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1 Johdanto 

Tässä insinöörityössä tutustutaan ja laaditaan sähköurakan aikataulu käyttäen apuna 

Vico Schedule Planner -ohjelmaa. Työn malliaikataulu tehdään Metropolian Myllypuron 

kampuksen D-talosta. Työn tarkoituksena oli perehtyä tietokoneavusteiseen aikataulu-

suunnitteluun: työssä luotiin toimintaohje niin ensi kertaa aikataulua (Vico Schedule 

Planner -ohjelmalla) suunnittelevalle insinöörille, kuin kokeneellekin aikatauluntekijälle. 

 Työssä esitellään yleisimmät aikataulun esitysmuodot, sekä rakennushankkeissa tyypil-

lisesti tehtävät aikataulut. Työ tehtiin Quattroservices Oy:lle, joka toimii mallikohteessa 

talotekniikan projektinjohtourakoitsijana.  

Quattroservices Oy on täyden palvelun talotekniikkaurakoitsija Espoosta. Palveluihin 

kuulu sähkö-, putki-, ilmastointi- ja automaatiourakointi pääkaupunkiseudulla. Firman 

henkilöstö koostui vuonna 2017, 42 toimihenkilöstä sekä 70 omasta asentajasta. Asiak-

kaina toimivat suuret rakennusliikkeet sekä pääkaupunkiseudun rakennuttajat. Laajan 

yhteistyökumppani- ja alihankkijaverkoston ansiosta Quattroservices pystyy kilpaile-

maan muita talotekniikkaurakoitsijoita vastaan suurissakin kohteissa. Merkittäviä refe-

renssikohteita ovat muun muassa HUSLAB, Kolmiosairaala, Länsimetro, Myllypuron 

kampus ja monet Helsinki-Vantaan lentokentän laajentamiseen liittyvät urakat. [6]. 
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2 Aikataulutyypit 

Työmailla on käytössä useita aikataulumuotoja erilaisin laadinta- ja piirrostekniikoin esi-

tettynä. Aikataulut kannattaa laatia työmaakohtaisesti ja käyttötarkoituksiin sopiviksi. Esi-

merkiksi hanke- ja yleisaikataulut esitetään jana-aikataulu muodossa, selkeyden ja infor-

matiivisuuden vuoksi. Tuotannon suunnitteluun ja ohjaukseen puolestaan sopii parem-

min paikka-aikakaavio. [1, s. 21.]  

2.1 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulu (kuva 1)  on yleisesti käytetty aikataulutyyppi rakennushankkeissa. Aika-

taulussa hankkeen tehtävät esitetään pystyrivillä ja kunkin tehtävän kesto vaakarivillä. 

Jana-aikataulun jokainen viiva perustuu tietoon työnkestosta, joka on joko kokemuspe-

räistä tai laskennallista työmenekkitietoa. Jana-aikataulun muodostamiseen projekti täy-

tyy pilkkoa sopiviin työkokonaisuuksiin. Sähköurakan työt voitaisiin esimerkiksi jakaa 

seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 putkitukset (seiniin, lattioihin, onteloihin) 

 johtotiet (kaapelihyllyt, ripustuskiskot, johtokanavat) 

 vahva- ja heikkovirtakaapelointi 

 nousukaapelointi 

 keskusien asennukset 

 keskuksien kytkentä 

 valaisinasennukset 
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 vahva- ja heikkovirtakytkennät 

 kalustus. 

 Projektin jokaisesta tehtävästä ei tehdä omaa janaa, vaan valitaan olennaisesti merkit-

tävät tehtävät. Tehtäville arvioidaan myös alkamis- ja lopetushetket. Kun tehtävien alka-

mis- ja lopetushetket ovat selvillä, saadaan näiden välisestä ajasta työlle ajallinen kesto. 

Jana-aikataulun tehtävänimikkeet listataan vasempaan reunaan allekkain. Aika esite-

tään vaaka-akselilla. Yleisesti työmailla käytettynä ajanyksikkönä toimii viikko. [1, s. 22.] 

  

Kuva 1. Esimerkki jana-aikataulu rakennusurakan sisätyövaiheista [2, s. 21]. 

Riippuen aikataulun tarkkuudesta voidaan aikatauluun lisätä vasempaan reunaan mui-

takin tietoja tehtävänimikkeiden ja keston lisäksi. Lisätietoja tehtävistä voi olla esimer-

kiksi suoritemäärät, työmenekki, työnsaavutukset ja työryhmät. [1, s. 22.]  

Jana-aikataulussa töiden etenemistä ja toteumaa voidaan seurata merkitsemällä nyky-

hetken viiva tai värittämällä janan toteutunut osa toisella värillä. Tyypillisesti aikataulun 

nykyhetki merkitään murtoviivalla pystyakselille (kuva 2). Usein pystyakselille merkitään 

myös välitavoitteet, esimerkiksi toimintakoevalmius ja kohteen luovutuspäivä. [1, s. 22.] 
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Kuva 2. Jana-aikataulun nykyhetken seurantaviiva [1, s. 22.] 

 

Jana-aikataulun huonot puolet liittyvät aikataulun tuotannon valvontaan ja laadun tarkas-

tukseen. Jana-aikataulussa on vaikea esittää ymmärrettävästi ja havainnollisesti ajan 

kulku paikan suhteen. Mikäli aikataulun työtehtävät halutaan sitoa paikkoihin, tulee jana-

aikataulun lisäksi tehdä paikka-aikakaavio, jossa työtehtävät esitetään paikkakohtaisesti. 

Tämä tarkoittaa tehtävien jakamista esimerkiksi kerrostaloissa kerroksittain. [1, s. 22.] 

2.2 Paikka-aikakaavio 

Paikka-aikakaavio, joka tunnetaan myös nimellä, vinoviiva-aikataulu, on yksi Suomessa 

käytetyistä aikataulumuodoista. Toinen Suomessa käytetty vinoviiva-aikataulu on tuo-

tantokaavio.  Paikka-aikakaaviolla kuvataan työtehtävien ajan ja paikan suhdetta tuotan-

non etenemiseen ja tuotantokaaviolla tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän 

suhteessa. [1, s. 25.] 

Paikka-aikakaavion muodostamista varten kohdeprojekti jaetaan pienempiin osakoko-

naisuuksiin. Esimerkiksi aiemmin mainittu kerrostalo jaetaan rappuihin A ja B sekä ker-

roksiin 1 ja 2. Näille osakokonaisuuksille on mietittävä järkevä suoritusjärjestys vertaa-

malla kohteiden välisiä riippuvuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mietitään, 

missä ja mitä töitä voi tehdä, ennen kuin jokin toinen työ on tehty. Esimerkiksi 2. kerrosta 

ei voida tehdä, ennen kuin 1. kerros on tehty. Osakohteiden lisäksi tuotannon työtehtävät 

jaetaan pienempiin kokonaisuuksiin. Tehtävien suoritukset järjestetään kriittisen polun 
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menetelmää käyttäen, eli tehtävien väliset riippuvuudet selvitetään huolellisesti ja jokai-

sen tehtävän kestot ja työtehtävään vaaditut resurssit arvioidaan. Näin saadaan tehtävät 

oikeaan suoritusjärjestykseen. Jana-aikataulun tavoin paikka-aikakaavioon merkitään 

toteutuksen kannalta ja työkohteita sitovat merkittävimmät aikataulutehtävät. [1, s. 25.] 

