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aikataulut. Aikatauluesimerkit ovat Peab Oy:n työmaille tehtyjä aikatauluja.
Työn taustana oli Peab Oy:n tarve kehittää työmaa-aikatauluja paikka-aikakaavio muotoisiksi ja
saada työmaille käyttöön rakentamisvaiheaikatauluja.
Työn tuloksena syntyi kahdelle työmaalle yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu- ja paikkaaikakaaviomuodossa ja yhdelle työmaalle yleisaikataulu jana-aikataulu- ja paikkaaikakaaviomuodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu jana-aikataulumuodossa.
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SCHEDULING OF A BUILDING PROJECT
The purpose of this thesis was to describe the different phases of scheduling of a building
project and to provide examples. In addition to scheduling, the thesis discusses different types
of schedules and the schedules used during a building project in detail. The examples comprise
schedules made for three construction sites of the company Peab Oy. The basis for the thesis
was the company’s need to develop on-site schedules as well as to introduce different types of
schedules at the sites. In addition to describing scheduling in general, the aim was to produce
schedules for the sites in the different forms usually used during a building project. Schedules
were also drawn up for specific phases of projects.

KEYWORDS:
Scheduling

SISÄLTÖ
1 JOHDANTO

7

2 YLEISTÄ AIKATAULUSUUNNITTELUSTA

8

3 AIKATAULUTYYPIT

9

3.1 Jana-aikataulu

9

3.2 Vinoviiva-aikataulut

11

3.2.1 Paikka-aikakaavio

11

3.2.2 Tuotantoaikakaavio

13

3.3 Valvontavinjetti

14

3.4 Lukujärjestys

15

4 RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUT

16

4.1 Hankeaikataulu eli projektiaikataulu

16

4.2 Yleisaikataulu

17

4.2.1 Alustava yleisaikataulu

17

4.2.2 Tarkennettu yleisaikataulu

18

4.3 Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu

19

4.4 Hankinta-aikataulu

20

4.5 Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu

20

4.6 Rakentamisvaiheaikataulu

20

4.7 Viimeistely- ja luovutusvaihe

21

4.8 Viikkoaikataulu

22

5 YLEISTÄ AIKATAULUJEN LAADINNASTA

23

5.1 Hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu

23

5.1.1 Rakentamisajan määrittäminen

23

5.1.2 Aikataulun kireyden tarkistaminen

24

5.1.3 Häiriöihin ja työkatkoihin varautuminen aikataulussa

24

5.2 Kohteen osittelu

25

5.3 Tuotannon jakaminen tehtäviin

26

5.4 Tehtävien mitoituksesta

26

5.5 Työjärjestyksen määrittäminen

27

5.6 Tehtävien tahdistus ja rytmitys

27

5.7 Varsinaisen aikataulun laadinta

28

5.8 Aikataulun valvonta

28

6 AIKATAULUJEN LAADINTA ESIMERKKIKOHTEISIIN

29

6.1 Työmaiden yleisesittely

29

6.1.1 Piikkiön Pappilanketo

29

6.1.2 Onnikka

29

6.1.3 Asuntoryhmä Sukkula

30

6.2 Aikataulujen teko

30

7 YHTEENVETO

32

LÄHTEET

33

LIITTEET
Liite 1. Piikkiön Pappilankedon yleisaikataulu jana-aikataulumuodossa
Liite 2. Piikkiön Pappilankedon yleisaikataulu paikka-aikakaaviomuodossa
Liite 3. Piikkiön Pappilankedon sisävalmistusvaiheen aikataulu janaaikataulumuodossa
Liite 4. Piikkiön Pappilankedon sisävalmistusvaiheen aikataulu paikkaaikakaaviomuodossa
Liite 5. Onnikan yleisaikataulu jana-aikataulumuodossa
Liite 6. Onnikan yleisaikataulu paikka-aikakaaviomuodossa
Liite 7. Onnikan viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu jana-aikataulumuodossa
Liite 8. Asuntoryhmä Sukkulan yleisaikataulu jana-aikataulumuodossa
Liite 9. Asuntoryhmä Sukkulan yleisaikataulu paikka-aikakaaviomuodossa
Liite 10. Asuntoryhmä Sukkulan sisävalmistusvaiheen aikataulu janaaikataulumuodossa
Liite 11. Asuntoryhmä Sukkulan sisävalmistusvaiheen aikataulu paikkaaikakaaviomuodossa

KUVAT
Kuva 1. Esimerkki osasta jana-aikataulua. Aikataulussa on korostettuna
tehtäväselitteet pää- ja alatehtävineen, tehtävien alkamis- ja lopetushetki sekä aika. 10
Kuva 2. Esimerkki sarakkeista, jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä.
10
Kuva 3. Esimerkki tilanneviivoista, jotka kuvaavat projektin alkuhetken, lomat,
vapaapäivät, nykyhetken ja projektin lopun.
11

Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta runkotöiden osalta.
Kuva 5. Esimerkki osasta valvontavinjettiä. Vinjetti on ollut käytössä työmaalla.

