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Ihku-laskentapalvelu 
Mikä? Missä mennään?



Äänessä tänään:

Anni Heilala

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto

Projektipäällikkö, Arkance Systems Finland Oy

Palvelupäällikkö, Ihku-allianssi

Diplomityön aiheena tietomallipohjainen 

kustannuslaskenta infra-alalla

Sihteeri, Mank ry - Maarakennusalan neuvottelukunta



Esityksen tarkoituksena vastata kysymyksiin:

Missä 

mennään?

Mikä on Ihku-

laskentapalvelu? Ketkä ovat osana 

Ihku-allianssia?

Miltä sovellus 

näyttää?



Infrahankkeiden 
kustannuslaskenta-
järjestelmä ja 
-palveluallianssi

eli IHKU



Ihku-laskentapalvelu, mistä on kyse?

• Uusi kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu 
infrahankkeiden kustannusten arviointiin

• Luotettavaa, läpinäkyvää ja reaaliaikaista 
laskentaa erityisesti suunnitteluun



Ihku on…

IHKU-LASKENTAPALVELU

IHKU-ALLIANSSI

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA 

RAKENNUSOSAKIRJASTO

• …allianssi, joka vastaa 
kustannuslaskentajärjestelmän ja      
–palvelun toteutuksesta

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

PALVELUNTUOTTAJAT TILAAJAT

IHKU-
LASKENTASOVELLUS

ASIAKASTUKI



Ihku-allianssi



Allianssin tilaajat

• Kaikki tilaajat yhdessä muodostavat ns. tilaajakonsortion

• Tilaajien edustajia on mukana niin allianssin päättävissä elimissä (AJR) 
kuin asiantuntijatyössä (esim. allianssin projektiryhmä)



Allianssin palveluntuottajat

• Ohjelmisto-osaaminen

• Palvelujohtaminen ja 

asiakastuki

• Jälleenmyynti

• Kustannuslaskennan 

asiantuntemus

• Kustannuslaskentaohjelmis

tot ja -tuotteet

• Tietokantaosaaminen

• Suunnittelun osaaminen

• Viestintä

• Sovelluskehitys

• Ketterät työmenetelmät



Allianssimalli

• Allianssissa hankkeen osapuolet vastaavat 
projektin suunnittelusta ja toteuttamista 
yhdessä sekä jakavat riskit ja hyödyt

• Allianssi on avoin ja yhteistoiminnallinen
hankemalli, jossa toimitaan yhteisellä 
projektiorganisaatiolla, jolla on yhteiset 
tavoitteet

• Erilainen osaaminen yhdistetään yhteisten 
tavoitteiden edistämiseksi

• Lisäksi käytössä on yhteistyötä tukevia 
toimintatapoja kuten yhteinen työtila ”Big
Room” (kuvassa)

Kuvassa käynnissä Ihkun 

weekly, joka on viikoittainen 

30min katsaus eri tiimien 

toimintaan ja projektin 

etenemiseen.



Vaiheet

08/2018

KEHITYSVAIHE TOTEUTUSVAIHE PALVELUVAIHE

02/2019 02/2021

Ihku-laskentapalvelu avattiin 

tuotantoon (rakennusosalaskenta)

03/2021

Käyttöönotot

Ihku-allianssi 

käynnistyi 

kehitysvaiheella

Toteutusvaiheessa kehitettiin uusi 

rakennusosalaskentasovellus ja 

sen rakennusosakirjasto

Mitä työstämme nyt?

Parhaillaan kehitetään 

hankeosalaskentaa varhaisempien 

suunnitteluvaiheiden 

kustannuslaskentaan sekä 

jatkokehitetään rakennusosalaskentaa



Hankeosalaskenta ja rakennusosalaskenta

ESISUUNNITTELU YLEISSUUNNITTELU
TIE-/KATU-/RATA-

/PUISTO-
SUUNNITTELU

RAKENNUS-
SUUNNITTELU

RAKENTAMINEN
KÄYTTÖ JA 
YLLÄPITO

HANKEOSALASKENTA

RAKENNUSOSALASKENTA
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TOTEUTUNEIDEN 

KUSTANNUSTEN 

LASKENTA



Ihku-laskentapalvelu



ASIAKASTUKI

RAKENNUSOSAKIRJASTO

IHKU-LASKENTASOVELLUS

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA 
= HANKEKANSIOT 

PALVELUT

Ihku-laskentapalvelu



ASIAKASTUKI

RAKENNUSOSAKIRJASTO

IHKU-LASKENTASOVELLUS

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA 

= HANKEKANSIOT 

Laskentajärjestelmän keskiössä 
on rakennusosakirjasto, joka 
sisältää uusilla rakennusosilla 
sekä päivittyvillä hinnoilla ja 
työsaavutuksilla täydentyvän 

kustannusdatan.

Ihku-laskentapalvelu

PALVELUT



Ihkun rakennusosakirjastosta lyhyesti:

Rakennusosat
(esim. 1611 Maaleikkaus erittelemätön)

Tuotanto-osat
(esim. Maankaivu ja kuormaus)

Panokset
(esim. Kone, materiaali, työ)

Lähtöarvot
(työsaavutukset, materiaalimenekit ja panoshinnat)

Hankeosa
(esim. JKPP-maantie)

Olosuhdemuuttujat
(Hanketyypit, 

toteutusympäristöt)

Kuljetusmatkat

Hintoihin vaikuttaa:
(Käyttäjän vaihdettavissa)

Infra 2015 
Rakennusosa- ja hankenimikkeistö

Määrämittausohje

Nimikkeistö:



Esimerkki rakennusosan sisällöstä

Rakennusosa

Tuotanto-osa

Panokset



ASIAKASTUKI

RAKENNUSOSAKIRJASTO

IHKU-LASKENTASOVELLUS

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA 

= HANKEKANSIOT 

Hanketietokanta on 
laskentasovelluksen 

organisaatiokohtainen 
hanketietovarasto, johon 
hankkeiden kustannus-
laskelmat tallentuvat.

Ihku-laskentapalvelu

PALVELUT



Organisaation hankekansio
• Auttaa hankkeiden löytämistä ja kokonaisuuksien hahmottamista



ASIAKASTUKI

RAKENNUSOSAKIRJASTO

IHKU-LASKENTASOVELLUS

ORGANISAATION OMA 
HANKETIETOKANTA 
= HANKEKANSIOT 

Ihku-laskentapalvelu

PALVELUT

Palveluiden, kuten tuki-, koulutus-
ja käyttöpalveluiden ohella, Ihku-

laskentajärjestelmä mahdollistaa 
ulkopuolisten palveluiden 

integroimisen tulevaisuudessa.



Ihku-laskentapalvelu: Demo

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

Video: Ihku-laskentapalvelun esittely (2021)

https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=rCvLZEK_hZk


Tilaa uutiskirje: 
www.ihkuallianssi.fi/uutiskirje

@ihkuallianssi

Kehitämme läpinäkyvää ja 
luotettavaa 
kustannuslaskentapalvelua 
tulevaisuuden 
infrahankkeisiin.

www.ihkuallianssi.fi

Ihku-allianssi


