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ating a preliminary production plan was developed. The aim of the process is to give the project 
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1 Johdanto 

1.1 Tausta 

 

Tiehankkeen rakentamiskustannukset määräytyvät suurelta osin jo aikaisessa vaiheessa 

hanketta. Mitä aiemmin rakennuskustannuksiin vaikuttavia suunnitteluratkaisuja 

päätetään lopullisesti ja mitä myöhemmäksi hankkeen rakentamisaikataulun laadinta 

jätetään, sitä vaikeampi rakennuskustannuksiin on vaikuttaa. Kuva 1 esittää 

kustannusten määräytymisen suunnitteluvaiheiden etenemisen ja päätöksen teon 

askeleiden suhteen. 

 

 

Kuva 1. Vaikutusmahdollisuudet kustannuksiin ovat suuremmat hankkeen aiemmissa vaiheissa 

kuin myöhemmissä (Manninen 2009). 

 

Rakentamiskustannukset kertyvät maksettaviksi huomattavasti myöhemmin kuin 

kustannuksiin vaikuttavat päätökset tehdään. Tienrakennushankkeissa työn toteutusta 

rakentamisaikataulun kannalta suunnittelee usein vasta urakoitsija urakkakilpailun 

aikana. Tilaaja voi saavuttaa merkittäviä säästöjä, jos alustava toteutusmalli tehdään jo 

ennen tarjouskilpailua. Kuva 2 esittää hankeprosessin suunnitteluvaiheiden etenemisen. 
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Kuva 2. Tiehankeprosessi ja urakoitsijavalinnan paikka perinteisessä kokonaisurakkamuodossa 

(perustuen Liikennevirasto 2011a). 

 

Suomessa ei ole rakennussuunnitteluvaiheessa laajasti käytössä olevia ohjeita 

työnaikaisten liikennejärjestelyjen vaiheistuksesta rakentamisaikataulun kannalta 

edullisesti. Usein varsinkin taajama-alueille sijoittuvissa parantamishankkeissa 

työnaikainen liikenne on tärkeä ja rajoittava tekijä hankkeen rakennettavuuden kannalta. 

Työnaikainen liikenne pitää ottaa huomioon rakentamisaikataulun tekemisessä, ja sekä 

aikataulu että liikennejärjestelyt pitää suunnitella niin, että ne tukevat toisiaan ja ovat 

yhteensopivat. Näin vältetään ajalliset ja paikalliset konfliktit (spatio-temporal 

conflicts). Työnaikaiset haitat liikenteelle ovat usein merkittäviä, ja liikenteen 

turvallisuus rakentamisen aikana on erityisen tärkeää; onnettomuudet tulevat 

yhteiskunnalle kalliiksi. Liikennejärjestelyjen tekeminen ja väliaikaisten kulkureittien 

rakentaminenkin maksaa, joten ne tulee suunnitella huolella etukäteen. (Hammad et al. 

2011) 

 

Kaupunkialueilla tapahtuvassa tierakentamisessa työnaikainen yleisen liikenteen 

sujuvuus ja turvallisuus, työmaan tilan tarve sekä käytettävissä oleva rajallinen tila 

aiheuttavat sen, että parantamishankkeet ovat monimutkaisia ja vaikeita suunnitella 

(O’Brien et al. 2011). Suomessa liikenneverkon arvo on 30 miljardia euroa, mutta 

liikenneverkostojen korjausvelkaa on 2,5 miljardia euroa ja korjausvelan trendi on 

kasvava. Siksi suuri osa nykyisestä ja tulevasta rakentamisesta on korjausrakentamista, 

jossa vanhaa tieverkostoa parannetaan. Parantamishankkeet sijoittuvat usein vilkkaasti 

liikennöidyille alueille, joten ne vaikuttavat laajasti tienkäyttäjiin ja yhteiskuntaan. 

 

Liikenteen sujuvuus rakentamisen aikana on tärkeää tienkäyttäjien kannalta. 

Rakentaminen tulisi suunnitella niin, että se ei häiritse liikennettä. Yleisestä liikenteestä 

on haittaa rakentamiselle, koska liikenne rajoittaa rakentamista ja aiheuttaa tarvetta 

rakentaa työmaateitä ja käyttää kiertoreittejä maamassojen kuljetuksessa. 

Liikennevirasto on tämän takia joissakin yksittäisissä hankkeissa vaatinut 

rakennussuunnittelua kilpailuttaessaan tarjouspyynnössä, että rakennussuunnitelmaan 

tulee sisällyttää rakennusprojektin havainnollinen vaiheittain rakentamisen kuvaus 
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(Koski 2011). Rakentamisaikataulua ja aikataulutarkastelua ei tällä hetkellä yleensä 

laadita rakennussuunnitteluvaiheessa, mutta se saattaa lisääntyä tulevaisuudessa. 

 

Rakentamisen aikaiset aikamenetykset eivät saa paljoa arvoa hankkeiden arvioinnissa, 

vaikka periaatteessa on selvää että ne pitäisi ottaa huomioon. Rakentamisen aikaiset 

vaikutukset ovat kuitenkin todellisia vaikutuksia, jotka voidaan arvioida yhtä tarkasti, 

ellei tarkemmin kuin tien avaamisen jälkeisinä vuosina saatavat hyödyt. Rakentamisen 

aikaiset haitat toteutuvat lähitulevaisuudessa jo ennen uuden tieosuuden avaamista 

liikenteelle, joten niiden laskennallinen nykyarvo on korkea. (Liikennevirasto 2011b) 

 

Eräs suurimmista haasteista Suomen infrahankkeissa koskee tilaajien kustannushallintaa 

(Manninen 2009). Kustannusarvioinnin tasoa kuvaa liikenneministeri Vehviläisten 

toteamus: 

 

”Alan markkinat eivät toimi oikein ja terveellä tavalla, jos urakoihin ei tule riittävästi 

tarjouksia ja kustannukset ylittyvät arvioiduista useita kymmeniä prosentteja. Myös 

tarjouspyyntö- ja laskentamenetelmissä lienee korjaamista, kuten myös urakoiden 

hallintamenetelmissä.” –Liikenneministeri Anu Vehviläinen 2007 (Manninen 2009) 

 

Liikenneministeri Vehviläisen vuonna 2007 asettaman selvitysmiehen mukaan 

Tiehallinnon hankkeiden toteutuneet kustannukset ylittivät alkuperäisen 

sopimusvaltuuden mukaisen kustannusarvion 20 – 60 prosentilla. Kustannusylityksiin 

on useita syitä, joista yksi on ennakoitavissa olevien riskien hallitsemattomuus 

kustannusten näkökulmasta. Selvityksen johtopäätöksiin kuuluu, että hankkeiden 

kustannusohjausta on parannettava etenkin kaupunkiseuduilla rakennettavissa 

hankkeissa ja riskien tunnistamista on lisättävä. (Manninen 2009) 

 

Tämän työn tarve syntyy oletuksesta, että alustavan tuotantosuunnitelman teko ennen 

tarjouskilpailua helpottaa riskien tunnistamista ja tuo säästöjä tilaajalle. Aikataulun 

suunnittelu totuttua aiemmassa vaiheessa ja tarkemmalla tasolla hyödyttää tilaajaa, 

koska se antaa selkeän ja luotettavan kuvan rakentamisen kestosta ja hyöty-

kustannussuhteesta verrattuna siihen, että tuotantoaikataulua ei suunnitella. Alustava 

tuotantosuunnitelma auttaa myös budjetoinnissa, kun arvioidaan kuinka monelle 
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vuodelle hanke budjetoidaan ja milloin maksuerät tulevat maksettaviksi. (Mäkinen 

2013) 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaus 

 

Tämän työn tutkimuskysymyksenä on, miten rakentamisaikataulu ja työnaikainen 

liikennejärjestelysuunnitelma tulisi laatia rakennussuunnitelmavaiheessa. Näiden 

yhteensovittamiseen tähtäävän tuotantosuunnitelman tarkoitus on helpottaa 

urakoitsijoita tarjouslaskennassa, mahdollistaa pienemmät rakentamiskustannukset 

tilaajalle sekä antaa pohjan tarkemman työsuunnittelun tekemiselle toteutusvaiheessa. 

Näin työnaikaisesta liikenteestä olisi mahdollisimman vähän haittaa rakentamiselle ja 

rakentamisesta mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. 

 

Tutkimuksen pääkysymykseen vastatakseen pitää etsiä vastauksia alakysymyksiin, joita 

ovat: 

1. Mitä eri toimijoita hankkeissa on 

2. Mitä lähtötietoja tarvitaan ja miten ne hankitaan 

3. Miten tuotantosuunnitelma tehdään 

4. Miten suunnitelmaa arvioidaan ja tarkennetaan suunnittelun edetessä 

5. Miten ja kenelle suunnitelma esitetään ja raportoidaan 

 

Työssä käsitellään sekä rakentamisen että liikenteen kustannuksia ja sitä, miten näitä 

kustannuksia voidaan määritellä. Liikenteen kustannuksista käsitellään pääasiassa aika- 

ja ajoneuvokustannuksia sekä sivutaan ympäristö- ja onnettomuuskustannuksia. Työn 

pyrkimyksenä on mahdollistaa se, että tilaaja voi varmistaa rakennussuunnitelman 

toteuttamiskelpoisuuden jo rakennussuunnittelun aikana teettämällä alustavan 

rakentamisaikataulutarkastelun tarjouspyynnössä käytettäväksi. Tavoitteena on 

selvittää, mitkä asiat tilaajan pitäisi ottaa huomioon ennen urakkavaihetta sekä kehittää 

toimiva prosessi rakennussuunnitteluvaiheen tuotantosuunnitteluun. Työn tulosten 

avulla tulisi lähtökohtaisesti voida toteuttaa vaiheittainen rakennussuunnitelman 

aikataulutarkastelu tuleviin Suomessa tehtäviin eritasoliittymän parantamishankkeisiin, 

jotka tehdään olemassa olevaan liikenneympäristöön. 

 

Tässä työssä keskitytään rakennussuunnitteluvaiheeseen. Siinä tiesuunnitelmaa ei enää 

merkittävästi muuteta, vaan suunnitellaan, miten tiesuunnitelman voi toteuttaa 

käytännössä. Muut vaiheet kuin rakennussuunnittelu rajataan työn ulkopuolelle. Työssä 

tarkastellaan vain Suomessa olemassa olevan liikenteen seassa rakennettavien 

parannushankkeiden rakennussuunnitelman vaiheittaisen aikataulutarkastelun tekemistä. 
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2 Tuotantosuunnittelu tiehankkeissa 

2.1 Rakennussuunnittelu ja hankearviointi 

 

Tiehankkeen rakennussuunnitelma tehdään tiesuunnitelman asettamissa rajoissa. 

Rakennussuunnittelu tehdään ennen tien rakentamista urakkamuodosta riippuen joko 

tilaajan tai urakoitsijan toimeksiannosta. Rakennussuunnittelun aikana laaditaan 

rakentamisessa tarvittavat asiakirjat, jotka ovat rakennussuunnitteluprosessin tulos. 

Koko suunnittelun ja rakentamisen ajan tilaaja ja suunnittelijat ovat vuorovaikutuksessa 

maanomistajien ja rakentamisesta vastaavien tahojen sekä muiden asianosaisten kanssa. 

