
e e 

3.Q ' 

TAVOITE 
BUDJETOINTI 

TYÖKOHTEEN SUUNNITTELU, SEURANTA 
JA TYÖNJÄRJESTELY 
TIE- JA VESIRAKENNUSHALLITUS 1981 
RAKENTAMISTALOUDEN TOIMISTO 
TVH 732979 

. 



TYÖKOHTEEN SUU4NITTELU, SEIJANTA JA TYÖNJRJESTELV 

. 



ISBN 951-46-4705--X 
He'sinki 1981. Valtion pairiatuskeskus 



SISLLYSLUETTELO 

1. .JOHDANTO 
	

4 

1.1 Ohjeiden tarkoitus 
	

4 

1.2 Hankkeen työn suunnittelun kulku 
	

5 

2. TYdKOHDESUUNNITTELU 

2.1 Yleistä 

2.11 T yökohdesuunnittelun tarkoitus 

2.12 Työkohteen määrittely 

2.2 Työkohdesuunnittelun kulku 

2.3 Lähtötiedot 

2.4 Suorite- ja työmäärät 

2.41 Määritelmiä 

2.42 Suorite- ja työmäärien selvitys 

2.43 Eri työvaiheet 

2.44 Työmäärien jaottelutarkkuus 

2.5 Työmenetelmien ja toimintavälineiden valinta 

2.6 Työkohteen toimi ntaedellytykset/hankkeen työnjärj estelyt 

2.7 Työkohteen kesto ja ajoitus 

2.71 Työkohteen töiden kestoajat 

2.72 Työkohteen töiden ajoitus 

2.8 Työkohteen kustannusten laskeminen 

2.81 Kustannusten laskenta 

2.82 Kustannuslajien yksikkökustannukset 

2.9 Työkohteen sovittami nen hankkeen aikataul uun 

TYiKOHDESUUNNITELMAESIMERKKI 

3. TYt5KOHDESUUNNITELMAN TARKISTUS 

3.1 Tarkoitus 

3.2 Työkohdesuunnitelman tarkistus 

6 

6 

7 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

12 

15 

16 

16 

17 

18 

18 

19 

20 

22 

31 

31 

33.  

128102569X-12 

3.21 Tarkistuksen kulku 
	

33 

3.22 Työkohdesuunni telman tarkistuksen järj estys 
	

34 

3.23 Löhtötiedot 
	

34 

3.24 Suorite- ja työmäärien tarkistus 
	

35 



3.25 Työmenetelmien ja toimintavälineiden 

tarkistaminen 	 35 

3.26 Työkohteen töiden keston ja ajoituksen 

tarkistaminen 	 36 

3.27 Työkohteen kustannusten tarkistaminen 	 36 

TYbKOHDESUUNNITELMAN TARKISTUSESIMERKKI 	 37 

4. TYbKOHTEEN SEURANTA 40 

4.1 Seurannan tarkoitus 40 

4.2 Seurannan kulku 40 

4.3 Seurannan suunnittelu 41 

4.31 	Seurantatason suunnittelu 41 

4.32 	Seurantatason valinta 42 

4.4 Määrällisen edistymisen seuranta 44 

4.41 	Yleistä 44 

4.42 	Tavoitekäyrät 44 

4.421 	Yleistä 44 

4.422 	Työmäärien avulla laadittu tavoitekäyrä 46 

4.423 	Vastaavuuslukuj en avulla laadittu 

tavoitekäyrä 49 

4.43 	Jana-aikataulu 52 

4.44 	Ajoitettu toimintaverkko 54 

4.45 	Suoriteilmoitus 54 

4.5 Kustannusten seuranta 55 

4.51 	Yleistä 55 

4.52 	Kustannuskäyrä 55 

4.53 	Kustannusten seuranta tavoitekäyrällä 56 

4.54 	Kuukausiraportti kustannusten seurannassa 56 

4.6 Toimi ntaväli neiden seuranta 57 

4.61 	Yleistä 57 

4.62 	Kapasiteetin seuranta 58 

4.621 	Konekapasiteetit 58 

4.622 	Kuljetusten seuranta 60 



4.63 Suullinen raportti 	 62 

4.7 Erillistavoitteiden seuraaminen 	 62 

4.8 Työkohteen lopputarkastelu 	 63 

4.9 Työkohdemestarin raportointi ja suoritteiden ilmoittaminen 	 66 

4.91 Yleistä 	 66 

4.92 Työkohderaportti 	 66 

5. TYbNJRJESTELY 69 

5.1 Työnjrjestelyn tarkoitus ja periaatteet 69 

5.2 Työnjrjestelyn toteutus 70 

5.21 	Työnjärjestelyn vastuuhenkilöt 70 

5.22 	Työnjrjestelyn kohteet 70 

5.23 	Työnjrjestely ennen työkohteen alkamista 72 

5.24 	Pivittäinen työnjärjestely 75 

5.3 Työnjrjestelyn keinot 76 

5.31 	Muistilistat 76 

5.32 	Työpaikkapiirrokset 80 

5.33 	Toimintavlineiden tandistaminen seurannan kautta 84 

5.4 Työsuojelusuunnitelmat 87 



HANKKEEN TYÖNSUUNNITTELUN KULKU 
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Tämä ohjek irja käsittelee työkohdemestar i n osuutta hankkeen 
työnsuunnittelussa ja seurannassa. Kaaviossa on rasteroitu 
tässä ohjekiriassa käsiteltävöt asiat 
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1. JOHDANTO 

1.1 Ohjeiden tarkoitus 

Tähän ohjekirjaan on koottu aikaisemmin useissa ohjeissa olevia 

ti enrakennushankkeen työkohdesuunnittelua, työnjärj estelyä ja 

työkohdetasoista seurantaa käsi tteleviä ohjeita sellaiseksi 

kokonaisuudeksi, jonka avulla saa kokonaiskäsityksen 

työkohdetasoisesta suunnittelusta, työkohteessa tapahtuvasta 

työnjärjestelystä ja seurannasta. 

Ohjekirja on tarkoitettu työkohde-

mestarin avuksi työkohteen toteutuksen 

ja työnjärjestelyn suunnittelussa, sekä 

ohjeeksi työkohteen suoritteiden, työ- 

määrien, kustannusten ja toimintaväli- 

neiden kapasiteettien jatkuvassa seu-

rannassa. 

T 1 enrakennushankkeen työnsuunnittelua ja seurantaa on aikai-

semmi n käsite! ty ohjeki rj oissa: 

"Tienrakennushankkeen työnjärjestely" 

TVH 2912/1974 

"Hanketason raportointi" 

TVH 2913/1975 

"Tienrakennushankkeen työnsuunnittelu" 

TVH 732887/1977 

"T ienrakennushankkeen budjetointi ja kuukausi-

raportointi" 

TVH 732831/1979 

Y!läolevat ohjeet jäävät voimaan edelleen. 

2 128102569X-12 
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• 	11ankcen työnuunnittelun kulku organisaatiotasottain eri ajankoh!na 

1. VAIHE 	 2. VAIHE 
1 1/2 - 1/2 v ENNEN 	 ENNEN HANKKEEN TÖIDEN 
HANKKEEN ALKAMISTA 	 ALOITTAMISTA 

LJiiiLJtLiU 	.)VUUi 

TOIMINNAN SUUN N ITT ELU 
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:< 
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3-v. TOIMINNANSUUNNITTELUSSA 
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E-. 
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1 1/2 - 1/2 vuotta ennen 
hankkeen alkamista työpääl-
likkö laatu hankkeen ke-
hyssuurinitelman josta saa-
daan pääresurssien määrä- 
ja ajoitustiedot toimialan 
3-vuotiseen toimintasuunrii-
telmaan sekä työohjslmiiri. 
Kehyssuunnitelma toimii 
myös suunnit.telupuitteena 
työmaanpäällikölle. 

Ennen hankkeen töiden aloittamista työ-

maanpäällikkö laatu karkean suunnitel-
man, josta saadaan puitteet työkohteen 
työnsuunnittelulle. Sen jälkeen laaditaan 
työkohdesuunnitelmat, jotka yhteensovi-
tetaan hankkeen työsuunnitelmaksi. Yhdis-
tämisessä syntyneet lisärajoitukset esim. 
työkohteen kestosta, ajoituksesta tai 
toimintavälineiden käytöstä otetaan huo-
mioon ennen työkohteen kustarinuslasken-
taa ja suoritteiden sekä kustannusten 
lopullista ajoittamista. 
Mikäli työkohteen toteuttaja ei ole 
tässä vaiheessa paikalla laatu työ-
kohdesuunnitelman työmaanpäällikkö tai 
hänen määräämänsä työkohdemestari. 

•1 
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3. VAIHE 	 4. VAIHE 

HANKKEEN KESTÄESSÄ TAPAHTUVAT 	ENNEN TYöKOHTEEN 
VUOSITTAISET TARKISTUKSET 	ALOITTAMISTA 

1:0 1 
II 

TUS 	TARKISTETUT TIEDOT: II 
I.-1 

(JA AJOITUSI 1 - TYÖOHJELMAAN (TAMMIK.) 1 	1 	 1 .- 1 
KEHYSTEN 	l_ TYÖOHJ. TARKISTUKSIIN 	1 1 I . I 
\MUUTOK- Ji 	 1 	1 	 1:01 

	

\SE,/ 1- 3 v-TOIMINNANSUUNNITT. 1 1 	 I4i __________________ 	 II-.' 

TYÖSUUN 

:::NITELMAN::::: 
......................... 
........:: 

TIETOJEN::: . ::: 	.................. 
::TARKISTUS:::: 

HANKKEEN 

TYöSUUN- 

NITELMAN 

TARKISTUS 

:JA TOIMIN- 

// HHHHH 
PAATTYNEET - ____________________________ 
rYÖKOHTEET: - . . 

ri 
JA JALKI- 

..... 

SUUNNI- 	TEEN 
__________ LI! 

I-1 

0.. 
z 

>. 
1-. 

I-1 

(I 

0 

0 

:0 

:::TARKISTUS::::: 	TASUUN- 
NITTELU 

KYNNISSAOLEVAT TYÖKOUTET 	1 
TYOKOHTEEN TY0NJARJESTELY, 	1YOKOHTEEN TYON- 

SEURANTA JA OHJAUS 	1 	JARJESTFLY 

Hankkeen kestäessä työsuunnitelmaa tar-

kistetaan vuosittain: 

- syys-lokakuun vaihteessa työohjelman 

tarkistukseen tarvitaan tarkkaa tie-

toa työvoiman ja kustannusten kuu-

kausittaisesta jakautumasta 

- vuoden vaihteen jälkeen edellisen 

vuoden arvioidut toteutuinatiedot korja 

taan todellisiksi ennen hankkeen bud-

jetin rekisteröimistä. Tällöin tarvi-

taan myös tarkkaa tietoa hankkeesta 

toimialan 3-vuotiseen toiminnansuun-

nitteluun. 

Ennen työkohteen aloittamis-

ta työkohdemestari tarkistaa 

2-3 vaiheissa laaditun työ-

kohdesuunnitelman käytettä-

vissä olevia toimintaväli-

neitä ja vallitsevia olo-

suhteita vastaavaksi sekä 

laatu työnjärjestelysuun-

nitelman ja sopii työmaan-

päällikönkanssa työkohteen 

seurarinasta. Tarkistettu 

työkohdesuunnitelma toimii 

työkohdemestarin tavoittee-

na. 



2. TYtiKOHDESUUNNITTELU 

2.1 Yleistä 

2.11 Työkohdesuunnittelun tarkoitus 

6 

Työkohdesuunnittelun tarkoituk-

sena on: 

- selvittää työkohteer, teknilli-

sesti ja taloudellisesti edul- 

lisin suoritustapa 

- laatia malli työn suorittamisel- 

le annetut kehykset huomioon ot-

taen ja muodostaa siitä tavoite. 

Työkohdesuunnittel un tulokset on 

esitettävä sellaisessa muodossa, 

että niitä voidaan käyttää hy-

väksi koko hankkeen työnsuunnit-

telussa ja seurannassa. 

t'& 41 
\) 

Y  
II— - 

- 	iii 	-- ___'(q (!_L_. 
/ 

2.12 Työkohteen määrittely 

Työkohde on yhdelle litteratasolle valittu työkokonaisuus, 

jonka rajat on osoitettavissa maastossa. Työkohteen suon temäärä 

on tarkasti määriteltävissä. Työkohde alkaa ja päättyy saman vuo- 

den aikana, kuitenkin siten, että seuraavan esimerkkitapauksen 

kaltaiset seikat rajaavat myös työkohteen. Vuodenvaihteen yli 

jatkuvassa työssä voidaan käyttää samaa työkohdenumeroa. 

P10 10+00 20400 30.00 40+00 50+00 6OpOO 

Esim. litt. 1511 ;  tauon jälkeen siirrettyessä uudelle työalueelle, aloitetaan uusi työkohde 

Kuva 1. Esimerkki työkohdejaosta 

Jos eri kohteissa on odotettavissa erilainen yksikköhinta, on 

työkokonaisuus jaettava työkohteisiin. 



22 Työkohdesuunnittelun kulku 

fl 

T yökohdesuunnittelu etenee seuraavan kuvan mukaisesti: 

1 L11TÖTIEDOT 	1 

RAKENNUSSUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 

PUITTEET 
(- karkea työsuunnitelma) 
- tavoitteet 
- organisaatio 
- toteutumatieto 

OLOSUHDETI EDOT 

- _____ 

VAIHTOEHTO- 	SUORITE- JA 	KUSTANNUSTEN 	IHANKKEEN BUDJETTI 
LASKENTA 	TYÖMÄRJEN 	LASKENTA 

SELVITYS 

	

[

_____________ _____________ / _____________ 	 ______________ 

TOIMINTA_ 	KESTOAIKALAS- 	AJOITUS 	1 	AIKATAULU 
EDELLYTYKSET 	KENTA JA TK:n 	 -p1 	___, 

L 	 TÖIDEN AJOITUS 

-- 
HANKINNAT 

NJRJESTELY JA SEURANTA 	1 	VARAUKSET 

Kuva 2. Työkohdesuunnittelun kulku. 
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2.3 Lähtötiedot 

Lhtöti etoi na työkohdesuunnittel ussa ovat: 

Rakennussuunnitel ma-asi aki rj at 

- suorite/työkohdeluettel ot tai työkohteen raj aukset 

- työselitykset 

- kehyssuunnitelma 

Puitteet 

- työmaapäällikön märitte1emät suunnittelupuitteet 

- karkea ajoitus tai hankkeen työsuunnitelma 

- työkohteen suoritusajankohta 

- työkohteen töiden riippuvuus muista hankkeen 

työkohteista 

- ptoimintavlineet ja organisaatio 

- muut rajaavat tekijät 

Olosuhdeti edot 

- maastotiedustelu 

- työturval1isuusmrykset 

- tavoitteet 

T yökohdesuunnittelun onnistuminen edellytt 	aina mandolli- 

simman tarkkaa työkohteeseen ja paikallisiin olosuhteisiin 

tutustumista. Huomiota tulee kii nnitt 	seuraaviin seikkoihi n: 

- erilaisten toimi ntayksi köi den käyttömandollisuuksi in 

- eri toimintamenetelmien köyttömandollisuuksiin 

- köytettävissö olevien materiaalien laatuun ja köyttömah- 

dollisuuksiin 

- köytettövissö olevaan tiestöön, uusien työmaateiden raken- 

tamismandollisuuksiin ja muihin vastaaviin seikkoihin, 

jotka vaikuttavat kuljetuksiin ja massansiirtosuunnitteluun 

- pohjaveden esiintymiseen, mandollisiin tulviin ja jööty- 

misen aiheuttamiin haittoihin tai etuihin 

- työtö vaikeuttavien johtojen ja kaapeleiden esiintymiseen 

työkohteen alueella 

- työkohteen toteuttamisessa tarvittavien huoltoalueiden 

saantimandollisuuksi in 

- lisöselvityksiö tai lupia vaativiin asioihin 



2.4 Suorite- ja työmäärät 

/ 

VAIHTOEHTO- 	UORITE- JA 	KUSTANNUSTEN 
LASKENTA 	:::TyÖMRIEN::::: 	LASKENTA 

___________ :::SELVITys:::: ___________ 

_ 	1 	 1 
___________ ____________/ ____________ 

TOIMINTA- 	KESTOAIKALAS- 	AJOITUS 
EDELLYTYKSET 	KENTA JA TK:n 

TÖIDEN AJOITUS 

------------------- - ------ 

2.41 Määritelmiä 

Suorite: 	 Suoritteella tarkoitetaan aina litterakir- 
jan mukaista suoritetta ja se mitataan 
litterakirjan mukaisella yksiköllä. 

Suoritemäärä: 	Rakennussuunnitelman ilmoittama määrä suo- 
ritteita kyseisellä litteralla. 

