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ohjelman soveltuvuutta alan kustannusarviointiin. Tarkoituksena on kartoittaa 
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The Master’s Thesis was conducted by Pöyry Plc, and it was made for the Chemicals 
and Biorefining department. The purpose of this study has been to find out whether As-
pen Capital Cost Estimator is suited for cost estimation in Chemicals Industry. Addi-
tionally, the purpose has been to seek the strengths and weaknesses of software-based 
cost estimation.  

Sodium Chlorate was modelled by using ACCE, and the software calculated a cost es-
timation for the process plant. The cost estimation has been compared to set of values 
found from literature and to expert analysis carried out by Pöyry experts. Interviews 
have also been conducted in order to gather expert opinions of the usefulness of the 
software. In these interviews, experts of suitable disciplines have been involved. The 
information of these sources has supported the key findings of this study. 

Aspen Capital Cost Estimator is a software-based cost estimation tool meant to calcu-
late investment cost for process plants. Having defined the equipment, ACCE calculates 
the bulk materials to support the equipment. The main findings suggest the software can 
be used in feasibility studies of projects. To get better results, additional work needs to 
be carried out to get better results with the program.  
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1. JOHDANTO 

Diplomityön aiheena on selvittää AspenTechin Capital Cost Estimator (ACCE) kustan-
nusarviointiohjelman soveltuvuutta kemianteollisuuden projekteihin. Pöyry Plc toimit-
taa projektikohtaista suunnittelua asiakkaille, jotka toimivat suurten laitosprojektien 
tilaajana kemianteollisuudessa. Kustannusten arvioiminen on olennaista näissä projek-
teissa, sillä kemianteollisuuden laitosprojektien yksi tavoitteista on pyrkiä taloudellisesti 
kannattavaan projektitoteutukseen sekä myöhemmin tuotantoon (Towler & Sinnot 2012, 
s.307), jolloin kustannusarvioinnista tulee yksi onnistumisen avaintekijöistä. Johdanto-
kappaleessa selvitetään työn taustaa ja johdatellaan lukija kustannusarvioinnin maail-
maan projektipainotteisessa työympäristössä. Kappaleessa esitetään tutkimuksen tavoit-
teet ja tutkimuskysymykset. Työn rajaukset laaditaan kappaleessa 1.2, jossa myös ava-
taan kohdeyrityksen taustoja. Viimeisenä puhutaan työn toteutuksesta sekä esitellään 
diplomityön rakenne, jonka jälkeen kappale 2 aloittaa työn teoriaosuuden.  

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää AspenTechin kustannuslaskentaohjelman (ACCE) 
soveltuvuutta kemian- ja prosessitekniikan suunnitteluprojekteihin esisuunnitteluvai-
heessa. Kustannusohjelman käytöstä ei kuitenkaan ole konkreettista näyttöä Pöyryllä, 
minkä vuoksi tätä ei ole voitu käyttää projektien yhteydessä. Työn tarkoituksena on siis 
selvittää, kuinka hyvin ACCE:lla mallinnetut kustannusarviot soveltuvat kemian- ja 
prosessitekniikan laitossuunnitteluprojekteihin, ja minkälaisia hyötyjä tai haittoja oh-
jelmiston mahdollinen käyttöönotto tuo Pöyrylle.   

Teoriaosuudessa tarkastellaan kustannuslaskentaan liittyviä asioita projektiliiketoimin-
nan toimialueella. Tässä osiossa tarkastellaan lähemmin kustannusarviointia kemiante-
ollisuudessa. Näin ollen ensimmäinen tutkimuskysymys liittyy siihen, minkälaisia asioi-
ta kemianteollisuuden kustannusarvioinnissa tulee ottaa huomioon.  

TK 1.  Mitä kemianteollisuuden kustannusarvioinnissa tulee ottaa huomioon?   

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen työssä siirrytään empiiriseen osuuteen, jossa tutkitaan 
AspenTech Capital Cost Estimator ohjelman soveltuvuutta kemianteollisuuden laitos-
projekteihin. Työssä ACCE-ohjelmalla luodaan kustannusarvio natriumkloraattilaitok-
sesta. Työssä pyritään selvittämään, kuinka tarkasti kemianteollisuuden investointipro-
jektien kustannuksia voidaan ohjelmalla esisuunnitteluvaiheessa arvioida. Työssä pyri-
tään selvittämään myös ohjelman hyötyjä sekä haittoja, jos sitä sovelletaan laitosprojek-
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tien kustannusarviointiin. Toinen tutkimuskysymys liittyy empiirisen osuuden suoritta-
miseen.  

 TK 2. Kuinka hyvin Aspen Capital Cost Estimator soveltuu kemianteollisuuden 
laitosprojektisuunnittelun kustannusarviointiin, ja miten ohjelma soveltuu Pöyryn 
kaltaisen projektiorganisaation kustannusarviointiin?   

Näiden kahden tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään, miten ACCE sovel-
tuu kemianteollisuuden investointiprojektien kustannusarviointiin.  

1.2 Rajaukset 

Työ toteutetaan kansainväliselle konsultti- ja suunnitteluyritykselle, joka keskittyy pää-
sääntöisesti teollisuuden, infran sekä energian toimialojen hankkeisiin. Pöyry Plc toimit-
taa asiantuntijapalveluita projektikehitykseen monilla toimialoilla, kuten kemianteolli-
suuden ja biojalostuksen alalla, jonka alaisuuteen diplomityö kuuluu. Työssä tutkimus-
kysymyksiä tarkastellaan projektitoimittajan näkökulmasta.  

Kirjallisuuskatsauksen yhteydessä pyritään ensisijaisesti huomioimaan kemiateollisuu-
den ja prosessisuunnitteluun liittyvien alojen julkaisuja, sillä työ toteutetaan Pöyryllä 
yksikölle, joka on vastuussa kemianteollisuuden ja prosessiteollisuuden palveluista. 
Kemianteollisuuden parissa työ rajataan koskemaan kemianteollisuuden osaa, joka kos-
kee pääsääntöisesti öljynjalostus- sekä kemikaaliteollisuutta, sillä tämä on käytännönlä-
heisin kohde Pöyrylle. Näin ollen kirjallisuuskatsauksessa tulee olemaan kyseisten alo-
jen vahva näkemys. Yleistä teoriaa huomioidaan siinä määrin, missä se antaa pohjaa ja 
tukea työlle.  

Kirjallisuuskatsauksessa pyritään löytämään viitekehyksiä ja artikkeleita, jotka liittyvät 
keskeisesti työn toteuttamiseen. Nämä aiheet käsittelevät projektin kustannusarvioinnin 
aiheita sekä niihin liittyviä viitekehyksiä. Kirjallisuusselvityksen perusteella luodaan 
kuvaus siitä, minkälaisia asioita tulee huomioida ohjelmistopohjaisessa kustannusarvi-
oinnissa.   

Empiirinen osio koostuu tapaustutkimuksesta, jossa otetaan huomioon aikaisempien 
projektien onnistumista. AspenTechin Capital Cost Estimator ohjelman avulla mallinne-
taan natriumkloraattilaitosta, josta on tallella kattava kustannusten dokumentointi. Nat-
riumkloraattilaitoksen dokumentoinnin pohjalta työssä mallinnetaan laitoksen kustan-
nuksia, joita verrataan kemianteollisuuden julkaisuihin sekä Pöyryllä tehtyyn asiantunti-
jatutkimustuloksiin. Työssä kuitenkin keskitytään Aspen Capital Cost Estimatorin käyt-
töön esisuunnitteluvaiheessa, jossa saatavilla olevan kustannustiedon määrä on rajalli-
nen. Laitoksen kustannuksia on pyritty arvioimaan niin tarkkaan kuin mahdollista, mut-
ta kaikkea mahdollista tietoa ei arvioon ole ollut saatavilla. Tämän vuoksi työ vastaa 
parhaiten esisuunnitteluvaiheessa tehtävää kustannusarviointia. 
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Empiirisen työn ohella yrityksessä on järjestetty palavereita, joissa eri disipliinien edus-
tajat ovat voineet antaa näkemyksiään ACCE:n tuloksista ja siitä, miten nämä tulokset 
heijastuvat näiden suunnittelualojen kustannusarviointiin. Tämän kautta on pystytty 
tuottamaan näkemys ACCE:n luotettavuudesta sekä käytettävyydestä. Keskusteluita on 
käyty myös ohjelmiston kehittäjän kanssa, mikä on auttanut ymmärtämään ohjelmaa 
syvällisemmin. Haastatteluissa on myös tullut julki haasteita, joita ohjelman käyttöön-
otossa voi ilmetä.  

1.3 Toteutus ja työn rakenne 

Diplomityö aloitettiin Vantaalla tammikuussa 2018, jolloin aihepiiriin perehdyttiin, ase-
tettiin tavoitteet sekä työ rajattiin tarkasti. Lisäksi työ vaati aiheeseen liittyvää kirjalli-
suuden kartoittamista. Kirjallisuuskatsauksessa on pyritty perehtymään niihin teemoi-
hin, jotka liittyvät kemianteollisuuden laitosprojekteihin ja vastaavat työssä esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin. 

Työn empiiristä osiota ryhdyttiin toteuttamaan kirjallisuuskatsauksen yhteydessä. Em-
piirisessä osiossa tutkittiin AspenTechin Capital Cost Estimator ohjelman soveltuvuutta 
kemian- ja prosessiteollisuuden projekteihin. ACCE-ohjelmalla arvioitiin natriumklo-
raattilaitos-projektin kustannuksia. Näin saatiin käyttöön tutkimusainestoa, jota vertail-
tiin aihetta käsittelevään kirjallisuuteen sekä Pöyry Plc:n asiantuntijoiden laatimaan 
kustannusarvioon. Aineistonvertailun sekä haastatteluiden kautta saatiin näkemys AC-
CE:n eroista ja yhtäläisyyksistä yrityksessä toteutettavaan kustannusarviointiin. Tutki-
musprosessin avulla selvitettiin hyötyjä sekä haittoja, joita AspenTechin Capital Cost 
Estimator -ohjelman käyttämiseen liittyy kemian- ja prosessiteollisuuden projekteissa. 

Työ toteutettiin deduktiivisen tiedonkeruumallin mukaisesti, minkä tarkoituksena on 
tuottaa uutta tietoa/tietämystä olemassa olevan tiedon pohjalta. Empiirinen osuus toteu-
tettiin tapaustutkimuksena, jossa hankittiin kvantitatiivista aineistoa mallintamistyöka-
lun avulla. Aineistoa analysoimalla löydettiin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Gum-
meson (1993) mainitsee tämän tiedonkeruumenetelmän pohjautuvan pääsääntöisesti 
aikaisemman materiaalin hyödyntämiseen tai uuden materiaalin tuottamiseen, mitä 
kumpaakin esiintyi tässä työssä. 

Johdannon jälkeen siirrytään kirjallisuuskatsaukseen, joka liittyy artikkelien ja teorian 
tarkasteluun. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan työn kannalta olennaisia teorioita ja 
teemoja, jotka tukevat työn empiiristä osuutta. Kappaleessa on tarkoitus siirtyä laajem-
mista teemoista yksityiskohtaisempiin teemoihin; ensiksi käsitellään kemian teollisuu-
den projektiliiketoimintaa, ja lopuksi käsitellään yksityiskohtaisemmin mallinnuspohjai-
sia kustannusohjelmia. 

Teoriaosuuden jälkeen käsitellään tarkemmin työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 
Kyseisessä kappaleessa kartoitetaan laajemmin sitä, miten työ asennoituu olemassa ole-
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vaan teoriaan ja sitä, mitä eri tutkimusmetodologisia menetelmiä työssä on käytetty. 
Tämän yhteydessä tarkastellaan tarkemmin sitä, miten työhön saatu aineisto on kerätty, 
ja miten sitä on hyödynnetty tutkimuksessa.  

Neljännessä kappaleessa esitetään työn keskeisimmät tulokset ja tämän kappaleen yh-
teydessä perehdytään AspenTechin Capital Cost Estimator-ohjelmaan. Kappaleessa 
kuvaillaan empiirisen osan eri vaiheita, ja miten se on konkreettisesti toteutettu.  

Viidennessä kappaleessa analysoidaan projektin tuloksia. Tuloksia verrataan teoriaosuu-
teen sekä asiantuntija-analyysiin, ja tämän kautta pyritään hakemaan vastauksia työn 
tutkimuskysymyksiin. Kappaleessa tarkastellaan myös tutkimustuloksiin liittyviä ilmiöi-
tä.  

Päätelmät-kappaleessa pohditaan sitä, ovatko tälle työlle asetetut tavoitteet toteutuneet 
ja jos ovat (tai eivät), niin kuinka hyvin. Kyseisessä kappaleessa arvioidaan työn tieteel-
listä arvoa sekä tämän käytännön merkitystä Pöyry Plc:lle sekä myös laajemmin koh-
dennettuna kaikille niille, jotka tarvitsevat projektikohtaista kustannusanalyysitietoa 
mallinnustyökalujen soveltuvuudesta. Lopuksi myös pohditaan työn rajoitteita sekä 
mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 

Laitosprojektit ovat laajoja kokonaisuuksia, minkä avulla toteutetaan tuotantolaitoksia 
kemianteollisuuden aikeita varten. Laitokset voivat olla esimerkiksi öljynjalostuksen, 
petrokemian tai lääketeollisuuden prosessilaitoksia. Nämä laitosprojektit vaativat paljon 
resursseja ja osaamista projektiin kuuluvilta sidosryhmiltä. Yksi tärkeistä projektiin 
kuuluvista osakokonaisuuksista on kustannusten hallinta. Kustannusten hallinnalla tar-
koitetaan systemaattista toimintaa kustannusten ja tulojen hallitsemiseksi, ja näihin vai-
kuttamista (Smith 2014). Kustannusten hallinnalla on tärkeä osuus projektien toteutta-
misessa. Tällä toimenpiteellä yritykset voivat välttää ylimääräisiä kustannuksia sekä 
projektibudjettien ylittymisiä.  

Kappaleessa 2 tarkastellaan kustannusten hallintaa projektiliiketoiminnassa. Aluksi tar-
kastellaan lyhyesti kemianteollisuutta. Projektiliiketoimintaa käsittelevässä kappaleessa 
tutustutaan Pöyry Plc:n toimintaan sekä esitellään projektisopimustyyppejä. Erityistä 
huomiota on saanut EPC- ja EPCM-projektit, jotka ovat vallitsevia Pöyry Plc:n toteut-
tamissa projekteissa. Näissä sopimuksissa määritellään vastuu sekä työnteon jakautumi-
nen projektin sidosryhmien kesken (Pöyry Plc 2017). Kustannusarviointia käsittelevässä 
kappaleessa tarkastellaan kemianteollisuuden investointiprojektien keskeisiä asioita. 
Kirjallisuuskatsauksen lopettaa kappale kustannusten mallintamisesta, jossa tutkitaan 
laitosprojekteissa käytettäviä mallinnustyökaluja. Viimeisessä kappaleessa esitellään 
ACCE-ohjelma. 

 

2.1 Kemian teollisuudenala 

2.1.1 Yleisesittely 

Kemianteollisuuteen kuuluu laaja joukko toimialoja. Tilastokeskuksen mukaan nämä 
toimialat ovat: (1) koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus, (2) kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden valmistus, (3) lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus sekä (4) 
kumi- ja muovituotteiden valmistus (SVT 2018). Taulukkoon 1 on koottu näiden toi-
mialojen yleisimmät teollisuuden alat, minkä lisäksi taulukossa on esitelty yleisimpiä 
tuotteita, joita nämä teollisuuden alat tuottavat.  
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Taulukko 1. Katsaus kemianteollisuuteen Suomessa (Riistama et al. 2003) 

 

 

Ylläolevaan taulukkoon on koottu yhteen esimerkkejä kemianteollisuuden toimialoista 
Suomessa, joista löytyy vahvaa liiketoimintaosaamista. Diplomityössä tapaustutkimuk-
sen kohteena on natriumkloraattilaitos, joka sisältyy kemikaaliteollisuuteen.  
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2.1.2 Investointiprojektit 

Kemianteollisuuden laitosprojektit ovat kalliita investointiprojekteja, jotka vievät paljon 
aikaa ja resursseja. Alan kirjallisuudessa puhutaan usein pääomamenoista (CAPEX) 
näiden investointiprojektien yhteydessä. Investointiprojektit kirjataan taseeseen, ja niistä 
suoritetaan poistot seuraavien vuosien aikana. Laitosprojekteissa kaikki kustannukset, 
jotka liittyvät laitoksen rakentamiseen siihen pisteeseen saakka, että siellä voidaan aloit-
taa toimintaa, kuuluvat CAPEX-kustannuksiin. (Towler & Sinnot 2013) Operatiivisen 
toiminnan kustannukset (OPEX) sisältyvät kustannusten hallintaan, diplomityössä arvi-
oidaan kemianteollisuuden investointiprojekteja CAPEX-näkökulmasta. Kustannusarvi-
oinnissa otetaan kantaa vain laitosprojektin kustannuksiin, eikä niinkään valmistumisen 
jälkeisiin operatiivisen toiminnan kustannuksiin. Tässä työssä investointiprojektin kus-
tannuksilla tai laitosprojektin kustannuksilla viitataan CAPEX-kustannuksiin.  

Laitosprojektien määrittelyvaiheessa sovitaan kokonaisuus, joka kuuluu projektitoimit-
tajan vastuulle toteutusvaiheessa. Kemianteollisuudessa nämä kokonaisuudet eritellään 
ISBL (Inside Battery Limit) ja OSBL (Outside Battery Limit) kustannuksiin. Ensimmäi-
sellä termillä viitataan niihin projektikokonaisuuden osa-alueisiin, joista urakoitsija on 
vastuussa. ISBL kustannuksiin sisältyy hyvin usein laitehankinnat, suunnittelu ja raken-
tamiseen liittyvät kustannukset (EPC sopimuksessa). OSBL puolestaan sisältää ne pro-
jektikokonaisuuden osat, joista urakoitsija ei ole vastuussa. Nämä kustannukset, jotka 
koostuvat laitoksen sijoittamisesta uuteen paikkaan tai laitoksen laajentamisesta, johtu-
vat infrastruktuurin parantamisesta ja sijaintiin liittyvästä työstä. Tällaisia kustannuksia 
ovat mm. sähkötyöt, voimalat, ja monet muut infrastruktuurin parantamiseen liittyvät 
tekijät. (Towler & Sinnot 2012, s. 309) Sopimusvaiheessa määritellään projektikokonai-
suudet, jotka urakoitsija ottaa vastuulleen. Edellä mainitut esimerkit ovat suuntaa-
antavia, sillä projektit ovat aina yksityiskohtaisia, ja vastuu määräytyy sopimusneuvot-
teluiden myötä.  

Projektin yhteydessä päätetään laitoksen kunnostamisesta tai kokonaan uuden vastaavan 
laitoksen rakentamisesta. Päätös riippuu yleisesti taloudellisista, sosiaalisista, poliittisis-
ta ja ympäristötekijöistä sekä -rajoitteista. Jos esimerkiksi laitosprojektin sivutuotteena 
tuotetaan haitallisia aineita, niin projektiryhmän tulee analysoida, miten paljon nämä 
asiat vaikuttavat projektin kokonaishintaan. Edellisiä asioita on hyvä ottaa huomioon, ja 
niitä tulee verrata erilaisiin laitossuunnitelmiin (Holloway et al. 201, s.). Laitosprojek-
tien korjaus- tai parannusprojekteissa tai uuden laitoksen rakentamiseen liittyviä inves-
tointikuluja tulee verrata keskenään. Tämä vaatii tarkkaa investointisuunnittelua.  

”Revamp”-projekteissa varauskustannukset voivat olla myös huomattavasti erilaisia 
verrattuna muihin projekteihin, kuten uuden laitoksen rakennuttamisessa. Ennalta-
arvaamattomia tilanteita voi ilmaantua laitoksen purkuvaiheessa (Palluzi 2006). Näin 
voi käydä esimerkiksi tilanteessa, jossa puretaan putkistoa (tai muuta laitteistoa), mutta 
purkutilanteessa havaitaan laajoja materiaalivaurioita. Tämä voi aiheuttaa odottamatto-
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mia kustannuksia, jos uuden putkiston investointikustannusta ei ole otettu huomioon 
alkuperäisessä kustannusarviossa. Näin ollen projektien varaukset perustuvat huonoim-
millaan valistuneeseen arvioon, jos laitosta ei ole päästy perusteellisesti tutkimaan en-
nen kustannusarvion tekemistä.  

2.1.3 Investointiprojektien yleiskulku 

Ensimmäinen suuri kokonaisuus ennen projektin tarjousta ja rakennuttamista on nimel-
tään suunnittelu vaihe (design and planning phase). Tähän vaiheeseen kuuluvat konsep-
tuaalinen suunnitteluvaihe, esitutkimus, perussuunnittelu sekä formaali tarjousvaihe 
(Khang & Moe 2008). Vaiheesta puhutaan kirjallisuudessa myös monilla termeillä, ku-
ten projektin aikainen suunnitteluvaihe (early project phase) sekä tarjousta edeltä vaihe 
(pre-tender phase) (Sundaram 2008). Riippumatta siitä, millä nimityksellä suunnittelu-
vaihetta halutaan kutsua, projektin alkuvaiheen tarkoituksena on suunnitella tuleva pro-
jektikokonaisuus sekä tehdä tälle tarkat määritykset (Sundaram 2008). 

Kustannusarviointia tapahtuu jatkuvasti suunnitteluvaiheen edetessä kohti toteuttamis-
vaihetta. Arvioinnin tarkkuus riippuu siitä, kuinka tarkasti projektin eri vaiheet ja siihen 
liittyvät dokumentit ovat valmisteltu. Monesti alustavissa suunnitelmissa informaation 
määrä on vähäistä, minkä vuoksi kustannusarviota ei voida tarkkaan määritellä. (Ober-
lender 2003).  

Kuva 1 visualisoi kustannustietoisuuden lisääntymistä projektin suunnitteluvaiheen ede-
tessä. Projektin kustannustietoisuus lisääntyy sitä mukaan, mitä valmiimmaksi suunni-
telmat edistyvät, mutta täydellistä kustannustietoisuutta on hankala saavuttaa projektin 
alkuvaiheilla (Sundaram 2008). Tämä johtuu siitä, että jokaiseen projektiin liittyy riske-
jä, jotka voivat ilmetä projektin toteuttamis- ja viimeistelyvaiheessa odottamattomina 
kustannuksina muuttaen kustannusarviota.  
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Kuva 1. Kustannustietoisuuden lisääntyminen projektin suunnitteluvaiheessa (Muo-
kattu lähteestä Sundaram 2008). 

