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Käsitteistö 

Hanke Hanke on laskentapalvelussa muokattava kokonaisuus, 
jota voi ositella pienempiin kokonaisuuksiin laskelmien 
avulla. Käyttöoikeudet, perustiedot, hanketehtäväpro-
sentit ja raportointimahdollisuudet koskevat koko han-
ketta. 

 
Ihku  Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmä ja -pal-

veluallianssi, jonka Ihku-lyhennettä on hyödynnetty 
kustannuslaskentapalvelun eri osien nimeämiseen. 
Ihku on siis yleisnimitys sekä allianssille että sen kehit-
tämälle laskentapalvelulle. 

 
Kustannushallinta  Kokonaisuus, joka kattaa sekä kustannusohjauksen 

että kustannuslaskennan prosessit. 
 
Kustannuslaskenta  Tarkempien kustannusarvioiden ja erilaisten vaihtoeh-

tovertailuiden laadinta. Laskentaa toteutetaan soveltu-
villa menetelmillä ja ohjelmistoilla. 

 
Kustannushallinnan 
muistio  Muistio, johon dokumentoidaan hankkeen sisältö, kus-

tannushallinnan menettelyt, tehdyt olettamukset, kus-
tannuslaskentojen tulokset sekä kustannusriski- ja 
herkkyystarkastelut. Muistion käyttö on ohjeistettu Väy-
lähankkeiden kustannushallintaohjeessa.  

 
Kustannusohjaus  Kustannusohjaus on suunnittelun ja riskienhallinnan 

päätöksentekoa kustannusten näkökulmasta. Kustan-
nusohjauksesta on kerrottu lisää Väylähankkeiden kus-
tannushallinta -ohjeessa. 

 
Laskelma Laskelma on hankkeen sisäinen kokonaisuus, jossa 

kootaan Ihku-laskentasovelluksessa laskettavat raken-
nusosat rakennusosakirjastosta. 

 
MAKU-indeksi Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) on tilasto-

keskuksen määrittelemä laskennallinen indeksipiste-
luku maarakentamiseen liittyvien kustannustekijöiden 
hintojen kehityksestä. MAKU-indeksin virallinen määri-
telmä: Tilastokeskus. 

 
Pääkäyttäjä Termillä tarkoitetaan Väyläviraston organisaation Ihku-

laskentapalvelun pääkäyttäjiä. 
 

https://www.tilastokeskus.fi/til/maku/index.html
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1 Johdanto 

Ihku-kustannuslaskentapalvelun ohje Väyläviraston ja Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten (ELY-keskus) infrahankkeille tarkentaa miten tilaajan asettamat 
vaatimukset tulisi huomioida Ihku-laskentapalvelua käytettäessä. Ihku-laskenta-
palvelussa Väyläviraston organisaatioon kuuluvat myös ELY-keskukset, ohjeessa 
viitataan jatkossa järjestelmässä näkyvään Väyläviraston organisaatioon. 

Ohje on suunnattu Ihku-laskentapalvelua käyttäville henkilöille, esimerkiksi kus-
tannuslaskentaa tekeville konsulteille, Väyläviraston ja ELY-keskusten pääkäyttä-
jille ja projektihenkilöille.  

Ihku-laskentapalvelu on otettu käyttöön 03/2021. Rakennusosalaskentaa kehite-
tään ja täydennetään seuraavien vuosien aikana. Odotettavissa olevia täydennyk-
siä ovat mm. uudet muuttujatyypit (esim. laajuus ja ratapuolen työraot). Lisäksi 
hankeosalaskentaa suunnitellaan ja toteutetaan tulevina vuosina. 

Tätä ohjetta tukevia ohjeita ovat Väylähankkeiden kustannushallintaohje, jossa ku-
vataan kustannushallinnan prosessi ja siihen liittyvät tehtävät, sekä Ihku-laskenta-
palvelun tekniset ohjeet. Teknisiä ohjeita päivitetään ja ylläpidetään järjestelmän 
kehittyessä. Ajantasaisin tieto järjestelmän käyttämiseen löytyy teknisistä ohjeista. 

Tämä ohje on rakennettu käyttäjän näkökulmasta siten, että olennaiset määritel-
tävät asiat on kuvattu ohjeessa niiden ilmestymisjärjestyksessä Ihku-laskenta-
sovellusta käytettäessä. Laskentasovelluksessa toimimista kuvataan kappaleissa 
2-6, aina kirjautumisesta raportointiin.  
 

1.1  Ihku-laskentapalvelu 

Ihku-laskentapalvelu on kokonaisuus, johon kuuluu Ihku-kustannuslaskentajär-
jestelmä ja erilaiset lisäarvopalvelut. Käyttäjälle näkyviä osia ovat selaimessa toi-
miva Ihku-laskentasovellus, rakennusosakirjasto, organisaation oma hanketieto-
kanta ja asiakastukipalvelut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IHKU-LASKENTAPALVELUN KOKONAISUUS 

PALVELUT  

IHKU-LASKENTA-
SOVELLUS 

RAKENNUSOSA-
KIRJASTO 

ORGANISAATION 
OMA HANKETIETO-

KANTA 

ASIAKASTUKI 

Kuva 1 Käyttäjän kannalta oleelliset komponentit. Lähde: Ihku-allianssi. 

https://ihkuallianssi.fi/ihku-laskentapalvelu/
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Ihku-laskentapalvelua käytetään laskentasovelluksen kautta. Laskentasovelluk-
sella käyttäjä luo laskelmat ja raportit hankkeista. 

Laskentasovelluksen taustalla toimii rakennusosakirjasto, joka sisältää laskentaan 
tarvittavat rakennusosat, tuotanto-osat ja panokset. Rakennusosakirjasto on yhte-
näinen Infra 2015 nimikkeistön kanssa. Rakennusosia ja panoshinnastoa päivite-
tään säännöllisesti, vähintään 2 kertaa vuodessa. 

Hanketietokanta on organisaatiokohtainen hanketietovarasto. Organisaatioon lii-
tettyjen hankkeiden kustannuslaskelmat tallentuvat hanketietokantaan automaat-
tisesti.  

