennusosiin on kiinnitettävä huomiota kustannusohjauk-sen kannalta. Suunnitteluratkaisuissa kustannuserot koostuvat pienistä asioista, joilla voi olla suuri yhteisvaikutus. Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. inf-rakohteen yleisratkaisu, varuste- ja viimeistelytaso, järjestelmien määrä ja kalleus sekä rakenne- ja tuotantotekniset ratkaisut. (Lindholm & Junnonen 2012, 38). 
	Hankeosalaskennassa järjestelmän on kyettävä mallintamaan oikeat rakenteet, va-ruste ja viimeistelytaso käyttäjän syöttämien tietojen perusteella, jotta rakennus-osien määrä ja laatu ja sitä kautta hinta saadaan arvioiduksi oikein. Tuotantora-kenteeseen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty jo rakennusosalaskennan kehityk-sessä.  
	3.4.2 Rakennusosalaskennassa huomioitavat kustannus- tekijät 
	Rakennusosien yksikköhintoihin vaikuttavat tuotantorakenne, joka muodostuu olo-suhteiden perusteella, sekä alue- ja suhdannetekijöistä muodostuvat hintatekijät. Tuotantorakenne vaikuttaa panosmääriin ja hintatekijät puolestaan panoshintoi-hin, joiden yhteisvaikutuksesta rakennusosien yksikköhinnat muodostuvat. (Lind-holm & Junnonen 2012, 37). 
	Tuotantovaiheessa kustannuksiin vaikuttavat panosten käyttö eli panosmenekit ja panoshinnat. Panoksia ovat työ-, tarvike-, aliurakka- ja kalustopanokset. Tuotan-toratkaisut vaikuttavat panosten käyttöön. Tuotantoratkaisuja ovat tuotantotek-niikka-, työmenetelmä- ja työmuotovalinnat. Tuotantoratkaisujen todelliset kus-tannukset voidaan saada selville vain käyttämällä todellisia paikallisia panoshintoja ja -menekkejä tuotantolaskelmassa. (Lindholm & Junnonen 2012, 39). 
	3.5 Määrälaskenta 
	Määrälaskennassa tuotetaan tietoa hankkeen rakenteiden määristä. Hankkeen eri vaiheissa määrälaskentatavat sekä määrätietojen tarkkuus ja muoto voivat muut-tua riippuen olemassa olevien tietojen tarpeesta ja tarkkuudesta; mm. suunnitel-matarkkuus vaikuttaa siihen, kuinka tarkasti määrätietoa voidaan mitata. Suunnit-telussa määrätietoa tarvitaan päätöksenteon ja vaihtoehtovertailujen perustaksi sekä hankkeen määrien kuvaamiseen. (Lindholm & Junnonen 2012, 42–43). 
	Rakennusosien määriä mitataan InfraRYLin määrämittauslaskentaohjeen mukaan määritettyjä rakennusosien mittaussääntöjä käyttäen. Määriä voidaan mitata use-alla eri tavalla riippuen suunnittelun tarkkuudesta. Jos tarkkoja suunnitelmia ei ole saatavissa, voidaan käyttää mm. tyyppiratkaisuja, jos tien poikkileikkaus on tie-dossa. Tyyppiratkaisuilla saadut tulokset voidaan korvata tarkemmilla suunnittelun tarkentuessa. Laskemisessa voidaan tällöin käyttää hyväksi esim. tien maastomal-lia, linjausta sekä pohjatut
	Hankeosalaskennassa määrämittaus tapahtuu laskemalla mallinnettujen rakentei-den mitoituksia. Koska mallinnus riippuu käyttäjän antamista lähtötiedoista, täytyy 
	rakenteiden mitoittamiseksi muodostaa funktioita rakennusosien määrien laskemi-seen. Funktioiden muuttujat saavat arvonsa annettujen lähtötietojen perusteella. 
	Rakennusosalaskennassa muodostetaan hankkeen rakenneluettelo eli luettelo ra-kennusosista. Rakennusosat luetteloidaan tyypeittäin. Luettelo voidaan jakaa osiin tarpeen mukaan mm. sijainnin tai vastuualueiden mukaan sekä panoksiin, jos tar-peellinen tieto on saatavilla. (Lindholm & Junnonen 2012, 43–44). 
	Hankeosalaskennassa mallinnetuille hankeosakohtaisille rakennusosakohtaisille ra-kennusosille on myös mahdollista muodostaa rakenneluettelo. Tällöin hankkeen rakennusosien määriä voidaan vertailla eri suunnitteluvaihtoehtojen kesken. 
	3.5.1 Hinnoittelu 
	Määrämittauksella saatu rakennusosaluettelo hinnoitellaan rakennusosien yksikkö-kustannuksilla rakennelaskelmaksi. Yksikkökustannusten määrittämisessä voidaan käyttää rakennusosille määritettyjä hintoja tai panosrakenteita. Rakennusosan pa-noslaskelmassa panosrakenteet eritellään tuotanto-osittain ja hinnoitellaan pa-noshinnoin, jolloin rakennusosan hinta saadaan muodostettua panosten hinnasta. (Lindholm & Junnonen 2012, 44–45). 
	Ihkussa hankeosalaskennassa saatujen rakennusosien hinnoittelu perustuu raken-nusosalaskennan kehityksessä määritetylle logiikalle. Kustannuslaskentajärjes-telmä laskee siis varsinaiset kustannukset rakennusosalaskennalla. 
	3.6 Kustannuslaskennan ohjeet hankkeen suunnitteluvaiheissa 
	Tässä luvussa tarkastellaan kustannuslaskennan ohjeita. Väylävirasto (ent. Liiken-nevirasto) on määrittänyt ohjeet väylähankkeiden kustannuslaskentaan eri suun-nitteluvaiheille (Liikennevirasto 2013). Ohjeita voidaan hyödyntää myös katusuun-nittelussa. Vaikka työn painotus on esi- ja yleissuunnittelussa, ohjeet käydään läpi jokaisen vaiheen osalta, jotta kokonaiskuva projektin aikaisista kustannuslasken-tatoimista saadaan muodostettua. Katusuunnittelussa tiesuunnitelmaa vastaa ka-tusuunnitelma.  
	3.6.1 Kustannuslaskenta esisuunnittelussa 
	Esisuunnittelu on hankesuunnittelua edeltävä vaihe, jonka tarkoituksena on muo-dostaa tavoitteet varsinaiselle suunnittelulle ja löytää kustannustehokkain toimen-pide tavoitteiden saavuttamiseksi. Esisuunnitteluun kuuluu rakentamisen tarpeen arviointi sekä eri vaihtoehtojen suunnittelu. Esisuunnittelussa muodostettu kustan-nusarvio muodostaa perustan hankkeen kustannusten arvioimiseen ja toimii seu-raavien vaiheiden lähtötietona. (Liikennevirasto 2013, 22). 
	Nykyohjeiden mukaan esisuunnitteluvaiheen kustannuslaskennassa käytetään Fore-palvelun hankeosalaskentaa, asiantuntija-arviota tai näiden yhdistelmää. Pelkkää hankeosalaskentaa ei yleensä voida käyttää suunnitelmien epätarkkuuden takia. Hankeosatasolla hankkeen kustannuslaskenta tapahtuu ”nauhakustannuk-sena” euroa/metri. (Liikennevirasto 2013, 22). 
	Kaikki kustannukset pitää arvioida tietyllä tarkkuudella, vaikka joitain tekijöitä ei olisi vielä suunniteltu. Näiden tekijöihin kustannukset voidaan arvioida prosentti-osuutena kokonaiskustannuksista vastaavan tyyppisen hankkeen pohjalta. Eri vaihtoehtojen kustannusarvioiden tulee olla riittävällä tarkkuudella laskettuja, jotta suunnitteluratkaisujen kustannuserot voidaan tuoda esille. Hanke ryhmitellään pääkohteittain ja tekniikkalajeittain ryhmiin, esim.: eritasoliittymät, maantiet, yksi-tyistiet, melunt
	Hankeosamalleja käytettäessä on aina tarkistettava niiden ominaisuudet, koska ne eroavat toisistaan. Hankkeen esittäminen riittävän lyhyissä osissa on tärkeää, sillä pystygeometrian ja pohjaolosuhteiden muutokset vaikuttavat huomattavasti met-rihintaan. Kustannusriskit dokumentoidaan tarvittaessa. Myös lähtötietojen puute tai suunnittelun epätarkkuus voidaan kirjata kustannusriskiksi esisuunnittelussa. Lähtötietojen epävarmuuteen tai -tarkkuuteen perustuen kustannusarviolle voi-daan asettaa vaihteluväli, jo
	Esisuunnitteluvaiheen suhteen hankeosalaskennan kehityksessä huomioitavia asi-oita ovat kustannusten jaottelu yksiköittäin ja tekniikkalajeittain sekä kohteittain. Lisäksi erilaisten riskien sekä pohjaolosuhteiden ja pystygeometrian (tasaus) vai-kutus kustannuksiin tulee huomioida. 
	3.6.2 Kustannuslaskenta yleissuunnittelussa 
	Yleissuunnittelussa hankkeen eri vaihtoehdot selvitetään. Niille määritetään liki-määräinen sijainti sekä tekniset- ja liikenteelliset perusratkaisut. Suunnitelmat on laadittava tasolla, jossa ratkaisujen tekninen, taloudellinen ja ympäristöllinen to-teuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa. Yleissuunnitelman pohjalta tehdään hank-keen alustava kustannusarvio, jonka on muodostettava luotettava pohja hankkeen kokonaiskustannuksista. (Tiehallinto 2007). 
	Yleissuunnitelman kustannusarvion pohjaksi otetaan esisuunnitteluvaiheen kus-tannusarvio, joka on päivitetty suunnitteluajankohdan MAKU-indeksillä (Maaraken-nuskustannusindeksi) vastaamaan nykytilan hintatasoa. Kustannusarvion päivitys muodostaa hankkeen kustannustavoitteen riippuen esisuunnitelman tarkkuudesta. Yleissuunnitelman kustannusarvion pääasiallinen työkalu on hankeosalaskenta. Myös rakennusosalaskentaa voidaan käyttää, jos suunnittelutarkkuus on riittävä joidenkin kustannuserien osalta. (Liikenne
	MAKU-indeksi on käytössä Ihkun rakennusosalaskennassa, joten se tulee huomi-oiduksi myös hankeosalaskennassa. 
	Tiehankkeissa rakennuskustannukset eritellään pääkohteittain (päätiet, eritasoliit-tymät jne.). Myös erikoiskohteet eritellään omiksi kustannuksikseen (pohjaveden-suojaus, sillat, meluntorjunta, pohjanvahvistus jne.) (Tiehallinto 2007, s. 59). 
	Yleissuunnitelman kustannusarviota tehdessä on erityisen tärkeää tunnistaa kus-tannusriskit. Suunnittelutarkkuutta tulee lisätä tarvittaessa kustannusriskien pie-nentämiseksi. (Tiehallinto 2007, 36). 
	Yleissuunnittelussa hankkeen suunnitteluun ja lähtötietoihin liittyvät riskit pitää tunnistaa, jotta niihin voidaan reagoida ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta. Ris-kien vaikutusarvio voidaan tehdä asiantuntija-arviona tai hankeosalaskennan 
	avulla, esimerkiksi muuttamalla hankkeen laajuutta. Hankeosalaskennassa käytet-tyjä oletusarvioita on hyvä tarkastella, jos niissä on epäselvyyttä. (Liikennevirasto 2013, 27). 
	Yleissuunnitelman kustannusarvio tehdään hankeosatarkkuudella valituista vaihto-ehdoista. Yleissuunnittelussa painotetaan hankkeen lähtökohtia ja laajuutta, kus-tannuslaskennan menettelyä ja lähtöolettamuksia sekä vaihtoehtojen vertailukus-tannuksia. (Liikennevirasto 2013, 28). 
	Yleissuunnitelman vaiheessa tulee hankeosalaskennan kannalta kiinnittää huo-miota lähtötietoihin, sillä ne perustuvat vielä suurelta osin olettamuksiin. Oletta-musten ollessa vääriä voivat myös kustannukset muuttua huomattavasti. Tämä liittyy osaltaan riskien huomiointiin. Lisäksi eri suunnitelmavaihtoehtojen vertailua pitää kehittää, jotta Ihkun avulla saadaan päätettyä paras toteutusvaihtoehto. 
	3.6.3 Kustannuslaskenta tiesuunnittelussa 
	Tiesuunnittelussa väylän rakenteet kuvataan yleissuunnitelmaa tarkemmalla ta-solla. Suunnitelmassa tarkistetaan teknisten ratkaisujen toteutettavuus sekä arvi-oidaan sen vaikutukset. Tiesuunnitelman kustannusarviossa otetaan huomioon kaikki hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset. Suunnitelmien tarken-tuessa suurinta osaa kustannuksista voidaan arvioida rakennusosatarkkuudella. Tällöin tunnistettuja riskejä voidaan hinnoitella ja ottaa osaksi suunnitteluratkai-sua, jolloin riskivaraukset vähenevät.
	Lopullisen tiesuunnitelman kustannusarvion tavoitteena on, että lähes kaikki kus-tannukset on laskettu rakennusosatasolla. Tiesuunnitteluvaiheen aluksi hankkeelle muodostetaan kustannustavoite päivittämällä tehdyt laajuusmuutokset yleissuun-nitelmavaiheen kustannusarvioon sekä päivittämällä hinnasto ja muuttamalla maa-rakennusindeksi sovituksi. (Liikennevirasto 2013, 29). 
	Rakennusosalaskennassa samalle rakennusosalle voi olla useita eri hintoja riippuen olosuhteista. Vanhaa laskelmaa päivitettäessä pitää varmistaa, että vanhat raken-nusosat sopivat uuteen laskelmaan. (Liikennevirasto 2013, 29). 
	Tiesuunnitelman rakennusosalaskelmassa esitetään ne määrät, jotka tulevat ra-kennushankkeen sisältä. Näin voidaan laskea, miten massat liikkuvat hankkeen sisällä ja voidaan tehdä massayhteenveto. Pohjatutkimusten perusteella voidaan tehdä arvio rakentamiseen kelpaavista maamassoista. Olosuhdeherkät massat on otettava huomioon läjitysalueiden varaamisessa ja massojen kuljetusmatkoissa ta-pauskohtaisesti. Tiesuunnitelman ollessa valmis on tiedossa kaikki maa- ja kallio-leikkausten sekä pengerten määrät, jollo
	Kustannusriskien tunnistaminen ohjaa suunnittelua tiesuunnitelman alkuvai-heessa. Hankkeen riskiarvio tehdään viimeistään tiesuunnitelmavaiheessa. Jos yleissuunnitelmassa riskiarvio on jo tehty, tunnistetaan tarvittaessa uusia riskejä ja tarkennetaan jo tehtyä arviota. Merkittäviä riskejä ei voida enää hyväksyä tie-suunnitelmavaiheessa. (Liikennevirasto 2013, 32). 
	Vaikka tiesuunnitteluvaiheessa suurin osa kustannuksista muodostetaan rakennus-osalaskennalla voi suunnittelu olla joltain osin vielä liian epätarkkaa rakennus-
	osalaskennan toteuttamiselle. Tällöin vaihtoehto on käyttää kyseisten kustannus-ten arvioimisen osalta hankeosalaskentaa. Ihkun hankeosalaskennan kehityksessä tulee ottaa siis huomioon hanke- ja rakennusosalaskennan samanaikainen käyttö. Riskien tunnistamista tulee myös kehittää laskennan tarkentuessa mm. lähtötieto-jen osalta sekä siirryttäessä hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan. 
	3.6.4 Kustannuslaskenta rakennussuunnittelussa 
	Rakennussuunnitelman kustannusarvio lasketaan rakennusosatarkkuudella. Kus-tannusarviossa esitetään arvioidut kuljetusmatkat sekä rakennusolosuhteet. Hank-keesta laaditaan myös määräluettelo, jossa on lueteltu kaikki hankkeeseen liittyvät rakennusosien määrät. Molempien asiakirjojen kohdalla on tarkistettava kaikkien suunniteltujen asioiden olevan mukana ja että päällekkäisyyksiä ei ole. (Liikenne-virasto 2013, 34). 
	Rakennussuunnitelman kustannusarvion pohjaksi otetaan päivitetty tiesuunnitel-man kustannusarvio, joka toimii rakennussuunnittelun kustannustavoitteena. Kus-tannusarvion tarkkuus on samaa luokkaa tiesuunnitelman kustannusarvion kanssa. Kuljetusmatkat määritellään, kuten tiesuunnitelmassa. Riskiarviointeja tarkenne-taan verrattuna tiesuunnitelmassa tehtyihin. Ratkaisemattomia kustannusriskejä sisältäviä rakenteita ei saa sisällyttää rakennussuunnitelmaan. Kustannusarvioon on sisällytettävä kaikki kustannusri
	Rakennussuunnitelman kustannusarvio tehdään täysin rakennusosalaskennalla. Hankeosalaskennasta rakennusosalaskentaan siirtyminen voi mahdollistaa raken-nusosien kustannuksien jakamisen myös hankeosakohtaisesti. 
	3.7 Aiemmat kustannuslaskentajärjestelmät 
	Fore-palvelu kehitettiin yhdessä Tiehallinnon, Ratahallinnon ja kaupunkitilaajien kanssa IK-hankkeessa vuosien 2003–2008 aikana. Fore-palvelu sisältää neljä eri tuotetta infrahankkeiden talouden hallintaan. Scope on hankeohjelmamenettely, jossa määritetään hankkeiden tavoitteet ja olosuhteet. Hola on hankeosalaskelma-menetelmä ja -hinnasto, jolla voidaan hinnoitella hankkeiden tavoitteet. Rola on rakennusosalaskentamenetelmä ja -hinnasto, jolla voidaan arvioida hankkeen suunnitteluratkaisujen kustannukset. 
	Väylävirasto on laatinut ohjeet suunnittelun aikaiseen kustannusarviointiin Liiken-neviraston, ELY-keskusten ja kuntien väylähankkeissa. Nykyisen ohjeen lähtökoh-tana on Fore-kustannuslaskentapalvelun käyttäminen. Palvelu sisältää Hola-ohjel-man, joka on tarkoitettu hankeosalaskelman tekemiseen. (Liikennevirasto 2013). 
	Tämän diplomityön aikana Väylävirasto on julkaissut Ihkun rakennusosalaskennan käyttöön liittyvän ohjeistuksen. Seuraavaksi tarkastellaan Väyläviraston aiempaa ohjetta hankeosalaskennan kannalta. 
	3.7.1 Hankeosalaskenta 
	Valtion ja kuntien infrahankkeissa hankeosalaskennassa käytetään Hola-ohjelmis-toa. Sitä voidaan käyttää tavoitteen hinnoitteluun, hankkeen alkuvaiheen kustan-nusarviointiin sekä vaihtoehtovertailuihin. Hola sisältää hankeosamalleja, joiden 
	taustalla on Rolassa käytettävät rakennusosamallit. Holassa hankeosat ovat INFRA 2006 -nimikkeistön mukaisia. (Liikennevirasto 2011). 
	Holassa käyttäjä määrittelee hankkeen sisältämät hankeosat sekä hankeosien laa-juuden ja laatutason. Myös olosuhdetekijät ja hankeosalta edellytetyt erityisomi-naisuudet voidaan syöttää järjestelmään. Syötettyjen tietojen perusteella laske-taan hankkeelle tavoitekustannus hankeosittain eriteltynä. Väyläviraston ja ELY-keskusten hankkeissa Holalla laskettua kustannusarviota edellytetään kaikissa han-kevaiheissa. Näin voidaan verrata hankkeen sisällössä tapahtuneita muutoksia eri hankevaiheissa, jolloin voida
	4 Kadun mitoitus 
	Hankeosalaskennan kehittäminen liittyy suurelta osin siihen, miten katu on mitoi-tettu. Hankeosalaskennassa pyritään olettamaan toteutettavat rakennusosat ja nii-den määrät järjestelmään annettavien lähtötietojen perusteella. Suunnitteluohjei-den avulla kadun mitoitus voidaan mallintaa tietyssä tilanteessa ja mitoituksen pe-rusteella laskea tarvittavien rakennusosien määrät.  
	Kadun mitoituksen voi jakaa leveys-, korkeus ja pituussuuntaiseen mitoitukseen. Tässä diplomityössä keskitytään leveys- ja korkeussuuntaiseen mitoitukseen, sillä ne nähdään oleellisina hankeosalaskennan kehityksen kannalta. Kun leveys- ja kor-keussuuntaiset muuttujat ovat tiedossa, rakennusosien määriä voidaan laskea tie-tyllä poikkileikkauksella (tai metriä kohden).  
	Pituussuuntainen muuttuja on aiemmassa laskentajärjestelmässä (Fore) saatu suoraan väylän tai laskettavan osan pituudesta. Diplomityön pohjalta tehtävän las-kentalogiikan oletuksena on, että väylän mutkikkuus ei vaikuta merkittävästi sen pituuteen ja sitä kautta rakennusosien määriin. Pituussuuntaisen muuttujan tar-kempi huomiointi mallinnuksessa jätetään IHKU-projektin kehitettäväksi.  
	Tässä luvussa tarkastellaan kadunmitoitukseen liittyviä ohjeita. Koska Ihkusta ha-lutaan kehittää kaikkia Suomen kaupunkeja palveleva laskentajärjestelmä, käy-dään läpi yleispäteviä ohjeita. Suomen kuntatekniikan yhdistys (SKTY) on julkais-sut kadun suunnittelun ohjeita Katu 2020 -sivustolla. Sivusto toimii käsikirjana suunnittelijoille ja sisältää tietoa mm. suunnittelujärjestelmästä sekä kadun suun-nittelusta sekä mitoituksesta (SKTYa 2021). Alempana käsitellään katualueelle ase-tettuja vaatimuksia, katuj
	4.1 Katujen toiminta ja luokittelu 
	Katu toimii kaupunkiseutujen liikenneväylänä ja monikäyttötilana, jossa liikenne, liikkuminen ja oleilu yhdistyvät. Katualue sisältää kadun maanpäälliset ja maan-alaiset osat sekä myös yläpuoliset rakenteet, kuten johdot ja muut rakenteet. Ka-dulle asetetut vaatimukset ja sijainti vaikuttavat eri toimintojen tilanjakoon. Vaati-mukset voivat olla liikenteellisiä, teknisiä sekä kaupunkikuvallisia. (Helsingin kau-punki, 1). 
	Hallinnollisen luokittelun mukaan katuverkon tiet ja kadut jaetaan maanteihin, ka-tuihin ja yksityisteihin. Maantien omistaa valtio ja se on Väyläviraston hallinnassa. Maantie voidaan jakaa toiminnallisesti valtateihin, kantateihin, seututeihin ja yh-dysteihin. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta 2018). 
	Yksityisteiksi lasketaan tiet, johon kohdistuu rasitteena tieoikeus vähintään yhden kiinteistön hyväksi. Ne palvelevat ensisijaisesti yksityistä liikennettä. (Yksityistielaki 2018). 
	Kadut ovat asemakaavassa katualueiksi luokiteltuja alueita. Kaduksi luokitellaan kadut, aukiot, torit ja kevyen liikenteen raitit. Kadut toteutetaan katusuunnitelman mukaisesti ja rakentamisesta vastaa kunta. (SKTY 2021b). 
	4.1.1 Katujen toiminnallinen luokitus 
	Katujen rakenteeseen vaikuttaa suuresti niiden toiminnallinen luokitus. Kadut jae-taan Katu2020-sivuston mukaan toiminnallisesti katuluokkiin niiden liikenteellisiin tehtäviin perustuen. Luokitus tehdään maankäytön tarpeiden perusteella kaavoi-tuksen ja liikenneverkon suunnittelun yhteydessä. Kadun toiminnallinen luokka an-taa lähtökohdat katujen teknisten suunnitelmien laadintaan yhdessä kaupunkiku-vallisten tavoitteiden kanssa. (SKTY 2021b). 
	Katuluokkaa voidaan käyttää yhtenä lähtötietona hankeosalaskennassa, sillä se määrittää mitä suunnitteluohjeita käytetään. Suunnitteluohjeita voidaan hyödyn-tää katuratkaisujen mitoituksessa hankeosalaskennan kehityksessä, kun eri katu-luokille käytetään eri tyyppiratkaisuja. 
	Katu2020-sivustolla kadut on jaettu pää- ja paikallisverkon katuihin. Pääverkon kadut välittävät pitkämatkaista liikennettä sekä kunnan eri osien välistä siirtymistä ja paikallisverkon kadut lähivaikutus piirinsä maankäyttöä. Pääverkon katuihin kuu-luvat sisääntulo-, ohikulku- ja läpikulkuväylät sekä pääkadut. Paikallisverkon katui-hin kuuluvat puolestaan kokooja-, tontti-, hidas-, piha- ja kävelykadut. (SKTY 2021b). 
	Kokoojakadut kokoavat tonttikatujen liikenteen sekä liittävä ne toisiinsa ja pääka-tuihin. Paikalliset kokoojakadut mahdollistavat liikenteen yhdyskunnan osa-alueen sisällä ja alueelliset kokoojakadut liittymisen pääverkkoon. Kokoojakatujen nopeus rajoitus on yleensä joko 40 tai 50 km/h. Risteykset ovat tasoristeyksiä, jotka voivat olla tarvittaessa valo-ohjattuja tai toteutettu kiertoliittymänä. Tonttikadut kytkevät tonttien maankäytön paikallisverkkoon. Tonttikatuihin luetaan mukaan myös hi-das-, piha- ja
	Tämä työ keskittyy tutkimaan pääasiassa kokooja- ja tonttikatujen toiminnalli-suutta sekä rakenteita niiden yleisyyden ja yksinkertaisuuden vuoksi. Tonttikatujen osalta ei tarkemmin tutkita niiden erityistapauksia. 
	4.2 Kadun poikkileikkaus 
	Leveyssuunnassa katua voidaan tarkastella poikkileikkauksena. Mitat kadun eri osiin saadaan tarkastelemalla katualueen osien leveyksiä. Poikkileikkauskokonai-suudesta muodostuu oma yksilöllinen rakenteensa, joka riippuu osille tarvittavasta leveydestä sekä tarpeellisista rakennekerroksista. 
	Katu 2020 -sivustolla kerrotaan, että kadun poikkileikkaus määritetään asemakaa-vavaiheen yhteydessä tehtävässä liikenteen yleissuunnitelmassa. Suunnitelman perusteella määritetään asemakaavassa olevat katualueen rajat. Katutila tulisi aina suunnitella koko katutilan leveydeltä. Katusuunnittelussa huomioon otettavia vaa-timuksia ovat: 
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	Poikkileikkauksen suunnittelussa on tärkeää huomioida, miten mm. kaupunkiku-valliset, tekniset ja liikenteelliset vaatimukset voidaan sovittaa yhteen. Yleensä asemakaavan yhteydessä laaditaan myös kunnallistekniikan yleissuunnitelma, jossa esitetään alustavat kunnallistekniikan reitit ja kuivatuksen periaatteet. (SKTY 2021c, SKTY 2021d). 
	Kadun poikkileikkaus muodostuu erilaisista osista, joiden mitoitus riippuu katuluo-kasta. Kadun poikkileikkaus on kuvattu kuvassa 4. Katu alueen poikkileikkaus voi-daan ositella mm. seuraavanlaisiin osiin: 
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	 erotusalue 
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	 keskialue 
	 keskialue 

