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1. 	JOHDANTO 

	

1.1 	Ohjeiden tarkoitus 

Näiden ohjeiden tarkoituksena on raportoinnin yhden-

mukaistaminen hanketasolla ja raportointia koskevien 

väärinkäsityksien poistaminen. Tarkoituksena on myös 

antaa ohjeita oikean raportointitavan valinnalle. 

Hanketason raportointiohjeet käsittelevät TLTS-vaiheen suunnitelmiin 

perustuvaa toteutumisen seurantaa, mutta eivät sisällä laadunvalvon-

taan liittyvää raportointia. Raportoinnin aikaj.nne on työmaanpääl- 

likön raportoinnissa yleensä rakennuskausi ja työkohdemestarin ra-
porteissa työkohteen kesto. 

Ohjeet on tarkoitettu lähinnä tie- ja sillanrakennushankkeiden käyt-

tbön, mutta niitä voidaan käyttää soveltuvin osin muuhunkin seurantaan. 

	

1.2 	Raportoinnin tarkoitus 

Hankkeen organisaation on tuotettava johtamistoimin-
taa varten riittävän nopeasti laadullisesti sopivaa 
tietoa. 

Johtamistoiminta vaatii raportteja. Niiden avulla voidaan todeta 

töiden edistyminen suunniteltuun nähden sekä ennustaa lopputulos 

käytössä olevien resurssien ja toteutuneiden työsaavutuksien 

perusteella. Mikäli suunnitelmasta poikkeamista on tapahtunut, 

nopeasti suoritettu raportointi auttaa esimiestä ja työn toteutta-

jaa sopimaan riittävän ajoissa niistä toimenpiteistä, jotka ovat 
tarpeen työn jatkamiseksi kokonaisuuden kannalta parhaalla mandol-
lisella tavalla. 
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1. 	Raportoinnin kulku 

Kuvassa 1 on esitetty miten eri raportointi- ja työnsuunnittelu-

vaiheet liittyvät toisiinsa. 

Työkohde - 	__________ __________ __________ 1 Puitteiden1 	Tehtävän 	suunnittelu 

______ 	
IITLTB II 

suunnittelu 	
1 1 ja 	

Toteutus 

_____________ 	 kohde_ 	

A anto jOItUS 	Iisäsuun-t1 
TLTS 	määritys 	

Työkohde— 1_APl 	fl nitelmat  1 1 	1 

__ N1/ _4 suunnittelu 

Lähtöt ietojen 
RAPORTOINTI 1 tietojen me 

1 Raportoinnin 	

keräys 	

Raportti - 	1 	Toteutuma. r- 

pohjien 	
kitseminen 	

j 

suunnittelu 
teko 	 raporttipoh 

RAPORTIT 

Kuva 1 Hanketason raportoinnin kulku eri työnsuunnitteluvaiheissa 

•i 
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2. 	RAPORTOINNIN SUUNNITTELU 

Raportoinnin suunnittelussa tulee selvittää: 
- Miten hanketta ja eri työkohteita seurataan 

- Mihin seuranta-alueeseen päähuomio kiinnitetään 

- Mitkä ovat seurantaan sopivat raportointitavat 

- Mitkä ovat seurantaan sopivat raportointijaksot 

- Kunkin raportoinnin vastuuhenkilö 

Raportoinnin rungon muodostaa määrällisen edistymisen, resurssien 

käytön, kustannusten ja työn laadun seuranta. 

Jokaiseen tilanteeseen tulee valita mandollisimman 

yksinkertainen, johtamistoimintaa hyvin palveleva 

raportointitapa. Raportoinnista saatavan hyödyn 

tulee vastata siihen uhrattua työpanosta 

Raportoirititarpeeseen ja raportointitavan valintaan vaikuttaa mm: 

- Työmuoto 

- urakka-/oma työ 

- Hanke 

- tienrakennus/sillanrakennus 

- suuri/pieni 

- Työkohde 

- merkittävä/merkitys vähäinen koko hankkeen kannalta 

Raportointitapaa määrättäessä tulee miettiä mitkä tekijät vaikuttavat 

hankkeen toteuttamiseen määräävästi: 

1. Kustannukset 

- Kustannuksiltaan merkittävien töiden seuraaminen tulisi suun-

nitella yksityiskohtaisesti. 

- Työsuunnitelmasta tulee poimia ne työt joissa kustannukset 

ovat huomattavat. Usein pieni määrä työkohteita aiheuttaa 

valtaosan kustannuksista. 

- Kustannuksiltaan pienien työkohteiden raportointi voidaan 

suunnitella siten, että yhdistetään pienet työkohteet val-

vonnan kannalta merkitykselliseksi kokonaisuudeksi esimer- 

kiksi vastuualueittain. Näin voidaan menetellä silloin, 

jos määrällisen edistymisen tai resurssien käytön seuranta 

eivät aiheuta tarkempaa raportointitarvetta. 



2. Ajoitus 

Ajoitukseri kannalta tärkeiden työkohteiden seuranta tulee suun-
nitella yksityiskohtaisesti, tällaisia töitä ovat mm: 

- Työt jotka vaikuttavat koko hankkeen ajalliseen toteutumi- 

seen määräävästi (ovat kriittisellä polulla). 

- Työt joilla on määrätty valmistumisajankohta 

- Työt joiden ajoitus tai resurssien käyttö vaikuttaa tärkei-
den työkohteiden ajoitukseen. 

3. Suoritteet 

- Suoritteiden ja työmäärien raportoinnin tulee auttaa hank-

keen johtamista sekä työkohteiden ja hankkeen jatkosuunnit-
te lua 

- Erityisen tärkeää on suoritteiden yksityiskohtainen rapor- 

tointi silloin, jos on odotettavissa merkittäviä muutoksia 

työkohteen suunniteltuihin suorite- ja työmääriin. Raportin 
perusteella tulisi tällöin ennustaa suoritemäärien tulevaa 

kehitystä, niin että riittävän ajoissa voidaan arvioida suo-

ritteideri muutoksen vaikutus hankkeen kustannuksiin. 

•i 
Esimies ja alainen voivat sopia erityisistä tavoitteista tai rajoi-

tuksista. Raportointi tulee su.mnitella siten, että sovittujen 

tavoitteiden toteutumista on mandollisuus seurata. 

Hankkeen johtamisen kannalta tärkeiden raporttien 

tekemisestä ja raportointitavasta on päätettävä jo 

työnsuunnitteluvaiheessa. 

•I 



	

3. 	TYÖMAANPÄLLIKÖN RAPORTIT 

	

3.1 	Yleistä 

Työmaanpäällikkö tarvitsee erilaisia manuaalisia raportteja työsuun-

nitelmien toteutumien seurannassa. 

Raporttien pitää olla havainnollisia ja helppolukuisia esim. graafi-

sia. 

Työmaanpäällikön tulee suunnittelupuitteita antaessaan 

selvittää raportointitarpeensa ja määrätä raportoin-

titapa sekä työkohteiden raportointijakson pituudet. 

Raportointitapaa valittaessa voidaan käyttää apuna allaolevaa kaa-

viota, jossa on esitetty eri raportointitavat seuranta-alueen ja 

työkohteen merkityksen perusteella. 

SEURANTA - 
RAPORTOINTITAPA __________________ 

Harvoja määrääviä 
tyäkohteita 

__________________ 
Useita maaräävlä 
työkahtaita 

__________________ 
Vähäiset työkohteet 

_____________________ 
ALUE 
______________ 

MÄÄRÄLLINEN 
EDISTYMINEN 

Jona-aikataulu Tieajkakoavio Jano- aikataulu 

kt.. 5.15 

____________ 

ks.. 	5.15 

____________ 

ks.. 	1.21 

Jana- aikataulu intavrkko Suullinan 	raportti 

TOIMINTAVÄLI - 
NEIDEN KÄYnÖ 

__________ 

ks.. 	s 	15 ks.. 	SIS 

KUSTANNUKSET. 
TLTB:n TOTEUTU 
MINEN fl 

Kustannus- ja tulasrapartit 

__ 
Kustannuskehityskäyrä Määrä- ja talou4elli- 

suusero 
Vastuuolueittain määrä. 
ja tal.eroerittely 

___________________ kts. 5. 25 kts. 	.. 25 kts. 	s. 	26 

ERILLISTAVOIT- ko. tavoitteen 	tai 	rajoituksen 	roportointi 	sovitullo 	tavalla 
TEET 

Tunnuslukuraportti 

HANKKEEN 
TUNNUSLUVUT 

kt.. 	5. 	2 

Kuva 2 Ranketason raportointitavan valinta 

2 



Työmaan tarvitsexnat raportit voidaan koota allaolevan kuvan mukai-
sesti työmaanpäällikön raporttitauluksi, jolloin niiden lukeminen 
on helpompaa. 