Aikaisemmin todettiin, että kustannuksiin on helpompi vaikuttaa projektin suunnittelu-
vaiheessa, ja mahdollisuudet vaikuttaa näihin rakennusvaiheen alkaessa ovat laskeneet 
huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että projektikokonaisuutta on vaikea muuttaa ilman, 
että se aiheuttaisi suuria muutoksia kustannuksiin. Muutokset voivat vaikuttaa projektin 
laajuuteen aiheuttaen kustannuspaineita sekä kustannusten lisääntymistä. Parhaimmassa 
tapauksessa projekti on määritelty niin tarkasti, että ennen tarjouksia pystytään saavut-
tamaan luokan 1 ja 2 tasoisia kustannusarvioita. Tämä tietysti vaatii enemmän työtä 
suunnittelutiimiltä, mutta helpottaa huomattavasti kustannusarviointiin liittyvää työtä.  

Kun kustannusarviot hyväksytään, niistä muodostetaan projektille budjetti (Sundaram 
2008). Tarkassa kustannusarviossa määritellään työkokonaisuudet, jotka liittyvät pro-
jektin toteutukseen. Kuvassa 2 on esitelty, mitä kustannusarviot vaativat, ja mitä niillä 
saadaan aikaiseksi.  

 

Kuva 2. Kustannusarviointiprosessiin tarvittavat/saadut tiedot (PMI 2013, s.89). 
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Kustannusarvioprosessi koostuu yleisesti suunnittelusta, siihen liittyvästä arvioinnista ja 
validoinnista. Kuvassa 2 esitetään syötteet, jotka yleisesti liittyvät kustannusarvion te-
kemiseen. Lisäksi on hyvä mainita työnosituskaaviot (work breakdown structure) ja 
muut projektin suunniteluun liittyvät dokumentit, joita tarvitaan luotettavien arvioiden 
tekemiseen. Mitä paremmin syötteet ovat määritelty, sitä paremmin saadaan aikaiseksi 
luotettavia ja tarkkoja kustannusarvioita. Näiden avulla saadaan aikaiseksi projektin 
kustannusarvioperusta, joka toimii projektin toteutuksen mittapuuna ja budjetin lähtö-
kohtana. (PMI 2013)  

Kustannusten arvioimista ei ole tarkoitus lopettaa siinä vaiheessa, kun budjetti on pää-
tetty, vaan sen päivittämistä jatketaan projektin toteutuksen ohella validoiden aikaisem-
pia arvioita ja päivittäen nykyistä budjettia (Sundaram 2008). Tällöin kustannusten ar-
vioinnista tulee osa kustannustenhallintaa, jonka avulla halutaan varmistaa, että projek-
tiryhmä pysyy laaditun projektibudjetin rajoissa. Kun projektin kustannuksia tarkastel-
laan säännöllisin väliajoin, voidaan varmistua siitä, että projekti on pysynyt sille laske-
tun tarkkuuden rajojen sisällä.  

 

 

2.2 Projektiliiketoiminta 

Liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa tai ylläpitää omaa toimintaansa. Liike-
toiminnan muotoja ovat esimerkiksi yritykset tai tehtaat, joissa tuotetaan tavaroita tai 
palveluita sopivalla ansaintalogiikalla. Projektiliiketoiminta tarkoittaa yrityksessä joh-
dettua määrätietoista toimintaa, jonka avulla yritykset voivat saavuttaa omia tavoittei-
taan. (Artto et al. 2011) Projektiliiketoiminnan tarkoituksena on siis tuottaa voittoa (tai 
muita yrityksen edun kannalta olennaisia asioita) projektien avulla. Monissa yrityksissä 
harjoitetaan projektiliiketoimintaa, kun taas toisissa yrityksissä sitä tehdään vain har-
vakseltaan. Ääripäässä on olemassa yrityksiä, joiden ansaintamallit perustuvat täysin 
projektiliiketoimintaan. Tämänkaltaisia yrityksiä ovat esimerkiksi konsulttitalot.  

Tässä kappaleessa tarkastellaan Pöyry Plc:n toimialakuvausta sekä projektisopimus-
tyyppejä. Näiden teemojen käsitteleminen auttaa ymmärtämään viitekehystä, jossa kus-
tannusarviointia tapahtuu. Projektisopimuskappaleessa tarkastellaan läheisemmin EPC 
ja EPCM sopimuksia, jotka ovat yleisiä Pöyry Plc:n liiketoiminnassa. 
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2.2.1 Pöyry Plc 

Pöyry Plc on kansainvälinen projektin elinkaaren kattava palveluntarjoaja, joka tarjoaa 
liikkeenjohdon konsultointia, suunnittelupalveluita, projektien toteutusta sekä käytön 
tukea erikoistuen energian, teollisuuden ja infran toimialoihin. Pöyry Plc:n toiminnassa 
yhdistyy syvä toimialaosaaminen sekä uusien ratkaisujen luominen asiakkaillensa. 
(Pöyry 2017) Kuvassa 3 esitellään yrityksen neljä keskeistä toimialaa ja näiden olennai-
set keskittymät.  

 

Pöyry Plc on erikoistunut energian, teollisuuden ja infrahankkeiden asiantuntijaksi. Pöy-
ryn liiketoimintamallin perustana on löytää asiakkaita, joille he pystyvät tarjoamaan 
palveluita omilta osaamisalueiltaan. Projektien elinkaari mukailee tyypillisiä projektin 
myynti- ja toteutusvaiheita, mikä alkaa potentiaalisten asiakkaiden etsinnällä ja loppuu 
projektin toimitukseen. Kuva 4 kiteyttää Pöyry Plc:llä käytettävän liiketoimintamallin 
peruspiirteet. Tämä elinkaarimalli toistuu projektista toiseen sisältäen laajan kirjon eri-
laisia projektikokonaisuuksia.  

 

Kuva 4. Projektien toimittamisen vaiheet Pöyryllä (Pöyry 2015). 

Kuva 3. Pöyryn liiketoiminta-alueet (Pöyry 2018a). 
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Diplomityö suoritetaan kemianteollisuuden ja biojalostuksen yksikössä. Tämän yksikön 
perusosaamiseen kuuluvat osaamisalueet ovat biojalostus, öljynjalostus ja petrokemia, 
perus- ja hienokemia sekä muu prosessiteollisuus. Näiden yksiköiden palveluihin kuu-
luvat suunnittelu-, projekti-, toiminnan aikaiset- ja ympäristöpalvelut. (Pöyry 2018b) 
Näiden palveluiden kautta toiminta noudattaa yleisesti projektiliiketoiminnan vaiheita, 
kuten edellä on mainittu. 

2.2.2 EPC ja EPCM projekti 

Projektisopimukset ovat joukko sääntöjä, jotka määrittelevät osapuolten tekemisen, 
käyttäytymisen sekä vastuun projektin edetessä (Munns & Bjeirimi 1996). Heikosti laa-
ditut projektisopimukset sidosryhmien kesken voivat haitata projektin etenemistä sekä 
valmistumista. On tärkeää huomata, minkälaisia projektityyppejä on olemassa, ja mitkä 
ovat yleisiä käytäntöjä projektisopimuksia laadittaessa. Tässä kappaleessa käsitellään 
sopimuksia yleisemmällä tasolla ja keskitytään ”Engineering, Procurement, Constructi-
on (+Management)” (EPC/EPCM) sopimuksiin, jotka ovat yleisiä sopimustyyppejä lai-
tossuunnitteluprojektien yhteydessä.  

Akateemisessa kirjallisuudessa sopimustyypit sijoitetaan usein traditionaalisiin ja rela-
tionaalisiin sopimustyyppeihin. Ensimmäiseen sopimustyyppiin kuuluvat esimerkiksi 
kertamaksusopimukset, kun taas jälkimmäiseen kuuluvat partneri- sekä allianssisopi-
mukset, joissa yhteistyön ja vuorovaikutuksen määrä kasvaa. (Suprapto et al. 2016)  

Projektisopimukset ovat erilaisia, mitä tulee näiden lakisääteisiin ja sopimusvelvoittei-
siin pykäliin. Yleensä projektisopimuksissa määritellään vastuut ja tarkat velvoitteet. 
Rakennusteollisuuden parissa on ollut tapana käyttää pitkälti EPC ja EPCM sopimus-
tyyppejä (Du et al. 2016). Laitosten rakentaminen on olennainen osa kemianteollisuu-
den investointiprojekteja. 
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Kuva 5. Urakoitsijan ja toimittajan kustannusriskit suhteessa eri sopimustyyppeihin 
(Walker & Hampson 2003, p. 13). 

 

Nimitystä “Engineering, Procurement and Construction” (EPC) käytetään projekteista, 
joissa toimeksiantaja tilaa projektikokonaisuuden urakoitsijalta yleensä ”avaimet kä-
teen” toimituksella, missä urakoitsijan vastuulla on suunnittelu (Engineering), hankinta 
(Procurement) sekä rakentaminen (Construction). Kun urakoitsija tekee EPC sopimuk-
sen, tämä ottaa vastuun ajankäytöstä, laadusta ja kustannuksista, kun sopimukset ovat 
kertamaksusopimuksia. EPC projektit ovat yleisiä toimintamalleja rakennus-, infrastruk-
tuuri- sekä tehdasprojektien yhteydessä. (Ishii et al. 2002; Yeo & Ning, 2002).  

Suunnitteluvaiheessa urakoitsijan tulee hahmottaa ja ymmärtää asiakkaan tarpeet ja 
muuttaa nämä sopimusehdoiksi, jotka voidaan sittemmin välittää muille alihankkijoille 
sekä rakentajille. Tässä vaiheessa voidaan vaikuttaa eniten projektin kustannuksiin, sillä 
monet avainratkaisut tehdään suunnittelun yhteydessä (esimerkiksi laitehankinnat tai 
lay-out suunnitelmat). Hankintavaiheessa hankitaan projektiin tarvittavia materiaaleja 
sekä välineitä sitä mukaan, kun suunnitelmat ja määritykset valmistuvat. Rakennusvai-
heen aikana toteutetaan suunnitelmia, jotka ovat laadittu projektin konkreettista toteut-
tamista varten. (Yeo & Ning 2002) Kuvassa 6 esitetään projektin vaiheita, ja miten nä-
mä vaiheet sopeutuvat toimeksiantajan projektin elinkaareen. 



14 

 

Kuva 6. Koko projektin elinkaari plus EPC vaiheet (Pöyry 2015). 

Kuvasta 6 nähdään, miten EPC projektin osakokonaisuudet sopeutuvat projektin elin-
kaaren vaiheisiin. Suunnitteluvaihe kuuluu miltei koko projektin suunnittelu ja toteutus 
vaiheeseen, kun taas hankinta- ja rakennusvaiheet kuuluvat projektin toteutukseen. EPC 
projektin elinkaaressa on hyvä huomata, että sopimus loppuu toimitusvaiheen jälkeen, 
jolloin projekti luovutetaan sen toimeksiantajalle.  

EPCM projekti lisää rakentamisen johtamisen EPC projektiin (eli CM tulee englannin 
kielen sanoista construction management). Tärkein EPC:tä ja EPCM:ää erottava tekijä 
on se, että EPCM projekteissa vastuu projektin johtamisesta siirtyy projektin toimittajal-
le, kun taas EPC projekteissa tämä vastuu pysyy projektin tilaajalla. (Pal & Wang 2017) 
Kuten voimme kuvasta 5 huomata, EPC ja EPCM projektien kustannusriskit ovat erilai-
sia toimeksiantajan sekä toimittajan suhteen. EPC projekti on suotuisampi omistajalle ja 
EPCM projekti antaa enemmän pelivaraa projektin toimittajalle.  

EPCM projekteista löytyy erilaisia käsitteitä, eikä siitä välttämättä aina löydy täydellistä 
yksimielisyyttä, kuka on vastuussa mistäkin (Pöyry 2017). Tämän takia onkin tarpeellis-
ta ymmärtää, mitä EPCM projektit tarkoittavat projektisopimuksia laadittaessa. On 
myös oleellista tunnistaa ne tekijät, jotka vaikuttavat projektin toimittamiseen ja siihen, 
minkä tyyppinen projektisopimus sopii parhaiten kyseessä olevaan projektiin. Eri pro-
jektisopimukset sisältävät erilaisia riskejä, joita voidaan hallita paremmin ymmärtämällä 
sopimustyyppien heikkouksia ja vahvuuksia (Branconi & Loch 2004). 

Branconi & Loch (2004) tunnistavat artikkelissaan kahdeksan tekijää, jotka ovat keskei-
sessä roolissa projektisopimuksia neuvotellessa. Nämä kahdeksan tekijää ovat projektin 
tekniset tiedot, hinta sekä arvion luotettavuus, maksuehdot, aikataulu, takuut (projektin 
fyysinen onnistuminen sekä laitekohtaiset valmistajan takuut), vastuun rajat sekä va-
kuus. (Branconi & Loch 2004) Näitä tekijöitä on vertailtu keskenään kolmen eri sopi-
musmallin valossa taulukossa 2.  
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Taulukko 2. EPC & EPCM sopimusten vertailu (Branconi & Loch 2004). 

 

Yllä olevasta taulukosta voidaan huomata, miten EPC ja EPCM sopimukset eroavat 
toisistaan. On tärkeä tunnistaa sopimustyypin vahvuudet sekä heikkoudet, sillä edellä 
mainituilla sopimuksilla toteutetaan laitosprojekteja. Muita projektisopimustyyppejä 
käytetään myös, mutta EPC ja EPCM sopimukset ovat kiinnostavimpia Pöyryn näkö-
kulmasta. 

 

2.3 Projektin kustannusarviointi 

Projektin kustannusarviointi on osa kustannusten hallintaa, minkä tarkoituksena on tuot-
taa arvio projektin kokonaiskustannuksista ja seurata näitä projektin elinkaaren aikana. 
Projektin kokonaiskustannukset muodostuvat kustannuksista, jotka aiheutuvat projektin 
toimittamiseen liittyvistä kuluista. Kulut syntyvät erilaisista materiaalihankinnoista, 
asennuksesta, ja muista investoinneista sekä hankinnoista, joita tarvitaan projektin to-
teuttamiseen. Yleisesti kustannukset jaetaan suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin, mikä 
toteutetaan sopivaa aiheuttamisperiaatetta noudattaen. (Artto et al. 2008) Kustannusar-
vion tarkoituksena on laatia projektista numeerinen suunnitelma. Tämän kautta projek-
tia voidaan vertailla muihin investointikohteisiin ja selvittää onko se taloudellisesti kan-
nattava toteutettavaksi. Ilman projektin kustannusarviointia on hankala sopia projektin 
hinnasta ja maksusopimuksista. Ilman kustannusarviointia projektin hinnoittelu on vai-
keaa aiheuttaen taloudellisia ongelmia pitkällä aikavälillä. 

Projektin kustannusarvioinnissa tulee ottaa huomioon monia asioita, joita käsitellään 
tässä kappaleessa. Aluksi tarkastellaan kemianteollisuuden investointiprojektien kustan-
nusrakennetta, jonka jälkeen tarkastellaan sitä, minkälaisia menetelmiä kustannusarvi-
oiden tekemiseen löytyy. Kustannusarvioiden tarkkuus on keskeinen osa arvioiden te-
kemistä, ja tätä tarkastellaan tarkemmin tässä kappaleessa. Tarkkuuden jälkeen käsitel-
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lään riskejä, jotka liittyvät projektiliiketoimintaan ja kappaleessa on myös listattu teki-
jöitä, jotka liittyvät kustannusarvioiden ylittymiseen. Nämä tekijät hankaloittavat kus-
tannusarviointia ja ovat olennaisessa osassa kustannusarvioiden tarkkuuden määrittele-
misessä. Lopuksi määritellään tekijöitä, jotka tekevät kustannusarviosta luotettavia sekä 
hyviä.  

2.3.1 Kemianteollisuuden investointiprojektien kustannusra-
kenne 

Kemian teollisuuden investointiprojekteihin viitataan kirjallisuudessa yleensä investoin-
timeno nimityksellä (CAPEX = Capital Expenditure). Termi tarkoittaa kustannuksia, 
jotka kirjataan pääomamenoiksi yrityksen taseeseen. Pääomamenoihin kuuluvat kaikki 
suunnitteluun, rakennuttamiseen, käyttöönottoon sekä laitoksen sijaintiin liittyvien 
muokkauksien kustannukset (Towler & Sinnot 2012, s. 308). Näihin pääomakustannuk-
siin tai kiinteisiin pääomasijoituksiin kuuluvat (1) projektin suorat kustannukset, (2) 
projektin epäsuorat kustannukset, (3) varaus ja projektin muut satunnaiset kustannukset 
sekä (4) suunnittelukustannukset (Shabani & Yekta 2006). Nämä neljä elementtiä muo-
dostavat projektin kustannusrakenteen, jotka yleensä ovat hyvin samankaltaisia saman 
tyyppisissä projekteissa. Tätä voidaankin käyttää yhtenä projektin validoimiseen liitty-
vistä keinoista, sillä vääränlainen kustannusrakenne voi kertoa virheestä kustannusarvi-
oissa.  

Kustannukset voidaan jakaa suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin. Suoria kustannuksia 
ovat kaikki prosessiin liittyvät materiaalit, bulkkimateriaalit, maa- ja vesirakennus ele-
mentit sekä asennukseen liittyvät työvoimakustannukset (myös asennuksen johtami-
nen). Epäsuoriin kustannuksiin kuuluvat rakennuttamisen epäsuorat kustannukset (laite-
vuokra yms.), kenttäolosuhteista ilmenevät työmaapoikkeamat, vakuutukset, työnteki-
jöiden edut ja muut laitosprojektiin liittyvät lisät. (Towler & Sinnot 2012, s. 309) Epä-
suorat kustannukset ovat niitä, joita ei voida suoraan kohdentaa järkevästi millekään 
kustannuslajille, vaan nämä pitää kohdentaa kustannustileille käyttäen sopivia kertoimia 
tai kohdennusmenetelmiä.  

Taulukossa 3 esitetään suorien ja epäsuorien kustannuksien osuuksia investointiprojek-
tin kokonaiskustannuksista. Peters ja Timmerhaus (1991) jaottelee kustannukset suoriin 
ja epäsuoriin kustannuksiin, mutta epäsuorat kustannukset eivät välttämättä sisällä ai-
kaisemmin mainittuja kustannustilejä. ACCE sisällyttää epäsuoriin kustannuksiin raken-
tamisen menot, mutta loput sisällytetään muualle kuin projektikohteessa tapahtuviin 
toimintoihin. Näitä muita kustannuksia ovat esimerkiksi suunnittelutyöt. Varaus lisätään 
muihin erillisiin kustannuksiin. Taulukon prosentuaaliset suhteet ovat työn kannalta 
kuitenkin olennaisia vertailukohtia.  
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Taulukko 3. Suorien ja epäsuorien prosentuaaliset osuudet laitosprojekteissa (Peters 
& Timmerhaus 1991, s. 167). 

 

 

On myös hyvä huomioida, että laitoskustannuksiin liittyvät kustannuskertoimet vaihte-
levat maiden välillä. Tämä on selitettävissä maiden infrastruktuurien erilaisuudella. 
Kustannuksien eroavaisuuksia voi syntyä taloudellisista, maantieteellisistä, poliittisista 
ja muista syistä. Esimerkkinä voidaan pitää työvoimakustannuksia, jotka eroavat mer-
kittävästi, mikäli vertaa halpojen työvoimakustannuksien maita kalliiden työvoimakus-
tannusten maihin. Taulukossa 4 on esitelty laitosprojektien kustannusten suhdetta vas-
taavaan USA:ssa toimitettuun laitosprojektin kustannuksen suhteeseen. Vaihtelua näkyy 
eri kustannustekijöiden osalta, mutta suuremmassa mittakaavassa nämäkin kustannukset 
noudattavat laitosprojektien kustannusrakenteen mallia. 

Taulukko 4. Laitosprojektin kustannusten suhteet USA:ssa suoritettuun laitosprojek-
tiin (Perry & Green 1997, s. 979). 
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On tärkeää ymmärtää, minkälaisia asioita kuuluu laitosprojektin suoriin ja epäsuoriin 
kustannuksiin. Kirjallisuudessa mainitaan, että suorat kustannukset pystytään määritte-
lemään tarkkaan, kun taas epäsuorat kustannukset arvioidaan käyttämällä niille sopiva 
kertoimia sekä vakioarvoja. (Blank & Tarquin 2012, s. 387)  
 
Monissa yrityksissä löytyy eroavaisuuksia siihen, mitä kaikkea epäsuoriin ja suoriin 
kustannuksiin luetaan. Tässä voi olla alakohtaisia riippuvuuksia, mutta monissa artikke-
leissa (Amigun & Blottniz 2009) viitataan yleisesti Peters & Timmerhausin näkemyk-
seen laitoskustannusten jaosta. Taulukossa 5 on eroteltuna kaikki kustannukset, jotka 
liittyvät suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin.  
  
Taulukko 5. Arvio laitosprojektin kustannusrakenteiden välisistä suhteista (Peters & 
Timmerhaus 1991, s. 210). 

 

Taulukossa 5 esitellään uudelleen laitosprojektin kustannusrakenne kokonaisuudessaan. 
Taulukon 5 kohta V. sisältää kustannukset, joita tarvitaan laitoksen saattamiseen toimin-
takykyiseksi. Tällöin kiinteään pääomasijoitukseen lisätään käyttöpää 

Tässä kappaleessa on pyritty luomaan käsitystä laitosprojektien kustannuksista. Seuraa-
vaksi esitellään, mitä kustannusarviointi käytännössä tarkoittaa sekä yleisiä kustannus-
arviometodeja, joita laitosprojektien yhteydessä käytetään.  

2.3.2 Mitä on kustannusarviointi? 

Kustannusarvioinnilla viitataan insinööritaitoon, jonka avulla kehitetään mahdollisim-
man luotettava arvio projektin kustannuksista, toimitusajasta ja siihen tarvittavista re-
sursseista (Kemp 2004; Steyn et al. 2006, viitattuna artikkelissa Seeletse & Ladzani 
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2012). Scottin mukaan (2004) kustannusarvioiden tarkoitus on arvioida projektin talou-
dellista toteutettavuutta, arvioida projektivaihtoehtoja, luoda projektibudjetti ja kustan-
nusten hallintamekanismit. Alan kirjallisuudesta on löydettävissä tietoa hyvän kustan-
nusarvion tekemiseen. Hyvä kustannusarvio edellyttää projektin laajuuden, kustannus-
rakenteiden sekä historiallisten kustannustiedon määrittelyä (Clark & Lorenzoni 1997). 
Myöhemmissä osioissa käydään tarkemmin läpi asioita, joista hyvä kustannusarvio 
koostuu. Tarkempaan tarkasteluun on otettu kustannusarviometodit, tarkkuus ja kustan-
nusarviointiprosessit. 