Paikka-aikakaavion esitysmuoto poikkeaa jana-aikataulusta siten, että pystyakselilla esi-

tetään rakennuksen osakohteet, kuten raput ja kerrokset ja vaaka-akselilla esitetään 

aika. Ajan yksikkönä on yleensä viikko tai työpäivä. Aikataulussa tehtävien kulku esite-

tään vinoviivoin ajan ja paikan suhteen. Viivoilla kuvataan tehtävien keston lisäksi niiden 

suoristusjärjestys, suoristuspaikka sekä alkamis- ja loppumishetket. Tuotantonopeutta 

kuvastaa viivojen kaltevuus, eli mitä loivempi viiva, sitä enemmän aikaa vaativa työvaihe 

on kyseessä. [1, s. 25.] 

Kuva 3. Paikka-aikakaavion toimintaperiaate [1, s. 25]. 

Kuten jana-aikatauluun myös paikka-aikakaavion merkitään pystyviivoilla aikataulun te-

koa rajoittavat sopimustekniset seikat. Tällaisia seikkoja voivat olla kohteelle sovitut vä-

litavoitteet, osaluovutukset ja kohteen lopullinen luovutus. [1, s. 26.] 

Paikka-aikakaavion hyvä puoli on se, että sillä voidaan esittää jokaisen tehtävän aika, 

paikka sekä tuotantonopeus. Tämä mahdollistaa erilaisten töiden tahdistamisen, jolla 
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saadaan ohjattua tuotanto mahdollisimman tehokkaaksi. Myös mahdolliset tuotannon 

ongelmakohdat on helpompi havaita paikka-aikakaaviosta. Paikka-aikakaaviosta pystyy 

näkemään jo aikataulua laadittaessa tehtävien päällekkäisyydet. Päällekkäisyyksillä tar-

koitetaan useiden eri työtehtävien tekoa samassa paikassa yhtäaikaisesti. Kun päällek-

käisyydet voidaan havaita aikataulun laadintavaiheessa, on helpompi tehdä korjausliik-

keitä kuin yrittää saada tehtävät järjestykseen tuotantovaiheessa. [1, s. 26.] 

Paikka-aikakaaviota käytetään usein koko hanketta kuvaavana yleisaikatauluna, mutta 

parhaiten se soveltuu erillisen osakohteen työtehtävien ajalliseen suunnitteluun, ohjauk-

seen ja seurantaan [1, s. 26]. Toisaalta, jos työtehtävät on pilkottu todella pieniksi ja 

tehtäviä on todella paljon, paikka-aikakaaviosta voi saada hyvin vaikeasti ymmärrettävän 

”viivaviidakon”.  

2.3 Tuotantoaikakaavio 

Tuotantoaikakaaviossa vaaka-akselilla esitetään toteutusaika ja pystyakselilla valmistu-

neen tuotannon valmiusaste. Tuotannon määrätieto on olennaisin lähtötieto tuotantoai-

kakaaviossa. Tuotantoaikakaavio soveltuu niin yksittäisen työtehtävän seurantaan kuin 

usean työvaiheen tuotannonnopeuden seurantaan. [1, s. 27.] 
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Kuva 4. Esimerkki tuotantoaikakaaviosta. 

Valmiusasteprosentti (VA%) kuvassa 4 kuvaa projektin suunnitellun ja toteutuneen tun-

timäärän suhdetta kokonaistuntimäärään. Valmiusprosentin laskemiseen käytetään seu-

raavanlaista kaavaa: 

𝑉𝐴% =
𝑡𝑒ℎ𝑡𝑦 𝑚ää𝑟ä

𝑘𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠𝑡𝑦ö𝑚ää𝑟ä
∗ 100% 

2.4 Valvontavinjetti 

Valvontavinjetti on kuva, josta nähdään nopeasti osakohteiden tai työvaiheiden valmius-

asteet. Töiden edistyminen voidaan esittää vinjettinä matriisimuodossa sekä pohjakuviin 

tehdyillä merkinnöillä. Valvontavinjetillä esitetään työtehtävien tai osakohteiden valmius, 

eli se onko työtä aloitettu, onko se parhaillaan työn alla vai onko se jo tehty. [1, s. 30.] 
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Valvontavinjetin matriisimuodossa kerrotaan suunnitellut työvaiheet ja osakohteet mat-

riisin reunoilla. Matriisiruudukossa esitetään työvaiheiden alkamis- ja lopetushetket. Työ-

vaiheiden edistyminen merkataan matriisiin rastein, viivoin sekä eri värien avulla. Matrii-

sin reunalle merkitään myös selitteet eri merkinnöille. Töiden alettua, vedetään vinoviiva 

ruudun yli. Usein kuitenkin ensimmäinen viiva vedetään, kun 50 % työvaiheista on tehty 

osakohteessa. Töiden valmistuttua vedetään toinen viiva ruudun yli, jolloin ruutuun muo-

dostuu rasti. Valvontavinjetissä tehtävien toteumaa merkitään usein myös väreillä. Vä-

reinä tyypillisesti käytetään vihreää, sinistä ja punaista. Vihreä väri kuvastaa osakohteen 

valmistumista, sininen väri sitä, että työt on aloitettu ja punainen osakohteen olevan myö-

hässä. [1, s. 31.] 

Kuva 5. Valvontavinjetti matriisimuodossa, jossa töiden etenemistä kuvastettu viivoilla ja väreillä 
[1, s. 31]. 

Valvontavinjetti on hyvä työkalu, jonka avulla voi seurata ja valvoa työkohteiden sitoutu-

mista ja vapautumista peräkkäisten työtehtävien osalta: tällöin saadaan kriittiset työvai-

heet ohjattua oikea-aikaisesti tuotannon sujuvuuden turvaamiseksi [1, s. 31]. 
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3 Rakennushankkeen aikataulut 

Rakennushankkeissa aikataulu on keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisen kan-

nalta: aikataulujen avulla ohjataan ja valvotaan tuotantoa oikeaan suuntaan ja pyritään 

havaitsemaan ongelmakohdat, ennen kuin niistä aiheutuu suurempia vahinkoja. Aika-

tauluja päivitetään rakennusvaiheiden edetessä palvelemaan kunkin vaiheen sujuvam-

paa läpiviemistä silmällä pitäen. Onnistunut hanke vaatii hyvin laaditun aikataulun lisäksi 

toiminnan ohjaamista ja tuotannon johtamista kaikissa projektivaiheissa. [1, s. 40.] 