12
14

7

1 JOHDANTO
Tässä opinnäytetyössä esitetään rakennushankkeen aikataulusuunnittelun ja
aikataulujen laadinnan eri vaiheita. Aikatauluesimerkit ovat Peab Oy:n työmaille
tehtyjä aikatauluja.
Työn taustana oli kyseisen yrityksen tarve kehittää työmaa-aikatauluja paikkaaikakaaviomuotoisiksi ja saada työmaille käyttöön rakentamisvaiheaikatauluja.
Päätavoitteena aikataulusuunnittelun yleisen kuvauksen lisäksi oli tehdä kahdelle

työmaalle

yleis-

ja

sisävaiheaikataulut

jana-aikataulu-

ja

paikka-

aikakaaviomuodossa ja yhdelle työmaalle yleisaikataulu jana-aikataulu- ja paikka-aikakaaviomuodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu janaaikataulumuodossa.
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2 YLEISTÄ AIKATAULUSUUNNITTELUSTA
Rakentaminen on ollut ja tulee aina olemaan projektiluonteista. Projektille tunnusomaista on hyvä suunnittelu ennen toteutusta. Aikataulusuunnittelu on rakentamisessa tärkeässä ja keskeisessä asemassa. Aikataulu toimii ohjekarttana
projektin läpiviemiselle. Se myös kertoo, mitä kulloinkin tehdään projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Aikataulusuunnittelu pyrkii vastaamaan kysymyksiin:
mitä tehdään, missä tehdään ja kuka tekee. Aikatauluttamiselle on myös tunnusomaista ajoituksen määrittely ja eri tehtävien sijoittelu kokonaisuuden hallitsemiseksi. Tyypillistä on poimia aikatauluun tehtävät, niiden oikea ajoitus ja se,
missä järjestyksessä tehtävät tehdään.
Aikataulu toimi ohjekarttana rakennusprojektin läpiviemiselle. Sen on tarkoitus
kuvata tuotantoa yksityiskohtaisesti ja toimia työmaan ohjauksen ja valvonnan
välineenä. Aikataulujen tulee olla realistisia. Kaiken käytettävissä olevan tiedon
hyödyntäminen on keskeinen tekijä aikataulun onnistumiselle. Aikataulujen tarkoitus on myös auttaa varautumaan mahdollisiin tuotannon häiriötilanteisiin.
Suunnitelmien ja olosuhteiden muuttuessa aikataulusuunnittelu on ainoa varma
tapa saada projekti läpivietyä sen alkuaan määritellyssä ajassa.
Aikataulusuunnittelulle on ensiarvoisen tärkeää varata riittävästi aikaa. Kaikkia
projektin osapuolia tulisi kuunnella ja kaikkien näkökantoja ottaa huomioon aikatauluja tehtäessä. Tärkeää aikataululle on, että se on toteutuskelpoinen ja realistinen. Aikataulu on koko rakennushankkeen kattava tärkein työkalu ohjauksen
ja valvonnan kannalta.
Ennen aikataulujen merkitys tai ylipäätään rakennusprojektien kesto ei ollut
määräävässä asemassa. Urakka-aikojen kiristyessä aikataulusuunnittelun merkitys kasvoi. Aluksi aikataulut piirrettiin käsin ja ne olivat melko yksinkertaisia.
Tietoteknisten sovellusten kehittyessä aikataulusuunnittelusta tuli helpompaa ja
nopeampaa. Kattavat ohjelmistot mahdollistivat aikataulusuunnittelun tuotannon
ohjauksen välineeksi.
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3 AIKATAULUTYYPIT
Aikatauluja on monia eri tyyppejä ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yleisesti eri
aikataulutyypit ovat


Jana-aikataulu



Vinoviiva-aikataulut



Valvontavinjetti



Lukujärjestys (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).

3.1 Jana-aikataulu

Jana-aikataulu kuvaa rakennusprojektin ja sen eri tehtävien keston. Tehtävien
kestot esitetään niiden kohdalle piirrettyinä janoina. Janat kuvaavat tehtävän
kokonaiskeston, aloitus- ja lopetushetken. Jana-aikataulua käytetään yleisesti
työmailla yleisaikatauluna. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus
2011)
Jotta jana-aikataulua päästään muodostamaan, on projekti pilkottava eri tehtäväkokonaisuuksiin. Jokaiselle tehtävälle määritetään alkamis- ja lopetushetki,
jotka

perustuvat

joko

kokemusperäiseen

tai

työmenekkitietoon.

Jana-

aikataulussa vasemmalle tulevat eri tehtäväselitteet, jotka voidaan jakaa vielä
päätehtäviin ja niiden alatehtäviin. Vaakasuunnassa ylhäällä kulkee aika. Aika
näytetään yleensä viikkoina. Esimerkki jana-aikataulusta on esitetty kuvassa 1.
(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011)
Tehtäväselitteiden lisäksi vasemmalle voidaan laittaa erilaisia sarakkeita, (kuva
2), jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä esimerkiksi hierarkia, paikka, tehtävän
kesto, alkamisaika, määrät, yksiköt, menekki ja resurssit. Jana-aikatauluun voidaan merkitä myös janojen keskelle pystyviivoina erilaisia tilanneviivoja, kuten
esimerkiksi projektin alkuhetki, lomat, vapaapäivät, nykyhetki ja projektin loppu,
(kuva 3).
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Aika viikkoina

Tehtävän
loppuhetki
Päätehtävä
Alatehtävä
Tehtävän
alkuhetki

Kuva 1. Esimerkki osasta jana-aikataulua. Aikataulussa on korostettuna tehtäväselitteet pää- ja alatehtävineen, tehtävien alkamis- ja lopetushetki sekä aika.

