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The purpose of this thesis was to gather information about how to divide bills of quantities 

produced by cost accounting to different portions. The goal was to study if the current 

process needed to be updated. The goal was to improve production planning and its sched-

uling. The theoretical section explores different ways of schedule planning, dividing pro-

ject and quantity surveying according to the BIM model. The data were collected from 

mall site and the focus was on how indoor on how indoor work was scheduled.  

 

The results suggest that the the utilization of the bill of quantity at the construction site 

was low due to its unreliability and huge masses. Civil engineers had to allocate quantities 

to different sites. The bill was mostly used in cost control of the project. There were de-

ficiencies in the process and planning which need to be improved. In order to use the bill 
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all components. 
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ERITYISSANASTO 

 

 

YTV2012 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 

Parametriset malliosat Suunnitteluohjelmiston tarjoama mahdollisuus luoda mal-

liosia, jotka sisältävät numeerisesti määriteltäviä osuuksia. 

Määräasiantuntija Määritelmä määrälaskijasta tietomallipohjaisessa lasken-

nassa, joka tuottaa määrätiedon. 

IFC Industry Foundation Classes on kansainvälinen tiedonsiir-

tostandardi rakentamisen ja kiinteistönpidon tuotetietojen tie-

donsiirtoon. 

T3-aika Tehollinen työvuoro aika, käytetään tavoitteellisena työme-

nekkinä aikataulutuksessa joka ei sisällä yli tunnin kestäviä 

häiriöitä. 

T4-aika Kokonaisaika aikataulusuunnittelussa, joka sisältää kaikki 

työtunnit ja yli tunnin kestävät keskeytykset. 
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1 JOHDANTO 

 

Tuotannonsuunnittelu on rakennusalalla tärkeimpiä vaiheita työmaalla. Suunnitteluun 

liittyy tavoitearvion luominen, työmaan aikataulutus ja hankintojen suunnittelu. Kustan-

nuslaskentavaiheen määrätietoja voidaan hyödyntää tehokkaasti hyödyntää työmaan ai-

kataulutuksessa. Opinnäytetyössä keskitytään aikataulusuunnittelua varten kustannuslas-

kennasta saatujen määrätietorivien lohkottamiseen ja sijoittamiseen, sillä yritykseltä 

puuttuu yhteinen ohjeistus määrien sijoittelusta toimitilapuolella. Yhteistyön edistä-

miseksi tuotannon on aloitettava aikaisessa vaiheessa työjärjestysten suunnittelu ja loh-

kojaon määrittäminen, jotta laskennalla on tieto määrien sijoittelusta. Tämä vaatii myös 

yhteistyötä pääsuunnittelijan kanssa tilojen loogisen nimeämisessä suunnitelmien help-

polukuisuuden edistämiseksi. Kerrostalorakentamisessa yhteistyö on selkeämpää ja si-

joittelu ennalta-arvattavampaa luonnollisen tilajaon vuoksi. Määräluettelon esittämisen 

muoto on oltava yhteinen osapuolten välillä. Määrien laskemisen toistuvuus esiintyy eri-

tyisesti työmaan hankintatoimessa ja aikatauluttamisessa. Aikataulutus vaikuttaa koko 

hankkeen kykyyn ohjata ja valvoa työvaiheita ja niiden etenemistä. 

 

Kustannuslaskentavaiheessa kuitenkin syntyy epävarmuuksia sijoittelusta toimitilahank-

keissa. Ongelmana on vuokralaisten toiveet, mitkä saattavat vaihdella rakennusvaiheessa 

useasti esim. tilajaossa. Ongelmia on myös mallipohjaisessa määrälaskennan suunnitel-

mamallien yhdistelemisestä ja rajarakenteiden sijoittamisessa. Tällaiset ongelmat heijas-

tuvat myöhemmin pintamateriaalien valinnan jälkeen työmaan aikatauluihin, sillä eri ma-

teriaalit omaavat eri asennusnopeudet. Siksi on tärkeää tietää aikatauluttamisen kannalta 

sijainnit näille määrille, jolloin tuotannon aikataulutusta voidaan luoda tarkemmin heti 

alustavassa vaiheessa. Tarkoituksena on vähentämää päällekkäistä työtä määrien lasken-

nassa ja näin tuotannonsuunnittelun työmäärän vähentämisessä ja tuottavuuden nostami-

sessa.  

 

Tutkimuksessa selvitetään nykyisen prosessin toimivuutta esimerkkikohteessa ja pohdi-

taan mahdollista toimintatavan muutosta parantamaan luotujen määräluetteloiden auto-

maattista käyttöä rakennustyömaalla. Materiaalien hankintoihin ei oteta kantaa, vaan kes-

kitytään miten määräluettelon nykyinen tila vaikuttaa työmaan aikataululliseen suunnit-

teluun. 
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2 AIKATAULUSUUNNITTELU 

 

 

Projekti on kertaluontoinen työ, mikä kestää sille määritetyn ajan. Aikataulutus on tärkeää 

projektin kannalta, koska sillä saadaan työlle määritettyä ajalliset tavoitteet. Aikataulu-

tuksen avulla pystytään määrittämään työvaiheiden järjestys oikeina ajankohtina ja sen 

avulla voidaan ajallisesti seurata töiden toteutumista (Projektin hallinta 2006). On oleel-

lista, että aikataulut perustuvat toteutuskelpoisiin työmenekkeihin ja resurssisuunnitte-

luun. Tärkeää on havaita ajoissa poikkeamat tuotannossa, mihin hyvä aikataulusuunnit-

telu luo edellytykset. Hyvä aikataulu toimii toteutuksen mallina missä on huomioitu aloi-

tukset ja lopetukset, työvoiman käyttö ja kustannukset. Hankkeen edetessä aikataulu tar-

kentuu yleisestä tasosta tarkempiin osatavoitteisiin ja määrättyihin tehtäväkestoihin. 

Hankkeen onnistuminen edellyttää myös ohjausta aikataulun lisäksi. Aikataulujen suun-

nittelu ei korvaa tuotannon ja toteutuksen ohjausta (Aikataulukirja 2016. 2015).  Aika-

taulullisen suunnittelun vaiheet ja keskinäinen järjestys riippuvat hankkeen kokonaislaa-

juudesta, rakennusteknisestä vaikeudesta, kestosta, aliurakointiasteesta ja työvoiman käy-

töstä. Yleisesti oli kyse mistä aikataulusuunnittelusta tahansa ovat niiden menetelmät yh-

teisiä.  (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011).  

 

Hankkeen myöhemmät aikataulut perustuvat urakoitsijan laatimaan hankkeen työaika-

tauluun eli yleisaikatauluun, joka luodaan sopimusaikataulusta ja toimii urakoitsijoiden 

yhteensovittamisen työkaluna. Työaikataulu toimii rakentamisen toteuttamisen ajankäy-

tön linjana. Työaikataulussa on käytetty tehollisiin työvuoroaikoihin perustuvia menek-

kejä, jotka on tarkennettu sopimusaikataulun kokonaisajoista. (Aikataulukirja 2016. 

2015.) 

 

Hankkeen rakennuksen tuotannonmukainen jakaminen auttaa tuotannonsuunnittelun ai-

kataulutuksessa ja helpottaa hankkeen käsittelyä pienemmissä määrissä. Se edesauttaa 

tuotannon onnistumista ja ohjausta. Tyypillisesti Suomessa kohde jaetaan lohkoihin ja 

kerroksiin, joita voidaan vielä jatkojalostaa pienempiin alueisiin, joiden perusajatuksena 

on tarkemman tason aikataulusuunnittelu ja osa-alueiden työlimitys. Kohteen jaottelussa 

on otettava huomioon sen loogisuus ja yksiselitteisyys ja niiden toisto kerroksittain. (Ai-

kataulukirja 2016. 2015.) 
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2.1 Vaiheet 

 

Aikataulusuunnittelu tapahtuu projekteissa vaiheittain. Ensimmäisenä määritetään karke-

asti tavoiteaikoja ja niiden mukaan aikataulutus, kuten työmaan hankeaikataulu, missä 

tilaaja on usein asettanut reunaehdot. Yleisaikataulu pitää sisällään tehtävien aloitus- ja 

lopetusajankohdat, joiden perusteella määritetään tarkempi rakentamisvaiheaikataulu, 

joka on työmaan tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen perusta. Yleisaikataululla on myös 

kolme eri laadinnan ajankohtaa, joilla on erilaiset merkitykset käyttötarkoituksilla. Näitä 

on alustava yleistaikataulu, sopimusaikataulu ja työaikataulu. Näistä työaikataulun vai-

heen avulla suunnitellaan työmaan tavoitteiden saavutus. Tarkimpien vaiheiden, viikko- 

ja tehtäväsuunnittelun, avulla varmistetaan työn toteutus tehokkaasti ja varaudutaan mah-

dollisiin häiriötekijöihin. (Aikataulukirja 2016. 2015.) 

