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1. 	JOHDANTO 

1.1. Ohjeiden soveltamisalue 

Tavoitejohtamisen omaksurninen ja käyttöönotto eivät sinänsä takaa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ellei ole tehokkaita apuväli-

neitä luomassa perustaa toiminnansuunnittelulle ja havainnollistarnas-
sa seurantaa. Toimintaverkkomenetelmä on tällainen apuväline, jonka 

avulla käyttäjälle muodostuu selväpiirteinen toimintatapa, johon joh-

taniistapahtuman eri vaiheet ja muodot luontevasti nivoutuvat. 

	

IS 	Toimintaverkkomenetelmä soveltuu käytettäväksi hankkeiden ja muiden 

toimintakokonaisuuksien johtamisessa. Toimintaverkkojen sisältö, tark-

kuus ja laajuus vain vaihtelevat erilaisten tekijöiden vaikutuksesta, 
kuten 

- aikatähtäys ja suunnittelutarkkuus; TAS, SAS ja TLTS, STS 

- kohteen laajuus; koko hanke ja työkohde 

- vastuutaso; piiri, toiminnanhaara ja hanke 
- käyttötarkoitus; standardit yms. 

1 .2 Toimintaverkkomenetelmän yleisesittely 

Toimintaverkkokäsite koki voimakkaimman kehitysvaiheensa 1950-luvun 

loppupuolella, kun menetelmää sovellettiin suurissa amerikkalaisissa 

projekteissa toiminnan ohjelmointiin. Näissä yhteyksissä ovat synty-

neet ne kirjainlyhenteet, joiden avulla toimintaverkkomenetelmät käy- 

	

. 	tännössä tunnistetaan, nimittäin 

PERT = Prograzn Evaluation and Review Tecbnique 

"Hankkeen suunnittelu- ja ajoitusteknilkka" 

CPM = Critical Path Method 

"Kriittisen polun menetelmä' t  

Eri tahoilla tapahtunut kehittämistyö on johtanut menetelmien sovellu-

tuksiin, joille on yleensä yhteistä tietty kriittisen polun toiminta- 

tekniikka, mitä on pidettävä toimintaverkkomenetelmän perusajatuksena. 

Toimintaverkkomenetelmä sisältää hankkeen tehtävien riippuvuussuhteiden 

graafisen kuvauksen sekä laskennallisen menettelyn, joilla otetaan huo-

mioon eri tehtävien merkitys hankkeen toteuttarniselle. 

Toimintaverkkomenetelmän verkkokaaviot ovat periaatteltaan joko nuoli- 

verkkoja (kuva 1) tai lohkoverkkoja (kuva 2). 

Nuoliverkon osat 1  Joiden avulla verkkokaavio muodostetaan, ovat: 



•i 
VAAITUS 	 LASKENTA 

MITTAUS - ____ 

KULMAHAVAINNOT 

MONIKULMIO- 
JON0JEN.- 
L.ASK. ( 

MONIKULMIO-
PISTEIDEN RA-
KENTAMINEN / 

- tehtävä, joka kuvaa toimintaa ja riippuvuutta 

Tehtävälle on ominaista ajantarve, mikä määräytyy arvioidun tyimäärän 

ja suunniteltujen resurssien perusteella 

- aputehtävä, joka yleensä kuvaa riippuvuutta 

- tapahtuma, joka on määrätt rajakohta verkossa, aiheuttamatta ajan- 

tarvetta ja vaatimatta resuiseja. 

Lohkoverkko puolestaan muodostuu hankkeen tehtävistä ja niiden väli-

sistä riippuvuuksista. 

Näissä ohjeissa on käsitelty yksityiskohtaisemmin vain nuoliverkkoja, 

koska 

- nuoliverkkojen käytistä on riittävästi kokemuksia 

- nuoliverkko soveltuu paremmin käsinlaskentaan 

- nuoliverkon käsitteet ovat helpommin omaksuttavia 

- nuoliverkko aika-akselille sijoitettuna on havainnollinen 
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KUVA 1. NUOLIVERKKO 

VAAITtJS 
	

LASKENTA 

PISTEIDEN RA-
PORTOINTI 

GEODIMETRI - 
MITTAIJS LASKENTA 

MON IKULM 10 
JONOJEN 
LASKENTA 

•i 

1 KULMA 
1 HAVAINNOT 

KUVA 2. LOHKOVERKKO 
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1.3 	Toimintaverkkomenetelmän käyttö 

Riittävän käsityksen saaminen hankkeesta vaatii normaalisti hankkeen 

jakamlsta sellaisiin osiin, joiden työmäärät ja resurssien tarve se-

kä niiden kautta ajantarve ja kustannukset voidaan tarvittavalla tark-

kuudella määrätä. Täinänkaltaisen hankkeen osittelun tuloksena syntyy 

useimmiten monimutkainen, riippuvuuksia sisältävä joukko tehtäviä, 

joiden keskinäinen tarkastelu puo]tn vaatii laskennallisia toimen-

piteitä, ja kokonaiskuvan saaminen vaatii kaaviollista esittämistapaa. 

Toimintaverkkomenetelmä on johdonmukainen ja täsmällinen tapa lähes-

tyä hankkeiden resurssien, kustannusten sekä ajantarpeen suunnittelu- 

ongelmia. Toimintaverkkomenetelmä luo myös pohjan hankkeiden lasken-

nalliselle käsittelylle. Myönteisten kokemusten perusteella toiminta-
verkkomenetelmän käyttö on levinnyt laajalle johtamisen apuvälineenä. 

Toimintaverkkomenetelmä 11 ittyy yleispiirteisesti tavoitejohtamiseen 

IS 
	kuvan 3 osoittamalla tavalla. 

Toimintaverkkomenetelmän käyttö sisältää tavoitejohtamista tukevat 

päävaiheet kuvan t osoittamalla tavalla. 

Maa- ja vesirakennustoiminta ja varsinkin näiden hankkeiden suunnitte-

lu sisältävät runsaasti ulkalsista olosuhteista sekä hankkeiden ainut-

kertaisuudesta johtuvia arvaamattornia tekijöitä, mutta nämä eivät ole 

esteenä toimintaverkkomenetelmän käytölle, mikäli tavoitteet on ase-

tettu oikein ja menetelmän käyttöön asennoidutaan oikealla tavalla. 

HANKKEEN MAÄRITTELY 
JA JAKAMINEN OSIIN 
Vaikuttavat tekijät 

- työmääröt 
- resurssit  

RESURSSI SUUNNITTELU 

Vaikuttavat tekijät 
- resurssirojoitukset 

i• 

TOIMINTAVERKON LAATIMINEN 
JA LASKENTA 
Vaikuttavat tekijät 
- riippuvuudet 
- ajantarve 

	

TOIMINTASULJNNITELMA 	 SEURANTA 

-aikataulu 	 __________ 	- raportointi 
-budjetit ja muut 	 -, 	-johtopäatökset 

	

resurssisuunnitelmat 	 - korjoukset 

KUVA 3. TOIMINTAVERKKOMENETELMÄN LIITTYMINEN TAVOITE - 
JOHTAMISEEN. 
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Hankkeen jakomista tehtäviin on yksityiskoh- 	 Tehtävien 
taisesti tarkosteltu kunkin toiminnanhaaran 	 määritys 
osalta 	laitoksen julkaisusarjassa: Tavoite- 
budjetointi. 

Menetelmien jo re.- 
surssien määritys 

Ri ippuvuuksien 
määrittöminen 

J Toimintaverkon 
laadinta 

Hankkeen tehtäväjoon jälkeen 	seuraa toi - 
	

Aikoloskenta 
m intaverk kome netelmän käytön kannalta 	 ___________________ 

on 	loodFttu. 
keskeisin vaihe • jota varten nämä ohjeet 

L Resurssi - 
suunnittelu 

irssi- - 

Aikotoulu, 
laadinta 

•i 

ei 

Hankkeen kustannuslaskennan s uorittamisto on r 
tarkasteltu yksityiskohtaisesti kunkin toimin- 1 
nanhaaran osalta laitoksen julkaisusarjasso: [ 
Tavoitebudjetointi. 

nta Seuranta vaatii havainnollisuutta ja apuvälinei-
tö seurousvoi kutusten selvittämiseksi. 
Toiminloverkkomenetelmö puolestoon täyttää 

Leo 
nämä vaatimukset. 

yvksv 
ei 

KUVA 4. 	TOIM INTAVERKKOMENETELMAN KÄYTÖN PAÄ VAIHEET 



l.k Toimintaverkkomenetelmän käytöstä saatava hyöty 

Toimintaverkkomenetelmän käytöstä tie- ja vesirakennuslaitoksen tavoi-

tejohtamisjärjestelmässä saadaan suurin hyöty, kun menetelmän käyttö 

kohdistetaan pääasiassa toiminnansuunnitteluun kuuluvaan ajoitukseen 

ja resurssisuunnitteluun. Täten suoritteiden sekä kustannusten seuran-

ta tapahtuu tavoltejohtarnisjärjestelmän antamien raporttien avulla 

toimintaverkkoja hyväksi käyttäen. 

Toimintaverkkomenetelmä soveltuu erinomaisesti kanden tavoltejohtamis-

järjestelmän keskeisen ongelman tutkimiseen, nimittäin hankkeen suun-

nitteluun rajallisen aikavälin puitteissa sekä hankkeen keston ja kus-

tannusten parhaan mandollisen suhteen etsimiseen. 

