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2. 	HANKKEEN TYtJNSUUNNITTELUN LIITTYMINEN RAKENNUS- 
TOIMIALAN TOIMINNANSUUNNITTELUUN 

2 . 1 	RAKENNUSTOIMIALAN 3-VUOTINEN TOIMINNANSUUNNITTELU 

Tarkoitus 

 

3-vuotisessa toiminnansuunnittelussa optimoidaan 

toimialan toimintaa kokonaisuutena 

- 	muodostamalla hankkeista toteutuksen kan- 

nalta sopivimmat kokonaisuudet 

- 	ajoittamalla toimialan hankkeet toteutuk- 

sen ja resurssien käytön kannalta optimaa-

lisesti 

- 	vaikuttamalla tarvittaessa ylemmän tason 

toimintasuunnitelmiin 

- 	pitämällä suunnitelmat ajan tasalla, jotta 

olisi helppoa mukautua puitteiden muutoksiin 

ja antaa tietoja muihin suunnitelmiin 

- 	antamalla hankkeiden työnsuunnittelulle 

selvät ja kokonaisuuden kannalta harkitut 

puitteet. 

Edellytykset 

 

3-vuotisen toiminnansuunnittelun hyväksikäytön edellytyksenä 

on, että piirin johto määrittää piirin toiminta-ajatuksen ja 

päämäärät. Näiden avulla piirin johto muodostaa piirin tavoit-

teet ja toimintapolitiikan. 

Rakennustoimialan johdon tehtävänä on muodostaa piirin ta-

voitteista toimialan tavoitteet. Piirin toimintapolitiikoista 

johdetaan toimialan toimintapolitiikat helpottamaan toimialan 

j ohtamista. 

Täysi hyöty 3-vuotisesta toiminnansuunnittelusta saadaan toi-

minnan tavoitteiden ollessa selvillä ja laadittujen suunnitel-

mien toteuttaessa toimialan tavoitteet. 



Puitteet 

Rakennuspäällikkö saa 3-vuotista toiminnansuunnittelua varten 

laaditusta toimenpideohjelmasta puitetietona suunnittelukau-

tena toteutettavaksi aiotut hankkeet ja vuosittaiset kustannus- 

kehykset. Saatuaan myös piirin johdon toiminnalle asettamat ta-

voitteet rakennuspäällikkö jakaa hankkeet työpäälliköille ja 

sopii kunkin työpäällikön tavoitteet toimialan tavoitteet 

toteutettaviksi. 

Suunnittelun kulku toimialatasolla 

Kuvasta 1 ilmenee 3-vuotisen toiminnansuunnittelun kulku. 

Rakennuspäällikön annettua suunnittelupuitteet työpäälliköille, 

. 	he laativat alueensa 3-vuotisen toimintasuunnitelman. Työpääl- 

likköalueiden toimintasuunnitelmat sovitetaan yhteen siten, 

että toimialan toiminnalle asetetut vaatimukset toteutuvat. 

Suunnittelun lopputuloksena saadaan rakennustoimialan 3-vuoti-

nen toimintasuunnitelma, joka sisältää mm. hankkeiden kustan-

nusten jakautuman sekä henkilöstö- ja työvoimatarpeen. 

3-vuotista toimintasuunnitelmaa pidetään jatkuvasti ajan ta-

salla. Suunnitelmien muutoksia voivat aiheuttaa mm. puitteiden 

tai tie- ja rakennussuunnitelmien muuttuminen sekä muutokset 

käynnissä olevilla hankkeilla. 

Suunnitelmien hyväksikäyttö piirin toiminnan- 

suunnittelussa 

Ajan tasalla olevista rakennustoimialan 3-vuotisista toiminta- 

suunnitelmista saadaan tiedot piirin toimenpideohjelmaan ja 

toimintasuunnitelmiin. 

2.2 	HANKE TYÖPÄÄLLIKÖN 3-VUOTISESSA TOIMINNANSUUNNITTELUSSA 

Kuvassa 2 on esitetty hankkeen eteneminen työpäällikön 3-vuo-

tisessa toiminnansuunnittelussa. 
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F1ANKKEE TYUNSUUNNJTTELU 

3.1 
	

LÄHTÖTIEDOT 

3.11 

Hankkeen työnsuunnittelua varten työmaan- 

päällikkö saa lähtötietoina 
—' N. 	- 	tie- ja rakennussuunnitelmat 

. 	- 	hankeryhmätyöskentelyn tulokset 

) 	- 	hankkeen kehyssuunriitelman. 

J 	 Näiden lähtöasiakirjojen perusteella työmaanpääl- 

likkö käynnistää yhteistyössä työpäällikön kanssa 

( ) 	
ennen hankkeen aloittamista hankkeen työnsuunnit- 

J 	' 	telun, joka jatkuu koko rakennushankkeen keston 

	

j\ j)l 
	ajan. Työnsuunnittelun eri vaiheissa ovat hyvänä 

apuna tien tekemisen työnsuunnittelutiedot. 

Tie- ja rakennussuunnitelma 

Tien syntyprosessi voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin: 

- 	pääsuuntaselvitys (lokalisointi) 

- 	yleissuunnittelu 

- 	tie- ja rakennussuunnittelu 

- 	työnsuunnittelu ja 

- 	rakentaminen. 

Tie- ja rakennussuunnitelma on yleisistä teistä annetun 

lain ja rakentamisen asettamat vaatimukset täyttävä tie-

kohtainen suunnitelma, jonka käsittelyn perusteella luodaan 

laillinen pohja hankkeen toteuttamiselle ja jonka mukaan 

rakennustyö voidaan toteuttaa. 

. 

Tiesuunnitelma on yleisistä teistä annetun lain mu-
kaan laadittava siten, että sitä voidaan tietä tehtä-
essa noudattaa tekemattä siihen olennaisia poik-
keijksia. Tiesuunrdtelmassa on tien suunta ja poik-
keikkausmuoto osoitottava siten, etta tieatue voi-
daan tarvttaessa merkitä maastoon. Niinikään tie- 
Suunnitelmasta tulee käydä solvile mm.: 
- aluevaraukset tien myöhempää leventämistä 

varten 
- arvioidut rakeritamis- ja lunastuskustannukset 
- ylEisten teiden järjestelyt 
- yks:tyiste.-i teiden liittymä- ja järjestelysuunnitel-

ma. 
Mikäli yleissuunnitelmaa ei ole laadittu tai joudu-
taan muuttamaan, on tiesuunnitelmaan lisäksi sisä 1-
lytettävä tietoja mm.: 
- hankkeen kannattavuudesta 
- liikenteesta. 

Rakennussuunnitelmp on taloudellisen rakentami-
sen edellytiämät näkökohdat huomioon ottaen laa-
dittu tekninen asiakirja, jonka mukaan tie voidaan 
yksityiskohtiaan myöten rakentaa. Se on siis pää-
asiassa työn lopputuloksen kuvaus ja samalla työn- 
suunnittelun tärkein lähtöasiakirja. Aakennussuun-
nitelmasta tulee selvitä: 
- työssä tarvittavat mitat 
- käytettävät rakennusaineet 
- laatuvaatimukset 
- tarvittavat tyÖohjeet. 



Erillisten tie- ja rakennussuunriitelmien käyttö riippuu 
hankkeen koosta ja luonteesta. Tie- ja rakennussuunnitelma 
muodostuu 
- 	selostuksista ja 
- 	suunnitelman osista. 

Selostus on suunnitelma-asiakirjoihin kuuluva tekstiosa, jon-
ka tarkoituksena on täydentää muita asiakirjoja antamalla 
yleiskäsitys suunnittelukohteesta, suunnitteluperusteista 
sekä määräyksiä ja ohjeita työn toteuttamista varten. Suunni- 
telmaan kuuluvia selostuksia voivat olla: 
- 	tiesuunnitelmaselostus 
- 	työkohtainen työselitys 
- 	urakkaohjelman työkohtainen osa 
- 	rakennussuurinitelmaselostus. 

Suunnitelman osat on valittu niin, että samaan aihepiiriin 
kuuluvat asiakirjat kootaan selviksi kokonaisuuksiksi. 
Ne ryhmitellään seuraavasti: 

1.  Yhteiset asiakirjat 
2.  Kustannusarviot 

3.  Hankkeen päätien suunnitelma 
I. Yleisten teiden järjestelysuunriitelma 

5.  Yksityisten teiden liittymä- ja järjestelysuunnitelma 
6.  Tieripitäjälle kuulumattomien rakenteiden suunnitelmat 

7.  Kuivatussuunnitelma 
8.  Tieympäristön hoitosuunnitelma 

9.  Massataloussuunnitelma, johon kuuluvat mm. seuraa- 
vat työnsuunriittelun lähtöasiakirjat: 
- 	 työnsuunnittelun yleispiirustus 
- 	 suoriteluettelo 
- 	 massankäyttösuunnitelma 

10.  Valaistussuurinitelma 
11.  Liikenteenohjaussuurinitelma 
12.  Pohjarivahvistussuunnitelma 

13.  Mittaussuunnitelma 
1'4. Siltasuunnitelmat 

15 - 19. Muut mandolliset suunnitelman osat 
20. Suunnitteluairieisto, johon sisältyvät: 

- 	 suunnitteluaikaiset muistiot, pöytäkirjat 
yms. 

- 	 suunnittelutulokset, joita ei esitetä 
suunnitelmissa 

- 	 suunnitelman käsittelyyn liittyvä aineisto 

7 



3. 12 	Hankeryhmätyöskentely 

Hankeryhmä on hankkeen johdon avuksi asetettu yhteistyö- 

ryhmä. Hankeryhmätyöskentelyn tarkoituksena on koota 

käytettävissä oleva asiantuntemus hankkeen toteuttamisek-

si teknisesti ja taloudellisesti parhaalla mandollisella 

tavalla sekä lisätä ryhmän jäsenten tietoa toisten toimi- 

alojen tehtävistä. 

Rankeryhrnätyöskentely on toimialojen välistä yhteis-

työtä. Yhteistyöryhmään voi toimialojen edustajien 

lisäksi kuulua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntija- 

jäseniä laitokses -ta tai laitoksen ulkopuolelta. 

