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The objective of this thesis was to research and develop project management in
multidisciplinary civil engineering projects in the case company. The focus of the research
was to develop work breakdown structures and scheduling methods. The research was
carried out by conducting interviews and by gathering tools and material from project
managers. The interviews were recorded, transcribed and thematically analyzed.
More accurate objectives for research and development were defined on the basis of the
interviews and the current state analysis. The objectives were to model and to describe the
design and decision-making process for the multidisciplinary civil engineering projects.
Additional objectives were to develop instructions and models for the creation of work
breakdown structures and project schedules. The research was limited to three different
project types which were railroad design, road design and utilities design.
As a result, the design and decision-making process was modeled and described. The
instructions and models for work breakdown structures and project schedules were also
created. The models were further developed in cooperation with project managers and
experts from the case company. The developed methods were tested in a client project.
Feedback was gathered on the feasibility of the methods from project participants.

ALKUSANAT
Kohdeyritykselle tehdyn kehityshankkeen ja diplomityön puitteissa projektinhallinnasta
muodostui uusi kiinnostuksen kohteeni. Projektinhallinnan kurssit olivat mielenkiintoisia
ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. Varsinainen kipinä kuitenkin syttyi vasta, kun pääsin
yrityksessä näkemään ja kokemaan minkälaista projektitoiminta todella on.
Kipinän syttyminen ei olisi ollut mahdollista ilman, että kohdeyritys olisi antanut
mahdollisuuden

kehittää

ja

kehittyä

projektinhallinnassa.

Tästä

tahdon

kiittää

kohdeyrityksessä henkilöitä, jotka olivat puoltamassa kehityshankkeen käynnistämistä.
Työn ohjausprosessi oli myös poikkeuksellisen hyvä. Työn ohjaamiseen ja ongelmien
poistamiseen käytettiin paljon aikaa ja yrityksen resursseja. Tästä johtuen tahtoisin
erityisesti kiittää kohdeyrityksen ohjausryhmää sekä työn ohjaajaa poikkeuksellisen hyvästä
ohjauksesta, jota vastaavaa moni diplomityöntekijä tuskin on saanut. Kiitokset myös kaikille
haastatelluille, jotka antoivat minun oppia ja ymmärtää asioita tavalla, johon muuten en olisi
pystynyt. En myöskään tule unohtamaan vanhempieni korvaamatonta tukea ja kannustusta
opintojen eteenpäin viemisessä.
Puolen vuoden aikana olen oppinut työelämästä, projektitoiminnasta ja kohdeyrityksestä.
Oppimaani olen pyrkinyt tiivistämään diplomityöhöni ja yritykselle laadittuun raporttiin.
Minusta kuitenkin tuntuu, että se on vain murto-osa kaikesta, mitä on tehty ja koettu.
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1

JOHDANTO

1.1 Tausta
Kohdeyritys

on

Suomen

mittaluokalla

merkittävän

kokoinen

konsultointi-

ja

suunnittelutoimisto, jonka toiminta keskittyy julkisen sektorin infrastruktuurihankkeisiin.
Palveluita tarjotaan myös yksityiselle sektorille.
Yrityksen vahvuutena on monialaosaaminen. Yritys voi osallistua tarjouskilpailuihin, joissa
vaaditaan suunnitteluosaamista monelta eri suunnitteluosa-alueelta. Näitä ovat juuri suuren
mittaluokan ja profiilin projektit, joita kutsutaan yrityksessä monialaprojekteiksi.
Monialaprojektit ovat laajoja hankkeita, joissa yhdessä projektissa on osallisena useampi
suunnitteluala.
Monialaprojektin ositus ja aikataulutus infrasuunnitteluprojektissa -kehityshankkeessa, joka
alkoi joulukuussa 2015, pyrittiin selvittämään keinoja, joilla tyypillisesti yrityksessä tehtäviä
monialaisia projekteja voitaisiin paremmin osittaa ja aikatauluttaa. Tämä diplomityö
laadittiin kohdeyrityksessä toteutetun kehityshankkeen pohjalta.
Tarve projektin käynnistämiselle syntyi kohdeyrityksen henkilöstön, tulosyksikköjen ja
asiakkaiden antaman palautteen pohjalta. Kesällä 2015 yrityksessä tehdyssä tutkimuksessa
selvitettiin

haasteita

monialaisissa

hankkeissa.

Tutkimuksessa

tehdyissä

teemahaastatteluissa ilmeni, että monialaprojekteissa tilannekuvan ja aikataulun sekä
projektin työtehtävien välisten riippuvuussuhteiden ja rajoitteiden selvittämiselle ja
kehittämiselle olisi tarvetta. Lisäksi kehitysprojekti on linjassa kohdeyrityksen strategian
kanssa, jonka yhtenä painopisteenä on projektitoiminnan kehittäminen.
Kehityshankkeen ja diplomityön puitteissa haastateltiin yrityksen projektipäällikköjä ja
linjaesimiehiä.
päätöksenteko-

Haastattelujen
ja

avulla

selvitettiin

suunnitteluprosessin

lähtökohtia

mallintamiselle

monialaprojektien

sekä

monialaisten

suunnitteluprojektien ositukselle ja aikatauluttamiselle. Ennen haastattelujen toteuttamista
valittiin

haastatteluissa

tutkittavat

tyyppiprojektit.

Kehityshankkeessa

tyyppiprojekteja ryhdyttiin ensisijaisesti tutkimaan ja mallintamaan.

valittuja
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Haastattelun tuomien näkökulmien sekä kirjallisuudessa ja yritysmaailmassa esiintyvien
parhaiden käytäntöjen pohjalta määriteltiin tyyppiprojekteille päätöksentekoprosessi,
ositusperiaatteet ja luotiin mallit ja ohjeet, joiden avulla tulevaisuudessa tyyppiprojekteja
voidaan osittaa ja aikatauluttaa.

1.2 Tavoitteet ja rajaus
Tämän diplomityön lähtökohtana on, että projektien paremmalla osittamisella ja
aikatauluttamisella pystytään lisäämään projektien katetta sekä asiakkaiden ja henkilöstön
tyytyväisyyttä. Sujuvan ja hallitun projektityön avulla on mahdollista tuottaa tasaista laatua
ja vähentää projektin ”tyhjäkäyntiä” sekä uudelleen tekemisen tarvetta suunnitelmien
laatimisessa.
Tavoite jaettiin aikataulutettaviin välitavoitteisiin, jotka olivat seuraavat:


kohdeyrityksen

monialaprojektin

päätöksenteko-

ja

suunnitteluprosessin

määrittäminen (välitavoite 1.)


osittamis- ja aikatauluttamisperiaatteiden luominen (välitavoite 2.)



ositus- ja aikataulumalli-pohjien laatiminen (välitavoite 3.) siten, että syntyneitä
malleja

voidaan

soveltuvin

osin

käyttää

myös

kohdeyrityksen

muissa

monialahankkeissa


ohjeistuksen luominen mallien käyttöä varten (välitavoite 4.).



Prosessikuvauksien, mallien ja ohjeiden kokoaminen yhteen (välitavoite 5.) ja
hyväksyttäminen kehityshankkeen tuotoksena

Laaja työ jaettiin erillisiin varmennettaviin välitavoitteisiin, jotta työn edistymistä voisi
helpommin hallita ja ohjata. Jotta päästäisiin kehityshankkeen tavoitteisiin, tämän
selvityksen ensivaiheessa rajattiin hankkeessa tutkittavat tyyppiprojektit. Kohdeyrityksellä
merkittävä osa projektiliiketoiminnasta ja projekteista on monialaisia. Monialaisuus
tarkoittaa sitä, että projektiin osallistuu suunnittelijoita usealta tekniikka-alalta. Monialaisia
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projekteja on kuitenkin paljon erityyppisiä. Suurin ero monialaprojektien välillä on niiden
koko. Koon määrittää projektin budjetti, laajuus ja projektiin osallistuvien henkilöiden
määrä. Monialahankkeet voivat pienimmillään olla 3-5 hengen hankkeita, joilla budjetti on
alle 50 k€. Suurimmillaan monialahankkeet ovat projekteja, joihin osallistuu lukuisia
suunnittelualoja sekä useita kymmeniä henkilöitä
Monialaprojektien suunnittelu ja hallinta vaikeutuvat eksponentiaalisesti, kun sen koko
kasvaa. Pienissä projekteissa kommunikaatioverkostot ovat suhteellisen yksinkertaisia.
Tällöin tiedonkulun ja työnteon organisoinnin ongelmia harvemmin esiintyy. Suurissa
monialahankkeissa

kommunikaatioverkosto

ja

projektin

organisaatiorakenne

monimutkaistuvat. Tämä aiheuttaa katkoksia tiedonkulussa ja vaikeuttaa työnteon
organisoimista tehokkaasti.
Tyyppiprojekteja rajattaessa otettiin tutkittavaksi keskikokoisia tai niitä suurempia
monialaprojekteja, joita tehdään toistuvasti. Tutkittavat tyyppiprojektit valittiin seuraavien
seikkojen perusteella:
1. tyyppiprojektin koko, laajuus ja vaativuus
2. kuinka yleisiä tyyppiprojekteja ovat kohdeyrityksellä
3. kuinka merkittäviä tyyppiprojektit ovat liiketoiminnan kannalta
4. alkaako kehitysprojektin aikana sopivia hankkeita, jotta jokaiselle tyyppiprojektille
saataisiin valittua pilottiprojekti
Edellä mainittujen seikkojen pohjalta tutkittaviksi tyyppiprojekteiksi valittiin kolme erilaista
infrasuunnittelun

projektityyppiä,

jotka

olivat

tien

rakennussuunnitelman,

kunnallistekniikan yleissuunnitelman sekä ratasuunnitelman laatiminen.

1.3 Tutkimuksen toteutus
Kehityshanke oli alustavassa projektikuvauksessa jaettu välitavoitteisiin. Tyyppiprojekteille
määriteltiin

osittamisperiaatteet,

jotta

osittaminen

muodostuisi

tavoitteelliseksi.

Käytännössä tämä merkitsi projekteissa olevien selkeiden vaiheiden ja kokonaisuuksien
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hahmottamista haastattelujen, sisäisen aineiston ja tilaajien ohjeistuksen avulla, joiden
perusteella projektin kokonaislaajuus ositetaan pienempiin osatehtäviin.
Osittamisperiaatteet

määrittävät

sen,

minkä

seikkojen

perusteella

projektin

kokonaislaajuutta ositellaan pienempiin osakokonaisuuksiin. Näiden periaatteiden pohjalta
muodostettiin osittamisen sekä myös aikatauluttamisen ohjeet ja mallit, joiden avulla
tutkittavien tyyppiprojektien kaltaisia hankkeita voidaan tulevaisuudessa osittaa ja
aikatauluttaa.
Laajan, (n. 240 sivua litteroitua haastatteluaineistoa) kohdeyrityksen eri yksiköiden
työntekijöiden haastatteluaineiston perusteella määriteltiin tyyppiprojektien nykyinen
päätöksenteko- ja suunnitteluprosessi sekä lähtökohdat ositusperiaatteiden luomiselle.
Suunnitteluprosessin määrittäminen perustui eräiden nykyisten asiakkaiden määräyksiin ja
ohjeistukseen sekä haastatteluihin ja kohdeyrityksen sisäiseen aineistoon.
Jotta diplomityössä tutkittaville tyyppiprojekteille voitaisiin laatia tarkoituksenmukaiset
välitavoitteet ja aikataulu, oli määriteltävä osittamisen ja aikatauluttamisen periaatteet ja
niiden perusteella suositusluonteiset yleiset ohjeet osittamiselle ja aikataluttamiselle.
Ohjeiden nojalla suoritetun osittamisen ja aikatauluttamisella avulla määritellään
osatehtäville tarvittavat lähtötiedot ja niiden perusteella määräytyvät tuotokset sekä
tavoitteet. Samassa yhteydessä kuvattiin menetelmiä osatehtävien riippuvuuksien
tunnistamiseen suhteessa muihin osatehtäviin. Tämä osio päättyy siihen, että laadittiin ohjeet
aikataulun hallintaan (aikataulun luominen, seuranta, ohjaus ja päivitys) sekä
tyyppiprojekteille ositus- ja aikataulumallipohjat.
Menetelmien toimivuuden testaamiseksi niitä pilotoitiin asiakasprojektissa. Laadittuja
aikataulutusmenetelmiä käytettiin testiprojektin aikataulun hallintaan seuraamalla,
ohjaamalla ja päivittämällä aikataulua siten, että diplomityön laatija toimi projektipäällikön
tukena pilottiprojektin aikatauluavustajana.
Vaiheita kehityshankkeen ja diplomityön toteuttamisessa oli yhteensä kuusi. Vaiheet olivat:
projektin aloitusvaihe, tutkimusvaihe, periaatteiden ja ratkaisujen määrittelyvaihe,
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ratkaisujen testausvaihe, raportointivaihe sekä projektin päättämisvaihe. Projektin
ohjaaminen oli kaikkien vaiheiden läpi etenevä prosessi.
Projektia ohjattiin kuukausittain pidettävissä ohjauskokouksissa. Ohjauskokouksia
järjestettiin tiivistetysti projektin alkuvaiheessa. Projektin ohjausryhmän muodostivat
diplomityön tekijä sekä kohdeyrityksen vastuuhenkilöt. Työn toteutuksen aikana järjestettiin
kahdeksan ohjauskokousta, joissa arvioitiin projektin edistymistä ja selvitettiin projektin
toteutuksen aikana esiintyneitä haasteita. Tämän lisäksi järjestettiin kaksi kick-off –palaveria
sekä työn alustavien tuloksien esitystilaisuus sidosryhmille.
Kehityshankkeen ohjaamisen menetelmillä kyettiin olennaisesti parantamaan projektin
tuotosten laatua ja ehkäisemään mahdollisia ongelmatilanteita. Kehityshanke oli
aikataulutettu projektin alkamis- ja päättymispäivämäärän mukaisesti aikavälille 1.12.2015
– 31.5.2016. Diplomityön perustana olleen kehityshankkeen aikataulu on liitteenä 1.
Riskien arviointi ja toteutuneet riskit
Projektin edetessä pyrittiin ohjausryhmän kokouksissa tunnistamaan mahdollisia ja
toteutuneita riskejä. Taulukkoon 1. on kirjattu kehityshankkeessa tunnistettuja riskejä sekä
keinoja niiden ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi.
Taulukko 1. Kehityshankkeessa tunnistetut riskit ja niiden lieventämistoimenpiteet

Riski ja tunnistamisajankohta

Lieventämistoimenpide



7.1.2016 Tunnistettiin projektin
alun aikataulu tiukaksi



Ohjausryhmä kokoontui
tihennetysti projektin
alkuvaiheessa



7.1 2016 Haaste
pilottiprojektien löytämiseen
kehityshankkeeseen sopivalla
aikataululla



Käynnistettiin neuvottelut
avainhenkilöiden kanssa
mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa



26.1.2016 Pilottiprojektien
päälliköiden motivointi



Pilottiprojektien kick-off –
palaveri, jossa selvitettiin
kehityshankkeen hyötyjä
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17.2.2016 Pilottiprojektit 1 ja 2
viivästyivät yrityksestä
riippumattomista seikoista.



Keskitytään kehityshankkeessa
jäljelle jääneeseen
pilottiprojektiin



17.2.2016 Ositusmallien
testaaminen pilottiprojekteissa



Pilottiprojektin 3 ositus oli
laaditut asiakkaan ohjeen
mukaisesti. Kehityshankkeessa
esitetty ositusmalli oli sama
kuin pilottiin luotu ositus



26.4.2016 Lopullisten tuotosten
viivästyminen



Projektin päättämisvaiheeseen
liittyvät tehtävät ja aikataulu
suunniteltiin tarkasti

Taulukossa

1.

esitetyistä,

projektin

edetessä

tunnistetuista

riskeistä

toteutuivat

pilottiprojektien viivästymiseen liittyvät riskit. Pilottiprojekteista kaksi, kunnallistekniikan
yleissuunnitelman ja tien rakennussuunnitelman laatiminen myöhästyivät yrityksestä
riippumattomista seikoista johtuen, eivätkä siten soveltuneet ositus- ja aikataulutusmallien
sekä ohjeiden pilotointiin. Muita projektin toteuttamiseen liittyviä riskejä kyettiin
lieventämään ehkäisevillä toimenpiteillä.

1.4 Raportin rakenne
Diplomityön rakenne on suunniteltu siten, että työ on eheä, johdonmukainen ja yhtenäinen
kokonaisuus. Kuvan 1. Input-Output –kaaviossa kuvataan miten raportin luvut liittyvät
toisiinsa. Jokainen luku lisää ymmärrystä työstä, yrityksestä, havaitusta ongelmasta sekä
loogisesti jatkuu tutkimuksen tuloksiin ja ehdotettuun ratkaisuun ja lopulta yhteenvetoon.
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Kuva 1. Raportin rakenne Input-Output –kaavion muodossa.
Johdanto –kappaleessa selvitetään miksi työ tehdään, minkä takia se on tärkeä ja miten aihe
on saatu. Kohdeyritystä kuvataan lyhyesti, jotta saadaan konteksti työn tekemiselle ja minkä
takia työ on tärkeä juuri kyseiselle kohdeyritykselle. Teoriaa ja parhaita käytäntöjä
kuvaavassa kappaleessa käydään läpi, miten osituksen ja aikataulutuksen ongelmaa on
ratkaistu projektinhallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa, sekä miten teemahaastattelujen
avulla

voidaan

selvittää

yrityksen

ongelmia

ja

hyödyntää

tutkimustuloksia

kehitysehdotusten laatimisessa. Tarkoituksena on hyödyntää aikaisempaa, kansainvälistä
tutkimus- ja kehitystoimintaa.
Tutkimusosuudessa varmistetaan haastattelujen avulla nykytilan ongelmat ja pyritään
selvittämään mihin suuntaan yrityksen työntekijät haluaisivat viedä ratkaisuja. Teorian ja
nykytilan selvityksen pohjalta muodostetaan tulokset ja ratkaisut, jotka sisältävät
ositusmallit- ja ohjeet hyödyntäen yrityksen asiantuntemusta (haastattelut) sekä parhaita
käytäntöjä (teoria). Yhteenvedossa kuvataan lyhyesti koko tutkimus ja kerrotaan lyhyesti
mitä diplomityön tekemisestä opittiin.
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2

PROJEKTINHALLINNAN TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA
KIRJALLISUUSKATSAUS

Teorialuvuissa kuvataan työn aihepiiriin liittyvää teoriaa ja valittua haastatteluihin nojaavaa
tutkimusmenetelmää työn rajauksen asettamissa puitteissa. Tämän tutkimuksen teorialuku
ei ole tutkimusaiheesta irrallinen osa, vaan se on pyritty kytkemään osaksi
tutkimuskokonaisuutta siten, että sillä muun muassa kuvataan ja perustellaan valittua
tutkimusmenetelmää.

Teorialuku

haastattelututkimusmenetelmän

osaltaan

hyödyllisyyttä

kuvaa

muun

yksityiskohtaisen

muassa

valitun

tiedonhankinnan

välineenä. Käytetystä teoriajaksoa on hyödynnetty muun muassa johtamalla vaatimuksia,
joiden avulla työn käytännön osassa on etsitty vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
Valitun

tutkimusmenetelmän merkitystä voidaan arvioida tarkastelemalla niiden

tutkimustulosten kattavuutta ja merkitystä.

2.1 Ositus ja aikataulutus projektinhallinnan viitekehyksessä
Kehityshankkeessa

parhaita

käytäntöjä

tutkittaessa

keskityttiin

ensin

yleisen

projektinhallinnan teoriaan. Tavoitteena oli selvittää mitkä prosessit vaikuttavat perinteisesti
projektin osittamiseen ja aikatauluttamiseen. Tämän jälkeen teorian tutkimisessa keskityttiin
tarkemmin projektin ositusta ja aikataulutusta käsiteleviin teoksiin ja artikkeleihin.
Perinteistä ositusteoriaa oli mahdollista soveltaa suunnitteluprojektien osittamiseen.
Viimeiseksi tutkittiin rakennus- ja suunnittelutoimintaa varten kehitettyä viitekehystä, Lean
Constructionia ja Lean Designia. Tavoitteena oli ottaa huomioon yrityksen liiketoiminnan
(infrastruktuurisuunnittelun ja -konsultoinnin) erityspiirteet ja -vaatimukset. Infra- ja
rakennussuunnitelun kuvaamiseen Lean Design- (Freire & Alarcón, 2002) (Baines, et al.,
2006) ja Lean Construction-viitekehykset (Kerosuo, et al., 2012) sopivat varsin hyvin.
Luonteeltaan yrityksessä toteutetut laajat suunnitteluprojektit eroavat paljon toiminnasta,
jossa rakennetaan tai tuotetaan jotain fyysistä ja konkreettista, kuten vaikka
rakennusprojekteista (Ballard, 2000, pp. 22-434). Suunnittelutoiminta on luonteeltaan
iteratiivista ja sisältää tehtävien välisiä riippuvuussuhteita (Luh, et al., 1999, p. 575).
Perinteinen projektinhallinta pyrkii siihen, että aikataulutetut tehtävät suoritetaan vain
kerran. Tämä ei kuitenkaan usein toteudu suunnittelutyössä, kun pyritään luomaan asiakkaan
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kannalta paras mahdollinen ratkaisu (Ballard, 2000, p. 2). Lean Construction- ja Lean
Design-viitekehyksiin liittyvässä teoriassa on esitetty konsepti positiivisista ja negatiivisista
iterointikierroksista (Ballard, 2000, p. 3). Positiiviset iterointikierrokset tuovat projektille
lisäarvoa ja parantavat tuotettuja suunnitelmia. Negatiiviset iterointikierrokset eivät tuota
suunnittelulle lisäarvoa ja aiheuttavat projektin aikataulun venymistä. Lean Designviitekehyksessä tavoitteena on poistaa hukkaa minimoimalla negatiivisten iterointikierrosten
määrää.
Aikatauluttamisen haasteena suunnitteluprojekteissa on ottaa huomioon tehtävien väliset
yhteydet ja riippuvuussuhteet. Tehtävien suorittaminen epäoptimaalisessa järjestyksessä
aiheuttaa negatiivisia iteraatioita. Näitä riippuvuussuhteita voidaan kuvata suunnittelun
rakennematriisilla (DSM) (Yassine & Braha, 2003, p. 168). DSM-neliömatriisissa
suunnittelutehtävät asetetaan samassa järjestyksessä matriisin riveihin ja sarakkeisiin.
Matriisissa merkitään tämän jälkeen suunnittelutehtävien riippuvuussuhteet toisista
suunnittelutehtävistä. Matriisin täyttämisen ja optimointialgoritmien avulla on mahdollista
järjestää suunnittelutehtävät siten, että tehtävät ovat mahdollisimman vähän riippuvaisia
edeltävistä suunnittelutehtävistä. Kokonaisuudessaan parhaiden käytäntöjen tutkimisella on
tarkoitus kehityshankkeen kehitysehdotuksia muodostettaessa tarjota tutkimuksissa esiin
nousseisiin haasteisiin tieteellisesti tutkittuja ja toimivaksi todettuja ratkaisuja.
Perinteisen projektinhallinnan pääteoksiin kiistatta kuuluu Project Management Institute,
Inc. toimittama teos “A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK
Guide)". PMBOK kuvaa projektinhallintaa prosesseina. PMBOK:ssa projektinhallinnan
prosessit sijoitetaan matriisiin, jossa jokaiselle prosessille on määrätty oma tietoalueensa
sekä prosessiryhmänsä.
Usein viitattu teos projektinhallintateoriassa on Harold R. Kerznerin kirjoittama teos
"Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling".
Kerznerin teos toimii selitteenä ja antaa kontekstin PMBOK:ssa kuvatuille prosesseille ja
tietoalueille (Project Management Institute, Inc., 2013). Prosessien lisäksi projektinhallintaa
tarkastellaan Kerznerin teoksessa projektin rajoitteiden luoman viitekehyksen pohjalta
(Kerzner, 2009, p. 6). Projektin rajoitteiden luoma viitekehys näkyy kuvassa 2.
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Kuva 2. Kerzner, projektin kolmoisrajoite (Kerzner, 2013, s. 6).
Projektin kolmoisrajoitteet Kerznerin mukaan ovat aika, kustannukset sekä projektin
tuotoksen

suorituskyky/teknologia.

