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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö tehdään Consti Korjausrakentaminen Oy:lle, jolla on tarve kehittää 

omaa viikkoaikatauluaan paremmaksi. Tällä hetkellä Constilla on käytössään yksinker-

tainen viikkoaikataulupohja Excelissä, joka antaa käyttäjällensä liian vähän informaa-

tiota, eikä se palvele työmaita. Uusi viikkoaikataulupohja tulee palvelemaan Constilla 

työskenteleviä työnjohtajia, apuna heidän tehtäviensä viikoittaisessa aikatauluttami-

sessa ja niiden toteutumien seuraamisessa. 

1.1 Taustat ja tavoitteet 

Projektin tavoitteena on tehdä mahdollisimman helppokäyttöinen, informatiivinen, help-

polukuinen ja käyttötarkoitusta palveleva viikkoaikataulupohja Exceliin. Pohjaa tulee 

käyttämään Constin työnjohto omien työvaiheidensa aikataulun ja resurssien seuraami-

seen sekä johtamiseen. Constilla on tällä hetkellä käytössä viikkoaikatauluja varten val-

mis Excel-pohja, joka on koettu käyttöliittymältään liiankin yksinkertaiseksi ja se ei pal-

vele riittävällä tasolla työmaita.  

Tässä projektissa ei tulla käyttämään vanhaa aikataulua pohjana, vaan luodaan täysin 

uusi. Asetin projektille myös lisätavoitteeksi luoda samaan Excel-tiedostoon toiselle vä-

lilehdelle valvontavinjetin, jotta yhdestä tiedostosta saisi hyvän kokonaiskuvan tehtävien 

aikataulutuksista ja niiden toteutumista. Viikkoaikataulupohjan tulisi olla myös tulostetta-

vissa käsin täytettäväksi sekä valmis viikkoaikataulu tulee olla mahdollista tulostaa, toisin 

sanoen viikkoaikataulun tulisi mahtua yhdelle A3-sivulle. 

1.2 Yrityksen esittely 

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin kes-

kittyneistä yhtiöistä. Consti uudistaa asunto-, teollisuus-, kauppa-, hotelli- ja toimistokiin-

teistöjä sekä julkisen sektorin kohteita. Lisäksi Consti tarjoaa palvelu-urakointia sekä so-

pimusasiakkaille toteutettavia huolto- ja ylläpitopalveluita. (1.) 
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Haluamme parantaa erinomaisella korjausrakentamisen osaamisellamme raken-
nusten arvoa ja ihmisten elämänlaatua. Asiakkaidemme ja yhteistyökumppa-
niemme tyytyväisyys sekä työntekijöidemme hyvinvointi ovat toimintamme pe-
rusta. (1.) 

 

Consti perustettiin vuonna 2008 ja sen toiminta on keskittynyt vahvasti Suomen kasvu-

keskuksiin. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä, Tampereella, Turussa, Lahdessa, Hä-

meenlinnassa ja Oulussa. Consti Oyj:n pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Consti on ollut 

listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla vuodesta 2015 lähtien. (1.) 

Consti uudisti organisaatiorakennettaan helmikuussa 2019, ja varsinaisen juridisen fuu-

sion myötä lokakuusta 2019 lähtien Consti muodostuu emoyhtiöstä ja kahdesta liiketoi-

mintaa harjoittavasta yhtiöstä, jotka ovat Consti Korjausrakentaminen Oy ja Consti Talo-

tekniikka Oy. Uuteen Consti Korjausrakentaminen Oy:n yhdistyivät Consti Julkisivut Oy, 

Consti Korjausrakentaminen Oy sekä 31.12.2019 alkaen myös Consti Talotekniikan 

asuintalopalveluyksiköt. (1.) 

Consti Korjausrakentaminen sisältää kolme asiakasperusteisesti jaoteltua toimialaa, joi-

den nimet ovat Taloyhtiöt, Yritykset ja Julkiset. Uusi Consti Talotekniikka Oy pysyy 

omana toimialanaan, jonka muodostavat Talotekninen urakointi ja Talotekninen Service. 

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja tehostaa toimintaa. 

Se mahdollistaa palvelujen tarjoamisen asiakaslähtöisesti ja vahvempien osaamiskes-

kittymien muodostumisen liiketoiminnoittain. 16.4.2020 konsernin nimi vaihdettiin Consti 

yhtiöt Oyj:stä Consti Oyj:ksi. (1.) 



3 

 

 

 Consti Oyj:n organisaatiorakenne (2). 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja -suunnitelma 

Tutkimusmenetelminä käytetään työmaalla tehtäviä toimihenkilöiden haastatteluita, tie-

don hakemista internetistä sekä eriasteisien luonnosaikataulupohjien koekäyttöä työ-

maalla käytännössä. Koekäyttö ja tutkimustyö suoritetaan Lauttasaaren ala-asteen työ-

maalla, jossa suoritetaan perusparannus 3/2020-10/2021 välisenä aikana. Opinnäyte-

työn tutkimus- ja kehitystyötä tehdään 4/2020-12/2020 välisenä aikana. Lisäksi tässä 

opinnäytetyössä tullaan käsittelemään rakennustyömaan erilaisia aikataulutasoja sekä 

aikataulusuunnittelun perusasioita, jotka luovat lukijalle pohjatiedon siitä, mihin viikkoai-

kataulua käytetään ja minkä takia. Työn painopiste on kuitenkin enemmän varsinaisen 

aikataulun kehittämisessä.  

1.4 Opinnäytetyö aiheen rajaus 

Tarkoituksena on kehittää tuotantoa ja työnjohtajia palveleva mahdollisimman helppo-

käyttöinen sekä tehokas viikkoaikataulupohja, josta kaikki viikkoaikataulun kanssa teke-

misissä olevat saavat vaivattomasti hyvän kuvan siitä, että mitä, missä ja milloin tulee 
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tapahtumaan kolmen viikon sisällä ja ketä siitä on vastuussa. Uusi viikkoaikataulun pohja 

tulee perustumaan todellisiin määriin ja työsaavutuksiin, mikä tekee siitä paljon luotetta-

vamman työkalun aikataulusuunnitteluun kuin perinteinen viikkoaikataulupohja. Uudesta 

viikkoaikataulusta käyttäjä saa nopeasti selville, jos jokin työvaihe on myöhässä ja minkä 

takia, sekä millainen aikatauluvaikutus kyseisen työvaiheen myöhästymisellä tulee mah-

dollisesti olemaan muille tehtäville seuraavalla kolmella viikolla. 

Projektista oli alun perin tarkoitus rajata pois tuntimenekit ja työsaavutukset, ja pitää viik-

koaikataulun pohja sekä opinnäytetyön sisältö yksinkertaisena. Toisin päädyttiin kuiten-

kin tekemään, sillä ensimmäiset versiot uudesta viikkoaikataulun pohjasta muistuttivat 

ehkä liikaakin vanhaa pohjaa, eikä se tuonut mitään uutta lisäarvoa työmaalle semmoi-

senaan. Uuden viikkoaikataulu pohjan luomiselle annettiin siis lopulta melko vapaat kä-

det. 

2 Rakennushankkeen aikataulutasot 

2.1 Yleistä 

Rakennushankkeelle laadittavat aikataulut antavat puitteet hankkeen toteutukselle. Ai-

katauluja tehdään, jotta tiedetään mitä tulee tehdä, milloin ja missä järjestyksessä. Aika-

taulua varten määritellään hankkeen ja sen tehtävien kesto ja niiden ajoitus sekä sijoite-

taan tehtävät realistisesti, jotta ne ovat toteutettavissa. (3, s. 1.) 

Aikataulut ovat olennainen kommunikoinnin apuväline työmailla eri toimijoiden välillä. 