3.1 Hankeaikataulu 

Rakennushankkeen keskeisimmät päätökset tehdään hankesuunnitteluvaiheessa. 

Hankkeen rakennuttaja asettaa projektille reunaehdot, tavoitteet ja laatii hankeaikatau-

lun. Hankeaikataulu laaditaan, jotta voidaan varmistua projektin toteutettavuus normaa-

lissa rakennusajassa. Rakennuttajan hankeaikataulu kuvastaa koko hankkeen etenemi-

sen tarveselvityksestä kohteen luovutukseen. Hankkeissa on tehtäväpaketteja, joissa 

pyritään tiettyihin tavoitteisiin eli päätöksiin hankkeen kulussa. Päätöksiä, joita tehdään 

seuraavissa vaiheissa: 

 tarveselvitysvaiheessa tehdään hankepäätös 

 hankesuunnitteluvaiheessa investointipäätös 

 ehdotussuunnitteluvaiheessa valitaan ehdotussuunnitelma 

 yleissuunnitteluvaiheessa jalostetaan valittu ehdotussuunnitelma ja hyväk-
sytään yleissuunnitelma ja pääpiirustukset 

 toteutussuunnitteluvaiheessa hyväksytään toteutussuunnitelmat ja aloite-
taan rakentaminen 

 rakentamisvaiheessa tehdään vastaanottopäätös, jonka jälkeen alkaa ta-
kuuaika. [1, s. 42.] 

 

Rakennuttajalle aikataulu on tärkeä oikea-aikaisen valmistumisen vuoksi, mutta myös 

kohteen laadun varmistamiseksi. Liian kireästä aikataulusta seuraa yleensä laatuvir-

heitä, jotka aiheuttavat viivästyksiä ja kustannusten ylityksiä. Hankeaikataulun avulla ti-

laaja hoitaa oman velvollisuutensa, kuten rahoituksen, suunnitelmat ja urakoiden kilpai-

lutukset oikea-aikaisesti. [1, s. 42.]   
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3.2 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu on rakennushankkeissa käytetty aikataulu, joka kuvastaa koko hankkeen 

suunnitellun työnkulun. Yleisaikataulusta laaditaan kolme eri versiota, jotka poikkeavat 

toisistaan ajankohdiltaan, sisällöltään ja käyttötarkoituksiltaan. Kyseiset aikatauluversiot 

ovat alustava yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu sekä työaikataulu. [1, s. 43.] 

3.2.1 Alustava yleisaikataulu 

Alustavan yleisaikataulun laatii päätoteuttaja usein jo ennen rakentamisen aloittamista 

tai urakkatarjouksen antamista. Aikataulu laaditaan yleensä karkeasti esittäen vain oh-

jaavat päätyövaiheet (kuva 6). Tällä varmistetaan työvaiheiden toteutettavuus rakennut-

tajan hankeaikataulussa antamaan rakennusaikaan ja samalla nähdään hankkeen ajal-

linen kireystaso. [1, s. 44.] 

Kuva 6. Esimerkki alustavasta yleisaikataulusta [1, s.44]. 

Alustavan yleisaikataulun avulla nähdään  

 aikataulun kireys 

 välitavoitteiden saavutettavuus 

 töiden ajoittumiset 

 työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset 

 tarvittavat resurssit [1, s. 43].   

Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää tuotannonsuunnitteluun ja erilaisten tuo-

tannon toteutustapojen vertailuun. Vertailujen perusteella voidaan jakaa hankeen ajan-

käyttö mahdollisimman tehokkaasti suunnittelun, hankintojen ja toteutuksen kesken. 
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Alustava yleisaikataulu toimii myös sopimuksen osana rakennuttajan ja toteuttajan väli-

sissä neuvotteluissa. [1, s. 43.] 

3.2.2 Sopimusaikataulu 

Sopimusaikataulu syntyy sopimusosapuolten muokkaamasta ja tarkennetusta alusta-

vasta yleisaikataulusta. Hyväksytty yleisaikataulu liitetään sopimukseen sopimusaika-

tauluksi. Sopimusaikatauluun merkitään rakennuttajalle sekä toteuttajalle tärkeät ajan-

kohdat, kuten rakennuttajalle kuuluvat hankinnat ja toteuttajalle toimintakokeiden käyn-

nistäminen. Sopimusaikatauluun kirjattavat aloitus- ja valmistumispäivämäärät on hyvä 

tarkistaa ennen sopimuksen allekirjoittamista, sillä niiden muuttaminen jälkikäteen on lä-

hes mahdotonta. Tällä aikataululla rakennuttaja valvoo aikataulun toteutumista ja ohjaa 

pääurakoitsijan toimia. Sopimusaikatauluun kirjataan myös välitavoitteet, jotka ovat 

usein toteutumattomina sakollisia. Tämäkin on yhtenä syynä siihen, miksi aikataulun päi-

vämäärien muokkaaminen on jälkikäteen vaikeampaa. [1, s. 45.] 

3.2.3 Työaikataulu 

Työaikataulu laaditaan sopimusaikataulun ja alustavan yleisaikataulun pohjalta, kun 

pääurakoitsija yhteensovittaa eri urakoitsijoiden töitä. Aikataulun laadinta aloitetaan heti, 

kun taloteknisten töiden toteuttajat on valittu, yhteistyössä heidän kanssaan. Urakoitsijat 

laativat usein itse työaikataulunsa omista töistään edellä mainittujen aikataulujen ja asia-

kirjojen perusteella. Urakoitsijoiden tekemät työaikataulut yhteensovitetaan yhdeksi ai-

katauluksi aikatauluneuvotteluissa jokaisen urakoitsijan edut huomioon ottaen. Yhtei-

sesti hyväksytty työaikataulu on juridisesti sitova, ja sen toteutumista valvotaan työmaa-

kokouksissa. Työmailla työaikataulu, jota kutsutaan myös yleisaikatauluksi, toimii ura-

koitsijoiden välisenä yhteisaikatauluna. Työaikataulussa esitetään kriittisimmät tehtävät 

yksityiskohtaisemmin kuin yleisaikataulussa ja tehtävät myös jaetaan lohkoittain.  Työai-

kataulun tarkoituksena on toimia työmaan tuotannonohjauksen ja valvonnan välineenä, 

joka kertoo urakoitsijoille heidän keskeisimmät työvaiheensa, resurssit ja tehtäville vara-

tut kestot. [1, s. 45.] 

Työaikataulun lähtötietoina toimivat  
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 alustava yleisaikataulu ja sopimusaikataulu 

 tekniset suunnitelmat, työselostukset sekä piirustukset 

 sopimusasiakirjat 

 määrälaskelmat 

 työmenetelmät 

 resurssit 

 olosuhteet  

 lomapäivät ja vapaapäivät [1, s. 46]. 