Työmäärä: 	Työmäärä on suoritteen aikaansaamiseksi 

tehtävä työ (osasuorite), joka ilmoitetaan 
samalla tai eri yksiköllä kuin suoritemäärä 

2.42 Suorite- ja työmäärien selvitys 

T yökohteen suoritemäärät saadaan laadituista suorite/ tyo-
kohdeluetteloista. Suoritemäärä ilmoittaa vai mi in työkohteen 
suoritteet yleensä teoreettisena määränä. Koska työkohteen 

kustannuksia ei voida laskea riittävän tarkasti yksinomaan 
suoritemääri en perusteella, on työkohteen toteutt amisessa 
esiin tulevat usein hyvinkin erilaiset työt jaettava luonnol-

lisen työkierron mukaisiin osiin, joista selvitetään työmää-
rät. Työmäärät määritellään suoritemäärien, lähtötietojen ja 

työmenetelmä- ja olosuhdetietojen avulla. Työmääriä selvitet-

täessä on aina otettava huomioon olosuhdetekijät, esim. vuo-

denajan vaikutus. 
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SUORITTEET/TYdMRT 

Esimerkki: 

Suodatinkerroksen teko 1610 

SUORITE 

m3rtr 

T 

Suoritteen (m3rtr) aikaansaamiseksi on tehtävä työt montun 

raivauksesta (m2) materiaaliin (m3itd). 

2.43 Eri työvaiheet 

Työ voidaan jakaa aloittaviin, edistäviin, ylläpitäviin ja 

lopettaviin työvaiheisiin. 

Aloittavia työnvaiheita 

- työkohteeseen kuuluvan työmaatien teko 

- koneiden siirrot 

- työmaakoppien siirrot 

- liikennemerkkien pystytys 

Työtä edistviä työnvaiheita 

- irroitus 

- kuormaus 

- kuljetus 

- levitys 

- tiivistys 

- muotoilu 

Työtä ylläpitäviä työnvaiheita 

- työmaateiden kunnossapito 
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— lumityöt 

— hankinnat 

— hankintoihin liittyvät kuljetukset 

— koneiden työpaikan vaihdot 

— koneiden työvälineiden ja varusteiden vaihdot 

Lopetettavia työnvaiheita 

— kaluston siirrot pois työkohteesta 

— viimeistelytyöt 

— työn jälkien siistiminen 

— väliaikaisten rakenteiden purku 

— liikennemerkkien poisto 

2.44 Työmäärien jaottelutarkkuus 

T yömääri en j aottelutarkkuus riippuu työmäärän suuruudesta, suh-

teellisesta osuudesta työkohteen kokonaisuuteen ja työkohteen 

koosta. Jaottelutarkkuutta määrättäessä on otettava huomioon 

työnsuunnittelussa käytettävän TS-aineiston ja toteumatiedon 

tarkkuus. 
VAIHTOEHTO 1 

TIE- JA VESIRAKENNUS[AITOS 	 TYÖKOHDESUUNNITELMA 

Tyonosa / Toirniniavoline TS- 
Tyov.o- 
rokopo- Mooro Ykskko 

kuannvrloj i kortti siteeth 

g4At/BA) ,°7 ./ ,. 3 	/f *..* **** /j j77 

VAIHTOEF{TO II 

TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TYÖKOHDESUUNNITFLMA 

Tyonosa / 
kustonnsloj 

Ton,ntoväI,ne 	 TS- 
kortti 

TyOvuø- 
,okopo_ 
siteetti 

Mooro Ykkkä 

fl','NAAT/E _____________ _____ _____ 
— ,&VP /3 **.* **e* /t mj/,4/ 

KVIJETVS 1 x &4 /6öÖ 
______ P7 *.*. **** / 	h 

Li'VO7Ö/LL)____ 7,4' / **** **** Y 
- lffs ryö 3 x * 2 fl 

VAIHTOEHTO III 

TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TYOKOHDESUUNNITELMA 

Työnoso / 
krrstonnusloj 

Toimintovähne 	 TS- 
kortti 

Tyovuo-
rokopo- 
siteetti 

Mäorä Yksikkö 

7VMAATIE _______________ ______ ______ 

____ 
"_/'OL/. 

1 Ali 	**** 
ME7E'14/c'rte/ 	. 

**** Yt9 
$ 

_____ 
'fl3 

iI'DP 	/3 	 **** iii4' 

____________ 
r 	Vx/(,4".ZÖ 

£M________ 
__PT Ö8 

**** 3c'O 

6Y 

ms//d 

/, 

Kuva 3. Työkohteeseen liittyvän työmaatien rakentaminen. 
3 128102569X-12 
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Kuvan mukaisia eri vaihtoehtoja voidaan käyttää seuraavasti: 

Vhnch1ri 

Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää, mikäli työn osuus työkoh-

teen kustannuksista on vähäinen eikä se muullakaan tavoin 

ole ratkaiseva kohdetta toteutettaessa ja työkohde on kus-

tannusmerkitykseltään pieni. Edellytyksenä on kuitenkin, että 

kustannukset voidaan työsuunnittelutiedoston avulla tai ar-

vioiden määrittää riittävän tarkasti. 

TI 

Tämä vaihtoehto on käytännöllisin käytettäessä työkohteen 

suunnittelussa apuna konekohtaisi a työsuunnitteluti edostoj a 

tai vastaavaa jälkil askenta- aineistoa. 

Vaihtoehto III 

Vaihtoehto III mukaista jaottelutarkkuutta on käytettävä, 

jos suunniteltavan työn osuus työkohteen kustannuksista on 

huomattava tai mikäli ko. työ ratkaisevasti vaikuttaa koko 

työkohteen onnistumiseen ja työkohde on hankkeen kannalta 

kustannuksiltaan suurimerkityksellinen. 

2.5 Työmenetelmien ja toimintavälineiden valinta 

VÄf1-ITOEHTQ- 	SUOPITE- JA 	KUSTANNUSTEN 
JkiHHHI 	TYÖMÄÄRIEN 	LSKENTA 

_____________________________ 

_ 	 1 	 1 
_____ _____/ _____ 

TOIMINTA- 	KESTOAIKALAS- 	AJOITUS 
EDELLYTYKSET 	KENTA JA TK:n 

TÖIDEN AJOITUS 

--------------------- 

Työkohdesuunnittelun yhtenä tehtävänä on määrittää ko. työhön 

sopivat erilaiset työmenetelmät ja toimintavälineet sekä va-

lita niistä taloudellisesti edullisin ratkaisu. 



13 

Työkohteen työmenetelmn ja toimintav1i neiden valinnan tulee 

perustua vaihtoehtojen vertailuun. 

Puskusiirto jo tevitys 

Ø  PUSKUSIIRTO i- 
________________ 
[ALOITTAVAT 

JA LIVITYS 

LIIKKAUSLUIS 	14 TIIVISTYI JA LOPITTAVAT 

TYÖT 

Ku5 

VIIMIISTILY TASAUS TYÖT 

IKKOTUS JA MUOTOILU 
PUSUSIItTO JA LIVITj 

Leikkaus ja kantominen 

0 0 __ 
11*11 

__ __ __ 
LOtTA 

1 TYÖT 	I\JROuoAi 
LEIKKAUS 

» 
f. TI1VISTYS 

JA TTÖV - 
____________ \- 4JSAlN 

Leikkaus ja kuormaus 

1 ALOITTAVAT 	 LEIKKAUS 

IOUDAN lIKI. 	
L! ..........J[IIKKAUTLUIA_ 

Kl514 

/ 

1 

f 7 

rj LftJ 

Kuva 4. Vaihtoehtojen muodostaminen 
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Työmenetelmien ja toimintavälineiden vaihtoehtoisia ratkaisu-

ja aiheuttavat: 

- erilaisten työmenetelmien ja toimintavälineiden käyttömah-

dollisuus työkohteessa 

- käsi teltävi en maamassoj en ominaisuudet 

- vaihtoehtoiset massansi irtosuunnitelmat (massankäsi ttel y- 

suunnitelmat) 

- työkohteen vaihtoehtoiset kestoajat, suoritusajankohdat ja 

toteuttamisjärj estykset 

- erilaisten tarvikkeiden ja materiaalien käyttömandolli-

suudet 

Valintaa suoritettaessa joudutaan aina laskemaan jokaisen 

vaihtoehdon kustannukset. Työkohteen toimintayksi köiden ja 

menetelmän valintaa on aina tarkasteltava myös koko hankkeen 

kannalta, ts. hankekokonaisuus asettaa reunaehtoja työkoh-

teelle. 

TS-tietokorteissa on esitetty erilaisia vaihtoehtoja työn to-

teuttamiseksi. 

Työmenetelmien ja toimintavälineiden valinta: 

- etsitään työmenetelmävaihtoehdot 

- vertaillaan vaihtoehtoja keskenään 

- valitaan käytettävät menetelmät 

- varmistetaan tarvittavien toimintavälineiden saanti ja 

yksi kköhi nnat 

- päätetään toimintayksiköiden palkkausmuodosta 

T yömenetelmävaihtoehtoja vertail taessa huomi oidaan erilaisten 

vaihtoehtojen lisäksi myös samoilla työmenetelmillä eri palk-

kausmuodot. 

Konetyö 

- yksikköhintatyöskentely 

- tuntityöskentely 
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Kuljetukset 

- yksikköhintataksa 

- meno-paluutaksa 

- tuotantopalkkiotaksa 

- toimitusurakka 

- tuntityö 

Miestyö 

- laskenta aikatyön perusteella 

Menetelmää valittaessa tarkistetaan toimintavälineiden saata-

vuus ja harkitaan saavutettavaa hyötyä muihin menetelmiin 

verrattuna. Taloudellisuus määrää yleensä ratkaisun. 

Edellä esitetyt valinnat muodostavat perustan konetarjous-

pyynnöille ja toimintavälineiden valinnalle. 

2.6 Työkohteen toimintaedellytykset/hankkeen työnjärjestelyt 

VAIHTOEHTO- 	SUORITE- JA 	KUSTANNUSTEN 
LASKENTA 	TYÖM4iÄRIEN 	LASKENTA 

SELVITYS 

4 	1 
TOIMINTA- 	KESTOAIKALAS- 1 	AJOITUS 

::EDELLyT{KSET 	KENTA JA TK:n 
TOIDEN AJOITUS] _________________ 

1 ------------- 

Tässä yhteydessä selvitetään kaikki ne asiat ja onqelmat, 

jotka työmaanpäällikön on toteutettava ja selvitettävä ennen 

työkohteen alkua. Nämä asiat voivat vaikuttaa myöskin työkoh-

teen ajoitukseen ja kustannuksiin, jolloin ne tulee ottaa huo-

mioon ennen työkohteen ajoitusta ja kustannustenlaskentaa. 

Työkohteen toimintaedellytyksiin kuuluu myös sellaisten asi- 

oiden selvittäminen, joista aiheutuvat häiriöt vaarantavat 

työkohteen toteutusta. 
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Ennen työkohteen alkua on huolehdittava seuraavista asioista. 

- erilaiset sovittavat luvat (läjitysalueet, kuljetustiet, 

lisäsopimukset) 

- purettavien ja siirrettävien rakenteiden poistoon liittyvät 

asiat 

- luonnonsuojeluasi at 

- suojeltavien kohteiden inventointi 

- linjojen siirtotilaukset 

- kaapeleiden siirtotilaukset 

- yleensä asiat, jotka vaativat yhteydenottoja 

muihin laitoksiin, yhteisöihin ja yhtiöihin 

- anottavat luvat (murskauspaikkojen terveyslautakuntaluvat, 

soranottoluvat, rakennusluvat) 

- hankkeen henkilökunnan pätevyyskysymyksen varmistaminen 

(betonointityöt, louhintatyöt, hitsaustyöt, muut erikois-

pätevyyttä vaativat työvaiheet) 

- hankinnat ja varaukset 

Yllä esitetyt asiat tulevat parhaiten hoidetuksi muistilis-

toilla tai merkitsemällä ne aikatauluun. 

2.7 Työkohteen kesto ja ajoitus 

f 

VAIHTOEHTO- 	SUORITE- JA 	KUSTANNUSTEN 
LASKENTA 	TYÖMÄRIEN 	LASKENTA 

SELVITYS 

- 	 1 	 1 
____________ ____________ / ____________ 

TOIMINTA- 	H KESTOAIKALAS 	AJOITUS 
EDELLYTYKSET 	::KENTAJATK:n 

___________ ::TÖIDEN AJOITUS: ___________ 

' 

-------------------------------------
2.71 Työkohteen töiden kestoajat 

Työnsuunnittelulomakkeelle merkitään suoritemäärät, työmäärät 

ja toimintavälineet. Kullekin valitulle toimintavälineelle 

määritetään kapasi teetti TS -ti edoston tai toteumati etoj en 

perusteella. Toimintavälineiden tunnukset ja kapasiteetit 

merkitään kustannuslaskentalomakkeefle. Koneiden tunnukset 

on esitetty "Maarakennuskoneiden vuokrausehdot ja ryhmittely 

tie- ja vesirakennuslaitoksen töissä (TVH 731593)" ohjeessa. 

41 



Kapasiteetit merkitään työvuorokapasiteetteina (työmäärä/tv). 

Mikäli eri toimintayksiköiden työt on tandistettava keske-

nään, käytetään kaikilla samaa kapasiteettia. Jos on kyse 

työkokonaisuudesta kuormaus-kuljetus-pengerrys, määrätään ka-

pasiteetti pääkoneen kapasiteetin perusteella (pääkoneena käy-

tetään yleensä kuormauskonetta, muu kokonaisuus mitoitetaan 

kuormauskoneen mukaisesti). 

Työn kesto saadaan jakamalla työmäärä kapasiteetilla. 

2.72 Työkohteen töiden ajoitus 

Kun työkohteen eri töiden ja työvaiheiden kestot on laskettu 

saadaan työkohteen kokonaiskesto laittamalla eri työt toteu-

tettavaksi toisiinsa nähden ajallisesti siten, että niiden 

keskinäiset riippuvuudet on huomioitu. Tämän ajoituksen pe- 

rusteella saadaan myös eri toimintavälineiden, työvoiman käy-

tön, suoritemäärien ja käytettäv ien materiaalien jakautuminen 

työkohteen kestolle. 

Ajoituksen tavoitteena on saada toimintayksiköiden käytölle 

mandollisimman hyvä jatkuvuus ja toimintavälineille korkea 

käyttöaste. 

TIE JA VESIRAKENNIJSLAITOS 	 TYÖICOHDESUUNNITELMA 

PIIt 	 _______- PAIVAYS iL /JL/.J 
4TANNUSTUNNUStHAN 	, j 0,LTTERA 	TK 

SIJAINTI 	 suIu 

,,.. 
h.',,..." j ___________ 

Y.. 
____________ 

H. 
________________________________ 

________ -- 
1W'4 

YÖ 

	

tØfl 	1Ö 
Y8 

t 	2,iw 
3.lDO 

v 
30.&'Ö 

	

Ö?.L/YÖ 	- 
2 

- 

' 

- - _____ ____________ 
}_46 3/f — ____ ___________ 

----------- 
!44'4 

(,iTYfr 
KOLItTOS 

asrydr 
74'4 "1uoF'W 

i 3- !fk.4US 
1 	ltft 

- 
Xks' j] o.z5 
IkV L7____ 

P7 	1 
P7• 01 
7///6 ____ 
'4 _____ 
3 £N 

j ____ __________ 
k4f (I ___________ 

h 
m.,,,', 

?3i/d 

/ 

- 
____ 
____ ___________ 

- _____ ____________ 
- 
— ____ ___________ 

8 
— 

3L ____ __________ 
— - 

- 
_____ 
____ 

_____________ 
-_______ - 

44 - - _____ _____ ____________ ____________ ____ 

SUOIITfMftÄSAT VÄLITAVOITTITTAIN 	 YhI. - _________ TS/Ik ind.k. 

Kuva 5. Työkohteen keston laskenta ja ajoitus 

Yllä on työkohdesuunnittelulomakkeella esitetty esimerkki 

työkohdesuunnitelmasta. Siltä puuttuu vielä kustannusten 

laskenta, jota käsitellään seuraavaksi. 



2.8 Työkohteen kustannusten laskeminen 

-- ----------------------------..' 

VAIHTOEHTO- 	SUORITE- JA 	KUSTANNUTEL 
1 	LASKENTA 	TYOMAARIEN 	LASKENTA 

SELVITYS 

1 	TOIMINTA- 	1 	KESTOAIKALAS- 	AJOITUS 1 	EDELLYTYKSET 	KENTA JA TK:n 
TÖIDEN AJOITUS 

-------------------------, 

2.81 Kustannustenlaskenta 

Kustannustenlaskennan tarkoituksena on laskea työkohteen to-

teuttamisen kokonaiskustannukset ja yksikkökustannus. 

