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1 JOHDANTO 

Tässä luvussa esitellään työn keskeiset tavoitteet, sekä taustalla olevat 

lähtökohdat.  Lopuksi kuvataan työn eteneminen.  

 

Työ pohjautuu vahvasti kokemuksiin työmaakomennukselta Tsekeistä, jossa työ 

on aloitettu ja myöhemmin kotikonttorilla saatettu loppuun.  

 

1.1 Työn tausta ja lähtökohdat 

Kohdeyrityksenä diplomityössä on Foster Wheeler Energia Oy. Kohdeyritys on 

keskittynyt toimittamaan CFB -kattiloita, eli niin sanottuja kiertopetikattiloita. 

Yrityksellä on toimistoja Suomessa Espoossa ja Varkaudessa. CFB teknologiassa 

Foster Wheeler onkin alansa markkinajohtaja niin tekniikassa kuin 

markkinaosuudellakin mitattuna. 

 

Kohdeyritys on keskittynyt siis voimalaitosprojekteihin. Voimalaitosprojektien 

hallinnassa kattilalaitoksen asennus on merkittävä osa toimituskokonaisuutta. 

Projektin onnistumisen kannalta onkin oleellisen tärkeää, että asennusvaihe on 

suunniteltu mahdollisimman tehokkaaksi, jotta ylimääräisiä odotusaikoja ei 

aikatauluun jää. Juuri tähän vaiheeseen 4D-aikataulutuksella voidaan tuoda uusia 

tapoja hallita tätä asennussuunnittelua, ja kehittää sitä jo mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa mahdollisimman toteutettavissa olevaksi kokonaisuudeksi. 

 

Tässä työssä on pyritty selvittämään, mitä sovelluskohteita 4D-aikataululle löytyy 

yrityksestä, ja selvittämään, mihin tarkoitukseen ja miten sitä voidaan soveltaa 

yrityksen käyttöön. Lisäksi on selvitetty, mitä ohjelmistoja yrityksessä on 

käytössä, ja miten niillä onnistuisi 4D-aikataulun tekeminen.  

 

Ensimmäiset kokeilut ajan yhdistämisestä kolmiuloitteiseen kattilamalliin tehtiin 

työmaakomennuksen aikana Tsekeissä. Tällä kokeella pyrittiin testaamaan sitä, 

kuinka hyvin tiedonsiirtoa voisi parantaa asiakasrajapisteissä. Tätä 

esiharjoituksena ollutta tutkimustyötä tehtiin reilun vuoden ajan.  
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Kotikonttorilla työstämisen yhteydessä tehtiin haastatteluita yrityksen eri 

osastojen henkilöille. Heille kerrottiin ensin 4D-aikataulutuksesta yleisesti, ja 

tämän jälkeen selvitettiin, näkisivätkö he tästä hyötyjä omaan työhönsä. Lisäksi 

tehtiin selvitystä, miten järjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön kohdeyrityksessä, ja 

millä panostuksella. Lisäksi henkilöiltä selvitettiin, ja mitä taustatietoja 

haastateltavilla oli ohjelmistojen ominaisuuksista 4D-aikataulutuksen 

käyttöönottoon. 

 

Ajatus diplomityön tekemisestä tästä aiheesta syntyi kohdeyrityksessä, jossa oli 

halua tutkia, olisiko neljäulotteisesta aikataulusta hyötyä voimakattila-alalla. 

Apuna tutkimustyössä on ollut alan kirjallisuus projektijohtamisesta ja 

aikataulutuksesta, sekä viimeisimmät artikkelit 4D-aikataulutuksesta sekä sen 

sovelluskohteista.  

 

1.2 Työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on ollut tuottaa kohdeyritykselle laaja-alainen pohdinta 4D-

aikataulutuksen mahdollisuuksista ja haitoista käytännössä. Lisäksi pyrittiin 

saamaan selville se, millä panostuksella 4D-aikataulutus voidaan ottaa käyttöön. 

  

Työn aikana 4D-aikataulutusta on kokeellisesti kokeiltu eri muodoissaan 

tyypilliseen kiertopetikattilaprojektiin. Kokemuksen perusteella pyritätään 

määrittämään ne keinot, joilla 4D-aikataulutusta voitaisiin alkaa laajemminkin 

hyödyntämään kohdeyrityksen muissa toiminnossa, ja saamaan siitä irti uusia 

tapoja, joita muualla teollisuudessa ei ole vielä tunnistettu. 

  

Työn jälkeen tiedetään tarkemmin, millä osa-alueilla tästä olisi eniten hyötyä, ja 

miltä osin tutkimusta tulisi jatkaa, jotta neliulotteinen malli olisi käytössä ja siitä 

olisi mahdollisimman paljon hyötyä kohdeyrityksen eri osastojen käytössä eri 

projektien vaiheita.  
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1.3 Työn kulku 

Diplomityö aloitettiin tutustumalla taustamateriaaliin, ja selvittämällä, mitä 4D-

aikataulutus tarkoittaa, ja missä sitä jo nyt sovelletaan. Tämän pohjalta tehtiin 

harjoitusmalleja, joilla pyrittiin tuomaan neliulotteisuutta asiakasrajapintoihin, ja 

siten havainnollistamaan paremmin voimalaitosprojektin seuraavia vaiheita 

käytännössä. Tästä saatiinkin hyviä tuloksia kenttäkokeiden aikaan. 

 

Työmaakomennuksen ja perehtyneisyyden jälkeen oli mahdollista toteuttaa 

haastatteluita yrityksessä siitä, kuinka tämä käytännössä on mahdollista nykyisin 

järjestelmin, ja miten nykyiset järjestelmät suoriutuisivat neliulotteisuuteen 

siirtymisestä. Lisäksi haastatteluissa pyrittiin lyötämään eri osastoja, jotka voisivat 

työssään hyödyntää 4D-aikataulua sen eri muodoissaan. 

 

Diplomityössä on kuvattu ensin yleisesti 4D-aikataulutusta. Tämän jälkeen on 

tuotu projektijohtamisen kannalta näkökulmaa projekteista ja siitä, minkä vuoksi 

aikataulutus on projektin onnistumisen kannalta tärkeää. Lopuksi on käyty läpi 

kohdeyritystä, ja kuinka 4D-aikataulutus voitaisiin järjestelmien puolesta kuin 

myös muun yrityksen toiminnan avuksi viedä käytäntöön, ja mitä hyötyä siitä 

yritykselle olisi.  
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2 4D-AIKATAULUTUS 

”4D-aikataulu on kolmiulottoinen suunnittelumalli, johon on neljäntenä 

ulottuvuutena lisätty aikataulu.” (Busa 2007) Neliuloitteisuus tarkoittaa sitä, että 

projektista voidaan luoda animaatioelokuva kolmiulotteisesta mallista. 4D-

aikataulussa 3D-mallin pohjalta luodaan yhteys aikatauluun ja siten saadaan 

asennussuunnitelmat tuotua kuvitteellisesti esille. Parhaimmillaan 4D-aikataulutus 

on siinä, kun halutaan tuoda projektin keskeiset vaiheet selkeästi ja nopeasti esille. 

4D-aikataululla voidaan hahmottaa koko projekti alusta loppuun, ja saada aika 

näkymään rinnalla. Tämän avulla projektin seuraaminen helpottuu eri 

sidosryhmille. 

 

4D-aikataulutus mahdollistaa projekteille seuraavaa (Coyne 2008): 

- Lisää aikataulun tehokkuutta ja luotettavuutta 

- Optimoi työmaankäytön ja turvallisuuden 

- Törmäysten tarkastelu 

- Parantaa yhteistyötä ja kommunikointia toimijoiden välillä 

- Optimoi resurssien käytön 

 

4D-aikataulu mahdollistaa projektiryhmälle aikataulua tehokkaamman ja 

luotettavamman havainnollistamiskeinon. Projektiryhmä voi helposti tuoda esille 

projektin mahdollisuudet aikataulun lyhentämiseksi. Lisäksi mitä-jos –

skenaarioiden tekeminen helpottuu, ja niitä voidaan mallintaa nopeasti ja selkeästi 

(Coyne 2008). Usein juuri analyysien tekeminen projektien toteutusvaiheessa jää 

hyvin puutteeliseksi, ja sitä kautta projektiryhmä ei pysty analysoimaan tarpeeksi 

laajasti projektin aikana esille tulleiden muutosten ja viivästysten vaikutusta 

projektin kokonaisaikatauluun. 4D-aikataulutuksen avulla projektin muutosten 

vaikutusten arviointi voidaan tehdä helposti. 

 

Työmaalla 4D-aikataulutus mahdollistaa työmaan suunnittelun niin käytön kuin 

turvallisuuden kannalta. Näin työmaan tilankäyttö voidaan havainnollistaa hyvissä 

ajoin jo suunnitteluvaiheessa, ja sitä kautta kehittää työmaan tilankäyttöä ja 

kulkuteitä. Tämä mahdollistaa turvallisuuden kannalta suunnitelmien tarkastelua, 
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asennussuunnittelua, kuljetussuunnittelua sekä suunnitelmien testauksen (Coyne 

2008). Työmaaturvallisuuden lisäksi tilankäytön tehostaminen mahdollistaa myös 

tietyillä alueilla päällekäistä työskentelyä, joka siten luo myös mahdollisuuden 

aikataulun tiivistämiseen.  

 

4D-aikataulutuksen avulla voidaan kehittää pidemmälle viety 

rakennussuunnitelma ja ratkaista aikataulupäällekäisyydet jo etukäteen (Kang 

2007). Rakennusvaiheessa projekti voikin 4D-aikataulun avulla havainnollistaa 2 

–uloitteisessa tarkastelussa havaitsemattomia asennusten törmäyksiä ja ongelma-

alueita. Asennuslohkojen ja asennettavien kappaleiden keskinäisten törmäysten 

tarkastelu mahdollistaa asennusaikaisten päällekäisyyksien tarkastelun jo 

esisuunnitteluvaiheessa. Näiden törmäysten tarkastelua ei CPM –aikataulu 

mahdollista, sillä ne eivät nouse Gantt –kuvioisessa aikataulussa välttämättä esille 

(Coyne 2008). Tämän neliulotteisen tarkastelun avulla voidaan aikatataulusta 

helposti poimia mahdolliset asennusten törmäyskohdat pois, ja siten tehostaa 

työmaan edistymää, eikä minkään osa-alueen eteneminen pysähdy näiden vuoksi. 

 

4D-aikataulutus tuo myös vertailevan työkalun, jolla arkkitehdit, suunnittelijat ja 

rakennuttajat voivat arvioida visuaalisesti rakentumista (Vidya 2007). Näin 

voidaan mahdollisimman varheisessa vaiheessa arvioida kohteiden 

rakennettavuutta niin kustannuksien kuin rakennettavuuden kannalta.  

 

Projektin kommukointi projektin laajuuden, ajoitusten ja rakennusvaihtoehtojen 

kautta on havaittu parantuneen 4D-aikataulutuksen käytön myötä (Coyne 2008). 

Havainnollistamisen avulla projektin kommunikointia eri sidosryhmille voidaan 

parantaa. Niin sisäiset kuin ulkoiset toimijat saavat käsityksen projektin tilasta 

4D-aikataulutuksen avulla.  

 

Resurssien käytön optimointia voidaan kehittää myös 4D-aikataulutuksen kautta. 

Niin työvoiman, kuin laitteiden käyttöä voidaan optimoida, kun havaitaan 

projektin osa-alueilla päälleikäisyyksiä (Coyne 2008). Päällekäisyyksillä voidaan 

tarkoittaa jonkin alueen yhtäaikaista työskentelyä, joka ei todellisuudessa ole 



 

mahdollista, mutta joka ei normaalista aikataulusta välttämättä erotu, ja se voi

jäädä huomaamatta. Lisäksi 4D

keskeinen osatekijä puuttuu, ja varsinainen työ ei pääse jatkumaan. Esimerkiksi 

tällainen tilanne vo

linkkien vaikutusta tietylle osa

 

Coyne, 2008, tuo artikkelissaan  hyvin esille sen, että projektiaikataulu yksinään 

ei ole tarpeeksi 

aikataulu on luotu, tiettyjä osa

eivät ole soveli

ongelmista, ja soveltuukin eri

havainnollistamaan projektin rakentumista koko projektin ajan.

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1. 4D -aikataulutuksen luominen

 

Oheinen kuva 2.1.

voidaan rakentaa

aikataulun. Näiden saattaminen yhteen on 4D

työstettynä saadaan 4D

 

 

dollista, mutta joka ei normaalista aikataulusta välttämättä erotu, ja se voi

jäädä huomaamatta. Lisäksi 4D-aikataulun avulla voidaan havaita, mikäli jokin 

keskeinen osatekijä puuttuu, ja varsinainen työ ei pääse jatkumaan. Esimerkiksi 

tällainen tilanne voi olla, mikäli aikataulun linkityksessä on puutteita

linkkien vaikutusta tietylle osa-alueelle ei pystytä hahmottamaan aikataulusta

Coyne, 2008, tuo artikkelissaan  hyvin esille sen, että projektiaikataulu yksinään 

ei ole tarpeeksi yksityiskohtainen esittämään tiettyjä osa

aikataulu on luotu, tiettyjä osa-alueita suunnittelusta hävitään ja jotkut aikataulut 

eivät ole soveliaita mitä-jos skenaarioihin. 4D-aikataulu ratkaisee osan näistä 

ongelmista, ja soveltuukin erittäin hyvin projektiryhmän työkaluksi 

stamaan projektin rakentumista koko projektin ajan.

aikataulutuksen luominen. Basu 2007 

Oheinen kuva 2.1. näyttää sen, mitä 4D-aikataulus käytännössä vaatii, jotta se 

voidaan rakentaa. Toimiakseen 4D-aikataulu vaatii täydellisen 3D

äiden saattaminen yhteen on 4D-aikataulupaketin luominen, j

työstettynä saadaan 4D-aikataulu animaatioelokuvana ajan funktion esitettynä. 
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dollista, mutta joka ei normaalista aikataulusta välttämättä erotu, ja se voi 

aikataulun avulla voidaan havaita, mikäli jokin 

keskeinen osatekijä puuttuu, ja varsinainen työ ei pääse jatkumaan. Esimerkiksi 

i olla, mikäli aikataulun linkityksessä on puutteita, tai kaikkien 

alueelle ei pystytä hahmottamaan aikataulusta.  

Coyne, 2008, tuo artikkelissaan  hyvin esille sen, että projektiaikataulu yksinään 

yksityiskohtainen esittämään tiettyjä osa-alueita. Heti kun 

alueita suunnittelusta hävitään ja jotkut aikataulut 

aikataulu ratkaisee osan näistä 

ttäin hyvin projektiryhmän työkaluksi 

stamaan projektin rakentumista koko projektin ajan. 

kataulus käytännössä vaatii, jotta se 

ikataulu vaatii täydellisen 3D-mallin ja 

aikataulupaketin luominen, ja tästä 

ajan funktion esitettynä.  
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Kuva 2.2. 4D-aikataulun luominen. Coyne 2008. 