Kolmoisrajoitteista

Näihin

suorituskyky/teknologia

vaikuttavat

myös

vielä

perinteisesti

asiakassuhteet.

nimetty

projektin

laajuudeksi (scope) (Barclay, 2008, p. 333). Konseptia on kuitenkin viety eteenpäin 2000ja 2010-luvulla käsittämään laajemmin sitä, mitä projektissa tuotetaan.

Projektin

onnistumista on perinteisesti mitattu sillä, kuinka hyvin projekti on pysynyt
kolmoisrajoitteiden sisällä. Nykyisin kuitenkin projektin onnistumista arvioitaessa otetaan
huomioon myös kolmoisrajoitteiden lisäksi asiakkaan hyväksyminen projektin tuotoksista
(Frame, 2002, p. 105) jolloin projektissa esiintyy vähän tai sovitusti muutoksia alkuperäiseen
laajuuteen. Projekti ei vaikuta negatiivisesti yrityskulttuuriin eikä häiritse normaalia
työnkulkua organisaatiossa (Kerzner, 2009, p. 7).
Merkittäviin projektinhallinnan yleisteoksiin lukeutuu myös J. Davidson Framen teos “The
new project management: tools for an age of rapid change, complexity, and other business
realities". Framen teos käsittelee siirtymistä asiakaslähtöiseen projektinhallintaan sekä sitä,
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miten projektinhallinnassa on mukauduttava toiminnan ulkoistamiseen, työvoiman
supistamiseen, työntekijöiden voimaantumiseen ja organisaatiotasojen vähentämiseen
(Frame, 2002, p. 8). Teoksessaan J. Davidson Frame hyväksyy perinteisten
projektinhallintamenetelmien tarpeellisuuden, vaikka teoksen päämääränä onkin esitellä
perinteisestä projektinhallinnasta poikkeavia menetelmiä. Perinteisiä menetelmiä ovat
Framen mukaan mm. projektin työn osittaminen ja projektin työn osittamisen kuvaus (WBS)
(Frame, 2002, p. 29).
Frame ei näe työn osittamista ja projektin laajuuden hallintaa itsearvoisesti tärkeänä
toimenpiteenä vaan keskittyy tutkimaan sitä kustannusarvioinnin ja projektin edetessä
tuotetun arvon (Earned Value) kautta (Frame, 2002, p. 215). Framen mukaan ennen kuin
kustannusarviota voidaan toteuttaa, tulee laatia yksityiskohtainen työn ositus (WBS). Tämä
käytännössä tarkoittaa sitä, että projektissa tehty työ täytyy olla yksityiskohtaisesti
määritetty ja dokumentoitu, jotta voitaisiin tehdä paikkansapitävä arvio työn kustannuksista.
Tämä näkökulma tuo hyvin esille sen, että laajuuden hallinta ja työn ositus toimivat
lähtötietona muille PMBOK:ssa kuvatuille prosesseille. Tämä näkyy kuvassa 3.

22

Kuva 3. Työn ositus toimii lähtötietona muille prosesseille (PMI, Inc., 2013, s. 126).
Kuvasta 3. ilmenee, että työn osituksen ja työn laajuuden lähtötason (Scope Baseline)
määrittäminen

toimivat

lähtötietoina

projektinhallintasuunnitelman

laatimiselle,

aktiviteettien määrittämiselle, kustannusarvioinnille, budjetin määrittämiselle, riskien
tunnistamiselle ja kvantitatiiviselle riskianalyysille.
Suomalaisista projektinhallintaa käsittelevistä teoksista tässä diplomityössä viitataan
erityisesti Risto Pelinin teokseen Projektihallinnan käsikirja sekä Karlos Arton teokseen
Projektiliiketoiminta.

Arton

teoksen

tavoitteena

on

toimia

projektinhallinnan

suomenkielisenä, kattavana yleisteoksena ja tarkastella projektinhallintaa liiketoiminnan
asiayhteydessä (Artto, et al., 2008, p. 7). Pelinin teoksen tavoitteena on olla
projektinhallinnan täydentävä hakuteos ja toimia käytännön projektinhallinnan tukena.
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Teoksessa

kuvataan

projektitoimintaa

varten

kehiteltyjä

menetelmiä

selkeine

soveltamisohjeineen.

2.2 PMBOK-prosessiryhmät ja tietoalueet
Yhdeksi projektinhallinnan pääteoksista on muodostunut PMI, Inc. toimittama teos "A
Guide to the Project Management Body of Knowledge" (PMBOK Guide). PMBOK:ssa
kuvataan projektinhallintaa prosesseina. Prosessi määritellään PMBOK:ssa systemaattiseksi
sarjaksi aktiviteetteja, jotka ovat kohdennettu luomaan haluttu lopputulos, siten että yksi tai
useampi syöte tai lähtötieto tuottaa yhden tai useamman tuotteen tai lopputuloksen (Project
Management Institute, Inc., 2013, p. 551).
Prosessit voidaan hahmottaa joko aihealueina tai saman tyyppisten prosessien ryhminä.
PMBOK:ssa prosessit kuvataan aihe- tai tietoalueiden (Knowledge Areas) ja
projektinhallinan prosessiryhmien yhteenliittymänä, matriisina. Kuvassa 4. näkyy
prosessiryhmien ja tietoalueiden yhteenliittymämatriisi, jossa matriisin riveinä ovat
tietoalueet ja sarakkeina projektinhallinnan prosessiryhmät.
Kuvassa 4. kuvatussa matriisissa on ympäröity alue, joka muodostaa projektin osittamisen
ja aikatauluttamisen viitekehyksen PMBOK:in kuvaamien prosessiryhmien ja tietoalueiden
suhteen. PMBOK:ssa osituksen ja aikataulutuksen kannalta merkittävät prosessiryhmät ovat
"Planning Process Group" (suunnittelun prosessiryhmä) sekä "Monitoring and Controlling
Process Group" (valvonnan/ohjaamisen prosessiryhmä). Merkittävät tietoalueet ovat 5.
Project Scope Management (projektin laajuuden hallinta) sekä 6. Project Time Management
(projektin aikataulun hallinta).
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Kuva 4. PMBOK prosessien ja tietoalueiden matriisi (PMI, Inc., 2013, s. 61).
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PMBOK:in prosessiryhmät toimivat kokonaisuutena, jossa yksi prosessiryhmä toimii
vuorovaikutuksessa muiden prosessiryhmien kanssa. Tämä vuorovaikutussuhde näkyy
kuvassa 5. Kuvassa käynnistämisen prosessiryhmä, "Initiating Process Group" alustaa
projektin. Tämän prosessiryhmän prosessit määrittävät projektipäällikön, valmistelevat
projektin dokumentit ja tunnistavat projektin luomat hyödyt (Kerzner, 2009, p. 3).

Kuva 5. PMBOK prosessien vuorovaikutussuhde (PMI, Inc., 2013, s. 50).
Suunnittelun prosessiryhmä on projektin osituksen ja aikataulutuksen kannalta merkittävin
prosessiryhmä. Prosessiryhmän prosessit määrittävät projektin laajuuden, tavoitteet, sekä
keinot tavoitteiden saavuttamiseksi (Project Management Institute, Inc., 2013, p. 55)
(Kerzner, 2009, p. 3). Prosessien tuotoksena ovat: laajuudenhallintasuunnitelma,
asiakasvaatimusten kerääminen, laajuuden määrittäminen ja työn osittaminen (WBS),
aikataulunhallintasuunnitelma, aktiviteettien määrittäminen, aktiviteettien järjestyksen
määrittäminen, aktiviteettien resurssien arvioiminen, aktiviteettien kestojen määrittäminen
sekä aikataulun määrittäminen.
Suunnittelun prosessiryhmän tuotokset toimivat lähtötietona ”Executing Process Group”:lle
(toteutuksen prosessiryhmälle). Toteutuksen prosessiryhmän prosessit varmistavat, että
projektisuunnitelman ja projektille määritetyn laajuuden mukainen työ tulee tehtyä
projektille määritetyssä aikataulussa (Project Management Institute, Inc., 2013, p. 56).
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Valvonnan ja ohjaamisen prosessiryhmä "Monitoring and Controlling Process Group" toimii
kattoprosessina muille prosesseille. Prosessiryhmän prosessit valvovat projektin etenemistä
ja analysoivat poikkeamia tehdyssä työssä. Projektinhallinnan kannalta merkittävin prosessi
on "Perform Integrated Change Control". Tämän prosessin kautta on mahdollista hallitusti
muuttaa projektin laajuutta ja aikataulua. Osituksen ja aikataulun luomisen kannalta
merkittävimmät prosessit tässä prosessiryhmässä ovat "Validate Scope" (varmista laajuus),
"Control Scope" (kontrolloi/hallitse laajuutta) sekä "Control Schedule" (kontrolloi/hallitse
aikataulua).

Kuva 6. PMBOK prosessien elinkaari (PMI, Inc., 2013, s. 51).
Prosessiryhmien merkitys vaihtelee projektin eri vaiheissa. Kuten kuvasta 6. ilmenee, niin
projektin osituksen ja aikataulutuksen kannalta merkittävimmät prosessiryhmät ovat
vahvimmillaan käynnissä projektin elinkaaren alussa ja keskivaiheilla. Monialaprojekteja
tutkittaessa voidaan huomata, että suunnittelun- ja valvonnan/ohjaamisen prosessiryhmät
sijoittuvat

monialaprojektissa

tarjouksen

laadinta-

ja

sopimus-

sekä

projektin

ohjelmointivaiheisiin. Tämän sen takia, koska pääsääntöisesti työn toteutuksen suunnittelu
ja organisointi edeltävät työn toteuttamista.
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Prosesseja voi tarkastella prosessiryhmien ja projektin elinkaaren kannalta, mutta PMBOK
jakaa vielä projektit kymmeneen eri tietoalueeseen (Project Management Institute, Inc.,
2013,

p.

60).

Tietoalueet

kuvaavat

projektinhallinnan

eri

kokonaisuuksia

ja

erikoistumisalueita. Tietoalueet kuvaavat yksityiskohtaisesti eri prosessien tarvitsemat
lähtötiedot ja tuotokset, sekä tärkeimmät työkalut prosessien toteuttamista varten. Projektin
osittamisen prosessit kuuluvat tietoalueeseen 5. Project Scope Management (projektin
laajuuden hallinta). Projektin aikatauluttamisen prosessit kuuluvat tietoalueeseen 6. Project
Time Management (projektin aikataulun hallinta).

2.3 Projektin ositus
Projektin osituksella tarkoitetaan tässä kontekstissa projektin laajuuden määrittämistä ja sen
rakenteellista ositusta hierarkkisiin kokonaisuuksiin, jotka projektiryhmä toteuttaa
saavuttaakseen projektin tavoitteet ja sekä luodakseen sovitut tuotokset. Englanniksi ositusta
kuvaava termi on Work Breakdown Structure tai WBS (Project Management Institute, Inc.,
2013, p. 567). Toisin sanoen ositus luo pohjan sille, mitä työtä pitää tehdä projektissa, jotta
päästään projektin tavoitteisiin (Project Management Institute, Inc., 2006, p. 1).
Projektin osituksen tavoitteena on tehdä projektista hallittavampi jakamalla projektin laajuus
hierarkkisiin, hallittaviin ja määriteltäviin kokonaisuuksiin (Project Management Institute,
Inc., 2006, p. 5). Työn ositus auttaa luomaan selvän käsityksen projektin tuotteista ja
tuloksista, projektissa tehtävästä työstä, työtehtävien loogisesta rakenteesta, työtehtävien
vastuista (Kerzner, 2009, p. 434) ja projektin laajuudesta ja laajuuteen liittyvästä
kommunikaatiosta. Työn osituksessa tehdyt virheet ja onnistumiset heijastuvat kaikkialle
projektiin (Artto, et al., 2008, p. 113).
Projektin ositus toimii pohjana projektin etenemisen seurannalle ja raportoinnille (Project
Management Institute, Inc., 2006, p. 7), koko projektin ja osaprojektien suunnittelulle ja
raportoinnille (Artto, et al., 2008, p. 113), projektin aikataulun suunnittelulle, tehtävien
välisten riippuvuussuhteiden määrittämiselle, tehtäväkohtaiselle riskiarvioinnille sekä
kustannusarvioinnille. Perinteisen projektin osituksen tavoitteena on muun muassa se, että
projektin osatehtävät ovat käynnistyttyään itsenäisiä. Ne eivät tarvitse informaatiota tai
lähtötietoja toisilta osatehtäviltä sen jälkeen, kun ne ovat käynnistyneet (Artto, et al., 2008,
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p. 121) (Kerzner, 2009, p. 434). Projektin työn ositusta käsittelee PMBOK:ssa tietoalue 5.
Project Scope Management (projektin laajuuden hallinta). Tietoalue sisältää kuusi eri
prosessia. Merkittävin tietoalueen prosesseista on ”5.4 Create WBS”.

2.4 Työn osituksen periaatteet
Projektin ositus muodostuu projektissa toteutettavan tuotoksen pohjalta (Product Breakdown
Structure, PBS). Tuotos voi olla asiakirjoja, kuvia, dokumentteja tai fyysisiä elementtejä,
kuten rakennuksia. Osituksen avulla kuvataan hierarkkisesti eri kategorioiden avulla, mitä
työtä tarvitsee tehdä, jotta tuotokset tulee tehtyä. Projektin osituksen merkittävin periaate on
ns.100 % sääntö (Haugan, 2002, p. 17) Tämän säännön mukaan projektin osituksen tulee
sisältää 100 % projektissa tehdystä työstä ja jokaisen ylemmän hierarkkisen ositustason tulee
sisältää 100 % alemman ositustason työstä. Monesti ositusta laadittaessa projektinhallintaan
tehty työ unohdetaan projektin osituksesta.
Osituksen perusteet sisältyvät läheisesti työn hankintatoimeksiantoon (englanniksi
Statement of Work, SOW) siten, että ositus tehdään tilaajan kanssa tehdyn
hankintasopimuksen pohjalta. Tilaaja voi olla yrityksen sisäinen toimija, toinen yritys tai
organisaatio. Toimeksiannossa määritellään projektin tavoitteet (SOW) sekä tuotokset
(PBS).
Jotta työn osittamisesta saadaan riittävän yksityiskohtainen ja kattava, projektipäällikkö
ohjaa tekniikka-alavastaavat osallistumaan työn osittamiseen (WBS). Onnistunut projektin
osittaminen sisältää kaikki laskutettavaksi tulevat projektin tuotokset ja kaiken työn niiden
aikaansaamiseksi. (ns. 100 prosentin sääntö). Usein niitä työn tuotoksia, joita ei ole ositettu,
on vaikea jälkikäteen laskuttaa, jos sopimus ei erikseen anna siihen mahdollisuutta.
Projektin ositus lähtee joko ylhäältä (tyypillisesti) tai alhaalta päin tai valmiiden
ositusmallien ja ohjeiden mukaan (Artto, et al., 2008, p. 113). Projektin osittaminen ylhäältä
alaspäin varmistaa kokonaisnäkemyksen saamisen osituksen keskeiseksi perusteeksi. Työn
osittaminen alhaalta ylöspäin saattaa johtaa tehtävien ryhmittelyyn, joka ei välttämättä
vastaa asetettuja tavoitteita, minkä johdosta osa tehtävistä saattaa jäädä pois.
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Toinen keskeinen ositusperiaate, koskee sitä, että projekti ositetaan tasoittain. Tasojen määrä
riippuu projektin laajuudesta ja halutusta osituksen tarkkuudesta, joka voi muodostua
esimerkiksi

seuraavasti:

Tehtäväkokonaisuudet,

pienemmät

tehtäväkokonaisuudet,

työpaketit, tehtävät. Esimerkkinä projektin jakamisesta 6 tasoon (Kerzner, 2013, p. 435)
(suuren projektin osittaminen, jossa osaprojekteja) ilmenee kuvasta 7.

Kuva 7. Projektin ositustasot (Kerzner, 2013, p. 435).
Tasoille annetaan loogiset ja hierarkkiset koodit (Pelin, 2011, p. 93). Koodauksessa
osituksen tasot erotetaan tavallisesti pisteellä. Esim. ylin ositustaso voi olla 0. tai 1., jolloin
alemmat ositustasot ovat 1.1, 1.1.1, jne.
Ositusta laadittaessa jokainen ositustaso ositetaan vain yhdellä menetelmällä. Työn
osituksen menetelmillä tarkoitetaan tapoja, joilla tehtävää työtä voidaan ajatustasolla nivoa
yhteen. Osituksen menetelmiä on erilaisia, eikä Pelinin mukaan mitään yhtä ainoata tapaa
osittaa projekti ei ole, vaan ositus on mahdollista tehdä usealla vaihtoehtoisella tavalla
(Pelin, 2011, p. 92). Kaikkia tasoja ei tarvitse osittaa samalla menetelmällä. Tarpeen mukaan
eri tasot voivat olla ositettuina eri menetelmillä, kunhan yksi taso ositetaan yhdellä
menetelmällä.
Osituksen menetelmiä, eli tapoja luokitella tehtyä työtä ovat työn jakaminen vaiheittain
peräkkäisiin ajallisesti rajoitettuihin itsenäisiin osiin tai työn ranteen mukaan esimerkiksi
maantieteellisesti erillään sijaitseviin osiin, työlajin mukaan (esimerkiksi projektihallinto ja
katusuunnittelu)

taikka

järjestelmien

mukaan

(esim.

toiminnalliset

järjestelmät
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talosuunnittelussa kuten perustusten rakentaminen, LVI –työt ja sähkötyöt) tai
osastokohtaisesti.
Ositus tulisi jakaa ensimmäisellä tasolla maksimissaan n. 5-15 eri osaan (Artto, et. al., 2008,
p. 118). Tavoitteena on pitää ositus tarpeeksi yksinkertaisena, jotta se olisi hallittavissa.
Jokaisen alemman tason tulisi myös noudattaa n. 5-15 osan sääntöä.
Osituksen ylemmillä tasoilla tehtyä työtä voidaan nivoa ja eritellä erilaisin menetelmin,
kuten edellä on kuvattu, mutta työn alimmilla tasoilla päädytään aina työtehtäviin, joita
kuvataan lähtökohtaisesti verbien avulla. Kuten kuvasta 7. ilmenee, niin alimmilla tasoilla
WBS koostuu työpaketeista ja tehtävistä.
Projektin ositus muodostaa pohjan kustannustenhallinnalle, kun se yhdistetään projektin
organisaatiorakenteeseen

(Organizational

Breakdown

Structure,

OBS).

Projektin

kustannukset voidaan kohdistaa kolmella eri ulottuvuudella jotka ovat WBS, OBS ja CBS
(Cost Breakdown Structure). Tällöin kustannukset voidaan kohdistaa tehtäväkoodille
(WBS), työn tekijälle (OBS) ja kustannushallinnon määräämälle kustannuspaikalle (CBS).
Osituksen laadunvarmistus
Projektin laadunhallinnalla tarkoitetaan projektin laadun suunnittelua, varmistusta ja
valvontaa, joilla varmistetaan, että projekti täyttää sille asetetut vaatimukset. Muun muassa
työn ositus tarkistetaan ylhäältä alaspäin niin, että kriteerit täyttyvät. Jos ositus ei täytä
asetettuja vaatimuksia, työpaketti määritetään uudelleen.
Projektin keskeisiltä tavoitteilta ja siten projektin onnistumiselta edellytetään mitattavuutta.
Ennen muuta projektin alimpien tasojen tehtävien tila ja valmistuminen ovat mitattavissa.
Projektin toisin kuin vakinaisen tehtävän suorittamiseen varattu aika on määritelty. Ajan
mittaamiseksi jokaisen projektin alku- ja lopputapahtumat on määriteltävä selvästi (Artto, et
al., 2008, p.38).
Projektin ositukseen liittyy olennaisesti eri osa-alueiden rajojen määrittely siten, että rajat
liittyvät projektin tuotoksiin. Osittamisessa jokainen tehtävä on asetettava siten, että sen
suorittaminen liittyy sillä saavutettaviin tuloksiin, mikä edellyttää osittamiselta myös
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tarkkuutta. Projektin osittaminen on suoritettava siten, että konkreettiset tuotokset, kuten
dokumentti, väliversio tai luonnos päätökseksi täyttävät asiakasvaatimukset. Aika ja
kustannukset, jotka yleensä ovat helposti arvioitavissa, arvioidaan alimmalla ositustasolla.
Työpaketin sopiva kesto on yleensä 2 – 4 viikkoa. Tehtävät on asetettava siten, että ne ovat
riippumattomia

muista

työkokonaisuuksista.

Käynnistettyään

tehtävä

voi

edetä

keskeytyksettä eikä se edellytä muista osatehtävistä tietoa, välituloksia tai resursseja (Artto,
et. al., 2008, p. 224 – 228.).

2.5 Projektin aikataulutus
Projektin aikataulutus lähtee tavallisesti hankintatoimeksiannossa tai muussa projektin
määrittelyssä luodusta tavoiteaikataulusta. Karkeasta tavoiteaikataulusta täsmällisempään
aikatauluun edettäessä pyritään selvittämään projektin aikataulutuksen virstanpylväät ja
etapit (Artto, et. al., p. 122). Näitä virstanpylväitä ja etappeja hyödynnetään täsmällisen
kokonaisaikataulun laatimisessa.
Projektin aikataulutuksessa ensimmäiset versiot ovat tavallisesti karkeampia ja niitä
tarkennetaan projektin suunnittelun ja toteutuksen aikana. Aikataulu pitää yhdistää saatavilla
olevien resurssien kanssa, siten että resurssien ajallinen saatavuus varmistetaan. Näin
syntyvät

tarkemmat

aikataulutavoitteet

sekä

projektin

kustannusarviot.