Kustannusarvioinnin lähtökohtana ovat projektin työn ositus sekä työkokonaisuudet. 
Arviointia tehdään läpi projektin, koska sillä on erilaisia tavoitteita eri vaiheissa: alku-
vaiheessa kustannusarviointia käytetään projektin taloudelliseen arviointiin, jolloin kar-
toitetaan projektin kannattavuutta; kustannusarvio on investointipäätöksen yksi työka-
luista. Kun projekti on edennyt tarjousvaiheeseen, kustannusarvio toimii hinnoittelun 
lähtökohtana asiakastarjoukselle. Kustannusarvio toimii myös perustana budjetille, jon-
ka perusteella päätetään tavoitteet kustannuksille sekä mahdollisille budjetin ylityksille. 
Kun projekti on toteutusvaiheessa, kustannusarviota päivitetään jatkuvasti, jotta saadaan 
ajan tasainen arvio kustannuksista, ja joiden avulla pystytään varautumaan muutoksiin 
tai muihin odottamattomiin tilanteisiin. Projektin viimeistelyn ohella, kustannusarviota 
voidaan käyttää kannattavuuslaskelmiin ja muihin investointilaskelmiin. (Artto et al. 
2008, s. 158) Kustannusarviointi on siis monipuolinen työkalu, joka kuuluu olennaisesti 
projektin toteuttamiseen.  

2.3.3 Kustannusarviomenetelmät 

Kustannusarvioita tehdessä tulee ottaa huomioon menetelmät, joita kyseisessä tehtäväs-
sä käytetään. Projekteista tehdään alustava kustannusarvio päätöksenteon tueksi. Arvion 
avulla voidaan päättää, tuleeko projektista tarpeeksi kannattava taloudellisesti, jotta se 
kannattaisi ottaa toimeksiantona omalle vastuulle. On kuitenkin olemassa monen kaltai-
sia menetelmiä, joilla voidaan toteuttaa kyseinen kustannusarvio. Kustannusarviot voi-
vat vaihdella riippuen siitä, mitä kustannusarviomenetelmää käytetään, sillä näillä me-
netelmillä on hieman erilainen lähestymistapa projektin kustannusten arvioimiseen. Dat-
ta et al. (2010) mainitsee artikkelissaan, että kirjallisuudessa ei ole täydellistä yksimieli-
syyttä siitä, mikä olisi hyvä kustannusarviotekniikoiden jako, mutta nämä voidaan kui-
tenkin karkeasti jaotella kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tekniikkoihin. Kuvassa 7 on 
visualisoitu näiden tekniikoiden yleinen jakautuminen edellä mainittuihin kategorioihin.  
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Kuva 7. Kooste kustannusarviotekniikoista (Datta et al. 2010). 

Intuitiivisella metodilla viitataan asiantuntijan omaan näkemykseen projektista ja tämän 
tietoon sekä kokemukseen. Analogiset arviot viittaavat aikaisemman tiedon ja asiantun-
tijanäkemyksen yhdistämiseen. Tällöin aikaisempien projektikokemusten perusteella 
voidaan arvioida tulevia projekteja parhaalla mahdollisella näkemyksellä. Parametriset 
tekniikat perustuvat projektin ylhäältä-alas metodeihin, joissa tunnetaan arvioitavan 
kohteen ominaisuudet, joiden puitteissa systeemiin syötetyt parametrit tuottavat kustan-
nusarvion. Analyyttiset tekniikat viittaavat tarkkoihin alhaalta-ylös metodeihin, joissa 
projektin osatekijät tiedetään ruohonjuuritasolla, ja joiden kustannuksia voidaan tätä 
kautta arvioida tarkasti. (Datta et al. 2010) Intuitiivisilla tekniikoilla voidaan luoda no-
peammin kustannusarvioita, kun taas analyyttisillä tekniikoilla kestää kauemmin aikaa 
kustannusarvion toteuttamisessa. Ajatus perustuu siihen, että kvantitatiivisissa teknii-
koissa joudutaan tuntemaan projektin parametrit tarkemmin kuin kvalitatiivisissa. Kir-
jallisuudessa on myös vastaavanlaisia havaintoja kyseisistä tekniikoista (Sridarran et al. 
2017). 

Organisaatioissa voi olla käytössä erilaisia tapoja ja menetelmiä, joiden kautta projektin 
kustannukset pyritään laskemaan. Usein projektikokonaisuus ja organisaatioiden vakiin-
tuneet käytännöt määrittelevät sen, minkälaisia kustannusmetodeja käytetään. Kustan-
nusarviointimetodien käyttö on tilannekohtaista ja yrityskohtaiset käytännöt riippuvat 
käytettävästä olevasta ajasta. Taulukossa 6 on esitetty yleisimpiä menetelmiä, joita käy-
tetään projektien kustannusarvioiden toteuttamiseen.  
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Taulukko 6. Eri kustannusarvio metodeja (Mislick & Nussbaum 2015) 

 

Kustannusarviometodi Selitys Toimintatapa

Analoginen	 kustannusarvio
(Myös	Ylhäältä-alas,	historiallinen	

arvio)

Hyödyntää historiallista	
dataa	projekteista,	jonka	
kautta	arvio	
muodostetaan.		

Metodi käyttää	hyväkseen	
tarkoitusta	varten	
rakennettua	data	arkistoa,	
jota	käytetään	uusien	
arvioiden	perustana.	

Alhaalta-ylös	(Bottom-up)	
(Myös	analyyttinen	 arvio)

Tarkin
kustannusarviotekniikka	
edellyttäen	hyvää	
projektin	
ositussuunnitelmaa.	

WBS	osituspakettien	
tehtävistä	johdetut	arviot	
kustannuksista.

Parametrinen
kustannusarvio

Sopii	projekteille, joissa	on	
paljon	 toistuvuutta	
tehtävissään..	

Tällöin	tulee	ratkaista	
kustannukset	tietyille	
aktiviteeteille	ja	kertoa	
nämä	aktiviteettien	
yksikkökustannuksilla

Delphi kustannusarvio	

Empiirinen menetelmä	
perustuen	
asiantuntijoiden	
yhteisymmärrykseen.	

Asiantuntijoiden	
keskuudessa	 tehdään	
monia	arvioita,	joita	
parannetaan	ja	
täydennetään	muiden	
johdosta.	Useat	iteraatiot	
muodostavat	paremman	
näkemyksen	ja	
konvergoivat	arvioita.	

Empiiriset kustannusarviot

Hakee tiedot	
aikaisemmista	projekteista	
käyttäen	
tietokoneohjelmia	 tai	
paperiarkistoja	hyväkseen.	
Toimii	projekteihin,	 joita	
tehdään	samankaltaisessa	
toimintaympäristössä.

Haluttuun	ohjelmaa tai	
systeemiin	kirjataan	
projektin	
ominaisuudet/parametrit	
ja	tästä	saadaan	
kustannusarvio.	

Asiantuntija-arviot

Käytetään	usein	
suuruusluokka- tai	
alustavissa	arvioissa.	
Perustuu	asiantuntijoiden	
kokemukseen	
aikaisemmista	
projekteista.	

Asiantuntijat vertailevat	
projektia	aikaisempien	
tietojen	perusteella.	Tällöin	
arvioitavaa	projektia	
arvioidaan	aikaisempien	
projektien	valossa	ja	
muutetaan	arviota	
kuvaamaan	paremmin	
nykyistä	projektia

kolmen-pisteen arvio

Statistinen malli,	joka	
hyödyntää	painotettua	
kaavaa	laskemaan	
todennäköisimmän	 arvion	
projektille.

Tekniikka peilaa	projektin	
kustannuksia	ja	aikaa	
optimistisestä-,	
positiivisesta- ja	
todennäköisimmästä	
näkökulmasta,	
painottamalla	näitä	
sopivilla	kertoimilla
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Useimmat systeemit ja ohjelmat (mutta eivät tietysti kaikki) perustuvat taulukossa ole-
viin metodeihin. Kustannusarviometodit huomioivat ja painottavat asioita eri tavoin, 
minkä vuoksi on huomioitava eri kustannusarviointimetodien rajoitteet. Vertaillessa 
esimerkiksi alhaalta-ylös ja ylhäältä-alas menetelmiä, ensimmäisessä ei välttämättä saa-
da helposti määriteltyjä yksikkötason kustannuksia, kun taas jälkimmäisessä tämä on 
mahdollista. Tietyt metodit kohdentavat epäsuoria kustannuksia huonosti, kun taas toi-
set eivät ota huomioon perusteita, millä näitä epäsuoria kustannuksia tulisi kohdentaa. 
(Datta et al. 2010) Kustannustekniikoiden rajoitteet on hyvä tiedostaa ja ottaa huomi-
oon, jotta kustannusarvoista voidaan saada tarkempia sekä luotettavampia.  
 
Investointiprojekteissa projektin kuvaus paranee sitä myötä, mitä pidemmälle projekti 
on päässyt etenemään. Tämä johtaa siihen, että projektin eri vaiheissa tulee käyttää eri-
laisia kustannusarviointimetodeja, sillä eri metodit soveltuvat paremmin eri projektin 
vaiheisiin. Tämä johtuu siitä, että projektin spesifikaatiot ja suunnitelmat tarkentuvat 
elinkaaren aikana. Taulukkoon 7 on koottu yhteen yleisimpiä metodeja ja tekniikoita, 
mitä laitosprojektien yhteydessä käytetään kustannusarviointiin. Taulukon 7 kustannus-
arviotekniikat voidaan sisällyttää taulukon 6 yleisiin metodeihin. Täten taulukon 6 me-
todit edustavat yleisemmällä tasolla olevaa kustannusarvioinnin metodologiaa. Huomi-
onarvoista on se, ettei taulukossa ole kaikkia mahdollisia kustannusarviointimenetelmiä, 
vaan niistä löytyy monia eri variaatioita, joilla on pyritty parantamaan laitosprojektien 
arvioiden tarkkuutta. 

Kustannusarviometodologiat voidaan jakaa yleisesti kahteen laajaan kategoriaan: sto-
kastisiin ja deterministisiin kustannusarvioihin. Stokastisissa arviointimetodeissa algo-
ritmien itsenäiset muuttujat käyttävät hyväkseen tilastollista suhdetta, joka on mallinnet-
tu kustannusten ja suunniteltujen arvojen mukaan. Deterministisissä metodeissa nämä 
samat muuttujat ovat suoraan yhteydessä suunniteltuihin tekijöihin, joten algoritmi ku-
vaa täsmällisesti suunniteltua projektia. Näitä varten tarvitaan tarkkoja suunnitelmia 
tarkoilla parametreilla. (Dysert 2003) On siis luontevaa, että kustannusarviot muuttuvat 
stokastisista arvioista deterministisiksi arvioiksi, kun projektin suunnitelmat tarkentuvat 
ja tieto tarpeista lisääntyy. Taulukossa 7 ensimmäiset kolme luokkaa perustuvat enem-
män stokastisiin menetelmiin, kun taas viimeisen luokan metodit ovat täysin determinis-
tisiä.  
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Taulukko 7. Laitosprojekteissa käytetyt kustannusmenetelmät (Perry & Green 1997; 
Towler & Sinnot 2012; Holloway et al. 2012). 

 

Nopeita laitosprojektien kustannusarvioita saadaan kehitettyä, kun käytetään kapasitee-
tin kerrontaa. Tällä metodilla saadaan kertaluokan arvioita, joilla pystytään saamaan 
luokkien 4 ja 5 tarkkuuksia. Tämän metodin ideana on yksinkertaisesti verrata uuden 
projektin hintaa aikaisempaan verrattavissa olevaan projektiin korottamalla näiden ka-
pasiteettien suhteet tietyllä kertoimella (Sievers et al. 2017). Tärkein huomioon otettava 
asia kapasiteetin kerronnassa on se, että vertailtavissa olevien projektien tulee olla suh-
teellisen samankaltaisia keskenään. Tämä tarkoittaa sitä, että laitoksilla on samankaltai-
set käyttökohteet ja ne ovat rakennettu samankaltaisissa olosuhteissa.  

Erittäin nopea ja käytetty metodi laitosprojektien kustannusten arvioinnissa on Lang-
kertoimen käyttö. Tämä on yksi metodi monien joukossa, joka hyödyntää matemaatti-
sesti laskettujen kertoimien käyttämistä. Näiden kertoimien kautta kerrotaan haluttuja 
laitosprojektin parametreja, ja näin voidaan saada ajankohtaisia tuloksia projektille. 
Lang-metodissa laitteet kerrotaan tietyllä luvulla, jolla on tarkkaan laitoskohtaisesti 
määritelty kerroin (Sievers et al. 2017). Tämän metodin käytöllä on samanlainen tark-
kuus kuten edellä olevalla metodilla.  

Metodit
Suuruusluokka-arvio
(Order	of	magnitude)

Suhteellinen	 liikearvio	 Suhdeluku	
arviot
6/10-metodi
Tikapuut	menetelmä	(Step	count)
Käänteissuunnittelu	
Eksponentti	menetelmät

Hankittujen laitteiden	arviointi Hintakuvaajat
Yksityiskohtaiset	metodit
Tarjouspohjaiset	 arviot

Asennuskustannuksista saatu	
kerroin	menetelmä

Lang-kerroin
Monikerroin	menetelmä
Yksi-kerroin	menetelmä
Modulaariset	kerroin	menetelmät
(Muut muokatut	kerroin	
menetelmät)

Suunnittelun jälkivaiheessa	 	tehdyt	
arviot	(tarkkoja)

Lopulliset	 arviot
Yksityiskohtaiset	 arviot
Yksikkökustannus arviot
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Parametriset kustannusarviot ovat tehokkaita menetelmiä käytettäväksi projektin varhai-
sessa vaiheessa, sillä kustannusarvio voidaan toteuttaa niukoilla tiedoilla projektin alku-
vaiheilla. Parametrinen malli on matemaattinen kuvaus kustannusten suhteista laitospro-
jektin yhteydessä, minkä avulla kuvataan loogisia sekä ennakoitavissa olevia korrelaati-
oita fyysisten ja funktionaalisten ominaisuuksien välillä. (Dysert 2003) Aikaisemmin 
mainitut menetelmät ovat parametrisia kustannusarviomenetelmiä. 

Tarkempia arvioita saadaan määriteltyä tarkoilla arvioilla (definitive estimate). Nämä 
arvot tulevat ennalta määritetyistä tietokannoista, joiden kautta ennakoidaan tulevien 
kustannusten arvoa tietyille laitteille käyttäen moduulikustannushintoja. Nämä moduu-
likustannushinnat käyttävät hyväkseen määrättyjä tietokantoja, joiden avulla laitteille 
asetetaan tietyt lisämaksut vastaamaan paremmin nykyhetken arvoa. (Couper et al. 
2012) 

Toinen hyvä esimerkki tarkoista arvioista on yksikkökustannuksiin perustuvat arviot. 
Tämän tarkoituksena on laskea kustannusarvio tarkoista arvoista, kun projektin suunnit-
telu on edennyt siihen vaiheeseen, että projektin hankinnat tiedetään, ja laitetoimittajat 
ovat antaneet tarjouksia hankintoja varten. (Couper et al. 2012) 

Tarkempaa kustannusinformaatiota on saatavilla projektin suunnitteluvaiheen edetessä 
kohti laitehankintoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kerronta ja eksponentti me-
netelmät soveltuvat hyvin aikaisen vaiheen estimointiin, jossa täydellistä informaatiotie-
toisuutta ei ole vielä saavutettu. Vasta myöhemmin voidaan käyttää tarkkoja arviointi 
menetelmiä, sillä nämä vaativat yksityiskohtaisempaa tietoa vaadittavista laite spesifi-
kaatioista ja parametreista. (Sievers et al. 2017)  

2.3.4 Kustannusarvioiden tarkkuus  

Edellisessä kappaleessa mainittiin, että kustannusarvio perustuu parhaaseen mahdolli-
seen tietoon kyseisestä projektista arviointihetkellä. Tällöin on hyvä tietää, millä tark-
kuudella kyseinen kustannusarvio on saatu aikaiseksi. Voi hyvin olla mahdollista, että 
samasta projektista tehdyt kaksi kustannusarvioita eroavat toisistaan, joten on käytän-
nöllistä osata osoittaa referenssikohde, mihin arvioita voidaan verrata. Yleisesti tuota 
referenssiä kutsutaan kustannusarvion tarkkuudeksi. Tarkkuutta voi myös mieltää kus-
tannusarvion luotettavuutena. Mitä parempi tarkkuus kustannusarviolla on, sitä parem-
min siihen voi luottaa. (Skitmore 1988)  

Kustannusarvion tarkkuus osoitetaan skaalana arvioiduista kustannuksista prosentuaali-
silla maksimi- ja miniarvoilla. Tässä vaiheessa on kuitenkin hyvä muistaa, että projektin 
kustannusarvion varaus ei ole sama asia, kuin kustannusarvion tarkkuuden rajat 
(Rothwell 2005). Näin ollen kustannusarvion tarkkuus kertoo sen, miten kustannusarvio 
voi käyttäytyä parhaassa tai huonoimmassa tapauksessa.  
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Pääomakustannuksien tarkkuus riippuu saatavilla olevien suunnitelmien yksityiskohtai-
suudesta, aikaisemman kustannusdatan tarkkuudesta sekä ajasta, joka on mahdollista 
käyttää kustannusarvion tekemiseen. Yleisesti hyväksytty pääomakustannusarvion luo-
kitusjärjestelmä on AACE:n (Association for the Advancement of Cost Engineering) 
julkaisema dokumentti kyseisestä aiheesta. (Feng & Rangaiah 2011)  

AACE:n julkaisema luokitus kustannusarvioiden tarkkuudesta antaa selkeät ohjeet sii-
hen, miten kustannusarvioihin voidaan suhtautua. Taulukon avulla sidosryhmät voivat 
keskustella kustannusarviosta ymmärrettävästi keskenään. Taulukossa 8 on esiteltynä 
AACE:n kustannusarvioiden tarkkuuteen liittyvä klassifikaatio sekä siihen liittyvät 
käyttösovelluskohteet.  

Taulukko 8. AACE kustannusarvio luokitusjärjestelmä (AACE International 2016). 

 

Kuten yllä olevasta taulukosta voidaan huomata, kustannusarvioiden tarkkuus jakautuu 
viiteen eri luokkaan, joiden tarkkuus paranee luokkaa 1 lähestyessä. Vaikka kustannus-
arvioiden luokat ovat hyvinkin yksityiskohtaisia, ne ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden 
pääsääntöinen tarkoitus on painottaa seuraavaa: mitä paremmin projekti on saatu määri-
teltyä yksityiskohtia myöten, sen paremmaksi kustannusarvio muodostuu. Tämä johtuu 
siitä, että kustannusarvion tarkkuuden tulisi heijastaa projektin riskitasoa, minkä tulisi 
teoreettisesti laskea, kun projektin epävarmuus pienenee. (Hollman 2014)  
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Luokitusjärjestelmä antaa kuitenkin hyvän referenssin siitä, miten kustannusarvioihin 
tulisi suhtautua. Esimerkiksi, jos asiakas ilmoittaa tekevänsä arvion 5% tarkkuudella, 
mutta dokumentit viittaavat luokan 4 arvioon, luokitusjärjestelmä helpottaa löytämään 
yhteysymmärryksen kustannusarvion tarkkuuteen.  

AACE:n luokitusjärjestelmästä on hyvä huomioida eri luokkien käyttötarkoitukset. 
Luokan 5 kustannusarviot on tarkoitettu konseptien tutkintaan. Tällä tarkoitetaan pro-
jektitoimeksiantojen alustavaa ja nopeaa tutkimista kokonaiskuvan luomiseksi. Luokan 
1 kustannusarvioiden tarkoituksena on saada tarkka arvio, jota voidaan käyttää aikai-
sempien arvioiden tarkistamiseen, korjaamiseen sekä tarjousten hinnoittelemiseen. Me-
todologia sarakkeesta voidaan huomata, että tarkoituksena on arvioida projektia tarkoil-
la parametreilla, mikä viittaa siihen, että projekti tulisi olla tarkasti suunniteltu ja määri-
telty. Väliin jäävien luokkien arvioilla on myös tarkoitus tehdä toisiaan tarkempia kus-
tannusarvioita, ja niitä voidaan käyttää projektin kannattavuuden tarkistamiseen, hyväk-
syttämiseen, budjettien sekä tarjousten laadintaan. 

Mitä tarkempi kustannusarvio projektista halutaan toteuttaa, sitä enemmän aikaa arvioi-
den tekemiseen kuluu. Alussa projektit eivät ole tarkasti määritelty, minkä vuoksi kus-
tannusarviot toteutetaan nopeasti ja ovat suuntaa-antavia. Näissä arvoissa käytetään hy-
väksi esimerkiksi asiantuntijoiden aikaisempiin kokemuksiin perustuvaa tietoa ja muita 
samankaltaisia metodeja, joita määriteltiin edellisessä kappaleessa. Mitä tarkemmin 
projekti on määritelty, sitä enemmän aikaa kustannusarviointiin kuluu. Tämä johtuu 
myös siitä, että yksityiskohtaisempia ja tarkempia kustannusarviointimetodeja on mah-
dollisuus käyttää. Mitä enemmän aikaa projektin kustannusarvioon käytetään, sitä 
enemmän tälle toiminnolle tulee hintaa. Taulukossa 9 on esiteltynä yleiset kustannusar-
violuokat sekä niiden suhteellinen kustannus projektin kokonaishintaan.  

Taulukko 9. Kustannusarvioiden tarkkuus ja hinta (Gerrard 2000). 
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Taulukosta 9 voidaan nähdä, miten suunnitteluun liittyvät kustannukset käyttäytyvät 
suhteessa haluttuun tarkkuuteen. Nopeat suuruusluokkatarkastelut eivät vaadi hirveästi 
aikaa, mikä johtaa halvempiin kustannusarvioihin. Tarkat kustannusarviot puolestaan 
vievät suuremman osan projektin kokonaishinnasta, mikä johtuu pitkään kestäneestä 
asiantuntijatyöstä. Kun kustannukset lähentyvät 10% projektin kokonaiskustannuksia, 
on olennaista kysyä, onko tarkan arvion tekeminen tarpeellista projektin alkuvaiheessa. 
On tärkeää saada luotettava kuva projektin kustannuksista, mutta tähän voi riittää myös 
vähäisempi suunnittelu, joka on tarpeeksi luotettava, ja jonka pohjalta voidaan edetä 
projektissa.  

2.3.5 Riskit 

Kustannusarvioiden tarkkuuteen liittyy aina epävarmuutta, sillä projektit ovat ainutlaa-
tuisia kokonaisuuksia ainutlaatuisineen riskiprofiileineen. Tämän takia on hyvä kiinnit-
tää huomiota niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat kustannusarvioiden tarkkuuden ylitty-
miseen (tai alittumiseen), eli kustannusarvion virheeseen. Kustannusarvion ylittymisestä 
puhutaan yleisemmin projektibudjetin ylittymisellä, joka käytännössä viittaa siihen, että 
projekti on maksanut enemmän kuin siitä on sovittu tarjouksen yhteydessä. (Shane et al. 
2009). Näin ollen on hyvä olla tietoinen niistä riskeistä, joita jokaisella projektilla on 
olemassa, sillä ne vaikuttavat olennaisesti kustannusarvion tarkkuuteen. Riskitekijöiden 
huomioiminen parantaa kustannusarvion suunnittelua. Taulukossa 10 on esitelty kus-
tannusvirheisiin liittyviä yleisimpiä tekijöitä. Taulukossa on myös avattu, miten nämä 
tekijät vaikuttavat kustannusten ylittymiseen.  
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Taulukko 10. Kustannusvirheiden alkuperä ja niiden selitys (Shane et al. 2009). 