	 reuna-alue (SKTY 2021e). 
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	Figure
	Kuva 4. Katualueen osat (SKTY 2021e). 
	Kadun poikkileikkaus määräytyy pitkälti katualueelle varatusta tilasta, liikenteelle varatuista osista eli ajoradasta sekä jalankululle ja pyöräilylle varatuista alueista. Liikennetilojen erottaminen toisistaan riippuu huomattavasti katualueen leveydestä ja katuluokasta. Niillä on suunnitteluratkaisuihin suuri vaikutus, eli kuinka leveiksi erotus-, keski- ja reuna-alueet muodostuvat. Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin liikenteelle varattujen alueiden mitoitusta. Ne määrittävät pitkälti muita poikkileik-kauk
	4.2.1 Katualueen liikennetilan mitoitus 
	Katu 2020 -sivustolla on käyty läpi eri liikennemuodoille vaadittavia tiloja. Kadun liikennetilan perusmitat mitoitetaan mitoitusajoneuvojen avulla, jotka on kuvattu taulukossa 1. Jokainen liikenneyksikkö edustaa oman ryhmänsä suurinta sallittua leveyttä. Mitoittava liikennetilanne riippuu kadulla kulkevasta liikenteestä. (SKTY 2021e). 
	Taulukko 1. Mitoittavat liikenneyksiköt. (SKTY 2021e). 
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	Yksittäiselle kadulle ajoradan leveys saadaan määrittämällä mitoittava liikenneti-lanne, mitoitusnopeus sekä mitoitusajoneuvojen kohtaamistilanteessa käytetty ajotapa. Mitoitusnopeus ilmaisee tavoitteena olevaa enimmäisnopeutta, joka vas-taa kaduilla yleensä nopeusrajoitusta, pois lukien moottorikadut, joilla mitoitusno-peus määritetään 10 km/h suuremmaksi kuin nopeusrajoitus. Kun mitoitusnopeus vastaa nopeusrajoitusta puhutaan suunnittelunopeudesta. Käytetyt ajotavat ovat: 
	A. Ajonopeuksia ei tarvitse hiljentää kohdatessa 
	A. Ajonopeuksia ei tarvitse hiljentää kohdatessa 
	A. Ajonopeuksia ei tarvitse hiljentää kohdatessa 

	B. Kohtaamistilanne vaatii ajonopeuksien lievää alentamista 
	B. Kohtaamistilanne vaatii ajonopeuksien lievää alentamista 

	C. Ajoneuvojen kohdatessa toinen ajoneuvo on pysähtyneenä (SKTY 2021e). 
	C. Ajoneuvojen kohdatessa toinen ajoneuvo on pysähtyneenä (SKTY 2021e). 


	Ajotavan valinta riippuu katuluokasta. Pääkaduilla ja alueellisilla kokoojakaduilla käytetään ajotapaa A, paikallisilla kokoojakaduilla ja tonttikaduilla ajotapaa B sekä pihakaduilla ajotapaa C. (SKTY 2021e). 
	Liikennetilan perusmitat saadaan muodostettua suunnittelunopeuden, ajotavan ja mitoittavan liikennetilanteen avulla, jossa mitoitusajoneuvoille määritetään kohtaa-misvara sekä reunavara. Laskennallinen liikennetilan leveys saadaan laskettua mi-toitusajoneuvojen sekä kohtaamisvaran ja reunavarojen summana. Ajoradan osalta valittu leveys saadaan pyöristämällä laskennallinen leveys 0,25 m tarkkuu-teen. Liikennetilan ja ajoradan mitoittaminen on kuvattu taulukossa 2. (SKTY 2021e). 
	Taulukko 2. Liikennetilan mitoittaminen eri ominaisuuksien summana (SKTY 2021e). 
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	* sisältää 3,75 m kaistojen lisäksi 0,5 m liikkumisvaran reunakiveen 
	** sisältää 3,75 m kaistojen lisäksi 0,25 m liikkumisvaran reunakiveen 
	Jalankululle ja pyöräillylle varattujen alueiden teoreettinen tilantarve määritetään käyttäen samoja periaatteita kuin määritettäessä ajoradan leveyttä. Mitoituksessa voidaan käyttää kohtaamistapaa A tai B: 
	A. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on mahdollista kohdata ilman erityistä va-rautumista kohtaamis- tai ohitustilannetta varten 
	A. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on mahdollista kohdata ilman erityistä va-rautumista kohtaamis- tai ohitustilannetta varten 
	A. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on mahdollista kohdata ilman erityistä va-rautumista kohtaamis- tai ohitustilannetta varten 

	B. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on sopeutettava nopeuttaan ja reittiään kohtaamis- tai ohitustilanteessa. (SKTY 2021e). 
	B. Pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden on sopeutettava nopeuttaan ja reittiään kohtaamis- tai ohitustilanteessa. (SKTY 2021e). 


	Kohtaamistapaa B tulisi käyttää vain, jos katualue on ahdas. Jalankululle ja pyö-räilylle määritetyt reunavarat ja kohtaamisvarat eri kulkumuotojen välillä kohtaa-mistavoille A ja B on kerrottu taulukossa 3. 
	Taulukko 3. Jalankulun ja pyöräliikenteen sivuetäisyydet. (SKTY 2021e). 
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	Jalankulkijan tilantarve on 0,6 m, Jalkakäytävää mitoitettaessa jalankulkijoiden määränä voi olla 2 tai 3. Eri vaihtoehdoista saadaan laskettua jalankulun kokonais-leveydet (taulukko 4). Jalkakäytävä on kuitenkin lähtökohtaisesti 2,5 m leveä, jos jalankulkijoiden määrä ei ole suuri, eikä muita katurakenteita tule jalkakäytävälle (SKTY 2021e). 
	Taulukko 4. Jalkakäytävien teoreettinen tilantarve. (SKTY 2021e). 
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	Pyöräliikenne voidaan sijoittaa joko ajoradalle, pyöräkaistalle, pyörätielle tai yhdis-tetylle jalankulku- ja pyörätielle. Pyöräilyn ajoradalle sijoittamisessa on kyse seka-liikennejärjestelystä, joka ei aiheuta muutoksia ajoradan mitoitukseen. Pyöräkaista on ajoradan reunaan sijoitettava yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitettu poikkileik-kauksen osa. Sen leveys on pääreiteillä 1,75 m ja minimissään 1,5 m. Pyöräkaista sopii kaduille, joiden nopeusrajoitus on 30-50 km/h. (SKTY 2021e). 
	Pyöräilyliikenne voidaan sijoittaa myös omaan tasoonsa ajoradan ja jalkakäytävän väliin reunakivillä erotettuna. Tällöin on kysymys yksisuuntaisesta pyörätiestä. Rat-kaisua on perusteltua käyttää, kun pyöräilijöitä ja jalankulkijoita on paljon sekä autoliikennettä on yli 10 000 ajon/vrk/suunta. Kaksisuuntaisen pyörätien leveys on pääreiteillä 2,5–4,0 m riippuen pyöräilymääristä ja muilla reiteillä 2,2–2,5 m. Kak-sisuuntaisessa pyörätiejärjestelyssä ajorataan pitää jättää vähintään metrin ero-tusalue. (SKTY 
	Yhdistetyn jalankulku ja pyörätien mitoituksessa otetaan huomioon, onko se erilli-nen vai kiinni ajoradassa, jolloin pyöräilijän reunavara ajorataan kasvaa. Mitoitus voidaan tehdä taulukon 3 perusteella. 
	4.2.2 Kulkumuotojen erottelun tarve 
	Kadun kulkumuotoja erotellaan liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden vuoksi. Kulkumuotojen sijoitusratkaisut riippuvat katuluokasta ja käytössä olevasta tilasta. Jalankulku on syytä erotella moottoriliikenteestä aina paitsi vähäliikenteisillä tont-tikaduilla. Jalankulku voidaan sijoittaa joko jalkakäytävälle tai jalankulku- ja pyö-rätielle. Jalkakäytävä erotetaan ajoradasta joko reunakivellä, erotusalueella tai si-joittamalla muita toimintoja ajoradan ja jalkakäytävän väliin. Valittava erotustapa riippuu k
	Pyöräliikenne erotellaan autoliikenteestä pääasiassa pää- ja kokoojakaduilla. Tont-tikaduilla pyöräily osoitetaan yleensä ajoradalle. Tärkeillä pyöräreiteillä pyöräily voidaan kuitenkin erotella, jos se parantaa pyöräilyn sujuvuutta. Pyöräliikenteen järjestely riippuu moottoriajoneuvojen nopeudesta, määrästä sekä pyöräliikenne-verkon kategoriasta. Pyöräliikenteen järjestelyt on kerrottu taulukossa 5. (SKTYe). 
	Taulukko 5. Pyöräliikenteen järjestelyt moottoriajoneuvoliikenteen määrän (KVL) ja nopeuden perusteella. (SKTY 2021e). 
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	Span
	2000 - 4000 
	2000 - 4000 

	TD
	Span
	 
	 
	Pyöräkaista tai pyörätie 

	TD
	Span
	Sekaliikenne tai pyöräkaista/ -tie 


	TR
	Span
	4000 -7000 
	4000 -7000 

	TD
	Span
	Pyöräkaista tai pyörätie 


	TR
	Span
	7000 - 
	7000 - 


	TR
	Span
	50 km/h 
	50 km/h 

	- 2000 
	- 2000 

	TD
	Span
	Sekaliikenne tai pyöräkaista/ -tie 


	TR
	Span
	2000 - 4000 
	2000 - 4000 

	TD
	Span
	Pyöräkaista tai pyörätie 


	TR
	Span
	4000 -7000 
	4000 -7000 


	TR
	Span
	7000 - 
	7000 - 


	TR
	Span
	60 km/h 
	60 km/h 

	Ei merkitystä 
	Ei merkitystä 

	Pyörätie 
	Pyörätie 

	Pyörätie 
	Pyörätie 

	Pyörätie 
	Pyörätie 


	TR
	Span
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	 
	 




	 
	4.3 Pystysuuntainen mitoittaminen 
	Kadun pystysuuntaiseen mitoittamiseen liittyvät kadun päällys- ja alusrakenne. Selvittämällä kadun rakennekerrokset ja niiden paksuudet voidaan katu mitoittaa pystysuunnassa. Kadun rakenteeseen kuuluvat myös oleellisena osana pohjaolo-suhteet, jotka vaikuttavat päällyskerroksiin sekä mahdollisiin pohjanvahvistusta-poihin. Katu 2020 -sivustolla on käyty läpi kadun päällyskerroksen rakenteita ja niiden paksuuksia sekä eri alusrakenteita ja niissä käytettäviä pohjanvahvistusta-poja. 
	4.3.1 Kadun päällysrakenne 
	Päällysrakenteeseen kuuluu kaikki alusrakenteen (pohjamaan tai pengertäytteen) yläpuoliset rakennekerrokset. Päällysrakenne vastaanottaa liikenteen kuormitukset ja jakaa ne alusrakenteelle. Kadun normaalipäällysrakenteen osat on määritetty Katu2020-sivustolla, kuvan 5 mukaisesti. Kaikkia kuvassa näkyviä osia ei välttä-mättä käytetä samassa rakenteessa. (SKTY 2021f). 
	Katurakenteessa jakavan ja suodatinkerroksen kokonaisuudesta puhutaan tukiker-roksena. Tukikerros voidaan myös toteuttaa pelkästään jakavan kerroksen mate-riaalilla, jos suodatinkerros korvataan suodatinkankaalla. Normaalipäällysraken-teen sijasta voidaan käyttää myös mm. suodatinhiekkarakennetta, uusiomateriaa-lista tehtävää rakennetta tai eristerakennetta. (SKTY 2021f). 
	 
	Figure
	Kuva 5. Kadun normaalipäällysrakenteen osat 
	Katu2020-sivustolla kerrotaan päällysrakenteen rakennekerrosten yleisimmät ma-teriaalit sekä paksuudet. Rakennekerrokset ja niiden määrät voivat vaihdella olo-suhteiden mukaan. Rakennekerrosten mitoittaminen riippuu päällysrakenteen kan-tavuuden ja routamitoituksen vaatimuksista. (SKTY 2021f). 
	Kadun rakennekerrosten mitoittamisprosessissa huomioidaan katuluokka ja alus-rakenneluokka. Katuluokitus tehdään liikennemäärän perusteella jakamalla ne kuuteen luokkaan taulukon 6 mukaisesti. Alusrakenteet jaetaan seitsemään luok-kaan A:sta G:hen (taulukko 7). Alusrakenneluokkaan vaikuttavat maalajin kanta-vuus- ja routivuusominaisuudet. (SKTY 2021f).  
	  