Hyvin toteutettu aikataulu antaa edellytykset sille, että hanke voidaan toteuttaa laaduk-

kaasti, hanke voidaan suunnitella hyvin, rakentamisen valmisteluille jää riittävästi aikaa, 

tekniselle suorittamiselle jää riittävästi aikaa ja hankkeen erityispiirteet on otettu huomi-

oon aikataulusuunnittelussa sekä aikatauluun on varattu myös puskuria aikataulupoik-

keamien varalle. (3, s. 1.)  

Epärealistinen aikataulu luo pahimmillaan ongelmia jo ennen kuin rakentaminen on eh-

tinyt alkaa. Hankintavaiheessa urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kiinnostus tehdä tar-
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jousta todennäköisesti lopahtaa, jos tehtäviä ei ole mahdollista tehdä suunnitellun aika-

taulun mukaisesti, sillä he todennäköisesti sitoutuvat noudattamaan sopimuksessa ko. 

aikataulua. Optimaalisin tilanne aikataulusuunnitellulle olisi, että pääurakoitsija olisi va-

littuna jo hankesuunnitteluvaiheessa eikä vasta juuri ennen rakentamisvaihetta, ja he 

osallistuisivat yhdessä hankesuunnitteluun. Kun urakoitsija on mukana jo hankesuunnit-

telu vaiheesta alkaen, hankkeen tekniset erityispiirteet pystytään huomioimaan parem-

min ajallisesti ja yhteistyössä muiden osapuolien kanssa saadaan luotua mahdollisim-

man toimiva, realistinen ja tuotantoa hyödyttävä hankeaikataulu. (3, s. 1.) 

2.2 Hankeaikataulu 

Rakennushankkeen ensimmäinen aikataulu on hankeaikataulu, jonka laatimisesta vas-

taa rakennuttaja. Hankeaikataulusta tulee ääriviivat ja pääasialliset aikataululliset tavoit-

teet koko hankkeen toteutukselle alusta loppuun. Lisäksi aikataulusta tulee käydä ilmi 

mahdolliset aikataulutehtävien limitykset, välitavoitteet ja suoritusjärjestykset. Hankeai-

kataulu kuten kaikki muutkin rakennushankkeen aikataulut on syytä suunnitella realisti-

sesti, jotta toteutus on mahdollista tehdä laadusta ja turvallisuudesta tinkimättä. Hanke-

aikataulun suunnitteluun vaikuttavat toteutusmuoto, hankkeen osittelu ja käyttöönottoon 

liittyvät ehdot. (3, s. 4-5.) 

Hankeaikataulun muodostavat hankkeen tehtäväkokonaisuudet, joita ovat:  

 tarveselvitys 

 hankesuunnitteluvaihe 

 rakennussuunnitteluvaihe 

 rakentamisvaihe 

 käyttöönotto- ja luovutusvaihe. 
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 Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen (3, s.4). 

2.3 Suunnitelma-aikataulu 

Suunnitelma-aikataulu ohjaa nimensä mukaisesti suunnittelijoita. Siinä kuvataan suun-

nittelun sisältö ja suunnittelun ajoitus. Aikataulussa tulee olla päivämäärät, milloin RAK, 

ARK ja muut erikoissuunnitelmat on oltava valmiita. Suunnitelma-aikataulua lähdetään 

laatimaan yhdessä hankinta-aikataulun kanssa. (4, s. 48; 3, s. 5.) 

Tässä tulee kuitenkin huomioida, että tilaajan valitsema toteutuksen sopimusmalli vai-

kuttaa suunnitelmien tarkkuustasoon ja hankinnoille varattuun aikaan sekä työpiirustuk-

sien laadinta-aikaan. Suunnitelmien valmistumispäivämäärät on määritelty toiminnallis-
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ten ja kaupallisten tavoitteiden pohjalta sekä tilaajan edustajan puolesta. Jotta suunni-

telma-aikataulu olisi realistinen, tulee aikataulu suunnittelun ohjenuorana käyttää myös 

yleisaikataulua ja suunnittelun yleisaikataulua. (4, s. 48; 3, s. 5.) 

 

 Esimerkki suunnitteluaikataulusta perinteisessä jana-aikakaavio muodossa (4, s. 48). 

Hankinta-aikataulu määrittelee kriittiset ajankohdat, milloin suunnitelmien on oltava val-

miita kuhunkin hankintakokonaisuuteen, jotta tarjouspyynnöt pystytään lähettämään riit-

tävän ajoissa toimittajille. Suunnitelmien tulisi olla noin kuukausi ennen kunkin työvai-

heen aloitusta jakelussa kaikille osapuolille. Aikaa varataan esimerkiksi urakoitsijoiden 

kommentointiin, työmaasuunnitelmiin sekä viranomaisille laadittaviin dokumentteihin, 

kuten asennus-, purku-, meluntorjunta-, ja paloturvallisuussuunnitelmiin. Suunnitelma-

aikataulu voidaan tehdä perinteisen aikataulumuodon lisäksi myös suoraan piirustusluet-

teloon, johon merkitään kunkin piirustuksen kohdalle, milloin sen tulisi olla valmis. (4, s. 

49; 3, s. 5.) 
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 Suunnitelma-aikataulu piirustusluettelossa (4, s. 49). 

2.4 Yleisaikataulu 

Yleisaikataulu saa raaminsa hankeaikataulusta ja tarjouspyyntöasiakirjoista, ja se toimii 

nimensä mukaisesti yleisaikatauluna rakentamisvaiheessa. Yleisaikataulusta on ole-

massa kolme eri tasoista ja tarkkuudeltaan erilaista versiota. Ensin tehdään alustava 

yleisaikataulu, sitten sopimusyleisaikataulu ja viimeisenä työaikataulu. (4, s. 43.) 

2.4.1 Alustava yleisaikataulu 

Pääurakoitsija laatii tarjousvaiheessa hankkeelle alustavan karkean yleisaikataulun, 

josta selviää tärkeimmät työvaiheet ja niiden ajoittaminen, hankkeen kesto ja tarvittavat 

resurssit. Alustavaa yleisaikataulua verrataan rakennuttajan laatimaan hankeaikatau-

luun ja tarkastetaan, kuinka kireä rakennusaika on. (4, s. 43.) 

2.4.2 Sopimusyleisaikataulu 

Alustavaa yleisaikataulua tarkennetaan tarpeen mukaan ja siitä syntyy sopimusyleisai-

kataulu, jonka sopimusosapuolet hyväksyvät ja se liitetään urakkasopimus asiakirjoihin. 

Sopimusyleisaikataulusta täytyy ilmetä molempien osapuolien tärkeimmät ajankohdat, 

kuten esimerkiksi välitavoitteet, tarkastukset, hankinnat, toimintakokeet ja aloitus- sekä 
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valmistumispäivämäärät. Sopimusyleisaikataulu on hankkeen ajan rakennuttajan val-

vontatyökalu, jolla hän valvoo sekä ohjaa pääurakoitsijan toimintoja työmaalla. Sopimus-

yleisaikataulu perustuu T4 kokonaisaikoihin. (4, s. 45.) 

2.4.3 Työaikataulu 

Sopimusaikataulu tarkennetaan työaikatauluksi päätoteuttajan toimesta. Työaikataululla 

ohjataan ja valvotaan töitä, sekä yhteen sovitetaan urakoitsijoiden työvaiheet. Työaika-

taulu toimii pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden välisenä sopimusaikatauluna. Työ-

aikataulussa tehtävä nimikkeet ja kestot suunnitellaan tarkemmin ja työvaiheet jaotellaan 

lohkoittain tai jaetaan osatehtäviin. Työaikataulussa tulee olla huomioitu myös talotek-

niikka. Työmaan muut aikataulut perustuvat työaikatauluun, jota kutsutaan työmaalla 

yleensä nimellä yleisaikataulu. Työaikataulu perustuu T3 tehollisiin työvuoroaikoihin. (4, 

s. 45-46.) 

