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Talo 2000
Raija Lahtinen
Rakennustieto Oy
raija.lahtinen@rakennustieto.fi

Talo 2000 -nimikkeistö on kansallinen, raken-
nusalan yhteistyönä syntynyt nimikkeistöjärjes-
telmä. Se on rakentamisen tiedonvaihdon perus-
ta kaikkien osapuolien käyttöön.

Talo 2000 -nimikkeistöä laatii ja ylläpitää Talo
2000 -nimikkeistöryhmä, jossa ovat edustettui-
na rakentamisen osapuolet kattavasti. Talo 2000
-päätoimikunnan tehtävät ovat
– rakennusalan nimikkeistöjen ylläpitäminen,

kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen
Suomessa

– kansainväliseen nimikkeistötyöhön osallistu-
minen.

Kehitystyöt palvelevat ryhmän eri tahojen tar-
vetta ja lisäksi yleistä tarvetta.

Talo 2000 -nimikkeistöjärjestelmä koostuu osa-
nimikkeistöistä, joista päätoimikunta on vahvis-
tanut keväällä 2004 seuraavat osanimikkeistöt:
– Talo 2000 Rakennusosanimikkeistö
– Talo 2000 Tilanimikkeistö
– Talo 2000 Rakennustuotenimikkeistö.

Tuotantonimikkeistöä on valmisteltu edelleen
kevään 2004 jälkeen ja tämä työ on aiheuttanut
jonkin verran muutoksia Talo 2000 -Rakennus-
osanimikkeistöön.

Työ on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2005
aikana. Talotekniikka- ja sähkönimikkeistön
valmistelu jatkuu vuonna 2006.

Rakennus-ATK:stä Talo 2000
-nimikkeistöön
Rakentamisen nimikkeistöjärjestelmän juuret
juontavat 1960-luvulle, jolloin Rakennus-ATK-

ryhmä loi talonrakennuksen laskentajärjestel-
män kehittämisen yhteydessä Rakennus-ATK-
nimikkeistöjärjestelmän vuosina 1966–1967.

Rak-ATK-nimikkeistöä korjattiin jonkin ver-
ran vuonna 1971 ja nimeksi annettiin Talo 70
-nimikkeistö. Samalla Rakennus-ATK-ryhmä
luovutti nimikkeistön ja koodijärjestelmän va-
paaseen käyttöön.

Talo 80 -nimikkeistö valmistui vuonna 1982
ja se otti edeltäjäänsä paremmin huomioon
suunnitteluvaiheessa syntyvän tiedon kuten laa-
tumääräysten, piirustusten luetteloinnin, raken-
nustapaselostusten, kustannussuunnittelun ja
tuotantotietojen jäsentelyn tarpeet. Vuonna 1981
julkaistu Rakennustöiden yleiset laatuvaati-
mukset RYL-81 noudatti Talo 80 -nimikkeistöä
ja se soveltui myös rakennusselitysten ja raken-
nustapaselostusten laadintaan.

Talo 90 -nimikkeistö oli perusteiltaan laaja
uudistus ja pyrki tuomaan rakennusalalle täysin
uusia menettelyjä. Nimikkeistöjärjestelmän ra-
kenne vastasi teoreettisesti puhdasta ratkaisua ja
ISO-standardin kehitystyön vaatimuksia. Sa-
malla luotiin uusia osanimikkeistöjä. Talo 90
-nimikkeistö valmistui vuonna 1993.

Talo 2000 -nimikkeistön laadinta käynnistyi
vuonna 2000. Työn tavoitteena oli aluksi päivit-
tää Talo 90 -nimikkeistö, mutta työ laajeni ja ni-
mikkeistön rakenne uudistui perusteellisesti.
Vuoden 2001 lopulla järjestettiin lausuntokier-
ros avoimen kuulemistilaisuuden muodossa.

Talo 2000 -nimikkeistötyö on loppusuoralla
ja tavoitteena on vahvistaa kaikki osanimikkeis-
töt vuoden 2005 aikana talotekniikka- ja sähkö-
nimikkeistöä lukuun ottamatta, joiden valmiste-
lu jatkuu vuonna 2006.

Talo 2000 -nimikkeistöjärjestelmän kehitystä
voi seurata Talo 2000 -kotisivuilta osoitteessa
http://www.rakennustieto.fi/talo-nimikkeisto.
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