 

Yllä olevassa kuvassa 2.2. on kuvattu 4D-aikataulun kannalta keskeisimmät 

tekijät. Kaiken keskiössä on 3D-malli ja projektin aikataulu. Kun nämä kaksi 

saadaan liitettyä yhteen, voidaan puhua 4D-aikataulusta. 4D-mallista voidaan 

havaita värillinen alue, joka kulloinkin esittää rakennuksen alla olevaa kohdetta. 

Oikeassa alakulmassa on esitetty aika, ja tämä kaksiulotteinen kuva onkin 

aikataulun tästä tietystä kohtaa esitetty tilanne. 

 

4D-aikataulun luomisessa on huomioitava se, että nimikkeistö 3D-mallissa ja 

aikataulussa on oltava yhtenäiset, jotta 4D-aikataulu saadaan luotua 

mahdollisimman jouhevasti. (Toropainen 2013) Mikäli nimikkeistö on yhtenäistä 

niin 3D-mallissa kuin aikataulussakin, onnistuu 4D-aikataulun luominen 

yhdistämällä vain nämä kaksi keskenään jossakin 4D-aikataulua tukevassa 

ohjelmassa. Mikäli taas nimikkeistössä on eroja huomattavasti, ei yhdistäminen 

onnistu automaattisesti, ja tällöin logiikka aikatulun ja 3D-mallin välille on 

luotava käsin. Tämä taas on isoissa kokonaisuuksissa varsin hidasta, ja saman 

asennusjärjestyksen tuominen aikataulusta 4D-aikatauluun voi olla haastavaa. 

Lisäksi 4D-aikataulun päivittäminen projektin eri vaiheissa on vaikeampaa 

manuaalisesti. 
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2.1 4D-aikataulutuksen käytännön sovelluskohteet nykyisin 

4D-aikataulutus on vielä varsin uutta käytössä monelle toimialalle. Coynen, 2008, 

mukaan sitä on kuitenkin mahdollista käyttää kaikissa projektien vaiheissa 

esisuunnittelusta aina projektien jälkiarvinointiin. Käyttömahdollisuuksia parantaa 

huomattavasti se, että 4D-aikataulusta voidaan luoda eri tarkkuustasojen 

aikatauluja esille. Näin 4D-aikataulun käyttömahdollisuudet laajenevat, ja siitä 

voidaan kulloinkin halutussa yhteydessä ottaa paras hyöty irti. 

 

”4D-aikataulutusta käytetäänkin havainnollistamiseen, kommunikointiin sekä 

esirakennussuunnitteluun. Havainnollistaminen, kuten vanhemman johdon 

havainnoinnin helpottamisessa, 4D-aikataulutus luo helpon mahdollisuuden nähdä 

projektin nykyinen tila ja löytää uusia ratkaisuja.” (Basu 2007)   

 

Laurikka tuokin jo vuonna 1991 ilmestyneessä tutkimuksessaan esille sen, kuinka 

tärkeä havainnollistaminen on rakennushankkeen läpiviennissä ihmisten ja 

organisaatioiden välillä. Tätä voidaankin pitää hankkeen kannalta yhtenä 

keskeisimpänä onnistumisen tekijänä. Mikäli projektin aikataulutietoa saadaan 

siirrettyä eri toimijoiden välillä mahdollisimman luonnollisesti, helpottaa se 

heidän ymmärtämistä projektin kokonaistilasta. 

 

4D–aikataulutus mahdollistaa aikataulu viiveiden analysoinnin ja esittämisen 

neuvotteluiden aikana. (Coyne 2008) Pelkkä aikataulusta päivinä puhuminen 

ilman konkretiaa ei välttämättä avaa projektin tilannetta ja tapahtumia juurikaan, 

mikäli niiden vaikutuksia ei voida nähdä laajemmin koko projektin kannalta. 4D-

aikataulutus pystyy tuomaan esille tapahtuneet muutokset, ja sen avulla voidaan 

esittää toteutussuunnitelma, kuinka jonkin osa-alueen viiveet voidaan arvioida ja 

toteuttaa, ilman että projektin kokonaisaikataulu ei pidenny. 

 

2.2 4D-aikataulutuksen mahdollisuudet 

4D-aikataulutuksen hyödyt, jotka ajavat perinteisistä malleista pois, ovat säästöt 

kuluissa ja aikataulussa, riskin vähentäminen, parantunut laatu, ja 
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asiakasvalitusten väheneminen. Erityisesti ihmisten, jotka eivät ole niin teknisiä, 

on helppo päästä projekteista näin tietoiseksi. (Basu 2007)  

 

Ristiriitojen huomaaminen - Aikataulun ja pelkkä 3D-mallin erikseen tarkastelu 

eivät näytä helposti ristiriitoja näiden välillä. (Songer 2001). Usein voi ollakin 

niin, että aikataulussa on tiettyä alueita aikataulutettu päällekäin, ja näiden 

huomaaminen ei välttämättä ole mahdollista aikataulusta.  

 

4D-aikataulua voidaan käyttää myös erilaisten analyysien ja vertailujen 

tekemiseen (Coyne 2008). Mikäli 4D-aikataulutus hallitaan hyvin, voidaan luoda 

myös vaihtoehtoisia malleja projektin toteuttamiseksi, ja analysoida näitä 

vertailevia malleja keskenään. Näin pyritään löytämään mahdollisimman hyvä 

projektin toteuttamismalli. Joskus tähän vaihtoehtoisen tavan etsintään voi ajaa 

niin sopimustekniset haasteet eri alihankkijoiden ja asiakkaan töiden 

yhdistämisessä, tai aikataulun pitäminen viiveiden vuoksi sopimuksen mukaisessa 

aikataulussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.3. Vaihtoehtoisen mallin luominen vaihe 1. Coyne 2008. 
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Yllä olevassa kuvassa 2.3. on kuvattu vaihtoehtoisten 4D-aikataulujen kannalta 

keskeisimmät tekijät. ”Jotta vertailevia aikatauluja voidaan luoda, on ensin oltava 

kaksi keskenään erilaista aikataulua, jotka pohjautuvat kuitenkin samaan 3D-

malliin.” (Coyne 2008) Tämä vertaileva malli mahdollistaa sen, että sama projekti 

voidaan esittää 4D-aikatauluna kahdella eri vaihtoehtoisella toteutustavalla. Nämä 

vaihtoehtoiset 4D-aikataulut toimivat hyvin havainnollistaessa molempien 

aikataulujen toteutusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.4. Vaihtoehtoisen aikataulun luominen. Coyne 2008. 

 

Yllä oleva kuva 2.4. poikkeaa aiemmin esitetystä kuvasta 2.3 siinä, että siinä on 

kaksi erilaista aikataulua, mutta myös kaksi erilaista 3D-mallia. Näin saadaan 

aikaan vaihtoehtoisia rakennus- ja toteutustapoja samaan projektiin. 

Tämänkaltainen tilanne voi muodostua voimalaitosprojektissa esimerkiksi silloin, 

kun sopimuksessa on optioita asiakkaan kanssa, joita ei projektin aloitusvaiheessa 

kuitenkaan ole vielä lunastettu. Mikäli asiakas päättääkin lunastaa jonkin option, 

niin lisärakennus voi toteutua, johon tarvitaan myös asennusmalli.  
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Vaihtoehtoisilla malleilla voidaan myös helposti havainnollistaa se, mikä osa-alue 

on kriittinen vaihtoehtoisessa tavassa, ja täten keskittää huomio tähän 

ongelmakohtaan. Ilman tätä 4D-aikataulun mahdollistamaa havainnollistamista, 

tämänkaltaisten vertailuiden tekeminen ei olisi mahdollista näin laajassa 

mittakaavassa. (Coyne 2008) Usein kriittisiä alueita ilmaantuukin projektien 

edetessä, kun jollakin osa-alueella on viiveitä, ja se uhkaa viivästyttää myös 

muiden osa-alueiden valmistumista, ja siten vaikuttaa projektin kokonaiskestoon. 

 

Vaihtoehtoiset mallit projektin havainnollistamisessa ovatkin hyvä keino välittää 

tietoa projektin muutoksista niin ylemmälle johdolle, kuin myös 

asiakasrajapintaan. Sen avulla voidaan esittää se, kuinka viivealueita voidaan 

suunnittella uudelleen, ja kuinka tavoiteaikataulussa voidaan pysyä.  
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Kuva 2.5. Vaihtoehtoiset 4D-aikataulut kohdeyrityksessä 

 

Yllä olevassa kuvassa 2.5. on selvitetty kohdeyrityksen käytännön projektin 

kautta, mitä vaihtoehtoisen 4D-aikataulun luominen kohdeyrityksessä 

käytännössä tarkoittaisi. Ylemmässä kuvassa on keskitytty kattilan teräsrakenteen 

ja painerungon asennukseen mahdollisimman nopeasti. Teräsrunko näkyy 

sinisenä, painerunko rakentuu vihreänä. Alemmassa kuvassa taas on pyritty 

aloittamaan kattilahuoneen kuorirakenne mahdollisimman aikaisin, tämä näkyy 

vihreänä.  
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Tämän kaltaisten vaihtoehtoisen mallien avulla voimalaitosprojekteissa voidaan 

vertailla sitä, missä vaiheessa kattilatyömaa olisi kulloisellakin ajan hetkellä eri 

strategioiden mukaisesti. Tämän avulla osa-alueiden työkuormaa voidaan 

järjestellä uudelleen, mikäli jotain esteitä ilmaantuu. Lisäksi tällä voidaan arvioida 

sitä, mitä mahdollisia uusia asennusteknisiä haasteita vaihtoehtoisessa tavassa 

olisi odotettavissa.  

 

Vaihtoehtoisten 4D-aikataulujen avulla aikatauluista voidaan tuoda visuaaliseen 

esitystapaan esitettäväksi myös aikataulutusohjelmissa tehtävät erilaiset 

aikatauluanalyysit. Esimerkiksi tehtävät voidaan aikataulutusohjelmassa ajoittaa 

niin, että tehtävien välinen vapaa liikkuma otetaan pois. Näin aikataulusta saadaan 

otettua tiukin mahdollinen toteustapa irti. Kun sitä verrataan edelleen projektin 

suunniteltuun aikatauluun, voidaan hahmottaa sellaiset alueet, joissa on aikataulun 

mukaan väljyyttä aikataulussa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.6. Projektin analysointi jälkikäteen. Coyne 2008. 

 

Projektien toteutuneen ja suunnitellun aikataulun analysointi onnistuu samaan 3D-

malliin linkitetyn kahden eri aikataulun avulla. (Coyne 2008) Yllä olevasta 
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kuvasta 2.6. voidaan havaita, että toinen aikatauluista on projektin alkuvaiheessa 

luotu suunniteltu (As-Planned) aikataulu, ja toinen päivitetty aikataulu projektin 

ajalta, jossa on jo toteutuneet (As-Built) päivämäärät. Näin voidaan jälkikäteen 

käydä projektin eri osa-alueiden kanssa läpi sitä, missä kohtaa suunniteltu 

aikataulu poikkesi toteuneesta aikataulusta.  

 

Jälkikäteen tehtävä analysointi tukee erityisesti seuraavia projekteja, joissa 

voidaan 4D-aikataulun avulla mallintaa hyvin se, mihin osa-alueiseen kannattaa 

panostaa tulevaisuudessa enemmän. Lisäksi voidaan hyvin tuoda esille se, mitä 

ratkaisuja on käytetty aiemmissa projekteissa, ja miten niitä voidaan 

tulevaisuuden projekteissa soveltaa. 

 

2.3 Mihin 4D-aikataulutus ei pysty / Mitä 4D-aikataulutuksella ei voi 

tehdä 

4D-aikataulutus mahdollistaa erilaisten asioiden tuomisen esille, kuin mihin 

aikaisemmin on projektimaailmassa totuttu. Se ei kuitenkaan pysty hoitamaan 

kaikkea sitä, mitä aikataulut tai 3D-suunnitteluohjelmat nykyisin hoitavat. Se tuo 

lähinnä eri tavalla esille nykyisen aikataulu- ja suunnittelutiedon yhdessä. 

 

4D-aikataululla ei pystytä hoitamaan kriittisen polun analyysia, aikataulun 

väljyyttä tai kustannus- ja edistymätietoa. (Basu 2007) Kriittisen polun esille 

tuominen 4D-aikataulussa voidaan kuitenkin tehdä siten, että varsinainen 

kriittisen polun analyysi tehdään itse aikataulutusohjelmassa, josta se tuodaan 4D-

aikatauluun aikataulutietona. Näin projektin kriittinen polku voidaan visuaalisesti 

havainnoida, ja nähdä kriittistä polkua ympäröivät alueet, joihin on syytä 

toteutusvaiheessa syytä kiinnittää erityishuomiota.  

 

Aikataulun väljyyden huomaamiseen 4D-aikataulutus tuo uusia mahdollisuuksia. 

4D-aikataulusta voidaan helposti havaita alueita, joissa ei ole aktiviteetteja 

menossa, mutta joita olisi syytä tehdä projektin kokonaisaikataulun kannalta. 

Tämän jälkeen nämä osa-alueet voidaan aikataulutusohjelmassa ajoittaa 
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uudelleen, jota taas 4D-aikataulussa ei vielä nykyisin voida vielä tehdä, ja siten 

saada aikataulua ja projektin kokonaiskestoa lyhennettyä. 

 

Neliulotteinen malli ei myöskään tue sitä, että siitä saisi ulos kulloisenkin Earned 

Value –edistymätiedon. (Basu 2007) Edistymää voidaan kuitenkin hyödyntää 

siten, että malliin syötetään kulloinenkin edistymätilanne jo valmiiksi, ja 

päivitetään ennustepäivät niille tehtäville, jotka eivät vielä ole valmistuneet, ja 

joita ei vielä ole aloitettu. Näin malli on kulloiseenkin hetkeen ajan tasalla ja 

näyttää sen hetkisen ennusteen animaationa projektin loppuun asti.  
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3 VOIMALAITOSPROJEKTIT JA NIIDEN SUUNNITTELU 

Tässä luvussa käydään läpi keskeisiä osa-alueita voimalaitosprojekteista. Tämä 

luku esittelee, mitä on projekti ja projektijohtaminen. Lisäksi käydään myös läpi, 

miksi projekteja on syytä hallita tietyin menetelmin, ja mitä hyötyä siitä on. 

Lisäksi käydään läpi se, miten aikataulutus, ja sitä kautta 4D-aikataulutus, liittyvät 

osana projektikokonaisuutta. 

 

Lisäksi luvussa tuodaan esille voimalaitosprojektien ominaisupiirteitä, joita niissä 

yleisesti ottaen on otettava huomioon.  

 

3.1 Projektin ominaisuudet 

 Projekti, sillä on alku ja loppu. (Artto 2006 s. 25) Projekti on joukko ihmisiä ja 

muita resursseja, jotka on tilapäisesti koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. 

(Ruuska 2008 s. 19)  

 

Kerzner määrittelee projektin seuraavasti (Kerzner, 1992, s. 2) Projekti on 

sellainen sarja tehtäviä, jotka: 

- On määritelty  

- On alku- ja loppupäivämäärät 

- Määritetyt rajoitukset 

- Kuluttaa resursseja 

 

Käytännössä nämä edellä mainitut määritelmät tarkoittavat sitä, että projektin 

täytyy olla jokin määritelty kokonaisuus. Sillä on oltava tiedetty alku ja loppu, 

eikä se ole niin sanottua jatkuvaa tuontantoa. Lisäksi sillä on tietyt alkurajoitukset, 

jotka voivat olla resursseja, haluttu lopputuote tai muuta vastaavaa, jotka 

määrittävät projektin luonnetta ja tavoitetta. 