(Liikennevirasto 2010b) 

 

Rakennussuunnittelija tutustuu tiesuunnitelmaan sekä tilaajan odotuksiin ja kerää 

tarvittavat lähtötiedot. Niiden perusteella tuotetaan eri suunnitelmavaihtoehtoja, joita 

vertailemalla valitaan paras tapa tehdä tie. Rakennussuunnitelman tekemiseen voi 

tapauskohtaisesti sisältyä myös rakentamisaikataulun ja työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen alustava suunnittelu, mutta yleensä rakennussuunnitelmavaiheessa 

ei tehdä rakentamisaikataulua (Mäkinen 2013).  

 

Hankkeiden arviointi tapahtuu osittain limittäin esisuunnittelun kanssa ja 

esisuunnitelman tietojen pohjalta. Kuva 3 näyttää hankearvioinnin suhteen 

suunnitteluun. 
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Kuva 3. Väyläinvestointien hankearvioinnin yleisohje ja ohjeistus (Liikennevirasto 2013a). 

 

Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohjeeseen otettiin ohjeen uudistuksen myötä 

vuonna 2011 mukaan myös rakentamisen aikaiset vaikutukset henkilö- ja 

tavaraliikenteelle. Ne kohdistuvat enimmäkseen samoihin asioihin kuin hankkeen 

valmistumisen jälkeiset vaikutukset. Tyypillisiä hankkeen vaikutuksia rakentamisen 

aikana ovat matka-ajan muutokset työnaikaisen liikenteen rajoitusten ja 

tilapäisratkaisujen takia sekä työmaaliikenteen aiheuttamat haitat yleiselle liikenteelle ja 

ympäristölle. Jos rakentamisen aikainen liikenteellinen haitta on arvioitu, voidaan 

hankkeen rakentamisen keston vaikutusta kuvata myös hankearvioinnin 

herkkyystarkastelussa. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) selvitetään 

merkittävät rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset, ja YVA:n tuloksia 

hyödynnetään hankearvioinnissa. (Liikennevirasto 2011b) 
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Kuva 4. Liikenneväylien hankearvioinnin kehikko (Liikennevirasto 2013a). 

 

Osin rinnakkain vaikuttavuuden arvioinnin ja toteutettavuuden arvioinnin kanssa 

tehdään hankearvioinnin osana myös kannattavuuslaskelma (Kuva 4). Siinä noudatetaan 

yhteiskuntataloudellisen hyötykustannusanalyysin perusperiaatteita ja lasketaan 

diskonttaamalla investoinnin hyötyjen ja kustannusten nykyarvo perusvuonna. 

Perusvuosi eli vuosi 0 on se vuosi, jolloin hanke valmistuu ja avataan liikenteelle. 

Hankkeen vaikutukset lasketaan rakentamisen ajalta sekä 30 täydeltä vuodelta 

käyttöönoton jälkeen. Nykyarvoa laskettaessa diskonttokorkona on 4 %. Vain sellaiset 
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vaikutukset, joiden euromääräiseen arviointiin on olemassa menetelmä ja selkeät 

arvotusperusteet, voidaan ottaa mukaan laskelmaan. (Liikennevirasto 2011b) 

 

Rakentamisen aikana vuodesta –n vuoteen 0 syntyy investointikustannuksia    ja 

rakentamisen aikaisia haittoja    , joiden nykyarvot vuonna 0 (      ) määritetään 

oheisen kaavan mukaan. (Liikennevirasto 2011b) 

 

       ∑
 

     

 

    

(      ) 

 

Käyttöönoton jälkeen vuosina 1-30 syntyy kustannussäästöjä eli hyötyjä    ja 

kustannusten kasvua eli kustannuksia   . Hyötyjä laskettaessa aikakustannusten, 

onnettomuuskustannusten ja ympäristökustannusten yksikköarvoja korotetaan 

talouskasvun myötä 1,5 % vuodessa. Hyötyjen ja kustannusten nykyarvot (     ) 

määritetään oheisen kaavan mukaan. (Liikennevirasto 2013a) 

 

      ∑
 

     

  

   

(     ) 

 

Rakentamisen aikaisten kustannusten ja haittojen kaavaa voidaan käyttää myös eri 

aikataulu- ja rakentamisvaihtoehtojen kustannusten vertailuun. Esimerkiksi 

ylimääräisen kiertotien rakentamiskustannuksia voidaan verrata sen liikenteelle 

aiheuttamaan haittaan tai hyötyyn suhteessa vaihtoehtoiseen aikataulu- ja 

rakentamisratkaisuun. Kalliimpi rakentamisvaihtoehto saattaa aiheuttaa pienemmät tai 

lyhyempikestoiset haitat ja tuoda siten säästöjä. Jos rakentamisaika lyhenee, hankkeen 

rahoitusmallista riippuen rakentamisen aikaiset korkomenot voivat pienentyä ja 

käyttöönoton jälkeiset kustannussäästöt realisoituvat nopeammin. Lyhyemmällä 

rakentamisajalla myös työmaaorganisaation yleiskulut pienenevät.  

 

Laskenta-ajan lopussa vuonna 30 saatava hyöty on investoinnin jäännösarvon  , jonka 

nykyarvo    määritetään kaavalla     
 

      
( ). Kannattavuus esitetään hyöty-

kustannussuhteen   ⁄  avulla, joka on kannattavuuslaskelmien perustunnusluku. 

(Liikennevirasto 2011b) 
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Hanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, jos hyöty-kustannussuhde on suurempi 

kuin 1. Kannattavuuslaskelmiin sisältyvistä epävarmuustekijöistä tehdään 

herkkyystarkastelu, jonka tulosten vaikutus hyöty-kustannussuhteeseen esitetään. 

Hankkeen kustannusarvion vaihteluväli vaikuttaa investointikustannukseen ja sen 

laskennalliseen korkoon rakennusaikana sekä investoinnin jäännösarvoon. 

Hankearvioinnin yhteydessä tehdään myös toteutettavuuden arviointi. Sen yhteydessä 

nostetaan esille muun muassa toteutuksen riskejä suunnitteludokumenttien pohjalta, 

sillä riskien tunnistaminen ja arviointi on osa suunnittelua. Kustannusriskit ja 

kustannusarvion kasvu suunnittelun edetessä vaikuttavat hankkeen kannattavuuteen ja 

rahoitusmahdollisuuksiin. (Liikennevirasto 2011b) 

 

Rakentamisen aikaisia kustannus- ja aikatauluriskejä pyritään vähentämään ja 

kustannusarvion (tai urakkatarjousten) vaihteluväliä pienentämään rakentamisaikataulun 

ja työnaikaisten liikennejärjestelyjen oikeanlaisella suunnittelulla rakennussuunnittelun 

yhteydessä. (Mäkinen 2013) 
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2.2 Tiehankkeen rakentamisen aikaiset vaikutukset 

 

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat hankkeen suoria vaikutuksia, jotka voidaan 

arvioida yhtä hyvin tai tarkemminkin kuin kauas tulevaisuuteen ennustetut vaikutukset. 

Esimerkiksi Englannissa rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointiin on kehitetty 

omat ohjelmistonsa (Liikennevirasto 2011b). Vaikutuksia voidaan arvottaa tieliikenteen 

ajo- ja yksikkökustannuksilla. Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen vaikutuksia 

voidaan arvioida niille määritellyillä yksikköarvoilla. Lisäksi tietyömailla on 

vaikutuksia ainakin matka-ajan luotettavuuteen ja ajomukavuuteen sekä oletettavasti 

myös polttoainekustannuksiin ja päästökustannuksiin, mutta näitä ei ole Suomessa 

arvotettu ja laskettu systemaattisesti. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

 

Kuva 5. Tietyömaiden häiriöiden vaikutusmekanismit (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Yleisiä muutoksia tien fyysisiin ominaisuuksiin laajennusinvestoinneissa ja 

eritasoliittymätyömailla: 

 kaistojen kaventaminen, kaistamäärä säilyy 

 toisen ajoradan sulkeminen 2-ajorataisella tiellä, jolloin liikenne kulkee yhtä 

ajorataa pitkin molempiin suuntiin 

 yhden kaistan sulkeminen 2- tai 4-kaistaisella tiellä (yleensä Liikennevirasto 

pyrkii siihen, että kaistoja ei suljeta rakentamisen aikana) 

 työnaikaiset liikennevalot 

 alennettu nopeusrajoitus 

 kiertotie tai varareitti käytössä 
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 tien pintakunto heikompi. 

Muita yleisiä vaikutuksia: 

 välityskyky pienenee ja matka-ajat kasvavat (voi olla pitkiäkin kiertomatkoja) 

 onnettomuusriski kasvaa 

 liikennöitävyys heikkenee. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Vaikutukset tienkäyttäjiin riippuvat eritasoliittymätyömaan perusratkaisusta. Lyhyet 

kiertotiet lisäävät ajokustannuksia, koska matka pitenee ja kiertotiet ovat yleisesti 

alemman tason teitä, joilla nopeusrajoituskin on alempi. Pitkien kiertoteiden vaikutukset 

riippuvat käytettävän kiertotien tasosta ja soveltuvuudesta tien liikennemäärille sekä 

korvaavan tieyhteyden pituudesta. Jos kaksikaistaisella tiellä suljetaan toinen kaista, 

vaikutukset tienkäyttäjien matka-aikaan, sujuvuuteen ja kustannuksiin ovat 

samantyyppisiä kuin päällystystöissä. Jos työnaikainen onnettomuusriski kiertoteillä on 

perustilannetta suurempi, voidaan työmaan vaikutukset onnettomuusmääriin laskea 

työmaan keston ja liikennemäärien avulla. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Yksittäisten tietyömaiden häiriövaikutuksia liikenteelle ei voi laskea verkkotason 

järjestelmien avulla. Sen sijaan niitä voidaan laskea erillisillä liikennesimuloinneilla tai 

Suomessa investointihankkeiden yhteiskuntataloudellisen kannattavuuden arviointiin 

usein käytettävällä Tieverkon Investointihankkeiden Vaikutusten Arviointiohjelmistolla 

eli IVAR-ohjelmistolla. Sillä voidaan kuitenkin laskea työnaikaisia liikennehaittoja vain 

vuositasolla, ja näitäkään laskelmia ei yleensä ole tehty. Vaihtoehtoisten 

rakentamisratkaisujen vertailussa tienkäyttäjille aiheutuvia liikennehaittoja voidaan 

verrata tiehankkeen tilaajalle aiheutuviin kustannuksiin. (Kalliokoski et al. 2004) 
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Esimerkki: Tiehanke A (Liikennevirasto 2011b) 

Kaksi vuotta kestävässä tiehankkeessa parannetaan päätien yhteysväliä rakentamalla 

keskikaiteisia osuuksia, lisäkaistoja, eritasoliittymiä, kevyen liikenteen väyliä, 

hirviaitoja ja meluntorjuntaa. Töitä tehdään samanaikaisesti 120 kilometrin 

yhteysvälin eri kohdissa. Rakennuskohteiden liikennejärjestelyt vaihtelevat. 

Kaikissa kohteissa pääsuunnan 80 km/h nopeusrajoitus on alennettu 40 kilometriin 

tunnissa, isoimmissa kohteissa on oletettu käytettävän lyhyitä kiertotieratkaisuja 

osan aikaa vuodesta.  

 Nopeusrajoituksen alentamisen vaikutus kilometrin pituisessa kohteessa 

pidentää matka-aikaa noin 45 sekuntia. 

 Yhteysvälin rakentamistöiden kokonaisviivytys keskimäärin 5 minuuttia/auto.  

