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1 Johdanto 

Tämä insinöörityö tehdään NCC Suomi Oy:lle. Se sai alkunsa Congrid Oy:n halusta 

kehittää viikkoaikataulusuunnittelua, josta yhteisellä pohdinnalla saatiin kasaan koko-

naisen kehitysalueen ja ehdotuksen, jonka toteuttamiseen pyydettiin mukaan NCC 

Suomi Oy.  

NCC on yksi suurimmista Pohjois-Euroopassa toimivista rakennusliikkeistä, sen liike-

vaihto oli vuonna 2015: 5,7 miljardia euroa. NCC:n toimialaa Suomessa ovat asuinra-

kentaminen, toimitilarakentaminen, korjausrakentaminen, tienhoito ja asfaltointi. Työ 

tehtiin AR yksikön sisällä (asuinrakentamisen yksikkö). Congrid Oy on vuonna 2013 

perustettu rakennuksenlaadun ja turvallisuuden hallintaan erikoistunut yritys, joka tar-

joaa ohjelmistokokonaisuutta työmaan tuotannon hallintaan. 

Viikkoaikataulusuunnittelussa ei ole menty moneen vuoteen eteenpäin tekotapojen 

perusteella. Tällä hetkellä tietotekniikka on mennyt paljon eteenpäin, että on mahdollis-

ta jo tehdä laadukas ohjelma viikkoaikataulujen tekemiseen. Työssä keskitytään kehit-

tämään vanhentunutta versiota viikkoaikataulusuunnitelmasta. Työn teoriaosuus pitää 

sisällään aikataulujen historiaa eli mistä aikatauluista on lähetty liikkeelle ja kuinka pal-

jon kehitystä on tapahtunut vuosien saatossa. Teoria osuudessa käydään läpi myös 

työmaan yleisimmät aikataulut, jotta lukija ymmärtää, mistä kaikki lähtee liikkeelle en-

nen kuin päästään tekemään viikkoaikataulusuunnitelmaa.  

Aikataulujen merkitys rakennustyömailla on noussut merkittävästi kiihtyvän urakkakil-

pailun vuoksi. Nykyään ei riitä, että kuka tekee työn edullisimmin vaan kilpailuun on 

noussut isommin esille myös se, kuka tekee työn nopeinten. Täten aikataulujen laatu 

korostuu työmaan tuotantovaiheessa. 

 

 

 

 



2 

  

1.1 Tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tehdä selvitys NCC Suomi Oy:lle tarvittavasta 

viikkoaikataulusovelluksesta. Viikkosuunnitelma on laajasti käytössä ja sitä tulisi kehit-

tää vastaamaan paremmin sille asetettuja vaatimuksia. Näitä vaatimuksia ovat muun 

muassa tehtävien seuranta paikka-aikakohtaisesti, helppokäyttöisyys ja aikataulun sel-

keys/helppolukuisuus. Viikkoaikataulua aletaan kehittää vastaamaan sille asetettuja 

vaatimuksia tietotekniikan avulla. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, millä tietotek-

niikan keinoilla viikkoaikataulua pystytään kehittämään. 

NCC Suomi Oy haluaa saada selville viikkoaikataulun parantamismahdollisuuksia ja 

keinoja, joilla nämä toteutettaisiin. Työn tavoitteena on tarjota NCC Suomi Oy:lle mah-

dollisia ratkaisuja heillä esiintyviin ongelmiin, jotka liittyvät viikkoaikatauluihin.  

Työ alkaa kertomalla aikataulujen historiasta lyhyesti. Historiaosioon sisältyy esittely 

neljästä eri aikataulutyppistä, jotta lukija saa paremman käsityksen aikataulujen kehi-

tyksestä. Historian jälkeen kerrotaan yleisimmät aikataulutyypit, jotka ovat käytössä 

rakennusalalla. Seuraavina osiona on tutkimuksen haastattelu osuus ja kolmen toimi-

henkilön henkilökohtainen haastattelu. Viimeiset osiot käsittelevät viikkoaikataulun ke-

hitystä tietoteknisin keinoin ja esittelyä markkinoilla olevista sovelluksista. 

Työhön ei sisälly viikkoaikataulusovelluksen kehitys laajamittaisesti niin, että saataisiin 

sovelluksesta toimiva prototyyppi. Yritysten arkaluontoiset tiedot on jätetty työstä pois 

salassapitosopimuksen mukaisesti. 

1.2 Tutkimusmenetelmät 

Viikkoaikataulujen tutkimiseen käytetään aiheeseen liittyvää kirjallisuutta muun muassa 

Ratu-aikataulukirja 2016 ja Rakennusalan ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011. Toisena 

tutkimusmenetelmänä käytetään haastattelututkimusta, jossa kysellään NCC Suomi 

Oy:n asuinrakentamisen yksikön toimihenkilöiltä kokemuksia ja parannus ehdotuksia 

viikkoaikatauluihin liittyen. Kolmantena tutkimusmenetelmänä käytetään kolmen toimi-

henkilön tarkempaa haastattelua. 
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2 Aikataulu 

2.1 Aikataulujen historiaa 

Nykyisten aikataulujen teko sai alkunsa vuonna 1910 kun Henry Gantt kehitti jana-

aikataulukaavion. Kaavio esittää yksinkertaisuudessaan tehtävän, tehtävän aloituspäi-

vän, tehtävän valmistumispäivän ja tehtävän keston. Hyöty Ganttin tekemässä kaavi-

ossa oli siinä, että työt oli suunniteltava etukäteen. Tänä päivänä Ganttin kaavio on 

pohjana lähes kaikille jana-aikataulusovelluksille. Ganttin kaavio pystytään esimerkiksi 

tekemään Microsoft Excel -ohjelmalla varsin helposti ja vaivattomasti, kuten alla ole-

vassa kuvassa näytetään. [1.] 

 

Kuva 1. Esimerkki Ganttin kaaviosta. 

 

 

 

 

 

1. tammikuuta 20. helmikuuta 10. huhtikuuta 30. toukokuuta 19. heinäkuuta

Tehtävä 1

Tehtävä 2

Tehtävä 3

Tehtävä 4

Tehtävä 5

Gantt Kaavio

Kesto
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2.1.1 LOB, Line Of Balance 

LOB (Suom. Tasapainon viiva) -määräaikakaavio on yksinkertainen kaavio, joka esittää 

rakentamisen ajan ja määrän suhteen. LOB:issa tehtävä esitetään kahdella viivalla 

jossa ensimmäinen viiva on aloitusviiva ja jälkimmäinen viiva on lopetusviiva. Viivojen 

välissä on työhön kuluva aika. LOB otettiin tietävästi ensimmäiseksi käyttöön 1940-

luvulla Goodyear tire & rubber -yhtiössä. [1.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Esimerkki LOB-kaaviosta [1.] 
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2.1.2 CPM, Critical Path Method 

Kriittisen polun menetelmä on peräkkäin suoritettavien tehtävien sarja, jossa projektin 

tehtävät priorisoidaan oikeaan toteutusjärjestykseen WBS-menetelmää käyttäen. WBS 

on työnositus, jossa projektin tehtävät leikellään pienempiin osiin. Näin projektia on 

helpompi hallita. Riippuvuudet tehtävien välillä tutkitaan ja kaikkien tehtävien kestot ja 

resurssit lasketaan. Tehtävistä muodostetaan äsken mainittujen ehtojen perusteella 

verkko, josta määritetään kriittinen polku. [1.] 

