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TIIVISTELMÄ 
Työn tarkoituksena oli tarkastella, onko sähköisestä määrälaskennasta apua tarjouslas-
kennassa sähköurakoitsijan näkökulmasta katsottuna. Mahdollisuus määrälaskennan suo-
rittamiseen ohjelmilla on jo olemassa, mutta niiden käyttö ei vielä ole yleistä. Miltei kai-
kissa sähkösuunnitteluohjelmissa on jonkinasteinen määrälaskentatoiminto, jota voidaan 
käyttää laskennan apuna. 

 
Työssä selvitettiin sähköurakoinnin määrälaskennan nykytilannetta ja tarkastellaan erilai-
sia vaihtoehtoja määrälaskennan tekemiseen. Nykyään suurin osa määrälaskennasta teh-
dään käsin. Käsinlaskentaan kuluu paljon aikaa, mikä nostaa kustannuksia, jotka lisätään 
tarjouksen loppusummaan. Tämänhetkisten arvioiden mukaan sähköurakoinnin tarjous-
laskelmiin käytettävä aika vastaa vuosittain noin 70 miljoonaa euroa.  

 
Vertailun perusteella voidaan suositella sähköisen määrälaskennan käyttöä tarjouslas-
kennan apuna. Suunnitteluohjelmilla lasketut komponenttien määrät ovat tarkkuudessaan 
hyvällä tasolla. Ohjelman avulla suoritettu määrälaskenta oli tarkka ja hyödyllinen koko 
projektin ajan. Käsin laskettu määrälaskenta oli hitain tapa. Mitä suurempi projekti on, 
sitä edullisempaa on tuottaa määrälaskenta ohjelmilla.  

 
Tulevaisuudessa on suotavaa, että sähkösuunnittelijat ottaisivat entistä suuremman vas-
tuun määrälaskennasta ja tuottaisivat määräluettelot valmiiksi jo suunnitteluvaiheessa. 
Näin tehdään jo suuressa osassa Eurooppaa. Suomessa käytäntöä on otettu käyttöön yli 
kymmenen vuotta, mutta se ei ole vielä saavuttanut kovinkaan suurta suosiota. Todennä-
köistä on, että seuraavan kymmenen vuoden aikana suunnittelijoilta vaaditaan määrälas-
kentaluettelot. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis was to find out if we could do the quantity calculation which 
we need in offer calculation with a program. These programs already exist but they aren’t 
used so often. Almost every electric design program includes some kind of a quantity 
calculation function which helps the calculation. 

 
In this thesis electrical contract work quantity calculations will be looked up how it 
works today and consider what different alternatives there are to make the quantity calcu-
lations. Nowadays most of  the quantity caculations are done manually. One uses a lot of 
time to calculate manually and it will be added to the offers total amout. It is estimated 
that a total of 70 million euros are used annually  to the costs of counting in the electrical 
work offers. 
 
Based on this estimation one could recommend program used quantity calculation to help 
offer caculation. The accuracy of the counted amouts of the components using the elec-
trical desingning programs is in good level. With quantity calculation program calculated 
quantity calculation was accurate and useful during the projekt. Manually calculated 
quantity calculation was the slowest way to calculate. The bigger the project is, the 
cheaper the calculation gets with a quantity program. 
 
In the future it is hoped that the electric designers take more responsibility for quantity 
calculation and that they make the quantity calculation lists ready in planing phase. The 
practice is already in use in many European countries. This kind of practice has been 
brought to the markets in Finland over past ten yers but it hasn’t got so popular. Ap-
prently in next ten years it is demanded that the electrical designers do the quantity calcu-
lation lists.
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 
 

2D   2-dimensional 
  kaksiulotteinen 

 
3D   3-dimensional 
  kolmiulotteinen 

 
CAD   Computer Aided Design 
  tietokoneavusteinen suunnittelu 

 
IP   Internal Protection 
  sähkölaitteen kosteus- ja pölysuojausluokitus 

 
massaluettelo  lista suunnitelman tarvike- ja materiaalimääristä 

 
määräluettelo  ks. massaluettelo 

 
NSS ry  Neuvottelevat sähkösuunnittelijat ry 

 
RAKLI ry  Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry 

 
SKOL ry  Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 

 
ST-kortisto  Sähköinfo Oy:n julkaisema sähkötietokortisto 

 
STUL ry  Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

 
Sähkönumero  Suomen sähkötukkuliikkeiden liiton sähkötarvikeluettelon mukainen tar-
vikenumero 

 
tasopiirustus  rakennuksen pohjapiirustuksen päälle tehty  

sähkösuunnitelma 
 

Tate 95  Talotekniikan suunnittelun tehtäväluettelo /11/ 
 

OpenGL Open Graphics Libraty  
laitteistosta riippumaton ohjelmointirajapinta 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 
Keijo Mäkeläinen  6 (48) 
 
 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet 

 
Työn tarkoituksena on tarkastella erilaisten ohjelmien hyödyntämistä tarjouslaskennan 

apuna. Lopputulokseksi tulee muodostua käsitys siitä, onko ohjelmallisesta laskennasta 

hyötyä taloudellisesti, ajallisesti ja laadullisesti. Saatujen tulosten perusteella on tarkoitus 

antaa suositus Sähköliike Hannu Rajala Oy:lle, kannattaako määrälaskenta tehdään oh-

jelmalla.  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua erilaisiin määrälaskentaan pystyviin ohjelmiin, 

joilla määrälaskenta voidaan tehdä. Erilaisia cad-suunnitteluun tarkoitettuja ohjelmia on 

lukuisia, mutta aikataulun vuoksi työhön ei voitu ottaa mukaan kahta enempää. Ohjelmat 

ovat samalla suunnitteluohjelmia, minkä vuoksi ne ovat laajoja ja niiden täydellinen 

käyttäminen on tämän työn asettamissa aikarajoissa mahdotonta. Työssä on keskitytty 

pääasiassa ohjelmien määrälaskentatoimintoihin. Lisäksi mukana on yksi määrälaskenta-

ohjelma.  

 

Työ toteutetaan tekemällä määrälaskenta pieneen kerrostaloprojektiin. Laskenta tehdään 

neljällä eri tavalla: kahdella cad-pohjaisella suunnitteluohjelmalla, määrälaskentaohjel-

malla ja käsin. Projektista ovat käytössä sähköpiirustukset sähköisinä ja paperisina. 

 

Jo pitkään on yritetty siirtyä vaivalloisesta ja aikaa vievästä käsin tapahtuvasta määrälas-

kennasta tietokoneohjelmilla tapahtuvaan laskentaan. Siirtyminen on kuitenkin ollut hi-

dasta. Nykyinen tapa on, että suunnittelija antaa paperiversion suunnitelmistaan urakoit-

sijalle, joka laskee niistä määrät ja tekee tarjouksen. Tämä tapa on todella aikaa vievä ja 

johtaa väkisin pieniin tai suuriin virheisiin. Motivaatiota määrälaskennan siirtämiseksi 

sähköiseen muotoon pitäisi olla. 
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1.2 Toimeksiantaja Sähköliike Hannu Rajala Oy 

 

Työn toimeksiantajana toimi Sähköliike Hannu Rajala Oy, joka on perustettu vuonna 

1953. Sähköliike Hannu Rajala Oy:n toimialue sijaitsee Loimaalla ja sen lähikunnissa. 

Yrityksen toiminta on vuosien kuluessa laajentunut perinteisestä sähköurakoinnista ja 

sähkötarvikemyynnistä aina sähkösuunnitteluun, teollisuuden kunnossapitoon ja auto-

maatioon asti. Sähköliikkeen palveluksessa on tällä hetkellä 10 asentajaa ja kaksi toimis-

totyöntekijää.  

 

 

1.3 Tarjouslaskennan taustaa 

 

Nykyään sähköurakointi toteutuu yleensä tarjouksen perusteella. Tarjouksilla kilpailute-

taan yrityksiä, joista halvimman tarjouksen laskenut yleensä valitaan. Tämä on suuri riski 

urakoitsijalle. Urakat pyritään laskemaan mahdollisimman pienillä katteilla, jolloin pie-

nenkin virheen tekeminen laskentavaiheessa voi aiheuttaa suurta vahinkoa. Pahimmassa 

tapauksessa koko yritys voi mennä konkurssiin. 

 

Tällä hetkellä sähköurakoitsijoiden tarjoustoiminnan kustannukset ovat vuosittain noin 

70 miljoonaa euroa. On arvioitu, että turhia laskentakertoja, jolloin urakkaa ei saada, on 

yhdeksänkymmentä prosenttia laskennoista. Tästä voidaan päätellä, että tarjouslaskijoi-

den urakkaan johtamattomien töiden arvo on 63 miljoonaa euroa. Lisäksi on laskettu, että 

koko talotekniikan alalla päällekkäisistä tarjouslaskennoista johtuvat kustannukset ylittä-

vät 150 miljoonaa euroa. Kaiken tämän maksaa rakennuttaja. Urakoitsija joutuu kustan-

tamaan turhaan laskentaan käytettyjen tuntien kustannukset niistä urakoista, jotka on 

saanut. Olisi kaikkien osapuolten kannalta hyödyllistä karsia päällekkäisyydet. /5, s. 1; 

2./ 
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2 YLEISIMMÄT URAKKAMUODOT 

 

Nykyisen rakennustavan vuoksi on rakennusprojekti jaettu urakoihin. Erilaisia urakka-

muotoja on monia ja ne voidaan jakaa suoritusvelvollisuuden tai vastikkeen määräyty-

misperusteen mukaan (hintaperusteiset). Seuraavassa on esitetty yleisimmät hintaperus-

teiset urakkamuodot. 

 

 

Kokonaishintaurakka 

 

Kokonaishintaurakassa urakoitsija laskee hinnan, jolla hän suostuu toteuttamaan hank-

keen. Hintaan on sisällytetty kaikki hankkeeseen liittyvät kulut ja kate. Mahdolliset lisä- 

ja muutoskulut laskutetaan kokonaishintaurakasta erillään. Kokonaishintaurakka on ylei-

simmin käytössä oleva urakkamuoto./4, s.47; 12, s. 2/ 

 

 

Laskutyöurakka 
 

Laskutyöurakalla ei tarkoiteta tuntiveloituksella tehtävää laskutyötä, vaan laskutyöurakka 

on oma urakkamuotonsa. Laskutyöurakassa rakennuttaja maksaa urakoitsijalle työn to-

teutuksen suoranaiset kustannukset ja lisäksi erikseen sovitun laskentatavan mukaan 

määräytyvän yrittäjävoiton. Yrittäjävoitto voi olla ennalta määritelty kiinteä summa tai se 

voidaan tehdä liukuvaksi, kuten esimerkiksi rakennuskustannuksista riippuvaksi. /1, s.68; 

12, s. 2/ 

 

 

Yksikköhintaurakka 

 

Yksikköhintaurakassa rakennuttaja jakaa työn mahdollisimman tarkoin määriteltyihin ja 

mahdollisimman selkeisiin osiin. Yksiköiden määrän pitäisi olla tarkasti tiedossa, jotta 

saadaan mahdollisimman tarkka tulos. Urakoitsijan tehtävänä on hinnoitella yksiköt. 

Hinnan on sisällettävä materiaalit, työt ja kate. Yksikköhintaurakassa yksikköjen lopulli-
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nen määrä jää rakennuttajan maksettavaksi. Toisaalta urakoitsija joutuu arvioimaan yk-

sikköhintansa niin, että se sisältää vielä tarvittavan katteen./1, s.69; 12, s. 2 / 

 
 

Tavoitehintaurakka 
 

Tavoitehintaurakka on muokattu versio laskutyöstä. Siinä rakennuttaja ja urakoitsija ovat 

sopineet hankkeelle tavoitehinnan ja kattohinnan. Rakennuttaja maksaa kustannukset 

samalla tavalla kuin laskutyössä, mutta jos urakoitsija alittaa tavoitehinnan suurenee 

palkkio ja jos urakoitsija ylittää tavoitehinnan pienenee palkkio. Jos kattohinta ylitetään 

jää loppuosa urakoitsijan maksettavaksi./1, s.68; 12, s.2/ 

 

 

3 TARJOUSLASKENTA PROSESSINA 

 

Tarjouksen laatimisprosessi on aina samanlainen. Sähköurakointiyritys, joka tekee tarjo-

uksen, ottaa aina riskin. Suurin osa tehdyistä tarjouksista ei pääty toimeksiantoon. Tarjo-

uksen tehneen yrityksen on luonnollisesti oltava ammattitaitoinen ja tunnettava alansa 

tekniset asiat. Sähköurakoitsijan tavoitteena on tyydyttää asiakkaan tarpeet. Lisäksi ura-

koitsijan on osattava hinnoitella tuotteensa oikein niin, että tuote on kilpailukykyinen. /2, 

s.3,9,10; 9, s. 2/ 

 

Yrityksessä on syytä olla vähintään kaksi henkilöä, jotka huolehtivat tarjouslaskennasta. 

Jos tarjouslaskenta on yhden henkilön varassa ja tarjoukset laaditaan ilman selkeää jär-

jestelmää, on hyvin todennäköistä, että laskennassa tehdään virheitä. Kokemuskaan ei 

näissä tapauksissa auta, koska vertailtavassa vanhassa projektissa voi olla myös virheitä, 

joita ei vain havaita. Näin epäonnistunut urakka voidaan todeta yksittäisestä laskentavir-

heestä johtuvaksi. /2, s.3,9,10/ 

 

Tarjouslaskenta on prosessi, jossa asiat on tehtävä aina tietyssä järjestyksessä. Jokaisessa 

vaiheessa on omat tehtävänsä, jotka tulee suorittaa huolellisesti ja harkiten. Pahimmassa 

tapauksessa tarjouslaskenta epäonnistuu ja saadusta urakasta tulee tappiollinen. /2, 

s.3,9,10/ 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 
Keijo Mäkeläinen  10 (48) 
 
 

 

Tarjouslaskentaprojektin vaiheet ovat seuraavat: 

- Tarjouspyynnön arviointi 

- Kustannusten määrittely 

- Tarjoushinnan määrittely 

- Tarjouksen laadinta 

- Urakkaneuvottelu ja -sopimus. 