Tärkeimmät lähtötiedot työaikataulun laadinnalle ovat: 

 alustava yleisaikataulu tai sopimusyleisaikataulu 

 suunnitelmat 

 sopimusasiakirjat 

 määrälaskelma ja kustannusarvio 

 työmenetelmät 

 suoritusvelvollisuudet ja mitä sisältyy aliurakoihin 

 yrityskohtaiset jälkilaskentatiedot, Ratu-tiedostot ja kokemus 

 käytettävissä olevat resurssit 

 rakennuspaikka ja sen olosuhteet 

 kohteen erityispiirteet 

 lomapäivät. 
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2.5 Hankinta-aikataulu 

Rakennushankkeen hankinnoille tehdään alustava hankinta-aikataulu jo ennen raken-

nustöiden aloitusta. Karkean hankinta-aikataulun perusteella voidaan arvioida hankintoi-

hin liittyviä suunnittelu tarpeita, hankintojen kriittisyys ja niihin liittyviä riskejä sekä arvi-

oida markkinatilanteen vaikutusta hankintatoimeen. Varsinainen hankinta-aikataulu pe-

rustuu työaikatauluun, ja hankinnat ajoitetaan sen perusteella niin, että toimitusta ennen 

on riittävästi aikaa tarjouspyynnölle, tarjouksen antamiselle, tarjouksen käsittelemiselle, 

neuvotteluille sekä päätöksille. Hankinta-aikataulun laatii yleensä työmaa- tai hankintain-

sinööri yhdessä vastaavan työnjohtajan ja projektipäällikön kanssa työaikataulun teke-

misen yhteydessä. (3, s. 6; 4, s. 51.) 

 

 Hankinta-aikataulun muodostuminen työaikataulun pohjalta (4, s. 51). 
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2.6 Rakentamisvaiheaikataulu 

Rakentamisvaiheaikataulu on tarkempi versio työaikataulusta, ja se laaditaan eri raken-

tamisvaiheille tai noin 2-6 kuukauden pituisille ajanjaksoille. Aikataulutettavia rakenta-

misvaiheita ovat tyypillisesti: 

 maanrakennus- ja perustusvaihe 

 runko- ja vesikattovaihe 

 sisävalmistusvaihe 

 viimeistely ja luovutusvaihe. 

Rakentamisvaiheaikataulussa esitetään mitoitettuna, tahdistettuna ja riippuvuuksiltaan 

rakennusteknisten töiden kanssa yhteen sovitettuna myös tärkeimmät sivu- ja aliurakoi-

den tehtävät. Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan työaikataulun pohjalta, ja se perustuu 

tehollisiin T3 työvuoroaikoihin. (3, s. 5; 4, s. 55.) 

2.7 TATE-aikataulu 

Talotekniset työt esitetään yleisaikataulussa, mutta ne tulee olla myös omana aikataulu-

naan. Talotekniset ja rakennustekniset työt ovat molemmat riippuvaisia toisistaan, joten 

hyvä yhteistyö TATE-urakoitsijan kanssa on todella tärkeää. TATE-aikataulu saa lähtö-

tietonsa kohteen suunnitelmista, ja se sidotaan yleisaikatauluun. TATE-aikataulusta tu-

lee tarkastaa tehtävien tahdistuminen yleisaikataulun kanssa ja onko tehtävät realisti-

sesti saavutettavissa aikataulun mukaisesti valmiiksi. Paikka-aikakaavio on hyvä työ-

kalu, kun TATE-aikataulua verrataan rakennusteknisten töiden aikatauluun ja niiden tah-

distamiseen keskenään. (4, s. 53; 3, s. 6.) 

2.8 Viikkoaikataulu 

Viikkoaikataululla ohjataan ja varmistetaan lyhyellä aikavälillä, että minä päivänä tapah-

tuu mitäkin, ja että tehtävät ovat aikataulussa ja resursseja on varattu riittävästi jokaiseen 

tehtävään. Viikkoaikataulussa esitetään seuraavan kolmen viikon tehtävät, ja se on erit-
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täin hyvä sekä selkeä työkalu työnjohtajille sivu- ja aliurakoiden ohjaamiseen. Viikkoai-

kataulu luodaan työmaan todellisen tilanteen ja työ- sekä rakentamisvaiheaikataulun pe-

rusteella. (4, s. 58; 3, s. 6.) 

Myös hankinta-aikataulua on hyvä käyttää apuna viikkosuunnittelussa, sillä se antaa hy-

vää osviittaa siitä, milloin seuraavan hankinta kokonaisuuden työt ovat alkamassa, ja 

siitä ilmenee myöskin tulevat tavaratoimitukset työmaalle. Edellisen viikon täytetty viik-

koaikataulu ja sen toteuma toimii hyvänä pohjana aina seuraavana viikolla viikkoaika-

taulun suunnittelussa. (4, s. 58; 3, s. 6.) 

 

 Esimerkki 1/2 viikkoaikataulusta (4, s. 59). 

Jotta viikkoaikataulua voidaan alkaa tekemään, tulee olla erittäin hyvin perillä missä vai-

heessa mikäkin työvaihe työmaalla on, ja minkälaiset resurssit ovat käytettävissä, mil-

loinkin. Jotta huomenna päästäisiin aloittamaan esimerkiksi väliseinien levytys, on oltava 

vapaa mesta, jossa on runko pystyssä, tarvittavat suunnitelmat tai työohjeet olemassa 

sekä koneet, kalustot, materiaalit ja tekijät varattuna, jotta työt pystytään aloittamaan. 

Käynnissä olevien töiden ajoitus perustuu yleensä työmaan jo toteutuneisiin työmenek-

keihin ja -saavutuksiin. Työt, joita ei vielä ole aloitettu, ajoitetaan ja mitoitetaan esimer-

kiksi RATU-korttien avulla tai yrityksen omien tuotantotiedostojen avulla. Viikkoaikatau-

lun luo aikataulutettavista työvaiheista vastuussa oleva työnjohtaja. (4, s. 59; 3, s. 6.) 
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 Esimerkki 2/2 viikkoaikataulusta (4, s. 60.) 

2.9 Viimeistely- ja luovutusaikataulu 

Hyvin suunniteltu ja aikataulutettu viimeistely- ja luovutusvaihe antaa edellytykset onnis-

tuneelle kohteen valmistumiselle ja luovutukselle. Viimeistely- ja luovutusvaiheessa teh-

dään erilaisia kokeita, tarkastuksia, mittauksia, koekäyttöjä ja loppusiivous, jonka jälkeen 

rakennus luovutetaan tilaajalle, mikäli tarkastukset ja koekäytöt on suoritettu läpi hyväk-

sytysti. Työmaalla järjestetään erikseen työmaakokous viimeistelyvaiheesta, johon ura-

koitsijat ovat velvollisia osallistumaan. Palaverissa käydään läpi viimeistely- ja luovutus-

vaiheen aikataulu, ja kaikki puutteet sekä virheet, jotka on korjattava ennen luovutusta 

aikataulun mukaisesti. (4, s. 57-58; 3, s. 6.) 

3 Aikataulusuunnittelun periaatteet 

3.1 Rakentamisen kesto 

Kokonaisaika eli työnvaiheaika ”T4” sisältää kaikki työhön käytettävät tunnit, sisältäen 

kaikki mahdolliset työhön liittyvät häiriövaraukset, kuten koneiden rikkoutumiset, odotus 

tunnit ja säähaitat jne. T4-aikaa käytetään kustannusten arvioimiseen ja alustavan yleis-

aikataulun tekemiseen. Kokonaisaika lasketaan Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuo-

roajat työvaiheen TL3-lisäaikakertoimella. Kertoimet vaihtelevat 1,0-1,30 työlajista riip-
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puen, ja ne on Ratu-korteissa työmenekkien yhteydessä esitetty. T3 aika tarkoittaa te-

hollista työaikaa, joka ei sisällä häiriövarauksia. Sitä käytetään rakentamisvaiheaikatau-

lujen, viikkoaikataulujen ja tehtäväsuunnitelmien aikataulutehtävien kestojen lasken-

nassa. (4, s. 63.) 