Palvelut sisältävät mm. asiakastuen sekä koulutus- ja käyttöpalvelut. 

1.1.1  Ihku-laskentajärjestelmä 

Ihku-laskentajärjestelmällä tarkoitetaan Ihku-laskentasovelluksen, rakennusosa-
kirjaston ja hanketietokannan muodostamaa kokonaisuutta. 

Kirjoitushetkellä Ihku-laskentajärjestelmä mahdollistaa rakennusosalaskennan ja 
hankeosalaskentaa kehitetään vuosien 2021-2022 aikana. Rakennusosalaskenta 
tuottaa luotettavat kustannusarviot katu ja kunnallistekniikkaan, tie-, silta-, rata -
ja puisto/viheraluehankkeisiin. Rakennusosakirjastossa on rakennusosia myös ve-
siväylä-, tunneli- ja raitiotierakentamiseen, joka mahdollistaa myös näiden hank-
keiden laskennan rakennusosatasolla, hyödyntämällä muiden hanketyyppien mal-
linnuksia.  

Ihku-laskentajärjestelmän laskentalogiikka perustuu muuttujiin. Rakennusosalas-
kennan päämuuttujia ovat hanketyyppi ja toteutusympäristö. Muuttujat vaikutta-
vat laskelmalle valitun rakennusosan hintaan panosrakenteen ja työsaavutusten 
kautta. 

1.2  Ihku-laskentapalvelun tekniset ohjeet ja 
käyttäjätuki 

Ihku-laskentapalvelun tekniset ohjeet löydät tukiportaalista tai sovelluksen oike-
asta yläkulmasta seuraamalla ohjelinkkejä. Tekniset ohjeet sisältävät tarkemmat 
toiminnallisuuksien kuvaukset ja käyttöliittymäohjeistuksen. 

Väyläviraston ja ELY-keskusten tukipalveluita tarjoaa Civilpoint Oy yhteistyössä 
muiden allianssin palveluntuottajien kanssa.  

Käyttäjätukeen voit olla yhteydessä tukipyyntölomakkeella (myös suoraan sovel-
luksesta), sähköpostitse, puhelimitse ja chatin kautta. Sähköpostia lähettäessäsi, 
ilmoita tukipyyntöön liittyvä hanke ja organisaatio. 

Palveluaika:  ma-pe kello 9-16 
Sähköposti:  support@civilpoint.fi  
Puhelin:   +358 9 2313 2130 
Tukiportaali:  https://oma.civilpoint.fi/hc/fi   
 

mailto:support@civilpoint.fi
https://oma.civilpoint.fi/hc/fi


Väyläviraston julkaisuja 20/2021 9 
Väylähankkeiden käsittely Ihku-laskentapalvelussa 
 

 

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Ihkun käyttöönoton projektipäällikköön, jos si-
nulle herää kysymyksiä liittyen esimerkiksi organisaatiosi pääkäyttäjään tai Ihku-
laskentapalvelun käyttämiseen muusta kuin teknisestä näkökulmasta. 

 

2 Rekisteröityminen ja kirjautuminen 
 

 
 

2.1  Rekisteröityminen 

Ensimmäisellä kerralla käyttäjän pitää rekisteröityä palveluun. 

Rekisteröidy Ihku-laskentapalveluun selaimen kautta osoitteessa  
https://www.ihku-laskentapalvelu.fi.  

Rekisteröinti tapahtuu kohdasta “Rekisteröidy uutena käyttäjänä”. Käytä työsäh-
köpostiasi rekisteröinnissä, sillä sähköpostiosoitteen avulla pääkäyttäjä voi liittää 
sinut organisaatioosi. Rekisteröinti on kaksivaiheinen, eli täytettyäsi tietosi saat 
sähköpostiisi tilisi aktivointilinkin. 

2.2  Kirjautuminen 

Kirjautuminen Ihku-laskentapalveluun tapahtuu sähköpostilla ja salasanalla. Kir-
jautuminen tapahtuu selaimen kautta osoitteessa https://www.ihku-laskentapal-
velu.fi.  
 

Käyttö- 
oikeudet 

Hankkeen 
luominen 

Las-
kenta 

Rapor-
tointi 

Rekisteröityminen 
ja kirjautuminen 

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

 

 
 

Pääkäyttäjä liittää jokaisen Väyläviraston ja ELY-keskuksen käyttäjän Väyläviraston 
organisaatioon. Konsultit lisätään hankekohtaisesti, ei liittämällä Väyläviraston or-
ganisaatioon. 

Oman käyttöoikeustason tarkastaminen 
Käyttäjä voi tarkistaa oman käyttöoikeustasonsa Omat tiedot -kohdasta. Organi-
saatiot, joihin käyttäjä on liitetty, näkyvät Käyttäjän organisaatiot -kohdassa. Jos 
sinut on linkitetty Väyläviraston organisaatioon, sivulla näkyy Väyläviraston nimi ja 
pääkäyttäjän tiedot. Jos Käyttäjän organisaatiot -kohdassa ei näy Väyläviraston 
organisaatiota, käyttäjää ei ole linkitetty organisaatioon. Tällöin tulee ottaa yhteys 
pääkäyttäjään. 

3.1  Organisaation oletuskäyttöoikeus 

Väyläviraston organisaatioiden kaikilla käyttäjillä on oletuksena lukuoikeus, joka 
tarkoittaa, että käyttäjä pystyy näkemään hankkeen tietoja, kuten perustiedot, las-
kelmat ja raportit, sekä kopioimaan hankkeen sisältöjä toiselle hankkeelle. Kuka 
tahansa käyttäjä pystyy luomaan uusia hankkeita, jolloin henkilöstä tulee hanke-
vastaava. 

Hankkeen hankevastaava voi antaa käyttäjälle organisaation oletuskäyttöoikeus-
tasosta poikkeavia hankekohtaisia oikeuksia, eli luku-, muokkaus- tai hankevastaa-
van oikeudet.  