Kuva 3. Esimerkki kriittisenpolun käytöstä lohkoverkkotekniikalla. 
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2.1.3 PlaNet 

PlaNet ja PlaNet+ saivat alkunsa tiedetysti 1980-luvun alkupuolella. Nämä ovat täten 

ensimmäisiä tietokoneella tehtyjä aikatauluohjelmistoja. PlaNet vei aikataulujen teke-

misen uudelle tasolle. [1.] [3.] 

PlaNet-ohjelmassa pystyy luomaan tehtävien määrään suhteutettuja aikatauluja, jolloin 

aikataulujen luotettavuus ja ennustettavuus paranivat. Ohjelmalla pystytään laatimaan 

jana-aikatauluja ja paikka-aikakaavioita. Ohjelma on vielä käytössä, mutta sen kehitys-

työ on lopetettu. [1.] [3.] 

 

Kuva 4. Esimerkki Planet-ohjelmalla tehdystä yleisaikataulusta. 
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2.2 Aikataulut rakennusalalla 

Aikataulu on projektin läpiviemiseen käytettävä työkalu. Aikataulussa eli tehtävien 

ajankäytön ja ajoituksen suunnittelussa käydään läpi työn mahdollinen toteutuksen 

malli saatavilla olevien tietojen perusteella. Näitä tietoja ovat jo tehdyt suunnitelmat tai 

samankaltaiset projektit, jotka ovat jo valmiit. Toteutusmallissa luodaan raamit koko 

hankkeelle ja hankkeen yksittäisille työtehtäville (Aikataulu Kirja RATU 2016 s.18) [2.] 

Rakennusalalla aikataulut menevät tietynlaisessa järjestyksessä projektin alusta lop-

puun. Yleisimmin järjestys on muodostettu näin: 

 

Ø Projektiaikataulu 

Ø Suunnitelma-aikataulu 

Ø Hankinta-aikataulu 

Ø Yleisaikataulu 

Ø TATE-aikataulu 

Ø Viikkoaikataulu 

Ø Viimeistelyaikataulu 
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3 Rakennushankkeen aikataulut 

Aikataulu on  jokin tehtävä ja kuinka paljon aikaa sen tehtävän suorittaminen tarvitaan. 

Jokaisessa rakennusprojektissa on aikatauluja, jotka tarkentuvat projektin edetessä. 

Aikataulusuunnittelu alkaa hankesuunnitteluvaiheessa projektiaikataulun (hankeaika-

taulu) laatimisella. Hankeaikataulu laaditaan tarjousvaiheen tietojen perusteella. Pro-

jektiaikataulu hankesuunnitteluvaiheessa sisältää karkean yleisaikataulun, millä projekti 

viedään läpi sisältäen oikean aloitus- ja lopetusajan. Seuraavaksi aikataulu tarkentuu 

tuttuun yleisaikatauluun, joka asettaa tarkemmat raamit projektin läpiviemiseksi, muun 

muassa tarkennetut ajat töiden aloittamisen ja lopettamisen suhteen [2.] 

3.1 Hankeaikataulu 

Projektin alussa luodaan hankeaikataulu, jonka avulla rakennuttaja luo perusteet ja 

tavoitteet projektin toteutumiselle. Jotta hankeaikataulua ei lähdettäisi tyhjästä raken-

tamaan, rakennuttajan tulisi selvittää seuraavat asiat ennen hankeaikataulun luomista: 

rakennushankkeen kokonaiskesto, välitavoitteiden aiheet ja ajankohdat, aloitusvuo-

denaika, suunnitelmien valmistumisen ajankohdat, rakentamisen ja suunnittelun limit-

täminen hankkeen aikana ja suoritusjärjestys. Nämä edellä mainitut kohdat tulee näkyä 

myös valmiissa hankeaikataulussa, tämä takaa laadukkaan aikataulun, jonka avulla 

tilaaja kuin myös rakennuttaja pystyy hoitamaan omat osuutensa hyvissä ajoin. [1.] 

Hankeaikataulussa kuin myös muissakin aikatauluissa tulee aina jättää häiriövara, jotta 

yllätyksien tai muutoksien sattuessa jää aikaa reagoida ja urakoitsijalle ei aiheudu tar-

peettomia lisäkustannuksia. Minkä takia sitten hankeaikataulu on niin tärkeä, eikö 

yleisaikataulu ohjaa projektin jo alusta loppuun? Vastaus tähän on kyllä ja ei. Kyllä sii-

nä tapauksessa, että yleisaikataulu ohjaa rakentamisenvaiheen alusta loppuun, mutta 

ei koko projektia ja sen takana olevaa tarjoustyötä, suunnitelmien luomista. Ilman han-

keaikataulua ei voi luoda yleisaikataulua, koska hankeaikataulussa luodaan koko ra-

kennusprojektin vaiheet, niiden ajoitukset ja kestot ja niiden avulla voidaan luoda yleis-

aikataulu. Rakennusprojektin vaiheiden ajoitukset ja kestot tulisi olla mahdollisimman 

realistisia, jottei tarvitsisi turvautua häiriövaraan.  [1.] 
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Kuva 5. Esimerkki hankeaikataulusta 

3.2 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu on luultavasti yleisin aikataulu, josta puhutaan työmaalla. Syykin on sel-

vä, koska yleisaikataulusta selviää koko rakennusprojektin kesto työvaiheittain. Yleisai-

kataululla on kolme eri muotoa, jotka ovat: alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaika-

taulu ja työaikataulu. Nämä erottuvat toisistaan sisällön tarkkuudessa, käyttötarkoituk-

sessa ja suunnittelu ajankohdassa. Tavoitteena projektin yleisaikataulun tekemisessä 

on että, aika jaetaan hallitusti hankintojen, toteutuksen ja suunnittelun kesken.  [1.] 

3.2.1 Alustava yleisaikataulu 

Alustava yleisaikataulu tulee tehdä ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjousta. 

Alustavassa yleisaikataulussa verrataan, miten työvaiheet korreloivat rakennuttajan 

hankeaikataulun rakennusaikaan ja saadaan selville hankkeen ajallinen kireystaso. 

Alustava yleisaikataulu on yleensä karkea versio työaikataulusta, jossa kuvataan työn 

kulkua ohjaavat päätyövaiheet muun muassa runkotyöt, perustukset, maanrakennus, 

sisätyövaiheet ja vesikatot. Alustavaa yleisaikataulua käytetään tarjouslaskennassa 

töiden ajoituksen perusteena. [1.] 
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Kuva 6.  Esimerkki alustavasta yleisaikataulusta korjausrakennus kohteessa. 