 

Työaikataulun laadinnan perusteita ovat työn ajan suunnittelun kannalta tekniset suunni-

telmat, määrälaskennat, kustannusarviot, työvoiman käyttö, aliurakat, käytettävissä ole-

vat resurssit ja niiden rajoitukset, vuodenajan olosuhteet ja lomapäivät ja vapaapäivät. 

Työaikataulussa täytyy huomioida aika itselle luovutuksille, toimintakokeille ja viran-

omaistarkastuksille. Tehtävien kestot voidaan määritellä aikaisempien kohteiden to-

teumatietojen ja jälkilaskelmien perusteella tai Ratu-kortiston menekkilaskelmia. Mikäli 

kestot esitetään kokemuksien perusteella, tulee niiden kestot silti esitellä aikataulussa. 

Töiden edetessä työaikatauluun päivitetään ja merkitään toteumat viivoin tai prosenttias-

tein. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Rakentamisvaiheaikataulu tarkentaa työaikataulua ja on noin 2-6 kuukauden jaksolle mi-

toitettu työvaiheen työsaavutustavoite. Vaiheaikataulun laadinnan tärkeimpiin lähtötie-

toihin kuuluu sopimuksissa esitetyt kiinteät päivämäärät, työaikataulu, määrälaskelmat, 

suunnitelmat, kalustovalinnat, resurssit ja menekkitiedot yrityksen omista tiedostoista tai 

muista toteutuneista tuotantotiedostoista. Vaiheaikataululle pyritään valmistamaan ura-

koitsijoilla ja työvaiheille vapaat tilat työn vapaan virtaavuuden varmistamiseksi. Vaihe-

aikataulussa käytetään tehollisten työtuntimenekkien T3-aikoja. Töiden edetessä, vaihe-

aikataulua tarkennetaan urakoitsijapalavereissa tai viikkoaikatauluissa. (RT 10-11224 

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Viikkoaikataulu laaditaan lyhyelle aikajänteelle, 1-3 viikoksi. Aikataulun laatii työnvai-

heen työnjohtaja, millä pyritään varmistamaan ja ohjaamaan töiden etenemistä. Tämä 
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mahdollistaa aikaisen varautumisen mahdollisiin tuotannon ongelmiin. Viikkoaikataulun 

laadinnan tavoitteisiin vaikuttavat aikaisempien vaiheiden työ- ja vaiheaikataulut, to-

teumat, tehtäväsuunnitelmat ja työsaavutustiedot. Tavoitteiksi pyritään asettamaan tietty 

rakenne tai alue tietyksi päiväksi. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu 

ja ohjaus. 2011.) 

 

2.2 Aikataulumuodot 

 

Rakennustuotannossa yleisimmin käytössä olevat aikataulumuodot ovat jana-aikataulu, 

paikka-aikakaavio ja vinjetti. Muita muotoja on mm. tuotantoaikakaavio, toimintaverkot 

ja lukujärjestykset. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 

2011.) 

 

Jana-aikataulu on perinteisin käytetty aikataulun esitysmuoto. Kyseissä muodossa on sel-

keästi esillä tehtävät, mutta esittää visuaalisesti huonosti tehtävien sijainnin ja mahdolli-

sen risteymän toisen tehtävän kanssa, minkä vuoksi on riski tapahtua päällekkäisyyksiä. 

(RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Paikka-aikakaavio esittää työvaiheiden aikataulut vinoviivoin, sillä se tarjoaa visuaali-

sesti nähtäväksi päällekkäisyydet eri työvaiheiden välillä, jolloin kyseisiin häiriöihin pys-

tytään varautumaan tehokkaammin. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnit-

telu ja ohjaus. 2011.) 

 

Valvontavinjetillä esitetään töiden valmiusasteita visuaalisesti symbolein ja värein esim. 

rastilla. Yleisin työmaalla käytetty muoto on matriisimaisesti, mutta ei estä tekemästä 

pohjakuviin. Matriisissa esitetään työn valmiusasteet; ei ole aloitettu, työ aloitettu ja työ 

valmis –periaatteella. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 

2011.) 
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2.3 Aikataulun laadinta 

 

Aikataulun laadinta jaetaan eri vaiheisiin: 

 

1. Aikataulun aikaväli ja sen kireys, sekä häiriöiden mahdollisuus 

2. Projektin jako osiin 

3. Tehtäväluettelon laadinta 

4. Tehtävien mitoitus resurssien ehdoilla 

5. Osakohteiden suoritusjärjestys 

6. Tehtävien sijoitus aikatauluun 

7. Toteutuskelpoisuuden ja tavoitteiden tarkistus 

 

(Aikataulukirja 2016. 2015.) 

 

Hankkeen rakentamisajan kokonaiskeston määrittää rakennuttaja. Rakentamiseen varat-

tuun aikaan vaikuttaa eri tekijät, kuten rakennuttajan määrittämä tilan tarve, käyttöönoton 

ajankohta, käsitys rakennusajoista, rahoitus, myynti ja suunnitelmien valmistuminen. Ai-

kataulua suunniteltaessa on löydettävä työlle realistinen malli esillä olevien alkutietojen 

avulla. Alkuun tulee asettaa tavoitteet alusta ja päättämisestä sekä työvoiman käytöstä. 

Optimiaika vähentää ajasta koituvien kustannusten yhteissummaa. Aikaan sidonnaiset 

kustannukset ovat mm. palkat, konevuokrat, kalusto, työmaan- ja rakennuksen ylläpito ja 

tilaajan sanktiot. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Aikataulun kireys tarkistetaan resurssipohjaisesti vertaamalla kokonaiskestoa sille varat-

tuun aikaan ja varmistetaan realistinen tehtävän kesto tasaisen resurssien käytön puit-

teissa. Aikataululla osoitetaan työvoiman käyttöä hankkeessa, eikä se saa lisätä kustan-

nuksia tavoitearvioon. Aikataulun perustuessa oikeisiin määriin, työmenekkeihin ja työ-

ryhmiin, tulee siitä realistinen ja tavoitteellinen. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajal-

linen suunnittelu ja ohjaus. 2011). 

 

Projektin osittaminen helpottaa organisaation suunnittelua ja tyypillisesti Suomessa koh-

teet jaetaan eri tasoisiin lohkoihin, mitkä vielä pienempiin osiin. Osittamisella pystytään 

lyhentämään kokonaiskestoa ja limittämään suunnittelua. Aikataulutehtävät ovat töiden 

kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja ohjata. Tehtävät mitoitetaan työ-
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menetelmän työmenekillä tai työpanoksella. Menekkitiedot ovat laajassa jaossa Ratu-tie-

dostoissa tai yrityksillä on omat menekkitiedot. Työjärjestystä suunniteltaessa on kohde 

jaettuna osiin. Tässä vaiheessa on riippuvuuksien selvittäminen tärkeää, jotta työn etene-

minen on mahdollista. Sijoittamalla tehtävät aikatauluun on otettava huomioon niiden 

tahdistus, rytmitys ja työryhmien käytön jatkuvuutta. Toteutuskelpoisuus arvioidaan ja 

hyväksytään mikäli täyttää sopimusehdoissa mainitut työaikataulut. (Aikataulukirja 

2016. 2015.) 

 

Aikataulun laadinnassa täytyy kiinnittää huomiota mahdollisiin työkatkoihin ja häiriöi-

hin. Arkipyhät, lomat, vuodenajan vaihtelut ja muut erilaiset häiriötekijät on huomioitava. 

Kokonaisaikaan T4 on varattu häiriötekijät, mutta teholliseen rakentamisaikaan T3 ei 

kuulu. Häiriöiden vaikutus näkyy tahdistavissa työtehtävissä kuten perustus- ja runkovai-

heessa ja vähemmän sisävaiheen töissä. Sisävalmistustöissä oletetaan olevan varamestaa, 

mikäli häiriötekijä estää työn edistymistä tietyssä mestassa. (Rakennushankkeen ajallinen 

suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

 

2.4 Aikataulun seuranta ja valvonta 

 