Kokemus on osoittanut, että toimintaverkkomenetelmän käyttö 

- varmistaa hankkeen suunnittelun, ajoituksen ja valvonnan loogilli-
suuden 

- tekee toiminnan pltkäjänteisemmäksj mandollistaen samalla lähita-

voitteiden asettamisen 

- hankkeen tullessa menetelmän kautta jäsentyneeksi luodaan perusta 

huolelliselle ja järjestelmälliselle tolminnansuunnittelulle 

- osoittaa hankkeen kriittisimmät vaiheet kiinnittäen johdon huomion 
aikataulun tiukimpaan osaan 

- osoittaa teknisten ja menettelytapamuutosten vaikutukset kokonais-
aikatauluun 

- antaa mandollisuuden vaihtoehtojen tutkimiseen 

- havainnollistaa ja helpottaa työn etenemisen tarkkailua sekä edis-

tää tilanteen hallintaa ja antaa mandollisuuden tilanteen uudelleen 
arviointiin 

- mandollistaa toimintojen ja erikoistehtävjen koordlnoinnin avaten 

tältä pohjalta laajempien suunnitteluykslköiden kehittämiselle aivan 

uusia näkymiä, kuten yksilöiden ja ryhmien erikoistuminen 

- tehtäväkentät ja vastuualueet selkenevät sekä johdon informointi 
helpottuu. 

Lisäksi toimintaverkkoteknilkan pohjalle voidaan rakentaa tehokkaita 

optlmolntimenetelmiä, joilla varsinkin rakennustoiminnassa päästään 
huomattaviin kustannussäästöihin. 

9 
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2. 	TOIMINTAVERKON LAATIMISEN PERUSTEET 

2.1 	Yleistä 

Toimintaverkko on hankkeen esitystapa, joka kuvaa tehtäviä ja niiden 

välisiä riippuvuussuhteita. 

Nuoliverkossa tehtäviä kuvataan nuolilla ja ne alkavat ja päättyvät 

tapahtumakuvioihin, joiden muoto voi olla ympyrä tai soikio. 

RAIVAUS 	RAIVAUS 	RUMMUT 	IEIKK.*PENG 	AKAVA 	KANTAVA 	KAI- 	TUKIKQH- 
IS00-_____I I5.00-_____pI 25

,00 ( 	 -< 

.PENG. 1 	KALLION LEIKK. • MURSKAUS 	 PÄÄL- 
•00- _J 	.1 10.20-12.40 	 )----. LYSTE 

KUVA 5. NUOLIVERKKO 
	

•i 

2.2 	Nuoliverkon peruskäsitteet 

Tehtävä on hankkeen osa, jolla on selvästi rajattava alku- ja loppu- 

kohta. 

Tehtävä voi olla mikä tahansa aikaa ja resursseja kuluttava hank-

keen osa kuten suurehko kokonaisuus (esim. "Maaperäselvitykset" 

tai "Maanlelkkaus- ja pengerrystyöt paaluväleillä 1700-2100 ") 

tai pienehkö työkokonaisuus (esim. "Siipikairaukset" tai "Uralan-

kutuksen purkaminen"). Hankkeen jakamista 	tehtäviin on selostet- 

tu tarkemmin kohdassa 3.2. 

Tehtävää kuvataan verkkopiirroksessa nuolella, jonka viereen merkitään 

tehtävän nimi tai tunnus ja ajantarve, lisäksi voidaan merkitä tarvit-

taessa myös muita tietoja kuten 

- suoriteryhmä 

- vastuuhenkilöt 

- toimintavälineet 

- kustannustietoja 

•i 



TEHTÄVÄ JA EIIIIII 	SIIPIKAIRAUS 

TEHTÄVÄ 

EI 	KALLIOPINNAN MÄÄRITYS 	 AJANTAFVE JA 
RESURSSIT 

TEHTÄVÄ, 
AJANTARVE JA 
RESURSSIT 

KUVA 6. TEHTÄVÄNUOLIA JA NIIHIN LIITTYVIÄ MERKINTÖJÄ 

AputehtäVä esittää pelkästään Jonkin tehtävän riippuvuuden toisesta 

tehtävästä. 
Aputehtäviä kuvataan tavallisesti katkoviivarluolella ja sen ajan- 

tarve on yleensä nolla (0). Jos ajantarve ei ole nolla, aputehtä- 

vällä ilmaistaan ajallista viivästymää 1. viivettä. Viivettä ai-

heuttavat esim. betonin kuivuminen tai penkeren painuminen, jotka 

kuluttavat aikaa mutta ei muita resursseja. 

EID- 	APUTEHTÄVÄ 
AJANTARVE=O 

II 

1S 

i• 
- - ------- 	

APUTEHTÄVÄ 
ILMAISEE VIIVEEN 

KUVA 7. APUTEHTÄVÄ JA VIIVE 



Tapahtuma on tehtävän tai tehtävien alku- ja loppukohta. 

Tapahtumaa kuvataan verkossa tapahtumakuvioilla, esim. ympyrk1l. tai 

soikiolla. Tapahtumakuvion sisin merkitkn tarvittaessa 

- tapahtumanumero 

- aikalaskennan tuloksia 

-cED--- 

 

KUVA 8. 	TAPAHTUMAKUVIOITA. YLIMPIIN MERKITTY TAPAHTUMA- 
NUMERO, KESKIMMÄISI IN TAPAHTUMA- AJAT, ALIMPIIN 
SEKÄ TAPAHTUNUMERO ETTÄ -AJAT 

Useita tehthviä voi alkaa samasta tapahtumasta, jolloin tapahtumaa 

kutsutaan jakautumistapahtumaksi ja ko. tehtvi. jakautuviksi teh-

tiviksi (kuva 9). Vastaavasti voi useita tehtvi. pähttyä (yhtyä) sa- 

•i 

KUVA 9. JAKAUTUMIS- 
TAPAHTUMA  

KUVA 10. YHTYMIS- 
TAPAH TUMA 



maan tapahtunaan, jota tällöin kutsutaan yhtyniistapahtumaksi ja ko. 

tehtäviä yhtyviksi tehtäviksi (kuva 10). 

KUVA 11. SILMUKKA EI OLE SALLITTU 

2.3 	Nuoliverkon rakenteelliset perussäännöt 

Pääsääntö: tehtävän suoritus voi alkaa vasta kun kalkki sen alkuta-

pahtumaan päättyvät tehtävät on suoritettu. 

Edellisestä suoranaisesti seuraa, että edettäessä nuollverkossa teh-

tävänuolien suuntaan, ei koskaan saa muodostua suljettua silmukkaa 
(kuva 11) 

a)

 VAAITIJS 

C20) 	 CD 
\JMAHAVAINTO 1,  

i• b) 

20 	') 	
VAAITUS 	

30 

\ 

25 	KULMAHAV. 

KUVA 12. RINNAKKAISET TEHTÄVÄT 

13 



Edellä esitetty pääsäntö selvennyksineen on verkon logiikan kannalta 

ehdoton sääntö, kun taas seuraavat ovat käytännön syistä tarpeellisia: 

- Toimintaverkon etenemissuunaksi ja täten myös tehtävänuolien 

yleisuunnaksi pyritään valitsemaan suunta vasemmalta oikealle. 

Tehtävänuolien pituuksilla ja suunnalla e± sinänsä ole merki-

tystä. Verkon piirtämistä on käsitelty kohdassa 3.5. 

- Kahta tapahtumaa saa suoranaist1yhdistää vain yksi tehtävä. 

Sääntö on syntynyt lähinnä taulukkolaskennan ja eräiden tieto-

koneohjelmien vaatimuksesta: vaikeus nimittäin syntyy, jos ku-

vassa 12 a yritetään tehtäviä kuvata käyttäen hyväksi pelkkiä 

tapahtumanumeroita. Vaikeus vältetään käyttämällä aputehtävää 

ja yhtä ylimääräistä tapahtumaa (kuva 12 b). 

14 
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3. 	TOIMINTAVERKON LAATIMINEN 

	

3.1 	Yleistä 

Ennen tolmintaverkon piirtämistä ja laskennallista käsittelyä on suo-

ritettava työvaiheita, jotka ovat samat kuin toiminnansuunnittelussa 

yleensä, nimittäin 

- hankkeesta saatavissa olevan perusaineiston hankinta ja ana-

lysointi 

- hankkeen jakaminen tehtäviin 

- tehtävien välisten riippuvuuksien selvittely 

- alustava organisaatiosuunnittelu 

- alustava menetelmien ja toimintayksiköiden määrittäminen 

- tehtävien ajantarpeen määrittäminen edellisiin perustuen 

Hankkeen jakaminen tehtäviin 

Toiminnansuunnittelun onnistuminen riippuu ratkaisevasti siitä, miten 

hankkeen jakaminen tehtäviin suoritetaan. Tässä vaiheessa tehdyt vää-

rät arvioinnit tai suoranaiset virheet, kuten joidenkin tärkeiden teh-

tävien unohtaminen, saattavat aiheuttaa toteuttamisvaiheessa ratkaise-

via poikkeaniia. 

Toiminnansuunnittelu käynnistyy hankkeen jakamisella tehtäviin. Tätä 

vaihetta on käsitelty yksityiskohtaisesti eri toiminnanhaarojen osalta 

tie- ja vesirakennuslaitoksen tavoitebudjetointiohjeissa seuraavissa 

kohdissa: 

- Hankkeen jakaminen vaiheisiin (tie- ja siltasuunnittelu) 

- Hankkeen jakaminen suunnitteluelementteihin ja työkohteisiin 
(tien- ja sillanrakennus) 

Näissä ohjeissa esitetyt periaatteet soveltuvat miltei sellaisenaan 

toimintaverkkomenetelmää käytettäessä. 