Monesti

hankintatoimeksiannot ja projektin määrittely sisältävät sakollisia välitavoitteita ja etappeja,
jotka edellyttävät projektin katteen varmistamisen kannalta täsmällistä aikataulun
suunnittelua.
Projektin aikataulutuksessa olennaista on, että osituksessa on päästy tehtävä- ja
työpakettitasolle. Työpaketit ovat ositusrakenteessa useasta tehtävästä muodostuvia
kokonaisuuksia. (Artto, et. al., p. 117). Työpaketteja muodostetaan vastuun määrittämiseksi
määrätyille organisaatioille ja henkilöille sekä kustannushallintaa varten. Osituksessa
alemmilla tasoilla aina päädytään tehtäviin, joita käytetään projektin aikataulutuksessa.
Tehtävistä laaditaan tehtävälista ja tehtäväverkko, joista muodostuu projektin aikataulu.
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2.5.1 Tehtävälista ja tehtävien keston arviointi
Tehtävälistan tarkoituksena on selvittää ja kirjata kaikki projektiin kuuluvat tehtävät.
Tehtävälista toimii muistityökaluna sekä pohjana tehtäväverkon muodostamiselle.
Tehtävälistaa laadittaessa projektin työpaketit puretaan taulukkoon. Tehtävälistaan
merkitään tavallisesti tehtävän numero, nimi, kesto, sekä edeltäjät. Edeltäjät (tai seuraajat)
kuvaavat tehtävien keskinäisiä riippuvuussuhteita.
Tehtäville ei ole olemassa absoluuttista tai objektiivista kestoa (Artto, et. al., p. 127).
Tehtävien keston määrittämisessä käsitellään todennäköisyyksiä ja aikavälejä, joilla tehtävä
todennäköisesti kyetään suorittamaan. Tehtävillä voi olla myös pelivaraa, tarkoittaen sitä,
että tehtävä voidaan suorittaa tehtävän kestoa pidemmällä aikavälillä ilman että sillä on
vaikutusta projektin kokonaisaikatauluun.
Vaikka tehtävien keston määrittämisessä käsitellään todennäköisyyksiä, niin projektin
onnistumisen kannalta tehtävien keston mahdollisimman tarkka arvioiminen on olennaista.
Keston arvioinnin tarkkuutta voidaan parantaa asiantuntija-arvioiden, historiatiedon
hyödyntämisen ja ryhmäarviointimenetelmien avulla. Aikataulutuksen PERT-menetelmässä
(Program

Evaluation

and

Review

Technique)

hyödynnetään

kolmen

pisteen

todennäköisyysjakauma-arviota (Artto, et. al., p. 128). Kolmen pisteen menetelmässä
arvioidaan ensin tehtävän minimi- ja maksimikesto, jonka jälkeen arvioidaan näiden väliin
sijoittuva todennäköinen kesto. Todennäköisyysjakaumassa todennäköisin arvo on
jakauman huippu.
𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖𝑎𝑟𝑣𝑜 =

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖 + 4 × 𝑇𝑜𝑑𝑒𝑛𝑛ä𝑘ö𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑣𝑜 + 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖
6

𝐾𝑒𝑠𝑘𝑖ℎ𝑎𝑗𝑜𝑛𝑡𝑎 =

𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖
6

Laskennan avulla voidaan saada projektin kokonaiskeston todennäköisyysjakauma, sekä
voidaan päätellä, miten todennäköisesti projekti toteutuu tavoiteaikataulussa. Tehtävien
keston arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös resurssien ajallinen saatavuus, lomat ja muut
mahdollisesti tehtävien kestoon vaikuttavat asiat kuten rakennusprojekteissa fysiikan lait
(esim. betonin kuivuminen), asiakkaan päätöksentekoprosessi, viranomaisen lupamenettely
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jne. Henkilöstön osaaminen ja tehokkuus sekä päällekkäiset projektit (tehollisen työajan
osuus kokonaisajasta) vaikuttavat tehtävien kestoon. Keston arvioinnissa tulee ottaa myös
mahdollisesti muuttuvat olosuhteet, kuten moniprojektiympäristössä toisten projektien
määräajat, jotka pakottavat useammassa projektissa työskentelevät henkilöt siirtämään
työpanostaan. Resurssien ylioptimistinen arviointi johtaa usein aikataulusta lipsumiseen ja
asiakas taas usein ei hyväksy liian pessimististä aikatauluarviota.
2.5.2 Tehtäväverkko
Kaksi eniten käytettyä aikataulun suunnittelun tekniikkaa ovat PERT (Program Evaluation
and Review Technique) ja kriittisen polun menetelmä, CPM (Critical Path Method) (Artto,
et. al., 2008, p. 131). Tekniikat kehitettiin 1960-luvulla ja niiden tarkoituksena on ottaa
huomioon tehtävien väliset riippuvuussuhteet. Kummassakin tekniikassa projektissa
toteutettavista tehtävistä laaditaan tehtäväverkot (Activity Network) ottaen tehtävien väliset
riippuvuussuhteet huomioon. Erona tekniikoiden välillä on, että PERT-tekniikassa
hyödynnetään tilastollista laskentaa ja CPM:ssä ei. Myöhemmissä tutkimuksissa
tekniikoiden tarkkuutta on kritisoitu, mutta ne ovat silti helpoiten ymmärrettävissä,
sovellettavissa ja niiden käyttöä opetetaan kaikissa projektinhallinnan teoksissa.
Tehtäväverkoissa projekti kuvataan sarjana toisistaan riippuvia aktiviteetteja, eli tehtäviä.
Projektin aikataulu järjestetään verkkokuvauksessa vasemmalta oikealle kronologisessa
järjestyksessä. Tehtävät esitetään verkossa suorakaiteen muotoisina solmuina (Activity-onNode) ja niitä yhdistää nuolet kuvaten solmujen keskinäisiä riippuvuussuhteita.
Tehtäväverkossa tehtävä (activity) on projektin osituksen alimmilla tasoilla määritetty
työkokonaisuus, jolle voidaan määrittää kesto, resurssitarpeet ja kustannukset. Kriittisen
polun menetelmässä (CPM), kriittinen tehtävä (critical activity) on projektin kriittiselle
polulle sijoittuva tehtävä tarkoittaen sitä, että jos sen suorittaminen viivästyy, niin koko
projektin aikataulu viivästyy. Kriittinen polku (critical path) on kriittisistä tehtävistä
muodostuva tehtäväketju, jossa minkään tehtävän suorittamisella ei ole pelivaraa. Pelivara
(float) määrittää tehtävän keston ylittävän ajan, joka puitteissa tehtävä on mahdollista
suorittaa ilman että projektin kokonaisaikataulu viivästyy.
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Tehtäväverkko

rakennetaan

tehtävien

välisten

riippuvuussuhteiden

pohjalta.

Riippuvuussuhteita on neljä eri loogista riippuvuutta (Artto, et. al., 2008, p. 132). Loogisten
riippuvuussuhteiden lisäksi tehtävillä voi olla esim. resurssi- ja kalenteririippuvuuksia
(Pelin, 2011, p. 121). Loogiset riippuvuudet merkitään tehtäväverkkoon solmuista toisiin
menevillä nuolilla. Loogiset riippuvuudet kuvaavat tehtävien välistä suorittamisjärjestystä ja
ne ovat lopusta alkuun, lopusta loppuun, alusta alkuun ja alusta loppuun. Tehtäväverkoissa
yleisimmin käytetty riippuvuus on lopusta alkuun tarkoittaen sitä, että kun tehtävän suoritus
päättyy, niin seuraava tehtävä voi käynnistyä. Kaikille riippuvuustyypeille on mahdollista
löytää esimerkkejä käytännön projekteista.
Tehtäväverkko voidaan rakentaa, kun kaikkien tehtävien kestot ja riippuvuudet ovat
tiedossa. Tämän jälkeen tehtäville lasketaan aikaisin aloitus ja aikaisin päättäminen sekä
myöhäisin päättäminen ja myöhäisin ajoitus. Kun tiedetään erot tehtävien aikaisimpien ja
myöhäisimpien aloitus- ja päättämisaikojen välillä, niin saadaan selville pelivara ja
kriittisellä polulla olevat tehtävät. Jos tehtävillä on eroa aikaisimman ja myöhäisimmän ajan
välillä, niin niillä on lasketun ajan verran pelivaraa ja ne eivät ole kriittisellä polulla. Jos taas
aikaisin ja myöhäisin päivämäärä on sama, tehtävällä ei ole pelivaraa ja se on kriittisellä
polulla. Kriittisellä polulla olevien tehtävien myöhästyminen myöhästyttää projektin
kokonaisaikataulua.

2.6 Haastattelututkimuksen menetelmä
Henkilökohtaiset

teemahaastattelut

on

tämän

tutkimuksen

käytetyin

tiedonhankintamenetelmä. Usein tutkimusaihe määrää valitun tutkimusmetodin. Tutkittavan
organisaation

kehittämisnäkökohtia

on

vaikea

tai

jopa

mahdotonta

hahmottaa

haastattelematta tässä organisaatiossa toimivia. Teemahaastattelumenetelmässä haastattelu
on kuitenkin siten strukturoitua, että se pohjautuu laadittuun kysymyslomakkeeseen, jonka
pohjalta teemahaastattelu tehdään. Näin on asianlaita tässäkin tutkimuksessa. Näin
haastattelussa päästään vastausten riittävään yhdenmukaisuuteen ja niiden vertailtavuuteen,
jättäen haastateltaville kuitenkin kysymyksen teeman osoittaman vapauden.
Tässä tutkimuksessa käytetty teemahaastattelumenetelmä perustuu Sirkka Hirsjärven ja
Helena Hurmeen kirjoittamaan kirjaan ”Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja
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käytäntö”. (Hirsjärvi & Hurme, 2001,p 48.) Vaikka menetelmän esikuvana on
amerikkalaisten tutkijoiden Mertonin, Fisken ja Kendallin (Merton, et. al., 1956, p. 3-4)
vuonna 1956 esittämä tutkimusmalli, Hirsjärven ja Hurmeen malli kuitenkin poikkeaa
amerikkalaisten mallista siinä, ettei se edellytä tiettyä kokeellisesti aikaansaatua yhteistä
kokemusta, vaan se lähtee siitä, että teemahaastattelumenetelmällä voidaan tutkia kaikkia
yksilön ajatuksia ja kokemuksia. Teemahaastattelumenetelmälle on ominaista, että
yksityiskohtaisten kysymysten sijasta se etenee tiettyjen keskeisten teemojen varassa. Tämä
vapauttaa haastattelijan tutkimuksen tekijän roolista ja tuo haastateltavien mielipiteet
paremmin esille. (Hirsjärvi & Hurme, p.48).
Teemahaastattelua edelsi ns. perusselvitys, joka sekin tehtiin haastattelujen muodossa ja
jossa selvitettiin ne kysymykset, joihin tutkimus oli järkevää kohdistaa. Mitään
tutkimusmenetelmää, ei teemahaastatteluakaan tule valita miettimättä sen sopivuutta
tutkittavien ongelmien ratkaisuihin. Menetelmävalintoja tehtäessä joudutaan ratkaisun
perusteena käyttämään sellaisia asioita kuin menetelmän luotettavuus, tarkkuus, tehokkuus
ja taloudellisuus.
Tässä tutkimuksessa teemahaastattelumenetelmän käyttöä puolsi haastateltujen suuri
tietomäärä

tutkimusaiheesta

ja

mahdollisuus

syventää

tutkimuskysymyksiä

sekä

mahdollisuus pitää salassa haastateltuilta saatuja tietoja. Tämä mahdollisti haastatellun
näkökulmasta vaikeiden aiheiden käsittelyä ja lisäsi haastateltavan ja haastattelijan
keskinäistä luottamusta. Toisaalta teemahaastattelumenetelmänkin ongelmana usein on se,
että se vie paljon aikaa, on raskas tekijälleen ja siten aiheuttaa tutkimuksen teettäjälle
merkittäviäkin kustannuksia.
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3

TARVEKARTOITUS JA NYKYTILAN ANALYYSI

3.1 Haastattelujen tavoitteet
Haastattelu- ja tutkimusosuudessa kuvataan haastattelujen tavoitteet, lähtökohdat,
menetelmät, haastattelurunko, haastatteluotos, sekä miten saatu haastatteluaineisto purettiin
ja mitä tuloksia haastatteluista saatiin. Haastattelut ja niiden purkaminen toteutettiin vuoden
2015 joulukuun ja 2016 tammikuun aikana. Haastatteluissa keskityttiin monialaprojektien
ositukseen ja aikataulutukseen.
Haastattelujen tavoitteena oli selvittää ja mallintaa päätöksenteko- ja suunnitteluprosessia
yrityksessä

yleisesti

suunnitteluprosessin

toteutettavissa

selvityksen

ja

monialahankkeissa.

mallinnuksen

pohjalta

Päätöksentekopyrittiin

ja

kehittämään

monialahankkeiden ositusta ja aikataulutusta varten malleja ja ohjeita. Yleisesti toteutettavia
infrasuunnittelun monialahankkeita yrityksessä ovat katu-, tie-, rata- ja maankäytön
suunnitelmat. Erilaisten infrasuunnitelmien laatiminen on monialaista suunnittelutoimintaa,
koska suunnitelmaa laadittaessa pitää ottaa huomioon kokonaisuus johon suunniteltava katu, tie, silta tai muu rakenne sijoittuu. Esimerkiksi kaupunkiympäristössä olemassa olevat ja
sinne sijoitettavat elementit muodostavat monimutkaisen kokonaisuuden, joka vaatii
osaamista eri näkökulmista.
Riippuen suunniteltavan kokonaisuuden tyypistä, vetovastuu projektista sijoittuu tietylle
tekniikan alalle. Esimerkiksi katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisesta on tyypillisesti
vastuussa

katu-

projektipäälliköt.

ja

alueyksikkö

Vastaavasti

sekä

merkittäviä

suunnitelman
taitorakenteita,

laatimiseen
kuten

erikoistuneet

siltoja

sisältävät

suunnittelukokonaisuudet ovat usein siltayksikön ja siltasuunnitteluun erikoistuneiden
projektipäälliköiden vetämiä. Geo- ja vesihuoltoyksikön panos muiden yksiköiden
vetämissä monialahankkeissa on erittäin olennainen, koska heidän tuottamat lähtötiedot
toimivat pohjana lähes kaikissa muissa yksiköissä tehdylle suunnittelulle. Geo- ja
vesihuoltoyksikkö on kuitenkin harvoin vetovastuussa monialaprojekteissa.
Haastattelujen tavoitteena oli selvittää, miten suunnitteluprosessi lähtee käyntiin, ja mitkä
asiat (lait, säännökset, ohjeet ja sisäiset prosessit) vaikuttavat eniten suunnitteluprosessin
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onnistumiseen. Haastateltavina olivat erityyppisten suunnittelukokonaisuuksien vetämiseen
erikoistuneet, kokeneet projektipäälliköt ja suunnittelijat sekä linjaesimiehet. Tavoitteena oli
myös selvittää, miten tietyn tyyppiset projektit eroavat toisistaan riippuen tilaajasta ja
toteutuskohteesta. Haastattelujen avulla pyrittiin selvittämään mitkä ovat tärkeimmät
välitavoitteet ja projektin etenemistä rajoittavat tekijät. Lisäksi pyrittiin alustavasti
kartoittamaan tehtävien sekä eri yksiköiden tuottamien lähtö- ja suunnittelutietojen välisiä
riippuvuussuhteita.

3.2 Haastattelututkimuksen toteuttaminen
Ensimmäisessä haastatteluosuudessa ongelmana laaja-alaisessa lähestymistavassa oli
tiedonhankinnan syvyys. Kuinka syvästi pystyttiin hankkimaan tietoa jonkun aihealueen
ongelman syistä, kun tehtiin yleisluontoista tutkimusta? Tätä ongelmaa ratkaisemaan
valittiin metodeiksi kvalitatiivinen tutkimus ja teemahaastattelut. Teemahaastattelujen
formaatti

joustaa

tiedonhankinnassa,

toisin

kuin

kvantitatiivinen

tutkimus

ja

kyselylomakkeet, joiden pohjalta tehdään määrällistä analyysiä.
Teemahaastattelussa on mahdollista paneutua tarkemmin tiettyyn aiheeseen. Jos ei kysytä
joka kerta pelkästään samoja kysymyksiä, voidaan tarpeen vaatiessa paneutua
syvällisemmin johonkin ongelmaan. Usein tietyillä haastateltavilla on jonkun ongelman
määrätyn aspektin kannalta tärkeää tietoa tai näkemyksiä. Nämä asiat eivät välttämättä
tulleet esiin tiukasti määrämuotoisessa kyselyssä tai haastattelussa.
Toisaalta määrämuotoisuuden puute saattaa vaikuttaa kannan ottamiseen haasteiden ja
ongelmien yleisyyteen. Voidaan lähinnä todeta, että jokin teema toistuu usein haastattelussa.
Sen tarkemmin ei voida ottaa kantaa siihen, kuinka usein ilmiö se toistuu. Ongelmia
kartoitettaessa ei tosin välttämättä aina ole tärkeää saada selville, kuinka monen
haastateltavan mielestä jokin ongelma esiintyy. Jos ongelmat tuodaan esiin, ne kannattaa
pyrkiä ratkaisemaan. Tärkeintä on analysoida haasteiden ja ongelmien vaikutusta
liiketoimintaan ja monialahankkeiden kokonaisuuteen ja sen mukaan priorisoida niiden
ratkaisemisen välttämättömyys ja nopeus.
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Haastattelut toteutettiin teemahaastattelumallilla. Kesällä 2015 kohdeyrityksessä tehdyssä
tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelumallia. Sen avulla saatiin tehokkaasti esille tärkeitä
asioita. Teemahaastattelumallia sovellettiin tämän vuoksi myös talvella 2015-2016
toteutetussa haastattelussa. Teemahaastattelumallin soveltaminen tarkoittaa käytännössä
sitä, että haastattelumalli on joustava. Kysymyksiä voidaan kysyä eri järjestyksessä
haastattelukohtaisesti ja hakea täsmentävää tietoa lisäkysymyksillä, jotka eivät sisälly
alkuperäiseen

haastattelurunkoon.

Teemahaastattelu

sijoittuu

muodoltaan

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Haastattelurunko on teemahaastattelussa
olemassa, mutta haastattelu etenee väljemmin ja kysymykset kohdistuvat tiettyihin
teemoihin.
Kesällä 2015 pidetyissä haastatteluissa teemoja oli useampia. Haastatteluilla pyrittiin
selvittämään
tiedonkulkuun

kokonaisuutta
jne.

Talvella

liittyen

monialaprojektien

2015-2016

haastattelun

hallintaan,

organisointiin,

kysymykset

kohdennettiin

monialaprojektien päätöksenteko- ja suunnitteluprosessin sekä projektien osituksen ja
aikataulutuksen teemoille haastateltavien erityisosaamisen mukaan.
Haastattelut aloitettiin joulukuussa 2015. Haastattelut ajoittuvat kuitenkin joulupyhien takia
vuoden 2015 joulukuun ja 2016 tammikuun aikavälille. Haasteena haastattelujen
toteuttamisessa, kuten kesän 2015 haastattelujen toteuttamisessa, on haastatteluprosessille
varattu lyhyt aikaväli, haastateltavien kiireet käynnissä olevien projektien loppuun viemisen
kanssa sekä haastateltavien joululoma, joka sijoittui haastattelujen suunnitellulle aikavälille.
Haastattelut toteutettiin varaamalla haastatteluaika valituille kehitysprojektin tukiryhmän
jäsenille sähköisestä kalenterista. Haastatteluaikojen varaamisessa haasteina olivat lomien
huomioon ottaminen sekä haastateltavien aikataulurajoitteet. Kesän 2015 tutkimuksessa
haastattelujen suunnittelemisen apuvälineenä käytettiin Excel-taulukkoa, johon oli merkitty
kaikkien haastateltavien lomat ja sopivat päivät haastatteluille.

3.3 Haastattelurunko
Haastattelurunkoa rakennettaessa tuli ottaa huomioon eroavaisuudet erityyppisten
suunnitelmien laatimisessa ja projektien toteuttamisessa. Samoin haastatteluissa piti ottaa
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huomioon

eri

yksiköiden

näkökulmat

erityyppisten,

monialaisten

suunnitelmien

laatimisessa. Haastateltavilta varattiin haastatteluille yhden tunnin verran aikaa, mikä asetti
rajoituksen haastattelussa esitetyille kysymyksille. Haastattelurunko on liitteenä 2.

3.4 Haastatteluotos
Kehitysprojektia varten haastateltavat henkilöt valittiin projektin ohjauskokouksessa ja kickoff – tilaisuudessa. Haastateltavat henkilöt valittiin heidän erikoisosaamisensa ja
projektinjohtokokemuksensa perusteella. Tavoitteena haastateltavien valitsemiselle oli
saada mahdollisimman paljon tietoa katu-, tie-, rata-, yleis- sekä maankäytön ja siltavetoisten
projektien suunnitelmien päätöksenteko- ja suunnitteluprosessista. Tärkeää oli myös, että
haastateltavilla on mahdollisimman paljon kokemusta suunnitteluprojektien vetämisestä
sekä siitä, mitkä ovat yksiköiden väliset riippuvuussuhteet suunnittelutehtävien
toteuttamisessa ja mitä mahdollisia ongelmakohtia päätöksenteko- ja suunnitteluprosessissa
esiintyy monialaprojektin edetessä.
Haastateltaviksi valittiin henkilöitä suunnitelmatyypeittäin:
■

Katusuunnitelmat ja kadun rakennussuunnitelmat (4 henkilöä)

■

Tiesuunnitelmat ja tien rakennussuunnitelmat (3 henkilöä)

■

Ratasuunnitelmat ja radan rakentamissuunnitelmat (3 henkilöä)

■

Maankäytön suunnitelmat (1 henkilö)

■

Siltavetoiset hankkeet (3 henkilöä)

■

Geosuunnittelu (2 henkilöä)

■

Yleissuunnitelmat (3 henkilöä)

■

Talonrakennus (3 henkilöä)

■

Vesihuolto (2 henkilöä)
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Haastateltavat sijoittuvat kohdeyrityksen organisaatiossa eri tehtäviin ja haastateltavilla on
kollektiivisesti kokemusta projektipäällikkönä, suunnittelijana ja tulosyksikön johdossa
toimimisesta. Haastateltavien valinnan avulla mahdollisuus oli saada hyvä kokonaiskuva
projektitoiminnasta useasta eri näkökulmasta. Lisätavoitteena oli löytää ja kerätä yrityksen
sisältä hyväksi koettuja käytäntöjä ja työkaluja, jotka tukevat onnistunutta projektitoimintaa.

3.5 Haastattelutulokset
Haastatteluissa keskityttiin projektien osittamiseen ja aikatauluttamiseen. Tämän lisäksi
sivuttiin muita aihealueita. Tässä osiossa esitellään lyhyesti haastattelujen tuloksia
seuraavista aihealueista:
1. Osituksen nykytila
2. Aikataulutuksen nykytila
3. Tehtävien väliset riippuvuussuhteet ja projektiprosessi
4. Resursointi
5. Tiedonkulku
6. Tarjoustoiminta
3.5.1

Osituksen nykytila

Haastatteluista kävi ilmi, että projektin alustava ositus tehdään tarjousvaiheessa. Siihen
vaikuttavat tilaajan alustava ositus, sopimustyyppi sekä projektin laajuus. Tietyissä
tapauksissa tilaaja on osittanut projektin valmiiksi tarjouspyynnössään ja tilaa yritykseltä
vain tiettyjä osakokonaisuuksia. Kun projekti on tilaajan toimesta valmiiksi ositettu, vähenee
sen ositustarve yrityksessä.
Pienemmissä

projekteissa

ja

puitesopimushankkeissa

projekti

ositetaan

yleensä

tulosyksiköittäin. Laajemmissa hankkeissa projektia voidaan osittaa vaiheittain tai tuotosten
perusteella. Lisä- ja muutostyöt ositetaan pääsääntöisesti erikseen.
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Ositus mielletään pääosin kustannusseurannan ja tuntikirjauksen kautta. Ositus muodostaa
perustan tuntikirjaamiselle. Litteroiden määrä pyritään pitämään maltillisena, jotta
tuntikirjaaminen

ei

hankaloituisi.

Laajemmissa

hankkeissa

työn

ositus

on

välttämättömämpää projektin seurattavuuden ja hallittavuuden kannalta, jolloin useampien
osakokonaisuuksien

ja

tuntikirjausjärjestelmän

alalitteroiden

käyttäminen

on

perustellumpaa. Projektipäälliköille aiheutuu ylimääräistä vaivaa, kun väärään kohtaan
kirjattuja tunteja joudutaan siirtämään taloushallinnon avustuksella. Projektin tarkemman
osituksen taloushallinnan ja tuntikirjauksen järjestelmässä ei koeta tuottavan tarpeeksi
lisäarvoa, jos se vaikeuttaa tuntikirjaamista ja kustannusten seurantaa.
Tiesuunnitelman ja tien rakennussuunnitelman laatimiselle on aiemmin luotu ositusmalli.
Mallia on hyödynnetty asiakasprojekteissa ja sen on koettu selkeyttävän projektien ositusta.
Muita valmiita tai standardisoituja ositusmalleja ei ole käytössä. Samankaltaisten projektien
ositus saattaa vaihdella riippuen projektipäälliköstä. Projektin ositus on yleensä kuvattu
tarjouksessa sanallisesti, mutta standardoituja nimeämis- tai kuvaamistapoja ei ole käytössä
yritystasolla. Tie- ja ratahankkeissa ollaan kuitenkin haastattelujen ja kerätyn aineiston
pohjalta siirtymässä tilaajan suunnitteluohjeistuksen mukaiseen projektin osittamiseen.
Edellä mainituissa hankkeissa ohjeistuksen rakennetta ja koodistoa on hyödynnetty ositusta
laadittaessa.
3.5.2 Aikataulutuksen nykytila
Haastattelujen mukaan projektin alustava aikataulu laaditaan yleensä tarjousvaiheessa.
Aikataulu

laaditaan

monesti

tilaajan

aikataulutavoitteiden

pohjalta.