Organisaatioiden ulkopuolisten käyttöoikeustaso 
Organisaation ulkopuolisia käyttäjiä (esim. kustannusarviota tekevä konsultti) ei 
liitetä osaksi Väyläviraston organisaatiota. Ulkopuoliset käyttäjät liitetään hank-
keille erikseen ja heille määritellään tarvittava käyttöoikeustaso. Laskentaa teke-
välle konsultille on annettava käyttöoikeustasoksi joko ”Muokkaus” tai ”Hankevas-
taava”. 

3.2  Organisaation hankkeet 

Hankkeet, joille sinulla on käyttöoikeus näkyvät etusivulla kohdassa Viimeisimmät 
hankkeet. Löydät organisaatiosi hankkeet myös etusivun vasemman reunan sivu-
valikosta “Kaikki hankkeet” -linkistä. 

Voit hakea hankkeita vasemman reunan sivuvalikosta “Etsi hanke” -toiminnon 
kautta. Ole yhteydessä organisaatiosi Ihku-laskentapalvelun pääkäyttäjään, jos et 
näe organisaatiosi hankkeita. 

Rekisteröityminen 
ja kirjautuminen 

Käyttöoikeudet 
- organisaation oletus-
käyttöoikeus 
- organisaation hank-
keet 

Hankkeen 
luominen 

Rapor-

tointi 
Las-
kenta 
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3.2.1  Hankekohtaiset käyttöoikeustasot 

Hankevastaava ja organisaation pääkäyttäjä pystyvät lisäämään hankkeelle käyt-
täjiä ja määrittelemään käyttöoikeuksia hankkeille. Eri käyttöoikeustasot ovat:  

1. Luku, käyttäjä pystyy näkemään hankkeen tietoja, kuten perustiedot, laskel-
mat ja raportit, sekä kopioimaan hankkeen sisältöjä toiselle hankkeelle 

2. Muokkaus, lukuoikeuksien lisäksi käyttäjä pystyy muokkaamaan ja lisää-
mään laskelmia, laskelmien sisältöjä, raportteja sekä muokkaamaan hank-
keen perustietoja ja hanketehtäväprosentteja 

3. Hankevastaava, luku- ja muokkausoikeuksien lisäksi hankkeen käyttöoi-
keuksien hallinta sekä hankkeen omistajuuden vaihto 

 

3.2.2  Käyttöoikeuksien lisääminen hankkeelle 

Vain hankevastaava ja organisaation pääkäyttäjä pystyvät antamaan käyttöoikeuk-
sia hankkeelle. Hankkeen luoja saa automaattisesti hankevastaavan oikeudet 
hankkeelle. Hankevastaavan velvollisuuksiin kuuluu lisätä muille käyttäjille käyttö-
oikeuksia tai lisätä muita henkilöitä hankevastaaviksi. Käyttöoikeuksia ei ole rajattu 
organisaatiokohtaisesti, vaan hankkeelle voi antaa käyttöoikeuksia organisaatiora-
jojen yli. Käyttöoikeudet päivitetään hankkeen yläreunan sivulehtivalikosta koh-
dasta “Käyttöoikeudet” (tämä kohta näkyy vain hankevastaaville). 
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4 Hankkeen luominen 

 
 
 
 
 
 

 

4.1  Uuden hankkeen luominen 

Uusi hanke luodaan etusivun vasemman reunan sivuvalikosta kohdasta “Uusi 
hanke”.  

Jotta hankkeen saa luotua sille pitää antaa nimi, hanketyyppi, toteutusympäristö 
ja lisenssin omistajan tiedot. Hankkeen luomisen yhteydessä annettuja perustie-
toja voi päivittää koska tahansa.  

4.1.1  Hankkeen nimeäminen 

Hanke nimetään meneillä olevan suunnitelmavaiheen nimeämisen ohjeistuksen 
mukaisesti. Voimassa olevat ohjeet löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta. Esimer-
kiksi "Ratasuunnitelma Sisältö ja esitystapa (Väyläviraston ohjeita 3/2019)" ohjeis-
taa ratasuunnitelman nimeämiseen.  

Kaikista suunnitelmavaiheiden ohjeista ei välttämättä löydy nimeämisen perusoh-
jetta ja näissä tapauksissa hanke nimetään mahdollisimman kuvaavasti ja yhtenäi-
sesti, esimerkiksi hankekortin mukaisesti.  

Hankkeen nimeä voi päivittää jälkikäteen. 

4.1.2  Hanketyyppi ja toteutusympäristö 

Hankkeen luomisen yhteydessä valitaan hanketyyppi ja toteutusympäristö. Tar-
kemmat ohjeet löytyvät kappaleesta 4.2.2 Hankkeen muuttujat.  

4.1.3  Lisenssin omistaja 

Ihku-laskentapalvelun lisenssin omistaja kohtaan tulee automaattisesti organisaa-
tiosi tiedot. Näin ei kuitenkaan tapahdu: 

- Jos kuulut useampaan organisaation, tulee tähän kohtaan vaihtoehtoja, joista 
valitset hankkeen omistavan organisaation eli Väyläviraston.  

- Jos kohdassa lukee “Ei organisaatiota”, ole yhteydessä organisaatiosi Ihku-
laskentapalvelun pääkäyttäjään, sillä sinua ei ole liitetty organisaatioon. Pää-
käyttäjä liittää jokaisen käyttäjän Väyläviraston organisaatioon, vasta tämän 
jälkeen voit luoda hankkeita Väyläviraston nimiin. Voit kuitenkin luoda hank-
keen jo ennen kuin sinut on liitetty mihinkään organisaatioon. Tässä tapauk-
sessa et näe hankkeen kustannustietoja. Kun sinut on liitetty organisaatioon, 
päivitä perustiedoista hanke organisaatioisi nimiin kohdasta "Omistajan vaih-
dos”.  

 

Rekisteröityminen 
ja kirjautuminen 
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Hanke tulee aina merkitä Väyläviraston nimiin eli Lisenssin omistajan tiedot -koh-
taan. Tilaajan luodessa hankkeen, merkitään hanke automaattisesti tilaajan nimiin. 
Käyttäjä voi tarkistaa Perustiedot -välilehdeltä kohdasta Ihku-laskentapalvelun li-
senssin omistajuus. Konsultin luodessa hankkeen tulee konsultin varmistaa hank-
keen siirto tilaajan omistukseen. Siirto tapahtuu lisäämällä tilaajan vastuuhenkilö 
hankevastaavaksi (ks. Käyttöoikeudet hankkeelle). Tilaajan hankevastaava tekee 
siirron hankkeen Perustiedot-välilehdellä kohdassa Omistajan vaihdos. 