Rakentamiskulttuurissa on yleistä, että rakentamistuotanto ei etene tasaisessa tahdissa 

läpi projektin. Seuranta ja valvonta vaativat monia eri valvonnan menetelmiä, jotta voi-

daan tiedostaa mahdolliset tuotannolliset häiriöt. Häiriöiden ilmetessä on suunniteltava 

välittömästi tarvittavat korjaustoimet ja luoda sen edellytykset. Menetelmistä saadakseen 

kaiken olennaisen tiedon, on sen oltava visuaalisesti toimiva ja läpinäkyvää ohjausta. Ra-

kennustiedon Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus –julkaisussa kerrotaan 

tiivistetysti ohjauksen tarkoitus; luoda edellytykset suunnitelman mukaiselle toiminnalle 

ja estää ennalta tuotannon poikkeamat suunnitellusta. Mikäli poikkeamia ilmenee, suun-

nitellaan tarvittavat korjaustoimet ja luodaan edellytykset korjaustoimille. Mahdolliset 

häiriöt eivät aina merkitse seuraavan tehtävä aloituksen lykkäämistä tai nykyisen tehtävän 

keskeytymistä. Ne kuitenkin vähentävät työn tuottavuutta. (RT 10-11224 Rakennushank-

keen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Jana-aikataulun muuntaminen paikka-aikakaavion muotoon suunnitteluvaiheessa on suo-

siteltavaa, sillä nähdään töiden suunniteltu eteneminen tietyissä paikoissa. Paikka-aika-

kaaviossa voidaan tarkastella määrälliset ja ajalliset erot valmistumisajankohtiin nähden, 
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ja valmistumisjärjestyksen. Yleisesti aikataulua tulee tarkastella vähintään viikoittain, 

jotta voidaan varmistua valmistuvatko työt ajallaan. Vinjetti on yleinen työkalu työmailla 

aikataulullisessa seurannassa. Siitä näkee työkohteiden tilanteen, jonka voi jakaa myös 

muille urakoitsijoille nähtäväksi. Vinjetin avulla urakoitsijat näkevät mestojen vapautu-

misen ajoissa ja luo urakoitsijoille edellytyksiä pysyä aikataulussa. (Talonrakennushank-

keen kulku. 2016.) 

 

 

Kuva 3. Jana-aikataulu muutettuna paikka-aikakaavioon ja vinjettiin. (Talonrakennus-

hankkeen kulku. 2016.) 
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3 MÄÄRÄLASKENTA TIETOMALLISTA 

 

Määrälaskenta perinteisestä mallista on siirtymässä entistä enemmän tietomallipoh-

jaiseksi laskennaksi. Perinteisessä mallissa määrätiedot on tuotettu 2D-suunnitelmista 

mittaamalla, mikä on lisännyt päällekkäisiä mittauksia. Mallin käyttö mahdollistaa las-

kennan nopeuttamista ja antaa aikaa tehdä laskenta useammin. Mallista ei ”lasketa” mää-

riä, sillä malli itsessään sisältää valmiina määrätiedot objektin geometria- ja mittatie-

doissa. Visuaalinen havainnointi kohteesta helpottaa laskijaa ymmärtämään yksityiskoh-

tia paremmin. (Kallio, S. 2017.) 

 

Laskentaa varten on oltava tarpeeksi tarkat mallinnukset, jotta voidaan luotettavammin 

muodostaa määräluettelot sijainneittain. Mallit tarkastetaan laadultaan ennen laskentaan 

luovuttamista, jotta päällekkäisyyksiä ei esiinny. Määrälaskennassa on tiedettävä mitä ni-

mikkeistöä käytetään, kuten Talo 2000 tai Talo 80, kunhan on yhteisesti sovittuna. Ny-

kypäivänä Talo 2000 –nimikkeistöä on uudistettu ja edistetty täyttämään tietomallilas-

kennan tarpeita ja hankenimikkeistön ”Rakennusosat”-osa muodostaa perustan tietomal-

lin sisällysluettelolle. Usein käyttö on yrityskohtaista, minkä vuoksi jokaisen työmaan 

pitäisi käyttää samaa nimikkeistöä toimintojen yhtenäistämiseksi. Määräluetteloa voi-

daan hyödyntää tuotannonsuunnittelussa- ja ohjauksessa, kustannuslaskennassa, aikatau-

lutuksessa ja seurannassa sekä hankinnoissa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Määrälaskennalle ideaalisin tilanne on tietomallien saattaminen samalle tarkkuustasolle 

toisiinsa nähden. Tämän saavuttaminen vaatii kaikilta osapuolilta johdonmukaisuutta 

mallin tarkkuustason tavoittamiseen. Arkkitehti-, suunnittelu- ja talotekniikan tietomal-

lien ollessa riittävällä tasolla, käynnistetään laskennan prosessi. Onnistuneesta tietomal-

lintamisesta pystytään luomaan rakennukselle edellytykset visuaaliseen tarkasteluun, 

määräluettelon luotettavuuteen, kustannusarvion oikeellisuuteen ja tuotannon aikaisen ai-

kataulusuunnittelun onnistumiseen. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 
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3.1 Tietomallin yleiset vaatimukset 

 

Mallinnuksen tavoitteena on tukea suunnittelun ja rakentamisen laadun, tehokkuuden ja 

turvallisuuden ja kestävän kehityksen mukaista hanke- ja elinkaariprosessia. Vähimmäis-

vaatimuksia on tarkoitus käyttää kaikissa kohteissa, jotta voidaan varmistua eri suunnit-

telualojen tarkkuustasoista ja niiden luotettavuudesta määrä- ja kustannuslaskentaa var-

ten. Yleisesti tietomallilla on myös muita hankkeen vaiheita varten tasovaatimuksia, 

mutta tässä kappaleessa keskitytään olennaisesti määrälaskennan vaatimuksiin ja määrien 

laskentaan, ei näistä tuotettujen määrien hyödyntämiseen. (Yleiset tietomallivaatimukset 

2012. 2012.) 

 

 

Kuva 4 Yleiset keskeiset vaatimukset tietomallin laadun varmistamiseen. 

 

Tietomallin on oltava johdonmukainen ja yksiselitteinen. Suunnitteluratkaisut on tuotava 

esille samanlaisina rakennuksen eri osissa. Eri ratkaisujen kokeiluissa voidaan malliin 

luoda eri ratkaisuja, kunhan suunnittelija kirjaa ylös olennaiset asiat tietomalliselostuk-

seen. Mallin tarkkuustasolla halutaan luoda edellytykset määrälaskennan aloittamista var-
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ten. Tarkkuustaso tulee olla määritettynä samalle tasolle jokaisella suunnittelumallille ti-

lauksen yhteydessä, jolloin määrätiedot ovat luotettavia. Hankkeesta riippuen tarkkuus-

taso voidaan porrastaa. Esimerkiksi laskentaa varten kerrostalossa voidaan mallintaa en-

simmäinen kerros tarkasti, jolloin laskija voi hyväksi käyttää ensimmäisen kerroksen tie-

toja muita kerroksia varten. Lohkoittain tapahtuvassa porrastuksessa on tärkeää noudattaa 

lohkojakoa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Oikeilla mallinnustyökaluilla varmistetaan oikean määrätiedon sisällön tuotto lasken-

nalle. Yksinkertaisuudessaan tämä voidaan varmistaa ohjelmiston omalla työkalulla, 

mikä mallintaa tarvittavat mittatiedot automaattisesti. Mikäli tiettyä osaa ei voida mallin-

taa työkalulla tai toteutetaan epäsopivalla tavalla, ei laskija pysty automaattisesti hake-

maan määrätietoja kyseisestä osasta. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Tilat, rakennus- ja tekniikkaosat on pystyttävä tunnistamaan yksilöllisellä tasolla. Eri ra-

kennetyypeille on luotu Talo 2000 –nimikkeistössä sopivia tunnisteita esimerkiksi ulko-

seinille tai erikorkuisille väliseinätyypeille. Periaatteena on pystyä tunnistamaan ja erot-

tamaan rakenteet toisistaan helposti. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Keskeisillä mittatiedoilla pyritään tuottamaan määrälaskijoille valmis tietosisältö osista 

nopeammin kuin perinteisessä määrälaskennassa. Yleisimmät käytettävät ja tarvittavat 

mittatiedot rakenteista ja rakennuksesta ovat: kappalemäärät, pituusmitat, pinta-alat, tila-

vuudet ja paino. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Tiedonsiirto ja laskijoiden käytössä olleet ohjelmistot määrälaskennassa vaikuttavat mal-

lista saatuun määrätietoon. Määrälaskenta on voitu suorittaa suunnittelijoiden natiivimal-

leissa jolloin määrätiedot ovat luotettavimpia tai IFC-tiedostomuodossa olevasta mallista. 

Natiivimalli on näistä parhain vaihtoehto tarkkuuden ja luotettavuuden osalta laskentaan. 

IFC-tiedostossa rakennusosien laskettavuus laskijan ohjelmistolla on selvitettävä ja puut-

teet selvitettävä perinteisin keinoin. Mallin liitteenä on aina oltava tietomalliselostus, 

mistä selviää kattavuus ja käyttö. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

3.2 Osittelu tehtäviin 

 

Määrien ja kustannusten hallitsemisen helpottamiseksi on luotu yhteisten tapojen edistä-

miseksi nimikkeistöjä, jota ylläpitää ja kehittää Talo nimikkeistöryhmän päätoimikunta. 
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Ne sisältävät jäsentelyn periaatteet, nimikkeiden sisällön ja käytettävät tunnisteet. Yritys 

voi määritellä nimikkeistöä omaan käyttöön soveltuvammaksi, mutta päätarkoitus on hel-

pottaa hankkeen eri osapuolten välistä tiedonsiirtoa yhteisillä nimikkeistöillä, kuten luet-

teloita (mm. määrä- ja tehtäväluettelot). Yleisimmät käytössä olevat nimikkeistöt ovat 

Talo 80 ja Talo 2000 -nimikkeistöt ja vähemmän käytössä oleva Talo 90 -nimikkeistö. 