 

 

3.1 Tarjouspyynnön arviointi 

 

Tarjouspyynnön arviointi on ensimmäinen vaihe tarjouspyyntöä laadittaessa. Arviointi-

vaiheessa punnitaan käytännön näkökulmasta, onko yrityksellä mahdollisuuksia lähteä 

tekemään urakkaa. Jos voidaan todeta, että urakka pystytään tekemään ja siitä on yrityk-

selle hyötyä, asiaa arvioidaan edelleen. /2, s.13 / 

 

Ensimmäisenä tehdään arviointi tarjouspyynnön antaneesta yrityksestä. Onko yritykselle 

tehty ennen toimeksiantoja ja millainen palaute niistä on saatu? Siinä tapauksessa, että 

yrityksen kanssa ei ole ennen tehty yhteistyötä niin, onko se mahdollisesti sellainen yri-

tys, joka tekee paljon projekteja. Jos vastaus edellisiin kysymyksiin on myöntävä, voi täl-

laisesta yrityksestä mahdollisesti saada pitkäaikaisasiakkaan. Mikäli tarjouspyynnön lä-

hettäjä on tuntematon, on syytä selvittää taustoja. On mahdollista, että tarjouksen lähettä-

jä haluaa vain tarkastaa vakiotoimittajan hintaa. /2, s.13/  

 

Yritysarvioinnin jälkeen arvioidaan, miten tarjouspyyntö olisi omalle yritykselle kannat-

tava. Tarkastellaan, onko kyseisenä aikana työntekijöitä käytettävissä. Toinen tarkastel-

tava asia on, onko meillä riittävä ammattiosaaminen kohteen asettamiin vaatimuksiin 

nähden. Lisäksi tutkitaan, olisiko toimituksessa vielä lisää sellaisia kohteita, joihin meillä 

on erikoisosaamista. Näin saadaan kannattavuutta lisättyä. /2,s.13,14,15/ 

 

Mikäli todetaan, että yrityksen kannattaa lähteä tekemään tarjous, tulee tarkasteluun 

urakkamuoto. Kokonaishintaurakka on yleisimmin käytössä oleva muoto. Urakkamuo-

don selvityksen jälkeen tarkastetaan urakan laajuus. Katsotaan, mitä kaikkia töitä urak-

kaan kuuluu. /2,s.13,14,15/ 
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Tarjouksenantovaiheessa on tiedettävä kohteessa käytettävät sopimusehdot. Normaalisti 

käytössä ovat rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998). Yleensä urakoitsijan ja 

yksityishenkilön välisissä sopimuksissa käytetään rakennusalan töitä koskevaa kuluttaja-

sopimusta (RYS-9 1998). Lisäksi alle 10 000 euron urakointikohteissa on käytössä ra-

kennusalan erikoistöitä koskeva sopimus (REYS-8 1995). Tämä sopimus on käytössä eri-

tyisesti pientalo- ja korjausrakentamisessa. Rakennusurakan yleiset ehdot on syytä tuntea 

hyvin, jotta huomattaisiin mahdolliset poikkeamat ja saataisiin ne hinnoiteltua oikein. 

/2,s.15; 9/ 

 

 

3.2 Sähköurakan kustannusten määrittely 

3.2.1 Aine- ja tarvikekustannukset 

 
Kustannusten määrittely on onnistuneen tarjouslaskennan perusta. Aine- ja tarvikekus-

tannukset arvioidaan yleensä määrälaskennalla. Määrälaskenta voidaan tehdä kerto- tai 

summalaskulla. Kertolaskulla suoritettaessa hinnoittelun perusteena voi olla esimerkiksi 

euroa/asunto tai euroa/m2, joka sitten kerrotaan asuntojen lukumäärällä tai pinta-alalla. 

Kertolaskuun perustuvassa tarjouksessa virhe voi olla hyvinkin suuri. /2, s.21/ 

 

Summalaskulla lasketussa tarjouksessa pyritään laskemaan järjestelmän yksittäiset pis-

teet yhteen. Näin saadaan tarkka tieto tarvittavista tarvikemääristä. Sähkö- ja teleurakoit-

sijaliitto ry:n julkaisun mukaan tarkalla työllä päästään jopa kahden prosentin laskenta-

tarkkuuteen. Mitä tarkemmat laskelmat on tarvikkeista saatu, sitä turvallisempaa on antaa 

tarjous. /2, s.21/ 

 

Urakointiyrityksen suurin kustannuserä ovat aine- ja tarvikekustannukset. Suomen Säh-

kö- ja teleurakoitsijaliitto ry:n julkaisun mukaan tutkimuksissa on todettu, että nämä kus-

tannukset muodostavat 50-60 prosenttia koko urakointiyrityksen kustannuksista. Nor-

maalissa asuinrakennuksessa tarvikekustannusten on arvioitu olevan 50 prosenttia kaikis-

ta sähkökustannuksista. Huomioitavaa on, että tarvikekustannusten vaihtelut voivat olla 

suuria eri urakoissa. /7, s. 124/ 
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Nykyään tarjouslaskentaa ei juurikaan tehdä käsin vaan käytetään tarjouslaskentaohjel-

maa. Tarjouslaskentaohjelmia on tarjolla useilta valmistajilta. Tarjouslaskentaohjelman 

kustannukset ovat nykyisin kohtuullisia, joten hinta ei ole esteenä ohjelman hankkimi-

seksi. Sen avulla pyritään helpottamaan rutiinitöitä ja vähentämään virheiden määrää las-

kennassa ja käsittelyssä. Ohjelman avulla pyritään myös helpottamaan määrien laskentaa. 

Yleensä ohjelmassa on jo valmiina paketteja, joissa on listattu asentamiseen tarvittavat 

työt ja tarvikkeet. Näin ei tarvitse katsoa jokaista tuotekoodia ja työn hintaa. /2, s. 21,22/ 

 

Tarjouslaskentaohjelman avulla tehtyä tarjousta voidaan muuttaa aina, kun halutaan. 

Tämä vähentää huomattavasti laskemista, kun suunnitelmiin tulee suuria muutoksia. 

Suomen Sähkötukkuliikkeiden Liitto ry ylläpitää kattavaa tuoterekisteriä. Tuoterekiste-

rissä on tällä hetkellä yli 180 000 tuotetta, yli 320 toimittajalta ja 32 000 tuotekuvausta. 

/20/  

 

Yleisesti tarjouslaskentaohjelmissa käytetään Sähköinfo Oy:n ylläpitämää pakettikirjas-

toa. Sinne on koottu paketeiksi tavallisimpien asennustöiden hinnat ja niihin tarvittavat 

tarvikkeet. Työn osuus on paketeissa hinnoiteltu sähköasennusalan urakkahinnoittelun 

mukaan. /2, s. 24/ 

 

 

3.2.2 Työkustannukset 

 
Työkustannukset ovat toinen suuri kuluerä. Työkustannuksiin kuuluvien kulujen suuruu-

den sähköurakointiyrityksen kokonaiskustannuksista on arvioitu olevan keskimäärin 15-

20 prosenttia/1,s. 128/. Työkustannusten osuus riippuu sähköliikkeen toimenkuvasta. 

Työkustannusten määrä kasvaa, jos yritys harjoittaa pelkkää asennustoimintaa. Tarjous-

laskennassa huomioon otettavat työkustannukset ovat: 

 

- urakkakohteen välittömät palkat 

- urakkakohteen välittömiin palkkoihin liittyvät sosiaali- ja henkilösivukustannukset. 

 

Urakkakohteen välittömät työkustannukset arvioidaan jokaiseen kohteeseen erikseen. 

Tarjousta laskettaessa on syytä ottaa huomioon myös mahdollinen palkkojen nousu. 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 
Keijo Mäkeläinen  13 (48) 
 
 

 

Työn hinnoitteluun käytetään työehtosopimuksen mukaista urakkahinnoittelua tai työso-

pimuksen mukaista työttäisesti sovittavaa urakkahintaa. Sosiaali- ja henkilösivukustan-

nukset ovat suuri osa työkustannuksia. Sosiaali- ja henkilösivukustannukset lasketaan so-

siaalikustannusprosentin avulla eli kustannukset ovat suoraan laskettavissa välittömistä 

työkustannuksista. /1, s. 128,129,130/ 

 

 

3.2.3 Muut muuttuvat kustannukset 

 
Tarjoushintaan on vielä lisättävä muut muuttuvat kustannukset. Tämä kustannuserä on 

jokaiselle urakointikohteelle erilainen. Kustannukset on selvitettävä tapaus tapaukselta. 

Tyypillisiä urakkakohteen muuttuvia kustannuksia ovat: 

 

- Asentajien matkakustannukset 

- Asentajien päivärahat ja ateriakorvaukset 

- Kärkimieslisä  

- Työnjohdon matkakustannukset 

- Työnjohdon päivärahat ja ateriakorvaukset 

- Takuutyöt 

- Suunnittelu- ja piirustuskustannukset 

- Takausprovisiot 

- Koekäyttö ja käytön opetus 

- Rahdit ja kuljetukset 

- Tarkastusmaksut 

- Muut kohteittain vaihtelevat erilliskustannukset. 

 

Tavallisin tapa laskea muuttuvat kustannukset kohteessa on laskea yhden asentajan muut-

tuvien kustannusten tyyppiset kulut joka päivää, viikkoa tai kuukautta kohden. Näin saa-

daan kuva muuttuvista kustannuksista yhtä henkilöä kohden. Tämä helpottaa kokonais-

kustannusten arviointia. Tavallisesti suurissa yrityksissä on vastaavanlaisia kohteita tehty 

jo aiemmin, joten niitä voidaan käyttää apuna arvioinnissa. /1. s. 158; 7, s. 134,135/ 
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Lisäksi muuttuvia kustannuksia voi tulla työkohteesta johtuvista työskentelytiloista. Täl-

laisia työskentelytiloista johtuvia töitä voivat olla purkutyöt, hankalat olosuhteet, aputyö 

tai ylityöt. Urakan kate jää odotettua pienemmäksi, jos tarjouslaskentavaiheessa ei oteta 

huomioon tarvittavien nostolaitteiden kustannuksia yms. Tarjouslaskentavaiheessa huo-

nosti lasketut muuttuvat kustannukset vaikuttavat kohteen katteeseen./2, 36,37,38/ 

 

 

3.3 Tarjoushinnan määrittely 

 
Tarjousta tehtäessä asiakkaalle tarjotaan tuotetta. Tälle tuotteelle on pystyttävä määritte-

lemään hinta. Hinnan pitää olla oikea, mutta ei sellainen, että kate jää alle tavoitteiden. 

Tarjottavan tuotteen oikea hinnoittelu on toimivan liiketoiminnan perusta. Sähköura-

koinnissa oikean hinnan määritteleminen on vielä vaikeampaa kuin esimerkiksi vähittäis-

tavaramyynnissä, koska jokaisen kohteen hinta on määriteltävä erikseen. /2, s.51 

 

Yrityksen tulos saadaan aikaan oikeanlaisilla myyntihinnoilla. Myyntihinnan määrittele-

minen pelkistettynä tarkoittaa: 

 

- Välittömien kustannusten selvittämistä 

- Välillisten kustannusten arviointia 

- Asiakkaiden tarpeiden arviointia  

- Lähiaikojen muutosten arviointia  

- Oman osaamisen tuntemista 

- Halutun tuloksen määrittelemistä 

- Laskutoimitusten suorittamista  

- Tulosteen laadintaa. 

 

Kaikessa liiketoiminnassa myyntihinnan asettaminen perustuu tavoitteelliseen suunnitte-

luun eli budjettiin. Ilman tietoisesti laskettua budjettia on mahdotonta hinnoitella omaa 

tuotetta oikealla tavalla. /2, s. 51/ 

 

Budjetissa yritykselle on määritelty katetuotto, se on kate, joka pitäisi jäädä jäljelle kun 

on maksettu muuttuvat kustannukset. Katetuotolla maksetaan yrityksen kiinteät kustan-
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nukset ja voitonjako. Käytännössä katetuotto on euromääräinen katetarve. Katetarve on 

budjetissa määritelty kate, johon toiminnalla tähdätään. Katetarve on jokaiselle yrityksel-

le yrityksittäinen. Yritys pyrkii saavuttamaan vähintään vähimmäiskatetarpeen, joka ker-

too tuloksen, jolla yritys on vielä voitollinen. /1, s. 122,123/ 

 

Hinnoiteltaessa urakkaa hinta on yksi kilpailukeinoista. Nykyään se on myös yleisimmin 

käytetty kilpailukeino. Se on kilpailukeinona helppo toteuttaa ja yksinkertainen. Tarjous-

pyynnön lähettäneen on helppo hyväksyä tarjous, jossa on pienin hinta. Hintakilpailemi-

sella on myös vaaransa. Yritys voi herkästi alihinnoitella tuotteensa, jolloin urakka tuot-

taa tappiota. 7, 44,45,46/ 

 

Huomioitavaa on, että yhdessä urakassa hinnan avulla kilpaileminen vaikuttaa yrityksen 

koko vuoden tulokseen. Esimerkiksi, jos urakoitsijan urakoinnin kate on määritelty 25 

prosentiksi ja hän antaa urakkaan neljän prosentin alennuksen, pitäisi kuluvan vuoden 

myynnin kasvaa 19 prosenttia, jotta katetuotto ei alenisi. Urakkaa hinnoiteltaessa onkin 

muistettava koko vuoden tavoitteet, eikä vain senhetkistä hintaa. /7, 44,45,46/ 

 

Ennen kokonaishinnan muodostamista on arvioitava tulevaisuutta. Onko lähitulevaisuu-

dessa tulossa selkeitä materiaalien hinnan nousupaineita tai palkannousuja? Varsinkin, 

jos lasketaan urakkaa, jonka valmistumiseen kuluu pitkä aika, on mahdolliset hinnannou-

sut otettava tarjousta tehtäessä huomioon. Urakassa on huomioitava muuttuvien kustan-

nusten lisäksi kiinteiden kustannusten nousu- tai laskumahdollisuudet. /2, s. 52,53,54/  

 

Urakkatarjouksen lopullinen hinta määräytyy urakan varsinaisten kustannusten ja erillis-

kustannusten summasta, johon on lisätty kustannusten nousuvara ja kate. Kokonaiskus-

tannuksissa on yhteenlaskettu: 

 

- Urakan tarvikkeet 

- Urakan työpalkat  

- Erilliskustannukset. 