 

Projektien keskeisin haaste on niiden onnistuminen päämäärän, odotusten ja 

vaatimusten mukaisesti. (Artto 2006 s. 35) Jotta projektit onnistuvat, on niitä 
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varten kehitetty omia työkaluja, joiden avulla projektia voidaan toteuttaa ja hallita 

sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

 

Projektityöhön kuuluu sekä ohjausta että toteutusta. (Ruuska 2008 s. 30) 

Projektiryhmä koostuukin normaalisti työn suorittajista, jotka hoitavat projektin 

toteutuksen. Näiden lisäksi projektilla voi olla oma ohjausryhmä, tai se muutoin 

raportoi projektin etenemisestä ylemmälle johdolle yrityksessä.   

 

3.2 Projektijohtamisen työkalut 

Projektit ovat kertaluontoisuudessaan yritykselle aina tietty riski. Sen vuoksi 

projektien ohjaamiseen ja valvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. (Ruuska 

2008 p. 29) Projektien ohjaamiseen onkin kehitetty työkaluja helpottamaan 

päätöksentekoa projektin eri vaiheissa. 

 

Projektijohtamiseen kuuluu  projektin suunnittelua ja seurantaa. Se sisältää 

seuraavia toimenpiteitä: (Kerzner, 1992, p. 2-3) 

- Projektin suunnittelu  

o Määrittelee työn vaatimukset 

o Määrittelee työn määrän 

o Määrittelee tarvittavat resurssit 

- Projektin seuranta 

o Edistymänseuranta 

o Ennuste vs. Toteutunut analyysit 

o Vaikutusten analysointi 

o Muutosten teko 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa projektille määritetään sen vaatimukset, millainen 

projekti on, mitä sillä halutaan saada aikaan. Suunnitteluvaiheessa määritellään 

myös työmäärä, eli minkä verran on tarkoitus tehdä eri tehtäviä. Tämän jälkeen 

määritellään ja nimetään tarvittavat resurssit projektin työn tekemiseen. 
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Projektin seurantaa taas on projektin edistymän seurantaa suunnitelluin väliajoin, 

sekä edistymän vertaaminen ennustettuun ja toteutuneeseen. Tämän lisäksi 

projektin seurannassa projektissa tehtyjä muutoksia arvioidaan sekä niiden 

vaikutuksia projektikokonaisuuteen. 

 

Projektihallinta on projektin tavoitteiden ja päämäärän saavuttamiseen tähtäävien 

johtamistapojen soveltamista. (Artto 2006 s. 35) Niin projektin johdolla kuin 

yrityksen johdolla onkin projektin alussa oltava projektin tavoitteet selkeästi 

tiedossa. Näin ohjauksella voidaan projektin alusta asti vaikuttaa projektin 

onnistumiseen. 

 

Projektin hallinta koostuu seuraavista osa-alueista: (Artto 2006 p. 37) 

- Projektin kokonaisuuden hallinta 

- Laajuuden hallinta 

- Aikataulun hallinta 

- Kustannusten hallinta 

- Resurssien ja henkilöstön hallinta 

- Viestintä, eli kommunikaation hallinta 

- Riskien hallinta 

 

Tämä työ keskittyy erityisesti projektin kokonaisuuden ja aikataulun hallintaan. 

Projektin kokonaisuuden hahmottaminen on yksi keskeisistä tekijöistä isoissa 

projekteissa, ja sitä voidaan parantaa 4D-aikataulutuksen avulla. Aikataulun 

hallintaa taas voidaan 4D-aikataulutuksen avulla kehittää hahmottamalla 

paremmin projektin ennusteita, ja siten luoda vaihtoehtoisia toteutusmalleja 

projektille, jotta projekti pysyy sille asetetussa tavoiteaikataulussa.  

 

4D-aikataulutuksen avulla voidaan myös tehostaa projektin viestintää. Projekti 

kokonaisuuden hahmottaminen koko projektin ajalta antaakin mahdollisuuden 

arvioida projektiaikataulujen ennustepäivien toteutumismahdollisuuksia. Näin 

riskien hallintaa voidaan myös tehostaa, mikäli 4D-aikataulun avulla tunnistetaan 
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niin turvallisuuden kannalta riskialueet, kuin myös aikataulun kannalta kriittiset 

kohteet, joissa projekti voi myöhästyä. 

 

Kaikkiin määritelmiin sisältyy yhtenä tekijänä valvonta. Projekti kuluttaa rahaa, 

joten maksaja haluaa ymmärrettävästi tietää, mitä projektissa tapahtuu.  (Ruuska 

s. 31) Projektin kesto ja laajuus vaikuttavat oleellisesti projektin 

kokonaistaloudellisuuteen. Tämän vuoksi onkin mahdollisemman aikaisessa 

vaiheessa tunnistettava projektin laajuus, jotta myyntivaiheessa hinnoittelulla 

voidaan mahdollisimman tarkasti arvioida projektin kulut. 

 

Aikataulun hallinta varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa ja saada valmiiksi 

sovitussa ajassa. Siihen sisältyy tehtävien määritteleminen, aikataulun ohjaus ja 

muutosten hallinta. (Artto 2006 s. 37) Muutosten hallinta onkin avainasemassa 

siinä, että projekti pysyy sille asetetuissa aikaraameissa. Muutosten ilmaantuessa 

projektissa on pystyttävä analysoimaan sen aikataulu- ja resurssivaikutukset, jotta 

muutokset eivät vaaranna aiemmin tunnistettujen tehtävien onnistumista 

aikataulun mukaisesti. 

 

3.3 Projektin elinkaari 

Varsinainen projekti koostuu erilaisista vaiheista, ja niihin liittyvistä päätöksistä ja 

katselmoinnista. Kutsumme tätä elinkaaren vaihetta projektin toteutukseksi, jonka 

syötteenä on tunnistettu ja johonkin pisteeseen asti valmisteltu 

projektimahdollisuus tai –aihio ja tuotoksena projektissa toteutettu tuote. (Artto & 

al. 2006 s.48)  
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Kuva 3.1. Projektin elinkaari ja toteutus (Artto & al. 2006, s. 49) 

 

Kuvassa 3.1. esitetään projektien yleisimmät vaiheet. Jokaisella osavaiheella on 

omat tavoitteensa, ja vaiheiden tulokset tulisi ennalta suunnitella selkeästi. (Artto 

& al. 2006, s. 48)  

 

Projektin suunnitteluvaiheessa tunnistetaan projektin toteutukseen liittyvät 

tehtävät ja niiden toteuttamiseen tarvittavat resurssit. Näiden perusteella voidaan 

laatia projektin tehtävien ja työn toteutussuunnitelma, tarkennettu aikataulu sekä 

resurssi- ja kustannusrakenne. (Artto & al. 2006, s. 49)  

 

Toteutusvaiheessa tarkennetaan projektitiimin keskinäiset vastuut ja toimintatavat, 

tehtävien ja niihin liittyvien töiden sisältö sekä resurssitarpeet. Toteutus merkitsee 

resurssien kohdistamista tavoitteiden kannalta oikeaan tekemiseen oikeaan aikaan 

sekä työn tarkoituksen mukaista dokumentointia. (Artto & al. 2006, s. 48) 
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Taulukko 3.1. Projektin eri vaiheissa saatava hyöty 4D-aikataulutuksesta 

 

 

Havainnollistamistarpeita esiintyy projektin jokaisessa vaiheessa. (Laurikka 1991 

s. 8) Kuten oheisesta taulukostakin 3.1. voidaan havaita, 4D-aikataulutuksella on 

projektin eri vaiheissa useita eri käyttötarkoituksia. Se, missä vaiheessa 4D-

aikataulua kulloinkin käytetään, määrittää myös käytettävän 4D-aikataulun 

laajuuden, joka on määritettävä aina kulloisenkin käyttötarkoituksen mukaan.  

 

3.4 Projektin aikataulu 

”Projekti tarvitsee usein kahden tyyppisiä aikatauluja. Ylin johto tarvitsee 

pääaikataulun, katselmoidakseen koko projektin. Tämä aikataulu näyttää vain 

päätehtävät. Tehtäväkohtainen aikataulu on taas projektiryhmälle toimivampi 

ratkaisu.” (Nicholas & al.  2008 s. 177)  Projektin aikataulu onkin projektiryhmän 

tärkein työkalu apuna pitääkseen projekti sopimuksellisessa aikataulussa. 

 

”Projekti on aikataulultaan rajattu kokonaisuus. Ajan ja resurssien hallinta ovat 

kiinteästi sidoksissa toisiina: muutos toisessa tekijässä vaikuttaa toiseen. 

Aikataulun hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että projekti voidaan toteuttaa ja 

Projektin vaihe 

 

4D-aikataulutuksesta saatava hyöty 

 

Myynti - Projektikokonaisuuden havainnollistaminen 

- Selkeä esitystapa 

Aloitus/Määrittely - Asennuksen törmäysten havainnointi 

 

Toteutus/ohjaus - Vaihtoehtoisten toteutusmallien vertailu 

- Viiveiden analysointi 

Käyttö/käytön 

tukeminen 

- Seisokkisuunnittelu 

- Projektin suunnitellun ja toteutuneen aikataulun 

vertaaminen 
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saada valmiiksi suunnitellussa ajassa. Aikataulun hallintaan sisältyviä tehtäviä 

ovat tehtävien määritteleminen (työn ositus), tehtävien välisten riippuvuuksien ja 

kestojen määritteleminen, aikataulun ohjaus ja muutosten hallinta.” (Artto & al. 

2006, s.121) 

 

Aikataulun suunnittelussa projektille tärkeimpiä kysymyksiä on siis aikataulu ja 

tehtävien ajoittaminen. (Artto & al. 2006, s.122) Aikataulu onkin suunniteltava 

siten, että se mahdollistaa projektin tehtävien tekemisen sopimuksen mukaisesti 

niin työn laajuuden kuin aikaraamien puitteissa.  

 

Aikataulun luominen perustuu arvioihin, ja arviointi päättyy aikataulutavoitteiden 

asettamiseen, joka saattaa edelleen päivittyä projektin edetessä. Ajan tai 

aikataulun hallinnasta puhuttaessa tarkoitetaan lisäksi laajemmin aikataulunpidon 

hallintaa ja seurantaa projektin kuluessa. (Artto & al. 2006, s.122) 

 

Aikataulun suunnittelun perustana ovat työn ositus ja tehtävämääritys sekä 

projektin kokonaistavoitteet. Aikataulun suunnittelussa useimmiten ensimmäiset 

työversiot ovat karkeita arvioita, joita tarkennetaan suunnitelun aikana. (Artto & 

al. 2006, s.122) 

 

Tavoitteeksi jäädytetty aikataulu edellyttää, että aikataulua hallitaan ja 

aikataulunpitoa seurataan projektin edetessä. Jos aikataulusta lipsutaan, on tehtävä 

korjauksia ja tarkistettava lipsumisten vaikututukset aikataulutavoitteeseen. (Artto 

& al. 2006, s.123) 4D-aikataulutus tuokin apua asennusvaiheen aikataulun pitoon 

ja aikataulun analysointiin.  

 

3.4.1 Aikataulun suunnittelun perustekniikat 

 Varhaisimmat aikataulutustekniikat perustuivat janakaavioihin, ja myös 

nykyaikaiset menetelmät soveltavat näitä tekniikoita. Janakaaviota kutsutaan 

usein myös Gantt –kaavioksi. Janakaavion idea on esittää projektin tehtävät ja 

niiden ajoittamainen sijoitettuina janoina tai pylväinä. (Artto & al. 2006, s.123) 
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Kuva 3.2. Janakaavion eli Gantt –kuvaajan muodostaminen. (Nicholas & al. 2008, 

s. 179) 

 

Kuten edellisestä kuvasta 3.2. havaitaan, janakaavion rakentaminen alkaa siitä, 

että tehtäville hahmotettuja kestoja esitetään suhteutettuna aikaan. Näin voidaan 

havaita yksittäisten tehtävien sijoittumista kestoltaan muihin tehtäviin. Lisäksi 

voidaan havaita tehtävien ajoittuminen päällekäin joidenkin ajankohtien kanssa. 

Janakaavio edes auttaa myöhemmässä vaiheessa projektin kokonaiskeston 

ymmärtämistä, sillä näin voidaan hahmottaa tehtävien kestojen mukaisesti 

projektin kokonaiskesto. 

  

Etenkin suurissa projekteissa varsinaisesta janakaaviosta saataa tulla liian raskas 

ja epähavainnollinen. Tällöin voi olla paikallaan tunnistaa tavoitteen 

saavuttamisen kannalta oleelliset virstanpylväät eli etapit. (Artto & al. 2006, 

s.125) Näin voidaan tiivistetysti tuoda esille projektin kannalta oleellisimmat 

kohdat, sekä tuoda esille myös muita huomionarvoisia pääkohtia projektin 

etenemisen varrelta, kuten esimerkiksi tietyt vakiintuneet alakohtaiset 

välitavoitteet projektissa. Kattilaprojekteissa tällaisia suuria vaiheita ovat 

tyypillisesti lieriönnosto, paineenalaisten osien asennuksen aloitus, ensimmäiset 

tulet sekä laitoksen käyttöönotto. 
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Virstanpylväs on tapahtuma tai tila, joka liittyy projektin tavoitteisiin ja on sillä 

tavoin merkityksellinen projektin kannalta. Virstanpylväs itsessään ei kuluta aikaa 

eikä resursseja, vaan se pelkästään ohitetaan (Artto & al. 2006, s.125). 

Virstanpylvään tila on aikataulussa siis joko aloittamatta tai valmis. Sillä ei ole 

niin sanotusti alku- tai loppupäivämäärää eikä siten myöskään edistymää, kuten 

tehtävillä on. 

 

Virstanpylväisiin on usein sidottu myös maksuposteja, jonka vuoksi niitä on 

seurattava tarkasti (Nickson & al. 1997, s. 54). Virstanpylväät määrittävätkin 

projektin onnistumista kassavirran kautta. Mikäli jokin virstanpylväs ohitetaan, 

eikä se toteudu, voi siitä seurata myös sopimuksellisia seuraamuksia yritykselle. 

Tämän vuoksi niiden seuraaminen onkin koko projektin onnistumisen kannalta 

hyvin tärkeää.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3.3. Virstanpylväsaikataulu rakennusprojektissa. (Artto & al. 2006, s.126) 

 

Kuten kuvasta 3.3. havaitaan, virstanpylväsaikataulu pitää sisällään vain 

merkittävimmät tapahtumat. Siitä voidaan nopealla vilkaisulla katsoa projektin 

kannalta merkittävimmät tapahtumat, menneet sekä tulevat. Mikäli jokin näistä 

virstanpylväistä lähtee viivästysten vuoksi etenemään tavoiteaikataulusta, on 

niihin kyettävä reagoimaan, sillä usein niihin voi olla esimerksi sidottu myös 
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maksusuoritteita tai  alihankkijoiden sakkoja. Tämä onkin hyvä esitystapa 

esimerkiksi ylemmälle johdolle, jonka usein tarvitsee saada kokonaiskuva 

projektin keskeisimmistä kohdista tiivistetysti.  