Koska hankkeen jakaminen tehtäviin muodostaa toimintaverkkomenetelmän 

käytön perustan, on tässäkin yhteydessä syytä korostaa hankkeen vastuu- 

henkilöiden yhteistoiminnan tärkeyttä. Vain yhteistoiminta voi taata, 

että kaikki merkittävät tekijät tulevat otetuiksi huomioon ja näin 

luodaan pohja hankkeen järjestelmälliselle toteuttamiselle. 

Hankkeen tarkastelu tapahtuu toiminnallisella pohjalla ajallisesti 

edeten. Tehtäväkäsite on toimintaverkkomenetelmää käytettäessä varsin 

laaja. Tämä aiheutuu siitä, että menetelmää käytetään eri tarkoituk-

siin sekä erilaisilla suunnittelu- ja vastuutasoilla. 



Tehtävät merkitään tehtäväluetteloon, johon voidaan tehtävänimikkei-

den lisäksi merkitä myös tehtävien välisiä riippuvuussuhteita sekä 

ajantarve- ja resurssitietoja (esimerkkejä kuvassa 13). 

TEHPXVÄLUETTELO 

Hanke 
	Mt Rahkoila - Aulanko 	 Laatija_ 	Satu Jokilehto 

Piv's 

NIO 

TehtvK TyS-. 
rnMrU 

Resurssitarve AJ&n 
tarve 

Littera Ede1tv 	tehtävä 

Nimi 

Maastoty8t 
joi 	- signalointi 1 	1 5 8243 - 

102 	- tukipistevaaitua 1 	1 10 8243 201 
107 	- linjavaihtoeht. maastotyöt 1 	2 10 8247 302 & 
104 	- geotekn.olom.alust.tark. 1 	1 	2 5 8251 103 
105 	- mp-jonon tydentis1nen - 1 9 8242 302 b 
106 	- ilmakuvakartan tydentliminen 1 	1 17 8243 202, 302 b 
107 	- maanomitussuht. tark. 1 	1 10 8243 202 
108 	- tielinjan paalutuS 1 10 8244 205 
109 	- polkkileikkausvaaitus 1 10 8245 108 
ilo 	- pehmeikkötutkimukset 1 20 8253 108 
iii 	- kalliopinnan m.Aritys 1 	1 20 8252 108 
112 	- kuivatuksen maastoty8t 1 5 8245 108 
113 	- alikulkuk. ja siltojen maastot. 1 5 8313 108 
114 	- maapertut1cimusten tkydentmihen 1 10 8253 304, 310 
115 	- yksityisten teiden maastot. 2 10 8245 108 
116 	- erikoiskartoltukset 1 5 8243 108, 	110, 	115, 	504, 
117 	- pisteselitekortit 1 10 8242 108, 204 

Aputoiminnat 

201 	- ilmakuvaum - 101 	- 
202 	- 1 :2080 	kartan pilrtKminen 20 102, 	301 
207 	- ppiste1amkenta 5 305 
204 	- mp-jonon laskenta 10 306 
205 	- paalutuBiaskenta 5 307 	_______ 
206 	- maasalaskenta 1 20 - 309 
207 	- massalaskerita II 10 311 
208 	- laboratoriotutkimukset 15 110 

SuunnitteiutySt 

301 	- kartoituksen valmistelu _______ __,,,_•__-. . 

KOLLI-YLI3•IIIi1NKI 1/71 

TiT1V\1UETTi3L0 

ajan 	edelt%3ve 8= 	Tentavan nj.tni 

1 Alkutehtävä 0 - 

2 Leikkaus ja pengerrys plv 9 - 10 26 1 
3 -"- plv7-8 8 2 
4 - 	 - plv 2-2+20 10 6,7 
5 Raivaus plv 1+80-2 5 1 
6 - 	 - plv 2-2+20 5 5 
7 Rivuojat plv 3+80-4+80 5 1 
8 -- plvl+80-2 2 7 
9 Rummut plv 5-7 3 1 

10 - 	 - plv 7-9 2 9 
11 - 	 - plv 10+40-10+80 7 10 
12 - 	 - plv 10+80-12 4 11 
13 Rumpu p1 4 4 12,7 
14 Rummut plv 4+20-5+20 4 13 
15 - 	 - plv 2+60-4+20 5 14 
16 - 	 - plv 0-2+60 4 15 
17 Fenger ja eristys plv 5-7 23 9 
18 - 	 - plv 9-10 1 2,17 
19 - 	 - plv 10-11 1 11,11 
20 - 	 - plv 11-12 8 12,]C 
21 - 	 .- plv 7-9 19 10,1,? 
22 - 	 - plv 420-5+20 9 4,11 
23 - 	 - plv 2+60-4-20 - ________ 
24 s:ursee,soman alueen tasaus 

KUVA 13. ESIMERKKEJÄ TEHTÄVÄLUETTELOISTA. 
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ts 

).) 	Riippuvuudet 

Toimintaverkon käytön kannalta on ensiarvoisen tärkeätä tehtävien välis-

ten riippuvuussuhteiden selvittäminen. Siihen on näinollen kiinnitettä-

vä erityistä huomiota ja senvuoksi riippuvuuksien määrittelyyn tulisi 

osallistua kaikkien työn suorituksesta vastaavien henkilöiden. 

Nuoliverkossa ymmärretään riippuvuudella yksinkertaisesti tehtävien vä-

listä suoritusjärjestystä ts. jokaisella tehtävällä (verkon a1kuteht-

viä lukuunottamatta) on yksi tai useampia sitä välittömästi edeltäviä 
tehtäviä.. 

Suoritusjärjestykseen vaikuttavia syitä ovat tavallisimmin 

- tekniseen suoritukseen liittyvät tekijät; 

esim. maaleikkaus on suoritettava ennen allaolevaa kallio- 
leikkausta tai monikulmiojonon pisteet on rakennettava ennen-

kuin mittauksia voidaan suorittaa, 

- resurssien käyttöön liittyvät tekijät; 

nämä johtuvat yleensä siitä, että resursseja on saatavissa 
tietty rajallinen määrä. 

Riippuvuudet ilmaistaan verkon rakenteella kohdassa 2.) esitetyn pää- 

säännön mukaisesti, 

Hanke: 	Toimintaverkon laatiminen 

N:o Tehtavan fllDl Edeltävän 
tehtäv. n:o 

1 Tutustuminen hankkeeseen - 
2 Hankkeen jako tehtäviin ja 1 

riippuvuuksien selvitys 
3 Menetelmien valinta 2 
4 Tehtävien ajantarpeen määritt. 3 
5 Verkon laatiminen 2 
6 Verkon muotoilu 5 
7 Verkon aikalaskenta 4,5 
8 Resurssirajoitusten selvitt. 1 
9 Resurssien suunnittelu 7,8 

10 Verkon piirt. aika-akselille 6,7 11 Verkon käyttö 9,10 

/ 
/ 

VIIN JARIIP- 	 MIEN VA- 
- 	JAKO THJA,, _J MENETL- 

SELV. 	 :INTA 

\ 

KUVA 14. RIIPPUVUUDET ILMAISTAAN TOIMINTAVERKON RAKENTEELLA 

VERKON 
KÄYTTÖ 
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).4 Aputehtävien käyttö 

Kun verkon varsinaiset tehtävät eivät riitä riippuvuuksien esittämi-

seen tai niitä käyttäen aiheutetaan turhia riippuvuuksia voidaan käyt-

tää aputehtäviä. 

Aputehtäviä käytetään nuoliverkossa myös haluttaessa välttää rinnak-

kaisten tehtävien esiintyminen (kuva 12). 

- Rinnakkaisia tehtäviä syntyy erityisesti silloin kun tehtäviä 

jaetaan osiin niiden limittämiseksi. Tiesuunnittelu- ja raken-

nushankkeissa esiintyy paljon pitkiä nauhamaisia työvaiheita, 

jotka voivat olla käynnissä samanaikaisesti, mutta ei samassa 

tien kohdassa (esim. poikkileikkausvaaitusta ei voida aloit-

taa ennenkuin ainakin osa tielinjasta on mitattu paikalleen 

tai työmaalla jakavan ja kantavan kerroksen ajo voi olla käyn-

nissä samanaikaisesti, mutta kantava voi alkaa vasta kun osa 

jakavaa on valmistunut). 

KUVA 15. TEHTÄVIEN LIMITTÄMINEN 

Aputehtävien käyttöä oikeiden riippuvuuksien aikaansaamiseksi nuoli- 

verkossa selventää kuvan 16 kolme esimerkkiä. 

Tapaus b eroaa tapauksesta a siten, että riippuvuustaulukkoon on teh-

ty tehtävän 8. Maaleikkaus II kohdalle muutos (lisätty edeltävät teh-
tävät 5,u), joka verkossa aiheuttaa yhden aputehtävän lisäyksen. 
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Tapaus c eroaa tapauksesta a siten, että riippuvuustaulukkoon on teh-

ty tehtävän 8. kohdalle muutos (lisätty edeltävä tehtävä 5), joka ai-
heuttaa verkossa yhden tapahtuman ja kanden aputehtävän lisäyksen, jot-

ta riippuvuustaulukko pitäisi täysin paikkansa. 