3.2.2 Sopimusyleisaikataulu 

Sopimusyleisaikataulu muodostetaan, kun alustavaa yleisaikataulua muokataan ja tar-

kennetaan sopimusneuvotteluissa. Sopimusneuvotteluiden osapuolten tarkennettua ja 

ehdotetun aikataulun hyväksymisen jälkeen syntyy sopimusyleisaikataulu. Sopimus-

yleisaikataulun ero alustavaan yleisaikatauluun on, että siinä voidaan sitoa välitavoittei-

siin sakkoja, joilla mahdollistetaan työjärjestyksen ja lohkojaon muuttumattomuus. So-

pimusyleisaikataulu toimii valvonta ja ohjaustyökaluna rakennuttajalle, jolla se voi ohja-

ta urakoitsijaa. [1.] 

 

3.2.3 Työaikataulu 

Työaikataulu on tunnetuin versio yleisaikataulusta, josta yleensä puhutaan nimellä 

yleisaikataulu. Työaikataulun laadinta on pakollista, tämä käy ilmi Yleisistä sopimuseh-

doista (YSE98), jossa kirjoitetaan näin:  
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5 § Työaikataulu 

1. Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija laatii yhteistyössä mui-
den urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa työmaan työaikataulun, jossa esitetään 
työvaiheiden ja niiden edellyttämien hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys 
ja eteneminen siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa 
tehtävänsä sen mukaisesti.  
 

2. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa työai-
kataulun ja työsuunnitelman laatimiseen. Aikataulua laadittaessa on otettava 
huomioon toimintakokeiden ja koekäytön vaatima aika sekä urakoitsijan 
omien töiden järjestely. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi 
ja aikataulun tarkentumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhtei-
sesti sopimalla. 

 
 
Sopimusaikataulu tarkennetaan työaikatauluun päätoteuttajan toimesta. Työaikataulus-

sa tehtävät on esitetty tarkemmin, jossa ne on jaoteltu lohkoihin ja osatehtäviin. Työai-

katauluun tuodaan mukaan LVIS-työt, jos ne eivät jo löydy sopimusaikataulusta.  

Työaikataulun tarkoitus on toimia rakennushankkeen rakentamisvaiheen ohjaavana 

työkaluna ajallisesti. Työaikataulu käsittää rakentamisvaiheen kaikki tehtävät ja niiden 

ajoituksen louhinnasta loppusiivoukseen ja kaiken siltä väliltä. Erona sopimusyleisaika-

tauluun on juuri suurien kokonaisuuksien pilkkominen pienemmiksi tehtäviksi ja tehol-

listen työvuoroaikojen käyttö (T3) kun taas alustavassa yleisaikataulussa ja sopimus-

yleisaikataulussa käytetään työnvaiheaikaa (T4). Ero näillä kahdella on, että T4 sisäl-

tää tunnin pituiset ja tuntia pidemmät keskeytykset. T3-ajat eivät sisällä näitä keskey-

tyksiä. [1.] [4.] 

Kuva 7. Työyleisaikatauluesimerkki, tehty Schedule Planner -ohjelmalla 
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3.3 Suunnitelma-aikataulu 

Suunnitelma-aikataulu on aikataulu, joka kertoo suunnittelun ajoituksen ja sisällön. Ai-

kataulu pitää sisällään eri työvaiheiden suunnitelmien tarvepäivämäärän. Tarvepäivä-

määrällä tarkoitetaan milloin kyseiset suunnitelmat pitävät olla valmiina ja käytettävis-

sä. Jotta suunnitelma-aikataulua päästään tekemään, pitää projektilla olla suunnittelu-

aikataulu, jonka täytyy olla hyväksyttynä kaikilla suunnittelijoilla ja arkkitehdeillä. [1.] 

 

 

Kuva.8 Ote Suunnitelma aikataulusta 

3.4 TATE-aikataulu 

TATE-aikataulu eli taloteknisten töiden aikataulu. TATE-työt esitetään yleensä yleisai-

kataulussa, mutta on silti tärkeää muodostaa niistä oma aikataulunsa. Näin aikataulun 

seurattavuus paranee ja helpottuu.   

TATE-aikataulussa tuotantonopeus on määritetty yleisaikataulun mukaisesti. Tämä 

tarkoittaa käytännössä, että rungon nousun nopeus määrittelee lämmitysverkon nou-
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sunopeuden ja niin edelleen. Riippuen siitä onko TATE-urakoitsijoita valittu jo ennen 

alustavan yleisaikataulun tekoa, aikataulu suunnitellaan yhdessä TATE-urakoitsijoiden 

kanssa, jos tämä on mahdollista. Täten saadaan tarkempi aikataulu jo projektin alku-

vaiheissa. 

 

Kuva 9. Havainnollistava kuva LVI – aikataulusta. 
 
 
 
 
 
 

3.5 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataulussa puretaan jokin yleisaikataulussa oleva työ pienempiin osatöihin 

esimerkiksi VSS. Yleisaikataulussa näkyy kyseisen työn aloitus- ja lopetushetki, mutta 

ei mitään tarkentavaa tietoa siitä, mitä työ pitäisi sisällään. Tässä kohdassa viikkoaika-

taulu tulee avuksi. Yleisaikataulun VSS-kohta puretaan osiin aloittamalla ensimmäises-

tä työstä mikä tehdään väestönsuojan rakentamiseen liittyen. Esimerkissäni käytän 

yhden NCC:n kerrostalokohteen väestösuojan viikkoaikataulua. Tässä tapauksessa 
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ensimmäinen työ on korotusvalumuottien tekeminen olettaen, että anturat on valettu ja 

tarvittavat maanrakennustyöt ovat valmiit. [1.] 

Viikkoaikatauluun merkitään kyseiseen työhön menevät määrät, työntekijä resurssit eli 

kuka työn tekee ja työn saavutusaika. Tästä pystytään laskemaan, kuinka kauan kysei-

seen työtehtävään kuluu aikaa ja näin saamme tiedon lisättyä viikkoaikatauluun. Viik-

koaikataulu sisältää yleensä 3 viikon aikana tapahtuvat työt ja niihin tarvittavat resurs-

sit, materiaalimäärät ja työnsaavutusajat. Päällimmäinen tarkoitus viikkosuunnitelmas-

sa on kuitenkin se, että viikkoaikataulu auttaa tekijäänsä työvaiheiden aikataulussa 

pysymisessä. Tieto, jota viikkoaikataulusuunnitelmasta saadaan, voidaan tulevaisuu-

dessa hyödyntää mm. vinjeteissä ja yleisaikataulu suunnittelussa. [1.]  