Yhteistyön tavoitteet 

Hankeryhmätyöskentelyn tavoitteina ovat 

1. Asiantuntemuksen kokoaminen ja kohdistaminen 

- kunnossapitäjä antaa keskeisen osan esim. paranta- 

mishankkeen ns. lähtötiedoista 

- rakentaja ja kunnossapitäjä huolehtivat erityisesti 

alaansa liittyvän ns. uudistuvan tiedon mukaan 

ottamisesta jo suunnitteluvaiheessa 

- palautteen saaminen ja hyväksikäyttö 

- erikoistekniikoiden hyväksikäyttö 
- muutosvalmiuden 11säminen 

. 



2. Timia1ojen odotusten yhdensuuntaistaminen 

3. Teknisten ja taloudellisten näkökohtien kokonaisval-
tainen tarkastelu 
- rakennustyön ajoitus 
- massojen käyttö ja vaihtoehtoisten ratkaisujen 

oikea painottaminen 
- resurssien yhteiskäytön tehostaminen 

14 •  Tuote- ja menetelmLikehittely 
- isoimmilla hankkeilla olisi tutkittava kehittämis-

kokeilumandollisuukSia 
- pyrittävä käyttämään hyväksi aikaisempia kokeilu-

ja tutkimustuloksia 

5. Johtamistyön avustaminen 

Yhteistyön järjestäminen 

Hankeryhmätyöskeritelyyri valittava yhteistyökäytäntö riip-
puu mm. hankkeen koosta, kestoajasta, sijainnista, vai-
keusasteesta, erikoispiirteistä, yhteistyöosapuolten lu-
kuisuudesta ja yhteistyöhenkilöistä. Yhteistyö tulee ulot-
taa pienillkin hankkeille vähintäin informaation jaka-
mista varten. 

Yhteydenpitomuodot 

Yhteistyön onnistumisen eräs perusedellytys on oikeiden 
yhteyderipitomuotojen valinta. Voidaan käyttää mm. seu-
raavia muotoja 
- kandenkeskeiset yhteydenpidot: 

- henkilökohtaiset tapaamiset 
- puhelin 
- kirjeenvaihto 

- kokoukset: 
- päätösten valmistelua varten 
- informaation jakoa varten 
- tehtävien jakoa varten 



- omien töiden katselmukset: 

- välikatselmukset 

- loppukatselmukset 

- T takuukatselmukset' 

Yhteistyön osapuolet 

Yhteistyöhön tarvitaan henkilöitä, jotka ovat vastuussa 

hankkeesta sen jossakin vaiheessa tai joitten erityisasi-

antuntemusta tarvitaan hankkeen suunnittelussa tai to-

teuttamisessa. 

Edellä mainittuja vastuuhenkilöitä ovat suunnittelu-, 

rakennus- ja kunriossapitotoimialojen työ- ja työmaanpääl-

liköt. Piirin omien asiantuntijoiden lisäksi käytetään 

tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. 

. 

Yhteistyön käynnistäminen 

Yhteistyötä tarvitaan jo tieverkko- ja yleissuunnittelussa 

sekä keskipitkän aikavälin toiminnansuunnittelussa . Suun-

nitelmallisena yhteistyö tulee käynnistää viimeistään var-

sinaisen tie- ja rakennussuunnittelun alkaessa. Käynnis-

täjä on hankkeen pääsuunnittelija, joka pyytää toimialoja 

nimeämään yhteistyöhön osallistuvat vastuuhenkilöt. 

Toimivalta ja vastuu 

Hankeryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta on tarpeen, 

että tärkeät asiat käsitellään yhteistyöosapuolten ollessa 

samanaikaisesti koolla. 

Ryhmänä hankeryhmä ei ole osa organisaatiota eikä sille 

voida siirtää linjaorganisaatiossa. olevien henkilöiden 

toimivaltaa ja vastuuta; ts. päätökset tekee asianomainen 

vastuuhenkilö. 

Hankkeen kulloisenkin vaiheen vastuuhenkilöt ovat avain-

asemassa yhteistyön ylläpitämisesä. Sen vuoksi heillä on 

mm. oikeus pyytää yhteistyöosapuolja suorittamaan hankkee-

seen liittyviä tehtäviä. Yhteistyön jatkuvuus edellyttää 

osapuolilta ajan tasalla olemista. 

10 
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3.13 	Hankkeen kehyssuunnitelma 

i 

- 
/ 

V.TCIfrjN)MM 

Työpäällikön 3-vuotisen toiminnansuunnittelun yhtey-

dessä laaditaan hankkeen kehyssuunnitelma. Siitä ilmenee 

mm. 

- 	hankkeen karkea ajoitus 

- 	työmuoto 

- 	keskitetysti hoidettavat työt kuten murskaus- 

ja päällystystyöt 

- 	kustannukset ja työvoimatarve 

- 	ratkaisevia resurssitekijöitä 

- 	tukikohtatiedot 

- 	tavoitteellisia tunnuslukuja 

- 	tietoja energian saannista 

Hankkeen alkaessa kehyssuunnitelma on laadittu vahviste-

tun suunnitelman massa- ym. tietoihin perustuen. Siinä on 

otettu huomioon myös työohjelman laadinnan ja hyväksymis-

prosessin yhteydessä mandollisesti syntyneet muutokset. 

Kuvissa 3 ja 	on esimerkki hankkeen kehyssuunnitelmasta. 
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3.2 	TYNSUUNNITTELUN KULKU 

Hankkeen työnsuunnittelu jakautuu kuvan 5 mukaisesti 
- 	lähtötietojen tarkasteluun 
- 	karkeaan suunnitteluun 
- 	lopullieeen työnsuunnitteluun 
- 	työkohteen alkaessa tapahtuvaan työkohdesuunnit- 

teluun. 

Lähtötietojen tarkastelu 

Työpäällikkö käy työmaanpäällikön kanssa läpi laatimansa 
hankkeen kehyssuurinitelman. 

Työmaanpäällikkö vertaa tie- ja rakennussuunnitelmaa 
maasto-olosuhteisiin ja kirjaa mandolliset muutokset. 

Karkea suunnittelu 

Karkean suunnittelun yhteydessä ennen lopullisen työnsuun-
nitteluun ryhtymistä poistuvat hankkeen toteuttamisesta 
mandollisesti olevat työpäällikön ja työmaanpäällikön vä-
liset näkemyserot. 

Karkea suunnittelu tapahtuu ainoastaan hankkeen alkaessa. 

Lopullinen työnsuunnjttelu 

Lopullisessa työnsuunnittelussa työmaanpäällikkö laatu 
hankkeelle toteuttamismallin suunnittelemalla työt koko 
hankkeen keston ajalle työkohdesuunnitteluri periaatteita 
noudattaen. 

Lopullisen työnsuunnittelun tulokset esitetään hankkeen 
työsuunnitelmana, jota tarkistetaan tarvittaessa ja josta 
saadaan tiedot budjettiin ja lisäsuurinitelmiin. 

Työkohteen alkaessa tapahtuva työkohdesuunnittelu 

Työkohteen alkaessa työkohdemestari tarkistaa lopullisen 
suunnittelun yhteydessä laadituri työkohdesuunnitelman käy-
tettävissä olevia toimintavälineitä ja vallitsevia olo-
suhteita vastaavaksi. 
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TYÖNSUUNNI TTELUN KULKU 
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Kuva 5. Työnsuunnittelun kulku 



LÄHTÖTIETOJEN TARKASTELU 

Ennen varsinaista työnsuunnittelutyötä tehdä.än hankkeesta 

seuraavat alkuselvitykset: 

Työpäällikön hankkeesta laatiman kehyssuunnitelman 

tarkastelu 

Tässä tarkastelussa työpäällikkö esittelee työmaanpäälli-

kölle laatimansa kehyssuunnitelman, joka tulee olemaan työ-

maanpäällikön suunnittelupuitteena. 

16 
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Erittäin tärkeätä on, että työpäällikkö antaa tässäyhtey- 
	

. 

dessä työmaanpäällikölle kaiken sen tiedon, minkä hän 

tie- ja rakennussuunnitelmaan tutustuessaan on saanut 

sekä selvittää ajoitus- ym. ratkaisuihinsa vaikuttaneet 
tekiät. 

Ratkaisuihin ovat voineet vaikuttaa mm. toimialan toimin-

nansuunnittelusta hankkeelle tulevat vaatimukset, kuten 

esim. 

- 	murskaus- ja päällystysajankohta ym. ajoituksel- 

liset pakkopisteet 

- 	erikoiskaluston käyttö 

- 	organisaation kuormitus 

- 	työvoiman käyttö. 

Tässä yhteydessä työpäällikkö selvittää työmaanpäälli-

kölle, miten hankkeelle asetetut tavoitteet toteuttavat 

toimialan tavoitteita. 



Rakennussuunnitelman vertaarninen maasto-olosuhteisiin 
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Ennen työnsuunnittelun aloittamista 

tulee ty3maanpäällikön tutustua maastoon 

ja varmistautua siitd, että. rakennussuun-

nitelma vastaa vallitsevia olosuhteita. 

TdssL vaiheessa tulee kiinnittLi huomio-

ta mm.: 

- 	olemassaolevan tiestön kLiyttö- 

mandollisuuksiin 

- 	materiaalin ottopaikkoihin 

- 	huolto- ja lijitysalueiden 

saantimandollisuuksiin 

- 	ympäristLnsuojeluun 
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KARKEA SUUNNITTELU 
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Hankkeen alkaessa työmaanpllikkö pe-

rehtyy hankkeeseen karkean suunnittelun 

avulla. 

Karkeassa suunnittelussa työmaanpillikkö: 

- 	tarkastelee työpäällikön anta- 

mia puitteita hankkeen lopul- 

lisen työnsuunnittelun ja to- 

teuttamisen kannalta 

- 	selvittää mandolliset muutostar- 

peet kehyksiin 

- 	sopii työpäällikön kanssa mandol- 

listen erojen aiheuttamista toi-

menpiteistä 

- 	luo edellytykset hankkeen lopul- 

liselle työnsuunnittelulle ja 

toteuttamiselle. 