	Taulukko 6. Katujen luokitus niiden liikenneteknisen merkityksen mukaan. (SKTY 2021f). 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Katuluokka 
	Katuluokka 

	Kuvaus 
	Kuvaus 

	Liikennemäärä (ajon. / vrk) 
	Liikennemäärä (ajon. / vrk) 


	TR
	Span
	1 
	1 

	Erittäin raskaasti liikennöity pääkatu (ajo-kaista 2+2) 
	Erittäin raskaasti liikennöity pääkatu (ajo-kaista 2+2) 

	> 30 000 
	> 30 000 


	TR
	Span
	2 
	2 

	Raskaasti liikennöity pääkatu (ajokaistoja 2+2) 
	Raskaasti liikennöity pääkatu (ajokaistoja 2+2) 

	10 000 … 30 000 
	10 000 … 30 000 


	TR
	Span
	3 
	3 

	Pääkatu, kokooja- tai vilkasliikenteinen kerrostaloalueen asuntokatu (ajokaistoja 1+1) 
	Pääkatu, kokooja- tai vilkasliikenteinen kerrostaloalueen asuntokatu (ajokaistoja 1+1) 

	2 500 … 10 000 
	2 500 … 10 000 


	TR
	Span
	4 
	4 

	Asuntokatu tai pientaloalueen kokoojakatu, raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueet 
	Asuntokatu tai pientaloalueen kokoojakatu, raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueet 

	500 … 2 500 
	500 … 2 500 


	TR
	Span
	5 
	5 

	Pientaloalueen asuntokatu tai huoltoliiken-teen väylät, henkilöautojen pysäköintialu-eet 
	Pientaloalueen asuntokatu tai huoltoliiken-teen väylät, henkilöautojen pysäköintialu-eet 

	10 … 500 
	10 … 500 


	TR
	Span
	6 
	6 

	Jalkakäytävät, pyörätiet, puistotiet; ei ajo-neuvoliikennettä 
	Jalkakäytävät, pyörätiet, puistotiet; ei ajo-neuvoliikennettä 

	 
	 




	 
	Taulukko 7. Alusrakenteen kantavuusluokitus. (SKTY 2021f). 
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	TBody
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	Span
	Maalaji 
	Maalaji 

	Tarkennus 
	Tarkennus 

	Lyhennys 
	Lyhennys 

	Luokka 
	Luokka 


	TR
	Span
	Kallio 
	Kallio 

	kallio 
	kallio 

	Ka 
	Ka 

	A 
	A 


	TR
	Span
	 
	 

	louhe1) 
	louhe1) 

	Lo 
	Lo 

	 
	 


	TR
	Span
	 
	 

	murske1) 
	murske1) 

	M 
	M 

	 
	 


	TR
	Span
	Kivet1) 
	Kivet1) 
	 

	 
	 

	Ki 
	Ki 

	A 
	A 


	TR
	Span
	Sora 
	Sora 
	 

	 
	 

	Sr 
	Sr 

	B 
	B 


	TR
	Span
	Soramoreeni 
	Soramoreeni 

	routimaton 
	routimaton 

	rton SrMr 
	rton SrMr 

	C 
	C 


	TR
	Span
	 
	 

	routiva2) 
	routiva2) 

	SrMr 
	SrMr 

	E (F)4) 
	E (F)4) 


	TR
	Span
	Hiekka 
	Hiekka 

	routimaton karkea 
	routimaton karkea 

	rton kaHk 
	rton kaHk 

	C 
	C 


	TR
	Span
	 
	 

	routimaton keskik. 
	routimaton keskik. 

	rton keHk 
	rton keHk 

	D 
	D 


	TR
	Span
	 
	 

	routimaton hieno 
	routimaton hieno 

	rton hHk 
	rton hHk 

	D (E)4) 
	D (E)4) 


	TR
	Span
	 
	 

	routiva keskik. 
	routiva keskik. 

	keHk 
	keHk 

	E 
	E 


	TR
	Span
	 
	 
	 

	routiva hieno 
	routiva hieno 

	hHk 
	hHk 

	E (F)4) 
	E (F)4) 


	TR
	Span
	Hiekkamoreeni 
	Hiekkamoreeni 

	routimaton 
	routimaton 

	rton HkMr 
	rton HkMr 

	D (E)4) 
	D (E)4) 


	TR
	Span
	 
	 

	routiva2) 
	routiva2) 

	HkMr 
	HkMr 

	E (F)4) 
	E (F)4) 


	TR
	Span
	Siltti 
	Siltti 

	 
	 

	Si 
	Si 

	F (G4), E5)) 
	F (G4), E5)) 


	TR
	Span
	Silttimoreeni 
	Silttimoreeni 
	 

	 
	 

	SiMr 
	SiMr 

	 
	 


	TR
	Span
	Savi 
	Savi 

	kuivakuori (h ≥ 1 m) 
	kuivakuori (h ≥ 1 m) 

	kuiva. Sa 
	kuiva. Sa 

	E 
	E 


	TR
	Span
	 
	 

	sitkeä (Su ≥ 25 kN/m2)3 
	sitkeä (Su ≥ 25 kN/m2)3 

	Sa 
	Sa 

	F (E)5) 
	F (E)5) 


	TR
	Span
	 
	 
	 

	pehmeä (Su < 25 kN/m2)3 
	pehmeä (Su < 25 kN/m2)3 

	Sa 
	Sa 

	G 
	G 


	TR
	Span
	Lieju 
	Lieju 

	 
	 

	Lj 
	Lj 

	G 
	G 


	TR
	Span
	Turve 
	Turve 

	 
	 

	Tv 
	Tv 

	 
	 




	1) Routiva murske sekä routivaa maata sisältävä louhe ja kivet rinnastetaan vastaavaan routivaan maalajiin. 
	2) Kantavuudeksi voidaan valita 35 MN/m2, jos kyseessä on kuiva penger tai jos hienoainespitoisuus on enintään 20 % ja paikka ei ole märkä (ks. huomautus 4). 
	3) Siipikairauksella todettu suljettu leikkauslujuus. 
	4) Suluissa olevaa kantavuusluokkaa käytetään, kun maa-aines on märkää lopullisessa alusraken-teessa eli pohjaveden etäisyys alusrakenteen pinnasta on alle 1 m tai paikkaan kerääntyy pintavesiä. 
	5) Penkereessä kuivana (SKTY 2021f). 
	Katu2020-sivuston mukaan päällysrakenne mitoitetaan aluksi kantavuuden perus-teella. Jos alusrakenne on todettu routimattomaksi, tulee lopullisen päällysraken-teen paksuudeksi kantavuuden perusteella mitoitettu. Mitoitus voidaan määrittää joko Tierakenteen suunnittelu -ohjeen mukaan tai InfraRYLin valmiiksi mitoitetusta taulukosta normaalipäällysrakenteille. Mitoitukset on tehty pelkästään kantavuus-mitoituksella. (SKTY 2021f). 
	Jos päällysrakenne todetaan routivaksi, katsotaan, onko päällysrakenteen koko-naispaksuus routivuuden kannalta tarpeeksi suuri. Tarkempien tutkimusten puut-tuessa luokitellaan routiviksi tavalliset, karkearakenteiset moreenit ja erittäin rou-tiviksi siltti ja hienojakoiset moreenit. Jos päällysrakenne ei ole tarpeeksi paksu, routamitoitus tehdään yleensä paksuntamalla tukikerrosta. Routimismitoitus voi-daan tehdä kahdella menetelmällä: routimiskertoimen ja routivan kerroksen läm-pötilagradientin avulla (kuv
	Katu 2020 -sivustolla kerrotaan katujen yleistä päällystesuunnittelua tehtävän Inf-raRYLin mukaan. Päällysteen suunnitteluun vaikuttavia asioita ovat: katuluokka, liikennemäärä, raskaan liikenteen määrä sekä kohteen sijainti ja erityispiirteet ku-ten liikennevaloristeykset ja kiertoliittymät. Asfalttipäällysteiden osalta suunnittelu tehdään Asfalttinormien mukaan. Päällystetyypit ja niiden paksuudet on kuitenkin kuvattu InfraRYLin normaalipäällysrakenne-taulukossa. (SKTY 2021f). 
	Katujen päällysrakenteet voidaan suunnitella myös normaalirakenteesta poik-keaviksi. Silloin niitä kutsutaan erikoisrakenteiksi. Erilaisia päällysrakenneratkaisuja on monia, mutta niiden tulee täyttää InfraRYLissä määritetyt toimivuusvaatimukset sekä kantavuuden ja routimattomuuden tavoitteet. Erikoisrakenneratkaisuilla voi-daan saada normaalipäällysrakennetta edullisempi tai parempi ratkaisu tietyissä olosuhteissa. Kadun erikoirakenneratkaisuja ovat mm. louherakenne, stabiloitu kantava kerros ja kevennetty
	4.3.2 Pohjarakenteet 
	Kadunpohjarakennussuunnitelma on koko katualueen levyinen. Pohjaratkaisujen tekeminen alkaa jo asemakaavavaiheessa, jossa on tärkeä tarkastella kustannus-ten kannalta kriittisiä tekijöitä, kuten korkeita penkereitä tai syviä leikkauksia. Poh-jarakenteiden mitoitus tarkentuu viimeistään katusuunnitteluvaiheessa sekä jois-sain tapauksissa jo yleissuunnitteluvaiheessa, jos yksittäisellä katuhankkeella sel-lainen on. Tieto pohjamaan olosuhteista lisääntyy suunnittelun edetessä tehtävillä geoteknisillä tarkkailu
	Kadunpohjarakenteisiin kuuluvat mm: 
	 pohjanvahvistukset 
	 pohjanvahvistukset 
	 pohjanvahvistukset 

	 pohjarakenteet 
	 pohjarakenteet 

	 siirtymärakenteet 
	 siirtymärakenteet 

	 kaivannot (luiskat, tuennat) (SKTY 2021g). 
	 kaivannot (luiskat, tuennat) (SKTY 2021g). 


	Katu voidaan perustaa pohjamaahan usealla eri tavalla. Perustamistapaan vaikut-tavat pohjaolosuhteet, vaadittu laatutaso, ympäristö ja rakenteiden paino. Yleisim-mät perustamistavat ovat perustaminen maan varaan, perustaminen esirakenta-misen avulla maan varaan ja paaluperustus. Perustamistavat voivat vaihdella ka-turakenteen sisällä sekä pituus että poikkisuunnassa. Tällöin suunnittelussa on huomioitava siirtymärakenteiden tarpeellisuus eri perustamistapojen välillä. Pohja-rakenneratkaisuihin vaikuttavia a
	 kyseessä olevan kadun tiedot ja rakenteet, kuten putkijohdot 
	 kyseessä olevan kadun tiedot ja rakenteet, kuten putkijohdot 
	 kyseessä olevan kadun tiedot ja rakenteet, kuten putkijohdot 

	 maan- ja kalliopinnan korkeus 
	 maan- ja kalliopinnan korkeus 

	 maaperä- ja pohjavesitiedot (SKTY 2021g). 
	 maaperä- ja pohjavesitiedot (SKTY 2021g). 


	 
	Esirakentamisella luodaan edellytykset rakentaa huonoille maapohjille ja pehmeik-köalueille. Esirakentaminen tulisi aloittaa mahdollisimman aikaisin ennen varsi-naista rakentamista. Esirakentamis vaihtoehtoon vaikuttavat käytettävissä oleva aika, menetelmän soveltuvuus ja esikuormitusmassojen saatavuus. Esirakentamis-toimia ovat: 
	 esikuormituspenger 
	 esikuormituspenger 
	 esikuormituspenger 

	 pystyojitus ja esikuormituspenger 
	 pystyojitus ja esikuormituspenger 

	 pilaristabilointi ja massasyvästabilointi 
	 pilaristabilointi ja massasyvästabilointi 

	 massanvaihto 
	 massanvaihto 

	 keventäminen (kevytsora, vaahtolasimurske, EPS (paisutettu polystyree-nimuovi), rengasleike) 
	 keventäminen (kevytsora, vaahtolasimurske, EPS (paisutettu polystyree-nimuovi), rengasleike) 

	 maan lujittaminen geolujitteilla 
	 maan lujittaminen geolujitteilla 

	 syvätiivistys (SKTY 2021g). 
	 syvätiivistys (SKTY 2021g). 


	 
	Paaluperustusta käytetään, kun maanvaraisperustukset eivät riitä pitämään raken-netta stabiilina. Eri paaluvaihtoehtoja ovat kantavaan pohjakerrokseen lyötävät tu-kipaalut (teräsbetoni- tai teräsputkipaalut), savikolla käytettävät koheesiopaalut ja paksussa mutta löyhässä kitkamaassa käytettävät kitkapaalut. Paaluperustuksessa voidaan käyttää joko paaluhattuja tai paalulaattoja. Paaluperustusta käytetään yleensä seuraavissa tapauksissa: 
	 korkea penger 
	 korkea penger 
	 korkea penger 

	 erittäin heikko pehmeikkö 
	 erittäin heikko pehmeikkö 

	 taitorakenteiden perustukset 
	 taitorakenteiden perustukset 

	 viettoviemärien yhteydessä 
	 viettoviemärien yhteydessä 

	 mastojen, portaalien tms. perustukset (SKTY 2021g). 
	 mastojen, portaalien tms. perustukset (SKTY 2021g). 


	 
	Siirtymärakenteita käytetään painumaerojen tai routanousujen tasauksiin perusta-mistapojen muutoskohdissa mm. pohjaolosuhteiden muuttuessa sekä putkilinjojen perustusten muutoskohdissa. Siirtymärakenteiden mitoitus on tapauskohtaista ja ne lasketaan kantavuuden, routivuuden ja painumien perusteella. (SKTY 2021g). 
	5 Tutkimusmenetelmä 
	Tutkimusmenetelmänä toimivat alan asiantuntijoiden haastattelut. Haastatteluilla haluttiin selvittää hankeosalaskennan tilaa ja toimintatapoja katuhankkeissa. Li-säksi haluttiin kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä hankeosalaskennan kehittämi-sestä sekä katurakenteiden mitoittamisesta sekä suunnittelusta. 
	5.1 Metodit 
	Koska laskentajärjestelmän kehittämisessä on kyse käyttäjille toteutettavasta pal-velusta, metodiksi valikoitui haastattelututkimus. Työn tavoitteena on laskentajär-jestelmän kehittäminen, jossa on kyse käyttäjille toteutettavasta palvelusta. Asi-antuntijahaastattelut koettiin sopivaksi tavaksi saada tietoa järjestelmältä vaadit-tavista ominaisuuksista. Haastatteluissa haluttiin vastauksia tiettyihin kysymyksiin, mutta haluttiin myös mahdollisuus kysyä tarkemmin esille tulleista mielipiteistä sekä asioista.
	Haastattelumenetelmät voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin, jotka ovat strukturoitu, puolistrukturoitu sekä strukturoimaton haastattelu.  Strukturoidussa haastattelussa eli lomakehaastattelussa kysymykset on tiukasti määrätty tiettyyn järjestykseen ja niillä on tarkkaan mietitty muotoilu. Puolistrukturoidussa haastattelussa eli teema-haastattelussa kysymykset ovat samoja kaikille, mutta kysymysten järjestystä voi-daan muuttaa. Haastattelussa käsitellään tiettyjä teemoja, jonka pohjalta haastat-telu etenee. St
	Haastattelumetodiksi valikoitui puolistrukturoitu haastattelu, jossa on piirteitä avoi-mesta eli strukturoimattomasta haastattelusta. Haastattelukysymykset oli kohdis-tettu erilaisiin teemoihin. Kysymysten rungossa oli pääkysymyksiä sekä vastauksille suuntaa antavia lisäkysymyksiä, joiden pohjalta keskustelua jatkettiin. Jokainen asiantuntija pystyi kertomaan näin oman kantansa asiaan tietojensa pohjalta. Haastatteluissa käytiin läpi tutkimuksessa muodostetut haastattelukysymykset, joi-hin haastateltavat sa
	Haastattelut oli jaettu kahteen haastattelusarjaan. Ensimmäisessä haastateltiin Ihku-allianssissa mukana olevien kaupunkien asiantuntijoita ja toisessa Ramboll Finland Oy:n suunnittelijoita. Haastattelusarjoissa käsiteltiin selkeästi eri aiheita. Haastattelut toteutettiin Microsoft Teams -videopuheluina ja ne tallennettiin vas-tausten myöhempää ylös kirjaamista varten. Asiantuntijat haastateltiin yksilöittäin, paitsi jos haastateltavat kuuluivat samaan organisaatioon/yksikköön. Kaupunkien haastatteluita käy
	5.2 Kaupunkien asiantuntijoiden haastattelut 
	Haastatteluiden tarkoituksena oli saada tietoa kaupunkien suunnitteluvaiheista ja toimintatavoista sekä tarpeista hankeosalaskennalle. Haastattelu oli jaettu kol-meen osioon, joista ensimmäinen käsitteli kaupunkien toimintatapoja kustannus-laskennassa sekä hankeosalaskennassa käytettävissä olevia lähtötietoja. 
	Toinen osio keskittyi hankeosalaskennan ominaisuuksiin, joita Ihkussa oli han-keosalaskennan kehitykseen liittyen aikaisemmin mietitty. Kysymyksillä haluttiin selvittää, mitä ominaisuuksia asiantuntijat pitävät hyödyllisinä sekä mihin asioihin hankeosalaskennan tulisi perustua. Toinen osio oli jaettu useampaan alakohtaan: 
	1. Tarkentuva laskentatapa 
	1. Tarkentuva laskentatapa 
	1. Tarkentuva laskentatapa 

	2. Hierarkiatasot 
	2. Hierarkiatasot 

	3. Kadun hanke- ja tuoteosittelu 
	3. Kadun hanke- ja tuoteosittelu 

	4. Laskentatavat/logiikka 
	4. Laskentatavat/logiikka 

	5. Rakennusosien mallinnus 
	5. Rakennusosien mallinnus 

	6. Alahankeosat 
	6. Alahankeosat 


	 
	Kolmas osio käsitteli hankeosalaskennan tuloksia. Osiossa pyrittiin saamaan vas-taus siihen, miten laskenta halutaan ositella tuloksissa sekä halutaanko tuloksia muokata. 
	Haastateltavina toimivat asiantuntijat Helsingin, Turun, Espoon ja Tampereen kau-pungeista, joilta oli kokemusta hankkeen esisuunnittelusta tai muuten kustannus-laskennasta. Kysymykset ovat liitteessä 1. 
	Käydyt haastattelut: 
	12.1.2021 Sanna Kari: Kaavataloussuunnittelija, Turun kaupunki 
	Vesa Varjonen: Suunnitteluinsinööri, Turun kaupunki 
	13.1.2021 Jyrki Paavilainen: projektijohtaja Helsingin kaupunkiympäristön toi-mialla, ollut 25 vuotta liikenneinfra-alalla, tausta suunnittelijana; pää-työnä tällä hetkellä katutöiden haittojen vähentäminen, ei tee itse hankeosalaskentaa 
	15.1.2021 Heli Rautio: aluepäällikkö kaupunkitekniikan keskuksen suunnittelu-yksikössä Espoon kaupungilla, koko työuransa ollut mukana katu- ja kunnallistekniikan suunnittelussa, ollut konsultilla töissä kolme vuotta, jolloin laatinut kustannusarvioita, käyttänyt Holaa hankkeiden budjetointiin, ennen kuin suunnitelmia on vielä olemassa. 
	19.1.2021 Jaana Suittio: kaavatalous insinööri, Tampereen kaupunki 
	 
