
Tietomallien käyttö työmaatuotannossa -webinaarisarja

OSA 2: MÄÄRÄLASKENTA JA SEN 
KEHITTÄMINEN
TO 20.10.2022 13.00-15.00



Tietomallipohjaisen määrälaskennan periaatteet
• Miksi ja miten määrälaskentaa tehdään
• Miten määrätieto ja kustannukset linkittyvät toisiinsa
• Miksi malleista ei saada kaikkia laskettavia tietoja
• Määrälaskennan eri muodot ja työkalut

Tietomallipohjaisen määrälaskennan edellytykset
• Mitkä tiedot oltava malleissa kunnossa, jotta laskentaa on mielekästä tehdä
• Miten tarkastaa tietomallien sisältö määrälaskentaa varten

TAUKO

Tietomallipohjainen määrälaskenta käytännössä
• Mistä mallista lasketaan mitäkin
• Miten komponentit pitäisi ryhmitellä laskentaa ajatellen
• Tietomallipohjaisen määrälaskennan parhaat käytännöt
• Miten tietomallipohjaista laskentaa täydennetään muilla suunnitelmadokumenteilla

Yhteenveto ja loppukeskustelu

Koulutuksen sisältö

• Webinaari määrälaskennan perusteista 
tietomallihankkeissa

• Oleellisimmat periaatteet ja toimintatavat tietomalli-
ja dokumenttipohjaisen määrälaskennan osalta

• Kenelle: 

• Urakoitsijat – urakkatarjouksien laatimiseen ja 
toteutusvaiheen aikaiseen määrälaskentaan

• Rakennuttajat ja Suunnittelijat –
Suunnitteluvaiheen kustannusarviointiin ja 
hiilijalanjälkilaskentaa



Miksi määrälaskentaa tehdään
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1 Kustannusten arviointi

3 Hankinta

5 Tehtävä suunnittelu

2 Hiilijalanjälki

4 Aikataulutus

6 Seuranta

# Muuta?



Miten määrälaskentaa tehdään
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Mallinnus-
tekniikka

Työkalut

Määrä-
laskenta 

Kustannus-
tietous

Näkymät-
tömän

näkeminen

Vaatimuksien, ohjeistuksien ja mallinnustekniikan 
ymmärtäminen

Työkalujen ja ohjelmistojen ymmärtäminen sekä 
hyödyntäminen

Määrälaskenta osaaminen ja itse laskennan 
tekeminen

Kustannustietous ja hinnoittelun ymmärtäminen

Mallista tai suunnitelmista puuttuvat asiat



Miten määrätieto ja kustannukset linkittyvät toisiinsa
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Suunnitelmista laskettu

• m2

• m3

• jm

• kpl

• erä

Nimikkeistö

Panos

Hankintapaketti

Kohdistetaan
Rakennusosa



Kaikki määrätiedot mallista?
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Kaikkea määrätietoa ei saada suoraan mallista

Kaikkea määrätietoa ei saada myöskään suoraan 
dokumenteista

Kaikkea ei mallinneta

Määrälaskennasta jatkuva ja tarkentuva prosessi

Isot massat tietomallista nopeammin

Tietyt asiat nopeampi laskea perinteisistä 
dokumenteista



Miksi malleista ei saada kaikkia laskettavia tietoja
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Suunnitteluvaihe

Ohjelmistojen rajoitteet

Detaljikka

Vaatimukset

Hankintatapa

Tarkkuustaso



Määrälaskennan eri muodot ja työkalut
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Tietomallipohjainen

• IFC

• Natiiviformaatit

• Taulukot

• Yhdenmukainen tietosisältö à
automatisoitavissa

Dokumenttipohjainen

• Tulosteet

• PDF

• Taulukot

• Osittain automatisoitavissa

Määrät kohdistettu esimerkiksi litteroille tai 
rakennetyypeille



Mitkä tiedot oltava malleissa kunnossa, jotta 
laskentaa on mielekästä tehdä
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• Sovitut asiat mallinnettu sovittuun tarkkuustasoon asti

• Suunnitelmat yhteensovitettu
• Varsinkin ARK-RAK yhteensovitus tehtynä

• Rakennetyypitykset ja nimikkeistötiedot tarkistettu
• Tuplakomponentit tutkittu

• Tietojen johdonmukainen sisältö varmistettu

• Määrätiedot IFC-geometriasta



Tietosisältöjen 
yhdenmukaistaminen
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Matemaattiset-
säännöt 

Automaattinen

Luettelot

Manuaalinen

Määrätiedot

Litterat

Rakenne-
tyypit

Visuaalinen-
tarkastelu

Tarkastus-
säännöt

Vertaaminen

Luettelot

Tietomallien sisällön tarkastus määrälaskentaa varten



Mistä mallista lasketaan mitäkin
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Perussääntö: Laskenta alkuperäisestä lähteestä; lasketaan sen 
suunnittelualan mallista, joka kyseisen tiedon on tuottanut

Talotekniikan osalta jaottelu hyvinkin suoraviivainen 

• Tärkeä ymmärtää, että ARK ja RAK 
malleissa päällekkäisiä rakenteita

• RAK mallista lasketaan runko
• ARK mallista loput

RAK ja  ARK 
välillä jako voi olla 

hankalampi



Miten komponentit pitäisi ryhmitellä laskentaa ajatellen
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Yksi rakennusosa tai litterarivi kerrallaan

Ajattelumalli yhdestä koko rakennuksen kattavasta listasta haitallista

TALO 80 / 90 / 2000 

BEC - Betonielementtien määrälaskenta ifc-mallista

Järjestelmät

Rakennetyyppi

Tuote

Hankintapaketti



Tietomallipohjaisen määrälaskennan parhaat 
käytännöt
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• Laskentaa vai yhdestä mallista kerrallaan
• Yksi kokonaisuus/rakennusosa kerrallaan laskettavana
• Muuttuneet määrät à automaattinen revisiovertailu
• Urakkatarjous vaiheessa tehdyn määrälaskennan hyödyntäminen myöhemmin 

hankkeessa
• Määrälaskennan tarkkuuden ja nopeuden lisääminen
• Käytetään geometriasta laskettua määrätietoa
• Lähdetään liikkeelle isoista massoista joissa tietomallipohjainen laskenta on selvästi 

tehokkaampaa
• Peruskorjaushankkeissa uusien, purettavien ja olemassa olevien rakenteiden 

jaottelun hyödyntäminen



Miten tietomallipohjaista laskentaa täydennetään 
muilla suunnitelmadokumenteilla
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• Dokumentti-
pohjainen 
laskenta suoraan 
käytettävän 
nimikkeistön 
mukaisilla 
työkaluilla

• Rakennetyypit vs. 
rakennekerrokset

• Selosteet



Mahdolliset ohjelmistot 
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1 Solibri

3 Simplebim

5 Navisworks

2 Bluebeam Revu

4 Tocoman BIM3

6 PDF XChange Editor

7 Joku muu, mikä?



Yhteenveto ja loppukeskustelu
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Muista ainakin nämä
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• Kaikkea määrätietoja ei saada eikä tulla saamaan malleista

• Tiedon tuottajan tulee tietää mihin ja miten mallissa olevaa tietoa 
hyödynnetään

• Tietomallipohjaista määrälaskentaa varten ei tarvita välttämättä alkuvaiheessa 
suuria ohjelmistoinvestointeja

• Määrälaskennasta jatkuva ja iteroituva prosessi



Kiitos!
Seuraava webinaari: 

To 24.11.2022 1300-1500

Työmaa-alueen ja sen logistiikan suunnittelu