Tilaajan

aikataulutavoitteet saattavat olla epärealistisia. Jos tilaaja on asettanut aikataulutavoitteita,
niin aikataulua lähdetään suunnittelemaan tilaajan välitavoitteista taaksepäin. Aikataulu on
monesti hyvin yleispiirteinen. Se on yleensä laadittu Microsoft Excelin avulla ja sisältää
janakaavion kaltaisen kuvauksen eri vaiheiden tai tehtäväkokonaisuuksien kestoista.
Alustavaan aikatauluun on yleensä merkitty tärkeitä tapahtumia, kuten yleisötilaisuuksia,
hankeryhmätapaamisia ja laatukatselmuksia.
Tarjousvaiheessa luotua aikataulua ei yleensä päivitetä projektin edetessä. Syynä tähän on
nykyisten työkalujen kömpelyys sekä seuraava näkemys: ”koska aikataulu ei kuitenkaan
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pidä, niin sitä on turha päivittää”. Microsoft Excelillä laaditut aikataulut piirretään käsin ja
ne koostuvat palkeista, tähdistä ja muista elementeistä, joita täytyisi muokata ja siirrellä, jos
aikataulua haluttaisiin päivittää. Tämä on työlästä, varsinkin jos pyritään laatimaan
yksityiskohtainen aikataulu. Tämän vuoksi monesti aikataulukuvauksissa janat ovat pitkiä
ja osatehtäviä on vähän. Aikataulun suunnittelussa tulisi haastatteluiden perusteella pyrkiä
viikon tai kahden tarkkuuteen osatehtävien aikatauluttamisessa.
Monesti osituksen pienimpiä tehtäväkokonaisuuksia (työpaketteja) ei ole riittävästi jaettu
osatehtäviin, mikä johtaa siihen, että osatehtäviä ei ole määritelty. Kun osatehtäviä ei ole
tarkemmin määritelty, niiden muodostaman työpaketin tilaa ei pystytä seuraamaan. Ilman
osatehtävien määrittelyä ei voida luotettavasti määritellä tehtävien välisiä riippuvuussuhteita
ja luoda tehtäväverkkoja. Tämä johtuu osittain suunnittelutyön luonteesta. Suunnittelutyön
luonteeseen

kuuluu

osatehtävien

toteuttaminen

iteratiivisesti,

vuorovaikutuksessa

keskenään. Suunnitteluratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä, minkä takia osatehtäviä
on hankala määrittää. Rajan vetäminen kahden osatehtävän välille voi olla vaikeaa.
Aikataulutuksen

keskeisenä

haasteena

onkin

iteratiivisesti,

vuorovaikutuksessa

toteutettavien osatehtävien määrittäminen ja aikatauluttaminen.
3.5.3 Tehtävien väliset riippuvuussuhteet ja projektiprosessi
Yksi haastatteluissa toistunut teema oli tehtävien välisten riippuvuussuhteiden huomioon
ottaminen ja tehtävien tekeminen oikeassa järjestyksessä. Haastateltavien mukaan
suunnittelutehtävien ja tekniikka-alojen välisten riippuvuussuhteiden hahmottaminen ja
huomioiminen on osa suunnittelijoiden ammattitaitoa. Usein tehtävien ja tuotoksien
yhteensovittaminen on sekä tekniikka-alavastaavan että projektipäällikön vastuulla.
Tehtävien suorittamisella oikeassa järjestyksessä vältytään turhalta työltä ja uudelleen
tekemiseltä. Aina tehtävien väliset loogiset riippuvuussuhteet ja rajoitteet eivät kuitenkaan
ole vahvoja, vaan tehtäviä voidaan suorittaa päällekkäin. Tämä saattaa kuitenkin aiheuttaa
tiettyjä riskejä, joiden toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta voidaan arvioida.
Lähtötietojen (sisäiset ja ulkoiset) oikeellisuus ja sen todentaminen ovat tärkeä osa
suunnittelua. Virheellisten lähtötietojen pohjalta tehdyn suunnittelun korjaaminen aiheuttaa
ylimääräistä työtä. Mitä pidemmälle suunnittelua on virheellisten lähtötietojen pohjalta
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viety, tai mitä myöhemmässä vaiheessa suunnitelmiin tulee muutoksia, sitä enemmän
korjaamiseen menee aikaa. Muiden tekniikka-alojen suunnitteluprosessiin vaikuttavia
ratkaisuja pitäisi pyrkiä lyömään lukkoon tiettyyn pisteeseen mennessä ja muutoksista tulisi
tiedottaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Oma-aloitteisuus ja ennakointi omien suunnittelu- ja lähtötarpeiden esille tuomisessa on
toivottavaa. Projektipäälliköt toivoisivat suunnittelijoilta tätä koskevaa aktiivisuutta.
Muiden tekniikka-alojen suhteen kriittisten suunnittelukohtien tunnistamista ja priorisointia
suunnitteluprosessissa on pyritty kehittämään, mutta tehtävien välisiä riippuvuussuhteita tai
osatehtävien tarvitsemia lähtötietoja ei ole pääsääntöisesti dokumentoitu eri tekniikkaaloilla, vaikka se olisi tarpeen aikataulutusmenetelmien kehittämistä varten.
3.5.4 Resursointi
Haastattelujen mukaan resursoinnin haasteet ja henkilöstön liiallinen vaihtuvuus ovat yksi
merkittävimmistä projektin etenemiseen vaikuttavista seikoista. Moniprojektiympäristö ja
päällekkäiset projektit aiheuttavat muutoksia resurssien käyttöasteessa. Henkilöresurssit
eivät aina ole käytettävissä silloin, kun olisi tarve. Myös projektipäälliköillä saattaa olla
liikaa päällekkäisiä projekteja, mikä johtaa siihen, että projektien ohjaamiseen ei jää
riittävästi aikaa.
Sairastumiset, lomat ja muista syistä johtuva henkilöstön vaihtuvuus vaikuttaa negatiivisesti
projektin edistymiseen. Uuden henkilön perehdyttäminen projektiin on aikaa vievää ja
projektista poistuvien henkilöiden tiedon siirtäminen muulle projektiryhmälle on
haasteellista.
Haastatteluissa

kävi

ilmi,

että

resursointi

ja

aikatauluttaminen

kehittyvät

vuorovaikutuksessa. Resursointia voidaan kehittää, kun tiedetään henkilöresurssien
kuormituksen tarve ja sen muutos eri projekteissa. Tämä edellyttää aikaisempaa tarkempaa
aikatauluttamista. Tarkempi aikataulutus taas edellyttää yritys- ja yksikkötasolla tarkempaa
resursointia.
Työkannan ja laskutusasteen ylläpitämiseksi henkilöresursseilla on pidettävä lievä
ylikuormitus. Tämä on yritystasolla merkittävä asia, mutta johtaa joustamattomuuteen
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odottamattomissa tilanteissa. Haastatteluissa pohdittiin ratkaisuja, joilla voitaisiin lisätä
resurssien joustavuutta. Yhtenä vaihtoehtona olisi pitää tietyillä resursseilla lievää
alikuormitusta, jotta poikkeustilanteisiin voitaisiin paremmin reagoida ja muiden resurssien
työkuormapiikkejä tasoittaa.
Toinen resursointiin liittyvä haaste oli tehtävien ja projektien priorisointi ja vastuut yksikköja yritystasolla. Projektipäälliköt ja yksiköiden päälliköt kokivat välillä, että on epäselvää,
mitä

projekteja

tulisi

priorisoida

missäkin

vaiheessa.

Yritystasolla

merkittäviä

monialaprojekteja usein priorisoidaan, mikä oli monesta haastateltavasta ymmärrettävää.
Tämä voi kuitenkin johtaa pienempien, yksikkötasolla tärkeiden projektien viivästymiseen
ja asiakassuhteiden heikkenemiseen. Kohdeyrityksen maine luotettavana toimittajana
koostuu sekä pienistä, että isoista projekteista. Tähän priorisointikysymykseen toivottiin
selkeyttäviä toimenpiteitä ja pelisääntöjä. Tarvetta toimintaperiaatteiden selkeyttämiselle
olisi myös monialahankkeissa bonusten ja alaskirjaamisten jakamisessa yksiköiden välillä.
3.5.5 Tiedonkulku
Onnistuneen tiedonkulun merkitys projektin onnistumisessa korostui haastatteluissa.
Tärkeintä haastateltavien mukaan oli tiedonkulun avoimuus. Kaikkien osapuolien tulisi olla
tietoisia projektin etenemisestä. Haastatteluissa korostettiin ja kuvattiin tiettyjä käytäntöjä,
joita toivottaisiin sovellettavan myös muissa hankkeissa.
Hyvinä käytäntöinä pidettiin muistioiden lähettämistä koko projektiryhmälle. Koko
projektiryhmän tulisi olla tietoinen, mitä on päätetty sisäisissä ja ulkoisissa
projektikokouksissa sekä mitä aineistoa on lähetetty tilaajalle. Toinen käytäntö on eri
tekniikka-alojen

vaikuttamismahdollisuus

asiakastapaamisiin

lähetettävän

aineiston

sisältöön (PowerPoint-pohjan täydentäminen tekniikka-aloittain). Projektin tiedonkulussa
korostettiin sisäisten palaverien merkitystä. Joskus koettiin, että sisäisten kokousten tulisi
olla tehokkaampia. Sisäisiä palavereja voitaisiin pitää myös enemmän Skypen välityksellä,
mikä mahdollistaa muun työskentelyn palaverin ohella (luvan kanssa). Lisäksi toivottiin, että
suunnittelupalavereja pidettäisiin mahdollisuuksien mukaan enemmän.
Tiedonkulku koettiin myös merkittäväksi osaksi projektin aikataulutusta. Koska
projektiaikataulua ei välttämättä ylläpidetä ja päivitetä, on tärkeää, että tilannekuva välittyy
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muilla keinon. Tämä toteutuu usein kasvotusten, sähköpostitse tai projektipalavereissa.
Viestintää ja muistutuksia deadlineistä ja niiden muutoksista pidettiin tärkeinä.
3.5.6 Tarjoustoiminta
Haastatteluissa ilmeni, että tarjousvaihe on kriittinen ajankohta projektin aikataulutuksen ja
osituksen kannalta. Projektin alustava ositus ja aikataulu laaditaan tarjousvaiheessa.
Haastattelujen mukaan olisi hyvä, jos jo tarjousvaiheessa laadittaisiin aikataulu riittävän
huolellisesti. Tämä ei aina kuitenkaan ole mahdollista tarjoustoimintaan varattujen
resurssien rajallisuudesta johtuen.
Haastatteluissa pohdittiin, voitaisiinko tarjousvaiheessa pitää sisäisiä kokouksia. Monesti
tarjoustoiminta tapahtuu sähköpostin välityksellä, mikä aiheuttaa omat haasteensa.
Tarjousvaiheessa tulisi myös kehittää tuntimäärien arvioimisen menetelmiä. Haasteena
tarjoustoiminnassa on kilpailuympäristö sekä sopivien työmäärien ja tuntihintojen arviointi.
Haastatteluissa pohdittiin, olisiko mahdollista laatia tilastoja aikaisemmista tarjouksista ja
projekteista ja sitä kautta hyödyntää historiatietoja tarjoushinnan arvioimisessa ja oikeassa
asettamisessa.
Tarjoustoiminta

tulisi

haastattelujen

mukaan

ottaa

myös

paremmin

huomioon

resursoinnissa. Työntekijöitä tulisi osallistaa tarjoustoimintaan ja pohtia tarjouksen teon ja
uuden työn saamisen vaikutusta työkuormaan ja sen kehitykseen tulevaisuudessa.
Haastatteluissa esitettiin myös, että sopimusvaiheessa tulisi neuvotella asiakkaan kanssa
aikataulutusriskien siirtämisestä tai jakamisesta asiakkaan kanssa. Sopimusvaiheessa tulisi
nykyistä paremmin ottaa huomioon lähtötietojen viivästyminen, kommentointiajan pituus,
viranomaiskäsittelyt, lausunnot ja se, miten niiden viivästyminen vaikuttaa projektin
aikatauluun. Lähtötietojen viivästymisestä tulisi saada viivästymisen verran lisäaikaa.
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4

TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI

4.1 Työn keskeiset tulokset
Kehityshankkeessa kartoitettiin haastattelujen avulla kohdeyrityksen projektinhallinnan
tilaa vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa. Nykytilan kartoituksessa selvisi, että projektien
osituksessa, aikataulutuksessa, resursoinnissa, tiedonkulussa ja tarjoustoiminnassa on
kehitystarpeita.
Osituksen haasteena on monesti osituksen yleisluonteisuus. Tämä johtuu osittain
tuntikirjaamisen haasteista. Osituksen yleisluontoisuudesta johtuen työpaketit ovat
projekteissa usein melko laajoja. Kun työpaketit ovat laajoja, laajuus haittaa niiden
hallittavuutta. Laajojen työpakettien toteutus kestää kauan, mikä vaikeutta työpaketin
valmiusasteen seurantaa.
Ositus mielletään usein osaksi kustannusseurantaa. Samaa ositusrakennetta tulisi
optimitilanteessa käyttää kaikkia projektinhallinnan prosesseja varten. Aikataulutuksen
keskiössä

on

yhteyden

löytäminen

ositukseen,

osatehtävien

keskinäisten

riippuvuussuhteiden määrittäminen ja tarpeeksi tarkan aikataulun laatiminen ja
päivittäminen.
Resursoinnin haasteena on moniprojektiympäristö. Moniprojektihallinta edellyttää
kokonaisvaltaista projektien ja resurssien johtamisjärjestelmää. Aikataulumuutokset
yhdessä projektissa aiheuttavat muutoksia toisissa projekteissa resurssien kuormituksen ja
käyttöasteen muuttumisen kautta.
Onnistunut tiedonkulku ja -välitys ovat merkittävä osa projektinhallintaa. Tiedonkulun
vaikeutena ovat kiire ja eriävät käytännöt. Tekniikka-alojen välinen yhteistyö monialaisissa
projekteissa on monialaprojektien luonteen vuoksi lähtökohtaisesti haastavaa. Yhteistyötä
voidaan pyrkiä edistämään tehostetulla tiedonvälityksellä ja hyvien tiedonkulun käytäntöjen
keräämisellä ja jakamisella.
Tarjoustoiminnan haasteena on moniprojektiympäristö. Useat projektit työllistävät
tarjouksia laativia henkilöitä samanaikaisesti. Kaikissa tulosyksiköissä usean tarjouksen
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samanaikainen

laatiminen

aiheuttaa

kuormitusta.

Tarjoustoiminta

vaikuttaa

moniprojektiympäristössä muiden projektien aikatauluihin.
Osituksen ja aikataulutuksen periaatteet, mallit ja ohjeet
Nykytilan selvittämisen lisäksi kehityshankkeessa laadittiin ositukselle ja aikataulutukselle
periaatteet, tavoitteet, ohjeet ja mallit. Osituksen ja aikataulutuksen mallit kehitettiin
valittuja tyyppiprojekteja varten, jotka olivat tien rakennussuunnitelman, kunnallistekniikan
yleissuunnitelman sekä ratasuunnitelman laatiminen. Aikataulutuksen menetelmiä testattiin
pilottiprojektissa, joka tyypiltään oli ratasuunnitelman laatiminen.
Osituksen ja aikataulutuksen malleja ja ohjeita kehitettiin iteroivasti kehityshankkeen
edetessä. Mallien kehittäminen perustui haastattelujen tuloksiin, edeltävään kehitystyöhön
sekä ohjaustilaisuuksissa käytyihin keskusteluihin. Ositusmallit luotiin MS Vision ja
aikataulutusmallit MS Projectin avulla.
Ositusmallien luominen käynnistyi useiden rinnakkaisten versioiden vertailulla. Erilaisista
ositusmalleista valittiin parhaat ja niitä edelleen muokattiin tyyppiprojekteille paremmin
soveltuviksi.

Ositus-

ja

aikataulutusohjeet

perustuvat

projektinhallintateoriaan.

Projektinhallintateoriaa pyrittiin soveltamaan siten, että siinä kuvatut menetelmät sopisivat
kohdeyrityksen projektitoiminnan kontekstiin.
Kehityshankkeelle määritetyt tavoitteet antoivat suunnan osituksen ja aikataulutuksen
kehittämiselle. Periaatteiden selventämisen avulla muodostettiin lähtökohdat toiminnalle.
Ohjeiden ja mallien avulla tarkennettiin periaatteiden toteuttamista käytännössä.
Menetelmien testaamisella saatiin alustavaa tietoa niiden toimivuudesta. Menetelmiä
voidaan tulevaisuudessa edelleen kehittää kerätyn tiedon ja palautteen pohjalta.

4.2 Tyyppiprojektien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin kuvaamisen avulla pyritään selvittämään hankkeiden
laajuutta sekä kartoittamaan lähtökohtia projektien osittamiselle ja aikatauluttamiselle.
Monialaprojektien päätöksenteko- ja suunnitteluprosessia tutkittaessa, tulee selventää sille
puitteet asettavat lait ja säännökset. Tärkeitä lakeja monialahankkeissa laadittavien
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suunnitelmien kannalta ovat esimerkiksi tie-, katu- ja rakennussuunnitelmien laatimista
ohjaavat maantielaki (23.6.2005/503), maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999) ja
maankäyttö ja rakennusasetus (895/1999). Muita tärkeitä lakeja ovat mm. ratahankkeiden ja
-suunnitelmien toteuttamista ohjaava ratalaki (2.2.2007/110).
Lakeja

täsmentävät

asetukset

ja

viranomaismääräykset

kuten

Suomen

rakentamismääräyskokoelma ja Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien
vaativuusluokkien määräytymisestä. Lait määräävät myös, miten valtio ja kunnat voivat
hankkia yksityisiltä toimijoilta suunnittelupalveluita ja miten hankittava suunnittelutyö
kilpailutetaan (Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007 sekä Valtioneuvoston asetus julkisista
hankinnoista 24.5.2007/614).
Lait, asetukset ja määräykset asettavat siis suunnittelulle ja rakentamiselle raamit sekä
viitekehyksen joiden mukaan on toimittava. Lait ja asetukset myös määräävät
kilpailumenettelyn, jonka kautta yritys saa suunnitteluprojektin toteutettavakseen.
Suunnitteluprojektin

kilpailuttamisen

kautta

määräytyy

projektissa

toteutettavaan

suunnittelutyöhön varattu budjetti. Näiden lisäksi esimerkiksi valtiolla ja kunnilla on ohjeita,
joiden mukaan suunnittelua tulee toteuttaa. Kuvassa 7. näkyy lakien, asetusten,
viranomaismääräysten, tilaajan ohjeiden sekä yrityksen sisäisessä toimintajärjestelmässä
kuvattujen projektin toteuttamisohjeiden asettamat puitteet projektin suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessille.
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Kuva 7. Suunnittelun ja päätöksentekoprosessin staattisten rajojen viitekehys
monialahankkeessa.
Kuvassa 7. esitetyt puitteet ovat ns. staattisia eli pysyviä tai suhteellisen pysyviä rajoitteita,
jotka ohjaavat suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia. Staattisten rajoitteiden lisäksi
projektin suunnittelu- ja päätöksentekoa ohjaavat tilapäiset ja projektikohtaiset rajoitteet.
Näitä ovat mm. projektin budjetti, aikataulu ja laajuus. Projektikohtaisia rajoitteita ovat
myös käytössä olevat resurssit, resurssien ajallinen saatavuus, lähtötiedot ja niiden hankinta,
demokraattinen prosessi kuulemismenettelyineen, tilaajan vaateet ja tilaajasta johtuvat
rajoitteet, lähtötietojen hankkimisen haasteet jne.
Pysyvien rajoitteiden suunnittelulle asettama viitekehys määrää lähtökohdat päätöksentekoja suunnitteluprosessin kululle ja sitä kautta suunnittelutyön toteuttamiselle. Prosessin kulun
mallintamisen avulla on mahdollisuus päästä käsiksi suunnittelutyössä tehtävän työn
osittamiseen ja aikatauluttamiseen.
Pelkkien lakien, asetusten ja ohjeiden tutkiminen ei kuitenkaan ole riittävää päätöksentekoja suunnitteluprosessin mallintamiseksi. Kuvassa 7. määritetty viitekehys on varsin löyhä ja
antaa mahdollisuudet toimia projekteissa eri tavoin. Se asettaa ylärajat suunnittelulle, mutta
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projektin onnistumisen kannalta merkittävämpää on tutkia, miten tilapäiset ja
projektikohtaiset rajoitteet vaikuttavat suunnitteluprosessiin. Tämän vuoksi tulee ottaa
huomioon monialahankkeissa kerääntynyt kokemus ja ammattitaito. Haastatteluiden avulla
pyrittiin erityisesti hahmottamaan, mitkä ja miten tilapäiset ja projektikohtaiset rajoitteet
vaikuttavat päätöksenteko- ja suunnitteluprosessiin. Haastattelujen avulla pyrittiin myös
selvittämään,

missä

kohdissa

päätöksenteko-

ja

suunnitteluprosessia

on

eniten

ongelmakohtia erityyppisissä monialahankkeissa.
Haastattelujen perusteella saatiin varsin laaja aineisto tyyppiprojektien suunnittelusta ja
päätöksentekoprosesseista.

Haastatteluaineiston

yhdenmukaisia

suunnitteluprosessissa.

piirteitä

perusteella

voitiin

havaita

Haastatteluaineistoa

tiettyjä

täydentävät

suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin kuvaamisessa tilaajien ohjeistukset ja hankkeiden
laatimisesta tehdyt prosessikaaviot.
Kaikille tyyppiprojekteille yhtenäiset vaiheet
Tyyppiprojektien suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia kuvataan sanallisesti haastattelujen
ja muun aineiston pohjalta. Sanallisen kuvauksen tueksi tyyppiprojektien suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessista esitetään havainnekuvia ja vuokaavioita, jotka auttavat
hahmottamaan kokonaisuutta. Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin kuvauksessa
haasteena on löytää tasapaino tarkkuuden ja kokonaisuuden hahmottamisen välillä.
Tarkimmalla tasolla kuvattuna suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi on vaikea järkevästi
mallintaa. Liian yleisellä tasolla suunnittelu- ja päätöksentekoprosessin kuvaus ei selvennä
prosessien välisiä vaikutus- ja riippuvuussuhteita.
Tutkittaville tyyppiprojekteille yhtenäisiä vaiheita ovat tarjous- ja päättämisvaihe. Näiden
vaiheiden

yhteneväisyys

johtuu

tarjousvaiheessa

hankintalaissa

määritetystä

hankintamenettelystä sekä päättämisvaiheessa sen yrityksen yhtenevästä käytännöstä eri
hankkeissa.