4.2  Hankkeen perustiedot 

Hankkeen perustiedot päivitetään Perustiedot-välilehdeltä. Hankkeen perustiedot 
jakautuvat Ihku-laskentasovelluksessa hankkeen yleistietoihin, hankkeen muuttu-
jiin, hankkeen osapuoliin, kustannuslaskennan hintatasoon, panoshinnastoon ja 
rakennusosakirjastoon sekä oletuskuljetusmatkoihin. 

Hankkeelle annetaan erilaisia perustietoja, joista osa on pakollisia. Käyttäjän tulee 
huomioida seuraavat kohdat: 

 
 
Hankkeen perustiedot 

Pakollinen 
tieto 

Vapaaehtoi-
nen tieto 

Hankekuvaus 
 

 

Hanketunnus/kustannuspaikka  
 

Suunnitteluvaihe 
 

 

Toteutusympäristö 
 

 

Hanketyyppi 
 

 

Urakkamuoto   

Urakoiden määrä   
Fyysinen laajuus   
Hankkeen osapuolet (kaikki kohdat) 

 
 

Kustannuslaskennan hintataso (kaikki kohdat) 
 

 

Oletuskuljetusmatkat (kaikki kohdat) 
 

 

 

4.2.1   Hankkeen yleistiedot 

Hankkeen yleistietoihin täytetään hankekuvaus, hanketunnus/kustannuspaikka ja 
suunnitteluvaihe. 

Hankekuvaus 
Hankekuvaukseen tulee laittaa mitä tien tai radan osaa ollaan tekemässä, sen 
maantieteellinen sijainti ja lyhyt kuvaus hankkeesta. 

Hankekuvaukseen lisätään perustelut kaikista käyttäjän itse tekemistä muutok-
sista, esimerkiksi käyttäjän muokkaamista hanketehtäväprosenteista.  

Hankekuvaukseen kirjoitetut tiedot näkyvät raporttien perustiedoissa. 

Hanketunnus/kustannuspaikka  
Halutessasi kirjaa kenttään Sampo-järjestelmän hankkeen tunnus (muotoa 
PR000123456). Tiedon täyttäminen on vapaaehtoista. Hankkeen tunnuksen voi li-
sätä tietoihin myös jälkikäteen. 
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Suunnitteluvaihe 
Päivitä hanketta vastaava suunnitteluvaihe vaihtoehdoista:  

- Esisuunnittelu 
- Yleissuunnitelma 
- Katu-, tie- tai ratasuunnitelma 
- Rakennussuunnitelma 
 
Suunnitteluvaihe vaikuttaa kustannusarvion hanketehtäväprosentteihin.  

4.2.2  Hankkeen muuttujat 

Hankkeen muuttujista valitaan oikea hanketyyppi, toteutusympäristö ja urakka-
muoto sekä syötetään urakoiden määrä ja hankkeen laajuus. 

Hanketyyppi ja toteutusympäristö ovat pakollisia tietoja, sillä näiden muuttujien 
perusteella määrittyvät kustannuslaskennassa käytetyt rakennusosat. Muut kohdat 
eivät ole pakollisia, mutta jos ne ovat tiedossa, kannattaa kohdat päivittää, sillä 
muuttujien tiedot tarkentavat mm. hanketehtäväprosenttien laskentaa. 

Hanketyyppi ja toteutusympäristö 

Hanketyyppi ja toteutusympäristö kuvaavat yhdessä ympäristön vaikutuksia raken-
tamisen aikaisiin olosuhteisiin huomioiden alueen liikennemäärät. Hanketyyppi ker-
too, minkälaista hanketta ollaan rakentamassa ja toteutusympäristö kuvaa ympä-
ristöä, johon hanketta ollaan rakentamassa. Toteutusympäristöt kuvaavat aina 
hanketyypille ominaista ympäristöä ja asioita, jotka ovat oleellisia huomioida ky-
seessä olevan hanketyypin rakentamisessa. Tästä syystä hanketyyppi ja toteutus-
ympäristö vaikuttavat aina yhdessä kustannuksiin ja molemmat muuttujat ovat 
välttämättömiä kustannuslaskennan tekemiseksi. Hanketyypin ja toteutusympäris-
tön valinta vaikuttaa hankkeen rakennusosien hintaan panosrakenteen ja työsaa-
vutusten kautta. Molempien muuttujien valinta vaikuttaa myös hanketehtäviin. 

Eri hanketyyppien toteutusympäristöjen kuvaukset löytyvät Ihkun teknisistä oh-
jeista. 

Hanketyyppi 
Väyläviraston hankkeissa hanketyyppi valitaan lähtökohtaisesti aina väylämuodon 
mukaan. Hankkeet jakautuvat pääasiassa tie -ja ratahankkeisiin. 

Hanketyypin muutos hankkeen sisällä mahdollistaa esimerkiksi silta- ja tunnelikoh-
teiden erottelun muusta hankkeesta. Erilliset kokonaisuudet voi jakaa omille las-
kelmilleen. Toisaalta selkeästi yksittäisille silta- tai tunnelikohteille kannattaa valita 
alusta alkaen kuvaavin hanketyyppi. 

Listaus valittavina olevista hanketyypeistä: 

Tie Tunneli Kunnallistekniikka 

Rata Puisto-/viheralue Jalankulku- ja pyöräilyväylä 

Vesiväylä Urheilupuisto/-kenttä Raitiotie 

Silta Katu ja kunnallistekniikka Vesirakentaminen 

 

https://oma.civilpoint.fi/hc/fi/articles/360018457139-Hanketyyppi-ja-toteutusymp%C3%A4rist%C3%B6-olosuhdemuuttujat-
https://oma.civilpoint.fi/hc/fi/articles/360018457139-Hanketyyppi-ja-toteutusymp%C3%A4rist%C3%B6-olosuhdemuuttujat-
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Toteutusympäristö 
Toteutusympäristöt ovat hanketyyppikohtaisia. Toteutusympäristöt kuvaavat aina 
hanketyypille ominaista ympäristöä ja asioita (esim. liikennemääriä), jotka ovat 
oleellisia huomioida kyseenomaisen hanketyypin rakentamisessa. Eli hanketyypin 
toteutusympäristön valinta vaikuttaa hankkeen rakennusosien hintaan panosra-
kenteen ja työsaavutusten kautta. 