 

Kuva 10. VSS-viikkoaikataulu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viikkosuunnitelma
Työnumero: Työmaan nimi: 

Laatija: Saku Vuori

Vastuuhenkilö Sijainti/ Tavoitemäär Työsaavutus / Resurssit Vertailu VIIKKO: 38 VIIKKO: 39 VIIKKO: 40

Lohko Tuotantonopeus
yleisaikatu
luun YA +/- Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Ti Ke To Pe K E

Saku Kellari 27m2 54m2/tv Kimmo + Niko -14 X

Saku kellari 40m2 80m2/tv Kimmo + Niko -14 X

Saku kellari 900kg 450kg/tv Raudoitus 2 -14 X

Saku kellari 6m3 6m3/tv// 40m2/tv Betonointi 2 -14 X

Saku kellari 104m2 52m2/tv Kimmo + Niko -14 X

Saku Kellari 7000kg 2333kg/tv Raudoitus 2/3 -14 X

Saku Kellari 75m2 75m2/tv Kimmo + Niko -14 X

Saku Kellari 33m3 33m3/tv Kimmo + Niko -14 X

Muut asiat: Yhteensä: 8 0

VSS tarkastajan käynti TTP-luku 100

Rakennussuunnittelijan käynti

Esteloki / Syyt miksi ei toteutunut ja 
korjaavat toimenpiteet

Tehtävä

Talo 1

Toteutunut

Sisäpuolen purku

VSS Lattia

VSS Seinät ja holvi 1muotp

VSS Seinät ja holvi raudoitus

VSS Tuplaus

VSS Lattia Raudoitus

VSS Lattia Valu + Hierto

VSS Valu
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3.6 Viimeistelyaikataulu 

Viimeistelyaikataulu on aikataulu, jossa on esitetty tarvittavat tarkastukset mm. asiak-

kaiden ”narinalistat”, omat tarkastukset, LVIS-tarkastukset, mittaukset, testit, paineko-

keet, vastaanottotarkastukset ja viranomaistarkastukset. Tämä aikataulu hyväksytetään 

urakoitsijoilla, valvojalla/valvojilla, ja tietysti työmaahenkilöstöllä. [1.] 

Kuva 11. Havainnollistava esimerkki viimeistelyaikataulusta 
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4 Tutkimuksen haastatteluosuus 

Teimme massakyselyn yhdessä ohjaajani kanssa. Kysely lähetettiin kaikille NCC:n 

asuinrakentamis-puolen työnjohtajille, työmaainsinööreille ja vastaaville mestareille. 

Vastauksia tuli kokonaisuudessaan 37 kpl, joista 67 % oli työnjohtajia. Tämä oli hyvä 

määrä, sillä työnjohtajien mielipidettä tässä kyselyssä tarvittiin kaikista eniten. Heidän 

vastausten avulla pystymme kehittämään tekijöille uuden työkalun, joka helpottaisi hei-

dän työtänsä. [5.] 

Kysely tehtiin Surveypal-nimisellä ohjelmalla, johon loimme jokaiselle vastaajalle oman 

”polun” jota pitkin hän kulkee riippuen siitä mikä on hänen työtehtävänsä ja miten hän 

vastaa kysymyksiin. Kysely suoritettiin anonyyminä, koska tämä antaa rehellisempiä 

vastauksia kysymyksiin. Kysely alkoi taustatietojen täyttämisellä, missä kysyttiin koke-

mus rakennusalalta, toimenkuva työmaalla, oletko käynyt NCC:n sisäisen aikataulus-

parraus koulutuksen ja työmaan yleisaikataulutilanne. Seuraavaksi vastaaja eteni toi-

menkuvansa mukaan kysymyksiin, jotka koskevat hänen toimenkuvansa alaisia tehtä-

viä viikkoaikataulu suunnittelussa. [5.] 

4.1 Työnjohtajan kysymykset ja niiden analysointi 

Työnjohtaja aloittaa kyselynsä kysymyksellä: Teetkö työmaan viikkosuunnittelua? Vas-

tausvaihtoehdot ovat (Kyllä tai Ei, miksi?) tästä saadaan varmuus siitä, että kyseinen 

henkilö osaa vastata seuraaviin kysymyksiin. Jos henkilö vastaa Ei, miksi ja kirjoittaa 

syynsä, hänen kyselynsä loppuu siihen. Näitä ei vastauksia tuli kuusi kappaletta ja suu-

rin osa syistä, miksi kyseinen henkilö ei viikkoaikataulusuunnittelua ollut tehnyt oli, että 

henkilö on vasta aloittanut työt NCC:llä. [5.] 

 

4.1.1 Kuinka usein teet viikkoaikataulun? 

Oheisessa kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat: (Kerran viikossa, kerran kahdessa 

viikossa, harvemmin kuin kerran kahdessa viikossa). Suurin osa vastaajista 73 % vas-

tasi kysymykseen kerran viikossa, mikä näyttää hyvältä, koska viikkoaikataulun hyöty 

katoaa, jos sitä tehdään kerran kahdessa viikossa tai harvemmin kuin kerran kahdessa 

viikossa. Tietysti on mahdollista, että työt etenevät oikein sen kahden viikon aikana, 



17 

  

miten henkilö sen on suunnitellutkin. Tämä on monissa työvaiheissa todella epätoden-

näköistä. [5.] 

 

4.1.2 Kuinka usein aliurakoitsijat tai työntekijät osallistuvat viikkoaikataulun suunnitte-
luun? 

Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdot jakautuivat: (Aina, Usein, Vain muutamissa 

työvaiheissa, Ei ollenkaan miksi?) 52 % vastasi vain muutamissa työvaiheissa, mikä 

antaa kuvan siitä, että työntekijöiden kuuntelu viikkoaikataulun suunnittelussa on vä-

häistä. Tämä voi johtaa riskeihin, esimerkiksi jokin työ vaatiikin enemmän aikaa kuin 

työnjohtaja on suunnitellut. Ei olleenkaan vastauksia tuli 26 %, syitä siihen olivat mm. 

Ei ole aikaa, Työntekijät eivät ole kiinnostuneita. Jotta viikkoaikataulusta saataisiin toi-

miva työkalu, tarvitaan itse tekijöidenkin mielipiteitä aikataulusta, että onko se ylipää-

tänsä realistinen. [5.] 

 

4.1.3 Viikkosuunnittelun taso työmaallasi 

Työnjohtaja arvioi viikkosuunnittelun tasoa työmaallansa tai edellisellä työmaalla, jos 

uusi työmaa ei ole vielä lähtenyt käyntiin. Ensin kysymyksenä on oman viikkoaikatau-

lun arviointi 0-5 järjestyksessä 0 välttävä 5 erinomainen. Osallistujat vastasivat kysy-

mykseen yllättäen hyvillä tuloksilla. Suurimmat vastausluokat olivat 3 ja 4 mistä voi 

luoda johtopäätöksen, että viikkosuunnittelun tason on vähintäänkin kohtalaisella tasol-

la, ellei jopa hyvällä tasolla työnjohtajien mielestä. [5.] 
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Kuva.12 Otanta viikkosuunnittelukyselyn kysymyksestä Omien viikkosuunnitelmien arviointi 

Kuva.13 Otanta viikkosuunnittelukyselyn kysymyksestä Koko työmaan viikkosuunnitelmien arviointi 
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4.1.4 Onko viikkosuunnitelman teko auttanut sinua työssäsi? 