TK 01 1611 01 
	

TK 02 1130 01 
	

TK 03 1510 63 

YHTEISKUSTANNUKSET 
	

TYÖMAAN AIKATAULURAP. 

10 
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---- ---- 

KAPASITEETTIKÄYRÄ 
	

VASTUUALUEEN EROER ITT 
	

TUNNUSLUKURAP 
	

GRAAFINEN KUST. RAP. 
	

•i 
) 
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Kuva 3 Esimerkki työmaanpäällikön raporttitaulusta 

1 = Hankkeen toteutumiseen huomattavasti vaikuttavan työ- 
kohteen tavoitekäyrä 

2 = Hankkeen toteutumiseen vähän vaikuttavien työkohteiden 
vastuualueittain yhdistetty aikataulu 

3 = Yhteiskustannusten tavoitekäyrä 

4 = Työmaan aikatauluraportti johon tavoltekäyrien ja 
aikataululujen tiedot ovat kerätty 

5 = Hankkeen kannalta tärkeän toimintavälineen kapasiteet-
tikäyrä 

6 = Kustannusraportista laadittu vastuualueittainen ero- 
erittely 

7 = Tunnuslukujen toteutumisen seurantaan tarkoitettu 
tunnus lukuraportt 1 

8 = Kustannusraportista laadittu graafinen kustannuskehitys- 
raportti 

. 
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3.2 	Lähtötiedot raporttipohjien laatimiseksi 

Raporttipohjien lähtötiedot saadaan 

- Raportointisuunnitelmasta 

- Työmaan lopullisesta tavoitesuurinitelmasta (TLTS) 

- Työpäällikön antamista suunnittelupuitteista 

RAPORTOINTISUUNNITELMA 

- raportoitavat kohteet 

- seuranta-alue 

- raportointitapa 

- raportoinnin suorittaja 

- raoortointiiakso 

TLTS TYÖPÄÄLLIKÖN SUUNNIT- 
- 	 suoritteet TELUPUITTEET 

- 	 resurssit - 	välitavoitteet 
- 	aikataulu - 	 rajoitukset 
- 	 tarvikkeet 
- TLTB 

LÄHTÖTIEDOT 

Kuva 4 Raporttipohjan lähtötiedot 
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3.3 	Raportit 

3.31 Jana-aikataulu 

Laadinta 

Rakennuskaudeksi laaditusta jana-aikataulusta tulee selvitä 

- mitä tehdään 

- kuinka paljon tehdään 

- kuka tekee 

Jotta jana-aikataulu täyttäisi edellä luetellut vaatimukset voidaan 

siinä käyttää esimerkiksi kuvan 5 merkintätapaa: 

Tyävaihe Va Litt. Tk Yksikkö 
Tammi Helmi 

01 02 03 04 

RAIVAUS 

MAANLEIKKAUS 

ERISTYSKERROS 

02 

02 

03 

1131 

1510 

1611 

01 

02 

01 

m2 

m3ktr 

m3rtr 

5000 8000 8000 8000 

5000 

3000 4500 4500 

8000 6000 

Kuva 5 Jana-aikataulun merkinnät 

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jana-aikataulua jossa valitaan 

merkittävät työkohteet omaksi janaksi ja loput työkohteet yhdis-

tetään esim. vastuualueittairi. Raporttipohjasta erotetaan kulle-

kin janalle TLTB-kustannuksia vastaava osuus pystytasossa, jolloin 

työkohteiden kustannusmerkitys havainnollistuu. (kts. jana-aika--

taulun käyttöesimerkki s. 15). Yhdistettyjen työkohteiden kohdal-

la käytetään suoritteiden asemasta valmiusastetta. 

Raportointi 

Työkohteen tavoitekäyrästä luetaan tarkasteluajankohdan toteutunut 
suoritemäärä ja merkitään se pystyviivalla vastaavaan suoritemäärä-

aikatauluun ja tämän jälkeen yhdistetään pystyviivat murtoviivaksi 

kuvan 6 mukaisella tavalla. 

•i 

•i 
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TYÖKOHDE 1 	TYOKOHDE 2 
	

TYÖKOHDE 3 

Työvaihe 
Tammikuu Helmikuu Maaliskuu 

01 0 - /04 05 06 

TYÖKOHDE 1 

TYÖKOHDE 2 

TYÖKOHDE 3 

- 

- 

_____ _____ _____ ______ 

1 
10.2 

Tarkastelu- 

Kuva 6 Murtoviivan piirtäminen aikatauluun 

Lukeminen ja toimenpiteet 

Jos murtoviiva on tarkasteluajankohdan pisteen vasemmalla puolella, 
on ko. työkohde jäljessä tavoitteesta ja rnurtoviivan ollessa tarkas-
telupisteen oikealla puolella, on työkohde edellä tavoitteesta. 
Mikäli toteutuma poikkeaa tavoitteesta on tutkittava poikkeaman 
vaikutus 

- koko hankkeen toteuttamiseen 
- muihin työkohteisiin 
- resurssien käyttöön 
- kustannuksiin. 

Työkohteen poikkeamien perusteella on päätettävä jatkotoirnenpiteis-
tä kuten esim. 

- aloittamattomien työkohteiden ajoituksen korjaus/-työkoht. 
keskeytys tai hidastaminen 

- kapasiteetin suurentamirien/pienentäminen 
- toimintavälineiden lisäys/vähennys 
- vuorotyön käyttö/supistetun työajan käyttö 
- työskentelyolosuhteiden parantamineri/- 
- kustannuspuitteen muutos 



Jana-aikataulun käyttöesimerkki 

Esimerkissä sivulla 15 on työmaalla kustannuksiltaan neljä merkittävää työkohdetta, joita seurataan 

erikseen ja merkitykseltään vähäiset kohteet on työmaanpäällikön raportissa yhdistetty vastuualueittain. 

Tarkasteluhetkellä 15 lokakuuta on varamaata ajettu 16100 m3ktd ja eristyskerrosta tehty 7900 m3rtr, 

jolloin aikataulusta nähdään, että nämä työt ovat edellä tavoitteistaan. Raivausta suoritettu 

8400 m2 ja maanleikkausta 7000 m3ktr, joten nämä työt ovat jäljessä tavoitteistaan. "Muut työkohteet" 

ovat valmiita vastuualue 02 osalta ja yhteiskustannuksista on toteutunut 42 % eli enemmän kuin oli 
suunniteltu. 

- Varamaan ajon poikkeama osoittaa, että työkohde valmistuu suunniteltua aikaisemmin ja pie-

nentää siihen varattujen resurssien käyttöaikaa. Kohde vaikuttaa myös kustannuskehityk-

seen siten, että rakennuskauden alkupuolen suunniteltu kustannus ylittyy. 

- Eristyskerros on valmistumassa ja siitä vapautuu toimintavälineet lähiaikoina. 

- Maanleikkaus aloitettiin suunniteltua myöhemmin, mutta aikataulu saavutettaneeri pian. 
Työ tehdään osaurakkana. 

- Tiedetään, että yhteiskustannuksia on lisännyt suunniteltua suurempi organisaatio, joka 

pinenee ennen rakennuskauden loppua. Hallintohenkilökuntaa siirtyy toiselle hankkeelle. 

- Raivaustyötä on viivästyttänyt toimintayksikön käynti varamaanottopaikan kuorinnassa. 
Jälkeenjääneisyys saataneen kiinni. 