 

Lopputuloksen toivottu ajoitus ja virstanpylväiden suunnitelu usein pakottaa 

ajattelemaan koko projektin aikataulua uudella tavalla. Tietyt virstanpylväät 

voidaan merkitä alihankkijan sopimusehtoihin aikatauluvaatimuksiksi, jotta 

voidaan hallita projektin osatulosten saavuttamisen välillä olevaa riippuvuutta. 

(Artto & al. 2006, s.127)  

 

4D-aikataulutuksessa virstanpylväsaikataulu on myös hyvä pitää mielessä. 

Virstanpylväsaikataulun avulla voidaan poimia projektin kannalta keskeisimmät 

päivät, ja keskittyä näihin päiviin läheisesti liittyvien tehtävien tarkasteluun. Näin 

voidaan löytää mahdollisesti jokin päällekäinen tehtävä tietyllä alueella, joka estää 

virstanpylvään kannalta oleellisen tehtävän suorittamisen.  

 

3.4.2 Tehtävien keston määrittäminen 

Tehtävien keston määrittäminen on iso osa koko projektin hahmottamista. Kun on 

ensin määritelty aikatauluun tehtävät, on niille myös löydettävä kestot, jotta koko 

aikataulun kesto hahmottuu. Siihen, kuinka tehtävien kestoja voidaan arvioida, on 

monia eri tapoja. 4D-aikataulutukseen tehtävien kestojen määrittäminen on 

oleellisesti siinä mielessä, että jokaisen vaiheen rakentuminen on alussa arvio. 

Tästä arviosta taas muodostuu projektin kokonaisaikataulu, joka on oleellista niin 

kilpailukyvyn kuin asennusajan kannalta. Ei ole siis yhdentekevää, miten 

tehtävien kestot määritetään niin aikataulun teon yhteydessä, kuin 

asennussuunnittelussa yhdessä 4D-aikataulun ja projektiaikataulun rakentamisen 

kanssa yhtälailla. 

 

”Tehtäville ei ole yhtä absoluuttista tai objektiivista kestoa, joka voitaisiin 

tunnistaa ihanteelliseksi ja vaikkapa standardisoida. Pikemminkin voidaan todeta, 

että tehtävillä on joku todennäköinen tai tavoiteltu kesto sekä vaihteluväli, jossa 
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kesto toteutuu.” (Artto & al. 2006, s.127) Tehtävien kestojen määrittämistä ei 

voida ennalta kovin hyvin tietää, vaan käytäntö on hionut tietyt tavat arvioida 

projektissa määritettyjen tehtävien kestoja. 

 

”Tehtävien kestoa voidaan arvioida asiantuntija-arviona vertailemalla aiemmissa 

projekteissa samankaltaisissa oloissa toteutettuihin samanlaisiin tehtäviin.” (Artto 

& al. 2006, s.128) Usein juuri kokemuksen mukanaan tuoma käsitys 

asennustehtävien kestoista onkin hyvin oleellista aikataulutun rakentamisen 

kannalta. Se, kuinka luotettavana asiantuntijan käsitystä tehtävien kestoista ja sitä 

kautta vaikututuksesta projektin kokonaisaikatauluun voidaan pitää, on arvioita 

projektikohtaisesti.  

 

Usein aiempien projektien projektiryhmällä onkin hyvä näkemys siitä, mitä jokin 

tehtävä pitää sisällään, ja mikä sen kesto on aiemmassa projektissa ollut,  ja mikä 

se voisi uudessa projektissa olla. Lisäksi on huomioitava, että myös käytettävissä 

oleva resurssi voi vaikuttaa jonkin tehtävän kestoon. Esimerkiksi kokenut tekijä 

tekee jonkin tietyn tehtävän nopeammin kuin juuri taloon tullut harjoittelija. 

(Ruuska 2008, s. 196) 

 

Tehtävien kestoa määrittäessä myös tietojärjestelmistä saatava historiatieto voi 

antaa suuntaa tehtävien kestolle uusissa projekteissa. Voidaan siis vertailla 

aiempien projektien suunniteltuja ja toteutuneita kestoja. (Artto & al. 2006, s.128) 

Näin saadaan jonkinlainen kuva siitä, minkälainen käsitys tehtävien kestoihin on 

ollut projektin alussa, ja mihin lopulta ollaan erinäisistä syistä johtuen projektin 

aikana päädytty. 

 

Yhtä oikeaa tapaa tehtävien kestojen määrittämiseen ei ole. Hyvän käsityksen 

kestojen määrittämiseen voikin saada yhdistemällä näitä, sekä kokemusta että 

tietojärjestelmistä saatavaa dataa. Näin luodaan mahdollisimman kattava kuva 

siitä, mikä vaikuttaa mihinkin tehtävään, eikä tehtäville tule liian pitkiä tai liian 

optimistisen lyhyitä kestoja. 

 



 

3.4.3 Tehtäväverkko

Tehtäväverkko on tehtävien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien graafinen 

esitystapa. (Artto & al. 2006, s.131)

kannalta, koska usein juuri tehtävien väliset yhteydet ratkaisevat sen, missä 

järjestyksessä voimalaitos kasaantuu ja minkä vuoksi jokin tehtävä on 

aikataulussa sijoitettu suhteessa toisiin tehtäviin. Tehtäväverkon ymmärtäminen 

auttaa myös myöhemmissä vaiheissa 4D

ymmärtämisessä, ja tätä on

aikataulutuksessa.

 

Monissa tilanteissa tarvitaan janakaaviota tarkempaa tietoa tehtävien välisistä 

suhteista ja aikata

voi olla ylipäänsä edellytys sille, että tehtävät ja niiden aikataulutavoitekohdat 

voidaan sijoittaa janakaaviolle oikeisiin kohtiin. 

 

Tehtäväverkoissa sovelletaan s

kuvataan sarjana toisistaan riippuvaisia tehtäviä, jotka kuvataan tehtävien ajallisen 

järjestyksen mukaisesti vasemmalta oikealle. (Artto & al. 2006, s.131)

 

 

 

Kuva 3.4. Tehtäväverkon esitystapa. (

 

Yllä olevassa kuvassa 

D. Tehtävät A, B ja 

edellytys tehtävälle D. Kun jokainen tehtävä on saatu päätökseen D tehtävän 

edeltä, voi se alkaa. 

Tehtäväverkko 

Tehtäväverkko on tehtävien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien graafinen 

esitystapa. (Artto & al. 2006, s.131) Tämä on oleellista 4

kannalta, koska usein juuri tehtävien väliset yhteydet ratkaisevat sen, missä 

järjestyksessä voimalaitos kasaantuu ja minkä vuoksi jokin tehtävä on 

aikataulussa sijoitettu suhteessa toisiin tehtäviin. Tehtäväverkon ymmärtäminen 

s myöhemmissä vaiheissa 4D-aikataulutuksen rakentamisen 

ymmärtämisessä, ja tätä onkin käytetty yleisesti niin 4D-ohjelmistossa kuin myös 

aikataulutuksessa. 

Monissa tilanteissa tarvitaan janakaaviota tarkempaa tietoa tehtävien välisistä 

suhteista ja aikataulussa olevista joustomahdollisuuksista.Tällainen tarkempi tieto 

voi olla ylipäänsä edellytys sille, että tehtävät ja niiden aikataulutavoitekohdat 

voidaan sijoittaa janakaaviolle oikeisiin kohtiin. (Artto & al. 2006, s.131)

Tehtäväverkoissa sovelletaan sangen yleisesti tiettyjä yhteisiä periaatteita. Projekti 

kuvataan sarjana toisistaan riippuvaisia tehtäviä, jotka kuvataan tehtävien ajallisen 

järjestyksen mukaisesti vasemmalta oikealle. (Artto & al. 2006, s.131)

. Tehtäväverkon esitystapa. (Artto & al. 2006, s.132)

Yllä olevassa kuvassa 3.4. on kuvattu hyvin yksinkertaisen projektin tehtäviä A

D. Tehtävät A, B ja D ovat toisistaan riippuvia. Tehtävä C taas on ainoastaan 

edellytys tehtävälle D. Kun jokainen tehtävä on saatu päätökseen D tehtävän 

edeltä, voi se alkaa.  
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Tehtäväverkko on tehtävien ja niiden keskinäisten riippuvuuksien graafinen 

ista 4D-aikataulutuksen 

kannalta, koska usein juuri tehtävien väliset yhteydet ratkaisevat sen, missä 

järjestyksessä voimalaitos kasaantuu ja minkä vuoksi jokin tehtävä on 

aikataulussa sijoitettu suhteessa toisiin tehtäviin. Tehtäväverkon ymmärtäminen 

aikataulutuksen rakentamisen 

ohjelmistossa kuin myös 

Monissa tilanteissa tarvitaan janakaaviota tarkempaa tietoa tehtävien välisistä 

ulussa olevista joustomahdollisuuksista.Tällainen tarkempi tieto 

voi olla ylipäänsä edellytys sille, että tehtävät ja niiden aikataulutavoitekohdat 

(Artto & al. 2006, s.131) 

angen yleisesti tiettyjä yhteisiä periaatteita. Projekti 

kuvataan sarjana toisistaan riippuvaisia tehtäviä, jotka kuvataan tehtävien ajallisen 

järjestyksen mukaisesti vasemmalta oikealle. (Artto & al. 2006, s.131) 

 

Artto & al. 2006, s.132) 

n projektin tehtäviä A-

D ovat toisistaan riippuvia. Tehtävä C taas on ainoastaan 

edellytys tehtävälle D. Kun jokainen tehtävä on saatu päätökseen D tehtävän 
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Kuva 3.5. Tehtäväverkon erilaisia riippuvuuksia. (Artto & al. 2006, s.133) 

 

Kuten kuvasta 3.5. havaitaan, tehtävien välisiin riippuvuuksia voidaan ilmaista 

varsin erilaisin tavoin. Yllä olevat ovat yleisesti aikataulutuksessa käytössä olevia. 

Ne tarkoittavat seuraavaa:  

- LA = Lopusta alkuun: Lopusta alkuun tarkoittaa sitä, että kun tehtävä A 

päättyy, alkaa tehtävä B vasta tämän jälkeen. Esimerkiksi se voi tarkoittaa 

sitä, että suunnittelutehtävä voi alkaa vasta sen jälkeen kun sen edeltävänä 

tehtävänä olleet lähtötiedot ovat valmistuneet. 

- LL = Lopusta lopuun: Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävä A ei voi loppua, 

ennen kuin tehtävä B myös loppuu. Esimerkiksi kattilatyömaalla 

eristystehtävät eivät voi loppua, ennenkuin eristysten pellityskin on 

valmis. 

- AA = Alusta alkuun: Tällä tarkoitetaan sitä, että tehtävä A ei voi alkaa, 

ennen kuin tehtävä B:kin on alkanut. Kattilaprojekteissa tällainen tilanne 

voi esimerkiksi muodostua silloin, kun kaksi tehtävää on aloitettava yhtä 
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aikaa. Esimerkiksi hitsaus- ja linjaustehtävät on syytä suorittaa yhtä aikaa 

kokonaisuuden kannalta.  

- AL = Alusta loppuun: Tämä tarkoittaa sitä, että tehtävää B ei voida 

lopettaa, ennen kuin tehtävä A on alkanut. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi 

tilannetta, jolloin kattilahuoneen katon pellitys on saatava käyntiin, 

ennenkuin levyjen paikalleen nosto ja sijoittelu voi päättyä. 

 

Riippuvuussuhteiden kuvaamisessa ja määrittelyssä on monenlaisia vaihtoehtoja, 

ja edellä kuvatut riippuvuusvaihtoehdot eivät välttämättä sulje toisiaan pois. 

Riippuvuudet voivat olla usanlaisia. Tehtäväverkko ei välttämättä aina ole täysin 

suoraviivainen, vaan tehtävien välillä voi olla taukoja tai päällekäisyyksiä. (Artto 

& al. 2006, s.133) 

 

Projektille voidaankin asettaa selkeitä aikasidonnaisia rajoitteita, kuten että jokin 

tehtävä on hoidettava tietyn päivän jälkeen, tai jokin tehtävä on oltava viimeistään 

tiettynä päivänä valmis. (Artto & al. 2006, s.134) Tällainen tilanne voi tulla 

projektissa eteen esimerksi virstanpylväiden kohdalla. Näitä tarvitaan niin 

projektin rahavirtojen rytmittämiseen, kuin myös projektin etenemisen seurantaan 

välietapein. Jonkin tietyn ajankohdan jälkeen työmaalle voi tulla uusia 

alihankkijoita, tai jokin toimitusrajalla oleva kohta projektissa voi edetä. 

 

3.4.4 Kriittisen polun menetelmä 

”Kriittinen polku määrää projektin lyhimmän mahdollisen läpimenoajan. Jos yhtä 

kriittisen polun tehtävää voidaan lyhentää, projektin kokonaiskesto lyhenee saman 

verran. Jos kriittisiä polkuja on useita, on jokaista lyhennettävä vastaavasti.” 

(Ruuska 2008, s. 199)  

 

Kriittisen polun menetelmää voidaan käyttää suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja 

kontrollointiin (Young 1998, s. 64). Suunnittelussa kriittisen polun menetelmän 

avulla saadaan tuotettua projektin kokonaiskesto lyhyimmillään. Kriittistä polkua 
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seuraamalla voidaan projekti pitää tavoiteaikataulussa, joten sen vuoksi siihen on 

erityisesti panostettava. 

 

Jotta kriittisen polun menetelmää voidaan käyttää, projektin tehtävät on listattava 

kestoineen. Projekti on valmis vasta silloin, kun kaikki tehtävät ovat valmiita. 

Jokaisella kriittisellä tehtävällä on edeltäjä, joka on oltava valmis, ennenkuin 

seuraava tehtävä voi alkaa. (Winston & al. 2001, s 251) 

 

Havainnollistavana esimerkkinä voidaan käyttää alla olevaa tehtävien joukkoa A-

E. Siinä jokaiselle on määritelty edeltäjät, mikäli sellainen on. Kun tehtävä  A 

alkaa, projekti alkaa. Vastaavasti kun tehtävät D ja E päättyvät, projekti on 

valmis.  

 

 

Kuva 3.6. Havainnollistava esimerkki projektista ja sen tehtävistä. (Winston & al. 

2001, s 253) 

 

Yllä olevassa kuvassa 3.6. on kuvattu tehtävien välisiä keskinäisiä suhteita. 

Tämän kaltainen pieni projekti on helposti hallittavissa, joten se voidaan esittää 

myös kuvaajamuodossa.  

 

 



 

 

 

Kuva 3.7. Havainnollistava kuva pienen projektin tehtävien etenemisestä.

 

Yllä olevassa 

Havaitaan, että tehtävä C ei ole riippuvainen minkään tehtävän aloituksesta, joten 

se voi alkaa periaatteessa missä vaiheessa vain. Kuitenkin on niin, että tehtävät B 

ja C on oltava valmiina, jo

pienoisprojektissa on siis ketju tehtävistä A 

määrittää siis projektin varsinaisen keston.