. 

Karkean suunntteiun tarkkuus ja tarve määräytyy hankkeen 

koon, keston ja selväpiirteisyyden perusteella. Näin ollen 

karkea suunnittelu voidaan suorittaa: 

- 	tekemällä muutosehdotukset hankkeen kehyssuun- 

nitelmaan 

- 	laatimalla ns. karkea suunnitelma 

- 	samanaikaisesti lopullisen työnsuunnittelun kanssa. 

Karkea suunnittelu etenee yleensä alla olevan kuvan mukai-

sesti. 

KARKEA SUUNNITTELU 

SUORITE MRIEN 
SELVITYS 	 ______ _____ TYÖSUUNNITEL - 

KUSTANNUSTEN, ________________ 	
KARKEA AJOITUS, 	

HKKEEN OSIT 
MIEN_VERTAILU - 

TYOVOIMAN JA PATOIMINTAVALI - 
NEIDEN VALINTA ORGANISAATION TELU 

MRIS 	 - 	
- LI TTERATASO 
- VAST UUALUE 

MASSANSIIRRON 

Kuva 6. Karkean suunnittelun kulku 

. 



19 

3il 	Massansiirron suunnittelu 

Tie- ja rakennussuunnitelmaa laadittaessa joudutaan tar-

kastelemaan hankkeen massataloutt..a oikean tasauksen löytämi-

seksi. Rakennussuunniteirnaan sisältyvä maankäyttösuunnitel -

ma on yleensä karkea ja esitetään työnsuunnittelun yleis-

piirustukeen yhteydessä massadiagrammin tai massakäyrien 

muodossa. 

Karkean suunnittelun alkaessa on masaansiirtotyöstä saata-

va riittävän havainnollinen ja tarkka kuva. Tällöin laa-

ditaan massansiirtosuunnitelma tai tarkistetaan em. raken-

nussuunnitelmaan sisältyvä massankäyttösuunnitelma. 

Siirtosuunnittelussa on otetttava huomioon kaikki siihen 

vaikuttavat tekijät, jotta suunnitelmasta saadaan luotetta-

va ja toteuttamiskelpoinen. Ryhdyttäessä laatimaan massan-

siirtosuunnitelmaa on selvitettävä seuraavat siirtosuunnit-

teluun vaikuttavat tekijät: 

- 	eotekniset olosuhteet 

- 	tielinjalla sijaitsevien massojen käyttökelpoisuus 

- 	olemassa olevat tiet ja rakennettavat työmaatiet 

- 	yleinen liikenne 

- 	työn ajoitus 

- 	työmenetelmien valinta ja toimintavälineiden saan- 

timandollisuudet 

- 	erikoisrakenteidefl esim. siltojen asettaxnat ra- 

joitukset. 

Massansiirtosuunnitelmalle asetettavat vaatimukset 

Massansiirtosuunnitelma on lähtötieto myöhemmin tapahtu-

valle hankkeen ajoitukselle ja kustannusten laskennalle. 

Koska massatyöt edustavat huomattavaa osaa koko hankkeen 

kustannuksista, ovat massansiirtosuunnitelmalle asetetta-

vat vaatimukset erittäin suuret ennen kaikkea luotettavuu-

den ja toteuttamiskelpoisuuden osalta. 

Massansiirtosuunflitelman laatimisessa on pyrittävä siihen, 

että 

- 	massojen siirtokustannukset hankkeen kokonais- 

kustannuksien osana ovat pienimmät mandolliset. 



Tämä edellyttää mm. että 
- 	tarpeetonta massojen käsittelyä ei 

tapandu 
- 	massojen välivarastoiritja väitetään 
- 	kaikki käyttökelpoiset massat käyte.- 

tään oikein 

- 	vuodenaikojen vaikutus otetaan huomioon 
- 	lopputulos osoittaa alusrakenteen osalta penke- 

reittäin sekä päällysrakenteen osalta kerroksit-
tain mistä, missä järjestyksessä ja kuinka pal-
jon massoja siirretään ja mitkä ovat kuljetus-
matkat 

- 	selvitetään tiealueelta poistettavien massojen 
määrät, sijoituspaikat ja siirtomatkat. 

Masansiirtosuunnitelman laatiminen 
	

. 

Suunnittelu aloitetaan jakamalla siirrettävät massat esim. 
seuraaviin ryhmiin, joita käsitellään kutakin erikseen: 
- 	pakkosiirrot 
- 	läjitettävLit massat 
- 	pengermateriaaliksi kelpaavat massat 
- 	kalliomassat 
- 	jalostetut massat 

Siirtosuunnittelua varten on massat riuutettava samanlaa-
tuisiksi. Sopiva yksikkö on valmiin rakenteen mukainen suo-
riteyksikkö eli esimerkiksi leikkausmassat muutetaan kun-
tokuutioista rakennekuutioiksi (m3ktr— m3rtr). Muuntoker-
toimet saadaan työflsUUnflittelutiedoista tai kokemuksen pe- 
rusteella. 

Massojen siirrot optimoidaan suorittamalla vaihtoehtolas-
kenta taloudellisesti edullisirnmari siirtosuunnitelman löy-
tämiseksi. Massansiirtojen optimointia varten täytyy tie-
tää erilaisten massojen käsittelykustannukset suoriteyksik-
köä konti siirtomatkan funktiona. Ratkaistaessa tässä 
yhteydessä eri siirtomenetelmien edullisuutta voidaan 
käyttää apuna työnsuunnittelutietoja. 
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3i2 	Suoritemäärät ja päätoimintavälineet 

Tie- ja rakennussuunnitelman suoriteluettelosta kerätään 

kaikki hankkeen suoritteet karkeaan suunnitteluun sopi-

valla litteratarkkuudella. 

Töiden kestojen ja kustannusten määrittämistä varten vali-

taan töille parhaiten sopivat päätoimintavälineet ja mäLi-

ritetään niille keskimääräiset työsaavutukset. Toiminta- 

välineiden valinnassa voidaan käyttää apuna tien tekemisen 

työnsuunnittelutietoja. 

• 
	

LTT 
• 

Karkea ajoitus, kustannusten, työvoiman sekä 

organisaation määritys 

Karkeassa ajoituksessa selvitetään ensiksi töiden välisis-

tä riippuvuuksista sekä vuoderiajoista ja muista olosuhe-

tekijäistä aiheutuvat rajoitukset ja vaatimukset (esim. 

looginen suoritusjärjestys ja yksikkökustannuksen kannalta 

edullisin vuodenaika). Nämä huomioon ottaen ajoitetaan 

4 1279009879-12 



hankkeen työt pyrkien hankkeen työvoiman, toimintaväli-

neiden ja kustannusten mandollisimman tasaiseen ja annet-

tujen kehysten mukaiseen jakaumaan sekä organisaation tar-
koituksenmukaiseen käyttöön. 

Alla on esimerkki hankkeen karkeasta suunnitelmasta. 

AZ 	¼JU)'.474 	-Lt A 

1-. - •Ja•. Y5. ____________ 	____________ ____________ ___________________ 
--''A le-Jw. 2_ ] 

400LL) 

ii':' ___________ 
- - -------; 

frao 

5-a ------- 
1 ______ 1 
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L2 	. 	--___ JT •1• 	/ 	 • 	s.e' _a 	. 	 - 	 'v 342a 

'" 	'.'4;i ) 	50 •w 	 - 	1 ;iiiii 
,. 	 i 	 ? 

____ 	 ___ T 
f0 f 	 _____ _____ _____ -  

	

•' 	'O20 	OI647 

I.f;L,/,-; / 	r-' / 	 _____ 

	

- 	----- --:_--_-- 	— 

_2^ 	— 	 143 	f,-; 

	

L'( 	 Wl5 22r2 .9 5q 

	

_J 	- 	 2I 

r _1. 	- ___ ___ ____ _____ ________ 3 

-- - --- - -- - 
___ 7' 7' 

1 -, __7_ 
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- 
___ ______ 

-  - ___ ___ - ___ 
- 

____ 
-  ____ 

Kuva 7. Karkea suunnitelma 

Koska on kyse karkeasta suunnittelusta, kuukausittain 

ajoitettujen suoritteiden kustannusten laskemista varten 

tarvittavat yksikkökustannukset voidaan määrittää jälki- 

laskenta- yms. tietojen avulla. 

Tärkeämmistä töistä on kuitenkin syytä suorittaa kustan-

nusten laskenta. 

Yhteiskustannukst määritetään joko jälkilaskentatieto-

jen avulla tai lasketaan ne karkeasti. 

Karkean ajoitustyön edetessä seurataan hankkeen kokoriais-

kustannusten, työvoiman ja organisaation sopeutumista 

annettuihin kehyksiin. 
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Kehyssuunnitelman ja karkean suunnitelman 

vertailu ja yhteensovitus 

Työpäällikön ja työmaanpäällikön neuvottelussa verrataan 

laadittua karkeaa suunnitelmaa työpäällikön kehyssuunni-

telmaan ja sovitaan mandollisesti todettujen erojen aiheut 

tamista toimenpiteistä. Erot voivat muuttaa joko työpääl-

likön kehyssuunnitelmaa tai hankkeella laadittua karkeaa 

suunnitelmaa. 

Yhteensovituksessa muodostuu puitteet lopulliselle työn- 

suunnittelulle ja tämän jälkeen voidaan suorittaa hank-

keen osittelu. 
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3i15 	Hankkeen osittelu 

Hankkeen osittelulla tarkoitetaan hankkeen jakamista suun-

nittelua ja seurantaa helpottaviin työkokonaisuuksiin. 
Osittelu palvelee: 

- 	hankkeen johtamista 

- 	työkohteen johtamista 

- 	jälkilaskentaa. 

Hankkeen osittelun avulla määritetään hankkeen työsuun-

nitelmien esitystarkkuus sekä hankkeen toteutumisen 
seurantatarkkuus. Koska seurannan tarkkuustarve vaihtelee 

eri organsiaatiotasoilla, on työpäällikön ja työmaan- 

päällikön yhteisesti sovittava osittelusta. 