3 RAIVAUS 

1S 1 RAIVAOS 1 

RAIV*IJS 

I.RAIVAUS 1 

IS 

Penger 	1 	 7 	 ..LRAIVAUS U 

	

'5, Penger II 	 8 

KUVA 16. ESIMERKKEJÄ APUTEHTÄVÄN KÄYTÖSTÄ 

Te1te 9de1täv' 
te h t ävä 

.:tv7u 1 - 

2 •  'i'u 	91 - 

5. VU 	Iii - 

4. Oitus 	1 1 
t. Ottus 	II 2 
6. Ojitus 	III 3 
'7. :aa1eikkuv 	1 4,5 
8  i1eikkru.e 	II 6 
'7 . ener 	1 7 
9. Pnei' 	91 9 

5)  

Tehtävä Edeltävä 
tehtävä 

1. Raivaus 	1 - 

Raivaus 	II - 

Raivaus 	III — 

2 •  Oitus 	1 1 
5. Ojitus 	II 2 
E.. Ojitus 	III 3 

Maaleikkaus 	1 4,5 
5. ?iaaleikkaus 	II 4.5,6 

Pener 	3 '7 

Tehtava tehtävä 
1. 	Rivau3 	1 - 

Raivaus 	II - 

Raivaus 	III - 

Ojitus 	1 1 
5. 	Ojitus 	II 2 

Ojitus 	III 3 
Maaleikkaus 	1 4,3 
daaleiklcaua 	II 5•7 

_OJITUS 1 

( 

5.OJITUS II 

OJITUS 1 

4.OJITIJS 1 

6.OJITUS III 

L. VM.I 

( 

1O.PSNGER 

	

IID8. MAAL! 	__) VARAM. II 

I 7M.AL  l,(19 	

( 

MAAL.II 4.Il 

9. PENGER 

	

11D ZMAAL. 	 VARAM. 1 

D 
1O.PENGER 

	

\ll MAAL II 	 VARAM. II 



).5 Verkon piirtäminen 

Laadittua tehtäväluetteloa, riippuvuustaulukkoa ja edellä esitettyjä 

sääntöjä ja merkintöjä käyttäen voidaan ryhtyä ensimmäisen verkkoluon-

noksen laadintaan. Verkon piirtäminen sinänsä on rutiininomainen toi-

menpite, joka vaatii ennenkaikkea harjoitusta ja erityisen suurta huo-

lellisuutta ettei piirtämisvaiheessa verkkoon synny virheellisiä riip-

puvuuksia (vert. kuva 16). 

vÄ- 
LUETTELO 	 VUUDET 

____v 

TOIMINTA - 

VERKON 

PIIRTÄMINEN 

PIIRTÄ - 
MISMER- 	 LAATIMIS- 

KINNÄT 	 SÄÄNNÖT 

KUVA 17. TOIMINTAVERKON PIIRTÄMISEEN VAIKUTTAVAT 

TEKIJÄT 

Toimintaverkon piirtämistyö voidaan suorittaa esimerkiksi 

- piirtämällä koko verkon läpi meneviä "tärkeimpi 	tehtäväketjuja, 

joiden ympärille rakennetaan muu verkko, 

- piirtämällä verkkoa tehtäväryhmittäin ja yhdistamällä osaverkot 

yhdeksi kokonaisuudeksi, 

- siten, että aloitetaan verkon lopusta ja edetään taaksepäin. 

Toimintaverkon käyttökelpoisuutta voidaan parantaa huomattavasti sel- 	• 
keällä esitystavalla. Luonnosteluvaiheen jälkeen suoritetaan verkon 

sieventäminen, jolloin mm. 

- pyritään vähentämään risteileviä tehtävännuolia siirtelemällä ta-

pahtumakuvioita sopivampiin paikkoihin piirroksessa, 

- tarkistetaan vielä kerran riippuvuudet ja lisätään tai poistetaan 

aputehtäviä tarvittaessa, 

- pyritään saamaan tehtävännuolille sellainen vähimmäispituus, että 

tehtävän nimi ja muut merkinnät voidaan kirjoittaa sen viereen 

mandollisimman täydellisinä. 

Toimintaverkon sieventämisen jälkeen suoritetaan tarvittaessa tapahtu-

mien numerointi (kts. kohta 4.8) 
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3.6 	Tehtävien ajantarpeen arviointi 

Tehtävän arvioitua tai todellista suoritusaikaa nimitetään näissä oh-

jeissa ajantarpeeksi. Ajantarpeen yksikkönä käytetään yleensä työpäi-

vää tai -viikkoa. Samassa verkossa on käytettävä vain yhtä alkayksik-

köä. 

Tehtävän kalenteriin sidottua suoritusaikaa nimitetään kestoksi. 

Ajantarpeen rnäärittämistä on käsitelty yksityiskohtaisesti tie- ja 

vesirakennuslaitoksen tavoitebudjetointiohjeissa. Tässäkin yhteydessä 

on kuitenkin painotettava sitä seikkaa, että ajantarpeiden määrittämi-

nen suoritetaan yhteistyössä tehtävistä vastaavien henkilöiden kanssa. 

1S 
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k. 	TOIMINTAVERKON AIKALASKENTA 

11.1 	Yleistä 

Alkalaskennan avulla selvitetään hankkeen ajantarve sekä kunkin tehtä-

vän aikaisin mandollinen alkamishetki ja myöhäisin sallittu päättymis-

hetki. Aikalaskenta sisältää laskennan verkon lävitse alusta loppuun 

(alkamisaikalaskenta) ja lopusta alkuun (päättymisaikalaskenta). Kun 

alkamis- ja päättymisaikalaskennat on suoritettu, voidaan määrittää 

kunkin tehtävän pelivarat ja verkon läpi kulkevat kriittiset tehtävä-

ketjut. Laskentatulosten avulla tolmintaverkko voidaan sovittaa kalen-

teriin. 

k.2 Alkamisaikalaskenta 

Alkamisaikalaskenta etenee verkon alusta verkon loppuun. Laskennan 

tuloksena saadaan selville tehtävien aikaisimmat alkamis- ja päättymis-

hetket sekä tapahtumien aikaisimmat tapahtumishetket. 

Säännöt: 

1. Tolmintaverkon alkutapahtuman aikaisinta tapahtumishetkeä merkitään 

nollalla. 

2. Jokainen tehtävä alkaa heti, kun edeltävä tapahtuma tapahtuu. 

3. Tapahtuman aikaisin tapahtumlshetki on myöhäisin tapahtumaan päät-

tyvien tehtävien aikaisimmista päättymishetkistä. 

Sovelletaan näitä sääntöjä kuvassa 18 esitettyyn toimintaverk-

koon. Alkamisaikalaskentaa kuvaavassa keskimmäisessä verkossa 

on tapahtuma 1 ensimmäisen säännön nojalla sijoitettu aika-ak-

selin kohtaan 0. Soveltamalla sääntöjä 2 ja 3 saadaan tapahtu-
mien 2 ja 3 tapahtumishetkiksi 2, tapahtuman 4 tapahturnlshet-
keksi 1, jne. Alkamisaikalaskelmien vaikein kohta on määrittää 

yhtymistapahtuman (kuvan 18 tapahtumat 7, 8 ja 9) aikaisin ta-
pahtumi.shetki. Riippumatta tapahtumassa yhtyvien tehtävien lu-

vusta yhtymistapahtuman aikaisin tapahtumishetkl on myöhäisin 

yhtyvien tehtävien aikaisimmista päättymishetkistä. 
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ASIASUUN - 	 ATI(llIIF'4- 
NITTELIJ 
	

OHJELMOINTI 

1 	 3 	\___ 

Toimintaverkko, johon on merkitty tehtävien ajantarpeet 

0 	 2 	 4 	 6 	 8 
	

10 	 12 	 14 	 16 

 

Al komisaikalaskentatehtävien aika isimmat suoritusalat 

1• 

1 	 3 	 5 	 7 	 9 	 11 	 13 	 15 

Päättymisaikalaskentatehtävien myähäisimmät suon tusa jat 

KUVA 18. ALKAMIS - JA PÄÄTTYMISAIKALASKENTA 
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4.3 	Päättymisaikalaskenta 

Päättymisaikalaskenta etenee verkon lopusta alkuun. Laskennan tulokse-

na saadaan selville tehtävien myöhäisimmät alkamis- ja päättymishetket 

sekä tapahtumien myöhäisimmät tapahtumishetket. Päättymisaikalaskenta 

suoritetaan siten, että alkamisaikalaskennalla saatu hankkeen päätty -

mistapahtuman aikaisin tapahtumishetki toteutuu. 

Säännöt: 

1. Toimintaverkon päättymistapahtuman myöhäisin tapahtumishetki on 

sama kuin alkamisaikalaskennalla saatu päättymistapahtuman aikai-

sin tapahtumishetki. 

2. Tehtävän myöhäisin alkamishetki on sitä seuraavan tapahtuman myö-

häisin tapahtumishetki vähennettynä tehtävän kestolla. 

3. Tapahtuman myöhäisin sallittu tapahtumishetki on aikaisin tapahtu-

masta lähtevien tehtävien myöhäisimmistä alkamishetklstä. 

SI 
Päättymisaikalaskentaa kuvaavassa kuvan 18 alimmassa verkossa 

on tapahtuma 9 säännön 1 perusteella aika-akselin kohdassa 15. 
Soveltamalla sääntöä 2 saadaan tapahtuman 8 tapahtumishetkeksi 
12 jne. Säännön 3 perusteella tapahtuman 3 tapahtumishetki on 
2 . 

4.4 	Pelivarat ja kriittinen polku 

Määritelmät 

1. Tehtävän kokonaispelivara on tehtävän päättymistapahtuman myöhäi-

simmän tapahtumishetken ja tehtävän aikaisimman päättymishetken 

erotus. 

2. Tehtävän vapaa pelivara on tehtävän päättymistapahtuman aikaisim-

man tapahtumishetken ja tehtävän aikaisimman päättymishetken ero-

tus. 

3. Toimintaverkon kriittiseksi poluksi nimitetään sitä verkon läpi 

kulkevaa tehtäväketjua, jonka kokonaispelivara on pienin. 

