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1 JOHDANTO 

1.1 Tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä ja tutkia määrälaskennan 

prosessin kulkua. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää määrälaskennan eri 

vaiheet ja menetelmät sekä määrälaskennan rooli kustannusarviolasken-

nassa. Kustannusarviolaskelma laaditaan urakkatarjousta varten, ja se sisäl-

tää muun muassa määrälaskennan. Työn ensimmäisessä osiossa käydään 

läpi määrälaskennan prosessia osana urakkatarjouksen laadintaa sekä kerro-

taan määrälaskennasta ja määrälaskennan taustatekijöistä yleisellä tasolla. 

Työn toinen osio käsittelee määrälaskijan työtekniikoita ja -menetelmiä, kuten 

esimerkiksi, minkälaisia erilaisia työkaluja ja ohjelmistoja määrälaskijalla on 

käytössään.  

 

Opinnäytetyön sisältö on rajattu siten, että se käsittelee määrälaskennan pe-

rusteita ja määrälaskijan työvaiheita. Opinnäytetyössä on hyödynnetty aihetta 

käsittelevää kirjallisuutta ja rakennusalan ammattilaisten asiantuntemusta. 

 

Määrälaskennan työvaiheet on selvitetty kirjallisella tutkimuksella ja työssä 

käydään läpi koko määrälaskennan prosessi kokonaisuudessaan. Teoreetti-

nen tutkimus alkoi joulukuussa 2017, jolloin aloitin tutustumisen määrälasken-

taa käsittelevään kirjallisuuteen. Määrälaskennan työvaiheet tarkastellaan pro-

sessina, joka jatkuu laskentapäätöksestä aina hinnoitteluun saakka. Määrälas-

kennan työvaiheissa esitellään myös määrälaskennassa käytössä olevia ni-

mikkeistöjä, laskenta-asiakirjoja ja rakennussuunnitelmadokumentteja. 

 

 

2 MÄÄRÄLASKENNAN PROSESSIN VAIHEET 

2.1 Yleistä 

Rakennusalalla vallitsee tiukka kilpailutilanne, jossa rakennusalan yritykset kil-

pailevat samoista rakennusurakoista urakkatarjouskilpailussa. Hinnasta on tul-

lut tärkein kriteeri kilpailussa, jonka vuoksi urakan voittaminen edellyttää erit-

täin tarkasti laadittua ja kaikki asiat huomioivaa tarjousta. Onnistuneella kus-
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tannusarviolaskennalla yritys saa kilpailuetua, kun se pystyy tarjoamaan urak-

kaa hinnalla, joka on kilpailijoita edullisempi, mutta jolla se kuitenkin pystyy 

viemään urakan läpi kannattavana. Urakkatarjouksen laadinnassa kustannus-

laskennasta onkin tullut kilpailuun osallistumisen kannalta tärkein osa-alue. 

Tämän takia kustannuslaskennan onkin oltava kaikin puolin ammattitaitoista ja 

korkealaatuista. Aiemmat onnistuneet rakennuskohteet antavat yritykselle ko-

kemusta tarjouksen laadinnassa ja ovat myös hyviä referenssejä yritykselle. 

Rakennustyön laatu ja urakoitsijan vakavaraisuus ovat tärkeitä kriteereitä, joita 

tilaaja tarkastelee urakoitsijan valinnassa. 

 

Kuva 1. Urakoitsijan kustannuslaskenta (Lindholm 2009, 20) 

 

Kustannusarviolaskenta on urakoitsijan tarjouslaskennan keskeisin osa. Kus-

tannusarviolaskelma laaditaan urakkatarjousta varten ja se sisältää muun mu-

assa seuraavat osiot: 

• tarjouspyyntöasiakirjoihin perehtyminen  

• nimikkeistön muodostaminen 

• määrälaskenta 

• hinnoittelu 

• kustannusarviomuistin teko 

• arviotarkistus 
 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään pääosin määrälaskentaan ja sen eri vai-

heisiin ja menetelmiin. Opinnäytetyön laajuus käsittää määrälaskennan ja sii-

hen liittyvät asiat, muu kustannusarviolaskennan sisältö, kuten hinnoittelu, ei 

kuulu opinnäytetyön laajuuteen.  

 



3 

2.2 Tarjoukseen tutustuminen 

Rakennuttajalla on kaksi vaihtoehtoa saada urakkatarjoukset. Urakoitsijoiden 

keskenään kilpailuttaminen tai neuvottelumenettely, jossa rakennuttaja asioi 

yhden urakoitsijan kanssa. Neuvottelumenettelyn käyttäminen tulee kysee-

seen, kun urakka on pieni ja urakan kokonaishinta tunnettaan. Yleisin tapa 

urakkatarjousten saamiseen on urakoitsijoiden keskenään kilpailuttaminen. 

Urakkakilpailussa pyydetään tarjouksia niin monelta urakoitsijalta, että syntyy 

todellinen kilpailu. (Vuorela ym. 2001. 72.)     