 

Joukkoa kriittisiä tehtäviä sanotaan projektin kriittiseksi poluksi. Kriittisen polun 

tunnistaminen on tärkeää käytännönsyistä. Se antaa osviittaa siitä, mitä tehtäviä 

on kiihdytettävä, jotta sillä on vaikutusta projektin kokonaisaikatauluun. Ei 

kriittisten –tehtävien kiihdyttämisellä ei sen sijaan ole vaikutusta projektin 

kokonaiskestoon. (Winst

 

3.5 Aikataulu

Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajantasalla olevaa kokonaisuuden ja 

yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suun

tilanteeseen (Lindberg & al.

että projektin aikataulu on rakennettu oikein tehtävien edeltäjät ja seuraajat 

huomioiden. Tämä rakentaa kokonaisuuden, jota koko projektin 

hyödyntää aikataulun s

 

Varsinaisen projektiaikataulun ja 4D

4D-aikataulu esittää 3D

. Havainnollistava kuva pienen projektin tehtävien etenemisestä.

 kuvassa 3.8. taulukon keskinäiset suhteet on kuvattu nuolin. 

Havaitaan, että tehtävä C ei ole riippuvainen minkään tehtävän aloituksesta, joten 

se voi alkaa periaatteessa missä vaiheessa vain. Kuitenkin on niin, että tehtävät B 

ja C on oltava valmiina, jotta tehtävä E voi alkaa. Kriittistä tässä 

pienoisprojektissa on siis ketju tehtävistä A – B ja D/E. Tämä tehtäväketju 

määrittää siis projektin varsinaisen keston. 

Joukkoa kriittisiä tehtäviä sanotaan projektin kriittiseksi poluksi. Kriittisen polun 

taminen on tärkeää käytännönsyistä. Se antaa osviittaa siitä, mitä tehtäviä 

on kiihdytettävä, jotta sillä on vaikutusta projektin kokonaisaikatauluun. Ei 

tehtävien kiihdyttämisellä ei sen sijaan ole vaikutusta projektin 

kestoon. (Winston & al. 2001, s 253) 

Aikataulun merkitys ja 4D-aikataulun välinen yhteys

Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajantasalla olevaa kokonaisuuden ja 

yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suun

Lindberg & al. 2013, s. 19). Aikataulun valvontaa auttaakin

että projektin aikataulu on rakennettu oikein tehtävien edeltäjät ja seuraajat 

huomioiden. Tämä rakentaa kokonaisuuden, jota koko projektin 

hyödyntää aikataulun seurannassa.  

naisen projektiaikataulun ja 4D-aikataulun välinen yhteys tulee siinä, että 

aikataulu esittää 3D-malliin linkitetyn aikataulutiedon, joka aikataul
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. Havainnollistava kuva pienen projektin tehtävien etenemisestä. 

taulukon keskinäiset suhteet on kuvattu nuolin. 

Havaitaan, että tehtävä C ei ole riippuvainen minkään tehtävän aloituksesta, joten 

se voi alkaa periaatteessa missä vaiheessa vain. Kuitenkin on niin, että tehtävät B 

tta tehtävä E voi alkaa. Kriittistä tässä 

B ja D/E. Tämä tehtäväketju 

Joukkoa kriittisiä tehtäviä sanotaan projektin kriittiseksi poluksi. Kriittisen polun 

taminen on tärkeää käytännönsyistä. Se antaa osviittaa siitä, mitä tehtäviä 

on kiihdytettävä, jotta sillä on vaikutusta projektin kokonaisaikatauluun. Ei 

tehtävien kiihdyttämisellä ei sen sijaan ole vaikutusta projektin 

välinen yhteys aikatauluun 

Aikataulun valvonta edellyttää jatkuvaa ajantasalla olevaa kokonaisuuden ja 

yksittäisten tehtävien tilanteen tuntemista ja vertaamista suunnitelman mukaiseen 

Aikataulun valvontaa auttaakin siinä, 

että projektin aikataulu on rakennettu oikein tehtävien edeltäjät ja seuraajat 

huomioiden. Tämä rakentaa kokonaisuuden, jota koko projektin ajan voidaan 

en yhteys tulee siinä, että 

aikataulutiedon, joka aikatauluuun on 



39 
 

tuotettu. Jokainen aikataulussa oleva linkki, päivämäärä ja ennustetieto vaikuttaa 

myös itse 4D-aikatauluun. 

 

Se, millä linkityksellä kukin tehtävä on rakennettu, vaikuttaa 4D-aikataulussa osa-

alueiden rakentumisen järjestykseen. Tämän vuoksi pelkän linkityksen avulla ei 

voida tarkastella kappaleiden törmäyksiä keskenään. Varsinkin 

voimalaitosrakentamisessa, jossa on erityisen paljon tasotyöskentelyä, 

päälleikäisyyksien havainnointi on erityisen tärkeää.  

 

CPM –menetelmällä tuotettu aikataulu  on linkitetty kokonaisuus, joka luo pohjan 

koko 4D-aikataulutukselle. Sieltä voidaan poimia kriittisen polun tehtävät, 

mallintaa ne 4D-aikatauluksessa erikseen. Lisäksi vapaan liikkuman (Free float) 

tehtäviä voidaan tarkkailla sivussa 4D-aikataulutuksessa, sillä niillä voi olla 

vaikutusta kriittisen polun tehtävien toteuttamiseen, eivätkä ne saisi muodostaa 

estettä näille tehtäville.  

 

3.6 Voimalaitosprojektien erityispiirteitä 

Voimalaitosprojekteja leimaa tietyt erityispiirteet, joilla ne eroavat muista 

projektityypeistä. Lähinnä voimalaitosprojektit muistuttavat olemuksiltaan 

rakennusprojekteja. Voimalaitosprojektit ovat usein hyvin pääomasidonnaisia. 

Tämän vuoksi projektin kesto vaikuttaa oleellisesti projektin kokonaiskuluihin. 

Lisäksi mitä kauemmin projekti kestää, sitä kauemmin asiakkaalla kestää saada 

laitoksesta tuottoa sähkön ja/tai lämmön muodossa.  

 

Voimalaitokset ovat usein hyvin yksilöllisiä. Laitosten kopioitavuus onkin hyvin 

rajallista johtuen asiakkaiden erilaisista tarpeista. Joku asiakas saattaa tarvita 

sähköä pelkästään, kun taas toinen asiakas tarvitsee voimalaitosta prosessihöyryn 

tuotantoon pääasiassa. Tämän vuoksi jokainen projekti on yksilöllinen, ja toisista 

projekteissa hyötyminen suunnittelussa on hyvin rajallista.  
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Suunnitteluajat ja rakennusajat ovat varsin pitkiä.  Tämä on seurausta usein nimen 

omaan projektin ainutlaatuisuudesta, ja eri maittain vaihtuvista säädöksistä ja 

laista. Viranomaisvaatimukset ovatkin voimalaitosprojekteissa tärkeä tekijä niin 

aikataulullisesti, kuin myös teknisten vaatimustenkin osalta. 

 

Usein myös monimutkaiset sopimusrakenteet antavat omanleimansa 

voimalaitosprojekteille. On hyvin tavallista, että voimalaitoksen 

kokonaisurakoitsija kilpailuttaa tiettyä osia voimalaitoksesta, esimerkiksi kattilan 

tekee yksi alihankkija, höyryturbiinin toinen, jne. Tämä hankaloittaa osaltaan 

projektin kokonaishallintaa, sillä toimitusrajojen määrittely on usein hyvin 

sekavaa, ja niistä kiinni pitäminen on avainasemassa projektikokonaisuuden 

onnistumisen kannalta. 

 

Useiden toimitusrajojen ja sitä kautta sopimusrakenteiden vuoksi 

voimalaitosprojekteissa on tyypillistä, että tiettyihin suurimpiin virstanpylväisiin 

projektin kannalta, tai toimitusrajaan, liittyy toimitussakko. Tällä pyritään 

varmistamaan projektin kokonaisedun kannalta projektin eteneminen. Sakot ovat 

usein hyvin tuntuvia, jonka vuoksi aliurakoitsijat eivät halua niiden realisoituvan 

todellisuudessa maksuun. 

 

Voimalaitosprojektien alkua on hankala ennakoida, sillä niihin vaikuttaa niin 

pitkän aikavälin kysyntäennusteet, valtioiden tukipolitiikka kuin myös 

maailmanmarkkinoiden tilanne yleisimmille polttoaineille.  

 

Näiden lueteltujen lisäksi on hyvin tavallista, että projektin aikana, joko 

suunnittelu- tai rakennusvaiheessa, tulee sopimuksellisia muutoksia, joka 

aiheuttaa usein vaikutuksia myös projektin kokonaiskestoon ja sitä kautta 

projektin kokonaiskustannuksiin. Näiden vuoksi muutosten hallinta on sovittava 

tarkasti niin yrityksen sisällä, sisäisten muutosten osalta, kuin myös asiakkaan 

kanssa mahdollisten sopimusmuutosten varalta. 
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4 KOHDEYRITYS FOSTER WHEELER ENERGIA OY 

Tässä luvussa esitellään kohdeyrityksenä ollut Foster Wheeler Energia Oy. 

Kohdeyritys esitellään aluksi yleisesti, jotta saadaan yrityksen toiminnasta, ja sen 

laajuudesta, yleistä tietoa. Tämän jälkeen on kuvattu sitä, kuinka yrityksessä on 

liittymäkohdat 4D –aikataulutuksen kannalta nykyisin hoidettu.  

 

4.1 Foster Wheeler Energia Oy 

Kohdeyrityksenä diplomityössä on Foster Wheeler Energia Oy. Foster Wheeler 

Energia Oy on osa Global Power Group:ia, joka taas on osa Amec Foster Wheeler 

plc:tä. Foster Wheeler Energia Oy on keskittynyt toimittamaan CFB kattiloita, eli 

niin sanottuja kiertopetikattiloita. CFB teknologiassa Foster Wheeler onkin alansa 

markkinajohtaja niin tekniikassa kuin markkinaosuudellakin mitattuna.  

 

Foster Wheeler Energia Oy Group (FWEOY Group) kehittää tehokkaita ja 

ympäristön huomioivia energiaratkaisuja. Voimalaitos- ja teollisuuskattiloihin 

sekä energiantuotannon ympäristöteknologioihin erikoistunut yritys on energia-

alan teknologian ja tuotekehityksen edelläkävijä koko maailmassa. 

 

Yhtiön ydinosaamista on korkean hyötysuhteen matalapäästöinen 

leijukerrosteknologia ja erityisesti CFB- eli kiertopetikattilat, sekä 

savukaasunpuhdistuslaitteistot. Foster Wheeler on noin 40 prosentin 

markkinaosuudellaan maailman johtava CFB-kattiloiden toimittaja. FWEOY 

Group ja muut Foster Wheeler AG -konserniin kuuluvat yritykset ovat 

toimittaneet lähes 500 leijukerrosteknologiaan perustuvaa kattilayksikköä. Näistä 

lähes 450 on CFB- eli kiertopetikattiloita. Tekniikan yksikkökokoa on tasaisesti 

kasvatettu, nykyisin tarjottava suurin kokoluokka on 600-800 MWe. 

 

Kiertopetiteknologia soveltuu niin biomassa-, kierrätys- ja jätepohjaisille kuin 

fossiilisillekin polttoaineille. Teknologian etuna on yksinkertainen rakenne, 

luotettavuus, erinomainen hyötysuhde ja käytettävyys sekä mahdollisuus polttaa 
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samanaikaisesti ja joustavasti useita eri polttoaineita. Kiertopetiteknologia täyttää 

tiukat päästövaatimukset ilman erillisiä savukaasujen puhdistusjärjestelmiä. 

 

Foster Wheeler Energia Oy Group koostuu Suomessa sijaitsevasta Foster Wheeler 

Energia Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä Foster Wheeler Energi Ab:sta Ruotsissa ja 

Foster Wheeler Energie GmbH:sta Saksassa. 

 

Foster Wheeler Energia Oy Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa. FWEOY 

Groupista löytyy Foster Wheelerin energia-alan terävin teknologiaosaaminen, 

vahva projektikokemus ja ammattitaitoinen henkilöstö. Yli 500 henkeä 

työllistävän FWEOY Groupin henkilöstöstä suurin osa työskentelee Varkaudessa 

suunnittelun ja projektitoimitusten parissa. 

 

Yhtiön Service-toimintojen tuotanto sijaitsee Varkaudessa, Kurikassa, Ruotsin 

Norrköpingissä sekä Saksan Krefeldissä. Foster Wheelerin paineastianvalmistus 

tehdään yhtiön konepajoilla Puolassa, Espanjassa ja Kiinassa. 

 

Foster Wheeler Energia Oy Group on osa maailmanlaajuista Foster Wheeler AG -

konsernia, joka toimittaa edistyksellistä ja ympäristön huomioivaa teknologiaa 

energiantuotantoon sekä prosessi- ja öljyteollisuuden laitteita ja laitoksia. Yhtiö 

työllistää yli 12 000 ammattilaista jotka palvelevat asiakkaitamme kahdella 

päätoimialallamme, Global Engineering and Construction Group ja Global Power 

Group. 

 

Yli 150 vuoden aikana olemme kehittyneet pienestä paikallisesta kattilatehtaasta 

kansainväliseksi teknologiajohtajaksi. Asiantunteva ja kokenut henkilöstö 

yhdistettynä terävimpään teknologiaan ja projektiosaamiseen ovat Foster 

Wheelerin toiminnan perusta. 
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Tuotteet ja palvelut: 

 

kiertopeti- ja kuplapetikattilat  

pölypolttokattilat 

kaasuttimet 

jätelämpökattilat  

modernisoinnit 

service-toiminnot  

voimalaitoskäyttö 

kiertopetipesurit  

savukaasupesurit  

letku- ja sähkösuodattimet 

 

Lähde: FW Intranet 

  

4.2 Nykytilanne 4D-aikataulutuksen kannalta 

Projekteille luodaan kohdeyrityksessä eri vaiheissa projektia aikatauluja eri 

käyttötarkoituksiin. Myyntivaiheen aikataulu on hahmotelma projektin 

toteutusajasta. Pohjan tähän luo asiakkaalta saadut lähtötiedot projektista, jossa on 

virstanpylväsaikataulun avulla saatettu hahmotella projektin tavoiteltua etenemistä 

ja tavoiteaikataulua. Myyntivaiheen aikataulua päivitetään tarpeen mukaan, mikäli 

siihen tulee tarvetta myyntivaiheen aikana.  

 

Myyntivaiheen aikataulu toimii pohjana varsinaiselle projektivaiheen aikataululle. 

Projektivaiheen aikataulu on tarkempi tuotos projektin aikataulusta, ja siinä siihen 

tehtäville laitetaan tehtäväkohtaiset painotukset niin aika- kuin rahamielessä. 