Kokonaispelivara osoittaa sen ajan, jolla tehtävän suoritusta 

voidaan viivyttää vaikuttamatta minkään toimintaverkon kriitti-

sellä polulla sijaitsevan tehtävän alkaisimpaan alkamishetkeen. 

Kokonaispelivaran kuluessa johonkin tehtävään aiheutuu kyseistä 

tehtävää seuraavien tehtävien kokonaispelivaran vähentyminen 

vastaavalla määrällä, tämä ei kuitenkaan sellaisenaan vaikuta 

kriittisten tehtävien suorittamiseen eikä hankkeen kokonaiskes-

toon. 
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Jos tehtävä l-4 em. esimerkissä siirtyy kuusi päivää, siis 

kokonaispelivaransa määrän, se aiheuttaa ei-kriittisen tapah-

tuman )4  siirtymisen samalla määrällä, mutta ei aiheuta seuraa-

van kriittisen tapahtuman 7 siirtymistä. 

Vapaa pelivara osoittaa ajan, jolla tehtävän suoritusta voidaan vii-

vyttää vaikuttamatta toimintaverkon minkään muun tehtävän aikaisimpaan 

alkaiis- tai tapahturnishetkeen. 

Jos toimintaverkon päättymistapahtuman aikaisin ja myöhäisin tapahtuma- 

hetki ovat samat, niin kriittisen polun pelivaralla on arvo nolla. 

Määritelmän mukaisesti koostuu kuva 19 esimerkkiverkon kriitti-
nen polku tehtävistä 1 - 3 - 7 - 9. Verkon läpi kulkevan kriit-
tisen polun lisäksi voidaan havaita useita erilaisen pelivaran 
onaavia lähes kriittisiä tehtäväketjuja. 

KUVA 19. KUVAN 18 TOIMINTAVERKKO, JOHON ON MERKITTY TEHTÄVIEN VAPAAT PELIVARAT TEHTÄVÄ - 
NUOLEN YLÄPUOLELLE JA KOKONAISPELIVARAT TEHTÄVÄNUOLEN ALAPUOLELLE. 
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.5 Käytetyt merkinnt 

Tekstissä käytetään seuraavia merkintöjä: 

K tehtävän ajantarve 

AT = tapahtuman aikaisin tapahtumishetki 

MT = tapahtuman myhäisin tapahtumishetki 

AA = tehtävän aikaisin alkamishetki 

AP = tehtävän aikaisin päättymishetki 

MA = tehtävän myöhäisin alkamlshetki 

MP = tehtävän myöhäisin päättymishetki 

Kp = tehtävän kokonaispelivara 

Vp = tehtävän vapaa pelivara 

1.6 Aikalaskennan suorittaminen verkossa 

Tehtävä- ja tapahtuma-ajat osoitetaan suoraan verkkoon sijoitetuilla 

numeromerkinnöillä (kuva 20) 

1 

aikaisin 
poättymishetki 

tehtavö 	 /1' 

XXX 	 API'  

ajantarve 

myöhöisin 
alkamishetki 

7 
MA 

aikaisin 	\ 	\ myöhäisin 
topahtumishetki 1 	\ taDahtumishetki 

KUVA 20. VERKKOLASKENNAN MERKINNÄT 

Tehtävien aikaisin päättymishetki AP sijoitetaan tehtävänuolen loppu- 

päähän (kärkipäähän) ja myöhäisin alkamishetki MA alkupäähän. Tapahtu- 

man aikaisin tapahtumishetki sijoitetaan tapahtumakuvion vasempaan ja 

myöhäisin tapahtumishetki oikeaan reunaan. Tehtävän ajantarve ja teh-

tävän nimi kirjoitetaan pitkin tehtävänuolta. Kuvissa 21 - 2) esitetään 

aikalaskennari merkinnät yksityiskohtaisesti. 

. 

Verkkolaskennan säännöt 

AiVan isa i kai as ken t a: 

1. Asetetaan AT = 0 toimintaverkon alkutapahtumaile 

2. Lasketaan jokaisen tapahtumaa (aikaisin tapahtumlshetki on AT) 

seuraavan tehtävän aikaisin päättymishetki AP = AT + T ja merki-
tään tulos tehtävänuolen kärkeen. 



3. Määrätään jokaisen tapahtuman AT = suurin tapahtumaan päättyvien 
tehtävien AP-arvoista. 

. Aputehtäviä käsitellään kuten varsinaisia tehtäviä. 

0+7 = 7 

41D 

KUVA 21 	ALKAMISAIKALASKENTA VERKOSSA 

Päättymisaikalaskenta: 

1. Asetetaan MT = AT toimintaverkon päätetapahtumille 

2. Lasketaan jokaisen tapahtuman, jonka myöhäisin tapahtumishetki on 

MT, päättyvän tehtävän myöhäisin alkamishetki MA = MT - K ja merki-

tään tulos tehtävänuolen alkupäähän. 

3. Määrätään jokaisen tapahtuman MT = pienin tapahtumasta lähtevien 

tehtävien MA-arvoista. 

4. Aputehtäviä käsitellään samalla tavoin kuin varsinaisia tehtäviäkin. 

KUVA 22. PÄÄTTYMISAIKALASKENTA VERKOSSA 
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IS 

. 



kokonaispeIivara = 10 - 7 = 3 

1Oft 7'''  

8:n kokonaispelivara 10-10 O 
Bon kriittisellä polullo 

KUVA 23. KOKONAISPELIVARAN LASKENTA 

Esimerkki aikalasennasta suoraan verkkoon 

Kuvassa 2 on yhdestätoista tehtävästä (+ 1 aputeht.vE) koostuva toi-

mintaverkko, johon sisältyy alkamisaikalaskenta. 

Kuvassa 25 on toimintaverkkoon iisktty pättvmisaikalaskennan tulokset. 

II 

. 

KUVA 24. ESIMERKKIVERKKO. JOHON ON MERKITTY ALKAMISAIKALASKENNAN TULOKSET 

 

,1] 



KUVA 25. ESIMERKKIVERKKO, JOHON ON SUORITETTU TÄYDELLISET AIKALASKENNAN TULOKSET 

S 	Resurssien sijoituksen tai'kistaniirien, tehttvieri ajoituksen mtt itttmi- 

sen, ajankäytön kustannusten tutkimisen ym. heloottamiseksi on tehtt-

vien aikaisimmat ja myöhäisimmät alkamis- ja pttttymishetket kuvassa 

selvästi osoitettu. 

Kriittisen polun määrittäminen 

Hankkeen suunnittelun ja ajoituksen alkuvaiheessa, jolloin halutaan 

määrittää kriittinen polku mandollisimman vähällä laskentatyöllä, on 

kriittisen polun laskeminen pelkästään alkamisaikalaskennan perusteel-

la mandollista ja edullista. Menettely koostuu kandesta vaiheesta, 

jotka perustuvat olettamukseen. että alkamlsaikalaskennan tulokset on 

tehty ja saadut AP ja AT-arvot merkitty toimintaverkkoon. 

1. Aloitetaan hankkeenpäättymistapahtumasta, (joka on kriittinen) ja 

edetään taaksepain läpi koko verkon 

. 	2. Yhtymistapahtumien kohdalla kriittinen polku tai kriittiset polut) 

seuraa tehtävää, jonka AP = AT 

Tavallisimmin kuitenkin verkkolaskenta suoritetaan loppuun, jolloin 

voidaan määrittää kriittinen polku esim. pelivarojen avulla. 
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4.7 Verkon piirtäminen aika-akselille 

Mikäli toimintaverkkoa aiotaan käyttää hankkeen toteutumisen seuran-

taan, piirretään verkko aikalaskennan suorittamisen jälkeen aika-ak-

sellua varustettuna. Piirtämistä helpottaa valmis kalenteripohja, jon-

ka yläreunaan voidaan konstruoida hankeaikaa (1. projektialkaa) kuvaa-

va jana, joka verkkoa piirrettäessä projisoidaan kalenteriin. 

PR0,JEKTIAIKI4 

(työpdin.) 	 60 	 70 	 80 	 90 	 00 	 ilO 	 120 	 13t7 	 140 

__ :H III FF1 1fF FtLI'IL ELE] 

KUVA 26a. TOIMINTAVERKON AVULLA PIIRRETTY JANA- 
AIKATAULU. 
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4.8 Taulukkolaskenta 

Tehtävän taulukointi 

Taulukkolaskentaa varten joudutaan tapahtumat numeroirnaan. Numerointi 

suoritetaan etenemälläverkossa tapahtumasta toiseen vasemmalta oikeal-

le ja ylhäältä alas. Jos jostain tapahtumasta alkaa useita tehtäviä, 

tapahtuu numerointi myötäpäivään lukien. Kuvan 18 toimintaverkon, jo-

hon taulukkolaskennan esimerkki perustuu, tapahtumanumerointi on suo-

ritettu em. sääntöjen mukaan. 

Numeroinnin jälkeen kaikki toimintaverkon tehtävät kirjoitetaan tauiuk-

koon tapahtumanumeroiden mukaiseen riousevaan järjestykseen. Alkamis-

aikalaskennassa on tehtävän aikaisimman päättymishetken laskemiseksi 

tunnettava edeltävän tapahtuman aikaisin tapahtumishetki. Tehtävien 

järjestäminen em. tavalla takaa sen, että tarpeelliset tapahtumien 

aikaisimmat tapahtumishetket on aina laskettu ennen kuin niitä tarvi- 

taan tehtävien aikaisimpien päättymishetkien laskemiseen. 	II 
Taulukon kaksi ensimmäistä vasemmanpuoleista pystyriviä varustetaan 

merkinnöillä a1kutapahtuma" ja "lopputapahturna". Toimintaverkon en-

simmäinen tapahtuma kirjoitetaan ensimmäiseksi alkutapahtumien riviin, 

Jokainen sitä välittömästi seuraava tapahtuma merkitään lopputapahtu-

mien pystyriviin. 