Kun työkohdesuunnittelulomakkeelle on merkitty määrä-, 

toimintaväline- ja kapasiteettitiedot sekä laskettu työn- 

osien kestot, hinnoitellaan työt ja materiaalit. 

Hinnoittelu tapahtuu merkitsemällä toimintavälineille ja 

henkilöille tunti- tai yksikkökustannus ja materiaalille 

yksikkökustannus asianomaiseen sarakkeeseen. Näiden kustan-

nusten avulla lasketaan kustannukset työosittain sekä työkoh-

teen kokonaiskustannus. Työkohteen yksikkökustannus saadaan 

jakamalla kokonaiskustannukset työkohteen suoritemäärällä. 

Mandollisten välitavoitteiden suoritemäärät saadaan laske- 

maila välitavoitteeseen sisältyvien työkohteen töiden kus-

tannusosuuden ja työkohteen kokonaiskustannusten suhde sekä 

kerrotaan näin saadulla vastaavuusluvulla työkohteen suon-

temäärä. 

2.82 Kustannuslajien yksikkökustannukset 

Konetyö 

- Koneiden osalta käytetään tunti- ja yksikkökustannuksena 

vuokratarjouksien tai paikallisen hintatason mukaisia tun-

tivuoknia, esim. KUP 13 117,00 mk/h, 1,40 mk/m3itd (kaivu-

vaikeusluokka K2). 

4l 
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M lestyö 

- Miestyön osalta voidaan hinnoitteluperusteena käyttää 

hyväksi palkkatilastoja, raportteja ja työehtosopimuksia. 

Tällöin on huomioitava tilaston jälkeenjääneisyys. Miestyö-

kustannukset voivat perustua myös palkkahinnoitteluun. 

Ns. sosiaali- ja matkakustannukset on sisällytettävä mies- 

työn hintaan. 

Esim. 1. 

M iestyön hinta ns. kantatyöntekijä, ammattimies, jatkuva 

työsuhde. 

Keskiansio +sos.kust. 	+pä iväraha^ kotim. 	=Miestyön 
( 57,6 %) 	(2 x 80 km) 	 hinta 

23,35 mklh + 13,40 mk/h +9,65 mk/h+3,60 mk/h 	50 mk/h 

Esim. 2. 

Miestyön hinta ns. rakennusmies, lyhyessä työsuhteessa. 

Keskiansio 	+sos.kust. 	=Miestyön 
( 39,7 %) 	hinta 

16,25 mk/h + 6,45 mk/h 	= 23 mk/h 

Hintataso: vuosi 1981 

Kuljetustyö 

- Kuljetuskustannuksien osalta laskennassa käytetään 

voimassa olevia kuljetustaksoja (TVH 731595) ja kuljetus- 

raportteja. Tällöin ei tarvitse käyttää kapasiteetti- 

ja tuntikustannussarakkeita, vaan yksikkökustannus kul-

lekkin ajomatkalle voidaan merkitä suoraan kuljetuksen 

yksikkökustannukseksi ao. kohtaan. Mikäli kuljetusolosuh-

teet ovat poikkeuksellisen huonot, tulee tästä aiheutuva 

kustannusten lisäys ottaa huomioon käytettäessä tuotanto-

palkkiotaksaa. 

Materiaali 

- Materiaalin hinnoitteluperusteena käytetään varastohintoja 

(ml. varastolisä) tai tarjoushintoja, toteutumahintoja yms. 

4 128102569X-12 
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2.9 Työkohteen sovittaminen hankkeen aikatauluun 

VAIHTOEHTO— 	SUOflITE— JA 	KUSTANNUSTEN 

LASKENTA 	TYÖMRIEN 	LASKENTA 

SELVITYS 

= /___ 

TOIMINTA— 	KESTOAIKALAS- 

EDELLYTYKrIFT 	KENTA JA TK n 
TÖIDENAJOITUS 	::::::HH::HH:H 

Hankkeen ajoituksessa sijoitetaan yksittäinen työkohde hank-

keen aikatauluun. Sijoituksen yhteydessä otetaan huomioon se, 

että hankkeen ajoitus vaikuttaa työkohteen ajoitukseen ja 

toisaalta työkohteen ajoitus hankkeen ajoitukseen. Työkohde 

sijoitetaan kokonaisuuden kannalta edullisimpaan (taloudelli-

suus, toimintavälineiden tasainen käyttö) ajankohtaan. 

41 
HANKKEEN TYÖSUUNNITEtMJ 

.Li___ 
_________ 

____ 
______ .1 

Kustonnuks., 
Organis. 1 

1 __ 

Kuva 6. Kiertokulku työkohteen ajoituksesta hankkeen ajoitukseen 

ja takaisin 

Kun hanke on ajoitettu merkitään työkohteen lopullinen ajoi-

tus työkohdesuunnitelmaan. 
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?VtU,flL.flCkI £ IflIYI It 

KUUKAUSI 	- T... - j H.Mi T.. k..i H...ö II. $yy. L&. M.0 J..I, 

s •#& /J& 1 
LUSTANNUKUT 65 4ÖÖ iv 	]#'öö 
TvO1MA // /1 1 ?_. 

Kuva 7. Työkohteen ajoitus 

Mikäli joku työkohdesuunnittelun osa muuttuu ratkaisevasti, 

joudutaan palaamaan työkohdesuunnittelun alkuun. 
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TYt5KOHDESUUNNITELMAESIMERKKI 

1 hcdrF 

Tehtävä 

Rakennettava suodati kerros plv. 136+00-204+00 = 6800 m 

R akennussuunnitelma-asi aki rja 

Suoritemäärä 20 000 m3rtr 

Kerrospaksuus 0,30 m 

Keskimääräinen painotettu kuljetusmatka 7-8 km 

Rintauksen korkeus keskim. 2,00 m 

Pohjavesi maanpinnasta 2,00 m syvyydellä 

Maastotiedustelun perusteella selviää 

Monttutietä n. 1 km 

Hiekka-alueen puusto tiheää paperipuuta (hyötypuuta) 

Lunta arvioitu 0,30 - 0,50 m 

Puitetieto 

Rakentamisaika 15.1. - 15.3.81 

Suorite- ja työmäärien selvitys 

Suoritemäärä 

Rakennussuunnitelman suoriteluettelon mukainen 

suoritemäärä 20 000 m3rtr 
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Työ määrät 

Metsätyö 

- raivattava metsäalue 

Vm3ktd = Vm3rtr 
klxk2xy2 

= 20.000 m3rtr 
1,2 5x0,75x0,90 

= 23 700 m3ktd 

A = 23 700 m3ktd 
2,0 m 

= 12 000 m2 

Hiekka 

ki = löyhtymiskerroin 
k2 = tiivistymiskerroin 
y2 	täyttökerroin 
rinnankorkeus 2 m 

- kuormauksen, kuljetuksen ja levityksen työmäärät 

Vm3itd = Vm3rtr 
k2 x y2 

= 20 000 m3rtr 
0,75 x 0,90 

= 30 000 m3itd 

Työmenetelmien ja toimintavälineiden valinta 

k2 = tiivistymiskerroin 
y2 = täyttökerroin 

Metsätyöt 

Metsätyöt tehdään omana työnä. Metsätöihin sijoitetaan 3 RM, 

jotka sijoitetaan myöhemmin suodatinkerroksen tekovaiheeseen. 

Yhdellä RM:stä on moottorisaha. 

Puiden siirtoon käytetään maataloustraktoria varustettuna 

vinssireellä. Varsinaisen metsätraktorin todetaan tulevan 

kalliimmaksi pitkien siirtomatkojen vuoksi. 

Tyonoso/ 
kustannusloji 

Toimintoväline TS-
kortti 

Poosr 	pvsTe., ______________ - 

_______________________ 3 eiv - 

____________ / MS - k'ie U4 O.5 
P/ÖEA) I4E1) 0 / 71eMj- t WÄ/SS/Ä'E* - 

II 	-____ SH 	__ __ 
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Pintamaan ja lumen siirto 

Kuormauspäässä lumi ja pintamaa poistetaan hiekan päältä 

kuormauskoneella kuormaustyön yhteydessä syntyneeseen kai-

vantoon. 

Kuormaus 

Pohjavesipinnan tason huomioon ottaen ei pyöräkuormaajaa 

voidaan käyttää kuormaukseen. Kuormaustavaksi valitaan 

päältäkuormaus kaivukoneella. Työmaalla on käytettävissä 

edullinen, varmatoiminen ja nopea KKH 17 painoluokan ko-

ne, joka on tarkoitus siirtää hiekan kuormaukseen. Toi- 

sena kuormausva ihtoehtona on kanden kuormauskoneen käyttö. 

Työnoso/ 
kustonnuslaj 

Toimintavöline TS.- 
kortti 

Työvoo-
rokapa-
siteetti 

/'Oa€,Y41'S (i.oM/) e1w / 5025 .2O 

Kuljetus 

Kuljetukseen käytetään 3-akselisia kuorma-autoja. 

Työnosa / 
kustannuslaj i 

Toimintovöline TS- 
kortti 

Työvuo-
rokapa-
siteetti 

4 CX/M• 	frD4)  54Z8 ___________ ___ 

"1 
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Levitys ja muotoilu 

Hiekan kosteudesta johtuen on levitykseen käytettvö pusku-

traktoria. Puskutraktoriksi valitaan työmaalla muista teh-

tvist siirrettivissä oleva PT 08, jonka kapasiteetti riit- 

t 	kanden kuormauskoneen kuormaamien massamärien levitt- 

miseen. Levityskone huolehtii lumen poistamisesta tielinjalta 

levitystyön yhteydessä. 

Työnosa / 
kustannuslaj 

Tojm,ntavöline TS- 
kortti 

Työvuo-
rokapa-
siteetti 

bEUITVS P7 08 6Ö.Z /BVÖ 

Tasaus 

Tasaukseen on tarvittaessa kytettiviss TH 16 

Työnosa / 
kustannuslaj i 

Toimintavöline TS- 
kortti 

Tyovuo-
rokapa-
s iteetti 

74344as JA /10ÖT4'IL 7W /( ____ 

Työkohteen henkilöstö 

Rkm ^ Tj ja 3 RM, joista yksi toimii ylösottajana. 

Työkohteen kesto 

Metstyöt: 

- työmr 12 000 m2 

- raivaus (arv. 2400 m2/tv) 	5 tv 

- puiden kerys (arv. 6000m2/tv)2_tv+(koneen siirrot) 

Yht. 7 tv 

Ty000sa/ 
Irustonausloji 

Toimiotavöline TS -  
kortti 

Ty000- 
rokopo -  
rieettr 

Määrä Ykikko 
Kije- 
to -  
matka 

Tyon 
keo 
(to) 

PoOsTt) fll^7Ö ________________ J2.ÖO 'n.z - 

1' 3 .wii 'Xni. 	/.O '5 - 

_____________ / MS 	/t''AOS 1YXa'tö h - 

?LEA)_/('ELJO /7W 5tj'IA)S/EEf 
eM 

1 .Ö 1? 
________ - .2 

-- Y! _________ __________ - ____ 

_____ _______ _______________ liii _____ _____ _________ 
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Kuormaus 

- työmrä 30.000 m3itd 

- KKH 17 kapasiteetti 115 m3itd/h 

- aloitus- ja lopetustyöt molemmissa vaihto-

ehdoissa 1 tv 

Vaihtoehto 1. 

30 000 m3itd 
115 m3itd/h 

= 261 h 
= 33 tv 

Tyonoso/ To,n.inta'ah,e 
Tyoø.. 

TS. 	rokopo- 	Määrä Yksikko 
Kulje- 
tut- 

Tyon 
kesto 

kustannuslaj ko,tt 	steetti matka (te) 



27 

Työn kokonaiskesto 

Vaihtoehto 1. 

- metsätyöt 	7 tv 

- kuormaus 	33 

- al. + lop. 	1 " (kuormaus- ja Ievitystyöss) 

41 tv 

Tyänola/ 
kustannusiop 

Toiv.intoväline TS- 
kortti 

Tyovuo- 
rokapo- 
steett 

Mäora Yksikko 
KIje- 
tu_ 
n,otka 

Tyon 
k.sto 
(tv) 

/IE7SÄ ry5T____ lis ,' TRt) 5 - n____ 
//.(UONAVS 
II., k'AEToSrPT 

A'tjf /7 
,ee/i / 

&ZS fl 3O.Ö& 
_____ ____ 

- 
- 

SS 
/ 

JIT1 

Vaihtoehto 2. 

- metstyöt 	7 tv 

- kuormaus 17 

- al. + lop.1 " (kuormaus- ja 1evitystyöss) 

25 tv 

Työnoso / 
kustonnuSloji 

TomintoväI,ne 	 TS- 
kortti 

Työnue- 
rekopo- 
siIeeIt 

Määro 	Ykskkö 
Kulje- 
tus- 
metko 

Ttron 
kesto 
(t.I 

MF73ÄT7 ,V$r TAW 5t 	E'/ 	- 	- - 
kk/,' 1? 9.Ö 3OO/773i/d 

_ 
/7 ___________ 

AL 	1ÖPETOST7 RH 17 - 	1 /6 	- 

1 iTT ________________- ___________ - 

5 128102569X-12 
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Työkohteen kustannusten laskeminen 

Yksi kkökustannustiedot: 

- Rkm ja tj kuuluvat yhteiskustannuksiin 

- RM 	 23,00 mk/h 

- Moottorisaha 	11,00 

- TR55 ^ vinssireki 	60,00 " 
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Vaihtoehtojen vertailu 

VA/HT&&'/lT 1 

TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TYÖKOHDESUUNN ITEIMA 

ESk? -.H-?4VY44V 	 PÄIVAYS J/JL /! 	 LAATI 	44442Z. r. rEe44 
HANkE Yh/U/ESe4 	 KUSTANNIJSTUNNUS1HANKE , 	j'A0/ILITTERA 	TK 

SIJAINTI P/. /" 	- 	 SUOkITTE€TIMk2Ö.MÖ 

Työnn/ Tnlnnol,n. TS- 
I,00lh 

,oknpn-I 
,iI.OIIi 

Mnä,d Vk*iI,I,ö 
kIj.- 
1"- 
n,o'Io 

Työn 
I,.,In 
On) 

VI,.. klnnnn. 	1 	Koon,. 

au!roA) p5,r6 - 
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Toteutusvaihtoehdon valinta 

Kustannustenlaskennan tuloksena vaihtoehto 1. maksaa 

17,40 mk/m3rtr, sen sijaan vaihtoehto 2 maksaa 16,46 

mk/m3rtr. Laskelmien perusteella valitaan vaihtoehto 2. 

Vaihtoehto 2 on 18 672 mk edullisempi kuin vaihtoehto 1. 
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3. TYbKOHDESUUNNITELMAN TARKISTUS 

3.1 Tarkoitus 

Lähtökohdan työkohdesuunnitelman tarkistamiselle muodostaa 

hankkeen alussa tehty työkohdesuunnitelma. 

Työkohdesuunnitelman ja sen 

tarkistamisen tarkoituksena on, 

että ennen työkohteen alkamista 

työkohteen vastuuhenkilön toi- 

m esta: 

- varmistetaan onko aikaisemmin 

suunniteltu työkohteen toteut-

tamistapa teknisesti ja talou-

dellisesti edullisin 

- laaditaan työlle toteuttamis-

malli annetut kehykset huo-

mioon ottaen ja muodostetaan 

siitä tavoite. 

Työkohdesuunnittelun tarkistuk-

sen tulokset on esitettävä sel-

laisessa muodossa, että niitä 

voidaan käyttää hyväksi työkoh-

teen toteuttamisessa ja seuran- 

nassa. 

Tarkistaminen edellyttää aina aiemmin tehdyn työkohdesuunni-

telman tarkistamista ja muuttamista työkohteen alkaessa ta- 

pahtuvia olosuhteita vastaaviksi. Tämä taas edellyttää aina 

mandollisimman tarkkaa työkohteeseen ja paikallisiin olosuh-

teisiin tutustumista. 

Työkohteen tarkistaminen on tehtävä silloin, kun kaikki työ- 

kohteen töihin vaikuttavat seikat ovat tiedossa ja viimeistään 

siten, että aloitukseen liittyvät työnjärjestelyt ehditään 

suorittaa. 

(1 
 ( 

' 

: 
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Työkohteen alkaessa tulee tarkistaa, onko varsinaisessa työ-

kohdesuunnitelmassa tapahtunut muutoksia seuraavissa seikois-

sa: 

- Ovatko suunnitellut toimintavälineet käytettä-

vissä? 

- Ovatko suunnitellut työmenetelmät käyttökelpoisia 

ja taloudellisia? 

- Ovatko käytettävissä olevien materiaalien laatu ja 

käyttömandollisuudet muuttuneet? 

- Onko käytettäväksi tarkoitettu tiestö, uusien työ-

maateiden rakentamismandollisutidet ja muut vastaa-

vat seikat, jotka vaikuttavat kuljetuksiin ja mas-

sansiirtosuunnitteluun muuttuneet? 