Tietomallintamisen tarpeisiin on kiinnitetty huomiota erityisesti Talo 2000 -nimikkeis-

tössä, mikä on yleistyvä määrälaskenta-muoto. (Talo 2000 -hankenimikkeistö. 2016.) 

 

Tässä työssä Talo 80 ja 2000 –nimikkeistöt ovat pääpainossa, sillä Talo 80 -järjestelmää 

käytetään vielä työmaatoiminnoissa ja Talo 2000 -nimikkeistöä pääasiassa laskennassa ja 

muissa tukitoiminnoissa. Kyseiset nimikkeistöt poikkeavat toisistaan, sillä Talo 2000 pe-

rustuu rakennus-, kiinteistö- ja hanke -osiin niiden eri pituisten elinkaarten vuoksi. Ra-

kennus kuvataan rakennus- ja tekniikkaosina ja tuotanto tuotteina, työnä ja kalusteina. 

Tässä työssä kuvaillaan nimikkeistöjen perusrakennetta eikä perehdytä niiden litteroiden 

muodostumiseen erikseen. (Talo 2000 -hankenimikkeistö. 2016.) 

 

3.2.1 Talo 80 

 

Kyseinen nimikkeistö perustuu rakentamisosien pääryhmiin ja on laadittu täyttämään sen 

aikaisen uudisrakennustuotannon tarpeet suunnittelun ja rakennuttamisen, hankelasken-

nan ja tuotannon tehtävissä. Litterointi Talo 80 –järjestelmässä on hierarkkinen, jolloin 

rakennuskustannukset ovat osa hankintakustannuksia ja hankintakustannukset perusta-

miskustannuksia. Nimikkeistö perustuu sen käyttämiin osanimikkeistöön ja niiden yhdis-

telyyn. Nämä yhdessä muodostavat käsitepareja, jotka tarkentavat selitteen. Nimikkeistö 

koostuu neljästä osanimikkeistöstä: rakentamisosa-, suoritus-, kustannuslaji- ja kustan-

nuseränimikkeistöstä. (Rakennushankkeen kustannushallinta. 1995 s. 24.) 

 

 

3.2.2 Talo 2000 

 

Talo 2000 -nimikkeistö luotiin kansalliseen käyttöön rakennusalalla tiedonvaihdon ja 

käytäntöjen yhtenäistämiseen sekä kuvaa hankkeen tai kiinteistön kokonaisuutena. Ni-

mikkeistö koostuu hanke-, tuotanto- ja kiinteistönimikkeistön mukaisesti. Osanimikkeis-

töille on määritetty omat tarkoituksensa sisältöineen ja asiakirjakäytössä. Osanimikkeis-

töjä on viisi erilaista, jotka on esitetty liitteessä 1. Jaottelu on ohjeellinen ja on suotavaa 
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soveltaa yrityksen omiin käyttötarpeisiin sopiviksi. Määrämittaus nimikkeistöille on tehty 

riippumattomaksi ratkaisuista, jolloin ne mahdollisesti eroavat todellisista määristä tuo-

tannossa. (Talo 2000 -hankenimikkeistö. 2016.) Nimikkeistöä käytetään suunnitteluoh-

jeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menekkitiedostojen sekä määrälaskennan ja 

sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaistamiseen (Talo 2000 -nimikkeistö. 2008, 

s. 9). Rakennustuotteiden toimitukseen, asennukseen tai jotka vastaavat yhtä työlajia osi-

tellaan tuotantonimikkeistön mukaisesti. Useaa työlajia tai kokonaisuutta kuvaavat tehtä-

vät ovat puolestaan hankenimikkeistön alaisuudessa. (Talo 2000 -nimikkeistö. 2008, s. 

75-76.) 

 

Talo-menetelmää voidaan kuvailla tiedonkäsittelyjärjestelmäksi, mikä hyödyntää Talo-

nimikkeistöjä. Järjestelmään voidaan yhdistää yleisesti käytössä rakennustuotannossa 

olevia sovelluksia, sillä sen toiminta perustuu luotuun asiakirjajärjestelmään. Järjestelmä 

koostuu suunnitelmista, luetteloista ja laskemista, mitkä periytyvät aina hankkeen edisty-

essä. Talo-menetelmän ydintoiminnot tulevat esiin luetteloissa ja rakenteessa. Luettelot 

kuvaavat rakennusta fyysisellä tasolla kuten tila- ja määräluetteloilla. Rakenne kuvaa 

puolestaan ylemmän nimikkeen yhden yksikön menekkiä (Talo 2000 –nimikkeistö. 2008 

s. 15). 

 

3.3 Mallipohjaisen laskennan prosessi 

 

Määrälaskennan tärkein tieto on arkkitehdin laajuuslaskelmat hankkeesta, mihin kuuluvat 

suurin osin tilat, neliömäärät ja tilavuudet. Pääsuunnittelijan tuottamien laajuuksien li-

säksi tulee olla suunnitelmat tuotettuina tietomalliin talotekniikasta ja alustavasta runko 

–suunnitelmasta. Kuvassa 5 on esitetty tietomallipohjaisen määrälaskennan prosessi kaa-

viossa. Kyseinen prosessi luo edellytykset määrälaskennan onnistumiselle. Prosessi alkaa 

laskijan tutustumisella tietomalliin, joka suoritetaan ennen ensimmäistä laskentaa. Mallin 

lisäksi laskijan on syytä tutustua muihin asiakirjoihin huolellisesti ja olla yhteydessä 

suunnittelijoihin, jotta kohteen sisältö on selkeä. Laadunvarmistus alkaa lähdeaineiston 

kokoamisesta lähtien. Oikean version lisäksi on selvitettävä ja sovittava projektikohtai-

sesti monia asioita tiedonsiirroista, määrätiedon tuottamisen tietyistä objekteista oikeista 

malleista ja niiden kattavuutta. Tässä vaiheessa selvitetään mahdollisia puutteita ja niiden 

kirjauksista raporttiin. Raporttiin on ennen laskennan aloittamista syytä tutustua huolelli-

sesti. Määrätieto tuotetaan siihen soveltuvalla ohjelmistolla ja oikealla versiolla, joiden 

yhteensopivuus on suunnittelijoiden ja pääsuunnittelijan vastuulla. Määrälaskennan 
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jälkeen on analysoitava tulokset niiden oikeellisuuden varmistamiseksi, jotta voidaan 

todeta kaikki nimikkeet lasketuiksi. Prosessin lopuksi on kasattuna määräluettelo, mitä 

hyödynnetään ja jatkojalostetaan kustannuslaskennassa, hankinnoissa ja 

tuotannonsuunnittelussa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Kuva 5. Sini Kallion väitöskirjan näkemys YTV2012 määrälaskennan prosessin kulusta 

 

3.3.1 Lähdeaineiston kokoaminen 

 

Lähdeaineiston tarkkuus, laajuus ja oikeellisuus on tarkistettava kasattaessa aineistoa 

määrälaskentaa varten. Ideaalitilanteessa rakennussuunnitelmat ja tietomallit olisi laa-

dittu ohjeiden mukaisesti ja oikein ilman, että laskijan täytyisi tarkastaa suunnitelmien 

oikeellisuutta. Nykyisin määrälaskija ilmoittaa, mitä määriä lasketaan ja sopii yhteisesti 

suunnittelijoiden kanssa käytännöistä ja IFC-kenttien hyväksikäytöstä. (Yleiset tietomal-

livaatimukset 2012. 2012.) 

 

Suunnitelmien puutteet selvitetään suurin osin laadunvarmistuksen yhteydessä ja niistä 

on tehtävä tarkastusraportti, jotka tiedotetaan pääsuunnittelijalle tai tilaajan edustajalle. 

Laskija arvioi puutteiden perusteella lähtötietojen pohjalta mahdollista aloittaa laskenta-

työ. Riippuen puutteiden määrästä voidaan vähäiset puutteet hyväksyä tai siirtää myöhäi-

sempään ajankohtaan, mikäli on merkittävin määrin puutteita. (Yleiset tietomallivaati-

mukset 2012. 2012.) 
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3.3.2 Määrätiedon tuottaminen 

 

Tietomallit pitävät sisällään kaiken määrätiedon määrälaskennan kannalta mitä kutsutaan 

tietosisällöksi. Haasteena on lukea ja tallentaa kyseiset tiedot. Tarkoituksena on selvittää 

rakennukseen tarvittava materiaalien ja työpanosten määrä. Tietosisältö ja rakennusosat 

pystytään tunnistamaan ja lukemaan ohjelmallisesti. Määräasiantuntijan ei täten tarvitse 

muuttaa mallia, jolloin määrien päivittäminen on tehokasta. Määrälaskijoilla on mahdol-

lisuuksia käyttää eri ohjelmistoja laskentaan tietomallista. Käytetyn ohjelmiston ominai-

suudet vaikuttavat merkittävästi laskentatyön sujuvuuteen, nopeuteen ja luotettavuuteen. 