Hankintavaiheen

prosessi

vaihtelee

tarjouspyynnössä

sovelletun

hankintamenettelyn mukaisesti.
Tämän kehityshankkeen puitteissa keskityttiin erityisesti tyyppiprojektien toteutusvaiheen
tutkimiseen. Tarjousvaihe ja projektin päättämisvaihe on kuvattu tässä vain lyhyesti.
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Tarjousvaihe
Kuvassa 8. ilmenee tarjousvaihe avoimen ja rajoitetun hankintamenettelyn mukaisesti.
Nämä ovat yleisimmät tavat infrasuunnitteluhankkeiden hankintamenettelyssä.
Tarjouspyynnön saapuminen kirjataan kohdeyrityksessä, minkä jälkeen tarjouksen laatijoille
ja tulosyksikön johdolle lähetetään ilmoitus tarjouspyynnön saapumisesta. Tämän jälkeen
tarjouksen laatija ryhtyy valmistelemaan tarjousta ja arvioi merkittävissä projekteissa
tarjouksen riskejä ja taloudellista kannattavuutta. Jos riskit ovat merkittäviä tai tarjous ei ole
taloudellisesti kannattava, tarjouksen antamisesta voidaan pidättäytyä. Vaihtoehtona on
soveltaa tehostettua laadunvarmistusmenettelyä tarjousvaiheessa tarjouksen riskien
minimoimiseksi.
Tarjousta laadittaessa

tarjouksen valmistelija määrittää

tarjoukseen osallistuvien

henkilöiden ja tekniikka-alavastaavien kanssa hankkeen alustavan aikataulun, käytettävät
tunnit, työtehtävät sekä projektiin osallistuvat henkilöt. Näin tarjousvaiheessa määritellään
projektin alustava laajuus, ositus ja aikataulu.
Projektin laajuuden pohjalta määritetään tarjouksen hinta, joka on myös projektin budjetti.
Tarjouksen hinta muodostuu tuntiarvion perusteella. Työtehtäville arvioidut tunnit jaetaan
projektiin osallistuville henkilöille ja työn hinta määräytyy henkilöiden SKOL-luokituksen
ja tuntiveloitushinnan mukaisesti.
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Kuva 8. Tarjousvaiheen päätöksenteko- ja etenemisprosessi.
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Tarjouksen laatija lähettää tarjouksen tilaajalle varmistuttuaan ensin tarjouksen sisällön
oikeellisuudesta. Tarjouskilpailussa tilaaja pisteyttää saamansa tarjoukset tiettyjen,
tarjouspyynnössä määritettyjen kriteerien mukaisesti. Tilaaja valitsee eniten pisteitä saaneen
tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi ja laatii yksityiskohtaiset perustelut päätökselleen
hankintapäätöksessä. Tilaaja ilmoittaa hankintakilpailuun osallistuneille yrityksille
hankintapäätöksen tuloksesta. Tarjouskilpailun hävinneet yritykset voivat halutessaan hakea
hankintaoikaisua ja muutosta päätökseen markkinaoikeudesta.
Tilaaja ja tarjouskilpailun voittanut yritys laativat sopimuksen tarjouspyynnön ja tarjouksen
pohjalta käytävien neuvottelujen jälkeen. Sopimusneuvottelut voivat käynnistyä, kun
hankintaoikaisu- ja valitusaika on kulunut umpeen. Kun sopimus on allekirjoitettu, työnteko
projektissa voidaan aloittaa ja siirtyä toteutus- ja suunnitteluvaiheeseen.
Luovutus- ja päättämisvaihe
Luovutusvaiheessa aineisto luovutetaan tilaajalle. Tilaaja hyväksyy luovutetun aineiston tai
määrittää mahdolliset korjaus- ja jatkotyötarpeet. Projektin toteutus- ja luovutusvaiheesta
edetään päättämisvaiheeseen, kun korjaus- ja jatkotyöt on suoritettu. Tämän jälkeen projekti
voidaan päättää. Projektin sisäinen työnumero suljetaan, asiakkaalta ja projektiryhmältä
hankitaan palaute projektin onnistumisesta ja projektin materiaalit arkistoidaan.
Projektipäällikkö arvioi projektin taloudellista toteutumista suhteessa tavoitteeseen.
4.2.1 Tien rakennussuunnitelman toteuttamisvaiheen suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessi
Tien rakennussuunnitelman laatiminen on osa tien suunnittelun ja rakentamisen
kokonaisprosessia. Kuvassa 9. näkyy, miten tien suunnittelun kokonaisprosessi etenee
esiselvitysvaiheista yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun kautta rakennussuunnitteluun.
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Kuva 9. Suunnitteluperusteiden muotoutuminen toiminnallisten ja teknisten perusteiden
kautta (Livi 2011, s. 8).
Kuvassa 9. ilmenee tien rakentamisen toiminnallisten ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suhde
eri hankevaiheissa. Tien rakennussuunnitelman toteuttamisvaiheen suunnitteluprosessi
riippuu paljon edellisissä suunnitteluvaiheissa määritetyistä ratkaisuista. Yleis- ja
tiesuunnitelmavaiheessa määritetään ja lukitaan eri vaihtoehtoiset ratkaisut ja lyödään
lukkoon väylän sijoittaminen. Tien rakennussuunnitelmavaiheessa tarkistetaan ja
tarkennetaan lopulliset tekniset ratkaisut, joiden pohjalta tie voidaan rakentaa.
Kuvassa 10. näkyy miten tien rakennussuunnittelun etenemistä ja vuorovaikutussuhteita on
kuvattu Liikenneviraston (2013) julkisissa materiaaleissa:
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Kuva 10. Tien rakennussuunnitelman eteneminen ja vuorovaikutussuhteet (Livi, 2013, s.
9).
Kuvassa 10. ilmenee tien rakennussuunnitelman eteneminen lähtötietojen hankinnasta
suunnittelun ja laadunvarmistuksen kautta rakennustyön aikaiseen suunnitteluun.
Rakennussuunnitelmavaiheen tehtäväsisältö on kuvattu tarkasti Liikenneviraston (2013)
ohjeistuksissa. Lisäksi suunnitteluprosessin kulusta saatiin tietoa haastatteluissa. Yrityksen
sisäinen tien rakennussuunnitteluprosessi etenee pääpiirteittäin kuvassa 11. esitetyllä tavalla:
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Kuva 11. Tien rakennussuunnitelman toteutusvaiheen eteneminen.
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Kuvassa 11. esitetään suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi tien rakennussuunnitelman
toteutusvaiheessa

ja

kuvataan

eri

tehtävien

välisiä

vuorovaikutussuhteita

eri

suunnittelualojen välillä (uimaratakuvaus). Toteutusvaihe käynnistyy, kun projektiryhmää
informoidaan tarjouksen läpimenosta. Tämän jälkeen järjestetään sisäinen aloituskokous ja
ulkoinen aloituskokous tilaajan kanssa. Aloituskokouksissa määritetään hankkeen tavoitteet
ja toimintatavat.
Suunnittelua edeltää orientaatiovaiheessa lähtötietojen hankkiminen, tarkistaminen ja
analysointi

sekä

tiesuunnitelmavaiheen

ratkaisujen

tarkentaminen.

Täydentävät

pohjatutkimusohjelmat laaditaan tarpeen vaatiessa ja mittaustulokset analysoidaan.
Laadunvarmistus ja projektin koordinointi ovat koko projektin elinkaaren läpi eteneviä
prosesseja. Orientaatiovaiheessa laadunvarmistuksessa keskitytään edellisen vaiheen
päätöksien, lähtötietojen ja muun aineiston ajantasaisuuden ja paikkansapitävyyden
varmistamiseen.

Väyläsuunnittelun

ratkaisuja

ja

niiden

soveltuvuutta

ryhdytään

tarkistamaan varsinaisessa suunnitteluvaiheessa. Myös muut tukiprosessit, kuten
projektipostin ja -pankin käsittely sekä sovitun sähköisen kansiorakenteen noudattaminen ja
ylläpito käynnistyvät jo orientaatiovaiheessa.
Varsinainen suunnittelu- ja toteutusvaihe käynnistyy, kun edellisen vaiheen lähtötiedot ja
suunnitteluratkaisut ovat tarkistettu ja täydentävän pohjatutkimusohjelman tulokset on
analysoitu. Suunnittelu eri tekniikka-aloilla keskittyy tiesuunnitelmassa määritettyjen
ratkaisujen tarkentamiseen ja täydentämiseen. Suunnitteluratkaisuja hyväksytetään
säännöllisesti pidettävissä hankeryhmän kokouksissa. Laadunvarmistuksessa keskitytään
suunnitteluratkaisujen virheettömyyteen.

Lopulliset ratkaisut hyväksytetään

itselle

luovutuksen kautta. Tämän jälkeen siirrytään projektin luovutus- ja päättämisvaiheeseen.
Tarkempi kuva on liitteenä 3.
4.2.2 Ratasuunnitelman toteuttamisvaiheen suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
Ratasuunnitelmavaihetta edeltävät tarve- ja esiselvitysvaiheet ja yleissuunnitelmavaihe.
Ratasuunnitelmavaiheen jälkeen edetään radan rakennuttamissuunnitelmavaiheeseen.
Ratasuunnitelmavaiheetta edeltävissä hankevaiheissa on pitkälti hahmoteltu erilaisia
periaatteellisia ratkaisuja. Ratasuunnitelmavaiheen tavoitteena on määritellä geometriset ja
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alustavat tekniset ratkaisut, jotta tiedetään miten rata ja taitorakenteet sijoittuvat maastoon.
Ratasuunnitteluvaiheessa

saatetaan

vielä

käydä

läpi

erilaisia

mahdollisia

toteutusvaihtoehtoja.
Ratasuunnitelmavaiheessa täydennetään tarvittaessa yleissuunnitteluvaiheessa tehtyä YVAarviointia.

Samaa

suunnittelualojen

tarkentamista
osalta.

tehdään

Suuri

myös

osa

kustannusarvioiden

kustannuseristä

ja

muiden

määräytyy,

kun

ratasuunnitelmavaiheessa määritellään ja lyödään lukkoon toiminnalliset periaateratkaisut
sekä

alustavat

rakenteelliset

perusratkaisut.

Ratasuunnitelmavaiheessa

toimitaan

kaavoituksen suhteen lähinnä asema- ja yleiskaavatasolla. Ratasuunnitelmavaiheen jälkeen
rakentamisvaiheen kustannusarvion tulee olla riittävän tarkka, jotta hankkeelle voidaan
hakea rahoituspäätökset radan rakennuttamissuunnittelu- ja rakentamisvaiheille.
Ratasuunnitelmavaiheen tehtävät ja suunnitteluprosessi on kuvattu Liikenneviraston radan
suunnitteluohjeessa B20. Ohjeet sisältävät eri tekniikka-alojen suunnittelutehtävät ja niiden
tuotokset. Kuvassa 12. ilmenee ratasuunnitelman toteutusvaiheen eteneminen pääpiirteittäin.
Tarkempi kuva on liitteenä 4.
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Kuva 12. Ratasuunnitelman toteutusvaiheen eteneminen.
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Ratasuunnitelman

laatiminen

käynnistyy

edellisten

suunnitelmien

tutkimisella.

Yleissuunnitelman materiaalille tehdään tarkastuskierros. Pohjarakenteista tarkistetaan
olemassa olevat tiedot ja laaditaan täydentävä pohjatutkimusohjelma. Myös muut
suunnittelun lähtötiedot hankitaan orientaatiovaiheessa.
Suunnittelu käynnistyy ratageometrian tarkentamisella. Radan geometriaa suunnitellaan ja
iteroidaan paremmaksi, kunnes se voidaan lyödä lukkoon. Kun radan geometria on lukittu,
pohjarakenteet voidaan määritellä. Geometrian suunnittelu tiettyyn pisteeseen saakka on
myös edellytyksenä muiden suunnittelualojen eteenpäin viemiselle. Katuja ja siltoja voidaan
ryhtyä suunnittelemaan vasta, kun geometriaan liittyvät ratkaisut ovat tarpeeksi selvillä.
Tämän jälkeen ryhdytään suunnittelemaan raiteenvaihtopaikkoja ja asemia. Suunnitelmaa
tarkennetaan

iteratiivisesti,

kunnes

ollaan

suunnitellulla

tarkkuustasolla.

Suunnitelmaratkaisuja hyväksytetään koko suunnitteluprosessin aikana tilaajalla. Tilaajan
määräämät tarkastajat ottavat kantaa suunnitelmaratkaisujen tekniseen oikeellisuuteen.
Laadunvarmistusprosessi etenee koko hankkeen toteutusvaiheen läpi.
Kun suunnittelu on saatu vietyä halutulle tarkkuustasolle, lopulliset ratkaisut käyvät läpi
sisäisen

laadunvarmistusprosessin

(itselle

luovutukset).

Tämän

jälkeen

ratkaisut

hyväksytetään tilaajalla. Suunnitelmasta laaditaan suunnitelmaselostus ja ratasuunnitelman
aineistot kootaan yhteen. Projektin toteutumista reflektoidaan ulkoisessa ja sisäisessä
päätöspalaverissa. Projektin luovutus- ja päättämisvaihe toteutuu samoin kuin muissakin
hankkeissa.
4.2.3 Kunnallistekniikan YS:n suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi
Kunnallistekniikan

yleissuunnitelma

on

rakennettuun

ympäristöön

sijoittuva

yleissuunnitelma, jossa tutkitaan hankkeesta riippuen erilaisia ratkaisuja liittyen
tyylipillisesti useampaan suunnittelualaan. Tutkitut ratkaisut voivat liittyä liikenteeseen,
vesihuoltoon, muihin teknisiin verkkoihin, siltoihin, taitorakenteisiin, valaistukseen,
puistoihin ja viheralueisiin, esteettömyyteen jne. Kunnat eivät ole tarkasti ohjeistaneet
suunnitteluprosessia.

Ohjeet

koskevat

pääasiassa

piirustusteknisiä

asioita.

Asemakaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelun vuorovaikutus ilmenee kuvassa 13.
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Kuva 13. Kaavoituksen vaikutus kunnallistekniikan yleissuunnitelmassa (Pirhonen, 2011,
Liite 1).
Kuten kuvasta 13. näkyy, kunnallistekniikan yleissuunnitteluun vaikuttaa kaavoitusprosessi,
erityisesti asemakaavoitus. Hankkeesta riippuen suunnittelun tarkkuustaso voi olla erilainen
eri suunnittelualoilla. Tavoitteena on kuitenkin yleissuunnitelmatasoinen suunnitelma, jossa
määritellään

toiminnalliset

ja

periaatteelliset

vaihtoehdot.

Kunnallistekniikan

yleissuunnitelman laatiminen etenee yleisluontoisesti kuvan 14. mukaisesti.
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Kuva 14. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman toteutusvaiheen eteneminen.
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Kuten kuvasta 14. ilmenee, projekti käynnistyy sisäisellä ja ulkoisella aloituskokouksella.
Aloituskokouksissa käydään läpi projektin tavoitteet ja menetelmät. Tämän jälkeen tutkitaan
olemassa olevia suunnitelmia, kuten liikennesuunnitelmaa ja esteettömyyssuunnitelmaa.
Lähtötietojen hankkimiseen kuuluu kaikkien vanhojen suunnitelmien ja kohdetta koskevien
asiakirjojen hankkiminen. Myös alueen muut suunnittelutoimeksiannot selvitetään
lähtötietojen hankinnan yhteydessä. Lähtöaineiston keräämisen jälkeen lähtötietoja
täydennetään tarvittavin osin maastokäyntien ja mahdollisen pohjatutkimusohjelman avulla.
Tämän jälkeen pyritään löytämään toimivat suunnitteluratkaisut iteratiivisella suunnittelulla.
Kunnallistekniikan yleissuunnitelmalle on tyypillistä suunnittelun tarkentuminen monien
vaihtoehtoisten suunnitelmien kautta.
Suunnittelussa edetään periaatteellisista ja toiminnallisista vaihtoehdoista tarkemmalle
tasolle.

Eri

suunnittelualat

tarkkuustasolle.

luovat

Liikennesuunnitelman

suunnitelma-aineistoa
tarkistaminen

ja

tavoitteissa
tarkentaminen

määritetylle
ovat

osa

suunnitteluprosessia. Suunnittelua jatketaan, kunnes kaikkien suunnittelualojen ratkaisut on
saatu sovitettua yhteen ja lopputulos täyttää tavoitteen. Tämän jälkeen siirrytään projektin
luovutus- ja päättämisvaiheeseen.

4.3 Ositus- ja aikataulutusperiaatteiden määrittely
Tavoitteena on luoda selkeät yhteiset periaatteet ja mallit, joiden pohjalta projekteja voidaan
osittaa. Nykyiset ositusmenetelmät johtavat haasteisiin projektin laajuuden hallinnassa.
Ositus on monesti laadittu kustannusseurantaa varten. Kustannusseurantaa varten laadittu
ositus on yleensä suhteellisen yksinkertainen. Osituksen tulisi olla tarkempi, jotta se toimisi
aikataulutuksen ja projektin seurannan tukena. Puutteet osituksen tarkkuudessa ja sitä kautta
aikataulutuksessa sekä projektin seurannassa johtavat aikataulun ja budjetin ylitykseen sekä
henkilöresurssien

kuormituspiikkeihin.

hallittavuuden parantamiseksi.

Projektit

tulisi

osittaa

tarkemmin

niiden
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Kuva 15. Osittamisen ja tuntikirjauksen suhde muihin projektinhallinnan tukiprosesseihin.
Kuten kuvassa 15. näkyy, ositus tulisi nähdä laajemmassa kontekstissa. Osituksen tärkein
tavoite on projektin kokonaisuuden hallinta ja siihen liittyvä kommunikaatio sekä
tukiprosessit, jotka ositus mahdollistaa. Tuntikirjaaminen ja taloushallinta ovat yksi
tukiprosessi. Muita merkittäviä tukiprosesseja ovat aikataulutus, resurssikuormituksen
määrittäminen, riskienhallinta ja muutos- ja lisätöiden tunnistaminen.
Osituksessa tavoitteeksi tulee asettaa pääsy työpakettitasolle. Työpaketit ovat osituksen
pienin elementti. Työpaketit ovat hallittavia osatehtävien kokonaisuuksia. Projektin
kokonaislaajuudesta riippuen ne ovat työmäärältään n. 100 – 300 työtuntia. Tämän
tutkimuksen tavoitteena on luoda periaatteet ja ohjeet, joiden pohjalta projekti voidaan
osittaa laajuudeltaan hallittaviksi työpaketeiksi.
4.3.1 Ositusperiaatteiden määrittäminen
Projektin osituksella tarkoitetaan tässä kontekstissa projektin laajuuden määrittämistä ja sen
rakenteellista ositusta hierarkkisiin kokonaisuuksiin, jotka projektiryhmä toteuttaa
saavuttaakseen projektin tavoitteet ja luodakseen sovitut tulokset. Englanniksi ositusta
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kuvaava termi on Work Breakdown Structure tai WBS. Toisin sanoen ositus luo pohjan sille,
mitä työtä projektissa pitää tehdä, jotta päästään projektin tavoitteisiin.
Projektin osituksella tehdään projektista hallittavampi jakamalla projektin laajuus
hierarkkisiin, hallittaviin, määriteltäviin ja loogisiin kokonaisuuksiin. Työn ositus auttaa
luomaan selvän käsityksen projektin tuotteista ja tuloksista, projektissa tehtävästä työstä,
työtehtävien loogisesta rakenteesta, työtehtävien vastuista, projektin laajuudesta ja
laajuuteen liittyvästä kommunikaatiosta. Työn osituksessa tehdyt ratkaisut heijastuvat
kaikkialle projektiin.

Kuva 16. Ositus projektinhallintaprosessien tukena.
Kuten kuvasta 16. ilmenee, projektin ositus toimii perustana projektin sujuvalle
työskentelylle, etenemisen seurannalle ja raportoinnille, koko projektin ja osaprojektien
suunnittelulle ja raportoinnille, projektin aikataulun suunnittelulle, tehtävien välisten
riippuvuussuhteiden

määrittämiselle,

tehtäväkohtaiselle

riskiarvioinnille

sekä

kustannusarvioinnille ja tarjousten laadinnalle. Hyvän osituksen ominaisuus on muun
muassa se, että projektin osatehtävät ovat itsenäisiä käynnistyttyään ja että työn ositus
sisältää projektin koko laajuuden ja kaiken projektissa tehtävän työn.
4.3.2 Osituksen tarkkuustaso
Osituksen

tavoitteena

on

jakaa

projekti

hallittaviin

kokonaisuuksiin.

Isompien

kokonaisuuksien ositusta jatketaan kunnes ositetut kokonaisuudet ovat hallittavia. Hyvänä
nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ne ovat hallittavia, kun niihin käytettyjen työtuntien
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määrä on yleensä n. 100–300 tuntia. Tällöin päästään osituksessa työpakettitasolle.
Pienemmissä projekteissa työpaketin laajuus tulee suhteuttaa koko projektin työmäärään.
Työpaketit ovat projektinhallinnan teorian mukaan osituksen pienin elementti. Työpaketti
on yleensä joukko tehtäviä tai joskus jopa yksi tärkeä tehtävä. Sama tehtävä ei saa sisältyä
useampaan

työpakettiin.

Työpakettien

sisältämät

tehtävät

eritellään

projektin

aikataulutuksessa erikseen tehtävälistoiksi.
Taulukko 2. Työpaketin kuvaus.

Osituselementti

Työtuntien määrä

Esimerkki

Työpaketti

n. 100 – 300 työtuntia

Tiesuunnittelu (100h)

Kuvassa 17. näkyy esimerkkikaavio projektin osituksesta. Kuten kuvassa 17. nähdään,
työpaketit voivat sijoittua osituksen eri tasoille. Työpaketit sijaitsevat tässä mallissa tasoilla
1-3.

Kuva 17. Työpaketit voivat sijoittua eri tasoille riippuen ositettavasta kokonaisuudesta.
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Työpaketteja määritettäessä tulee esittää seuraavat kysymykset:


Voiko työpaketin työmäärän, keston ja kustannukset luotettavasti arvioida?



Onko järkeä jakaa kokonaisuus vielä pienempiin osiin?



Voiko valmiusasteen määritellä?



Onko työpaketti selkeä itsenäinen ja riittävän riippumaton kokonaisuus?



Onko työpaketeilla selkeä alku ja loppu?

Yllä lueteltujen kysymyksien avulla on mahdollista parantaa projektin osituksen laatua ja
varmistaa, että ositus on tehty oikealla tarkkuudella.
Osituksen tarkkuuden ja taloushallinnan sekä tuntikirjaamisen suhde
Projektin osituksen mielletään niin tiiviisti liittyvän tuntikirjaamiseen ja taloushallinnan
järjestelmään, että ositusta terminä käytettiin haastatteluissa harvemmin aikataulutuksen tai
muiden tukiprosessien yhteydessä. Tavoitteena osituksen kehittämisessä on tuoda esille, että
ositus toimii myös muiden tukiprosessien perustana.
Projektin

osittamisen

kompromissiin,

tarkkuudessa

että

projektinhallintaprosesseja.

ositus
Tässä

on

palvelee
auttaa

tarkoituksenmukaista

päästä

sellaiseen

mahdollisimman

hyvin

kaikkia

kustannusseurantajärjestelmän

käytön

kehittäminen ja sen tehokkaampi hyödyntäminen. Projektin edetessä projektin osituksen
tulee olla helpommin muokattavissa ja tarkennettavissa taloushallinnan ja tuntikirjaamisen
järjestelmässä.
Suositeltava vaihtoehto on laatia ositus, jota voidaan tarpeen mukaan joko tarkentaa tai
käyttää osituksesta vain ylimpiä tasoja. Näin ositus voidaan tehdä työn ohjaamisen kannalta
riittävän tarkasti ja kuvata se yleisemmällä tarkkuustasolla kustannusseurantajärjestelmään.
Ositusmalleissa on esitetty tyyppiprojekteille tarkemmat mallit aikataulutusta ja muita
tukiprosesseja varten ja yksinkertaistetut mallit taloushallinnan ja tuntikirjaamisen
järjestelmää varten. Rakenteeltaan mallit ovat kuitenkin yhteneviä. Tarkemmat mallit
täydentävät yksinkertaistettuja malleja. Yksinkertaistettu rakenne on laadittu vähentämään
tuntikirjaamisen haasteita.
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Monimutkainen ositusrakenne aiheuttaa haasteita tuntien kirjaamisessa. Tunteja kirjataan
väärille litteroille, jos kirjaamista ei ole tarkemmin ohjeistettu. Tuntikirjaamisen haasteita
voidaan vähentää rajoittamalla taloushallinnan ja tuntikirjaamisen järjestelmässä kerralla
auki olevien litteroiden määrää. Tämä voidaan tehdä vaiheperusteisesti tai henkilötasolla.
Vaiheperusteisessa rajoittamisessa litteralle voidaan kirjata tunteja vain, kun tehtävä on
aktiivinen. Projektipäällikkö avaa ja sulkee litteroita projektin edetessä ja määrittää milloin
niille voidaan kirjata tunteja. Tämä estää osan väärinkirjauksista, mutta saattaa myös
aiheuttaa haasteita ennakoivan työnteon suhteen.
Henkilötasolla kirjaamisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että vain tietyillä henkilöillä on
oikeus kirjata tunteja kullekin litteralle. Projektipäällikkö määrittää tietyille henkilöille
oikeudet kirjata tunteja kullekin litteralle ja poistaa ne muilta. Henkilötasolla
kirjaamisoikeuden rajoittaminen on tehokasta, mutta vaatii projektipäälliköltä taulukon tai
muun

sellaisen

seurantatyökalun

laatimista,

jossa

määritetään

kirjaamisoikeudet

henkilöittäin.
4.3.3 Aikataulutusperiaatteiden määrittäminen
Aikataulutuksen

tavoitteiden

määrittelyssä

tulee

ottaa

huomioon

osituksen

ja

aikataulutuksen nykytila sekä pohtia keinoja, joiden avulla päästään parempaan tarkkuuteen.
Tavoitteena on pohjata aikataulutus projektien ositukseen siten, että ositusvaiheessa
määritetään hallittavat työkokonaisuudet, työpaketit. Tarkemmassa aikatauluttamisessa
työpaketit jaetaan edelleen osatehtäviin. Osatehtävistä tulisi muodostaa tehtävälistoja, joiden
avulla määritetään tehtävien työmäärä, kesto, tulokset ja keskinäiset riippuvuussuhteet.
Kuten ositusperiaatteiden, myös aikatauluttamisperiaatteiden laatimisessa pohjataan
aikataulutuksen nykytilaan, haastatteluissa ilmenneeseen, tavoiteltuun tarkkuustasoon sekä
aikataulutuksen teoriaan. Aikataulutuksen lähtökohtana on, että osituksessa projekti on
jaettu hallittaviin osakokonaisuuksiin, työpaketteihin. Työpaketit ovat laajuudeltaan n. 100
– 300 työtuntia. Työpaketti voi ositusteorian mukaan olla yksi laaja tehtävä tai koostua
useamman tehtävän muodostamasta kokonaisuudesta.
Projektin aikataulu luodaan jakamalla työpaketit ensin tehtäviin. Tämän jälkeen tehtävistä
luodaan lista, tehtäville arvioidaan työmäärät ja kesto, määritellään tehtävien keskinäiset
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riippuvuussuhteet. Tehtävälistan luomisen avulla voidaan hyödyntää aikataulutekniikoita,
kuten tehtäväverkkoa ja kriittisen polun menetelmää.