- Onko työtä vaikeuttavien rakenteiden (johtojen, 

kaapeleiden, rakennusten yms.) esiintyminen työ- 

kohteen alueella muuttuneet? 

- Onko rakenteiden omistajien (puhelinyhtiöt, viemä-

ri- ja vesilaitokset yms.) kanssa sovittu raken-

teiden merkitsemisestä maastoon? 

- Ovatko työkohteen toteuttamisessa tarvittavat 

alueet käytettävissä? 

- Onko työkohdesuunnitelmassa otettu riittävästi huo-

mioon olosuhdetekijät kuten: 

- pohjaveden esiintyminen 

- mandolliset tulvat 

- jäätymisen aiheuttamat edut/haitat 

- yms. 

- Onko maisemanhoidolliset ja luonnonsuojelulliset 

näkökohdat otettu huomioon? 

- Onko työnsuojelun asettamat vaatimukset ja 

kustannusvaikutukset otettu huomioon? 

•1 
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3.2 Työkohdesuunnitelman tarkistus 

3.21 Tarkistuksen kulku 

Työnsuunnittelu ja suunnitelmien tarkistaminen ennen työkoh-

teen alkamista etenee kuvan 8. mukaisesti: 

11 ANKKEEN 
	

UUNNJ TTELU 

II 

TYÖKO! TEEN ALKAESSA TAPAHTUVA TYÖKOIIDESUUNNITELMAN TARKISTUS 

TARKISTETAAN 	M1KALI EI TODETA MUUTOS- 
TARVETTA TYOKOILDE TOTEU- 

TYO- 	- TYÖMÄÄRÄT 	TETAAN LAADITTUJEN SUUN- 

: ? 1 	H- TYÖMENETELMÄ - 	N[TELMIEN MUKAAN 

SUUNNI- 	: : - OLOSUHTEET::: 

TELMA 	H- KESTOT 
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Kuva 8. Työkohdesuunnitelman tarkistuksen kulku 
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Työkohdemestari tarkistaa työkohdesuunnitelman kiiytettä-

vissä olevia toimintavälineitä ja vallitsevia olosuhteita 

vastaaviksi. 

Mikäli työkohdemestari toteaa työkohdesuurinitel man käyttö-

kelpoiseksi, toteutetaan työkohde sen mukaisesti. Jos työ-

kohdemestari toteaa työkohdesuunnitelmassa muutostarvetta, 

hänen tulee keskustella työmaanpäällikön kanssa muutoksen 

vaikutuksesta hankkeen toteutukseen. Tämän jälkeen sovi-

taan jatkotoimenpiteistä. 

3.22 Työkohdesuunnitelman tarkistuksen järjestys 

Tarkistus tehdään työkohdesuunnittelun mukaisessa järjestyk-

sessä eli: 

- lähtötietojen 

- suoritteiden ja työmäärien 

- työmenetelmien ja toimintavälineiden 

- työkohteen töiden keston, ajoituksen ja 

- työkohteen kustannusten tarkistaminen. 

3.23 Lähtötiedot 

Aikaisemmin tehdyn työkohdesuunnitelman tarkistuksen perus-

teina ovat: 

- rakennussuunnitelma 

- työkohdeluettelot, joista saadaan suoritemäärät 

- työkohteen tarkka rajaus 

- työkohteen töiden riippuvuus muiden työkohteiden 

toteuttamisesta (päätoimintavälineet) 

- aikaisemmin tehdyt tarvikevaraukset 

- käytettävissä olevien toimintavälineiden yksikkö- 

hinnat 

- vallitseviin olosuhteisiin tutustuminen 

- muut rajaavat tekijät 
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3.24 Suorite- ja työmäärien tarkistus 

Tarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota: 

- Vaikuttavatko suunnitelmiin tehdyt muutokset suorite-

määrään? 

- Muuttavatko vallitsevat olosuhdetekijät työmääriä? 

- Ovatko valitut massakertoimet vallitsevia tilanteita 

vastaavia? 

- Aiheuttavatko suunnitelmien ja olosuhteiden muutokset 

työmäärien muutoksia? 

3.25 Työmenetelmien ja toimintavälineiden tarkistaminen 

Tarkoituksena on varmistaa, että aikaisemmin suunnitellut 

työmenetelmät ja toimintavälineet ovat edullisimmat ja vaI-

litsevi en olosuhteiden perusteella toteuttamiskelpoiset. 

Työmenetelmien ja toimintavälineiden muutos tulee kysymykseen 

mm. kun: 

- olosuhteet ovat erilaiset kuin työnsuunnitteluvaiheessa on 

oletettu 

- löydetään edullisempi toteuttamiskelpoinen ratkaisu 

- käytettävissä ei ole kaikkia suunniteltuja toimintaväli-

neitä 

- tarvikkeiden toimitukset viivästyvät 

Työkohteen toimintavälineitä ja työmenetelmiä tarkistettaessa 

on valintoja aina muistettava tarkastella myös koko hankkeen 

kannalta. 

6 128102569 X-12 



36 

3.26 Työkohteen töiden keston ja ajoituksen tarkistaminen 

Työkohteen keston ja töiden ajoituksen tarkistamisella selvi-

tetöön mandollisten muutosten vaikutus työkohteen töiden kes-

toon ja ajoitukseen. 

Muutoksia voivat aiheuttaa mm.: 

- muutokset löhtötiedoissa 

- muutokset olosuhteissa 

- muutokset suorite- ja työmöörissä 

- muutokset työmenetelmissä ja toimintavälineissä 

- muiden työkohteiden aiheuttamat siirrot. 

Työkohteen töiden ajoituksessa selvitetään töiden keskinäiset 

riippuvuudet, jotta saataisiin toimintayksiköiden käytölle 

mandollisimman hyvä jatkuvuus ja toimintavälineille korkea 

käyttöaste. 

3.27 Työkohteen kustannusten tarkistaminen 

Kustannusten tarkistamisella määritetään muutosten vaikutus 

työkohteen hintaan. 

Tarkastusvaiheessa tulee mm. tietää: 

- työmäärät 

- materiaalimäärät 

- materiaalin hinnat 

- toimintavälineiden hinnat 

- miesten palkat ja muut korvaukset 

Kustannusten tarkistamisen jälkeen jaetaan suoritemäärät 

työkohteen kestoajalle eri töiden kustannusten suhteessa. 
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TYbKOHDESUUNNITELMAN TARKISTUSESIMERKKI 

Esimerkissä käydään läpi sivuilla 22-30 olevan työkohde-

suunnitelman tarkistaminen. 

1 	hfiIidnI 

Työkohdesuunnitelman lähtötiedot pitävät edelleen paikkansa. 

Suorite- ja työmäärät 

Työkohdesuunnitelman suorite- ja työmäärät pitävät paikkansa 

ja suunnitelmissa ei ole tapahtunut muutoksia. 

Työmenetelmät, toimintavälineet ja kustannusten tarkistaminen 

Tutustuessaan työkohdesuunnitelmaan ja vallitseviin olosuh-

teisiin toteaa työkohdemestari valitut työmenetelmät hyviksi. 

Tarkastellessaan työkohdesuunnitelmaan valittuja toimintavä-

lineitä ja verratessaan niitä paikallisiin olosuhteisiin to-

teaa työkohdemestari seuraavaa: 

Metsätyöt 

Metsätöihin valittu TRN 55+vinssireki on saatavissa ja on 

edullisin ratkaisu. 

Kuormaukseen valituista kaivukoneista toinen on työmaalla ja 

käytettävissä ja sen hintatiedot pitävät paikkaansa. Myös 

toinen suunnitelman mukainen kone on saatavissa, mutta sen 

hintatiedot ovat suunnitelmasta poikkeavat. Koneen tuntihinta 

on 150 mk/h ja hiekan kuormauksen yksikköhinta on 

1,40 mk/m3itd. Lisäkustannus 15 000 m3itd x (1,50 mk/m3itd-

1,30 mk/m3itd) = 3 000 mk. 
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Kuljetus 

Kuljetuksen osalta huomaa työkohdemestari, etti 1 km:n mit-

tainen monttutie on kapea n. 4 m ja sillä on vain 4 kohtaa-

mispaikkaa. Kohtaamispaikat eivöt riitä keskim. 12 auton lii-

kennöinti varten, vaan monttutiest tulee muodostumaan "pul-

lonkaula" kuljetukselle. Tästä johtuvat odotukset aiheuttavat 

yhden auton listarpeen, josta tulisi liskustannuksia n. 

12 000 mk. Toisaalta myös kohtaamispaikkojen rakentaminen ai-

heuttaa huomattavia liskustannuksia. Tien molemmin puolin kul-

kee n. 1-2 m syvä oja, jota jouduttaisiin siirtmi4n vliaikai-

sesti kohtaamispaikkojen kohdalla. Tk-mestari laskee, että 

kohtaamispaikkojen rakentaminen ja purku sekä maapohjan 

vuokraus tulee maksamaan n. 10 000 mk. 	 '1 
Levitys 

Levityksen osalta tk-mestari havaitsee, että PT 08 kapasi-

teetti ei riitä tielinjalla olevan lumen poistamiseen, vaan 

lumi on poistettava työajan ulkopuolella. Lumityöhön kuluu 

aikaa TS-kortin 5055 mukaan seuraavasti: 

- PT 08 teho on 1000 m2/h 68.000 m2/1000 m2/h = 68 h 

- 68 h x 85 mk/h = 5780 mk 

Miestyön osalta aiheuttaa puskukoneen valvonta työajan ulko-

puolella liskustannuksi a seuraavasti: 

- 68 h x 23,00 mk/h x 50 % ylit.korv. = 2346 mk 

Tasaus- ja pohjan muotoilu 

Tasauksen ja muotoilun osalta ei tapandu työkohdesuunnitel-

maan muutoksia. 

•i 
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Vaihtoehtojen vertailu 

Tk-suunnitelman tarkistuksessa havaitaan nyt kustannuksia 

syntyvän vaihtoehtoa 2 kytten 350 435 mk. Budjetin mukai-

set kustannukset ovat 329 299 mk, joten vaihtoehto 2 tulee 

21 126 mk kalliimmaksi. Vaihtoehto 1:n tarkistettu kustan-

nus on 347 971 mk. 

Toteutettavan vaihtoehdon valinta 

Suoritetun vaihtoehtojen vertailun perusteella sopivat työ-

kohdemestari ja työmaanpllikkö toteutettavaksi vaihtoehdon 

1. 

Työkohdemestarin yksikkökustannustavoitteeksi tulee 17,40 mk! 

m3rtr ja työaikatavoitteeksi 41 työvuoroa, jossa on 16 työ- 

vuoroa p1 dennyst suunnitel tuun. Myös kokonaiskustannus 

yIittä budjetin mukaisen suunnitellun kustannuksen 18 700 mk. 

Työmaan pöllikkö huolehtii työkohteen pitenemisest ja 

kustannusten kasvamisesta aiheutuneista toimenpiteistL 

4 
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4. TYdKOHTEEN SEURANTA 

4.1 Seurannan tarkoitus 

Työkohteen työnsuunnittelussa pidytin tiettyyn teknisesti 

toteuttamiskelpoiseen, taloudellisesti edulliseen ja samalla 

hankkeen tavoitteita toteuttavaan toteuttamismalliin. Timi 

suunnitelma on seurannan 1htökohtana. 

Seurannalla tarkoitetaan toteutum an vertaamista 

työsuunnitelmaan, ja syntyneiden erojen selvitti-

mista. Erojen perusteella tehdn korjaavat toi- 

m enpi teet. 

T yökohteen seurannasta vastaa työkohdemestari. 

4.2 Seurannan kulku 

Kuvassa 9 on esitetty työkohdesuunnittelun, työnjrjestelyn, 

seurannan ja työn toteutuksen keskinäiset riippuvuudet. Käy-

tännön toiminnassa ei nöitö eri osia voi erottaa kaavamaisesti 

toisistaan, vaan kaikki muodostavat yhden toimintakokonaisuuden, 

jossa on kuvan mukaiset vaiheet. 

. 	TYÖKOHDE- 

SUUNNITTELU 

- Suoriiceet 

- Työmäärät 

-. Yksikkökustannukset 

- Aikataulut 

- Materiaalit 

- Tavoitteet 

- TOIMINTA 

	

- 	VÄLITÖN PALAUTE 

.. 	SEURANTATIETO 

Kuva 9. Työkohteen toteutus 

TYÖN JÄRJESTELY 

TYÖN TOTEUTUS SEURANTA 

- suunnittelu 

- raporttipoh.jat 

- toteutumien 

merkintä 

- perustositteet 
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S eurannasta saatavan suunnitellusta poikkeavan tiedon tulee 

johtaa: 

- ohjauskäskyihin 

- työnjärjestelyjen korjaamiseen tai muuttamiseen 

- työkohdesuunnitelman korj aamiseen 

- toteutumatiedon huomioon ottamiseen myöhemmissä työkohde-

suunnitelmissa. 

4.3 Seurannan suunnittelu 

4.31 Seurantatavan suunnittelu 

Ennen työkohteen aloittamista tulee työkohdemestarin käydä 

yhdessä työmaan päällikön kanssa läpi työkohteen suunniteltu 

seuranta. Tällöin on sovittava lopullisesti tavoitteiden ja 

toteutum an seurannasta ja raportoinnista. 

Jokaiseen tilanteeseen tulee valita mandollisi m-

man yksinkertainen, johtamistoimintaa hyvin pal-

veleva seurantatapa. Seurannasta saatavan hyödyn 

tulee vastata siihen uhrattua työpanosta. 

Seurannan muodostaa määrällisen edistymisen, toimintaväli- 

neiden käytön, kustannusten, tavoitteiden ja työn laadun 

seuranta sekä t ui osten raportointi. Peri aatteena työkohde-

tason seurannassa on, että seurannan menetelmät ovat yksin-

kertaisia, selkeitä ja helppokäyttöisiä. Asiat, joita työ-

kohteella seurataan ovat: 

- työmäärät 

- suoritemäärät 

- kustannukset 

- koneet ja kuljetusvälineet 

- sovitut tavoitteet 

- laatukysymykset. 
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4.32 Seurantatavan valinta 

Seurantatarpeeseen ja seurantatavan valintaan vakuttaa mm.: 

- työmuoto 

- urakka-/oma työ 

- työkohde 

- tienrakennus/sillanrakennus 

- merkittävä/merkitys vähäinen koko hankkeen kannalta 

- kustannukset 

- kustannuksil taan merki ttävi en töiden seuraaminen 

tulisi suunnitella yksityiskohtaisesti. 

- ajoitus 

1 T yökohteen aj oituksen kanna! ta tärkeiden töiden 

seuranta tulee suunnitella yksityiskohtaisesti, 

tällaisia töitä ovat mm.: 

- työt, jotka vaikuttavat koko työkohteen aja!li-

seen toteutumiseen määrää västi 

- työt, joilla on määrätty valmistumisajankohta 

- työt, joiden ajoitus tai resurssien käyttö 

vaikuttaa muiden työkohteiden ajoitukseen. 

- suoritteet ja työmäärät 

- suoritteiden ja työmäärien seurannan tulee auttaa 

työkohteen ja hankkeen johtamtsta sekä jatkosuun-

nittelua 

- erityisen tärkeää tarkka seuranta on silloin, jos 

on odotettavissa muutoksia työkohteen suunnitel-

tuihin suorite- ja työmääriin, koska tämä vaikut-

taa työkohteen kustannuksiin 

- toimintavälineet 

- riittääkö päätoimintavälineen seuranta 

- materiaali 

- seuranta-alue 

- määrällinen edistyminen 

- kustannusten seuraaminen 

- toimintavälineiden seuraaminen 

- erillistavoitteiden seuraaminen 

7 128102569X-12 	 - työkohteen lopputulos. 
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Seurantatapaa valittaessa voidaan kiiytt 	apuna alla olevaa 

kaaviota, jossa on esitetty eri seurantatavat työkohteen 

merkityksen ja seuranta-alueen perusteella. 

SUURI TYÖKOHDE TYÖKOI-IDE TYÖKOHTEEN 
MERKITTÄVÄ MERKITYS 

SEURANTA- - 	silta HANKKEEN VÄHÄINEN HANKKEEN 
ALUE - 	jne KANNALTA KANNALTA 

Jana-aukataulu Tavoitekäyrä Kirlallinen 

MÄÄRÄLLINEN 

'

käkesto 

A joi. - _____________ suoriteilmoitus 

EDISTYMINEN tettu 
- suoritteet 

- 	

- toiminta 
- työmaärät verkko E;..1/::IIIJ - ajoitus 

Kuukausirporttl ja Kuukausiraportti ja Kuukausi- 
kustannuskäyrä tavoitekäyra raportti KUSTANNUSTEN 

SEURAAMINEN 

Kapasiteett i käyrät Paätolmintaväl ineen Suullinen esim. 