Parhaimmalla mahdollisella tavalla voidaan tietosisällöstä ja rakennusosista ohjelmalli-

sesti lukea tarvittu mittatieto. Mallin pysyessä samana, laskijan ei tarvitse johtaa määriä 

ja suorittaa ruutumittausta. Hyväksyttyjen puutteiden osalta laskijan täytyy täydentää 

mallia ja tuottaa puuttuva määrätieto. Rakennesuunnittelun osalta voi esimerkiksi puuttua 

rakennuksen anturat, joita on mahdollista tuottaa alustavasti kantavien rakenteiden pi-

tuuksilla. Määrätietoa kootessa voidaan ne eritellä sijainneittain ja rakennusosa- tai suo-

ritetasolla. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

3.3.3 Laadunvarmistus ja määrien toimittaminen 

 

Määräasiantuntijan suorittaman määrälaskennan jälkeen analysoidaan saadut tuotokset 

vertailemalla niitä aikaisempiin referenssikohteisiin ja visualisoidaan mallin piirustuk-

siin. Määriä tarkistetaan nimikekohtaisesti esimerkiksi tunnuksilla tai pistokokein tie-

tyistä objekteista ja verraten 2D-suunnitelmista saatuihin määrätietoihin. Epävarmuuk-

sien välttämiseksi voidaan laskelmat suorittaa toisessa tiedostoformaatissa. Tietomallin 

tietosisällöstä kootut määrät jäsennellään kokonaisuudessaan määräluetteloksi, mikä jä-

sennetään hyödyntämällä yrityskohtaisesti nimikkeistöillä. Määräluettelo on tärkeä läh-

demateriaali kustannuslaskennalle ja tuotannonsuunnittelulle. Luettelo on oltava jäsen-

nelty tehokkaan käytön varmistamiseksi ja liitetty tiedostopaketiksi lähdeaineiston 

kanssa. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 
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3.4 Mallipohjaisen määrälaskennan ongelmia 

 

Yleisessä tietomallivaatimuksen 2012 osassa 7 on esitetty kohdassa 6 erilaisia ongelma-

kohtia mallipohjaisessa määrälaskennassa. Täysin kattava kaikista mahdollisista ongel-

mista kappale ei ole, mutta esittää hyvin tietomallin ongelmakohtia geometrian, paramet-

rien, suunnittelualojen ja pintojen osalta. Ongelmakohdat on hyvä pystyä havaitsemaan, 

erottamaan ja selvittämään. Havaitsemalla ongelmat ajoissa pystytään ne selvittämään 

eivätkä ne heijastu virheinä lopulliseen laskentaan. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 

2012.) 

 

Useat suunnittelumallit tuottavat päällekkäisyyksiä oikein tehtyinäkin. Arkkitehdin suun-

nitelmista löytyy samanlaisia rakenteita kuin rakennesuunnittelijalta ja talotekniikan päät-

teitä. Näiden päällekkäisyyksien vuoksi on tiedostettava määrälaskennan oikeat tietomal-

lit luotettavan ja tarkan laskennan varmistamiseksi. Arkkitehtien käyttämissä ohjelmis-

toissa on puutteellisia työkaluja pintojen mallintamiseen tiloissa. Tilaryhmistä pintoja las-

kettaessa on ongelmana pintamateriaalien osuus. Ohjelmisto ei välttämättä tunnista kahta 

eri tilapintaa ja laskee myös näiden välisen osuuden. Ohjelmistot sisältävät monia työka-

luja, joilla voidaan luoda kokonaisuuksia kuten kattoja, kevyitä väliseiniä, ei-kantavia ul-

koseiniä ja verhouksia. Kattokokonaisuuksista ei laskennan kannalta pysty suoraan saa-

maan määrätietoja, jonka vuoksi laskijan on arvioitava näiden mittatiedot. Samanlainen 

ongelma on myös verhoseinissä, sillä niiden sisältö on geometriaa eikä tietoa. (Yleiset 

tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 

 

Käyttäjille on luotu edellytykset suunnitteluohjelmistoissa luoda osia ilman laajuuden ja 

sisällön rajoitusta. Näillä työkaluilla voidaan luoda suuria tai pieniä kokonaisuuksia, joi-

den sisältöä on vaikea tunnistaa. Parametrit saattavat olla esimerkiksi pöytiä, tilaryhmiä, 

rakennuksia tai parveketorneja. Näiden tarkka sisältö ja luotettavuus riippuvat täysin tä-

män tekijästä. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012. 2012.) 
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4 RAKENNUKSEN OSITTELU 

 

Tuotannonsuunnittelun helpottamiseksi laajoissa hankkeissa on suotavaa ositella raken-

nus helpommin hallittaviin pieniin kokonaisuuksiin. Tunnetuimpia menetelmiä on sijain-

nin mukainen osittelu, rakenteellinen osittelu ja avoimen rakentamisen periaate. Yhtä ai-

noaa tapaa ositella projektia ei ole, sillä hankkeet usein eroavat toisistaan ja osittelu voi-

daan toteuttaa vaihtoehtoisilla tavoilla. (Pelin. 2008 s.99) Rakenteellinen osittelu kuvaa 

sisällön määritetyllä tarkkuudella, sijainnin mukainen luo tuotantolohkot ja avoin raken-

taminen mahdollistaa käyttäjien myöhäiset päätökset ja jakaa osat selviin raameihin. Pro-

jektin onnistumiseksi edellytetään osittelua pienempiin kokonaisuuksiin. Osittelun tavoit-

teena on jakaa hanke selviin kokonaisuuksiin ja osaprojekteihin, joiden avulla hanketta 

voidaan ohjata aikataulullisesti ja kustannustehokkaasti (Rakennuttaminen). Osittelussa 

on otettava huomioon sen tarkkuusaste ja kriteeri. Tarkkuusaste tarkoittaa kuinka tarkasti 

sijainnit jaetaan ja kriteeri osittelumenetelmää. Tarkoituksena on kuvata lyhyesti yleisim-

mät osittelutavat.  

 

 

4.1 Projektin lohkominen sijaintikohtaiseksi 

 

Tyypillisesti projektissa kohde jaetaan osiin. Näitä osia voidaan pilkkoa pienempiin osiin 

kuten rakennuksiin, niiden kerroksiin, kerrosten huoneistoihin ja huoneistojen huoneisiin. 

Tavoitteena on vaiheistaa projektin vaiheet ajallisesti peräkkäin. Pilkkomisen etuna on 

esimerkiksi kerrostalokohteessa aikaisempi sisävaihetöiden aloitus, kuin jos tehtäisiin 

runko kokonaan valmiiksi. Samanlaista logiikkaa voidaan soveltaa myös toimitilahank-

keissa. Pilkkomisella luodaan mahdollisuus jakaa projekti selkeästi kokonaisuuksiin ja 

osaprojekteihin. Sijainnin mukaan osittelu on aikataulusuunnittelun ja ohjauksen peruste. 

Jakamalla kohde osiin mahdollistetaan eri työtehtävien tekeminen samaan aikaan eri työ-

kohteissa. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty lohkojaon ja niiden toteutusjärjestyksen vaikutus 

ajansäästöön. Liitteessä 3 on RT-kortin 10-11224 yhteenveto hankkeen erilaisista ositte-

lumenetelmistä ja niiden soveltuvuuksista. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen 

suunnittelu ja ohjaus. 2011.)  
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Kuva 1 Lohkojaon ajallinen vaikutus projektin kestoon. Lähde: RT 10-11224 Rakennus-

hankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, alkuperäinen muokattu lähde Kankainen, J. & 

Sandvik, T. Rakennushankkeen ohjaus. 1993.  
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Kuva 2 Toteutusjärjestyksen ajallinen vaikutus projektin kestoon. Lähde: RT 10-11224 

Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus, alkuperäinen muokattu lähde Kankai-

nen, J. & Sandvik, T. Rakennushankkeen ohjaus. 1993.  