 

Lopulliseen hintaan lisätään vielä mahdollisten kohteeseen arvioitujen riskien kustannuk-

set, aineiden- ja tarvikkeiden kustannusnousu, työkustannusten nousu ja tarjouskate. On-
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nistuneen tarjouksen jättäminen ei näin tehtynä ole arpapeliä vaan tarkkaa laskemista. /2, 

58/ 

 

 

4 MÄÄRÄLUETTELO 

 

Luvussa käydään lävitse määräluettelon tarkoitusta ja toimintaa, sekä esitellään ohjelmat, 

joilla määräluetteloita tehdään vertailua varten. Tarkoitus on saada kuva siitä, mitä mää-

räluetteloiden on tarkoitus sisältää ja kuinka ne pitäisi laatia, jotta ne olisivat hyödyllisiä. 

 

 

4.1 Määräluetteloiden teoria ja käyttö 

 

Määräluettelo on käsitteenä laaja. Määräluetteloksi voidaan kutsua sellaista luetteloa, jo-

hon on yksilöity tarvittavia materiaaleja sekä asennettavia laitteita ja tarvikkeita. Pyrki-

myksenä on, että määräluettelo olisi tarjouksenantovaiheessa asiakirja, jonka perusteella 

urakka voidaan hinnoitella. Tällä hetkellä näin ei vielä toimita.  

 

Tällä hetkellä suosituimpia määräluetteloja ovat valaisinluettelo, kojeluettelo, lämmitin-

luettelo ja pisteluettelo. Pisteluettelo sisältää kaikki sähköpisteet, jotka voidaan erotella, 

esim. kytkimet, pistorasiat, jakorasiat ja muut vastaavat tarvikkeet. Pisteluettelo on näistä 

harvinaisin ja sitä on yritetty ottaa entistä laajempaan käyttöön. Työssä on tarkoitus tuot-

taa pisteluettelo tarjousta varten. /3, s.17/ 

 

Tällä hetkellä menetellään niin, että suunnittelija tuottaa suunnitelmansa tietokoneella 

tehtyinä cad-kuvin, mutta tarjous joudutaan laatimaan paperikuvista ja kaavioista. Näistä 

piirustuksista urakoitsija laskee tarvittavat aineet ja tarvikkeet. Poikkeuksena tästä ovat 

valaisinluettelo ja lämmitinluettelo, jotka yleisesti on jo tehty valmiiksi. Kun on saatu 

laskettua kaikki tarvikkeiden määrät kuvista, voidaan jokaiselle tuotteelle antaa hinta. 

Käytettäessä STUL ry:n valmiita paketteja on hintaan sisällytetty työn osuus. Näin voi-

daan hyödyntää määräluetteloa tarjouslaskennassa. Tietysti on mahdollista, että urakoitsi-
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ja suorittaa tarjouslaskennan ilman määrälaskentaa, mutta kuten aikaisemmin on todettu, 

riski urakan epäonnistumisesta lisääntyy. /3, s. 17/  

 

Edullisin tapa tuottaa määräluetteloja olisi se, että suunnittelija tekisi ne suoraan suunni-

telmaan. Tähän ollaan siirtymässä, mutta siirtyminen on todella hidasta. Hitauden syitä 

on varmasti monia, mutta yksi suurimmista on vastuukysymys, siirtyykö kokonaisvastuu 

rakennusprojektista tällöin urakoitsijalta suunnittelijalle.  

 

Määräluetteloa voidaan hyödyntää koko rakennusprojektin ajan. Hyvin tuotettu määrä-

luettelo on suurena apuna työmaalogistiikan hoidossa. Kun on valmiiksi erikseen luette-

loitu esimerkiksi kerrostalon jokaisen kerroksen tarvikkeiden määrät, voidaan tilaukset 

tehdä suoraan luettelon mukaan ilman erillistä lisälaskentaa. Näin saadaan varastointiai-

kaa lyhennettyä ja mahdollinen hävikki minimoitua. /3, s.17,18/ 

 

Rakennusprojektin valmistuttua voidaan määräluetteloita käyttää kunnossapidon apuna. 

Kun määräluetteloon on kirjattu kaikki rakennuksessa olevat laitteet ja tarvikkeet, on vi-

katilanteessa helppo tarkastaa laitteen tiedot dokumenteista, ja näin vältetään turhia asia-

kaskäyntejä. Lisäksi määräluetteloihin voidaan liittää moottoreiden ja valaisimien huolto-

tietoja. /3, s.17,18/ 

 

 

4.2 Määräluetteloiden tasot 

 

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry 

ja Neuvottelevat sähkösuunnittelijat NSS ry ovat yhdessä uusineet vuonna 2003 annetun 

määrälaskentasuosituksen sähköisestä määrälaskennasta. Suosituksen mukaan tarjouslas-

kennassa käytettävän määräluettelon pitää sisältää seuraavat tiedot: piirrosmerkki, yksik-

kö, kappalemäärä, IP -luokka, poikkeavat sähköiset arvot, nimitys, asennustapa ja järjes-

telmätunnus. Suosituksessa määräluettelo ei sisällä lainkaan johtoja, jotka jäävät edelleen 

urakoitsijan laskettaviksi. /14/ 

 

Määräluetteloita on olemassa monentasoisia. Matti Haikka on diplomi-insinöörityössään 

jakanut määrälaskennan kolmeen tasoon. Tarjouspyynnössä ei tarvita aineista ja tarvik-
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keista muuta tietoa kuin nimikkeet ja määrät, kun taas huolto-ohjeissa pitää olla tarkat 

yksityiskohtaiset tiedot laitteesta ja sen huollosta. Tämän vuoksi määräluettelot kannattaa 

jakaa muutamalle tasolle niiden tietojen laajuuden perusteella. /3, s.17,18/ 

 

 

I taso 

 

Ensimmäisen tason massaluettelo käsittää sähköpisteiden tekniset kuvaukset jokaiselle 

pisteelle ja tiedot johtoteistä. 

 

Luettelo sisältää tiedot tasopiirustuksista taulukkona. STUL ry:n tietotekniikkaryhmä on 

antanut taulukossa 1 esitetyn mukaisen ehdotuksen määräluettelossa olevista tiedoista. /3, 

s.18; 15; 8; 18/ 

 

Taulukko 1 STUL ry:n tietotekniikkaryhmän I tason määräluettelomalli 
Sarake Selitys 
Piirrosmerkki Tasopiirustuksiin merkitty symboli  
Yksikkö m, kpl 
Määrä  
IP-luokka  Tunnus (vapaaehtoinen) 
Sähköinen arvo Merkitään poikkeukselliset arvot 
Nimitys  Piirrosmerkin määritys 
Asennustapa pinta/uppo 
Järjestelmätunnus Sama kuin työselostuksessa/tarjouserittelyssä 

 

 
II taso 

 
Toisen tason taulukossa ovat kaapelien tiedot. Kaapeleista on hyvä tietää ainakin kaapeli-

tyyppi, kaapelin pituus ja määrä ja lisäksi tarvittavat muut tiedot, esimerkiksi halkaisija ja 

paino. Esimerkki II tason taulukosta on esitetty taulukossa 2. II tason taulukoita voidaan 

käyttää hyödyksi tarjouslaskennan lisäksi hankinnan ja logistiikan apuna. /3, s.19/ 

 

Taulukko 2 Matti Haikan ehdotus tietotekniikkaryhmälle II tason massaluettelomallista 

Kaapeli Yhteispituus 
(m) 

Lukumäärä Halkaisija 
(mm) 

Paino(kg/km) 

MMJ 3*1,5S 30 5 9,5 120 
MMJ 3*2,5S 180 100 11 170 
MMJ 5*10S 60 4 21 840 
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MCMK 3*16/16 30 2 22 880 
MCMK 3*35/16 14 1 30 1150 
AMCMK4*95/35 25 1 40 2200 

 

 

III taso 

 

Kolmannen tason määräluettelo sisältää yksityiskohtaiset tiedot asennettavista laitteista ja 

kojeista. Joissain tapauksissa on järkevää, että suunnittelija valitsee valmiiksi käytettävät 

laitteet. Tällainen tilanne voi tulla vastaan, jos rakennuttaja näin haluaa tai tilavaatimuk-

set ovat korkeat tai muutoin yksityiskohtaiset. Suunnittelijan valitessa laitteet on huomi-

oitava, ettei urakoitsija voi enää urakkalaskennassa vaihtaa suunniteltuja kojeita ja laittei-

ta ilman suunnittelijan ja rakennuttajan lupaa.  

 

Suunnittelijan yksilöimistä laitteista voidaan kerätä tarkat tiedot määräluetteloon. Luette-

lo voi sisältää valmistajan antamat tiedot sähkönumeroista ja valmistusnumeroista. Täl-

laista luetteloa voidaan käyttää tarjouslaskennan asiakirjana ja sen mukaan saadaan las-

kettua tarkat kustannuslaskelmat. Taulukko 3 on esimerkki kolmannen tason määrätaulu-

kosta.  

 

Taulukko 3 Matti Haikan esittämä III tason määrälaskentaluettelo 

Määrä IP-luokka Selitys As.tapa Järjestelmä Valmistaja Malli Sähkönro 
13  Jakorasia F H2 Strömfors  1051111 
4  Pistorasia 1-os maad F H401 Strömfors  2500601 
6  Pistorasia 2-os maad F H401 Strömfors  2500301 
24  Pistorasia 1-os maad S H401 Strömfors  2410157 
3 IP44 Pistorasia 1-os maad S H401 Strömfors  2400201 
7 IP44 Pistorasia 2-os maad S H401 Strömfors  2400202 
16  Kytkin 1-nap F H501 Strömfors  2100601 
21  Kytkin 2-nap F H501 Strömfors  2100602 

 

Tällainen tarkka luettelo voidaan tuottaa myös projektin loppuvaiheessa. Valmista hyvin 

tehtyä luetteloa voidaan hyödyntää projektin valmistumisen jälkeen huollossa ja kunnos-

sapidossa. Kun tunnetaan laitteet ja tuotteet, joita on asennettu, voidaan sen perusteella 

tehdä kunnossapitosuunnitelma. Tämän avulla voidaan puolestaan tehdä määräaikais-

huoltosuunnitelmat. /3, s.20/  
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4.3 Määräluettelon tuottaminen ohjelmalla 

 

Määräluetteloiden tuottamiseen cad-ohjelmalla ollaan vähitellen siirtymässä. Markkinoil-

la on jo valmiina ohjelmia, joilla määrälaskentaa voidaan suorittaa hyvin ja toimivasti. 

Silti ongelmana on määräluettelon tuottaminen jollain toisella ohjelmalla tehdystä suun-

nitelmasta. Tavallisten rakennussähkösuunnitteluohjelmien rinnalle onkin tullut oma oh-

jelmistosuuntaus, joka on tarkoitettu juuri määrälaskentaa varten. Tarkoituksena on esi-

tellä vertailussa käytettyjen ohjelmien määrälaskentaominaisuuksia.  

 

Tuotettaessa määrälaskentaluetteloa sähkösuunnittelukuvista on muistettava, ettei kaikkia 

vaadittavia tarvikkeita näy kuvassa. Suunnittelijan ei ole tarvinnut piirtää suunnitelmaan 

esimerkiksi kaikkia putkituksia, kiinnityksiä tai läpivientejä. Sen vuoksi täydellistä ko-

neellista määrälaskentaa on mahdotonta suorittaa nykyisillä suunnittelutavoilla. Urakoit-

sijan tehtäväksi jää edelleen laskea puuttuvat osat tarjouslaskentavaiheessa. Käytännössä 

urakoitsijan täytyy laskea uudestaan valmiiksi luetteloituja tarvikkeita, jos halutaan mah-

dollisimman tarkka tulos. 

 

Sähköpisteiden laskeminen cad-kuvasta onnistuu nykyisillä sähkösuunnittelu- ja määrä-

laskentaohjelmilla vaivattomasti. Hyvän määräluettelon tuottaminen vaatii suunnittelijal-

ta huolellista tietojen täyttämistä. 

 

 

4.3.1 CADS Planner Electricin esittely 

 
CADS Planner Electric on Kymdata Oy:n tuottama ohjelma. Kymdata Oy on tuottanut 

ohjelmia vuodesta 1979 ja se on tällä hetkellä Suomessa sähkösuunnitteluohjelmien 

markkinajohtaja. CADS Planner Electricilla voidaan tällä hetkellä tuottaa hyviä I tason 

määräluetteloita. Luetteloissa on mukana symbolit ja lisäksi ohjelmaan voidaan liittää 

SSTL ry:n sähkönumero tietokantaan. CADS Planner Electricilla voidaan tuottaa 3D-

suunnitelmia, jolloin johtoteiden mittaaminen onnistuu suoraan sähkösuunnitelmasta. /1, 

s.22; 12/ Määräluettelo voidaan siirtää CADS Planner Electricista suoraan MS Exceliin 

tai tarjouslaskentaohjelmaan. Tämä nopeuttaa huomattavasti tarjouslaskennan tekemistä. 

/17/ 
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4.3.2 JCAD Quantum electran esittely 

 
JCAD Quantum electra on tarkoitettu sähköurakoitsijan määrälaskentaan ja työmaan ta-

varan hallintaan. JCAD Quantum electra ei ole sähkösuunnitteluohjelma ja sillä ei voi 

tehdä muutoksia suunnitelmaan. JCAD Quantum electra pystyy laskemaan sähköpisteet 

riippumatta siitä, millä suunnitteluohjelmalla suunnitelma on tehty. Sillä voidaan laskea 

pisteitä jopa pdf-tiedostosta tai skannatusta rasterikuvasta. /13/ 

 

JCAD Quantum electra on yhteensopiva kaikkien merkittävien tarjouslaskentaohjelmien 

kanssa ja siitä voidaan siirtää tietoa suoraan MS Exceliin. Lisäksi ohjelmisto käyttää hyö-

dykseen STUL ry:n pakettirekisteriä ja SSTL ry:n sähkönumerorekisteriä. Kaikista tuot-

teista on Internet-linkitys SSTL ry:n tuotesivulle./13/ 

 

Mikäli sähkösuunnittelu ei muutu, JCAD Quantum electran käyttö todennäköisesti laaje-

nee. Ohjelman avulla voidaan tuottaa niin tarkka määräluettelo, että sen avulla voidaan 

tilata tuotteet. Näin pystytään välttämään työmaan aikana tehtävien tarvikelistojen laati-

minen. /16/ 

 

 

4.3.3 MagiCAD electricalin esittely 

 
MagiCAD on Suomessa valmistettu ohjelmisto. Ohjelman valmistaja Progman Oy sijait-

see Raumalla ja yritys on perustettu vuonna 1983. Yrityksessä työskentelee 40 henkilöä. 