Osittelun yhteydessä hanke jaetaan: 

- 	vastuualueisiiri, 

- 	litteroihin ja 

- 	työkohteisiin, 

jotka muodostetaan seuraavasti. 

Vastuualue 

Vastuualuejako tulee suunnitella siten, että samoja vas-

tuualuenumeroita käytetään samassa tarkoituksessa koko 

hankkeen keston ajan. Vastuualueella voidaan hanke jakaa 

sellaisiin litteroista riippumattomiin osiin, joiden kus-

tannuksia halutaan erikseen seurata. 

Vastuualueiden muodostaminen: 

- 	yhteiskustannusten vastuualue on 00 

- 	tienrakennushankkeissa merkitään kukin silta 
omaksi vastuualueekseen 

- 	hankkeen alussa rajattavissa oleva työkokonaisuus 
esim. liittymätie, paikallistie, eri aikana tehtävä 
tienosa jne, voi olla omana vastuualueenaan, samoin 
yhden vastuuhenkilöri johtoon suunniteltavat työt. 



Littera 

Hankkeen osittelussa käytetään joko tienrakennustöiden 

suoriteryhmittelyn (TVH 732170)  tai sillanrakennustöiden 
suoriteryhmittelun (TVH 732082) mukaisia litteroita. 

Työsuunnitelmien esittämisessä ja seurannassa käytettävä 

litterataso on pääsääntöisesti valittavissa hankkeen johta-

misen edellytysten mukaiseksi. 

- 	Työpäällikkö voi suunnittelupuitteissa tai kar- 

kean suunnittelun jälkeen pidettävässä neuvotte-

lussa kustannustietojen keräyksen tai työn erikoi-

suuden vuoksi määrätä tietyillä työkohteilla käy -

tettäväksi alempaa litteratasoa kuin työn johta-

misen kannalta olisi tarpeellista. 

• 	

- 	Hankkeen kaikkia töitä ei tarvitse käsitellä sa- 

massa litteratasossavaan kussakin työssä käytet-

tävä litterataso valitäan työn kokoon, merkityk-

seen ja seurantaan parhaiten sopivaksi. 

- 	Kustannuksiltaan huomattavia tai joituksen kan- 

nalta merkittäviä töitä seurataan yksityiskohtai-

sesti. 

- 	Litteratasoksi valitaan seurantaan sopiva alin lit- 

terataso. Tarkemman litteratason käyttö ei merkittä-

västi lisää rivitietojen lukumäärää, mutta palve- 

lee huomattavasti paremmin hankkeella tapahtuvaa 

seurantaa ja etenkin jälkilaskentatietojen keräystä. 

Työkohde 

Työmaanpäällikön on määriteltävä hankkeen johtamista pal-

veleva työkohdejako joko vuodeksi kerrallaan tai jaotte-

lun ollessa selväpiirteinen koko hankkeen kestoksi karkean 

suunnittelun perusteella. Tämän jälkeen voidaan laatia 

ositteluun ja suoriteluetteloon perustuva työkohdeluettelo. 

Työkohdejako on suunniteltava siten, että työkohteet muo-

dostavat valittuun litteratasoon sopivat, mitattavissa 

olevat työkokonaisuudet. 

Työkohdejako tulee kysymykseen, kun 

- 	samaan litteraan sisältyy yksikkökustannuksiltaan 

tai olosuhteiltaan toisistaan poikkeavia töitä 

- 	litteraan sisältyvät työt tehdään useissa osissa, 

joiden suoritemäärät ovat mitattavissa ja jotka 

toteuttamisajankohdan tai työmenetelmän perus-

teella poikkeavat toisistaan. 
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Hankkeen kustannustunnus 

Jälkilaskennan ja hankkeiden seurannan yhdenmukaistamiseksi 

on muodostettu alla olevan esityksen mukainen kustannus- 

tunnus. 

Kustannustunnukseen merkitään osittelussa määriteltyjen 

vastuualue-, littera- ja työkohdetietojen lisäksi hankkeen 

numero ja työn kustannuslaji. 

Hankkeen kustannustunnus muodostuu 12:sta numerosta: 

HANKE 	VASTUU- 	LITTERA 	TYi- KUST. 
ALUE 	 KOHDE LAJI 

1 2 	 2 
Tienrak.hankkejcjeri käytössä: 	1 	1 100.. .99 	sarja 1000 (Tr) 	00.. .96 0.. .9 

sarja 3000 (Sr) 
1 sarja 9200 (yht.k.) 

Työt jaetaan kustannuslajejhjn seuraavasti: 

- 	miestyöt 

- 	konetyöt 

- 	kuljetukset 

- 	materiaalit 

- 	kokonaisurakat 

- 	osaurakat 

- 	muut 

Työkohdesuunnittelussa kustannuksia laskettaessa työt voi-

daan eritellä kustannuslajeittain, mutta lopputuloksessa, 

työkohdesuunnitelmassa ja budjetissa kustannuslajia ei esi-

tetä. Toteutumatiedoista kustannuslaji. rekisteröityy perus-

tositteiden perusteella automaattisesti, mutta kustannus- 
laskentaan rekisteröityvien laskujen osalta kustannuslaji on 

merkittävä kustannustunnukseen. 
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3.5 	LOPULLINEN TYÖNSUUNNITTELU 

. 

Lopullisen työnsuunnittelun tarkoituk-

sena on tuottaa hankkeelle toteuttamis-

malli. Tässä yhteydessä selvitetään kul-

lekin työlle hankkeen kokonaisuuden 

kannalta teknillisesti käyttökelpoisimmat 

ja taloudellisesti edullisimmat toteutta-

mismenetelmät ja toimintayksiköt sekä 

luodaan edellytykset toimintavälineiden 

mandollisimman tasaiselle käytölle. 

Lopullisessa työnsuunnittelussa: 

- laaditaan työkohdeluettelOt osittelun 

ja suoriteluetteloiden perusteella 

- laaditaan työkohdesuunnitelmat, jolloin 

valitaan työn. suoritukseen parhaiten 

soveltuvat työmenetelmät ja toiminta- 

välineet sekä selvitetään edellä mää-

titettyjen työkohteiden kestot ja kus-

tannukset 

- laaditaan nankkeen työsuunnitelma ajoit-

tamalla työkohteiden työt siten, että 

saavutetaan puitetietona hankkeen ajoi-

tukselle ja resurssien käytölle asete-

tut vaatimukset. 

 

-5\\J 

Lopullinen työnsuunnittelu etenee alla olevan kuvan mukai-
sesti. 

LOPULLINEN 	TYÖNSUUNNITTELU 

TYOKOHTEI - 
DEN 	SUUN- 
NITTELU 

TYÖ- -TYÖMAÄRAT 

KOH- -TYÖMENE-- 
DE- 

LUET- ' 

TELMÄT 
- TOIMINTA 	- 

VÄLINEET 

TE- - KESTOT 

LOT - KUSTAN- 
NUSTEN ORGA- 	YHTEIS- 
LASKENTA Töl- 	NISAA- 	KUSTAN- 

DEN 	TION 	NUSTEN 
Y AJOI- 	SUUN 	LAS- 

TUS 	NIT- 	+KENTA 
TELU 

Kuva 8. Lopullisen työnsuunnittelun kulku 
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3.51 	Työkohdeluettelojden laadinta 

Rakennussuunniteinian laadinnan yhteydessä suunnittelija 

täyttää suoriteluettelolomakkeen kuvan 9 mukaisesti kai-
kista työlitteroista alalitteran tai vieläkin suuremmal-

la tarkkuudella. 

Työkondeluetteloon yhdistetään suunnittelijan laatimista 

suoriteluetteloista suoritteet sopiviksi työkohdekokonai-

suuksiksi hankkeen osittelun yhteydessä sovitulla tavalla. 
Kuvassa 10 on, esimerkki tyLSkohdeluettelosta. 

TIE- JA VE$IRAKENNU$LAITO$ 	 SUORITE-49PWLuETTELO 	
3ITU_ 

PIIRI , 	 PIIVIYS ___________________ 	LAATI ________________________ 
BANF - 

r&s- 
UU- 
Lt1E 

LITTERA 
TYÖ- 
NOH- 
DE 

SUORITERYHMÄ SIJAINTI TIELINJALL& 
SUORITE 
MÄÄRÄ 

SU0RI 
YKSInÖ 

SUOM. 
(!na3leji, vaik.ue. 
t-8taps t) 

1110 Purkamistyt 1340 1 kpl 
1120 - Ra1vautyöt 140 - 2100 24630 2 

___________________ 

- -"- 2320 - 2520 2400 m2 
___________________ 

- -- 2640 - 2740 1660 m2 
____________________ 

- Ml 	p1. 	140 690 m2 
___________________ 

-"- Yj p1. 	80 1100 m2 

- _'_ Y2 p1. 260 970 m2 
1120 ________________________ hteen 31450 m2 

____________________ 
___________________ 

1310 Avo_ojitu0 - 1120 _______ m3ktr 
- -"- -"- 1360 - 2120 860 m3ktr 

___________________ 
____________________ 

- -"- - -- 2300 - 2580 250 m3ktr 

- -- 2660 	2740 200 m3ktr 

___________________ 

- 1310 -- _____________________ yhteenaM 1690 m3ktr 
____________________ 
___________________ 

1331 6eton1pitk1rummut 680 18 m 
-'- -"- 850 14 m 

___________________ 
__________________ 

- -'- - -'- 2160 21 m 
- 1331 - ________________________ yhteene* 53 m 

___________________ 
___________________ 

- 1334 Slvuojarummut 140 - 2740 68 m ___________________ 

Kuva 9. Suoriteluettelo 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLA 1105 	 /TYÖKOHDELUETTELO 

	 SITU_ 

PIIRI , 	 PÄIVÄTS ___________________ 	LAATI 
BAND 

'P0- 
LUE 

LITTERA 
TYÖ- 
lOS- 
DE 

SUORITERYHMÄ SIJAINTI TIELINJALLA 
SUORITE 
MÄÄRÄ 

SU0RI 
rxsinÖ 

SUOM. 
(maalji, yikeu,, 
ty6tapa 	s) 