 

Hyvään projektijohtamiseen kuuluu varautuminen niin sisäisiin, että ulkoisiin ongel-
miin, että samankaltaisilta haasteilta voitaisiin välttyä. Kun näitä tekijöitä lähdetään 
systemaattisesti hallinnoimaan projektin alusta alkaen, on todennäköisempää, että pro-
jektien mahdolliset budjetin ylittämiset voidaan välttää. 

  

2.3.6 Varaus 

Varauskustannukset tarkoittavat projektin kustannusarviolisiä, joilla pyritään varautu-
maan projektin muutoksiin. Muutoksia tapahtuu projekteissa monista erilaisista syistä, 
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mitkä vaikuttavat kustannusarvioon. Todelliset kokonaiskustannukset määräytyvät sen 
mukaan, kun projektista saadaan todellisia hintatietoja laitetoimittajilta ja muihin kus-
tannuksiin liittyviltä komponenteilta. Mahdolliset muutokset lisäävät projektin epävar-
muutta. Virheistä syntyneiden kustannusarvion muutoksen varautumisen lisäksi varaus-
kustannukset sisältävä seuraavia elementtejä (Towler & Sinnot 2013, s.310): 

• Pienet muutokset projektin laajuuteen 
• Muutokset hinnoissa (raudan, katalyyttien yms. hinta)  
• Työkiistat 
• Ongelmat alihankkijoiden kanssa  
• Muut ennalta-arvaamattomat ongelmat.  

Varauskustannusten määrittäminen on olennainen osa kustannusarviointia. Ilman va-
rauskustannuksia kiinteäsummaiset projektit lisäävät projektin riskiprofiilia. Jos projek-
tin kokonaishinta ylittää sille asetetut ehdot, toimittaja on vastuussa ylitse menevien 
summien maksamisesta.  

Towler ja Sinnot (2013) ehdottavat kirjassaan minivarauskustannuksen suuruudeksi 
10% ISBL-kustannuksista ja toteavat, että teknologian ja muiden epävarmuustekijöiden 
vallitessa suuruusluokka voi nousta 50% ISBL-kustannuksista. Taulukossa 11 esitellään 
AACE:n sekä EPRI:n suosittelemat varauskustannukset eri projektivaiheissa. Taulukko 
ilmaisee, kuinka varausten suuruus on projektikohtaista ja sitä tulisi tutkia yksityiskoh-
taisesti kussakin projektissa erikseen.  

Taulukko 11. Varausten suositus (Rothwell 2005). 

 

Taulukon kustannusvarauksen soveltamisen taustalla on matemaattisten metodien käyt-
täminen. Kyseisen taulukon varaus sovelletaan käyttämällä normaalisti jakautunutta 
kustannusarviota varauksen kohdentamiseen. Näin voidaan määrittää sopiva varaus, 
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mikä todennäköisimmin vastaa projektin epävarmuutta tai tarkkuutta (Rothwell 2005). 
Taulukossa esiintynyt varausprosentti edustaa projektin kokonaisvarausta.  

  

2.4 Kemianteollisuuden investointiprojektien kustannusten 
mallintaminen 

Lopuksi tarkastellaan laitosprojektien kustannusten mallintamista. Tämän kappaleen 
tarkoitus on kartoittaa niitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon kustannusarvioinnin te-
kemisessä ohjelmistojen avulla. Kappale 2.4 koostuu kolmesta osasta, jossa ensim-
mäiseksi kirjallisuudesta on poimittu keskeisiä asioita, joita olisi hyvä huomioida arvioi-
taessa kustannuksia tietokoneavusteisilla menetelmillä. Esimerkiksi, mitä ohjelmien 
käytössä tulisi erityisesti ottaa huomioon laitosprojektien arvioinnissa, jotta tuloksista 
tulisi mahdollisimman tarkkoja. Tämän jälkeen esitellään Aspen Capital Cost Estimator 
ohjelma. Kolmannessa kappaleessa on kooste kustannusarvioinnin validointiprosessista, 
mikä liittyy sekä manuaalisesti tehtävään, että tietokonepohjaiseen arviointiin.  

 

2.4.1 Kustannusarviointiohjelmat yleisesti 

Projektien ulkopuolella olevien toimijoiden on vaikea kartuttaa kovin suurta kustan-
nusdatapohjaa, jota nämä voisivat hyödyntää laitosprojektien kustannusarvioinnissa. 
Näin ollen monet yritykset ovatkin hankkineet tätä tarkoitusta varten tehtyjä tietoko-
neohjelmia, jotka pystyvät tuottamaan projektin kustannusarvioita jo projektin varhai-
sessa vaiheessa. Taulukossa 12 esitellään kemianteollisuuden yhteydessä käytettäviä 
yleisimpiä ohjelmistoja. Ohjelmistoala uudistuu jatkuvaan tahtiin ja uusia ohjelmistoja 
ilmaantuu markkinoille jatkuvasti. Tästä johtuen on hyvä päivittää yrityksen tiedot liit-
tyen ohjelmistoihin.  
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Taulukko 12. Katsaus kustannusarviointiohjelmistoihin (Towler & Sinnot 2012, 
s.341). 

 

Feng & Rangaiah (2011) arvioivat tutkimuksessaan viiden eri kustannusarviointiohjel-
man tarkkuutta, jossa tutkijat huomasivat näiden käyttävän parametrisia kustannusmal-
linnusmetodeja, jotka soveltuvat hyvin aikaisen vaiheen arvioihin. Nämä ohjelmistot 
käyttävät laskemiseen hyväksi kertoimia, jotka muodostuvat joko yleisesti kerätyistä 
indeksitiedostoista tai laitetoimittajien hintatarjouksista. (Feng & Rangaiah 2011) Arvi-
ot, jotka perustuvat jälkimmäiseen tapaan hankkia hintatietoja, voivat olla epätarkkoja, 
sillä laitetoimittajilta saadut kustannustiedot sisältävät yleensä laitekohtaiset voitot, 
ominaisuudet ja muita yksityiskohtaisia asioita, mitkä mahdollistavat epätarkkuuden 
kertymisen arvioon (Walas 1988). Tämän vuoksi on tärkeää tunnistaa käytettävän oh-
jelmiston perusominaisuudet ja ne lainalaisuudet, joiden kautta kustannusarviot saadaan 
aikaiseksi. Tutkimuksessa tultiin siihen tulokseen, että vaikka eri ohjelmistot antavat 
erilaisia arvioita eri prosessilaitteista ja systeemeistä, kokonaisprojektin kustannukset 
olivat kuitenkin erittäin lähellä todellista arvoa. Tämän takia kustannusarvioinnissa tuli-
si käyttää vain yhtä tiettyä ohjelmaa, jotta voitaisiin mahdollistaa yhtenäiset tulokset 
pidemmälläkin aikavälillä. (Feng & Rangaiah 2011) 

AspenTechin APEA ohjelmisto käyttää ICARUS ohjelmiston tietoja kustannusten las-
kemiseen hyödyntäen monia matemaattisia malleja sekä asiantuntijatietoon perustuvia 
järjestelmiä. Kustannukset perustuvat tarvittaviin materiaali- ja työtarpeisiin eikä niin-
kään asennuskertoimiin. Jos suunnittelussa määriteltyjä parametreja ei määritellä ohjel-
mistossa etukäteen, ohjelmisto laskee arviot omilla perusasetuksilla. Tämän takia oh-
jelmiston käyttäjän tulee tarkistaa parametrien tarkat arvot, jotta kustannusarvioista saa-
daan luotettavia (Towler & Sinnot 2012, s. 341) Seuraavaksi mainitaan muutamia ylei-
nen AspenTech ohjelmistoon liittyviä haasteita. Nämä haasteet eivät varmastikaan liity 
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ainoastaan kyseisen yrityksen ohjelmistoon, vaan ne voivat tarjota hyvän perustan myös 
muiden ohjelmistojen tarkastelulle.  

APEA ohjelmistossa haasteita ilmenee muun muassa seuraavien teemojen yhteydessä 
(Towler & Sinnot 2012): 

1. Mallinnusdatan kartoitus arviointiohjelmaan 
2. Suunniteluun liittyvät kertoimet 
3. Paineastioiden tarkat mitoitukset 
4. Standardista poikkeavat komponentit 

Yllä olevasta listasta voidaan päätellä se, että mitä tarkemmin laitteet voidaan määritel-
lä, sitä parempia tuloksia saadaan aikaiseksi. Usein tätä voidaan hyödyntää tuloksista 
löytyvien normaalista poikkeavien tuloksien selvittämiseen. Ohjelmistosta saadaan tu-
lostettua erittäin yksityiskohtaisesti kustannustietoja, ja näiden kautta voidaan arvioida, 
mikä arvioissa on epäonnistunut.  

Edellä mainitut haasteet esiintyvät myös empiirisessä osiossa. Kappaleessa 5 pohditaan 
tarkemmin, miten näihin haasteisiin voidaan varautua. Tärkeää on tarkistaa, että ohjel-
man käyttämät parametrit ja oletukset soveltuvat kustannusarviointitarpeisiin.  

2.4.2 Aspen Capital Cost Estimator 

Aspen Capital Cost Estimator (ACCE) on täysin integroitu suunnittelu-, arviointi- ja 
aikataulutusjärjestelmä, jonka avulla pystytään luomaan kustannusarvio laitosprojekteil-
le maailmanlaajuisesti (AspenTech 2016). ACCE:n avulla mallinnetaan valmiiden 
komponenttien avulla haluttua projektia mahdollisimman tarkasti, minkä avulla ohjelma 
laskee kyseiselle projektille kustannusarvion.  

Aspen Capital Cost Estimator hyödyntää valmiiksi suunniteltuja laitemalleja, jotka si-
jaitsevat Icarus ohjelmistossa. Icarus Evaluation Engine (IEE) on tietokanta suunnitte-
lulle, hinnoille, metodeille sekä malleille, minkä avulla järjestelmä luo alustavat laite-
suunnitelmat sekä mallintaa näistä EPC kustannusarvion noudattaen laitetoimittajien 
tarjouksiin perustuvia kustannustenhallinnan periaatteita. Volumetriset mallit tuottavat 
hinnoiteltuja kustannusarvioita lisämateriaaleille ilman kertoimia tai ilman, että käyttä-
jät syöttävät ohjelmaan tietoja. (Lisämateriaaleilla viitataan laitteiston ympärille tulevaa 
putkiston, rakentamisen, teräsrakenteiden, instrumentoinnin, sähköistyksen, eristämisen 
ja maalauksen materiaaleja ja asentamista.) Volumetriset mallit tuottavat myös määrät 
putkistolle, venttiileille, betonille, teräkselle, ja tarvittavalle mittavälineille laitteiden 
sekä alueiden perusteella. Ohjelmisto määrittelee ja hinnoittelee putkilinjastojen kom-
ponentit sekä kenttäinstrumentoinnin ja automaatiopiirit. ACCE tuottaa arvion asennuk-
seen tarvittavista työtunneista, jonka kautta sekä olemassa olevan työvoimakustannus-
tiedon perusteella ohjelma arvioi laitteiston ja muiden välineiden asennuskustannuksia. 
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Näiden tietojen perusteella ohjelmisto tuottaa kustannusarvion kustannuslajikohtaisesti, 
johon kuuluvat materiaali- ja asennuskustannukset. (AspenTech 2016)  

Kuvassa 8 on esitetty pystysuoran säiliön volumetrinen malli. Tässä kuvassa on nähtä-
vissä komponentit, jotka ACCE huomioi tämän laskiessa säiliön ympärille tarvittavia 
komponentteja. Volumetristen mallien kautta kustannusarvioon tuotetaan eri kustannus-
lajien kustannukset. Kuvassa 8 voidaan nähdä, mitkä ovat pystysuoran säiliön lisämate-
riaalit, jotka ohjelma automaattisesti olettaa sisältyvän säiliön ympärille. Vastaavasti 
ACCE olettaa kaikille sen laitteille tietyt lisämateriaalit. Näitä malleja pystytään muok-
kaamaan laitekohtaisesti, jolloin laitosta saadaan tarkemmin mallinnettua.   

 

Kuva 8. Pystysuoran säiliön rakenne ACCE:ssa (AspenTech 2015). 

AspenTech suosittelee seuraavaa lähestymistapaa laitosprojektien kustannusarviointiin 
(AspenTech 2016): 

1. Projektiskenaarion luominen, perusominaisuuksien määritteleminen, kuten si-
jainti, käytettävät yksiköt sekä valuutta. 

2. Määrittele suunnittelun pohja: työvoimakustannusten hinta ja tuottavuusaste, 
kustannustilit ja kohdistamisperusta, materiaali ja työtunti indeksointi, vuokra-
laitteet, projektin toteutuksen aikataulu. 

3. Määrittele sähkönjakelujärjestelmä (halutessa). 
4. Määrittele prosessinohjausjärjestelmä (halutessa). 
5. Lisää alihankkijoita ja määritä näiden vastuualueet. 
6. Aja projekti kustannusarvion läpi laitekohtaisesti tai kokoprojektin tasolla.  
7. Tulosta tarvittavat raportit. 
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Projektin alussa kustannusarvion luominen ei vaadi yksityiskohtaista määrittelyä. Kus-
tannusarvio voidaan suorittaa, vaikka mekaanisen suunnittelun taso on alhainen. Näin 
saadaan karkeantason kustannusarviota, joita voidaan parantaa sitä mukaan, kun saata-
villa on tarkempia tietoja laitteista ja alueesta. (AspenTech 2016)  

ACCE:n kustannusarvion rakenne muodostuu suorista ja epäsuorista kustannuksista 
sekä näiden lisäksi avustavista toiminnoista. Kuvassa 9 on visualisoitu kustannusraken-
netta. Suorat kustannukset sisältävät materiaali- ja asennuskustannukset. Epäsuorat kus-
tannukset muodostuvat alihankkijan kustannuksista sekä kentällä tarvittavista työvoi-
makustannuksista. Avustavat toiminnot viittaavat projektitoimittajan kustannuksiin. 
Tässä vaiheessa kustannusrakenteeseen lisätään myös projektin varaus. Avustaviin toi-
mintoihin lisätään myös vero- ja rahtikustannukset, jos näitä halutaan erikseen määrit-
tää.  

 

Kuva 9. ACCE:n yleinen kustannusrakenne. 

Kuvasta 9 nähdään toimialakohtaisesti, miten ACCE:n kustannusrakenne muodostuu. 
Ohjelmistolla voidaan vaikuttaa kustannuksien kohdistamiseen luokkien välillä, muu-
toin järjestelmä kohdistaa kustannuksia sen perusolettamuksilla. Taulukkoon 13 on ke-
rätty analyysi kuvitteellisesta projektista, joka on simuloitu ACCE:lla.  

Taulukossa 13 on esitetty kuvitteellisen reaktorialueen kustannukset, missä on arvioitu 
kahta keskipakoispumppua, säiliötä sekä reaktoria. Skenaariossa 1 on arvioitu prosessin 
hintaa perustiedoilla ja lähtömateriaalina on hiiliteräs. Skenaariossa 2 säiliön tilavuutta 
on tuplattu 100 m3. Skenaariossa 3 pumppujen kapasiteettia on nostettu sekä materiaali 
on vaihdettu ruostumattomaan teräkseen. Lisäksi säiliön materiaali on vaihdettu titaa-
niseksi. Viimeisessä skenaariossa sijainti on vaihdettu Houston, Texasiin. ACCE:n 
käyttämä valuutan vaihtokurssi oli tuolloin 1.3 EUR/USD. 
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Taulukko 13. Skenaarioanalyysi kuvitteellisesta prosessialueesta. 

 

Taulukosta 13 voi nähdä ACCE:n kustannusrakenteen muodostumisen ja hieman niitä 
lainalaisuuksia, joilla ohjelma toimii. Ohjelmassa on mahdollista komponenttitasolla 
vaikuttaa moneen eri parametriin, jonka avulla tämä peilaa niitä omiin tietokantoihinsa 
kustannusarviota varten. Järjestelmä luo sisäänrakennetun logiikan perusteella oheisma-
teriaalit laitteistolle ja laskee tälle hinnan. Ohjelmistolla saa nopeasti kehitettyä inves-
tointiprojektille kokonaishinnan, mikä on yksi ohjelman eduista. Kappaleissa 4 ja 5 tut-
kitaan kloraattilaitoksen kustannusarviota, ja miten ACCE:n tulokset vertautuvat käy-
tännön kustannustietoon.  

2.4.3 Kustannusarvioinnin validointiprosessi 

Lopuksi kootaan yhteen hyvän kustannusarvion tunnusmerkit. Kuten monesti on jo työn 
aikana mainittu, projekti on monimutkainen kokonaisuus, mihin liittyy riskejä ja epä-
varmuutta. Tämän takia on hyvä pitää mielessä ne ominaisuudet, jotka tekevät kustan-

Kustannustili Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä $ 
(2) Laitteisto 2 515 812 2 530 112 2 721 026 3 140 008 2 415 391
(3) Putkisto 1 195 922 1 202 979 1 448 548 1 877 911 1 444 547
(4) Rakentaminen 381 488 390 083 390 347 612 189 470 915
(5) Teräs 162 318 162 318 162 318 216 618 166 629
(6) Instrumentointi 1 061 325 1 061 406 1 075 329 1 371 601 1 055 078
(7) Sähköistys 261 334 261 334 261 330 364 608 280 468
(8) Eristys 79 460 79 460 79 460 106 429 81 869
(9) Maali 13 370 14 282 10 295 16 165 12 434
Suorat kustannukset 5 671 030 5 701 975 6 148 652 7 705 529 5 927 330

Kustannustili Määrä Määrä Määrä Määrä Yksikkö
(2) Laitteisto 4 4 4 4 kpl
(3) Putkisto 373 373 373 373 m
(4) Rakennus 1 1 1 1 ks
(4) Betoni 65 79 80 101 m3

(4) Saamauslasti 0 1 1 1 m3

(5) Teräs 31 31 31 31 tonnia
(6) Instrumentointi 118 118 118 118 kpl
(7) Sähköistys MPY* 949 949 949 949 m
(7) Sähköistys MPA** 147 147 147 147 m
(8) Laitteiston eristys 111 111 111 90 m2

(8) Putkiston eristys 844 844 844 844 m
(9) Maali 1 038 1 133 790 787 m2

Komponentti Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä € Yhteensä $
Projekti alue* 164 300 165 200 177 700 204 800 157 538
Projekti alue** 1 500 1 500 2 100 2 600 2 000
Reaktioastia 2 294 195 2 294 195 2 294 195 2 626 833 2 020 641
Pummpu 1 8 166 8 166 13 916 17 568 13 514
Pumppu 2 14 006 14 006 16 170 20 649 15 884
Säiliö 33 645 47 045 216 945 267 558 205 814
Yhteensä: 2 515 812 2 530 112 2 721 026 3 140 008 2 415 391

*Suunnittelun varaus **Alueen varaosat

*Maanpinnan yläpuolella **Maanpinnan alapuolella
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nusarvioista mahdollisimman luotettavia. Taulukkoon 14 on teoriaosuudesta koottu yh-
teen tekijöitä, jotka ovat yleisiä kriteerejä hyville kustannusarvioille.  

Taulukko 14. Hyvän kustannusarvion tunnusmerkit. 

 

Vaikka projektin kustannukset olisi arvioitu tietokonepohjaisin menetelmin tai manuaa-
lisesti, olennainen osa arviointiprosessia on kustannusarvion validoiminen. Kuten jo 
aikaisemmin on todettu, väärät kustannusarviot tuottavat ongelmia projektin edetessä. 
Tästä seuraa usein budjetin ylittymisiä ja muuta kitkaa projektintoimituksen vaiheisiin. 
On toimittajan ja tilaajan edun mukaista, että optimaalinen kustannusarvio toteutuisi, 
jotta vältyttäisiin projektin maksamisesta liian paljon tai liian vähän. Näin ollen saatuja 
kustannusarvioita on hyvä tarkistaa ja korjata, jotta kustannusarvioiden luotettavuus 
sekä tarkkuus paranevat. Tarkistamisella voidaan karsia arviosta pois virheitä, joita kus-
tannusarvionititiimiltä on jäänyt huomioimatta.  

Projektin kustannusarvio muodostaa pohjan projektibudjetille ja arvio on tärkeässä 
osassa tämän seuraamisessa. Budjetin ja kustannusarvion välistä suhdetta kutsutaan 
yleensä kustannustenhallinnaksi, joka koostuu arvioimisesta, johtamisesta sekä kustan-
nusten hallitnnasta johtaen onnistuneisiin projekteihin. (Dysert &Elliot 2002) Arvion 
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tulee olla systemaattisesti toteutettavissa, ja että projektiin kuulumatonkin voi sen jäl-
keenpäin helposti tulkita. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa toinen asiantuntija voi 
toteuttaa saman arvion uudestaan dokumentaation perusteella. Taulukossa 15 on esitel-
tynä kustannusarvioinnin tarkistusprosessi. Tämän tarkoituksena on kartoittaa niitä osa-
alueita, joita voidaan käyttää tämän prosessin suorittamiseen.  

Taulukko 15. Kustannusarvion tarkistusprosessi (Dysert & Elliot 2002). 

 

Taulukosta huomataan, että Dysert & Elliotin (2002) arvion tarkistusprosessiin kuuluu 
neljä eri tarkastustasoa: sisäinen tarkastus, joka koostuu itse arviointitiimistä, projekti-
tiimin tarkistus, johtoryhmän tasolla tapahtuva tarkistus sekä vielä lisäksi projektin ul-
kopuolelta tuleva tarkastelu (esimerkiksi muualta organisaatiota tai toimeksiantaja yri-
tyksen puolelta). Näiden avulla käydään läpi asiat, jotka kuuluvat projektin arvioimi-
seen, mikä tarvitaan ennen projektin tarjouksen jättämistä asiakkaalle. Tarkistusvaiheen 
poisjättäminen voi olla epäedullista toimittajayritykselle: liian suuri tarjous hylätään ja 
liian pieni tarjous voi aiheuttaa huolestuttavia budjetin ylittämisiä, jos se hyväksytään 
kertasummasopimuksella. Tämän vuoksi organisaatioissa tulisi olla käytössä toimiva 
kustannusarvion tarkistusprosessi. 
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Tietokonepohjaisia kustannusarvioita tulee myös tarkastaa huolella, vaikka ohjelma 
laskee kustannukset yksityiskohtaisesti. Ilman tarkistusprosessia, kustannukset voivat 
kustannuslajikohtaisesti olla väärässä etenkin, jos ohjelmistot kohdentavat kustannuksia 
omien tuntemattomien periaatteiden mukaan.  