 

 T3-aika yhdessä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan (4, s. 63). 

3.2 Kohteen osittelu 

Rakennuskohteen osittelu lohkoihin auttaa tuotannonsuunnittelussa ja mahdollistaa hel-

pommin tuotannon toteutuksen ohjaamisen. Lohkot voidaan tarvittaessa pilkkoa vielä 

pienempiin osa- ja työkohteisiin. Osakohteiden valmistuminen voidaan urakkasopimuk-

sessa sitoa sakolliseksi välitavoitteeksi ja maksuerien maksuehdoksi. (4, s. 71-72.) 

Tyypillisesti yksi rakennus on yksi lohko, mutta isommassa projektissa lohko voi käsittää 

useammankin rakennuksen tai kokonaisuuden. Osakohde voi olla esimerkiksi kerros tai 

vaikkapa moduulilinja tms. Työkohde voi käsittää esimerkiksi yksittäisen asunnon tai 

huoneen. (4, s. 71-72.) 
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 Esimerkki lohko-, osakohde ja työkohdejaosta (4, s. 71). 

Lohkojen toteutusjärjestyksen valintaan vaikuttavat esimerkiksi kohteen tekniset ratkai-

sut, rakennuttajan asettamat välitavoitteet, olosuhteet, vuodenaika ja tahdistavat aika-

taulu tehtävät kuten talotekniikka, runko- ja perustustyövaihe tai korjauskohteessa pur-

kutyöt. Uudiskohteissa tyypillinen lohkojaon määrittelijä on Hossin sääntö, eli ensim-

mäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhyin ja viimeiseksi va-

litaan se, jonka sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lohkoista lyhyin. (4, s. 73.) 

Laajennetussa Hossin säännössä ensimmäiseksi lohkoksi valitaan se, jonka sisävalmis-

tusvaiheen työtuntien suhde perustus- ja runkovaiheen tuntimäärään on suurin. Vii-

meiseksi lohkoksi otetaan puolestaan se, jossa suhde on pienimmillään. (4, s. 73.) 

3.3 Tuotannon jakaminen tehtäviin 

Tehtäviä suunniteltaessa tulee huomioida kaikkien osapuolten yhteistoiminta työmaalla, 

ja yhteen sovittaa ne keskenään toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tehtävät voivat käsitteenä 

tarkoittaa työvaiheita, työlajeja tai niiden yhdistelmiä. Tehtävät on tarkoitus suunnitella 

ajallisesti, taloudellisesti, teknisesti ja työturvallisuuden kannalta mahdollisimman toimi-

viksi kokonaisuuksiksi. Varsinainen työsuorite sisältää monesti myös täydentäviä suori-

tuksia, kuten aloittavia, lopettavia ja varsinaista työsuoritusta ylläpitäviä suoritteita. (4, s. 

76.) 
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3.4 Tehtävien mitoitus 

Työmenekki on aika, jonka työntekijä, työryhmä taikka kone tarvitsee, jotta yksi suorite-

yksikkö saadaan suoritettua. Tehtävien suoritemäärät saadaan määräluettelosta tai ne 

lasketaan työmaalla erikseen. Ratu-työmenekkitietojen lisäksi työmenekki voidaan mää-

ritellä oman henkilökohtaisen tai yrityksen kokemuksen perusteella. Työsaavutus tarkoit-

taa työryhmän saavutusta, yksiköiden lukumäärää tunnissa. (4, s. 78.) 

 

 Esimerkki miten työsaavutus lasketaan (4, s. 78). 

Kun tiedetään tehtävän määrät, menekit ja työryhmä, joka tekee tehtävän, voidaan las-

kea kokonaistyömenekki eli montako tuntia työhön yhteensä kuluu. Työn kesto voidaan 

laskea jakamalla kokonaistyömenekki työntekijöiden lukumäärällä ja työpäivän pituu-

della. Vaihtoehtoisesti tehtävän keston pystytään myös määrittelemään tuotantonopeu-

den kautta.  

  

 Työmenekin ja työsaavutuksen laskentakaavoja (4, s. 78). 



17 

 

Tuotantonopeuden perusteella, eli työsaavutuksen avulla voidaan myös määritellä työn 

kesto. Tämä on hyvä menetelmä esimerkiksi viikkoaikatauluttamisessa laskea kauanko 

jo käynnissä olevan työvaiheen kesto vielä tulee olemaan, ja sitä kautta päätellä että 

tarvitaanko työvaiheeseen lisää resursseja jotta pysytään aikataulussa. Otetaan 

esimerkiksi 900 m2 ulkoseinän muuraus, jota tekee kaksi muuraria. Yhden muurarin 

työsaavutus on 2,1m2 / tth. Työryhmän yhden työvuoron työsaavutus on silloin 33,6 m2, 

kun työpäivän pituus on 8 tuntia. 900 neliön muuraukseen menee tältä työryhmältä 26,7 

työvuoroa, johon varataan aikataulusta 27 työvuoroa. (4, s. 80.) 

 

 Kokonaistyömenekin ja työnkeston laskentakaavoja (4, s. 79). 

3.5 Työjärjestyksen suunnittelu 

Tehtävien suoritusjärjestykset ovat lähes poikkeuksetta riippuvaisia jonkun toisen työvai-

heen suorituksesta tai valmiusasteesta. Tehtävien välisien riippuvuuksien suunnittelu on 

olennainen osa aikataulu ja tehtäväsuunnittelua. Töiden suoritusjärjestykseen ja limityk-

seen liittyvät riippuvuudet voidaan jakaa neljään eri ryhmään. Ensimmäisenä on looginen 

riippuvuus, jotka johtuvat siitä, että työtä on mahdoton tehdä, ennen kuin jokin toinen 

työvaihe on valmis. Esimerkkinä, että seinää on vaikeaa maalata, jos sitä ei ole vielä 

rakennettu. (4, s. 81.) 
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Toisena riippuvuutena voi olla olosuhderiippuvuus, joka nimensä mukaisesti voi tarkoit-

taa esimerkiksi sääolosuhdetta, jonka vuoksi jotain työvaihetta ei voida suorittaa. Kol-

mantena riippuvuutena voi olla tekniset riippuvuudet, jotka sivuavat vahvasti loogista riip-

puvuutta. Esimerkkinä, että raudoitus tehdään ennen valua. Neljäntenä riippuvuutena on 

resurssiriippuvuus, joka voi tarkoittaa esimerkiksi, ettei kaivutöitä voida tehdä kahdessa 

mestassa, jos tontilla on vain yksi kaivinkone käytössä. (4, s. 81-82.) 

3.6 Aikataulutehtävien tahdistus ja rytmitys 

Kun tehtävät on mitoitettu, niille on asetettu riippuvuudet ja kohde on ositeltu, voidaan 

aloittaa varsinaisen aikataulun piirtäminen ja samalla tehdään tehtävien tahdistus sekä 

rytmitys. Tahdistus tarkoittaa tilannetta, jossa aikataulutehtävät kulkevat samassa tah-

dissa häiriöttä osakohteesta seuraavaan ilman, että tulee resurssien päällekkäisyyksiä. 

Tällöin eri työvaiheet etenevät käytännössä samalla nopeudella, vaikka niiden kestot ja 

työmäärät todellisuudessa eroaisivat toisistaan. Tämä edellyttää työnjohdolta suunnitel-

mallisuutta ja aktiivisuutta, jotta tahtiaikataulu toteutuu. (4, s. 84.) 

Töiden välillä on oltava riittävät aloitus- ja lopetusvälit ja tehtävien tuotantonopeus on 

oltava tasaista. Näin saadaan pelivaraa, jos pieniä poikkeamia tapahtuu aikataulussa. 