10 IM IN TA VÄLIN E IDE N kapasiteettikäyrä perustositteeseen 

SEURAAMINEN 

___L-iHLfH 
perustuva raportti 

___ 

ERI LLISTAVOITTEIDEN Sovittava 	eriksekseen 	kunkin tavoitteen osalta 
SEURAAMINEN 

TYOKOHTEEN LOPPtJ- Suunnitelmien 	ja toteujumien vertailu esimiehen kanssa 
TARKASTUS 

Kuva 10. Työkohteen seurantatavan valinta 
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4.4 Määrällisen edistymisen seuranta 

4.41 Yleistä 

Määrällisen edistymisen seurannalla tarkoitetaan toteutunei-

den työ- ja suoritemäärien ajailisen ja määrällisen edisty-

misen vertaamista suunniteltuun. 

Määrällistä edistymistä seurataan: 

- tavoitekäyrillä 

- jana-aikataululla 

- ajoitetuila toimintaverkolla 

- suoriteilmoituksella 

Suoritteita on seurattava siksi, että suoritteita ilmoitetaan 

oikea määrä työkohteen vai miusasteeseen verrattuna. Työkoh-

teen suoritemäärä ilmoitetaan teoreettisena ja työkohteen 

valmistuessa on toteutuneen suoritemäärän oltava sama kuin 

suunniteltu suoritemäärä. Suoritteita on ilmoitettava samassa 

suhteessa kuin kustannuksia kertyy työkohteelle. 

Suoritteiden seurantatapa on kunkin työkohteen osalta harkit-

tava erikseen ottaen huomioon työkohteen luonne ja riittävä 

seurantatarkkuus. 

4.42 Tavoitekäyrät 

4.421 Yleistä 

Tavoitekäyrä on käyttökelpoinen johtamistoimintaa palveleva 

seurantamenetelmä m erkittävässä työkohteissa. Tavoitekäyrän 

pi irtämiseen tarvittavat tiedot (suoritteet, työmäärät, kus-

tannukset, kesto, toimintavälineet jne.) saadaan työkohde-

suunnitelmasta. Tavoitekäyrä laaditaan siten, että vaaka-

akselina on aika työvuoroina ajoitettuna tarkistettuun työ- 

kohdesuunnitelmaan ja pystyakselina suoritemäärä sekä niitä 

vastaavat työmäärät. 
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Akseliston mittakaava valitaan sellaiseksi, ettö työn edis-

tymisen merkitseminen pöivittäin riittöv1lli tarkkuudella 

on mandollista. Tavoitekiyröstä voidaan seurata: 

- suoritemörön edistymistä 

- työmöörien edistymistä 

- toimintavälineiden käyttöä 

- välitavoitteiden toteutumista 

i'1'h'IIIl1IM. IpIuII,IuIlIIIuuIIIIfthIIIIIII,IuuuIIIIIIuIIIIIIuI ______________________________________________IIIIIIIIuIIIIIII IHhIIuIIIIIIIIIIIIIIuIIIIHIIIIII  

1IIIHIIII1I 11111 111111 
Oli 11111111111 

______ 

R IIIII1III1II1" 
lIllIllIlioil 

IuIIIIIouIuIIIIIIuIuIuuIuIIIIIluIIIIuIfrIIIJIIIIIHIIuIIIIIIII 

uiIIilII.I1IlullllIlll 
iiiiinuiinhiii 

11111101 1 1I11k illiiulillu 
lIIlOhlIIluI 1 

- ihllIhlIu 
_ ______ iiuioiwo..I! uI1II1H1 
_____________ 

IuuuuuIsuIuIIuhIuuIIIII.IIIluuu.u. 

i4i.P Ll1 
II4f 

TVH 732241 

Kuva 11. Tavoitekäyrä 

Työkohteen suorite- ja työmäiirien mitattavuus vaikuttaa siihen, 

laaditaanko tavoitekäyrä suoraan työmäärien avulla tai vaihto-

ehtoisesti vastaavuuslukuja käyttäen. Aina on kuitenkin harkit-

tava litterakohtaisesti, kumpaa tapaa käytetään. 
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4.422 Työmärien avulla laadittu tavoitekyr 

Tavoitekyr laaditaan työmrien avulla silloin, kun työ- 

ja suoritemäärien välillä on selvästi määriteltävä ja koko 

työkohteen ajan vakiona pysyvä vastaavuuskerroin. 

Työmäärän avulla voidaan seurata seuraavia litteroita: 

1210 Paalutus m 

1310 Avo-ojitus m3ktr 

1510 Maan leikkaus, massat tielinjalle m3ktr 

1520 Maan leikkaus ja leikkausmassojen läjitys m3ktr 

1530 Pengermassoj en hankinta alusrakenteeseen m3ktd 

1610 Suodatin ja eristyskerros m3rtr 

1620 .Jakava kerros m3rtr 

1710 Sidottu kantava kerros m2 

1720 Sidottu kulutuskerros m2 

1730 bijysoran teko varastoon t 

1740 Pintaukset m2 

1750 Paikkaus ja tasaus t 

1910 Soran murskaus ja lajittelu m3itd 

1920 Murskesoran "myynti" käyttävälle m3itd 

hankkeelle 

1930 Murskesoran "osto" m3itd 

1940 Louheen murskaus m3itd 

1950 Kalliomurskeen "myynti" käyttävälle hank- m3itd • 
1980 Kalliomurskeen "osto" m3itd 
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ESIMERKKI työmrien avulla laaditusta tavoitekyrstä 

Tarkistetun työkohdesuunnitelman mukaisesti on rakennettava 
suodatinkerrosta plv. 29+80 - 139+40 yhteensä 32 000 m3rtr. 
Välitavoitteeksi on asetettu p1 85+00 ja siihen mennessä 
kertynyt suoritemäärä 15 000 m3rtr. 

Tavoitekäyrä on piirretty ajettavan hiekan työmäirän perus-
teella siten, että suoritemäärää vastaavaksi ajettavan hiekan 

määräksi on saatu kertoimen 0,65 avulla 49 200 m3itd ja väli- 
tavoitetta vastaavaksi määräksi 23 100 m3itd. 

Välitavoitteessa p1 85+00 havaitaan toteutumakäyrästä hiekan 

menekiksi suunnitellun 23 100 asemasta 26 500 m3itd. Tästä ei-
heutuu työmäärän ja toteutumakäyrän korjaus hiekan menekkiä 
vastaavaksi. 
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Kuva 12. Tavoitekäyrn piirtminen 
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4.423 V astaavuuslukuj en avulla laadittu tavoitekäyrä 

V astaavuuslukuj en avulla joudutaan yleensä seuraamaan seuraa-

via litteroita: 

1110 	Purkamis- ja siirtotyöt 

1120 Raivaustyöt m2 

1220 Maapohjan vahvistaminen m2 

1230 Luiskien tukeminen m3ktr 

1320 Putkitustyöt m 

1330 Rumputyöt m 

1410 Kallion leikkaus ja massojen pengerrys m3ktr 

1420 Kallion leikkaus, massat murskaukseen m3ktr 

1430 Kallion leikkaus ja massojen läjitys m3ktr 

1440 Louheenotto tienlinjan ulkopuolelta ja m3ktd 

massojen pengerrys 

1450 Irtilouhinta m2 

1620 Jakava kerros m3rtr 

1630 Sitomaton kantava kerros m3rtr 

1640 Sitomaton kulutuskerros m2 

1810 Pysyvät suojalaitteet 

1820 Pysyvät liikenteenohjauslaitteet kpl 

1830 Ajoratamerkinnät tiem 

1840 Tievalaistus kpl 

1850 Erikoistyöt - 

1860 Verhoukset m2 

1870 Istutukset kpl 

1880 Siistimistyöt tiem 

1890 Liikenteenhoito - 

3000 Sillanrakennustyöt kanm2 

•1 
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ESIMERKKI vastaavuuslukujen avulla laaditusta tavoitekyrst 

T yökohdesuunnitelman mukaan rakennetaan j akavaa kerrosta 

32 000 m3rtr. 

Materiaali kuormataan, kuljetetaan ja levitetän talvella. 

Tiivistys ja tasaus suoritetaan toukokuussa. Työkohdesuun-

nitelman mukaan talvityön osuus on 541 620 mk kes1työn osuus 

42 720 mk, kokonaiskustannus 584 340 mk ja yksikkökustannus 

18,26 mk/m3rtr. Talvityön osalta 1 m3itd 0,603 m3rtr, ja 

kestyön osalta 1 tiem. = 0,244 m3rtr. Vlitavoitteeksi 

on asetettu p1 90+00 ja materiaalia 30 000 m3itd. Kun väli- 

tavoite p1 90+00 saavutetaan, havaitaan oltavan 3 työvuoroa 

edellä työkohdesuunnitelman tavoitteesta, mutta materiaalia 

on ajettu suunnitellun 30 000 m3itd:n sijasta 35 000 m3itd. 

Tst aiheutuu toteutumakyrön korjaus ja samalla todetaan, 

että materiaalimenekki tulee olemaan suunnitellun 49 200:n 

sijasta n. 57 400 m3itd. 

Huom. Mikäli ajomatka raportointikauden aikana poikkeaa huo-

mattavasti painotet ust a, keskimääräisestä ajomatkasta täytyy 

tämä ottaa huomioon suoritteita 11 moi tettaessa. 
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Kuva 13. Tavoitekäyr ja vastaavuusluvut 
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4.43 Jana-aikataulu 

Jana-aikataulussa esitetään pystyakselilla työkohteeseen 

kuuluvat työt. Vaaka-akselina on aika. Vaaka-akselin 

pituus on valittava sellaiseksi, että saadaan suunnittelu-

ajanjaksot kulloisenkin tarpeen mukaan riittävän tarkasti 

esille. 

Jana-aikataulu soveltuu käytettäväksi, jos ajoitusperusteina 

ovat esimerkiksi tehtävien sijoittelu määrätyille ajankohdil-

le tai määrättyjen toimintavälineiden tai toimintayksiköiden 

työn jatkuvuuden suunnittelu. 

. 	 Jos ajoitustyö on yksinkertainen ja toiminnot ovat selvästi 

rajattuja, on jana-aikataulu oikea ratkaisu. 
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ESIMERKKI jana-aikataulusta 

Työkohteeseen kuuluu 3 rumpua, yhteispituus 76 m. Yleisen 

liikenteen takia rummut on rakennettava kandessa vaiheessa, 

puoli rumpua kerrallaan. Rumpumontun kaivu ja annan teko 

suoritetaan pyöräalust aisella kaivukoneella, renkai den asen-

nuksen ja rummun täytön suorittaa toinen työryhmä. 

Tarkistetun työkohdesuunnitelman mukaan rumpu 1 on valmis 4:n 

työvuoron kuluttua. Neljännen työvuoron loputtua todetaan, 

että rummusta 1 on toinen puoli valmis, mutta toisesta puo-

lesta on täyttö suorittamatta. Rummun II osalta ollaan aika-

taulussa. Samoin rumpu III on jäljessä tavoitteesta. Työn 

edistymiseksi suunnitelman mukaisesti tehdään työmenetel mään 

muutos siten, että annan tiivistykseen hankitaan tärylevy, 

jolloin tiivistykseen käytetty kaivukone vapautuu aikaisem- 

min uuteen työvaiheeseen. 

JANA-AIKATAtJLU 

Rumpu 1 1 
kaivu 	- —L 	 —I 

anna ;- 
renkaiden asennus 

täyttö 	- 1 
L___, 

Rumpuli 

anna l—1 
renkaiden asennus 1—$ 	1 

täyttä -I 

Rumpu ii: 

kaivu 	- I—I 	J 
anna 	- -E---- 

renkaiden asennus 
täyttä -1 

työvuoro 1 2 3 4 	- 6 7 

2.9 3.9 4.9 5.9 (.9 - 

seuran t 
- - - KKLI :n kulku 	 ajankohta 

Kuva 14. Jana-aikataulu 
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4.44 Ajoitettu toimintaverkko 

Toimintaverkko ei varsinaisesti ole aikataulu, mutta ajoi-

tettuna se vastaa riippuvuussuhteita kuvaavilla nuolilla täy-

dennettyä jana-aikataulua. 

Toimi ntaverkon laadinta on esitetty julkaisussa t'T oiminta-

verkkojen laadinta ja käyttö" TVH 2910 
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Kaiteet 

1 
Suojabet. 	B t. jälkihoito 

3AMs3RM 	 1/2RM 

Pohj. 
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Kuva 15. Ajoitettu toimintaverkko 

4.45 Suoriteilmoitus 

Merkitykseltään vähäisen ja kestoltaan alle 1 kk:n työkohteen 

edistymistä voidaan seurata suoriteil moituksella. 

Työkohdemestari arvioi suoritemäärän ja ilmoittaa sen kirjal-

lisesti (ks. kohta 4.9) työmaanpäällikölle. 



55 

4.5 Kustannusten seuranta 

4.51 Yleistä 

Työkohdemestarin on oltava tietoinen työkohteensa kustannuk-

sista. Työkohteen kustannuksia voidaan seurata 

- kustannuskäyröllä 

- kuukausiraportin avulla 

- tavoitekyrll 

Erityisesti suurista työkohteista kannattaa laatia erillinen 

kustannuskyrä. 

4.52 Kustannuskäyr 

Kustannuksil taan merkittävien työkohtei den kustannusten seu-

rantaa voidaan havainnollistaa laatimalla kustannuskäyrä. 

Sen vaaka-akselilla on työkohdesuunnitelman mukainen aika 

kuukausijaksoisena. Pystyakselilla on työkohteen suunnitellut 

kustannukset 
Kust. 

(i000 mk) 

700 	

1 	_ 

•1 

200 

100 

maalis 	huhti 	touko 	kesd 
	

heinci 	elo 	syys 
Kuva 16. Kustannuskäyrä 
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Kuvan 28 esimerkissä on suunniteltu työkohteen kokonaiskesto 

6 kk ja kustannus 590 000 mk. Suunniteltu kustannus on merkit-

ty käyränä työkohdesuunnitelman mukaisesti. 

Työkohteen käynnistyttyä merkitään käyrään kuukausiraportin 

mukaiset toteutuneet kustannukset. Jos kustannuksia halutaan 

seurata kustannusten kertymää lyhyemmäilä aikajänteellä las-

ketaan päivittäin työkohteen resurssien päiväkustannusten 

summa ja lisätään se toteutuneeseen kustannuskäyrään. 

Vertaamalla toteutuneen ja suunnitellun kustannuksen eroa 

tarkasteluajankohdan vai miusasteeseen voidaan päätellä työ- 

kohteen lopullinen toteutuva kustannus ja harkita toimenpi-

teitä työkohteen kustannustavoitteessa pysymiseksi. 

4.53 Kustannusten seuranta tavoitekäyrällä 

Seuraamalla toimintavälineiden ajankäyttöä ja työsaavutuksia 

voidaan päätellä samalla myös työkohteen kustannuskehitys. 

Tämä lisättynä kuukausiraporttiin antaa tiedon työkohteen 

kustannustii anteesta. 

4.54 Kuukausi raportti kustannusten seurannassa 

Pienten työkohteiden osalta riittää usein työkohteen kustan-

nusten seurannassa normaali kuukausi raportti. 
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4.6 Toimintavälineiden seuranta 

4.61 Yleistä 

T yökohteen toteuttaminen tapahtuu toi mintaväli nei den avulla 

ja siksi niiden työsaavutusten seuraaminen kuuluu työkohteen 

jokapäiväiseen toimintaan. Häiriöt jossakin toimintavälinees-

sä vaikuttavat välittömästi koko työketjuun, joten työnsuun-

nittelun ja työnjärjestelyn yhteydessä on varauduttava 

mandollisten häiriöiden eliminoimiseen. 

Toimintavälineiden toimiessa työsuunnitelman mukaisesti jokin 

niistä (usein kuormaava kone) toimii koko työketjun työsaavu- 

tuksen määräävänä tekijänä ja tällöin tämän päätoimintaväli- 	 Ø 
neen työsaavutuksen seuraaminen antaa riittävän tiedon koko 

työkohteen edistymisestä suunnitel tuun nähden. Edellytykset 

päätoimi ntaväli neen työsaavutuksen seuraamiseen ovat olemassa 

kun työmäärät ovat seuranta-aikana mitattavissa. 

Päätoimintavälineen seuranta riittää silloin, kun toimintavä-

lineet on mitoitettu ja tandistettu oikein ja työkohde edis-

tyy työsuunnitelman mukaisesti. Työsaavutuksen poiketessa 

suunnitelmasta tulee poikkeaman aiheuttaja selvittää (ks. 4.53). 