 



39 

3. TUTKIMUSMENETELMÄT 

Diplomityön tarkoituksena on selvittää Aspen Capital Cost Estimator-ohjelman sovel-
tuvuutta kemianteollisuuden projekteissa. Tätä tarkoitusta varten suoritettiin tapaustut-
kimus, jossa sovellettiin kyseisen firman ACCE-ohjelmaa yrityksen teettämässä projek-
tissa. Empiirinen osuus pohjautuu realistiseen tieteenfilosofiaan, jonka perusominai-
suuksiin kuuluvat faktatiedon hankkiminen, vallitsevan käytännön ymmärtäminen, ra-
kenteiden ymmärtäminen sekä tutkijan omien rajoitteiden/vaikutusten ymmärtäminen 
(Saunders et al. 2009). Tieteenfilosofisen taustan ymmärtäminen antaa pohjan valinnoil-
le, joita työn suorittaminen on edellyttänyt. Tutkimusmenetelmät kappaleessa tarkastel-
laan ensiksi tutkimuksen lähestymistapaa ja tutkimusotetta. Lopuksi käsitellään työssä 
käytettyjä tiedonkeruumenetelmiä.  

3.1 Tutkimuksen lähestymistapa ja tutkimusote 

Diplomityön pääsääntöinen tutkimusmetodi on tapaustutkimus, joka tehdään sen toi-
meksiantoyrityksessä ilmenneeseen intressiin. Tapaustutkimus on tutkimusstrategia, 
jonka päämääränä on empiirisesti tutkia haluttua kohdetta tapauksien kautta. (Robson 
2002) Tapauksena työssä toimii natriumkloraattilaitosprojekti, jonka kustannuksista 
Pöyry Plc on teettänyt asiantuntija arvion. Tämän avulla voidaan validoida tutkittavaa 
AspenTechin ohjelmistoa. Projektin kustannustietoa on voitu verrata ACCE:lla mallin-
netun laitoksen kustannusarvioon. Tapaustutkimuksen avulla voidaan saavuttaa syvälli-
nen ymmärrys tutkittavasta kohteesta ja siihen liittyvistä prosesseista (Morris & Wood 
1991). Tämä on yksi tapaustutkimuksen hyvistä puolista ja se soveltuu hyvin diplomi-
työn tekemiseen. Olennainen osa empiirisen osan suorittamista on ymmärtää laitospro-
jektien suunnitteluprosessi, sillä ilman tätä tietoa on vaikea arvioida laitosvalmistukseen 
liittyviä kustannuksia.  

Tapaustutkimuksen yleinen toteutus noudattaa alla olevia kohtia:  

1. Esiymmärrys vaihe, taustalla olevien ilmiöiden ymmärtäminen 

2. Tavoitteiden asettaminen sekä tutkimusongelman analysointi 

3. Tutkimuksen suunnittelu, datan keräysmenetelmien tunnistaminen 

4. Tutkimuksen toteutus, datan kerääminen 

5. Datan analysointi 
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6. Tutkimuksen raportointi 

Tapaustutkimuksen vaiheista voidaan huomata, että ensimmäiset 3 vaihetta kuuluvat 
diplomityön kirjalliseen osaan ja seuraavat kolme työn empiiriseen osaan. Kirjallisen 
osan huolellinen toteuttaminen vaikuttaa hyvin pitkälti työn lopputulokseen, sillä kysei-
sessä osassa valmistellaan tiedollinen pohja, mikä tarvitaan empiirisen osan tueksi. Ta-
paustutkimuksen eteneminen on hyvin looginen prosessi, ja tämän työn suorittaminen 
on melkein peilikuva tapaustutkimuksen prosessista. 

 

3.2 Aineiston keruu ja analyysi 

Aineiston keruumenetelmässä käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia keinoja. 
Työn pääsääntöinen tiedonkeruumenetelmä on kvantitatiivinen, jossa dataa kerätään 
ACCE:n avulla. Saavutettuja tuloksia analysoidaan aikaisempien tuloksien pohjalta, ja 
tämän kautta muodostetaan päätelmät. AspenTechin ohjelmistolla on tuotettu aineistoa, 
jota on käsitelty kvantitatiivisia menetelmiä käyttäen.   

Työssä hyödynnetään triangulaatiota, minkä kautta voidaan saavuttaa luotettavia tulok-
sia. Triangulaatiolla tarkoitetaan eri datankeräysmenetelmien hyödyntämistä yhden tut-
kimuksen aikana, jotta tuloksia voidaan validoida luottaen eri menetelmillä saatuihin 
tuloksiin (Saunders et al. 2009). Empiirisen osan pääsääntöinen tiedonkeruumenetelmä 
on kvantitatiivinen, mihin työn tulokset perustuvat. Kvalitatiivisten haastatteluiden poh-
jalta pyritään syventämään työn näkemystä aiheeseen. 

Työhön on kerätty aineistoa kvantitatiivisen ja triangulaatiomenetelmien avulla analyy-
sia varten. Analyysin pohjalta on tehty johtopäätöksen ACCE:n soveltuvuudesta, ja tä-
män prosessin kautta on pystytty vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Analyysia on pyrit-
ty vahvistamaan kvalitatiivisella osuudella, jonka aikana ACCE:sta saatuja tutkimustu-
loksia on käyty läpi kustannuslajikohtaisesti. Haastatteluihin osallistuva ihmiset olivat 
Pöyryn omia työntekijöitä, jotka edustavat oman suunnittelualueen asiantuntijuutta.  

Työn empiirinen osuus alkoi ACCE:n toiminnollisuuksiin tutustumalla. Työn edetessä 
ohjelman käyttäminen on parantunut sekä tästä kehittynyt ymmärrys on kasvanut. Kus-
tannusarviointia on hankala suorittaa ilman ohjelmiston tuntemista. Tämä pätee myös 
prosessiteollisuuden ymmärryksen kehittämiseen.  

Työn alkuvaiheessa ACCE:lla alettiin mallintaa Pöyry Plc:n tekemää EPCM hanketta 
natriumkloraattilaitoksesta. Tarvittavan laitteiston mallintaminen ohjelmalla tuotti lai-
toksen pääomakustannukset, mitä verrattiin Pöyryn tekemiin omiin kustannusarvioihin. 
Tuloksia arvioitiin perinteisiin yrityksessä käytettäviin kustannusmenetelmiin vertaillen. 
Lisäksi Pöyryllä järjestettiin haastatteluiden kaltaisia palavereita, joissa eri alojen am-
mattilaiset ovat antaneet näkemyksiä saaduista tuloksista. Haastatteluissa on pyritty ha-
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kemaan näkemystä eri toimialojen erikoisosaajilta, joille on kehittynyt kokemuksen 
kautta näkemys omien toimialojen kustannusarvioinnista. Nämä havainnot muodostavat 
kappaleessa 5 esitetyt työn tulosten tarkastelun.  

Saatua aineistoa on analysoitu kahdesta eri näkökulmasta. Kustannusrakennetta on ana-
lysoitu Pöyryllä toteutetun kustannusarvioinnin ja alan kirjallisuuden näkökulmasta. 
Kustannusrakennetta on pyritty yksityiskohtaisesti analysoimaan kustannuslajien tasol-
la.  

Putkistoa on analysoitu raakahintojen näkökulmasta ja putkistoon liittyvän kokonais-
määrien kautta. Putkiston kustannuksista on myös keskusteltu Pöyryn asiantuntijan 
kanssa, joka on hahmottanut sitä, miten käytännössä putkiston hinnan muodostus tapah-
tuu. Keskustelun aikana on myös analysoitu sitä, miten ACCE muodostaa putkiston 
hinnan ja kuinka sen luotettavuutta.  

Muiden disipliinien edustajien kanssa on käyty myös samankaltaisia keskusteluita liitty-
en näiden alojen erikoisuuksien arviointiin. Keskusteluiden kautta on kehitetty koko-
naisvaltainen analyysi siitä, miten ACCE soveltuu kemian teollisuuden kustannusarvi-
ointiin. Tuloksia on tarkasteltu keskusteluiden sekä data-analyysin perusteella.  

ACCE:n kehittämiä tuloksia on muokattu myös niissä määrin, kun mallissa ollaan ha-
vaittu virheitä tai puutteita. Näiden avulla on pystytty mallintamaan kloraattilaitoksen 
laitteistoa ja bulkkimateriaalia yhä paremmalla tarkkuudella. Työn aikana ollaan oltu 
myös yhteydessä AspenTechin tukihenkilöön, joka on avustanut mallintamisessa. Tä-
män avulla ohjelmiston käyttö on selkeytynyt ja helpottanut kustannusarvion analysoin-
tia. 
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4. NATRIUMKLORAATTILAITOKSEN KUSTAN-
NUSARVIO 

4.1 Natriumkloraattilaitos toimintaympäristönä 

Diplomityön kustannusarvion kohteena on natriumkloraattilaitos. Tässä kappaleessa 
avataan natriumkloraattitehtaan prosessia ja kerrotaan kustannusarvioon tarvittavista 
taustoista. Kloraattilaitoksen teoria pohjautuu kirjaan Suomen Kemianteollisuus (Riis-
tamaa et al. 2003). 

Natriumkloraattiprosessi koostuu jatkuvasta virtaussilmukasta, jossa virtaa natriumklo-
ridin sekä natriumkloraatin vesipitoinen liuos. Silmukkaan lisätään puhdistettua suola-
liuosta ennen kuin tämä virtaa elektrolyysikennoihin, mikä lisää liuoksen klori-
di/kloraatti suhdetta ennen elektrolyysivaihetta. Kennoissa suolavesi muutetaan nat-
riumkloraatiksi seuraavan yhtälön mukaisesti: 

𝑁𝑎𝐶𝑙 + 3	𝐻)𝑂 → 	𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 	3	𝐻)    (1) 

Reaktio pienentää kloridi/kloraatti suhdetta, joka mahdollistaa kloraatin erottamisen 
liuoksesta valikoivan kiteytyksen avulla. Elektrolyysikennot toimivat korkean sähkövir-
ran voimalla. Tarkempi selostus yhtälöstä löytyy liitteestä C. 

Elektrolysoitunut suolaliuos johdetaan alipainekiteyttimeen, jossa kiteytysprosessi ta-
pahtuu. Muodostuneet kiteet liuotetaan jatkokäyttöä varten. Jäljelle jäänyt suolaliuos 
palautetaan pääsuolavesiastiaan, jonne lisätään puhdasta suolaliuosta. Tämän jälkeen 
prosessi alkaa uudestaan aikaisempien vaiheiden mukaan. Laitos tuottaa pääsääntöisesti 
natriumkloraattia, jota käytetään hyväksi sellun valkaisuun.  

Natriumkloraattilaitos vaatii eri tehtäviin tarkoitettuja prosessilaitteita, jotka tuottavat 
lopputuotteena haluttua natriumkloraattia. Laitelista koostuu pumpuista, säiliöistä, kon-
densaattoreista, vetypuhdistimista, jäähdyttimistä ja muista prosessilaitteista. Kyseisen 
prosessin arvioimisessa on käytetty taulukossa 16 listattuja laitteita.  
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Taulukko 16. Lista prosessiin kuuluvista laitteista. 

 

Laitelista edustaa ACCE:lla simuloitua prosessia. Laitelista sisältää kaikki ne laitteet, 
joita ohjelman sisäänrakennetusta laitelistasta on löydetty ja rakennettu. Prosessissa on 
käytetty myös laitteita, jotka eivät sisälly ACCE:n laitelistaluetteloon, jolloin näiden 
laitteiden kohdalla on käytetty bulkkisummana edustettua komponenttia tai kaikista 
lähimpänä olevaa laitetta, joka on laitelistalla. Tästä muodostuu virhettä kustannusra-
kenteeseen.  

4.2 Tulokset  

Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tuloksia, joita ACCE:lla on saatu aikaiseksi, kun 
kloraattilaitosta on mallinnettu. Työn aikana tehtiin neljä eri mallinnusta samasta pro-
jektista. Tämä johtuu siitä, että kustannusarvioinnin aikana näkemys käytettävästä oh-
jelmasta kehittyi, ja sitä mukaan saatiin tehtyä luotettavampia mallinnuksia, mikä johti 
tarkempiin tuloksiin. Näin saatiin lisätietoa AspenTechin ohjelmasta. Kappaleessa ker-
rotaan projektin tuloksista yleisellä tasolla ja yksityiskohtaisempaa analyysia tehdään 
kappaleessa 5. 

Mallinnukset eroavat toisistaan eri kierroksilla, jotta voitaisiin nähdä, miten tulokset 
käyttäytyvät parametrien muuttuessa. Ensimmäisen mallinnuskierroksen aikana on 
huomioitu ainoastaan laitteistoa. Tällä mallinnuskierroksella tutkittiin vain laitteiston 
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tarkkuutta. Kaikki muut projektin bulkkiin (kustannustilit 3-9 sekä epäsuorat kustan-
nukset) kuuluvat tavarat on saatu ACCE:n omien perusolettamusten perusteella. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ohjelma on laskenut laitteiston ympärille tarvittavan materiaalin ja 
laitteiston, mikä vaaditaan prosessin toimimiseen. Kyseisiin asioihin voidaan vaikuttaa 
erilaisilla parametreilla, mutta ensimmäisen mallinnuksen aikana parametreja ei muutet-
tu.  

Toisen mallinnuskierroksen aikana on pyritty tekemään herkkyysanalyysia siitä, miten 
ACCE laskee bulkkimateriaalin laitteiston ympärille. Ohjelmiston käsittelemisen tekee 
haastavaksi ne laitteet, joita ei ole määritelty valmiiksi ACCE:en. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että laitteet tulee joko korvata kertasummakomponentilla tai valita laitelis-
tasta haluttua laitetta lähinnä oleva laite ja käyttää sitä. Kloraattilaitoksen erityispiirteitä 
on elektrolyysiprosessi, minkä vuoksi laitoksessa on tähän vaiheeseen tarvittavia laittei-
ta. Rinnankytketyt elektrolyysikennot, joita laitoksesta löytyy lukuisia, tuovat ACCE:n 
tuottamaan kustannusarvioon virhettä, jota tämän mallinnuskierroksen aikana on pyritty 
hahmottamaan ja hallitsemaan. 

Kolmannen mallinnuskierroksen aikana on paneuduttu tarkemmin projektin epäsuoriin 
kustannuksiin, jotka ACCE jakaa kentällä tapahtuviin epäsuoriin sekä muihin epäsuo-
riin kustannuksiin. Kentän epäsuorat kustannukset ovat käytännössä projektin urakoitsi-
jan kustannuksia, kun taas muut epäsuorat kustannukset ovat pääsääntöisesti projekti-
toimittajan kustannuksia. Kentän epäsuorat kustannukset viittaavat projektin toimintoi-
hin, joita ei voida suoraan kohdentaa minkään kustannuslajin mukaan. Kustannuksia 
ovat esimerkiksi työkalun hankinnat sekä vuokraaminen, vakuutukset sekä matkustuk-
seen liittyvät kustannukset. Kolmannessa mallinnuksessa tarkastellaan tarkemmin näitä, 
sekä pyritään vaikuttamaan näiden tuloksiin. 

Neljäs mallinnus on viimeisin versio natriumkloraattilaitoksesta, joka on ACCE:lla ai-
kaansaatu luotettavin sekä tarkin kustannusarvio, mitä projektista on pystytty luomaan. 
Tähän mallinnuskierrokseen on sisällytetty kaikki se tieto ja taito, mikä on kertynyt oh-
jelmiston opettelemisen aikana. Neljättä mallinnusta voidaan pitää sen tasoisena mallin-
nuksena, johon projektin virallinen kustannusarvio voisi perustua, jos tämän avulla läh-
dettäisiin tarjoamaan projektipakettia asiakkaalle. Kappaleessa viisi käsitellään tarkem-
min sitä, mitä toimialoittain tulee ottaa huomioon kustannusarvioinnissa.  

Kuvaan 11 on kerätty ensimmäisen mallinnuksen suorien kustannuksien tulokset. AC-
CE sisällyttää kustannusarvion suoriin kustannuksiin laitteiston, putkiston, rakentami-
sen, teräsrakenteiden, instrumentoinnin, sähköistyksen, eristämisen ja maalin asennus- 
sekä materiaalikustannukset. Diagrammeista voidaan huomioida näiden kustannustilien 
arvot. Ensimmäisessä simuloinnissa suurimmat kustannuserät liittyvät laitteistoon, put-
kistoon sekä instrumentointiin. Nämä ovat kytköksissä toisiinsa, minkä seurauksena 
näiden kolmen disipliinin kustannukset heijastuvat toisiinsa. Mallissa ei ole otettu huo-
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mioon rakennuksia tai tarvittavia teräsrakenteita, minkä vuoksi kustannustilien 4 ja 5 
lukemat ovat suhteellisen pieniä.  

 

Kuva 10. 1. mallinnuksen tulokset. 

Ensimmäisestä simuloinnista huomionarvoista on se, että laitteiston hinta on ollut suh-
teellisen tarkka. Tämä selittyy sillä, että laitteet ovat syötetty ACCE:en täsmällisillä 
parametreilla, joiden avulla ohjelma on pystynyt arvioimaan suhteellisen tarkasti kom-
ponenttien hintoja. Putkiston ja instrumentoinnin hinnat ovat puolestaan erittäin korkei-
ta. Ensimmäisen mallinnuksen perusteella voidaan todeta, että pelkästään komponent-
tien kautta ACCE ei kykene arvioimaan ympärille tarvittavaa bulkkia niissä rajoissa, 
missä sen pitäisi olla. Kappaleen lopussa olevaan taulukkoon 19 on kerätty kirjallisuu-
desta kustannusrakenteen tyypillisiä arvoja, joihin näitä on pyritty vertailemaan.  

Kuvaan 12 on kerätty toisen mallinnuskierroksen tulokset. Mallinnuksessa on ollut tar-
koituksena tehdä herkkyysanalyysia siitä, miten bulkkimateriaalit, kuten esimerkiksi 
putkisto ja instrumentointi, käyttäytyvät. Kustannusarviosta on poistettu elektrolyy-
sikennot, mikä on vaikuttanut kustannusarvioon. Iso osa materiaalihankinnoista muo-
dostui titaanisista rinnankytketyistä elektrolyysikennoista. ACCE laskee bulkkia laitteis-
ton ympärille tämän perusolettamuksilla, ja kun elektrolyysikennoja on lisätty ohjel-
maan säiliön muodossa, ohjelma on luonut säiliölle ominaiset lisävarusteet, jotka eivät 
ole linjassa todellisuuden kanssa. Kun kennoja pitää lisätä noin 30 kappaletta malliin, 
virhe moninkertaistuu kustannusarviossa. Näiden poistaminen vaikutti kustannusarvi-
oon. Tällä selittyy kustannusarvion hintakomponenttien muutos eri toimialoilla.  
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Kuva 11. 2. mallinnuksen tulokset.  

Toisessa mallinnuksessa on myös parannettu kustannusarviota lisäämällä siihen teräsra-
kenteita sekä rakennuksia, joita ACCE:en tulee lisätä manuaalisesti. Nämä kustannus-
komponentit eivät kuulu niihin peruskomponentteihin, joita ohjelma laskee valmiiksi 
laitteiston yhteydessä. Tämän mallinnuksen pohjalta huomattiin, että malliin tulee lisätä 
komponentteja, jotka eivät kuulu ACCE:n luomaan laitteiston perusvarustukseen. AC-
CE ei ota kantaa siihen, minkälainen laitos on kyseessä, vaan tämä on luotu simuloi-
maan normaalia prosessia, mikä tarvitsee tietynlaisen lisävarustuksen sille, että prosessi 
saadaan toimintakuntoiseksi. Esimerkiksi kloraattilaitoksen elektrolyysivaihe vaatii ta-
savirtaa, minkä vuoksi laitoksen sähköistyksen hinta nousee, sillä tämä tarvitsee kysei-
seen vaiheeseen sille ominaisia laitteita. Näiden lisäysten myötä sähköistyksen hinta 
luontevasti nousee. Putkiston ja instrumentoinnin osuus vähenee, sillä tästä on pyritty 
karsimaan pois virhettä, joka on syntynyt aikaisemmin mainittujen syiden johdosta. 

Kolmannessa mallinnuksessa on pyritty muokkaamaan epäsuoria kustannuksia. Alla 
olevassa taulukossa 19 esiintyy tämän vaiheen suorat kustannukset. Malliin on tuotu 
takaisin elektrolyysikennot, jotka nostavat putkiston hintaa. Tässä vaiheessa on kuiten-
kin karsittu pois ylimääräinen elektrolyysikennojen instrumentointi, mikä pitää kyseisen 
hintakomponentin samoissa lukemissa verrattuna edelliseen mallinnukseen.  Kolman-
nen mallinnuksen tarkoituksena on ollut selvittää ACCE:n kykyä mallintaa epäsuoria 
kustannuksia. Kyseiset lukemat voidaan hahmottaa tarkemmin kappaleesta 5.1.9 sekä 
taulukosta 18.  
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Kuva 12. 3. mallinnuksen tulokset. 

Kolmannella mallinnuskierroksella on käytännön tasolla selvitetty, miten parametreja 
muuttamalla voidaan vaikuttaa kustannusarvion eri osa-alueisiin. Esimerkiksi kolman-
nessa mallinnuksessa on määriteltynä, ettei elektrolyysikennojen osalta oteta huomioon 
instrumentointia (tällöin on valittu, että järjestelmä laskee 0 % tarvittavan instrumen-
toinnin laitteiston ympärille). Näin ollen ACCE ei laske instrumentoinnin hintoja kus-
tannusarvioon. Näin voidaan toimia pääsääntöisesti jokaisen laitekomponentin kanssa 
määrittäen prosentuaalisesti se, kuinka paljon ohjelman tulisi ottaa bulkkimateriaaleja 
huomioon tai vaihtoehtoisesti muokkaamalla laitediagrammeja, joiden kautta voidaan 
tarkasti määritellä kaikki komponentit, jotka kuuluvat laitteistoon.  

Neljännessä mallinnuskierroksessa pyrittiin tuomaan yhteen kaikki ne tiedot ja koke-
mukset, joiden avulla on pystytty luomaan tarkin kustannusarvio kloraattilaitoksen CA-
PEX kustannuksista. Tässä mallinnuksessa kuitenkin on huomioitava vielä se, että mu-
kana on virhettä, joka muodostuu pääsääntöisesti siitä, ettei kaikkia laitteita eikä tarvit-
tavia bulkkimateriaaleita ole pystytty mallintamaan yksityiskohtaisesti. Mallinnuksen 
tulokset ovat esitettynä kuvassa 13.  
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Kuva 13. 4. mallinnuksen tulokset. 

Kuvassa 13 on mukana kaikki ne komponentit, joita on pystytty ottamaan huomioon 
laitelistasta ja saatavilla olevista bulkkimateriaaleista. Virhettä syntyy siitä, ettei kaikkia 
tarvittavia tietoja ole ollut saatavissa. ACCE laskee kustannuksia sille ominaisten para-
metrien avulla, jotka eivät ole aina linjassa suunnittelutoimiston käytäntöjen kanssa, kun 
kustannusarviota tehdään, joten tietoa on pyritty asiantuntijoiden avulla arvioimaan 
mahdollisimman luotettavasti. Tarkkojen arvojen puuttuessa kustannusarvio vastaisi 
projektin aikaisen vaiheen kustannusarviota, jolloin kustannusarvion tarkkuus on ±20% 
projektin kokonaiskustannuksista.  