 

Tarjousvaihe alkaa, kun suunnitteluvaiheen jälkeen tilaaja lähettää tarjouksia 

urakkaan osallistuville urakoitsijoille ja pyytää jättämään urakasta tarjousta tar-

jouspyyntöasiakirjojen perusteella. Urakoitsija tarkastelee tilaajan tarjouspyyn-

töä ja aloittaa kohteen kustannusarvion tekemisen ja tarjouslaskennan, mikäli 

urakoitsija on kiinnostunut osallistumaan tarjouskilpailuun. (Lindholm 2009, 

20.) 

 

Urakoitsija on syytä tutustua tarjottavaan kohteeseen ja tarkistaa urakkamuo-

dot, joita ovat kokonaisurakka, jaettu urakka, projektin johtourakka ja allians-

siurakka. Yleisimmin urakkamuoto Suomessa on kokonaisurakka, jossa tilaaja 

tekee sopimuksen vain ja ainoastaan yhden pääurakoitsijan kanssa. Pääura-

koitsija voi haluttaessaan pyytää vaativat työt aliurakoitsijoilta, jos siihen on 

tarvetta (Vuorela ym. 2001, 120.) 

 

Lisäksi urakoitsija tutkii, millainen tilaaja on kyseessä. Tilaajan arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, onko työn tilaaja tuntematon vai 

ennestään tunnettu. Erityisesti on huomioitava tilaajan toimintatavat, eli onko 

tämä hankalaksi tunnettu tilaaja vai asiallinen tilaaja jolla on hyvä maine. Ti-

laajan arvioinnin yhteydessä käydään läpi tilaajalta saadut rakennesuunni-

telma-asiakirjat, kuten suunnitelmapiirustukset ja rakennusselosteet sekä 

mahdolliset tietomallit. Suunnitelmien laatu, kattavuus ja valitut rakenneratkai-

sut antavat kuvan suunnittelijan ammattitaidosta, mutta myös siitä, tarvitaanko 

kohteessa esimerkiksi työnaikaista lisäsuunnittelua. Suunnittelijoita on erilai-

sia: jotkut suunnittelijat voivat tehdä työnsä puutteellisesti ja jotkut taas tekevät 

työnsä asianmukaisesti.  
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Tarjouksen käsittelemiseen kuuluu muun muassa: 

• laskentapäätös 

• määrälaskenta 

• kustannusarvion laadinta 

• tarjouksen tekeminen 
 

2.3 Laskentapäätös 

Mikäli kohde on sopiva, niin tarjouskilpailuun osallistumisesta päättää yrityk-

sen/yksikön ylin johto. Ennen laskentapäätöstä ylin johto joutuu miettimään 

muun muassa sitä, että soveltuuko tarjottava kohde yrityksen tuotantoon. Yri-

tyksen johdon pitää miettiä onko yrityksellä riittävät resurssit suorittaa pyydetty 

kohde annetussa aikataulussa ja onko sillä myös henkilöstöresursseja kustan-

nuslaskentaa varten. Lisäksi yrityksen pitää miettiä senhetkistä kilpailutilan-

netta, eli kilpailevien yritysten erikoisosaamista ja niiden asemaa ja vahvuutta 

rakennusalan urakoinnissa. (Koski1995, 18.) 

 

2.4 Laskennan aloituspalaveri 

Ennen varsinainen laskennan aloittamista pidetään laskennan aloituspalaveri. 

Palaveriin osallistuu yleensä yksikön johtaja, työpäällikkö ja kustannuslaskijat. 

Palaverissa nimetään vastuuhenkilöt, joiden vastuulla on tehdä määrälaskenta 

ja muut kustannuslaskennan osa-alueet. Lisäksi palaverissa selvitetään, onko 

yrityksellä olemassa aikaisempia laskentakohteita, joita voisi käyttää hyödyksi, 

sekä onko kohteessa mahdollisuutta alihankintakyselyyn. 

 

Laskennan aloituspalaverin muistiossa on olennaista, että siihen kirjataan ylös 

kaikki palaverissa käsitellyt asiat (Liite 1). Muistiota voidaan päivittää myös 

laskennan aikana erillisellä laskentamuistiolla, jos vastaan tulee kysymyksiä 

tai tarkentamista vaativia epäselvyyksiä.  

 

Tarjous on jätettävä aikataulussa. Jos määrälaskentaan osallistuu useita laski-

joita, on projektipäällikön järjestettävä työt huolellisesti ja seurata prosessia, 

jotta tarjous ehditään jättää ajallaan.  
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2.5 Määrälaskenta 

Määrälaskennassa mitataan ja kuvataan rakennussuorituksen sisältö käytettä-

vän järjestelmän mukaan (esim. Talo 80 tai Talo 90). Määrälaskennan tulok-

sena syntyvät määräluettelot jaottelevat rakennuskohteen suoritteet, työt sekä 

hankinnat nimikkeiksi ja määriksi osakohteittain. (Vuorela ym. 2001, 120.) 

Määräluettelo pitää sisällään seuraavat tiedot: 

• nimikekuvaukset (rakennusmateriaalit ja tarvikkeet, työn määrä) 

• määrät ja  

• yksiköt. (Vuorela ym. 2001, 120.) 
 