Kysymyksessä työnjohtaja vastasi ”Kyllä,miksi?” tai ”Ei”. Tulokset olivat yksimieliset, 
kaikki vastaajat vastasivat kyllä. Tässä on muutama otanta vastauksista. [5.] 
 

”Viikkoaikataulu on hyvä työkalu, jolla työnjohtaja pysyy kärryillä mitä tapahtuu/ 
on tapahtunut, tai ei ole tapahtunut. Viikkosuunnittelun ns. sivutuotteena tulee sit-
ten mietittyä hankintoja, resursseja , ristiriitoja muiden työvaiheiden kanssa, 
yms.” 
 
”Aloitan yleensä aamun kahvin ja viikkoaikataulun parissa, jolloin kun kello lyö 7, 
tiedän mitä kukakin tekee ja missä.” 
 
 ”Välttämätön esim. runkovaiheessa, jotta elementtien saapumiset työmaalle toi-
mii. Myös muun materiaalin tilaamisen kohdalla erittäin hyvä työkalu. Helpottaa 
huomaamaan aikataulupoikkeamat nopeammin.” 

4.1.5 Mitä muuttaisit viikkoaikataulusuunnittelussa? 

Kysymyksessä työnjohtajalla on mahdollisuus kirjoittaa vapaasti, mitä hän haluisi muut-

taa viikkoaikataulusuunnittelussa. Tämä kysymys on tärkeä tämän työn kannalta, jotta 

saadaan aikaan aikataulu, joka palvelee tekijöitään mahdollisimman tehokkaasti ja hel-

posti. Hyviä vastauksia tuli kohtuullisen monta, tässä yksi otanta vastauksista: ”Vertailu 

yleisaikatauluun kohta on melko tarpeeton, tilanteen voi hahmottaa jo viikkoaikataulua tehdes-

sä, kun aikataulua laatii viikottain. Vertailun kirjaamiseen menee turhaa ylimääräistä aikaa”. [5.] 

4.2 Vastaavan työnjohtajien ja työmaainsinöörien kysymykset ja niiden analysointi 

Vastaavan työnjohtajan ja työmaainsinöörin kysely lähinnä pureutui viikkoaikataulu-

suunnitelmien arvioimiseen heidän työmaallansa. Muutama kysymys koski koko työ-

maan yleistä aikataulusuunnittelua. [5.] 

4.2.1 Koko työmaan viikkosuunnitelmat 

Tässä kohdassa vastaava työnjohtaja ja insinööri arvioivat koko työmaan viikkosuunni-

telmien tasoa. Tulokset olivat aika hajanaisia toisiinsa verrattuina. Ohessa taulukko, 

jossa on verrattu työnjohtajien arvioita koko työmaan viikkosuunnitelmista, Vastaavien 

mestareiden ja työmaainsinöörien arvio koko työmaan viikkosuunnitelmista ja työnjoh-
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tajien arvio omista viikkosuunnitelmista. Alla oleva taulukko kertoo toimihenkilöiden 

arvosteluista omaa ja muiden tekemiä viikkoaikatauluja kohtaan. [5.] 

 

Kuva.14 Taulukko tuloksien vertailusta [5.] 

 

 

 

 

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Työnjohtajien arvio koko 
työmaan 
viikkosuunnitelmista. 
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Vastaavien mestareiden ja 
työmaainsinöörien arvio koko 
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viikkosuunnitelmista. 
Keskiarvo(2,42)
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viikkosuunnitelmista. 
Keskiarvo (3,42)
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5 Lähtökohdat sovelluksen tekemiseen 

5.1 Congrid 

Congrid on työmaan tuotannon hallinnan tueksi kehitetty ohjelmistoratkaisu, joka toimii 

puhelimessa, tabletissa ja tietokoneellakin. Ohjelmiston perusidea on se, että saadaan 

vähennettyä työnjohtajan taakkaa ja paperitöiden määrää työmaalla. [6.] 

Käytännön esimerkissä se toimii seuraavasti: työnjohtaja on työmaalla tekemässä kier-

rostaan ja hän huomaa, että esimerkiksi väliseinätöistä pitäisi tehdä osakohdetarkas-

tus. Työnjohtaja ottaa puhelimen esiin ja Congrid-sovelluksen auki ja alkaa tekemään 

tarkastusta puhelimella. Samalla hän pystyy dokumentoimaan asioita valokuvilla ky-

seistä tarkastuksesta. Kun tarkastus on valmis, työnjohtaja painaa tallenna-nappia, 

jolloin kyseinen tarkastus tallentuu Live-palveluun, jossa työnjohtaja voi tarkastella tar-

kastusta ja tulostaa sen tai lähettää sähköpostilla eteenpäin. Verratessa vanhaan ta-

paan, jolla osakohdetarkastuksia tehtiin, jossa samainen työnjohtaja on tilanteessa, 

että hänen pitäisi tehdä väliseinä töistä osakohdetarkastus. Työnjohtaja lähtee kävele-

mään takaisin toimistolle hakemaan tarkastukseen liittyviä dokumentteja ja tämän jäl-

keen hän tulee takaisin kohteeseen, jossa hän käsin kirjoittaen tekee saman tarkastuk-

sen. Tarkastuksen tehtyään työnjohtaja kävelee takaisin toimistoon, skannaa kyseisen 

tarkastuksen ja liittää ottamansa kuvat tarkastukseen. Tämän jälkeen hän pystyy lähet-

tämään tarkastuksen eteenpäin tai tulostamaan koko tarkistuksen. [6.] 

5.2 Congrid Live 

Congrid Live on nettiselaimella käytettävä osa Congrid-sovelluskokonaisuutta, jossa 

käyttäjä voi tarkastella työmaalla tehtyjä laatutarkastuksia, TR-mittauksia ja havaintoja, 

jotka on tehty Congrid-applikaatiossa. Congrid Live on se, mistä jokainen projekti saa 

alkunsa Congridissa. Livessä on aluksi tarkoitus luoda projekti käymällä läpi ns. aloi-

tuspolku, jossa käyttäjä täyttää tiettyihin kenttiin muun muassa urakoitsijatiedot, työ-

maan perustiedot, aluejaon ja pohjapiirustukset. Näin saadaan aikaan projektin pohja-

tiedot, jonka avulla Congridin muut työkalut toimivat oikein. [6.] 
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Kuva 15. Havainnollistava kuva Congrid Livestä. [6.] 

5.3 Congrid-applikaatio 

Congrid-applikaatio on toinen osio Congrid-kokonaisuutta. Sitä käytetään työmaalla, 

kun taas Liveä käytetään toimistossa. Congrid-applikaatio toimii siis nykyisissä älypu-

helimissa ja tablettitietokoneissa. Applikaatiossa pystytään tekemään laatutarkistuksia, 

TR/MVR-mittauksia ja yksittäisiä havaintoja, jotka voidaan liittää aiheensa mukaan niin 

laatuun kuin turvallisuuteenkin. Tulevaisuudessa myös viikkoaikataulun selaaminen 

onnistuisi mobiili-applikaatiossa. [6.] 