Kolme seuraavaa tapahtumaa merkitään taulukkoon tapahtunianumeron osoit-

tamassa järjestyksessä.Merkintä "<2" tapahtuman ) vieressä osoittaa tä-

mn tapahtuman olevan jakautumistapahtuma, jota seuraa kaksi tapahtu-

maa. 

Seuraavan alkutapahtumien riviin tulevan tapahtuman täytyy olla jokin 

niistä, jotka jo on merkitty lopputapahtumien riviin. 

Merkitään tapahtuma 2 alkutapahtumien riviin ja seuraava 

tapahtuma 5 samalle vaakariville. Edellä esitetty menet-
tely toistetaan, kunnes kaikki tapahtumat on asianmukai-

sesti merkitty taulukkoon. 

Merkintä " < )" tapahtuman 8 vieressä osoittaa, että 

kyseessä on yhtymistapahtuma, johon päättyy kolme tehtävää. 

Luettelo kokonaisuudessaan on esitetty taulukossa 1. 

Tehtävien ajantarpeiden lisääminen taulukkoon. 

Kunkin tehtävän ajantarve merkitään seuraavaan pystyriviin, joka on 

otsikoitu rnerkinnällä "T". Tämän jälkeen taulukkoa voidaan käyttää 

toimintaverkon sijasta eikä verkkoa enää tarvita laskelmiin. 



Tehtävän Ajan 
tarve 

Aikaisin 
suoritusaika 

Nyöhäisin 
suoritusaika 

Peli-
vara allcu- 

T AT=AA AP MÄ MP=MT Kp tapahtuma tapahtuma 

1 2 2 

3 	(<2) 2 

4 1 
2 5 4 
3 6 5 

7 	(<2) 8 

4 7 	(<) 3 
5 8 1 

6 8 4 
7 	(<2) 8 0 

9 5 
8 	(<3) 9 3 

Taulukko 1 

Alkamisaikalaskenta 

Alkamisaikalaskennan tarkoitus on ilmoittaa jokaisen tehtävän aikaisin 

alkamishetki AT = AA ja aikaisin päättymishetki AP. (AT viittaa edel-

tävään tapahtumaan). Laskenta alkaa taulukon ensimmäisestä tehtävästä 

ja jatkuu järjestyksessä ylhäältä alas asti.Uuteen pystyriviin, joka 

on otsikoitu AT = AA, merkitään alkutapahtuman aikaisin tapahtumishet-

ki. Tähän lisätäan T ja kirjoitetaan tulos (= aikaisin päättymishet- 

ki) otsikölla AP varustettuun pystyriviin. Esimerkin ensimmäisen tapah-. 

tuman AT on nolla ja näin ollen ovat seuraavien kolmen tapahtuman AP- 

. 

	

	arvot samat kuin vastaavat T-arvot. Kun päästään tehtävän 2-5 kohdalle, 

etsitään edeltävä tapahtuma 2 ylempää seuraavien tapahtumien rivistä. 

Tapahtuma 2 löydetään ensimmäiseltä vaakariviltä, jolla on tehtävä 

1-2. Tältä riviltä poimitaan AP-arvo ja sijoitetaan se tapahtuman 2 

AT-arvona tehtävän 2-5 vaakariville. Tämän tehtävän AP-arvo on nyt AT 

+ K = AP eli 2 + 4 = 6. 

Tehtävä 8 (>3) - 9 alkaa yhtymistapahtumasta. Tapahtuma 8 on varustet-
tu lisämerkinnällä (>3), joka osoittaa sillä olevan kolme edeltävää 
tapahtumaa. Kaikki kolme etsitään ja verrataan niiden AP-arvoja. Suu-

rinta arvoa 11 käytetään tapahtuman 8 AT-arvona. Tehtävän 8 - 9 AP 
on tällöin 11 + 3 = 14. Alkamisaikalaskennan tulostaulukko on tauluk-
ko 2. 
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Tehtävän Ajan 
tarve 

Aikaisin 
toteutusaika 

Myhäisin 
toteutusaika 

Peli- 
vara 

alku- lopputa- 
tapahtuma pahtuma T AT=AA AP MÄ MP=NT 

1 2 2 0 2 

3(<2) 2 0 2 

4 1 0 1 

2 5 4 2 6 

3 6 5 2 7 
7 	(<2) 8 2 10 

4 7(<2) 3 1 4 
8 1 6 7 

6 8 4 7 11 
7 	(<2) 8 0 10 10 

9 5 10 15 
8 	(<3) 9 3 11 14 

Taulukko 2 

Päättymisaikalaskenta 

Päättymisaikalaskenta alkaa taulukon alapäästä. Laskennan yhteydessä 

täytetään merkinnöin MA ja MT = MP otsikoidut pystyrivit. 

Aluksi otetaan suurin toimintaverkon päättymistapahtumaan loppuvien 

tehtävien AP-arvoista: tässä esimerkissä se on 15. Kaikille niille 

tehtäville, joita päättymistapahtuma 9 seuraa, merkitään NT = 15. 

Tehtävän 8-9 MA-merkintä saadaan nyt kaavasta NT - T = MA, 15 - 3 = 12. 
Samalla tavoin tehtävän 7 - 9 MA-arvo on 10. 

Seuaavaksi merkitään taulukkoon tehtävän 7 - 8 MP. Etsitään edeltävien 
tapahtumien pystyrivistä jostain tehtävän 7 - 8 alapuolelta tapahtumaa 
8, jolta otetaan MA-arvo (joka on 12) ja sijoitetaan se tehtävän 7 - 8 
kohdalle pystyriviin MP - NT. Vähentämällä luvusta ajantarve T saadaan 

tehtävän 7 - 8 MA-arvo jne. 

Kun seuraavien tapahtumien pystyrivistä tavataan (< 2), muistuttaa se 

siitä, että tapahtuma 7 on jakautumistapahtuma, jota seuraa kaksi ta-
pahtumaa. Tapahtuman 7 MT-arvoksi on valittava toinen MA-arvoista 12 
ja 10, jotka liittyvät tehtäviin 7 - 8 ja 7 - 9. Useista arvoista 
valitaan jakautumiskohdissa aina pienin (tapahtumalle 7 merkitään 
siis NT = MP = 10. Täydelliset alku- ja päättymisaikalaskennan tulok-

set on esitetty taulukossa 3. Taulukkoon on my5s laskettu jokaisen 
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tehtävän kokonaispelivara (Kp = MT - AP) sekä merkitty näkyviin kriit-

tinen polku (ne tehtävät, joiden kokonaispelivara on pienin). 

Tehtävän Ajan- Aikaisin Nyöhäisin Peli- 
tarve toteutusaika toteutusaika vara 

alku- loppu- 
tapahtuma tapahtuma T AT=AA AP MÄ MP=MT Kp 

1 2 2 0 2 5 7 5 
3 	(<2) 2 0 2 0 2 0 
4 1 0 1 6 7 6 

2 5 4 2 6 7 11 5 
3 6 5 2 7 3 8 1 

7 	(<2) 8 2 10 2 10 0 

4 7(<2) 3 1 4 7 10 6 

5 8 1 6 7 11 12 4 
6 8 4 7 11 8 12 1 

7 	(<2) 8 0 10 10 12 12 2 

9 5 10 15 10 15 0 
8 (<3) 9 3 11 14 12 15 1 

Taulukko 3 

35 

. 



36 

	

5. 	RESURSSIEN KÄYTöN SUUNNITTELU TOIMINTAVERKON AVULLA 

	

5.1 	Yleistä 

Toiminnansuunnittelun tarkoituksena on laatia hankkeille mandollisim-

man taloudellinen toteuttamismalli. Ajallistaloudellisen suunnittelun 

ptehtävänä on näinollen resurssien käytön optimointi. Suunnitelta-

via resursseja ovat esimerkiksi aika, raha, työvoima, työnjohto ja 

erilaiset koneet tai koneryhmät. Varsinaiset ohjeet eri resurssien 

määrittämisestä sekä suunnittelusta on annettu seuraavissa tie- ja 

veslrakennuslai toksen tavol tebudj eto int iohje 1 ssa 

- Tienrakennushankkeen alustava työnsuunnittelu 

- Tienrakennushankkeen lopullinen tavoltesuunnittelu 

- Tie- ja siltasuunnittelun toiminnansuunnittelu 

- Taloudel 11 suusstandardien käyttö työnsuunnittelus sa 

5.2 	Resurssien käytön suunnittelu 

Resurssien käytön suunnittelu liittyy hyvin läheisesti työnsuunnitte-

lun tärkeimpiin vaiheisiin, joita ovat ajoitus, menetelmien ja toimin-

tavälineiden valinta, sekä kustannuslaskenta. Suoritettaessa hankkeen 

resurssisuunnittelua, tarvitaan hyvä kokonaisnäkemys koko hankkeen 

toiminnasta sekä menetelmä, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuu- 

della ja varmuudella päästä annettuja tavoitteita vastaavaan tulok-
seen. 

Toimintaverkkotekniikkaan liittyviä resurssisuunnittelumenetelmiä on 

kehitetty useita, joita on yksityskohtalsesti selostettu kirjallisuu-

dessa. Kehitetyt menetelmät edellyttävät yleensä tietokoneen käyttöä, 

sillä laskenta ja varsinkin optimointi vaatii runsaasti erilaisia las-

kelmia. Menetelmistä voidaan mainita esim. 