Työaikataulu laaditaan usealle hierarkiatasolle, jotta aikataulua voidaan tarkastella yksi-

tyiskohtaisesti tai yleisemmällä tasolla. Tehtävien päänimikkeet toimivat yleisaikataulun 

osana ja alanimikkeet työaikatauluna. Työaikataulussa työvaiheet esitetään loogisessa 

toteutusjärjestyksessä. Tehtävät jaetaan lohkoittain ja kerroksittain, jolloin tehtävien vä-

lille jätetään tyhjää tilaa, jotta mahdolliset viivästykset eivät vaikuttaisi koko projektin ai-

katauluun. [3, s. 2.] 

Työaikataulun esitysmuotoina käytetään yleensä jana-aikataulua ja paikka-aikakaaviota 

(kuva 7). Varsinkin erikoistiloista tehdään usein erillinen paikka-aikakaavio, jolla saadaan 

sovitettua monen urakoitsijan työt oikeaan ja tehokkaaseen järjestykseen. Työvaiheiden 

edistymistä seurataan ja valvotaan valvontavinjetin avulla, joka näyttää aikataulussa py-

symisen tai myöhästymisen. [1, s. 47.] 
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Kuva 7. Esimerkki työaikataulusta toteumatietoineen paikka-aikakaaviomuodossa [1, s. 47]. 

  

 

3.3 Hankinta- aikataulu 

Hankinta-aikataulu (kuva 8) on nimensä mukaisesti aikataulu, jossa esitetään ajoitus eri 

hankinnoille ja hankintapaketeille. Hankinta-aikataululla sidotaan hankinnat työaikatau-

luun. Tällä voidaan varmistaa oikea-aikaiset materiaalitoimitukset työmaalle ja keskey-

tyksetön tuotannon eteneminen. Hankinta-aikataulun laatiminen kuuluu hankintojen 

suunnitteluun, jossa on huomioitava hankinnan kriittisyys, markkinatilanne sekä hankin-

taan liittyvä suunnittelun tarve. Hankintatapahtumat on ajoitettava siten, että tarjouspyyn-

nölle, tarjouksen antamiselle ja käsittelylle jää riittävästi aikaa. Myös hankintaneuvotte-

luihin ja tilauspäätöksiin menevä aika on huomioitava. [1, s. 51.] 
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Hankinta-aikataulu esitetään yleensä jana-aikataulumuodossa, jossa hankintatapahtu-

mat merkitään erilaisin symbolein ja työn alkaminen janalla. 

Kuva 8. Esimerkki hankinta-aikataulusta [1, s. 51]. 

 

3.4 Talotekniikka-aikataulu 

Taloteknisistä töistä on tehtävä aikataulu, joka vastaa tasoltaan rakennusteknisten töi-

den aikataulua. Tällöin koko hankkeen tuotantoa pystytään ohjamaan. Pelkkä jana, 

jonka nimikkeenä on ”TATE-työt”, ei riitä talotekniikan aikatauluksi. Talotekniikka-aika-

taulusta on tehtävä oma aikataulu, joka esitetään osana yleisaikataulua. Aikatauluun 

tehtävät nimikkeet ratkaistaan aina kohdekohtaisesti, ja niiden on perustuttava käytössä 

oleviin resursseihin. Laadittaessa talotekniikka-aikataulua on noudatettava seuraavia 

periaatteita: 

 kohdekohtaiset ja hankintajaon mukaiset tehtävänimikkeet 

 kriittiset työt selvitetään hankekohtaisesti etukäteen 

 rakenneratkaisujen vaikutukset taloteknisiin töihin 

 lohko- ja osakohdejako huomioitava 
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 tehtävien perustuttava realistisiin resursseihin 

 talo- ja rakennusteknistentöiden keskinäiset riippuvuudet vietävä aikatau-
luun 

 tärkeiden tapahtumien merkkaaminen aikatauluun, esim. lämmön päälle-
kytkentä ja liittyminen sähköverkkoon  

 suurten laitteiden nostot ja haalausreitit huomioitava 

 toimintakokeille sekä viranomaistarkastuksille varattava riittävästi aikaa 

 aikataulun oltava toteutettavissa ja yhteisesti hyväksytty [2, s. 41]. 

 

Yleisaikataulu määrittelee koko hankkeen tuotantonopeuden, täten myös talotekniikka-

töiden tuotantonopeuden. Jos TATE-urakoitsijat valitaan hankkeen aikaisessa vai-

heessa, tekevät urakoitsijat oman esityksensä aikataulusta. Jos ei, niin pääurakoitsija 

laatii aikataulun rakennusteknisistä töistä ja TATE-töistä pelkän tehtäväluettelon. Kun 

urakoitsijat on valittu, pääsevät ne ottamaan kantaa tehtäväluetteloon aikataulupalave-

reissa. [1, s. 53.] 

Yhteensovittaminen talo- ja rakennusteknistentöiden välillä on ensisijaisen tärkeää tuo-

tannon toimivuuden ja projektin ohjauksen kannalta. Tehtävät on pilkottava lohkoihin ja 

osakohteisiin myös TATE-töiden osalta, sillä tehtävien resurssitarve voi vaihdella loh-

koittain tai kerroksittain. Talotekniikka-aikataulusta on varmistettava töiden tahdistumi-

nen yleisaikataulun kanssa sekä realistinen suoritusaika. TATE-töiden riippuvuuksia ra-

kennusteknisiin töihin voidaan verrata esimerkiksi yhdistämällä molempien työt samaan 

paikka-aikakaavioon. [1, s. 54.] 

4 Sähköurakan ajallinen suunnittelu 

Aikataulutehtävien laadintaan tarvitaan tietoja, joista varsinainen tehtävä muodostuu. 

Tehtäville on määritettävä kestot sekä aloitus- ja lopetusajankohdat. Laadittujen tehtä-

vien tulee myös perustua työkohteen ominaisuuksiin, saatavilla oleviin resursseihin, ko-

kemusperäiseen tai laskennalliseen menekki- ja työnsaavutustietoon. Rakennuskohteet 

voivat usein olla lähes kopioita toisistaan, ja näissä tapauksissa voidaan töiden suunnit-

teluun käyttää kokemusperäistätietoa. Jos tehtävien lähtötiedot joudutaan laskemaan, 

siihen voidaan käyttää apuna Ratu-menekkitietoja tai eri alojen työehtosopimuksia. 
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4.1 Tehtävien nimeäminen 

Tehtävänimikkeiden teko aloitetaan miettimällä tehtäväkokonaisuuksia, jotka koostuvat 

useista pienemmistä tehtävistä. Jokaista tehtävää ei ole järkevää viedä aikatauluun, sillä 

aikataulun luettavuus ja ymmärrettävyys muuttuisi huonommaksi. Selkeitä tehtäväkoko-

naisuuksia sähköurakassa ovat esimerkiksi  

 putkitukset (seiniin, lattioihin, onteloihin) 

 johtotiet (kaapelihyllyt, ripustuskiskot, johtokanavat) 

 kaapelointi (vahva- ja heikkovirta) 

 nousukaapelointi 

 keskuksien asennukset 

 keskuksien kytkentä 

 valaisinasennukset 

 kalustus (vahva- ja heikkovirta). 