/11/ Yritys on keskittynyt talotekniikan suunnitteluohjelmiin ja kokonaistoimituksiin 

lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköteknisiin yrityksiin. MagiCAD Electrical on Autocad-

pohjainen suunnitteluohjelma. /19; 5, s.17/ 

 

MagiCAD Elecrical on 3D-suunnitteluohjelma, jolla voidaan suorittaa myös 2D-

suunnittelua. Suurin osa suunnittelusta tehdään 2D-tilassa ja tuotetta tarkastellaan 3D-

tilassa. Hyötynä 3D-mahdollisuudesta on määrälaskennassa johtoteiden ja johtoreittien 

todellisen kulkureitin näkyminen suoraan suunnittelukuvasta. Tämän avulla voidaan Ma-

giCAD Electricalista tuottaa riittävän tarkkoja määräluetteloja myös johdotusten ja johto-

teiden osalta. /19; 5, s.21/ 
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Ohjelmasta saadaan vaivattomasti tuotettua I ja II tason luetteloita ja III tason luetteloi-

den tuottaminen onnistuu myös. Ohjelman puutteena voidaan mainita luettelon huono 

jälleenkäsittely. Luetteloa ei voi tallentaa, eikä sitä voi muokata enää luomisen jälkeen. 

Kummatkin toimenpiteet voidaan kuitenkin tehdä ulkoisen taulukkolaskentaohjelman 

avulla.  

 

 

5 OHJELMIEN VERTAILU 

 
Seuraavaksi selvitetään vielä yksityiskohtaisemmin, kuinka vertailu tehtiin ja esitellään 

vertailuun käytetty kohde. Edelleen kerrotaan, kuinka ohjelmilla voidaan tuottaa määrä-

laskenta, ja selvitetään, kuinka määrälaskenta toteutui laskentakohteessa.  

 

 

5.1 Ohjelmien vertailu 

 
Koko työn pääpaino on saada selville erilaisten tietokoneohjelmien hyödyntäminen tar-

jouslaskennassa. Tätä varten tarvitaan vertailu, jossa saadaan selkeä kuva ohjelmien hyö-

dyistä ja haitoista. Suoranaista kyselyä sähköurakointiyrityksiltä ei voida tehdä, koska 

yrityksellä ei yleensä ole kuin yksi ohjelma käytössä. Lisäksi kovin monet yritykset eivät 

vielä edes käytä ohjelmia tarjouslaskennan apuna. 

 

Tulosten luotettavuuteen vaikuttaa merkittävästi, kuinka ohjelmia osataan käyttää. Osa 

ohjelmista on suunnitteluohjelmia (CADS Planner Electric 11, MagicCad Electrical). 

Suunnitteluohjelmien peruskäyttö ei yleensä juuri eroa toisistaan. Jokaisessa suunnitte-

luohjelmassa on kuitenkin lukuisia pieniä toimintoja, jotka ajan myötä voivat helpottaa 

ohjelman käyttämistä. Vaikka näitä pieniä toimintoja ei osaisikaan, pitäisi vertailun kui-

tenkin tuottaa kuva ohjelmien käytettävyydestä.  

 

Suunnitteluohjelmien lisäksi mukana on JCAD Quantum electra, joka on määrälasken-

taan kehitetty ohjelma. Ohjelma on kokonaan uusi, joten kävin valmistajan kurssilla tu-
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tustumassa ohjelman käyttöön ja toimintaan. Kurssista oli suuri hyöty ohjelman perus-

käytön kannalta. Ohjelmaa ei ole kovin helppo käyttää ilman koulutusta, koska se ei ole 

kytkettynä normaalin suunnitteluohjelman muotoon, vaan vaatii kokonaan omat käyttö-

tavat. 

 

Tuotteita vertailtaessa pitää olla suureita, joilla vertailu voidaan tehdä. Käytän-

nössä tärkeimmät suureet ovat aika ja tarkkuus. Koska kyseessä oli tuotteiden en-

simmäinen käyttökerta, huomioin vertailussa lisäksi helppokäyttöisyyttä. Työaika 

on suureista se, joka maksaa yritykselle juuri sillä hetkellä eniten. Jos yritys ei saa 

urakkaa, jää käytetty aika kokonaan yrityksen maksettavaksi. Urakkaan päätty-

mättömien tarjouslaskentojen kustannukset pyritään kattamaan saadulla urakalla. 

Jos aikaa käytetään vain vähän yhden urakan laskentaa kohden, voidaan säästetty 

aika käyttää seuraavan mahdollisesti saatavan urakan laskentaan. Ajan käyttöä on 

helppo vertailla ohjelmien ja manuaalisen laskennan välillä, joten sitä voidaan pi-

tää hyvänä vertailusuureena.  

 

Tarkkuus oli toinen määräävistä suureista. Tarkkuudella tarkoitetaan laskettavan 

kohteen komponenttien mahdollisimman tarkkaa ja luotettavaa laskentaa. Urakan 

suurin kustannuserä tulee tarvikkeista, joten on erityisen tärkeää, että tarvikkeiden 

laskennassa ei tule virheitä. Manuaalisesti laskettaessa saadaan laskennasta kohta-

laisen tarkka, jolloin laskennassa voidaan päästä jopa kahden prosentin tarkkuu-

teen. Ohjelmilla on vaikeahkoa tarkkailla laskennan edistymistä ja näin vaikeaa 

todeta laskennassa tehtyjä virheitä. Toisaalta ohjelmien valmistajat väittävät tark-

kuuden olevan vielä parempaa ohjelmia käyttämällä.  

 

Kolmantena tarkasteltavana asiana oli ohjelmien käytettävyys. Näiden suureiden 

vertailu ei ollut yksinkertaista, koska ne riippuvat osaksi laskijan omista tottu-

muksista ja mieltymyksistä. On kuitenkin helppo verrata ohjelmien käyttämisen 

aloittamista, kuinka yksinkertaiseksi ohjelman käyttäminen on käyttäjän kannalta 

saatu ja onko siinä kehitettävää. 

 

Vertailussa tehtiin I tason määrälaskentaluettelo. Luettelo on esitetty taulukossa 4. Lisäk-

si tuotettiin II tason johtoluettelo.  
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Taulukko 4 I tason määrälaskenta luettelo 
Sarake Selitys 

Piirrosmerkki Tasopiirustuksiin merkitty symboli  

Yksikkö m, kpl 

Määrä  

IP-luokka  Tunnus (vapaaehtoinen) 

Sähköinen arvo Merkitään poikkeukselliset arvot 

Nimitys  Piirrosmerkin määritys 

Asennustapa pinta/uppo 

Järjestelmätunnus Sama kuin työselostuksessa/tarjouserittelyssä 

 

 

5.2 Laskentakohteen esittely 

 

Laskentakohteena oli keskikokoinen kerrostaloprojekti. Kerrostalo on kuusikerroksinen 

ja yhteensä huoneistoalaa on 1240m2. Rakennuksessa on yhteensä 19 huoneistoa, joiden 

koot vaihtelevat 43 neliön pienehköstä kaksiosta 160 neliön kattohuoneistoon. Kuvassa 1 

on esitetty esimerkki kohteen asuntojen sähkösuunnitelmasta. Urakoitsija saa vapaasti 

valita käytettävät tarvikkeet, jos niitä ei ole erikseen suunnitelmassa esitetty.  
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Kuva 1 Esimerkki laskentakohteen sähkösuunnitelmasta 

 

Laskentaa varten käytössä olivat kohteen sähkösuunnitelmat paperiversiona ja sähköisi-

nä. Suunnitelmien saaminen ei ollut mitenkään ongelmallista. Sähköiset suunnittelukuvat 

eivät tule automaattisesti tarjouspyynnön antaneelta toimeksiantajalta, vaan ne joudutaan 

usein pyytämään erikseen suoraan suunnittelijalta. Kyseinen käytäntö on jostain syystä 

juurtunut tiukasti suomalaiseen sähköurakointitoimintaan. Kuitenkin suunnittelijalla on 

velvollisuus luovuttaa sähkösuunnitelmat sähköisinä, jos rakennuttaja antaa luvan ja tar-

jouslaskennan tekijä niin haluaa./13/ 

 

Käytetyssä kohteessa suunnitelma oli tehty tämänhetkisen käytännön mukaan eli kompo-

nenttien parametreja ei ollut täydellisesti täytetty. Tämä johtaa puutteellisiin määrälas-

kentataulukoihin, kun laskentaa suoritetaan sähkösuunnitteluohjelmilla. Käytännössä pa-

kolliset parametrit ovat korkeus ja komponentin piirrosmerkki. Jos halutaan edes I tason 

määräluettelo, joudutaan loput parametrit kirjoittamaan käsin esimerkiksi MS Excel-

ohjelmassa. Parametrien puuttumisen vuoksi oli laskennassa huomioitava eri IP-luokkien 

oikeellisuus. Käytännössä asunnoissa piti tehdä lohkotuksia niin, että laskennasta saatiin 

oikeat tulokset. 

 

Kyseessä on betonirakenteinen rakennus, joten putkitus- ja johdotusreittien arvioinnissa 

on otettava huomioon mahdolliset reitinvalintaan vaikuttavat tekijät. Näitä tekijöitä on 

esimerkiksi ontelokatto. Ontelokatossa ei voida liikkua kuin yhteen suuntaan, joten putki-

tukset eivät välttämättä aina kulje suorinta reittiä pisteeltä pisteelle.  

 

 

5.3 Käsin tuotettu määrälaskenta 

 

Käsin tuotettu määrälaskentaluettelo on tällä hetkellä eniten käytetty määrälaskentamalli. 

Käytännössä luettelon kokoaminen tapahtuu käsin paperikuvista. Laskentaan tarvittavat 

tarvikkeet ovat lehtiö, viivoitin, lyijykynä, pyyhekumi ja erin väriset yliviivaustussit. Kä-

sinlaskettaessa voidaan päästä todella tarkkoihin laskentatuloksiin, jopa kahden prosentin 

laskentatarkkuuteen. Laskennan heikkoutena on laskenta-aika. Laskentaan kuluu paljon 

aikaa varsinkin suuremmissa kohteissa. Tottunutkaan laskija ei voi välttyä siltä, että ku-
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vasta on laskettava jokainen piste erikseen. Pisteiden laskentaan käytettävä aika ei riipu 

kovinkaan paljoa laskijasta vaan suoraan pisteiden määrästä. Mitä suurempi kohde on, si-

tä enemmän sen laskemisessa kuluu aikaa.  

 

Esimerkkikohteeseen tehtyyn määrälaskentaan kului aikaa kuusi tuntia. Pisteidenlasken-

taan kului aikaa kaksi ja puoli tuntia ja johdotusten laskentaan saman verran. Lisäksi ai-

kaa kului tulosten kirjaamiseen sellaiseen muotoon, että ne voitiin siirtää tarjouslaskenta-

ohjelmaan. Käytännössä tämä tarkoitti tulosten kirjoittamista taulukko-ohjelmaan esim. 

MS Excel. Huonona puolena taulukkolaskentaohjelmassa on, ettei siihen saada tuotua I 

tason määrälaskentaluettelossa vaadittua piirrosmerkkiä.  

 

Kohteena ollut kerrostalo oli suunniteltu niin, että 1-kerroksessa oli kaksi asuinhuoneis-

toa, jotka olivat identtisiä kaikissa kerroksissa. Lisäksi oli kaksi huoneistoa, jotka olivat 

identtisiä kerroksien kaksi ja viisi välillä. Näiden normaalien huoneistojen lisäksi oli koh-

teessa 160m2 kattohuoneisto. Käsin siis laskettiin erikseen ensimmäisen kerroksen olevi-

en huoneistojen ja yleisten tilojen, kerroksien kaksi ja viisi välillä huoneistojen ja katto-

huoneiston sähköpisteiden ja johdotusten määrät. Saadut tulokset kirjoitettiin taulukkoon, 

jossa lasketut määrät kerrottiin asuntojen määrällä. Näin saatiin koko kiinteistössä tarvit-

tavien sähköpisteiden ja johdotusten määrät. Liitteessä 1 on esitetty sähköpisteidenlas-

kennasta ja johdoista ja putkista saadut taulukot. Taulukot voidaan siirtää haluttuun tar-

jouslaskentaohjelmaan.  

 

 

Käsin tuotetun määrälaskennan tuloksia 

 

Käsin tehdyistä määrälaskentataulukoista voidaan helposti lukea tarvittavat tiedot kojeis-

ta ja laitteista. Taulukossa on riittävät tiedot, joiden avulla voidaan tarjouslaskentaohjel-

masta hakea kutakin kojetta vastaava tuote tai tuotepaketti. Taulukossa 5 on esitetty koh-

teesta tehty määrälaskentaluettelo. Käsin laskettu määräluettelo on tarkka, jos laskija on 

tarkka ja siinä saadaan suoraan eriteltyä peitelevyllisten ja keskiölevyllisten kojeiden tar-

ve. Samalla saadaan laskettua erikokoisten kehyksien tarve. Tarjouslaskentaohjelmassa 

saadaan laskettua suoraan työn tarve ja tarvittavat lisäkomponentit, kuten kojerasiat, ny-

sät, kojerasiaruuvit, yleisruuvit jne. Käsin laskettaessa piirustuksiin tulee paljon merkin-
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töjä. Tätä varten on syytä varata riittävästi erilaisia kyniä, jotta saa säilytettyä järjestyk-

sen.  