- Hankkeen toteutuneet suoritemäärät ja kustannukset ovat suunniteltua suuremmat. Riippuen 

rakennuskauden rahoitustilanteesta, on päätettävä, että keskeytetäänkö varamaan ajo raken-

nuskaudelle suunniteltujen määrien tultua tehdyksi vai voidaanko hankkeen kustannuspuite 

ylittää ja varamaanajoa jatkaa seuraavalle rakennuskaudelle suunnitellulle työkohteelle 
nykyisillä toimintavälineillä keskeytyksettä. 

. 

	

. 



. 
Työ, 	vastuualue, 	littera Yksikkö Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 

1 
Varamaata 	01 	1530 01 m3ktd 

2500 

2000 
9100 

7500 
5Ö00 

125001 	175 
5000' 	5( 1 

0 
0 

22500 
5000 

_______ 

27500 
5000 

32500 
5000 

35000 
2500 - 

7100 
16100 

7 000 1 
- _______ _______ _______ 

Eristyskerros 	01 	1611 	01 m3rtr 
2500 	300 
4900 	300 

2500 - ______ ______ ______ _______ 

Raivaus 	02 1130 01 m2 ______ 

7000_I 500 	5000 5000 5000 5000 5000 
5400 3000 ______ ______ ______ _______ 

Maanleikkaus 	03 1510 63 m3ktr 

1500 3000 
____- 
3600 

3000 

3400 

1 	3000 
1 

1 

3000 3000 3000 1500 

Va 	02  va1.ast 40 - _______ ______ _______ 

Muut työkohteet 40 30 17 25 18 '10 __________ 
Va03 ____ 

_________ 
___ ___ _______ ____ ____ ___ ____ 

Yhteiset kustannukset 

valm.ast 25 	[1 24 ______ 25 ______ 26 

12 16 	14 1 	- * 
30,9 	15,10 

_______ ________ 

Kuva 7 Esimerkki työmaan aikatauluraportista (pystytasossa 1 cm A 100.000 mk) 
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3.32 Toimintaverkko 

Laadinta 

Toimintaverkkojen laadinta on esitetty julkaisussa "Toimintaverkko-

jen laadinta ja käyttö" TVH 2910 

Toimintaverkon käyttö seurannan apuvälineenä edel-

lyttää että toimintaverkko piirretään aika-akse-

lille ja että tehtävät ajoitetaan. 

Normaalien merkintöjen tehtävän nimi, ajantarve ja toimintavälineet 

lisäksi voidaan toimintaverkkoon merkitä esimerkiksi tehtävien si-

jaintia, suor-itteita ja vastuuhenkilöjtä ilmaisevia tietoja, jotka 

helpottavat ja selventävät verkon käyttöä raporttina esim. 

23/ 1510 / 01 / pIv35+30...S8+SO 
	 •i 

2 KKH 16 K / 35000 m3rtr 

Raportointi 

Hankkeen edistymisen seuranta toimintaverkon avulla tapahtuu siten, 

että arvioidaan tarkasteluhetken tilanne kunkin tehtävän osalta. 

Keskeneräisten tehtävien osalta määritetään kuinka monta aika- 

yksikköä ko. tehtävä vaatii valmistuakseen. Tilanteet kuvataan 

verkkoon piirrettävällä murtoviivalla. 

•i 
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Toimintaverkon lukeminen ja toimenpiteet 

Tehtävien edistymisen mukaisesti piirretyn murtoviivan muodosta voi-

daan päätellä raportointihetken tilannetta työkohteittain: 

- muuttuuko kriittinen polku 

- onko uusia kriittisiä tehtäviä 

- mihin riippuvuukeiin on erikoisesti kiinnitettävä huomiota 

- voidaanko työ tehdä suunnitelman mukaisilla resursseilla 

- mikä vaikutus muutoksilla on hankkeen kustannuspuitteisiin 

Edellä olevan perusteella joutuu työmaanpäällikkö päättämään 

- mitkä tehtävät joudutaan ajoittamaan uudelleen 

- mitä tehtäviä täytyy kiihdyttää/hidastaa 

- voidaanko resurssiriippuvuuksia poistaa/lisätä 

- voidaanko myöhästyminen ottaa kiinni 
- työnjärjestelyllä 

- toimintavälineiden lisäyksellä 

- ylityöllä 

- vuorotyöllä 

- voidaanko valmistusaikaa siirtää 

- voidaanko kustannuspuitteita muuttaa 



4 VAUS 1 OJ F9S1 - fRUMMUTD.PENGtR 1 

MASSAIHTO J 
3 

OJITUS 

OJITUS 2 GER2J 

Aika 
viikkoa 	0 	2 

1 
4 	6 

1 
10 

1 	1 	1 
12 	14 	16 

1 
Kuukausi 	SYYSKUU 

I.I 	1 

1 	LOKAkUU MARRASKUU JOULUKUU 

Raportointipäivä 15.10 31.10 •i 
Kuva 8 Raportointi toimintaverkon avulla 

Kuvan 8 mukaisessa tapauksessa voidaan murtoviivasta päätellä 

Tarkastelutilanne lokakuun 15. päivä 

- Ojitus 1 myöhästynyt puolitoista viikkoa 

- ei aiheuta muutosta hankkeen aikatauluun 

- Raivaus 2 myöhästynyt puolitoista viikkoa 

- Massanvaihto edellä n. kaksi työvuoroa 

- ei aiheuta muutoksia hankkeen eikä muiden työ- 

kohteiden ajoitukseen 

- Kriittisen polun tehtävät toteutuneet suunnitelmien mukai-
sesti 

- Ojitus 3 kaksi työvuoroa edellä suunnitellusta 

- ei aiheuta muutoksia muihin työkohteisiin 

- Raivaus 2 n. puolitoista viikkoa jäljessä 

- aiheuttaa Ojitus 2 ja Penger 2 mvöhästymistä 

Mandolliset toimenpiteet 

- Raivaus 2 aloitetaan välittömästi Raivaus 1 :n toiminta- 

välineillä. Kapasiteettia on pyrittävä lisäämään työn- 
järjestelyllä 

- Ojitus 1 ajoitetaan Ojitus 3 päätyttyä samoilla toiminta- 
välineillä. Työvuoron pituus 10 h. 

- Tulee varautua siihen, että joulukuussa Penger 1 ja 2 
dään eri toimintavälineillä, mikä saattaa nostaa hank-
keen kustannuksia. 

•1 
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3.33 Tie-aikakaavio 

Laadinta 

Tie-aikakaavion laadinta on selvitetty julkaisun "Tierakennushank-

keen alustava työnsuunnittelu" TVH 2.886 kohdassa 5.12. 

Tie-aikakaavio on havainnollinen ja sopiva aikataulumuoto tienraken-

nushankkesta. Tie-aikakaavio on aina laadittava riittävän suureen 

mittakaavaan, jotta sekä aika- että pituusakselistossa tapahtuvat 

erot saadaan raportin tarkoitusta vastaavalla tavalla esille. 

Tie-aikakaaviota voidaan täydentää suorite- ja toimintavälinetie-

doilla. 

Raportointi 

Raportoinnissa toteutumatiedot merkitään joko värejä tai erilai3ia 

merkintöjä käyttäen. Toteutumatiedot saadaan työkohdemestarilta. 

Raportoinnissa on tärkeää, että toteutuma kuvataan riittävän hyvin 

suunnitellusta erottuvilla väreillä. 

. 

TARKASTE 
AJAN KO} 

suunn 

toteuti 

Kuva 9 Toteutumatiedon merkitseminen tieaikakaavioon 
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Tie-aikakaavion käyttöesimerkki 

Kuvan 10 mukaisesta tilanteesta voidaan todeta, että 

- maanleikkaustyöt noin puolitoista viikkoa myöhässä 

- siltatyö noin viikon edellä aikataulusta 

- pengermassojen hankinta ja pengerrys aloitettu noin kaksi 

viikkoa ennen suunniteltua ajankohtaa. 

  

Tutkittaessa poikkeamien vaikutusta on selvitettävä: 

1. Johtuuko leikkaustöiden suunniteltua hitaampi edistyminen 

- resursseista 
- väärästä kapasiteetin määrityksestä 

- väärästä olosuhdetekijäin arvioinnista 

- väärästä ja puutteellisista lähtötiedoista 

Näiden tietojen perusteella on työmaajohdon arvioitava poik-. 

keaman vaikutukset kustannuksiin, tehtävien välisiin riippu-

vuuksiin sekä toimintavälineiden käyttöön. 