 Edellä luetellut tehtävät toimivat aikataulussa päätehtävinä, joita voi tarpeen mukaan 

tarkentaa lisäämällä alatehtäviä. Kun tehtävänimikkeet nimetään yleisellä tasolla jaka-

matta niitä liian pikkutarkoiksi, voidaan samoja nimikkeitä käyttää kohteesta toiseen.       

4.2 Menekki 

Menekillä tarkoitetaan yksikön asennusaikaa yksikkömäärää kohden. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, kuinka monta työntekijätuntia kuluu esimerkiksi yhden pistorasian asentami-

seen. Sähköurakan menekkitiedot ovat saatavilla urakkahinnoittelutaulukosta, joka löy-

tyy STTA ry:n ja Sähköalojen ammattiliito ry:n työehtosopimuksen liitteestä [4, s. 109]. 

Asennusmateriaalin yksikkökohtainen asennusaika lasketaan yleensä valmiin asennuk-

sen yksikköhinnan perusteella.  

Esimerkki. Kuinka kauan, palkkaryhmän 5 sähköasentaja, jonka keskituntiansio on 18,36 

€/h [4, s. 56] asentaa yhden pinta-asenteiden pistorasian kiviseinälle, lasketaan seuraa-

valla kaavalla: 
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1kpl ∗ 5,13€

18,36€/h
= 0,28ℎ/𝑦𝑘𝑠 = 17min/yks. 

Projektin määrätiedot saadaan tarjouslaskentavaiheessa. Määrätietojen avulla laske-

taan tehtäväkohtainen ja koko projektiin menevä aika. Tehtäväkohtaisen keston lasken-

nassa on huomioitava, että urakkahinnoittelun yksikköhintaluettelossa yksikönhintaan si-

sältyy kaikki yksikön osat, joita saatetaan asentaa projektin eri vaiheessa. Esimerkiksi 

pistorasian asennushinta sisältää kojerasian ja nysät, jotka asennetaan jo putkitus- tai 

väliseinävaiheessa, kun taas varsinainen pistorasiakoje monen muun työvaiheen jäl-

keen.  

4.3 Resurssit 

Resursseilla tarkoitetaan työntekijöiden määrää, jotka tekevät tietyn määrän työtunteja 

päivässä. Kun projektille mitoitetaan tarvittavia resursseja, on oltava tiedossa projektin 

tarvikemassat sekä saatavilla olevat resurssit. Edellisten tietojen lisäksi rakentamiselle 

varattu kokonaisaika on tärkeä tieto, joka voidaan tarkistaa yleisaikataulusta. Projektiin 

menevien tarvikemäärien avulla saadaan tietoon, niiden asentamiseen menevä aika. So-

vittamalla asennuksiin menevä aika rakentamiseen varattuun kokonaisaikaan, nähdään 

se, että kuinka monta työmiestä tarvitaan, jotta projekti saadaan tehtyä määräaikaan 

mennessä.  

4.4 Riippuvuudet 

Rakennuskohteen työvaiheiden järjestystä suunniteltaessa, kohde jaetaan usein osa-

kohteisiin. Osakohteina voi olla vaikkapa aiemmin mainitut lohkot ja kerrokset. Lohko- ja 

kerrosjaon perusteella voidaan aloittaa alustavan työkulkupiirroksen suunnittelu. Työkul-

kupiirustus kuvastaa työtehtävien suoritusjärjestystä. Tämä tehdään siksi, koska työ-

mailla lähes jokainen työvaihe on riippuvainen toisista työvaiheista. [2, s. 26] 

Riippuvuuksilla tarkoitetaan tehtävien välisiä työjärjestyksen määrääviä, valittuja ja eh-

dottomia rajoituksia. Rajoittavia työvaiheita voi ilmetä jo suunnitteluvaiheen asiakirjoista, 

mutta usein työmaakokemus auttaa hahmottamaan riippuvuudet. Tärkeintä on kuitenkin 
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luoda itselleen selkeä kuva, miten ja missä järjestyksessä työt saatetaan sujuvasti lop-

puun. [2, s. 26.] 

Työvaiheiden väliset riippuvuudet ja limitykset voidaan jakaa neljään ryhmään: 

1. Loogiset riippuvuudet kuvastavat työtehtävien välisiä ehdottomia 
riippuvuuksia. Näillä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi johtoteiden 
täytyy olla tehtynä, ennen kuin voidaan aloittaa kaapelointi ja kyt-
kennät voidaan aloittaa vasta kaapeloinnin jälkeen. 

2. Olosuhderiippuvuudet ovat sopimuksista, sääolosuhteista ja työ-
maajärjestelyistä johtuvia riippuvuuksia. Sopimuksista johtuva riip-
puvuus voi olla esimerkiksi kohteen väliluovutus. Tämä tarkoittaa 
sitä, että kohteen rakentaminen on aloitettava ensimmäiseksi luo-
vutettavasta osasta. 

3. Tekniset riippuvuudet johtuvat toteutusteknisistä asioista. Tällainen 
tilanne voi olla esimerkiksi rakennuksen laattojenvalu, joka joudu-
taan jakamaan useampaan osaan liikuntasauman takia. 

4. Resurssiriippuvuudet kuvastavat työryhmän tai asentajan siirty-
mistä työtehtävästä toiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksi työ-
ryhmä tai asentaja voi tehdä yhtäaikaisesti vai yhtä tehtävää. [2, s. 
26.] 

Rakennuskohteen työtehtävien riippuvuudet voidaan jakaa riippuvuustyyppeihin. 

Yleensä tehtävät ovat niin sanottuja loppu-alkuriippuvia. Tällöin seuraavaa tehtävää ei 

voida aloittaa, ennen kuin edellinen tehtävä on kokonaisuudessaan valmis. [2, s. 27.] 

Toisaalta on myös tehtäviä, jotka ovat alku-alkuriippuvia. Alku-alkuriippuvuudella tarkoi-

tetaan tehtävää, joka voidaan aloittaa edellisen työvaiheen alettua, mutta kuitenkin niin, 

että tehtävä ei saavuta sitä. Esimerkiksi kaapeloinnin aloittaminen ei vaadi johtoteiden 

täydellistä valmistumista. [2, s. 27.] 