Tämä luo aikataululle pohjan edistymän tuottamiseen Earned Value –

menetelmällä. 
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Voimalaitosprojekti jakaantuu karkeasti otettuna kolmeen pääalueeseen 

toteutusvaiheessa; suunnitteluun, hankintoihin ja asennukseen. Jokainen näistä 

osa-alueista voi muodustua kriittiseksi projektin onnistumisen kannalta, joten sen 

vuoksi jokaiseen näistä on panostettava erityisen tarkasti. Se, mihin 4D-

aikataululla voidaan näistä parhaiten vaikuttaa, on nimen omaan asennusvaihe ja 

sen suunnittelu. 

 

Kohdeyrityksessä aikataulut tehdään projekteille Primavera -

aikataulutusohjelmalla. Ohjelmassa määritetään kulloiseenkin projektiin 

tarvittavat tehtävät. Tämän jälkeen tehtäville arvioidaan kestot mahdollisimman 

tarkasti, sekä arvioidaan niiden alku- ja päättymisajat. Tehtäville luodaan lopuksi 

keskinäiset yhteydet, eli linkitys.  

 

Projektin aikataulua voidaan sen valmistumisen jälkeen analysoida monin eri 

keinon. Eräs käytetyimmistä analyysityökaluista on kriittisen polun analyysi. 

Siinä projektista saadaan selville se, mikä linkkiketju muodostuu kriittisimmäksi, 

eli mikä on projektin osallistumisen kannalta oleellisin polku. Tämän polun pitää 

onnistua ajallaan, jotta koko projekti onnistuu sille määritetyissä aikarajoissa. 

Kriittisessä polussa ei ole niin sanottua löysää aikaa, eli niissä tehtävissä ei ole 

varaa mennä pitkäksi, ilman että koko projektiaikataulu alkaa venyä. 

 

Projektiaikataulua päivitetään niin ennustepäivien kuin edistymän osalta ennalta 

suunnitellun aikataulun mukaisesti vastaamaan projektin kulloistakin tilannetta. 

Aikataulutuksessa on käytössä nykyisin sellaiset ohjelmat ja työskentelytavat, että 

se tukisi erinomaisesti 4D –aikataulutuksen käyttöönottoa, ja siitä saataisiin paras 

mahdollinen hyöty irti. 

 

Kohdeyrityksessä projektin asennusvaiheen suunnittelua tehdään jo 

myyntivaiheen aikana. Myyntivaiheessa tehdyn asennussuunnittelun avulla 

saadaan hahmotettua asennusvaiheen kesto, ja sitä kautta myös projektin 

kokonaiskesto hahmottuu. Tähän työvaiheeseen 4D –aikataulutus voi tuoda eniten 

uusia mahdollisuuksia. 
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4D –aikataulutukseen tarvittava 3D –malli saadaan jo nykyisin suunnittelun 

sivutuotteena, sillä suunnittelussa käytettävä PDMS –työkalu tekee suunnittelua jo 

valmiiksi 3D –mallissa. Tästä voidaan tuottaa 4D –aikatauluun tarvittava 3D –

malli, johon 4D –ohjelmiston avulla lisätään aikataulutieto. 
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5 4D-AIKATAULUTUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO 

4D-aikataulutusta ei ole kohdeyrityksessä ennen tätä tutkielmaa käytetty. 

Haastatteluiden (Toropainen 2013) perusteella kävi ilmi, että yrityksessä on jo 

käytössä 4D-aikataulutukseen sopivat ohjelmat, joilla 4D-aikataulu voitaisiin 

tuottaa.  Aikatauluista saadaan jo nykyisellään tarvittava data, ja 3D-

mallinnusohjelma tukisi hyvin aikataulun syöttämistä siihen. Ongelmana on 

ainoastaan näiden yhdistäminen yhdeksi toimivaksi 4D-aikatauluksi, sillä 

aikataulujen ja 3D-mallin nimikkeistöt eivät ole yhtenäiset. 

 

4D-aikataulun käyttöönotossa on hyvä tietää, mihin tarkoitukseen sitä halutaan 

milloinkin käyttää. Käyttötarkoitus luo vaatimuksia sille, mitä osia projektista ja 

aikataulusta halutaan tarkastella. Mikäli halutaan tarkastella projektin etenemistä 

ja hahmottaa vaihtoehtoisia strategioita jonkin osa-alueen suorittamiseksi, on 

tarkkuuden oltava korkealla tasolla. Jos taas halutaan havainnollistaa 

koulutusmielessä jotakin aluetta, ei aikataulutiedolla ole informatiivisuuden 

lisäksi juuri muuta tarkoitusta. 

 

Tässä luvussa käydään läpi ne toimenpiteet ja vaatimukset, joita 4D-aikataulun 

tekeminen yrityksessä vaatii. Erityisesti on keskitytty teknisten taustojen 

selvittämiseen, joita on hyvä ottaa huomioon 4D-aikataulua luotaessa. Lisäksi on 

pyritty hahmottelemaan sitä, mitä käyttöönoton aikaan on otettava huomioon, ja 

millä reunaehdoilla tämä kannattaa tehdä. 

 

5.1 Käyttöönoton vaiheet 

4D-aikataulutuksen käyttöönotto on mahdollista yrityksessä käytössä olevan 

ohjelmiston Navisworks Simulate avulla. Tähän ohjelmaan on kuitenkin tuotava 

niin 3D-malli kuin myös aikataulutieto. Näitä varten yrityksessä on käytössä kaksi 

ohjelmaa, joiden avulla molemmat voidaan 4D-aikataulutusohjelmaan tuottaa. 

Toisessa on aikataulutieto ja toisessa 3D-malli. Aikataulutieto 4D-aikatauluun 

voidaan tuottaa jollakin aikataulutusohjelmalla, esimerkiksi yrityksessä käytössä 

oleva Primavera on sovelias tähän.  3D-malli taas voidaan tuottaa tarkastelua 
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varten esimerkiksi Navisworks Freedom ohjelmaan, johon 3D-malli on ajettu 

PDMS –ohjelmistosta. 

 

Navisworks Simulate tukee 4D-aikataulun luomista suoraan ohjelmassa. 

Ohjelmassa 3D-malliin voidaan luoda aikataulu linkittämällä eri osia ja antamalla 

näille aikaikkunoita, jolloin tietty osa-alue valmistuu. Näin 4D-aikataulu saadaan 

helpointen luotua, mutta käytännön rajoitteiden vuoksi sen laajuuden on oltava 

käyttäjän syöttämien arvojen vuoksi varsin rajallinen. Tämä siis siinä tapauksessa, 

että aikataulutietoa ei 3D-malliin ole pystytty tuomaan automaattisesti 

aikataulutusohjelmasta.  

 

Navisworks Simulate -ohjelmiston voi linkittää kuitenkin suoraan 

aikataulutuksessa käytössä olevan Primaveran palvelimelle, ja siten tietoa voidaan 

saada aikataulusta itse 4D-aikatauluun. Ongelmana tässä tiedonsiirrossa on 

kuitenkin tällä hetkellä se, että toimiakseen sujuvasti yhdessä, on molempien, sekä 

mallin että aikataulun käytettävä samaa koodikieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

aikataulurivien kohdennetut identifiteettikoodit tulee olla yhtenäisiä 3D-mallissa 

oleviin rakenteisiin ja näiden nimeämisiin.  

 

4D-aikataulu saadaan luotua helpoiten siten, että Navisworks –ohjelmassa 

annetaan Primavera palvelintiedot. Tämän jälkeen ohjelma ottaa yhteyden 

Primavera palvelimeen, jonne syötetään halutun projektin tiedot. Näin 

muodostettu 4D-aikataulu on aina yhtenäinen projektin päivitetyn aikataulun 

kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aikataulun päivittämiseen jälkeen on 

mahdollista tuottaa niin aikataulutulosteita kuin 4D-aikataulun mukainen 

animaatioelokuva projektin kulloisestakin tilanteesta ja sen hetkisestä ennusteesta.  

 

4D-aikataulua luotaessa on syytä tietää 4D-aikataulun käyttötarkoitus. Tällä on 

vaikutusta siihen, missä laajudessa 4D-aikataulu luodaan, ja mitä osia siitä 

halutaan erityisesti korostaa. Esimerkiksi kun halutaan keskittyä työmaa-alueen 

käytön kannalta oleellisiin osoihin, on syytä luoda 4D –aikataulu suuriin 
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kokonaisuuksiin. Tällaisia ovat esimerkiksi teräsrakenne, kattilaosien päänostot, 

sekä kattilahuoneen seinärakenteet.  

 

Nämä ovat ulospäin suurimmat näkyvät osa-alueet, ja nämä aikataulutetaan jo 

nykyiselläänkin omille riveilleen, joten tarkkuus on riittävä siltä osin.  Näillä on 

myös eniten vaikutusta työmaalla muille yrityksille, joten tähän on syytä panostaa 

erityistä huomiota. 

 

Keskittymällä näihin suuriin osiin, voidaan kattilaprojektin iso kokonaisuus 

hahmottaa tarkasti sitä tarvitseville. Erityisesti kohderyhmänä näin on asiakkaat ja 

ylin johto. Mikäli halutaan luoda tarkempi taso 4D-aikataululle, on siihen 

panostettava huomattavasti enemmän, ja vaarana on, että kokonaisuus ei tule 

riittävän selkeästi esille, jotta siitä saisi irti jotain. Tähän toki on yrityksen 

myöhemmässä vaiheessa mahdollista panostaa enemmän, kun riittävät rutiinit 4D-

aikataulun tuottamiseen ovat olemassa, ja tietyt toiminnot saatu automatisoitua. 
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Kuva 5.1. 3D-malli + aikataulu = 4D-aikataulu 

 

Oheiseen kuvaan 5.1. on hahmotettu sitä, kuinka 4D-aikataulun luominen 

käytännössä tapahtuu. Ensin tuodaan 3D-malli auki ohjelmaan, jossa sitä voidaan 

pyöritellä, tarkastella haluttuja osa-alueita, sekä suodattaa tarpeettomat osat pois. 

Tämän jälkeen aikataulu tuodaan ohjelmasta ulos, eli esimerkiksi Primaverasta 

tuodaan aikataulu johonkin tallennettavaan muotoon. Tämän jälkeen aikataulu 

voidaan tuoda 3D-ohjelmistoon, ja mikäli nimikkeistö on yhtenevä, syntyy 4D-

aikataulu suoraan. Mikäli näin ei ole, tuontia ei voida tehdä, ja linkitys eri osa-

alueille ja aikataulutus on tehtävä käsin.  

 

Mikäli 4D-aikataulu halutaan ottaa käyttöön jollekin tietylle osa-alueelle, ei tätä 

aikataulun tuontia tarvitse tehdä näin, vaan helpointa on syöttää tarvittavat osat 

käsin ja luoda yhteys ohjelmassa kattilan osille. Näin saadaan halutusta osa-

alueesta luotua 4D-animaatioelokuva, ja havainnollistettua osa-alue ajan 

funktiona.  
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Parhaan hyödyn 4D-aikataulusta saa irti, mikäli koko aikataulu, niin malli kuin 

aikataulutusohjelmasta saatava aikataulu ovat yhtenäiset. Näin aikataulusta 

muodostuu automaattisesti 4D-aikataulu, ja siihen ei luontivaiheessa kulu juuri 

ylimääräistä aikaa. Tämä helpottaa erityisesti vertailevien 4D-aikataulujen 

luomista, jolloin aikataulusohjelmassa tehdyt erilaiset linkitykset voidaan 

havainnollistaa heti, mitkä sen vaikutukset käytönnössä projektille ovat, ja mitkä 

seuraukset sillä on muille tehtäville.   

 

5.2 Käyttöönoton vaatimat panostukset 

4D-aikataulun käyttöönotto kohdeyrityksessä vaatii panostuksia monelta eri 

osastolta. Suurin panostus on tällä hetkellä se, että ymmärretään tekniset 

vaatimukset aikataulun ja 3D-mallin osalta. Lisäksi on selvitettävä se, kenelle 4D-

mallia tehdään ja mihin käyttötarkoitukseen. Tämän jälkeen tiedetään, mihin osa-

alueeseen kattilalaitoksesta on syytä keskittyä, ja siten 4D-aikataulun luomisessa 

voidaan keskittyä kattilaprojektin kannalta olennaisiin osiin. Parasta olisikin se, 

että testiprojektin kautta yritys hahmottaisi, millä osa-alueilla 4D-aikataulusta 

saisi parhaiten hyödyn irti. 

 

Mikäli 4D-aikataulu haluttaisiin ottaa heti käyttöön, se tulisi tehdä yhteistyössä eri 

osastojen kanssa. Osastoja tulisi olla niin tulevaisuuden käyttäjäkohteiden kuin 

myös tekniseltä puolelta. Näin saataisiin paras kuva siitä, mitä haluttuja asioita 

halutaan tuoda esille, ja missä muodossa 4D-aikataulua halutaan esittää ja käyttää. 

 

Näin saataisiin työmäärältään rajattu osuus kattilasta esitettyä 4D-aikataulussa. 

Olennaisten osien esittäminen riittää monessa kohtaa hahmottamaan 

kattilaprojektin etenemistä ja sen vaikutusta muihin toimijoihin. 

Haastatteluissakin tuli esille se (Hyttinen 2013), että jokaiselle kattilatekniikalle/-

tyypille olisi hyvä olla esimerkkikokoonpanot saatavilla. Näin asiakkaalle kuin 

yrityksen sisäisissä koulutuksissa voitaisiin helposti hahmottaa eri kattilatyypin 

vaatimat erityispiirteet asennuksen kannalta. Tällaisiä tekniikoita ovat esimerksi 
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CFB (kiertopeti)-, BFB (kuplapeti)- ja OTU (läpivirtaus) –kattilat, sekä erikseen 

alhaalta ja ylhäältä kannatellut kattilarakenteet. 

 

4D-aikataulu mahdollistaa helposti projektin alkuperäisen suunnitelman ja 

toteutuneen projektiaikataulun vertaamisen. Tällä tavoin voidaan jälkikäteen 

analysoida, millä osa-alueella suunnittelussa onnistuttiin, ja missä on 

tulevaisuudessa suurimmat haasteet niin asennussuunnittelun kuin ylipäätään 

voimalaitoksen toiminnan ja huollettavuuden kannalta.  

 

5.3 Käyttö tulevaisuudessa 

4D-aikataulutuksella pystytään tulevaisuudessa hahmottamaan projektin 

kokonaisuutta hyvin selkeästi ja nopeasti laajalle joukolle. Lisäksi vaihtoehtoisten 

strategioiden analysointi helpottuu, kun muutosten vaikutuksen aikataulussa voi 

havainnollistaa selkeästi 4D-aikataulun avulla. 

 

Projektin eri osa-alueiden suunnittelu helpottuu myös 4D-aikataulutuksen avulla. 

Projektista voidaan suunnitella esimerkiksi sellaisia osa-alueita, joita ei aiemmin 

vielä ole suunniteltu, tai tuotu aikataulussa tai 3D-mallissa esille, mutta joilla on 

kuitenkin suuri vaikutus projektin kokonaisaikatauluun ja töiden etenemiseen. 

Tällainen osa-alue on esimerkiksi telinetyöt. Näiden mallintaminen niin 

aikataulussa kuin 3D-mallissa on varsin puutteellista, mutta jolla on tilankäyttönsä 

vuoksi suuri vaikutus projektin asennusaikaan.  