2. Miksi varamaalla suoritettu pengerrystyö on aloitettu 

suunniteltua aikaisemmin 

3. Johtuuko siltatyön suunniteltua nopeampi eteneminen 

- toixnintavälineistä 

- suunnittelun epätarkkuudesta 

•i 

Siltatyön nopeutuminen saattaa vaikeuttaa esimerkiksi hankintoja ja 

toimintavälineiden käyttöä. Esimerkissä on ratkaistava tilanteen 

vaikutus: 

- pengerrystöihin 

- siltatyön loppuosan hankintoihin (kaiteet, valaistus yms). 

- siltatyöstä vapautuvien toimintavälineiden käyttöön 

Työmaanjohdon on selvitettävä poikkeamien vaikutus hankkeeseen 

ja jatkotoimenpiteet. 
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Kuva 10 Tieaikakaavio 

3.34 Suoriteraportit 

• 	Suoritteiden seurannalla tässä yhteydessä tarkoitetaan koko hankkeen 

suoritteita ja niissä mandollisesti tapahtuvia muutoksia. 

Hankkeiden tuotesuunnitelmien suoriteluetteloissa on ilmoitettu 

suunnitellut suoritemäärät. Toteutuneiden suoritteiden seuranta on 

tärkeää, koska hankkeen tulisi olla valmis, kun suoritteet on 

tehty. Tuotesuunnitelman muutokset työn kuluessa aiheuttavat suo-

ritteiden muutoksia, jotka vaikuttavat kustannuspuitteisiin ja 

toimintasuunnitelmiin ja näinolleri lisäävät suoritteiden seuranta- 

tarvetta. 

Suoritemäärien seuraamiseksi koko hankkeen kestoajalle on laadittu 

seuraavat mallit. 



Littera Yksikkö Suunniteltu / Toteutunut 

1110 _______ 1/1 

1120 m3 240/200 

1130 m2 9600/8400 

1310 m3ktr 500/ 

1330 m 22/20 

1510 m3ktr 2730/2710 1 	7150/6510 1 	1150/ 
1 
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•i 

Kuva 11 Suoritteiden seurantakaavio 

Kuvan 11 mukaisessa kaaviossa on seurattu sekä suunniteltuja, että 

toteutuneita suoritemääriä työkohteittain tai maastossa helposti 

mitailtavin välein välilitteran tarkkuudella. Suunnitellut suo-

ritemäärät saadaan suoriteluetteloista ja toteutumat työkohderapor-

teista tai suoriteilmoituksista. Raportointi suoritetaan tilikau-

sittain ja samalla merkitään uusi tilannepäivämäärä. Kun hankkee-

seen tehdään tuotesuunnitelman muutos merkitään huom. sarakkee-

seen esim. projektiryhmän kokouksen pöytäkirjan numero ja päivämää-

rä sekä suoritetun muutoksen aiheuttamat korjaukset suoritemääriin 

ko. paaluvälillä. 

•i Määrä 31.12.74 Tilikaudet 
Raportointipäivä 

Litt. Yks. Tuote- Suunnitelman mennessä 
suunnitelma korjaus tehty 15.:.1 

1110 1 2 
1120 m3 50000 30000 4000 7500 
1130 m2 150000 108000 1000 1920 

. 

1310 m3ktr 5000 4750 1250 400 900 
1330 m 1000 190 22 60 
1510 m3ktr 49000 29760 1100 2930 

Kuva 12 Suoritteideri seurantataulukko 
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Kuvan 12 mukaisessa taulukossa esitetään hankkeen kokonaissuorite-

määrä litteroittain. Tuotesuunnitelman suoritemäärät saadaan suon-

teluettelosta. Sarakkeessa suunnitelman korjaus ilmoitetaan suorit-

teen muutetut määrät jos tuotesuunnitelmaa on jouduttu muuttamaan. 

Sarakkeessa" ............mennessä tehty" ilmoitetaan edellisen vuo-

den loppuun mennessä toteutuneet suoritemäärät. Raportointipäivä 

sarakkeessa ilmoitetaan raportointivuoden suoritteet tilikausittain 

kuinulatiivisina. Kohdassa "suunnitelman muutos" ilmoitetaan muutok-

sen tekijän nimi ja päivämäärä sekä mandolliset syyt muutokseen tai 

projektikokouksen pöytäkirjojen numerot ja päivämäärät, joista il-

menee tuotesuunnitelman muutokset perusteluineen. 

Huomautukset = - - 11 1310  pkl2/73 	7.10.73 

. 
3O.11 - 
311 

- ______ 

CI) I) 	1- /)- (1D1 	(ID 	- 
1120 1130 1310 1330 	1510 
m3 m2 m3ktr m 	m3ktr 

Kuva 13 Suonitteiden seurantatolpikko 

Yllä olevassa suoritteideri seurantatolpikossa esitetään hankkeen 

kokonaissuoritteet TAB-T:n mukaisesti ajoitettuna. Suunnittelun 
suonitemäärän muuttuessa toippaa joko korotetaan tai alennetaan. 

Tolpikko täytetään raportointisuunnitelman mukaisesti. 
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3.35 Graafiset kustannusraportit 

Kustannuskehitysrap ortti 

Kustannusraportin havainnollistamiseksi voidaan työmaalla laatia 

kuvan 14 mukainen graafinen raportti, jonka yläosassa on TLTB-erinus-
te ja kustannuskäyrä sekä alaosassa määrä- ja taloudellisuusero-

prosentit tilikausittain. 

Toteutumatiedot ja ennakoitu tilanne saadaan kustanriusraportista. 

Ennakoitu tilanne lasketaan allamainitusta kustannuksista: 

- valmiiden kohteiden toteutunut kustannus 
- keskeneräisten kohteiden toteutunut yksikkökustannus 

x suunniteltu määrä 

- aloittamattomien kohteiden suunniteltu kustannus 

- suunniteltu yhteiskustannus kerrottuna raportointiajan- 

kohdalla toteutuneen ja suunnitellun kustannuksen suh- 

teella. 

Ennakoitu tilanne ilmoittaa rakennuskauden lopun kustannukset kun 

suunnitellut suoritemäärät ovat tehdyt ja taloudellisuusero on val-

mistuneissa ja keskeneräisissä työkohteissa raportointiajankohdan 

suuruinen ja alkamattomissa kohteissa nolla. 

Esimerkissä on tilikauden 02 lopussa määräero + 10 % ja 
taloudellisuusero -15 %. Kustannuskäyrällä on toteutuma 
8000 markaa yli tavoitteen ja tilanne rakennuskauden lopus-
sa 672.000 mk. 

Tilikauden 03 lopussa on määräero -2 % ja taloudellisuusero 
-12 %. Kustannuskäyrällä on toteutuma 30.000 markkaa yli 
tavoiteen ja tilanne rakennuskauden lopussa 657.000 mk. 

Tilikauden 04 lopussa on määräero -5 % ja taloudellisuus- 
ero -15 %. Kustannuskäyrällä on toteutuma 60.000 mk yli 
tavoitteen ja tilanne rakennuskauden lopussa 672.000 mk. 

Tilikauden 05 lopussa on määräero -10 % ja taloudellisuus- 
ero -3 %. Kustannuskäyrällä on toteutuma 45.000 mk yli 
tavoitteen ja tilanne rakennuskauden lopussa 614.000 mk. 



määräero 

taloudellisuusero 

- 

- - 	

0 - - - - - 

MÄÄRÄ- JA TALOUDELLISUUSERORAPORTTI 

+40 

+ 20 

±0 

-20 

-40 _______ _______ _______ 
Kuva 14 Kustanriuskehitysraportti 

KUSTANNUSKEH 1 TYSRAPORTT 1 
työkohdekustannus 480000 mk 
yhteiset kustannukset 120000 mk 

700000 

r.i.isi.i.i.j 

500000. 