Tahdistuksesta on erityisesti hyötyä silloin, jos samoja työvaiheita on paljon ja eri loh-

koissa taikka osakohteissa. Tällä varmistetaan työryhmälle vapaa mesta ja minimoidaan 

mestat, joissa ei tapahdu viikkoihin mitään. Rytmitys tarkoittaa töiden määrittelyä, sovit-

tamista ja mitoittamista siten, että yhdellekään työryhmälle ei tulisi odotus tunteja, kun 

mesta ei olekaan vapaana. Tehtäviä voidaan rytmittää esimerkiksi siirtämällä niiden aloi-

tusajankohtia, käyttämällä eri kokoisia työryhmiä, lisäämällä varamestoja ja muuttamalla 

työjärjestystä. (4, s. 84-85.) 

3.7 Aikataulun laadinta 

Hyvän aikataulun tunnuspiirteitä ovat: 

 lohkojako ja lohkojen suoritusjärjestys vastaavat suunnittelusopimusta ja 
rakennuttajan hankintoja 

 kohteen aikatauluna on kriittisten tehtävien osalta paikka-aikakaavio 
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 talotekniset työt on myös mitoitettu ja yhteen sovitettu rakennusteknisiin 
töihin 

 tehtävillä on oikea tekninen toteutusjärjestys 

 aikataulun mukaiset työt ovat toteutettavissa turvallisesti 

 tehtävät on tahdistettu ja rytmitetty 

 työkohteessa tehdään vain yhtä työtä kerrallaan 

 työmenekkien kireys on normaalilla tasolla (verrataan Ratuun) 

 häiriöille on varattu pelivaraa ja itselle luovutukselle on varattu aikaa 

 betonin kuivumisajat yms. ja muut rakennusfysikaaliset ehdot on otettu 
huomioon 

 urakkaohjelman reunaehdot on otettu huomioon 

 aikataululle on tehty riskitarkastelu ja riskien ehkäisykeinot on mietitty 

 tehtävillä on varamesta. 

3.8 Vinoviiva-aikataulut 

Paikka-aikakaavio ja tuotantokaavio ovat pääasialliset vinoviiva-aikataulut, joita Suo-

messa käytetään rakentamisessa. Paikka-aikakaavio kuvaa töiden etenemistä ajan ja 

paikan suhteessa ja tuotantokaavio puolestaan töiden etenemistä ajan ja tuotannon 

määrän suhteessa. Molemmissa tehtävät kuvataan vinoviivoilla. (4, s. 25.) 

 

 

 Paikka-aikakaavion toimintaperiaate (4, s. 25). 
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Tuotantoaikakaaviossa vaaka-akseli kuvaa aikaa ja pystyakseli työn valmiusastetta. 

Kaavio sopii hyvin työvaiheiden ja yksittäisten tehtävien tuotantonopeuden seuraami-

seen. Siitä nähdään, poikkeaako aloitushetki ja tuotantonopeus suunnitellusta.  

 

 

 Tuotantoaikakaavion käyttäminen yhden tehtävän valvonnassa (4, s. 27). 

3.9 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulussa tehtävien kestot ovat merkitty janoina. Yleensä tehtävä selitteet ovat 

aikataulun vasemmassa laidassa, ja ylärivillä on aikajana. Jana-aikataulussa projektin 

tehtävät pilkotaan tarkoituksenmukaisesti sopiviin tehtäväkokonaisuuksiin, ja jokaiselle 

tehtävälle arvioidaan sekä aloitus- että lopetuspäivä. (4, s. 21.) 
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 Esimerkki jana-aikataulusta (4, s. 21). 

Jana-aikataululle on myös tyypillistä, että siihen merkataan pystyviivalla nykyhetki. Vii-

vasta selviää, ollaanko jossain työvaiheessa myöhässä tai edellä suunnitellusta. Aika-

taulussa huomioidaan myös lomapäivät ja muut keskeytykset taikka ennustettavissa ole-

vat häiriöt. (4, s. 21.) 

 

 Murtoviiva havainnollistaa nykyhetken ja tehtävien toteumat (4, s. 22). 
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3.10 Aikataulun toteutuskelpoisuus 

Ennen kuin yleisaikataulu hyväksytään urakkasopimusehtojen työaikatauluksi, sen to-

teutuskelpoisuus tulee tarkastaa. Perinteisesti jana-aikatauluna tarkasteltava yleisaika-

taulu kannattaa tarkastaa myös paikka-aikakaavio muodossa, sillä siitä näkee selkeäm-

min haitalliset päällekkäisyydet sekä muut limitykset. Aikataulusta tulee ilmetä työryh-

mien koko sekä niiden tuotantonopeus. Lisäksi aikataulusta tarkastetaan, että se täyttää 

sopimusvaatimukset, siinä tulee olla tärkeimmät välitavoitteet, tarkastetaan että aikatau-

lussa on oleelliset tehtävät, tarkastetaan työjärjestys, tarkastetaan että välimestaa löytyy 

tarvittaessa ja että aikataulu ei ole liian kireä. (4, s. 85-87.) 

3.11 Korjausrakentamisen erityispiirteet 

Korjauskohteen työnsuunnitteluun ja tuotannonohjauksen menetelmiin vaikuttavat kor-

jattavan kohteen koko, korjausaste ja käytetäänkö kohdetta korjaustyönaikana. Sanee-

rauskohteet voidaan jakaa segmentiltään neljään pääasialliseen kategoriaan. Näitä ovat 

kokonaistilajärjestely, toistuva tilakorjaus, käyttäjän ajoittama korjauskohde ja pieni kor-

jauskohde. Oman ryhmänsä muodostaa lisäksi vielä linjasaneeraukset, julkisivukorjauk-

set sekä kohteet, joissa tehdään vain yksi korjaustyö kuten esimerkiksi lattiapinnoitteen 

uusiminen. (4, s. 88.) 

Korjausrakentaminen sisältää erityispiirteitä, jotka on huomioitava parhaalla mahdolli-

sella tavalla aikataulu- ja työnsuunnittelussa. Kaikkia kohteen erityispiirteitä ja yllätyksiä 

rakenteissa ei ole aina mahdollista ennakoida ja ennustaa, siksi korjauskohteen aikatau-

luttaminen onkin aivan oma lajinsa. Luotettava ja pitävä aikataulu saadaan lähes poik-

keuksetta vasta purkutöiden jälkeen, jos kyseessä on iso korjauskohde ja vanha raken-

nus jonka korjaushistoria ja kaikki rakenteet eivät ole tiedossa. Korjauskohteen aikatau-

lutuksessa on otettava huomioon: 

 purku-, tuenta- ja vahvistustyöt 

 korjausaste vaihtelee kohteen sisällä 

 vanhoja rakenteita ja niiden kuntoa ei välttämättä tunneta 

 työkohteet voivat olla ahtaita 
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 käyttäjien tarpeet ja muutot tulee huomioida 

 kohteeseen tulee tilapäisiä asennuksia ja rakenteita 

 tilakohtainen sallittu rakennusaika voi olla lyhyt 

 kiinteistö voi mahdollisesti olla käytössä remontin ajan. 

Kokonaistilajärjestelykohteissa on yleensä korkea korjausaste. Ne voivat sisältää 

esimerkiksi runko-, vesikatto-, perustus-, maanrakennus-, ja LVISA-töitä. Tämän 

tyyppisissä kohteissa rakennuksen käyttö remontin aikana on harvemmin mahdol-

lista. Korjauskohteen aikatauluttamista vaikeuttaa lähtötietojen ja suunnitelmien 

puutteet. Kohteen kaikkia tehtäviä ja niiden välisiä riippuvuuksia ei voida välttämättä 

tietää etukäteen, varsinkaan isoissa kohteissa. Saneeraus kohteissa tulee lähes aina 

yllätyksiä, mitkä johtavat lisä- ja muutostöihin ja sitä kautta venyttävät alkuperäistä 

aikataulua. (4, s. 88-89.) 

Toistuvassa tilakorjauksessa korjausaste on pieni ja rakennusaika lyhyt. Työvaiheet 

ovat työkohteittain toistuvia ja samanlaisia. Tyypillisesti tämänkaltaiset korjaukset si-

sältävät lähinnä pintaremontointia, mutta voi myös sisältää pieniä talotekniikka töitä. 