Aikaisemmin on puhuttu neljän mallinnuskierroksen kustannusarvioista sekä edellä on 
esitetty näiden mallinnuksien suorien kustannusten arvoja. Näiden mallinnuksien kautta 
on pyritty avaamaan ACCE:n toimintaa ja sitä, miten kyseinen ohjelma käyttäytyy eri-
laisissa mallinnustilanteissa. Taulukossa 17 on esitetty aikaisempien mallinnuskierros-
ten tulokset kokonaisuudessaan. Ensimmäinen mallinnus oli kokonaisuudessaan 60 % 
yli asiantuntija-arvion, kun taas neljännen mallinnuksen kustannusarvio oli noin 16 % 
yli asiantuntija-arvion. AspenTechin mukaan kyseisellä ohjelmalla olisi mahdollista 
päästä jopa teknisensuunnittelun kustannusarvion lukemiin (eli ±5% projektin koko-
naiskustannuksista), mikäli pystytään määrittämään parametrit erittäin tarkasti, sekä 
ottaen huomioon maantieteelliset hintamuunnokset ja muut maakohtaiset huomiot.  
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Taulukko 17. Projektin kokonaiskustannukset työn eri mallinnusvaiheissa. 

 

Taulukosta 17 voidaan nähdä selkeästi, miten kustannusarvio muuttuu ensimmäisen ja 4 
mallinnuskierroksen aikana. Näitä muutoksia pohditaan tarkemmin kappaleessa 5 ja 
myös sitä, miten näihin voidaan yksityiskohtaisesti vaikuttaa. Taulukossa 18 on listattu-
na toimialakohtaisesti materiaalien määriä niiden mittojen mukaan, joilla niitä on mitat-
tu. Tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomio putkistoon, joka oli alussa huomattavas-
ti pidempi verrattuna asiantuntija-analyysiin tarvitusta putken määrästä. 4. mallinnuk-
sessa on asetettu putkiston pituus vastaamaan lähelle sitä, mikä asiantuntija-arvioiden 
mukainen. Instrumentoinnin hinnan erot on näkyvissä taulukosta. Putkiston määrän vä-
hentäminen vaikuttaa instrumentointiin, minkä vuoksi määrät vanhenevat huomattavas-
ti. 4 mallinnuksen instrumentoinnin määrät ovat huomattavasti lähempänä asiantuntija-

Kustannustili Kok. kustannus € Kok. Kustannus €
(2) Laitteisto 14 921 997 28,9% (TDC:stä) 10 753 677 28,7% (TDC:stä)
(3) Putkisto 20 479 903 39,6% (TDC:stä) 14 267 035 38,1% (TDC:stä)
(4) Rakentaminen 1 146 395 2,2% (TDC:stä) 3 327 883 8,9% (TDC:stä)
(5) Teräs 265 149 0,5% (TDC:stä) 717 962 1,9% (TDC:stä)
(6) Instrumentointi 11 291 416 21,8% (TDC:stä) 5 004 091 13,4% (TDC:stä)
(7) Sähköistys 1 831 424 3,5% (TDC:stä) 2 034 998 5,4% (TDC:stä)
(8) Eristys 1 643 011 3,2% (TDC:stä) 1 166 001 3,1% (TDC:stä)
(9) Maali 118 806 0,2% (TDC:stä) 159 638 0,4% (TDC:stä)

Kokonaiskustannus (TDC) 51 698 100 100,0% (TDC:stä) 37 431 285 100,0% (TDC:stä)
(Total Direct Cost)

Epäsuorat kustannukset kentällä (IDF) 6 563 900 112,8% asennus 7 506 900 134,6% asennus
(Indirect Field Cost)

Kenttäkustannukset yhteensä (TFC) 58 262 000 72,5% (TIC:stä) 44 938 185 69,5% (TIC:stä)
(Total Field Cost)

Rahti 0 0,0% 0 0,0%
Verot ja lupa-asiat 0 0,0% 0 0,0%
Engineering and HO 10 332 802 12,9% (TIC:stä) 9 878 602 15,3% (TIC:stä)
Projektin muut kustannukset 4 430 441 5,5% (TIC:stä) 3 963 058 6,1% (TIC:stä)
Varaus 7 302 523 9,1% (TIC:stä) 5 877 984 9,1% (TIC:stä)

Muut kustannukset  yhteensä 22 065 766 27,5% (TIC:stä) 19 719 644 30,5% (TIC:stä)
Projektin kokonaiskustannus (TIC) 80 327 766 155,4% (TDC:stä) 64 657 829 172,7% (TDC:stä)

(Total Investment Cost)

Kustannustili Kok. kustannus € Kok. kustannus €
(2) Laitteisto 13 119 877 26,5% (TDC:stä) 13 170 482 37,4% (TDC:stä)
(3) Putkisto 20 493 552 41,4% (TDC:stä) 8 916 798 25,3% (TDC:stä)
(4) Rakentaminen 3 297 899 6,7% (TDC:stä) 3 781 080 10,7% (TDC:stä)
(5) Teräs 2 803 802 5,7% (TDC:stä) 502 700 1,4% (TDC:stä)
(6) Instrumentointi 5 155 165 10,4% (TDC:stä) 4 237 465 12,0% (TDC:stä)
(7) Sähköistys 2 801 624 5,7% (TDC:stä) 3 674 677 10,4% (TDC:stä)
(8) Eristys 1 442 313 2,9% (TDC:stä) 864 939 2,5% (TDC:stä)
(9) Maali 336 386 0,7% (TDC:stä) 102 447 0,3% (TDC:stä)

Kokonaiskustannus (TDC) 49 450 618 100,0% (TDC:stä) 35 250 588 100,0% (TDC:stä)
(Total Direct Cost)

Epäsuorat kustannukset kentällä (IDF) 7 902 200 136,4% (asennus) 6 073 700 139,4% (asennus)
(Indirect Field Cost)

Kenttäkustannukset yhteensä (TFC) 57 352 818 80,9% (TIC:stä) 41 324 288 68,8% (TIC:stä)
(Total Field Cost)

Rahti 0 0,0% 0 0,0%
Verot ja lupa-asiat 0 0,0% 0 0,0%
Engineering and HO 2 763 364 3,9% (TIC:stä) 9 716 902 16,2% (TIC:stä)
Projektin muut kustannukset 4 315 197 6,1% (TIC:stä) 3 543 700 5,9% (TIC:stä)
Varaus 6 443 138 9,1% (TIC:stä) 5 458 489 9,1% (TIC:stä)

Muut kustannukset  yhteensä 13 521 699 19,1% (TIC:stä) 18 719 091 31,2% (TIC:stä)
Projektin kokonaiskustannus (TIC) 70 874 517 143,3% (TDC:stä) 60 043 379 170,3% (TDC:stä)

(Total Investment Cost)

ProsenttiosuusProsenttiosuus

Prosenttiosuus Prosenttiosuus
1. SIMULOINTI 2. SIMULOINTI

4. SIMULOINTI3. SIMULOINTI
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arvioiden lukuja. Lisäksi sähköistyksen eroavaisuudet korostuvat. 4. mallinnuksessa 
sähköistyksen osuutta on painotettu, mikä näkyy selkeästi käytetyissä metrimäärissä 

Taulukko 18. Materiaalierot ensimmäisen ja viimeisen mallinnuskerran välillä. 

 

Kappaleessa 4.2 on esitelty Aspen Capital Cost Estimator ohjelman kustannusarviota 
kloraattilaitoksesta. Kappaleeseen on pyritty keräämään työlle oleellinen tieto, jota voi-
daan hyödyntää kustannusarvion tarkastelussa. Kappaleessa 5 mennään tarkemmin läpi 
niitä asioita, jotka on hyvä huomioida kustannuslajikohtaisesti. Näissä kappaleissa esite-
tään myös yksityiskohtaisempaa analyysiä disipliinien kustannuksista. Näissä kappa-
leissa tuodaan esiin myös asiantuntijoiden analyysia ACCE:sta, mitä on kerätty palave-
rissa sekä haastatteluissa, joissa on käyty kyseisiä tuloksia läpi. 

4.3 ACCE vs. käytettävät kustannusarviointimenetelmät 

Aspen Capital Cost Estimator perustuu alhaalta ylös menetelmiin käyttäen parametrisia 
menetelmiä. Yksinkertaisuudessaan ACCE:en annettujen parametrien mukaan ohjelma 
mallintaa hintoja hakien hintatietoa sisäänrakennetuista tietokannoista. Näiden avulla 
ohjelma vertailee laitteiden sopivinta hintaa niiden kapasiteettien mukaan, jotka sopivat 
kyseisille parametreille. Tämän jälkeen ACCE:en on määritelty se, miten ohjelma las-
kee kaiken tämän ympärille tarvittavan lisävarustuksen, jotta laitteet voivat toimia pro-
sessissa. 

Pöyry Plc:n omat kustannusarviointimetodit perustuvat oman alan kautta tulleeseen asi-
antuntija-arvioon. Kokemuksen tuomaa hintatietoa hyödynnetään projekteissa, joiden 
kohteena on samankaltaisia kustannuskohteita kuin aikaisemmin. Nämä saadaan muu-
tettua maantieteellisesti sekä ajankohtaisemmaksi soveltamalla niihin sopivia kertoimia. 
Pöyry Plc:n metodit ovat samalla tavalla alhaalta ylös perustuvia metodeita, mutta yri-

Materiaali 1. Simulointi 4. Simulointi

(2) Laitteisto 267,0 kpl 236,0 kpl

(3) Putkisto 14 725,6 m 4 779,8 m

(4) Betoni 1 555,2	m# 1 271,2	m#

(4) Saumauslaasti 10,4	m# 7,9	m#

(5) Teräs 30,6 ton 253,6 ton

(6) Instrumentit 1 809,0 kpl 870,0 kpl

(7) Sähköistys MPY 9 174,3  m 24 642,4 m

(7) Sähköistys MPA 3 399,8 m 3 223,9 m

(8) Laitteiston eristys 4 488,4	m$ 3 720,4	m$

(8) Putkiston eristys 20 832,9 m 7 414,1 m

(9) Maali 6 387,5	m$ 8 673,9	m$
MPY: Maanpinnan yläpuolella, MPA: Maanpinnan alapuolella.
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tyksessä kustannusarvioinnissa pysytään yleisemmällä tasolla verrattuna ACCE:n to-
teuttamaan kustannusarvioon. ACCE:n ja Pöyry Plc:n kustannusarviometodit ovat osit-
tain samankaltaisilta, mutta suurin ero syntyy kustannusarvion yksityiskohtaisuudesta. 
Suuren laskentakapasiteetin sekä tehon myötä, ohjelma pystyy ottamaan huomioon kus-
tannusarviossa pieniäkin kustannuseriä kappaletasolla siinä missä manuaalisesti työstet-
tävässä kustannusarviossa samat komponentit sisältyvät jonkun muun isomman kustan-
nuskokonaisuuden osaksi. Tämän vuoksi näiden kahden vertaileminen on haastavaa, 
sillä kummassakin on omat hyvät, että huonot puolensa. Kustannusrakenteissa on myös 
eroja, mutta ovat vertailtavissa keskenään.  

Taulukossa 19 on esitelty 4. simulointikierroksen tulokset prosentuaalisessa suhteessa 
laitosprojektin kokonaiskustannuksiin. Tuloksia on rinnastettu kirjallisuudessa oleviin 
viitteisiin liittyen laitosprojektin kustannusrakenteesta. Kaikkia kohtia ei ole pystytty 
loogisesti täyttämään, sillä osa ACCE:n antamista tuloksista sisältävät eri kustannus-
luokkien materiaaleja. Näin ollen 4. simuloinnin tuloksia on pyritty yhdistämään par-
haalla mahdollisella tavalla, jotta luvuista saataisiin vertailukelpoisia.  

Taulukko 19. 4. mallinnuskierroksen suhteet kirjallisuuteen. 

 

Taulukosta voidaan huomata, että ACCE:lla simuloidut tulokset sopivat kirjallisuudesta 
löydettyyn laitosprojektin kustannusrakenteeseen. Tuloksia on hyvä verrata yrityksen 
sisäisiin menetelmiin. Näin tulosta voidaan verrata asiantuntijan teettämään kustannus-
arvioon ja analysoida soveltuvatko mallinnuksen tulokset yrityksen kustannusarvioin-
tiin. Taulukossa 20 on esitetty ACCE:lla saadut tulokset ja nämä ovat rinnastettu asian-
tuntija-analyysiin kloraattilaitoksesta. Taulukossa voidaan havaita myös kuinka paljon 
ACCE:n tulokset eroavat asiantuntija-analyysista.  

Tekijä Rajat, %* 4. simulointi %†

Suorat kustannukset Laitehankinnat 15-20 22 %
Laitehankintojen asennukset 6-14 0,3 %
Säätimet ja mittaristo asennettuna 2-8 7 %
Putkistot asennettuna 3-20 15 %
Sähkötyöt 2-10 6 %
Rakennukset 3-18 5 %
Alueen kunnostus 2-5 2 %
Palvelutilat 8-20 -
Maa 1-2 2 %

Epäsuorat kustannukset Suunnittelu ja valvonta 4-21 16 %
Rakentamisen menot 4-16 10 %
Urakoitsijan palkkio 2-6 6 %
Varaus 5-15 9 %
yhteensä 100 % 100,0 %

*Lähteestä Timmerhaus et al. †4.	mallinnuskierroksen	tuloksista	
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Taulukko 20. Asiantuntija-arvion ja ACCE kustannusarvion hinta-analyysi. 

 

ACCE:lla saadut arvot heijastuvat paikoittain hyvin asiantuntijan kustannusarvioon. 
Putkiston arviointi eroaa ACCE:n ja asiantuntijan kustannusarvioista eniten. Kappalees-
sa 5 pohditaan tarkemmin sitä, mistä nämä erot voivat johtua, ja miten tuloksia mahdol-
lisesti voitaisiin mallintaa paremmin. Simulointien välillä on ollut oppimiskäyrä, joka 
näkyy myös tulosten parantumisessa. Simulointikierroksiin on pystytty tuomaan AC-
CE:sta uusia löydettyjä ominaisuuksia, jotka ovat tuoneet selkeää lisäarvoa työn tekemi-
seen.  
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

5.1 Toimialakohtaiset tulokset ja havainnot 

Kappaleessa 5 tarkastellaan tarkemmin kustannuslajikohtaisia tuloksia, miten ne ovat 
muodostuneet, ja miten niihin voidaan vaikuttaa ohjelmassa. Tavoitteena on myös hah-
mottaa lukijalle paremmin, millä lainalaisuuksilla Aspen Capital Cost Estimator päätyy 
kyseisiin kustannusarvioihin. Lainalaisuuksilla tarkoitetaan menetelmiä, joihin kunkin 
toimialan kustannuslaskenta perustuu.  

5.1.1 Laitteisto 

ACCE:n kustannusarviointi pohjautuu laitteiston määrittelyyn. Pääsääntöisesti laitteis-
ton määrittelyn kautta ohjelma laskee investointiprojektille kustannusarvion (huomioon 
ottamatta kustannuskomponentteja, jotka lisäävät hintaa muille disipliineille, kuten ra-
kennukset, ylimääräiset sähkökomponentit sekä muut bulkkimateriaalit). Jos ohjelmis-
tossa mallinnetaan pelkästään tietyn prosessin vaativan laitteiston ja arvioi tämän hintaa, 
ACCE huomioi ainoastaan ne asiat, joita yleisen prosessisuunnittelun mukaan tarvittai-
siin. Käytännössä mallinnetussa laitoksessa on olemassa vain laitteet, näiden putkistot ja 
sähköistykset sekä tarvittavat rakennusmateriaalit, jotka tarvitaan laitteiden pystyttämi-
seen (tämä määritellään ohjelmassa vaatimusten mukaan). Tällöin ei ole otettu kantaa 
siihen, ovatko laitteet jonkin rakennuksen sisällä tai onko esimerkiksi maatöitä tehty. 
Kattavammassa kustannusarviossa tulee huomioida vastaavankaltaisia asioita tarkem-
min.   

Taulukkoon 21 on kerätty yhteen laitteiston osuus neljän simulointikierroksen aikana. 
Taulukosta voidaan huomata, miten laitteiston hinta on pysynyt suurin piirtein vakiona 
kustannusarvioinnin aikana. Suurin hintamuutos selittyy siitä, että 2. kierroksen mallin-
nuksessa on jätetty elektrolyysikennot huomioimatta eliminoiden putkiston virhettä kus-
tannusarvioon. Muut erot johtuvat siitä, että laitteistoon on tehty vielä jotain laitekohtai-
sia määrittelyitä, jotka ovat vaikuttaneet laitteiston kustannusarvioon.  

Taulukko 21. Laitteiston hinta-analyysi.  

 

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (2) Laitteisto 267,0 kpl 35,53 9 486 24,78 235 097 55 007,12 14 686 900 14 921 997
2. (2) Laitteisto 193,0 kpl 39,11 7 548 24,83 187 417 54 747,46 10 566 260 10 753 677
3. (2) Laitteisto 236,0 kpl 31,98 7 548 24,83 187 417 54 798,56 12 932 460 13 119 877
4. (2) Laitteisto 236,0 kpl 31,98 7 546 24,83 187 382 55 013,14 12 983 100 13 170 482
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Laitekohtaiset määrittelyt eroavat sen mukaan, mikä laite on kyseessä, mutta tietyt pa-
rametrit toistuvat arviosta toiseen vaikuttaen eniten laitteen kustannuksiin. Näitä ovat 
käytetty materiaali, laitteen kapasiteetti, koko sekä tietysti laite itse. Tärkeää on huomi-
oida oikea laite, tai lähin haluttua laitetta teknisesti muistuttava komponentti, jotta siitä 
voitaisiin saada vertailukelpoisia tuloksia. Jos kyseistä laitetta ei löydy ollenkaan AC-
CE:n laitelistalta, komponentti voidaan lisätä arvioon erillisenä kertasummakomponent-
tina. 

Laitteiston kustannukset ovat kutakuinkin kohdallaan. Kirjallisuuteen verrattaessa arvio 
ylittää hieman tälle tyypilliset rajat (taulukko 19). On kuitenkin hyvä huomioida, että 
vertailutaulukko on suhteellinen, sillä kustannusrakenne eroaa laitoskohtaisesti sekä 
muuttuu ajan mittaan. Asiantuntija-arvioon verratessa laitteisto on kohdallaan eikä eroa 
juurikaan tämän kustannuksista. Taulukosta 20 voidaan huomata, että laitteiston kustan-
nusarvio eroaa muutamalla prosentilla asiantuntija-arviosta. Tämän pitäisi selittyä sillä, 
että laitteisto on pystytty määrittelemään suhteellisen tarkoilla parametreilla, jonka avul-
la ACCE:n tietokannoista on pystytty löytämään realistisia hintoja laitteistolle. Tästä 
syystä voidaan sanoa, että ohjelma arvioi laitteiston hintaa todenmukaisesti.  

Laitteiston kustannusarviota voidaan käyttää esisuunnitteluvaiheessa, tai jos tarvitaan 
karkean kertaluokan arvioita projektin kustannusarvioon liitettäväksi nopealla tahdilla. 
On tärkeää tarkistaa, että kaikki laitteet ovat niitä, mitä tarvitaan projektissa, ja että ne 
ovat oikein määritelty. Väärät laitemääritelmät tuovat virhettä kustannusarvioon. Tie-
tyissä tapauksissa virhe voi olla vähäistä, mutta toisinaan väärät parametrit voivat muut-
taa laitteiden kustannuksia suuresti. Esimerkiksi materiaalin muuttuessa mustasta teräk-
sestä titaaniin, kustannukset muuttuvat noin 8 miljoonalla euroilla (kyseessä n. 10 met-
rin korkuinen tislauskolonni).  

5.1.2 Putkisto 

ACCE laskee putkiston laitteiston ympärille sille asetettujen perusolettamusten mukaan. 
Kappaleessa 2.4 esiteltiin laitteiden volumetriset mallit, jotka visualisoivat laitteiden 
lisävarustuksen määrää kyseiselle laitteelle. Näiden mallien avulla ohjelma laskee tarvit-
tavat materiaalit ja niihin liittyvät hinnat. Putkiston osalta tälle on määritelty tietynlai-
nen laiteulottuvuus, jonka sisään kaikki putkisto sovitetaan. Perusoletuksilla ohjelma 
lukee mukaan kaiken mallissa olevan lisävarustuksen hinta-arvioon.  

Taulukossa 22 on esitetty neljän mallinnuskierroksen vaikutus putkiston hintaan. En-
simmäinen ja neljäs mallinnuskierros ovat melkein identtisiä keskenään, kun taas toinen 
ja kolmas mallinnuskierros antavat erilaisia tuloksia. Toisesta mallinnustuloksesta on 
pyritty karsimaan pois virhettä, minkä elektrolyysikennojen tuoma putkimäärä on kus-
tannusarvioon tuonut. Volumetriset mallit ottavat huomioon paljon ”turhaa” putkistoa 
jokaiselle kennolle erikseen, kun todellisuudessa kennot ovat paljon yksinkertaisempia 
putkiston suhteen. Näin ollen toisella mallinnuskierroksella on selvitetty, kuinka suu-
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reksi putkiston virhe on pienimmillään tullut. Neljännessä mallinnuksessa kennojen 
putket ovat eliminoitu pois (ACCE:ssa kennojen putkistolle määriteltiin 0 %, eli tämä ei 
huomioi putkistoa laisinkaan). Muuttamalla projektiparametreja pystyttiin myös lyhen-
tämään putken pituutta huomattavasti. Muuttamalla ulottuvuuden maksimi dimensioita, 
putkiston pituus saatiin lähelle todellisempaa arviota. 

Taulukko 22. Putkiston hinta-analyysi. 

 

Putkiston tarkka määrittely osoittautui haastavimmaksi osaksi disipliinien tarkastelusta. 
Ohjelma laskee putkistolle erittäin tarkan kokonaisuuden laitteiston perusteella ja niiden 
materiaalien pohjalta, joista mallin laitteet koostuvat. Ohjelma laskee koko putkiston 
erittelyn pulttien ja mutterien kappalemäärätasolla, mikä tuo oman haasteensa tuloksien 
analysointiin. Pöyry Plc:llä käytyjen haastatteluiden pohjalta on käynyt ilmi, että kysei-
nen tarkkuus projektissa hämärtää kustannusarvion kokonaisuutta. ACCE:n tekemään 
yksityiskohtaiseen kustannusarvionerittelyyn on vaikeaa luottaa, koska todellisuudessa 
voi ilmetä arvioon perustuvien olettamuksien muutoksia aiheuttaen muutoksia kompo-
nenttien määriin (Pöyry haastattelu 2018). Ohjelmassa on myös sisäänrakennettu työka-
lu, jolla pystytään Excelin avulla poistamaan tarkasta kustannusarviosta komponentteja 
tarpeen mukaan. Olennaista olisikin selvittää, tuoko yksityiskohtaisen dokumentin ana-
lyysi ja tarkastaminen parannusta putkiston kustannusarvioon.  