Kuvaus sisältää viittaukset piirustukseen, rakennusselostukseen ja rakennus- 

ja suoriteosiin sekä sanallisen kuvauksen nimikkeistä. Nimikekuvaus kertoo, 

mikä rakennusmateriaali, rakennustarvike tai rakennustyö on kyseessä. Ky-

seessä voi olla esimerkiksi kallion louhinta, anturan betoni tai esimerkiksi po-

rapaalu. Nimike pitää sisällään yleensä myös lisätietoa, kuten louhinnan sy-

vyyden (louhinta > 1m tai louhinta < 1m), betonin laadun (esimerkiksi C30/37) 

tai porapaalujen koon (esimerkiksi D 300 mm). Nimikkeet listataan määräluet-

teloon määrälaskentaohjeen mukaisesti. (Vuorela ym. 2001, 121.) 

 

Määrät ilmaisevat, kuinka paljon kyseistä nimikettä rakennuskohteessa on tie-

tyssä yksikössä. Määrät mitataan saaduista suunnitelmadokumenteista.  Pää-

asiallisesti käytetyt yksiköt ovat metri (m), neliömetri (m2), kuutiometri (m3), ki-

logramma (kg) sekä kappalemäärä (kpl). Myös muita yksiköitä voidaan käyt-

tää tarkempaa erittelyä varten. (Vuorela ym. 2001, 120.) 

 

Määrien laskemiseen on oltava yhteinen pohja, jotta muut laskennan osallistu-

via ymmärtävät, mitä on laskettu ja miten laskettu. Kustannusarviolaskennan 

lisäksi määrien laskemista tarvitaan rakennushankkeen eri vaiheissa aina to-

teutusvaiheesta loppuselvitykseen saakka. Laadinnan periaatteet tarkentavat 

määrälaskennassa käytettävä nimikkeistö.  

 

Määrälaskijalla on vastuu mitata ja kuvata rakennussuorituksen sisältö siten, 

että urakka voidaan sen perusteella asianmukaisesti hinnoitella. Määrät myös 

lasketaan, jotta ennakkotarjouksia voidaan hinnoitella ja valmistella. Määrälas-
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kenta on tarjouksen tekemisen työläin osuus. Mikäli määrät on laskettu huoli-

mattomasti, eli määrät on mitoitettu liian pieniksi tai ylisuuriksi, on niiden vai-

kutus tarjouksen loppusummaan merkittävä. 

 

Määrälaskennan pääasiallinen tarkoitus on hinnoittelun tekeminen. Kukin kus-

tannuslaskija, joka tekee tarjousta voi hinnoitella minimaalisella. Määrälasken-

nan tarkoitus on tuottaa tarvittava tieto rakennushankkeen materiaali- ja suori-

temääristä kustannusarvion, aikataulu- ja resurssisuunnitelmien sekä hankin-

tasuunnitelmien laadintaa varten.  

 

3 MÄÄRÄLASKENNAN TYÖVAIHEET 

3.1 Laskennan lähdeaineistot 

Rakennuttaja lähettää laskennan lähdeaineistot eli tarjouspyyntöasiakirjat kai-

kille urakkakilpailuun osallistuville samaan aikaan. Laskennan lähdeaineis-

toista tulee selvittää urakoitsijalle kuuluvat työsuoritukset ja niiden suoritusta-

vat. Kaikki lähetetyt tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät samat määrät ja ovat sa-

man sisältöisiä. Rakennuttajan on informoitava kaikkia kilpailuun osallistuvia, 

mikäli laskennan lähdeaineistojen sisällöt muuttuvat. 

 

Laskenta-asiakirjat jakautuvat kahteen osaan: kaupallisiin asiakirjoihin ja tek-

nisiin asiakirjoihin. 

Kaupalliset asiakirjat ovat: 

• tarjouspyyntö 

• tarjouspyyntölomake 

• urakkaohjelma 

• Urakkarajaliite 

• Yksikköhintaluettelo 

• muut turvallisuusasiakirjat 
 

Tekniset asiakirjat ovat: 

• arkkitehtisuunnitelmat 

• rakennesuunnitelmat 

• LVIA-suunnitelmat 

• sähkösuunnitelmat 
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Laskenta-asiakirjojen on oltava yksinkertaisia, selkeitä ja virheettömiä ja li-

säksi ne pitää olla mahdollista saada joko paperiversiona tai sähköisenä. Mo-

lemmissa asiakirjoissa pitää olla merkittynä valmistuspäivä, vastaanotettu päi-

vämäärä ja kopioiden lukumäärä. Jos urakkalaskennan aikana tapahtuu muu-

toksia tai lisäyksiä koskien laskennan asiakirjoja, on siitä ilmoitettava tarjouk-

sen saanneille. 

 

3.2 Mistä aloitetaan 

Laskentaa aloitettaessa kaikki laskennan lähdeaineistot on oltava urakoitsi-

jalla. Poikkeustapauksissa saattaa kuitenkin olla siten, että kaikista rakenne-

osista ei ole saatavilla lähtöaineistoa. Esimerkiksi jos kaikki rakennuksen ele-

menttipiirustukset eivät ole valmiit, ei määrien mittaus voi alkaa niiden osalta 

tavalliseen tapaan. 