Mikäli muutos ei aiheudu työkohteella suoraan havaittavista 

jonkin toimintaväli neen häiriöstä, on häiriön aihuttajaksi 

epäiltyjä toimi ntaväli neitä seurattava tarkemmin vertail emalla 

niiden saavuttamia työvaihekohtaisia työsaavutuksia tai aika-

menekkejä TS- tai temppukorttien vastaaviin arvioihin. Kun 

häiriön aiheuttaja on saatu selville, ei sitä poisteta ennen 

kuin tarkastellaan, voidaanko se poistaa pienemmillä kustan-

nuksilla kuin mitä häiriön jatkuminen työkohteen loppuun asti 

aiheuttaa lisäkustannuksi a. 



4.62 Kapasiteetin seuranta 

4.621 Konekapasiteetit 

Pääkoneen käytön seuraamisessa on käyttökelpoinen seuranta- 

muoto kapasiteettikäyrä. Käyrän vaaka-akselilla on aika työ-

vuoroina ja pystyakselilla kapasiteetti joko työvuoroa tai 

tuntia kohti. 

Akselistoon voidaan lisäksi merkitä pääkoneen nimi, tunnus, 

työvuoron tunnit, työmäärä työvuorossa sekä muut toiminta- 

välineet. 

ESIMERKKI konekapaisteetin seurannasta 

Maan leikkaus ja pengerrys. Pääkone KKH 17 (t), muut 

toimintavälineet ovat PT 05, 4 KA ja 4 RM. 

Suunnitellun tavoitteen mukainen pääkoneen kapasiteetti on 

700 m3itd/tv. (irroitus ja kuormaus). Kuuden työvuoron jäl-

keen todetaan, että asetettuun tavoitteeseen ei päästä ja 

siksi on suoritettava uusia työpaikkajärjestelyjä. Tilan-

netta tutkittaessa todetaan, että KKH:n työnjärjestelyt 

toimivat tyydyttävästi, mutta kuitenkin ilmenee odotuksia. 

1;') 
_) (_) 
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m3itd /tv 
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Littera: 	/•// 

Kone: k.kW/7(, ) 

Tunnit 

Tyomoara 

:- 	t 	s 	,. 	T4 	pC 

* 	- 

Toiminta. 	1 pr oi ,0! og vdlineet 

vy , 1 

TVH 732971 

Kuva 17. Konekapasiteetin seuranta 

Todetaan, että purkauspaikalla oleva levityskone PT 05 ei saa 

pidettyä purkauspaikkaa riittävän hyvässä kunnossa ja siksi 

kuljet uskaluston työ vaikeutuu. Suoritetun hi ntavertail un 

perusteella vaihdetaan levityskoneeksi PT 08. Puutteita ha-

vaitaan myös kuljetustiestössä ja sen kuntoa parannetaan ja 

lisätään kuljet usketj uun yksi auto. Suon tettuj en muutosten 

jälkeen todetaan päästävän pääkoneen kapasiteetin osalta 

asetettuun tavoitteeseen. 

•1 



4.622 Kuljetusten seuranta 

Hankkeilla joudutaan päivittäin keräämään tiedot kuljetuksis-

ta ja niihin liittyvistä koneitöistä, jos halutaan työn aikana 

tehdä toteuttamisen vaati mia parannuksia, sillä ATK-rapor-

teilta saatava tieto ei yleensä ehdi käyttöön työkohteen kes-

täessä. Helpoimmin päivittäin seurattavat kuljetustiedot saa-

daan ajopäivälistoilta. 

Tuotantopalkkiotaksalla kuljetettaessa kannattaa saavutettua 

mk/m3itd hintaa verrata vastaamaan yksikköhintataksa-ajon 

yksi kköhi ntaan. Yksi kköhi ntataksalla ajettaessa kannattaa 

seurata kuormauskoneen kapasiteettia. 

ESIMERKKI kuljetusten seurannasta 

Hiekan ajo, ajo tuotantopalkkiotaksalla, jota verrataan 

yksi kköhintataksaan. 

4. päivä 
Ajomatka 20,5 km 
autot 3-aks. 9 kpl 

2-aks. 2 " 

Hiekkaa ajettu yht. 728,0 m3itd x 9,17 	= 	6767,46 mk 
3-aks. 68,4 h x 59,36 	 = 	4060,22 " 
2-aks. 15,2 h x 50,75 	 = 	771,40 " 

11599,08 mk 

11599,08 
• 	 738,0 	= 15,72 mk/m3itd 

yksikköhintataksa 15,72, ero - 0,00 mk 
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5. piiv 
Ajomatka 20,6 km 
autot 3-aks. 8 kpl 

2-aks. 2 " 

Hiekkaa ajettu yht. 580,2 m3itd x 9,17 = 
3-aks. 54,2 h x 59,36 
2-aks. 15,2 h x 50,75 

5320,43 mk 
= 3217,31 

771,40 
9309,14 mk 

9309.14 
580,2 	= 16,04 mk/m3itd 

yksikköhintataksa 15,72, ero - 0,32 mk 

Poistettiin kuljetusketjusta 2-akseliset autot 

6. piv 
Ajomatka 17,5 km 
autot 3-aks. 8 kpl 

Hiekkaa ajettu yht. 547,2 m3itd , 8,14 
3-aks. 51,3 x 59,36 

7499,98 
547,2 	13,71 mk/m3itd 

yksikköhintataksa 13,96, ero + 0,25 mk 

= 4454,21 mk 
= 3045,17 mk 

7499,98 mk 

jne. 

1 
Korj austoimenpiteet 

____ 

_/!= 

20J 15,72 

19 15,12 

14,55 

17J 
13,96 

16 13,30 

15 12,80 

4 
- toteutuneet 12,20 yks. h intotaksa 

11,54 
134 

10,89 

12j ' 	 ' 10 24 
11  
10  L ' 	 ' 

fL 9,60 

TYÖIV1ÄR 

TVH 732971 

Kuva 18. Kuljetusten seuranta 
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Seurannassa todetaan, etti neljnness työvuorossa tuotanto-

palkkiotaksa on sama kuin ajettaessa yksikköhintataksalla ko. 

ajomatkalla, eli 15,72 mk/m3itd. Viidennessä työvuorossa tuo-

tantopalkkiotaksa on 0,32 mk/m3itd kalliimpi kuin vastaava 

yksi kköhintataksa. 

T emppukortin avulla suoritetussa työketj un (kuormaus, kuljetus, 

purkaus) tarkistuksessa todetaan, ettei keikka-aikaa voida 

lyhent. Sen sijaan kuljetusketjusta poistetaan siinä olevat 

2-akseliset autot (2 kpl). 

Seuraavan työvuoron jälkeen havaitaan kulj etuksen tulleen 

tuotantopalkkiotaksalla 0,25 mk/m3itd halvemmaksi yksikköhinta-

taksaan verrattuna. 

4.63 Suullinen raportti 

Merkitykseltään vähisiss työkohteissa voidaan kyttä kapa- 

siteetin seurantaan perustositteisiin perustuvaa suullista 

raportointia (ks. myös kohta 4.91). 

4.7 Eril listavoittel den seuraaminen 

Rakennustoiminnan suunnittelemiseksi, tuottavuuden ja taloudel-

lisuuden parantamiseksi on TVL:ss kytöss koko rakentamisen 

kattava tavoitejärjestelm. 

TVL:N TAVOITTEET 

RAKENNUSTOIMINNAN 
) 	

TAVOITTEET 
TAVOITTEET 

T TOIMIALAN 
TAVOITEET 

(NKKEIDE\ 
..TAVOITTEET 	) 

Kuva 19. TVL:n tavoitteisto 
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Tavoitejärjestelmässä on hanketasolla kysymys siitä, että johon-

kin asiaan kiinnitetään erityistä huomiota ja siinä pyritään 

aikaansaamaan muutos. Tällöin asiasta tehdään erillinen tavoite. 

Tällainen voi olla vaikka yksikköhinta tai työsaavutus. Hankkeella 

voi olla myös kehitystavoitteita, jotka voivat olla esim, uusien 

menetelmien käyttöönottoa tai menetelmä- tai lai tekokeil uj a. 

Lopullisesti nämä ns. hanketason tavoitteet on huomioitava 

työkohdesuunnittelussa. Ne muodostavat osan lähtötiedoista. 

Normaalin seurannan lisäksi kannattaa näiden tavoitteiden to-

teutumista seurata myös erikseen. rvlyös tästä seurannasta on 

sovittava työmaanpäällikön kanssa jo työkohdesuunnitelmaa 

tarkistettaessa. 

4.8 Työkohteen lopputarkastelu 

Työkohteen lopputarkastelu on osa työkohteen seurantaa. Koko 

työkohteen keston ajan tulee kerätä tietoja työn kulusta. 

Työkohteen päätyttyä työkohdemestari luovuttaa ja raportoi 

työmaanpäällikölle työkohteen lopputarkastelutiedot. 

Lopputarkastelun tarkoituksena on saada työkohteen toteutumi-

sen onnistumisesta tietoa jota käytetään hyväksi: 

- Työkohdetasolla seuraavia samantyyppisiä työkohdesuunni-

telmia laadittaessa 

- Hankkeen johtamisessa, vertailtaessa samantyyppisten työ- 

kohteiden yksi kkökustannuksi a, eri työmenetel mi en käyttö-

kelpoisuutta ja käytettäviä toimintavälineitä sekä sopivaa 

aj oitust a 

- Palautetietona rakentajalta suunnittelijalle koskien suun-

nitelman tarkoituksenmukaisuutta, taloudellisuutta ja 

teknistä toteutettavuutta rakentajan näkökulmasta. 
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Työkohteen lopputarkasteluun tarvittava tieto saadaan: 

- kuukausiraportista 

- toteutumaraportista 

- suoritemäärien ja olosuhdetekijöi den muutoksista. 

Lopulliset työkohteen suoritteet ja kustannukset saadaan hank-

keen kuukausiraportista ja siitä nähdään erot kustannusten ja 

suoritteiden osalta suunnitel tuun verrattuna. Kuukausi rapor- 

tin antamaa tietoa voidaan käyttää hyväksi myös uusia työkohde-

suunnitelmia tehtäessä. 

Työkohteen lopputarkasteluun saadaan hankkeen toteutumarapor-

tista kustannuslajikohtaista työmenekki- ja yksikkökustannus-

tietoa, jos hankkeella ei ole käytetty muuta kuin yhtä työ- 

kohde litteraa kohden saman vuoden aikana. 

Toteutumaraportti on tilattavissa tarvittaessa. Toimialalla 

raportti tilataan n. kolme kertaa vuodessa hankekohtaisesti. 

T yökohteen lopputarkastelussa toteutumaraporttia käytetään 

työmenekkien kuten miestyötuntien (mh, mh/yks) konetuntien 

(kh/yks, kth/yks) ja autotuntien (ah, ah/yks, ath/yks) ja 

yksi kkökustannusten kustannuslaji kohtaiseen tarkasteluun. 

Näitä tuloksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin tai pii-

rin keskiarvotietoihin ja tehdään tulosten perusteella pää- 

telmiä työkohteeseen valittujen toimintavälineiden, työmene-

telmien ja ajoitusten onnistumisesta. 

Työkohteen 1 opputarkastelussa tulee käsitellä seuraavia 

asioita: 

- rakennussuunnitelmiin tehtävät muutokset, täydennykset ja 

niiden vaikutukset, parannusehdotukset 

- käytetyt työmenetelmät, uusien menetelmien kokeilusta 

saatavat kokemukset 

- verrataan suunniteltuja ja toteutuneita suoritteita ja 

mandollisesti kustannuksia, poikkeamista ki rj ataan perus-

telut. 
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4.9 Työkohdemestarin raportointi ja suoritteiden ilmoittaminen 

4.91 Yleistä 

T yökohteella tehdyn työn tulosten tiedottami nen eteenpäin 

työmaanpäällikölle ja työpäällikölle tapahtuu osaksi 

normaalin seurannan ja kuukausi- yms. raporttein avulla. 

Toisaalta työkohteen normaali päivittäinen seuranta palvelee 

pääasiassa ko. työkohteen johtamista eikä erilaisia seuranta- 

asiakirjoja (tavoitekäyrät, kapasi teetti seurannat jne.) ole 

tarkoitettu lähetettäväksi edelleen työmaan- tai työpäällikölle. 

Suoritteiden kuukausi ttaiseen työkohdekohtaiseen ii moittami-

seen hankkeelta edelleen rakentuu koko laitoksen seuranta- 

järjestelmä. Järjestelmän pääosan muodostavat erilaiset rapor-

tit, alkaen hankkeen kuukausi raportista, jossa jaottelutark-

kuutena on littera ja työkohde ja päättyen erilaisiin koko 

laitosta koskeviin yhteenvetoihin ja tilastoihin. Jotta suo-

ritteet tosiaan pystyttäisiin ilmoittamaan hankkeel ta tarpeek- 

si tarkasti edelleen, täytyy työkohteella seurata tehtyjä 

työmääriä päivittäin. Näiden työmäärien perusteella voidaan 

arvioida vastaavat suoritemäärät. 

Edellä mainittujen asioiden, työkohteen ja siten myös koko 

hankkeen suoritteiden hallinnan ja eri työkohteilla tehtyjen 

työmäärien raportoinnin, hoitamiseksi tyydyttävällä tavalla, 

suositellaan käytettäväksi seuraavassa esiteltyä työkohde-

raportti -järjestelmää. 

4.92 Työkohderaportti 

Järjestelmän muodostaa päivittäin käytettävä ja tilikausittain 

työmaanpäälli kölle annettava il moituslomake, työkohderaportti 

(liite). Tästä työmaanpäällikkö näkee kullakin työkohteella 

päivittäin tehdyt työmäärät sekä suoritemäärän tilikausi ttain. 
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Seuraavassa lomakkeen tiiyttmiseen ii ittyvt seikat: 

HANKE 

TILIKAUSI 

KUSTANNUSTUNNUS 

Yllmainitut otsikkoluonteiset tiedot tytetn raportti- 

lomakkeen alkuun huolellisesti työkohdenum eroi neen. On huo-

mattava, että samalle lomakkeelle ei merkitä kuin yhden 

työkohteen tietoja ts. jos työkohdemestari johtaa useamman 

työkohteen työtä hänen tulee pit 	jokaisesta työkohteesta 

omaa raporttilomakettaan. 

PVM 

Tähän merkitn ko. päivmär eli kultakin työkohteelta 

on tarkoitus tyttä pivittin yksi rivi. 

SIJAINTI TIELINJALLA PLV. 

TOIMINTA VÄLINEET 

Näihin kohtiin merkitän ao. tiedot niin tarkasti kuin on 

tarpeellista. 

TYt5MRÄ 

YKSIKKci 

Merkitn työkohteella ko. pivn tehty työmär ja sen 

yksikkö. 

SUORITE MR 

Viimeistään koko tilikautta koskien tai tarvittaessa (jos 

työkohde pöttyy tai suoritetietoja tarvitaan muuten ennen 

till kauden päättymistä) 1 yhyemml tki n ajalta muutetaan 

siihen mennessä tehdyt työmiirt vastaavaksi suoritemrksi. 
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5. TYbNSPRJESTELY 

5.1 Työnjärjestelyn tarkoitus ja periaatteet 

Työnjärjestely on jokaisen työnjohtotehtävissä toimivan hen-

kilön jatkuvaa toimintaa, jonka tulee liittyä kiinteästi 

niin työnsuunnittelu- kuin toteutusvaiheeseenki n ja muodos-

taa oleellinen osa työnjohdon johtamistehtävästä. 

Tarkan rajan vetäminen työnsuunnittelun ja työnjärjestelyn vä-

lille on tarpeetonta. Työnjärjestely liittyy saumattomasti työn- 

suunnitteluun sitä täydentäen ja tarkentaen. 

LOO1 	 _________ 

R A K E N TA M 1 NE N 	4, 	
III TYÖNJARJESTEL 

Kuva 20. Työnjärjestely 

Työnjärjestely on toimintaa, jolla: 

- ennen työn aloittamista luodaan edellytykset työn toteuttami-

selle 

- työn aikana jatkuvasti ylläpidetään toimintaedellytyksiä 

- täydennetään työnsuunnittelua 

- helpotetaan työkohteen johtamista 

- pyritään estämään häiriöt sekä vähentämään työn aikana 

esiintyvien häiriöiden vaikutusta. 
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5.2 Työnjärjestelyn toteutus 

5.21 Työnjärj estelyn vastuuhenkilöt 

Hankkeella työnjärjestelyssä on kaksi vastuutasoa: 

- työmaan päällikkö 

- työkohdemestari 

Työmaan päällikkö 

Työmaan päällikön tehtävänä on selvittää työnjärjestelykysy-

mykset koko hankkeen osalta hankkeen lopullisessa työnsuun-. 

nitteluvaiheessa. Työkohdetasolla työmaan päällikön osuus 

työkohteiden työnjärjestelystä on valvovaa, avustavaa ja yh-

teensovittavaa. 

Työkohdemestari 

T yökohdemestari vastaa johtamansa työkohteen työnjärj estely-

toiminnasta. 