/7/0 - '4/f/I7T-iP /Y' / k/ V4M ! 
1/ '- / 4/(7b7 /Yt-/ 	- ft !y . v4,v/,4fA 77ir4 
_____ sL XI VI' - _____ >f4C/ 

L 'i o ,, 	, 	$'1 ''' _____ _____ 'O/4?e-'4 '-,z-yr,i'.4 
- _____ _______-_______ I 0 .(?D *f 
0/ /7 /I' L ,u-'' - A'/,-e--'r /L 0- '/fe'. 1.141'- _____ 
- ____ - _______________ 7?"- -7V4' i7O 

_____ 
dh- 

______________ 

' 	1 1'! Ta /-Pa, er' i. 
____________ 

IaJl-vf( 4 
"/ / ?/ /pr-/r,-'7-  £i4 0 / r a'i'ri 3) 
fL / 17 Lf vJi,r- ,'y' 	.71/ ____ , 4' 

Kuva 10. Työkohdeluettelo 
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3.52 	Työkohteiden suunnittelu 

Työkohde suunnit elmat laaditaan kaikista työkohdeluet telon 

mukaisista töistä koko hankkeen kestolle. Työkohdesuunni-

telmien laadinnassa työkohteesta 

- 	selvitetään työmäärät 

- 	valitaan työhön parhaiten soveltuvat työmenetelmLit 

ja toimintavälineet 

- 	määritetään työkohteen töiden kestot ja kustan- 

nukset. 

Lopullisessa työnsuunnittelussa työkohdesuunniteirnien laa-

dinnasta vastaa työmaanpäällikkö. 

Varsinainen työkohdesuunnittelu tapahtuu kohdassa 

Työkohdesuunnittelun kulku esitetyllä tavalla. 

Tässä vaiheessa laaditun työkohdesuunnitelman yksikkö-

hinta - ja suoritemäärätieto on vertailukohtana työn to-

teutuksen vuosikumulatiiviselle ATK-seurannalle. 

1 	k • __7 	 ''- 



3.53 	Hankkeen työsuunnitelman laadinta 

Hankkeen työsuunnitelma on työkohteit-

tain laadittu toimintasuunnitelma. Työ- 

suunnitelma on periaatteessa hankkeen 

keston ajalle kuukausijaolla laadittu 

jana-aikataulu, joka on täydennetty re-

surssitiedoin. Työsuunnitelxna on pohja-

na graafiselle raportoinnille ja seurat-

tuna se antaa hankkeesta selkeän koko-

naiskuvan. 

Lisäksi työsuunnitelma palvelee hyvin 

sekä hankkeen sisäistä että ulkoista 

informaatiota, sisältäessään hankkeesta 

ne tiedot, joita toimintojen johtamises-

sa yleensä tarvitaan ja johon vuosittai-

set tai mandolliset muut tarkistukset 

voidaan suorittaa. 

Hankkeen työsuunnitelman perusteella 

voidaan laatia: 

- 	hankkeen budjetti 

- 	organisaatiosuunnitelma 

- 	tarvikkeiden hankintasuunnitel- 

ma. 

Hankkeen työsuunnitelman laadinta etenee seuraavasti: 

 

Kuva 11. Hankkeen työsuunnitelman laadinta 

 



Hankkeen ajoitus, työkustannusten ja työvoiman 

määritys 

Ajoituksen lähtötietoina ovat laadittu karkea ajoitus 

sekä työkohdeluetteloiden perusteella laaditut työkohde-

suunnitelmat, joista ilmenee työkohteiden kestot, kustan-

nukset ja toimintavälineet sekä suoritemäärät välitavoit-

teittain. Ajoitustyössä on pyrittävä lähtöasiakirjojen ja 

maastotiedustelujen avulla selvittämään kaikki hankkeen 

toteuttamiseen vaikuttavat tekijät. 

Ajoituksen päämääränä tulee aina pitää työn kokonaiskus-

tannusten minimointia annetut kehykset huomioon ottaen. 

Ajoittamisessa joudutaan vertaamaan erilaisten toteuttamis-

vaihtoehtojen kustannuksia töiden edullisimman suoritus- 

järjestyksen ja ajankohdan löytämiseksi. Toimintojen ajoit-

tammen ratkaisee kustannusten, työvoiman ja toimintavä-

lineiden jakautumisen eri rakentamisajanjaksoille. 

Ajoitustyössä käytettävät aikataulumuodot on esitetty 

tämän ohjeen kohdassa 6 Työnsuunnittelussa käytettäviä 

menetelmiä ja apuvälineitä. 

Mikäli ajoitustyössä halutaan saada selville tehtävien si-

jainti ja etenemissuunta sekä edistymisnopeus, soveltuu tie-

aikakaavio hyvin aikataulurnuodoksi. Mikäli taas ajoituk-

sessa halutaan selvittää töiden välisiä riippuvuuksia ja 

etsiä kriittisiä tehtäviä, on toimintaverkko tarkoituk- 

seen soveltuva aikataulumuoto. 

Näistä erillisistä aikatauluista tiedot siirretään hank-

keen työsuunnitelmaan. 

Jos ajoitustyö on yksinkertainen ja toiminnat ovat selväs-

ti rajattuja, on jana-aikataulu sopiva aikataulumuoto. 

Tällöin aikataulupohjana voidaan käyttää kuvan l4 mukais- 

ta hankkeen työsuunnitelmaa eikä erillistä aikataulua 

tarvita. 

Ajoitus suoritetaan seuraavasti: 

- 	sijoitetaan aikatauluun työkohteet, joiden vai- 

mistumisajankohta tai toteuttamisajankohta on 

ennalta määrätty (ns. pakkopisteet) 

- 	sijoitetaan aikatauluun työkohteet, jotka rat- 

kaisevasti vaikuttavat koko hankkeen aikatavoit- 

teiden saavuttamiseen (ns. kriittiset tehtävät) 
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ijoitetaan aikatauluun työkohteet, joiden toteut-

tamisajankohta ei edellisten tapaan ole kiinteä. 

Näillä toteutetaan muut toiminnalle asetetut vaati-

mukset kuten esimerkiksi työvoiman käytön tasai-
suus. 

Ajoitustyön edetessä edellä kuvattuja periaatteita noudat-

taen hinnoitetaan ajoitettujen työkohteiden suoritteet 

hankkeen työsuunnitelmalomakkeelle työkohdesuunnitelmasta 

saatavilla yksikköhinnoilla ja merkitään työntekijöiden 
määrät työkohteittain. 

Organisaation suunnittelu 

Työnsuunnittelun yhteydessä tehtävän organisaatiosuunnit - 

telun tarkoituksena on määritellä hankkeen toteuttamisessa 

tarvittavat henkilöt sekä heidän tehtävänsä ja asemansa 
organisaatiossa. 

Hankkeen organisaation on toimittava yhtenä tehokkaana 

yksikkönä. Organisaation eri osien keskinäiset toiminnal-

liset suhteet on määriteltävä selvästi. Organisaatio suun-

nitellaan lopullisen suunnittelun yhteydessä kuukausit-

tain koko hankkeen keston ajalle. Suunnittelussa selvite-

tään rakennusmestareiden, työnjohtajien, toimistohenki-

löiden sekä laboranttien tarve ja tehtävät. Henkilöiden 

määrätiedot merkitään kuvan 14 mukaisesti hankkeen työ-

suunnitelmalomakkeelle, joka on samalla hankkeen henki-

löstösuunnitelma. 

Organisaatiokaavio, jossa henkilöiden tehtävät on määri-

telty, laaditaan vuodeksi kerrallaan kuvan 12 mukaisesti. 

TYØMAAN ORGANISAATIO 
1978 

TVONF%LUKK 
rkm. J. OHTA.JA 

______ 

	

VARASTOTOIMINTA 	 TOIMISTO 	 MITTAUSTYtIT 	 LAADIJNVAL 
taja V.Arasto 	klrjuri T. Olmisto 	 tj. M. Ilta 	 Ia 	L.Anttl 

VAHVISTUSTYOT 	 ALUSTAVAT TtVT 	 KALLION LEIKKAUS 
PUTKITUSTYOT 	 MAAN LEIKKAUS 	 MATERIAALIN JALOSTUS 
SILTATYUT 	 PALLV$RAXENNETYT 
1-km. 5. Ilta 	 rkm. K. Alvaja 	 rkm K.AlII 
tJ 	P.UtkI 

Kuva 12. Työmaan organisaatiokaavio 
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Yhteiskustannusten suunnittelu 

Yhteiskustannukset muodostavat hankkeen kokonaiskustan -

nuksista huomattavan osuuden. Tämän vuoksi yhteiskustan-

nusten suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Ne suunnitellaan suoriteryhmittelyn litteran 9200 jaot -

telua noudattaen. Pääosa tiedoista saadaan hankkeen työ- 

suunnitelmasta ja lisäksi otetaan huomioon hankkeen 

tukikohtatarpeista ja käytöstä aiheutuvat kustannukset 

ja työ -  ja sosiaalilainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Yhteiskustannukset suunnitellaan kuukausittain koko hank-

keen keston ajalle. Suunnittelu voidaan suorittaa esi-

merkiksi rakennushankkeen vuosibudj ettikaavakkeelle alla 

olevan esimerkin mukaisesti. 

TVL 	 -RAKCNtIUIIAI1IiUtCM DUDJCTTI 	VUOSILI.E 19 f?!1 i9 !. ii 	Z 

PIIRI 	 ..'::, 	 -.. 	
.'...,. 

b 6 
6 SrIt..yII 

6It6 
yk.I6 

- 

V.6d.., 1? 
tO#6. tehty 

± 	22 

V.od.. 

!L 	M6L. !L 	I1!. 'k 	61!L 

Ik.I,II',.. 
!L! •&I'I - - 

- - 
________________ 

- - - _i_ - - _____________ - 

I) 2 

- - - -- 
- 2 .2 J. __________ 

_____ 
7 _________ f/ 

66 - - - 71 — — — - — _±, — , — _±_, 
- ± - 

¶2 ___________________________ 
-'-' - - 5dW /4 2 .2' /O#o' .7.24 

- - - - ____________ - - 

-- 

- - 92 .2. 