 

3.2.1 Työsuunnitelma 

Kun laskennassa on mukana useita laskijoita, on työpäällikön laadittava työ-

suunnitelma sekä järjestettävä työn vastuunjako huolellisesti, jotta tarjous val-

mistuu aikarajaan mennessä. Selkeät ohjeet ja sopiminen määrälaskentara-

joista edesauttavat työn onnistumista ajallaan. Myös laskentavaiheen aikatau-

lusta pitää tehdä päätös eli milloin osatehtävien on oltava valmiina. 

 

Työsuunnitelma käsittää seuraavien asioiden määrittelemisen: 

• Miten määrät ja materiaalit hyväksytään ja todennetaan. 

• Milloin ja miten määrät mitataan. 

• Kuka tai ketkä mittaamisen tekevät. 
 

3.2.2 Piirustusten esitutkiminen 

Ennen määrälaskennan aloittamista määrälaskijan pitäisi käydä läpi arkkitehti-

piirustukset ja rakennesuunnitelmat, sekä tutustua rakennuksen erityispiirtei-

siin ja ominaisuuksiin. Määrälaskijan on hyvä tehdä kertatarkastus varmistaak-

seen, että arkkitehti- ja rakennepiirustuksissa on esitetty kaikki pohjakerrokset, 

julkisivut, leikkaukset, rakennetyypit ja detaljit. Arkkitehtipiirustukset on hyvä 

käydä läpi tarkemmin, jolla voi varmistua, että pohjakerroksissa ja julkisivuissa 

esitetyt ikkunoiden ja ovien määrät sekä ikkuna- ja ovikaaviossa esitetyt mää-

rät pitävät paikkansa. 
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Arkkitehdin, rakennesuunnittelijan ja esimerkiksi LVI-suunnittelijan tekemiä 

suunnitelmia on hyvä vertailla ja siten varmistaa, että niissä ei ole mitään poik-

keavuuksia ja mitat täsmäävät. Jos rakennuksen kokonaismitat on merkitty 

suunnitelmiin, on mitat tarkistettava laskemalla huoneiden ja väliseinien mitat 

yhteen. Jos kokonaismitat puuttuvat, on ne itse mitattava ja merkittävä suunni-

telmiin.    

 

Piirustusten alustava esitutkiminen vähentää riskiä mitoittaa määrät epäjoh-

donmukaisesti. Kun laskennassa on mukana useampia määrälaskijoita, hei-

dän olisi hyvä keskustella saaduista tuloksista ja laskentatavoista. Samalla he 

voivat vielä varmistua sovituista vastuurajoista, ettei määriä lasketa kahteen 

kertaan tai jokin rakenneosa jää kokonaan laskematta.  

 

Piirustusten alustava esitutkiminen saattaa myös herättää kysymyksiä, jotka 

liittyvät puuttuviin tietoihin tai erimielisyyksiin. Näin ollen kysymyksiä voi esit-

tää jo aikaisessa vaiheessa arkkitehdille ja insinöörille. Kysymyksien esille 

nostaminen varhaisessa vaiheessa säästää määrälaskijalta vaivoja ja häiriötä, 

ja se lisää myös tuottavuutta laskennassa. 

 

3.2.3 Mittauskäytäntö 

Määrät mitataan rakennusosien mittaussäännoin ja rakennusosittain tuotera-

kenteena. Käytössä olevat menettelyt ovat arvio-, mittaus- ja perusosamenet-

tely. Arviomenettelyssä laskettavaa kohdetta verrataan samankaltaisin toteu-

tuneisiin kohteisiin. Näin meneteltäessä oletetaan, että suoritemäärä on muut-

tumaton laajuusyksikköä kohti tai suhteessa toiseen suoritemäärään. Toi-

sessa menettelyssä eli mittausmenettelyssä piirustuksista mitataan kaikki tar-

vittavat mitat, joiden avulla lasketaan suoritemäärät. Viimeisessä menette-

lyssä mitataan rakennuksessa yhtämittaisen keskeisin osan suoritemäärät ja 

kerrotaan nämä keskeisin osien lukumäärällä. (Vuorela ym. 2001, 121.) 

 

Kun määriä mitoitetaan piirustuksista, on erittäin tärkeää, että mitoitus on tark-

kaa ja johdonmukaista. Määrälaskennassa käytetään pääasiallisesti seuraavia 

yksiköitä: 

• Kappale (kpl): ikkunat ja ovet, erikoiskiinnikkeet, kiintokalusteet ym.   
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• Pituus (m): listoitus, tiivistenauhat, kaiteet ym. 

• Pinta-ala (m2): lattia- ja seinäpinnoitteet, eristeet ym. 

• Tilavuus (m3): kaivuumassat, louhinnat, betonit ym. 

• Paino (kg): raudoitusteräkset ym. 
 

Määrät kirjataan määräluetteloon kokonaislukuina korkeintaan kolmella mer-

kitsevällä numerolla. Pyöristykset tehdään vasta yhteenlaskun jälkeen. (Talo 

80 -ryhmä 1985, 9.) 