	5.3 Suunnittelijoiden haastattelut 
	Haastattelujen tavoitteena oli saada tietoa katuhankkeen suunnitteluun vaikutta-vista tekijöistä, kadun rakenteista sekä mitoituksesta. Haastatteluissa keskityttiin katurakenteisiin yleisellä tasolla sekä tarkemmin kadun rakennekerroksiin ja geo-rakentamiseen. Georakentamisen osalta kysymykset oli tarkemmin tarkennettu georakenteisiin. 
	Haastattelukysymykset oli jaettu neljään osioon. Ensimmäinen osio tarkasteli ka-turakenteiden rakennusosia sekä niiden hierarkiaa. Tarkoituksena oli selvittää, mi-ten katurakenteet voidaan jakaa osiin ja miten ne vaikuttavat toisiinsa. 
	Toinen osio keskittyi rakenteiden suunnitteluun sekä mitoitukseen. Siinä pyrittiin selvittämään katurakenteiden suunnitteluvaiheita, miten rakenteiden mitoitus määräytyy sekä millaisia suunnittelurakenteita kaduissa käytetään. 
	Kolmannessa osiossa tarkasteltiin eri katuluokkiin liittyviä eroja suunnittelussa sekä rakenteissa. Neljännessä osiossa pyrittiin selvittämään, miten katurakenteiden määrälaskentaa suoritetaan. Osiossa selvitettiin eri määrälaskentatapoja yleis-suunnitteluvaiheessa sekä miten määrälaskenta suoritetaan eri rakenteiden koh-dalla. 
	Katurakenteiden osalta haastateltiin kahta Ramboll Finland Oy:n Espoon katu- ja kunnallistekniikka -yksikön suunnittelijaa Jaakko Mustajärveä ja Joonas Pirhosta. Georakenteiden osalta haastateltiin Ramboll Finland Oy:n Espoon geosuunnittelu-yksikön ryhmäpäällikkö Roosa Kohosta. Katurakenteiden kysymykset ovat liitteessä 2 ja georakenteiden liitteessä 3. 
	Käydyt haastattelut 
	15.3.2021 Jaakko Mustajärvi: AMK insinööri, valmistunut 2016, Rambollissa 4 vuotta suunnittelussa, keskittynyt suunnittelutyöhön, kustannuslas-kennasta ei juuri kokemusta 
	Joonas Pirhonen: AMK insinööri valmistunut 2011, kokemusta mää-rälaskennasta uran alkuvuosilta, keskittynyt sen jälkeen suunnitte-luun pääsuunnittelijana 
	24.3.2021 Roosa Kohonen: toimii ryhmäpäällikkönä infrageotekniikan suunnit-teluryhmässä, valmistunut diplomi-insinööriksi 2013. Kokemusta inf-rageotekniikan suunnittelusta kahdeksan vuoden ajalta ja myös mää-rälaskennasta. Eniten kokemusta katuinfrakohteista, kokemusta myös raitiotiehankkeista, tehnyt yleissuunnittelua, katusuunnittelua ja rakennussuunnittelua 
	6 Tulokset 
	6.1 Kaupunkien asiantuntijoiden haastattelut 
	6.1.1 Suunnitteluprosessi ja lähtötiedot 
	Tulokset on eritelty tässä luvussa kaupunkikohtaisesti, sillä suunnitteluprosessit erosivat merkittävästi kaupungeittain. Kysymyksiin saatiin haastateltavilta paljon lisäselostusta suunnitteluprosessista, mikä ei kuulunut alkuperäisiin kysymyksiin. 
	Turun kaupunki 
	Turun kaupungilla on katuhankkeen esiselvitysvaihe ennen kaavaohjelmaa, joka on alustava ja karkea arvio hankkeen menoista. Esiselvityksen perusteella määri-tetään, pääseekö kaava kaavoitusohjelmaan. Sitä seuraa kaavaluonnosvaihe, jossa laaditaan karkea kustannusarvio yleisen tason suunnittelun perusteella ja määrite-tään hankkeen laatutaso.  
	Turun kaupungilla yleissuunnitelma tehdään kaavaluonnoksen ja kaavaehdotuksen välissä. Yleissuunnitelman jälkeen, kaavaehdotusvaiheen ollessa käynnissä aloite-taan katu- ja puistosuunnitelmien tekeminen; myös rakennussuunnitelmaluonnok-sia aletaan tehdä. Tällä menettelyllä yritetään voittaa aikaa. Jos kaava ei mene läpi, katusuunnitelmia voidaan joutua muuttamaan. Tarkemmat rakennusosalas-kennalla tehtävät kustannusarviot hyväksytään kaavan hyväksymisen yhteydessä. 
	Varjosen mukaan hankeosalaskentaa käytetään esiselvitysvaiheessa sekä kaava-luonnosvaiheessa kustannustason haarukointiin. Yleensä toteutussuunnittelussa käytetään vain rakennusosalaskentaa. Myös saneerauskohteissa suunnittelu aloi-tetaan yleensä suoraan katusuunnittelusta. 
	Karin mukaan esiselvitysvaiheessa saatavilla olevia lähtötietoja ovat: kadun sijainti ja pituus, ajokaistojen määrä ja toiminnallinen luokka sekä pohjamaatiedot. Tieto-jen tarkkuus on tapauskohtaista. Myös kadun leveydestä on arvio tiedossa. Tiedot saattavat tarkentua kaavaluonnosvaiheeseen mentäessä. Kaavataloustarkastelu tapahtuu ennen kaavaluonnosta. Kaavataloustarkastelua ennen tehdään yleistason suunnittelu katujen, puistojen ja vesihuollon osalta, mikä palvelee kaavataloustar-kastelua, joka toteutetaa
	Kadun poikkileikkausmitoitus tehdään liikennesuunnittelun yhteydessä. Suunnitel-mat voivat muuttua kuitenkin vielä jopa rakennussuunnittelussa. Kadunrakennus-kustannuksia pyritään arvioimaan alustavasti mahdollisimman varhaisessa vai-heessa katumetrien ja maaperätietojen perusteella.  
	Saneerattavien katujen kustannuksia on arvioitu vertaamalla niitä toteutettuihin hankkeisiin. Karin mukaan Holalla on kuitenkin vaikea arvioida saneerauskohteiden kustannuksia. Tällaisiin kohteisiin voitaisiin käyttää hanke- ja rakennusosalasken-taa samanaikaisesti. 
	Helsingin kaupunki 
	Aluerakentamiskohteiden esisuunnittelussa ollaan hanketasolla. Kadun suunnittelu pitäisi ulottaa maankäytönsuunnitteluun eli asemakaavoitukseen, jolloin ollaan 
	hankeosatasolla. Paavilaisen mielestä hankeosalaskentaa tulisi käyttää yleissuun-nitteluvaiheessa. Kadun yleissuunnitelmassa suunnittelua tehdään hanketasolla, hankeosatasolla ja osittain myös tuoteosatasolla.  
	Liikennesuunnittelussa suunnittelua tehdään hankeosatasolla ja tuoteosatasolla sekä osittain myös rakennusosatasolla. Helsingin kaupunki tekee liikennesuunnit-telua itsenäisesti ennen katusuunnitelmaa. Paavilaisen mielestä liikennesuunnitte-luun pitäisi ottaa huomioon kadun maanalaiset rakenteet, jotta ne olisivat kadun pinnan kanssa yhteensovitettavissa. 
	Asemakaava sitoo katusuunnittelua paljon katutilan osalta kaupunkitilassa, joten kadun geometria ei juuri muutu yleissuunnitelmasta. Katusuunnitelmaan muuttu-vat asiat voivat olla mm. katupuiden sijoitteluun liittyviä asioita. Paavilaisen mu-kaan pitäisi kuitenkin miettiä, mitä kaikkea katurakenteeseen kuuluu. 
	Kadun laatutaso ja katutyyppi on tiedossa jo yleissuunnitteluvaiheessa. Katutyy-pistä voidaan olettaa, minkälainen katurakenteen tulisi olla liikennemäärän ja kuor-mituksen kautta. Kadun liikenteellinen poikkileikkaus päätetään pitkälti liikenne-suunnitelmassa. Kadun muu rakenne muodostuu tarkempien olosuhteiden kautta. Yllätyksiä suunnitelmiin voivat aiheuttaa pohjaolosuhteet tai olemassa olevat ra-kenteet. 
	Espoon kaupunki 
	Espoon kaupungilla ennen asemakaavavaihetta suunnitellaan kaavarunkoa, jossa liikutaan hanketasolla, eli pystytään määrittämään käytännössä vain karkeita tie-toja, kuten katujen pituudet sekä liittymien määrä. Esisuunnittelussa lähtötietona on maaperäkartta ja mahdollisesti jonkin verran pohjatutkimuksia sekä alustava katuverkko. Asemakaavavaiheessa katu- ja puistoalueiden sekä vesihuollon laa-juus ovat tarkasti selvillä. Raution mielestä epäsuorien lähtötietojen käyttö kadun kustannusten arvioinnissa voisi
	Espoossa yleissuunnitelma voidaan tehdä yhdessä asemakaavan kanssa, jolloin tehdään vaihtoehtovertailua. Tällöin ollaan hanke- tai hankeosatasolla. Yleissuun-nittelussa likimääräinen tasaus sekä kadun poikkileikkaus ovat jo tiedossa. Myös pohjatutkimuksia tehdään yleissuunnittelussa noin 40 metrin välein. Espoon kau-pungilla ei käytetä muuta laskentamenetelmää hankeosalaskennassa Holan lisäksi, vaikkakin kustannusarvioita tehdessä syntyy tietoa, kuinka paljon jokin katura-kenne maksaa. 
	Katusuunnittelussa voidaan liikkua laajasti hankeosatasosta rakennusosatasolle asti. Katusuunnittelu laaditaan lainvoimaisen asemakaavan jälkeen. Yleensä myös valmis yleissuunnitelma on tehtynä. Nykykäytäntönä Espoossa käytetään sekä hanke- että rakennusosalaskentaa katusuunnittelussa. Rakennusosalaskenta on aina mahdollista, mutta ei niin nopeaa kuin hankeosalaskenta. Yleensä katu- ja rakennussuunnitelmat laaditaan putkeen. Hankeosalaskentaa voidaan hyödyntää, jos prosessille on vähän aikaa eikä rakennussu
	  
	Tampereen kaupunki 
	Tampereen kaupungilla hankeosalaskentaa tehdään liikenteellisessä yleissuunni-telmassa ja katujen yleissuunnitelmassa. Lähtötietona on arkkitehdin viitesuunni-telma, maaperäkartta ja pohjatutkimuksia. Viitesuunnittelussa on mukana liiken-nesuunnittelua, josta saadaan poikkileikkauksen leveys.  
	Tampereella maankäytön suunnittelussa kustannuslaskenta perustuu paljon pinta-alaan. Hankeosalaskennan ja käsin laskettuja tuloksia vertaillaan, osuvatko arviot samaan. Käsin lasketussa tavassa käytetään toteutuneista hankkeista saatuja ka-dun metri- ja neliöhintoja. Tampereen kaupungilla kadun suunnittelussa käytetään kustannusten laskemisessa lähes kokonaan rakennusosalaskentaa jopa yleissuun-nitteluvaiheessa. 
	Maankäytön yleissuunnitelmassa ollaan hanketasolla, jolloin tiedetään kadun pi-tuus ja leveys, mutta tarkempaa poikkileikkausta ei olla tehty. Kadun mitoitustiedot ovat Suittion mukaan pääteltävissä hankeosalaskentaa tehtäessä esim. katuluokan perusteella. Kaavavaiheen suunnittelu on pääasiassa hankeosatasolla, jolloin teh-dään kadun yleissuunnitelma. 
	6.1.2 Laskennan ominaisuudet 
	Tarkentuva laskentatapa 
	Tarkentuva laskentatapa tarkoittaa, että kustannuslaskentaa voitaisiin tarkentaa samassa laskelmassa heti, kun uusia tai tarkempia lähtötietoja on saatavilla. Käyt-täjä voisi siis valita, minkä tietojen perusteella kustannusarvio tehdään. Myös hanke- ja rakennusosalaskentaa voitaisiin tehdä myös saman laskelman sisällä. Laskentaa voitaisiin tehdä alustavien tietojen perusteella aina tarkkoihin määriin asti. Eri suunnitteluvaihtoehtoja voitaisiin myös verrata toisiinsa nopeasti lähtötie-toja muuttamalla. 
	Yleistä 
	Haastateltavat näkevät tarkentuvan laskentavan hyödyllisenä, sillä se voisi paran-taa kustannusarvionlaatua. Erityisesti aiemmin tehtyyn laskelmaan palaamisen mahdollisuus nähdään tärkeänä.  
	Paavilainen tuo ilmi dokumentaation tärkeyden kustannuslaskennan edetessä: ”Dokumentaatiolla pitäisi pystyä osoittamaan, mihin kaava-alueen kustannusarvio perustuu. Hankkeen kustannusarvioinnin pitäisi kehittyä koko ajan, eivätkä uudet arviot saisi merkittävästi poiketa aiemmin tehdyn arvion perusteista. Eri toimijoiden laskelmien paikkansapitävyyttä pitäisi pystyä kriittisesti arvioimaan jälkikäteen, ja saamaan tieto tuleviin hankkeisiin.”  
	Alustava kustannusarvio 
	Alustavan kustannusarvio voitaisiin tehdä aluekohtaisesti kaduille maankäytön tie-tojen perusteella tai yksittäiselle kadulle antamalla alustavia tietoja esim. katuluo-kasta, kadun pituudesta sekä pohjamaasta. Alustavalle kustannusarviotyökalulle nähdään tarvetta.  
	Helsingin kaupungilla mahdollisia infraprojekteja on paljon. Paavilaisen mielestä mahdollisesti muodostuvalle hankkeelle pitäisi pystyä ideavaiheessa määrittämään 
	karkean tason kustannusarvio. Nyt alkuvaiheen kustannusarviot ovat ns. ”hiha-arvioita.  
	Tampereella kadun alustavia kustannusarvioita tehdään arkkitehtien laatimien ka-dun viitesuunnitelmien perusteella. ”Pika-arvio -työkalu” olisi Suittion mielestä kä-tevä, jos tarvitaan nopea arvio hankkeen kustannuksista. Suittion mukaan karkeaa kadun määrää voitaisiin arvioida alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden pohjalta. 
	Raution mukaan Espoossa ensimmäiset kustannusarviot tehdään yleensä vasta asemakaavan yhteydessä yleissuunnitelmavaiheessa, jolloin eri vaihtoehtoja ver-taillaan. Toisaalta kaavarunkoa tehdessä pohjaolosuhteilla on suuri vaikutus kus-tannuksiin, mutta kaavarunkojen teko on vähäistä ja suunnitelmia tarkennetaan asemakaavavaiheeseen tultaessa. Siksi Espoon tarve aikaiselle kustannusarvioin-nille on Raution mielestä vähäinen. Asemakaavatietojen pohjalta kadun rakenta-misen kustannusten laskemisessa on hyötyä, 
	Espoon kaupungin yleissuunnitelmat ovat suhteellisen tarkkoja yleiseen tasoon verrattuna. Tarkkoja suunnitelmia tarvitaan mm. maankäyttösopimuksia varten kaavoitettaessa yksityiselle maalle. Raution mukaan tarkka yleissuunnitelma antaa mahdollisuuden myös tarkkaan kustannusarvioon. 
	Hankeosa- ja rakennusosalaskennan yhdistäminen 
	Haastatteluissa tuli ilmi, että jo nyt joissakin hankkeissa tehdään yhdistettyä hanke- ja rakennusosalaskentaa. Kari mainitsee, että monista rakenteiden kustan-nuksista on vain arvio. Esimerkiksi valaistuksen tarkemmat rakenteet tulevat ilmi vasta myöhemmässä vaiheessa. 
	Haastateltavien mielestä hanke- ja rakennusosalaskennan yhdistäminen tuo erilai-sia mahdollisuuksia laskennalle. Paavilaisen mielestä alueita, joiden tarkkaa raken-netta ei tiedetä, voitaisiin laskea hankeosalaskennalla ja samanaikaisesti käyttää rakennusosalaskentaa alueisiin, joiden tarkka rakenne on tiedossa. Karin mukaan laskentatapojen yhdistämisestä voisi olla hyötyä varsinkin saneerauskohteissa, esim. poikkileikkauksen muuttuessa. 
	Rakennusosalaskennan hyödyntäminen vaatii Paavilaisen mukaan niiden kohtien tunnistamista, missä rakennusosalaskentaa voidaan käyttää. Toisaalta pitäisi pys-tyä merkitsemään suunnittelualueita, joista ei ole tietoa. Tieto saatetaan saada vasta rakentamisvaiheessa.  
	Laskentatapojen yhdistäminen koetaan toisaalta myös hankalaksi. Varjosen mu-kaan rakenteet ja määrät tulisi olla juuri oikeat, jotta hankeosalaskelmasta raken-nusosalaskelmaan siirtyminen olisi hyödyllistä. Laskentatavoilla saatuja määriä olisi mielenkiintoista kuitenkin verrata. Karin mukaan kaikkia rakenteita jouduttaisiin luultavasti muuttamaan hankeosa- ja rakennusosalaskelmien välillä siirryttäessä. 
	Laskennassa huomioon otettavat riskit  
	Paavilaisen mukaan viereisten kiinteistöjen toteuttaminen aiheuttaa isoja riskejä katurakenteille. Helsingissä riskitekijöinä ovat yllätyksenä kadun alta löytyvät van-hat rakenteet, jotka pakottavat tekemään muutoksia suunniteltuun katurakentee-seen. Tämä aiheuttaa lisäkustannuksia useille hankkeen parissa toimijoille, joilla on tekniikkaa kadun alapuolisissa katurakenteissa. 
	Raution mukaan suunnitteluvaiheiden aikana tehtävissä pohjatutkimuksissa poh-jamaan tiedot tarkentuvat, jolloin maaperäkartan tiedot usein muuttuvat. Tämä aiheuttaa riskejä kustannuksille varsinkin vaihtelevissa kallioisissa ja savisissa maastoissa. Myös kalliopinnan taso vaikuttaa paljon kustannuksiin, jos joudutaan louhimaan. Merkittävimmät muutoksia aiheuttavat tekijät ovat puutteelliset maa-perätiedot suunnittelun alkuvaiheessa sekä mahdollinen muutos laatutasossa.  
	Suittion mukaan suurempia muutoksia katuinfran määriin voi tulla, jos korttelien muoto muuttuu. Varjosen mukaan kadun linjaus saattaa hieman muuttua mm. pohjaolosuhteitten takia. 
	Vaihtoehtovertailu 
	Paavilaisen mielestä kustannusohjausta voisi suorittaa vertailemalla valmiiden mal-lien mukaisia ratkaisuja (poikkileikkausten vertailu). Kustannusarvioinnin tulisi olla läpinäkyvää ja arvioiden tulisi perustua samoihin periaatteisiin. Nykyinen Helsingin kaupungin toimintatapa voi johtaa siihen, että hankkeen kustannusarviot ja edel-lytykset muuttuvat suunnittelijasta ja kohteesta riippuen. Mallit ohjaisivat myös siihen, että olisi vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, joista voitaisiin valita sopiva. On ku
	Suittion mielestä vaihtoehtovertailussa pitää ottaa huomioon alueen sijainti, poh-jaolosuhteet sekä rakennusosamäärät. Raution mukaan poikkileikkausvertailulla ei yksin tee vielä mitään, koska suurin osa kustannuksista muodostuu pohjamaan kantavuuden mukaan. Lisäksi tarvitaan maaperätietoja sekä jonkunlainen maasto-malli. Rautio näkee alustavan vertailun vaihtoehtomallien avulla hyödylliseksi niille, jotka eivät ole kustannuslaskennan kanssa tekemisissä kovin paljon, esim. asema-kaavoittajat.  
	Karin mielestä esisuunnittelun kustannustenhallintaa voitaisiin toteuttaa, jos jär-jestelmä antaisi jonkin haarukan mahdollisista kustannuksista, kun pohjaolosuh-teista ei ole vielä tarkkaa tietoa. Vaihtoehtovertailussa voitaisiin verrata mm. to-teutus-, elinkaari- ja päästökustannuksia. Kari ja Varjonen tuovat esiin myös ma-teriaalivertailun tärkeyden. 
	Hierarkiatasot 
	Kuten luvussa 2 kävi ilmi, hierarkiatasojen käsitteellä tarkoitetaan rakenteiden osit-telua mm. hanke-, tuote- ja rakennusosia, sekä miten ne tulisi huomioida lasken-nassa käyttäjän näkökulmasta. Haastateltavat kokivat kaikkia ylempänä mainittuja ositteluja tarvittavan hankeosalaskennan kannalta. Muun tyyppistä osittelua ei ko-ettu tarpeelliseksi. 
	Rakenteiden muokkaus koettiin tärkeäksi laskennan ominaisuudeksi jo suunnitte-lun alkuvaiheessa. Helsingin kaupungilla on Paavilaisen mukaan tarve saada tietoa kadun alapuolisista rakenteista jo yleissuunnitelmavaiheessa hanke- tai tuoteosa-tasolla, jotta ne voidaan ottaa huomioon liikennesuunnitelmaa tehdessä. Suunnit-telijan pitää kuitenkin ymmärtää, mitä tietty hankeosa tarkoittaa eri ympäristöissä.  
	Myös Raution mielestä mahdollisuus hanke- ja tuoteosien muokkaamiselle on tär-keää varsinkin rakenteilla, joiden kustannukset ovat hyvin tapauskohtaisia. Ta-pauskohtaisissa rakenteissa, esim. pumppaamoissa, tarkka hinta kysytään yleensä suoraan tuotteen valmistajalta. Karin mukaan liian tarkkaa muokkaamista ei pitäisi 
	kuitenkaan joutua tekemään, jos tietoa ei vielä ole. Suittion mielestä suunnitelman sisältäessä erikoisrakenteita pitäisi pystyä tekemään omia hankeosia, jonka tarkka hinta voidaan syöttää järjestelmään. Tarve koskee erityisesti taitorakenteita. 
	Tuoteosataso katsottiin myös tärkeäksi, vaikka varsinaista virallista nimikkeistöä tuoteosille ei ole. Haastateltavat kokivat tuoteosatason tarpeelliseksi suunnittelijan kannalta hankeosan sisäisten mutta rakennusosaa suurempien kokonaisuuksien rakenteiden laskemiseen sekä erittelyyn. 
	Kadun hanke- ja tuoteosittelu 
	Haastatteluissa tuli ilmi katualueen jakaminen selkeisiin alueisiin. Ylimmällä tasolla kadut voitaisiin jakaa katuihin, kevyen liikenteen väyliin sekä toreihin ja aukioihin. Alemmalla tasolla katualue voitaisiin jakaa katupoikkileikkauksen perusteella. Haastateltavien mainitsemia alueita olivat mm.: 
	 eri liikennemuotojen kulkuväylät 
	 eri liikennemuotojen kulkuväylät 
	 eri liikennemuotojen kulkuväylät 