4.4 Ositus- ja aikataulumallipohjat
Eräs ositusmalli oli aiemmin laadittu kohdeyrityksessä tiehankkeita varten. Tiehankkeiden
ositusmallin olivat laatineet kaksi suunnittelu- ja kehitystoiminnan ammattilaista.
Lähtökohtana aiemmin luodussa ositusmallissa on että, se kattaa tiehankkeesta kaksi
hankevaihetta: tiesuunnitelman laatimis- ja tien rakennussuunnitelman laatimisvaiheen.
Ositusmalli näkyy kuvassa 18. Kuva on laadittu Microsoft Visiolla ja näkyy tässä
dokumentissa tekstiä vaaleampana suuren kokonsa takia.
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Kuva 18. Tiehankkeiden ositusmalli.
Ositusmallissa

projekti

on

jaettu

ensimmäisellä

osakokonaisuuteen. Osakokonaisuudet ovat:
1000.

Vuoropuhelu ja päätöksenteko

2000.

Lähtötiedot

ositustasolla

kahdeksaan

eri
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3000.

Alustavat ratkaisut

4000.

Tiesuunnitelman laatiminen

5000.

Tiesuunnitelman viimeistely ja asiakirjojen kokoaminen

6000.

Rakennussuunnitelman laatiminen

7000.

Rakennussuunnitelman viimeistely ja asiakirjojen kokoaminen

8000.

Lisä- ja muutostyöt

Ideana ositusmallin rakenteessa on, että tarvittaessa hankevaiheita ja osioita voidaan poistaa
(jos esim. laaditaan vain tiesuunnitelma). Toinen merkittävä rakenteellinen seikka on
suunnittelun jaottelu alustaviin ja varsinaisiin ratkaisuihin sekä asiakirjojen kokoamiseen.
Projektinhallinta

ja

päätöksenteko

on

kuvattu

ositusteorian

mukaisesti

omaksi

kokonaisuudekseen osituksen ensimmäisellä tasolla. Lisä- ja muutostyöt ovat myös oma
kokonaisuutensa. Työpaketteja ositusmallissa esiintyy hankkeesta riippuen osituksen
tasoilla 1 - 3.
4.4.1 Tien rakennussuunnitelman ositusmalli
Tien rakennussuunnitelman ositusmalli on laadittu aiemman ositusmallin pohjalta.
Edellisestä ositusmallista on poistettu tiesuunnitelman laatimisen hankevaihe. Mallia on
tarkennettu, esimerkiksi alustavat ratkaisut tien rakennussuunnitelman kontekstissa liittyvät
tiesuunnitelmavaiheen ratkaisujen varmistamiseen.
Ensimmäisellä ositustasolla malli on rakenteeltaan seuraava:
1. Vuoropuhelu ja päätöksenteko
2. Lähtötiedot
3. Tiesuunnitelman varmistaminen
4. Tien rakennussuunnitelman laatiminen
5. Tien rakennussuunnitelman viimeistely ja asiakirjojen kokoaminen
6. Lisä- ja muutostyöt

Nimeämistapaa uudessa mallissa on muutettu suhteessa aiempaan ositusmalliin. Edellisen
ositusmallin nimeämistapa perustuu Liikenneviraston toimintaohjeisiin sekä niiden sisältöä
kuvaaviin TS- ja RS-koodeihin. Aiemman ositusmallin tuhat-pohjaisessa nimeämistavassa
ideana on ositustasojen erottaminen 1000, -100, -10, -1. Tämä kuitenkin aiheuttaa ongelmia,
jos alempi ositustaso sisältää yli kymmenen kohtaa. Selkeämpää on erottaa ositustasot
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pisteellä, kuten ehdotetaan projektinhallinnan kirjallisuudessa. Tämä nimeämistapa ei rajoita
alemman ositustason kohtien määrää ja mahdollistaa ositusmallin laajentamisen
tulevaisuudessa. Kuvassa 19. näkyy kehityshankkeessa tien rakennussuunnitelmaa varten
laadittu ositusmalli.
Kuvasta 19. ilmenee, että rakennussuunnitelman laatimisessa tiesuunnittelu voidaan jakaa
maantieteellisesti tieosuuksittain. Samalla periaatteella siltakohteet voidaan eritellä
suunnittelussa niiden sijainnin perusteella. Työpaketit sijoittuvat ositusmallissa osituksen
tasoille 1 ja 2, sekä tasolle 3, jos tiesuunnittelu ja/tai siltasuunnittelu jaetaan
maantieteellisesti. Taloushallinnan ja tuntikirjaamisen järjestelmää varten laadittu
ositusmalli näkyy kuvassa 20.
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Kuva 19. Tien rakennussuunnitelman ositusmalli.
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Kuva 20. Tien rakennussuunnitelman ositusmalli.
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4.4.2 Ratasuunnitelman ositusmalli
Ratasuunnitelman ositusmallin laatimista varten ei ollut olemassa valmista pohjaa.
Ositusmallia laadittaessa selvitettiin vaihtoehtoisia rakenteita ja esitystapoja, ja päädyttiin
lopulta ottamaan lähtökohdaksi RHK:n (ratahallintokeskuksen) radan suunnitteluohje B20
ja sen rakenne ja tehtäväsisältö. Kuvassa 21. ilmenevä ratasuunnitelman ositusmalli näkyy
tässä dokumentissa pienenä. Tarkempi kuva on raportin liitteenä 4.

Kuva 21. Ratasuunnitelman ositusmalli.
Kuvassa 21. näkyy ratasuunnitelman ositus pääpiirteissään. Verrattaessa ratasuunnitelman
ositusmallia tien rakennussuunnitelman ja kunnallistekniikan yleissuunnitelman ositukseen,
voidaan todeta sen olevan huomattavasti laajempi. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että
ratasuunnitelma on sisällöltään laajempi. Ratasuunnitelma on ensimmäisellä ositustasolla
jaettu 17 eri osakokonaisuuteen. Nämä ovat:
1. Vuoropuhelu ja päätöksenteko
2. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen
3. Liikenne- ja työvaihesuunnittelu
4. Ratasuunnittelu
5. Maa- ja kalliorakenteiden suunnittelu
6. Siltojen suunnittelu
7. Tunneleiden suunnittelu
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8. Asemajärjestelyjen suunnittelu
9. Tie- ja katujärjestelyiden suunnittelu
10. Ympäristövaikutusten arviointi
11. Ympäristösuunnittelu
12. Kiinteistövaikutusten arviointi
13. Sähkörata- ja vahvavirtalaitteiden suunnittelu
14. Turvalaitteiden suunnittelu
15. Turvallisuusselvitys
16. Ratasuunnitelman kokoaminen ja arkistointi
17. Lisä- ja muutostyöt

Radan suunnitteluohjeen mukaisesti ensimmäisellä tasolla hanke ositetaan työlajeittain.
Työpaketit sijoittuvat ositusmallissa osituksen tasoille 1-2.
4.4.3 Kunnallistekniikan yleissuunnitelman ositusmalli
Kunnallistekniikan yleissuunnitelman ositusmalli laadittiin aiemman ositusmallin rakenteen
pohjalta.

Apuna

palveluntuottajien

ositusmallin

laatimisessa

aikaisempien

hankkeiden

käytettiin

kohdeyrityksen

suunnitelmaselostuksia.

ensimmäinen taso on jaettu kuuteen eri osakokonaisuuteen:
1. Vuoropuhelu ja päätöksenteko
2. Lähtötietojen hankinta ja täydentäminen
3. Alustavat ja vaihtoehtoiset ratkaisut
4. Yleissuunnitelman laatiminen
5. Yleissuunnitelman viimeistely ja asiakirjojen kokoaminen
6. Lisä- ja muutostyöt

Kunnallistekniikan yleissuunnitelman ositusmalli on esitetty kuvassa 22.

ja

muiden

Ositusmallin
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Kuva 22. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman ositusmalli.
Kuvasta 22. ilmenee, että malli on jaettu alustaviin ja varsinaisiin ratkaisuihin. Tarvittaessa
osakokonaisuuksia voi jättää pois riippuen toteutettavan hankkeen laajuudesta.
Yksinkertaistettu ositusmalli taloushallinnan ja tuntikirjaamisen järjestelmää varten näkyy
kuvassa 23.
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Kuva 23. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman kustannusseurantaesimerkki
(taloushallinta ja tuntikirjaaminen).
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4.4.4 Aikataulutusmallit
Kehityshankkeen tavoitteena oli laatia hankkeille aikataulutusmalleja. Aikataulutusmallien
laatiminen infrasuunnitteluhankkeille on mahdollista yleisellä tasolla projektin osituksen
pohjalta. Tarkemman aikataulumallin laatiminen edellyttää kuitenkin projektikohtaista
informaatiota, kuten tavoiteaikataulun, työpakettien tarkemman sisällön sekä osatehtävien
työmäärän ja riippuvuussuhteet.
Alustavat aikataulutusmallit laadittiin osituksen pohjalta MS Projectin avulla tien
rakennussuunnitelmalle, kunnallistekniikan yleissuunnitelmalle sekä ratasuunnitelmalle.
Nämä mallit sisältävät tyyppiprojekteille luodun osituksen sekä luonnoksen yrityksen
henkilöresurssitietokannasta. Malleja voidaan projektikohtaisesti täydentää ja linkittää
resursseja

osatehtävien

suorittamiseen.

Kohdeyritykselle

MS

Projectilla

laaditut

aikataulutusmallit eivät ole tämän diplomityön liitteinä.

4.5 Osituksen ja aikataulutuksen ohjeistus
4.5.1 Projektin ositusohjeet
Projekti ositetaan ylhäältä alaspäin, eli isommista kokonaisuuksista pienempiin. Tämä
varmistaa projektin kokonaisuuden huomioon ottamisen. Seuraavalle ositustasolle
siirryttäessä varmistetaan, että alempi ositustaso sisältää kaikki

työpaketit tai

tehtäväkokonaisuudet, joista ylempi taso koostuu. Tätä kutsutaan projektinhallintateoriassa
100 %:n säännöksi.
Projekti voidaan osittaa työlajeittain tai työkokonaisuuksittain, vaiheittain tai tuotosten
mukaan. Kuvassa 24. on annettu karkeita esimerkkejä eri ositusmenetelmien käyttämisestä.
Kuvasta 24. ilmenee projektien osittaminen työlajeittain (tapa 1.), vaiheittain ja työlajeittain
(tapa 2.), tuotoksittain ja työlajeittain (tapa 3.).
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Kuva 24. Projektin osituksen menetelmiä.
Kuvasta 24. ilmenee, että ositus on mahdollista tehdä usealla eri tavalla. Käytetyn
ositustavan määrittää projektin laajuus, monimutkaisuus ja tilaajan vaatimukset. Mitä
laajempi tai monimutkaisempi projekti on, sitä enemmän sitä pitäisi osittaa.
Monialaisissa hankkeissa projektipäällikön tulee hyödyntää muiden tekniikka-alojen
vastuuhenkilöiden osaamista projektin ositusta laadittaessa. Monialaisessa projektissa
projektipäällikkö ei voi tuntea kaikkia suunnittelualoja ja niiden sisältämiä tehtäviä niin
yksityiskohtaisesti, että hän voisi yksin laatia osituksen, joka kattaisi kaiken projektissa
tehtävän työn.
Osituksessa tulee välttää päällekkäisyyksiä. Sama tehtävä tai työpaketti ei saa esiintyä
kahdessa eri paikassa. On hyvän osittamistavan mukaista sijoittaa projektinhallinta ja
tukitehtävät omaksi kokonaisuudekseen tasolle 1.
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Osituksessa tulee noudattaa loogista numerointi- ja nimeämistapaa. Taulukossa 3 on esitetty
numerointitapa. Numerointitavat perustuvat siihen, että ositustasot erotellaan toisistaan
pisteen avulla.
Taulukko 3. Osituksen numerointitapa.

Ositustaso

Osituskoodi

0.

0.

1.

1., 2., 3., 4., … N.

2.

1.1., 2.3., 3.1., … N.N.

3.

1.1.1., 2.3.1., … N.N.N.

Olennaista osituksen numeroinnissa ja nimeämisessä on loogisuus ja osituselementtien
keskinäisen rakenteen kuvaaminen. Ositusta varten kannattaa laatia, jakaa, hyödyntää ja
kehittää uusia ositusmalleja, jotka helpottavat projektipäälliköiden työtä tulevaisuudessa
samankaltaisten projektien suunnittelussa.
Seuraava prosessi auttaa osittamaan projektia oikein:
1. Onko tilaaja osittanut projektia tarjouspyynnössä?  Jos on, ota tilaajan ositus oman
osituksen pohjaksi.
2. Onko projektia varten olemassa valmista ositusmallia?  Tarkastele olemassa olevaa
ositusmallia ja pohdi miten se soveltuisi tähän hankkeeseen ja mahdolliseen tilaajan
ositukseen.
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3. Jos projektille ei ole valmista ositusmallia, päätä haluatko osittaa työlajeittain tai kokonaisuuksittain, vaiheittain tai tuotosten mukaan. Kaikki ovat hyväksyttäviä
lähestymistapoja. Alemmilla ositustasoilla päädytään lopulta työlajeihin.
4. Onko

hankkeessa

mukana

alikonsultteja?

Määritä

alikonsulteille

kuuluvat

osakokonaisuudet ja se, miten ne selkeästi liittyvät ositukseen.
5. Lähde jakamaan projektia pienempiin osakokonaisuuksiin. Tasolle 1. sijoittuu
vuoropuhelu, päätöksenteko, projektinhallinta ja muille suunnittelualoille yhteiset
osakokonaisuudet.
6. Osita työkokonaisuuksia pienempiin osakokonaisuuksiin työlajeittain, tulosten tai
tuotosten mukaan, kunnes osakokonaisuus työmäärältään on n. 100–300 tuntia.
7. Kun pääset osituksessa työlajeihin ja niiden sisältämiin työpaketteihin, konsultoi
tekniikka-alavastaavia osakokonaisuuksien ja työpakettien sisällöstä. Tarkenna ositusta
yhteistyössä heidän kanssaan.
8. Lähetä valmis ositusluonnos projektiryhmän nähtäväksi, jotta mahdolliset puutteet
tulevat ilmi ja kaikki tulevat tietoisiksi projektissa tehtävästä työstään.
9. Käy läpi alla oleva tarkastuslista varmistuaksesi osituksen tarkoituksenmukaisuudesta.
10. Sisällytä ositus osaksi projektisuunnitelmaa ja tarjousta.
11. Tarkenna ja kehitä ositusta projektin edetessä, kun siihen ilmenee tarvetta.
Osituksen onnistumista pystytään lopussa vielä parantamaan kysymällä seuraavat
kysymykset:


Onko projektiryhmä osallistunut osituksen laatimiseen?



Onko osituksen tarkkuustaso oikea suhteessa projektin kokoon?



Onko osituksessa päästy työpakettitasolle (n. 100-300 työtuntia)?



Käsittääkö ositus kaiken projektissa tehtävän työn?



Sisältääkö alempi ositustaso kaiken työn mikä kuuluu ylempään ositustasoon?
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Ovatko projektinhallinta ja tukiprosessit sijoitettu omaksi kokonaisuudekseen osituksen
tasolle 1?



Onko osituksen numerointi- ja nimeämistapa looginen?



Ovatko alikonsulttien osuudet selkeästi omia kokonaisuuksiaan?



Työpaketeille on määrätty vastuuhenkilöt

4.5.2 Osituksen ja taloushallinnan tietojärjestelmän suhde
Projektin osituksen mielletään niin tiiviisti liittyvän tuntikirjaamiseen ja taloushallinnan
järjestelmään, että ositusta terminä käytettiin haastatteluissa harvemmin aikataulutuksen tai
muiden tukiprosessien yhteydessä. Tavoitteena osituksen kehittämisessä on tuoda esille, että
ositus toimii myös muiden tukiprosessien perustana.
Projektin

osittamisen

kompromissiin,

tarkkuudessa

että

projektinhallintaprosesseja.

ositus
Tässä

on

palvelee
auttaa

tarkoituksenmukaista

päästä

sellaiseen

mahdollisimman

hyvin

kaikkia

kustannusseurantajärjestelmän

käytön

kehittäminen ja sen tehokkaampi hyödyntäminen. Projektin edetessä projektin osituksen
tulee olla helpommin muokattavissa ja tarkennettavissa tuntikirjaamisen ja taloushallinnan
järjestelmässä.
Suositeltava vaihtoehto on laatia ositus, jota voidaan tarpeen mukaan joko tarkentaa tai
käyttää osituksesta vain ylimpiä tasoja. Näin ositus voidaan tehdä työn ohjaamisen kannalta
riittävän tarkasti ja kuvata se yleisemmällä tarkkuustasolla kustannusseurantajärjestelmään.
Ositusmalleissa on esitetty tyyppiprojekteille tarkemmat mallit aikataulutusta ja muita
tukiprosesseja varten ja yksinkertaistetut mallit tuntikirjaamisen ja taloushallinnan
järjestelmää varten. Rakenteeltaan mallit ovat kuitenkin yhteneviä. Tarkemmat mallit
täydentävät yksinkertaistettuja malleja. Yksinkertaistettu rakenne on laadittu vähentämään
tuntikirjaamisen haasteita.
Monimutkainen ositusrakenne aiheuttaa haasteita tuntien kirjaamisessa. Tunteja kirjataan
väärille litteroille, jos kirjaamista ei ole tarkemmin ohjeistettu. Tuntikirjaamisen haasteita
voidaan vähentää rajoittamalla järjestelmässä kerralla auki olevien litteroiden määrää. Tämä
voidaan tehdä vaiheperusteisesti tai henkilötasolla. Vaiheperusteisessa rajoittamisessa
litteralle voidaan kirjata tunteja vain, kun tehtävä on ajankohtainen (active-tilassa).
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Projektipäällikkö avaa ja sulkee litteroita projektin edetessä ja määrittää milloin niille
voidaan kirjata tunteja. Tämä estää osan väärinkirjauksista, mutta saattaa myös aiheuttaa
haasteita ennakoivan työnteon suhteen.
Henkilötasolla kirjaamisoikeutta voidaan rajoittaa siten, että vain tietyillä henkilöillä on
oikeus kirjata tunteja kullekin litteralle. Projektipäällikkö määrittää tietyille henkilöille
oikeudet kirjata tunteja kullekin litteralle ja poistaa ne muilta. Henkilötasolla
kirjaamisoikeuden rajoittaminen on tehokasta, mutta vaatii projektipäälliköltä taulukon tai
muun

sellaisen

seurantatyökalun

laatimista,

jossa

määritetään

kirjaamisoikeudet

henkilöittäin.
4.5.3 Aikataulutuksen ohjeet
Ositus toimii aikataulutuksen pohjana. Osituksessa kuvataan koko projektin laajuus
hierarkkisiin kokonaisuuksiin, joiden pienin osa on työpaketti. Myös laajuudeltaan suuret
tehtävät

voivat

olla

työpaketteja.

Työpaketit

jaetaan

joko

ositusvaiheessa

tai

aikataulutusvaiheessa tehtäviin.
Tekniikka-alavastaavat

määrittävät

työpakettien

sisältämät

tehtävät

yhdessä

suunnittelijoiden kanssa. Tilaajien ohjeet sisältävät tehtävälistoja, joita voidaan hyödyntää.
Projektin alussa toteutettavat työpaketit eritellään yksityiskohtaisemmin ja myöhemmin
toteutettavat karkeammin kuvassa 25. esitetyn vyöryvän aallon periaatteen mukaisesti.
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Kuva 25. Tehtävälistan laatiminen vyöryvän aallon periaatteella (Pelin, 2011 s. 109).
Kuten kuvasta 25. nähdään, projektin alkuvaiheen (2 vko. – 3 kk.) tehtävät ovat määritetty
tarkemmin. Projektin edetessä tehtäviä määritellään lisää samalla periaatteella. Määritellyt
tehtävät luetteloidaan tai syötetään suoraan aikataulutusohjelmaan (Ms Project / Excel).
Työpakettien tehtäväsisältöä voidaan avata projektin edetessä, ellei kriittisen polun
määrittämisen kannalta ole olennaista purkaa myöhemmin suoritettavia työpaketteja
tehtäväkokonaisuuksiksi.
Luettelon tehtävät numeroidaan juoksevasti käyttäen joko tehtävänumeroita tai
osituskoodeja. Jokaisesta tehtävästä kirjataan tehtäväluetteloon lyhyt ja selvä kuvaus, joka
kertoo yksiselitteisesti, mistä tehtävässä on kysymys. Tämä tukee myöhemmässä vaiheessa
tehtävien kestojen arviointia.
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Taulukko 4. Esimerkki työpaketin jakamisesta tehtäväluetteloon.

Osituskoodi
(tai

Tehtävä

tehtävä-

numero)

Arvioitu

Edeltäjät

työmäärä

(osituskoodi

(h)

tai

Kuvaus

Tulos

Tieosuuden

Tien geometria,

tehtävä-

numero)

4.1.1 (34)

Tiesuunnittelu

100h

1.1.1

LA

(ositettava

(lopusta

suunnittelu välillä

kartat, pituus- ja

työpaketti)

alkuun)

X-Y.

poikkileikkaukset sekä
määrälaskenta
välillä X-Y

4.1.1.1 (35)

Geometriat

25h

3.1.1.3 AA

Tien

geometrian

Tien geometria

suunnittelu välillä

on

X-Y

välillä X-Y

Pituusleikkausten

Pituus-

(alusta

suunnittelu välillä

leikkaukset ovat

alkuun)

X-Y

suunniteltu

(alusta

suunniteltu

alkuun)

4.1.1.3 (37)

Pituusleikkaukset

20h

4.1.1.1

AA

välillä X-Y

4.1.1.4 (38)

Tyyppipoikkileikkaukset

20h

4.1.1.5

LR

Tyyppi-

Tyyppipoikki-

(limitys-

poikkileikkausten

leikkaukset ovat

riippuvuus)

suunnittelu välillä

suunniteltu

X-Y

välillä X-Y

Taulukossa 4 on kuvattu karkea esimerkki tehtäväluettelosta. Esimerkin tehtäväluettelo
sisältää tehtävän osituskoodin tai tehtävänumeron/tilaajan ohjeistuksen koodin (kuten LiVin
TS ja RS-koodit tiesuunnitelmalle ja tien rakennussuunnitelmalle). Tehtävien koodaus
helpottaa yksilöimään tehtävät.
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Tehtävien työmäärän ja keston arviointi
Projektipäällikkö hyödyntää tekniikka-alavastaavien asiantuntijaosaamista työmäärän
arvioimisessa. Projektin aikataulun ja budjetin luotettavuus sekä tarjouksen oikea mitoitus
perustuvat työmäärän arvioinnin tarkkuudelle. Projektipäällikkö ja tekniikka-alavastaavat
voivat hyödyntää työmäärän arvioimisessa erilaisia menetelmiä, joita on esitelty taulukossa
5.
Taulukko 5. Työmäärän arvioimisen menetelmiä.

Menetelmä

Idea

Parkinsonin menetelmä (yleispiirteinen)

Työ vie sille varatun ajan. Työmäärä =
kesto * resurssien määrä * käyttöaste *
viikkotuntien määrä

Tunnusluvut ja vaativuuskertoimet

Yhden m^2 suunnitteluun menee x tuntia
(x-kerroin

määräytyy

vaativuuden

mukaan).

Mutu, Atu, Metu

Intuitio

ja

kokemus.

Musta

tuntuu,

asiantuntija arvioi, meistä tuntuu.

Kolmen pisteen arvio

Keskiarvo = (optimistinen arvio + 4 *
realistinen arvio + pessimistinen arvio) / 6
Keskihajonta = (pessimistinen arvio +
optimistinen arvio) / 6

Historiatiedot ja tarkka osittaminen

Historiatietoa hyödynnetään arviossa.
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Taulukosta 5. nähdään yleisiä työmäärien arvioimisen menetelmiä. Luotettavimmat
työmäärän arvioimisen menetelmät ovat historiatiedon hyödyntäminen, tarkka projektin
osittaminen ja asiantuntijaryhmien arviot.
Tehtävien kesto muodostuu, kun sidotaan työmäärä (arvioidut työtunnit) käytössä olevien
resurssien määrään, taitotasoon sekä niiden käyttöasteeseen. Tällöin tulee ottaa myös
huomioon mahdolliset kalenterirajoitteet kuten pyhäpäivät ja lomat. Taulukossa 6. näkyy
esimerkki keston arvioinnista.
Taulukko 6. Esimerkki tehtävän keston arvioinnista.