Kuva 2. Esimerkki sarakkeista, jotka kuvaavat lisätietoja tehtävistä.
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Projektin alku

Nykyhetki
vapaapäivä
Loma
Projektin
loppu

Kuva 3. Esimerkki tilanneviivoista, jotka kuvaavat projektin alkuhetken, lomat,
vapaapäivät, nykyhetken ja projektin lopun.
Suomessa käytettävät jana-aikataulut perustuvat Gantt-kaavioihin ja Harmonogramiin. Jana-aikataulut nykymuodossaan muistuttavat paljolti Gantt-kaavioita.
(Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011)

3.2 Vinoviiva-aikataulut

Vinoviiva-aikataulut ovat nykyään työmailla jo melko yleisesti käytössä. Paikkaaikakaavio ja tuotantokaavio ovat Suomessa yleisimmin käytettäviä vinoviivaaikatauluja. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011)

3.2.1 Paikka-aikakaavio

Paikka-aikakaavio kuvaa nimensä mukaisesti työmaan etenemistä paikan suhteessa aikaan. Työn eteneminen on sidottu johonkin tiettyyn paikkaan esim.
kerrostalokohteessa eri kerroksiin. Jotta aikataulua päästään muodostamaan,
on rakennettava kohde jaettava osakohteisiin ja osakohteille mietittävä suoritusjärjestys. Niin kuin jo jana-aikataulua tehtäessä, on paikka-aikakaaviotakin
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muodostaessa määritettävä tehtävien kesto. Kriittiset ja tahdistavat työtehtävät
on mietittävä etukäteen, jotta päästään kohteen kannalta järkevään suoritusjärjestykseen.
Käytettäessä tietokonepohjaisia sovelluksia aikataulujen teossa on janaaikataulu tehtävä ennen paikka-aikakaaviota. Paikka-aikakaavio muodostuu
automaattisesti, kun kohde on pilkottu paikkoihin tai kun paikkajako on suoritettu.
Paikka-aikakaaviossa pystyakselilla vasemmalla on kuvattu paikka. Vaakaakselilla kulkee aika. Tehtävät muodostavat vinoja viivoja, joiden kaltevuus kuvaa tuotantonopeuden. Esimerkki paikka-aikakaaviosta on esitetty kuvassa 4.

Paikan
selite

Aika
viikkoina

Tehtävää
kuvaava
vinoviiva

Kuva 4. Esimerkki paikka-aikakaaviosta runkotöiden osalta.
Paikka-aikakaavion avulla nähdään, mitä töitä missäkin paikassa tehdään tietyllä hetkellä. Päällekkäiset työtehtävät on näin helpompi suunnitella tehtäväksi
samaan aikaan. Mahdollisiin häiriöihin varautuminen on helpompaa paikkaaikakaaviota käytettäessä.
Paikka-aikakaavio soveltuu hyvin koko työmaan kattavaksi yleisaikatauluksi,
mutta myös esim. rakennusvaiheaikatauluksi, erityisesti sisävaiheaikatauluksi.
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Erityisen hyvin se soveltuu myös viikkosuunnitteluun päällekkäisten työtehtävien näkyessä selvästi

3.2.2 Tuotantoaikakaavio

Tuotantoaikakaaviossa vasemmalla on kuvattu valmistuneen tuotannon määrää
tai valmiusastetta. Vaaka-akselilla kulkee aika. Valmistuneen tuotannon määrää
kuvataan yksiköinä ja valmiusastetta prosentteina. Tuotantoaikakaavio soveltuu
hyvin työmaan töiden vaiheiden kehitykseen ja tuotantonopeuden seuraamiseen. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011)
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3.3 Valvontavinjetti

Valvontavinjetti soveltuu käytettäväksi aikatauluseurantaan, varsinkin paikkaaikakaaviota käytettäessä aikatauluna. Vinjetistä pystyy nopeasti ja helposti
tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden valmiusasteen. Vinjetti esitetään yleisimmin matriisimuotoisena.
Työn etenemistä matriisissa seurataan esim. värien avulla. Voidaan merkata
kohde valmiiksi, aloitetuksi aikataulussa, aloitetuksi myöhässä, ei aloitetuksi ja
myöhässä aikataulusta ja ei aloitetuksi, kaikki eri väreillä merkatuksi, Kuva 5.
Valmis

Tasoitustyöt

Ullakko

3.kerros

2.kerros

1.kerros

Kellari

Pohja Pinta

Ei aloitettu

Maalaustyöt
Hionta Pohja Pinta

Käytävä
V arastot
1
2
3
Käytävä
4
5
6
7
8
Käytävä
9
10
11
12
13
Käytävä
14
15
16
17
18
Käytävä
19
20
21

Laatoitus
Se inä
Lattia
Eristys Laatoitus Eristys Laatoitus

Työ aloitettu, mutta on
myöhässä

Ei aloitettu ja

Aloitettu ja

myöhässä

aikataulussa

Kuva 5. Esimerkki osasta valvontavinjettiä. Vinjetti on ollut käytössä työmaalla.
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3.4 Lukujärjestys

Lukujärjestys laaditaan joka viikolle erikseen. Siinä esitetään viikolla tehtävät
päivittäiset työt. Töiden eteneminen voidaan suunnitella päivä- tai puolipäiväkohtaisesti tai jopa tuntikohtaisesti. Lukujärjestyksellä pystytään helposti määrittämään missä mikäkin työ tehdään milläkin hetkellä ja kuka sen tekee. Lukujärjestys on hyvä viikkosuunnittelun työkalu ja käytetyin aikataulutyyppi viikkoaikatauluun.
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4 RAKENNUSHANKKEEN AIKATAULUT
Aikataulujen merkitys rakennushankkeen eri vaiheissa on hankkeen valvonnan
ja ohjauksen kannalta tärkeää. Seuraavassa on lueteltu rakennushankkeen aikana laadittavia aikatauluja:


hankeaikataulu eli projektiaikataulu



yleisaikataulu



suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu



hankinta-aikataulu



talotekniikka eli TATE-aikataulu



rakentamisvaiheaikataulu



viimeistelyvaihe- ja luovutusvaihe



viikkoaikataulu (Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja ohjaus 2011).