 

3.2.4 Kohteeseen tutustuminen 

Kohteeseen tutustumiseen tehdään ennen varsinaisen mittaus- ja laskenta-

työn aloittamista. Työselitykset ja rakenneselostukset käydään läpi ennen kuin 

tehdään ensimmäinen kohdekäynti. Kohdekäynnillä saadaan vaikutelman las-

kentatyön sisällöstä ja sen avulla voidaan myöhemmin havainnollistaa koh-

teen sijaintipaikkoja, jotka on esitetty piirustuksissa. Jos kyseessä on korjaus-

rakentamisen kohde, niin kohteesta otetaan valokuvia, sillä valokuvien avulla 

on helpompaa ymmärtää arkkitehtipiirustuksia ja rakennesuunnitelmia. 

 

 

3.2.5 Piirustukset 

Kun määriä mitoitetaan piirustuksista, on huolehdittava, että käyttää oikeaa 

mittakaavaa. Mittakaavat on syytä tarkistaa myös dwg-muodossa saaduissa 

piirustuksissa. Kun määrät laskentaan paperipiirustuksista, voi hyödyntää väri-

kyniä laskettujen rakenneosien korostamiseen piirustuksissa eri väreillä. Las-

kentaohjelmistoja käytettäessä voi myös usein käyttää värikoodeja, joilla voi 

merkitä lasketut määrät kuten kappalemäärät ja pinta-alat. Laskettujen osien 

korostaminen eri väreillä palvelee myös myöhempää lopputarkastusta, kun on 

helpompi havaita, mitkä on jo laskettu ja mitkä ovat vahingossa jääneet laske-

matta. 

 

3.2.6 Materiaalit 

Määrälaskijalla pitää olla laaja tietämys erilaisista rakennusmateriaaleista. Jos 

rakennuskohteessa on jokin ennestään tuntematon rakennusmateriaali, mää-

rälaskijan on hyvä nähdä vähän vaivaa ja ottaa selville materiaalista. Hyvä 
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keino on etsiä tuoteselostus valmistajan nettisivustoilta ja tutustua tuoteselos-

tukseen.  

 

3.3 Nimikkeistön täsmentäminen 

Määrien mitoittamiseen tarvitaan standardeja ja ohjeita. Rakennusosien mää-

rät voidaan mitata kahdella eri mittausohjeella, Talo 80 - tai Talo 2000 -määrä-

laskentaohjeiden mukaan. Yleisten jäsentämisstandardien tavoitteena on 

määritellä tapa, jolla eri osapuolet käsittelevät tietoa ja jäsentävät suunnittelua 

ja tuotantoa. Määrälaskentaohjeen keskeisiä tehtäviä on toimia tiedonsiirron 

apuvälineenä ja yhtenäistää alan kieltä. Nimikkeistöjärjestelmän tulee jäsentyä 

siten, että sen kullakin osanimikkeistöllä on määritelty tietoalue, tiedon esitys-

muoto, käyttökohde ja selvärajainen käyttäjäryhmä. (Vuorela ym. 2001, 96.) 

 

Tarjousvaiheen määrälaskennassa valmistetaan kohteen rakennusosaraken-

teiden luettelo eli määräluettelo. Määräluetteloa laadittaessa tarvikkeiden ja ti-

lojen määrät mitataan määrälaskentaohjeen mukaan. Määrämittauksessa ra-

kennusosat ja järjestelmät sekä tilat ja laiteosat luetteloidaan tyypeittäin ja nii-

den aikaansaamiseksi tarvittavien tarvikkeiden tai työvaiheiden määrät mita-

taan sijainneittain. (Lindholm 2009, 24.) 

 

Määräluettelot ja laskelmat välittyvät ja täsmentyvät laskennan prosessin edis-

tyessä kustannus- ja tarjouslaskennasta tuotantolaskentaan. Määrälaskennan 

tulokseksi saadaan kohteen määräluettelo eli kohteen rakennusosarakentei-

den luettelo. (Lindholm 2009, 24.) 

 

3.3.1 Järjestelmät 

Rakennusalalla on käytössä kaksi nimikkeistöjärjestelmää, Talo 80 - ja Talo 

2000 -nimikkeistöjärjestelmät. Yrityksillä on myös käytössä omia nimikkeistö-

järjestelmiä, joiden pohjana on edellä mainitut nimikkeistöt. 

 

Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä on tehty aikaisempaa Talo 70 -nimikkeistöjär-

jestelmää kehittämällä säilyttäen sen periaatteet ja ulkorakenne. Kehitettäessä 

on otettu huomioon Talo 70:n käytöstä tulleet laajat kokemukset. Aikaisem-
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man Talo 70 -järjestelmän puutteet selvitettiin: se ei täsmentänyt määrien mit-

tausperusteita olettavasti eikä edellyttänyt rakennesuoritusten riittävä ku-

vausta. (Talo 80 -ryhmä 1985, 5.) 