Tehtävä

Työmää- Resurssi- Käyttöas- Taitokerroin Kesto (työpäivissä 7,5h)

Geometri-

rä

en määrä

te

300h

2

50 % ja

300ℎ

0,8 ja 1,2

(7,5ℎ∗(1∗0,5∗0,8+ 1∗0,7∗1,2))

an

70 %

=

32,25 𝑡𝑦ö𝑝ä𝑖𝑣ää

suunnittelu

Projektinhallintatyökalut, kuten MS Project automatisoivat tehtävän keston arvioinnin
annetun työmäärän ja resurssien määrän/käyttöasteen perusteella (duration = work / units).
Käyttöastetta arvioitaessa tulee ottaa huomioon moniprojektiympäristön asettamat rajoitteet.
Resurssit ovat harvoin käytössä vain yhdelle projektille. Vaikka resurssi olisi käytössä vain
yhdelle projektille, niin todellinen työteho kokonaistyöajasta on arviolta n. 70 %.
Taitokertoimen käyttö erillisenä kertoimena ei ole tavallista, mutta taitotasot kannattaa ottaa
huomioon joko pienempänä tai suurempana käyttöasteena.
Tehtävien riippuvuussuhteiden selvittäminen
Tehtävien riippuvuuksien selvittämisen tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa työntekoa ja
välttää

uudelleen

tekemistä.

Tehtäväluettelo

toimii

pohjana

tehtävien

välisten

riippuvuussuhteiden määrittämiselle. Tehtäväluettelon valmistuttua selvitetään tehtävien
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väliset

riippuvuussuhteet

ja

kirjataan

ne

tehtäväluetteloon.

Riippuvuussuhteiden

kirjaamiseen käytetään tehtäväluettelon numerointia tai osituskoodeja.
Riippuvuussuhteiden määrittäminen voidaan aloittaa projektin lopusta tai alusta. Alusta
lähdettäessä selvitetään, mitkä tehtävät voidaan suorittaa heti projektin käynnistyttyä.
Tämän jälkeen pohditaan suunnitteluprosessin etenemistä ja sitä, mitkä tehtävät voidaan
tehdä seuraavaksi. Tarkastusmenetelmänä voidaan kysyä: ”minkä tehtävien täytyy olla
valmiina ennen tämän tehtävän aloittamista?”. Vastaava tarkastusmenetelmä toimii myös,
jos valitaan lähtökohdaksi riippuvuuksien määrittäminen tehtäväketjun lopusta alkuun.
Jos eri tekniikka-alojen tehtävien riippuvuussuhteiden määrittäminen on hankalaa, kannattaa
kysyä toisen tekniikka-alan asiantuntijalta neuvoa. Työpajat ja yhteistyömenetelmät, kuten
Last

Planner

ovat

hyödyllisiä

tekniikka-alojen

keskinäisten

riippuvuussuhteiden

erilaisia

riippuvuustyyppejä.

määrittämisessä.
Riippuvuuksia
Riippuvuustyypit

määriteltäessä
kuvaavat

voidaan

tehtävien

käyttää

välistä

suhdetta.

Taulukossa

7

esitellään

riippuvuustyypit.
Taulukko 7. Riippuvuustyypit.

Riippuvuustyyppi

Kuvaus

Loogiset riippuvuudet:

Tehtävät voidaan suorittaa Tehtävät
vain tietyssä järjestyksessä

LA (lopusta alkuun)

muodostavat

tiukan tehtäväketjun

Kun tehtävä A loppuu, B Kun perustan kaivaminen
voi alkaa

Finish to start (FS)

Esimerkki

loppuu,

niin

valaminen voi alkaa

betonin
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LL (lopusta loppuun)

Kun tehtävä A loppuu, B Geosuunnittelu ei voi olla
voi loppua

valmis,

Finish to finish (FF)

AA (alusta alkuun)

ennen

kuin

ratasuunnittelu on valmis.

Kun tehtävä A alkaa, B voi Kun projektityö alkaa, niin
alkaa

projektin ohjaus voi alkaa

Start to start (SS)

AL (alusta loppuun)

Kun tehtävä A alkaa, B voi Vanha
loppua

voi

loppua vasta kun uusi vuoro

Start to finish (SF)

LR (Limitysriippuvuus)

vartiovuoro

alkaa

Tarkennettu
loogisesta

versio Väylien

riippuvuudesta täytyy olla riittävän pitkällä,

AA. Tehtävän aloittaminen jotta
riippuu

geometrioiden

toisen

siltojen

suunnittelu

tehtävän kannattaa käynnistää.

tilasta/vaiheesta.

Viiveet ja ennakot

Jokin tehtävä pitää alkaa Betonivalun pitää kuivua
tiettynä aikamääränä ennen ennen

AA +5 (alusta alkuun +5

tai jälkeen toista tehtävää

päivää)

kuin

asennukset

voivat alkaa. Maisemointi
voi

alkaa

ennen

kuin

rakentaminen on valmista.

LA -14 (lopusta alkuun -14
päivää)

Resurssiriippuvuus

Jotakin tehtävää ei
suorittaa

ennen

resurssi on vapaa

voi Tehtävät 1 ja 2 voitaisiin
kuin suorittaa
rinnakkain

loogisesti
mutta

ne

käyttävät samoja resursseja
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Kalenteririippuvuus

Tehtävän aloittaminen on Jotkut ympäristöselvitykset,
sidottu

tiettyyn kuten

kalenteriajankohtaan

perhostutkimukset

täytyy tehdä kesällä kun on
perhosia

Taulukossa 7. kuvatuista riippuvuustyypeistä yleisimpiä ovat looginen riippuvuus lopusta
alkuun sekä limitysriippuvuus (tarkennettu AA). Looginen riippuvuus lopusta alkuun
tarkoittaa sitä, että seuraavaa tehtävää ei voida aloittaa ennen kuin edellinen on valmis.
Limitysriippuvuus tarkoittaa sitä, että toisen tehtävän pitää alkaa ja olla tietyssä vaiheessa
(ei välttämättä valmis), ennen kuin seuraava tehtävä voi alkaa. Riippuvuuksia määriteltäessä
tulee ottaa huomioon luvat/tarkastusajat/päätökset sekä mahdolliset valitusajat ja niiden
aiheuttamat viiveet.
4.5.4 Aikataulutekniikat
Aikataulutuksen pohjana hyödynnetään luotua ositusta ja tehtävälistaa (myös lista tehtävien
arvioiduista

kestoista).

Tehtävälistassa

kuvatut

riippuvuussuhteet

ja

tehtävien

työmäärät/kestot toimivat pohjana aikataulun luomiselle. Tehtävälistan lisäksi aikataulua
laadittaessa tulee ottaa huomioon projektin kokonais- ja aikataulutavoitteet sekä mahdolliset
ulkoa tai sisältä tulleet virstanpylväät ja etapit.
Tavallisesti aikataulua lähdetään suunnittelemaan annetuista deadlineista taaksepäin. Tämä
mahdollistaa tehtävien mahdollisimman myöhäisen käynnistyksen. Jos tavoiteaikataulu on
tiukka, riippuvuussuhteet ja tehtävien realistiset työmäärät/kestot huomioimalla nähdään
mahdolliset ongelmat tavoiteaikatauluun pääsemisessä. Tällöin voidaan hyvissä ajoin hakea
lisäaikaa, lisätä resursseja/resurssien käyttöastetta tai käyttää aikataulun lyhentämisen
menetelmiä.
Janakaavio
Aikataulun suunnittelemiseen ja kuvaamiseen on olemassa eri menetelmiä. Janakaavio
(Gantt-kaavio) on perinteinen tapa kuvata aikataulua. Janakaaviossa projektin ositus tai
tehtävälista on kaavion vasemmassa reunassa ja jokaisella tehtävällä on oma rivinsä. Kunkin
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tehtävän rivillä on jana, joka kuvaa tehtävän pituutta. Janakaavioita voi rakentaa Excelin tai
projektinhallintaohjelmiston, kuten MS Projectin avulla (luodaan automaattisesti, kun
tehtävälistan tiedot syötetään ohjelmaan). Janakaavio on hyvä viestinnällinen menetelmä ja
keino kuvata projektin etenemistä yleisellä tasolla pääaikatauluissa ja sitä voidaan hyödyntää
mm. johdon yhteenvedoissa ja tilanneraporteissa. Janakaavioihin yleensä pyritään lisäämään
tärkeitä määräaikoja ja tapahtumia erilaisten merkkien avulla. Janakaavion heikkoutena on,
että vaikka janoille voidaan merkitä tehtävien välisiä riippuvuussuhteita, tulee kaavioista
epäselviä, jos projekti on laaja ja tehtäviä on paljon.
Tehtäväverkko
Tarkempi aikataulutus- ja aikataulun kuvausmenetelmä on tehtäväverkko. Tehtävä- tai
toiselta nimeltään toimintaverkon avulla voidaan selvittää projektin kriittinen polku sekä
kaikkien tehtävien pelivarat. Tarkempi tieto tehtävien joustoista voi olla edellytyksenä, että
tehtävät voidaan asettaa janakaaviolle oikeaan kohtaan. Projektinhallintaohjelmistot
perustuvat toimintaverkkoon, joka muodostuu automaattisesti, kun tehtävien kestot ja
riippuvuussuhteet kuvataan. Toimintaverkko ja sen tuloksena selvitetty projektin kriittinen
polku ja pelivara on mahdollista kuvata janakaavioiden avulla. Esimerkki kriittisen polun
kuvaamisesta janakaaviossa näkyy kuvasta 26.
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Kuva 26. Janakaavio, johon on merkitty kriittiset tehtävät ja pelivarat (Artto et al., 2008, s.
139).
Tehtäväverkossa tehtävät kuvataan riippuvuussuhteineen sarjana tehtäviä, jotka sijoitetaan
aika-akselille vasemmalta oikealle. Tehtävät kuvataan suorakaiteen muotoisina solmuina
(noodeina), joita yhdistävät nuolet tehtävien välisten riippuvuussuhteiden mukaisesti.
Esimerkki tehtäväverkosta näkyy kuvassa 27.

94

Kuva 27. Tehtäväverkko (Artto et al., 2008, s. 138).
Kuvan 27. tehtäväverkko on luotu kuvitteelliselle talonrakennusprojektille. Laatikot ovat
tehtäviä. Laatikoiden sisällä on tehtävän nimi ja tehtävän kesto. Laatikoiden alla ja päällä
olevat numerot tarkoittavat päiviä projektin aloituksesta. Laatikoiden päällä on vasemmalla
aikaisin aloitus (AA) ja oikealla aikaisin päättäminen (AP). Laatikoiden alle on sijoitettu
vasemmalle myöhäisin aloitus (MA) ja oikealle myöhäisin päättäminen (MP). Kriittisellä
polulla olevien tehtävien laatikoiden reunat ovat tummennettu kuvassa 22, ja ne on
myöhemmissä esimerkeissä merkitty harmaalla taustalla.

Kuva 28. Tehtäväesimerkki.
Ohjeet tehtäväverkon luomiseen:
1. Katso tehtävälistasta tehtävien kestot ja riippuvuussuhteet
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2. Ala tehtäväketjun alusta loppua kohden laskemaan tehtävien aikaisin aloitus ja aikaisin
päättäminen (aikaisin aloitus + tehtävän kesto)  AA + kesto = AP. Alla olevassa esimerkissä
tehtävä ulkoseinät on kriittisellä polulla (harmaa tausta) ja sen kesto on 10 päivää. AA = 10,
joten AA + kesto (10) = 20.

Kuva 29. Tehtävät kriittisellä polulla.
3. Seuraaja, jolla on monta edeltäjää, aikaisin aloitus (AA) on edellisistä tehtävistä aikaisimman
päättymisen (AP) suurin arvo. Alla olevassa esimerkissä tehtävän muuratut seinät AP on 18 ja
LVIS-läpimenot AP on 15. Tehtävän pintabetonilattiat AA on tällöin yhtä kuin tehtävän
muuratut seinät AP, eli 18.

Kuva 30. Tehtävällä useampi edeltäjä.
4. Kun ketju on käyty läpi, niin viimeisen tehtävän aikaisin päättäminen (AP) kertoo koko
projektin aikaisimman päättymisajankohdan. Jos projektille varattu aika on pidempi, kuin
projektille laskettu toteutuksen kesto, eikä haluta projektia valmiiksi ennen määräaikaa,
kannattaa pelivara jakaa harkitusti kriittisen polun tehtävien välillä.
5. Ala tehtäväketjun lopusta alkua kohden laskemaan tehtävien myöhäisin päättäminen (MP)
5.1. Lähtökohdaksi otetaan, että projekti valmistuu niin aikaisin, kuin mahdollista  tehtäväketjun
viimeisen tehtävän aikaisin päättäminen = myöhäisin päättäminen
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5.2. Viimeisen tehtävän edeltäjälle/edeltäjille asetetaan myöhäiseksi päättymiseksi viimeisen
tehtävän myöhäisin aloitus (MA).
5.3. Tehtäväketjussa edeltävän tehtävän myöhäisin päättäminen (MP) on sama kuin seuraavan
tehtävän myöhäisin aloitus (MA). Alla olevassa esimerkissä tehtävän ikkunat myöhäisin
päättäminen (MP) on yhtä kuin tehtävän välitarkastuksen myöhäisin aloitus.
Huom! Eroa tehtävän ikkunoiden MP:n ja AP:n välillä on 33 päivää, joka on tehtävän pelivara.
Tehtävän suoritus voi siis myöhästyä 33 päivää ilman, että koko projekti myöhästyy.

Kuva 31. Tehtävien pelivara.
6. Tehtävän myöhäisin aloitus = myöhäisin päättäminen – kesto. Tehtävien myöhäisin
päättäminen määräytyy tehtäväverkkoa lopusta alkuun seurattaessa.
7. Jos tehtävällä on useita seuraajia, niin katso minkä seuraavan tehtävän MA:n arvo on pienin. 
Tämä tulee edeltäjän MP:ksi.
Esim. kuvassa 27. tehtävän pintabetonilattiat seuraajina ovat tehtävät: tasoitetyöt, alakatot sekä
LVIS-työt. Myöhäisimmän aloituksen arvot tehtävillä ovat seuraavat: Tasoitetyöt MA = 58,
alakatot MA = 34 ja LVIS-työt MA = 53. Pintabetonilattiat on muiden tehtävien edeltäjä.
Seuraajista pienin MA on alakatoilla = 34.  Tästä tulee pintabetonilattioiden MP, eli myöhäisin
päättyminen.
8. Kun tehtävien kriittisyys on selvitetty, niin tehtävien pelivarat voidaan kuvata jana-kaavioon tai
syöttää projektinhallintaohjelmistoon. Tehtävän pelivara = AA – MA tai AP – MP.

97

4.5.5 Aikataulun valvonta
Luotu aikataulu on aina arvio, jonka laatuun voidaan vaikuttaa käyttämällä oikeita
menetelmiä ja lähestymistapoja. Muutokset huonosti suunniteltuun aikatauluun ovat yleensä
suurempia, kuin huolella suunniteltuun. Ongelmana aikataulun ylläpitämiselle voi olla
asenne: ”aikataulua ei kannata ylläpitää, koska se ei kuitenkaan pidä”. Aikataulu on
kuitenkin projekteissa lupaus asiakkaan suuntaan ja myöhästymisistä pitää neuvotella
mahdollisimman ajoissa. Pahimmassa tapauksessa myöhästymisestä tulee maksettavaksi
sopimussakkoja, mikä johtaa projektin katteen pienentymiseen tai tappiollisuuteen.
Aikataulun päivittämisen avulla pystytään pitämään yllä tilannekuvaa. Ylläpidetyn
tilannekuvan avulla tiedetään milloin pitää tehdä korjaavia toimenpiteitä, jotta
aikataulumuutoksien vaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset.
Moniprojektiympäristössä resurssien käyttöasteet eivät pysy samana. Resurssien
käyttöasteisiin vaikuttaa lomat, sairastumiset, henkilöstön vaihtuvuus sekä toisten projektien
priorisointi. Muutokset resurssien käyttöasteeseen täytyy ottaa huomioon, koska ne
vaikuttavat

tehtävien

kestoon.

Tämä

muutos

tulee

kuvata

aikatauluarviossa.

Resurssiongelmien lisäksi projekteissa esiintyy ennalta-arvaamattomia tilanteita sekä
muutoksia projektin laajuuteen. Tämän takia aikataulua tulee seurata ja päivittää
säännöllisesti. Tämä voidaan tehdä esim. sisäisten projektikokouksien yhteydessä.
Aikataulun ylläpitoon liittyy seuraavat elementit:


Tehtävien valmiusasteen seuranta



Poikkeamien tunnistaminen



Resurssien käyttöasteen muutoksen vaikutus tulevien työtehtävien kestoon



Päätöksenteko ja korjaavat toimenpiteet



Aikataulun päivittäminen toteuman sekä korjaavien toimenpiteiden ja päätöksien mukaan

Tehtävien valmiusasteen seurantaa varten projektipäällikkö tai tekniikka-alavastaavat voivat
katsoa valmista aineistoa ja siten arvioida jäljellä olevaa työmäärää. Seurantaa helpottaa työn
selkeä osittaminen ja tehtävien tulosten yksiselitteinen kuvaaminen. Raportointipohjien
hyödyntäminen on työn edistymisen seurannassa kannattavaa. Jos tehtävien valmiusastetta
seurataan prosenteissa, niin vaarana on, että raporteissa työ edistyy suunnitellusti 70–80 %
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asti, kunnes se merkittävästi hidastuu. Valmiusprosentit kannattaa pyrkiä sitomaan johonkin
konkreettiseen ja mitattavaan työn vaiheeseen, mikä täsmentää valmiusprosentin käyttöä.
Luotettavien valmiusasteen mittareiden rakentaminen on oleellinen osa projektin
edistymisen valvontaa ja sen kehittämistä. Työn edistyminen voidaan kuvata janaaikatauluissa ja verkkokaavioissa.

4.6 Tulosten arviointi
Työn merkittävimmät tulokset olivat nykytilan haasteiden selvittäminen ja uusien
menetelmien luominen. Nykytilan haasteiden selvittämisen avulla voitiin määrittää suunta
tulevalle kehitystoiminnalle. Kehityshankkeessa laadittujen osituksen ja aikataulutuksen
menetelmien ja ohjeiden avulla voidaan saavuttaa sujuvampi ja hallitumpi projektityö,
parantaa asiakas- ja työtyytyväisyyttä sekä parantaa projektikatetta ja vähentää
alaskirjauksia. Tehokkaammalla projektinhallinnalla voidaan saavuttaa myös kilpailuetua.
Aikataulun ja budjetin hallinnalla erottaudutaan kilpailijoista. Aikataulun lyhentämisen
menetelmien avulla voidaan saada toimitussopimukseen aikatauluun liittyviä bonuksia.
Saavutettavien taloudellisten hyötyjen mittaluokkaa on kuitenkin vaikea arvioida ja siihen
vaikuttaa muun muassa annettavan koulutuksen määrä.
Kehittämisen avulla voidaan myös joustavoittaa toimintaa kohdeyrityksessä, joka käsittää
projektityön ja tukiprosessien toimivuuden, edellytykset hyvien laadullisten ja taloudellisten
tuloksien saavuttamiseen sekä arvoa tunnistamattoman tekemisen tunnistamisen ja
poistamisen. Projektityön nykytilaa selvitettiin kehityshankkeen haastattelujen avulla.
Projektityön haasteita tuli esiin haastatteluissa ja niitä on kuvattu tarkemmin tässä raportissa.
Projektityön nykytilaa kuvaa kehityshankkeen haastattelujen ohella henkilöstökyselyt.
Kyselyissä muun muassa tiedusteltiin yhteistyön laatua monialaprojekteissa.
Kehityshankkeen tuloksien avulla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia projektien ja
resurssien hallintaan ja sitä kautta sujuvaan arkeen. Uusien menetelmien jalkauttamisen
avulla voidaan parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä ja yhteistyötä monialaisissa projekteissa.
Kehityshankkeen tuotoksien hyödyntäminen kuitenkin edellyttää toimenpiteitä. Muutos
nykyiseen

ajattelutapaan

ja

projektinhallintakäytäntöön

on

merkittävä.

Uusien
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toimintamenetelmien tuomat hyödyt eivät realisoidu, kunnes menetelmät on otettu käyttöön.
Käyttöönottovaiheessa on myös omat haasteensa. Menetelmiä joudutaan muokkaamaan ja
soveltamaan erityyppisiin projekteihin.
Muutosvastarinta ja hyötyjen realisoitumisen osin pitkäkin aikaväli tulevat luultavasti
aiheuttamaan

epäilyksiä

uusien

menetelmien

hyödyllisyydestä.

Sitoutuminen

projektinhallinnan kehittämiseen vaatii näkemystä ja investointeja. Sisäiset ja ulkoiset
projektinhallintakoulutukset ja ohjelmistoinvestoinnit mahdollistavat uusien menetelmien
jalkauttamisen.
Pilottiprojektit
Pilottiprojektit valittiin haastattelujen pohjalta. Haastattelujen avulla pyrittiin löytämään
sopivia hankkeita, jotka käynnistyisivät kehityshankkeen aikataulun puitteissa. Tyyppi- ja
pilottiprojektien valinta tehtiin käytännössä yhtä aikaa.
Pilottiprojekteiksi valittiin:
1. Ratasuunnitelma
2. Tien rakennussuunnitelma
3. Kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Valituista

pilottiprojekteista

tien

rakennussuunnitelman

sekä

kunnallistekniikan

yleissuunnitelman toteutukset myöhästyivät yrityksestä riippumattomista syistä. Tästä
johtuen luotuja osituksen ja aikataulutuksen malleja ei päästy kokeilemaan edellä
mainituissa hankkeissa. Tien rakennussuunnitelma viivästyi kunnan kaavoitukseen liittyvän
päätöksentekoprosessin takia ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma viivästyi tilaajan
budjettiin liittyvistä syistä. Pilottiprojekteista ratasuunnitelman laatiminen käynnistyi
suunnitellusti. Ratasuunnitelma-hankkeessa päästiin pilotoimaan aikataulun hallinnan
menetelmiä, kuten Last Planneria.
Ratasuunnitteluprojektin

tavoitteena

oli

parantaa

ja

kehittää

erästä

rataosuutta

Projektipäällikkönä hankkeessa toimi kokenut projektipäällikkö. Projektin suunniteltu
toteutusaikataulu oli noin yksi vuosi.
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Ratasuunnitelma-hankkeessa kohdeyrityksen alikonsulttina toimivat kaksi isompaa
alikonsulttia sekä eräitä muita, pienempiä yrityksiä. Ratasuunnittelun osuus oli jaettu
projektissa maantieteellisesti kohdeyrityksen ja isomman alikonsultin välillä.
Projektissa testattiin aikataulutuksen ja tuotannonohjauksen menetelmää, Last Planneriä.
Ensimmäinen, kokonaisaikataulun Last Planner -suunnittelusessio pidettiin maaliskuun
alussa. Kokonaisaikataulun suunnittelussa läsnä oli yhteensä 14 henkilöä. Ensin määriteltiin
projektin deadlinet, sitten ryhdyttiin suunnittelemaan aikataulua tarkemmin tekniikkaaloittain.
Aikataulun

suunnittelussa

keskityttiin

alkuvaiheen

sakolliseen

välitavoitteeseen

pääsemiseen. Sakollisena välitavoitteena oli ratasuunnitelmatasoisten siltasuunnitelmien
laatiminen kolmesta sillasta. Muut tekniikka-alat aikatauluttivat omaa suunnitteluaan siten,
että siltasuunnittelulla oli edellytykset saada suunnitelmat valmiiksi tavoiteaikataulussa.
Projektin edetessä Last Planner –aineistoa hyödynnettiin projektin aikataulun seurannassa.
Kokonaisaikataulun suunnittelusessiossa luotu aikataulu mallinnettiin Excelin avulla.
Alikonsulttien kanssa pidetyissä yhteisissä projektikokouksissa aikataulua seurattiin Exceltaulukon avulla. Aikataulua päivitettiin projektikokouksissa kerätyn toteumatiedon pohjalta.
Suunnittelu eteni pääsääntöisesti aikataulun mukaisesti ensimmäiset kuukaudet. Tämän
jälkeen

alkoi

esiintyä

poikkeamaa

verrattuna

suunniteltuun

aikatauluun.