 Yhteysvälin keskivuorokausiliikenne on 6 500 ajoneuvoa. 

 Vuotuinen viivytys yhteensä on 197 708 autotuntia. 

 Koko rakentamisen aikainen viivytys 395 416 autotuntia. 

 Yhteysvälin ajoneuvojakaumalla ajan arvo on keskimäärin 19,10 €/tunti/auto. 

 Rakentamisen aikaisten viivytysten aikakustannus on siten yhteensä 7,55 M€. 

 

Tietyömaan liikennehaitat ovat ennakoitavia häiriöitä, joiden vaikutuksia voidaan 

lieventää suunnittelemalla työmaiden kesto ja ajoitus optimaalisesti sekä valitsemalla 

vähiten häiriöitä aiheuttava toteuttamistapa. Käytännössä tilaaja määrittää urakoiden 

tarjouspyynnössä liikenteen vaatimukset tietyömaan toteuttamiselle, ja niitä 

täsmennetään liikenteenohjaussuunnitelmassa viimeistään ennen urakan alkamista. 

Liikennejärjestelyt ovat osa urakkatarjousten arvostelumenettelyä. Esimerkiksi E18 

Lohja-Lohjanharju –hankkeen tarjouspyynnössä työnaikaisille liikennejärjestelyille 

annettiin suuri painoarvo, niiden osuus urakkatarjouksen pisteytyksessä oli 11 %. 

Liikennejärjestelyt sisältyivät toiminta- ja laatusuunnitelmiin, joiden painoarvo oli 

yhteensä 40 %. (Kalliokoski et al. 2004) 
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Esimerkki: Pakinkylän eritasoliittymä (Kalliokoski et al. 2004) 

Kehä I muutettiin Helsingissä noin vuoden ajaksi 1+1-kaistaiseksi (alun perin 2+2) 

Tuusulanväylän ja Kehä I:n eli Pakinkylän eritasoliittymän työmaan vuoksi. 

Simulointien perusteella Kehä I:n liikenteelle aiheutuneiden viivytyksien 

aikakustannuksia arvioitiin suuntaa antavasti seuraavasti:  

 ruuhka-aikoina (1,5 h aamulla ja 1,5 h iltapäivällä) työmaan viivytys oli 5 

min/ajoneuvo; liikenne 5 000 – 5 500 ajoneuvoa/h 

 päivällä ruuhka-ajan ulkopuolella viivytys oli 2 min/ajoneuvo; liikenne 3 000 

ajoneuvoa/h 

 muina aikoina viivytys 1 min/ajoneuvo; liikenne 19 500 ajoneuvoa/vrk 

 lisäaikakustannuksia kertyi siten noin 550 000 €/kk ja noin 6 M€/v 

 koko liittymän vuosittaiselle liikennemäärälle jyvitetty lisäaikakustannus oli 

keskimäärin 0,17 €/ajoneuvo/v ja erikseen yksistään vuosittaisten työpäivien 

ruuhkaliikenteelle jyvitetty lisäaikakustannus oli 0,88 €/ajoneuvo/v. 

 

Rakentaminen vaikuttaa myös kevyen liikenteen järjestelyihin ja sujuvuuteen. 

Rakennussuunnittelua ja aikataulua tehtäessä tulee varmistua siitä, että kevyelle 

liikenteelle on koko rakentamisen ajan käytössä riittävät reitit työmaan läpi 

asiaankuuluvasti opastettuna. Työnaikaiset järjestelyt pitää tehdä siten, ettei niistä 

aiheudu kohtuutonta haittaa kevyen liikenteen väylillä liikkuville liikkumisesteisille ja 

näkövammaisille. Kaivantojen lähelle on jätettävä riittävä suoja-alue ja ne on aidattava, 

jotta putoamisvaaraa ei ole. (Tielaitos 1998) 
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2.3 Ajallisen suunnittelun sisältö 

 

Rakentamisen onnistuminen edellyttää tuotannonsuunnittelua, jonka keskeinen osa on 

ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Nämä luovat perustan muun suunnittelun onnistumiselle. 

Aikataulu eli tehtävien ajoituksen ja ajankäytön suunnitelma on hankkeen toteutuksen 

malli, joka tarkentuu suunnittelun edetessä. Aikataulussa asetetaan hankkeelle ja 

yksittäisille tehtäville tavoitteet aloituksesta ja päättämisestä. (Mäki ja Koskenvesa 

2008) 

 

Aikataulun suunnittelumenetelmät voidaan jakaa metodologian mukaan kahteen 

päätyyppiin: vallitsevaan tehtäväpohjaiseen (activity-based) ja vaihtoehtoiseen 

paikkakohtaiseen (location-based) metodologiaan. Molemmat sisältävät useita 

menetelmiä, joiden logiikka on pohjimmaltaan samanlainen. Tehtäväpohjainen 

aikataulunsuunnittelu sopii hyvin esimerkiksi teollisuuden tuotannon suunnitteluun. 

Paikkakohtainen metodologia on tienrakentamiseen sopivampi menetelmä, sillä 

tiehankkeet ovat pitkälti paikkasidonnaisia. Hankkeiden aikataulutehtävät suoritetaan 

määrätyssä sijainnissa, kuten tietyn rampin alueella tai määrätyllä paaluvälillä. (Kenley, 

R. & Seppanen, O. 2010) 

 

Aikataulua suunniteltaessa etsitään rakennustyön toteutusmalli käytettävissä olevien 

lähtötietojen perusteella. Taulukko 1 kuvaa tarvittavia lähtötietoja. Toteutusmallin 

realistisuus varmistetaan suunnittelemalla aikataulu oikealla tavalla. Tähän kuuluu 

muun muassa se, että varataan aikatauluun sopiva määrä niin sanottua vapaata pelivaraa 

eli aikaa suurhäiriöille. Keskeisiä selvitettäviä asioita aikataulun suunnittelussa ovat 

erityisesti kokonaisrakennusaika sekä tekniset vaatimukset, tuotanto-olosuhteet ja 

tekniset ratkaisut. (Mäki ja Koskenvesa 2008) 
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Taulukko 1. Tärkeimmät lähtötiedot aikataulun laadinnassa (Mäki ja Koskenvesa 2008, Mäkinen 

2013) 

Mitä rakennetaan Olosuhteet Tilaajan toiveet 

- tekniset suunnitelmat 

- tiedot teknisistä 

ratkaisuista 

- tärkeimmät 

työmenetelmävalinnat 

- paikkakohtainen 

määrälaskelma 

Esimerkkejä: 

- pohjanvahvistustavat 

- suunnitelmakartta 

- rakennuspaikan 

olosuhdetiedot 

- liikennemäärät 

Esimerkkejä: 

- työnaikaisen 

liikenteen 

minimikaistamäärä 

- onko vasemmalle 

kääntyminen 

sallittu 

ramppiliittymissä 

- rajoitteet 

- välitavoitteet 

- arvot 

Esimerkkejä: 

- ei saa haitata 

Jumbon 

joulumyyntiä 

- ei saa tehdä 

räjäytyksiä liito-

oravan 

pesimäaikana 

 

Tienrakennushanke ositellaan pienempiin, helposti hallittaviin osiin (work breakdown 

structure, WBS). Eri tasoisia ja eri tarkoituksiin määritettyjä osia ovat esimerkiksi 

hankeosa, tuoteosa ja rakennusosa (RIL 2006). Hanke voidaan ositella eri tavalla eri 

tarkoituksia varten, eli hankintaa ja aikataulutusta varten voidaan käyttää erilaista 

osittelua. Hankintaa varten ramppien kaiteet ovat yksi kokonaisuus, mutta 

aikataulutuksen kannalta eri ramppien kaiteet kuuluvat ramppikokonaisuuteen ja 

käytännössä eri ramppien kaiteet toimitetaan työmaalle eri aikoihin, kyseisen rampin 

rakentamisen yhteydessä. Aikataulutusta varten käytetään tuotannollista osittelua. Se 

tarkoittaa hankkeen osittelua niin, että tuotannon hallinta (aikataulut, resurssit jne.) on 

mahdollista (RIL 2006). Koska työt ovat paikkasidonnaisia eli ne suoritetaan tietyssä 

paikassa, niin aikataulutusta varten työt ositellaan sijainnin mukaan (location 

breakdown structure). Esimerkiksi tietyn rampin alueella tapahtuva maaleikkaus voi olla 

yksi aikataulutehtävä. (PMBOK Guide 2008, Mäkinen 2013) 

 

Aikataulun suunnittelussa ja työvaiheiden kestojen määrittelyssä on käytössä erilaisia 

työaikakäsitteitä. Kuva 6 havainnollistaa eri aikamääritelmiä. 

 

 

Kuva 6. Työmenekkikäsitteet (Ratu-flow 2008). 
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Aikataulun suunnittelun käsitteitä: 

 T1 eli perusaika on aika, joka kuluu työkoneen perustyöskentelyyn.  

 TL1 eli menetelmän lisäaika on esimerkiksi työkoneen siirtymiseen, luiskan 

tasaukseen, kuorma-auton odotukseen ja muuhun vastaavaan kuluva aika.  

 T2 eli menetelmäaika on perusajan ja menetelmän lisäajan summa.  

 TL2 eli työvuoron lisäaika on alle tunnin pituinen keskeytys koneen 

työskentelyssä. 

 T3 eli tehollinen aika tai työvuoroaika on tavoitteellinen työmenekki, joka ei 

sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä tai keskeytyksiä.  

 T4 eli kokonaisaika tai työnvaiheaika sisältää kaiken työn vaatiman ajan, 

myös yli tunnin mittaiset työskentelyn keskeytykset. 

 Kriittinen polku määrittää hankkeen minimikeston. Polku käsittää tehtävät, 

joissa ei ole pelivaraa, eli joiden keston muutos vaikuttaa aina hankkeen 

kestoon. 

 Kriittinen tehtävä on tehtävä, jonka keston muuttuminen vaikuttaa projektin 

kestoon ja valmistumishetkeen, eli joka on kriittisellä polulla. 

 Työsaavutus eli teho tai kapasiteetti on aikayksikössä tuotettu suoritemäärä, 

esimerkiksi kpl/työvuoro tai m3ktr/h. (Lindholm ja Junnonen 2012) 

Rakennussuunnitelmavaiheen aikataulun tekoon käytetään kokonaisaikaa T4, joka sopii 

parhaiten yleisaikataulujen laadintaan ja kustannusten arvioimiseen. Toteutusvaiheessa 

urakoitsija käyttää tehollista aikaa T3 rakentamisvaiheaikataulujen ja viikkoaikataulujen 

suunnitteluun sekä yksittäisten tehtävien kestojen laskemiseen. 

 

Ajallisen suunnittelun vaiheet ovat yleisesti 

 

- tehtävien tuotannollinen osittelu 

- aikataulutehtävien muodostaminen ja kriittisten tehtävien määrittäminen 

- työjärjestyksen valinta ja suunnittelu 

- tehollisen rakennusajan laskeminen 

- tehtävien ajoitus ja rytmitys 

- aikataulun kireyden tarkistus 

- tuotantoa palvelevan aikataulun teko. (Mäki ja Koskenvesa 2008) 
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Rakennussuunnitteluprosessi on iteratiivinen. Alussa kerätään lähtötiedot ja selvitetään 

tilaajan odotukset. Niiden perusteella tuotetaan eri vaihtoehtoja, joita vertailemalla 

valitaan paras. Vaiheiden järjestys voi vaihdella, ja usein palataan aiempiin vaiheisiin 

suunnitelmien muutosten myötä tai kun päätösten ja valintojen puutteet paljastuvat 

suunnittelun edetessä. (Mäki ja Koskenvesa 2008) 

 

Aikataulusuunnittelu pyrkii deterministiseen tarkkuuteen muodostamalla yksiarvoisen 

arvion hankkeen tai tehtävien kestosta. Tällaisiin arvioihin liittyy aina epävarmuutta. 