 

Taulukko 5 Käsin tuotettu määräluettelo 

Pisteen tyyppi asennustapa IP-luokka kerrokset 2-4 kerros 1 kattohuoneisto tot 
       
       
pr 2-os. kl F 20 128 16 23 167 
pr 2-os. pl F 20 104 15 14 133 
pr 2-os pl F 34 32 4 3 39 
pr 1-os pl F 20 40 7 10 57 
pr 1-os pl F 34 32 4 8 44 
puhpr kl F 20 40 5  45 
antennipr kl F 20 52 7  59 
1-kytkin pl F 20 68 10  78 
5-kytkin pl F 34 20 2  22 
5-kytkin pl F 20 8 2  10 
6-kytkin pl F 20 8   8 
himmennin kl F  28 3  31 
lattialämmitystermostaatti kl F  24 3 4 31 
jakorasia  F  136 20 6 162 
kehys 2-os   24 3 12 39 
 

 

5.4 CADS Planner Electric 11 –ohjelmalla tuotettu määrälaskenta 

 
Suunnitteluohjelmiin on jo jonkin aikaa liitetty toimintoja, joilla voidaan suunnitteluvai-

heessa tuottaa määräluetteloja. Ohjelmien toimintoja on koko ajan pyritty kehittämään, 

koska paine suunnittelijan tuottamaan määrälaskentaan on olemassa ja se kasvaa koko 

ajan. Miltei kaikilla enemmän urakointia harjoittavilla yrityksillä on olemassa jokin 

suunnitteluohjelma.  

 

Yleisesti tarjouslaskentapyynnön mukana tulevat tasopiirustukset ovat paperiversioita. 

Suoraan paperiversiosta ei suunnitteluohjelmalla voida laskea pisteiden määrää. Kuiten-

kaan missään ei ole kielletty pyytämästä cad-kuvia suunnittelijalta. Suunnittelijalla ei pi-

täisi olla mitään syytä olla luovuttamatta cad-pohjaisia suunnitelmia tarjouslaskentaa var-

ten.  
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Ohjelmaa käytettäessä suunnittelijan puutteellinen suunnitelma aiheuttaa ongelmia, kos-

ka siinä ei ole sähköpisteistä riittäviä tietoja. Tietojen puuttuessa suunnitteluohjelma ei 

pysty erottelemaan suunnitelmasta esimerkiksi peitelevyllisiä ja keskiölevyllisiä pisteitä. 

Kun lasketaan symboliryhmiä, on suunnittelijan pitänyt luoda ne valmiiksi. Jälkikäteen 

on ryhmien luominen vaivalloista ja hidasta. Tosin kehitystyö on tämän suhteen on jo 

käynnissä./14/ Vaikka suunnittelija olisi laittanut suunnitelman tiloille IP-luokituksen, 

mutta ei ole lohkottanut tiloja, ei ohjelma pysty erottelemaan tuotteita eri IP-luokkiin. 

Lohkottamisella tarkoitetaan suunnitelman jakamista erilaisiin tiloihin. Ohjelmalla voi-

daan lohkottaminen suorittaa jälkikäteen. Suuremmassa kohteessa lohkottamisiin voi ku-

lua paljon aikaa. IP –luokitus voidaan myös sijoittaa yksittäisille pisteille. Jos pisteitä on 

paljon, on tämä hidas tapa tehdä määritystä.  

 

Suunnitteluohjelmalla määriä laskettaessa johtojen ja asennusputkien laskenta aiheuttaa 

ongelmia. Ohjelma laskee ainoastaan johdon todellisen pituuden kuvassa, jos suunnitel-

maan ei ole aseteltu johtimelle kaikkia sen vaatimia tietoja esimerkiksi aloituskorkeutta, 

välikatonkorkeutta, lopetuskorkeutta yms. Ilman edellä mainittuja parametreja ei ohjel 

saada luotettavaa tietoa johtojen pituuksista. Johtojen tiedot voidaan antaa myös laskenta 

vaiheessa jokaiselle johtimelle erikseen. Tuloksiin on lisättävä kokemuksen perusteella 

mittaa, jotta päästään riittävään tarkkuuteen. Tulevaisuudessa, kun 3D-suunnittelu lisään-

tyy, voidaan myös johdotukset laskea suoraan sähkösuunnittelijan kuvista. 

 

 

CADS Planner Electric 11 tuotetun määrälaskennan toteutus 
 

Laskenta oli tässä kohteessa aloitettava lohkottamisella. Näin pienessä kohteessa lohkot-

tamiseen ei kulunut kovin paljoa aikaa, vaan se oli tehty ohjelmassa helpoksi ja nopeaksi. 

Lohkottaminen tehtiin huoneistokohtaisesti niin, että jokaiseen huoneistoon tuli kostean 

tilan ja kuivan tilan IP-luokitus. Näin saatiin suoraan laskennassa eroteltua kojeet ja lait-

teet oikeaan IP-luokkaan. Toisena ongelmana oli symboliryhmien puute laskettaessa pis-

teitä. Ohjelma ei välittänyt, kuuluiko piste symboliryhmään vai oliko se yksittäinen. Suu-

rin osa kojeista on listoilla keskiölevyllisinä, esimerkiksi kytkimet, puhelinpistorasiat ja 

antennipistorasiat. Ainoa ongelma tulee pistorasioiden ja peitekehyksien laskemisessa. 

Ohjelma laski kaikki kuvassa olleet pistorasiasymbolit yhteen. Todellisuudessa osa pisto-

rasioista kuului symboliryhmiin, jolloin ne ovat keskiölevyllisiä ja osa oli yksittäisiä 
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symboleita, jolloin ne pitäisi laskea peitelevyllisinä. Pisteiden tiedot voidaan suunnitel-

maan lisätä myöhemmin, mutta käytännössä tämä tarkoittaa suunnitelman tekemistä uu-

destaan. Hintaeroa peitelevyllisillä ja keskiölevyllisillä ei juuri ole, joten tarjoushintaan 

epätarkkuus ei juuri vaikuta. Suurin haitta on, ettei määräluetteloa voida suoraan käyttää 

logistiikan apuna, vaan työvaiheessa joudutaan uudestaan laskemaan tilattavat kojeet.  

 

Kyseisen suunnitelman kanssa suurin ongelma oli johtojen ja putkitusten mittaaminen 

Suunnittelija ei ollut antanut johdoille parametrimerkintöjä, joten ennen laskentaa oli ne 

lisättävä kuvaan. Ryhmäjohtojen syöttöjen mitoittaminen joudutaan tuottamaan käsin. 

Syöttöjohtoja ei yleensä piirretä kuvaan, joten niitä ei voida automaattisesti laskea. Käy-

tännössä nämä johdot ja putket on aina mitattava käsin tai apuviivojen avulla. Automaat-

tinen laskenta on mahdollista, jos suunnitelma on tehty CADS:lla tai siten, että ryhmä-

johdon ”pätkälle” määritetään johdotuksen reitti./14/ 

 

Symbolien laskenta oli helppo toteuttaa. Valittiin vain toiminto, jolla laskettiin symbolit 

ja valittiin symboli, joka haluttiin laskea. Kuvassa 2 on esitetty pistelaskentatoiminnon 

valintaikkuna ohjelmassa. Koneen laskettua pisteet annettiin taulukolle aloituspiste, jo-

hon lasketut pisteet sijoitettiin. Taulukon viereen voitiin mittaustulosten selventämiseksi 

asettaa symbolin kuva. Lasketut pisteet saatiin helposti siirrettyä taulukkolaskentaohjel-

maan, jossa tuloksia voidaan muokata. Liitteessä 2 on esitetty CADS Planner Electric-

ohjelmalla tuotettu määräluettelo. 
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Kuva 2 CADS Planner Electric 11: n pisteiden laskentatoiminto 

 

Suunnitteluohjelmalla laskettaessa pitää lopputuloksia tarkastella kriittisesti, sillä niissä 

voi olla heittoja. Heitot voivat johtua suunnittelijan puutteellisesta suunnitelmasta tai 

puutteellisista pistetiedoista. CADS:llä laskenta on nopeaa. Pisteiden laskemiseen kului 

valmisteluineen aikaa alle puoli tuntia, mutta lopputulokseen joudutaan lisäämään tar-

jouslaskentaohjelmassa pakettien hakemiseen kuluva aika. Johtojen laskemiseen kului 

aikaa enemmän, koska johdot jouduttiin merkitsemään ennen laskentaa. Lisäksi ryhmien 

syöttöjohdot ja muut piirustuksesta puuttuvat johdot jouduttiin laskemaan käsin tai apu-

viivoja käyttäen. Aikaa johdotusten ja putkitusten laskemiseen kului noin kaksi ja puoli 

tuntia eli saman verran kuin jos laskettaisiin käsin. Liitteessä 2 on esitetty CADS Planner 

Electricilla tuotettu määräluettelo johdoista ja putkista. Liitteessä 2 oleviin arvoihin ei ole 

lisätty ryhmien syöttökaapeleita eikä heikkovirtakaapeleita. Kuvassa 3 on esitetty CADS 

Planner Electric 11:sta tuotettu määräluettelo. Saadut määräluettelot voidaan siirtää suo-

raan Broker, Liinos6, Ecom, Soleno tarjouslaskentaohjelmiin, sekä lisäksi MS Exceliin. 
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Kuva 3 CADS Planner Electric 11:sta määrälaskentaluettelo 

 

 

5.5 JCAD Quantum electra -ohjelmalla tuotettu määrälaskenta 

 
JCAD Quantum electra on uudenlainen ohjelma, joka on tarkoitettu sähköurakoitsijan 

määrälaskennan apuvälineeksi. Ohjelma on kehitetty nopeuttamaan ja tarkentamaan mää-

rälaskentaa. Ohjelmalla tuotettuja määrälaskentaluetteloja voidaan käyttää apuna kohteen 

logistiikan suunnittelussa. Laskenta voidaan tehdä mille tahansa cad-kuvalle tai tarvitta-

essa skannatulle kuvalle. Ensisijaisesti ohjelma on tarkoitettu cad-kuvien laskentaan. 

Cad-kuvan saaminen tarjouslaskentaa varten on omasta halusta kiinni. Yleensä ne joudu-

taan pyytämään erikseen suunnittelijalta.  

 

JCAD Quantum electran aloitusrutiinit ovat aluksi hieman aikaa vieviä. Uutta kohdetta 

varten joudutaan tekemään ohjelmaan uusi työtila ja sille uusi projekti. Projektiin voi-

daan sitten lisätä omaan kansioon mittauskuvat, joita halutaan käyttää laskennassa.  

 
 

Ohjelma vaatii tietokoneen näytönohjaimelta hyvän openGL tuen toimiakseen kunnolla. 

OpenGL on laitteistosta riippumaton ohjelmointirajapinta graafisia toimintoja varten. 

Laitteistovaatimukset kasvavat sitä enemmän, mitä suurempaa kohdetta ollaan laskemas-
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sa. Suuresta näytöstä on myös hyötyä, koska kuvaruutu täyttyy nopeasti valintataulukois-

ta, jonka seurauksena itse laskettava kuva jää pieneksi.  

 

JCAD Quantum electran avulla laskenta on erittäin tarkkaa. Ohjelmalla voidaan käydä 

kuvan jokainen symboli yksittäin lävitse tai haluttaessa voidaan valita symboli ja laskea 

kaikki vastaavat symbolit yhtä nappia painamalla. Suurimpana erona suunnitteluohjelmi-

en määrälaskentaan on juuri symbolien tarkempi määrittäminen. Ohjelmalla voidaan las-

kennan aikana tehdä erilaisia symboliryhmiä, joiden avulla saadaan laskettua esimerkiksi 

peitekehyksien määrät helposti. JCAD Quantum electrassa laskenta perustuu STUL ry:n 

pakettirekisteriin sekä SSTL ry:n sähkönumerorekisteriin. Käytännössä luettelosta hae-

taan ensiksi paketti, joka halutaan laskea, minkä jälkeen valitaan laskettava symboli. 

 

Johtojen mitoituksessa ohjelmassa joudutaan valitsemaan aina mittaukseen halutut joh-

dot. Mitattaviin johtoihin voidaan asettaa haluttu asennusvara ja johdon ja putken reitti 

voidaan määrittää. Syöttöjohtojen mittaukseen on kehitetty aivan uusi idea, joka helpot-

taa laskentaa huomattavasti. Laskennassa käytetään ns. haaramittausta. Haaramittaukses-

sa valitaan syöttöjohdoille lähtöpiste, joka käytännössä on ryhmä- tai pääkeskus. Mittaus 

tapahtuu kuminauhamittauksena. Syöttöjohdolle voidaan tehdä ainoastaan 900 kulmia. 

Käytännössä on todettu, että tämänlainen mittaustekniikka on riittävän tarkka tarjouslas-

kentaa varten.  

 

 

JCAD Quantum electralla tuotetun määrälaskennan toteutus 
 

Laskenta on aloitettava aloitusrutiinien tekemisellä eli kohdetta varten tehdään työtila, 

projekti ja laskentapohja. Työtiloja on käytössä muutama joiden alle projektit sijoitetaan. 

Näin projektit saadaan säilytettyä sopivina kokonaisuuksina ja järjestyksessä. Laskenta-

pohjaan tuodaan laskentaa varten sähkösuunnittelukuva. Sähköpiirustusta voidaan muo-

kata esimerkiksi sammuttamalla tasoja ja lohkottamalla tiloja. Ohjelmalla on mahdollista 

korjata suunnittelijan tekemiä virheitä, esimerkiksi väärällä tasolla olevat pisteet voidaan 

siirtää oikealle tasolle. Tasojen sammuttamisella ja lohkojen tekemisellä saadaan selven-

nettyä laskentapiirustusta hyvin.  
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Käytetyssä piirustuksessa ei ollut tehty parametreja symboleille, joten ohjelman vahvuu-

det tulivat hyvin esiin varsinkin komponenttien laskennassa. Ohjelmalla oli helppo ero-

tella toisistaan keskiölevylliset ja peitelevylliset komponentit. Symboliryhmien laskemi-

nen kävi myös helposti, koska ne voitiin määrittää laskentaa tehtäessä. Näin saatiin las-

kettua kohteeseen tarvittavat peitekehykset yms. Yksinkertaisten komponenttien esim. 

puhelinpistorasioiden laskenta kävi nopeasti pikalaskentaa käyttäen. Eniten aikaa kului 

pakettien hakemisessa. Vaikka käytössä on koko STUL ry:n pakettirekisteri, ei niistä 

löydy läheskään kaikkia. Aina, kun joutuu käsin keräämään laskettavan paketin tai etsi-

mään oikean tuotteen luettelosta, kuluu aikaa. Kyseinen ongelma tosin häviää kun ohjel-

malla on tuotettu enemmän laskelmia, koska tehdyt paketit voi tallentaa omiin pakettitie-

dostoihin. Näin ne ovat myöhemmin käytettävissä. Yhteensä sähköpisteiden laskentaan 

kului aikaa noin 45 minuuttia. Kuvassa 4 on esitetty sähköpiirustus pisteiden määrälas-

kennan jälkeen. 