4.1 Hankeaikataulu eli projektiaikataulu

Hankeaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, joka kuvaa koko rakennushankkeen tarveselvityksestä käyttöönottoon. Hankeaikataulu on tärkeää laatia
hankkeen laatu- ja kustannustavoitteita sekä oikea-aikaista valmistumista silmällä pitäen. Huonosti tehty hankeaikataulu tai mikä tahansa aikataulu aiheuttavat ongelmia. Laatuvirheet ja kustannusten ylittyminen ovat tyypillisiä seurauksia huonosta aikataulusuunnittelusta.
Hankeaikatauluun vaikuttaa valittu urakkamuoto. Urakkamuotoja ovat:


kilpailutettu urakka



suunnittele ja toteuta -urakka



omaperustainen urakka (gryndaus) (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja
ohjaus 2011).
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Hankeaikataulu koostuu eri tehtäväkokonaisuuksista, jotka muodostavat hankkeen eri vaiheet.


tarveselvitys, jonka pohjalta tehdään hankesuunnittelupäätös



hankesuunnitteluvaihe, jonka pohjalta tehdään investointipäätös



rakennussuunnitteluvaihe, jonka perusteella tehdään rakentamispäätös



rakentamisvaihe, joka päättyy vastaanottopäätökseen



käyttöönottovaihe



takuutarkastus (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).

4.2 Yleisaikataulu

Yleisaikataulu on päätoteuttajan laatima aikataulu, joka kattaa hankkeen rakennusvaiheen. Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa.
Yleisaikataulu tarkentuu siirryttäessä rakennussuunnitteluvaiheesta rakentamisen tuotannon suunnitteluun ja edelleen rakentamisvaiheeseen.

4.2.1 Alustava yleisaikataulu

Alustava yleisaikataulu laaditaan jo rakennussuunnitteluvaiheessa. Laatijana
toimii päätoteuttaja. Sen avulla arvioidaan rakennuttajan laatiman hankeaikataulussa olevan rakennusajan kireyttä. Alustava yleisaikataulu on varsin karkeatasoinen. Siinä kuvataan yleisimmin vain rakennusvaiheen päätyövaiheet,
joita ovat esim. seuraavat:


purku ja raivaus



maanrakennustyöt



perustukset



runkotyöt



vesikattotyöt



sisävalmistustyöt



luovutusvaihe.
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Vaihtoehtoisesti alustava yleisaikataulu voi olla jo tässä vaiheessa tarkempi
kuin edellä mainitussa esimerkissä. Esimerkiksi sisävalmistustyöt voidaan pilkkoa alatehtäviin. Alustavan aikataulun laajuus määräytyy kohteen mukaan.
Alustava yleisaikataulu on päätoteuttajalle tärkeä työkalu töiden suunnitteluun.
Sen avulla pystytään vertailemaan ja tutkimaan eri toteutusvaihtoehtoja sekä
arvioimaan mm. rakennuttajan vaatimien välitavoitteiden saavuttamista, talviaikaan tehtäviä töitä, kustannuksia, tarvittavia henkilö- ja kalustoresursseja sekä
tärkeimpien materiaalihankintojen ja aliurakoiden toimitusaikoja. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).
Alustava aikataulu osoittaa rakennuttajalle päätoteuttajan kyvykkyyden hoitaa
kyseinen tehtävä. Se voi olla syy miksi rakennuttaja valitsee juuri tietyn päätoteuttajan.
Alustavan yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoja ovat rakennuttajan laatimat
tarjouspyyntöasiakirjat, joita aikataulusuunnittelun kannalta tärkeitä ovat


urakkaohjelma



urakkarajaliite



piirustukset



selostukset (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).

4.2.2 Tarkennettu yleisaikataulu

Alustava aikataulu käydään läpi sopimusneuvottelussa rakennuttajan ja päätoteuttajan välillä ja sitä tarkennetaan tarvittaessa. Mahdollisia pää- ja alatehtäviä
lisätään. Tässä vaiheessa viimeistään rakennuttaja ja päätoteuttaja lyövät lukkoon tehtävien ajoituksen. Syntynyttä aikataulua kutsutaan ns. sopimusyleisaikatauluksi. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).
Päätoteuttaja laatii sopimusyleisaikataulusta työaikataulun, jota kutsutaan yleisesti yleisaikatauluksi. Aikataulu laaditaan töiden yhteensovittamista varten.
Yleisaikataulun merkitystä ei voi korostaa liikaa, sillä se toimii pohjana työmaan
muille aikatauluille.
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Yleisaikataulu on sopimusyleisaikataulua tarkempi. Tehtävät on ositettu ja jaettu
paikkoihin. Talotekniikan tehtävät ovat mukana yleisaikataulussa.
Yleisaikataulua laadittaessa lähtötietoina alustavan yleisaikataulun ja sopimusaikataulun lisäksi ovat


työselitykset ja piirustukset



sopimusasiakirjat



päätoteuttajan itse tekemä määräluettelo tai kustannusarvio



työmenetelmävalinnat



oma työ vai aliurakka



yrityksen omat työmenekkitiedot



ratu-tiedostot



käytettävissä olevat resurssit



rakennuspaikan sijainti



lomat ja vapaapäivät (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).

4.3 Suunnitelma-aikataulu eli piirustusaikataulu

Suunnitelma-aikataulun eli piirustusaikataulun tarkoitus on olla suunnittelun johtamisen apuna. Siinä esitetään suunniteltavat asiat ja niiden ajoitus työmaan
kannalta. Päivämäärät, jolloin suunnitelmien tulee olla työmaalla, on oleellinen
tieto piirustusaikataulussa.
Piirustusaikataulu laaditaan rakentamisen suunnitteluvaiheen aikana ennen
urakkasopimuksen allekirjoittamista ja hankinta-aikataulun kanssa samoihin
aikoihin. Aikataulu tarkistetaan varsinaisen yleisaikataulun laadinnan jälkeen.
Lähtötietoina piirustusaikataululle toimivat työmaan suunnitelmatarpeisiin liittyvät seikat. Niin sanottujen perussuunnitelmien lisäksi esimerkiksi detaljit yms.
Kunnolla tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hyvälle piirustusaikataululle.
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4.4 Hankinta-aikataulu