5.3.1 Aluejaon merkitys aikataulusovelluksessa 

Jotta saataisiin jo olemassa olevasta Congridista koko hyöty aikataulusovellukseen, 

pitää projektissa olla tehtynä aluejako Congridiin. Tämä mahdollistaa töiden linkityksen 

sijainnin mukaan, jotta nähdään töiden limitys sijainnissa ja mahdolliset ri-steys ja riski-

paikat töiden ajallisessa suunnittelussa. [6.] 
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6 Aikatauluohjelmistolle asetettavat vaatimukset 

6.1 Haastattelusta tulleen palautteen perusteella 

Massakyselyyn ja haastatteluun osallistuneiden vastausten perusteella voidaan koota 

yhteen tiedot, joilla saadaan kasaan viikkoaikataulu sovelluksen perus idea.  Tässä 

muutamia otteita massakyselystä, jotta nähdään millainen viikkoaikataulun tulisi olla: 

”Valmis excelpohja jossa olisi käytännössä kaikki työvaiheet. voisi vain piilottaa 
turhat rivit.”  
 
”Joissain työvaiheissa voisi olla perusteltua paikka-aikakaavio-pohjaisen viikkoai-
kataulun käyttö. (Vesikatto tai sisävaiheet).” 
 
”Pohja voisi olla kunnolla interaktiivinen.” 
 
“Pohjan” 
 
”Pienissä työvaiheissa ei mielestäni ole järkeä laittaa niin tarkasti kaikenmaail-
man työsaavutuksia yms.” 
 
”Viikkosuunnittelu pitäisi pystyä tekemään sähköisesti, jotta kaikki työmaalla ole-
vat voisivat tarkastella tietoja reaaliaikaisesti. Muutenkin työmaan viikkosuunnit-
telua tämä työkalu helpottaisi merkittävästi” 
 
”syyt, seuraukset ja toimenpiteet esille selkeämmin” 
 
“Pitäisi olla helpommin muokattava” 
 
”Merkattaisiin syyt ja seuraukset poikkeamille näkyviin” 

  

Kuten vastauksista huomataan, niin aika paljon haluttaisiin muutosta nykyiseen tauluk-

koon. Monella henkilöllä oli samanlaisia ajatuksia tämän opinnäytetyön kanssa. Ehdot-

tomasti pohjan tulisi olla interaktiivinen ja helposti muokattavissa. Toinen asia on, että 

viikkosuunnitelman teko olisi tehty sellaiselle alustalle, että vertailu muihin viikkosuunni-

telmiin olisi vaivatonta ja helppoa ja viikkosuunnitelma olisi aina saatavilla. Kolmas asia 

on, että syyt myöhästymisille niiden seuraukset ja niihin tehtävät korjaustoimenpiteet 

tulisi olla näkyvissä. Emme kuitenkaan voi valitettavasti kaikkien henkilöiden toiveita 

toteuttaa heti ensimmäisessä vaiheessa, jottei ohjelmasta tule liian sekava, vaikeakäyt-

töinen ja raskas. Kun ohjelmalle saadaan niin sanotut perusasiat kuntoon, lähdetään 

kehittämään ihmisten toiveita enemmän. [5.] 
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Kehitys on helpompi aloittaa vankalta pohjalta, joka kestää erinäköiset muutokset ja 

kuormituksen lisäämisen, kuin pohjalta mikä on nopeasti kyhätty ja on jo valmiiksi liikaa 

painoa hartioillaan. Haastattelun pohjalta vastaavat mestarit ja työmaainsinöörit olivat 

vahvasti sitä mieltä, että vastavalmistuneet ja kokemattomat työnjohtajat tarvitsisivat 

auttavaa kättä viikkoaikataulujen suunnittelussa, jotta päästäisiin pois ongelmasta, 

missä viikkoaikataulu ”näyttää” hyvältä mutta realistinen se ei ole mitenkään.  [5.] 

6.2 Eri roolien perusteella 

Miten eri rooleissa työmaalla olevat henkilöt käyttävät viikkoaikataulua ja mitä siinä 

pitäisi olla heitä varten?  

6.2.1 Vastaava mestari 

Vastaava mestari käyttää viikkoaikataulua lähinnä töiden kulun valvomiseen ja yhteen-

sovittamiseen. Tarkoituksena katsoa ja varmistaa, ettei töissä tule päällekkäisyyksiä 

esimerkiksi paikkojen tai resurssien suhteen. Eli ei ole käytössä sama mies kahdessa 

paikassa samaan aikaan tai ettei jokin sijainti ole täynnä työntekijöitä ja vain yksi henki-

lö pystyy tekemään työnsä sijainnissa ja muille tekijöille pitäisi löytää paikka jatkaa työ-

tänsä. [7.] 

Vastaava mestari huolehtii myös viikkoaikataulun vertaamisesta yleisaikatauluun, että 

työt kulkisivat yleisaikataulun asettamissa raameissa. Vastaavan mestarin mukaan 

tulisi viikkoaikataulusovelluksessa olla mahdollisuus yhteensovittaa aikataulut, jotta 

olisi mahdollista nähdä poikkeamat ja ristikkäisyydet. Yleisaikatauluseuranta tulisi olla 

myös näkyvillä viikkoaikataulussa, joka siis käytännössä tarkoittaisi sitä, että jokaisen 

merkittävän työvaiheen yleisaikatauluvertailu näkyisi ohjelmassa. [7.] 

6.2.2 Työmaainsinööri 

Työmaainsinöörin viikkoaikataulun käyttö on aika vähäistä ja lähinnä tukee vastaavan 

mestarin tekemää työtä tässä asiassa. Työmaainsinööri lähinnä tarkistaa, että viikkoai-

kataulu on tehty yleisaikataulun mukaisesti ja että viikkoaikataulu menee käsi kädessä 

työnsuunnittelun kanssa. Työnsuunnittelun varmistamisella tarkoitetaan sitä, että tietyt 

työvaiheet lähtevät ajallaan liikkeelle ja valmistuvat ajallaan. [7.] 
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6.2.3 Työnjohtaja 

Työnjohtajan näkemykset ovat lähinnä töiden yhteensovittamisessa, ennakoinnissa ja 

varautumisessa. Yhteensovituksessa työnjohtajat keskustelevat omista töistään ja re-

sursseistaan ja niiden toteutuksesta. Sovelluksessa se tarkoittaisi sitä, että olisi mah-

dollista verrata viikkoaikatauluja keskenään muiden työnjohtajien kanssa ja katsoa löy-

tyykö poikkeamia eli mahdollisia riskikohtia, joissa saattaisi syntyä ruuhkaa jollekin alu-

eelle tai kyseiselle työlle ei sattumoisin olisi tekijöitä, koska toinen työnjohtaja olisi otta-

nut jo kyseiset resurssit käyttöönsä.  Ennakoinnissa pyritään samaan asiaan eli ennalta 

ehkäistään äsken mainittuja riskejä ja varaudutaan niiden mukaisesti suunnittelemalla 

viikkoaikataulu ja työnsovitus paremmaksi. [7.] 
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7 Käyttöliittymähierarkian määrittäminen 