 

Toisinaan lohkojako ei ole yksiselitteinen runko- ja sisävaihetöiden yhteydessä, minkä 

vuoksi on tarpeellista erottaa omat lohkot rungolle ja sisävalmistusvaiheen töille. Runko-

töiden edetessä on usein tarpeellista muuntaa runkojaon lohkot sisävalmistustöiden alu-

eisiin. Kohteen lohkojakoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon rakennuksen runkorat-

kaisultaan erilaiset osat kuten tekniset tilat ja väestönsuojat sekä tilaajan asettamat väli-

tavoitteet. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

Teoriassa lohkojen työjärjestyksen määrittämiseen käytetään Hossin-sääntöä tai laajen-

nettua Hossin sääntöä. Normaalissa säännössä työjärjestys määritetään vaiheiden keston 

perusteella ja laajennetussa näiden kestojen väliseen suhteeseen. Hossin-säännössä en-

simmäinen tehtäväksi lohkoksi valitaan lyhyimmän perustus- ja runkovaiheen osuus ja 
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viimeiseksi lyhyimmän sisävalmistusvaiheen. Laajennetussa säännössä valitaan ensim-

mäiseksi suurimman sisävalmistusvaiheen ja perustus- ja runkovaiheen tuntimääräsuh-

teen. Viimeiseksi valitaan suhteeltaan pienin. (RT 10-11224 Rakennushankkeen ajallinen 

suunnittelu ja ohjaus. 2011.) 

 

 

4.1.1 Projekti 

 

Projektilla tarkoitetaan tontille rakennettavaa kokonaisuutta, mihin kuuluvat kaikki ra-

kennukset ja työnumerot. Mikäli samalle tontille rakennetaan monta eri rakennusta, kuu-

luvat nämä yhteen projektiin kuten asiakasyrityksen hybridihanke Keravalla. Kyseisessä 

projektissa on samalla tontilla asunto- ja toimitilatuotantoa, mutta kuuluvat kuitenkin sa-

maan projektiin kulkiessaan kuitenkin eri työnumeroiden alla. Mikäli tontteja on useam-

pia, voidaan nämä nimetä esim. tontti A, tontti B jne. (RT-laskentaohje koskien sijainti-

kohtaisia määriä. 2006.) 

 

 

4.1.2 Osaprojekti 

 

Osaprojektilla jaetaan rakennukset ja tontti omiin osiin. Näin ollen jokaista osaa käsitel-

lään omana työnään, kuten tontti maanrakennukseen ja rakennukset omina osina, kuiten-

kin pitäen sisällään niiden omat maanrakennustyöt. Osaprojekteja muodostaessa on huo-

mioitava kustannuksellinen hallinnointi litteroinnissa ja lisättävä laskentamuistioon mai-

ninnat mihin osaprojektiin rakenteet kuuluvat, mikäli rakennukset ovat kytkennässä toi-

sissaan. Jaettaessa osaprojekteja on suotavaa käyttää arkkitehdin käyttämiä tunnuksia ja 

rajauksia, jotta jaottelu pysyy projektin alusta asti yhteneväisenä ja näin ollen helppolu-

kuisena. (RT-laskentaohje koskien sijaintikohtaisia määriä. 2006.) 

 

 

4.1.3 Lohko 

 

Lohko on yleisin käytetty nimitys jaolle, kun tehdään sijaintimäärityksiä vaakasuunnassa 

rakennuksen suhteen. Lohkottaminen on suotavaa erityisesti kerrostalorakentamisessa, 

sillä porrashuoneittain tehty jako helpottaa tuotannonsuunnittelua, valvontaa ja kustan-
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nuslaskentaa. Lohkojen suositeltavaa tehdä luonnollisten rajojen mukaisesti, kuten lii-

kuntasaumat toimitiloissa. Mikäli lohkojen väliin jää rakenne mille ei ole selvää lohkoa, 

lisätään se ensiksi rakennettavan lohkon määriin tai lohkotunnusten aakkosjärjestysten 

mukaisesti. Katolla oleva konehuone lasketaan vain yhteen lohkoon. Pääsääntönä kone-

huone lasketaan joko tunnusten aakkosjärjestyksessä ensimmäiseen tai korkeimpaan loh-

koon. Tunnuksina on suositeltavaa käyttää arkkitehdin määrittelemiä tunnuksia. (RT-las-

kentaohje koskien sijaintikohtaisia määriä. 2006.) 

 

Lohkojaon etu perustuu sisävalmistustöiden aikaisempaan aloittamiseen kuin jos ensiksi 

tekisi koko rungon. Aikaisempi sisätöiden aloitus mahdollistaa koko rakennusajan aika-

taulun lyhentämisen ja vähentää häiriöherkkyyttä tuleville töille. (RT-laskentaohje kos-

kien sijaintikohtaisia määriä. 2006.)  

 

 

4.1.4 Kerros 

 

Kerros jakaa rakennuksen vaakasuunnassa ja noudattaa rakennuksen kerrostunnuksia. 

Kerroksen rajaavat katon kantavan laatan yläpinta. Perustuksiin kuuluvat kaivannut, maa- 

ja kalliorakentamiset, pohjavahvistukset, anturat, perusmuurit ja –palkit ja alapohjaraken-

teet. Kattoon voidaan katsoa kuuluvan kantavan laatan päältä kattoristikot ja niiden höy-

rynsulut ja koolaukset. Pintamateriaaleja levyineen ei katsota kuuluvan kattorakenteiseen 

vaan puolestaan sisätiloihin. (RT-laskentaohje koskien sijaintikohtaisia määriä. 2006.) 

 

 

4.1.5 Tilaryhmä 

 

Tilaryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan monen tilan muodostamaa ryhmää kuten kerrosta-

loissa asuinhuoneisto parvekkeineen. Tämä on selkein ja helppokäyttöisin kohde tilaryh-

mälle, kun puhutaan kerrostalorakentamisesta. Tilaryhmiin lasketaan sisäseinien ja –kat-

tojen sekä lattioiden pintarakenteet. Lisäksi ryhmään kuuluvat kalusteet, varusteet, lait-

teet ja koneet. Tilaryhmään kerätään vain osa rakenteista kyseiseen sijaintiin. (RT-las-

kentaohje koskien sijaintikohtaisia määriä. 2006.) 
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4.1.6 Tila 

 

Tila on rakennuksen toiminnallinen perusyksikkö, mitä rajaa tyypillisesti sisäpuoliset ra-

kenteet. Rajauksia voi soveltaa tarpeen vaatiessa haluamallaan tavalla, mutta pidettävä 

yksiselitteisenä ja helposti luettavissa. Tiloja muodostaessa tulee ottaa huomioon pää-

suunnittelijan käyttämä tunnus ja lasketut määrät, jotka tulee kuulua vain yhteen tilaan. 

RT-laskentaohjeessa on eritelty seuraavat asiat, mitkä eritellään tiloittain: 

 

- Sisäseinien pintarakenteet 

- Sisäkattojen pintarakenteet 

- Lattian pintarakenteet 

- Kalusteet 

- Varusteet 

- Laitteet ja koneet 

- Tilaryhmäkalusteet 

- Väestönsuojan varusteet 

 

Seuraavia rakenteita ei eritellä: 

 

- Ulkoseinät 

- Kantavat väliseinät 

- Kevyet ja erityisväliseinät 

- Laatat 

- Ovet 

- Ikkunat 

(RT-laskentaohje koskien sijaintikohtaisia määriä. 2006.) 

 

 

4.2 Rakenteellinen osittelu 

 

Rakenteellisessa osittelussa on kyse rakennuksen tai rakennuksien jakaminen fyysisiin 

osiin. Osittelulla tuodaan esille hankkeen sisältö ja tulos, ja se sopii hyvin yhteenvetoihin 

ja raportointiin. Suunnittelu- ja tuotantovaiheessa voidaan hyödyntää rakenteellista osit-

telua. Osittelu tapahtuu tuotesuunnitelmien mukaisesti ja tuloksena tulee olla rakennuk-

sen pääosat, tuoteranteet ja listaus fyysisistä osista. Osat voidaan jakaa vielä alemmalle 
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tasolle WBS-tasojen mukaisesti (Pelin. 2008 s. 99). Osittelun työkaluna voidaan käyttää 

Talo 2000 -hankenimikkeistöä tai yleisemmin työmaalla totuttuun Talo 80 –rakennusosa-

nimikkeistöä.  Oleelliset osat Talo 2000 –hankenimikkeistössä on rakennus- ja tekniikka-

osat. Osat jaotellaan kuitenkin sijaintikohtaisesti, jolloin voidaan erotella erilaiset osat 

elinkaareltaan. Rakenteellisella osittelulla tuetaan avointa rakentamista. (Talo 2000 -ni-

mikkeistö. 2008.) 

 

4.3 Avoimen rakentamisen periaate 

 

Avoimen rakentamisen osittelumenetelmällä pyritään jakamaan rakennuksen osat selke-

ästi eri osiin ja luomaan rakennuksen, asunnon tai huonetilan tarpeet mahdollisimman 

muunneltaviksi. Periaate pohjautuu hollantilaisen N. John Habrakenin suunnittelu- ja ra-

kentamistapaan, missä käyttäjillä tarjotaan vaikutusvaltaa tilojen ja ympäristön suunnit-

teluun itselle sopivaksi. Aluksi menetelmä tuli käyttöön kerrostalorakentamisessa, mutta 

laajentunut nykyisellään yleiseen käyttöön toimitilahankkeisiin (RT93-11231 Muunto-

jousto asuntosuunnittelussa. 2017).  Toimintatavalla pyritään vähentämään mahdollisim-

man pieneksi riippuvuussuhteet kiinteiden perusosien ja muuntuvien tilaosien välille. 