	 välialue, katuvihreä 
	 välialue, katuvihreä 

	 vesihuolto 
	 vesihuolto 

	 kuivatus 
	 kuivatus 

	 opasteet 
	 opasteet 

	 kaapelit 
	 kaapelit 

	 valaistus 
	 valaistus 


	 
	Paavilaisen mielestä tyyppipoikkileikkaustasolla on syytä erotella järjestelmät omaisuudenhallinnan mukaan toisistaan. Toisaalta on myös tarve käsitellä poikki-leikkausta kokonaisuutena. 
	Liittymien rakennusosamäärien laskemiseen tulisi myös kiinnittää huomiota. Var-josen mukaan liittymiä laskettaessa laskentajärjestelmän pitäisi ottaa huomioon, mikä on uutta ja mikä vanhaa rakennetta, esim. uuden kadun liittyessä liittymään. Suittion mukaan myös kadun lisärakenteet, kuten hidasteet ja bussipysäkit pitäisi ottaa huomioon hankeosalaskennassa. 
	Paavilaisen mukaan projekteissa on vaikea saada tietoa yhteistyökumppaneiden rakenteista. Tarkka tieto rakenteista saadaan monesti vasta rakennussuunnittelu- tai rakennusvaiheessa, jolloin tiedot kustannuksista muodostuvat. Jo ohjelmointi-vaiheessa pitäisi pystyä arvioimaan hankkeen eri toimijoiden hankeosien kustan-nukset sekä yhdessä että erikseen. Esimerkkitapauksena voi toimia tilanne, että rakennetaan pyöräväylää nykyisen katuverkon yhteyteen ja samalla tehdään kau-kolämpöverkon saneeraus.  
	Karin ja Varjosen mukaan kadun oletuskerrosrakenteiden on hyvä perustua kirjal-lisiin lähteisiin. Paavilaisen mukaan järjestelmän pitää tukea laskijaa kustannusar-vion tekemisessä, mutta siihen ei saa luottaa liikaa. Järjestelmän pitäisi kysyä käyt-täjältä toimivatko mallinnetut tuoteosat keskenään. Karin mukaan tuoteosittelu voisi toimia siten, että kaikkia rakenteeseen liittyvät toiminnat kuuluisivat samaan tuoteosaan, esim. jos laskelmaan lisätään katupuita. 
	Haastateltavat näkevät hyödyllisenä laskentamallin, jossa olisi yleismallit erilaisille poikkileikkauksille ja pohjaolosuhteille. Suittion mukaan valmis malli auttaisi katso-maan nopeasti kustannusarvioita sekä parantaisi todennäköisyyttä laskennan oi-keellisuudesta.  
	Paavilainen näkee yhtenäisen laskentamallin tärkeäksi etenkin varhaisen vaiheen kustannusarvioinnin kannalta. Aikainen kustannusarvio toimii Paavilaisen mukaan päätöksenteon tukena: ”Pystytään hahmottamaan ja tekemään perustellumpia esi-tyksiä päätöksentekoa varten, mitä kaikkea hankkeeseen kuuluu.” 
	Raution mielestä yhtenäinen laskentamalli toimii kustannuslaskennassa, jos mal-lissa on tietyt oletukset valmiina, mutta joitain asioita voisi kuitenkin muokata ha-lutessaan. Tällöin kustannusarvio olisi mahdollista tehdä nopeasti. Eri vaihtoehto-jen ja laatutasojen muokkaaminen auttaa hintojen vertailuun. 
	Laskentatavat/logiikka 
	Haastattelussa haluttiin saada ideoita, millä keinoin rakennusosien määriä voitaisiin laskea. Haastateltaville esiteltiin myös ideat pinta-ala- ja pituuskohtaisesta sekä poikkileikkauslaskennasta. Myös idea laskennasta maankäytöllisillä tiedoilla (mm. kaava-alueen kerrosalan hyödyntäminen laskennassa) esiteltiin. 
	Paavilaisen mukaan kaikki ehdotetut laskentatavat ovat hyödyllisiä. Poikkileikkaus-laskenta ohjaisi siihen, että tulisi otettua huomioon kaikki rakenteet mitä poikki-leikkauksessa on. Toisaalta pinta-alakohtainen kustannuslaskenta olisi hyödyllistä tapauksissa, joissa kadun tarkkoja rakenteita ei vielä tiedetä. 
	Varjonen ja Rautio toivat esiin, että pinta-alakohtaista laskentaa voitaisiin käyttää laajojen alueiden, kuten torien ja pysäköintialueiden laskemiseen. Suittio toi esiin pinta-alakohtaisen laskennan laajemmankin käytön. Tampereella tehdään paljon pinta-alakohtaista laskentaa. Usein myös käytetään omaa yksikköhintaa kadun kustannusarvioinnissa, eikä laskentatapa muutu hankeosalaskentaa käytettäessä. Suurissa hankkeissa tehdään useita kustannusarvioita, kun taas pienemmissä hankkeissa vain yksi arvio. 
	Maankäytön tietojen perusteella laskemista ei pidetty kovin tärkeänä ominaisuu-tena. Kustannusten laskemisesta vain asukasmäärän tai kerrosneliöiden perus-teella ilman suunniteltua asemakaavaa, ei Raution mielestä ole mahdollista saada luotettavia tuloksia. Sen sijaan Rautio ehdottaa työkalua, jossa kerrotaan järjestel-mälle väylän pituus, leveys sekä pohjamaan tiedot. Tämä olisi hyödyllistä siinä vai-heessa, kun yleissuunnitelmaa ei ole olemassa tai sitä ei tehdä syystä tai toisesta. Näin voi olla esimerki
	Kari ehdottaa, että esiselvitysvaiheessa yksityiskohtaisemmat asiat, kuten bussi-pysäkit voitaisiin ottaa huomioon ”rasti ruutuun” tyyppisesti. Tietojen lisääntyessä laskentatapa voisi muuttua, kun pinta-ala tiedetään. 
	Haastateltavat painottivat pohjamaan olosuhteiden huomioimista laskennassa. Suittion mukaan kaupunkirakenteen sisälle tehtävässä rakentamisessa pohjaolo-suhteiden vaikutusta ei huomioida riittävästi, esim. entisille teollisuusalueille kaa-voitetuilla alueilla. Kaikki katurakenteet tehdään nykyprosessissa samalla hinnalla ja rakenteita tarkennetaan vasta jatkosuunnittelussa.  
	Rakennusosien mallinnus hankeosalaskentaan 
	Haastatteluissa haluttiin tietoa siitä, mihin rakennusosien mallinnus hankeosissa tulisi perustua. Haastateltavilta kysyttiin mm. kuinka tarkkaa mallinnuksen tulisi olla, sekä millä perusteella rakennusosien materiaali ja hinta tulisi valita. 
	Karin mukaan mallinnuksessa voisi käyttää oletusrakenteita, joka perustuisivat kar-keille oletuksille kyseisistä rakenteista. Varjonen toi esille, että katujen poikkileik-kausmitoitukset ovat tapauskohtaisia, eivätkä riipu pelkästään katuluokasta. Rau-tion mielestä rakennusosien mallinnuksen pitäisi vastata suunnittelutarkkuutta.  
	Haastateltavien mielestä järjestelmän pitäisi tuoda ilmi, millä tarkkuudella raken-teet on mallinnettu. Samoin myös epätarkkuudesta johtuvat riskit olisi hyvä näkyä järjestelmässä, esimerkiksi visuaalisesti tai numeroarvoin.  
	Rakenteiden mallintaminen eri kaupunkien suunnitteluohjeiden mukaan sai kahden suuntaista palautetta. Paavilaisen mukaan ei ole varmaa, onko suunnittelu käytän-nössä suunnitteluohjeiden mukaista, joten mallintaminen suunnitteluohjeiden mu-kaan ei olisi luotettavaa. Raution mukaan olisi hienoa, jos kaupungin käyttämät tyyppipoikkileikkaukset olisivat käytettävissä laskentajärjestelmässä. Rautio kui-tenkin mainitsee, että Espoon kaupungin kadun poikkileikkauksen suunnitteluohje on vanhentunut.  
	Materiaalit 
	Raution mukaan materiaalit valitaan suunnittelussa hinnan ja kestävyyden perus-teella. Pintamateriaaleista puhuttaessa myös ulkoasulla ja käytettävyydellä on merkitystä. Laatuvaatimusten täyttävistä materiaaleista valitaan suunnittelussa halvin vaihtoehto. Suittion mukaan hinnaltaan halvin materiaali tai vaihtoehtojen keskiarvo voidaan ottaa suunnitteluun hinnaksi, kun valintaa ei vielä tiedetä. 
	Materiaaliin vaikuttaa myös käytettävä laatutaso. Esimerkiksi Helsingin kaupungin kaupunkitilaohjeessa vaaditaan tiettyjä materiaaleja tietyllä alueella. Myös Karin ja Raution mukaan asemakaavassa määriteltävä laatutaso vaikuttaa rakenneosien laatuun, esim. reunakiviin. 
	Varjosen mielestä oletusmateriaalin tulisi olla yleisimmin käytetty materiaali, sillä hankeosalaskennassa on vielä paljon avoimia kysymyksiä materiaalien suhteen. Jos joka rakennusosaan valitaan hankeosalaskennassa oletuksena halvin vaihto-ehto, voi olla, että rakennusosalaskennassa saatu kustannusarvio ylittää han-keosalaskennassa arvioidut kustannukset. Varjosen mielestä joka vaiheessa tulisi olla kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa hankkeen materiaaliin. Suittion mielestä ai-noastaan pintamateriaaliin on ta
	Paavilainen näkee yleisimmin käytetyn materiaalivaihtoehdon käytön järkevim-mäksi laskennassa, jos materiaalin valintaan ei ole muuta syytä. Halvimman ma-teriaalin valitseminen muodostaisi Helsingin olosuhteissa huomattavan riskin kus-tannusarvioon. Materiaali olisi kuitenkin jollain tasolla hyvä pystyä valitsemaan myös karkeamman laskennan yhteydestä. Laskelmasta ei pidä tehdä kuitenkaan liian yksityiskohtaista, jotta käyttäjä ei jättäisi joitain kohtia huomioimatta. 
	Paavilaisen mukaan pintamateriaali valitaan lopullisesti vasta katusuunnitteluvai-heessa. Pintamateriaalia ei ole tarpeen määritellä kovin aikaisessa vaiheessa, mutta epäsopivat vaihtoehdot olisi hyvä rajata pois. Paavilainen ehdottaa, että ma-teriaalirajoitukset voitaisiin ottaa huomioon jonkinlaisena hintaan vaikuttavana ker-toimena. 
	Alahankeosat 
	Haastatteluissa haluttiin saada tietoa siitä, miten katu pitäisi laskennassa jakaa pituussuunnassa osiin. Haastateltavilta kysyttiin rakenteiden muutoksista katu-suunnitelmissa sekä tasauksen ja pohjamaan vaikutuksesta suunnitteluun. 
	Karin mukaan esiselvityksessä tehdään useita vaihtoehtoja katurakenteelle, jolloin sekä määrä, että laatu voivat muuttua suhteessa kaavaluonnosvaiheeseen. Raken-teen laatu päätetään kaavaluonnosvaiheen alussa. Varjosen mukaan pintamateri-aalit ja pohjavahvistukset ovat rakenteita, jotka käytännössä voivat muuttua suun-nittelun edetessä. 
	Paavilaisen mukaan rakenteiden laatu ei yleensä yhdellä katujaksolla muutu. Kort-telien välillä esimerkiksi katupuiden ja bussipysäkkien määrä voi vaihdella. Ole-massa olevat kansirakenteet voivat muuttaa määriä ja rakenteita olennaisesti eri-laisiksi samalla kadulla. 
	Kadun tasaus saattaa haastateltavien mukaan vaihtua ideointitasolla. Suunnittelun edetessä muutokset ovat kuitenkin pieniä, sillä kadun sijainti on hyvin paljon kiinni ympäristöstään. Raution mukaan muutokset ovat muutamia kymmeniä senttejä, jos niitä on. Varjosen mukaan tarkka tasaus tehdään vasta katusuunnitelmavai-heessa. Suittion mukaan kadun tasaus voi muuttua lähtötietojen tarkentuessa mm. massatalouden takia tai vesihuollon helpottamiseksi. 
	Tieto pohjamaan olosuhteista tarkentuu merkittävästi hankkeen eri vaiheissa teh-tävien pohjatutkimusten avulla. Lopullinen rakenne suunnitellaan kuitenkin raken-nussuunnitelmassa, joten muutokset rakenteessa ovat mahdollisia. Esisuunnitte-lussa voidaan tehdä alustavia pohjatutkimuksia, joita tarkennetaan katusuunnitte-luvaiheessa. Lopullinen tieto pohjamaasta selviää vasta rakennusvaiheessa. Varjo-sen mukaan ennen tarkempaa suunnittelua voidaan tehdä pohjanvahvistusten yleissuunnitelma, jossa mietitään järk
	6.1.3 Laskennan tulokset 
	Haastatteluissa kysyttiin, mitä laskennan tuloksissa pitäisi näkyä ja miten kustan-nusten osittelu tulisi huomioida. Kysyttiin myös, halutaanko laskennalla mallinnet-tuja rakenteita muokata jälkikäteen. 
	Karin mielestä kustannusraportin erittelyn on hyvä olla tarpeeksi yleistajuinen. Jo-kaisen katu tulisi hankeosineen erotella omiksi kustannuksiksi. Tämä on myös hyvä tapa ulkopuoliselle hahmottaa, mitä laskelmaan kuuluu, sekä tarkastaa kustannus-laskijan ja kaavoittajan välillä, että kaikki rakenteet ovat mukana laskelmassa. Itse laskentaohjelmassa luodut rakenteet olisi kuitenkin hyvä nähdä. Raportissa olisi myös hyvä saada erilaisia jaotteluja kustannuksista, esim. katujen kustannukset yhteensä tai koko k
	Paavilaisen mukaan se, mitä tietoja halutaan tulosten käsittelyssä nähdä, riippuu paljon siitä, missä hankeprosessin vaiheessa ollaan. Suunnittelun alkuvaiheessa ei tarvitsisi nähdä kuin hinta-arvio hankkeesta, peruslähtötiedot sekä laskennan pe-rusteet. Tuloksia pitää pystyä tarkastelemaan hankeosatasolla. Lisäksi pitäisi pys-tyä tekemään herkkyystarkastelua tuloksista eli seuraamalla, miten kustannukset muuttuvat muuttamalla hankkeen tietoja. 
	Laskennan tuloksissa pitäisi pystyä näkemään haastateltavien mielestä mm. seu-raavat asiat: 
	 kustannusarvion kokonaissumma 
	 kustannusarvion kokonaissumma 
	 kustannusarvion kokonaissumma 

	 käytetyt lähtötiedot 
	 käytetyt lähtötiedot 

	 laskennassa käytetyt oletukset (esim. pohjanvahvistukset) 
	 laskennassa käytetyt oletukset (esim. pohjanvahvistukset) 

	 laskennan perusteet 
	 laskennan perusteet 

	 riskivaraukset 
	 riskivaraukset 

	 hankkeen erottelu: kaduittain ja hankeosittain tarvittaessa aina rakennus-osatasolle asti 
	 hankkeen erottelu: kaduittain ja hankeosittain tarvittaessa aina rakennus-osatasolle asti 


	 
	Osa haastateltavista näki, että rakenteita pitäisi voida muokata myös laskennan jälkeen, kun taas osan mielestä se ei olisi tarpeellista. 
	6.1.4 Ehdotukset ja muut esille tulleet asiat 
	Haastatteluissa tuli esille myös muita asioita, jotka tulisi ottaa huomioon. Ehdotuk-sia tuli mm. ohjaavasta laskentatavasta, joka auttaa käyttäjää ottamaan huomioon kaikki tarvittavat rakenteet. Laatutaso haluttiin myös käyttäjän määritettäväksi. Järjestelmässä voisi esimerkiksi olla tarkistuslista hankkeen hankeosille.  Lisäksi järjestelmältä haluttiin muokattavuutta laskennassa. Laskennasta toivottiin sel-laista, johon on helppo palata seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Järjestelmän avulla tulisi olla hel
	6.2 Suunnittelijoiden haastattelut 
	6.2.1 Hierarkia/kokonaisuus 
	Jako osa-alueittain 
	Katurakenteisiin kuuluvat Pirhosen mukaan mm. seuraavat rakenteet: 
	 maaleikkaukset, pengertäytöt 
	 maaleikkaukset, pengertäytöt 
	 maaleikkaukset, pengertäytöt 

	 saneerattavien tai muutostyökohteiden purkutyöt 
	 saneerattavien tai muutostyökohteiden purkutyöt 

	o asfalttipäällysteiden ja muiden pintojen sekä reunakivien purut 
	o asfalttipäällysteiden ja muiden pintojen sekä reunakivien purut 
	o asfalttipäällysteiden ja muiden pintojen sekä reunakivien purut 

	o nykyisten rakenteiden suojaukset 
	o nykyisten rakenteiden suojaukset 


	 metsän ja pintamaan poisto 
	 metsän ja pintamaan poisto 

	 maanleikkaustyöt 
	 maanleikkaustyöt 

	o putkikaivannot 
	o putkikaivannot 
	o putkikaivannot 

	o muut maanleikkaustyöt 
	o muut maanleikkaustyöt 

	o kalliolouhinnat 
	o kalliolouhinnat 

	o putkikanaalit 
	o putkikanaalit 



	 pohjarakenteet 
	 pohjarakenteet 
	 pohjarakenteet 

	o stabiloidut rakenteet 
	o stabiloidut rakenteet 
	o stabiloidut rakenteet 

	o vahvistetut maarakenteet 
	o vahvistetut maarakenteet 

	o pohjanvahvistukset 
	o pohjanvahvistukset 

	o massanvaihto 
	o massanvaihto 

	o paalulaatat 
	o paalulaatat 

	o siirtymäkiilarakenteet 
	o siirtymäkiilarakenteet 


	 putkikaivantojen alku- ja lopputäytöt 
	 putkikaivantojen alku- ja lopputäytöt 

	 alusrakenteet 
	 alusrakenteet 

	 putkien asentaminen 
	 putkien asentaminen 

	o arinat (pehmeiköllä) 
	o arinat (pehmeiköllä) 
	o arinat (pehmeiköllä) 


	 jakava rakenne 
	 jakava rakenne 

	 kantava rakenne 
	 kantava rakenne 

	 päällysteet 
	 päällysteet 

	 reunatuet 
	 reunatuet 

	 viherrakentaminen 
	 viherrakentaminen 

	o kantava kasvualusta 
	o kantava kasvualusta 
	o kantava kasvualusta 

	o  puut 
	o  puut 

	o nurmikoiden ja pensaiden edellyttämät kasvualustat 
	o nurmikoiden ja pensaiden edellyttämät kasvualustat 

	o pensaat 
	o pensaat 


	 liikenneopastimet 
	 liikenneopastimet 

	o suojaputket 
	o suojaputket 
	o suojaputket 

	o järjestelmien edellyttämät johdot 
	o järjestelmien edellyttämät johdot 


	 valaistus 
	 valaistus 

	 ajoratamaalaukset 
	 ajoratamaalaukset 

	 liikennevalot 
	 liikennevalot 


	 
	Pirhosen mukaan kaikki tekniikkalajien laskelmat tulevat eri suunnittelijoilta, jolloin katurakenteet voitaisiin jakaa tekniikkalajeittain. Näihin kuuluvat 
	 geotekniset osat 
	 geotekniset osat 
	 geotekniset osat 