 

4D-mallin avulla telinetyöt voidaan aluekohtaisesti tuoda esille, ja siten työt 

suunnitella mahdollisimman tehokkaasti projektin kokonaisedun kannalta. Usein 

onkin niin, että samalla alueella työskentelevillä alihankkijoilla on eri tavoitteet 

oman osuutensa kannalta, joka ei välttämättä projektin kokonaisedun kannalta ole 

paras mahdollinen. 4D-aikataulutuksen avulla tällaiset kohteet voidaan käydä 

tapauskohtaisesti läpi, ja suunnitella alueiden järjestäminen niin, että se vie 

projektia mahdollisimman hyvin eteenpäin. 4D-aikataulutuksen avulla nämä 
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aikaikkunat kulloisellekin työalueelle voidaan hahmottaa alihankkijakohtaisesti 

selkeästi. 

 

Turvallisuuden kannalta 4D-aikataulutus tuo mahdollisuuden tarkastella 

kerrostyöskentelyä tehokkaasti. 4D-aikataulusta voidaan tuoda esille samaan 

aikaan samalla kohdalla pystysuoraan työskentelevät, ja siten suunnitella 

turvallisuuden kannalta ehkäiseviä toimenpiteitä, tai löytää sopivia kohtia toisaalta 

työskennellä, jotta turvallisuutta ei heikkene.  

 

Kerrostyöskentelyn tehostamisen avulla pystytään myös löytämään aikataulun 

kannalta mahdollisia säästökohteita. 4D-aikataulun avulla voidaan löytää alueita, 

joilla työskentely samanaikaisesti tehokkaammin olisi mahdollista. Näin pystytään 

lyhentämään myös projektin kokonaiskestoa sekä saamaan säästöjä 

lyhentyneesetä projektiajasta. 

 

4D-aikataulutuksen käytöllä korjausrakentamiseen voitaisiin myös löytää keinoja 

lyhentää seisokkiaikoja ja siten minimoida huoltoaikojen vuoksi syntyviä 

tuotantotappioita.  

 

4D-aikataulua voidaan käyttää myös muuhunkin kuin aikataulutiedon ja 3D –

mallin esittämiseen. Koulutuskäytössä aikataulutiedolla ei ole niin suurta 

merkitystä, onko se päivitetty viimeisimpään aikataulutilanteeseen vai ei. Tällöin 

4D-aikataulutus toimii hyvänä työkaluna, kun halutaan mallintaa jokin tietty osa 

laitoksesta, tai yleisinfon omaisesti kertoa projektien rakentumisesta. Aikataulun 

käyttö antaa tällöin yleistä perspektiiviä projekteista, ja auttaa hahmottamaan 

projektin kokonaiskestoa. 

 

5.4 Mahdolliset ongelmakohdat 4D-aikataulutuksen käyttöönotossa 

4D-aikataulutuksen käyttöönotossa voi tulla eteen ongelmatilanteita, joita varten 

on syytä varautua hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Mahdollinen ongelmakohta 

voi olla, mikäli 3D-malli ja projektin aikataulu eivät ole keskenään yhtenäiset 



53 
 

käytetyn nimikkeistön ja tehtävien osalta. Tällöin 4D-aikataulun luominen 

automaattisesti ei onnistu. 4D-aikataulutustyö joudutaan tekemään käsin, ja 

isoissa kokonaisuuksissa se vie kohtuuttoman paljon aikaa.  

 

Manuaalinen 4D-aikataulutustyö tekee 4D-aikataulun ylläpitämisen hitaaksi 

verrattuna automaattisesti toimivaan päivitykseen nähden. Tällöin on syytä 

keskittyä siihen, että 4D-aikataulusta ei tuoda esille koko kokonaisuutta, vaan 

jokin tietty rajattu kokonaisuus. Näin työmäärä ei muodostu kohtuuttomaksi, ja 

4D-aikataulusta saadaan kuitenkin irti riittävän selkeä esitystapa projektin 

kokonaisuuden kannalta. Vertailevien aikataulujen 4D-aikataulussa esittäminen 

on hyvin työlästä tällöin, ja käytännössä ei mielekästä. 

 

4D-aikatauluksessa ongelmaksi voi muodostua myös se, mikäli 4D-aikataulussa 

halutaan esittää liian tarkkoja kokonaisuuksia samassa 4D-animaatioelokuvassa. 

Tällöin tarkkuus heikkenee, ja hukkuu kokonaisuuteen. Lähestymistapana 

tarkkoihin 4D-aikatauluihin on syytä ottaa se, että luodaan samasta projektista 

riittävän monta 4D-aikataulun esitystapaa, jotta kulloinenkin haluttu kohde 

näyttäytyy riittävän tarkkuisena, eikä muut osa-alueet pääse peittämään tätä.  

 

Käyttöönotossa on syytä huomioida myös se, että aikataulun on oltava riittävän 

tarkalle tasolle aikataulutettu. Virstanpylväsaikataulun tarkkuus ei esimerkiksi ole 

riittävä 4D-aikataulun luomiseen, sillä osa-alueiden eriaikaista rakentumista on 

siitä hyvin hankala tuoda esille. Aikataulun tarkkuutta ja 4D-aikataulun 

rakentumista onkin tarkasteltava tapauskohtaisesti, jotta 4D-aikataulun esitystapa 

on sopiva kulloiseenkin tarkoitukseen. 
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6 4D-AIKATAULUTUKSEN SOVELLUSKOHTEET 

KOHDEYRITYKSESSÄ 

4D-aikataulutuksen avulla voidaan kehittää työskentelytapoja, joilla projekteja 

hallitaan ja johdetaan. Sen avulla ei voida korvata aikataulun tekemistä ja 

edistymän tuottamista erikseen aikataulusohjelmalla, eikä sen avulla voida 

suunnitella kolmiulotteisessa mallissa. Kun pohjatyö on kuitenkin tehty huolella, 

4D-aikataulu syntyy muun työn ohella, eikä sen luominen vaadi erityispanostusta 

jatkuvassa käytössä.  

 

Tässä luvussa tuodaan esille ne kohteet, joissa kohdeyritys voisi hyödyntää 4D-

aikataulusta, ja sen mukanaan tuomia hyötyä. Erityisesti keskittyminen on tehty 

siis voimalaitosprojekteihin, ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin, joihin 4D-

aikataulutuksella voitaisiin vastata.  

 

6.1 Sisäiset käyttökohteet 

4D-aikataulu ei ole vain ulkoisille asiakkaille käytettäväksi tarkoitettu 

animaatioelokuva projektin rakentumisesta, vaan sitä voidaan hyvin laajasti 

käyttää myös yrityksen omiin tarkoituksiin niin projektin hallinnan kuin 

koulutuksen ja suunnittelunkin kannalta. Eri käyttötarkoituksiin räätälöidyn 4D-

aikataulumallin rakentaminen kohdeyritykselle onkin tulevaisuudessa yksi 

tärkeimmistä kohdista, jolla 4D-aikatauluista saadaan paras hyöty irti. 

 

Sisäisiä käyttökohteita voidaan tunnistaa projektin eri vaiheiden aikana, mutta 4D-

aikataulua voidaan hyödyntää myös sellaisiin tarkoituksiin, jossa aikataulutieto on 

lähinnä hahmottamassa asennusvaiheen tehtävien kestoa.  

 

6.1.1 Myyntivaihe 

Projektin hahmottaminen myyntivaiheessa on niin asiakkaan kuin yrityksenkin 

kannalta hyvin oleellista. Asiakkaan on tiedettävä, mitä on ostamassa, ja yrityksen 

tiedettävä, mitä myy. Projektin kokonaisvaltainen esittäminen 4D-aikataulun 
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avulla, voi luoda asiakkaalle uskottavan kuvan projektin rakentumisesta, ja se 

onkin ensimmäinen kosketus asiakkaallekin tulevaan laitokseen, johon he ovat 

vain määrittäneet keskeiset prosessiparametrit (erityisesti voimalaitosprojekteissa 

tyypillistä), mutta varsinainen kattilan rakenne ja ulkoasu on usein toimittajan 

päätettävissä.  

 

4D-aikataulun avulla voidaan esittää myös aikaisemmin rakennettujen laitosten 

tyypillisiä toteutusmalleja. Tällaisia malleja olisi syytä olla jokaiselle 

kattilatyypille, jotta voidaan tuoda esille eri tyyppisten kattiloiden asennusten 

ominaispiirteita tarvittaessa. Näin asiakas saa jo varhaisessa vaiheessa realistisen 

kuvan siitä, kuinka hänen haluamansa voimalaitos on rakennettavissa, ja missä 

aikaraameissa projekti on toteutettavissa.  

 

Myyntivaiheessa näytettävän 4D-aikatauluksi riittää suurimmat komponentit 

voimalaitoksesta, sillä yleiskuvan saaminen asennusvaiheen kestosta on 4D-

aikataulun päätarkoitus. Mahdollisia näytettäviä rakenteita voisi olla 

kattilalaitoksesta teräsrakenne, kattilaosat sekä seinärakenteet.  

 

6.1.2 Projektin toteutusvaihe 

Projektin toteutusvaiheessa 4D-aikataululla pystytään parhaiten esittämään 

projektin kulloinenkin edistymätilanne, sekä näyttämään aikataulusta saatavien 

ennustepäivien avulla asennusvaiheen toteutus projektin loppuun. Mikäli jollakin 

osa-alueella on havaittu viiveitä, voidaan se 4D-aikataulun avulla suunnitella 

uudestaan, ja esittää vaihtoehtoisia toteutustapoja viiveen saamiseksi kiinni 

tavoiteaikatauluun nähden.  

 

Toteusvaiheeseen tuli haastatteluissa ilmi, että erityisesti asennussuunnittelijat 

hyötyisivät 4D-aikataulusta. He pystyisivät 4D-aikataulun avulla hahmottamaan 

mahdolliset asennuksen aikaiset törmäykset, ja ne tulisivat jo suunnitteluvaiheessa 

esille, eikä vasta asennustoiminnan aikana työmaalla. 
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Lisäksi haastatteluissa (Hyttinen 2013) tuli ilmi, että rakennusteollisuuden 

käyttämää mallia, jossa 4D-aikatauluun hahmotellaan jopa telinetyöt, voisi 

soveltuvin osin kokeilla myös voimalaitosprojekteissa. Tämä tapahtuisi niin, että 

3D-malliin suunnitellaan telinetyöt, ja niille luotaisiin aikataulussa myös omat 

tehtävät. Näin pystyttäisiin paremmin organisoimaan tietyllä alueella tehtävien 

töiden päällekäisyydet, joita kattilahuoneen rajoitetun koon ja eri tasojen vuoksi 

muodostuu hyvin usein. Tämä korostuu erityisesti sellaisissa projeteissa, joissa 

projektin kokonaisuuden kannalta töiden rinnakkainen eteneminen on oleellista. 

 

Telinetöiden mallintamisen avulla projektin kokonaisedun kannalta oleellisia töitä 

voitaisiin organisoida keskitetystä, ja saada alihankkijat näkemään oman työnsä 

vaikutukset muille toimijoille. Tällä voidaan välttää päällekäisyydet eri alueilla, ja 

siten suunnitella telinetöiden kustannus- ja aikatehokas toteutus. Näin voitaisiin 

myös ohjata kriittisen polun töitä paremmin projektin edun kannalta, jotta ne eivät 

myöhästyisi tavoiteaikataulusta, ja siten aiheuttaisi viivettä projektille. 

 

4D-aikataulutuksella voidaan tuoda esille myös eri suunnitteluosastojen välisiä 

ristiriitoja työmaalla. Usein on niin, että kattilan teräs-, painerunko-, kanava-, 

automaatio-, sekä sähkösuunnittelijat näkevät työmaantilanteen vain oman 

suunnittelunsa kautta. He pyrkivät kiihdyttämään vain näitä osa-alueita, eivätkä 

näe projektin kokonaisedun kannalta parasta kokonaisuutta. Tällöin on usein 

vaarana se, että tietty osa-alue jää jälkeen siitä, mihin se parhaillaan pystyisi. 

Tämä johtuu usein siitä, että alihankkijalle ei mene ajoissa, kenties jo 

sopimusvaiheessa, tietoa siitä, mitä osa-alueita he voisivat tehdä missäkin 

vaiheessa. Näin voidaan välttyä myös siltä, että työt pysähtyvät päällekäisyyksien 

vuoksi. 

 

Mikäli 4D-aikataulua voitaisiin eri suunnitteluosa-alueiden vastaavien kanssa 

työstää jo projektivaiheen alussa ennen varsinaista rakennusvaihetta, jokaiselle 

heistä tulisi selkeä käsitys siitä, missä osaa voimalaitosta he voivat alihankkijansa 

kulloinkin laittaa töihin. Tämä mahdollistaisi sen, että aikataulusta saadaan 
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puristettua pois niin sanotut vapaat liukumat, ja aikataulun lyhentäminen olisi 

mahdollista. 

 

6.1.3 Projektin takuuvaihe/käytön aika 

4D-aikataulutuksesta on hyötyä myös korjausrakentamiseen varsinaisen projektin 

toteuteutusvaiheen jälkeen. Mikäli voimalaitos on suunniteltu 3D-malliin, 

voitaisiin korjaustyöt aikatauluttaa ja suunnitella 4D-aikataulun avulla 

projektivaiheen tavoin.  

 

Seisokkitöiden suunnittelu 4D-aikataulutuksen avulla tulisi tehdä samoin kuin 

projektivaiheessa. Erona projektivaiheeseen on se, että tietyn alueen nimikkeistö 

ja aikataulupohja on tehty jo kertaalleen, mikäli 4D-aikataulutus on 

projektivaiheessa ollut käytössä. Näin tätä pohjaa voisi käyttää soveltuvin osin 

pohjana seisokkisuunnittelussa, ja siten luoda asennussuunnitelmat seisokkitöihin 

mahdollisimman aikataulu- ja kustannustehokkaasti.  

 

4D-aikataulutuksen käyttö pelkästään seisokkitöiden suunnittelussa on myös 

mahdollista. Tästä on erityisesti hyötyä silloin, kun jollakin alueella havaitaan 

erityistä riskiä niin aikataulu- kuin turvallisuusmielessä. Näin työt voidaan 

suunnitella etukäteen mahdollisimman hyvin, ja saada aikataulusta 

mahdollisimman tehokas ja turvallinen. 

 

6.1.4 Koulutus 

Erilaisten koulutustilaisuuksien hoitaminen 4D-aikataulun avustuksella voisi 

myös toimia. Näin henkilökunnan, joka ei päivittäin ole tekemisissä 

kattilalaitoksen mallin kanssa, olisi helppo havaita kattilaprojektin eteneminen. 

Lisäksi eri teknisten osien painottaminen on mahdollista 4D-aikataululla. Mikäli 

halutaan esimerkiksi havainnollistaa jonkin laitoksen osan, kuten vesikierron 

kytkeytyminen muuhun prosessiin, voidaan se linkittää ja tuoda esille ajan 

funktiona, ja samalla havainnollistaa sen rakentuminen eri projektin vaiheisssa.  
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Yrityksen sisäisiin koulutustarkoituksiin voitaisiin myös hyödyntää 4D-

aikataulutuksen tuomia mahdollisuuksia. Näin yrityksen henkilöstön olisi helppo 

saada iso kuva yrityksen tuotteen rakentumisesta. Tällä tavoin voitaisin tuoda 

esille projektin erityispiirteet, mikäli projektissa on jotain tavallisuudesta 

poikkeavaa toimituslaajuuden tai työmaaolosuhteiden vuoksi. Erityisesti 

työmaalle lähtevät työntekijät olisivat oiva kohderyhmä, sillä aikajänteen ollessa 

vertailukohtana, olisi työmaahenkilökunnan helppo seurata, onko projekti 

etenemässä suunnittellusti vai ei. 