ACCE:lla mallinnetut tulokset korreloivat kirjallisuudessa esiintyviä asennetun put-
kioston arvoja. Asiantuntija-analyysiin verratessa kustannusarvio kuitenkin heittää muu-
tamalla miljoonalla eurolla. Tämä johtuu siitä, että kustannusarviossa on huomioitu ma-
teriaaleja ja laitteita, joita ei ole todelliseen kustannusarvioon otettu huomioon. Myös 
materiaalivalinnat vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka paljon putkistolle tulee hintaa. 
Taulukossa 23 on esiteltynä putkiston hinta-analyysi (tehty ensimmäisen mallinnuskier-
roksen tuloksista). Tässä on otettu huomioon mallinnuksen komponenttien määrien suh-
teita asiantuntija-analyysin vastaaviin kappalemääriin. Näiden suhteiden avulla on pys-
tytty arvioimaan hintahaarukkaa putkistolle. Herkkyysanalyysin perusteella voidaan 
todeta, että todellinen ACCE:lla simuloitu tulos olisi 2-7,5€ miljoonan välissä, johon 
asiantuntijoiden arviokin sisältyy. 

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (3) Putkisto 14 725,6 m 7,60 111 949 24,99 2 797 970 1 200,76 17 681 933 20 479 903
2. (3) Putkisto 9 231,3 m 11,55 106 578 25,09 2 674 406 1 255,80 11 592 629 14 267 035
3. (3) Putkisto 14 401,0 m 6,45 92 875 24,97 2 319 470 1 262,00 18 174 083 20 493 552
4. (3) Putkisto 4 779,8 m 9,66 46 174 25,02 1 155 182 1 623,83 7 761 617 8 916 798
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Taulukko 23. Herkkyysanalyysi putkiston hinnasta. 

 

Herkkyysanalyysissa on vertailtu asiantuntija-arvion ja ACCE:sta saatujen komponentti 
määrien suhteita toisiinsa niiden materiaalien osalta, joilta on löytynyt kattavaa kustan-
nustietoa. Suhteiden kautta on pyritty laskemaan putkistoon liittyvien osien materiaalin 
hintoja. Asennuskustannuksia on vertailtu arvioimalla sopivia määriä kolmessa eri ske-
naariossa. Materiaaleja, joista ei ole löytynyt kattavaa tietoa, on arvioitu myös kolmen 
eri skenaarion kautta. Tätä kautta on saatu karkea arvio siitä, mihin putkiston hinta voi 
asettua, kun putkistosta karsitaan pois kaikki epäoleellinen. 

Putkiston kustannusarvion tekeminen vaatii tarkkuutta, sillä ACCE:sta saadut kompo-
nenttilistat tulisi aina tarkastaa ja verrata suunnittelutyöhön sekä tarkkoihin materiaali-
määrittelyihin. Putkiston kustannusarvion realistisuuden parantaminen vaatisi, että kus-
tannusarviosta tulisi karsia kaikki hintakomponentit, joita ei tarvita tai on liikaa kustan-
nusarviossa. Haasteita voi syntyä silloin, jos putkistosta ei ole saatavilla yksityiskohtais-
ta tietoa tai siihen tarvittavista materiaaleista. Putkiston osalta on myös otettava huomi-
oon, että ACCE tekee kustannusarvion varovaisuuden periaatetta noudattaen, ettei oh-
jelma ainakaan aliarvioi tarvittua putkistoa. Kun laitteiston putkiston volumetriset mallit 
määritellään huolellisesti, saadaan tarkempi arvio putkistosta. Ohjelmassa on mahdollis-
ta poistaa putkilinjastoja, jos niitä todellisuudessa ei ole olemassa. Jos jokainen laite-
komponentti tarkistetaan erikseen, se vaatii enemmän työtä. 

5.1.3 Rakentaminen 

Perusolettamus huomioi rakentamisessa sen, mitä ohjelmassa on alueellisesti määritelty. 
Kun ACCE:ssa aletaan lisätä laitteistoa, ohjelmaan voi eritellä tietyt prosessialueet, joi-
den sisällä laitteisto on. Näille prosessialueille voidaan määrittää rajat sekä aluetyyppi: 
rakennus, teräsrakenne tai pelkkä betonialusta. Eri valinnat vaikuttavat siihen, mitä oh-
jelma sisällyttää kyseiseen disipliinin kustannusarvioon. Tämän lisäksi ohjelman malliin 
voidaan lisätä erilaisia hintakomponentteja, jotka ovat valmiiksi määriteltyinä ACCE:n 
komponenttikirjastossa. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset rakennukset, maatyöt, tietyöt, 
parkkipaikat ja muut vastaavanlaiset laitosprojektin rakentamiseen liittyvät asiat. Ilman 
näiden komponenttien lisäämistä malliin, kustannusarvio ottaa huomioon aluemääritel-

Putkiston osa korkea keski matala
Titaani 274663 274663 274663
Venttiilit 293933 293333 293333
Asennus 394134 394134 40485
CS 74030 74030 74030
SS 2003092 1001546 650000
Pidikkeet 378844 37888 37888
Teflon päällyste 99813 99813 99813
FRP 3673235 1836618 600000
Muut 242512 242513 242513
Yhteensä 7434256 4254537 2312725
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mät ja laskee tämän mukaan tarvittavat betoni- ja työmäärät, sekä hinnan näille kustan-
nuskomponenteille.  

Taulukossa 24 on esitelty rakentamiseen liittyvien mallinnuksen hinta-analyysi. Tästä 
huomataan, miten rakentamiseen liittyvät kustannukset muuttuvat, kun otetaan tarkem-
min huomioon rakentamiseen liittyviä asioita. Ensimmäisellä mallinnuskierroksella kus-
tannusarvio huomioi vain edellä mainittujen perusasetuksien vaatimukset eli tällöin las-
kettiin vain ne kustannukset, jotka liittyivät eri prosessialueiden määritelmiin. Toiseen 
mallinnuskierrokseen tuotiin mukaan rakennus. Tämä nostatti kustannukset huomatta-
vasti korkeammalle. Kolmannessa ja neljännessä mallinnuskierroksessa tuotiin myös 
muita maatöihin liittyviä kustannuskomponentteja mukaan. Näitä pystyttiin tuomaan 
mukaan vain karkealla arvioinnilla, mutta tärkein asia on kuitenkin huomata, miten ra-
kentamisen joukkoon tulee lisää kustannustilejä, kun sinne lisätään rakentamiseen liit-
tyviä komponentteja.  

Taulukko 24. Rakentamisen hinta-analyysi. 

 

Kirjallisuuteen verrattaessa kustannusarvio sovittautuu skaalan sisälle, mutta kuitenkin 
huomattavasti lähemmäksi skaalan alarajaa. Asiantuntija-arvion mukaan rakentamiseen 
liittyvät kustannukset eroavat noin -20 %, mikä voi tosin johtua siitä, ettei mallinnuk-
seen ole voitu sisällyttää kaikkea projektin laajuuteen liittyvää rakentamista. Rakennuk-
sia sekä muuta aluetyötä on arvioitu kaavioiden perusteella, joten virhettä on kertynyt 
myös siitä arvioon. Rakentamiseen liittyvät kustannukset ovat suurusluokaltaan oikeaa 
kokoluokkaa, mikä viittaa siihen, että ACCE pystyy arvioimaan rakentamiseen liittyviä 
kustannuksia suhteellisen luotettavasti. On myös hyvä huomioida työn kustannuksia, 
jotka ACCE on tallentanut automaattisesti järjestelmään. Ohjelmalla on valmiit tieto-
kannat, jotka soveltuvat USA:han, Englantiin, Afrikkaan, Japaniin sekä Eurooppaan, ja 
joiden avulla tietokanta laskee työn kustannuksia. Jos laitos halutaan mallintaa muualle 
esimerkiksi Ruotsiin, ohjelmaan voi syöttää maakohtaisia työkustannuksia projektin 
työnimikkeen tasolla. Muutoin työkustannukset lasketaan aikaisemmin mainitun viiden 
pääsääntöisen maakohteen kustannustiedon mukaan.  

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (4) Betoni 1 555,2 m3 15,30 23 787 23,40 556 665 315,65 490 902 1 047 567
1. (4) Saamauslasti 10,4 m3 189,51 1 977 22,30 44 084 5 248,68 54 744 98 828

2. (4) Rakennus 2,0 ks 38 404 24,29 932 634 1 605 930 2 538 564
2. (4) Betoni 1 158,6 m3 12,88 14 929 23,51 350 965 318,10 368 554 719 518
2. (4) Saamauslasti 7,5 m3 182,99 1 380 22,30 30 773 5 176,06 39 027 69 801
3. (4) Rakennus 2,0 ks 42 817 24,29 1 039 803 1 790 352 2 830 156
3. (4) Betoni 572,6 m3 14,01 8 020 23,56 188 913 332,82 190 571 379 484
3. (4) Maarakennus 1,0 ks 14 21,84 303 0 303
3. (4) Saamauslasti 2,0 m3 169,04 333 22,30 7 426 5 183,04 10 211 17 637
3. (4) Päällystystyö 87 22,61 1 962 65 135 67 097
3. (4) Tietyöt 1,0 ks 36 22,07 788 2 434 3 222
4. (4) Rakennus 1,0 ks 42 817 24,29 1 039 803 1 790 352 2 830 156
4. (4) Betoni 1 198,3 m3 15,42 18 472 23,42 432 651 318,46 381 596 814 247
4. (4) Maarakennus 1,0 ks 14 21,84 303 0 303
4. (4) Saamauslasti 7,6 m3 183,17 1 390 22,30 31 008 5 178,49 39 305 70 313
4. (4) Muu aluetyö 1,0 ks 6 20,56 116 125 241
4. (4) Päällystystyö 87 22,61 1 962 63 858 65 820
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Mallinnusta tehdessä on hyvä huomioida seuraavia asioita. Alueelliset määritelmät tulee 
tehdä tarkasti. Tässä vaiheessa kannattaa huolellisesti tarkastaa, millaisilla perusoletta-
muksilla ACCE laskee rakennuttamiseen liittyviä kustannuksia. Ensimmäisten tuloksien 
jälkeen kannattaa tarkistaa, mitä ohjelma sisällyttää rakentamiseen ja sen jälkeen lisä-
komponentteja voidaan lisätä työhön. Näiden toimenpiteiden kautta saadaan arvioitua 
tarkemmin haluttua laitosprojektia.  

5.1.4 Teräsrakenteet 

Teräsrakenteet määritellään hyvin samalla tavalla, kuten aikaisemmassa kappaleessa oli 
mainittu rakentamisen osalta. Tähän vaikuttavat suoraan alueelliset määritelmät. Tällä 
kertaa alueellisissa määritelmissä voidaan määritellä alueen erikoisominaisuudeksi se, 
että laitteiden ympärille rakennetaan metallikehikko. Nämä valinnat vaikuttavat suoraan 
siihen, miten paljon terästä ohjelma laskee mukaan kustannusarvioon. Kuten edellä, 
malliin voi lisätä teräskomponentteja, joita ei ole automaattisesti arviossa mukana. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että putkisillat ja muut teräsrakenteet tulee lisätä arvioon. 

Taulukossa 25 on esitetty mallinnutetun teräsrakenteiden hinta-analyysi. Mallintamisen 
aikana teräksen määrä on huomattavasti lisääntynyt sekä viimeisessä mallinnuksessa 
määrät ovat tippuneet huomattavasti. Ensimmäisessä mallinnuksessa ylimääräisiä teräs-
rakenteita ei ole otettu huomioon. Vain se teräs, mikä tarvitaan laitteiston tukemiseksi, 
on huomioitu (alueellisesti määritelty, tietyt ison mittakaavan laitteet lisäävät tarvittavat 
terästuet itselleen). Toiseen ja kolmanteen mallinnukseen on tuotu lisää teräsrakenteita, 
kun mallissa on huomattu puutteita. Neljänteen mallinnukseen prosessialue määriteltiin 
yhtenä isona alueena, joka poisti kustannusarviosta alueelliset terässpesifikaatiot (alue 
määriteltiin betonialustaksi), minkä vuoksi teräksen määrä on romahtanut huomattavas-
ti.  

Taulukko 25. Teräsrakenteiden hinta-analyysi. 

 

Teräksen hinta menee rakentamisen skaalaan, kuten taulukossa 19 voidaan huomata. 
Asiantuntija-analyysin perusteella kustannusarvio on +10% korkeampi heidän näke-
myksestään. Teräsrakenteiden kustannusarvion tarkkuus paranee, kun projektiin vaadi-
tut teräsrakenteet on pystytty määrittelemään tarkemmin. Laitekirjastossa on erilaisia 
komponentteja, joista voi valita teräsrakenteita oman projektin tarpeisiin. Mitä parem-
min teräskomponentit pystytään määrittelemään, sitä tarkempia kustannusarviosta tulee.  

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (5) Teräs 30,6 tonnia 50,72 1 551 25,31 39 256 7 387,19 225 893 265 149
2. (5) Teräs 126,3 tonnia 31,17 3 936 25,31 99 630 4 896,13 618 332 717 962
3. (5) Teräs 546,5 tonnia 24,74 13 523 25,36 342 909 4 502,87 2 460 893 2 803 802
4. (5) Teräs 81,3 tonnia 35,63 2 897 25,37 73 475 5 280,36 429 225 502 700
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5.1.5 Instrumentointi 

Instrumentointi lasketaan perusolettamuksilla laitteiston ympärille. Kuten putkiston yh-
teydessä, volumetriset mallit määrittelevät instrumentoinnin laajuutta projektissa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että jokaiseen laitteeseen liittyen on olemassa perusinstrumentointi, jonka 
ACCE lisää kustannusarvioon, jos tälle ei tee minkäänlaisia muutoksia. Muutokset voi-
daan tehdä laitekohtaisesti näiden volumetristen mallien mukaan, kun tiedetään vaadittu 
instrumentointi laitteelle 

Taulukossa 26 on esitelty instrumentoinnin muutosta mallinnuskierroksien aikana. En-
simmäisessä mallinnuksessa annettiin ACCE:n laskea pelkästään laitemäärittelyiden 
pohjalta laitoksen instrumentointi. Toisessa mallinnuksessa poistettiin elektrolyysiken-
nojen tuoma virhe, joka vaikuttaa myös tähän kategoriaan. Kolmannessa mallinnuksessa 
virhe pidettiin poissa samalla tavalla, kuten putkiston kanssa tehtiin. Neljännen mallin-
nuksen aluemääritykset sekä putkiston ulottuvuuden määritys vaikuttivat suoraan inst-
rumentoinnin laajuuteen.  

Taulukko 26. Instrumentoinnin hinta-analyysi. 

 

Instrumentointi on riippuvainen putkiston määrittelemisestä. Putkistoon tehdyt muutok-
set vaikuttavat myös instrumentoinnin laajuuteen. Tulokset vertautuvat hyvin kirjalli-
suuteen, sillä ne ovat sen skaalan sisällä, mihin laitosprojektin instrumentointi yleensä 
sisältyy. Asiantuntija-arvioon verrattuna instrumentointi on noin +20 % päässä arvioi-
dusta projektin instrumentoinnista. Virheen muodostuminen on hyvin samankaltaista, 
kuten putkistossa, joten samankaltaiset määrittelyt toimivat myös tämän kategorian pa-
rantamisessa.  

Putkiston virhe muodostuu pitkälti sen mukaan, kuinka paljon mallinnus ottaa mukaan 
putkea. Tämä koskee myös instrumentointia. Putkiston ulottuvuuden määrittely vaikut-
taa instrumentoinnin laajuuteen. Tarkempi laitemäärittely vaikuttaa parhaiten haluttuun 
instrumentointiin. Jokaisen laitteen kohdalla voidaan määrittää mittarit ja instrumentit, 
joita kyseinen laite vaatii toimiakseen. Näiden työkalujen avulla voidaan myös poistaa 
tai lisätä instrumentoinnin määrä laitekohtaisesti. Tämä vie enemmän aikaa ja vaatii 
tarkat tekniset tiedot laitteista.  

5.1.6 Sähköistys 

Sähköistys on saman kaavan mukaan laskettu laitteiston ympärille, kuten edellä. Alueel-
liset määrittelyt ja laitteisto vaikuttavat siihen, kuinka paljon ACCE laskee mukaan tar-
vittavaa sähkömateriaalia. ACCE lisää malliin automaattisesti sähköistyksen, jonka 

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (6) Instrumentointi 1 809,0 kpl 15,31 27 689 24,36 674 413 5 868,99 10 617 003 11 291 416
2. (6) Instrumentointi 861,0 kpl 17,11 14 735 24,33 358 535 5 395,54 4 645 556 5 004 091
3. (6) Instrumentointi 872,0 kpl 17,28 15 064 24,33 366 569 5 491,51 4 788 597 5 155 165
4. (6) Instrumentointi 870,0 kpl 16,73 14 559 24,34 354 433 4 463,26 3 883 032 4 237 465
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avulla prosessi saadaan toimimaan. Tämä käytännössä tarkoittaa korkean jännitteen 
muuttamista pienempään sekä sähkövirran muuttamista sopivaksi rakennuksen erilaisil-
le laitteille.  

Taulukossa 27 on esitelty sähköistyksen hinta-analyysi. Tässä on kaksi kategoriaa ku-
hunkin malliin, jossa ylempi viittaa sähköistykseen maanpinnan yläpuolella ja alempi 
maanpinnan alle vedettyyn sähköistykseen. Kuten aikaisemmin, ensimmäinen mallinnus 
pitää sisällään vain laitteiston, jonka ympärille on laskettu oletusarvoinen sähköistys. 
Toiseen mallinnukseen ei ole lisätty mitään, mutta elektrolyysikennojen poisjättäminen 
näkyy myös tässä. Kolmannessa mallinnuksessa on otettu huomioon enemmän sähköis-
tykseen vaadittuja komponentteja, mikä näkyy myös neljännessä mallinnuksessa.  

Taulukko 27. Sähköistyksen hinta-analyysi. 

 

Sähköistys on ollut suurin piirtein kohdallaan kustannusarvioinnin aikana. Tämä kestää 
vertailun kirjallisuuteen sekä asiantuntija-arvioon. Ainut asia, joka puuttuu tästä kustan-
nusarviosta, on kloraattilaitoksen vaatima erikoissähköistyspaketti. Elektrolyysivaihe 
vaatii tasavirtaa, jotta oikeat materiaalit saadaan hapettumaan sekä pelkistymään anodil-
le ja katodille. Tämän vuoksi kustannusarvio poikkeaa asiantuntija-arviosta. Kuitenkin 
ACCE liittää oletusarvoisesti kustannusarvioon yleisesti laitoksen pyörittämiseen vaadi-
tut sähköistyselementit (Pöyry Plc asiantuntija haastattelu).  

Sähköistyksen arvioinnissa tulee selvittä ensiksi, mitä ACCE sisällyttää kustannusarvi-
oon oletusarvoisesti, minkä jälkeen sähköistykseen tarvittavia lisälaitteita voidaan lisätä 
mallinnukseen. Komponentteja voi lisätä kertasummakomponentteina, jos näitä ei löydy 
ACCE:n materiaaliluettelosta. Sähköistys antaa realistisia tuloksia, kun siihen otetaan 
huomioon prosessin kaikki materiaalit.  

5.1.7 Eristeet 

Eristeet määritellään laitteiston ja putkiston ympärille hyvin yksinkertaisesti. ACCE:ssa 
tulee määritellä, mitkä laitteet vaativat eristämistä, ja miten putkisto tulee eristää (monta 
kerrosta, materiaali yms.). Kaikki tämä voidaan tehdä laitekohtaisesti. Näin saadaan 
hyvin yksityiskohtainen tulos siitä, miten eristykset otetaan huomioon kustannusarvi-
oinnissa. 

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (7) Sähköistys 9 174,3 m 1,17 10 762 24,84 267 335 160,02 1 468 060 1 735 395
1. (7) Sähköistys 3 399,8 m 0,68 2 313 23,26 53 784 12,43 42 245 96 029
2. (7) Sähköistys 9 427,6 m 1,23 11 598 24,86 288 306 176,81 1 666 895 1 955 201
2. (7) Sähköistys 2 595,8 m 0,75 1 935 23,20 44 877 13,45 34 921 79 797
3. (7) Sähköistys 24 122,1 m 0,71 17 107 24,68 422 176 90,39 2 180 450 2 602 626
3. (7) Sähköistys 7 296,3 m 0,62 4 549 22,96 104 451 12,96 94 547 198 998
4. (7) Sähköistys 23 489,9 m 0,97 22 868 24,95 570 575 128,82 3 025 877 3 596 452
4. (7) Sähköistys 3 078,4 m 0,57 1 741 23,21 40 401 12,29 37 824 78 225
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Taulukossa 28 on näytetty eristämisen kustannusarvion hinta-analyysi. Näistä voidaan 
nähdä, että putkisto ja laitteisto muodostavat suurimman hintaerän eristämiseen liittyen. 
Kustannusarvioon sisältyy myös muuta eristämistä, mikä johtuu yksittäisten kompo-
nenttien eristämisistä, mitkä eivät liity laitteistoon tai putkistoon. Muuta eristämistä voi 
olla esimerkiksi rakennusten eristäminen. Ensimmäisen ja neljännen mallinnuksen aika-
na tapahtuneista muutoksista on mainittu aikaisemmin, kuten elektrolyysikennojen pois-
taminen mallista, putkiston pienentäminen ja laitteiden lisääminen. Tämän kautta on 
syntynyt eristämisen erot kustannusarvioon.  

Taulukko 28. Eristämisen hinta-analyysi. 

 

Eristyksen hinta voidaan lisätä erikseen laitteistolle sekä putkistolle. Laitteiston hinta 
nousee hieman, mutta sillä on noin puolen prosentin vaikutus vertailuun. Samoin tapah-
tuu putkistolle. Asiantuntija-arvioon nähden eristyksen kokonaiskustannus on huomat-
tavasti suurempi. Tähän tuleekin kiinnittää huomiota, kun ACCE:en määrittelee laittei-
den ja putkistojen eristämistä. 

Eristämiseen pystyy vaikuttamaan, kun mallissa määritellään laitteen eri parametreja. 
Eristämiseen tulee kiinnittää huomiota varsinkin, jos laitteita tai putkistoja ei tarvitse 
eristää. Tähän voidaan vaikuttaa laitemäärittelyssä. Muutoin ACCE voi määritellä ole-
tusarvoilla eristeitä alueisiin, jotka eivät vaadi sitä ollenkaan. Eristämiseen voi vaikuttaa 
myös projektitasolla sopivilla kertoimilla. Paras tapa on huolehtia ensisijaisesti siitä, 
että laitteisiin saadaan oikeat määritelmät.   