400000 

II,I.1iI.I,J 

TLTB 1/74 

Rakkauden lopun 
ennakoitu tilanne 

,,,' 
,/ 

// 
300000- 

i• 

200000, 

01 	02 	03 	04 	05 	06 	07 	08 
TILl KAUSI 



maäraerO 
taloudellisuusero 

0 
O& 02 03 04 05 06 07 

0 

n
0 __ ________ 
________ ________ 

-1 

-2 

-3 

+3' 

+2 

+1 
VA 01 
Rkm U LAHTI 	± 

Vastuualueraport it 

Kustanrausraportin vastuualueittaisista tiedoista voidaan laatia 

kuvien 15 ja 16 mukaisia graafisia raportteja. 
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Kuva 15 Vastuualueen eroerittely 

Kuvassa 15 on esitetty vastuualueen määrä- ja taloudellisuuserojen 
	•i 

kehitys tilikausilla 02 ja 03. Prosenttiluvut saadaan suoraan 

kustannusraportista. 

MÄARÄERO 70 	 + 20 

+ 10 
-0 

- 10 	HM 	Rkm KK Rkm AA 

SUUNNITELTU KUSTANNUS (mk 

Kuva 16 Vastuualueiden eroerittely 20.04.75 

Kuvassa 16 on eroerittely esitetty diagrammin muodossa, jossa vaaka-

akseli].la on suunniteltu vastuualueen kustannus sopivassa mitta-

kaavassa. Määrä- ja taloudellisuuserot merkitään raporttiin vastuu- 
alueittain. Raporttiin merkitään myös työmaan määrä- ja taloudellisuus- 

eron keskiarvo. Tällaista raporttimuotoa käytettäessä joudutaan se 

laatimaan aina erikseen kutakin raportointiajankohtaa varten. Kun 

vertailuun käytetään rakennuskauden suunniteltuja kustannuksia 

voidaan samaa raporttipohjaa monistaa käytettäväksi koko rakennus- 

kauden ajan. 



25000 

20000 

15000 

IiI.iSi.: 

2 

2 5000 

KUUKAUSI 	UI 	02 	UJ 	04 	0 	06 	07 

4 
2 60 

> 
:0 

80 _________________ 
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3.36 Tunnus lukuraportti 

Tunnuslukuraporttien tarkoituksena on seurata annettujen suunnittelu- 

puitteiden toteutumista. Kuvassa 17 esitetyssä raportissa on ylä-

osassa suunniteltu ja toteutunut työnjohtokuukausia miestyökuukausi- 

kustannus sekä alaosassa työvoimaohjelman mukainen ja toteutunut 

työvoimamäärä. 

Kuva 17 Tunnuslukuraportti 



	

4. 	TYÖKOHDENESTARIN RAPORTIT 

	

4.1 	Yleistä 

Työmaanpäällikkö ja työkohdemestari laativat yhdessä rakennuskausit-

tain raportointisuunnitelman. Tällöin päätetään mihin seuranta-alu- 

eeseen työkohteeri johtamise painopiste kohdistuu ja sen jälkeen 
valita seurantaan sopiva raportointitapa. Alla olevaa taulukkoa 

voidaan käyttää apuna raportointitavasta päätettäessä. 

RAPORTOI NTI 
TAPA TYÖKOHDE MERKIT- TYÖKOHTEEN MER- 

SEURANTA- TÄVA HANKKEEN KITYS VÄHÄINEN 

ALUE KANNALTA HANKKEEN KANNALTA 

Tavoitekäyrä Valmiusasteaikataul u 

MÄÄRIEN / ___________ 
SEURAAMINEN 

1 

_-1 

___________ 
_________ 

Kapasiteettikäyrä 

TOIMINTAVÄLINEIDEN - Suullinen 

SEURAAMINEN j h-F--1 raportti 

Kust.raportti ja tavoitekäy- 

KUSTANNUSTEN 
ra 

/ Kustannus- 

SEURAAMINEN 
raportti 

ERI LL ISTAVOITTEI DEN Sovittava 	erikseen 	kunkin 	tavoitteen osalta 

SEURAAMINEN 

TYÖKOHTEEN Suunnitelmien ja toteutumien 	vertailu esimiehen 

LOPPUTARKASTELU kanssa 

Kuva 18 Työkohteen raportointitavan valinta 

Raportointijakso sovitaan kohteen tärkeyden ja seurantamandollisuuk-

sien mukaan. Raportointijakso voi olla esim. 1 - 2 työvuoroa, viik-

ko, tilikausi tai välitavoitteiden alkamis- ja päättymisaikojen mu-

kainen. 

4.2 	Työkohderaportoinnin kulku 

Kuvassa 19 on esitetty työkohderaportoinnin kulku hankkeen työnsuun-

nittelu ja toteutusvaiheissa. 

•i 

•i 



. 

	

. 

SUUNNITTELU - 
PUITTEIDEN 

MÄÄRITYS 

TYÖKOHDESUUNN ITTELU 

- Suoritteet 

- työmäärät 

- toimistovälineet 

- aikataulut 
- tarvikkeet 

- yksikkökustannukset 

TYÖN 

TOTEUTUS 

PERUSTOSI 
TÄYTTÖ 

RAPORTOINTISUUNN ITE LMA 
	

IRAPORTTIPOH,JIEN TEKO 1 
	

1 TOTEIjTUMIEN MERKINTÄ 1 
seuranta - alue 

raportointitapa 

raportoint ijaksot 
raportoinnin suorittaja 

RAPORTOINNIN SUUNNITTELUVAIHE 	 RAPORTTIEN LAADINTAVAIHE 	j RAPORTTIEN KÄYTTOOHJE 

Kuva 19 Tykohteen raportoirinin kulku 
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4.3 	Raportit 

4.31 Tavoitekäyrät 

Tavoitekäyrä on työkohteen tärkein johtamistoimin-

taa palveleva raportti. 

Tavoitekäyrän piirtämiseen tarvittavat tiedot (suoritteet, työmäärät, 

kustannukset, kesto, resurssit) saadaan kustanriuslaskentalomakkeesta. 

Tavoitekäyrä laaditaan siten, että vaaka-akselina on aika työvuoroi-

na. 	Pystyaksetina on suoritemäärät ja niitä vastaavat työmäärät. 

Tavoitekäyrästä voidaan seurata 

- suoritemäärien edistymistä 

- toimintavälineiden käyttöä 

- välitavoitteiden toteutumista 

•UUBuuuiuui 

..—niinp!riiuniI 
____________i!!iHHIiU!iI 
.1(. 

EI
Q_________ 

________________________ 

I1i' - 	 - 

•i 

VÄLITAVOITTEEN 
SEURANTA 

SUORITE- JA TYÖ- 
MÄÄRIEN SEURANTA 

TOIM INTAVÄLINEIDEN 
KÄYTÖN SEURANTA 

Kuva 20 Tavoitekäyrän seuranta-alueet 
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Työkohteen suorite- ja työmäärien mitattavuus vaikuttaa 

siihen, laaditaanko tavoitekäyrä suoraan työmäärien avulla 

tai vaihtoehtoisesti vastaavuuslukuja käyttäen. 

Työmäärien avulla laadittu tavoitekäyrä 

Tavoitekäyrä laaditaan työmäärieri avulla silloin kun työ- ja 

suoritemäärien välillä on selvästi määriteltävä kerroin. 