 

Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä määrittelee rakennustyön eri vaiheet alueosiin 

helpottaen järjestelmällistä laskentaa. Järjestelmä on vielä käytössä useissa 

rakennusyrityksissä, vaikka Talo 2000 -nimikkeistöjärjestelmä ja muita nimik-

keistöjärjestelmiä on julkaistu. Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä syventyy raken-

nustyön varhaisiin vaiheisiin, joka soveltuu hyvin urakoitsijan käyttöön. Se on 

kokonaisuus, joka kostuu eri osanimikkeistöjä. Niitä voidaan liittää toisiinsa ja 

niiden sijoitusta voidaan muuttaa eri käyttötarkoitusten mukaan. Talo 80 -ni-

mikkeistöjä on kolme ja nimikkeiden pääryhminä ovat rakennusosat, suorituk-

set ja kustannuslajit. 

 

Määrälaskenta perustuu Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän pääryhmiin, joka on 

esitetty alla olevissa kuvissa (kuva 2 ja kuva 3). Taulukkojen laadittaessa on 

edellytetty määräluettelon laatijan ja käyttäjän tuntevan Talo80 nimikkeistöjär-

jestelmän. Määrälaskenta jakaantuu suoritus- ja rakentamisosakohtaisiin mit-

tausperusteisiin. Hinnoittelussa otetaan käyttöön nimikkeiden viimeinen pää-

ryhmä eli kustannuslajit. 

 

Rakennusosat jaotellaan yhdeksään pääryhmään: 

 

• 1 Maa- ja pohjarakennus 

• 2 Perustukset  

• 3 Runko- ja vesikattorakenteet 

• 4 Täydentävät rakenteet 

• 5 Pintarakenteet 

• 6 Kalusteet, varusteet ja laitteet 

• 7 Konetekniset työt 

• 8 Työmaankäyttökustannukset 

• 9 Työmaan yhteiskustannukset. 
 

Pääryhmät jaotellaan vielä eri osiin alla olevan kuvan mukaan. 
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Kuva2. Rakentamisnimikkeet. (Talo 80 -ryhmä 1985, 112) 

 

 

Suoriteosat jakautuvat myös yhdeksään pääryhmään: 

 

• 1 Muottityö 

• 2 Raudoitus ja betonityö 

• 3 Metalli- ja peltityö 

• 4 Muuraus, rappaus, laatoitus 

• 5 Elementtityö 

• 6 Puu- ja levytyö 

• 7 Lämmön- ja ääneneristys 

• 8 Veden- ja kosteudeneristys 

• 9 Muut työt. 
 

Pääryhmät jaotellaan vielä eri osiin alla olevan kuvan mukaan. 
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Kuva 3. Suoritemaisnimikkeet. (Talo 80 -ryhmä 1985, 113) 

 

 

Kustannuslajit jakautuvat myös eri ryhmiin: 

 

• KL1 Työkustannus 

• KL2 Ainekustannus 

• KL3 Alihankintakustannus 

• KL4 Omat palvelut 

• KL5 Muut kustannukset 

• KL6 Vuokratyövoima.  
 

Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, suunnittelijoiden ja rakennusalan jär-

jestöjen yhteistyönä muodostanut nimikkeistöjärjestelmä. Nimikkeistö on ra-

kentamisen yhtenäisten käsitteiden ja tiedonvaihdon perusta kaikkien osapuo-

lien käyttöön. Talo 2000 -nimikkeistöjärjestelmä edistää koko rakennusproses-

sin osa-alueiden välistä viestinnän siirtoa ja yhtenäistää käytäntöä. Onnistu-

neen viestintäsiirron vaatiman ryhmittelevän nimikkeistön lähtökohta on raken-

nustuote ja rakentamisprosessi. Talo 2000 -nimikkeistöjä ovat hankenimik-

keistö, tuotantonimikkeistö, panosnimikkeistö, rakennustuotenimikkeistö ja ka-

lustonimikkeistö. (Talo 2000 -nimikkeistö Yleisseloste, 5.)   

 

Talo 2000 -hankenimikkeistö koostuu rakennusosista, tekniikkaosista, hanke-, 

kiinteistö- ja käyttäjätehtävistä. Uudis- tai korjaushankkeen laskennassa ja 

hinnoittelussa nimikkeistö sisältää myös hankevaraukset. Nimikkeistö kuvaa 
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rakennusosat ja tekniikkaosat fyysisenä tuotteena. Rakennusosien määrämit-

tausperusteet on suunniteltu tuotanto- ja suunnitteluratkaisuista riippumatto-

miksi ja niiden tulee esillä tuotantomääristä eli suoritemäärät. Määrälasken-

nassa mitataan rakennusosittain hankenimikkeistön mukaisesti. (Talo 2000 -

nimikkeistö Yleisseloste, 35.)   

 

Talo 2000 tuotenimikkeistöä käytetään tuotantolaskelmissa ja tuotantoluette-

loissa, urakkalaskelmissa ja tehtävä- ja hankintaluetteloissa. Nimikkeistön las-

kelmat voivat olla ennakko-, tavoite- ja jälkilaskelmia. Se jakaa tekniikka- ja ra-

kennusosat suorituksen mukaisiin kokonaisuuksiin. Nimikkeisiin sisältyvät työ-

suoritus, rakennustuotteet, asennustuotteet ja työmaakate. Sen määrälasken-

nan tekeminen, määrien jäsentely ja niiden yksiköt on kuvailtu kunkin nimik-

keen yhteydessä. Määrälaskennassa mitataan vain valmista lopputulosta, ei 

eritellä työmenetelmien mukaisesti eikä oheistehtäviä eritellä ja mitata. (Talo 

2000 -nimikkeistö Yleisseloste, 75.) 