Aikataulun kvantitatiivisilla riskianalyysimenetelmillä, kuten Monte Carlo-pohjaisella 

verkostosimuloinnilla, voidaan tehdä stokastisia arvioita. Näin voidaan analysoida 

epävarmuutta ja saada yksiarvoisen arvion sijaan todennäköisyysjakauma hankkeen 

mahdollisista lopputuloksista. Aikataulusuunnittelun tulisi suojata hanketta 

epävarmuudelta ja poistaa häiriömahdollisuuksia, vaikka tulevaisuus onkin aina 

epävarma. Epävarmuus on varmuuden puutetta, johon sisältyy uhkien lisäksi 

mahdollisuuksia. (Honkaniemi ja Kiiras 2010) 

 

Tuotantosuunnitelman epävarmuuden lähteet voidaan jaotella seitsemään toisistaan 

itsenäiseen ryhmään (Honkaniemi ja Kiiras 2010): 

1. Säähän 

2. Tehtävien aloitusvaatimuksiin 

3. Resurssien lisäämiseen 

4. Tuottavuuteen 

5. Määriin 

6. Resurssien saatavuuteen 

7. Laatuun 

Aikataulun epävarmuuden lähteet liittyvät säätä lukuun ottamatta hankkeen 

tuotantosysteemiin. Niitä on vaikea arvioida tarkasti rakennussuunnitelmavaiheessa. 

Yksittäiset tiehankkeet ovat keskenään erilaisia, ne toteutetaan toisistaan poikkeavissa 

olosuhteissa ja eri organisaatiolla, jolloin täysin luotettavien ennusteiden  laatiminen on 

mahdotonta aikaisessa vaiheessa. Arvioita laadittaessa joudutaan tekemään 

yksinkertaistuksia ja oletuksia muuttujista. Tehtävien kestot arvioidaan joko alustavan 

määrälaskelman ja arvioitujen työnvaiheaikaa vastaavien työnvaihekapasiteettien avulla 

tai kokemusperäisesti käytettyjen suunnitteluratkaisujen perusteella. Kokemusperäisesti 



23 

  

arvioitaessa voidaan soveltaa ennakkokyselyjä, menekkitietoja sekä toteutuneista 

vastaavista kohteista kerättyä aineistoa. (Honkaniemi ja Kiiras 2010) 

 

Tiehankkeen kokonaisaikataulu on tilaajan vastuulla. Jotta aikataulu on toimiva, on 

- tehtäville varattava riittävä toteutusaika 

- kullekin tehtävälle varattava työrauha ja tarpeeksi tilaa – ei kaikkia työvaiheita 

käynnissä yhtä aikaa samassa paikassa 

- aikataulutehtävät käsiteltävä riittävän suurina kokonaisuuksina, ei liian 

yksityiskohtaisesti 

- tuotantotekniset rajoitukset otettava huomioon (esimerkiksi painuma-ajat) 

- tehtävien väliset riippuvuudet hallittava (tehtävien suoritusjärjestys) 

- sääherkät työt ajoitettava hyvän sään ajalle 

- aikataulu esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi. (Mäki ja Koskenvesa 2008) 

 

Työmaan aikaisten liikennejärjestelyjen kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti se, kuinka 

monta kertaa järjestelyjä muutetaan rakentamisen aikana (Liikennevirasto 2013a). 

Niinpä työnaikaisen liikenteen vaiheistuksessa tulisi välttää ylimääräisiä tilapäisiä 

rakenteita ja liikenteen reittien siirtoja. 

 

Hankkeen rakentamisen kokonaiskestoon voidaan vaikuttaa muuttamalla 

suunnitteluratkaisuja. Tilaajan tahtotila ja tilaajan tekemät päätökset vaikuttavat 

hankkeen kokonaiskestoon. Esimerkiksi Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmi - Ruislahti –

moottoritiehankkeessa vesistötäyttöjen päälle tulevien siltojen pohjanvahvistustapaa 

muutettiin, jotta painuma-aika saatiin pienemmäksi. Yksi syy tähän oli, että 

rakennussuunnitelmavaiheessa tehdyssä alustavassa tuotantosuunnittelussa todettiin 

painuma-ajan olevan rakentamisaikataulun kriittisellä polulla. (Mäkinen 2013) 

 

2.4 Tehtävien rajoitteet ja riippuvuudet 

 

Työtehtävien järjestystä ja ajoitusta rajoittavat tehtävän edeltäjät eli tehtävät, jotka 

tehdään ennen kyseistä tehtävää sekä seuraajat eli tehtävät, jotka tehdään kyseisen 

tehtävän jälkeen. Näiden avulla määritellään tehtävien väliset riippuvuudet 

(dependencies/restraints). Riippuvuuksia on erilaisia, ja niistä yleisin on loppu-alku –

riippuvuus, eli edeltäjän pitää olla valmis ennen seuraavan tehtävän aloittamista. 
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Aikataulutehtävillä on PDM:n (precedence diagram method) mukaan seuraavanlaisia 

riippuvuuksia (PMBOK Guide 2008): 

 

 Loppu-Alku: edeltäjän pitää olla valmis ennen kuin seuraava tehtävä voi alkaa 

 Alku-Alku: edeltäjän pitää alkaa ennen kuin seuraaja voi alkaa 

 Alku-Loppu: edeltäjän alettava ennen kuin seuraaja loppuu (käytetään harvoin) 

 Loppu-Loppu: edeltäjän pitää olla valmis ennen kuin seuraaja voi valmistua 

 

Nämä riippuvuudet määritetään aikatauluun tehtävien välille. Eniten aikataulutuksessa 

käytetään loppu-alku-riippuvuutta, ja yleensä määritellään, että edeltäjän pitää olla 

kokonaan valmis. Riippuvuuksille voi määrittää myös viiveen (lead), eli kuinka monta 

päivää tehtävien välissä pitää olla. Viive voi olla myös negatiivinen (lag), eli seuraaja 

voi alkaa esimerkiksi 5 päivää ennen kuin edeltäjä on valmis (PMBOK Guide 2008). 

 

Tehtäviä limitettäessä aikataulussa ilmoitetaan usein, että seuraaja voidaan aloittaa 

esimerkiksi 15 päivän päästä edeltäjän aloittamisesta. Oikeampi tapa ilmaista tämä 

riippuvuus olisi, että se voidaan aloittaa kun edeltäjästä on tehtynä puolet tai kun 

edeltäjä on tehty tiettyyn vaiheeseen asti. (O’Brien & Plotnick 2005) 

 

Yleisimpien riippuvuuksien lisäksi tehtäville voidaan asettaa paikkakohtainen 

sijaintiriippuvuus eli tyyppiriippuvuus. Se tarkoittaa, että tietyn tehtävätyypin täytyy 

olla tehtynä ennen toisen tyyppistä tehtävää. Esimerkiksi maanrakennustöiden tietyllä 

paalulla täytyy olla tehtynä, ennen kuin tie voidaan päällystää siitä kohtaa. 

Tyyppiriippuvuuksia ei usein ole määritelty aikataulutusohjelmistoissa valmiina eri 

tehtävätyyppien välille, mutta joissain ohjelmissa tyyppiriippuvuudet voidaan määrittää 

pohjatiedoston avulla. Tällöin tehtäviä luodessa niiden välille syntyy automaattisesti 

paalukohtaisia tyyppiriippuvuuksia, jotka pakottavat suunnittelemaan nämä tehtävät 

oikeassa järjestyksessä. (Mäkinen 2013) 

 

Riippuvuudet voidaan jakaa kolmeen luokkaan sen mukaan, mistä ne aiheutuvat. Yhden 

luokan muodostavat käytännön pakosta määräytyvät ja loogiset riippuvuudet kuten 

tyyppiriippuvuudet: kallio on maan alla, joten maa täytyy kaivaa ennen kuin kallion voi 

louhia. Toinen ryhmä on suunnittelijan määrittämät riippuvuudet: tehtävät tehdään 

tietyssä järjestyksessä koska näin on päätetty tai tehdään hyvän työtavan mukaan 
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yleensä tietyssä järjestyksessä, vaikka ne voisi tehdä muussakin järjestyksessä.  

Kolmantena ryhmänä on ulkoiset riippuvuudet. Ne riippuvat jostain hankkeen 

ulkopuolisesta seikasta. Esimerkiksi ennen rakennustöiden alkua ympäristökatselmus 

pitää olla tehtynä. (PMBOK Guide 2008) 

 

Tehtävien välisten riippuvuuksien lisäksi rajoitteita aikataululle asettavat muun muassa 

vaaditut välitavoitteet, käyttö- ja siirtokatkot, työnaikainen liikenne, ympäristöluvat ja 

töille varattu aika, työmaateille käytettävissä oleva tila sekä vuodenajat (sillan 

viimeistelytyöt ja tien päällystystyöt on paras tehdä kesällä, jolloin päällysteestä tulee 

kestävämpi kuin talvella). (Mäkinen 2007) 

 

2.5 Rakennettavuustarkastelut ja aikataulumallinnus 

 

Mallintamalla rakennustyömaan eteneminen etukäteen esimerkiksi 

rakentamisaikataulumallin ja liikennekonsulttien tekemän työnaikaisen liikenteen 

simuloinnin avulla voidaan arvioida rakentamisen kustannuksia. Työnaikainen 

liikennevaiheistus tulisi tehdä rinnakkain rakentamisen vaiheistuksen kanssa (Hammad 

et al. 2011). 

 

Rakentamisaikataulu voidaan suunnitella projektinhallintaohjelmistolla. Joskus 

rakentamisen eteneminen ja työnaikaiset liikennejärjestelyt lisäksi mallinnetaan 

toteutusmallin avulla rakennussuunnitteluvaiheessa (Koski 2011). Talonrakennuksessa 

on jo pitkään käytetty sekä 3D- että 4D-malleja rakentamisen mallintamiseen. 4D-

mallissa kolmiulotteiseen malliin lisätään myös aikaulottuvuus eli rakentamisen 

aikataulun mallinnus. Tienrakennuksessa 4D-mallinnus ei kuitenkaan ole yhtä yleistä. 

Aikataulun havainnollinen mallinnus lisää suunnitelmien luotettavuutta ja auttaa 

havaitsemaan konflikteja sekä helpottaa eri osapuolten välistä viestintää. (O’Brien et al. 

2011) 

 

Tienrakentamisessa mallinnetaan yleensä hankkeen tehtävien sijaintia tieaikakaaviossa 

paalulukujen avulla tai kaksiulotteisesti kartalla. Maanrakennustöiden mallintamisesta 

3D-mallin avulla ei ole merkittävää hyötyä aikataulun suunnittelussa (O’Brien et al. 