- ______ 
::: 

¶6 

2) - 
.., 

— 
1 

= 

- 

— 

— 

6.202i 

- - 
_________ 

- 	________ - — - — - - 

22 	- - Z*' - - - - 

2'. 
25 

p./.Y1  - - - WJ.9,,, .2.23  

- - - - - 
26 	- 

- 

30 - 

3[ 

1/.- 	i1' — — 
- '.f_;; - - — - __5 

- 7-t 	',I.,,'r - — — — — - — - 

?.,'. 
V—,-.-7C'.,,,,O,4 5.2A, 
A-,J7'7 

.6 - ________________ — — — — - — — 
12 2 TR 	IND6KSI 	- INDEKSI — — — 

Kuva 13. Yhteiskustannusten laskeminen 
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Hankkeen työsuunnitelma 

Suunnittelutyön edetessä tarkastetaan täyttääkö laadittu 

hankkeen työsuunnitelma asetetut vaatimukset. Mikäli vaa-

timuksia ei saavuteta, ajoitusta muutetaan kehyksiä vas-

taavaksi. Tiedot päätoimintavälineiden tarpeesta merki-

tään myös hankkeen työsuunnitelmaan. 

Esimerkki hankkeen työsuunnitelmasta on kuvassa l. 
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/ 
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______ 
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_______- _________ 

____ 
- 

--- 

f44 

.00W4 
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,u 	 4( 
_____ '3 
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_____ / / / / / 
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7 
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ti. 

Kuva 1!!. Hankkeen työsuunnitelma 
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3.6 	TYÖKOHTEEN ALKAESSA TAPAHTUVA TYÖKOHDESUUNNITTELU 

Antaessaan työkohdemestarille puitteita työkohdesuun-

nittelua varten työmaanpäällikkö tarkistaa voidaanko 

työkohde toteuttaa hankkeen työsuunnitelmassa olevan 

ajoituksen mukaisesti. Samalla työmaanpäällikkö myös 

merkitsee suoritteiden, kustannusten ja työvoiman jakau-

man työkohdesuunnitelman ajoitusosaan. 

Työkohdemestari tarkistaa lopullisen suunnittelun yh-

teydessä työkohteesta laatimansa työkohdesuunnitelman 

käytettävissä olevia toimintavälineitä ja vallitsevia 

olosuhteita vastaavaksi. Mikäli hän ei ole ollut laati-

massa ko. työkohteen suunnitelmaa, hän saa puitetietona 

työmaanpäällikön toimesta laaditun työkohdesuunnitelman, 

jonka hän tarkistaa kohdassa 4 Työkohdesuunnittelun 

c 	kulku olevien periaatteiden mukaisesti. 

Jos työkohdemestari toteaa työkohdesuunnitelmassa muutos- 

tarvetta, hänen tulee sopia muutoksista työmaanpäällikön 

kanssa. Kun työkohdesuunnitelma on tarkistettu ja muutok-

sista sovittu, työkohdemestari laatu tavoitekäyrän tai 

muun seurantaan soveltuvan aikataulun. 

' 	 O 

. 
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TYOKOHDESUUNNITTELUN KULKU 

Työkohdesuunnitteluri tarkoituksena on: 

- selvittää työkohteen teknillisesti ja 

taloudellisesti edullisin suoritustapa 

- laatia työn suorittamiselletjteuttami-

malli annetut kehykset huomioon ottaen 

ja muodostaa siitä tavoite työkohteen 

toteuttamiselle. 

Työkohdesuunnittelun tulokset on esitet-

tävä sellaisessa muodossa, että niitä 

voidaan käyttää hyväksi koko hankkeen tyört-

suunnittelussa ja seurannassa. 

Työkohdesuunnittelun onnistuminen edellyttää aina mandolli-

simman tarkkaa työkohteeseen ja paikallisiin olosuhteisiin 

tutustumista. Tässä yhteydessä tulee ottaa huomioon: 

- 	erilaisten toimintayksiköiden käyttömandolli suudet 
- 	eri työmenetelmien käyttömandollisuudet 

- 	käytettävissä olevien materiaalien laatu ja käyt- 
tömandollisuudet 

- 	käytettävissä oleva tiestö, uusien työmaateiden 

rakentamismandollisuudet ja muut vastaavat seikat, 

jotka vaikuttavat kuljetuksiin ja massansiirto-

suunnitteluun 

- 	työtä vaikeuttavien johtojen ja kaapeleideri esiin- 

tyminen työkohteen alueella 

- 	työkohteen toteuttamisessa tarvittavien huolto- 

alueiden saantimandolljsuudet 
- 	pohjaveden esiintyminen, mandolliset tulvat ja 

jäätymisen aiheuttamat haitat tai edut 

- 	maisemanhoidofliset ja luonnonsuojelufliset näkö- 
kohdat. 

Työkohdesuunnittelussa on hyvänä apuna tien tekemisen työn-

suunnittelutiedot. 
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111 	LÄHTÖTIEDOT 

Lähtötietoina työkohdesuunnittelussa käytetään: 
- 	rakennussuurinitelma-asiakirj oj a 
- 	työkohdeluetteloita, joista saadaan suorite- 

määrät ja työkohteen tarkka rajaus 
- 	karkeaa ajoitusta tai hankkeen työsuunnitelmaa, 

josta saadaan arvioitu työkohteeri suoritusajan-
kohta, työkohteen töiden riippuvuus muiden työ-
konteiden toteuttamisesta, päätoimintavälineet 
ja organisaatio 

- 	aikaisemmin tehtyjä tarvikevarauksia. 

11.2 	SUORITE- JA TYÖMÄÄRIEN SELVITYS 

. 

	

Työkohteen suoritemäärät saadaan laadituista työkohde- 
luetteloista. Suoritemäärä ilmoittaa valmiin työkohteen 
suoritteet yleensä teoreettisena määränä. Koska työkohteen 
kustannuksia ei voida myöhemmin laskea riittävän tarkasti, 
yksinomaan suoritemäärien perusteella, on työkohteen to-
teuttamisessa esiin tulevat usein hyvinkin erilaiset työt 
jaettava luonnollisen työkierron mukaisiin osiin, joista 
selvitetään työmäärät. Toisinaan työmäärät ovat suoraan 
määritettävissä suoritemääristä massakertoimieri avulla. 
Mikäli työmäärällä ja suoritemäärällä ei ole näin selvää 
yhteyttä, määritetään työmääriä vastaavat suoritemäärät 
kustannusten laskemisen jälkeen vastaavuuslukujen avulla. 
Työmääriä selvitettäessä on aina otettava huomioon olosuh- 

. 

	 detekijät esim. vuodenajan vaikutus. 

Työtä edistävien ja ylläpitävien työvaiheiden lisäksi on 
muistettava myös aloittavat ja lopettavat työvaiheet. 

Toteutuksen aikana suoritteita ilmoitettaessa on välita-
voitteiden avulla varmistuttava vastaavuuslukujen ja massa-
kertoimien oikeellisuudesta sekä huolehdittava siitä, 
ettei suunnitelluista suoritemääristä aiheettomasti poike-
ta. 
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4.3 	TYÖMENETELMIEN JA TOIMINTAVXLINEIDEN VALINTA 

Työkohdesuunnittelun yhtenä tehtävänä on määrittää ko. 

työhön sopivat erilaiset työmenetelmät ja toimintavtili-

neet sekä valita niistä taloudellisesti edullisin ratkaisu. 

Työmenetelmien ja toimintavälineiden vaihtoehtoisia rat-

kaisuja voivat aiheuttaa: 

- 	erilaisten työmenetelmien ja toimintavälineiden 

käyttömandollisuus työkohteessa 

- 	vaihtoehtoiset massansiirtosuunnitelmat 

- 	työkohteen vaihtoehtoiset kestoajat ja toteut- 

tamisj ärj estykeet 

- 	erilaisten tarvikkeiden ja materiaalien käyttö- 

mandollisuudet. 

Valintaa suoritettaessa joudutaan aina laskemaan vaihto-

ehtojen kustannukset. Työkohteen toimintayksikön ja mene-

telmän valintaa on aina tarkasteltava koko hankkeen kan-

nalta. 

4»I 	TYÖKOHTEEN TÖIDEN AJOITUS 

Työkohteen töiden ajoittaminen on työkohdesuunnittelun 

tärkeimpiä tehtäviä. Ajoitustyössä selvitetään: 

- 	työkohteen töiden kestoajat 

- 	toimintavälineiden ja työvoiman käytön sekä 

suoritemäärien jakaantumirien työkohteen kes-
tolle. 

Työkohteen töiden ajoituksessa on selvitettävä töiden kes-

kinäiset riippuvuussuhteet, jotta saataisiin toiminta- 

yksiköiden käytölle mandollisimman hyvä jatkuvuus ja toi-

mintavälineille korkea käyttöaste. Käyttöin soveltuvista 

aikataulumuodoista ja aikataululle asetettavista vaati-

muksista sekä ajoittamisesta on annettu ohjeita kohdassa 

6 Työnsuunnittelussa käytettäviä menetelmiä ja apuväli-
neitä 

Työkohdesuunnitelmalomakkeelle merkitään tässä vaiheessa 

suorite- ja työmäärät, toimintavälineet ja niiden kapasi-

teetit sekä työnosien kestot työvuoroina seuraavalla sivulla 

olevan esimerkin mukaisesti. 

. 
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24.5 	TYÖKOHTEEN KUSTANNUSTEN LASKEMINEN 

Kun työkohdesuunnitelmalomakkeelle on saatu merkityksi 

määrä-, toimintaväline- ja kapasiteettitiedot, suorite-

taan työn ja materiaalin hinnoittelu. Hinnoittelu tapah- 

tuu merkitsemällä toimintavälineille ja henkilöille 

tunti- tai yksikkökustannus ja materiaalille yksikkökus-

tannus asianomaiseen sarakkeeseen. Näiden avulla laske-

taan kustannukset työnosittain sekä työkohteen kokoriais-

kustannus. Työkohteen yksikkökustannus saadaan jakamalla 

kokonaiskustannus työkohteen suoritemäärällä. 