Alku-loppuriippuvuus voi tulla vastaan tehtävissä, joissa edellinen tehtävä on aloitettava, 

ennen kuin seuraava tehtävä voi loppua. Tämä riippuvuus tulee ilmi varsinkin sellaisissa 

tehtävissä, joissa työtehtävät mahdollistavat toisen tehtävän onnistumisen. Esimerkiksi 

talviolosuhteissa laattavalun onnistumiseksi on ylläpidettävä lämmitystä ja suojausta. [2, 

s. 27.] 

Sähköurakassa töiden riippuvuuksia ovat esimerkiksi 
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 putkitukset – rakennustekniset työt 

 nousureitit – nousukuilujen rakennustekniset työt 

 kaapelireitit – IV-runkokanavat (usein asennetaan samoille käytäville pääl-
lekkäin) 

 kaapelointi – kaapelireitit 

 johtokanavat ja kalustus – tilojen pintakäsittely 

 valaisimet – alakattotyöt 

 paloilmaisimet – pölyttömyys. [3, s. 3]. 

 

4.5 Tehtävien tahdistaminen 

Tehtävät voidaan piirtää aikatauluun, kun tehtävät on mitoitettu ja riippuvuudet määri-

telty. Tarkasteltaessa aikataulua paikka-aikakaavion muodossa voidaan havaita tehtä-

vien risteävät kohdat, jotka vaikuttavat tuotantonopeuteen ja ajankäytön tehokkuuteen. 

Tehtävien mennessä ristiin toistensa kanssa syntyy tilanne, jossa samassa työkoh-

teessa tehdään montaa eri tehtävää yhtäaikaisesti. [2, s. 84.] 

Tahdistuksen tarkoituksena on luoda tehokas ajankäytönsuunnitelma, jossa eri tehtävät 

etenevät samassa tahdissa työkohteesta toiseen, aiheuttamatta häiriöitä toisilleen. Häi-

riöt johtuvat pääosin siitä, että työtä suorittavat työryhmät pakkautuvat samaan työkoh-

teeseen, jolloin työnteko hankaloituu. Tahdistamisella pyritään luomaan eri tuotantono-

peudella tehtäville työsuorituksille työrauha. Tämä edellyttää tehtävien välille riittäviä 

aloitus- ja lopetusvälejä sekä tehtävien tasaista tuotantonopeutta. Esimerkiksi kuvassa 

9 on tehtävien tuotantonopeus sama. Ensimmäisen tehtävän loputtua kohteessa A ja 

siirryttyä kohteeseen B (musta viiva) alkaa kohteessa A seuraava tehtävä (vihreä viiva), 

jolloin työrauha säilyy ja tuotanto etenee häiriöittä. [2, s. 84.] 
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Kuva 9. Esimerkki tehtävän tahdistamisesta paikka-aikakaaviossa. [2, s. 84.] 

5 Aikataulusuunnittelun lähtötiedot 

5.1 Myllypuron kampus 

Lopputyöni esimerkkikohteeksi valikoitui Metropolian Myllypuron kampuksen D-talo, joka 

sijaitsee Itä-Helsingissä, Myllypuron kaupunginosassa. Myllypuron kampus on Helsingin 

kaupungin rakennuttama suurhanke, jonka huoneistopinta-ala on 41 000 htm2 ja brutto-

ala 56 000 brm2. Kampukselle muuttaa 6000 opiskelijaa ja 500 työntekijää sen valmis-

tuttua vuonna 2019. 
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Kuva 10. Myllypuron kampuksen ARK-pohjapiirustus. 

Myllypuron kampus koostuu neljästä rakennuksesta, jotka yhdistyvät toisiinsa rakennuk-

sien välisillä kulkusilloilla. Neljästä rakennuksesta suurimmat ovat talot A ja B. D-talo 

puolestaan on keskikokoinen ja rakennuksista pienin on C-talo.  

5.2 Projektin alkuvaiheet 

Aikataulun suunnittelu lähti liikkeelle tarvikemäärien laskennalla. Määrien laskentaan oli 

käytössä kohteen sähkö-, tele-, palo- ja turvavalaisinpiirustukset, sähkökeskuksien pää-

kaaviot sekä kohteen valaisinluettelo. Paperisten tasopiirustusten lisäksi käytössä oli jo-

kaisesta piirustuksesta DWG-tiedosto sekä MagiCAD-suunnitteluohjelma. MagiCAD-oh-

jelman avulla pystyi tekemään osan määrälaskennasta hyödyntämällä ohjelman Bill of 

materials -laskentatoimintoa, joka laskee automaattisesti DWG-tiedostosta siihen piirre-

tyt sähköpisteet. 

Bill of materials -toimintoa käyttäen saatiin tietoon kohteen johtoreittien metrimäärät, 

sähkö- ja telepisteiden kappalemäärät sekä osa kaapeleiden metrimääristä. Kaapelei-

den laskentaan jouduttiin käyttämään myös sähkökeskuksien pääkaavioita, joista selvi-

tettiin kunkin keskuksen ja keskusalueen ryhmäjohtojen kappalemäärä. Ryhmäjohdoille 

mitattiin keskipituus keskusalueittain, joka kerrottiin ryhmäjohtojen kappalemäärällä. 

Keskimittamenetelmällä saadaan riittävän tarkka tieto kohteelle suunnitellusta 
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kaapelimäärästä, kohtuullisessa ajassa. Ryhmäjohdoille mitatut metrimäärät lisättiin 

aiemmin DWG-tiedostosta saatuun kaapelimäärään, jolloin saatiin kohteen kaapeloimi-

seen menevä kokonaiskaapelimäärä.  

Määrälaskennan jälkeen, tarvikemäärät muutetaan ajaksi, ennen kuin varsinaisen aika-

taulunteko voitiin aloittaa. Tässä vaiheessa avuksi otettiin Sähköistys- ja sähköasennus-

alan työehtosopimuksen liitteenä oleva urakkahinnoittelutaulukko (liite 1). Urakkahinnoit-

telutaulukossa on tarkoin määritelty jokaiselle tarvikkeelle yksikkökohtainen asennus-

hinta. Pelkän yksikkökohtaisen asennushinnan avulla tarvikkeille ei saada asennusai-

kaa, vaan lisäksi tarvitaan sähköasentajan keskituntiansio tuntia kohden. Asennusajan 

laskennasta on aiemmin esitetty esimerkki sivu 16, luvussa 4.2 Menekki. Poiketen esi-

merkkilaskusta työssä käytettiin asennusaikojen laskentaan sähköasentajan tuntipalk-

kaa 20 €/h.  

Urakkahinnoittelutaulukon avulla laskettiin asennusajat seuraaville töille: 

 johteiden asennus 

 kaapeleiden asennus 

 sähkö- ja telekojeiden asennus 

 keskuksien asennus 

 keskuksien kytkentä 

 valaisimien asennus. 

Määrä- ja asennusaikalaskennasta syntyi monta Excel-taulukkoa, joiden avulla aikatau-

lun luominen voitiin aloittaa.  