2011). Tienrakennushankkeet ovat luonteeltaan enemmänkin linjamaisia kuin 

kolmiulotteisia. Kun kaksiulotteiseen sijaintitietoon lisätään kolmanneksi 
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ulottuvuudeksi aikataulu, saadaan paikkakohtaisen aikataulumallinnuksen suurimmat 

hyödyt (suunnitelmien luotettavuuden varmistaminen, konfliktien havaitseminen sekä 

havainnollinen viestintä) ilman 4D-mallintamisen monimutkaisuutta ja kalleutta. 

(Mäkinen 2013) 

 

Rakennettavuustarkastelun avulla vähennetään oleellisesti työmäärää myöhemmissä 

vaiheissa ja rakentamisen aikaisia lisätietopyyntöjä, muutostöitä sekä työvirheitä ja työn 

uudelleen tekemistä. Tämä tehokkuus johtaa korkeampaan tuottavuuteen ja auttaa 

huomattavasti hankkeiden valmistumisessa aikataulussa ja budjetin puitteissa (Staub-

French et al. 2008). 

 

2.6 Aikataulun esitystapa 

 

Aikataulu voidaan suunnitella ja esittää monella eri tapaa erilaisina kaavioina:  

 janakaavio (Kuva 7) 

 paikka-aikakaavio (Kuva 8) 

 tieaikakaavio (Kuva 9) 

 toimintaverkko (Kuva 12) 

 tuotantoaikakaavio (Kuva 10) 

 kartta-aikataulu 

Aikataulussa esitetään tehtävän nimi, tunniste, kesto, ajoitus ja riippuvuudet. Siitä tulisi 

voida tunnistaa tehtävän sijainti, eli minkä alueen tehtävä on kyseessä. Aikataulu 

voidaan esittää myös kartalla tai 4D-mallina. 
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Kuva 7. Janakaavio. 

 

Janakaavio (bar chart tai Gantt chart) on yksinkertainen aikataulun esitystapa, joka on 

laajalti käytössä. Siinä tehtävät listataan pystyakselille ja aika vaaka-akselille. Tehtävien 

välisiä riippuvuuksia voi havainnollistaa nuolilla (linkitetty jana-aikataulu). Jana-

aikataulu on käyttökelpoinen viestintävälineenä ja yleisaikatauluna luettavuutensa 

ansiosta. Sidosryhmien on helppo ymmärtää aikataulua, jos se on tarpeeksi 

yksinkertaistettu. Jana-aikataulussa ei kuitenkaan ole paljoa teknistä informaatiota eikä 

se kuvaa tehtävien etenemistä ajan ja paikan suhteen. Janakaaviota ei voidakaan pitää 

varsinaisena suunnitteluvälineenä. (Vuorela et al. 2011) 

 

Kuva 8. Paikka-aikakaavio (Ratu-flow 2008). 

 

Paikka-aikakaavio on tyypillisesti talonrakennuksessa käytettävä aikataulumuoto, joka 

kuvaa tuotannon etenemistä kohteessa sekä sitoo ajan ja paikan toisiinsa. Siinä tehtävät 

kuvataan vinoviivoina, joiden kaltevuus kuvaa tuotantonopeutta. Tehtävät tahdistetaan 

toisiinsa nähden niin, että niiden työsaavutukset vastaavat toisiaan. Riittävän suuret 
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tehtävien aloitus- ja lopetusvälit auttavat tuotantohäiriöiden välttämisessä. 

Infrahankkeissa paikka-aikakaaviota voidaan käyttää esimerkiksi 

aluerakentamishankkeissa, joissa rakentaminen etenee lohkoittain. (Lindholm ja 

Junnonen 2012) 

 

 

Kuva 9. Tieaikakaavio. 

 

 

Tieaikakaavio on linjamaiseen rakentamiseen kuten tunneleiden, teiden ja rautateiden 

suunnitteluun tarkoitettu paikka-aikakaavion sovellus. Pystyakselilla kuvataan aikaa ja 

vaaka-akselilla sijaintia, jota merkitään erillisten osakohteiden sijaan jatkuvalla 

paaluluvulla. Tieaikakaavioon voi myös yhdistää talonrakentamisen paikka-aikakaavion 

tapaisesti osakohteita, jotka eivät ole lineaarisia, näyttämällä samassa kaaviossa 

esimerkiksi läjitysalueet. 
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Kuva 10. Tuotantoaikakaavio (Ratu-flow 2008). 

 

Tuotantoaikakaavio on tyypillisesti talonrakennushankkeissa käytettävä 

aikataulumuoto. Pystyakselilla on tehtävän valmiusaste ja vaaka-akselilla aika. 

Tuotantoaikakaavio voidaan tehdä yhdelle kokonaisuudelle (Kuva 10), tai siinä voidaan 

näyttää vinoviivoilla useita tehtäviä (Kuva 11). (Lindholm ja Junnonen 2012) 

 

 

Kuva 11. Tuotantoaikakaavio (Junnonen 2010). 
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Kuva 12. Nuoliverkko, esimerkki toimintaverkosta (Ratu-flow 2008). 

 

Toimintaverkot ovat aikataulujen laadintatekniikoita. Toimintaverkkoja ovat 

esimerkiksi nuoliverkot (Kuva 12) ja lohkokaaviot. Nuoliverkkoa tehtäessä on tärkeää 

perehtyä huolellisesti työtehtäviin ja niiden välisiin riippuvuuksiin sekä aputehtävien 

määritykseen. (Vuorela et al. 2011) 

 

Voidaan ajatella, että aikataulunsuunnittelun kannalta janakaavio on yksiulotteinen 

aikataulumuoto, koska siinä on esitetty graafisesti vain tehtävän ajoitus. Tieaikakaavio 

on kaksiulotteinen, koska siinä on esitetty ajoituksen lisäksi myös lineaarisesti etenevä 

paaluluku. Kartta-aikataulumalli on kolmiulotteinen, koska siinä on kartan x- ja y-

sijainti sekä aikaulottuvuus. 4D-mallissa on näiden lisäksi vielä syvyysulottuvuus. 

Maanrakennustöiden mallintamisesta syvyyskoordinaatilla ei ole merkittävää hyötyä 

aikataulun suunnittelun kannalta (O’Brien et al. 2011). 

 

Aikataulun teossa tehtävien sijainti on tärkeää, minkä takia jana-aikataulua ei voida 

pitää varsinaisena suunnitteluvälineenä (Vuorela et al. 2011). Aikataulun tulisi palvella 

suunnittelua. 

 

Paikka-aikakaavio, tieaikakaavio, toimintaverkko, 4D-malli tai kartta-aikataulu tukee 

tuotantosuunnittelua paremmin kuin janakaavio. Aikataulu voidaan suunnitella 

paikkakohtaisesti paikka-aikakaavion lisäksi myös kartalla tekemällä 

tietokonemallinnettu kartta-aikataulu. Aikatauluun voi liittää myös ajoitetun 

massansiirtosuunnitelman, jolloin voidaan tarkistaa aikataulun toimivuus leikkausten ja 

täyttöjen ajoituksen suhteen. (Mäkinen 2013) 
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Tuotantosuunnittelun ulkopuolella aikataulua voi esitellä sidosryhmille tarvittaessa eri 

muodossa, ja paikkakohtaisesta aikataulumallista saadaan tulostettua myös perinteinen 

janakaavio. Havainnollinen aikataulumalli on tehokas tapa kommunikoida hankkeen 

suunniteltu eteneminen ihmisille, joilla ei ole teknistä koulutusta ja jotka eivät ymmärrä 

teknisiä piirustuksia, toimintaverkkoja tai tieaikakaavioita (O’Brien et al. 2011). 

Kartalla aikataulu on helposti sidosryhmien luettavissa. 

 

2.7  Työmaan kokonaiskustannusten optimointi 

 

Liikenteen sujuvuuden kannalta on edullista kiertää työmaa reittiä, joka on kokonaan 

erillään työmaasta. Näin työmaasta ei ole suoraa turvallisuus- tai viivehaittaa 

liikenteelle, mutta liikennemäärä korvaavalla tiellä voi kasvaa suureksi. Työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen suunnittelussa, painottamisessa ja optimoinnissa voidaan ajatella 

olevan kaksi ääripäätä: toisessa liikenteestä ei ole haittaa rakentamiselle ja toisessa 

rakentamisesta ei ole haittaa liikenteelle. Käytännössä kuitenkin työnaikainen liikenne 

ja rakentaminen haittaavat toisiaan, jolloin niiden välinen tasapaino pitää löytää. Kyse 

on siitä, kuinka arvottaa liikenteelle aiheutuvia haittoja rahassa ja miten ottaa nämä 

haitat huomioon suunnittelussa. Eri suunnitelmavaihtoehtojen rakentamiskustannuksia 

voidaan vertailla liikenteelle aiheutuviin lisäkustannuksiin, jolloin voidaan tehdä 

perusteltu valinta suunnitelmavaihtoehtojen välillä. 

 

Sisäiset vaikutukset kohdistuvat tarkasteltavassa järjestelmässä toimiviin yksiköihin ja 

ulkoiset vaikutukset tarkasteltavan järjestelmän ulkopuolisiin yksiköihin (Leväinen ja 

Vitikainen 1991). Tietyömaan liikennehaitat ovat urakoitsijan näkökulmasta ulkoinen 

kustannus, koska ne lisäävät liikenteen yhteiskuntataloudellisia kustannuksia, mutta 

eivät urakoitsijan kustannuksia. Urakoitsija tarkastelee asiaa yritystaloudellisesta 

näkökulmasta, mutta tilaaja tarkastelee asiaa yhteiskuntataloudelliselta kannalta. 

Urakoitsijan näkökulmasta ulkoiset kustannukset voidaan sisäistää hinnoittelulla 

tarjouspyynnön yhteydessä ja urakkatarjouksia arvioitaessa. Tässä tulee kuitenkin ottaa 

huomioon, että tilaajalla on myös budjettirajoite. 

 

Merkittävissä hankkeissa on tarpeen määrittää urakoitsijalle kannustin- ja 

sanktiojärjestelyjä (Kalliokoski et al. 2004). Ne voivat koskea koko työmaan 

valmistumista tai välitavoitteita vaiheittain. Urakoitsijoille tulisi laatia selvät ohjeet eli 
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alustavat liikenteen vaiheistussuunnitelmat, jotta rakennushankkeen kokonaishyöty 

saadaan optimoitua. Kannustimet ja sanktiot voidaan määrittää sen mukaan, mille 

laatutasolle liikennejärjestelyt on suunniteltu ja miten hyvin suunnitelmissa pysytään 

rakentamisen aikana. Näin liikennehaitat ovat urakan maksuperusteena ja 

yhteiskunnallisten kustannusten rahallinen arvo sisäistetään urakoitsijalle. 

 

Tarjouspyynnössä työmaan liikenteen hallinnalle määritellään muun muassa: 

- liikenteen välityskyvylle asetettavat vaatimukset 

- kiertoteiden järjestäminen 

- kiertoteiden laatu 

- häiriöiden keston ajoituksen rajat (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Tiehallinnon yleisissä ST-urakan urakkaehdoissa todetaan: 

 

”Työt on suoritettava yhtäjaksoisesti yleistä liikennettä 

tarpeettomasti häiritsemättä sekä liikenteelle vaaraa tai vahinkoa 

aiheuttamatta. Liikennejärjestelyt on hoidettava siten, että liikenne 

sujuu mahdollisimman joustavasti ja että olemassa olevilla teillä tai 

urakoitsijan tekemillä väliaikaisilla teillä voidaan liikennöidä siihen 

asti, kunnes liikenne johdetaan uusille teille.” (Tiehallinto 2008a) 
 

Tarjouspyynnöissä voi olla myös tarkempia kriteerejä, kuten rajoitettu aika jonka 

kiertotiet saavat olla käytössä. Siinä tapauksessa urakoitsija saa tai menettää rahaa sen 

mukaan, kuinka pitkään liikenne ei toimi normaalisti. Taulukko 2 havainnollistaa 

liikennejärjestelyjen arvostamista tiettyjen urakoiden tarjouspyynnöissä. Voidaan 

olettaa urakoitsijoiden panostavan työnaikaisen liikenteen sujuvuuteen tarjouspyynnön 

sujuvuudelle antaman painoarvon mukaan. 