Tehtävien kestot tahdistetaan saman pituisiksi keskenään muuttamalla työn sisältöä 

ja työryhmien kokoa. Tällä toimintatavalla pyritään takaamaan töiden jatkuvuus. Tois-

tuvassa tilakorjauksessa jokaisen työkohteen aikataulu on siis samanlainen, vain si-

sältö ja resurssit vaihtelevat. (4, s. 90.) 

Toistuvan tilakorjauksen tuotannonohjauksessa erityisesti huomioitavia asioita ovat: 

 töiden jakaminen järkeviksi tehtäväkokonaisuuksiksi 

 aloitusedellytysten varmistaminen 

 mallityöt ja laadunvarmistus 

 aliurakoitsijoiden ohjaaminen sekä välitavoitteiden sisällyttäminen sopi-
muksiin 

 tarkka aikataulu materiaalitoimituksille. 

Käyttäjän ajoittamassa kohteessa asukas käyttää korjattavaa rakennusta tai huo-

neistoa remontin aikana, ja he määrittävät korjattavat alueet ja niiden korjaus ajan-

kohdat. Käyttäjän toiminta joudutaan varmistamaan erityistoimenpitein, joka hanka-

loittaa korjaustöitä, ja siten lisää myöskin rakennuskustannuksia. (4, s. 91.) 
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Linjasaneerauksen toteutukseen on valittavissa erilaisia vaihtoehtoja. Kevyempänä 

vaihtoehtona perinteiselle putkiremontille on nykyään yhä enemmän käytetty vanho-

jen putkien sukitus tai pinnoitus. Korjaustapa vaikuttaa olennaisesti työmaan järjes-

telyihin, aikatauluun ja remontin kustannuksiin. On myös mahdollista, että kohteen 

asukkaat käyttävät asuntoja remontin ajan. Tämä luonnollisesti aiheuttaa urakoitsi-

jalle lisäkustannuksia hankaloituneen toteutuksen kannalta ja esimerkiksi lisäänty-

neestä pölynhallinnan tarpeesta. Linjasaneerauksessa on toistuvan tilakorjauksen 

piirteitä. (4, s. 91-92.) 

Mikäli taloyhtiö päättää purkaa vanhat putket ja rakentaa uudet, on kyseessä koko-

naistilajärjestely kohde. Tällöin ei ole suositeltavaa asuttaa kohdetta rakentamisen 

aikana, jos se ylipäätään on mahdollista riippuen kohteesta. Kustannuksiltaan muutto 

toiseen asuntoon remontin ajaksi tulisi lähes samanhintaiseksi kuin tilapäisjärjestelyt 

asumista varten työmaalle. Perinteinen putkiremontti kestää kohteesta riippuen 6-12 

kuukautta, joten asukkaiden siirtyminen toiseen asuntoon remontin ajaksi on kaikille 

osapuolille eduksi niin remontin sujuvuuden kuin asumismukavuuden kannalta. (4, 

s. 92.) 

Tilapäisjärjestelyillä varmistetaan, että käyttäjällä on välttämättömät toiminnot käy-

tettävissä remontin ajan, kuten pesu-, wc- ja keittiötilat. Tämmöiset toiminnot on jär-

jestettävä muualle, mikäli kohdetta käytetään remontin aikana. Käyttäjän asuessa 

korjattavassa rakennuksessa talotekniikan käytössä ei saa olla pitkiä käyttökatkok-

sia. Korjattavan osan läpimeneviä käytössä olevia osia palvelevaa talotekniikkaa ei 

saa purkaa, vaan niiden tulee toimia korjaustyön ajan. Järjestelmät voi purkaa vasta 

kun niiden palvelemaa aluetta aletaan korjata. Talotekniikka on monesti määrittelevä 

tekijä siinä, missä järjestyksessä osakohteet tai lohkot suoritetaan. (4, s. 93.) 
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 LVIS-järjestelmien vaikutus osakohteiden muodostamiseen (4, s. 93). 

3.12 Tuotannonohjaus ja aikataulun valvonta 

Rakentamiselle on tyypillistä, ettei tuotanto etene tasaista vauhtia. (4, s. 95.). On erittäin 

tärkeää seurata missä työvaiheessa ollaan milloinkin myöhässä, ja selvittää minkä takia 

sekä tehdä välittömästi korjaavat toimenpiteet. Aikatauluun häiriöitä aiheuttavat tekijät 

on myös pyrittävä ennakoimaan ja estämään ne mahdollisuuksien mukaan. Tuotannon-

ohjauksen tarkoituksena on luoda edellytykset sille, että työt voidaan tehdä suunnitel-

mien mukaisesti, ja estää ennalta tuotannon poikkeamat suunnitellusta. (4, s. 95.) 

Töiden edistyessä paikka-aikakaavioon piirretään ajantasaista toteumatietoa tuotannon 

valvomiseksi. Aikataulua tulisi tarkastella vähintään viikoittain. Paikka-aikakaaviosta 

nähdään nopeasti määrälliset ja ajalliset erot suunniteltuun sekä missä työkohteissa töitä 

tehdään. Lisäksi paikka-aikakaaviolla pystytään ennustamaan tulevien töiden valmistu-

mista, olettamalla että työsaavutukset pysyvät jo toteutuneella tasolla. Kun aikataulu-

poikkeamia ilmenee, pyritään ne korjaamaan välittömästi ja kirimään aikataulu. Korjaavia 

toimenpiteitä voi olla esimerkiksi lisätä resurssien määriä, muuttaa tehtävien sisältöä tai 

niiden aloitusajankohtia. (4, s. 95.) 
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 Jana-aikataulu muutettuna paikka-aikakaavioksi ja vinjetiksi. Paikka-aikakaaviosta näh-
dään selvemmin, miten työt edistyvät missäkin osakohteessa (4, s. 96). 

4 Empiirinen tutkimustyö 

4.1 Haastattelut 

Tätä työtä varten haastateltiin Lauttasaaren ala-asteen työmaan toimihenkilöitä, joista 

yksi oli mukana myös viikkoaikataulun kehittämisessä antamalla kehitysideoita ja koe-

käyttämällä eri asteisia viikkoaikataulun luonnoksia. Haastatteluiden perusteella vanha 

viikkoaikataulupohja on ollut liiankin yksinkertainen. Se ei ole ollut riittävän informatiivi-

nen eikä se ole palvellut työmaita riittävällä tasolla muutenkaan. Suurin ongelma van-

hassa pohjassa on ollut, ettei se ole suoranaisesti perustunut todellisiin tuntimenekkeihin 

ja määriin, ja ettei se siihen saanut riittävällä tasolla informaatiota työvaiheista kuten to-

teutumia. 

Haastatteluiden perusteella ilmeni myös, että Constin työnjohto kokee viikkoaikataulussa 

erityisen tärkeäksi sen, että ensimmäisen viikon kohdalle saisi mahdollisimman paljon 

informaatiota ja sarakkeet siinä olisi suurempia kuin toisen ja kolmannen viikon kohdalla. 
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Haastattelussa ilmeni myös, ettei kaikki Constilaiset käytä nykyistä viikkoaikataulun poh-

jaa, vaan jotkut ovat luoneet omia viikkoaikataulu pohjia esimerkiksi Exceliin ja Tocoman 

aikatauluohjelmaan. 

 

 Kuvankaappaus alkutekijöissä olevasta viikkoaikataulusta. Ensimmäiselle viikolle tehty 
enemmän tilaa kuin kahdelle seuraavalle. Pohja ei ollut vielä toimiva tässä vaiheessa.  

4.2 Koekäyttö työmaalla 

Uuden viikkoaikataulu pohjan eri asteisia luonnoksia käytettiin Constin työmaalla Laut-

tasaaren ala-asteella. Koekäytössä oli mukana kehittäjän lisäksi toinen työnjohtaja. 