 

 
Kuva 4 JCAD Quantum electra -ohjelmalla suoritettu pisteidenmäärälaskenta. 

 

Myös johtojen ja putkien laskenta on ohjelmassa tehty yksinkertaiseksi. Laskentaan ei 

tarvitse kuin valita oikea paketti luettelosta, jonka jälkeen valitaan halutut johdot piirus-
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tuksesta. Johtimien pituuteen voi suoraan laskennan aikana lisätä asennusvara ja mahdol-

lisesti tarvittava muu ylimääräinen pituus. Johtimien laskennassa on muistettava korke-

uksien vaikutukset. Ohjelma laskee suoraan johtimen pituuden piirustuksesta mutta, li-

säksi laskentaan on annettava johdon lähtökorkeus ja lopetuskorkeus oikean pituuden 

määrittämiseksi. Johtojen mitoittamiseen kului aikaa noin puolitoista tuntia. Kuvassa 5 

on esitetty JCAD Quantum electra -ohjelmalla tehty johtojen ja putkien laskenta.  

 

 
Kuva 5 Johtojen ja putkien laskenta 

 

Syöttöjohtimien laskentaan ohjelmassa on hyvä ominaisuus, jolla saadaan laskentaa no-

peutettua ja tarkkuutta parannettua huomattavasti. Syöttöjen laskeminen alkaa samalla 

tavalla paketin valitsemisella, kuten muutkin laskentatoiminnot. Mitoittamista varten pii-

rustukseen piirretään apuviivat jokaiselle syöttöjohdolle. Käytössä on piirto-ominaisuus, 

jossa syöttöjohdolle otetaan kiinnepiste, esimerkiksi ryhmäkeskus, ja siitä vedetään linja 

kohteeseen. Linja seuraa piirtoa 900 kulmalla. Ominaisuus on toimiva ja kätevä sähkö-

ryhmien syöttöjen laskemiseen. Kuvassa 6 on esitetty syötön mitoittaminen.  
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Kuva 6 JCAD Quantum electra -ohjelmalla mitoitetaan ryhmiensyöttöjohtoja 

 

Tulokset saa siirrettyä helposti suoraan tunnetuimpiin tarjouslaskentaohjelmiin (esim. 

Atk-paja (Xpaja), Liinos6, Broker, TietoSauma, Soleno) tai taulukkolaskentaohjelmaan, 

josta se voidaan siirtää tarjouslaskentaohjelmaan. Taulukkolaskentaohjelmassa tuloksia 

on helppo muokata sopivaan muotoon. Määräluettelon mukaan voidaan suoraan suunni-

tella logistinen aikataulu, koska luetteloon tulevat suoraan kaikki tilaukseen tarvittavat 

tiedot. Liitteessä 3 on esitetty JCAD Quntum electra -ohjelmalla tuotetut määrälaskenta-

taulukot. Taulukoista on helppo eritellä halutut tuotteet ja tehdä tarvittavat lisäykset tai 

poistot. Taulukoiden muokkaamiseen kului aikaa noin tunti.  

 

 

5.6 MagiCAD Electrical -ohjelmalla tuotettu määrälaskenta 

 

MaciCAD on ensisijaisesti sähkösuunnitteluohjelma. Harvalla puhtaasti urakointitoimin-

taa tekevällä yrityksellä on ohjelmanaan MagiCAD, koska se on pääasiassa suunnitte-

luohjelma. Ohjelman vahvuuksina ovat hyvät 3D-suunnitteluominaisuudet. Tästä syystä 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU  TUTKINTOTYÖ 
Keijo Mäkeläinen  36 (48) 
 
 

 

ohjelmalla tehdystä suunnitelmasta on helppo suorittaa määrälaskenta, koska korkeudet 

ja johtoreitit on hyvin määritelty. Tehtäessä vertailua tämä ohjelman kohdalla ongelmak-

si muodostui piirustuksien yhteensopimattomuus. MagiCAD ei pysty laskemaan määriä 

toisella suunnitteluohjelmalla tehdystä suunnitelmasta. Tämän vuoksi suoraa vertailua 

muiden ohjelmien kanssa ei voida suorittaa. Ohjelma kuitenkin testattiin ja sillä tehtiin 

määrälaskenta toiseen pieneen testikohteeseen. Osa lasketun kohteen pohjakuvasta on 

esitetty kuvassa 7. Näin saadaan kohtalainen käsitys, mitä ohjelmalla voidaan tehdä. Mi-

käli suunnittelija on tehnyt suunnitelmat MagiCAD:lla, määräluettelot voi helposti tuot-

taa MagiCAD:stä. Sillä voidaan tuottaa I- ja II tason määräluetteloja ja myös III tason lu-

ettelot onnistuvat. 

 

 
Kuva 7 Pohjapiirustus MagiCAD:lla lasketusta kohteesta. 
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MagiCAD Electricalilla tuotettu määrälaskenta 

 

MagiCAD:lla laskenta aloitettiin valitsemalla laskentatoiminto työikkunasta. Laskenta 

tapahtui automaattisesti. Valikosta voidaan valita, mitä halutaan laskea, suunnitelmasta 

voidaan laskea kaikki tuotteet. Myös omia listauksia voidaan tehdä, jolloin voidaan las-

kea esimerkiksi ainoastaan johtotiet, valaisimet tai valitut sähköpisteet. Käyttäjä voi 

myös valita haluamansa tiedot määrälistaan esimerkiksi tuotekoodin, asennustavan, IP-

luokkan, korkeusaseman jne. Tämän jälkeen ohjelma tulostaa laskennan tulokset erilli-

seen ikkunaan. Tulostuksen jälkeen luettelo on siirrettävä taulukkolaskentaohjelmaan 

muokkausta varten.  

 

Johdot saadaan laskettua samalla kerralla symbolipisteiden kanssa. Johtojen laskennassa 

ohjelma ei laske syöttöjen osuutta lopputuloksiin, jos niitä ei ole erikseen määritelty. 

Käytännössä syötöt on laskettava käsin tai piirtämällä ne kuvaan apuviivoina. Koko Ma-

giCAD:n laskentaan ei kulunut aikaa kuin tunti, mutta tähän on lisättävä laskennasta 

puuttuvia osioita, kuten johdotuksia yms. Lopputulos on paljolti suunnittelijan taitojen 

varassa, sillä jos suunnitelma on tehty hyvin, laskentatulos on luotettava. Laskenta-aikaa 

ei voida verrata muihin ohjelmiin, koska kohde oli aivan erilainen. Voidaan silti arvioida, 

että MagiCAD:lla tuotetun suunnitelman laskentaan kuluisi aikaa alle puoli tuntia.  

 

Määräluettelo voidaan MagiCAD:sta siirtää taulukkolaskentaohjelmaan. Itse luetteloa ei 

voi muokata eikä tallentaa suoraan ohjelmassa, vaan se on aina siirrettävä toiseen ohjel-

maan, esimerkiksi MS Exceliin muokattavaksi. Kuvassa 8 on esitetty määrälaskenta, joka 

on tehty MagiCAD Electricalilla. Tulokset MagiCAD:lla lasketusta määrälaskennasta on 

esitetty liitteessä 4. 
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Kuva 8 MagiCAD:lla tuotettu määräluettelo 

 

 

6 TULOKSET JA ANALYSOINTI 

 
Seuraavassa luvussa on tarkoitus koota saadut tulokset yhteen. Samalla tarkastellaan tu-

levaisuuden näkymiä määrälaskennassa. Tuloksien perusteella voidaan tehdä johtopää-

tökset kannattaako määrälaskennassa siirtyä ohjelmalla suoritettavaan laskentaan.  
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6.1 Vertailun keskeiset tulokset 

 
Työn tärkeimpänä antina saatiin ohjelmien vertailujen tulokset. Vertailun määrälaskenta 

oli tarkasti rajattu pisteiden ja johtojen laskentaan. Määrälaskentatapojen toisiinsa vertai-

lemiseen tarvitaan sopivia pisteitä. Kaikkia asioita ei voi verrata keskenään, eikä se ole 

edes tarpeen. Tärkeintä on, että saadaan riittävä varmuus laskentatarkkuudesta. Vertai-

luun otan tuotteiksi: 

 

- 2-os pistorasia u/kl/ip20 

- 2-os pistorasia u/pl/ip20 

- 1-os pistorasia u/pl/ip20 

- 1/6 kytkin u/kl 

- himmennin 

- upotettava jakorasia 

 

Lisäksi vertailussa tarkastellaan laskentaan käytettyä aikaa ja laskentatavan käytännölli-

syyttä. Lopulliset tulokset on kerätty tehdyistä määräluetteloista. Pistelaskennan tulokset 

on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6 Pisteiden määräluetteloiden vertailu 

Vertailu     
  Käsin  CADS Quantum
     
pr 2-os. kl  167  163 
pr 2-os. pl  133 300 141 
pr 1-os pl  57 56 50 
1-kytkin kl+kehys  78 78 86 
himmennin  31 35 35 
jakorasia   162 185 169 

 

 

Tuloksista voidaan päätellä, että suurta eroa laskentatavoissa ei ole. Kaikilla laskentata-

voilla saatiin toisiinsa verrattuna tarkkoja tuloksia. CADS Planner Electric 11:sta suun-

nitteluohjelmallinen laskentatapa tulee ilmi erilaisen pistorasioiden erittelyn puuttumise-

na, ne olisi pitänyt sijoittaa suunnitelmaan jälkikäteen, joka on hidasta ja lisää virheiden 

mahdollisuutta. Pisteiden määrien perusteella ei suoraan voida sanoa onko jokin tavoista 
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ylivoimaisesti paras. Kuitenkin voidaan todeta, että ohjelmallisesti lasketut tulokset ovat 

hyvin lähellä käsin laskettuja, joten ei ole syytä epäillä tulosten paikkansa pitävyyttä. 

Johtojen mitoituksen vertailussa otettiin esimerkiksi muutamat johtotiedot, joita vertail-

tiin keskenään. Taulukossa 7 on esitetty määräluetteloista otetut tulokset. 

 

Taulukko 7 Johtojen laskennan vertailu eri ohjelmilla 

Johdot     
  Käsin  CADS Quantum
P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S  2265 1565 3307 
P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S  1055 950 1188 
P TELLU 13/O+JM ; TELLU 13  623  653 

 

Johtojen mitoittamisessa saatiin selkeät erot laskentatuloksissa. CADS:n pienin tulos se-

littyy sillä, että taulukosta puuttuvat täysin syöttöjen mitat. Syöttöjohdot pitäisi ensiksi 

määrittää tai laskea käsin. Molemmilla tavoilla käytetty aika on lähellä samaa, eikä se 

vaikuta lopputulokseen. Käsin ja JCAD Quantum electran laskennan ero ML 3*1,5/O 

johtimilla johtuu todennäköisesti vähän liian suurista asennusvaroista laskettaessa JCAD 

Quantum electralla. Eroja syntyy helposti, jos asetetaan asennusvaraksi jokaiselle johdon 

pätkälle 20cm tai 40cm. Lisäksi on oltava tarkkana johdon alku- ja loppupisteiden korke-

uksien kanssa. Toisaalta on todennäköistä, että urakka ei olisi ainakaan alimitoitettu 

Quantum:lla lasketulla johtopituuksilla.  

 

Työaika oli toinen tärkeä kriteeri tuloksia vertailtaessa. Aikaerot eivät tässä kohteessa 

nousseet kovin suuriksi, koska laskenta oli tarkasti rajattu pisteiden ja johtojen laskentaan 

ja kohde oli pieni. Kuitenkin käsin lasketun ja JCAD Quntum electralla lasketun määrä-

laskennan eroksi tuli melkein kolme tuntia. Taulukossa 8 on esitetty laskentaan käytetty 

aika.  

 

Taulukko 8 Laskennan suorittamiseen kulutettu aika 

Laskenta tapa   Pisteiden laskenta/h Johtojen laskenta/h Taulukointi/h yht. 
            
Käsin   2,5 2,5 1 6 
CADS Planner   0,5 2,5 1 4 
Minacs Quantum   0,75 1,5 1 3,15 
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Käsin tuotettu määrälaskenta 

 

Ajankäytössä käsin suoritettu määrälaskenta oli selkeästi kaikkein hitain. Tämä vertailu 

tehtiin pieneen projektiin, joten aikaero kasvaa sitä enemmän mitä suurempi projekti on 

laskettavana. Pisteiden laskennassa tarkkuus oli samalla tasolla eri ohjelmien kanssa ja 

suurta eroa suuntaan tai toiseen ei tullut. Johtojen ja putkien laskenta on kaikkein hitainta 

käsin laskennassa, tosin hidasta se on kaikilla laskentatavoilla. Etuna käsinlaskennassa on 

sen toteuttamisen helppous ja työkalujen edullisuus. Kynät ja lehtiö eivät lisää paljoa 

kustannuksia. Vertailussa käsin suoritettu määrälaskenta on silti jäämässä jälkeen tehok-

kuudessa ja varmuudessa tietokoneohjelmille.  

 

 

CADS Planner Electric 11:sta tuotettu määrälaskenta 

 

CADS oli pistelaskennassa yhtä nopea JCAD Quantum electran kanssa. Ero käsinlasken-

taan vain kasvaa, sitä suuremmiksi mitä paremmin suunnitelma on tehty ja mitä suurempi 

kohde on kyseessä. Toisaalta suurin heikkous on suunnitelma. Ohjelma ei pysty auto-

maattisesti huomioimaan suunnitelmassa olevia puutteita, joten se vain laskee samannä-

köisiä pisteitä yhteen ja tulostaa tuloksen ruutuun. Kyseisessä esimerkkikohteessa suurin 

ero tuli pistorasioiden laskennassa. Ohjelma laski kaikki pistorasiat samanlaisiksi vaikka 

niitä todellisuudessa oli kahdenlaisia. Ohjelmalla voidaan eritellä myös pistorasiat, mutta 

se vaatii lisämäärittelyä pisteille. Suoraan tarjoukseen laskennan vaikutus ei ollut suuri, 

mutta logistiikka ei voi suoraan hyödyntää määräluetteloa omiin tarkoituksiinsa. 