1 'VhlIl 
\\ 

Mandollisten välitavoitteiden suoritemäärät saadaan las-

kemalla välitavoitteeseen sisältyvien työnosien kustannus- 

osuuden ja työkohteen kokoriaiskustannusten suhde sekä 

kerrotaan näin saadulla vastaavuusluvulla työkohteen suo-

ritemäärä. Työkohteen ajoitusosaan merkitään suoritemää-

rät, kustannukset ja työvoima ennen työkohteen alkamista 

tapahtuvan puitteidenannon yhteydessä. Kuvassa 16 on 

esimerkki työkohdesuunnitelmasta. 
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5. 	HANKKEEN BUDJETTI 

Hankkeen työsuunnitelman perusteella laaditaan hankkeesta 

määrlimuotoinen, työsuunnitelmari tietojen kanssa yhtäpitävä 

tavoitebudjetti, jonka hyväksymällä ja allekirjoittamalla 

työpäällikkö ja rakennuspäällikkö hyväksyvät hankkeen 

toteuttamiselle asetetut suor'itetavojtteet. 

Hankkeen budjetin kansilehden tarkoituksena on antaa 

yleiskuva hankkeesta ja sen toteuttamisesta sekä toimia 

ylemmän tason suunnitelmien tietolähteenä. Tätä tarkoitus-

ta varten esitetään budjetin kansilehdellä (kuva 17) 

hankkeen yleistiedot, kustannukset ja työvoima ajoitettuna 

sekä suoritteiden karkea ajoitus. 

Budjetin muiden sivujen tarkoituksena on toimia vertailu- 

pohjana atk:lla tapahtuvassa tavoitebudjetointiraportoin-

nissa. Tätä tarkoitusta varten esitetään kuukausijakoisena 

budjettivuoden (kuva 18 ja 19) sekä vuosijakoisena jäljellä 

olevien vuosien (kuva 20) työkohdekohtaiset suoritteet ja 

kustannukset. 

Hankkeen budjetti laaditaan ensimmäisen kerran välittömäs-

ti ennen hankkeen aloittamista hankkeen koko kestolle, ja 

rekisteröidään ennen ensimmäistä kuukausiraportointia. 

Jatkossa budjetti laaditaan vuosittain hankkeen jäljellä- 

oleville vuosille siten, että kansilehti on alustavana 

versiona käytettävissä työohjelrnan tarkistamista varten 

lokakuun puolivälissä ja lopullinen budjetti on hyväksytty 

ja rekisteröitävissö. tammikuun alussa. 

Budjetti laaditaan vuosittain erikseen ilmoitettavaan 

kiinteään kustannustasoon. Erityisten syiden vaatiessa 

voidaan kuitenkin budjettivuoden sisällä käyttää työkoh-

teittain ns. liukuvaa suunniteltua yksikkökustanriusta. 

Rekisteröidystä hankkeen budjetista voidaan aina korjata 

mekaaniset lasku-, kirjoitus-, rekisteröinti- tms. virheet. 

Budjettia voidaan muuttaa, jos hankkeen puitteet oleelli-

sesti muuttuvat. Budjetin korjaus tai muutos hyväksytään 

samalla tavoin kuin budjetin ilmoitus. 

Hankkeen budjetin laatimisesta ja kuukausiraportoinnista on 

erillinen ohje TVH 732831. 
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Kuva 19. Rakeanushankkeen budjetti, RB 3 
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Kuva 20. Rakennuehankkeen budjetti, RB 4 
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6. 	TYtiNSUUNNITTELUSSA KAYTETTAVIA MENETELMIA JA 
APU VAL 1 NE 1 TA 

	

6.1 	TIEN TEIMISEN TYNSUUNNITTELUTTEDOT (Ts-TIEDOT) 

Tien tekemisen ty5nsuunnittelutietojen tehtvn on toimia 

työnsuunnittelijoiden jatkuvana apuv1ineen. Ts-tietoja 

kyttm1l 1istn suunnittelun tavoitteellisuutta ja 

suunnitelmien taso yhtenistyy. 

TS-tiedot s1slt4vt seuraavia tietoja: 

- 	ajoltustietoja 

- 	menete1mtietoja 

- 	kustannustietoja 

- 	y1eisi tietoja (materiaalitiedot ym.) 

Ajoitustiedot on ryhmitelty käyttötarkoltuksen mukaan seuraa-

vasti: 

- 	ohjelmointitiedot (hankekokonaisuudet) 

- 	rakennusvaiJietiedot (litterapohjainen) 

- 	työnvaihetiedot 

TS-tletokortteja kytetn kaikilla suunnittelun tasoilla 

piirin 5-vuotisesta toiminnansuunnittelusta työkohdesuunnitte-

luun. 

• 	Piirin 5-vuotista ja rakennustoimialan 3-vuotista tolminnansuun- 

nittelua varten on olemassa ohjelmointitietoja. Niissä on esi-

tetty hankkeiden km-kustannustietoja, optlmiajoitustletoja sekä 

tietoja siitä, miten kustannukset, miestyötarve ja konetyötar-

ve muuttuvat poikettaessa optimiajoituksesta. 



Hankkeen kehyssuunnitelmaa varten on litterajaon mukaan 

ryhmiteltyj rakennusvaihetietoja, joiden karkeaa osaa 

kytetän hankkeen ajoitukseen. Rakennusvaihetietojen kyttd 

suunnittelussa ede1lytt 	suoritetietojen ja massankytt3- 

suunnitelman tuntemista. 

Hankkeen ty5nsuunnittelun karkeassa suunnittelussa kytetän 

rakennusvaihetietoja. 

Lopullisessa työnsuunnittelussa on edel1 esitettyjen TS- 

tietojen lisäksi käytettviss yksityiskohtaisla menetelmä- 

ja ajoitustietoja (työnvaihe-ja menetelmätiedot). Näitä yk-

sityiskohtaisia tietoja käyttämällä päästään työkohdetasolla 

riittävän tarkkaan kustannusten ja ajoituksen suunnitteluun. 
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6.2 	MASSANSIIRTOSUUNNITTELUMENETELMIX 

Massansiirtosuunnittelussa voidaan käyttää optimiratkai-

sun löytämiseksi min, seuraavia suunnittelumeneteirniä: 

- 	graafinen massakäyrämenetelmä 

- 	lineaariseen ohjelmointiin perustuvat numeeri- 

set menetelmät. 

JLilkimmäiset menetelmät ovat yleistyneet tietokoneen 

käytön yleistyessä, mutta myös manuaalisesti laskettavia 

numeerisia menetelmiä käytetään. 

Graafinen massakäyrämenetelmä 

Graafinen menetelmä edellyttää massakäyrien piirtämistä 

erikseen kullekin optimoitavalle massaryhmälle (esim. 

maa- ja kalliomassoille). 1assakäyrässä pystyakseli osoit-

taa leikkaus- ja pengertilavuuksien summaa tielinjan 

alusta. 

Massansiirtosuunnittelu massakäyrän avulla tapahtuu 

siirtämällä nk. tasaussuoria pystysuunnassa siten, että 

tiettyjen massatalousalueiden - tielinjan osien - sisällä 

siirtokustannukset ovat mandollisimmat pienet (kuva 21). 

Kuva 21. Massakäyrämenetelmän periaatepiirros 

Massakäyrämerietelmää on selostettu tarkemmin julkaisussa: 

TVH 2.660 	MAARAKENNUSALAN TUTKIMUS- JA 

SUUNNITTELUOIIJEITA, OSA V, 1970 



Lineaarinen ohj elmointi 

Lineaariseen ohjelmointiin perustuvat menetelmät ovat 

nk. kuljetusongelman ratkaisun sovellutuksia. 

Massansiirtosuunnittelussa etsitään edullisimmat leikkaus- 

ja pengeryhdistelmät annettujen reunaehtojen vallitessa. 

Tehtävä voidaan muotoilla siten, että kuljetetaan materi-

aalia useasta varastosta (leikkaus- maanottopaikka) 

useaan kulutuspisteeseen (penger, läjitysalue) siten, 

että kokonaiskuljetuskustannukset ovat mandollisimman 

pienet. 

Kuljetusongelmaan on useita ratkaisumenetelmiä. Tienra-

kennustöissä käytetään: 

- 	manuaalisena sovellutuksena. nk. luoteiskulmame- 

netelmää, jota on selostettu julkaisussa 

TVH 2 . 911 	MASSANSIIRTOSUUNNITTELU, 

KiSINLASKENTASOVELLUTUS, 1973 

- 	tietokoneohjelmistoa, jonka käyttö on selvitetty 

julkaisussa 

TVI-I 2iI3 	TS 60, MASSANSIIRTO, 19V1 

Massansiirtosuunnitelman esittäminen 

Kun siirtosuunnittelu on saatu päätökseen joko käsilas-

kentana tai käyttäen apuna tietokoneohjelmaa, suunnittelun 

tulos esitetään tavallisimmin massadiagrammin tai massan-

siirtotaulukon muodossa. 

Kuvan 22 mukaiseen massansiirtotaulukkoon on jo suunnit-

telun alkuvaiheessa merkitty kokonaismäärät ja ns. pakko- 

siirrot. Massansiirtotaulukkoon voidaan merkitä optimoin-

nin lopputuloksen lisäksi jokaisen siirrettävän massan 

keskimääräinen siirtomatka. 

Havainnollisuuden lisäämiseksi voidaan siirtosuunnitelma. 

esittää myös massadiagrammiria osoittamalla siirrot nuolien 

avulla (kuva 23). 
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Kuva 22. Massansiirtotaulukko 

. 