 

Tekniikan osalta 4D-aikataulu mahdollistaa lisää sovelluskohteita. Kun 4D-

aikataulu on luotu projektista, voidaan siitä rajata haluttu kattilan osa lähempää 

tarkastelua varten. Näin tämän tietyn osa-alueen rakentuminen voidaan 

havainnollistaa, ja samalla kertoa prosessista muutenkin. Tätä 

havainnollistamistapaa voidaan käyttää niin ylemmälle johdolle raportointiin 

projektin tilasta, kuin myös suunnittelijoille kohdennettuihin koulutuksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6.1. 4D-aikataulu kattilan painerungolle 

 

Kuten oheisesta kuvasta 6.1. voidaan havaita, siitä on nyt häivytetty muut osat 

pois, mutta haluttu kattilan rakenne on tuotu esiin. Tämän rakentuminen 
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mahdollistaa tämän alueen tekniikkaan perehtymisen niin asennusteknisissä kuin 

myös teknisissä mielessä koulutettavalle kohderyhmälle.  

 

6.1.5 Turvallisuus 

Yrityksen turvallisuuskoulutuksiin ja perehtymisiin 4D-aikataulu avaisi myös 

uusia mahdollisuuksia. Päällekäisten töiden tarkkailu ja putoamisvaarojen 

arviointia voisi tapahtua jo kotikonttorivaiheessa, jolloin kerrostyöskentelyn 

vaaroihin voitaisiin puuttua helpoiten, ja aikatauluttaa toimijoita eri aikoihin 

työskentelmään. Vaihtoehtona voisi olla myös erilaisten turvarakenteiden 

hahmottamisen jo 3D-malliin, jolla kerrostyöskentelyä voitaisiin toistaalta 

paremmin hahmottaa. 

 

Työmaalle lähtiessä työntekijät on usein perehdytettävä kohteeseen. Tämä voi 

tapahtua osittain jo kotikonttorilla, mutta varsinkin työmaalla tapahtuva 

kohdekohtainen turvaperehdytys on voimalaitos ja ylipäätään teollisuudessa hyvin 

yleinen tapa. Turvaperehdytykseen 4D-aikataululla voitaisiin tuoda lisänä se, että 

työmaan silloiset työtapahtumat voidaan uudelle alueelle tulevalle työntekijälle 

havainnollistaa helposti. Esimerkiksi tehtävät nostotyöt ja näiden lähialueet 

voidaan helposti näyttää niin mallista, kuin myös työntekijän oman kohteen vaara-

alueet.  

 

6.2 Ulkoiset käyttökohteet 

Voimalaitosprojekteissa on usein jaettuja toimituslaajuuksia niin asiakkaan kuin 

alihankkijoiden kesken. Näiden välinen tiedonkulku on oleellisessa osassa 

kokonaisprojektin onnistumista, ja siten luo paineita myös kunkin toimijan oman 

projektin onnistumiselle.  

 

Diplomityön alkuvaiheessa työtä tehtiin työmaakomennuksella, jossa 

esiharjoitusten avulla pyrittiin hahmottamaan kolmiulotteisen mallin soveltuvuutta 

aikaikkunoin asiakasrajapintaan tiedottamiseen. Tällä esiharjoituksena tehdyllä 

mallilla saatiin aikaan hyviä tuloksia, ja mikäli käytössä olisi ollut hiottu 4D-
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aikataulu, olisi tulokset olleet kenties vieläkin kannustavampia. Vaikka kyseessä 

ei ollut animaatioelokuva, kuten 4D-aikataulu normaalisti on, pyrittiin tällä 

kokeella testaamaan sitä, kuinka aikataulun hahmottaminen parantuu eri 

toimijoiden välillä, kun kolmiulotteiseen kuvaan/malliin lisätään ajan käsitteitä.  

 

Voimalaitosprojekteille on usein tyypillistä se, että ne ovat kansainvälisiä 

toimitusprojekteja, jossa on kulttuurierojen lisäksi myös kielierot. Tällöin 

väärinymmärrykset ovat hyvin tavallisia projektin toimijoiden kesken. 

Havainnollistamisen avulla voidaan väärinymmärryksiltä välttyä, ja siten edistää 

projektin etenemistä. 

 

Erityisesti kokemukset ajan ja kolmiulotteisen mallin yhdistämisestä olivat tässä 

kenttäkokemuksessa suuntaa antavia siihen, että visuaalinen esitystapa koettiin 

toimivaksi. Esiharjoituksessa käytetyllä neliulotteiselle kehitelmällä saatiin aikaan 

se, että neuvottelukumppanit hahmottivat jokaisen osa-alueen edistymistä, ja sitä, 

mitä tietyssä vaiheessa on toimijalla oltava valmiina, jotta toimitusrajapinta on 

sopimuksen mukaisesti molempien osapuolien tavoitettavissa.  
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Kuva 6.2. Esiharjoituksena tehty 4D –malli 

 

Oheisessa kuvassa 6.2. näytetään se, kuinka esiharjoituksena tehdyllä 

kolmiulotteisella mallilla, johon on kuvattu aika kulloisellekin kohteelle, on 

työmaaolosuhteissa pystytty kommunikoimaan asiakaan ja eri toimijoiden välillä. 

Kyseessä on toimitusrajapinta, jossa samassa tilassa työskentelee eri yrityksiä yhtä 

aikaa. Mikäli tässä olisi ollut käytössä 4D-aikataulun mukainen animaatioelokuva, 

olisi samat kohdat pystytty hahmottamaan paremmin, ja samalla näyttämään se, 

mitä muita toimintoja kyseisillä alueilla ja eri tasoilla on yhtä aikaa menossa.  
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Tiedon siirtyminen tietokoneen näytöltä käytäntöön on helpointa hoitaa 

tulostamisen kautta, ja oheinen hahmotelma voisi olla hyvä keino siirtää tätä tietoa 

aikataulusta. Pelkkä aikataulutuloste tai 2D-tasokuva ei vielä varsinaista 

työnsuorittajaa auta hahmottamaan, mitä on käytännössä sovittu, ja mitkä ovat 

hänen työnsä kannalta oleelliset rajoitteet. Samalla pystytään työntekijälle 

hahmottamaan oman työnympäristönsä kannalta merkittävimmät 

turvallisuustekijät ja muut samaan aikaan samalla alueelle työskentelevät.  

 

Tästä mallista tuli työmaakokeilun aikana hyviä tuloksia, ja tätä käytettiinkin 

tämän jälkeen monilla eri osa-alueilla. Se lisäsi hyvin läpinäkyvyyttä eri 

toimijoiden välillä ja sillä pystyttiin hyvin organisoimaan päällekäisiä toimintoja 

eri tasoilla. Ajatus siitä, että jo osittainenkin 4D-aikataulun tekeminen projektissa 

auttaisi, lähti nimen omaan tästä esiharjoituksesta.  

 

Haastattelussa työmaakokemusten jälkeen (Hyttinen 2013), tuli myös esille, että 

tämän kaltaista esitystapaa ja 4D-aikataulua olisi hyvä olla myös yrityksen omien 

alihankkijoiden välisissä palavereissa ja jo sopimusneuvotteluvaiheessa ennen 

työmaatoimintojen alkamista. Erityisen tarpeellinen tämän kaltainen oman osa-

alueen hahmottaminen on nimen omaan silloin, kun haetaan uutta toimijaa 

johonkin tiettyyn osa-alueeseen, jolla ei ole aiempaa kokemusta kohdeyrityksen 

kanssa toimimisesta työmaalla.  

 

Alihankkijaneuvotteluiden aikana voidaan tuoda projektista haluttuja kohteita 

selkeästi esille. Näin vältytään työskentelyvaiheessa väärinkäsityksiltä ja turhilta 

sopimusriidoilta. Lisäksi alihankkija tietäisi tarkalleen oman työnsä rajat, milloin 

heidän tulisi olla valmiita. 4D-aikataulun avulla voidaan tuoda myös esille 

sopimukselliset virstanpylväät, johon alihankkijan on työmaavaiheen aikana 

päästävä, jotta he pysyvät sopimuksellisessa aikataulussa. 

 

 4D-aikataulun avulla voidaan alihankkjalle hahmottaa myös se, mitä muita 

toimijoita heidän kanssaan mahdollisesti samalla alueelle työskentelee. Näin he 
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osaisivat varautua mahdollisiin rajoituksiin, ja suunnitella rerussien käytön 

työmaan mukaisesti. 4D-aikataulu mahdollistaisi samalla myös turvallisuuden 

kannalta tehtävien vaaran arvioinnit jo sopimusneuvotteluvaiheessa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Tässä luvussa käsitellään työn keskeiset johtopäätökset, ja tuodaan esille 

keskeisimmät onnistumiset työn tavoitteiden kautta. Lisäksi käydään läpi, mitä 

toimenpiteitä yrityksen olisi syytä tehdä, jotta 4D-aikataulutus saadaan käyttöön, 

ja kuinka sen käyttöä olisi syytä lähteä kehittämään edelleen. 

 

Tämän työn tarkoitus oli selvittää kohdeyritykselle 4D-aikataulutusta, mitä se on, 

ja miten sitä voisi soveltaa yrityksen toimialalla voimalaitosprojekteissa. 4D-

aikataulutukseen perehdyttiin siitä löytyneiden artikkeleiden avulla, ja työssä tätä 

on käsitelty työn alussa. Lisäksi aikataulutukseen ja projektijohtamiseeen 

perehdyttiin kirjallisuuden kautta, josta työhön on oleellisimmat osuudet tiivistetty 

voimalaitosprojektien kannalta.  

 

4D-aikataulutus ja sen yleisimmät sovelluskohteet voimalaitosprojekteissa on 

tuotu tässä työssä hyvin esille. 4D-aikataulutus soveltuukin erityisen hyvin 

laajojen kokonaisuuksien esittämiseen ajan funtiona. Lisäksi se mahdollistaa 

projektin eri aikatauluvaihtoehtojen esittämisen tarkempaa pohdintaa varten.  

 

Diplomityön alussa oli epäselvää se, kuinka kohdeyrityksessä voidaan 4D-

aikataulutus ottaa käyttöön. Työn aikana tuli esille, että kohdeyrityksessä on jo 

tällä hetkellä mahdollisuus ottaa 4D-aikataulutus käyttöön käytössä olevien 

ohjelmistojen avulla. 4D-aikataulutuksen suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin 

4D-aikataulun esitettävän laajuuden määrittämiseen sekä aikataulun ja 

suunnittelumallin yhtenäiseen nimikkeistöön.  

 

4D-aikataulun käyttöönottoa varten kohdeyrityksen on hyvä tehdä ensimmäiseksi 

määritelmät siitä, kuinka 3D-mallin ja aikataulun nimikkeistöt saadaan 

yhtenäistettyä, tai työstettyä niin, että 4D-aikataulun luominen projekteissa 

tapahtuisi mahdollisimman jouhevasti. Tämä edes auttaa myös 4D-aikataulun 

käyttömahdollisuuksia projektien työkaluna myöhemmissä vaiheissa, ja 

mahdollistaisi 4D-aikataulun päivittämisen lähes yhtäaikaisesti aikataulun 

päivityssyklin mukaisesti. 
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Työssä on käyty myös projektin eri vaiheiden kautta läpi sitä, missä vaiheessa 

projektia 4D-aikataulusta kulloinkin saadaan paras hyöty, ja kuinka 4D-

aikataulutusta voidaan projektin eri vaiheissa hyödyntää. Myyntivaiheeseen 4D-

aikataulu tuo mukanaan sen, että jo varhaisesssa vaiheessa voidaan asiakkaalle 

esittää malli siitä, kuinka laitoksen rakentumaan tulisi tapahtumaan, ja missä 

ajassa se on toteutettavissa. Projektin toteutusvaiheessa 4D-aikataulu toimii niin 

suunnittelijoiden kuin projektin johdon työkaluna mahdollistaen asennusten 

törmäysten tarkastelun sekä viiveiden ja erilaisten analyysien teon. Varsinaisen 

projektivaiheen jälkeen 4D-aikataulutusta voidaan hyödyntää 

seisokkisuunnittelussa tehostamassa töiden järjestelyä ja mahdollistaen 

mahdollisimman aikataulutehokkaan työn toteutuksen ja turvallisen 

työympäristön. 

 

Eri vaiheissa esitettävän 4D-aikataulun ja erilaisten käyttötarkoituksen mukaan on 

kulloiseenkin tarkoitukseen määritettävä esitettävän 4D-aikataulun laajuus. Eri 

käyttötarkoituksen mukaan voi olla mielekästä näyttää projektista vain suurempia 

suuntaviivoja. Sen sijaan tietyn rajatun kokonaisuuden esittäminen voidaan tehdä 

hyvinkin tarkasti tietylle kohderyhmälle, mikäli sellaiseen on tarvetta. 

 

4D-aikataulutuksen sovelluskohteita on työssä käyty läpi myös muuhun kuin 

projektitarkoituksiin liittyen. Käyttö koulutustarkoitukseen on myös mahdollista, 

ja siinä voidaankin esittää kulloinenkin haluttu osa projektia, ja keskittyä tiettyyn 

osaan voimalaitosprosessissa, jota halutaan havainnoida. Lisäksi 

turvallisuustarkastelujen tekeminen on mahdollista 4D-aikataulun avulla. Siinä 

voidaan käydä läpi turvallisuuden kannalta suurimman riskin omaavat alueet 

projektista, ja tuoda esille samalla alueella työskenteleviä. 

 

4D-aikataulutuksen avulla kohdeyritys voi löytää asennusaikataulusta vapaata 

tilaa tehtävien kesken, ja sitä kautta mahdollisuuden saada projektien 

kokonaisaikataulua lyhyemmäksi. Aikataulutiedosta vapaa tila ei välttämättä eri 

alueilla tule esille. 4D-aikataulun avulla voidaan hahmottaa paremmin 
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kerrostyöskentelyn tuomat mahdollisuudet eri alueilla, kuitenkin niin, että töiden 

turvallisuusnäkökohdat eivät vaarannu.  

 

4D-aikataulutus tuo mukanaan uuden tavan käsitellä ja hahmottaa projekteja. Sen 

avulla projekteista voidaan tuoda esille keskeisiä piirteitä yhdistettynä aikatauluun 

hyvin helposti. 4D-aikataulun käytön kautta yritys pystyy hahmottamaan sille 

toimintapoihin parhaiten soveltuvat keinot tuottaa 4D-aikatauluja. Lisäksi yritys 

pystyy käytön kautta hahmottamaan sen, mikä on 4D-aikataulun todellinen 

käytettävyys eri tilanteissa, ja kuinka sovelluskohteet tulevaisuudessa jalostuvat 

käyttöön sopiviksi. 
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