Kiinteät perusosat asettavat kuitenkin muuntuville tiloille rajat ja laajuudet.  Tilojen 

muuntojoustavuudella on kuitenkin rajansa, sillä kiinteät perusosarakenteet rajoittavat 

runkojärjestelmällään muuntojoustavuuteen. Suunnittelussa niiden vaikutusta voidaan 

kuitenkin pienentää. Talotekniikka tuottaa haasteita muuntojoustavuuteen ja rajoittaa 

käyttäjien tulevia tilamuutoksia. Tekniset tilat ja kuilut rajoittavat usein wc- ja keittiöti-

lojen sijoittelua myöhemmin. Avoimella rakentamisella on potentiaalia nostaa rakennuk-

sen elinkaaritehokkuutta ja tilojen käyttöasteen parantamista. Tapa vaatii kuitenkin kai-

kilta osapuolilta intressejä ja resursseja muuttaa toimintatapoja ja omaksua uudet tavat. 

Perusidea on löytää tapa jakaa alijärjestelmät ja mahdollisimman pienet riippuvuudet nii-

den välillä. (Open Building Concepts. N.d.) 

 

Avoimelle rakentamiselle on myös vaihtoehtoinen tapa jakaa rakennus neljään eri elin-

kaareen rakennusosien välillä. 100 vuoden elinkaareen kuuluu rakennuksen kantavat ra-

kenteet, 25 vuoden käyttöikään talotekniikka, 10 vuoden käyttöikään muuttuvat ei-kan-

tavat rakenneosat ja alimpaan hierarkiaan käyttäjän tilavarusteet ja kalusteet. (Open Buil-

ding Concepts. N.d.) 
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5 TYÖMAAN SEURANTA 

 

Seurattu työmaa on laajuudeltaan 6178 brm2 kokoinen kauppakeskushanke. Keskus si-

sältää n. 5500 m2 vuokrattavia liiketiloja, joita on noin 25 kappaletta. Kauppakeskuksen 

päälle rakennetaan samanaikaisesti asuinkerrostaloa, jonka laajuus on 10459 brm2. 

Asuinkerrostalon asukkaille ja kauppakeskuksen asiakkaille rakennetaan yhteistä pysä-

köintilaitosta kellarikerrokseen, minkä laajuus on 6336 brm2. 

 

Työmaan käyttöä määräluettelon osalta seurattiin karkealuonteisesti ja sitä, kuinka tuo-

tantoa yleisesti suunniteltiin. Koko hanketta varten tehty määräluettelo ei kuitenkaan pal-

vellut tai tukenut työmaan toimintaa täydellä teholla, vaan oli työkaluna kustannusval-

vonnassa ohjauspalavereissa. Määräluettelon määrät oli jaettu työmaan projekti-insinöö-

rin toimesta neljään karkealuontoiseen osaan A, B, C ja D. Kyseiset merkinnät tarkoitta-

vat seuraavia kerroksittain: 

 

- A = Kauppakeskus 

- B = Parkkihalli 

- C = Asuntojen tilat 

- D = Maanrakennus 

 

Tuotannonsuunnittelua varten määräluettelon käyttö jäi vähäiselle käytölle. Yleisaikatau-

lun laadintaan varten luetteloa hyödynnettiin, sillä käytetyllä aikatauluohjelmalla pystyi 

hyödyntämään määrätietoja ilman materiaalien sijaintitietoja. Yleisaikatauluun lohkojako 

toteutettiin tehtäväkohtaisesti, laatijan parhaalla katsomalla tavalla. Esimerkiksi kevyet 

väliseinät ja tasoite- ja maalaustyöt jaettiin kerroksittain omiin lohkoihin. Kuvissa 6 ja 7 

on esitetty työmaan yleisaikataulun jakoa. 

 

 

Kuva 6 Kevyet väliseinät jaettu yleisaikataulussa. 
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Kuva 7 Tasoite- ja maalaustyöt jaettu yleisaikataulussa. 

 

T4-menekeillä yleisaikataulun teko oli mahdollista ja sitä kautta mahdollisti hankinta- ja 

suunnitelma-aikataulujen laadinnan. Tarkempaa aikataulunlaadintaa, missä yleisesti käy-

tettäisiin T3-menekkejä, ei pystynyt toteuttamaan. Kyseinen aikataulu sovittiin ensin so-

pimusvaiheessa ja tarkemmin aloituspalaverissa. Suunnittelu tapahtui merkitsemällä poh-

jakuviin mestojen sijainnit ja kokemusperäisellä arviolla annetut aikamääreet paikoille 

edellyttäen mestojen työvalmiutta. Käytetyllä tavalla pystyttiin tekemään aikataulut sisä-

vaiheen töissä, menetelmä ei vain mahdollistanut aikaisempaa suunnittelua töiden limi-

tyksestä. Sisävaihetöiden aikana töiden porrastus on tärkeässä asemassa, jonka vuoksi 

käytettiin lohkojakoa. Jaottelulle pystyttiin järjestämään aikataulusuunnittelua, mutta loh-

kojen määrät jouduttiin laskemaan erikseen ja niitäkään ei aina laskettu. Määräluettelon 

sijaintitiedoilla olisi nopeuttanut ja vähentänyt työmäärää lohkojen suunnittelussa. Työ-

maa joutui nojautumaan liikaa urakoitsijoiden antamiin aikatauluihin, joita täytyi saada 

ajoissa muun tuotannon jatkuvuuden mahdollistamiseksi. Esimerkkinä on levyväliseinien 

aikataulusuunnittelu lohkojaoteltuna pieniin osiin. 

  

 

5.1 Työmaa 

 

Kustannusarvion määrätietorivien hyödyntäminen kulminoituu näiden laskelmien luotet-

tavuuteen. Määrien luotettavuus on kytköksissä kohteen luonteeseen ja laajuuteen. Toi-

mitilahankkeissa tilat pyritään muokkaamaan asiakkaiden tai tulevien vuokralaisten toi-

veiden mukaisesti keitä ei ole suunnitteluvaiheessa varmistettu. Tilamuutokset lisäävät 

tai vähentävät sisätyövaiheen materiaalimääriä etenkin väliseinien neliömäärissä, kuten 

taulukossa 1 osoitetaan. Pinta-alamäärät tarkastelukohteen muutamassa sisätyövaiheessa 

prosentuaalisesti erosivat merkittävästi. Taulukossa 1 on esitetty alkulaskennasta saadut 

määrät, mistä havaitaan kevyiden väliseinämuutosten määrä suunnitelmien tarkentuessa 

ja vuokralaisten varmistuessa.  
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Taulukko 1 Määräluettelon alkulaskennan tulokset ja uusimmista kuvista lasketut määrät 

 

 

 

 

 

Liitteessä 2 on esimerkkinä, kuinka taulukossa 1 mainitut työvaiheet voi jakaa lohkoihin 

sen sijaan, että ne esitettäisiin yhtenä pitkänä viivana aikataulussa. Esitetty tapa ei ole 

ainoa ja tavan voi soveltaa litteroinnin muokkaamisella. Lohkojaolla mahdollistetaan 

työn etenemisen ja niiden tahdistavan vaikutuksen havaitseminen muihin töihin. Lohko-

jaolla havaitaan myös neliömäärien epätasainen jakautuminen lohkoissa, mikä vaikuttaa 

näiden valmistumisen nopeuteen. Laskennan tuottamassa määräluettelossa ei tällaista 

lohkojakoa tehty, sillä nykyisen prosessin laskennan aloituspalaverin osallistujiin ei kuulu 

pakollisena toimihenkilöstöstä vastaavaa työnjohtajaa ja projekti-insinööriä. Tämän 

vuoksi määräluettelon määrät on eritelty kokonaismääriin, eikä työmaan toimihenkilös-

tön mahdollisten tuotannonsuunnitelmien mukaisesti. Työmaan lohkojakona toimi raken-

nuksen jakaminen kahteen osaan ja määrät jaettuna prosentuaalisesti niiden laajuuteen. 

Aikataulutus ja niiden seuranta tehtiin näiden lohkojen mukaisesti.  

 

Liitteestä 2 saaduilla aikataulumäärillä pystyi luomaan kuvan 8 mukaisen jaotellun aika-

taulun, mistä havaitaan kunkin lohkon ajallisen tarpeen. Luotettavat määrätiedot ja niiden 

jakaminen valmiiksi tuotannon mukaisiin lohkoihin tehostaa työmaan ajankäyttöä. Pu-

nainen viiva kuvastaa kokonaismäärän lineaarista valmistumista, mikä ei vastaa todelli-

suutta. Tällaiset aikataulusuunnitelmat myöhästyttävät tulevia tiiviisti aloitettavia töitä 

huomattavasti. Työmaalla ei erikseen laskettu ajanpuutteen vuoksi lohkojen määriä.  