Tällaisia töitä ovat mm.: 

1130 Raivaus työt 

1210 Paalutus 

1310 Avo-ojitus 
1510 Maanleikkaus 

1520 Pehmeän perusmaan poisto 

1530 Pengermassojen hankinta tielinjan alueen ulkopuolelta 
. 	1560 

1610 
1620 

1640 

1650 
1660 

1670 

1 680 

9130 

Ylipenkereen poisto 

Suodatin ja eristyskerros 

Jakava kerros 

Kantavan kerroksen sidottu osa 

Sidekerros 

Kuumana sekoitettu kulutuskerros 

Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 

Pintaus 

Nur s kau s 

Laadinta 

Esimerkin mukaisen tavoitekäyrän laadintaa varten on saatu 

kustannuslaskentalomakkeesta seuraavat tiedot välitavoitteit-
tain 

- suoritemäärät 

- työmäärät 

- kestot 

- resurssit 

- kustannukset 

Välitavoitteet merkitään akselistoon kustannuslaskentaloma- 
ketta apuna käyttäen kuvan 21 mukaisesti. 
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iY0NVAHE 
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"RSIKKÖ TY 

1 \ 
ÄÄR 

\ 	10pF4INTAVALINR 
KONETYÖ MATERIAAU 

NUS UNTIKUSTIKJ 
MK/1, KAPA 

tE 
/ TYÖ- 
P.4ÄÄRA 

- 
MK / IYÖ_ MÄARA MK / TYÖ - 

MAARA 
MK / TYÖ - 

MÄÄRÄ 

- 
MK seogiic-4 MK 

Paeku puskusiirto m3itd 600 'T 	18 122.- 50 14640 14640 
työ 2400 

työnjchto 120 1' 15,- 1800 1800 

L kuormaus m3itd 9000 K11 	1 92,50 100 8325 
e t s 0)0 __ - - 290 2o4C - 

uiestyö h 90 2 M 20,- 1800 180 
työrohto " _9 fJ - 1350 - - -- 1350 

L 2 uormaus m3itd 15000 KEH 	16 92,5 75 18500 10500 
Uetus KP - -- 1,91 28650 - - 

_____ h 200 2 M .?9 - 4000 - 4000 
ohto "TJ_ 

__________ Yhteen i 0,71 4350 2,07 41465 2,77 55290 5,55 11105 

kustitnuo m5 r 
_______ k__ 18840 40 
_ ——_1 -- —_ _ _ Lite 5 10500 

_______ ______ L2 54150 9700 
_tei i52 

11,E 	161270 

Kuva 21 Välitavoitteen merkitseminen tavoitekäyrääri 
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Raportointi 

Raportointi tapahtuu merkitsemällä joko mitatut tai arvioidut työ- 

määrät työkohderaporttiin raportointisuunnitelman mukaisin aikavä-

lein. Syoritemäärät voidaan lukea työkohderaportin pystyakselilta 

työmäärän osoittamalta kohdalta. Suoritemäärät voidaan myös laskea 

kertomalla toteutunut työmäärä suorite- ja työmäärän välisellä suh-

deluvulla. 

Työkohderaporttiiri merkitään oleellisesti työkohteen edistymiseen 

vaikuttavien toimintavälineiden toteutumatiedot. 

Raportin lukeminen 

Seuraavassa on esitetty kuvan 22 mukaisen raportin tulkintaa. 

• 	Tarkastushetkellä 17 päivä lokakuuta: 
Ensimmäinen vältavoite (puskusiirto) valmis. Se on valmistunut 

kaksi työvuoroa suunniteltua aikaisemmin. Työ on tehty suunni-
tellulla toimintavälineellä. Työmäärä on toteutunut suunnitelman 

mukaisesti. 

Tarkasteluhetkellä 31 päivä lokakuuta 

- Tehty suoriteilmoitus 4200 m3ktr. Aikaisemmin ilmoitettu 2800 

m3ktr ja tehty yhteensä 7000 m3ktr. 

Tarkasteluhetkellä 7 päivä marraskuuta 
- Toinen välitavoite (leikkaus 1 valmis) on saavutettu 

- Päätoimintavälineet ovat olleet suunnitelman mukaisia 

- Työmäärä on ollut 3000 m3itd arvioitua suurempi. Tulee harkita 

korjataanko jäljelläolevan leikkauksen työmäärä suoritemäärän 

ja sitä vastaavan toteutuneen työmäärän suhteella 

(Esimerkissä on korjattu) 

- Koska suunnitelman muutosta ei ole tapahtunut aloitetaan työ- 

määrien seuranta suunnitellusta välitavoitteiden pisteestä 

10300 m3ktr joka vastaa työmäärää 19000 m3itd. 

33 
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Kuva 22 Työmäärien avulla laadittu tavoitekäyrä raporttina 
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Tavoitekäyrän laatiminen vastaavuuslukuja käyttäen 

Kur] suoritemäärään kuuluvien työnosien työmäärillä on eri yksiköt 

joudutaan työkohteen jokaisen työnosan työmäärä muuntamaan suorite-

määräksi vastaavuusluvun avulla. Tällaisia töitä ovat mm: 
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Li 

1110 Purkamistyöt 

1220 Maapohjan vahvistaminen 

1230 Luiskien tukeminen 

1320 Salaojat, sadevesiviemärit 

1330 Rumputyöt 

1340 Muut putkitustyöt 

1410 Kallionleikkaus 

1420 Kalliotunnelin leikkaus 
1440 Pengertäminen louheella 

1620 Jakava kerros (mikäli tiivistys ja muotoilutyöt 
tehdään eri aikaan) 

1630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 

1720 Pysyvät liikenteen ohjauslaitteet 
1730 Ajoratamerkinnät 

1740 Tievalaistus 

1750 Verhoukset 

1760 Istutukset 

1770 Pysäköinti- ja levähdysalueen laitteet 

1780 Erikoistyöt 

3000 Sillat kust. < 350.000 mk 

Tavoitekäyrän laadinta 

Tiedot tavoitekäyrän laatimiseksi saadaan kustannuslaskentalomak-

keelta. Raportoinnin helpottamiseksi voidaan laatia kuvan mukainen 

taulukko johon merkitään työvaiheittain työmäärä, kustannus, kesto 

vastaavuusluku ja työkohdesuunnitelman mukainen työvaiheen ajoitus. 



36 

TIE - JA VCSIRAITCNNUSI.AITOS 

PIITTIN NO 

TYÖNSUUNNITTELU Malmunjoer auta 
'ÖMAAN / TICMESTAR'PIIRIN NO 

PÄIVÄYS 
lAATI 

KLJSTANNUSLASI<ENTA 3000/192 kanm2 	__________ 

SI)JN'UT- 
TELU - 
(LEMYNTI 

1VT'lVAIU( 
Y. 	IYnnKItJi 

YKSIKIIÖ TYOMÄÄP 

TOIMINTAVALIN( MIESTYÖ KONETYÖ KULJETUS MATERIAAU YMTE(NSA 

TUNNUS UNTIKUS 
MK/I. 

3 - 
APASI 

TWTI 

KIJST. / TYÖ- 
MAARA 

MII 
KUST. / TYO- 
MAARA 

MK 
KUST. / TYÖ - 
MAARA 

MK 
KUST / TYÖ - 
MAARA 

MK 
KU$T./ 
SUORITE 
MAARA 

MK 

Maan- Konosiirrot 401 401 
kaisu Raivu ai- m3ktr 200 ICKH 12 72,50 20 3,63 726 72 

vulle 
Aputyö -"- -"- RM 10,50 0,53 106 
JCaiv.po .8 ___ 
taoaus m2 30 2 MM 21,00 4 5,25 158 15 
Kaivu+kuon rn3ktr 200 KKH 12 72,50 20 3.63 726 72 
Aputyö -"- -"- 2 RM 21,00 ' 1,05 210 21 
Kuij. 	1-2 n3itd 300 2 KAO6 2,06 618 61 
Levitys -"- RKH 12 30 - L± 726 - - - - 
Työn johto h TJ j,j9 - _Qj_ - - - - ____1 

Jfl3 Soraa paik (i - - - 417 
työt to.milattuna m3itd 230 r 7,50 1725 172 

Taytto -- KKT 25 3800 1 253 582 58 
T1ivi1 -"--- TL6 T5 1,07 246 - 24 

__putyö-"--"-3Rt 34,8015 2,32 534 54 
Xasteluarv o ______ 20' 
putyö m3itd 230 RM ,6015 0,77177 - - 

Tpohto h16 TJ !1P 266 - - 2 
Kul j ym 	ar ______ - - - 2 

__ _EEEEEEEEEEE 
'.lZ 70 

Kesto t = tyomaara 	 - ziu 	2 tv 
K-kmnc.*tti .h/.., - 1Q 

ITyönvaiheen suoritemäärä = 	'' 	 4,6 1 
AIKATAULU 

Mää Kus K ieensto Viikko 
Suunnitteluelemenftj Suorite ra tannus to item 
___________ ___ (ANm21 _2 3 _4 _5 _6 _ 8 _9 lio _1 1_ 112 
Purkamistyöt 
Maankaivu 

m2 
m3kt 

68 
200 

5991 
4172 

7 6,8 o/2/2,8 
4,8 räyttötyön ajoitus Täyttötyöt m3itd 230 Qi - 20/20 0,8 2493 28 Muottienpystytys m2 20 3 20/0,5 