Puutteita korjattiin pohjasta aina sitä mukaan, kun niitä havaittiin, ja tehtiin muita tarpeel-

lisia lisäyksiä. Työssä pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman paljon Excelin ominai-

suuksia luomalla erilaisia valmiita kaavoja ja makroja, jotta pohjan käyttäminen olisi mah-

dollisimman vaivatonta ja nopeaa. 

Osoittautui erittäin haastavaksi luoda aikataulupohja, joka palvelisi mahdollisimman 

montaa erilaista työmaata ja käyttötarvetta, aikataulupohja, joka olisi suorastaan houkut-

televa käyttää sen helppokäyttöisyyden ja ominaisuuksiensa vuoksi. Jotta edellä mainitut 

tavoitteet saavutettaisiin, oli selvää, ettei perinteinen raksi ruutuun viikkoaikataulu riit-

täisi. Projektissa päädyttiin tekemään viikkoaikataulu Exceliin, joka koostuu muutamasta 

välilehdestä.  

Haastatteluiden perusteella viikkoaikataulun ensimmäinen viikko tulisi olla mahdollisim-

man informatiivinen, ja sen solut tulisi olla isompia kuin seuraavan kahden viikon, jotta 

niihin saataisiin kirjotettua työvaiheisiin liittyviä asioita. Osoittautui kuitenkin mahdotto-
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maksi saada jokaiseen soluun tilaa vielä ylimääräiselle tekstille osakohteiden nimien li-

säksi, kun tiedoston piti kuitenkin pysyä tulostettavana A3-paperiarkille. Tämän takia 

päädyin tekemään vielä erillisen lukujärjestyksen, jossa on vain yhden viikon tehtävät 

aikataulutettu. Lukujärjestykseen saa kirjoitettua tunnin tarkkuudella tulevan viikon ta-

pahtumia, ja pohja on erittäin muuntelukykyinen erilaisiin tarpeisiin. 

 

 Uusi lukujärjestys viikkosuunnittelun tueksi (6). 

4.2.1 Kehittäminen 

Haastatteluiden pohjalta luotiin ensimmäinen viikkoaikataulun pohja, johon ei vielä se-

koitettu mukaan työsaavutuksia ja menekkejä. Ensimmäiset versiot uudesta pohjasta oli-

vat erittäin yksinkertaisia, ja ne olivat hyviä lähinnä vain muokattavuutensa takia. Niistä 

kävi ilmi mikä työvaihe on käynnissä, mutta ei välttämättä, että missä. Resurssit pystyttiin 

kirjaamaan työvaiheen perään ja ylhäällä näkyi myös viikkonumerot sekä viikonpäivät. 
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Ensimmäinen vaihe oli saada aikatauluun riittävästi rivejä kullekin työvaiheelle, päivä-

määrälle, resursseille ja lisäksi oma ”laatikkonsa” aiheille, jotka hidastavat työvaiheita 

kuten esimerkiksi suunnitelmapuutteet. Kun pohja alkoi muistuttamaan jana-aikataulua, 

alettiin siihen pikkuhiljaa lisäämään ominaisuuksia.  

 

 Kuvankaappaus keskeneräisestä viikkoaikataulusta. 

Projektissa alettiin kehittämään viikkoaikataulua, joka koostuu kahdesta välilehdestä. 

Ensimmäisellä välilehdellä pystyisi kirjaamaan työvaiheet määrineen ja toteutumineen. 

Nämä tiedot siirtyisivät kyseiseltä välilehdeltä itse viikkoaikataulun välilehdelle. Viikkoai-

kataulussa olisi siis valmiiksi tehtävien nimet, tehtävien valmiusaste ja tuotantonopeus, 

mikäli määrät ja tehtävien toteutumat syötettäisiin määrät välilehdelle.  

Edellä mainitut tiedot ovat oleellisia työnjohtajalle tuotannon suunnittelussa ja etenkin 

ohjaamisessa. Tällainen viikkoaikataulu, joka pohjautuu todellisiin työsaavutuksiin ja 

josta ilmenee tuotantonopeus, antaa työnjohtajille enemmän lisäarvoa kuin perinteinen 

viikkoaikataulu, jossa vain tyypillisesti vertaillaan toteutumaa yleisaikatauluun.  

Viikkoaikatauluun laitettiin jokaisen päivän ja tehtävän kohdalla alas vetovalikko, josta 

voi valita osakohteet, joissa kyseistä tehtävää tehdään minäkin päivänä. Valikko saa 

osakohteiden nimet myös suoraan määrät välilehdeltä. Kun osakohteet valitsee vali-

kosta, niin kyseisien solujen taustat saavat värin, luoden niistä ikään kuin jana-aikatau-

lun. Kun työnjohtaja kerran syöttää tehtäviensä määrät, tehtävänimikkeet ja osakohteet 

aikatauluun, niiden toteutumaa on erittäin vaivatonta seurata viikoittain ja havaita syyt, 

jos ollaan aikataulusta myöhässä. Projektissa luotiin vielä lisätyönä valvontavinjetti, joka 

saa myös tehtävänimikkeet sekä osakohteet määrät välilehdeltä. 
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4.2.2 Kohde 

Viikkoaikataulua kehitettiin Consti Korjausrakentaminen Oy:n työmaalla Lauttasaaren 

ala-asteella, jossa suoritetaan perusparannusta 3/2020-10/2021 välisenä aikana. Kysei-

nen koulu on rakennettu vuonna 1954, ja se koostuu kahdesta rakennuksesta; päära-

kennuksesta ja sivurakennuksesta. Sivurakennuksessa on alun perin toiminut neuvola 

alakerrassa ja yläkerrassa Lauttasaaren kirjasto. Viime vuosina kyseisissä tiloissa on 

toiminut Lauttasaaren musiikkiopisto. Koulun toiminta laajenee perusparannuksen yh-

teydessä sivurakennukseen ja musiikkiopiston toiminta kiinteistössä loppuu. (5.) 

Päärakennuksessa on 4 kerrosta, ja sen kerrosala on 5285 m2. Sivurakennuksessa on 

2 kerrosta ja sen kerrosala on 813 m2.  Rakennusta ei ole asemakaavassa (v. 1967) 

suojeltu, mutta se on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston Opintiellä-selvityksessä (v. 

2004) luokkaan 1+ arkkitehtonisen laatunsa, kaupunkikuvallisen merkityksensä ja säily-

neisyytensä perusteella. Suunnitteluratkaisuissa noudatetaan alkuperäisen arkkitehtuu-

rin olennaisia piirteitä. Rakennustaiteelliset näkökohdat otetaan huomioon mm. kunnos-

tamalla vanhoja rakennusosia ja ennallistamalla tilaratkaisuja. (5.) 

Kaikki tilat perusparannetaan ja talotekniikka uusitaan pääosin. Perusparannuksen jäl-

keen koulun oppilasmäärä on 530, henkilökunnasta opettajia on 32 ja muuta henkilökun-

taa 12 henkeä. Rakennuksen talotekniset järjestelmät ovat pääosin käyttöikänsä 

päässä. Puutteellinen ilmanvaihto ja paikalliset mikrobivauriot ovat aiheuttaneet sisäil-

maongelmia. (5.) 

Perusparannuksessa ajanmukaistetaan tiloja opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusi-

taan ikkunat lukuun ottamatta suuria, hankalaa detaljiikkaa sisältäviä ikkunoita, jotka 

kunnostetaan. Myös talotekniset järjestelmät uusitaan pääosin ja parannetaan energia-

taloutta. Lisäksi korjataan kosteusvaurioituneita rakenteita ja vanhat salaojat uusitaan 

lukuun ottamatta salaojakaivoja. Välipohjista puretaan pintalaatat, jotta tervapaperi sekä 

korkki-/tojalevyeriste saadaan poistettua. (5.) 
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5 Lopputuotos 

Aikataulun luominen aloitetaan ”määrät” välilehdeltä, jossa on yhteensä 20 tehtävälle 

omat taulukot ja kussakin taulukossa on 18 osakohteelle sarakkeensa. Kuhunkin tauluk-

koon kirjataan kunkin työtehtävän osakohteet, määrät, yksiköt, toteutuneet määrät ja ta-

voitemäärät. Taulukko laskee tuotantonopeuden per osakohde ja koko tehtävän valmius-

asteen. Tuotantonopeus, osakohteet ja tehtävänimikkeet siirtyvät näistä taulukoista au-

tomaattisesti myös viikkoaikatauluun, jottei niitä tarvitse kahteen kertaan kirjata.  