5.22 Työrijärjestelyn kohteet 

T yönjärj estelyn tulee kohdistua kaikkiin työvaiheisi in, mutta 

. 	 erityisen tärkeitä ovat avainasemassa olevat ja häiriöalttiit 

työvaiheet. 

vaIIisuos set 	tukset 	järjesteIyt 
Työvoimo Työtur- IKuIjetukITandis- jTyöpaikka-

Iliiken- Varasto PalkkausFKoneet ISopimuk-
I nejärjes_J 1 Jset luvat 
telyt 	 1 	JkaseImuk- 

se t 

Kuva 21.. Työnjärj estelykohteita 
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Työnjärj estel yillä varmistetaan, että kuormaustöi den ja kulje-

tusten työnkulku on häiriötöntä ja taloudellista, kohteita 

- työkohteiden väliset kuljetukset 

- kuljetustiet 

- kuljetuskalusto 

- kuormaus- ja purkauspaikat 

- kuljetettava materiaali 

- yleinen liikenne 

Työkohteessa tapahtuvat kaikki työsuoritukset ovat tehok- 

kaita, tai oudellisi a ja tarkoituksenmukaisi a, kohteita 

- toimintavälineiden työskentelyedeilytykset 

- toimintavälineiden työskentelyolosuhteet 

- toimintavälineiden valinta 

- toimintayksiköt 

- työvoiman valinta (ammattimiehet) 

- henkilövaihdoksi en aiheuttamat toimenpiteet 

- varastointikohteiden sijainti ja tilat 

- tiet varastointikohteisiin 

- koneiden ja autojen vuokraustavat ja taksojen 

käyttö 

- palkkaustavat 

Työpaikkajärjestelyt ovat aina vallitsevia olosuhteita vas-

taavat, kohteita 

- työskentelypaikat 

- sosiaaliset tilat 

- koneiden työskentelytilat 

- varastointialueet 

Materiaalien käyttö on taloudellista ja tarkoituksenmukaista. 

Liikennejärjestelyt on hoidettu ohjeiden ja määräysten mu-

kais esti. 

Työsuojelun vaatimat suunnitelmat tehty ja työturvallisuuden 

asettamat velvoitteet tulevat työsuorituksissa huomi oi duksi 

- lait ja asetukset ja määräykset 

- suojavälineet 
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- työturvallisuustarkastukset 

- suojalaitteet 

- valaistus 

5.23 Työnjärjestely ennen työkohteen alkamista 

Ennen työkohteen alkamista työnjärjestely kohdistetaan toi-

mintoihin, jotka ovat muuttumattomia lähes koko kohteen kes-

toajan. Täten työnjärjestelyn aikajänne on pitkä ja kustan-

nusmielessä merkitsevä. Tällaisia ovat mm. työpaikkajärjes- 

telyt, joissa ratkaistaan työtilojen tarve ja sijoittelu, 

kulkureitit jne. Tämän vaiheen työnjärjestelytoimintaa on 

materiaalin, kaluston ja toimintavälineiden saannin varmis-

tammen, lupien hankkiminen ja sopimusten laatiminen, häi-

riöihin varautuminen, ts. edellytysten luominen kohteen 

aloittamiselle ja toteuttamiselle. 

Häiriöistä aiheutuvat työnjärjestelyt 

Häiriöiden aiheuttamat korjaavat toimenpiteet ovat yleensä 

hetkellisiä. Polkkeustapauksissa voivat esim, suunnittelussa 

tai olosuhteissa tapahtuneet muutokset aiheuttaa koko työ-

maan ja/tai työkohteen puitteissa tilanteen uudelleen ar-

viointia ja järjestelyä. Tällöin joudutaan työnjärjestelyn 

avulla täsmentämään työnsuunnittelua ja tehdyt ratkaisut 

ovat silloin pitkävaikutteisia ja erittäin merkittäviä. 

Osa häiriötilanteista on niin yleisesti esiintyviä, että nii- 

hin voidaan varautua jo työnjärjestelysuunnitelmia laadittaes-

sa ja siten poistaa haittavaikutukset. Tällaisia häiriötilan-

teita aiheuttavia häiriötekijöitä ovat mm,: 

- olosuhteet 

- konerikot 

- materiaalin loppuminen tai toimituksen myöhästyminen 

- kapasiteetti 

- lomat, sairaudet, poissaolot ym. 



73 

Olosuhteet 

Häiriöitä aiheuttavia olosuhteita ovat mm.: 

- Säätilasta aiheutuvat muutokset 

- jäätyminen 

- vesisade (pitkäaikainen) 

- lumisade 

- myöhäinen/aikainen talven tulo 

- myöhäinen/aikainen kevaän tulo 

- tulvat 

- jäiden lähtö 

- Työmaateiden käyttömandollisuudet 

- Yleisen-/työmaaliikenteen aiheuttamat rajoitukset 

ja häiriöt 

- Käsiteltävän materiaalin poikkeaminen suunnitelmasta, 

kuten yllättävä kallion leikkaus tai kivisyys ym. 

Konerikot 

Selvitettävä työkohteen alkaessa, onko konerikkojen sattuessa 

mandollista tai tarpeellista: 

- saada työmaalta varakonetta 

- saada muualta taloudellisesti varakone 

- hankkia varakone vai keskeytetäänkö työkohde 

- mandollisuus sijoittaa muut työkiertoon kuuluvat 

toimintavälineet ja henkilöt muille työkohteille. 
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Materiaalin loppuminen tai materiaalitoimituksen myöhästyminen 

tai peruuntuminen 

Selvitettävä materiaalin loppuessa syntyvät toimenpiteet: 

- vaihdetaanko materiaalia (laatu) 

- valitaanko toinen materiaalin toimittaja (hinta) 

- siirrytäänkö toiselle varamaaottopaikalle suunni- 

telman mukaisen alueen ehtymisen vuoksi (laatu, 

kuljetusmatka, hinta) 

- aiheuttaako jonkin materiaalitoimituksen myöhästy-

minen tai peruuntuminen työkohteen keskeyttämisen, 

aloitetaanko toinen työkohde vai sijoitetaanko työ- 

kiertoon kuuluvat koneet ja henkilöt muille työ-

kohteille. 

Kapasiteetti 

Selvitettävä, mitä muutoksia aiheuttaa pääkoneen kapasiteetin 

poikkeaminen alkuperäisestä suunnitelmasta: 

työmenetelmä 

- onko tarpeellista vaihtaa kone/kuljettaja? 

- onko mandollisuutta saada tehokkaampi kone? 

- onko levitys-/ kuormauskone liian tehokas/hidas? 

- onko suunnitelmaa muutettava ajoituksen suhteen? 

- 

	 ittaako kapasiteetin muuttuminen kustannuksiin? 

L omat, sairaudet, poissaolot ym. 

Selvitettävä työkohteen alkaessa, miten työkiertoon vaikuttavat: 

- lomat 

- onko mandollisuutta järjestää loman- 

sijainen? 

- onko lomaa mandollista siirtää? 
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- sairaudet 

- miten organisaation eri tasoilla sat-

tuneet sairaslomat vaikuttavat työ- 

kiertoon? 

- poissaolot 

- miten toimit yllättävien poissaolojen 

sattuessa? 

- onko tarpeellista vaihtaa henki- 

löä poissaolojen usein toistuessa? 

- onko mandollista saada sijainen 

muilta työkohteilta? 

Keinoina soveltuvat käytettäviksi etenkin: 

- työpaikkapiirrokset 

- muistilistaukset 

5.24 Päivittäinen työnjärjestely 

Päivittäinen työnjärjestely on aikajänteeltään lyhyttä, mutta 

toimintaa ylläpitävänä sen painoarvo on suuri. Päivän, kor-

keintaan viikon kattavia suunnitelmia voitaneen pitää aika-

jänteeltään pisimpinä päivittäisessä työnjärjestelyssä. 

Päivittäisen työnjärjestelyn kohteina ovat mm.: 

- toimintavälineiden tandistus 

- materiaalien saanti 

- olosuhdetekijöissä tapahtuneet muutokset 

- työturvallisuus 

- liikenteenjärjestelyt 

Päivittäisen työnj ärjestelyn onnistuminen edellyttää: 

- jatkuvaa seurantaa 

- vertaamista asetettuihin tavoitteisiin 

- poikkeamien syiden selvittelyä (temppukortit, TS-tiedostot) 

- tarvittavien korjaustoimenpiteiden suorittamista 

ElI 
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5.3 Työnjrjestelyn keinot 

5.31 Muistilistat 

Muistilista on työn vastuuhenkilön laatima asiapaperi, jolla 

pyritn varmistamaan työhön liittyvien tehtävien ja toimin-

tojen toteuttaminen. 

fl 

MMUAALIN HAM(INTASU.NUTELMA 

- -- 	25 kpl 70.30 
i: [/i - 

/ 	 / 
/ 	TAMMIKUU ::: 28 

9.c -N14KXOL 	< 
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/ 

Kuva 23. Muistilistoja 
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Työnjrjestelyn apukeinona muistilistojen käyttö tulee esille 

mm. seuraavanlaisissa tapauksissa: 

— työhön liittyy lukuisa mrä toimintoja ja tapahtumia, 

joita on vaikea kuvata varsi naisilla työnjörj estel ysuun-

nitelmilla 

— työn edistyessä tulee jatkuvasti lis 	muistettavia ja 

hoidettavia asi aita. 

Muistilistan tulee olla helppokyttöinen, havainnollinen sekä 

helposti tydennettvä ja muutettava, eikä sen tulisi muodos-

taa dokumentoitavaa aineistoa, vaan sen tulisi olla kerta- 
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käyttöinen. Muistilistoina voidaan tehtävän laadusta ja luon-

teesta riippuen käyttää mm.: 

- suunnitelmapiirustuksia 

- massa- ja suoriteluetteloita 

- massansi irtosuunnitelmia 

- kalentereita ja sen muunnoksia 

- erikseen suunnitel tuj a 1 omakemuotoisi a muistil istoja 

- tavallista lehtiötä. 

Muisti! istoj en käytöllä s aavutettava hyöty kohdistuu pää-

asiassa työn kitkattoman ja joustavan etenemisen varmistami-

seen. Muistilistoja käytettäessä varmistetaan mm, että 

- suunnitelma-asiakirjat ovat ajoissa käytettävissä 

- tarvikkeet, materiaalit ja työkalut ovat riittävän ajoissa 

työpaikalla 

- työntekijät, koneet ja autot ovat työpaikalla oikein tah-

distettuna 

S ovellutusesimerkit 

Esimerkit muistilistan käytöstä työturvallisuusasi oissa 

TYÖTURVALLISUUS 

1. Työkohteen vastuuhenkilön velvoitteet 

2. Lait ja asetukset työturvallisuudesta 

3. Yleiset määräykset 

- työntekijöiden opetus ja ohjaus 

- henkilökohtaiset suojavälineet 

- työ- ja suojatelineet 

- työtasot ja kulkutiet 

- nostolaitteet 

- työturvallisuustarkastukset 

Kuva 24. Yleinen työturvalli suusmuistil ista 



Kuvassa 24 esitetty muistUista soveltuu käytettäväksi kai-

kissa tilanteissa suunniteltaessa työkohteen työturvallisuus-

toimenpiteitä. 

TIE TYÖNJÄRJESTELYMUISTIO J2 _. t9Sl 	
Tyok:hd. 
Laati 

TEHTÄVÄNIMIKE TOIMENPITEET TILANNEMERKINNÄT VASTUUHENKILÖ 

Yleiset .ääräykset 
- sosiaalisten tilojen tarve ja Tarkistettava jurjestyssijeista Merkitty tukikohta— 8). 

sijoitusohjeet piirrokseen 2.2 

- työeaan valaiotue Selitettävä yleisvalaietuksen Sähköteknikko XXX tu— 8). 

tarve tee 5.3. klo 8.00 

- uanautuska].uston sijoitus Mäarättiva palokaluston oijoi— SS 

tuspaikka 
- ensiapuvälineiden sijoituu Määrättiivä ezsoiapuvälineiden SS 

sijoituupaikka 

Koneet 
- koneiden tydskentelytilojen Selvitettävä koneiden sijoitukset P8 

tarve eekä nostokorkeudet 

- häyrykattilan sijoituspaikka Tarkistettova ohjeet paineastioi— P8 

den sijoituksesta 

Sähkälaitteet 
- linjojen sijoitus Sähkoteknikko XIX 5.3 8). 

Tyttasot ja kulkutiet 

- kulkuteiden oijoituu Merkittävä suunnitellut kulku— TS 
tiet aloesuunnitelaaan 

Kuva 25. Työkohteen työturvallisuusmuistil ista 

Kuvassa 25 on esitetty taulukkomuotoinen muistilista, joka 

on laadittu kuvan 25 muistilistaa hyväksikäyttäen ja joka on 

laadittu nimenomaan paikallisia olosuhteita vastaavaksi. 

Muistil istaan on kirjattu työkohteen työturvallisuuden hoi-

toon liittyvät tehtävät sekä lisäksi määritelty tehtäviin 

liittyvät toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Muistilistaa täy-

dennetään työn kuluessa til annemerki nnöi n. 

Muistilistaus häiriöihin varautumisesta 

Häiriöihin varautumisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi 

seuraavaa muistilistaa, jossa sarakkeiden täyttö tapahtuu 

seuraavasti: 

Ennakoitu häiriö 

Luetellaan kaikki ne häiriöt, jotka ovat ko. työssä kustan- 



79 

nukseltaan merkittvi tai joiden esiintymistodennköisyys 

on suuri. 

Luultavat syyt 

Kohdassa luetellaan hiriön todennköisimmt syyt. 

Ennakolta ehkäisy 

Tss kohdassa ilmoitetaan ne toimenpiteet, joilla luulta-

vat syyt ehkistään tulemasta hiriöiksi. Mikäli jonkin 

syyn poistamiskustannukset ovat kohtuuttoman suuret häi-

riöön verrattuna, otetaan tietoinen riski. 

Häiriön korjaus 

Tässä sarakkeessa luetellaan ne toimenpiteet, joilla varau-

dutaan siihen, että häiriö toteutuu kaikista ennakolta eh-

kisytoimenpiteist huolimatta. 

Vastuu ja tiedotus 

Kohdassa ilmoitetaan hiriön korjauksen toimeenpanija ja tie-. 

don kulku hiriön sattuessa. 

HÄIRIÖIHIN VARAUTLJMINEN 

Työkohde J akavan ke rrok sen rakentaminen 

Ennakolta ehkasy Höirän 	korjaus 
Ennokoitu 	häiriö Luultavot 	syyt - Vastuu jo tiedotus 

to 	hyäk.y 	,i,kl ta 	hycksy 	rski 

- \Laratauri 	seula 	tai 
välppä paikalle 

Materiaali huonolaa- liian kivistä - Otetaan montusta Laadunvalvonta toi- 
tuista Epähomogerista sopivirmasta kohtaa rne'piteen 	toteutus 

Pinnorakeista - Vararnontunetsimina - Siirrytään vara- työkandeaestarin ja 
- Ostomandollisuuden monttuyn tyaanpäällikiin 

selvittäminen - Ostetaan KM:ltä neuvottelun perus- 
- Lisätutkimukset teella 

Seula/Väippä rikki Konevika - Valikoidaan man- - Otetaan valikoiden Seulan/Välpän nk- 
Seula rikki tuata paikka jos- koutumisesta tieto 

ta voi viedä suo- - Kuormataan käteis- kuormaajalle joka 
raan kerrokseen ,arastosta toimii saadun ohjeen 

- Seulotaan 	2 h mukaisesti 
käteisvarasto 

- fluoitokorjaukset 
a c' isa a 

Kuorrnaaja rikki - Fiydraulilkkaletkut - Konevalinta - Sovittu varakone Työkohdemestari 
rikkI - Kuljettaja aramat- paikalle hoitaa varakorreen 

- Sähkälaltteet eivät titaitoinen paikalle 
toimi - Sovitaan ennakkoon 

- Rengasrikko varakoneesta 
- Konevika - Koneen rikkoutu- 

raisoireteta tIe- 
to 	j. 

Kuarien vastaanotto - KA ei 	tieii mIhin - Penknkonoen kul- - Penkkamies käyt- Tydnjohdon harkinta 
ei onnIstu kuorrra puretaan jetaja ja KA:t nc tään 

- Penkkakorreen/Ttl kul- pi/at r -j(lt etukäteen 
jettaja osoittaa väii- - Per.kkakoneen .ailjetta- - Siirretään osaasat 
rän paikan ja ohjaa kuorrrden pur'- asto 	ruhrni tyähön 

- KAeI osaa vetää rrattoa tai pois 
- <A vaflta 

1 



5.32 Työpaikkapiirrokset 

T yöpaikkapi irros on havainnolli nen esi tystapa työpaikasta. 

Työpaikkapiirroksella esitetään ajallista, paikallista ja 

määrällistä työnj ohdon tarvitsemaa tietoa työpaikasta. 