7.1 User Interface eli käyttöliittymä 

Käyttöliittymä on rajapinta, joka yleensä toimii ihmisen ja jonkin laitteen välissä. Eli kun 

esimerkiksi poljet pyörää, niin käyttöliittymäsi ovat polkimet ja ohjaustanko. Käyttöliit-

tymä on siis jokin asia, millä esimerkiksi ohjaat autoa, poljet pyörää, otat valokuvia ka-

meralla. Kaikki nämä asiat tapahtuvat, kun itse annat laitteelle komennon, esim. kään-

nät rattia vasemmalle, näet ratin kääntyvän vasemmalle ja samalla auto kääntyy va-

semmalle. Annoit käyttöliittymässä rattikomennon käänny vasemmalle. Samaan ai-

kaan, mitä me emme näe on se, että komento siirtyy toimintaa ohjaavaan portaaseen, 

jossa kyseinen komento oikeasti tapahtuu eli renkaisiin. Käyttöliittymä on siis ihmisen 

ja laitteen välissä oleva palikka, joka helpottaa ihmistä käyttämään kyseistä laitetta. Jos 

käyttöliittymää ei olisi, joutuisit itse ratin käännettyä käydä vielä kääntämässä renkaita 

vasemmalle. [8.] 

7.1.2 Käyttöliittymä tietokoneissa 

Käyttöliittymiä on tietokoneissa joka puolella. Käyttöjärjestelmällä on oma käyttöliitty-

mä, jokaisella ohjelmalla on oma käyttöliittymä, jokaisella nettisivulla on oma käyttöliit-

tymä. Sen perimmäinen tarkoitus on, että ihmisten olisi helppo käyttää tietokoneita tai 

laitteita ylipäätänsä. Jos jokin asia on vaikeasti tehtävissä tietokoneella ja se asia saa-

vutetaan vasta usean napin painalluksen jälkeen. Se kertoo huonosta käyttöliittymä-

suunnittelusta tai ei ole saatavilla vielä teknologiaa, millä kyseinen asia voitaisiin saa-

vuttaa vain yhdellä napin painalluksella. [8.] 

7.2 Käyttöliittymä viikkoaikataulussa 

Viikkoaikataulun käyttöliittymän suunnittelun päätavoitteet olivat: 

• Selkeä 

• Helppokäyttöinen 
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• Nopeasti käyttöön otettava (vaatii vähän koulutusta) 

• Mahdollisimman vähän klikkauksia paikasta toiseen siirtymiseen 

• Automatisointi, 

Nämä asiat silmällä pitäen lähdettiin työstämään projektia eteenpäin. Aloitettiin suunnit-

telu piirtämällä taululle Mindmap, joka piti sisällään, mitä kaikkea liittyy kyseiseen viik-

koaikataulunäkymään. Kuvassa 16. on paljon kohtia, mitä otettiin huomioon heti kätte-

lyssä ja asioita, mitä tullaan kehittämään tulevaisuudessa lisää.  

Kehittäessä kohdattiin ongelmia, kuinka saadaan kaikki tieto näkymään tietokoneen 

ruudulla siten, ettei näkymästä tulisi liian sekava ja että kaikki tarvittava tieto saataisiin 

näkyviin. Ongelmaa alettiin ratkaisemaan sillä, että laitetaan tietoa piiloon, joka ikonin 

napautuksen jälkeen tulisi näkyviin. Kuten kuvassa 16. näkyy, keskellä on viikkoaika-

taulu ja siihen liittyvät muut asiat, mitä voitaisiin tulevaisuudessa linkittää viikkoaikatau-

luun.  

Suuntien määrä on suuri ja tämän takia oli tärkeää poimia sieltä ne asiat, mitkä ovat 

tällä hetkellä akuuteimmat. Akuutimpia kohtia olivat Ratu-menekkitiedon hyödyntämi-

nen, eli automaattinen haku Ratu-menekkihaku tietokannoista, kun lisätään uusi työ 

aikatauluun. Näin käyttäjän ei itse tarvitsisi lähteä etsimään kyseistä menekkitietoa 

Ratun sivuilta ja hän säästäisi huomattavasti enemmän aikaa aikataulunsa suunnitte-

lussa. Toinen akuutti kohta oli valvonta. Tällä hetkellä ongelmana on se, että kun viik-

koaikataulut tehdään Excel-tiedostoon ja viikkoaikataulun tekijä lähtee lomalle. Hän 

saattaa unohtaa laittaa viikkoaikataulunsa projektipankkiin, jossa se olisi kaikkien luet-

tavana. Työmaalla muodostuu ongelma, missä hänen lomasijainen ei tiedä, mitä kysei-

nen henkilö oli suunnitellut tulevalle viikolle tehtäväksi töitä. Tämä ongelma saataisiin 

ratkottua jo pelkästään sillä, että kaikilla kyseisellä projektilla olevilla on oma Congrid-

tunnus, jolla he pääsisivät katselemaan lomalla olevan henkilön viikkoaikataulua ja 

lomalla olevan henkilön ei tarvitse enää tallentaa Excel-tiedostoa erikseen projekti-

pankkiin. 
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Kuva 16. Viikkoaikataulusuunnittelun mindmap. 
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8 Viikkoaikatauluohjelmiston ulkoasusuunnittelu 

8.1 Ulkoasu 

Ohjelman ulkoasua suunniteltaessa pitää ottaa huomioon samat asiat kuin käyttöliitty-

mässä ja tässä tapauksessa nuo kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä käyttökokemuksen 

kannalta. Lähdettiin luonnostelemaan asioita taululle, jotta saataisiin kuva siitä, miltä 

viikkoaikataulunäkymä näyttäisi, kun otetaan Mindmapin ja yllä mainitut asiat huomi-

oon. Kuvassa 17. on esitetty luonnos kolmesta eri mallista, joiden pohjalta lähdettiin 

rakentamaan ulkoasua.  

Kuva 17. Luonnos viikkoaikataulunäkymästä. 

Kohdassa 1 on esitettynä asiat seuraavanlaisesti: käyttäjän nimi vasemmassa yläkul-

massa tämän alla olevassa sarakkeessa on työtehtävät, joista hän on vastuullinen. 

Oikealla olevaan sarakkeeseen tulee töiden kesto päivissä ja töiden sijainti kohteessa. 

Yläpalkissa olisi mahdolliset tarkastukset, joita muun muassa kyseinen henkilö tekisi 

viikon aikana. Näin hän voisi itse määrittää päivämäärät tarkistuksille ja ohjelma muis-
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tuttaisi kyseisistä tarkistuksista hänelle ennen kuin tarkastuksen päivämäärä umpeutui-

si.  