6 Aikataulusuunnittelu Vico Schedule Plannerilla 

6.1 Yleistietoa ohjelmasta 

Vico Schedule Planner on yhdysvaltalaisyrityksen, Trimblen, omistama ohjelmisto. Oh-

jelmisto keskittyy sijaintipohjaiseen aikataulusuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen. Vico 

Schedule Plannerilla luodaan älykkäitä aikatauluja, jotka perustuvat määrätietoihin, 
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sijainteihin ja työnsaavutukseen. Tuotannonohjaus perustuu toteumatietoon, jolloin on-

gelmiin pystytään puuttumaan jo ennen niiden syntymistä työmaalla. [5] 

6.2 Projektin perustaminen 

Projekti aloitetaan antamalla sille nimi ja vastuusuunnittelija. Myös projektin kokonais-

kesto ja projektissa tehtävien oletustyövuorojen pituus määritetään tässä vaiheessa. Ko-

konaiskesto saadaan pääurakoitsijan yleisaikataulusta. Tämän jälkeen asetuksista tar-

kistetaan kieliasetukset ja käytössä oleva kalenteripohja. Kalenteripohjassa on oletuk-

sena Suomen arkipyhäpäivät. Kalenteripohjan voi tarvittaessa muokata, esimerkiksi jos 

työmaalla työskentelee työryhmiä, jotka tekevät pidempiä työvuoroja ja lyhyempiä työ-

viikkoja. Nämä asetukset tehdään, jotta aikatauluun siirtyy tieto vapaapäivistä, jolloin tuo-

tanto pysähtyy. Näin ollen jana-aikataulussa janat katkeavat vapaapäivien kohdalla ja 

jatkuvat, kun vapaat ovat ohi. (Kuva 11.) 
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Kuva 11. Vico Schedule Planner -ohjelman kalenteriasetukset. 

Tämän jälkeen projektille määritellään sijainnit ja lohkot. Sijainnit on hyvä jakaa selkeisiin 

kokonaisuuksiin, jotta aikataulu pysyy ymmärrettävänä. Itse määrittelin kohteelle päära-

kennuksen eli D-talon ja osakohteiksi rakennuksen eri kerrokset (kuva 12).  
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Kuva 12.   Projektin sijaintien määrittely. 

6.3 Aikataulutehtävien tekeminen 

Tehtävien teko aloitetaan nimeämällä tehtäviä siinä järjestyksessä, jossa ne myös toteu-

tetaan työmaalla. Tehtäviä voi myös jälkeenpäin lisätä tai poistaa, ja järjestystäkin voi 

muuttaa tarpeen mukaan. Tehtävät jaettiin seuraaviin kokonaisuuksiin: 

 putkitukset (seiniin, lattioihin, onteloihin) 

 johtotiet (kaapelihyllyt, ripustuskiskot, johtokanavat) 

 vahva- ja heikkovirtakaapelointi 

 nousukaapelointi 

 keskuksien asennukset 

 keskuksien kytkentä 
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 valaisinasennukset 

 vahva- ja heikkovirtakytkennät.  

 

Nimeämisen jälkeen tehtävät yhdistetään aiemmin luotuihin sijainteihin. Tehtävät yhdis-

tetään niihin kerroksiin, joissa kyseisen tehtävän töitä on tehtävänä. Tämän jälkeen teh-

täville määritellään aloitus- ja lopetushetket, jolloin tehtäville saadaan kesto. Aloitus- ja 

lopetushetket on sijoitettava rakennusurakoitsijan tekemän yleisaikataulun mukaisiin 

raameihin. (Kuva 13.) 

Kuva 13. Aikataulutehtävän luominen. 

Kun kaikki tehtävät on lisätty ja yhdistetty sijainteihin, voidaan aloittaa määräluetteloiden 

siirtäminen ohjelmaan. 

6.4 Määräluetteloiden käyttäminen 

Ohjelmaan voidaan lisätä asennustarvikkeista määräluettelo, jolla voidaan luoda niin sa-

nottuja älykkäitä tehtäviä. Kun aikataulutehtävät pohjautuvat määriin, voidaan menekkiä 

ja etenemistä seurata metri- ja kappaletarkkuudella. Tärkein asia määrien lisäämisessä 

on se, että ne lisätään ohjelman vaatimassa järjestyksessä. Määrät saadaan oikeaan 
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järjestykseen, kun kopioidaan kuvassa 14 näkyvän yläpalkin tiedot Excel-ohjelmaan. Ex-

cel-ohjelmassa lisätään tarvikenimikkeet, menekit, yksikköhinnat ja määrät oikeisiin sa-

rakkeisiin, jonka jälkeen määräluettelo siirretään takaisin Vico Schedule Planneriin. 

Kuva 14. Määräluettelo. 

Kun määräluettelot lisätään ensikertaa Vico Schedule Planneriin, tarvikemäärät ovat niin 

sanottuja vapaita määriä. Nämä vapaat määrät täytyy jyvittää aiemmin luoduille tehtä-

ville. Jyvitys tapahtuu niin, että valitaan määräluettelosta tehtäväkohtaiset asennustar-

vikkeet ja lisätään ne kullekin tehtävälle. Esimerkiksi kuvassa 14 näkyvät hyllytarvikkeet 

jyvitettynä johtotiet-tehtävälle. Tällä periaatteella kaikki vapaat määrät jaetaan oikeille 

tehtäville, kunnes tarvikeluettelo on tyhjä. 

6.5 Resurssien määrittäminen 

Vico Schedule Plannerissa resurssien määrittäminen (kuva 15) alkaa resurssin nimeä-

misellä. Nimeämisellä tarkoitetaan sitä, onko kyseessä rakennusmies vai sähköasen-

taja. Nimeämisen lisäksi resurssille voidaan määritellä työnsaavutuskerroin, jonka tar-

koituksena on ilmaista, tekeekö kyseinen resurssi työtunnin aikana 60 minuuttia työtä vai 

vähemmän. Tällä voidaan lisätä resursseiksi esimerkiksi harjoittelijoita, joiden työkoke-

muksen perusteella voidaan olettaa, että työnsaavutuskerroin on pienempi kuin pitkään 

alalla olleella ammattilaisella.  

Kun aikataulussa käytetään tarvikkeista määrä- ja menekkitietoja, ohjelma laskee auto-

maattisesti kyseisten tarvikkeiden asentamiseen tarvittavat resurssit. Näin ollen resurs-

sien määrittämiseen ei tarvitse tehdä muuta kuin nimetä resurssi.  
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Kuva 15. Resurssien muokkausnäkymä. 