Hyvin tehty ja realistinen yleisaikataulu toimii pohjana hankinta-aikataululle.
Hankinnat sidotaan näin osaksi yleisaikataulua. Hankinta-aikataululla varmistetaan hankintojen oikea-aikainen saanti työmaalle. Siitä hetkestä, kun hankinnan
kohde tulee olla työmaalla, palataan aikataulussa taaksepäin ja varataan riittävästi aikaa tarjouspyynnön, tarjouksen, neuvotteluiden ja päätöksien käsittelylle.
Hankintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon hankinnan kriittisyys ja laajuus. Toimitusaikojen tarkistaminen on ensisijaista. Myös yleinen markkinatilanne vaikuttaa suunnitteluun. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus
2011)

4.5 Talotekniikka-aikataulu eli TATE-aikataulu

Talotekniset työt eli LVIS-työt esitetään osana yleisaikataulua rakennusteknisten töiden jälkeen. Talotekniikkatöiden tuotantonopeus ja ajoitus määräytyy rakennusteknisten töiden perusteella. Yleensä LVIS-urakoitsijat laativat itse aikataulun joka limittyy rakennusteknisiin töihin.

4.6 Rakentamisvaiheaikataulu

Rakentamisvaiheaikataulu on yleisaikataulua tarkempi. Sen tarkoituksena on
varmistaa yleisaikataulun kireys ja realistisuus. Töiden tarkempi suunnittelu
vaatii rakentamisvaiheaikataulun esim. resurssisuunnittelu. Aikataulu laaditaan
tietylle ajanjaksolle tai rakennusvaiheelle. Rakentamisvaiheaikataulu voidaan
tehdä seuraaville rakennusvaiheille:


maanrakennus- ja perustustyöt



runko- ja vesikattotyöt



sisävalmistustyöt



viimeistely- ja luovutusvaihe
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Rakentamisvaiheaikataulun tarpeellisuus määräytyy kohteen laajuuden ja olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi kerrostalokohteen runkotöiden osalta on syytä
tehdä tarkka ja yksityiskohtainen rakentamisvaiheaikataulu. Riippumatta kohteesta, sisävalmistustöistä ja viimeistely- ja luovutusvaiheesta suositellaan tarkka aikataulu tehtäväksi joka kerralla. Rakentamisvaiheaikataulu on tarpeellinen
töiden yhteensovittamista varten. TATE-aikataulu on syytä lisätä rakentamisvaiheaikataulussa rakennusteknisten töiden perään.
Lähtötietoina toimivat samat dokumentit kuin yleisaikataulua tehtäessä. Kuitenkin on syytä tarkastaa mahdolliset muutokset ja esim. määrät.

4.7 Viimeistely- ja luovutusvaihe

Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun tavoitteena on varmistaa hankkeen oikea-aikainen valmistuminen ja oikea valmistumisjärjestys laatutavoitteet ja taloudellisuus silmällä pitäen. Kyseinen aikataulu on nykypäivänä tärkeä ja keskeinen osa työmaan aikataulusuunnittelussa ja projektin loppuun saattamisessa.
Viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu laaditaan, jotta yhteiset pelisäännöt, vastuut ja roolit projektin loppuvaiheessa tarkentuisivat kaikille hankkeen osapuolille. Kun aikataulu on rakennusteknisten töiden osalta laadittu, laativat LVISurakoitsijat omat aikataulunsa liitettäväksi yhteiseen aikatauluun. Aikataulussa
voi olla esim. seuraavia kohtia:


viimeistelytyöt



loppusiivous



itselle luovutus



puutteiden ja virheiden korjaus



toimintakokeet



ennakkotarkastukset



käytön opastus



viranomaistarkastukset



luovutus
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Huomion arvoisia seikkoja aikataulua laadittaessa ovat mm. varmistuminen pölyävien työvaiheiden loppuun saattamisesta ja pölyttömäksi siivoamisesta toimintakokeita varten sekä viimeistelytöiden loppuun saattamisesta ja ennen varsinaisia toimintakokeita suoritettavista mittauksista talotekniikkatöiden osalta.
Eri toimijoiden tarkastuksille on varattava tarpeeksi aikaa.

4.8 Viikkoaikataulu

Viikkoaikataulu on aikataulutasoista tarkin. Siinä työt suunnitellaan kerrallaan
yleensä 3 viikoksi eteenpäin. Työt voidaan suunnitella päiväkohtaisesti tai jopa
tuntikohtaisesti. Viikkoaikataulun käyttö on suositeltavaa, mutta käytön tarve
määräytyy lopulta kohteen laajuuden perusteella. Viikkoaikataulu on kätevä
apuväline, kun eri työtehtäviä on paljon samaan aikaan kuten myös henkilöresurssien ohjaamisessa eli mitä kukakin tekee milläkin hetkellä ja onko oma
työ vai aliurakka vai esim. vuokratyö. Viikkoaikataulun tarve korostuu, kun työ
on myöhässä aikataulusta. Työt pystytään suunnittelemaan niin, että aikataulu
saadaan kiinni.
Tärkeimmät lähtötiedot viikkosuunnittelulle ovat yleis- ja rakentamisvaiheaikataulu, lisäksi edeltävät viikkoaikataulut ja työ- ja tehtäväsuunnitelmat.
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5 YLEISTÄ AIKATAULUJEN LAADINNASTA
Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on monivaiheinen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon monia eri asioita ja eri näkökulmia.
Määrääväksi tekijäksi muodostuu hankkeen laajuus, joka määrittelee aikataulusuunnittelun raamit eli mitä eri aikatauluja ylipäätään laaditaan ja millä resursseilla tehtävät suoritetaan ja niin edelleen.
Aikataulusuunnittelussa tärkeää on, että on luotu yhteiset pelisäännöt ja menetelmät aikataulujen laadintaa varten huolimatta kohteesta. Näitä menetelmiä
suunnittelun helpottamiseksi ovat seuraavat:


hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu



kohteen osittelu



tuotannon jakaminen tehtäviin



tehtävien mitoitus



työjärjestyksen määrittäminen



tehtävien tahdistus ja rytmitys



varsinaisen aikataulun laadinta



aikataulun valvonta (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011).