Kohdassa 2 on esitettynä työvaiheet tarkemmin eli vasemmassa sarakkeessa on yleis-

aikataulun “päätyövaihe” tässä tapauksessa maalaus. Tämän alle tulisi kaikki osa teh-

tävät, joita kyseisestä asiasta olisi. Välisarakkeessa on kerrossijainti, jossa töitä teh-

dään ja viimeisessä oikean puolisessa sarakkeessa on töiden kesto kuvattuna viivoilla.  

Kohdassa 3 on esitetty niin sanottu yleisnäkymä, joka olisi lähinnä aikataulun tarkaste-

lua ja yhteensovittamista varten. Tässä käännetään sarakkeet toisinpäin eli sijaintinä-

kymä tulee vasemmalle ja kaikki kyseisessä kerroksessa olevat työt tulevat oikealle 

puolelle. Alkuperäinen tarkoitus oli, että jokainen numeroidusta kohdasta olisi oma-

nansa kyseisessä sovelluksessa. Huomattiin kuitenkin, että näin tämä ei voisi toimia 

koska käytettävyys kärsisi. Jos olisi kolme eri paikkaa, joissa pitäisi tehdä tai katsoa 

asioita. Tehtiin kompromissi, jossa kohdat 1 ja 2 yhdistettiin yhdeksi paikaksi, kuten alla 

olevassa kuvassa näytetään. 

Kuva 18. Luonnos kohdan 1 ja 2 yhdistelmästä. 
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Saatiin aikaan luonnos mikä on luotu Adobe Photoshopilla eli siis pelkkä kuva ilman 

mitään toimintoja. Tämä siksi, koska Photoshopin käytettävyys ja asioiden muokkaa-

minen on helppoa. Jos tehtäisiin valmista ohjelmaa suoraan, mahdollisten muutosten 

korjaaminen olisi todella työlästä ja sitä pystyisi käytännössä tekemään vain siihen kou-

luttautunut henkilö. Kuvassa on jaoteltuna vasemmalla pääurakoitsija tässä tapaukses-

sa NCC. Kyseisen yrityksen alla olevat toimihenkilöt ovat listattuna pääurakoitsijan alle. 

Henkilöiden johtamat työvaiheet ovat heidän oman nimensä alla. Oikealla olevat palkit 

kertovat työvaiheen ja työvaiheen keston myös työvaiheessa käytettävät resurssimää-

rät. Tähtisymbolit ovat viikkoaikataulun tekijän omia tarkastuksia, joista kerroin aikai-

semmin eli mahdollisia laatu-, malli- ja osakohdetarkastuksia. TR-symboli kuvastaa 

tulevasta TR-mittauksesta.  
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9 Markkinoilla jo olevat vastaavanlaiset sovellukset 

9.1 Geniebelt 

Geniebelt on tanskalainen projektinhallintaohjelmisto ja -yritys, joka on keskittynyt ra-

kennustuotantoon. Genibeltissä pystyy luomaan työvaiheaikatauluja ja niin sanottuja 

Task-aikatauluja eli tehtäväaikatauluja, joka on samanlainen kuin viikkoaikataulu. Ge-

niebelt tarjoaa 30 päivän ilmaista käyttökokemuksen kaikilla työkaluillaan, joka antaa 

käyttäjälle mahdollisuuden tutustua ohjelmaan kattavasti. Geniebeltissä tehdyt tehtävät 

voidaan osoittaa tietylle työntekijälle ja työntekijä pystyy täten kuittaamaan työn teh-

dyksi mobiili-applikaatiossa ja ottaa kuvan tehdystä työstä, mikä tuo ohjelmakokonai-

suuteen suurta lisäarvoa. Vähentää työnjohtajan ylimääräistä liikkumista toimistosta 

työmaalle ja takaisin.  [9.] 

 

 

Kuva 19. Geniebeltin aikataulunäkymä. [9.] 

9.2 Sitedrive 

Sitedrive on Fira Sitedrive Oy:n kehittämä tuotannonohjaussovellus, joka vie aikataulu-

jen suunnittelun Lean-rakentamisen suuntaan. Sitedrivessa aikataulutus viedään ny-

kyisestä päivätasosta tuntitasolle, jonka avulla pystytään tekemään tarkempia aikatau-

luja ja saadaan supistettua hankkeen läpimenoaikaa. Sitedrivessa on mahdollista 

suunnitella aikataulu tehtävätasolle, jossa pystytään kiinnittämään yhä tarkemmin 
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huomiota siihen, mihin aikaa kuluu työtä tehdessä. Sitedriveen kuuluu mobiilisovellus, 

jolla esimerkiksi tehtävään osoitettu tekijä pystyy sitä kautta kertomaan työnjohtajalle, 

kun työ on valmis. [10.] 

 

Kuva 20. Havainnollistava kuva Sitedriven käyttöliittymästä. [10.] 
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10 Yhteenveto 

Tämän insinöörityön tavoitteena oli selvittää viikkoaikataulusovelluksen kehittämis-

mahdollisuuksia tietoteknisen toteutusten osalta. Yhtenä tärkeimmistä osista työssä oli 

haastattelututkimus, joka sujui hyvin, vaikka vastauksia tuli vähäinen määrä. Vastauk-

set olivat rehellisiä ja huolella mietittyjä, mikä auttoi tavoitteen saavuttamisessa. Tulok-

sena haastattelututkimuksesta saatiin ensisijaista tietoa, millainen tarve olisi uudelle 

viikkoaikataulusovellukselle ja mitä uusi viikkoaikataulusovellus tulisi pitää sisällään.  

Insinöörityön aiheen rajaaminen oli haasteellista. Työ meinasi karata käsistä rajauksen 

osin johtuen ehkä tekijänsä liiallisesta innokkuudesta aihetta kohtaan, mutta onneksi 

ohjaajat auttoivat pitämään paketin kasassa. Työssä päästiin mielestäni tavoitteeseen 

ja NCC Suomi Oy sai raamit, millainen viikkoaikataulusovellus heidän toimihenkilöilleen 

sopisi.  

Tulevaisuudessa viikkoaikataulusovelluksen avulla pystyttäisiin keräämään urakoitsija-

kohtaisia tuotantoaikoja ja arvioimaan urakoitsijoita ajallisissa saavutuksissa. Työnteki-

jät pystyisivät katsomaan mobiililaitteelta heille kuuluvat tehtävät ja kuitata tehtävät 

tehdyksi valokuvan kera. Tämä työ oli vasta pinnanraapaisu siitä, mihin laadukkaasti 

tehtyä viikkoaikataulusovellusta voisi käyttää. 
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Viikkoaikataulusuunnittelun kehittäminen 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää viikkosuunnittelun tasoa. Kyselyn tuloksia 
käytetään menetelmien parantamiseen ja uusien työkalujen kehittämiseen. Mikäli sinul-
la ei ole käynnissä olevaa työmaata, vastaa edellisen työmaan perusteella. 
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