 
 
 

ESIMERKKI RATAHANKE 
Ratahankkeiden toteutusympäristöissä on huomioitu ominaisuuksia, jotka vaikut-
tavat ratahankkeen rakentamisen aikaisiin olosuhteisiin, kuten hankkeen ratalin-

jan työalueen kulkuyhteydet ja rataliikenteen vilkkaus. 
 
 
 
 

 
 

Hanketyyppiä ja toteutusympäristöä on mahdollista muuttaa hankkeen sisällä las-
kelmakohtaisesti. Muutoksia tehdessä tulee kuitenkin huomioida, että toteutusym-
päristön muutos itsessään ei ole oleellista, vaan muutoksella pyritään kuvaamaan 
mahdollisimman hyvin rakentamisen aikaisia olosuhteita. 

Hanketyypin ja toteutusympäristön muuttamista hankkeen sisällä tulee harkita ta-
pauskohtaisesti. Muutosta tehdessä tulee huomioida rakentamisen aikaiset olosuh-
teet parhaan käytettävissä olevan tiedon mukaan. 

 

 
 
 
Kullekin hanketyypille on määritelty viisi toteutusympäristön kuvausta: 

- Erittäin tiiviisti rakennettu ympäristö 
- Tiiviisti rakennettu ympäristö 
- Rakennettu ympäristö 
- Harvaan rakennettu ympäristö 
- Rakentamaton ympäristö 
 

ESIMERKKI: OLOSUHDEMUUTTUJIEN MUUTTTAMINEN 
  
Rakennettaessa uutta moottoritietä ja samalla sen rinnalle jalankulku- ja 
pyöräilyväylää on oleellista tiedostaa, että kun jalankulku- ja pyöräilyväylä 
rakennetaan yhtä aikaa moottoritien kanssa, voidaan käyttää mm. samoja 
työvälineitä. Tässä tapauksessa hanketyyppiä ja toteutusympäristöä ei tar-
vitse muokata. 

ESIMERKKI RATAHANKE 
  
Ratahankkeiden toteutusympäris-
töissä on huomioitu ominaisuuksia, 
jotka vaikuttavat ratahankkeen ra-
kentamisen aikaisiin olosuhteisiin, 
kuten hankkeen ratalinjan työalu-
een kulkuyhteydet ja rataliikenteen 
vilkkaus.  

 

ESIMERKKI TIEHANKE 
  
Tiehankkeissa on puolestaan  
huomioitu mm. tieliikenteen  
vilkkaus ja ympäröivä maankäyttö. 
Näiden perusteella on arvioitu työn 
tehokkuutta (työsaavutus) ja käy-
tettävää kalustoa.  
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Tarkemmat hanketyyppikohtaiset toteutusympäristöjen kuvaukset löytyvät Ihku-
laskentapalvelun käyttöohjeista. 

Urakkamuoto 

Urakkamuoto määritellään hankkeen perustiedoissa ja se vaikuttaa hankkeen kus-
tannuksiin hanketehtävien kautta. Urakkamuoto täytetään, jos se on tiedossa 
suunnitteluvaiheessa. Jos urakkamuotoa ei ole tiedossa, jätetään kohtaan “Ei va-
lintaa” -vaihtoehto. "Ei valintaa” -vaihtoehto vaikuttaa hanketehtäviin samalla ta-
voin kuin kokonaisurakka vaihtoehto.  

Pääsääntöisesti eri urakkamuodot avataan omina hankkeinaan.  

4.2.3  Hankkeen osapuolet 

Hankkeen osapuolet kohdasta hankkeen käsittelijä voi tarkistaa hankeen yhteis-
henkilöt sekä saada käsityksen hankkeen omistajuudesta.  

Ihku-laskentapalvelun lisenssin omistajuus kohdassa näytetään se organisaatio, 
joka omistaa kyseisen hankkeen ja jolla on käytössään laskentapalvelun käyttöön 
oikeuttava lisenssi. Kentässä voi lukea myös: ”Ei omistajaa”, jolloin kaikkia hank-
keen käsittelyyn olevia ominaisuuksia ei ole käytössä. Omistajuuden voi muuttaa 
valitsemalla Omistajan vaihdos.  

Tilaajaorganisaatiot kohtaan lisätään se taho, jolta on tullut toimeksianto kustan-
nusarvion toteuttamiseksi. Tilaajan vastuuhenkilö kohtaan lisätään tilaajaorgani-
saation vastuuhenkilön nimi, sekä haluttaessa muitakin kontaktitietoja (esim. säh-
köposti tai puhelinnumero).  

Palveluntuottajaorganisaatiot kohtaan lisätään se taho, joka toteuttaa tai koordinoi 
kustannusarvion laatimista. Yleensä suunnittelu- tai konsultointitoimisto. Palvelun-
tuottajan vastuuhenkilö kohtaan lisätään palvelutuottajan vastuuhenkilö, sekä ha-
luttaessa muitakin kontaktitietoja (esim. sähköposti tai puhelinnumero). 

Omistajan vaihdos 
 
Omistajan vaihdoksen voi tehdä hankevastaava tai organisaation pääkäyttäjä. 
Omistajan vaihdoksen yhteydessä muuttuu hankkeelle merkitty Ihku-laskentapal-
velun lisenssin omistajuus. 

Muutoksen myötä hankkeen käyttäjäkohtaiset käyttöoikeudet säilyvät ennallaan, 
eli uuden omistavan organisaation hankevastaavan tulee tehdä tarvittavat muu-
tokset niihin. Muutoksen myötä hanke noudattaa uuden omistavan organisaation 
oletuskäyttöoikeustasoa, eli hanke ei enää näy niille (aiemman omistavan organi-
saation) käyttäjille, joilla ei ole käyttäjäkohtaisesti annettuja käyttöoikeuksia. 