 

Johtojen ja putkien laskennassa CADS ei juuri anna etua verrattuna käsinlaskentaan. 

Suurin syy tähän on, että suunnitelmiin yleensä ei ole piirretty läheskään kaikkia johdo-

tuksia ja putkituksia. Tämän vuoksi kuvasta on laskettava tietoja käsin, joka hidastaa las-

kentaa. Laskentatarkkuus riippuu täysin suunnittelijan tarkkuudesta. Jos suunnittelija on 

piirtänyt johdotukset oikein ja antanut johdoille oikeat korkeustiedot ja tyypit, voidaan 

tulosta pitää tarkkana. Lopputuloksiin oli silti laskettava käsin tai määriteltävä ryhmien 

syöttöjen johdot ja putket erikseen. Lisäksi on syytä lisätä oma arvio hävikistä, koska to-

dellinen menekki on hieman suurempi.  
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CADS oli ohjelmana helppo käyttää ja komennot olivat yksinkertaisia ja helposti löydet-

tävissä. Ohjelman avulla saatiin laskentaan huomattavasti nopeutta, jopa kyseisessä koh-

teessa, jossa suunnitelma ei ollut hyvä. Suunnittelijan käyttöön CADS:ssä on aivan riittä-

vät määrälaskentaominaisuudet luotettavien määräluetteloiden tuottamiseen. 

 

 

JCAD Quantum electralla tuotettu määrälaskenta 

 

JCAD Quantum electran vahvuudet tulivat parhaiten esille johtojen, putkien ja ryhmäjoh-

tojen syöttöjen laskennassa. Syöttöjen laskenta oli ohjelmalla helppoa ja nopeaa. Tark-

kuus on varmasti samalla tasolla kuin käsinlaskettaessa ja laskenta on huomattavasti no-

peampaa Quantumilla. Tosin laskennassa on huomioitavaa, että ei arvioida liian paljoa 

asennusvaraa laskettaviin johtoihin.  

 

Pistelaskennassa ohjelma on melkein yhtä nopea kuin CADS, mutta tarkkuudeltaan se on 

parempi. Laskennassa voidaan erotella kaikki halutut pisteet. Kyseisessä kohteessa pika 

laskentaa käytettiin kaikkien yksinkertaisten pisteiden suhteen (esim. puhelin, antenni, 

kytkimet yms.). Pikamittauksen tarkkuutta voidaan parantaa jakamalla tilaa lohkoihin. 

Kyseisessä kohteessa pistorasiat jouduttiin laskemaan tarkemmin, koska parametreihin ei 

ollut merkitty tilaluokituksia eikä symboliryhmiä. Symboliryhmät muodostavat suurim-

man ongelma, koska ohjelma ei pysty tunnistamaan keskiölevyllisiä ja peitelevyllisiä pis-

torasioita pikamittauksessa. Tästä johtuen ohjelmalla jouduttiin käymään kaikki tasopii-

rustuksessa olevat pistorasiaa esittävät symbolit yksitellen lävitse.  

 

Tällä ohjelmalla saavutetaan selkeää etua laskennassa. Laskenta-aika on huomattavasti 

pienempi kuin käsinlaskettaessa, tarkkuus on vähintään sama. Lisäksi laskennasta saata-

vaa määräluetteloa voidaan käyttää sellaisenaan logistiikan apuna, koska se sisältää jo 

kaikki tarpeelliset tiedot, esimerkiksi tuotteiden sähkönumerot yms. Laskettaessa pakette-

ja voidaan laskentatulos siirtää suoraan tarjouslaskentaohjelmaan, jossa saadaan hinta 

lasketuille kojeille ja niihin liittyville töille. Muista ohjelmista poiketen JCAD Quantum 

electran avulla voidaan tuottaa määrälaskenta myös rasterikuvasta. Tämä on suuri etu 

muihin verrattuna ja se laajentaa ohjelman käytettävyyttä huomattavasti. 
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Laskentakuvan muokkaaminen on tärkeä ominaisuus. Laskenta on helpompi suorittaa 

mitä pienempiin osiin laskenta jaetaan. Kyseisessä kohteessa tehtiin kolme erilaista las-

kentapohjaa. Erilliset pohjat tehtiin pisteille, johdoille ja syötöille. Näin mittaus oli riittä-

vän selkeä. Jos laskettavaa kuvaa ei saa riittävästi hajotettua, tulee laskettavasta kohteesta 

nopeasti epäselvä. Ohjelmasta on selvää hyötyä määrälaskennassa, koska sen avulla saa-

vutetaan tarkat määräluettelot, joita voidaan hyödyntää koko projektin ajan. Lisäksi oh-

jelmalla laskettaessa saadaan poistettua suuri osa inhimillisistä näppäily virheistä, jotka 

vaikuttavat lopulliseen tarjoukseen. 

 

Ohjelman seuraavaan versioon on tehty huomattavia parannuksia sen ulkoasuun. Enää ei 

koko työpöytä ole täynnä pieniä kuvakkeita, vaan ne on sijoiteltu järkevästi niin, etteivät 

ne häiritse laskentaa. Lisäksi on tehty muutos laskettujen pisteiden kontrollointiin, uudes-

sa versiossa jo lasketut pisteet voidaan poistaa kuvasta. Näin saadaan kuvaan huomatta-

vasti enemmän. 

 

 

MagiCAD:lla tuotettu määrälaskenta 

 

MagiCAD:lla tehtiin laskenta aivan erilaiseen kohteeseen kuin muilla ohjelmilla, mutta 

laskennasta saatiin kuva ohjelman toimivuudesta. Ohjelmalla voidaan CAD-kuvasta las-

kea kaikki pisteet, johtoreitit ja johtimet yms. Ongelmana on, että laskentaa ei voida teh-

dä kuin MagiCAD:lla tehdystä suunnitelmasta.  

 

Ohjelman laskentatoiminto on helppo käyttää eikä siihen vaadita suurta opettelua. Las-

kenta on nopea tehdä ja ohjelma laskee hyvin kaikki kuvaan piirretyt symbolit. Magi-

CAD ei pysty erottamaan eri merkityksen omaavia samanlaisia symboleja toisistaan, jos 

niitä ei ole erikseen merkitty. Tästä tulee ongelma laskettaessa symboliryhmiä. Suoraan 

tarjoukseen tällä ei ole suurta merkitystä, mutta saatua luetteloa ei voida käyttää hyödyk-

si logistiikassa. 

 

Ohjelmalla tuotettua määräluetteloa joudutaan muokkaamaan taulukkolaskentaohjelmas-

sa ennen kuin se voidaan viedä tarjouslaskentaohjelmaan. Itse MagiCAD:lla ei luetteloa 
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voida muokata lainkaan, mikä on tarpeellista esimerkiksi laskettaessa kerrostalon määrä-

laskentaa.  

 

MagiCAD:sta saatuja määräluetteloita voidaan käyttää tarjouslaskennan apuna. Niitä ei 

kuitenkaan voida hyödyntää logistiikassa, koska luetteloon ei saada kaikkia tarpeellisia 

tietoja. Laskenta sujui kuitenkin nopeasti ja vaivattomasti, joten tulevaisuudessa suunnit-

telijan on hyvä työskennellä ohjelmalla.  

 

 

6.2 Määrälaskennan tulevaisuus 

 
Tulevaisuus määrälaskennan osalta on muutoksen aikaa. Suurella todennäköisyydellä 

urakoitsijoiden tekemä määrälaskenta on vähenemässä tai jopa loppumassa kokonaan. 

Tähän vaiheeseen menee kuitenkin vielä vuosia. Todennäköistä on, että kymmenen vuo-

den kuluttua suunnittelija tekee määräluettelon samalla, kun suunnittelee kohteen. Suurin 

syy, miksi näin ei tehdä vielä, on suunnittelijoiden haluttomuus ja osaamisen puute. 

Suunnittelijan tuottama määräluettelo vähentäisi 50 prosenttia urakoitsijan tarjouslasken-

taan käyttämästä ajasta/3, s. 38/. Tarjouslaskennan kustannuksiksi on esitetty 70 miljoo-

naa euroa vuodessa. Tästä voidaan laskea, että taloudellinen säästö olisi suoraan lasket-

tuna 35 miljoonaa euroa./5, s. 1,2; 3, s.37/ 

 

Todellisia sähkösuunnittelun ja -urakoinnin kustannuksia ei tarkasti tiedetä, mutta NSS 

ry:n ja STUL ry:n antamien arvioiden mukaan ne ovat 50–150 miljoonaa euroa vuodessa 

ja sähköurakoinnin liikevaihto on alle miljardi euroa./3, s.41/ Matti Haikan diplomi-

insinöörityössä on laskettu, että suunnittelijan tuottamalla I tason määräluettelolla voi-

daan saavuttaa tilaajille miljoonien eurojen säästöt./3, s.41/ 

 

Uusi tekniikka tulee kehittämään määrälaskentaa edelleen. Kun 3D- suunnittelu lisään-

tyy, saavutetaan huomattavasti parempi tarkkuus johtojen ja johtoteiden laskennassa. Sil-

ti suurin vastuu määrälaskennan paikkansapitävyydestä säilyy urakkalaskijalla. Jos suun-

nitelmaa ei tehdä oikein, määrälaskenta ominaisuuksia ei voida hyödyntää kunnolla.  
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7 YHTEENVETO 

 
Vertailusta saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että ohjelmalla tehty määrälas-

kenta nopeuttaa tarjouslaskentaa. Lisäksi voidaan todeta, että ohjelmien tarkkuus on niin 

hyvä, että tuloksiin voi luottaa ja niiden mukaan voidaan suorittaa tarjouslaskenta. Suun-

nittelijan osuus tarkan määrälaskennan tekemiseen on ratkaiseva. Mitä paremmin suunni-

telma on tehty, sitä luotettavampia tuloksia määrälaskennasta saadaan tehtyä. 

 

Ohjelmien avulla laskettaessa on oltava tarkkana, jotta suunnitelmasta tulee lasketuksi 

kaikki tarvittavat tiedot, myös ne, joita ei suoraan kuvasta nähdä. Ohjelmia varten suun-

nitelmat on saatava CAD-muodossa. Suunnittelijan pitää luovuttaa suunnitelmat myös 

sähköisesti, jos niitä pyydetään ja rakennuttaja antaa luovuttamiselle luvan.  

 

Vertailussa oli mukana kolme ohjelmaa, joita vertailtiin sekä keskenään, että käsin teh-

tyyn määrälaskentaan. Ohjelmista MagiCAD joutui huonoon asemaan, koska sillä ei voi-

tu suorittaa laskentaa samaan kohteeseen. Ohjelmasta voidaankin todeta, että se ei sovel-

lu määrälaskentaan urakointitoiminnassa, ellei suunnitelmia ole tehty MagiCAD:lla. 

Sähkösuunnittelija, joka suunnittelee tällä ohjelmalla, pystyy MagiCAD:lla tuottamaan 

riittävän tasokkaita määräluetteloja.  

 

CADS Planner Electric -ohjelmaa voitiin käyttää monipuolisesti. Ohjelma toimi määrä-

laskennassa kohtalaisesti. Laskettaessa CADS:llä laskijan on seurattava tarkoin, mitä oh-

jelma on laskemassa, koska ohjelma laskee symboleita ja tarkkuutta saadaan lisättyä nii-

hin liitettyjen parametrien avulla. Lisäksi johtojen laskennassa ei saada täydellistä luette-

loa ilman suurta lisätyötä. Suunnittelijan asema laskennassa nousee erittäin suureksi. Mi-

tä huonompi suunnitelma, sitä vähemmän CADS:stä on apua määrälaskennasta. 

 

JCAD Quantum electra on ohjelmista ainoa, joka on kehitetty määrälaskentaa varten. 

Suurin etu laskennassa tuli esiin laskettaessa johtoja ja putkia sekä ryhmäjohtojen syöttö-

jä. Johtojen ja putkien laskennassa saadaan ohjelman avulla laskenta-aikaa lyhennettyä ja 

tarkkuutta parannettua huomattavasti. Pisteiden laskenta on tehty myös tehokkaaksi ja 

toimivaksi. Etuna on, että määräluetteloa voidaan käyttää suoraan logistiikassa.  
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Lopputuloksena voidaan todeta, että ohjelman käyttö määrälaskennassa on suositeltavaa 

ja kannattavaa. Pienellä yrityksellä, joka ei pääsiallisena toimintanaan harjoita urakointia, 

kannattaa harkita suunnitteluohjelmaa (esim. CADS Planner Electric), jossa on mukana 

määrälaskentatoiminto. Näin ohjelmasta saadaan kaikkein suurin hyöty.  