 

Tiehankkeiden tarjouspyynnöissä on usein määritelty epämääräisesti urakoitsijan vastuu 

työnaikaiselle liikenteelle koituvasta haitasta ja haitan kestosta. Nykyisellään 

työnaikaiset liikennejärjestelyt jätetään usein käyttöön pitkäksikin ajaksi, koska niiden 

purkaminen ei ole maksuperusteena. Tällöin tietyllä alueella voi olla matala 

nopeusrajoitus, vaikka paikallisesti töissä olisi kuukausien tauko ja alueella ei olisi töitä 

käynnissä. (Mäkinen 2013) 
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Eräs tietyömaiden häiriöiden minimointimenettely on kaistanvuokraus, jonka laajempi 

käyttö voisi tehostaa tietyömaiden toteuttamista. Kaistanvuokrausta käytetään ja 

kehitetään ainakin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa, ja sitä on sovellettu 

Suomessakin eräissä hankkeissa. Kaistan vuokrauksessa kaistalla ja/tai pientareella 

työskentelevä urakoitsija maksaa vuokraa siltä ajalta, kun kaista on pois käytöstä. 

Menettelynä voi olla myös sanktiokäytännön ja kaistavuokran välimuoto, kuten 

Suomessa eräissä siltaurakoissa vuonna 2004. Niissä kaistavuokra määriteltiin 

liikenteelle aiheutuviin haittoihin perustuvaksi sakoksi, jos hankkeen välitavoitteet 

olivat aikataulusta myöhässä. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Tarjousmenettelyssä urakoitsija laskee arvioimansa koko urakan ja eri 

rakentamisvaiheiden keston sekä niistä seuraavien kaistavuokrien pohjalta 

kaistavuokran osaksi urakkatarjousta. Mitä pienemmillä liikenteen häiriöillä urakka 

voidaan tarjota, sitä pienempi on vuokran osuus tarjouksessa. Maksun 

laskemisperusteeksi voidaan määritellä esimerkiksi prosenttiosuus kohteen 

aiheuttamista ajokustannuslisistä. Ne voidaan laskea alennetun nopeusrajoituksen ja 

kokonaisviivytyksen sekä liikennemäärän mukaan. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

Yhdysvalloissa kaistavuokrien asettamiselle on yksinkertainen ohjeellinen kaava: 

 

tarjoussumma = A + (B * LRC), jossa 

 

A = urakkahinta ilman kaistavuokria 

B = kaistojen sulkemispäivien lukumäärä 

LRC = päiväkohtainen kaistavuokra 

 

Päiväkohtainen kaistavuokra riippuu aiheutuneen liikennehaitan suuruudesta. Se 

lasketaan tapauskohtaisesti liikennemallin avulla ottaen huomioon vuokratun kaistan 

pituus ja liikennemäärät vaihteluineen. (Kalliokoski et al. 2004) 

 

On tärkeää, että kaistavuokrat, kannustimet ja sanktiot perustuvat työmaan aiheuttamiin 

ajokustannuslisiin, jotta kannustimet toimivat tarkoituksenmukaisesti (Kalliokoski et al. 

2004). Tarjouskilpailua valmisteltaessa hankkeelle tulee olla tehtynä alustava 



34 

  

tuotantosuunnitelma, jotta välitavoitteet ja työmaan kesto voidaan määritellä kannustin- 

ja sanktiokäytännön pohjaksi. 

 

Taulukko 2. Työnaikaisten liikennejärjestelyjen arvottaminen osana tarjousta (Tiehallinto 2008b, 

Tiehallinto 2009, Liikennevirasto 2010a, Kalliokoski et al. 2004). 

Hanke Liikennejärjes-

telyjen painoarvo 

Liikennejärjestelyjen 

arvotus vertailussa 

Aikataulun 

arviointi 

Kehä I, 

Leppävaaran-

solmu STU2 

9 % (sisältyy 

laatupisteisiin, 

joiden painoarvo 

on yhteensä 30 

%). 

Suunnitelmapiirustuksissa 

tulee esittää tärkeimpien 

työvaiheiden liikenteen 

siirrot ja kestot ja niiden 

vaikutus liikenteeseen ja 

käytössä oleviin kaistoihin. 

Tarjouksessa tulee esittää 

koko urakka-alueen 

työvaiheistus. 

 

Vt 6 

Repokallio-

Käpykangas 

(Joensuun 

kehätie) 

Valitaan 

kokonais-

taloudellisesti 

edullisimmaksi 

osoittautunut 

tarjous. 

Suunnitelmapiirustuksissa 

tulee esittää tärkeimpien 

työvaiheiden liikenteen 

siirrot ja kestot sekä 

käytössä olevat kaistat. 

Tilaaja arvioi tilapäisten 

liikennejärjestelyjen 

aiheuttamaa haittaa ja 

riskejä yleiselle liikenteelle. 

Aikataulun osalta 

arvioidaan 

aikataulun selkeys, 

toteuttamis-

kelpoisuus ja 

aikataulun vaikutus 

työn aikaisiin 

liikenne-

järjestelyihin. 

Vt 14 

Savonlinna, 

Laitaatsalmi-

Ruislahti 

0 %. Ei mainintaa. Ei mainintaa. 

E18 Lohja-

Lohjanharju 

11 % (sisältyvät 

toiminta- ja laatu-

suunnitelmiin, 

joiden painoarvo 

on yhteensä 40 

%). 
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3 Tutkimusaineisto ja menetelmät 

3.1 Tutkimuksen kuvaus 

 

Työssä tutkittiin, miten rakennussuunnittelun osana voidaan tehdä eritasohankkeen 

toteutusmalli aikataulutusprosessin avulla. Työhön kuului kirjallisuustutkimus sekä 

kaksi tapaustutkimusta: Kehä III Lentoasemantien parantaminen ja Kehä III:n 

parantaminen välillä Lahdenväylä-Porvoonväylä. Kuva 13 havainnollistaa tutkimuksen 

etenemisen. 

 

 

Kuva 13. Tutkimuksen eteneminen. 

 

Tapaustutkimushankkeisiin osallistuttaessa tehtiin hankkeiden alustava 

tuotantosuunnitelma, eli rakentamisaikataulu ja työnaikaiset liikennejärjestelyt. 

Rakennussuunnittelun aikana on verrattu erilaisia rakentamisen toteutusratkaisuja ja 

selvitetty niiden soveltuvuus toteutettavaksi työnaikaisen liikenteen ja rakentamisen 

kannalta. Vertailut tehtiin muiden suunnittelijoiden ja tilaajan kanssa ja käytiin läpi 

hankeryhmän kokouksissa. Suunnitelmaiteraatioita tehtiin useita. 

 

Tutkitun teoriatiedon ja tapaustutkimusten esiintuoman käytännön pohjalta on kehitetty 

rakennussuunniteluun hankkeen toteutusmallinnusta varten prosessi, joka kuvataan 

kappaleessa 4. 

  

Vaiheen tulokset

Käsitys aikataulun ja

liikennejärjestelyjen

yhteensovittamisesta

käytännössä

Kehitetyn

toteutus-

mallinnus-

prosessin

kuvaus

Menetelmän

hyödyt ja

rajoitukset sekä 

lisätutkimuksen

tarve

Kuvaus miten

menetelmää

on käytetty

tapaustutkimuksen

hankkeissa

Tutkimustietoa

aikataulunsuunnittelusta

ja työmaan vaikutuksista

liikenteeseen

Tutkimusvaihe

Kirjallisuustutkimus Osallistuminen hankkeisiin JälkianalyysiTulokset Päätelmät
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3.2 Tutkimustyökalun esittely ja kuvaus 

 

Tapaustutkimuksissa aikataulun suunnitteluun ja liikennejärjestelyjen mallintamiseen 

on käytetty suomalaista DynaRoad 5.3 –ohjelmistoa, joka on DynaRoad Oy:n kehittämä 

infrarakennushankkeiden projektinhallintaohjelmisto. 

 

Ohjelmistossa on projektinhallintaohjelmistoissa yleisesti käytettävä janatyökalu 

aikataulutukseen, sekä lisäksi tieaikanäkymä (paikka-aikakaavio) ja karttanäkymä. 

Ohjelmiston karttanäkymään syötetään hankkeen PDF-muotoinen kartta ja sen 

koordinaatit. Sen jälkeen kartalle määritellään kaikki hankkeen sijainnit, kuten tielinjat, 

kevyen liikenteen väylät, sillat, läjitysalueet, kevennyksien ja massanvaihtojen alueet 

jne. Kaikille aikataulutettaville tehtäville määritellään sijainti, jolloin aikataulun 

suunnittelu on sijaintipohjaista (location-based scheduling) ja aikataulua sekä 

liikennejärjestelyjä voi tarkastella kartalla. Kaikki ohjelmiston näkymät ovat yhteydessä 

siten, että jos tehtävää tai sen ajoitusta muuttaa yhdessä näkymässä, niin muutos 

päivittyy myös muihin näkymiin. Näin kartta, jolla liikennejärjestelyt näytetään, on aina 

ajan tasalla.  

 

3.3 Tapaus: Kehä III Lentoasemantie 

 

Diplomityössä on kaksi tapaustutkimusta, joista ensimmäinen on Kehä III 

Lentoasemantien parantaminen. Hankkeen rakennussuunnittelu tehtiin tammikuun 2012 

ja toukokuun 2013 välillä. 
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Kuva 14. Molemmat tapaustutkimukset Kehä III:n 2. vaiheen yleiskartalla. Liikennevirasto 2013c. 

 

Kehä III:n parantaminen tehdään kolmessa vaiheessa. Niistä ensimmäinen valmistui 

keväällä 2012 ja toinen vaihe ajoittuu vuosille 2013–2016. Toinen vaihe sisältää 

parantamistoimenpiteitä Kehä III:lla välillä Lentoasemantie–Porvoonväylä, ja 

tapaustutkimuksena oleva Lentoasemantien urakka kuuluu siihen. Kehä III:n 

kehittämisen kolmas vaihe on liikennepoliittisessa selonteossa yksi vuosien 2016–2022 

Liikenneverkon kehittämisohjelman hankkeista. (Liikennevirasto 2013b) 

 

Hankkeessa parannetaan Kehä III:n ja Lentoasemantien eritasoliittymää sekä 

Lentoasemantietä. Lentoasemantien eritasoliittymää parannetaan ramppijärjestelyillä 

niin, että pääliikennevirrat pääsevät kulkemaan liikennevalojen ohi Kehä III:n ja 

Lentoasemantien välillä. Tikkurilantien tasoliittymä muutetaan eritasoliittymäksi ja 

alueen maankäyttö kytketään Kehä III:een Lentoasemantien eteläosan ja Virkatien 

järjestelyjen kautta. Lisäksi joukkoliikennettä, kevyttä liikennettä ja pysäkkijärjestelyjä 

parannetaan. (Liikennevirasto 2011c) 
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Kuva 15. Yleiskuva Kehä III Lentoasemantien hankkeesta. Liikennevirasto 2013c. 