	 kadun rakenteelliset osat 
	 kadun rakenteelliset osat 

	 viherrakentaminen 
	 viherrakentaminen 

	 vesihuolto 
	 vesihuolto 

	 liikenteenohjaus 
	 liikenteenohjaus 


	 
	Kohosen mukaan pohjarakenteet voidaan jakaa vahvistettuihin maarakenteisiin, pohjanvahvistuksiin ja stabiloituihin rakenteisiin. 
	Pirhosen mukaan jokainen asemakaavan mukainen katu on laskelmissa oma alu-eensa, jossa kuvataan määrätyn alueen rakennusosamäärät ja kustannukset. Liit-tymät lasketaan mukaan aina merkittävämmälle kadulle kahdesta vaihtoehdosta. Esimerkiksi tonttikadun liittyessä kokoojakatuun liittymään kuuluvat rakennusosat lasketaan mukaan kokoojakadun rakennusosiin. 
	Nimikkeistöt 
	Mustajärven mukaan kaikki suunnittelu pohjautuu nykyään käytännössä raken-nusosanimikkeistöön. Hankeosanimikkeistön mukainen jaottelu ei ole Pirhoselle eikä Mustajärvelle tuttu. Rakennusosanimikkeistöä käytetään aina suunnittelun karkeimpana jaotteluna yleissuunnittelusta lähtien. InfraBIM-nimikkeistö eroaa merkittävästi rakennusosanimikkeistöstä. Nimikkeistöt eivät ole yhteensopivia tois-tensa kanssa. 
	Katurakenteiden vaikutus toisiinsa 
	Kohosen mukaan katuluokka määrittää kadulle laatuvaatimuksen, jonka perus-teella kadun ruotivuus- ja kantavuusvaatimukset määrittyvät. Pohjamaaluokka määrittää maan kantavuuden ja ruotivuuden tason. Pohjamaalta tulee siis vaati-muksia rakennekerrosten paksuudelle sekä kadun laatuluokasta vaatimuksia ka-dun routimiselle ja painumiselle, mikä puolestaan määrittää vaatimuksia pohjan-vahvistus menetelmälle. Kadun laatuluokasta ja pohjamaaluokasta yhdessä mää-räävät vaatimukset kadun pohjanvahvistusmenetelmille 
	Katurakenteet vaikuttavat merkittävästi toisiinsa. Pirhonen mainitsee esimerkkinä muutaman tapauksen. Voidaan esimerkiksi vertailla kadun päällysrakenteen ja ve-sihuoltokaivannon rakenteiden vaikutusta toisiinsa. Kadun tasauksen ollessa alem-pana myös vesihuoltokaivannon pitää olla tasauksen osalta alempana. Myös kadun kantavuusluokituksen muutokset vaikuttavat kaivantoon mm. kaivannon syvyyden osalta kaivanto tehdään syvemmäksi tai matalammaksi riippuen kadun kantavuus-luokasta. Voidaan tehdä myös vaihtoeh
	Pirhosen mukaan pohjamaan olosuhteet voivat vaikuttaa kunnallistekniikan mate-riaalivaihtoehtoihin. Esimerkiksi lähellä maanpintaa oleva kallio voi vaikuttaa vesi-huollon putkimateriaaleihin. Normaalivaihtoehto eli muoviputki voidaan joutua vaihtamaan vahvempaan, sillä muoviputki ei kestä matalammasta putken peitosta sille aiheutuvaa kuormitusta. Korvaavana materiaalina voidaan tällöin käyttää be-toni- tai teräsputkea. Esimerkiksi liikennealueelle sijoitettavan muoviputken peiton pitäisi olla yli metri. 
	6.2.2 Rakenteiden suunnittelu ja mitoitustarkkuus 
	Katurakenteiden suunnitteluvaiheet 
	Pirhosen mukaan kadun suunnittelu alkaa pohjatutkimusten tekemisestä ja lähtö-aineiston hankkimisesta. Lähtöaineiston hankkimiseen kuuluvat pohjatutkimukset sekä maaperäolosuhteiden selvitys geotekniikan osalta, suunniteltavan alueen ase-makaavan hankkiminen sekä liikennetekniikan osalta määritys katuluokasta. Näi-den tietojen perusteella voidaan määrittää, mikä kadun rakenne tulee olemaan. 
	Pirhosen mukaan muita tarpeita otetaan huomioon yleissuunnittelussa liikenne-suunnitelman avulla. Liikennesuunnitelma kertoo mm. kevyen ja julkisen liikenteen väylien sijainnit sekä mahdollisesti myös raskaan liikenteen kulkureitit. Liikenne-suunnitelma kertoo myös katuluokkien sijainnin. Liikennesuunnitelman perusteella saadaan määritettyä katujen poikkileikkaukset. Poikkileikkausten määrittämisen jälkeen alkaa katujen mitoittaminen. Liikennesuunnitteluun liittyvät asiat ovat sel-villä jo yleissuunnitteluv
	suunnitteluvaiheissa. Kadun perustusluokkaa saatetaan määrittää tarkemmin vielä rakennussuunnitelmavaiheessa, kun lähtötiedot tarkentuvat. 
	Kohosen mukaan pohjarakenteiden suunnittelu alkaa pohjatutkimuksista, joissa selvitetään kohteen maaperäolosuhteet. Sen jälkeen määritetään pohjamaaluokka eli mikä maalaji on kyseessä ja onko maa routivaa jne. Tämän jälkeen määritetään pohjanvahvistustapa, joka osaltaan vaikuttaa pohjamaaluokkaan. Esim. massan-vaihto vaikuttaa pohjamaaluokan tyyppiin. Pohjamaaluokalle täytyy valita pohja-maan mukaiset päällysrakenteet. Lopullinen pohjamaaluokka tiedetään vasta poh-janvahvistusmenetelmän ollessa tiedossa. Po
	Kohosen mukaan tasaus ja linjaus voivat muuttua pohjanvahvistustapaa mietittä-essä, mm. savelle rakennettaessa. Esimerkkinä tasausta nostettaessa kuormat kasvavat, jolloin tarvitaan tiheämpi pilariväli, kun käytetään pilaristabilointia poh-janvahvistusmenetelmänä. Katusuunnittelussa radikaaleja muutoksia on vähem-män kuin tiehankkeissa. Katuhankkeissa pitää huomioida maanalainen infra, kuten vesihuolto, joille myös tarvitaan pohjanvahvistuksia. Vesihuollon sijoittamisessa voidaan päätyä hyvin erilaisiin rat
	Kohosen mukaan yleissuunnitelma on vielä hyvin alustava ja on oletettavaa, että suunnitteluratkaisuun syntyy vielä muutoksia yleissuunnitelman jälkeen. Yleissuun-nitelman rooli on suuntaa antava ja periaatteellinen. Katusuunnitteluvaiheessa ra-kenteiden ratkaisut lyödään aika tarkasti lukkoon ja ratkaisuja tarkennetaan raken-nussuunnitteluvaiheessa. Joitain muutoksia voi tulla myös myöhäisessä vaiheessa, jos saadaan uutta lähtötietoa. 
	Pirhosen mukaan kadun yleissuunnitelmaa tehdään kaupungilta annetun asema-kaavan luonnoksen perusteella. Yleissuunnitelmassavaiheessa tehtävän toimivuus-tarkastelun perusteella katualueiden rajat voivat vielä muuttua, jos kadulle ei ole varattu katusuunnittelun lähtötiedoksi annetussa luonnoksessa riittävästi tilaa suh-teessa kadun vaatimuksiin. Yleissuunnitelmavaiheen yhtenä tarkoituksena on myös tarkentaa asemakaavaa.  
	Rakenteiden suunnittelutarkkuus ja lähtötiedot 
	Pirhosen mukaan kaikki katurakenteet suunnitellaan yleissuunnittelun aikana. Suunnittelun tarkkuustaso paranee, kun edetään toteutusta palvelevaan suunnit-teluun. Katurakenne on järkevää tehdä yhtenä kokonaisuutena. Rakennussuunni-telmavaiheessa kaikki suunnitelmat tarkastetaan ja päivitetään suunniteltujen ja päivitettyjen mittausten perusteella. Ilman kriittistä tarkastelua aiemman suunni-telmavaiheen tietoa ei voida käyttää. Katurakennetta tarkennetaan siis jatkuvasti rakennussuunnitteluun asti. Päällysr
	Pirhosen mukaan yleissuunnitelmavaiheessa lähtötiedot ovat merkittävästi epätar-kempia verrattuna rakennussuunnitteluvaiheeseen. Tämän takia liian tarkka suun-nittelu ei ole kannattavaa. Tarkkojen mittojen perusteella voidaan alkaa tehdä tark-koja suunnitelmia, jotka ovat käytössä viimeistään rakennussuunnitelmaa laaditta-essa. 
	Pirhosen mukaan epätarkoilla lähtötiedoilla suunniteltaessa laserpisteaineiston tarkkuus vaihtelee pystysuunnassa mm. maaston peitteisyyden takia. Esimerkiksi metsässä korkeusero on 0,5 m ja kadulla puolestaan 10 -20 cm. Epätarkkuuden vuoksi yleissuunnittelussa tarkkaa yhteensovitusta eri rakenteiden kesken ei kan-nata vielä tehdä. Yhteensovittaminen tapahtuu tarkemmin myöhemmissä vai-heissa. Mustajärven mukaan suunnitelmia saatetaan muokata myöhemmissä vai-heissa, jos lähtötietojen tarkentuessa tulee ilmi 
	Kohosen mukaan suunnittelun edetessä lähtötiedot tarkentuvat, mikä voi vaikuttaa koko suunnitteluratkaisuun ja mitoitukseen. Yleensä lähtötiedot ja vaatimustaso ovat kuitenkin hyvin tiedossa jo suunnittelun alussa. Hankesuunnittelu- ja yleis-suunnittelutasolla voi olla hyvin vähän tietoa pohjamaaolosuhteista. Tieto perustuu harvoihin tutkimuspisteisiin. Katusuunnitelmavaiheessa alueesta tehdään lisätutki-muksia, jolloin tieto tarkentuu yksityiskohtaiselle tasolle. Muita muutoksia hankkei-siin voi tulla mm. 
	Suunnitteluohjeet 
	Pirhosen mukaan katurakenteiden suunnittelu perustuu InfraRYLiin sekä kaupun-kien suunnitteluohjeisiin. Suurilla kaupungeilla on omat päällysrakenneohjeensa, jotka perustuvat InfraRYLiin. Ohjeissa määritetään kadun rakennekerrosten mate-riaali ja paksuus. Kaupunkien ohjeita käytettäessä etuna on, että on käytettävissä yksi taulukko rakennekerrosten suunnittelemiseen, kun taas InfraRYLiä käytettä-essä rakennekerrosten määrittely on pidempi prosessi johtuen useammasta taulu-kosta. Kaupunkien hankkeissa käytet
	Mustajärven mukaan kadun poikkileikkauksessa käytetään käytännössä aina kau-punkien omia ohjeita. Pääkaupunkiseudulla kaupunkien ohjeet ovat hyvin lähellä toisiaan. Muiden kaupunkien mitoitusohjeet saattavat poiketa enemmän pääkau-punkiseudun ohjeista. Pääkaupunkiseudun ohjeet ovat muita ohjaavia. 
	Kohosen mukaan pääkaupunkiseudulla on hyvin pitkälti omat ohjeet, jonka mu-kaan pohja- ja päällysrakenneratkaisut tehdään. Ohjeet eivät periaatteellisesti eroa paljon toisistaan. Esim. painumavaatimukset ovat sama luokkaa eri kaupungeilla. 
	Kohosen mukaan kaupunkien omien ohjeiden lisäksi käytetään myös Väyläviraston ohjeita. Suunnittelua määrittää paljon myös infraRYLin laatuvaatimukset. Pohjara-kenteiden suunnittelussa käytetään usein Väyläviraston ohjeita kaupunkien ohjei-den sijaan, esim. paalulaatan suunnittelussa käytetään eurokoodeja ja Väyläviras-ton ohjeita. Kaupunkien omat ohjeet ottavat enemmän kantaa päällysrakenteisiin, kuten päällysteisiin ja katumitoitukseen. 
	Rakenteiden vaikutus toisiinsa 
	Pirhosen mukaan katuluokka, pohjamaaolosuhteiden lisäksi, vaikuttaa siihen, mitä pohjanvahvistusmenetelmää käytetään. Esimerkiksi savimaalla sijaitseva pääkatu tarvitsee useasti paalulaattarakenteen pohjanvahvistusmenetelmäksi. Jos taas on kyseessä tonttikatu, perustusratkaisuksi riittää esimerkiksi pohjastabilointi tai mas-sanvaihto, koska liikennemäärä on pienempi ja raskasta liikennettä vähemmän. 
	Pirhosen mukaan perustusratkaisulla ei ole vaikutusta siihen, millainen päällysra-kenne kadulle tulee. Sekä pohjaratkaisu että rakennekerrokset valitaan itsenäisesti pohjamaan ja laatuluokan perusteella. Mustajärven mukaan myös kunnallistekni-set rakenteet suunnitellaan erikseen kadun päällysrakenteesta. 
	Kohosen mukaan kadunalainen infra vaikuttaa paljon pohjanvahvistusmenetelmiin, sillä niissä on hyvin tarkat painumakriteerit, jotta putket eivät rikkoonnu, jolloin käytetään paalulaattaa tai stabilointia. Yleensä pohjanvahvistustapa on sama kuin muualla kadussa. Kuitenkin, jos putket ovat syvällä kuorman ollessa huomattavasti suurempi, niin pohjan vahvistustapa voi erota muusta kadusta. Kallion ollessa pin-nassa putkille joudutaan erikseen tekemään kalliokanaali eli louhitaan putkilinjan suuntaisesti kanaal
	Katurakenteiden esirakentaminen 
	Kohosen mukaan esirakentaminen on ennen varsinaista rakentamista tehtävää työtä. Selkeä esirakentamistoimi on esikuormitus. Jos rakentamiseen on vuosi ai-kaa, voidaan rakentaa penger, jonka annetaan painua. Monesti kuitenkin rakenta-misaikataulut ovat niin tiukkoja, että tehdään pilaristabilointi tai massanvaihto. 
	Kohosen mukaan esirakentamistoimen valintaan vaikuttavat eniten kohteen poh-jaolosuhteet sekä kadun laatuvaatimukset. Matalilla pehmeiköillä käytetään mas-sanvaihtoa tai kevennystä, jos kuormat ovat pieniä. Painumavaatimus vaikuttaa pohjanvahvistusmenetelmään. Kun painumia ei sallita, niin valitaan paalulaatta tai stabilointi. Jos painumia sallitaan, niin voidaan tehdä kevennys tai olla tekemättä pohjanvahvistusta. Eniten pohjanvahvistusmenetelmään vaikuttaa pohjaolosuh-teet, eli se onko maaperä pehmeää vai
	Siirtymärakenteet 
	Kohosen mukaan siirtymä- eli kiilarakenne tehdään aina, kun perustustapa muut-tuu tai rakennekerrostyyppi muuttuu. Kiilarakenne tarvitaan mm., kun katurakenne ohenee tai paksuuntuu, tai pohjamaa muuttuu routimattomasta routivaksi. Myös putkirakenteen kohdalle tehdään siirtymärakenne. Siirtymärakenteella estetään roudasta tai painumasta johtuva töyssyn syntyminen. 
	Kohosen mukaan siirtymärakenteita voi olla pituus- tai poikkisuuntaisia. Esimerkki poikkisuuntaisesta siirtymärakenteesta on paalulaatalle perustettu vesihuoltolinja, ja muu katu on pohjamaan osalta stabiloitu, jolloin välille tarvitaan poikkisuuntai-nen kiila. 
	Kohosen mukaan siirtymärakennetyypin käyttö riippuu pohjanvahvistustavasta. Yleisin siirtymärakennetyyppi on murskeesta tehty kiilarakenne, jossa kiilan ohe-nemiskulma riippuu rakenteesta. Toinen vaihtoehto on vaahtolasimurskeesta teh-tävä kevennys. Paalulaatan ja maanvaraisen perustuksen välillä käytetään siirty-mälaattaa, joka on toisesta päästä paalulaatassa kiinni ja toisesta päästä maanva-rainen. 
	Pirhosen mukaan siirtymäkiilarakenteiden mallintaminen voi olla hankalaa, sillä ei tiedetä, tarvitaanko kiilarakennetta ollenkaan. Kiilarakenteen mitoitus riippuu kal-lion pinnan suhteesta kadun tasaukseen. Katurakentamisessa siirtymäkiilarakenne on yksinkertaistettu verrattuna tierakentamiseen, jossa kiilarakenteet voivat vaih-della. Katusuunnittelussa siirtymäkiilarakenteet ovat samanlaisia riippumatta maa-perästä. Katurakentamisessa siirtymäkiilarakenne tulee vain kallion ja maa-ainek-sen välille. 
	6.2.3 Katuluokkien väliset rakenne-erot 
	Poikkileikkausten erot 
	Mustajärven mukaan kaupungeilla on kadun poikkileikkauksen mitoitusohjeet, joi-den perusteella poikkileikkausmitoitus tehdään. Ohjeet perustuvat siihen, millaista joukkoliikennekalustoa kaupungin alueella käytetään. Pirhosen mukaan kadun poikkileikkauksen suunnittelu alkaa selvittämällä, minkälainen julkisen liikenteen tarve tulevalla kadulla on. Linja-autojen reitit määrittävät suurelta osin katutilaa. 
	Pirhosen mukaan tonttikadulla poikkileikkaukseksi riittää minimissään yksi ajorata, jota jalankulkijat ja kulkuneuvot käyttävät.  Tonttikadulla voi olla tarve jalkakäytä-välle, jos se on kokoojakatumainen. Pääkadulla on suuria vaatimuksia eri liikenne-muotojen osalta. Pääkadulla voi olla raitiovaunu sekä linja-autoliikennettä. Kadun pitää mahdollistaa raskaan liikenteen kulku sekä kevyen liikenteen vaatimukset. Katualueen leveys reuna-alueineen voi vaihdella kahdeksasta metristä viiteenkym-meneen metriin. P
	Pirhosen mukaan kaistojen erot syntyvät kadulla liikkuvien ajoneuvojen tarpeesta. Esim. pääkadulla liikenteen pitää olla sujuvaa. Kahden kuorma-auton kohdatessa niiden pitää pystyä ohittamaan toisensa sujuvasti, mikä luo tarpeen kaistojen le-veydelle. Joukkoliikennekaduilla kahden linja-auton kohtaaminen luo vaatimukset kaistojen leveydelle. 
	Päällysrakenteiden eroavaisuudet 
	Kohosen mukaan päällysrakenteissa routanousu ja kantavuusvaatimukset eri ka-tuluokille määrittävät rakennekerrospaksuudet. Erityisesti päällysteen paksuus vaihtelee suuresti riippuen katuluokasta.  
	Mustajärven mukaan liikennemäärä määrittää sekä katuluokkaa, että rakenneker-rosten paksuutta. Pirhosen mukaan eri katuluokissa on huomattavia eroja päällys-rakenteiden suhteen. Rakennepaksuudet ja erityisesti päällystevaatimukset ovat huomattavasti raskaammat pääkadulla kuin tonttikadulla. Käytännössä pohjamaa-luokan muuttuminen vaikuttaa rakennekerroksissa vain tukikerroksen paksuuteen. Päällysteiden osalta tonttikadussa riittää kaksi päällystekerrosta, kun pääkadulla niitä on kolme. Merkittävin ero katul
	Pirhosen mukaan kantava kerros on kaikissa katuluokissa sama. Katuun kohdistuva kuormitus vaikuttaa päällysteiden ja tukikerroksen paksuuteen. Pohjaolosuhteet vaikuttavat perustusluokkaan, joka vaikuttaa tukikerroksen paksuuteen. 
	Pirhosen mukaan katuluokka vaikuttaa kadun sallittuun painumaan, mikä vaikuttaa rakennekerrosten suuruuteen. Myös liikennetyypit vaikuttavat kadun sallittuun pai-numaan. Esim. raitiovaunun tekniikka ei kestä painumia, mistä syystä raitiotie pe-rustetaan yleensä paalulaatalle. Linja-autoliikenteen osalta voi riittää pohjaolosuh-teen mukaan pilaristabilointi, kun samalla kadulla on paalulaatta raitiotien kohdalla. 
	Pohjarakenteiden erot 
	Kohosen mukaan yksittäisten katuluokkien välillä pohjarakenteiden erot eivät ole välttämättä kovin merkittäviä. Pää-, kokooja- ja tonttikadussa pohjanvahvistusta-vat eivät juuri eroa. Tonttikaduille ei tehdä yleensä pohjanvahvistusta vaan tontti-kadulla on löyhempi laatuvaatimus eli tonttikatu saa painua jonkin verran. Kuiten-kin putkirakenteissa joudutaan tekemään paalulaattarakenne myös tonttikaduille, sillä putkirakenteet eivät saa painua missään tapauksessa. Putkien osalta katuluo-kalla ei ole siis merk
	Kohosen mukaan vaihtoehtoisia pohjanvahvistustapoja ovat kalleus ja raskausjär-jestyksessä:  
	 paalulaatta,  
	 paalulaatta,  
	 paalulaatta,  

	 pilaristabilointi 
	 pilaristabilointi 

	 kevennys 
	 kevennys 

	 hyväksytään pieni painuma eikä tehdä pohjanvahvistusta 
	 hyväksytään pieni painuma eikä tehdä pohjanvahvistusta 