5.1 Hankkeen keston ja ajoituksen suunnittelu

5.1.1 Rakentamisajan määrittäminen

Rakennuttaja määrittää rakennushankkeen koko keston ja rakentamiseen käytettävän ajan. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. rakentamisen aloitusajankohta ja
käyttöönottoajankohta. Aloitusajankohtaan vaikuttaa mm. rahoitustilanne. Asioita, joita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa rakentamisen läpivientiä ja aikataulutusta ovat mm. seuraavat asiat:
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rakentamisen olosuhteet
o

rakennuspaikka

o

tontin erityispiirteet



päärakennusmateriaali



rakennejärjestelmä



o

elementti

o

paikalla rakennettu

o

edellä mainittujen yhdistelmä

talotekniset järjestelmät
o

tavallisten lisäksi esim. sprinkler



toteutusmuoto ja –tapa



rakennusfysikaaliset tekijät
o



esim. akustiikka

aloitusajankohta
o

esim. talvi (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011,
esimerkit omaa tekstiä).

5.1.2 Aikataulun kireyden tarkistaminen

Päätoteuttaja laatii rakennuttajan laatiman hankeaikataulussa olevan rakennusajan perusteella alustavan yleisaikataulun, jonka tarkoituksena on arvioida rakennusajan kireyttä. Kireyden tarkistamisella pyritään selvittämään hankkeen
realistisuutta ja toteutettavuutta.
Käytännössä kireys tarkistetaan tekemällä resurssipohjainen aikataulu joka perustuu määriin, työmenekkeihin, työryhmiin ja tehtävien välisiin riippuvuuksiin.

5.1.3 Häiriöihin ja työkatkoihin varautuminen aikataulussa

Aikataulua tehdessä tulee huomioida rakennusaikana olevat arkipyhät, lomat ja
pekkaspäivät. Lisäksi vuodenaikojen vaihteluun sekä erilaisiin häiriöihin tulee
varautua. Erilaisia häiriöitä ovat mm. toimitusviiveet ja laitteiden sekä koneiden
rikkoutumiset. Vuodenaikojen vaihteluun liittyviä asioita ovat mm. sään vaihtelut
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ja talvirakentaminen. Rakennuttajan rakentamiseen varattu kokonaisaika tulisi
jo pitää sisällään nämä mahdolliset häiriöt ja työkatkot.

5.2 Kohteen osittelu

Jotta rakennuskohde olisi tuotannonohjauksen ja aikataulusuunnittelun kannalta
tehokkaampi toteuttaa, on kannattavana pitää jakoa osakohteisiin. Voidaan puhua myös jaosta paikkoihin tai lohkoihin. Päälohkojaon jälkeen voidaan lohkot
vielä jakaa pienempiin osalohkoihin. Tärkeää on, että kyseinen lohkojako on
looginen ja selkeä.
Lohkojako voi perustua muun muassa erillisiin rakennuksiin, kuten esimerkiksi
rakennusurakka, johon kuuluu kolme erillistä rivitaloa. Lohkojako mahdollistaa
sisävalmistusvaiheen aikaisemman aloituksen kohteessa. Runko- ja vesikattovaiheen tullessa päätökseen päästään ensimmäisen lohkon eli tässä tapauksessa ensimmäisen rivitalon sisävalmistusvaihe aloittamaan eikä vasta silloin,
kun kaikkien lohkojen runko- ja vesikattotyöt ovat valmiit.
Aikataulullisesti lohkojako on järkevä. Rakennusaika lyhenee huomattavasti ja
niin sanottua ”puskuria” muodostuu sisävalmistusvaiheen ja luovutusvaiheen
välille.
Syitä lohkojen toteutusjärjestykselle on monia. Usein valintaan vaikuttaa tekniset ratkaisut esimerkiksi IV-konehuoneen tai lämmönjakohuoneen käyttöönoton
kiireellisyys tai rakennuksen tietyn osan lämpimäksi ja kuivaksi saaminen ennen
muita osia. Jos mitään edellä mainittuja teknisiä syitä lohkojen toteutusjärjestykselle ei ole, käytetään perussääntönä Hossin sääntöä, jossa ensimmäiseksi
lohkoksi valitaan lohko, jonka perustus- ja runkovaihe on lyhin. Viimeiseksi valitaan lohko, jossa sisävalmistusvaihe on jäljellä olevista lyhin. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus 2011)
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5.3 Tuotannon jakaminen tehtäviin

Aikataulun laadinnassa olennainen osa on tuotannon jakaminen tehtäviin alatehtävineen ja tehtäväluettelon tekeminen. Tehtävät ovat pää-, sivu- ja aliurakoitsijoiden tekemiä erillisiä töitä.
Yleisaikataulussa tuotanto jaetaan niin sanottuihin päätehtäviin, jotka tarkentuvat alatehtävillä tarkemmissa aikatauluissa.
Tehtäväluetteloon kootaan tehtävät määrineen ja yksiköineen. Tehtäväluettelo
toimii pohjana resurssien suunnittelulle. Tehtäväluettelo laaditaan sekä rakennus- että taloteknisistä töistä.