 

Jo nykytilanteessa alueen liikennemäärät ovat suuria, ja tulevaisuudessa alueen 

maankäyttö kehittyy voimakkaasti. Nykytilanteessa Kehä III:lla kulkee arkisin noin 61 

000–76 000 autoa vuorokaudessa (2030 ennuste 95 000–105 000 autoa vuorokaudessa) 

ja Lentoasemantiellä noin 13 000–21 000 autoa vuorokaudessa (2030 ennuste noin 25 

000–31 000 autoa vuorokaudessa). Myös alueen katuverkon liikenne on erittäin 

vilkasta, joten liikenne ruuhkautuu säännöllisesti alueen tieverkolla. Hankkeen avulla 

liikenteen sujuvuus paranee, kun ruuhka-aikoina liikenteen keskinopeus kasvaa 

huomattavasti ja liikenteen häiriöherkkyys vähenee. Parannushankkeella turvataan 

erityisesti lentoaseman maaliikenneyhteydet ja parannetaan liikenteen turvallisuutta. 

(Liikennevirasto 2011c) 
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Kuva 16. Havainnekuva Lentoasemantien eritasoliittymästä. Liikennevirasto 2013c. 

 

Tiesuunnitelman mukaan hankkeen kustannusennuste on noin 70 miljoonaa euroa 

(MAKU-indeksi 122,3; 2005=100), josta työnaikaisten liikennejärjestelyjen osuus on 

arvioitu olevan 8 % kustannusarviosta eli 5 008 000 euroa (Liikennevirasto 2011d). 

Liikennevirasto ja tarjouskilpailun voittanut Graniittirakennus Kallio Oy allekirjoittivat 

elokuussa 2013 urakkasopimuksen, jonka mukainen urakkahinta on 45,7 miljoonaa 

euroa (Liikennevirasto 2013b). 

 

3.4 Tapaus: Kehä III V4 – V7 

 

Toinen tapaustutkimus on Kehä III:n parantaminen välillä Lahdenväylä-Porvoonväylä, 

joka kuuluu Kehä III:n kehittämisen toiseen vaiheeseen. Hankkeen rakennussuunnittelu 

tehtiin tammikuun 2012 ja lokakuun 2013 välillä. 

 

Hankkeessa parannetaan Kehä III:n liikenteellistä toimivuutta, ja liikennevalot Kehä 

III:n suunnassa poistuvat alueelta kokonaan. Suunnitelmien tavoitteena on myös 

henkilövahinko-onnettomuuksien vähentäminen, kevyen liikenteen yhteyksien 

säilyttäminen ja parantaminen, meluntorjunnan parantaminen nykyisen asutuksen 

kohdalla sekä kohtuulliset toteuttamiskustannukset. (Uudenmaan ELY-keskus 2010) 
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Kuva 17. Yleiskuva hankkeesta Kehä III Lahdenväylä-Porvoonväylä. Liikennevirasto 2013c. 

 

Nykytilanteessa Kehä III:n liikennemäärät ovat tieosuudella noin 20 000-30 000 

ajon/vrk (määrien on ennustettu yli kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä). 

Nykytilanteen suurimmat ongelmakohdat ovat valo-ohjatut liittymät Kehä III:n ja 

Porvoonväylän eritasoliittymässä sekä Vanhan Porvoontien ja Kehä III:n pohjoinen 

ramppiliittymä. Eniten onnettomuuksia vuosina 2005-2009 on tapahtunut Kehä III:n ja 

Fazerintien liittymässä. (Uudenmaan ELY-keskus 2010) 

 

Tiesuunnitelmassa on suunniteltu Lahdenväylän ja Porvoonväylän välille kolmannet 

kaistat molempiin ajosuuntiin, ja lisäksi liittymis- ja erkanemisramppeja yhdistetään 

sekoittumisalueiksi. Suunnitelmaan sisältyy myös uusi eritasoliittymä, joka korvaa 

nykyisen Fazerintien tasoliittymän.  

 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio tiesuunnitelmassa on noin 42 miljoonaa euroa 

Maku-indeksillä 5/2010 = 140.2 (2000 = 100), josta ei ole eritelty työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen osuutta. Hankkeen hyötykustannussuhde on 2,6. (Uudenmaan 

ELY-keskus 2010) 

 

Urakkasopimus tehtiin 31.1.2014. Tarjouskilpailun voitti YIT Rakennus Oy ja 

urakkahinta on 42 miljoonaa euroa. 
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4 Tuotantosuunnitteluprosessin kuvaus 

4.1 Tavoitteet tuotantosuunnitteluprosessille 

 

Kirjallisuustarkastelun pohjalta (kappale 2) kehitettiin tuotantosuunnitteluprosessi. 

Kirjallisuustarkastelun perusteella keskeisiksi kysymyksiksi nousivat lähtötietojen 

hankkiminen, tuotantosuunnitelman tekeminen, työmaan liikennevirtojen priorisointi ja 

rakentamisen tehtävien aikataulutus liikenteen suhteen. Lisäksi suunnittelun edetessä 

tuotantosuunnitelmaa tulee arvioida ja tarkentaa, sekä ottaa huomioon miten 

suunnitelma esitetään ja raportoidaan vastaanottajalle ymmärrettävästi.  

 

Tuotantosuunnittelun, erityisesti rakentamisaikataulun ja  liikenteen yhteensovittamisen, 

keskeiset kysymykset pyrittiin ratkaisemaan kehitetyn prosessin avulla. Työn tulokset 

helpottavat vaiheittaisen aikataulutarkastelun tekoa rakennussuunnitelmavaiheessa 

eritasoliittymän parantamishankkeissa. 

 

4.2 Eri toimijat ja tuotantosuunnitelman lähtötietojen hankinta 

 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja rakentamisen aikataulun suunnittelua tehdään 

koko rakennussuunnitelman laatimisen ajan muun rakennussuunnittelun rinnalla, ja 

niiden suunnitteluun ja kommentointiin osallistuvat useat eri toimijat. Taulukko 3 

esittelee toimijat ja heidän roolinsa tuotannonsuunnittelussa. 
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Taulukko 3. Aikataulunsuunnitteluprosessin toimijat. 

 Vaatimukset 

alussa 

Mitä tekee prosessin aikana Vastuu 

lopputuloksessa 

Tilaaja Työnaikaisten 

liikenne-

järjestelyjen 

hankekohtaiset 

vaatimukset 

(esim. 

kaistamäärät eri 

suuntiin, kevyt 

liikenne, 

hankkeen 

erityispiirteet). 

Päättää ratkaisuista. Kokonaisuuden 

hallinta. 

Aikataulun-

suunnittelija 

Toimittaa tietoa 

aikataulun-

suunnittelun 

lähtötietojen 

tarpeesta muille. 

Suunnittelee 

rakentamisjärjestyksen 

sopimaan yhteen 

liikennejärjestelyjen kanssa, 

esittelee ehdotuksia muille. 

Aikataulu on 

suunniteltu oikein 

ja tilaaja hyötyy 

toteutus-

suunnitelusta. 

Liikenne-

suunnittelija 

Auttaa tilaajaa 

määrittämään 

hankekohtaiset 

vaatimukset. 

Osallistuu työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen 

suunnitteluun ja tarkistaa 

työnaikaisten järjestelyjen 

liikenteellisen toimivuuden. 

Työnaikaisten 

järjestelyjen 

liikenteellinen 

toimivuus. 

Väylä- geo- ja 

silta-

suunnittelijat 

Lähtötietojen 

toimittaminen 

aikataulun-

suunnittelijalle. 

Osallistuu työnaikaisten 

liikennejärjestelyjen 

suunnitteluun ja tarkistaa 

niiden rakenteellisen 

toimivuuden 

(pituuskaltevuus, painuma-

ajat, siltaratkaisut). 

Suunnitelmien 

rakenteellinen 

toimivuus. 

 
 

Toimijat kokoontuvat hankeryhmän kokouksissa, joita yleensä järjestetään noin kerran 

kuukaudessa. Kokouksissa käsitellään yhtenä asiana liikennejärjestelyjä, koska ne 

vaikuttavat muuhun suunnitteluun, ja vastaavasti muut suunnitelmat vaikuttavat 

liikennejärjestelyihin. Suunnitelmien tarkentuessa aikataulua päivitetään esille tulleiden 

muutostarpeiden mukaan. 

 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen ja rakennusaikataulun suunnittelu aloitetaan tilaajan 

odotusten ja vaatimusten selvittämisellä. Lähtötietojen keräämiseksi tutkitaan 
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aikaisempien vaiheiden suunnitelmia sekä määritellään, mitä hankkeessa rakennetaan ja 

missä liikenne kulkee. Aineistona rakennussuunnitelman aikataulun suunnittelussa on 

aiemmin tehty tiesuunnitelma sekä muu suunnitteluaineisto, kuten kartat ja hankkeen 

.dwg-tiedostot sekä määräluettelot. Nämä myös muuttuvat ja tarkentuvat suunnittelun 

aikana. Hankkeen rajoitteet, kuten hankkeen suunnitellut aloitus- ja määräajat sekä 

vuodenaikojen vaikutus, on otettava huomioon. 

 

Rakennussuunnittelun aloituskokouksen yhteydessä määritetään hankeryhmän kesken, 

onko tiesuunnitelman jälkeen tarkennettu vaatimuksia työmaalle ja sen sujuvuudelle. 

Työnaikaisten liikennejärjestelyjen periaatteet sovitaan tilaajan kanssa. Työnaikaiselle 

liikenteelle tulee määritellä hankekohtaiset tavoitteet, kuten kaistamäärät eri suuntiin 

sekä kuinka monta tasoristeystä hankkeen alueella saa olla samaan aikaan käytössä. 

Lisäksi selvitetään, millä tasolla kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyjen tulee 

toimia. Selvitetään hankkeen erityispiirteet, kuten onko työmaan lähellä lentoasema tai 

ostoskeskus, jonka takia liikennettä ei saa haitata joulusesonkiaikana. 

 

Tärkeä lähtötieto on myös tiesuunnitelman määrälaskelma, jos se on saatavilla. 

Määrälaskelmien ja keskimääräisten työsaavutusten perusteella arvioidaan tehtävien 

kestot. Mikäli tielinjojen geometriatiedot (koordinaatit) ovat saatavilla, ne nopeuttavat 

aikataulun karttamallin luomista. 

 

4.3 Tuotantosuunnitelman laadinta 

 

Lähtötietojen pohjalta laaditaan tuotantosuunnitelma, jonka keskeinen osa on 

työnaikaiset liikennejärjestelyt ja rakentamisaikataulu. Aikataulutus aloitetaan tekemällä 

tuotannollinen osittelu, jonka perusteella muodostetaan aikataulutehtävät.  

 

Hankkeen olennaisimmat hankeosat ja rakennusosat listataan paikkakohtaisesti. 