 

https://oma.civilpoint.fi/hc/fi/articles/360018457139-Hanketyyppi-ja-toteutusymp%C3%A4rist%C3%B6-olosuhdemuuttujat-
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4.2.4  Kustannuslaskennan hintataso 

Laskenta tapahtuu Ihkun hinnaston hintatasossa. Hinnastot päivitetään kahdesti 
vuodessa. MAKU-indeksi on mahdollista muuttaa haluttuun hintatasoon Perustie-
dot -välilehdeltä. Tarkempi ohjeistus MAKU-indeksin käytöstä hankkeissa löytyy 
voimassa olevasta Väylähankkeiden kustannushallintaohjeesta. Käytetty MAKU-in-
deksi tulee näkyviin raporteille. 

4.2.5  Panoshinnasto ja rakennusosakirjasto 

Lähtökohtaisesti tulisi käyttää aina uusinta panoshinnastoa ja rakennusosakirjas-
toa. Vanhojen suunnitelmien päivitys pitäisi aloittaa mm. panoshinnastojen ja ra-
kennusosakirjaston päivityksellä.  

4.2.6  Oletuskuljetusmatkat 

Kuljetusmatkat ovat usein merkittävä vaikuttaja väylähankkeen kustannukseen. 
Ihku-laskentapalvelu käyttää kuljetusmatkan oletusarvona kiinteästi määriteltyä 
oletuskuljetusmatkaa (1 km) Infra2015 määrämittausohjeen mukaan. Kuljetuskus-
tannusten laskennassa käytettävät kilometrimäärät ovat käyttäjän hallittavissa ole-
tuskuljetusmatkan kautta hankkeen perustiedoissa. Lisäksi käyttäjä voi harkinnan 
mukaan muokata kuljetusmatkaa rakennusosakohtaisesti. Käyttäjän tulee harkita, 
onko rakennusosan kuljetusmatkan muutoksella huomattava vaikutus hankkeen 
kokonaiskustannuksiin. Rakennusosakohtaiseen kuljetuskustannukseen vaikuttaa 
käyttäjän määrittelemä kuljetusmatka ja maalaji. 

 

ESIMERKKI: KONSULTTI PERUSTAA HANKKEEN TILAAJAN  
PUOLESTA ILMAN LISENSSIÄ/OMALLA LISENSSILLÄÄN 

 
 Uusi hanke perustetaan ilman omistavaa organisaatiota 

 Hankkeella ei näytetä hintatietoja 
 Hanketta voi työstää 14vrk, jonka jälkeen hanke menee lu-

kutilaan, kunnes sille on osoitettu omistava organisaatio, 
jolla on voimassa olevan lisenssi 

 Hankkeelle merkityn omistavan organisaation lisenssin voimassaolo 
päättyy 

 Kaikki hankkeet, joiden omistavan organisaation lisenssi ei 
ole voimassa menevät lukutilaan 

 Hanke on käsiteltävissä, kun organisaatiolla on jälleen voi-
massa oleva lisenssi tai kun hanke on siirretty toiselle orga-

nisaatiolle, jonka lisenssi on voimassa 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=fi-fi&rs=fi-fi&wopisrc=https%3A%2F%2Framboll.sharepoint.com%2Fsites%2FKustannushallintaohje%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2F896d1a10bb88414a94eeef4ba9e04b89&wdenableroaming=1&mscc=1&hid=-719&uiembed=1&uih=teams&hhdr=1&dchat=1&sc=%7B%22pmo%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%22%2C%22pmshare%22%3Atrue%2C%22surl%22%3A%22%22%2C%22curl%22%3A%22%22%2C%22vurl%22%3A%22%22%2C%22eurl%22%3A%22https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Ffiles%2Fapps%2Fcom.microsoft.teams.files%2Ffiles%2F1053293350%2Fopen%3Fagent%3Dpostmessage%26objectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Framboll.sharepoint.com%252Fsites%252FKustannushallintaohje%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FTyostoversiot%252FV%25C3%25A4yl%25C3%25A4hankkeiden_k%25C3%25A4sittely_Ihku_laskentapalvelussa.docx%26fileId%3D896d1a10-bb88-414a-94ee-ef4ba9e04b89%26fileType%3Ddocx%26ctx%3Daggregate%26scenarioId%3D719%26locale%3Dfi-fi%26theme%3Ddefault%26version%3D21021008600%26setting%3Dring.id%3Ageneral%26setting%3DcreatedTime%3A1619610847095%22%7D&wdorigin=TEAMS-ELECTRON.aggregatefiles.aggregate&wdhostclicktime=1619610847031&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=1286b9e2-7be8-4522-a822-d770d814ad15&usid=1286b9e2-7be8-4522-a822-d770d814ad15&sftc=1&sams=1&accloop=1&sdr=6&scnd=1&hbcv=1&htv=1&hodflp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_Sanasto
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Kuva 2. Esimerkkikuva laskentasovelluksesta "Oletuskuljetusmatkat". 
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4.3  Hanketehtävät 

Hanketehtävien osalta käytetään järjestelmän antamia oletusprosentteja.  

Hanketehtäväprosentteja voi muokata, jos käyttäjällä on tarkempaa tietoa hanke-
tehtävien suuruudesta. Muokkauksen perustelut tulee lisätä Hankekuvaus -kent-
tään, joka löytyy Perustiedot välilehdeltä. Perustelut kirjataan myös erilliseen kus-
tannushallinnan muistioon (ks. Väylähankkeiden kustannushallintaohje). 
 
Hanketehtävien prosenttiosuudet näkyvät sovelluksessa Hanketehtäväprosentit-
välilehdellä.  

4.3.1  Työmaatehtävät (urakoitsijan hanketehtävät) 

Urakoitsijan hanketehtävien jakamista työmaatehtävien sisällä oleville nimiketa-
soille ei ole nähty perustelluksi, koska niiden riippuvuus hankkeen lähtötiedoista ei 
ole nykytiedolla mallinnettavissa. 