5.4 Tehtävien mitoituksesta

Tehtävien mitoitus perustuu aikataulukäsitteisiin. Näitä aikataulukäsitteitä, joita
käytetään tehtävien mitoitukseen ja yleensä aikataulujen tekemiseen ovat T4- ja
T3-ajat.
T4 eli kokonaisaika eli työnvaiheaika kuvaa työn tekemiseen käytettyä kokonaisaikaa mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset sekä häiriöt. T4 aikoihin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään yleisaikataulun laadintaan.
T3 eli tehollinen aika eli työvuoroaika ei pidä sisällään yli tunnin mittaisia keskeytyksiä ja häiriöitä. T3-aikoihin perustuvia Ratu-työmenekkejä käytetään rakentamisvaiheaikataulun, viikkoaikataulun sekä tehtäväsuunnitelmien tehtävien
mitoituksia laskettaessa. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus
2011)
Tehtävien mitoituksen määrittäminen on olennainen vaihe, kun halutaan tietää
kuinka kauan yksittäinen tehtävä kestää. Tehtäväluettelon tietoja hyväksi käyttäen lasketaan yksittäiselle tehtävälle kesto joko T4- ja T3-aikoihin perustuvien
Ratu-työmenekkien avulla, jotka ovat mitoitettu tietylle resurssille tai kokemustietoa ammentaen. Ratu-työmenekkejä käytettäessä saadaan tehtävän kesto
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tunneissa kertomalla työmenekki tehtävän suoritemäärällä. Käytettävissä olevat
resurssit vaikuttavat luonnollisesti aina tehtävän kestoon. Ratu-menekeissä käytettävät resurssit ovat suuntaa antavia.

5.5 Työjärjestyksen määrittäminen

Tehtäväluettelossa olevien tehtävien suoritusjärjestykseen vaikuttaa niiden välinen riippuvuussuhde. Näitä riippuvuussuhteita ovat looginen riippuvuus, olosuhderiippuvuus, tekniset riippuvuudet ja resurssiriippuvuus. Riippuvuussuhteet
on esitetty esimerkein:


Esimerkkinä loogisesta riippuvuudesta on tasoitetyöt, jotka tehdään ennen
maalaustöitä.



Esimerkkinä olosuhderiippuvuudesta ovat ikkunat jotka, asennetaan rakennuksen kuivattamisen takia ennen sisävalmistustöihin ryhtymistä.



Esimerkkinä teknisestä riippuvuudesta on IV-konehuone, jonka tulee olla valmis
tiettynä ajankohtana. Tämä vaikuttaa muihin tehtäviin.



Esimerkki resurssiriippuvuudesta: Aikataulussa työryhmä on sijoitettu tekemään
työtä tietyssä paikassa. Työn valmistuttua ryhmä sijoittuu tekemään työtä muualle. Näin ollen eri paikkojen välille syntyy resurssiriippuvuus.

5.6 Tehtävien tahdistus ja rytmitys

Tehtävien tahdistuksen ja rytmityksen tarkoituksena on, että työmaalla tehtävät
työt etenevät jouhevasti osakohteesta toiseen ilman keskeytyksiä ja häiriöitä.
Käytännössä tämä hoituu resurssien suunnittelulla ja työryhmien sijoittelulla
järkevästi. Tahdistuksen ja rytmityksen avulla pystytään välttämään päällekkäiset työvaiheet tai ainakin vähentämään niitä.
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5.7 Varsinaisen aikataulun laadinta

Aikataulun laadinta on esitetty aikaisemmissa luvuissa sekä seuraavassa luvussa tarkemmin. Nykypäivänä aikataulut tehdään pääasiassa tietokonepohjaisilla sovelluksilla.

5.8 Aikataulun valvonta

Valvontavinjetti on oiva työkalu aikataulun valvontaan/seurantaan. Vinjetistä
pystyy nopeasti ja helposti tarkastamaan työkokonaisuuksien ja osakohteiden
valmiusasteen.
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6 AIKATAULUJEN LAADINTA ESIMERKKIKOHTEISIIN
Aikatauluesimerkit ovat kolmesta Peab Oy:n työmaasta, joihin kahteen (liitteet
1-4 ja 8-11) tehtiin yleis- ja sisävaiheaikataulut jana-aikataulu ja paikkaaikakaavio muodossa ja yhteen (liitteet 5-7) tehtiin yleisaikataulu jana-aikataulu
ja paikka-aikakaavio muodossa sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu jana-aikataulu muodossa. Tarkoituksena oli, että Peab Oy:n työmaat saivat työmaalle käyttöön sisävaiheaikataulut sekä viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulun
paikka-aikakaavio muodossa. Asian havainnoimiseksi ja kyseisten aikataulujen
pohjaksi tehtiin yleisaikataulut uudelleen työmaalla jo olleiden yleisaikataulujen
rinnalle.
Aikataulut tehtiin hyödyntäen työmaan dokumentteja muun muassa tehtyjä aikatauluja, piirustuksia, työselityksiä, määräluetteloita sekä Ratu:n julkaisuja ja
työmenekkitiedostoja. Myös kokemusperäisiä tietoja hyödynnettiin.

6.1 Työmaiden yleisesittely

6.1.1 Piikkiön Pappilanketo

Piikkiön Pappilanketo (liitteet 1-4) on 5-kerroksinen asuintalo. Erillisiä huoneistoja talossa on 21. Talon runko koostuu paikalla valetusta betonirungosta sekä
kantavista ulkoseinäelementeistä. Erityispiirteitä talossa ei ole. Aikataulusuunnittelun kannalta kohde oli selkeä.

6.1.2 Onnikka

Onnikka (liitteet 5-7) on 6-kerroksinen asuintalo niin sanottu senioritalo, jossa
1.-5.kerrosta on asuinkäytössä ja 6.kerros ilmastointikonehuoneena. Erillisiä
huoneistoja talossa on 32. Erityispiirteenä mainittakoon talon runko, joka on
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kokonaan paikalla valettu mukaan lukien ulkoseinät. Aikataulusuunnittelun kannalta myös ilmastointikonehuone on mainitsemisen arvoinen erityispiirre.