Aikataulupoikkeamaan vaikutti merkittävästi tilaajan toiminta ja päätöksentekoprosessi.
Tilaaja halusi tarkastella vaihtoehtoisia silta- ja geometriaratkaisuja. Tämä poikkesi
projektin alkuperäisestä laajuudesta ja aiheutti lisätyötä. Tilaajan päätöksenteko
vaihtoehtoisten ratkaisujen valinnassa aiheutti myös viivästymistä.
Last

Planner

–menetelmän

toimivuudesta

hankittiin

palautetta

kokeellisessa

innovaatiotyöpajassa. Palautteen mukaan Last Planner Excel-taulukko toimi hyvin
muistilistana ja muiden tekniikka-alojen suunnitteluprosessin selkeyttäjänä. Exceltaulukossa

pitäisi

pyrkiä

paremmin

kuvaamaan

visuaalisesti

tehtävien

välisiä

riippuvuussuhteita. Riippuvuussuhteet oli kirjattu soluihin, mutta niitä oli niin paljon, että
niiden muodostama kokonaisuus ei tullut tarpeeksi hyvin esille. Taulukkoon pohdittiin myös
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lisätoiminnallisuuden rakentamista siten, että suunnittelutehtävät automaattisesti siirtyisivät
aikataululla riippuvuussuhteiden mukaisesti. Työpajassa esiteltiin myös toisenlainen
visualisointitapa Last Planner -aineiston purkamista varten luodulle Excel-taulukolle, jossa
tekniikka-alojen suunnittelusarakkeet oli koodattu eri värein. Last Planner -menetelmää ja
Excel-taulukkoa kehitetään jatkossa kerätyn palautteen pohjalta.

4.7 Jatkotoimenpiteet ja suositukset
Ositus ja aikataulutus
Kehityshankkeessa laadittiin ositukselle ja aikataulutukselle tavoitteet, periaatteet, ohjeet ja
mallit. Uudet menetelmät ovat projektinhallintateorian mukaisia. Jatkossa menetelmiä ja
malleja tulee pyrkiä testaamaan asiakasprojekteissa, jotta saadaan selville niiden toimivuus.
Toimivuudesta tulee hankkia palautetta projektiin osallistuneita henkilöiltä. Malleja ja
menetelmiä tulee edelleen kehittää hankitun palautteen pohjalta.
Kehityshankkeen puitteissa ositusmallit laadittiin kolmelle eri tyyppiprojektille, jotka olivat
tien rakennussuunnitelma, ratasuunnitelma ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma.
Jatkotoimenpiteenä voidaan suositella ositusmallien laatimista nykyisten periaatteiden
mukaan myös muun tyyppisille projekteille. Ositusmallien avulla yhtenäistetään
projektinhallintaa

ja

helpotetaan

projektinhallinnan

ja

tukitehtävien

uusien

hankkeiden

standardijakoa

suunnittelua.

osituksessa

Esimerkiksi

voidaan

harkita

yhtenäistettävän kaikissa eri projektityypeissä. Ositusmallien tarkkuustasoa tulee muokata
tulevaisuudessa yksityiskohtaisemmaksi.
Aikataulutusmalleja on mahdollista laatia projektinhallintaohjelmien avulla tarkemmin
joillekin projektityypeille. Aikataulumallien laatiminen edellyttää substanssiosaamista ja
osatehtävien välisten riippuvuustyyppien ja -suhteiden määrittämistä. Aikataulutusmallien
laatimisen avulla voidaan edelleen yhtenäistää projektinhallintaa yritystasolla ja helpottaa
projektinhallintaohjelmistojen käyttöönottoa. Mallien muokkaaminen ja hyödyntäminen on
suhteellisen yksinkertaista ilman kattavaa projektinhallintaohjelmiston osaamista.
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Koulutus- ja informointitilaisuuksien avulla voitiin jalkauttaa ja vakiinnuttaa uusia osituksen
ja aikataulutuksen menetelmiä. Malleja ja menetelmiä tulee saada asiakasprojekteihin
testattavaksi, jotta niiden käyttö yleistyy. Muutosvastarintaa ja sen vaikutuksia voidaan
lieventää siten, että osituksen ja aikataulutuksen kehittämiseen sitoudutaan yritystasolla.
Ensimmäisistä koehankkeista olisi tärkeää saada hyvää palautetta.
Projektinhallinta ja projektiprosessi
Projektinhallintaa voidaan kehittää keräämällä ja analysoimalla toteutuneita historiatietoja
vanhoista hankkeista. Historiatietojen kerääminen ja analysointi olisi hyödyllistä
tuntimäärien arvioinnin kehittämiseksi. Vanhojen toteumatietojen avulla voidaan määrittää
haastavuuskertoimia, joiden avulla uusien hankkeiden tuntimääriä kyetään tarkemmin
arvioimaan.
Tehtävien valmiusasteen arviointia tulisi kehittää. Valmiusastetta ei tulisi arvioida
käytettyjen tuntien perusteella, koska se johtaa helposti siihen, että kun tunteja on käytetty
tehtävälle allokoitu määrä, ei tehtävä olekaan valmis. Valmiusasteen arvioimisessa
kannattaa hyödyntää asiantuntijaosaamista. Tekniikka-alavastaavien kannattaa pyrkiä
säännöllisesti arvioimaan suunnitelmatuotoksien valmiusastetta ja jäljellä olevia tunteja.
Todellista valmiusastetta voidaan verrata tuloksen arvo -menetelmän avulla alkuperäiseen
budjettiin ja määrittää edistyminen tehtäväpaketeittain. Tehtävien todellisen valmiusasteen
määrittämistä edesauttaisivat standardoidut raportointipohjat ja valmiusastekriteerien
ennalta määrittäminen edellisten projektien ja asiantuntijaosaamisen pohjalta.
Projektiprosessia tulee kehittää selvittämällä, mitkä suunnittelutehtävät täytyy toteuttaa
vuorovaikutuksessa

keskenään.

Iteratiivisten,

vuorovaikutuksessa

toteutettavien

osatehtävien riippuvuussuhteiden määrittäminen ja aikatauluttaminen on yksi suurimmista
projektinhallinnan haasteista. Joidenkin suunnittelutehtävien luonteeseen kuuluu, että ne
kannattaa toteuttaa limittäin, siten että suunnittelijat toimivat tiiviisti yhteistyössä.
Riippuvuustyyppien ja -suhteiden määrittäminen edellyttää sekä projektinhallinta- että
substanssiosaamista.

103

Riippuvuussuhteiden

selvittämisessä

ja

vuorovaikutuksessa

tehtävän

suunnittelun

toteutuksessa auttavat suunnittelupalaverien järjestäminen ja työkalut kuten DSM-matriisi
(Design Structure Matrix). Sisäisiä palavereja tulisi pyrkiä pitämään myös saman
toimipisteen sisällä nykyistä enemmän Skypen välityksellä. Tämä mahdollistaa luvan kanssa
muun työskentelyn palaverin aikana. Yksi ratkaisu vuorovaikutteisen suunnittelun
haasteisiin saattaisi olla siirtyminen joustavuuteen istuma- ja työskentelypaikkojen suhteen.
Suunnittelijat

voisivat

suunnittelun

kriittisen

vaiheen

ajaksi

siirtyä

tilapäisesti

työskentelemään samaan tilaan. Tämä helpottaisi yhteistyötä hankkeissa.
Riskienhallinnassa

tulisi

ottaa

projektikohtaisesti

nykyistä

paremmin

huomioon

aikatauluriskit. Esimerkiksi suunnittelua voisi olla mahdollista viedä eteenpäin puuttuvilla
lähtötiedoilla, jos aiheutuneet riskit kyetään tarpeeksi tarkasti arvioimaan ja lieventämään.
Riskiarvioinnissa tulisi ottaa paremmin huomioon myös tilaajan päätöksentekoprosessin,
kaavoituksen, jne. ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamat aikataulutusriskit ja niiden
taloudelliset seuraukset.
Moniprojektiympäristö ja projektiportfolion hallinta
Moniprojektiympäristön aiheuttamien haasteiden lieventämiseksi tarvitaan menetelmien
kehittämistä ja projektien suunnittelu- ja ohjauskäytäntöjen yhtenäistämistä. Tämän
kehityshankkeen puitteissa projektien ositukselle ja aikataulutukselle on laadittu
ohjeistukset. Menetelmien kouluttamisen ja käyttöönoton avulla pystytään yhtenäistämään
aikataulun laatimisen ja päivittämisen käytäntöjä.
Merkittävä parannus moniprojektiympäristön hallintaan saadaan toteutettua, kun projektien
aikataulun suunnittelu on riittävän tarkkaa ja vaateet resurssien kuormitukselle ovat riittävän
selkeät.

Kun

projektipäälliköt

ja

sitä

kautta

suunnittelijat

ovat

tietoisia

aikatauluvaatimuksista, voidaan keskustelu resursseista perustaa tietoon ja selkeisiin
suunnitelmiin oletuksien sijaan. Tämä edellyttää koordinointia projektipäälliköiden välillä.
Moniprojektiympäristön hallintaa voidaan myös kehittää projektisalkun hallintaa varten
tarkoitettujen ohjelmien avulla. Kuvassa 32. ilmenee ohjelmistojen toimintalogiikka.
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Kuva 32. Moniprojektiympäristön hallinta (Pelin, 2011, s. 157).
Projektisalkun hallintaa varten luodut ohjelmat perustuvat siihen, että käytössä on
yritystasolla yksi yhteinen resurssitiedosto, toiselta nimeltään resurssipooli. Tiedosto sisältää
kuormitus-, loma- ja poissaolotiedot kaikilta yrityksen työntekijöiltä. Kuormitustiedot
muodostuvat siten, että jokaisesta projektista suunnitellaan riittävällä tarkkuudella aikataulu
ja

työn

jakautuminen

henkilötasolla.

Jokainen

projekti

linkitetään

samaan

resurssitiedostoon. Tämä mahdollistaa sen, että tiedetään tarkasti jokaisen työntekijän
kaikkien projektien työtehtävät ja niiden ajoitus. Tämän tiedon avulla voidaan suunnitella
tarkemmin projektien resursointia ja työntekijöiden kuormitusta.
Käytännössä tämä edellyttäisi sitä, että hankittaisiin ja otettaisiin käyttöön projektiportfolion
hallintaa varten oma ohjelmistoratkaisu. Käyttöönoton yhteydessä rakennettaisiin
yritystasolla yhteinen resurssipooli, joka sisältäisi tiedon jokaisesta yrityksen työntekijästä.
Tämän

jälkeen

projektipäälliköt

loisivat

projektinhallintaohjelmiston

avulla

(paikkansapitävät aikataulut, joita tarpeen vaatiessa päivitettäisiin. Projektipäälliköiden
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luomat suunnitelmat linkitettäisiin tämän jälkeen yhteiseen resurssitiedostoon, johon
kuormitusasteet kaikista eri projekteista kirjautuisivat.
Kustannuksia

syntyisi

ohjelmistohankintojen

ja

koulutuksien

osalta.

Laadittujen

aikataulutuksen ohjeiden ja uusien menetelmien avulla voidaan päästä siihen
tarkkuustasoon, jossa työntekijä- ja projektikohtaiset kuormitustasot selkiintyvät. Nykyisillä
menetelmillä projekteja ei ole suunniteltu riittävän tarkasti, jotta tiedettäisiin milloin ja
minkä verran työpanosta tarvitaan kultakin työntekijältä. Tästä johtuen projektipäälliköt ja
työntekijät eivät pysty arvioimaan projektikohtaista kuormitusastetta ja sen muutosta
riittävällä tarkkuudella.
Moniprojektiympäristössä resursointiin ja kuormitusasteiden määräytymiseen vaikuttavat
myös valinnat työnteon priorisoinnissa. Johtamisjärjestelmää tulisi kehittää siten, että
priorisointipäätökset eivät kasaantuisi suunnittelijoille. Ongelmatilanteessa tulisi ylemmällä
organisaatiotasolla valita priorisoitava projekti ja selkeästi viestiä priorisointipäätöksen
syistä ja vaikutuksista sekä asiakkaalle että yrityksen sisäisesti. Priorisointipäätöksien teossa
tulisi pohtia niiden vaikutusta asiakassuhteisiin ja maineeseen luotettavana toimittajana.
Kilpailukykyiset tarjoukset
Tarjousvaihe on projektin onnistuneen toteutumisen kannalta kriittinen vaihe, johon on
käytössä monesti liian vähän resursseja. Tarjousvaiheessa tehty työ on potentiaalisesti
hukkaan heitettyä, mikä aiheuttaa omat haasteensa tarjousvaiheessa tehdyn työpanoksen
taloudelliselle kannattavuudelle. Kilpailutilanteen arvaamattomuuden takia on vaikea
arvioida, millä työpanoksella tarjous on mahdollista voittaa.
Tarjouksen laatimiseen käytetyn työpanoksen määrittämisessä tulisi analysoida edellisiä,
vastaavien

hankkeiden

hankintapäätöksiä.

Analysoinnin

ja

hankintapäätösten

historiatietojen keräämistä avulla voidaan määrittää omat ja kilpailijoiden vahvuudet.
Analysointia voidaan tehdä erilaisten menetelmien avulla. Omien ja kilpailijoiden
vahvuuksien määrittämisen avulla voidaan tunnistaa kohteet, joihin tulee kiinnittää erityistä
huomiota tulevissa tarjouksissa. Ajatuksena on omien vahvuuksien säilyttäminen ja
tarjouksien heikkojen kohtien vahvistaminen (koskee tarjouksen laatuosiota).
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Tarjousvaiheen prosesseja tulisi kehittää siten, että saataisiin tehtyä parempilaatuisia
tarjouksia vähemmällä

työmäärällä. Tässä

auttaisi

tarjouspohjien laatiminen ja

ylläpitäminen erityyppisille hankkeille. Ositus- ja aikataulutusmallit osaltaan helpottavat
tarjouksen laatimista. Ositus- ja aikataulumallien tulee olla sen kaltaisia, jotta ne ovat
helposti muokattavassa ja toimivat viestinnän välineinä tarjouksessa.
Tarjouksen teon ja uuden työn saamisen vaikutuksia tulisi arvioida paremmin resursoinnissa.
Tarjouksessa ja sopimuksessa tulisi pyrkiä sopimaan tarkemmin aikatauluriskien
jakamisesta tilaajan kanssa. Esimerkiksi lähtötietojen viivästymisen vaikutusta ei ole
monesti huomioitu sopimuksessa. Tämä usein johtaa siihen, että lisäaikaa ei saada
lähtötietojen viivästyessä, vaikka suunnittelu ei voi käynnistyä ilman tarvittavia lähtötietoja.
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5

YHTEENVETO

Tämän

diplomityön

tavoitteena

oli

tutkia

ja

kehittää

monialaisten

infrasuunnitteluhankkeiden projektinhallintaa ja sen kehittämistä kohdeyrityksessä.
Kehittämishanketta edelsi kohdeyrityksessä suoritettu perusselvitys projektinhallinnasta,
jossa havaittiin, että ongelmat koskivat erityisesti projektien jakamista ja aikatauluttamista,
minkä vuoksi tässä tutkimus- ja kehitystyössä keskityttiin projektien ositukseen ja
aikataulutukseen.

Projektinhallintaa

ja

sen

nykytilaa

kohdeyrityksessä

tutkittiin

teemahaastattelumallilla toteutettujen haastattelujen sekä projektipäälliköiltä kerätyn
aineiston pohjalta. Laajan haastatteluaineiston haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin ja
purettiin aihealueittain. Perusselvityksen ja kehitysprojektin haastatteluaineiston laajuus oli
yhteensä n. 240 sivua.
Nykytilan tutkimuksen pohjalta määriteltiin kehitystyön tavoitteet, jotka olivat
tyyppiprojektien

suunnittelu-

ja

päätöksentekoprosessin

kuvaaminen,

ositus-

ja

aikataulutusmallien luominen sekä ohjeistuksen laatiminen projektien ositukselle ja
aikataulutukselle. Ongelmien kartoitus ja niihin kohdistuva tutkimus- ja kehitystoimet
rajattiin

kolmeen

tutkittavaan

tyyppiprojektiin.

Tyyppiprojekteja

olivat

tien

rakennussuunnitelman laatiminen, ratasuunnitelman laatiminen sekä kunnallistekniikan
yleissuunnitelman laatiminen.
Työn tuloksena nykyisen käytännön ja kirjallisuuden pohjalta määriteltiin tyyppiprojektien
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi sekä laadittiin osituksen ja aikataulutuksen,
periaatteet, ohjeet ja mallit. Malleja parannettiin yhteistyössä projektipäälliköiden ja
asiantuntijoiden kanssa. Ratahallinnolle kehitettyjä aikatauluohjauksen menetelmiä ja mallia
testattiin myös ratahallinnon asiakaskäytännössä. Mallien toimivuudesta hankittiin
palautetta esimerkiksi useassa koulutustilaisuudessa projektiin osallistuneilta henkilöiltä.
Keskeisen tutkimuskohteen muodosti erityisesti se, mitkä seikat olivat syynä aikataulujen
pettämiseen ja miten tätä voisi ennaltaehkäistä. Näistä seikoista laadittiin erityiset ohjeet
tutkimuksen loppuun. Näissä todettiin tarve monessa suhteessa kehittää projektinhallintaa ja
tarjousmenettelyä, tehtävien riippuvaisuussuhteiden määrittelyä, nopeuttaa lähtötietojen
saamista ja niistä aiheutuvien riskien jakamista sopimuksin tilaajan ja toimittajan kesken,
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kehittää tehtävien valmiusasteen määrittämistä ja henkilöstön sitouttamista aikataulun
noudattamiseen. Lisäksi jatkossa ositusmallien tarkkuustasoa tulee kehittää ja laatia
yksityiskohtaisemmaksi ja niiden testausta laajentaa ja monipuolistaa sekä asiaan liittyvää
koulutusta tehostaa.
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LIITE 1. Kehityshankkeen aikataulu

LIITE 2. Haastattelurunko
Haastattelurunko
Kerrotaan haastattelun taustatiedot haastateltaville
Tietääkö haastateltava kehitysprojektin tavoitteet ja taustan (haastateltava oli esimerkiksi
läsnä kick-off -tilaisuudessa). Jos haastateltava ei tiedä taustoja, ne kerrotaan lyhyesti.
Haastattelut ovat luottamuksellisia; ei mainita haastateltavien nimiä raportissa tai missään
muussa yhteydessä. Suostutko haastattelun nauhoittamiseen? Haastattelun nauhoittamisen
tarkoituksena on helpottaa haastattelujen purkamista. Haastattelunauhoitteet pidetään
salassa kuten kesällä 2015 tehdyssä tutkimuksessa.
Taustatietoa sekä avaavat kysymykset osituksesta ja aikataulutuksesta
1. Minkä tyyppisten, monialaisten suunnitelmien laatimisessa olet ollut vetovastuussa?
2. Minkä tyyppisten, monialaisten suunnitelmien laatimisessa olet mukana mutta et ole
vetovastuussa?
3. Mikä on yleisin, monialainen suunnitelmatyyppi jonka laatimisessa olet tällä hetkellä
mukana?
4. Missä monialaisissa suunnitteluprojekteissa olet tällä hetkellä mukana?
5. Miten projekteja, joissa olet tällä hetkellä mukana, ositetaan ja aikataulutetaan?
keke
Avoimet kysymykset osituksesta ja aikataulutuksesta
1. Mitkä asiat vaikuttavat siihen, miten ositat ja ajoitat projektin?

LIITE 2. (jatkoa)
2. Onko

sinulla

esimerkkejä

onnistuneesta

osituksesta/aikataulusta?

(olisiko

mahdollista nähdä?)
3. Mitkä

asiat

toimivat

mielestäsi

hyvin

antamasi

esimerkin

osituksessa/aikataulutuksessa?
4. Onko sinulla esimerkkejä osituksesta ja aikataulutuksesta joissa ajoitus/ositus ei
onnistunut hyvin?
5. Mitkä asiat eivät mielestäsi toimi parhaalla mahdollisella tavalla antamassasi
esimerkissä osituksessa ja ajoituksessa? Entä yleisesti?
6. Miten pieniin osiin (ajallisesti) mielestäsi projektin voisi ja kannattaisi jakaa?
7. Eroaako taloushallinnan ja tuntikirjaamisen järjestelmässä tehty ositus projektin
tehtävien osituksesta? Miten?
8. Kuinka tarkasti mielestäsi osia voisi ja kannattaisi ajoittaa?
9. Voidaanko

mielestäsi

x-suunnitelmien

laatimista

tehostaa

kehittämällä

aikataulutusta ja ositusta kyseisissä hankkeissa? Jos ei, niin mihin kannattaisi
panostaa?
10. Mikä on mielestäsi useimmiten syynä aikataulun ja/tai budjetin ylittymiseen xsuunnitelmia laadittaessa?
11. Miten varmistetaan tai voitaisiin varmistaa, että sovituista sisäisistä aikatauluista
pidetään kiinni?
Päätöksenteko- ja suunnitteluprosessi eri suunnitelmatyypeissä
1. Toteutuuko x-tyyppisten suunnitelmien laatiminen toistuvasti samalla tavalla?

LIITE 2. (jatkoa)
2. Sopisivatko x-tyyppiset projektit tarkemmin tutkittavaksi tyyppiprojektiksi?
(haastattelujen pohjalta valitaan 3 eri tyyppiprojektia – projektien toistuvuus ja
samankaltaisuus tärkeää)
3. Vaikuttavatko lait ja asetukset päätöksenteko- ja suunnitteluprosessiin? Miten
vaikuttavat?
4. Mitkä tahot ovat tilaajina x-tyyppisten suunnitelmien laatimiselle?
5. Miten tilaajien ohjeet ja määräykset vaikuttavat x-tyyppisten suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessiin?
6. Miten yrityksen sisäiset käytännöt ja toimintajärjestelmä vaikuttavat suunnittelu- ja
päätöksentekoprosessiin?
7. Mitä useamman tulosyksikön yhteispäätöksiä tehdään tai pitäisi tehdä missäkin
vaiheessa?
8. Minkälaisia

rajoitteita

useamman

tulosyksikön

yhteispäätökset

aiheuttavat

myöhemmin projektissa sinun näkökulmastasi?
9. Onko yhteispäätöksiä, joissa tietyn tulosyksikön näkökulma päätöksenteko- ja
suunnitteluprosessissa pitäisi ottaa paremmin huomioon?
Projektin vaiheet ja tehtävien väliset riippuvuussuhteet
1. Missä vaiheissa olet mukana suunnitelmien laatimisessa?
2. Miten oman suunnitteluosuuden laatiminen eroaa, jos on vetovastuussa projektista
tai ei ole vetovastuussa?

LIITE 2. (jatkoa)
3. Mitkä muista tulosyksiköistä riippuvat asiat vaikuttavat suunnitelman laatimiseen
missäkin vaiheessa?
4. Mitkä ovat muilta tulosyksiköiltä saatavia lähtötietoja tai suunnittelutuotoksia (xtyyppisen) suunnitelmaan laatimista varten, joita tarvitaan? Mistä saadaan em.
lähtötiedot?
5. Mitä lähtötietoja yksikkösi tuottaa em. suunnitelmien laatimisessa muille yksiköille?
6. Miten lähtötietojen tuottamista toisille yksiköille koordinoidaan (kuka päättää
tekijät, kuka pyytää lähtötietoja, milloin tiedetään, että pitää tehdä toiselle yksikölle
lähtötietoja)?
7. Miten priorisoidaan tai voitaisiin priorisoida työntekoa siten, että tulosyksiköt saavat
tarvitsemansa, yrityksen sisäiset lähtötiedot mahdollisimman nopeasti?
Muuta sanottavaa
1. Tuleeko mieleen muita asioita liittyen projektien ositukseen ja aikatauluttamiseen
mitä ei kysytty?
2. Tuleeko mieleen muita asioita liittyen päätöksenteko- ja suunnitteluprosessiin mitä
ei kysytty?
3. Tuleeko mieleen muita asioita liittyen tehtävien ja tulosyksiköiden välisiin
riippuvuussuhteisiin mitä ei kysytty?
4. Tuleeko mieleesi mahdollisia pilottiprojekteja, joissa aikataulutusta ja ositusta voisi
kehittää?

LIITE 3. Tiehankkeiden aiempi ositusmalli

LIITE 4. Ratasuunnitelman ositusmalli