6.6 Riippuvuuksien teko 

Kuten aiemmin työssä mainittiin, aikataulusuunnittelussa on tehtävä riippuvuustarkas-

telu, jossa eri urakoiden välisten töiden keskinäiset riippuvuudet selvitetään. Sama tar-

kastelu koskee myös urakan sisäisiä töitä. Sisäisten töiden riippuvuudet on helpompi 

määritellä, sillä tehtävät on aikaisemmassa vaiheessa jo järjestelty suoritusjärjestyk-

seen. Riippuvuudet rakennusteknisiin töihin saadaan selville pääurakoitsijan yleisaika-

taulusta. Käytännössä pääurakoitsija merkitsee valmiiksi yleisaikatauluun sähkötöille 

aloitusajankohdat, jolloin rakennustekniset työt on tehty ja sähkötyöt voidaan aloittaa. 

Nämä aloitusajankohdat siirretään omaan aikatauluun kunkin tehtävän kohdalle, jolloin 

jäljelle jää vain omien töiden riippuvuuksien merkitseminen. 
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Vico Schedule Plannerissa riippuvuuksia voi tehdä monin eri tavoin. Hyvä työkalu riippu-

vuuksien tekoon on kuvassa 16 esitetty riippuvuusnäkymä, jossa jokaisesta tehtävistä 

muodostuu laatikko. 

Kuva 16. Riippuvuusnäkymä. 

Raahaamalla laatikoita toistensa päälle, saadaan tehtävien välille riippuvuus. Riippu-

vuusnäkymässä tehdyt muutokset siirtyvät automaattisesti jana-aikatauluun. Toisaalta 

riippuvuuksia voi tehdä myös jana-aikataulunäkymässä raahaamalla tehtävien janoja 

toistensa päälle. 

 

6.7 Projektin valvonta 

Urakan toteumatietoja on tärkeä seurata, sillä täten nähdään, ollaanko pysytty suunni-

tellussa aikataulussa. Mikäli huomataan etenemisessä viivettä, siihen voidaan reagoida 

ajoissa. Ohjelmassa on valvontaan hyviä työkaluja, joista yksi on valvontavinjetti (kuva 

17). Valvontavinjetin toimintaperiaate on esitetty työssä aikaisemmin sivulla 7.  
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Kuva 17. Valvontavinjetti. 

Valvontavinjetin tekoon ei tarvitse syöttää uudelleen aiemmin tehtyjä tehtävänimikkeitä 

eikä toteutusajankohtia. Ohjelma luo automaattisesti matriisimuotoisen vinjetin jana-ai-

katauluun syötettyjen tietojen pohjalta. 

 

6.8 Toteumat ja ennusteet 

Toteuman avulla seurataan tuotonnon etenemistä sekä pyritään ennaltaehkäisemään 

tuotantoa hidastavat ongelmat. Toteumaa voidaan seurata tarpeen mukaan päivittäin, 

viikoittain tai kuukausittain. Työmaallamme aikataulun toteumatietoja tarkastellaan kuu-

kausittain pidettävässä työmaakokouksessa.  

Toteumatietojen syöttö ohjelmaan voidaan tehdä eri tavoin. Aikataulun pohjautuessa 

määriin voidaan toteuma kirjata metri- tai kappalemääränä. Tästä on esimerkki kuvassa 

18. 



31 

 

Kuva 18. Toteuman syöttäminen metri- ja kappalemäärinä. 

Toteuma voidaan kirjata myös suoraan jana-aikatauluun kunkin tehtävän kohdalle. Siinä 

tapauksessa toteuma kirjataan prosentteina. (Kuva 19.)  

  

Kuva 19. Toteuman kirjaaminen jana-aikatauluun. 

Toteutumatietojen syöttäminen on osa projektin valvontaa. Valvonnan avulla voidaan 

puuttua ongelmakohtiin ennen niiden syntymistä työmaalla. Projektin valvominen onnis-

tuu ohjelman ennuste-työkalulla. Tämä työkalu perustuu toteumatietoihin, joita päivite-

tään tietyin määräajoin. Toteumatietojen avulla ohjelma ennustaa, miten tuotanto tulee 



32 

 

etenemään, jos tuotantonopeus pysyy samalla tasolla. Ennuste-työkalu piirtää paikka-

aikakaavioon katkoviivoin tehtävien ennusteen. Tällöin nähdään, myöhästyykö kyseinen 

työvaihe nykyisellä tuotantonopeudella sekä miten myöhästyminen tulee vaikuttamaan 

seuraaviin työvaiheisiin. Esimerkki on kuvassa 20.   

Kuva 20. Tehtävien ennuste paikka-aikakaaviossa. 
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7 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua aikataulusuunnitteluun hyödyntäen tietoko-

neavusteista ohjelmaa Vico Schedule Planneria. Lisäksi työn avulla pyrittiin nopeutta-

maan yrityksemme aikataulun tekemistä hyödyntäen ohjelmassa olevia ominaisuuksia. 

Oma kokemukseni aikataulun suunnittelemisesta ja valvonnasta oli työtä aloittaessa var-

sin olematonta. Myöskään Vico Schedule Planner -ohjelma ei ollut tuttu, sillä sen käyttö 

työmailla on vasta yleistymässä. Lopputyöni onnistumisen kannalta, jouduinkin käymään 

Trimblen järjestämän peruskurssin ohjelman käytöstä jotta pystyin tekemään kohtee-

seemme aikataulun. 

Aikataulun tekeminen on monivaiheinen ja aikaa vievä prosessi, jonka tekemisessä on 

monta eri vaihetta. Ensin täytyi selvittää projektin tarvikemäärät ja käytössä olevat re-

surssit, jotta nähtiin, voidaanko projekti edes toteuttaa annetussa rakennusajassa.  

Työni tekemisen eduksi kääntyikin se, että olen harjoittelujaksojeni aikana päässyt teke-

mään töitä sekä tarjouslaskijana, että saanut tärkeää kokemusta työmaalta. Määrälas-

kentaan käytössäni oli nykyaikaiset työkalut, kuten AutoCADin pohjalla toimiva Magi-

CAD. Tällä ohjelmalla tarvikemäärien laskenta nopeutuu huomattavasti verrattuna kä-

sinlaskentaan. Tämä on suuri etu aikataulusuunnittelussa, jonka tekemiseen on yleensä 

varattu varsin rajallinen aika.  

Opinnäytetyön tekeminen oli varsin opettavainen kokemus: tutustuessani aikataulukirjal-

lisuuteen sekä luodessani aikataulunteko-ohjeita opin itse todella paljon uutta. Työn 

haasteina olivat omat ajatukset ja mielipiteet aikatauluista, sillä niin työmaalla kuin ilta-

päivälehtiä lukiessa tuli todettua, että usein aikatauluissa pysyminen on haastavaa. 

Työn tavoitteisiin pääsin ainakin siltä osin, että tämän opinnäytetyön avulla pystyy ensi-

kertalainenkin luomaan aikataulun; jos ei ihan sopimusaikataulua, niin ainakin alustavan 

työaikataulun. Nähtäväksi jää, ottaako yrityksemme tämän toimintamallin käyttöönsä 

osaksi aikataulusuunnittelua tulevaisuuden projekteihin.  
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