Kuva 26. Esimerkki työpaikkapiirroksesta 

T yöpaikkapiirroksi na voidaan käyttää rakennussuunnittelu-

ja työnsuunnitteluvaiheessa laadittuja karttoja, pituus-

leikkauksi a, mass adi agram meja sekä erillisiä piirroksia. 

Työpaikkapiirros on suunnitelma, jota käytetään mm.: 

- til apäisrakennusten tilojen sij oittelussa 

- työpaikan eri työpisteiden välisten kuikuteiden suunnit- 

1 
- koneiden ja laitteiden työskentelytiloja suunniteltaessa 

- varasto- ja pysäköi nti alueiden til antarpeen suunnittelussa 

- työpaikan suo) alaitteiden, yleisvalaistuksen, varoitus- ja 

ki ei tomerkki en sekä opastustaul ujen sijainnin suunnitte- 

luss a. 

Työpaikkapiirroksen tarkoitus 

Työpaikkapiirroksen tarkoituksena on havainnollistaa ja täs-

mentää työnsuunnittelua sekä toimia työmaan sisäisenä infor-

maatiovälineenä. 
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Työpaikkapiirroksien avulla voidaan ratkaista erilaisia tilan- 

käyttöön ja työpaikan järjestelyyn kuuluvia ongelmia, jotka 

vaativat työnsuunnitteluasi aki rj oj a tarkempi en yksi tyiskoh-

tien tutkimista sekä havainnollistamista. 

Työpaikkapi i rroksen käytöstä saatava hyöty 

Työpaikkapiirroksista aiheutuva hyöty kohdistuu kahteen työn 

kulkua helpottavaan seikkaan: työmaan sisäiseen informaatioon 

sekä työpaikan erilaisiin järjestelyongelmiin. Työpaikkapiir-

roksilla voidaan varmistua mm.: 

- työpaikan eri alueiden suunnitelmallisesta käytöstä, jol- 

loin vähennetään turhia siirtoja ja välivarastointeja 

- työpaikan järjestyksestä, joka vähentää tapaturmavaaraa ja 

edistää työn toteuttamista 

- mandollisten muutosten ti edottamisest a työpaikalla työs-

kenteleville henkilöille. 

Työpaikkapiirroksilla suunnitellaan ja kuvataan tilanteita, 

jolloin varmistetaan mm.: 

- työpaikan tilojen tehokas käyttö 

- työmaateiden oikea mitoitus ja tehokas käyttö 

- varastoalueiden oikea mitoitus ja käytön tehokkuus 

- koneiden ja laitteiden työskentelytilojen oikea mitoitus. 

Esimerkit 

lJ_tIII IlIIlIlIlIIl,l,,,n,i,, 1 ,lII.l,lll.I,,l 

LAJITYSALUEELLE 	 YLEINEN LIIKENNE 

J4JLKUPUOMI 
SULKUPIJOMI 

AUSPAIKKA 

] 

jsPA,::A Ku:RM 

III J III II 1' _______________________________________________ 	UISKA LEIKATTU 
I' 1h1 	 _______________________ 

i__I 	I 	1.1 • L1 I 	I.I.III t.111.t.11t, I.II,lll Ii 

Kuva 27. Työpaikkapiirros sivuojan kaivusta rakenteen paran-

tamistyömaalla 

E1 
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Koska kaivu lähes aina tapahtuu yleisen liikenteen alaisella 

tieosuudella, on työkohteen järjestelyihin, etenkin liikenteen 

hoitoon, kiinnitettävä erityistä huomiota. Kuvassa 4-10 on 

esitetty tarpeelliset järjestelyt liikenteen ohjaamiseksi tur-

vallisesti kaivupaikan ohi. jokaista kaivuyksikköä kohti tulee 

olla vähintään yksi liikenteenohjaaja muun liikennemerkki- ym. 

opastuksen lisäksi. Kaivukone ja kuljetuskalusto pyritään li-

säksi sijoittamaan mandollisimman paljon sivuun itse ajoradas-

ta. Näin saadaan liikenteen käyttöön vapaata tilaa ja lisättyä 

sen turvallisuutta. 

RUMPURENKAAT 	- 	1IIITITJ 	- __________ 

Kuva 28. Työpaikkapiirros rummun rakentamisesta puoli tien 

leveyttä kerrallaan 

Kuvassa 29 on esitetty työpaikkapiirroksen avulla suodatin-

0 	hiekan kuormaukseen liittyvät toiminnat sekä kuormaus- että 

purkukohteissa. 



MATERIAALIN 

KERROKSEN TEKO 

	

1 /P.Zf1 	___ 
,» 	, 

htauspt 	
° 	__ 

k/k2OQm 
Yleinen liikenne 

Kuva 29. Suodatinkerroksen teko 

Piirroksessa on kuvattu koneiden ja kuljetuskaluston keskini-

set suhteet ja niiden tilantarpeet, kuten käntymis- ja kohtaa-

mispaikat. L isksi piirroksessa on selvitetty yleisen liikenteen 

tilantarve sekä kuvattu karkeasti eri toimintayksiköiden liike- 

radat ja työpaikan mitat. 

Työpaikkapiirroksen avulla voidaan kuvata vain hetkellistö tilan-

netta, mutta yleensä työn edistyessä joudutaan jatkuvasti suun-

nittelemaan työpaikan tehokasta käyttöä ja juuri tämntyyppiseen 

toimintaan on esi merkkikuvan mukainen (karttamuotoinen) työpaik-

kapiirros sopiva. 

Työpaikkapiirroksissa esitetyt toimintaperiaatteet on työkoh-

teessa aina saatettava ko. kohteessa työskentelevien työnteki-

jöiden, koneiden ja autojen kuljettajien tietoon, jotta voidaan 

varmistaa työn toteuttaminen suunnitellulla tavalla. 

Työpaikkapiirroksia liikenteen ohjauksessa on esitetty ohjekir-

jassa TVH 74200 "Tietyömaiden liikenteen järjestely". 

[•T1 

. 
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5.33 Toimintavälineiden tandistaminen seurannan kautta 

Jotta työketju toimisi tehokkaasti ja taloudellisesti, täytyy 

eri toimintaväli neiden vastata kapasi teetil taan toisiaan. 

Työn aikana saattavat erilaiset syyt aiheuttaa häiriöitä ka-

pasiteetteihin, joten tarvitaan jatkuvaa seurantaa eli tietoa 

työn edistymisestä, jotta heikot kohdat työketjussa voitai-

siin paljastaa ja näin saavuttaa mandollisimman edullinen 

lopputulos. Seuranta vaatii lähtökohdaksi toteutumati etoa, 

jota verrataan työlle asetettuun tavoitteeseen eli normaalis-

ti työkohdesuunnitelmaan. 

Seuraavassa tarkastellaan massansiirtoketjun toimintaa. Lähtö-

kohtana on massojen irrotus- ja kuormaustyö. Tavoite on tällöin 

yleensä työsaavutustavoite, joka on esitetty työkohdesuunnitel-

massa (ja alunperin saatu esim. TS-korteista, temppukortista 

tai vankkaan kokemukseen nojautuen). Tavoitteen on oltava hy-

vää suoritustasoa vastaava. Jos löysä tavoite hyväksytään, 

hyväksytään samalla myös korkea kustannustaso. 

t&s 4. 	) 
\\ 	 KUORMAUSTYÖN 

VALVO1TA 	 4 
JA 	 /S 4t 

SEURANTA 

[ '.ri:: :ff1 
flB 	 /// 

Kuva 30. Temppukortit 

Ellei asetettuun harkiten asetettuun tavoitteeseen päästä, on 

tarkistettava, onko häiriö: 

- kuormauksessa 

- levityksessä 

- kuljetuksessa. 
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Kuormaustyö toimii hyvin, jos varsinainen kuormausaika (ei 

sisällä autoista johtuvaa odotusta) on sallitun rajoiss 

Tässä yhteydessä voidaan käyttää "temppukortti 2:sta" saata-

via vertailuarvoja. Jos ko. aika ylittää ohjeellisen arvon, 

on syytä uudestaan miettiä työmenetelmää ja työnjärjestelyjä 

- onko kääntökulma pienin mandollinen 

- onko työtaso oikea 

- ovatko liikeradat joustavat ja lyhyet 

- onko kauhan täyttöaste hyvä 

- onko kantomatka lyhin mandollinen (väippäys) 

- meneekö irrotukseen liikaa aikaa (tarvittaisiinko 

erillistä irrotuskonetta) 

Jos puutteita havaitaan, täytyy ne korjata heti ja seurata 

korjauksen vaikutusta. 

Ellei kuormaustyön tehostuminen riitä tavoitteeseen pääsyyn, 

on tarkastettava, hidastaako levityspää työketjun toimintaa eli 

- onko levityskoneen työsaavutus riittävä 

- onko autojen kääntymis- ja ohituspaikat järjes-

tetty kuntoon 

- onko peruutusmatka mandollisimman lyhyt 

- häiritseekö liikenne. 

Jos puutteita havaitaan, hoidetaan asia kuntoon joko työnjär-

jestelyin tai vaihtamalla levityskone sopivammaksi. 

Ellei levityspäänkään tehostamistoimet riitä tavoitteen saa-

vuttamiseksi, täytyy tarkkailla, onko häiriöitä kuljetusket-

jussa. Jos kuormaaja joutuu epäsäännöllisin välein odottamaan 

kulj et usväli neitä, on syytä selvittää, voitaisi i nko kuljetusta 

tehostaa "temppukortti 1:n" toimenpitein tarkkail emalla keik-

ka-aikoja. Niiden ylittyessä selvitetään 

- onko auton asettelu hidasta ahtauden tai menetel-

män takia 

- onko peruutusmatka lyhin mandollinen 

- onko kuormakoko sovitun mukainen (yleensä 8 m3itd) 

- ovatko ajotiet kunnossa (kantavuus, liukkaus, ka-

peus jne.) 

- jokin muu syy 
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Jos kuormaaja joutuu odottelemaan aina säännöllisin välein, 

on kysymyksessä todennäköisesti liian vähäinen kuljetusväli-

neiden määrä. Ennen kuin otetaan lisää autoja, on kuitenkin 

tarkistettava mandollisuus työnjärjestelyin saavuttaa työket-

jun tasapaino. 

Tärkeätä on aina pitää huolta siitä, että työvuoro käytetään 

kokonaisuudessaan hyväksi. 

MASSANS II RTOKETJ U 

SEURANTA: 
Kuormaustyön tavoite - toteutuma 
(kireys) 

1_tavoite 
1 	OK 	'- saavutetaan 

tavoitetta ei saavuteta 
missä häiriö '? 

7 

f Kuormaus 	
häiriö 

_____ _____ 	

TOIMET 

D O E .-2 	 __________ 

levitys 	
1 

 häiriö 	TEHOSTUS- 	______ 

o 	
TOIMET 

1 	>:O 
0 
o>t :0 

•: 

L__Kuljetus 	

häiriö 	TEHOSTUS- 	______ 

___________ 	 TOIMET 

I riöitä ei 

saada pois 

Kuva 31. Massansi i rtoketj un tandistus 
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Jos kaikista mainituista toimenpiteistä huolimatta ei saavu- 

teta realistisesti asetettua tavoitetta, on syytä vaihtaa 

kuormauskonetta tapauksesta riippuen joko isompaan, pienem-

pään tai toiseen konetyyppiin. Näin palataan taas alkuun eli 

uuden tavoitteen asettamiseen. Tavoitteen ja toteutuman väli-

sen eroerittelyn pohjalta jatketaan työtä ja työnjärjestelyjä, 

jotta asetettu tavoite saavutettaisiin. 

5.4 Työsuojelusuunnitelmat 

T yöturvallisuuslain (299/58) mukaan työnantajan vei vollisuus 

on tarkoin ottaa varteen kaikki, mikä työn laatuun, työolo-

suhteisiin, työntekijän ikään, sukupuoleen, ammattitaitoon 

ja hänen muihin edellytyksiinsä katsoen kohtuudella on tar-

peellista ja suojella heitä tapaturmilta ja muilta terveyden 

haitoilta. Velvoitteen täyttäminen edellyttää työkohteen jär- 

jestelyn ja työsuorituksen ennakolta suunnittelua (Vnp 274/69). 

Edellä tarkoitettu suunnittelu ja suunnitelmien laatiminen on 

aina työkohteen osalta työkohdemestarin tehtävä. Työsuojelu- 

suunnitelmat hyväksyy työmaapäällikkö. 

Esimerkki elementtisil tatyökohteen työsuoj elusuunnitel masta. 

TYbSUOJELUSUUNNITELMA 

Mt. 8765 Vaara-Ranta 

VAARAN ALIKULKUKYTV 

Työhön osallistujat 

- Työnjohtaja TS 

- Työntekijät 

- Kaivukone Lokomo M-320 

- Telakuormaaja 

- Ajoneuvonosturi P & H T-750 

- Kuormausnosturil la varustettu kuorma- auto 

- Kuorma-autot 2 kpl 
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Kaivutyö 

- Kaivualue aidataan ennen kaivutyön alkamista 

- T yökohde valaistaan kandella valaisi npyl väällä 

- Kaivutyön yhteydessä kaivannon reunat luiskataan n. 45 

kaltevuuteen 

- Montun mittauksen ajaksi on kaivu pysäytettävä ja koneen 

kauha laskettava maahan 

- Toisen pään kaivutyön valmistuttua laitetaan luiskaan 

kaiteella varustetut portaat 

- Kaivutyön aikana on seurattava kuopan reunojen vaka-

vuutta. 

Sadevesi vi emäröi nti 

- Sadevesikaivojen kaivutyö suoritetaan peruskuopan pohja- 

tasolta 

- Kaivojen pohjan tasaus suoritetaan koneen kauhan avulla 

- Työntekijöiden meneminen kaivoon kielletään kunnes suoja- 

rakenteet on tehty 

- Renkaat kuormataan varastoalueelta kuormausnosturilla nos-

toraudan avulla 

- Autonkuljettajan on tarkistettava nosturin toiminta ja 

nostorauta ennen työn aloittamista 

- Renkaat siirretään kuorma-autolla kaivantoon, josta ne nos-

tetaan kaivukoneen avulla suoraan paikoilleen 

- Ennen nostamista tarkastetaan kaivukoneen nostokoukku 

sekä nostoapuvälineet 

- Nostoapuvälineen irroitus renkaasta tapahtuu nostotasolta 

köyttä apuna käyttäen 

- Kaivojen ympäristön täyttö suoritetaan kaivukoneella 

- Kaivojen välinen yhdysputki asennetaan miestyönä. 

Perustamistyöt 

- Viitataan soveltaen Pengerrys- ja kerrostentekotöiden työ-

suoj elusuunnitelmaan 

- Tiivistäminen suorit taan tärylevyllä. Käynnistämisessä on 

otettava huomioon mandollinen takaisiniskuvaara (käynnistä-

misohje TVL:n korjaamolta). 



Elementtien asennus 

- Siltaelementit tuodaan paikan päälle toimittajan autoilla 

- Paikoilleen asentaminen tapahtuu ajoneuvonosturilla siinä 

olevine laitteineen. Nosturille ja apulaitteille on suori-

tettava käyttöönottotarkastus, josta tehdään pöytäki rj at. 

Elementisä tulee olla merkittynä niiden paino 

- A utonosturin koukun kl1 rinittämisen elementtiin suorittaa 

elementtien toimittaja 

- Asennustyössä käytetään sosi aaliministeriön merki nantoja 

- Nostokoneen kuljettajan ja elementtien vastaanottajan yh- 

teistoimi nta on sovittava ennen asennustöiden aloittamista 

- Kiellettävä taakan alle meno 

T austojen täyttötyöt 

- Viitataan sovel taen perustamistöi den työsuojelusuunnitel-

maan. 

Sillan pintarakenteet 

Eristystyöt: 

- Lämpösuojauksen yhteydessä tehdään sillan päihin väliaikai-

set suojakaiteet 

- Työntekijät suojataan käyttämällä suojapukua ja -käsineit, 

sekä tarvittaessa kasvosuojainta 

- Bitumi kuumennetaan roiskeilta suojatussa astiassa, tyhjen-

nys suoritetaan hanasta 

- Kulkutie kuumennuspaikalta kannelle tulee olla tasainen ja 

hiekoitettu 

- Bitumieristystyössä luetaan ko. aineen käyttöturvallisuus-

ti edote. 

Suojabetonointi: 

- Betonimassa tuodaan paikalle kuorma-autolla, josta se kuor-

mausnosturin avulla nostetaan kannelle 

- Kuljettaja tarkistaa nosturin toiminnan ennen nostotyön 

alkua. 

. 



Si11anrakennustyöss on käytettv sen eri työvaiheissa kul-

loinkin tarvittavia henkilökohtaisia suojavä1ineit. 

Laati: Työkohderkm. T.T. 

Hyv. Työmpä1l. 	K.M. 
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