Nimike Laskenta yks. 
Uusimmista ku-
vista laskettu yks. 

Prosentuaalinen 
ero 

Kevyet väliseinät  2243 m2 2920 m2 23 % 

Tasoitus ja maalaus 3542 m2 4052 m2 13 % 

Yläpohjan alapin-
nan maalaus 5416 m2 5784 m2 6 % 
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Kuva 8 Lohkojaon hyödyt aikataulusuunnittelussa verrattuna kokonaismääriin. 

 

Aikaisemman kuvan perusteella aikataulut poikkeavat ns. todellisesta aikataulusta noin 

kaksi viikkoa. Lohkojaotelluissa osissa ei otettu huomioon mitään muita työvaiheita. Tar-

koituksena on selventää lohkojaon tarpeellisuus tuotannonsuunnittelussa ja työvaiheiden 

järjestelyissä. 
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6 TOIMINTAMALLI 

 

Kts. liite 4. 
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7 POHDINTA 

 

Työmaaseurannassa ja toimihenkilöstöltä kysyttiin näkökulmia puutteisiin ja mahdolli-

seen kehittämiseen etenkin kauppakeskuksen osuudelta. Tuotettujen valmiiden määrätie-

tojen hyödyntämisellä pystyttäisiin säästämään aikaa poistamalla päällekkäiset työt las-

kennan osalta. Nykyinen hyödyntämättömyys johtuu pääosin tuotettujen määrärivien luo-

tettavuudesta rakennusvaiheessa. Suunnitelmat ovat tarkentuneet määrälaskennan suorit-

tamisesta eikä päivitettyjä tietoja ole tuotu määräluetteloon. Lohkojaolla pystyttäisiin tar-

kentamaan alue missä muutokset ovat tapahtuneet ja näin vältettäisiin ylimääräinen las-

kenta. Nykyisen prosessin mukaisesti laskentapäällikkö ja kustannuslaskija järjestävät 

laskennan aloituspalaverin, ja tarvittaessa ottavat muita osapuolia palaveriin. Tämä on 

kriittinen kohta osallistuttaa työmaan päättävää toimihenkilöstöä mukaan määrittelemään 

hankkeen tulevaa lohkojakoa. Nykyistä toimintamallia nykyisellään ei ole tarvetta lähteä 

keksimään uudestaan, mutta pienillä osallistuttamisen muutoksilla yhteistyöhön pysty-

tään viemään määräluettelon käytettävyyttä eteenpäin. Kyseiset muutokset ja lohkoihin 

jako tuottaa lisää työtä määrälaskennalle, sekä määrärivien lukumäärää huomattavasti. 

Lohkojaon merkitys korostuu erityisesti sisävaiheen töissä, missä töiden rytmitys koros-

tuu seuraaville töille. Työn aikana ilmentyi määräluettelon päivittämättömyys projektin 

aikana. Jotta aikatauluja ja muita tuotannonsuunnittelun kannalta tärkeitä hankinnan teh-

täviä voitaisiin muodostaa tuotetuista luetteloista, on näiden luotettavuus oltava hyvällä 

tasolla. Tietomallia tarkastelemalla huomattiin puute sijaintitiedoissa väliseinien koh-

dalla. Kerroskohtainen tieto sisältyi määrätietoon, mutta sijaintia ei määritelty tilaryhmit-

täin. Sijaintitietojen nimeämisessä tulisi suunnittelijoille antaa tilausvaiheen laatuvaati-

muksissa tieto sijaintien nimeämisestä. Koordinaatistossa sijainnit olivat kuitenkin koh-

dillaan. 

 

Työmaan esimerkki oli todella pienimuotoinen, mutta sen tarkoituksena oli näyttää ja sel-

ventää kuinka tarkemmalla määrien lohkojaolla pystytään määrittämään oikeat aloitus-

ajankohdat tietyissä lohkoissa. Ennakoivan lohkojaon kokonaisvaikutuksen selvittä-

miseksi täytyisi vertailla luettelointitapojen työmääriä ja työmaiden määräluetteloiden 

hyödyntämisen asteita. Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollisuuksia tutkia pidemmälle 

kuin yhden työmaan aikataulutusta. Toimitiloissa laskennan osalta tekee haastavaksi ja 

työlääksi epätoistuvuus kerroksissa. Asuntorakentamisessa kerrokset ovat usein identtisiä 

edellisiin nähden, minkä vuoksi lohkojako on helpompaa luoda. Könttämäärillä pystytään 
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tuottamaan lineaarista aikataulua mikä ei vastaa todellista työn kulkua toimitilahank-

keissa vaan sopii yleisaikatauluun.  

 

Lohkojakomenetelmän ja avoimen rakentamisen mukaisen osittelun yhteensovittaminen 

tarjoaa hyvät työkalut muunto- ja käyttöjoustoon, kun jako tehdään kiinteisiin perusosiin 

ja muuttuviin tilaosiin. Kantavat rakenteelliset osat ovat kiinteitä eivätkä muutosherkkiä, 

jonka vuoksi kyseisiä osia ei ole järkevää sijoittaa pieniin lohkoihin. Sisätiloissa on muut-

tuvat osat myöhäisten käyttäjäpäätösten vuoksi, jotka voidaan jakaa järkevästi tilaosiin ja 

luoda yksityiskohtainen aikataulu toteutuksesta.  

 

7.1 Kehittäminen 

 

Yleisesti hankkeen alkuvaiheen alussa on valittava projektin osittelumenetelmä. Useim-

mat tunnetaan rakennusalalla yleisesti, mutta oikean tavan soveltamisessa hankkeeseen 

on otettava huomioon oleellisesti vaikuttavat asiat. Varsinkin kirjallisuudessa painotetaan 

sijaintiosittelun soveltuvuutta kireän aikataulun omaaviin hankkeisiin. Nora Windin jul-

kaisemassa Osittelun käyttö rakennushankkeessa –diplomityössä on tuotu esille huomi-

oon otettavat asiat menetelmää valittaessa. 

 

Osittelu tulisi aloittaa heti suunnitteluvaiheessa. Tuotannon oma osittelu voidaan näin 

aloittaa ajoissa ja tieto välittää määräasiantuntijoille määrälaskennan aloituspalaverissa. 

Varsinkin toimitila-hankkeissa myöhäiset käyttäjäpäätökset tuovat haasteita määrien luo-

tettavuudessa ja tuotannon aikatauluttamisessa. Osittelussa on muistettava ottaa tuotan-

nollinen näkökulma, liian yksityiskohtaista osittelua kannattaa välttää ja sen vuoksi osal-

listuttaa esimerkiksi kohteen vastaava työnjohtaja luomaan tuotannon osittelu suunnitte-

lun valmistelun aikana.  

 

Toimitilahankkeisiin avoimen rakentamisen -malli on yleisesti hyväksi todettu. Haasteita 

kuitenkin tuottaa talotekniset järjestelmät. Kuvassa 10 on esimerkki avoimen rakentami-

sen periaatteesta tutkitusta kauppakeskuksen työmaasta, kuinka määrät olisi voinut jakaa 

avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti. Tilaajan on kuitenkin määriteltävä tila-

osien laajuudet ja ominaisuudet, jotta kiinteät osat voidaan määritellä. Kyseisellä tavalla 

voidaan aloittaa kiinteän perusosan rakennustyöt ilman, että muuttuvat tilaosat olisi suun-

niteltuna.  
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Kuva 10 Avoimen rakentamisen osittelun periaate. 

 

Tutkimuksessa havaittiin työmaalla, että suunnittelun ja tuotannon limitystä ei ole paljon 

toteutettu. Hankkeen suunnittelijoita valitessa tulisi ottaa huomioon suunnittelijoiden ym-

märrys osittelusta ja halukkuus suunnitella näiden mukaan. Ennen määrien laskentaa 

suunnittelijoilla tulisi olla tiedossa laatuvaatimukset osien sijaintien nimeämisestä, jotta 

tietomallista määrien talteen ottaminen olisi mahdollisimman yksinkertaista ja luotetta-

vaa. Suunnittelijoilta tulee vaatia myös mahdollisten muutosten sijaintien merkitseminen 

muutosraporttiin, jotta määräluetteloa voidaan päivittää ja pysyy tuotannon kannalta luo-

tettavana apuvälineenä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Talo 2000 –nimikkeistön osanimikkeet 
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Liite 2. Aikataulumenekkien osittelu 
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Liite 3. Rakennushankkeen osittelumenetelmiä hankkeisiin. Talonrakennushankkeen 

kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu.  
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Liite 4. Toimintamalli      

Ei julkinen liite. 

 