6.1.3 Asuntoryhmä Sukkula

Asuntoryhmä Sukkula (liitteet 8-11) koostuu kolmesta erillisestä 1.kerroksisesta
asuinrakennuksesta, joista kaksi on rivitalotyyppisiä ja yksi ryhmäasuntotyyppinen. Viimeksi mainitussa on lisäksi yhteistiloja. Kohde on kehitysvammaisten
palveluasumisyksikkö. Talot ovat puurunkoisia.

6.2 Aikataulujen teko

Nykyään lähes kaikki aikataulut tehdään tietotekniikkasovelluksilla. Tätä opinnäytetyötä tehtäessä käytettiin Planet+ -ohjelmistoa. Sillä pystytään muodostamaan

tässäkin

lopputyössä

käytettäviä

jana-aikatauluja

sekä

paikka-

aikakaavioita.
Aikataulujen teko aloitettiin tutustumalla työmaihin sekä työmaata kuvaaviin dokumentteihin, joita olivat muun muassa laaditut yleisaikataulut, työpiirustukset,
työselitykset ja määräluettelot. Tuotannon tehtäviin jakamisessa ja tehtävänimikkeiden muodostamisessa apuna toimi laaditut yleisaikataulutehtävät,
joita täydennettiin tarvittaessa lisänä olevilla päätehtävillä alatehtävineen. Sisävaiheaikatauluja (liitteet 3 ja 4 sekä 10 ja 11) ja varsinkin viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulua (liite 7) tehtäessä tehtävänimikkeiden muodostaminen pääja alatehtävineen koitui haasteelliseksi osaksi. Tehtävien suoritusjärjestys muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta muodostui käyttäen niin sanottua loogista
menettelyä.
Aikataulujen teon seuraavana vaiheena oli niin sanottu paikkajako eli tehtävien
sitominen eri osakohteisiin. Pappilankedon (liitteet 1-4) työmaan kohdalla paikkajako oli selkeä muodostaa kerroksien ollessa suunnilleen samankokoisia ja
kohteen sisältämättä mitään erityispiirteitä. Osakohteet olivat eri kerrokset toteutusjärjestyksessä ”alhaalta ylöspäin”. Onnikan (liitteet 5-7) kohdalla paikkaja-
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ko oli samankaltainen kuin edellisessä. Poikkeuksena kuitenkin edelliseen verrattuna oli, että sisävaihe aloitettiin 6.kerroksessa sijainneesta ilmastointikonehuoneesta ja sen jälkeen ”normaalisti” alhaalta ylöspäin. Asuntoryhmä Sukkulan
(liitteet 8-11) kolmen eri asuinrakennuksen toteutusjärjestys valittiin Hossin
säännön perusteella, jossa ensimmäiseksi osakohteeksi valittiin se, jonka perustus- ja runkovaihe oli lyhyin. Viimeiseksi se, jonka sisävalmistusvaihe oli jäljellä olevista lyhyin.
Seuraavaksi tehtäville laskettiin yksikkömäärät. Määrät saatiin hyödyntäen työmaalle laadittuja määräluetteloita sekä mittaamalla ja laskemalla piirustuksista.
Varsinkin tehtäessä sisävaiheaikatauluja, määrien tarkistaminen mittaamalla ja
laskemalla piirustuksista osoittautui hyödylliseksi. Määrien laskeminen oli yksittäisenä tehtävänä aikatauluja tehdessä aikaavievin.
Yksikkömäärien laskemisen jälkeen tehtävät mitoitettiin tietylle resurssille. Mitoituksessa hyödynnettiin Ratun työmenekkitiedostoja, joissa tehtävät ovat valmiiksi suunniteltu tehtäväksi tietyllä resurssilla. Osittain tehtävät mitoitettiin kokemusperäisesti ja osittain perustuen työmaalla tehtyihin resurssisuunnitelmiin.
Mitoitettujen tehtävien oikea ajoitus perustui kokemustietoon.
Tehtävien mitoituksen ja oikean ajoituksen määrittämisen jälkeen aikataulut olivat ulkonäöllisiä hienosäätöjä lukuun ottamatta käyttövalmiit.
Aikatauluja tarkennettiin vielä työmaiden edetessä.
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YHTEENVETO

Aikataulusuunnittelu ja aikataulujen laadinta on haastava ja monivaiheinen prosessi, jolle kannattaa varata kunnolla aikaa. Hyvin ja ajan kanssa tehty aikataulu on realistinen ja koko työmaan tuotantoa kuvaava. Aikataulu on työn ohjauksen ja valvonnan kannalta työmaan toimihenkilön tärkein yksittäinen työkalu.
Aikataulun merkitys työn laadun ja kustannusten kannalta on merkittävä.
Työn alussa asetetut tavoitteet täyttyivät. Työmaat saivat käyttöönsä aikatauluja
ja varsinkin Onnikan viimeistely- ja luovutusvaiheaikataulu (liite 7) tuli tarpeeseen. Myös muut aikataulut olivat hyödyksi. Itse opin aikataulujen teosta paljon,
ja oppi on ollut hyödyksi nykyisessä työssäni.
Tämä opinnäytetyö oli haastava ja suuritöinen. Haastetta lisäsi fakta ettei aiheesta löytynyt muita tehtyjä opinnäytetöitä. Koin tekeväni jonkinlaista pioneerityötä, ainakin näin opinnäytetöiden saralla.
Opinnäytetyössä haastavinta oli käytännön osuus eli aikataulujen tekeminen.
Kokemattomuus aiheesta lisäsi haastetta.
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