 

 Kuvankaappaus määrät välilehdeltä yhdestä tehtävä taulukosta (6). 

Valvontavinjetti saa myös tehtävänimikkeet ja osakohteet automaattisesti määrät väli-

lehdeltä. Jokaisen tehtävän osakohteen alapuolella on kaksi solua, joista ylempään kir-

jataan suunniteltu aloitus ajankohta ko. tehtävälle kyseisessä osakohteessa, kirjaamalla 

esimerkiksi viikkonumeron ja viikonpäivän muodossa ”31 ma”. Vaihtoehtoisesti voidaan 

käyttää päivämääriä oman maun mukaan.  
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Alempaan soluun kirjataan suunniteltu valmistumisajankohta samalla tavalla. Taulukon 

oikeassa reunassa on pikanäppäimet helpottamaan taulukon täyttämistä. Väreillä ha-

vainnollistetaan, onko kyseisen tehtävän aloitus ja lopetus ajoissa vaiko myöhässä. Yksi 

viiva solun päällä tarkoittaa, että tehtävä on aloitettu, ja kaksi viivaa puolestaan tarkoit-

taa, että tehtävä on valmis. 

 

 Valvontavinjetti (6). 

Viikkoaikataulusta selviää, onko tehtävien aloitusedellytykset kunnossa, jokaisen tehtä-

vän tuotantonopeus, tehtävänimikkeet, resurssit, ajankohdat, osakohteet, valmiusasteet 

ja taulukon alaosassa on lisäksi kohta, johon voi kirjata mahdolliset puutteet taikka on-

gelmat liittyen tehtävien etenemiseen tai aloittamiseen. Alasvetovalikosta saa klikattua 

osakohteet suunnitelluille päivämäärille, ja se ”aktivoi” solun värin luoden ikään kuin 

jana-aikataulun tyyppisen aikataulun.  

Tätä viikkoaikataulua luodessa on pyritty siihen, että kun työnjohtaja kerran syöttää omat 

työvaiheensa ja niiden määrät pohjaan, niin viikkoaikataulun ylläpitäminen sekä toteutu-

mien seuraaminen olisi mahdollisimman nopeaa ja yksinkertaista.  

 

 Kuvankaappaus lopullisesta viikkoaikataulusta (6). 
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6 Pohdinta 

Uskon, että uuden viikkoaikataulupohjan käyttöönotossa tulee olemaan monella haas-

teita, sillä uuden opettelu vie aina oman aikansa ja aikataulupohja saattaa ensisilmäyk-

sellä vaikuttaa monimutkaiselta ja se saattaa säikäyttää kokemattomamman Excel-käyt-

täjän. Tätä varten luotiin myös erillinen välilehti ohjeille, jotta uuden pohjan käyttöönotto 

olisi mahdollisimman vaivatonta.  

Uusi viikkoaikataulun pohja on mielestäni projektin tavoitteen mukaisesti informatiivi-

sempi ja toimivampi kokonaisuudessaan kuin vanha pohja. Pohjasta saa tietoa liittyen 

työvaiheiden määriin, menekkeihin, tuotantonopeuteen ja valmiusasteeseen liittyen, mitä 

taas ei tullut ilmi vanhasta pohjasta.  

Jos mietitään, mitä tässä projektissa olisi voitu tehdä paremmin, niin eriasteiset luonnok-

set viikkoaikataulusta olisi ollut hyvä lähettää koekäyttöön myös muillekin Constin työ-

maille. Näin oltaisiin saatu erilaisia näkökulmia liittyen viikkoaikataulun tarpeisiin ja sitä 

kautta uusia kehitysideoita. Vasta projektin lopussa viimeinen versio pohjasta lähetettiin 

toiselle Constin työmaalle koekäyttöön. Koen kuitenkin, että viikkoaikataulusta saatiin 

yhdenkin työmaan voimin myös erittäin käyttökelpoinen.  

Jatkojalostusta ajatellen parannettavaa pohjassa voisi olla esimerkiksi makroissa ja alas-

vetovalikossa. Jos esimerkiksi haluaa poistaa osakohteen viikkoaikataulusta alas-veto-

valikon kautta, niin osoitin pomppii pari kertaa solusta toiseen osakohteen poistuttua. 

Lisäksi jos solussa on vain yksi osakohde, sitä ei pysty poistamaan valikosta klikkaa-

malla, vaan sen voi poistaa vain backspace-näppäimellä. Nämä seikat ovat melko pie-

niä, mutta saattavat ne häiritä jotakuta.  

Lisäksi olisin halunnut, että valvontavinjetissä solun valittaessa avautuisi kalenteri, josta 

käyttäjä olisi voinut valita aloitus ja lopetus päivämäärät, mutta se osoittautui liian moni-

mutkaiseksi. Käyttäjän olisi pitänyt ladata Exceliin erillinen lisäosa, jotta kalenterin käyttö 

olisi ollut mahdollista.  
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7 Yhteenveto 

Projektin lopputuotteena on kattava viikkoaikataulun pohja. Lisäksi luotiin valvontavinjetti 

ja lukujärjestys viikkosuunnittelun tueksi. Tämä tuotannonsuunnittelun työkalupaketti on 

huomattavasti luotettavampi, selkeämpi ja informatiivisempi kuin vanha viikkoaikataulun 

pohja, sillä se perustuu todellisiin työsaavutuksiin ja yhdessä dokumentissa on kaikki 

viikkosuunnitteluun tarvittavat työkalut.  

Uudella pohjalla pystytään luomaan selkeät tavoitteet tehtävittäin ja niiden toteutumista 

on vaivatonta seurata sekä ohjata, kunhan taulukkoa pidetään ajan tasalla viikoittain. 

Koen, että projektille asetetut tavoitteet saavutettiin ja ehkä jopa hieman ylitettiinkin. 

Tässä kirjallisessa raportissa pyrittiin tuomaan esille lähinnä perusasiat liittyen rakennus-

työmaan aikatauluttamiseen ja sen eri aikataulutasoihin. Lisäksi perehdyttiin hieman 

enemmän korjausrakentamiseen liittyviin erikoispiirteisiin, jotka tulee ottaa huomioon ai-

kataulu suunnittelussa. Tätä kautta lukijalle pyrittiin hahmottamaan viikkoaikatauluttami-

sen merkitystä rakennushankkeessa ja mitä erikoispiirteitä siihen voi liittyä. Pääpaino 

tässä työssä oli kuitenkin tehdä Constin työmaita palveleva viikkoaikataulu.  

Uusi viikkoaikataulu sai raaminsa aluksi aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla. Tämän 

jälkeen tehtiin haastatteluita ja pohjaa koekäytettiin työmaalla viikoittain, joiden tulosten 

perusteella pohjaa alettiin muokata Constin käyttötarpeisiin sopivaksi. Koekäytössä mu-

kana olleen Lauttasaaren ala-asteen työmaan toimihenkilöt kokivat uuden viikkoaikatau-

lun pohjan paremmaksi kuin edellisen. He olivat erityisesti tyytyväisiä siihen, että uusi 

viikkoaikataulu perustuu todellisiin työsaavutuksiin, ja että pohjaan on vaivatonta täyttää 

omien työvaiheidensa tiedot, sekä seurata viikoittain tehtävien toteutumia. 
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