 

Hankintanimikkeistö on Talo 2000 -järjestelmän päänimikkeistö. Se erittelee 

hankkeen rakennuttamisessa tarvittaviin toiminnallisiin hankeosiin, sekä tuo-

tannossa ja suunnittelussa tarvittaviin fyysisiin rakennus- ja laiteosiin. Tuote-

nimikkeistö taas toimii itsenäisenä nimikkeistönä ja tekee rakennusosat työvai-

heina, jotka koostuvat tekijänsä ammattitaidon mukaisesti työtehtävistä. 

 

3.4 Määrien mittaaminen 

Määrälaskenta perustuu määrien mittaamiseen piirustuksista, dwg-tiedostosta 

tai tietomallista. Mittaustyössä lasketaan kohteen eri rakennusosien rakenta-

miseen tarvittavat materiaalit, tarvikkeet ja työsuoritteet. Lopputuloksena saa-

daan määräluettelo, jota käytetään kustannusarviolaskennan pohjana. Määrä-

luetteloon listataan kaikki rakennuskohteessa käytetyt nimikkeet, kuten esi-

merkiksi maakaivannot, louhinnat, paalutukset, anturoiden ja seinien betonit 

jne. määrälaskentaohjeen mukaisia mittaussääntöjä käyttäen. Määrälaskenta-

ohjeen mittausohjeissa on määritetty nimikkeiden määrän mittauksessa käy-

tettävät mittayksiköt ja mittaustavat. (Lindholm 2009, 26.) 

 

Määrät mitataan rakenneteoreettisina mittoina mittausohjeiden mukaan eikä 

hukkia ja ryöstöjä oteta huomioon. Hukkien ja ryöstöjen lisät on hinnoittelijan 
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otettava erillään huomioon jokaisen nimikkeen paikalla. Teoreettisella määrillä 

on pyritty yhdenmukaistamaan määrälaskelmia ja vähentämään arvioinnin 

määrää ja työnsuunnittelua määräluetteloa laadittaessa. (Talo 80 -ryhmä 

1985, 8.) 

 

Määrien mittauksessa on suositeltava, että mitoitetut määrät noudattavat sa-

maa järjestystä. Esimerkiksi rakennuksen ulkoseinien mittauksessa on järke-

vää aloittaa laskenta myötäpäiväisesti tämän alkaessa piirroksen vasemmasta 

ylänurkasta. Käytettäessä tällaista tekniikkaa, on myöhemmät muutokset 

määräluetteloon helpompi tehdä, jos esimerkiksi on tarvetta jättää laskematta 

tietty seinän osuus pitkästä seinästä. 

 

Mittauksessa on tavallista jättää laskematta alle yhden neliön suuruisia auk-

koja tai rakenteita lukuun ottamatta sellaisia kalliita pintarakenteita, joiden 

hankinta toteutetaan teoreettisen määrän mukaan, kuten metalli- ja lasilevy-

työt. Tiilimuurauksessa mitataan ikään kuin rakenteessa ei olisi minkäänlaisia 

aukkoja.  

 

Jos laskenta-asiakirjojen tarkkuudesta johtuen ei määriä voida laskea, silloin 

voidaan pyytää suunnittelijalta piirustuksen tarkentamista. Jos tarkennusta ei 

saada ja määriä ei voida mitata, niin määrät joudutaan arviomaan tai muutta-

maan nimikkeistön yksikköä. Muutos- ja arviointiperusteet ilmoitetaan tällöin 

määräluettelon laadittaessa. (Talo 80 -ryhmä 1985, 9.) 

 

 

3.4.1 Mittaustapa 

Määrät voidaan mitoita vanhalla perinteisellä tavalla käyttäen paperisia suun-

nitelma-asiakirjoja ja suhdeviivainta tai tietokoneohjelmistojen avulla. Suunni-

telma-asiakirjat ovat tyypillisesti sähköisessä muodossa, kuten pdf:nä tai 

dwg:nä. Pdf:stä määrät voidaan mitata suoraan tai viemällä tiedosto Au-

toCAD:iin referenssiksi. Dwg-tiedostot voidaan avata AutoCAD-ohjelmalla, 

jossa määrät on helppo mitata. Määrälaskentaa varten on myös erityisiä mää-

rälaskentaohjelmia, kuten JCAD ja muita määrä- ja kustannuslaskentaohjel-

mistoja. Nykyään lähtöaineistona toimitetaan usein myös tietomalli, jota voi tai 
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täytyy hyödyntää määrälaskennassa. Yhtenäisenä käytössä oleva IFC-tallen-

nusformaatti mahdollistaa tietomallien avaamisen usealla eri ohjelmalla.  