	 
	Pohjanvahvistusratkaisu riippuu monesta muuttujasta mm. kantavuusvaatimuk-sesta, pohjamaasta sekä onko pohjamaan stabiliteetti tarpeeksi suuri. 
	6.2.4 Määrälaskenta 
	Haastateltavien mukaan massalaskentatavat vastaavat määrämittausohjeessa määriteltyjä tapoja. Pirhosen mukaan erot suunnitteluvaiheiden määrälaskentata-voissa syntyvät siitä, mihin rakennusosalaskenta määrät perustuvat, eli minkä poh-jalta laskelmat ja arviot on tehty. Esimerkiksi yleissuunnitelmassa tarkkaa suunnit-telua ei pystytä vielä tekemään, jolloin rakennusosamääräarviotkin ovat karkeita. Suunnittelua saadaan tarkemmaksi esimerkiksi, kun saadaan tarkkaa tietoa maa-perästä mm. takymetrimittauksen avu
	Pirhosen mukaan yleissuunnitelmavaiheen määrälaskennassa käytetään rakennus-osalaskentaa. Tilaajalle esitettävä määrälaskentatuotos on yleissuunnittelussa kui-tenkin pääpiirteinen, enemmän hankeosatyyppistä formaattia muistuttava. Määrä-laskennassa määriä voidaan laskea pituus- ja poikkileikkausmallien avulla, jos niitä on käytettävissä. Rakennusosien määriä lasketaan mittaamalla poikkileikkauksessa olevia pinta-aloja ja katsotaan kuinka määrät muuttuvat tietyllä matkalla. Yleistet-tynä, jos kahden poikkile
	Eri rakennusosiin käytetään eri määrälaskentatapoja. Pirhosen mukaan massoja lasketaan pituusleikkauksen ja poikkileikkauksen avulla tai suunnittelumalleista ulos ottamalla. Kunnallisteknisillä rakennusosilla käytetään mm. putkimetrejä tai kappale määrää. Liittymien massalaskennassa käytetään apuna erilaisia leikkaus-piirustuksia sekä jossain määrin pinta-alalaskentaa. Kohosen mukaan pohjaraken-teita voidaan laskea mallinnusohjelmista saatavien määrien perusteella, mutta vasta rakennussuunnitelmavaiheessa, 
	Kohosen mukaan yleisin tapa yleissuunnittelussa pohjarakenteiden määrälasken-taan on katsoa tyyppipoikkileikkauksesta kunkin rakenneosan määrä ja kertoa se kadun pituudella, ns. keskiarvomenetelmällä. Tätä menetelmää voi soveltaa kaik-kiin pohjanvahvistustapoihin. Laskenta perustuu hyvin pitkälti asiantuntija-arvioon tyypillisistä rakenteista kyseessä olevissa olosuhteissa, sillä rakenteita ei ole vielä mitoitettu tarkasti, vaan ratkaisut ovat periaatetasoisia. Voidaan siis arvioida esi-merkiksi stabiloinni
	Pirhosen mukaan määriä on tähän asti laskettu paljon käsin, sillä vanhoista suun-nitteluohjelmista ei olla saatu tarpeellista dataa. Nykyisistä suunnitteluohjelmista voidaan saada määrälaskentadataa laskentaa varten. Käytettävän datan hyöty riip-puu, kuinka hyvin suunnitelma on mallinnettu. Jos mallinnus ei vastaa suunnitel-maa, niin tietoja ei kannata käyttää. Mustajärven mukaan suunnitteluohjelmista saatua määrädataa joudutaan kuitenkin tarkistamaan, sillä määrien oikeellisuuteen ei voi aina luottaa. 
	Kohosen mukaan esirakentaminen huomioidaan aina määrälaskennassa. Määrä-laskentaan voidaan kirjoittaa tarkentavia kuvauksia esikuormituksen kohdalle mm. poissiirrosta. Usein esikuormituspenger on osa lopullista pengertä. Ylipenkereessä rakenteesta puretaan osa pois rakennusvaiheessa. Ylipenkereessä lasketaan erik-seen poispurettava osuus. Massojen kuljetusta pyritään minimoimaan eli purettava materiaali pyritään käyttämään kohteessa jossakin toisessa rakenteessa. 
	Kohosen mukaan massojen hyödyntäminen on tiedossa tarkasti rakennussuunni-telmavaiheessa, jolloin ne on huomioitu laskennassa. Yleissuunnitelmavaiheessa massat huomioidaan karkealla tasolla olettamalla, että massat ovat hyödynnettä-vissä kohteessa. Esikuormituspenkereet ovat kuitenkin harvinaisia katuhankkeissa, eikä massojen sijoituksen arviointia ole siksi tarvinnut tehdä. 
	Kohosen mukaan esikuormitus tai kevennyskerrokset voidaan laskea samantyyli-sesti kuin rakennekerrokset. Yleissuunnitelmavaiheessa paalulaattarakenteen määriä arvioi geosuunnittelija, mutta tarkemmassa rakennusvaiheessa rakenne-suunnittelija laskee määrät. Stabilointi määritetään. 
	Kohosen mukaan siirtymärakenteiden huomioiminen riippuu siirtymärakenteen tyypistä. Siirtymälaatat lasketaan erikseen kappaleittain. Siirtymälaattarakenteita tulee aina kaksi yhtä paalulaattarakennetta kohti, yksi molemmilla puolille. Kaikki siirtymärakenteet tiedetään kappaleittain ja ne lasketaan erikseen. 
	7 Ehdotukset ja huomiot hankeosa-laskennan kehitykseen 
	Työn pohjalta syntyi paljon tietoa, joka tulisi huomioida hankeosalaskennan kehi-tyksessä. Tärkeimmäksi koetut tiedot on koottu alla oleviin kappaleisiin. Hankkeen osittelusta tehtiin katuhankkeen ositteluehdotus, jota on mahdollista hyödyntää hankeosalaskennan kehityksessä. Alustavan kehitystyön ja diplomityön pohjalta luotiin hankeosalaskennan kehitysluonnos, jossa näytetään ehdotettu laskentalo-giikka konkreettisesti käyttämällä esimerkkinä tonttikadun päällysrakenteiden ra-kennusosamäärien laskemista. 
	7.1 Haastattelujen ja hankeosalaskennan kehitystyön perusteella tulleet ehdotukset ja huomiot 
	Työtä tehdessä syntyi paljon tietoa hankeosien mallinnuksesta ja ajatuksia, mihin suuntaan hankeosalaskennan kehitystä kannattaisi lähteä viemään. Alla on listattu olennaisia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon mallinnustyössä. 
	Suunnitteluohjeet 
	 Mallinnuksen tulisi perustua yleisiin suunnitteluohjeisiin. Uudistuvat suun-nitteluohjeet sekä kaupunkien keskinäinen ohjeiden poikkeaminen tuottai-sivat paljon haastetta laskennan kehitykseen.  
	 Mallinnuksen tulisi perustua yleisiin suunnitteluohjeisiin. Uudistuvat suun-nitteluohjeet sekä kaupunkien keskinäinen ohjeiden poikkeaminen tuottai-sivat paljon haastetta laskennan kehitykseen.  
	 Mallinnuksen tulisi perustua yleisiin suunnitteluohjeisiin. Uudistuvat suun-nitteluohjeet sekä kaupunkien keskinäinen ohjeiden poikkeaminen tuottai-sivat paljon haastetta laskennan kehitykseen.  


	 
	Käyttäjien tarpeet 
	 Hankkeen osittelussa sekä kustannusten jaotteluun liittyen tulisi selvittää tarkemmin, miten osittelu on tehty eri kaupunkien toimesta sekä miten hankkeen jakautuvat kustannusteknisesti, jotta tarpeelliset jaottelut voi-daan mallintaa. 
	 Hankkeen osittelussa sekä kustannusten jaotteluun liittyen tulisi selvittää tarkemmin, miten osittelu on tehty eri kaupunkien toimesta sekä miten hankkeen jakautuvat kustannusteknisesti, jotta tarpeelliset jaottelut voi-daan mallintaa. 
	 Hankkeen osittelussa sekä kustannusten jaotteluun liittyen tulisi selvittää tarkemmin, miten osittelu on tehty eri kaupunkien toimesta sekä miten hankkeen jakautuvat kustannusteknisesti, jotta tarpeelliset jaottelut voi-daan mallintaa. 

	 Hankeosia tulisi voida tarvittaessa jakaa osiin jo laskennan yhteydessä, jotta eri toimijoiden kustannukset voidaan eritellä. Tarve on suuri varsinkin eri järjestelmien kohdalla. 
	 Hankeosia tulisi voida tarvittaessa jakaa osiin jo laskennan yhteydessä, jotta eri toimijoiden kustannukset voidaan eritellä. Tarve on suuri varsinkin eri järjestelmien kohdalla. 

	 Käyttäjän pitäisi tietää, millä tarkkuudella rakenteet ovat mallinnettu. 
	 Käyttäjän pitäisi tietää, millä tarkkuudella rakenteet ovat mallinnettu. 

	 Käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa valittuun materiaaliin. 
	 Käyttäjällä tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa valittuun materiaaliin. 

	 Laskelmaan pitäisi pystyä määrittämään tietty vaatimustaso käytettäville rakennusosille, jolla vaikutetaan kustannusten hintaan. 
	 Laskelmaan pitäisi pystyä määrittämään tietty vaatimustaso käytettäville rakennusosille, jolla vaikutetaan kustannusten hintaan. 

	 Hanke- ja tuoteosan sisältö pitää olla nähtävissä käyttäjälle. 
	 Hanke- ja tuoteosan sisältö pitää olla nähtävissä käyttäjälle. 


	 
	Rakennusosien mallinnus hankeosalaskentaan 
	 Mallinnus pitäisi tehdä niin tarkasti, että rakenteiden sijainti toistensa suh-teen tiedetään. Rakennusosien määrät pitää pystyä sijoittamaan tietylle alueelle. 
	 Mallinnus pitäisi tehdä niin tarkasti, että rakenteiden sijainti toistensa suh-teen tiedetään. Rakennusosien määrät pitää pystyä sijoittamaan tietylle alueelle. 
	 Mallinnus pitäisi tehdä niin tarkasti, että rakenteiden sijainti toistensa suh-teen tiedetään. Rakennusosien määrät pitää pystyä sijoittamaan tietylle alueelle. 


	 Tarkasta rakenteiden mallintamisesta on hyötyä, vaikka lähtötiedot olisi-vatkin epätarkkoja, sillä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä, jolloin tarvitaan tarkkoja mitoitustietoja. 
	 Tarkasta rakenteiden mallintamisesta on hyötyä, vaikka lähtötiedot olisi-vatkin epätarkkoja, sillä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä, jolloin tarvitaan tarkkoja mitoitustietoja. 
	 Tarkasta rakenteiden mallintamisesta on hyötyä, vaikka lähtötiedot olisi-vatkin epätarkkoja, sillä suunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä, jolloin tarvitaan tarkkoja mitoitustietoja. 

	 Jos rakennusosalle on useampi vaihtoehto mm. materiaalin suhteen, niin järjestelmän tulisi valita todennäköisin vaihtoehto annettujen lähtötietojen perusteella. Jos vaatimustasoa ei ole määritetty, käytetään keskimääräistä rakennusosaa hinnan suhteen. 
	 Jos rakennusosalle on useampi vaihtoehto mm. materiaalin suhteen, niin järjestelmän tulisi valita todennäköisin vaihtoehto annettujen lähtötietojen perusteella. Jos vaatimustasoa ei ole määritetty, käytetään keskimääräistä rakennusosaa hinnan suhteen. 

	 Rakenteiden perusratkaisut pitäisi olla mallinnettuna 
	 Rakenteiden perusratkaisut pitäisi olla mallinnettuna 


	 
	Lähtötiedot 
	 Lähtötietoja tulisi voida tarkentaa jatkuvasti suunnittelun edetessä 
	 Lähtötietoja tulisi voida tarkentaa jatkuvasti suunnittelun edetessä 
	 Lähtötietoja tulisi voida tarkentaa jatkuvasti suunnittelun edetessä 

	 Kadun tiedot ovat pitkälti selvillä jo alkuvaiheessa (ennen yleissuunnittelua) mutta tarkentuvat hieman suunnittelun edetessä 
	 Kadun tiedot ovat pitkälti selvillä jo alkuvaiheessa (ennen yleissuunnittelua) mutta tarkentuvat hieman suunnittelun edetessä 

	o Poikkileikkaukseen vaikuttavat tiedot ovat usein tiedossa yleisellä tasolla jo esisuunnitteluvaiheessa 
	o Poikkileikkaukseen vaikuttavat tiedot ovat usein tiedossa yleisellä tasolla jo esisuunnitteluvaiheessa 
	o Poikkileikkaukseen vaikuttavat tiedot ovat usein tiedossa yleisellä tasolla jo esisuunnitteluvaiheessa 

	o Pohjamaan tiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä 
	o Pohjamaan tiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä 


	 Yleissuunnittelun lähtökohdat: 
	 Yleissuunnittelun lähtökohdat: 

	o Katuluokka ei muutu yleissuunnitteluvaiheesta eteenpäin 
	o Katuluokka ei muutu yleissuunnitteluvaiheesta eteenpäin 
	o Katuluokka ei muutu yleissuunnitteluvaiheesta eteenpäin 

	o Liikennesuunnitelma määrittää katujen poikkileikkaukset 
	o Liikennesuunnitelma määrittää katujen poikkileikkaukset 



	 
	Tarkentuva laskentatapa 
	 Asemakaavatietojen hyödyntäminen laskennassa on kyseenalaista 
	 Asemakaavatietojen hyödyntäminen laskennassa on kyseenalaista 
	 Asemakaavatietojen hyödyntäminen laskennassa on kyseenalaista 

	o Työssä ei saatu kunnollisia tuloksia tietyn alueen kustannusten las-kemisen järkevyydestä esim. alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden perusteella 
	o Työssä ei saatu kunnollisia tuloksia tietyn alueen kustannusten las-kemisen järkevyydestä esim. alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden perusteella 
	o Työssä ei saatu kunnollisia tuloksia tietyn alueen kustannusten las-kemisen järkevyydestä esim. alueen pinta-alan ja kerrosneliöiden perusteella 


	 Yksinkertaiset kustannuslaskentamenetelmät, joissa käytetään vain muu-tamaa lähtötietoa, ovat hyödyllisiä hankkeen alkuvaiheessa sekä niille käyt-täjille, joilla ei ole paljon kokemusta kustannuslaskennasta tai katuraken-teiden suunnittelusta 
	 Yksinkertaiset kustannuslaskentamenetelmät, joissa käytetään vain muu-tamaa lähtötietoa, ovat hyödyllisiä hankkeen alkuvaiheessa sekä niille käyt-täjille, joilla ei ole paljon kokemusta kustannuslaskennasta tai katuraken-teiden suunnittelusta 

	 Nykyään käytetään usein rakennusosalaskentaa jo yleissuunnittelussa 
	 Nykyään käytetään usein rakennusosalaskentaa jo yleissuunnittelussa 

	o Tiedot ovat yleissuunnittelussa kuitenkin epätarkkoja 
	o Tiedot ovat yleissuunnittelussa kuitenkin epätarkkoja 
	o Tiedot ovat yleissuunnittelussa kuitenkin epätarkkoja 



	 
	Rakennusosalaskennan integroiminen hankeosalaskentaan 
	 Hankeosalaskenta antaa mahdollisuuden rakennusosien määrien sijainnin paikantamiseen. Koska rakennusosien määrät on sidottu tietylle kaduno-salle hankeosittain, voidaan rakennusosamäärien jaottelu tehdä laskennan tekemällä osittelulla alahankeosien mukaan. Rakennusosalaskennassa ala-hankeosittelua voidaan hyödyntää, jos laskettuja määriä halutaan muuttaa tietyllä alueella. 
	 Hankeosalaskenta antaa mahdollisuuden rakennusosien määrien sijainnin paikantamiseen. Koska rakennusosien määrät on sidottu tietylle kaduno-salle hankeosittain, voidaan rakennusosamäärien jaottelu tehdä laskennan tekemällä osittelulla alahankeosien mukaan. Rakennusosalaskennassa ala-hankeosittelua voidaan hyödyntää, jos laskettuja määriä halutaan muuttaa tietyllä alueella. 
	 Hankeosalaskenta antaa mahdollisuuden rakennusosien määrien sijainnin paikantamiseen. Koska rakennusosien määrät on sidottu tietylle kaduno-salle hankeosittain, voidaan rakennusosamäärien jaottelu tehdä laskennan tekemällä osittelulla alahankeosien mukaan. Rakennusosalaskennassa ala-hankeosittelua voidaan hyödyntää, jos laskettuja määriä halutaan muuttaa tietyllä alueella. 

	 Rakennusosalaskennan sekä hankeosalaskennan yhdistäminen on kannat-tavaa mm. saneerauskohteissa sekä tiettyjen rakenteiden tarkentuessa vasta myöhemmin 
	 Rakennusosalaskennan sekä hankeosalaskennan yhdistäminen on kannat-tavaa mm. saneerauskohteissa sekä tiettyjen rakenteiden tarkentuessa vasta myöhemmin 


	 
	Tietojen lisääntyminen ja muutokset 
	 Eri tekniikkalajien rakenteiden suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa muiden rakenteiden määriin  
	 Eri tekniikkalajien rakenteiden suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa muiden rakenteiden määriin  
	 Eri tekniikkalajien rakenteiden suunnitteluratkaisut voivat vaikuttaa muiden rakenteiden määriin  

	 Suunnittelu tarkentuu varsinkin pohjamaatietojen lisääntyessä, mikä voi vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin 
	 Suunnittelu tarkentuu varsinkin pohjamaatietojen lisääntyessä, mikä voi vaikuttaa suunnitteluratkaisuihin 


	 
	Katurakenne 
	 Poikkileikkaus 
	 Poikkileikkaus 
	 Poikkileikkaus 

	o Tonttikadulla on yleensä pelkkä ajorata 
	o Tonttikadulla on yleensä pelkkä ajorata 
	o Tonttikadulla on yleensä pelkkä ajorata 

	o Tarve jalkakäytävälle, jos kokoojakatumainen 
	o Tarve jalkakäytävälle, jos kokoojakatumainen 

	o Pääkadulla ja kokoojakadulla tarve ottaa huomioon eri liikennemuo-dot, mm. julkinen liikenne, raitiovaunut, kevyen liikenteen erottelu 
	o Pääkadulla ja kokoojakadulla tarve ottaa huomioon eri liikennemuo-dot, mm. julkinen liikenne, raitiovaunut, kevyen liikenteen erottelu 


	 Päällys- ja pohjarakenteet 
	 Päällys- ja pohjarakenteet 

	o Rakennekerrokset ovat yleensä samoja mutta niiden paksuus vaih-telee 
	o Rakennekerrokset ovat yleensä samoja mutta niiden paksuus vaih-telee 
	o Rakennekerrokset ovat yleensä samoja mutta niiden paksuus vaih-telee 

	o Pohjamaaluokka vaikuttaa kadun normaalirakenteessa tukikerrok-seen sekä pohjanvahvistustapaan 
	o Pohjamaaluokka vaikuttaa kadun normaalirakenteessa tukikerrok-seen sekä pohjanvahvistustapaan 

	o Katuluokka vaikuttaa päällysteen ja tukikerroksen paksuuteen 
	o Katuluokka vaikuttaa päällysteen ja tukikerroksen paksuuteen 

	o Kantavan kerroksen paksuus pysyy yleensä muuttumattomana 
	o Kantavan kerroksen paksuus pysyy yleensä muuttumattomana 



	 
	Laskennan tulokset 
	 Laskennan tuloksissa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat 
	 Laskennan tuloksissa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat 
	 Laskennan tuloksissa tulisi ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat 

	o Kustannukset ja määrät 
	o Kustannukset ja määrät 
	o Kustannukset ja määrät 

	o Katuhankkeen erittely 
	o Katuhankkeen erittely 

	o Erilaiset kustannusten jaottelut mm. toimijoittain sekä rakenteelli-sesti 
	o Erilaiset kustannusten jaottelut mm. toimijoittain sekä rakenteelli-sesti 

	o Tulosten muokkaamisen mahdollisuus 
	o Tulosten muokkaamisen mahdollisuus 

	o Riskien huomioiminen 
	o Riskien huomioiminen 

	o Laskentatavan näkyminen 
	o Laskentatavan näkyminen 

	o Käytetyt lähtötiedot 
	o Käytetyt lähtötiedot 



	 
	Riskien huomioiminen 
	 Mallinnuksessa tehtävät oletukset ovat sitä suurempia mitä vähemmän läh-tötietoja on annettu 
	 Mallinnuksessa tehtävät oletukset ovat sitä suurempia mitä vähemmän läh-tötietoja on annettu 
	 Mallinnuksessa tehtävät oletukset ovat sitä suurempia mitä vähemmän läh-tötietoja on annettu 

	 Riskien arvioimisessa tulisi ottaa huomioon ainakin 
	 Riskien arvioimisessa tulisi ottaa huomioon ainakin 

	o Erikoisrakenteet 
	o Erikoisrakenteet 
	o Erikoisrakenteet 

	o Materiaalit 
	o Materiaalit 



	 
	Mallinnustavat 
	 Hankeosan laskentatapa riippuu sen yksiköstä. Rakennusosan yksikön ol-lessa tilavuus- tai massayksikkö lasketaan ensin rakennusosan poikkileik-
	 Hankeosan laskentatapa riippuu sen yksiköstä. Rakennusosan yksikön ol-lessa tilavuus- tai massayksikkö lasketaan ensin rakennusosan poikkileik-
	 Hankeosan laskentatapa riippuu sen yksiköstä. Rakennusosan yksikön ol-lessa tilavuus- tai massayksikkö lasketaan ensin rakennusosan poikkileik-


	kauksen pinta-ala. Rakennusosan yksikön ollessa pinta-alayksikkö laske-taan ensin leveyssuuntainen parametri, jonka jälkeen lasketaan pituus-suuntainen parametri. Rakennusosan yksikön ollessa pituusyksikkö käyte-tään pituutena väylän pituutta. Vain pistemäiset rakennusosat lasketaan kappaleina.  
	kauksen pinta-ala. Rakennusosan yksikön ollessa pinta-alayksikkö laske-taan ensin leveyssuuntainen parametri, jonka jälkeen lasketaan pituus-suuntainen parametri. Rakennusosan yksikön ollessa pituusyksikkö käyte-tään pituutena väylän pituutta. Vain pistemäiset rakennusosat lasketaan kappaleina.  
	kauksen pinta-ala. Rakennusosan yksikön ollessa pinta-alayksikkö laske-taan ensin leveyssuuntainen parametri, jonka jälkeen lasketaan pituus-suuntainen parametri. Rakennusosan yksikön ollessa pituusyksikkö käyte-tään pituutena väylän pituutta. Vain pistemäiset rakennusosat lasketaan kappaleina.  