Muottien purku m2 20 452 3 0,5 a/1,5 Raudoitustyöt kg 390 1373 1 1,5 15/4,3 Betonityöt m3 15 3789 1 4,3 45  l_2/1,8/4,6/4,6/3,9 Telineideniamuottpyst m2 152 13046 16 14,9 1 	152/2,6 - 	-.- purki m2 152 2316 4 2,6 
Raudoitustyöt kg 844 3335 3 3,9 840/1 3/26 " 	4/11:6 Betonityöt 
Teräsrakennetyöt 

m3 
80 
4510174 

1302 
2 
5 

11,6 
kg 1,5 

Puurakennetyöt m3 66 37605 20 00,0 1-_-1 
31/4,6 Laakerit kpl 36 4974 5 5,7 

50/8,3 Liikuntasauma var. kg 50 258 1 0.3 
1/26,2 Kaiteet m 8422872 3 26,2 c___ 

_________________ - ___________________________________ 68183 
Suunniteltusuoritekertymä 5,0 1 98 18 _ 7_ i92 
Toteutunutraportoi nt ijaksonsuoritemäärä O 5, 6 

_ 
3.128  J3611611 

Toteutunutsuoritemäärä 5,0 
_ 
110,61 

Kuva 23 Työvaiheiden kestojen ja vastaavuuslukujen laskenta ja taulu-
kointi 

. 

. 



37 

Suunniteltu suoritekertymä saadaan laskemalla yhteen työvaiheittain 
raportointijaksoon mennessä suunnitellut suoritemäärät 

Esimerkiksi kuvan 23 mukaiset suoritekertymät 

viikko 1 

- purkamistyöt 

- maankaivu 

viikko 2 

- maankaivu 

- muottien pystytys 

viikko 3 

3 kanm2 

2 " 	= 5,0 kanm2 

2,8 

2,0 	= 4,8 
suoritekertymä 	9,8 kanm2 

- muottien pystytys 	0,8 
- raudoitustyöt 	1,5 
- betonityöt 	4,3 
- telin. ja muott. pyst. 	1,8 	8,4 

suoritekertymä 	18,2 kanm2 
jne. 

Piirretään kuvan 24 mukainen tavoitekäyrä välitavoitteihin ylläesi-

tettyjen suoritekertymien perusteella. Tavoitekäyrään merkittävät 

suunnitellut toimintavälineet saadaan kustannuslaskentalomakkeesta. 

Kuva 24 Tavoitekäyrn piirtäminen 



Raportointi 
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Merkitään toteutumatiedot suunniteltuun aikatauluun ja lasketaan 

toteutunut raportointijakson suoritemäärä ja toteutunut suorite-
kertymä. Merkitään toteuturna tavoitekäyrään sekä täytetään toiminta- 

välineen toteutumatiedot. 

Mää Kus- Kes ieensi, . 	 Viikko 
Suunnitteluelementti Suorite rä tannus to 

Tyovai-

dem. 
(ANm2 1 2 3 4 5 

80)3 	 /3,8 
6 7 	1 8  1 lio lii j12 

__________________ 
Purkamistyöt 

- 

m2 168 
_____ 
5991 7 - 6,8 —1 	0/2/2.8 

Maankaivu m3kti 200 4172 5 4,8 230/2,3/2,3 

Täyttätyöt m3itd 230 4031 2 4,6 20/20/0,8 	
H 

Maottien pystytys m2 20 2493 3 2,8 I-3 	20/0.5 

Muottien purku m2 20 452 3 0.5 3/1,5 
Raudoitustyöt kg 390 1373 1 1.5 15/4,3 
Betonityöt m3 15 3789 1 4,3 2/1,8/4.6/4,6/3.9 
Telineidenjamuottpyst m2 152 3046 16 14,9 it 	 1 	152/2,6 

- 	 -..- purkum2 152 
84( 

2316 
3335 

4 
3 

2,6 
39 840/1,3/2,6 Raudoitustyöt kg 1145/31,6 

Betonityöt m3 4510174 2 11,6 
946e/20/25/25/25/5 Teräsrakennetyöt kg 80 1302 5 1,5 

Puurakennetyöt m3 6687605 20 00,0 36/1 	/4 6 
Laakerit kpl 36 4974 5 5, 7 504'8,3 
Liikuntasauma var. kg 50 258 1 0,3 84 /26,2 
Kaiteet m 8422872 3 26, 2 

________________ - - ________________________________ 8183 

Suunniteltu 	suoritekertymä 5,j8118.2i23.284 

Toteutunut raportointijakson suoritemäärä 1 
Toteutunut suoritemäärä J.00.6j  1 

Kuva 25 	Suoritemäärän ja suoritekertymän merkitseminen 

Viikko 1 

- purkamistyöt 	3,0 

- maankaivu 	2,0 	5,0 

kertymä 	= 5,0 kanm2 

Viikko 2 

- maankaivu 	2,8 

- muottien pystytys 	2,8 	5,6 

toteutunut kertymä 	10,6 kanm2 

suunniteltu kertymä 	9,8 kanm2 

•i 

jne. 
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________________________________IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIliuIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIHhIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHHhIIIIIIHhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP!NIIIIIIIIIHINIIIIIIIIIII 
IIIIIIIIIIIIIIHhIIHIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIp!IIIIIHIHhIIIIHhIIIIIIHhII 
IIuInhIIuIIIuIuuIIIIIIIIuhuuuInhuIuhIIIIi:dhuInhIIIIIIIIIIIIuuuuIuIuIlIuII 

______UIHHIHUIIHHhIHHHHhIuIIIIHhIIIII! 1Th11vw1 1I 111111111 
II 	11111111 11111111 11111111111 IIIIIIIII!ilhIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I1NIIIII • 	11111111 11111111 11111111111 iiiiinaiiiiiiiiuiuiiiiiuiiuuiuiiiniiuuiuiiiiiiii 
• 1 

1 

1 

__________ v!!'::;;iiuiluInhuIuIuuInInIuuINIIIIIIIIuInhIInnuIIIIHIuIUIIllHhI 
riuiriiiiuiiinuuuiniuiuiuuininuinuuuiuiuuiiuuuuinuuiiuiuuuuiuiiuuuiiui. 

_____________ 	 :1..'. 

•:i;i:. 

____________n I.ltI = 

Kuva 26 	Toteutumatietojen merkitseminen tavoitekäyrään 

Lukeminen ja toimenpiteet 

Tavoitekäyrän avulla voidaan seurata koko työkohteen edistymistä 

suunniteltuun nähden, kuitenkin aikataulun ja toimintavälineiden 

käytön seurannalla päästään selvittämään mandollisia erojen syitä. 

Kuvan mukaisessa tapauksessa voidaan todeta, että maankaivu on vai-

mistunut yhtä työvuoroa suunniteltua aikaisemmin joka aiheutuu vir-

heeliisestä kapasiteetin määrittämisestä. Muottien pystytystyö on 

päässyt alkamaan yhtä työvuoroa aikaisemmin mutta tällä ei ole mer-

kitystä koko hankkeen toteutumiseen eikä muihin työkohteisiin. 

Työkohteissa, joissa joidenkin työvaiheiden materiaalikustannus on 

huomattavan suuri voi materiaalin osuus raporteissa vääristää toteu-

tumakäyrää. Täiläisiä työvaiheita ovat esim. 