 

Molemmat laskentatavat ovat edelleen käytössä, vaikka laskentaohjelmistojen 

käyttö kasvaa ja niiden suorituskyky kehittyy. Pienissä yrityksissä käsinlasken-

tamenetelmät ovat edelleen käytössä, mutta isoissa yrityksissä on jo aikaa sit-

ten siirrytty tietokoneohjelmistojen käyttöön. Ohjelmistojen käyttö nopeuttaa 

laskentaa ja määrälaskentaohjelmistojen nimike- ja yksikkökustannustiedot 

päivittyvät automaattisesti kustannustason noustessa ja siten tekevät lasken-

nasta varmempaa. 

 

Määrien mittaaminen voidaan suorittaa myös laskentaohjelmistolla. Laskenta-

ohjelmistoissa voidaan käyttää yleisimpiä nimikkeistöjärjestelmiä kuten koh-

dassa 3.3.1 mainittuja nimikkeistöjärjestelmiä tai yritysten omia nimikkeitä. 

Kun laskentaohjelmistojen käytön hallitsee hyvin, on määrälaskenta vaiva-

tonta ja erilaisten monimutkaisten pinta-alojen ja piirien laskeminen helppoa. 

Määrälaskija voi yhden toiminnalla mitata useita rakentamisosanimikkeitä, 

jotka laskentaohjelmisto kerää yhteen rakentamisosaan. Laskentaohjelmiston 

käyttö vähentää huomattavasti määrien uudelleenmittaamista ja tekee työstä 

kontrolloidumpaa.     

 

3.5 Määräluettelon laadinta 

Määräluettelossa nimikkeiden tulee olla asianmukaisesti kuvattuna selityssa-

rakkeessa. Nimikkeessä voi olla tarkentavaa lisätietoa tekstinä tai kuvana. Se-

lityssarakkeessa kuvaillaan myös muut määräluettelossa ilmoitettavat asiat 

kuten ovien lukumäärät. Eräiden nimikkeiden osalta laskentaohje sallii kar-

keampia erittelytarkkuuksia. Näiden käytöstä on todettava nimikkeen kohdalla 

määräluettelossa. Vastaavasti mikäli laskenta-asiakirjojen tarkkuudesta joh-

tuen erittelyä ei ole voitu laskea, ilmoitetaan siitä määräluettelossa. (Talo 80 -

ryhmä 1985, 7.) 

 

Yksikköhintaisten töiden osuudella määrät laaditaan yksikköhintaisten töiden 

määräluetteloon. Jos urakka sisältää yksikköhintaisia töitä, niiden mittauksen 

ja dokumentoinnin periaatteet esitetään laskennan lähdeaineistoissa.  
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Määräluettelo laaditaan rakentamisosan tarkkuudella pääryhmissä 1 ja 6-9 ja 

rakenteittain rakentamisosan (taulukko 1) sekä suorituksen (taulukko 2) tark-

kuudella pääryhmissä 2-5. Siten yhtenäisten rakenteiden suoritteet ovat mää-

räluettelossa peräkkäisillä riveillä. Määräluettelossa käytetään rakentamis-

osanimikkeiden otsikoita, mutta jokainen määrä varustetaan täydellisellä koo-

dilla. Jos nimikkeiden lisääminen kohteen poikkeusluonteen vuoksi on välttä-

mätöntä, voidaan niiden sijana käyttää 9-loppuisia numeroita. (Talo 80 -ryhmä 

1985, 9.) 

 

Määrät kirjataan määräluetteloon kokonaislukuina korkeintaan kolmella mer-

kitsevällä numerolla. Määräluetteloon ei kirjoiteta keskeneräisiä laskelmia, sa-

maan nimikkeeseen kuuluvat määrät lasketaan ensin yhteen ilman pyörityk-

siä, jonka jälkeen lopputulos pyöristetään ja lisätään määräluetteloon. (Talo 80 

-ryhmä 1985, 9.) 

 

 

 

4 POHDINTA 

Opinnäytetyön laadinta vaati syvällistä perehtymistä määrälaskennan proses-

siin. Opinnäytetyön kautta sainkin paljon uutta tietoa mitä voin suoraan hyö-

dyntää työssäni. Työn avulla sain myös hyvän kokonaiskuvan urakkatarjouk-

sen laadintaprosessista ja sen eri vaiheiden linkittymisestä toisiinsa.  

 

Kustannusarvion laatiminen ja tarjouksen tekeminen rakennusurakasta on 

vaativa prosessi. Rakennusurakan voittaminen edellyttää kilpailukykyisen 

urakkatarjouksen laatimista, joka on hinnaltaan kilpailijoita edullisempi mutta 

kuitenkin riittävän kannattava yritykselle. Liian alhaisella hinnalla tarjotussa 

urakassa on riskinä tappiot. Hinnan alentaminen vähentää urakoitsijan mah-

dollisuutta varautua kustannus- ja aikataulumuutoksiin ja siten kasvattavat ris-

kiä. Tarjouksen laatijalla pitääkin olla hyvää tuntemusta kustannuksista ja nii-

den kehittymisestä sekä yrityksen resurssien hyvää tuntemista. 
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