5.1.8 Maalaus 

ACCE laskee maalauksen putkistolle, laitteille ja teräsrakenteille. Oletusarvoisesti oh-
jelma laskee tarvittavan maalimäärän putkistolle, mutta laitteiden sekä teräsrakenteiden 
maalaaminen tulee määritellä erikseen. Ensisijaisesti maalit ovat määrätty hiiliteräs ma-
teriaaleille, mutta tämän voi myös muuttaa halutessaan kaikille materiaaleille. Maalipin-
ta-alat tai maalipinnoitteiden määrät voidaan määrittää erikseen tuotekohtaisesti. Käyte-
tylle maalille ei ole vaihtoehtoja, mutta maalin kustannuksia pystyy muuttamaan ohjel-
massa.  

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (8) Laitteiston eristys 4 488,4 m2 2,73 12 233 24,73 302 484 62,64 281 158 583 641
1. (8) Muu eristys 1,0 ks 254 25,19 6 392 11 257 17 649
1. (8) Putkiston eristys 20 832,9 m 0,87 18 139 25,17 456 584 28,09 585 136 1 041 720
2. (8) Laitteiston eristys 3 721,5 m2 2,47 9 189 24,73 227 202 59,40 221 047 448 250
2. (8) Muu eristys 1,0 ks 254 25,19 6 392 11 257 17 649
2. (8) Putkiston eristys 9 762,4 m 1,12 10 942 25,17 275 396 43,50 424 706 700 102
3. (8) Laitteiston eristys 3 721,5 m2 2,47 9 189 24,73 227 202 59,40 221 047 448 250
3. (8) Muu eristys 1,0 ks 254 25,19 6 392 11 257 17 649
3. (8) Putkiston eristys 12 923,6 m 1,17 15 062 25,17 379 099 46,22 597 315 976 414
4. (8) Laitteiston eristys 3 720,4 m2 2,47 9 182 24,73 227 051 59,39 220 939 447 991
4. (8) Muu eristys 1,0 ks 254 25,19 6 392 11 257 17 649
4. (8) Putkiston eristys 7 414,1 m 0,91 6 753 25,17 169 971 30,93 229 329 399 300
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Taulukossa 29 on eroteltu maalauksen hinta-analyysi. Mallinnuskierrosten aikana ei ole 
tapahtunut mitään aikaisemmasta poikkeavaa, sillä samat mallinnuksen välillä tehdyt 
muutokset vaikuttavat myös näihin tuloksiin. Mallinnuksien aikana ei ole muutettu maa-
lauksen asetuksia, vaan ne ovat annettu olla oletusarvoisena mallinnuksien ajan. Ainut 
suuri muutos hinta-analyysissa on kolmannen mallinnuksen aikana saadut tulokset. Tä-
hän sisällytettiin teräsrakenteita, jotka ovat maalattu. Tämän vuoksi kolmannen mallin-
nuksen tulokset ovat korkeampia kuin muiden.  

Taulukko 29. Maalien hinta-analyysi. 

 

Hinta-analyysista selviää se, kuinka paljon ACCE sijoittaa projektissa työtunteja maa-
laamiselle, ja mitkä parametrit vaikuttavat näihin. Kustannusrakenteeseen nähden maa-
lin hinta on suhteellisen pieni, sillä tämä on yhdistetty mukaan putkiston kustannuksiin. 
ACCE laskee ensisijaisesti maalit putkiston mukaan. Tämä ei vaikuta mittavasti putkis-
ton prosentuaaliseen osuuteen kokonaiskustannuksista ja soveltuu hyvin kirjallisuudesta 
löydettyihin arvoihin. Asiantuntija-arvioon verrattuna maalien hinta on nelinkertainen.  

Maalauksen osuutta voi vähentää suoraan asettamalla kertoimet maalauksen määrille. 
Tähän voi myös vaikuttaa asettamalla laite- tai aluekohtaisesti rajoitukset maalaukselle. 
Käytännössä voidaan määritellä, kuinka paljon maalia tarvitaan eri laitteisiin, putkistoon 
sekä teräsrakenteiden pinnoille. Näiden keinojen kautta voidaan säädellä maalauksen 
määrää. Maalauksen tarkistamisessa kannattaa huomioida, mitä ACCE ehdottaa maalien 
määriksi oletusarvoisilla asetuksilla (jos ei ole parempaa tietoa saatavilla), minkä jäl-
keen maalien määriä voi manipuloida oikeilla kertoimilla. 

5.1.9 Epäsuorat ja suunnittelun kustannukset 

Epäsuorat kustannukset lasketaan projektille muutamalla eri tavalla. Osa näistä laske-
taan kertoimilla kenttätyön suorista kustannuksista. Osa lasketaan suoraan työtuntien 
perusteella, mikä perustuu projektin laajuuteen ja ohjelman laskemaan aikatauluun tuol-
le laajuudelle. Loput epäsuorat kustannukset lasketaan myös kertoimilla perustuen eri-
laisiin hintakomponentteihin. Näiden spesifikaatioiden kautta työn epäsuorat kustan-
nukset lasketaan. Ohjelman prosentteihin sekä työtunteihin pääsee helposti käsiksi, ja 
näitä pystyy helposti määrittelemään omaan projektiin sopiviksi.  

Taulukossa 30 on esitelty projektin epäsuorien kustannusten hinta-analyysi. Tässä tau-
lukossa on esiteltynä vain neljäs skenaario, sillä näihin kustannuksiin ei vaikutettu mui-
den mallinnuksien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitelty toimintoja, joita ACCE 
laskee mukaan kentän epäsuoriin kustannuksiin. Näitä pystytään muokkaamaan samalla 

Kustannustili Kpl Yksikkö Tunnit/Kpl Työtunnit Työn YK Asennus Mat/Kpl Materiaali Yhteensä
1. (9) Maalaus 6 387,5 m2 0,54 3 427 22,86 78 338 6,34 40 469 118 806
2. (9) Maalaus 9 173,7 m2 0,49 4 487 22,86 102 551 6,22 57 087 159 638
3. (9) Maalaus 23 051,0 m2 0,38 8 678 22,84 198 243 5,99 138 143 336 386
4 (9) Maalaus 5 583,5 m2 0,53 2 961 22,86 67 688 6,23 34 759 102 447
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tavalla kuin muita kustannuksia, kuten suunnitteluun liittyvien kustannuksien kohdalla 
on tehty.  

 

Taulukko 30. Muiden kustannusten hinta-analyysi. 

 

Taulukossa 34 on esitelty projektin muiden kustannusten hinta-analyysi. Tässä taulu-
kossa ei ole esiteltynä neljää eri skenaariota, vaan ainoastaan ensimmäinen ja kolmas, 
joiden kustannusarvioihin on tehty metodisesti muutoksia. Toisen ja neljännen muihin 
kustannuksiin ei ole tehty muutoksia, eli näiden mallinnuksien kustannusarviot edusta-
vat puhtaasti oletusarvoisilla asetuksilla saatuja hintoja. Taulukosta voidaan huomata, 
miten kustannukset ovat muuttuneet, kun teknistä suunnittelua on muutettu lähemmäksi 
projektin toteutunutta tekniseen suunnitteluun käytettyä aikaa. Tämän työn aikana mui-
hin suunnittelukustannuksiin ei ole tehty muutoksia.  

Selitys Työtunnit Epäsuorat €
Asentamisen valvonta 17 905 1 355 900
Toimeksiannon aloitus 2 400 240 300

Kenttätoimiston palvelut 20 305 1 596 200
Selitys Työtunnit Epäsuorat €

Työsuhde-edut 0 871 700
Rasitteet 0 740 900
Käyttöhyödykkeet, Työkalut 0 174 300
Misc. (Vakuutukset yms.) 0 217 900
Rakennustelineet 0 305 100
Laitevuokraus 0 1 546 200
Kenttäpalvelut 0 218 300
Väliaikaiset hyödykkeet 0 54 400
Matkustaminen 0 348 700
Rakennuttamisen epäsuorat yht 0 4 477 500
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Taulukko 31. Muiden kustannuksien hinta-analyysi. 

 

ACCE arvioi tekniseen suunnitteluun kaksi kertaa enemmän työtunteja kuin todellisuu-
dessa toteutui. Tämä on tapahtunut oletettavasti myös perussuunnittelun ja materiaali-
hankintojen aikana (mahdollisesti myös systemaattisesti muiden epäsuorien ja suunnit-
telukustannusten kohdalla). On myös hyvä huomata, että suunnittelun työkustannukset 
vaihtelevat maakohtaisesti, joten on olennaista asettaa nämä kohdalleen, jos laitospro-
jektin kohdemaa on eri kuin mallinnuksen kohdemaa. Tästä syntyy virhettä kustannus-
arvioon. Suunnittelun kustannukset ovat kohdallaan kirjallisuuteen verratessa. Myös 
asiantuntija-arvioon verrattuna suunnittelun kustannukset ovat lähellä. Arvio eroaa vain 
-10 %.  

Kustannusarvion muita kustannuksia voi muokata vapaasti omien tarpeiden pohjalta. 
Varaus lisätään haluttuna prosenttiosuutena projektin kokonaiskustannuksiin. Tämä 
koskee myös kenttätyön epäsuoria kustannuksia. Suunnittelun kustannukset sekä muut 
kustannukset voidaan säätää kertoimilla, kertasummilla tai työtuntien ja työtuntikustan-
nusten tulona. Näillä keinoilla voidaan muokata epäsuoria kustannuksia projektivaati-
musten ehdoilla. On myös hyvä huomata, että kaikki projektikustannuserät eivät välttä-
mättä kuulu projektitoimittajalle, jolloin nämä kustannuserät tulee eliminoida mallista 
(tämä voidaan tehdä asettamalla kyseisen kustannuserän vaatimus 0 %).  

Selitys Työtunnit Yhteensä €
Perussuunnittelu 31 164 2 991 201
Tekninen suunnittelu 68 854 5 790 601
Materiaalihankinta 17 672 1 551 000

Suunnittelutyö yhteensä 117 690 10 332 802
Projektitoimittajan avustavat toiminnot 4 614 445 100
Yleis- ja hallintokustannusket 0 1 747 859
Sopimuksen hinta 0 2 237 482

Muut kustannukset yhteensä 122 304 4 430 441
Varaus 0 7 302 523

Varaus yhteensä 122 304 7 302 523

Perussuunnittelu 12 341 629 200
Tekninen suunnittelu 29 270 2 048 900
Materiaalihankinta 8 498 422 200

Suunnittelutyö yhteensä 50 109 3 100 300
Projektitoimittajan avustavat toiminnot 4 748 457 500
Yleis- ja hallintokustannusket 0 1 388 624
Sopimuksen hinta 0 1 708 227

Muut kustannukset yhteensä 54 857 3 554 351
Varaus 0 5 294 214

Varaus yhteensä 54 857 5 294 214

Suunnittelukustannukset muokattu
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6. PÄÄTELMÄT 

Diplomityössä on tarkasteltu Aspen Capital Cost Estimator kustannusmallinnusohjel-
man soveltuvuutta kemianteollisuuden laitosprojekteihin. Työssä on mallinnettu nat-
riumkloraattilaitosta, josta ACCE:n avulla toteutettiin kustannusarvio. Ohjelmalla teh-
tiin neljä eri mallinnusta, joiden avulla toteutettiin herkkyysanalyysia kustannusarviois-
ta. Kustannusarvion tuloksia on vertailtu kirjallisuuden tuloksiin sekä asiantuntija-
arvioon kloraattilaitoksen kustannusrakenteesta. Vertailun avulla on luotu näkemys mal-
linnusohjelman soveltuvuudesta kemianteollisuuden laitosprojektien kustannusten mal-
lintamiseen. Työn teoriaosuudessa käsiteltiin kustannusarviointia projektityön konteks-
tissa.  

Diplomityön tuloksien avulla voidaan todeta, että ACCE soveltuu karkealla tasolla mal-
lintamaan kemianteollisuuden laitosprojekteja. Karkealla tasolla viitataan siihen, että 
ohjelmalla voidaan suorittaa esisuunnitteluvaiheessa alustavia arvioita laitosprojektien 
kustannuksista. Tämän työn aikana ei päästy teknisensuunnittelun tasolle (tarkkuus on 
±5 % kokonaiskustannuksista), mitä AspenTech on luvannut kyseisen ohjelman tark-
kuudesta. Toisaalta työ on antanut viitteitä siitä, että kyseinen tarkkuus on mahdollista 
saavuttaa mallinnusohjelmalla, jos mallia parannetaan sekä ohjelmaan perehdytään huo-
lellisesti. Kappaleessa 5 tarkasteltiin toimialakohtaisesti, mistä erot syntyvät ja miten 
niihin voitiin vaikuttaa.  

Diplomityön keskeinen teemana on ollut Aspen Capital Cost Estimator ohjelman tulok-
sien tarkastelu. Näitä tuloksia on esitelty kappaleissa 4 ja 5. Ohjelma mallintaa kustan-
nusarvion siihen asetettujen määrityksien myötä. Kustannusarvio sisältää tarkan määri-
tyksen investointiprojektin kustannuksista, mikä mahdollistaa kustannusarvion muok-
kaamisen omien käyttötarpeiden mukaan. Ohjelman alustaviin tuloksiin ei kuitenkaan 
voi täysin luottaa, sillä työn perusteella voidaan todeta, että ohjelman kustannusarvio 
voi poiketa realistisemmasta kustannusarviosta. Ohjelma arvioi laitteiston hintaa luotet-
tavasti, mutta muiden toimialojen kustannuksia ohjelma arvio systemaattisesti yli realis-
tisemman arvion.  

Työn aikana käytyjen haastatteluiden pohjalta kävi ilmi, että Capital Cost Estimator 
sisällytti kustannusarvioon mukaan välttämättömät asiat, mutta kaikista hintakomponen-
teista ei ollut varmuutta. Ohjelma analysoi tuloksia erittäin yksityiskohtaisella tasolla, 
mikä aiheuttaa ylimääräistä työtä kustannusarvion validoimiseen. Haastatteluissa kävi 
systemaattisesti ilmi, että kyseinen kustannusarvion erittelyn yksityiskohtaisuus lisää 
epävarmuutta kokonaisuuden hahmottamisessa, sillä normaalisti projektin alussa ei vält-
tämä heti päästä yksityiskohtaiseen varmuuteen siitä, mitä projekti tulee materiaaleineen 
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sisältämään. Tästä syystä ohjelman tulokset tulee aina käydä huolellisesti läpi, ennen 
kuin sitä voidaan käyttää tarjouksen alustana. 

Diplomityön aikana on tehty neljä mallinnusta, joiden tulokset ovat parantuneet mallin-
nuksien aikana. Tämä johtuu siitä, että työn aikana on opittu paremmin käyttämään As-
pen Capital Cost Estimator ohjelmaa. Myönteistä ohjelman käytössä on sen nopea 
omaksuminen, mutta syvempi osaaminen vaatii jatkuvaa käyttöä ja ohjelman sisällön 
tarkistamista. Näillä toimenpiteillä ohjelmalla saadaan mallinnettua tarkemmin todelli-
suutta, millä on suora yhteys kustannusarvion tarkkuuteen. Taulukkoon 32 on tehty yh-
teenveto ACCE:sta. 

Taulukko 32. Yhteenveto Aspen Capital Cost Estimator ohjelmasta. 

 

Taulukossa oleva arvio sarake viittaa ohjelman käytettävyyteen Pöyry Plc:llä. Eri kritee-
rien arviot kuvastavat tämän hetkistä soveltuvuutta kaupallisiin projekteihin. Hyvien 

Kriteeri Arvio Selitys

Tarkkuus Hyvä Ohjelmalla	voidaan toteuttaa	tarkkoja	kustannusarvioita,	
kun	tarkat	määritykset	osataan	määrittää.

Luotettavuus
Sopiva*

Ohjelmalla	voidaan	tehdä	luotettavia	kustannusarvioita,	
mutta	tähän	liittyy	aina	epävarmuutta:	esimerkiksi	kaikkia	
komponentteja	 ei	löydy	valmiiksi	ohjelmiston	kirjastoista.

Uskottavuus
Heikko

Kustannusarviota	ei	voida	sellaisenaan	antaa	
asiakkaalle. Ensiksi	tämä	tulee	tarkistaa	ja	varmistaa,	että	
se	edustaa	uskottavaa	kustannusarviota.

Toistettavuus

Hyvä

ACCE:lla	saadaan	helposti	toteutettua	samankaltaisia	
kustannusarvioita.	 Kustannusarvioita	voidaan	myös	
muokata	vastaamaan	paremmin	asiantuntijanäkemystä	
erilaisista	projekteista.

Validointi Heikko Tulokset	pystytään	validoimaan,	mutta	tämä	on	työläs	ja	
aikaa	vievä	prosessi.	

Varmistaminen Hyvä ACCE:n	kautta	on	helppo	 tarkistaa,	että	komponentit	 ovat	
valittu	oikein,	 ja	että	näiden	määritelmät	ovat	oikein.

Vahvuudet - ACCE:lla saadaan	nopeasti	toteutettua	kustannusarvioita
- Laitteiston	arvioiminen	 tarkkaa
- Yksityiskohtaista	kustannustietoa saatavilla
- Tulokset	ovat	muokattavissa	projektin	 tilanteen	mukaan
- Yhdistää	kustannuslajien	arvioinnin

Heikkoudet - Kaikkia prosessilaitteita	ei	löydy	ACCE:stä
- Tuloksien	tarkistaminen	sekä	muokkaaminen	on	työlästä
- Yksityiskohtaisesta	kustannusarvion	 analyysista	ei	voida	mennä	

takuuseen
- Parametrien	muokkaaminen	 työlästä
- Ohjelman	oppiminen	 on	aikaa	vievää

*	Uskottavuus	voidaan	nähdä	myös	heikkona,	 sillä	tätä	ei	voida	antaa	suoraan	asiakkaalle
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ominaisuuksien puolesta kyseistä ohjelmaa voi käyttää sellaisenaan, mutta käytännössä 
ilmeneviä puutteellisia ominaisuuksia tulee edelleen kehittää. Näiden kahden ääripään 
välille sijoittuvat ominaisuudet tarvitsevat enemmän työstämistä. Tarkistuksen jälkeen 
ohjelmaa voi sellaisenaan käyttää projekteissa.  

Yllä olevan taulukon tuloksia on vertailtu kriteereihin diplomityössä saavutetun syvyy-
den myötä. Ohjelman kaikkia ominaisuuksia ei ole pystytty tarkastamaan ja sisällyttä-
mään tutkimukseen. Päätelmät viittaavat kuitenkin siihen, että tuloksista voidaan saada 
parempia ja ohjelmaan heikkouksiin voidaan löytää ratkaisuja.  

 



68 

7. JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Aspen Capital Cost Estimatorin laajempi käyttöönotto vaatii laajempaa tarkastelua eri-
laisten kemianteollisuuden projektien yhteydessä. ACCE:a voidaan hyödyntää ensisijai-
sesti deadline painotteisten kustannusarvioiden tekemiseen, mitkä pitää saada nopealla 
aikataululla suoritetuksi. Laajempi käyttöönotto vaatii tulosten realistisuuden varmen-
tamisen erilaisissa projekteissa. Tässä työssä on tarkasteltu vain kloraattilaitosta, jonka 
tuloksia ei voida suoraan yleistää jokaiselle laitosprojektille. Ohjelmaa voi hyödyntää 
käynnissä olevien tai tulevien projektien yhteydessä, minkä avulla voidaan huomioida 
ACCE:n tuomia hyötyjä ja haittoja käytännön työntekoon. Kokemuksen lisääminen 
ACCE:sta auttaa lisäämään kustannusarvion tarkkuutta sekä luotettavuutta. 

Capital Cost Estimatoria on hyödynnetty diplomityön aikana esisuunnitteluvaiheen yh-
teydessä. Työssä on pyritty parhaaseen mahdolliseen tarkkuuteen, mutta tutkimuksessa 
ei kuitenkaan ole mallinnettu kloraattilaitosta yksityiskohtaisella tasolla. Jatkotutkimus-
kohteena olisi luontevaa nähdä, miten ACCE toimii yksityiskohtaisessa suunnittelussa 
sekä minkälaisia mahdollisuuksia kyseinen suunnittelu tuo yritykselle. Tällöin on mah-
dollista todeta, voiko ohjelmalla saavuttaa AspenTechin asiakaslupausta ±5 % tarkkuu-
desta. Teknisen tason suunnittelu auttaa myös näkemään, kuinka paljon ohjelma todelli-
suudessa kuluttaa resursseja. Tällöin voidaan tutkia sitä, minkälaisia etuja ohjelma voi 
tuoda Pöyry Plc:lle.  

Oppimiskäyrän tuloksien perusteella ohjelmistoa voi edelleen modifioida. Hintakirjas-
ton lisääminen ACCE:en auttaa myös kehittämään luotettavampia maakohtaisia tulok-
sia. Tällä hetkellä kustannusarvio perustuu AspenTechin omiin tietoihin kansainvälisistä 
hintatiedoista, mutta ohjelman käyttäjällä on mahdollisuus lisätä sinne omia hintakirjas-
toja vastamaan paremmin arvioitavan kohdemaan tilannetta. Tällöin voidaan toteuttaa 
realistisempia maakohtaisia kustannusarvioita. Pöyry Plc:n omia kustannustietoja voi-
daan samalla vertailla ACCE:n kustannustietoihin. Tätä kautta voidaan paremmin tutkia 
ohjelman sekä Pöyry Plc:llä toteutettavan kustannusarvioinnin eroja ja yhtenäisyyksiä. 
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LIITE A: LAITOSPROJEKTIN KOKONAISKUSTANNUKSET 
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LIITE B ELEKTROLYYSIPROSESSI 

ELEKROLYYSITAPAHTUMA: 

𝑁𝑎𝐶𝑙	 → 𝐶𝑙) + 2𝑁𝑎. + 2𝑒0  

Katodilla vettä sähkökemiallisesti pienennetään vetykaasun tuottamiseksi: 

2𝐻)𝑂 + 2𝑒0 	→ 	𝐻) + 2𝑂𝐻0 

Elektrodien välillä kloori anodireaktion ja hydroksidi-ionien välillä katodireaktiosta 
reagoivat tuottamaan natriumhypokloriittia: 

𝐶𝑙) + 2𝑂𝐻0 + 2	𝑁𝑎. 	→ 𝑁𝑎𝐶𝑙𝑂 + 𝑁𝑎𝐶𝑙	 +	𝐻)𝑂 

Kloori reagoi myös veden kanssa hypokloorihapon tuottamiseksi: 

𝐶𝑙) +	𝐻)𝑂	 → 𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐻𝐶𝑙	 

Bulkkielektrolyytissä hypokloorihappo ja natriumhypokloriitti reagoivat muodostaa 
natriumkloraattia. Reaktio on esimerkiksi: 

2𝐻𝐶𝑙𝑂 + 𝐶𝑙𝑂0 	→ 	𝐶𝑙𝑂1
0 + 2𝐶𝑙0 + 2𝐻. 

 