	 Väylien laskemisessa pitäisi keskittyä poikkileikkauslaskentaan. Poikkileik-kauslaskennan mallinnus antaa mahdollisuuden rakenteiden tarkkaan mal-linnukseen toistensa suhteen mallipoikkileikkausten perusteella. 
	 Väylien laskemisessa pitäisi keskittyä poikkileikkauslaskentaan. Poikkileik-kauslaskennan mallinnus antaa mahdollisuuden rakenteiden tarkkaan mal-linnukseen toistensa suhteen mallipoikkileikkausten perusteella. 

	 Poikkileikkauslaskennassa rakennusosien määrät tulisi laskea aina vii-meiseksi kertomalla poikkileikkauskohtainen määrä pituussuuntaisella pa-rametrilla, jos rakennusosilla on se.  
	 Poikkileikkauslaskennassa rakennusosien määrät tulisi laskea aina vii-meiseksi kertomalla poikkileikkauskohtainen määrä pituussuuntaisella pa-rametrilla, jos rakennusosilla on se.  

	 Rakennusosilla, joilla on yksikkönä neliöitä eli korkeussuuntaista parametriä ei ole, täytyy korkeus ottaa huomioon rakennusosan vaihtoehdossa, esim. asfalttipäällysteille eri paksuudet on eroteltu omiksi rakennusosatuotteiksi rakennusosakirjastossa. Rakennusosalle määritetyn paksuuden täytyy vas-tata mallinnettua paksuutta. Paksuutta voidaan tarvita samaan rakennus-osakokonaisuuteen kuuluvien rakennusosien mallinnukseen. 
	 Rakennusosilla, joilla on yksikkönä neliöitä eli korkeussuuntaista parametriä ei ole, täytyy korkeus ottaa huomioon rakennusosan vaihtoehdossa, esim. asfalttipäällysteille eri paksuudet on eroteltu omiksi rakennusosatuotteiksi rakennusosakirjastossa. Rakennusosalle määritetyn paksuuden täytyy vas-tata mallinnettua paksuutta. Paksuutta voidaan tarvita samaan rakennus-osakokonaisuuteen kuuluvien rakennusosien mallinnukseen. 


	 
	Alueellinen, toiminnallinen ja rakenteellinen erottelu 
	 Hankkeen kustannuslaskennassa on tarve hankeosittelun lisäksi alueelli-selle erottelulle. Alueellisella erottelulla tarkoitetaan maa-alaa, jonka kus-tannukset lasketaan yhteen. Tällainen erottelutapa tulee huomioida siten myös kustannuslaskennan kehittämisessä. 
	 Hankkeen kustannuslaskennassa on tarve hankeosittelun lisäksi alueelli-selle erottelulle. Alueellisella erottelulla tarkoitetaan maa-alaa, jonka kus-tannukset lasketaan yhteen. Tällainen erottelutapa tulee huomioida siten myös kustannuslaskennan kehittämisessä. 
	 Hankkeen kustannuslaskennassa on tarve hankeosittelun lisäksi alueelli-selle erottelulle. Alueellisella erottelulla tarkoitetaan maa-alaa, jonka kus-tannukset lasketaan yhteen. Tällainen erottelutapa tulee huomioida siten myös kustannuslaskennan kehittämisessä. 

	 Yksi mahdollinen alueellinen erottelumuoto on laskelma. Kun lasketaan ka-tuhankkeen kustannuksia, halutaan kustannuksiin mukaan kaikki katualu-eeseen kuuluvat kustannukset. Laskelma toimisi siis suurimpana mahdolli-sena hankkeen ositteluna. Kadun ja torin kustannusten laskeminen sa-massa laskelmassa voi olla hankalaa, mutta kustannukset on helppoa las-kea yhteen tarvittaessa myös järjestelmän kautta. 
	 Yksi mahdollinen alueellinen erottelumuoto on laskelma. Kun lasketaan ka-tuhankkeen kustannuksia, halutaan kustannuksiin mukaan kaikki katualu-eeseen kuuluvat kustannukset. Laskelma toimisi siis suurimpana mahdolli-sena hankkeen ositteluna. Kadun ja torin kustannusten laskeminen sa-massa laskelmassa voi olla hankalaa, mutta kustannukset on helppoa las-kea yhteen tarvittaessa myös järjestelmän kautta. 

	 Hankeosittelu toimii laskennan toiminnallisena jaotteluna. Hankeosien suunnittelu vaatii aina suunnittelupäätöksen, joten niiden mallintamiselle olisi hyvä olla erilliset valinnat laskelmassa. 
	 Hankeosittelu toimii laskennan toiminnallisena jaotteluna. Hankeosien suunnittelu vaatii aina suunnittelupäätöksen, joten niiden mallintamiselle olisi hyvä olla erilliset valinnat laskelmassa. 

	 Alahankeosat toimivat poikkileikkauslaskennan pituussuuntaisten muuttu-jien jaotteluna. Poikkileikkauksen muuttuessa ei ole järkevää käyttäjän kan-nalta tehdä uutta laskelmaa, vaan järjestelmän pitäisi ottaa muutokset huo-mioon automaattisesti. 
	 Alahankeosat toimivat poikkileikkauslaskennan pituussuuntaisten muuttu-jien jaotteluna. Poikkileikkauksen muuttuessa ei ole järkevää käyttäjän kan-nalta tehdä uutta laskelmaa, vaan järjestelmän pitäisi ottaa muutokset huo-mioon automaattisesti. 

	 Tuoteosittelu ja tarkemmin rakennusosittelu toimivat laskennan rakenteel-lisena erotteluna. Tuoteosittelu helpottaa rakenteiden mallintamista ja ra-kennusosat vaaditaan rakentamisen kustannusten laskemiseksi. 
	 Tuoteosittelu ja tarkemmin rakennusosittelu toimivat laskennan rakenteel-lisena erotteluna. Tuoteosittelu helpottaa rakenteiden mallintamista ja ra-kennusosat vaaditaan rakentamisen kustannusten laskemiseksi. 


	 
	7.2 Katuhankkeen ositteluehdotus 
	Työssä käsiteltyjen materiaalien sekä haastattelujen pohjalta tehtiin ehdotus katu-hankkeen osittelusta. Osittelu toimii ehdotuksena katurakenteiden ositteluun katu-hankkeen hankeosalaskelmassa. Osittelu sisältää katuhankkeeseen kuuluvat han-keosat sekä niihin kuuluvat rakennusosat tuoteosittain eroteltuna. Osittelussa kä-sitellään katuhanketta väylänä, joten aukioita tai muita aluemaisia rakenteita ei ole otettu huomioon. 
	Osittelun hankeosat ovat Infra 2011 hankeosanimikkeistön (Rakennustieto Oy 2012) mukaisia. Hankeosat kuvaavat hankkeen toiminnallisesti itsenäisiä osia. Ra-kenteiden mallinnuksessa on olennaista huomioida kuitenkin hankeosien raken-teellinen muoto, jotta niiden määrät ja suhde toisiinsa saadaan mallinnettua. Tätä varten hankeosat on jaettu tuoteosiin rakenteellisin perustein.  
	Tuoteosittelu on tehty hankeosien sisällä rakenteellisin perustein poikkileikkauksen perusteella. Tuoteosittelua on siis lähtökohtaisesti suunniteltu käytettävän poikki-leikkauslaskentaan. Tuoteosa kuvaa osittelussa rakenteellista kokonaisuutta, jonka sisältämät rakennusosat liittyvät selkeästi toisiinsa tai rakennusosien mitoitus on toisistaan riippuvaista. Myös jotkin hankeosat kuuluvat rakenteellisesti ja toimin-nallisesti selkeästi osaksi toista kokonaisuutta. Näin on esimerkiksi pysäkkialueen kohdalla,
	Rakennusosat on kuvattu tuoteosakohtaisesti. Rakennusosat ovat Infra 2015 Ra-kennus- ja hankenimikkeistön mukaisia (Rakennustieto Oy 2015). Rakennusosat on jaoteltu tuoteosien alle hierarkkisesti litteroittain, jossa samaan kymmenlukuun kuuluvat rakennusosat ovat saman otsikon alla. Rakennusosalista on pyritty teke-mään mahdollisimman kattavaksi, eli yksi tuoteosa sisältää kaikki siihen mahdolli-sesti kuuluvat rakennusosat, vaikka kaikkia rakennusosia ei tietylle hankkeelle tu-lisikaan. Tietyissä tapauksiss
	Ositteluehdotukseen on otettu mukaan seuraavat Infra 2011 Hankeosanimikkeis-tön mukaiset hankeosat: 
	 2 Alueet 
	 2 Alueet 
	 2 Alueet 

	o Liikenneväylät 
	o Liikenneväylät 
	o Liikenneväylät 

	 2.1.1 Ajoväylä 
	 2.1.1 Ajoväylä 
	 2.1.1 Ajoväylä 

	 2.1.3 Raitiotie 
	 2.1.3 Raitiotie 

	 2.1.5 Kevyen liikenteen väylä 
	 2.1.5 Kevyen liikenteen väylä 


	o 2.2 Liittymä- ja risteysalueet 
	o 2.2 Liittymä- ja risteysalueet 

	 2.2.1 Tasoliittymä 
	 2.2.1 Tasoliittymä 
	 2.2.1 Tasoliittymä 

	 2.2.5 Suojatie 
	 2.2.5 Suojatie 


	o 2.3 Liikennettä palvelevat alueet 
	o 2.3 Liikennettä palvelevat alueet 

	 2.3.2 Pysäköintialue 
	 2.3.2 Pysäköintialue 
	 2.3.2 Pysäköintialue 

	 2.3.6 Pysäkkialue 
	 2.3.6 Pysäkkialue 




	o 2.4 Oleskelua palvelevat alueet 
	o 2.4 Oleskelua palvelevat alueet 
	o 2.4 Oleskelua palvelevat alueet 
	o 2.4 Oleskelua palvelevat alueet 

	 2.4.1 Kävelykatu 
	 2.4.1 Kävelykatu 
	 2.4.1 Kävelykatu 



	 3 Rakenteet 
	 3 Rakenteet 

	o 3.1 Yhdistävät rakenteet 
	o 3.1 Yhdistävät rakenteet 
	o 3.1 Yhdistävät rakenteet 

	 3.1.1 Silta 
	 3.1.1 Silta 
	 3.1.1 Silta 


	o 3.3 Suojaavat rakenteet 
	o 3.3 Suojaavat rakenteet 

	 3.3.1 Meluntorjuntarakenne 
	 3.3.1 Meluntorjuntarakenne 
	 3.3.1 Meluntorjuntarakenne 

	 3.3.2 Pohjavedensuojausrakenne 
	 3.3.2 Pohjavedensuojausrakenne 



	 3.4 Turvaavat rakenteet 
	 3.4 Turvaavat rakenteet 

	o 3.4.1 Hidasterakenne 
	o 3.4.1 Hidasterakenne 
	o 3.4.1 Hidasterakenne 


	 4 Järjestelmät 
	 4 Järjestelmät 

	o 4.1 Vesihuollon järjestelmät 
	o 4.1 Vesihuollon järjestelmät 
	o 4.1 Vesihuollon järjestelmät 

	 4.1.1 Vedenjakelujärjestelmä 
	 4.1.1 Vedenjakelujärjestelmä 
	 4.1.1 Vedenjakelujärjestelmä 

	 4.1.2 Jätevesijärjestelmä 
	 4.1.2 Jätevesijärjestelmä 

	 4.1.3 Hulevesijärjestelmä 
	 4.1.3 Hulevesijärjestelmä 


	o 4.2 Energiansiirtojärjestelmät 
	o 4.2 Energiansiirtojärjestelmät 

	 4.2.1 Kaukolämpöjärjestelmä 
	 4.2.1 Kaukolämpöjärjestelmä 
	 4.2.1 Kaukolämpöjärjestelmä 

	 4.2.2 Kaukojäähdytysjärjestelmä 
	 4.2.2 Kaukojäähdytysjärjestelmä 

	 4.2.3 Kaasunsiirtojärjestelmä 
	 4.2.3 Kaasunsiirtojärjestelmä 

	 4.2.4 Sähköverkko 
	 4.2.4 Sähköverkko 


	o 4.3 Tietoliikenneverkko 
	o 4.3 Tietoliikenneverkko 

	 4.3.1 Tietoliikenneverkko 
	 4.3.1 Tietoliikenneverkko 
	 4.3.1 Tietoliikenneverkko 


	o 4.4 Huoltojärjestelmät 
	o 4.4 Huoltojärjestelmät 

	 4.4.1 Valaistusjärjestelmä 
	 4.4.1 Valaistusjärjestelmä 
	 4.4.1 Valaistusjärjestelmä 

	 4.4.4 Sulanapitojärjestelmä 
	 4.4.4 Sulanapitojärjestelmä 


	o 4.5 Informaatiojärjestelmät 
	o 4.5 Informaatiojärjestelmät 

	 4.5.1 Liikennevalojärjestelmä 
	 4.5.1 Liikennevalojärjestelmä 
	 4.5.1 Liikennevalojärjestelmä 




	 
	Hankeosaa 2.1.1 Ajoväylä voidaan pitää katuhankkeen päähankeosana, sillä se tarvitaan aina katuhanketta toteutettaessa. Ajoväylään sisältyy lisäksi alihankeosia, kuten kadun vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä. Katuun voi kuulua myös sitä ympäröiviä hankeosia, kuten meluntorjuntarakenne. Lisäksi kadun yhteyteen voi-daan tehdä erilaisia järjestelmiä, esim. vedenjakelu- tai valaistusjärjestelmä, jotka sijoittuvat yleensä kadun alle tai viereen. 
	Ajoväylä sisältää osittelussa suurimman osan rakennusosien litteroista ja se on ja-ettu myös useampaan tuoteosaan. Tuoteosittelu on tehty leveys ja pituussuun-taista jaottelua hyväksikäyttäen. Ajoväylä on jaettu seuraaviin tuoteosiin: 
	 Ajorata 
	 Ajorata 
	 Ajorata 

	 Pohjanvahvistukset 
	 Pohjanvahvistukset 

	 Leikkaus/Penger 
	 Leikkaus/Penger 

	 Keskialue 
	 Keskialue 

	 Erotusalue 
	 Erotusalue 

	 Vierialue 
	 Vierialue 


	 
	Ajoväylään liittyvät alihankeosat ovat kevyen liikenteen väylä, suojatie, pysäkkialue ja hidasterakenne. Ne sisältävät osittain samoja rakennusosia kuin ajoväylä. Liitty-mät ovat moniulotteisuutensa takia erikoistapauksia, sillä ne kuuluvat osittain ajo-väylään, mutta niillä on myös väylärakenteeseen verrattuna epätyypillinen ra-kenne, jota ei poikkileikkauslaskennalla pysty suoraan mallintamaan.  
	Kaikkien hankeosien rakenteeseen ei olla työssä menty sen tarkemmin, joten ne voivat sisältää puutteita. Meluntorjuntarakenne ja pohjavedensuojausrakenne si-sältävät osittelussa vain niille tarkoitetut rakennusosat. Vesihuollon järjestelmät sisältävät niihin liittyvät putket, johdot sekä kaivannot ja arinarakenteet. Energian-siirto- ja huoltojärjestelmät sisältävät niihin liittyvät putket, johdot ja muut raken-nusosat. Raitiotietä sekä siltaa ei olla tässä työssä käsitelty, joten sen osittelu jää työn ulkop
	7.3 Laskentalogiikan kehitysluonnos 
	Työssä kehitettiin laskentalogiikan kehitysluonnos katuhankkeen hankeosalasken-nan kehitystä varten. Luonnos käy läpi hankeosalaskennan kehityksen vaiheet, joita laskentalogiikan luomiseksi tarvitaan. Luonnoksessa käytetty logiikka perus-tuu poikkileikkauslaskentaan. Logiikan havainnollistamiseksi on laskettu tonttika-dun päällysrakenteiden rakennusosien määriä. 
	Luonnos käsittää kadun ajoradan hankeosalaskennan lähtötietojen antamisesta mallinnettujen rakennusosien määriin. Lähtötietojen osalta on sisällytetty vain ajo-rataan ja sen pohjarakenteisiin liittyvät lähtötiedot. Määrälaskennassa on huomi-oitu vain kadunrakennekerrokset. Logiikassa ei ole käsitelty väylän pituussuuntai-sia muutoksia eikä mahdollisia vaihtoehtoisia rakennusosia tai materiaaleja. 
	Kehitysluonnos on jaettu havainnollistamisen helpottamiseksi neljään vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa muodostetaan hankkeelle tarvittavat lähtötiedot. Lähtö-tiedot voivat olla eri tasoisia ja niitä voi syöttää käyttäjän valinnan mukaan. Läh-tötiedot voidaan jakaa pakollisiin lähtötietoihin, tarkentaviin lähtötietoihin sekä mi-toittaviin tekijöihin. Pakolliset lähtötiedot ovat minimivaatimus, jotta hankeosien mallinnus voidaan suorittaa. Näihin kuuluvat mm. katuluokka ja kadun pituus.  
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	Työssä käsiteltiin katuhankkeiden hankeosalaskennan kehittämistä. Työ toimii osana Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmän, Ihkun kehitystä. Työn ta-voitteena oli saada hyvät lähtökohdat hankeosalaskennan kehitykselle laskentalo-giikan näkökulmasta ennen varsinaisen kehitysprosessin alkua. Vaikka han-keosalaskennan kehitys ehti alkaa jo ennen työn päätökseen saamista, työn alus-tavia tuloksia pystyttiin käyttämään hyödyksi kehityslinjausten päättämisessä. 
	Työn tuloksena syntyi lukuisia kehitysprosessissa huomioon otettavia asioita ja ke-hitysehdotuksia. Tuloksena syntyi myös katuhankkeen ositteluehdotus, joka voi toimia lähtökohtana katuhankkeiden hankeosien mallinnuksessa sekä periaatteena muiden hanketyyppien osittelussa. Lisäksi alustavan hankeosalaskennan kehitys-työn ja diplomityön pohjalta syntyi hankeosalaskennan kehitysluonnos, jota voi-daan käyttää pohjana hankeosalaskennan kehityksessä. Kehitysluonnoksen poh-jalta alustavassa hankeosalaskennan kehi
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	Ensimmäiseen kysymykseen onnistuttiin vastaamaan asiantuntijoiden haastattelu-jen kautta. Tärkeimmät lähtötiedot saatiin selville, joiden avulla hankeosat voidaan mallintaa. Jatkokysymykseen vastattiin hankeosalaskennan kehitysluonnoksen avulla. Toiseen kysymykseen vastattiin työn kirjallisuuskatsauksessa. Ajallisella ja-ottelulla eli suunnitteluvaiheilla todettiin olevan vähän merkitystä hankeosalasken-nan kehityksen kannalta, sillä kehityksen lähtökohtana toimivan jatkuvasti tarken-tuvan laskennan avulla 
	Työhön tuotti haastavuutta kaksitahoinen haastattelumenetelmä. Toisaalta halut-tiin tietää, mitä kadun hankeosalaskenta tulisi alan ammattilaisten näkökulmasta olla, mutta myös kadun rakenteen suunnittelua haluttiin tutkia. Työn aihe joudut-tiin rajaamaan melko kapeaksi, jotta laskentalogiikan kehittämiseen voitiin keskit-tyä tarkemmin. Vaikka katua tarkasteltiinkin kokonaisuutena yleisellä tasolla, mo-net katuhankkeeseen liittyvät tekniikkalajit jäivät käsittelemättä tarkemmin. Käsit-telemättä jäivät mm. l
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