- MFS-menetelmä, pienimmän pelivaran menetelmä 

- ns. neliösummien minimointi menetelmä 

- PJT-menetelmä 

Em. menetelmiä on selostettu kirjassa Joseph Moder - Cecll Phillips 

' tToimintaverkot projektin käsittelyssä". 

Hankkeiden resurssisuunnittelu voidaan, käytännön kokemukseen perus-

tuen suorittaa riittävällä tarkkuudella useimmissa tapauksissa ilman 

tietokonelaskentaa. Menetelmät perustuvat piirretyn tolmintaverkon 

silmämääräiseen tarkasteluun, sekä aikalaskelmien hyväksikäyttöön. 

Seuraavassa on esitetty kaksi esimerkkiä resurssisuunnittelumenette-

lystä, jotka perustuvat verkon silmämääräiseen tarkasteluun, 

•i 

. 



37 

5.5 	Resurssisuunnjttelu annettua suunnittelupultetta vastaavaksi 

Menetelmä 

Silmämääräinen tarkastelu, jossa käytetään apuna toimintaverkkoon las- 

kettuja tapahtumien aikaisimpia ja myöhäisimpiä tapahtumishetkiä. Verk-

koon on merkitty myös tehtävittäin resurssitiedot. 

Edellytykset 

Toimintaverkko piirretty ja tarvittavat aikalaskelmat suoritettu 

ja merkitty verkkokaavioon. 

Tavoite 

Toiminnan vaatimien resurssien käytön suunnittelu mandollisimman 

tasaiseksi. Menetelmä soveltuu käytettäväksi myös, jos resurssien 
käytölle on annettu vaihteleva suunnittelupuite. 

KUVA 27. TOIMINTAVERKKO, JOHON ON LASKETTU TAPAHTUMIEN AIKAISIMMAT JA MYÖHÄISIMMÄT TAPAHTUMAHETKET 
SEKÄ MERKITTY KRIITTINEN POLKU 

ts 
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Kaivutyöt 	20/1 

Laucloitus 1. 20/2 

Betoniosema 	10 /4 
1- 

Tehneet 	1012 

Rummut 10/2 

Raudoitus 1 	10/3 

	

Laudoitus II 	10/2 

Betonointi 1 20/2 

Raudoitus II 10/4 

Murskaus 10/3 

50 

40. 1 

Betoniasema Raudoitus 1 	1 	Laudoi.f Raudoitus 11 
30 Ka,vu - r 	i ______________ 1 	tus_J __________________ 

tvo 
Laudoi- Tehneet Beto- 	Murskaus 

2 0 ____________ Ojitus 	tuS 1 ka- nointi 
Rummut Eristys 

10 Ranraus _______________ Katte& 

Leikkaus 
1 	1 	r 1 	1 1 	1 

0 	2 4 	6 	8 10 	12 	14 16 	18 	20 

KUVA 28. RESURSSIDIAGRAMMI JA SUUNNITTELUN APUNA KÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄJANAT 

Esimerkkiverkkoon on merkitty tehtävänuolen alapuolelle resurssitarve 

ja tehtävän ajantarve. 

Resurssien käytön suunnittelu tapahtuu seuraavasti: 

1. Piirretään kriittisen polun tehtävien vaatima resurssitarve dia-

grammimuotoon, jossa vaaka-akselina on aika ja pystyakselina re-

surssiyksikkö. Kuvassa 28 tummennettu alue. 

2. Piirretään niiden tehtävien, jotka eivät ole kriittisellä polulla, 

aikaisimman alkamishetken ja myöhäisimmän päättymishetken välinen 

jana laaditun resurssidiagrammin yläpuolelle. Piirtämistyö voidaan 

suorittaa toimintaverkon tapahtumiin laskettujen aika-arvojen avul-

la. Jatkotarkastelun helpottamiseksi voidaan janan yläpuolelle mer-

kitä tehtävän nimi, ajantarve sekä resurssitarve kuvan 28 mukaises-

ti. 

). Suoritetaan varsinainen resurssien käytön suunnittelu sjoittamalla 

kunkin tehtävän resurssitarve diagrammiin annettuja tai suunnitte-

lijan itsensä asettamia vaatimuksia vastaavalla tavalla. Sijoittelu 

tapahtuu silmämääräiseen tarkasteluun perustuen käyttäen hyväksi 

piirrettyä resurssidiagrammia. Resurssidiagrammi yhdessä mandollis- 

•i 

. 
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ten rajoitusten (esim.resurssikattc.) 	kanssa osoittaa kohdat, joi- 

hin resursseja voidaan sijoittaa. Toisaalta tehtävittäin piirretyt 

janat osoittavat toimintaverkon riippuvuuksien asettamat rajoituk-

set resurssien sijoittelulle. Resurssien sijoittelussa on yleensä 

asetettava etusija tehtäville. 

- joilla on pelivara pieni 

- joilla on resurssitarve suuri 

Esimerkkitapauksessa tehtävillä "murskaus" ja "rummut" on 

pieni pelivara ja tehtävillä "kaivutyöt", "laudoitus 1" ja 

"betonointi" on resurssitarve suuri, joten näiden sijoitte-

lu on ollut tasaustyön lähtökohtana. 

SuoritettaeSSa resurssien sijoitusta diagrammiin on jatkuvasti suori-

tettava tarkistuksia, jotta alkuperäisen verkon riippuvuuksia nouda-

tettaisiin. 

Esimerkkitapauksessa on tehtävä "laudoitus I"sijoitettu al-

kamaan hetkellä 5, jolloin se päättyy hetkellä 7,  tästä joh-
tuu, että tehtävien "raudoitus 1" ja "laudoitus 11tt  aikai-

sin mandollinen alkamisajankohta siirtyy hetkestä k hetkeen 

7, koska ko. tehtävien alkaminen on toimintaverkon mukaan 

riippuvainen tehtävän "laudoitus 1" päättymisestä. Edellä- 

kuvatut lisärajoitukset on syytä merkitä kaavioon sekaanrus- 

ten välttämiseksi. Esimerkeissä käytetty merkintää 

4 	 1 , jossa nuolen kärki kuvaa tehtävän uutta aikai- 

sinta alkarnishetkeä. 

4. Mikäli ei edellä kuvatulla tavalla päästä toivottuun tulokseen voi- 

daan harkita seuraavia keinoja resurssipuitteen noudattamiseksi: 

- joitenkin tehtävien toteuttamisen jakamista kahteen tai useam-

paan ajankohtaan 

osa1 1 	 osa2 

KUVA 29. TEHTÄVÄN TOTEUTTAMINEN KAHDESSA OSASSA 

. 
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- tarkistetaan alkuperäisiä riippuvuuksia niiltä osin, kuin ne vai-

kuttavat resurssihuippujen syntymiseen 

RAIVAUS ,(IDMAANLEIKK. I»()MAANLEIKK. 

IORM 	 4ORM 	 2ORM 

RAIVAUS ( 	'\MAANLEKK 27 	\MAANLEIK 1 
IORM "_J 20 RM 	 } 4ORM 

RAIVAUS AANLEIKK. 1 

40 RM 

MAAN-
LEIKK. 2 

20 RM 

KUVA 30. RIIPPUVUUKSIEN TARKISTAMINEN 

- tarkistetaan tehtävien resurssi- ja ajantarpeen suhde, harkitaan 

tehtävien toteuttamista, joko nopeutettua tai hidastettua aikatau-

lua käyttäen 

- koko hankkeen kestoajan jatkamista, jolla toimenpiteellä voidaan 

poistaa resurssihuippuja, tässä tilanteessa kriittisen polun teh-
täville syntyy pelivaraa 

ciii MAANLEIKKAUS KIIIID 20 tv 

() 
MAANLEIKKAUS 

-_..- IOtv/2-vuorotyö \_________/ 

KUVA 31. TYÖN NOPEUTTAMINEN 
VUOROTYÖN AVULLA 

5» 	Toimintavälineiden käytön suunnittelu 

Menetelmä 

Silmämääräinen tarkastelu, jossa käytetään apuna toimintaverkkoon 

laskettuja tapahtumien aikaisimpia ja myöhäisimpiä tapahtumishetki. 

Edellytykset 

Toimintaverkko piirretty ja tarvittavat aikalaskelmat suoritettu ja 

merkitty verkkokaavioon. Verkkoon on merkitty myös tehtävittäin suun-

niteltavat toimintaykslköt. 

•I 

. 



Tavo 1 te 

Eri tehtävien toteuttamisen vaatimien toimintavälineiden käytön tasai-

suuden ja jatkuvuuden suunnittelu. 
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VAUNUJEN 5 ISUSTUSTYÖT 
5 

LUMEN POIS RAIVAUS 
9 	13 

KUOPAN 

N / 
1 1 	/ 

KOPPIEN SIIRTO 
2 KA/3 

22 1 22 

KUVA 32. TOIMINTAVERKKO, JOHON ON LASKETTU TAPAHTUMIEN AIKAISIMMAT JA MYÖHÄISIMMÄT TAPAHTUMIS- 
HETKET. MERKITTY KRIITTINEN POLKU, SEKÄ SUUNNITELTAVAT TOIM INTAYKSIKÖT TEHTÄVITTÄIN. 

Käytön suunnittelu tapahtuu esimerkiksi seuraavasti: 

1. Suunnittelu voidaan suorittaa joko toimintayksiköittäin tai kuten 

kuvassa 33 tolmintavälineittäjn. Suunnittelua varten laaditaan ku-
van 33 mukainen taulukko, jossa vaaka-akselina on aika ja kukin 
suunniteltava toimintaväline tai toimintayksikkö on merkitty pysty- 

sarakkeeseen taulukon vasempaan reunaan. 