- valmiselernentit 

- raudoitus 

- kaiteet 

Tällöin on raportteja tulkittaessa selvitettävä materiaalin osuus 

vastaavuuslukuun/suorjternäärään. 
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4.32 Aikataulut 

Mikäli raportointisuunnitelmaa laadittaessa katsotaan tarpeelliseksi 
voidaan aikatauluja laatia työkohteesta samojen periaatteiden mukai-
sesti kuin hanketasollakin. Tällöin työn osittelu tulee hienojakoi- 
semrnaksi. Aikataulumuoto valitaan seurannan tarpeen perusteella. 
Mikäli työmaanpäällikölle raportoidaan työkohteiden edistymistä 
yhtenä kokonaisuutena voidaan käyttää kuvan 27 	mukaista aika- 
taulua. Näin voidaan esimerkiksi vastuualueen pienet työkohteet 
yhdistää hankkeen kannalta merkitykselliseksi raportointikohteeksi. 
Raportointijaksoksi valitaan joko viikko tai tilikausi. 

Suunnitellut ja toteutuneet valmiusasteet merkitään työmaanpäälli-
kön jana-aikatauluun, kossa yhdistetyssä aikataulussa raportoita-
via töitä seurataan yhdellä janalla. 

Valmiusasteaikatauluun merkittävät suorite-, määrä-, kustannus- ja 
kestotiedot saadaan ko. työkohteen kustannuslaskentalomakkeesta. 
Työkohteiden ajoituksesta on sovittava työmaanpäällikön kanssa. 

Tarkkailtavien työkohteiden arvoa kuvaava vastaavuus-% saadaan ver- 
taamalla työkohteen suunniteltua kustannusta yhdessä tarkkailtavien 
työkohteiden kustannuksien summaan. Esimerkkitapauksessa: 

raivauskust. 	 11.250 raivauskust. vastaavuus-% 	 x 100 = 	x 100 = 23 %. 
kust.yht. 	 50 077 

Suunniteltu valmiusaste saadaan kun lasketaan yhteen raportointi- 
jakson loppuun mennessä suunniteltujen töiden valmiusasteet. Esi- 
merkin mukainen suunniteltu valmiusaste syyskuun 15 pv lasketaan: 

- raivaus tehty 	 valmiusaste 	23 % 
- sadevesiviemäröinnistä tehty 10/15 x 33 % = 22 % 

Suunniteltu valmiusaste yht. 	 45% 

Toteutunut valmiusaste saadaan samalla tavalla mutta toteutuneita 
suoritemääriä verrataan kunkin työkohteen suunniteltuihin työmääriin. 
Esimerkissä toteutunut valmiusaste syyskuun 30 pv: 

- raivausta tehty 7800 m2 toteut.valrniusaste = 7800 x 23 = 24 % 
7500 

- sadevesiviemärit tehty 128 	1 	 = 33 % 
- betoniputkirumxnuista tehty 28 m -"- 	 x 18 = 11 % 
Toteutunut valmiusaste yhteensä 	 =68% 



fl 
	

. 

Piiri 

Hanke 
	

Lohko 	 Vastuualue 

Laat ija 

Littera Työkohde Suorite Määrä 
Kustannus 

mk 
Kesto 

tv 
Vastaavuus Ajot US _______________ _______________ 

Syyskuu Lokakuu Marraskuu 

1131 01 Raivaus 
P1 35+20.. .37+70 

7500 m2 11.250 10 23 
- 

1323 02 Sadevesivieni. 
P1 25+60...26+24 

128 m 16.768 15 33 - 

-_ 

1331 04 Betoniputkirummut 
P1 38+60. . .40+20 

46 in 9.200 6 18 - 

- 

1321 01 Salaojat 
P1 25+60. . .26+00 

98 2.859 3 6 - 

1341 01 Suojaputket 
P1 25+60. . .28+20 

500 m 10.000 20 20 

Yhteensä 50.077 100 

Suunniteltu vastaavuus % kertymä = valmiusaste 45 76 88 100 

Toteutunut vastaavuus % kertymä = tot. valmiusaste 30 68 

Kuva 27 Aikataulu pienten työkohteiden raporttiria 



To imintaverkko 

Toimintaverkkoa voidaan käyttää työkohderaporttina silloin kun ajal-

lisen edistymisen ja eri tehtävien riippuvuuksien seuraaminen on 
tärkeää. 

Toimintaverkon laadinta, raportointi ja lukeminen tapahtuvat samoin 

kuin työmaanpäällikön raporttien yhteydessä on esitetty. Aika-akse-

lin mittakaava tulee valita raportointivälin ja raportin seuraamisen 
edellyttämällä tarkkuudella. 

Mikäli työn kestäessä tehtävien ajoitus, riippuvuudet tai kriitti-
nen poiku poikkeavat huomattavasti suunnitellusta on jäljelläolevien 

tehtävien ajoitusta korjattava muuttuneita olosuhteita vastaavaksi, 
jotta toimiritaverkko toimisi havainnollisena raporttina. 

•i 

Telineiden ja ?audit.  purku I______j.________._4._._ Kaiteet 
3AM+1RM+1KI 	1 

VaIu 	Bet. kovett. odotusC)nn.e 
	 t. jälkihoito 	Pääli. 

Etel. siirtymäIaatar teko 	 1 
-- - _a saa a 	

-, 

	

3AM+1RM _______ 	
i 

)!r4.IaatKJ Bet. ällahoito 

Työp1aivät ' 	15 	
1 	1 	 1 	1u15 	 1 

24 viikko 	 25 viikko 	 26 viikko 	 27 viikko 
Raportointipäuvät 	13.6 

Kuva 28 	Työkohteen toimintaverkko raporttina 
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Kuvan 28 mukaisessa tapauksessa voidaan murtoviivasta päätellä: 

- Kriittinen polku on muuttunut koska maatuen penger- ja tausto-

jen täyttötyö on myöhässä. Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä 

siirtyy päällysteen teko kandella työpäivällä (28 viikon tiis-
taiksi) 

työn tekeminen suunnitelluilla toimintayksiköillä vaikeutuu 

(tulee odotuksia) sillä pohjoista siirtymälaattaa ei voida 

tehdä heti eteläisen siirtymälaatan jälkeen ja telineiden ja 

laudoituksen purusta suunnitellut resurssit eivät vapaudu kan-

nen eristystyöhön suunnitellun mukaisesti. Myös suojabetoni-

työhön tarvittavaa kahta rakennusmiestä ei voida irroittaa myö-

hässä olevasta taustojen täyttötyöstä. 

Päätettävät toimenpiteet: 

- Mikäli päällystystyön aloittamista ei voida siirtää tulee maa-

tukien taustojen täyttö tehdä kaksivuorotyönä aikataulun kiinni-

saamiseksi. Telineiden ja laudoituksen purkutyö keskeytetään ja 

siitä vapautuvat miehet ja auto siirretään taustojen täyttötyö-

hön. Lisää koneiden käyttäjiä ja kuorma-auton kuljettajia tulee 
pyytää urakoitsijalta tai tilata lisää koneita. 

- eteläisen siirtymälaatan teon valmistuttua siitä vapautuvat mie-
het siirtyvät kannen eristyksen tekoon. 

- Telineiden ja laudoituksen purkua jatketaan vasta pohjoisen siir-
tymälaatan teon jälkeen vapautuvilla miehillä. 
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4.33 Kapasiteettien seuraaminen 

Toimintavälineiden käytön seuraamista varten voidaan työkohteesta 

laatia esimerkin mukaisia kapasiteettikäyriä. Kuvassa 29 on esi-

tetty tällaisen raportin käyttöä murskaamon tehon seurannassa. 

Raportissa on kapasiteetti pystyakselilla ja työvuorot vaaka-akse-

lilla. Akselistoon voidaan piirtää suunniteltu tavoite, esim. kul-

lekin raekoolle erikseen. Tiedot saadaan päivittäin esim. autojen 

ajopäivälistoista. Toteutuman merkitseminen muodostaa murtoviivan 

joka havainnollistaa kapasiteetin työvuoroittain ja näyttää eron 

tavoitteeseen pitemmällä aikavälillä. 

Työkohdera portti 

	

[8 212 0 00 9131 	01 	suunn. suoritemäärä 7600 m3itd 

	

9133 	01 	- - 	- '.- 	17000 -" - 
•i 

Kapasiteett i 
m3itd /h 

80 

40 

Päivä 

Työ - 
määrä 

•i 

Kuva 29 Työkohteen kapasiteetin seuraaminen 
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