Ihku-laskentasovellus laskee työmaatehtäville yhteisprosenttiarvon (vaihteluvälillä 
20-32 %). Työmaatehtäväprosentti koostuu urakoitsijan työmaatehtävistä (10–

LISÄTIETO: KULJETUSMATKOJEN LASKENTALOGIIKKA 
  
Muita, panosrakenteen sisällä määritettyjä, laskennan muuttujia ovat kul-
jetuspanoksen paino- ja tilavuuskapasiteetti, toteutusympäristön arvioitu 
keskinopeus (odotus- ja kuormausajat huomioitu) sekä kuljetukselta vaa-
dittu työsaavutus. Muuttujien avulla lasketaan kuljetuksen vähimmäisre-
surssimäärä, jolla kuljetuksen palvelema työvaihe voi keskeytyksettä jat-
kua. Tällä resurssimäärällä ja panoshinnalla lasketaan kuljetuksen yksikkö-
kustannus, joka laskelmalla kerrotaan edelleen käyttäjän syöttämällä ra-
kennusosakohtaisella määrällä kokonaiskustannuksen saamiseksi. 
  
Kuljetusmatkaa muuttaessa ja muiden muuttujien säilyessä samana yhden 
ajoneuvon matkaan käyttämä aika kasvaa ja vaaditaan useampia kuljetus-
resursseja, jotta työvaihe ei keskeydy. Ilman riittävää resurssimäärää esi-
merkiksi maankaivussa ei olisi ajoneuvoa vastaanottamassa kaivettua maa-
ainesta tai kerrosrakennetta tehtäessä ei työkoneella olisi levitettävää. 
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20 %) riippuen hanketyypistä ja toteutusympäristöstä, urakoitsijan katteesta ja 
yleiskuluista (10 %) sekä hankkeen kokonaiskustannusten vaikutuksesta (0-2%).  

Työmaatehtäväprosenttia voi muokata, jos käyttäjällä on tarkempaa tietoa työ-
maatehtävien suuruudesta. Muokkauksen perustelut tulee lisätä Hankekuvaus-
kenttään, joka löytyy Perustiedot-välilehdeltä. Perustelut kirjataan myös erilliseen 
kustannushallinnan muistioon (ks. Väylähankkeiden kustannushallintaohje). 

Euromääräinen yhteensä summa lasketaan esitetyillä prosenttiarvolla rakennus-
osien kustannuksista. 

4.3.2  Tilaajien hanketehtävät 

Ihku-laskentasovellus laskee tilaajatehtäville prosenttiarvot. Prosenttiarvojen muo-
dostuminen ja vaihteluvälit on kuvattu alla. 

Suunnittelutehtävät 
5620 Yleissuunnittelu 
Yleissuunnitteluprosentti vaihtelee suunnitteluvaiheen mukaan (0,0–2,0 %) 
 
5630 Viranomaisen vaatima suunnittelu 
Viranomaisen vaatima suunnitteluprosentti (vaihteluväli 1,5–3,0 %) muodostuu 
hanketyypin ja toteutusympäristön valinnasta ja hankkeen koon vaikutuksesta. 

5640 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnitteluprosentti (vaihteluväli 2,0–6,4 %) muodostuu hanketyypin ja 
toteutusympäristön valinnasta ja hankkeen koon vaikutuksesta.  

5650 Rakentamisen aikainen suunnittelu 
Rakentamisen aikaisen suunnittelunprosentti (vaihteluväli 1,0–1,4 %) muodostuu 
hanketyypin ja toteutusympäristön valinnasta ja hankkeen koon vaikutuksesta. 

 
Euromääräiset yhteensä summat lasketaan esitetyillä prosenttiarvolla rakennus-
osien kustannuksista, joihin on lisätty myös työmaatehtävien osuus. 

Rakennuttamis- ja omistajatehtävät 

5710 Rakennuttamistehtävät 
Rakennuttamistehtäväprosentti (vaihteluväli 1,5–8,0 %) muodostuu hanketyypin 
ja hankkeen koon vaikutuksesta sekä urakkamuodon, urakoiden määrän, ja hank-
keen laajuuden vaikutuksesta. 

5730 Omistajatehtävät 
Omistajatehtävät ovat suunnitelmavaiheesta riippumatta aina 1 %. 
 
5761 Varaukset 
Varausprosentti vaihtelee suunnitteluvaiheen mukaan (3,0-14,0%). Tässä voi huo-
mioida mm. hankkeelle arvioituja riskejä. 
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Tilaajatehtäväprosentteja voi muokata, jos käyttäjällä on tarkempaa tietoa tilaaja-
tehtävien suuruudesta tai jakautumisesta. Muokkausten perustelut tulee lisätä 
Hankekuvaus-kenttään, joka löytyy Perustiedot-välilehdeltä. Perustelut kirjataan 
myös erilliseen kustannushallinnan muistioon (ks. Väylähankkeiden kustannushal-
lintaohje). 

Euromääräiset yhteensä summat lasketaan esitetyillä prosenttiarvolla rakennus-
osien kustannuksista, joihin on lisätty myös työmaatehtävien ja suunnittelutehtä-
vien osuus. 

4.4  Hankkeen osittelu 

Hankkeen osittelu tapahtuu Hankerakenne-välilehdellä. Ihku-laskentapalvelussa 
osittelua voidaan tehdä usealle tasolle eli laskelmalle. Alalaskelmien (tasojen) mää-
rää ei ole rajoitettu.  

Hanke voidaan ositella suunnittelukokonaisuuksittain. Osittelun tarve riippuu suun-
nitteluvaiheesta, hanketyypistä, hankekoosta ja hankkeen ominaispiirteistä.  

Hanke voidaan jakaa esimerkiksi: 

- maantieteellisesti sopiviin kokonaisuuksiin 
- eri hankeosuuksiin (esimerkiksi tie, rata, silta liikennepaikka, puisto jne.) 
- tekniikka-aloittain 
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Kuva 3. Esimerkkikuva hankkeen osittelusta alueellisesti, hanketyypeittäin ja 
tekniikka-aloittain. 