 

Kuva 2. Massadiagrarmfli 



6.3 	AIKATAULUMUODOT 

Ajoitustyön onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi aika-

taulumuodon valinta. Hankkeet ovat ominaisuuksiltaan 

erilaisia. Ratkaisevana tekijänä toisessa hankkeessa voi 

olla toimintojen sijoittelu määrätyille ajarikohdille ja 

toisessa toimintojen keskinäinen riippuvuuksien selvittely 

jne. Koska eri aikataulumuodot tuovat korostetusti esille 

erilaisia hankkeen toteuttamiseen liittyviä seikkoja, 

on aikataulumuodon valinta ajoitustyön helpottamiseksi ja 

toivottujen erikoispiirtejden esille tuomiseksi suoritet-

tava hankekohtaisena. Seuraavassa esitetään olennaiset 

seikat yleisimmin käytetyistä aikataulumuodoista. 

Jana-aikataulu 

Jana-aikataulussa esitetään hankkeeseen kuuluvien toimin-

tojen jaottelu kaavion pystyakselilla. Vaaka-akselina on 

aika. Vaaka-akselin pituus on valittava sellaiseksi, että 

saadaan suunnitteluajanjaksot kulloisenkin tarpeen mukaan 

riittävän tarkasti esille. 

rrTO 788 SYYSKUU 0KAK1N NARSASKW JOUU*UU 

III PURKAMISTYÖT liii 	01 

1120 RAIVAUSTYÖT 1120 UI 1120 01 
1310 AVO-OJITU$ 1)1001 
1321 SALAOJAT 1321 01 

1322 01 1322 SADEVESIVIEMRIT 
21.01 	153001 1330 RUNPUTYÖT __________ 133001 

430 KALLION LEIKKAUS-LAJIT. 143001 
1510 02 1310 MAAN LEIKKAUS 1510 02.04.05, 
820 01 520 MAAN LEIXKAU5-LJITyS 

1530 PENGERMASSOJEN HANK. 125001 	1 
1621 JAKAVA KERROS 1121 CI IDI 01 

$55 QI.SI 	12 632 KANTAVA KERROS '.L............. 113201 
•__. 

lj.&_.__ 
640 SITOMATON KULUTUSKERR. 114001 
1721 SIDOTTU KULUTUSKERROS ____I!I 1 	 - 
1811 ICAITEET 1511 01 	 - 
1112 REUNAKIVE1 1118 01 	, 	11201.11 III 01 . 	SIS DI 

11*111 12101 1821 LIIKENNEMERKIT 112101 
1831 AJORATAMAALAUS 11510111 
1850 ERIKOISTYÖT 
1861 VERHOUKSET '- 	111101.01 181101 
3001 5:N ALIICULKUKZYTAVi .5001 0! 
3002 R:PI ALII!ULKUKMIVÄ 5002 05.53, 
3003 EN ALIKULKUKYTVÄ 5003 06.ISi 

VAN VUUS 20 

30 __________ 

TOIMINrA. 	PTOI 
VÄLINuT 

________________ _______________ 
880 21 
TNI2 
T16IP1O _________________ 
kKA 
.16 	30 __________________ 

- 
4 

T0 2 
5*05 
JMQ4 

_____________ 

KLIP 1) 
___- 

- 

Kuva 24. Jana-aikataulu 

. 
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Jana-aikataulu soveltuu käytettäväksi, jos ajoitusperus-

teina ovat esimerkiksi tehtävien sijoittelu mLiärätyille 

ajankohdille sekä määrättyjen toimintavälineiden tai toi-

mintayksiköiden työn jatkuvuuden suunnittelu. 

Jos ajoitustyö on yksinkertainen ja toiminnat ovat sel-

västi rajattuja, on jana-aikataulu luonnollinen ratkaisu. 

Tie-aikakaavio (vinoviiva-aikataulu) 

Tie-aikakaavio, jossa suoritusajankohdan lisäksi ilmenee 

tehtävän sijainti ja etenemissuunta sekä edistymisnopeuS, 

soveltuu erittäin hyvin tierakennushankkeiden ajoitukseen. 

Tie-.alkakaaviossa valitaan aikataulupohjaksi lomake, jossa 

vaaka-akseli-na on tielinjan pituus ja pystyakselina aika. 

Aikataulupohjan sopivien mittakaavojen valitseminen on 

erittäin tärkeää, koska se ratkaisee hyvin suuressa määrin 

lopullisen kaavion havainnollisuuden. 

51 
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Toiminta 

Toimintaverkko soveltuu erityisesti ty6kohteiden välisten 

riippuvuuksien selvittämiseen, resurssien tasaukseen 

sekä parhaan mandollisen suhteen etsimiseen koko hankkeen 

kestolle ja kustannuksille. Toimintaverkko selvittää mui-

ta ajoitustapoja paremmin ns. hankkeen kriittiset tehtävät. 

Työnsuunnittelua varten hanke jaetaan riittävän pieniin 

osatehtäviin, joiden ajan ja resurssien tarve sekä kustan-

nukset voidaan määrittää. Näiden osatehtävien välillä on 

yleensä erilaisia riippuvuuksia, jotka aiheutuvat esimer-

kiksi suoritusjärjestyksestä, teknisestä toteuttamisesta 
tai resurssien käytöstä. 

Toimintaverkkomenetelmä käsittää osatehtävien riippuvuus- 

suhteiden graafisen kuvauksen sekä laskennallisen menetelmän, 

jota käytetään ajoituksen ja seurannan perustana. 
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Kuva 26. Ajoitettu toimintaverkko 

Toimintaverkkojen käyttäalue on varsin laaja. Niitg. voi-

daan soveltaa erilaisten ajoitus- ja resurssiongelmien 

ratkaisuun, kuten 

- 	hankkeen keston määritys 

- 	resurssien suunnittelu 

- 	resurssien tasaus 

- 	resurssirajoitusten huomioon ottaminen 

- 	resurssien sijoittelu 

- 	häiriötilanteisiin varautuminen 

- 	hankkeen valvonta. 

Toimintaverkkomenetelmid voidaan käyttää joko 

- 	manuaalisesti esimerkiksi ohjeen 

TVH 2.910 	TOIMINTAVERKKOJEN LAADINTA 

JA KXYTTÖ, 1973 

mukaisesti tai 

- 	tietokonesovellutuksena esimerkiksi kohdan 

6»i mukaisesti. 
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6. 	TYÖNSUUNNITTELUOHJELMISTO 

Yleiset periaatteet 

Työnsuunnittelun apuvälineeksi on käytettävissä joustava 

ja helppokäyttöinen työnsuunnitteluohjelmjsto. Ohjelmisto 

soveltuu hankkeiden ajoituksen ja resurssien käytön suun-

nitteluun ja valvontaan sekä kustannusten laskentaan. 

Ohjelmisto tulostaa erilaisia selvityksiä resurssien käy-

töstä, kustannuksista ja hankkeiden ajoituksesta. Lisäksi 

ohjelmisto piirtää hankkeille ajoitetut coimintaverkot ja 

resurssien käyttöä kuvaavat graafiset piirrokset, histo-
grammit. 

Ohjelmisto on pyritty tekemään mandollisiniman yleispäte-

väksi ja helppokäyttöiseksi. Niinpä lähtötietojen laatimi-

nen ja tulostusten säätely eivät vaadi mitään erityistä 

tietojenkäsittelykoulutusta. Myös lähtötietojen muuttami-

nen ja esim. uuden toimintaverkon piirtäminen on joustavaa 

ja nopeaa. Ohjelman tulostuksia kuten esim. resurssien 

käyttötietoja ja kertyviä kustanriustietoja voidaan säädellä 

eri tarpeita vastaavasti ja nämä tiedot saadaan tarvitta-

essa yhtä helposti koko hankkeelta kuin hankkeen yksittäis-

ten tehtävien miltä ajallisesti rajoitetulta osalta ta-

hansa. 

Suunnittelun kulku on otettu huomioon ohjelmiston raken-

teessa. Lähtötietoja voidaan antaa niiden syntymisjärjes-

tyksestä. Toimintaverkon piirtämiseksi tarvitaan vain tie-

dot tehtävien kestoista ja keskinäisistä riippuvuuksista. 

Mikäli resurssi- ja kustannuslaskelmia ei haluta suorittaa, 

ei näitä tietoja tarvita. Myös resurssitietojen antaminen 

jälkikäteen on joustavaa. 

Työnsuunnitteluohjelmiston toimintaa ja käyttöä on tarkem-
min selostettu monisteessa. 

TVH 732728 	TYÖNSUUNNITTELUOHJELMISTO, 

KÄYTTJXN OPAS, 1979 

Tehtävien ajoitus 

Ajoituksen tuloksena saadaan kullekin tehtävälle aikaisin 

mandollinen ja viimeisin mandollinen alkamisaika. Ajoituk-
sessa otetaan huomioon 

- 	tehtävien väliset riippuvuudet 

- 	tehtävien ajoitusta koskevat rajoitukset. 



Mille tahansa hankkeen tehtävälle voidaan asettaa ajoi-
tusta koskevia rajoituksia. Tällaisia rajoituksia ovat 
mm. viimeisin ja aikaisin mandollinen alkamis- tai 
loppumisaika. 

Resurssien käytön tasaus 

Eri resursseille lähtötiedoissa annettujen käyttörajoi-
tusteri ja tehtäväkohtaisten resurssien käyttötietojen pe-
rusteella suorittaa ohjelmisto resurssien käytön tasauk-
sen minimoimalla hankkeen suorituksen kokonaisajari. Teh-
tävien ajoitusta pyritään muuttamaan annettujen aika 

rajojen mukaan 	siten, ettei resurssirajoituksia ylitetä. 

Resurssien tasauksen perusteena voi myös olla kustannus- 
kehys tiettynä ajanjaksona. Tällöin ohjelmisto muuttaa 
tehtävien ajoitusta annettujen aikarajojeri puitteissa 
niin, ettei tehtävien kustannusten summa yhtä kustannus-
kehystä. Resurssien käytön tasauksen tulostuksena saadaan 
tasauksen perusteella lasketut alkamis- ja loppumisajari-
kohdat, toimintaverkko, käytettävissä olevat resurssit 
ennen tasausta sekä tasauksen jälkeen käyttämättä jääneet 
resurssit. 	 - r 	-. 	- 

--LH 	I - 

-i1Ti 'UlT 3  
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