 

Yritys, jonka toiminnasta suurin osa on urakointia, on syytä harkita puhtaasti määrälas-

kentaan suunnitellun ohjelman hankkimista (esim. JCAD Quantum electra). Tällainen 

yritys pystyy hyödyntämään ohjelmallista laskentaa hyvin, urakoiden laskenta nopeutuu 

ja määräluetteloita voidaan hyödyntää projektin eri vaiheissa. 
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Taulukko 1 Käsin tuetettu määräluettelo pisteistä 
 

Pisteen tyyppi asennustapa IP-luokka tot/kpl 
    

pr 2-os. kl F 20 167 

pr 2-os. pl F 20 133 

pr 2-os pl F 34 39 

pr 1-os pl F 20 57 

pr 1-os pl F 34 44 

puhpr kl F 20 45 

antennipr kl F 20 59 

1-kytkin pl F 20 78 

5-kytkin pl F 34 22 

5-kytkin pl F 20 10 

6-kytkin pl F 20 8 

himmennin kl F  31 

lattialämmitystemostaatti kl F  31 

jakorasia  F  162 

kehys 2-os   39 

kehys 3-os   45 

kehys 4-os   30 

painonappi pl F  16 

pr 2-os pl S 34 17 

pr 1-os pl S 34 5 

puhelin pr S  4 

voimapistorasia 16A S 34 1 

pr 2-os pl S 34 2 

antennipr  S  1 

1/6-kytkin  S 34 3 

1/6-kytkin  S 20 2 

painonappi  S  5 

jakorasia ap9 S 34 29 

LexCom rasia kl F  12 

LexCom rasia kl S  1 

pir ilmaisin S  6 

ir ilmaisin F  2 

nelipainike kl F  15 

ovi puhelin F  19 

hämäräkytkin  S 34 3 
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Taulukko 2 Käsin tuotettu määräluettelo johdoista 
Tyyppi  Tot/m  Tyyppi   Tot/m 

Kaapelit ja putkitukset  Maadoitus  

ML 3*1,5s+JM 20 2146  MK CU 6  90 

ML 3*1,5+JM 20 118  CU 16    35 

ML 4*1,5s+JM 20 137  CU 50  2 

ML 5*1,5s+JM 20 158  cu 6 puh ja antenni 10 

ML 5*1,5+JM 20 128     

ML 3*2,5s+JM20 1055     

ML 5*2,5s+JM20 181  Syöttöjohdot  

    mmj 5*6s  191 

Puhelin, antenni ja yleiskaapelointi mmj 5*10s 31 

tellu 13+JM20 623  Tellu 13  191 

MHS 3*2*0,5+JM20 394,5  MHS 3*2*0,5 191 

MHS 10*2*0,5+JM20 23     

MHS 5*2*0,5+JM20 261  Johtotiet   

LexCom laapelointi 162  Alumiinihylly 300mm 15,50 

    Alumiinihylly 500mm 22 

Pinta-asennus johdot     

mmj 3*1,5s 96,5     

mmj 3*2,5s 50     

mmj 5*1,5s 28     

mmj 5*2,5s 10,50     
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Taulukko 1 CADS Planner 11 tuotettu määräluettelo pisteistä 
Tyyppi IP-luokka Asennustapa kpl 
    

Jakorasia, uppoas.  F 185 

Portti(ovi)puhelintaulu ulko-ovella  F 19 

Jakorasia, pinta-as.  S 38 

Termostaatti  F 35 

Antennipistorasia, uppo  F 63 

Puhelinpistorasia, uppoasennus  F 45 

Kytkin, 1-napainen, uppo  F 78 

Kruunukytkin, uppo  F 27 

Säädin ja kytkin, uppo  F 35 

2-os pr upot 34 F 18 

2-os pr upot  F 300 

Pistorasia, 1-os., suojakosketin, uppo 34 F 50 

Pistorasia, 1-os., suojakosketin, uppo  F 56 

Vaihtokytkin, uppo  F 8 

Puhelinpistorasia, pinta-asennus  S 4 

Antennipistorasia, pinta-asennus  S 1 

Hämäräkytkin  S 4 

Jakorasia, puolikiinteä, pinta-as.  S 1 

Infrapunailmaisin  S 2 

Sireeni  S 2 

Ioni-ilmaisin  S 7 

Käyttölaite/Ohituskytkin  S 2 

Painike, merkkilamppu, uppo  F 41 

Kytkin, 1-napainen, pinta  S 5 

Valaistuksenohjauspainike  F 17 

Pistorasia, 3-vaihe, suojakosketin, pinta S 1 

Pistorasia, 2-os., suojakosketin, pinta  S 6 

Pistorasia, 1-os., suojakosketin, pinta  S 1 

ATK-laitteiden keskusyksikkö  S 1 

Talojakamo  S 2 

Haaroitusvahvistin / Jakoverkonvahvistin S 2 

Kytkentäkotelo ovipuhelin  S 1 

Telepistorasia, pinta  S 1 

Telepistorasia, uppo  F 12 

infrapuna ilmaisin pinta  S 2 
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Taulukko 2 CADS Planner 11 tuotettu määräluettelo johdoista 
Jodot ja putket    Yhteensä  

      

SH413_ M20 1524  ML 1.5 1565,333

SH413_ M25 76  ML 2.5 947,6667

SH413_ ML 1.5 1161  MMJ 3*2,5 107

SH413_ ML 2.5 502  MMJ 3*1,5 213

SH413_ MMJ 3X1,5S 208  M20 1969

SH413_ MMJ 3X2,5S 50  M25 76

SH423_ M20 63    

SH423_ ML 1.5 77    

SH423_ MMJ 3X1,5S 5    

SH443_ M20 238    

SH443_ ML 1.5 191    

SH443_ ML 2.5 61    

SH443_ MMJ 3X2,5S 48    

SH513_ M20 86    

SH513_ ML 1.5 76    

SH513_ ML 2.5 9    

SH513_ MMJ 3X1,5S 0    

SH513_ MMJ 3X2,5S 9    

SJ103_ M20 58    

SJ103_ ML 1.5 58    
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Taulukko 1 JCAD Quantum electra:lla tuotettu määräluettelo pisteistä 

Tyyppi Tunnus Nimi Määrä Lohko 

     

P 25551100 p 2-os. pistorasia suko k/ua/kl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko kl artic 15 1-kerros 

P 25552101 p 2-os. pistorasia suko p/ua/pl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko p artic basic 15 1-kerros 

P 25560107 p 1-os. pistorasia suko i/ua/pl 2,5 ; 1-os. pistorasia suko i artic basic 6 1-kerros 

P 25561101 p 2-os. pistorasia suko i/ua/pl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko i artic basic 4 1-kerros 

P 24550203 p 1-os. pistor. suko ip44/kiv 2,5 ; 1-os. pistor. suko ip44 strömfors 1 1-kerros 

P 24551203 p 2-os. pistor. suko ip44/kiv 2,5 ; 2-os. pistor. suko ip44 strömfors 6 1-kerros 

P 24530203 p 16a voimapr. ip44 5-nap./kiv 2,5 ; 16a voimapr. ip44 5-nap. strömfors 1 1-kerros 

P 21500101 p 1-6-kytkin/ua/pl 1,5 ; 1-6-kytkin artic 10 1-kerros 

P 21506101 p 5-kytkin/ua/pl 1,5 ; 5-kytkin artic 4 1-kerros 

P 25550100 p 1-os. pistorasia suko k/ua/kl 1,5 ; 1-os. pistorasia suko kl artic 5 1-kerros 

P Q000000252 puhelin pistorasia 5 1-kerros 

P Q000000253 antenni piste 8 1-kerros 

P 11402112 p jakorasia au 19/ua 1,5 ; jakorasia au 19 ensto 18 1-kerros 

P Q000000254 lattia lämmitys termostaatti 3 1-kerros 

K 7250414 pintarasia ; r925728 4 1-kerros 

P 20450201 p 1-6-kytkin ip44/kiv 1,5 ; 1-6-kytkin ip44 artic 5 1-kerros 

K 2120921 painonappi ; 1-nap sulk ip44 rvp artic basic 4 1-kerros 

P Q000000255 hämäräkytkin 2 1-kerros 

P 21518255 p 3-os. peitelevy/as ; 3-os. peitelevy artic 4 1-kerros 

P 21517255 p 2-os. peitelevy/as ; 2-os. peitelevy artic 3 1-kerros 

P 21519255 p 4-os. peitelevy/as ; 4-os. peitelevy artic 3 1-kerros 

P Q000000256 himmenin 3 1-kerros 

P 25551100 p 2-os. pistorasia suko k/ua/kl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko kl artic 128 2-5-kerros 

P 25552101 p 2-os. pistorasia suko p/ua/pl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko p artic basic 112 2-5-kerros 

P 25561101 p 2-os. pistorasia suko i/ua/pl 1,5 ; 2-os. pistorasia suko i artic basic 32 2-5-kerros 

P 25560101 p 1-os. pistorasia suko i/ua/pl 1,5 ; 1-os. pistorasia suko i artic basic 32 2-5-kerros 

P 25550100 p 1-os. pistorasia suko k/ua/kl 1,5 ; 1-os. pistorasia suko kl artic 40 2-5-kerros 

P Q000000252 puhelin pistorasia 40 2-5-kerros 

P Q000000253 antenni piste 56 2-5-kerros 

P Q000000254 lattia lämmitys termostaatti 24 2-5-kerros 

P Q000000256 himmenin 32 2-5-kerros 

P 21500101 p 1-6-kytkin/ua/pl 1,5 ; 1-6-kytkin artic 76 2-5-kerros 

P 21506101 p 5-kytkin/ua/pl 1,5 ; 5-kytkin artic 28 2-5-kerros 

P 11402112 p jakorasia au 19/ua 1,5 ; jakorasia au 19 ensto 140 2-5-kerros 

P 21518255 p 3-os. peitelevy/as ; 3-os. peitelevy artic 32 2-5-kerros 

P 21519255 p 4-os. peitelevy/as ; 4-os. peitelevy artic 24 2-5-kerros 

P 21517255 p 2-os. peitelevy/as ; 2-os. peitelevy artic 24 2-5-kerros 

P Q000000257 painonappi 16 2-5-kerros 

P 25551106 p 2-os. pistorasia suko k/ua/kl 2,5 ; 2-os. pistorasia suko kl artic 20 Kattohuoneisto 

P 25552107 p 2-os. pistorasia suko p/ua/pl 2,5 ; 2-os. pistorasia suko p artic basic 14 Kattohuoneisto 

P 25550106 p 1-os. pistorasia suko k/ua/kl 2,5 ; 1-os. pistorasia suko kl artic 12 Kattohuoneisto 

P     

P 25560101 p 1-os. pistorasia suko i/ua/pl 1,5 ; 1-os. pistorasia suko i artic basic 6 Kattohuoneisto 

P 25561107 p 2-os. pistorasia suko i/ua/pl 2,5 ; 2-os. pistorasia suko i artic basic 3 Kattohuoneisto 

K 3513860 liiketunnistin ; artic decor ihc-liiketunnistin meta 1 Kattohuoneisto 

K 3513818 ir-vastaanotin ; artic decor ihc ir-vastaanotin valk 11 Kattohuoneisto 

K     
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K 3576078 painike ; ihc 4-os 304059000 13 Kattohuoneisto 

K 3576076 painike ; ihc 2-os 304039000 2 Kattohuoneisto 

P 24504202 p 2-os pistorasia suko ip20/pu 2,5 ; 2-os pistorasia suko ip20 strömfors 13 Kattohuoneisto 

P 24503202 p 1-os pistorasia suko ip20/pu 2,5 ; 1-os pistorasia suko ip20 strömfors 4 Kattohuoneisto 

P Q000000258 lexcom rasia 12 Kattohuoneisto 

P 21519255 p 4-os. peitelevy/as ; 4-os. peitelevy artic 3 Kattohuoneisto 

P 21518255 p 3-os. peitelevy/as ; 3-os. peitelevy artic 4 Kattohuoneisto 

P 21520255 p 5-os. peitelevy/as ; 5-os. peitelevy artic 1 Kattohuoneisto 

P 21517255 p 2-os. peitelevy/as ; 2-os. peitelevy artic 6 Kattohuoneisto 

P 11402112 p jakorasia au 19/ua 1,5 ; jakorasia au 19 ensto 11 Kattohuoneisto 

P     

P Q000000257 painonappi 1 Kattohuoneisto 

P Q000000255 Hämäräkytkin 1 Kattohuoneisto 
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Taulukko 2 JCAD Quantum electra:lla tuotettu määräluettelo johdoista 

Tyyppi Tunnus Nimi Määrä Yksikkö Lohko 

      

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 285,72m 1-kerros 

P 04016001 P 5 ML 1.5S/O+JM ; 5 ML 1.5S 64,4m 1-kerros 

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 63,27m 1-kerros 

P 04404000 P MMJ 3X1.5S/O ; MMJ 3X1.5S 149,55m 1-kerros 

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 2439,52m 2-5-kerros 

P 04016001 P 5 ML 1.5S/O+JM ; 5 ML 1.5S 366,6m 2-5-kerros 

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 368,6m 2-5-kerros 

P 04404000 P MMJ 3X1.5S/O ; MMJ 3X1.5S 440,46m Kattohuoneisto 

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 305,02m Kattohuoneisto 

P 04418000 P MMJ 3X2.5S/O ; MMJ 3X2.5S 31,49m Kattohuoneisto 

P 02552010 P MHS 3X2X0.5/OH ; MHS 3X2X0.5 93,27m Kattohuoneisto 

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 6,02m Kattohuoneisto 

P 02554010 P MHS 5X2X0.5/OH ; MHS 5X2X0.5 8,54m Kattohuoneisto 

 
Taulukko 3 JCAD Quantum electra:lla tuotettu määräluettelo syöttöjohdoista 
Tyyppi Tunnus Nimi Määrä Yksikkö Lohko 
      

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 64,42  

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 102  

P 04027001 P 5 ML 2.5S/O+JM ; 5 ML 2.5S 18  

P 04016001 P 5 ML 1.5S/O+JM ; 5 ML 1.5S 15  

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 444 2-5kerros 

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 458 2-5kerros 

P 04027001 P 5 ML 2.5S/O+JM ; 5 ML 2.5S 288 2-5kerros 

P 04016001 P 5 ML 1.5S/O+JM ; 5 ML 1.5S 140 2-5kerros 

P 04027001 P 5 ML 2.5S/O+JM ; 5 ML 2.5S 40 Kattohuoneisto 

P 04012001 P 3 ML 1.5S/O+JM ; 3 ML 1.5S 360 Kattohuoneisto 

P 04023001 P 3 ML 2.5S/O+JM ; 3 ML 2.5S 260 Kattohuoneisto 

P 04016001 P 5 ML 1.5S/O+JM ; 5 ML 1.5S 58 Kattohuoneisto 

P 04404000 P MMJ 3X1.5S/O ; MMJ 3X1.5S 79 1-kerros 

P 04412000 P MMJ 5X1.5S/O ; MMJ 5X1.5S 57 1-kerros 

P 04418000 P MMJ 3X2.5S/O ; MMJ 3X2.5S 65 1-kerros 

P 04424000 P MMJ 5X2.5S/O ; MMJ 5X2.5S 14 1-kerros 

 



   
MagiCAD electric:lla tuotettu määräluettelot  Liite 4 1(2) 
 

Taulukko 1 MagiCAD electic:lla tuotettu määräluettelo  
Mitattu tarvike Tyyppi yht 
   
Cables/E MMJ 3x2,5S 37,8
Cables/E MMJ 3x1,5S 154,6
Cables/T Not defined 2,2
   
Main units/T Building divisor 1
Sockets/T Phone Socket 3
Sockets/E To the cable canal 11
Switches/E Switch 10 13
Boxes/E Distribution Box 13
Switchboards/E Switchboard 1 1
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