Hankkeen osittelussa tulee huomioida osa-alueet, joiden kustannukset halutaan 
raportoida omina kokonaisuuksinaan sekä kokonaisuudet, joihin kohdistuu kustan-
nusjako eri maksajien kesken. Osittelua kannattaa käyttää erityisesti silloin, kun 
tiedetään, että hanke on tarkoitus rakentaa useassa urakassa tai jos hankkeessa 
on selviä osioita, jotka voidaan jättää myöhemmin rakennettaviksi. 

Vaihtoehtoiset ratkaisut  
Lisäosittelun avulla voidaan erotella vaihtoehtoiset laskelmat lopullisista hyväksy-
tyistä laskelmista. Vaihtoehtoiset ratkaisut kannattaa luoda omiksi laskelmikseen.  
Erottelua selkeyttää, kun vaihtoehtoiset laskelmat merkitsee hankerakenteessa 
pois laskennasta (Jätä pois laskennasta -toiminto). Kun laskelman jättää pois las-
kennasta, ei laskeman kustannuksia lasketa hankkeen yhteiskustannuksiin mukaan 
ja laskelma erottuu visuaalisesti rakenteesta lopullisista laskelmista. Laskelma on 
kuitenkin normaalisti muokattavissa ja sen kustannuksia voi päivittää.  
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Kuva 4. Kuvakaappaus laskentasovelluksesta "Jätä pois laskennasta" -toiminto. 

 
Tunnisteet 
Osittelua voi tehdä laskelmien lisäksi tunnisteiden avulla. Tunnisteita merkitään 
laskelmille. Tunnisteita kautta voidaan luoda kokonaisuuksia ilman, että laskelmien 
paikka siirtyy hankerakenteessa. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESIMERKKI: TUNNISTEIDEN KÄYTTÖ 
  
Jos eri väyläosuuksien alle on luotu omat laskelmat 
meluntorjunnalle, voidaan näille laskelmille merkitä 
tunnisteeksi meluntorjunta. Laskelmat pysyvät hanke-
rakenteessa paikoillaan, mutta raportoinnissa voidaan 
valita raportoitava kokonaisuus tunnisteiden avulla eli 
laskelmat, joilla on sama tunniste käytössä. 
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5 Laskenta 

 

 
 
 
Laskenta tehdään laskemilla. Laskelmille siirrytään Hankerakenne-näkymästä las-
kelmia painamalla.  

Kustannuslaskenta pohjautuu rakennusosien määrälaskentaan. Laskemille lisätään 
Infra2015 määrämittausohjeen mukaisia rakennusosia, joiden määrän perusteella 
muodostuu laskelmien kustannukset. Ihku-laskentapalvelun teknisistä ohjeista löy-
tyy tarkemmat ohjeet rakennusosien lisäämiseen laskemille. 

Laskennan tilasta kertoo valmis/kesken merkintä. Uusi luotu laskelma on auto-
maattisesti tilassa ”kesken” ja kun laskelma saadaan valmiiksi, niin laskelman ti-
laksi vaihdetaan ”valmis”. ”Valmis”-tilassa olevaa laskelmaa ei voi muokata, mutta 
sen voi palauttaa takaisin ”kesken”-tilaan. 

Käsittelijä-kohtaan kirjataan laskelman vastuuhenkilöt. Käsittelijöillä täytyy olla vä-
hintään muokkaus- tai hankevastaavan oikeudet hankkeelle. 

Laskentaa ohjanneet periaatteet ja käytetyt oletukset kirjataan erilliseen kustan-
nushallinnan muistioon. 

 

Rekisteröityminen 
ja kirjautuminen 

Käyttöoi-

keudet 

Hankkeen 

luominen 
Laskenta 

Rapor-

tointi 

https://oma.civilpoint.fi/hc/fi/articles/360018447579-Rakennusosan-hakeminen-ja-lis%C3%A4%C3%A4minen-laskelmalle
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6 Raportointi 

 

 
 
Järjestelmässä on kahden tyyppisiä raportteja: perusraportit ja käyttäjän itse luo-
mat raportit.  

6.1  Perusraportit 

Perusraportteja ovat: 

- Kustannusarvio nimikkeittäin 
- Kustannusarvio rakenteen mukaan 
- Hanketehtäväraportti 
 
Perusraportteja ei tarvitse erikseen luoda. Ne ovat olemassa jokaisella hankkeella 
ja päivittyvät automaattisesti laskelmien tarkentuessa. 

Perusraportit sisältävät kaikki laskelmatasot ja laskelmat, joita ei erikseen ole mer-
kitty ohitettavaksi ”Jätä pois laskennasta” -ominaisuudella. 

6.2  Käyttäjän itse luomat raportit ja määrä-
luettelot 

Oma raportti luodaan Raportointi-välilehden oikeasta yläkulmasta kohdasta ”Luo 
uusi raportti”. Raportille valitaan mukaan tulevat laskelmat laskelmakohtaisen va-
lintaruudun avulla, mukaan otettavat laskelmat voi myös valita laskelmille annet-
tujen tunnisteiden perusteella. Hankkeella tulee olla vähintään yksi laskelma, jotta 
raportin voi luoda.  

Mikäli et halua raportilla näkyvän hintoja, raportista voi tehdä määräluettelon lait-
tamalla rastin ruutuun kohtaan ”Luo määräluettelo”.  

6.3  Raporttien nimeäminen 

Varmistetaan yhteensopivuus muihin Väyläviraston ja ELY-keskusten järjestelmiin, 
kuten Velhoon huomioimalla yleiset nimeämiskäytännöt: ”Nimissä ei saa käyttää 
välilyöntejä, kirjaimia å, ä tai ö eikä erikoismerkkejä. Sallitut merkit ovat A-Z, a-z, 
numerot 0-9 sekä ala- ja väliviivat. Nimeämisessä on otettava huomioon sähköisen 
tiedonhallinnan asettamat rajoitteet nimen muodostamalle merkkijonon pituudelle 
(maksimipituus 256 merkkiä).” 

 

Rekisteröityminen 
ja kirjautuminen 
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- perusraportit 
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- raporttien nimeäminen 
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