2. Merkitään taulukkoon kriittisen polun vaatimat toimintaväj.ineet 

käyttämällä verkkoon laskettuja tapahtumien aika-arvoja. Esimerkik-

si verkon tehtävä ' tKuopan aukaisu t' alkaa hetkellä 0 ja päättyy het-
kellä 5, jolloin taulukkoon merkitään tälle välille tehtävän tarvit-
semat toimintavälineet (KUP). Kuvassa 33 on kriittisen polun vaa-
tima toimintavälinetarve merkitty tummennettuna. Sekaannusten vält-

tämiseksi on hyvä merkitä taulukkoon näkyviin myös tehtävän tunnus. 

Mikäli on kyse toimintavälineryhmän suunnittelusta merkitään tau-

lukkoon näkyviin tarvittava määrä. 

3. Seuraavan vaiheen muodostaa eri tehtävien sijoittelu aika-akselille 

siten, että saadaan toimintavälineiden käytölle tasainen ja jatkuva 

käyttö. Toimitaväl1neryhmiä suunniteltaessa pyritään tasaamaan 

vaihtelut mandollisimman joustaviksi. 



Esirnerkkitapauksessa voidaan todeta tarkasteltaessa kriit-

tisen polun tehtäviä, että pyöräkuormaajan (KUP) käytölle 

aiheutuu katko aikayksiköiden 13-17 väliseksi ajaksi. Ver-

kon aikalaskelmien perusteella nähdään, että tehtävä ttPen-
gerrys" voidaan toteuttaa aikayksiköiden 9  ja 17 välillä, 

joten KUP:lle saadaan jatkuva käyttö sijoittamalla tehtävä 

alkamaan hetkellä 13, jolloin se päättyy hetkellä 17. 

42 

1OIMN 
YKS 

KUP o ;1t 

F i 	1 PT ° - 
TH - 

2KA raivaus 

2KA 
1 koppien 
1 	siirto penger- _________________ 

2KA 

0 2 	 4 	 6 	8 
1 

4 	 16 
1 	1 

17 	18 	20 	22 	HKE- 

KUVA 33. TAULUKKO, JOHON ON TEHTÄVITTÄIN MERKITTY TOIMINTAVÄLINEIDEN SUUNNITFLTU KÄYTTÖ 
AJAN FUNKTIONA. KRIITTISEN POLUN TOIMINTAVÄLINEET ON MERKITTY TUMMENNETTUNA 

2 	Mikäli ei edellä kuvatulla tavalla toimien saavuteta toivottua 

tulosta, voidaan suorittaa seuraavia tarkasteluja ja uudelleen 
arviointeja: 

- tehtävien toteuttamisen jakamista kahteen tai usearnpaan ajan-
kohtaan Vrt, kuva 29 

- harkita jonkin toimintavälineen tai toimintayksikön korvaamis-

ta toisella paremmin hankekohtaisuuteen sopivalla 

- tarkistaa alkuperäistä riippuvuuksia niiltä osin, kuin ne ai-

heuttavat joko resurssikasautumia tai -katkoja 
Vrt, kuva 30 

- tarkiaa tehtävien resurssi- ja ajantarpeen suhde, harkitaan 

tehtävien toteuttamista joko nopeutettua tai hidastettua aika-
taulua noudattaen 

Vrt, kuva 31 

- koko hankkeen kestoajan jatkamista, jolla toimenpiteellä voidaan 
poistaa resurssihuippuja. 

•i 
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5.5 	Yhteenveto 

Edellä on käsitelty esimerkkien avulla kaksi yleisimmin resurssisuun-

nittelussa esiintyvää pulmaa, resurssien käytön suunnittelu määrättyä 

puitetta vastaavaksi ja resurssien käytön jatkuvuuden suunnittelu. 

Kummassakin esimerkissä on rajoltuttu yksinkertaisimpaan mandolliseen 

menettelyyn, jossa käytetään hyväksi toimintaverkkomenetelmn antamia 

tietoja. 

Toimintaverkon käyttö resurssisuunnittelussa mandollistaa, yksinkertai-

sella tavalla, erilaisten vaihtoehtojen tutkimisen sekä osoittaa suun-

nittelijoille ne tehtävät, joihin on mandollisuus puuttua ja jotka no-

peimmin antavat toivottavan lopputuloksen. 

Toimintaverkkomenetelmä soveltuu hyvin resurssisuunnitteluun, varsin-
kin, jos on kyseessä useampien eri ajoitusvaihtoehtojen edullisuuden 

tutkiminen. 

. 
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6. 	TOTEUTUMISEN SEURANTA 

6.1 Seurannan pääperiaate ja tolmintaverkkojen osuus seurannassa 

Seurantaan kuuluvat oleellisesti: 

- toteutuxnatietojen vertaaminen tavoitteisiin 

- johtopäätösten tekeminen mandollisista poikkeamista 
- jäljellä olevan toiminnan uudelleen suunnittelu 

Seuranta perustuu yleensä seuraaviin toteutumatietoihin: 

- hankkeen ajallinen edistyminen 

- toimintavälineiden käyttö 

- kustannusten muodostuminen 

Aikataulun toteutumista seurataan kunkin tehtävän jäljellä olevan ke 

ton perusteella. Muu seuranta tapahtuu vertaamalla toteutumatietoja 

suunniteltuihin. Seurannan havainnollisuus vaatii yleensä graafista 
	

•i 
esittärnistapaa. 

Toimintaverkkojen avulla seuranta tehostuu seuraavilta osiltaan: 

- tilanteen arviointi 

- olennaisten tekijäin havaitseminen 

- kriittisten tehtävien tarkastelu 

- poikkeamien korjausmandollisuudet 

Eri tarkoituksiin tarvitaan eri asteisia verkkoja. jolloin yksityis-

kohtaisista hanketason verkoista voidaan yhdistellä suurempia kokonai-
suuksia kulloistakin tarvetta tyydyttävällä tavalla. 

6.2 Toimintaverkkojen käytt5 seurannassa 

Toimintaverkko piirretään seurantaa varten aika-akselille (vrt, kohta 	• 
11.7). 

Hankkeen seuranta toimintaverkkojen avulla voi tapahtua esimerkiksi 

värittämällä tehtäviä kuvaavia janoja toiminnan edistymisen mukaisesti 
(kuva 3 11) tai piirtämällä tarkasteluajankohdittain hankkeen tehtävien 
edistymistä. vertaavia murtoviivoja (kuva 35). 

Hankkeen eri tehtävien osalla tapahtuneita poikkeainia tarkastellaan 

kokonaisuutena kiinnittäen erityistä huomiota kriittisiin tehtäviin. 

Kriittisten tehtävien suhteen on huomattava, että ns. kriittisiä p01-

kuja saattaa olla useampia ja ne vaihtelevat hankkeen kestäessä. 
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Käytettäessä toimintaverkkoja seurannassa on tärkeätä kiinnittää hue-

miota siihen, että 

- toimintaverkon mittakaavan määräämä piirustuksen koko on sovellas 

käyttötarkoitukseen 

- värien ja erilaisten merkintätapojen käyttö parantaa havainnolli-

suutt a 

- hanketasolla pitää toimintaverkkoa koskevat huomautukset tallentaa 

mieluimmin verkkopohjalle 

- tilanteen arviointi toimintaverkon avulla on syytä tehdä määräajoin, 

esimerkiksi kanden viikon välein. 

Toimintaverkkomenetelmää käyttämällä voidaan luoda erilaisia seurantaa 
havainnollistavia piirroksia tehtävien välisten suhteiden, toiminta- 

välineiden käytön ja kustannusten muodostumisen tarkastelua varten. 

Esimerkkinä tällaisista mandollisuuksista on kuvassa 6 esitetty kaa- 
vio, joka kuvaa kriittisten tehtävien poikkeamia hankkeen edistyessä. 

6.3 	Johtopäätösten teko 
Kun seuranta tapahtuu tehtävän jäljellä olevan kestofl perusteella, pal-

jastuvat ajantarpeen arviointivirheet mandollisimman ajoissa. Hankkeen 

kestäessä voidaan tehtävien ajantarpeiden korjaustoimenpiteet suorit-

taa luotettavasti, todellisuutta paremmin vastaaviksi 

Yksityiskohtaisen tehtäväjaon kysymyksessä ollen voidat1 pitää normaa-

lina sitä, että poikkeamia eri tehtävien osalla esiintyy varsin runsaaS- 
ti. Tolmintaverkon avulla voidaan kuitenkin suorittaa tilanteen koko-

naisarviointi, jolloin em. poikkeamien yhteisvaikutuksesta saadaan oi-

kea käsitys. 

Mikäli aikataulusta on huolestuttavassa määrin poikettU, tUlevat kysy-

mykseen seuraavat toimenpiteet: 

- jäljellä olevan toiminnan uudestaan suunnittelu 

(ylityöt, vuorotyöt, resurssien uudestaan suunnittelu jne.) 

- valmistusajan siirtäminen. 

Toimintaverkkomenetelmää sovellettaessa on tärkeätä että osataan 

asettaa vaatimukset oikein ja asennoidutaan oikealla tavalla toteutU- 

matietoihin. Erikoisesti on huomattava, että pääas1aliiset virhel.h-

teet ovat muita kuin toimintaverkkömenetelmäri soveltainiseefl liittyviä. 



+ 

+ 

+ 

- 	
1 	II 	III 	IV 	V 	VI 	VII VIII 	IX 	X 	X 	XII 

KUVA 36. KRIITTISTEN TEHTtVIEN POIKKEAMAKAAVO 

48 

•i 

•i 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