Rakenteiden väliset tyyppiriippuvuudet ja sijaintiriippuvuudet tunnistetaan. Myös 

tuotannollisten osien aikataulurajoitteet ja niiden valmistumiseen vaikuttavat toisiinsa, 

joten myös näennäisesti vähemmän tärkeät tehtävät listataan. Esimerkiksi jos 

rakennettava ramppi alittaa nykyisen tien ja rampin rakentamiseksi nykyinen tie pitää 

olla suljettu liikenteeltä, niin rampin rakentaminen on riippuvainen kaikista tehtävistä 

jotka estävät nykyisen tien sulkemisen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kiertoteiden, 
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siltojen ja tukimuurien rakentaminen sekä uusien ramppien tai tielinjojen käyttöönotto 

liikenteelle.  

 

Hankkeen valmistumisen kannalta tärkeimmät osat tunnistetaan ja luokitellaan 

tärkeyden mukaan. Tärkeyteen vaikuttaa se, onko tehtävä hankkeen kriittisellä polulla 

sekä vaikuttaako hanke muihin rakenteisiin. Taulukko 4 esittää kriteerit rakenneosien 

priorisoinnille. 

 

Taulukko 4. Kriteerit rakenneosien tärkeydelle tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 1-5, 

missä 1 on tärkein ja 5 vähiten tärkeä. Prioriteetin 3 tai sitä tärkeämmät tehtävät voivat olla 

hankkeen kriittisellä polulla. 

Rakenneosan 
prioriteetti 

Kriteeri Esimerkki 

1 Mahdollistaa rakentamisen 
aloittamisen tietyllä alueella 

Kiertotien rakentaminen, liikenteen 
siirto 

2 Mahdollistaa työmaaliikenteen 
tietyn kohdan läpi tai on 
prioriteetin 3 tai korkeamman 
tehtävän edeltäjä 

Pohjanvahvistukset, 
aikataulukriittisen sillan 
rakentaminen 

3 Mahdollistaa tien tai rampin 
avaamisen liikenteelle 

Päällystys, sillan rakentaminen 

4 Tehtävällä on riippuvuus 
muuhun tehtävään, mutta sen 
ajoitus ei ole kriittinen 

Luiskatäytön tai meluvallin täyttö 
maalla (tehdään samaan aikaan kuin 
leikkaus, josta materiaali saadaan) 

5 Ei vaikuta muihin tehtäviin Meluaidan rakentaminen 
 

Työnaikaisen liikenteen osalta liikennevirrat jaetaan kevyeen liikenteeseen ja 

ajoneuvoliikenteeseen. Ajoneuvoliikenteestä erotellaan vielä raskas liikenne, jos 

hankkeessa on tärkeitä raskaan liikenteen reittejä. Liikennevirrat luokitellaan tärkeyden 

mukaan, kuten Taulukko 5 esittää. 

 
Taulukko 5. Liikennevirtojen prioriteetti tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 1-3, missä 1 on 

tärkein ja 3 vähiten tärkeä. 

Liikennevirran 
prioriteetti 

Kriteeri Esimerkki 

1 Hankkeen pääliikennevirta Eurooppatien suuntainen liikenne 

2 Muu liikennevirta, joka 
vaikuttaa merkittävästi 
hankkeen rakentamiseen 

Kevyt liikenne työmaan läpi, 
eritasoliittymän rampin liikenne 

3 Rakennettavan uuden väylän 
liikenne tai muu liikennevirta, 
joka ei merkittävästi vaikuta 
rakentamiseen 

Kevyt liikenne, sivutien 
ajoneuvoliikenne 
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Tuotannollisen osittelun perusteella muodostetaan aikataulutehtävät. Jokaisen tehtävän 

tyyppi- ja sijaintiriippuvuudet määritetään ja tehtävät sijoitetaan hankkeen kartalle. Kun 

aikataulutehtävät on muodostettu, arvioidaan tehtävien kestot joko käytettyjen 

suunnitteluratkaisujen perusteella tai kokemusperäisesti. Ne voidaan myös laskea 

alustavien määrien ja arvioitujen työnvaiheaikaa vastaavien työnvaihekapasiteettien 

avulla, jos ne ovat saatavilla. Pohjanvahvistuksissa painuma-ajat lasketaan mukaan 

aikataulutehtävien kestoon. 

 

Työjärjestyksen valinnassa ja suunnittelussa aikataulutus aloitetaan priorisoimalla 

tehtäviä niin, että tärkeimpien liikennevirtojen liikenne on sujuvaa, liikenteen siirtoja 

tehdään vain vähän ja tärkeimmät liikennevirrat saadaan kulkemaan lopullisilla reiteillä 

mahdollisimman nopeasti. Tehtävät aikataulutetaan niin, että tärkeimmät hankeosat ja 

rakennusosat valmistuvat ajallaan. Työjärjestys määritellään tehtävien välisten 

riippuvuuksien avulla, jolloin työryhmille syntyy resursseja tehokkaasti hyödyntäviä 

työketjuja. 

 

Tärkeimpien liikennevirtojen ja rakenteiden aikatauluttamisella saadaan esiin alustava 

kriittinen polku. Tämän perusteella lasketaan tehollinen rakennusaika eli hankkeen 

minimikesto. Loput aikataulutehtävät sijoitetaan aikatauluun kriittisen polun ympärille 

niin, että tehtävien työketjut ovat loogisia ja liikenne pääsee koko rakentamisen ajan 

kulkemaan työmaan läpi. Ramppien ja siltojen rakentaminen ja liikenteelle avaaminen 

ajoitetaan niin, että ne palvelevat työnaikaisia liikennejärjestelyjä. 

 

4.4 Suunnitelmien arviointi hankeryhmän kokouksissa 

 

Lähtötietojen hankinnan jälkeen tehdään ensimmäinen versio 

liikenteenjärjestelysuunnitelmasta. Hankeryhmän kokouksessa käydään läpi 

liikennejärjestelysuunnitelma ja arvioidaan sitä. Aikataulun suunnittelija esittää 

aikataulun kartalla viikko kerrallaan joko näyttämällä suunnitelmaa 

aikataulunsuunnitteluohjelmistosta tai aikataulusta videoidun kartta-animaation avulla. 

Kokouksessa tarkasteltavia asioita ovat: 

 

- rakentamisen arvioitu kokonaiskesto 
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- kevyen liikenteen reittien sujuvuus ja turvallisuus käyttäjien sekä urakoitsijan 

kannalta 

- työnaikaisten tasoliittymien rakentamisen vaikeustaso ja tarpeellisuus 

- arvioitujen rakentamisaikojen realistisuus 

- painuma-aikojen riittävyys 

- raskaan liikenteen ja erikoiskuljetusten reitit työmaan aikana 

- työmaan etenemisen kriittinen polku. 

 

Keskustelun perusteella päätetään, mitä muutoksia senhetkisiin 

liikennejärjestelysuunnitelmiin tehdään. Muutokset otetaan huomioon ja aikataulusta 

tehdään uusi versio seuraavaan kokoukseen. Uusi suunnitelma käydään taas läpi 

hankeryhmän kokouksessa, ja iteraatio toistetaan niin monta kertaa kuin on tarpeen. 

Iteraatioiden määrä riippuu suunnitelmiin tulevista muutoksista, mutta käytännössä 

usein kahdella tai kolmella suurella muutoksella päästään hyvään lopputulokseen. 

Lisäksi suunnitelmiin tehdään prosessin edetessä pienempiä korjauksia ja tarkennuksia 

tarpeen mukaan. 

 

4.5 Aikataulun esittäminen ja raportointi 

 

Kun työnaikaiset liikennejärjestelyt ovat lopullisessa muodossaan, aikataulu toimitetaan 

tilaajalle. Toimitukseen kuuluu aikataulunsuunnitteluohjelmiston alkuperäistiedosto 

sekä siitä tehty video, jolla aikataulu kuvataan havainnollisesti. 

 

Hankkeen aikataulusta kirjoitetaan raportti. Raportissa kuvataan lyhyesti 

liikennejärjestelysuunnitelman tavoitteet sekä eri rakentamisvaiheet noin 2-3 sivun 

tekstiosuudessa. Raportin tekstiosuudessa ei tarvitse kuvailla hanketta yleisesti, koska 

hankkeen kuvaus on muissa suunnitelma-asiakirjoissa. Raporttiin liitetään aikataulu 

janakaaviona sekä rakentamisen päävaiheiden liikennejärjestelykartat. Vaiheiden määrä 

riippuu hankkeesta. Tapaustutkimushankkeissa liikennejärjestelyvaiheita oli 3-6. Jana-

aikataulussa tehtävien nimien tulee olla selkeästi ymmärrettäviä ja yksilöityjä, ja 

nimestä tulee ilmetä tehtävän sijainti hankkeessa. Sijainti ilmoitetaan nimeämällä 

tehtävä lähimmän tielinjan paaluluvun mukaan, esimerkiksi ”Pilaristabilointi E53R3 pl. 

400-500”. Selkeyden vuoksi liiallista lyhenteiden käyttöä tulee välttää. 
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Raporttiin on tärkeää kirjata, mitkä asiat aikataulun tuotantosuunnittelussa on 

huomioitu, mitä oletuksia on tehty ja mitä on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, jotta 

liikennejärjestelyjä myöhemmin tarkastelevat osaavat ottaa sen huomioon. Aikataulua 

tarkastelevat muun muassa tilaaja, rakennuttamiskonsultti sekä urakoitsijat 

tarjouslaskentavaiheessa. 

 

 

Kuva 18. Alustava tuotantosuunnitelma on helppo viestiä ja havainnollistaa eri osapuolille 

hankkeen kartalla viikoittain. 
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5 Tuotantosuunnitteluprosessi 
tapaustutkimushankkeissa 

 

5.1 Toimijat tapaustutkimushankkeissa 

 

Molemmissa tapaustutkimushankkeissa oli samat toimijat. Taulukko 6 esittelee toimijat. 

 

Taulukko 6. Aikataulunsuunnitteluprosessin toimijat Kehä III tapaustutkimushankkeissa. 

Tilaaja Liikennevirasto, projektipäällikkö Antti Koski 

Aikataulunsuunnittelijat Juuso Mäkinen ja Henry Stenberg, DynaRoad Oy 

Liikennesuunnittelija Jukka Levä, A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Väylä- geo- ja siltasuunnittelijat A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

 

5.2 Kehä III Lentoasemantie lähtötietojen hankinta 

 

Työnaikaisiin liikennejärjestelyihin sidotun rakennusaikataulun suunnittelu aloitettiin 

tilaajan odotusten ja vaatimusten selvittämisellä. Vaatimuksena oli, että minkään 

liikennesuunnan kaistamäärää ei saanut vähentää rakentamisen aikana. Joukkoliikenteen 

ja kevyen liikenteen järjestelyjen piti toimia myös työmaan aikana turvallisesti. Kevyen 

liikenteen väylien laatutason tuli vastata väliaikaisilla reiteillä alkuperäisen reitin laatu-

tasoa. 

 

Hankkeen erityispiirteenä oli kauppakeskus Jumbo, joka sijaitsee aivan eritasoliittymän 

vieressä ja jonne on liittymästä huomattavia liikennevirtoja. Jumbolle tuli tarjota 

joulumyyntisesongin aikana vähintään yhtä hyvä saavutettavuus kuin ennen työmaan 

alkamista. Lisäksi Lentoasemantien kiertoliittymä on haastava toteuttaa, koska sen taso 

on noin kaksi metriä nykyisen maanpinnan alapuolella. 

 

Hankkeen tiesuunnitelma-aineistossa ei ollut paalukohtaisia määräluetteloita, joten 

alustavia tiesuunnitelman määräluetteloita ei ollut saatavissa suunnitteluprosessin 

aikana. Tielinjojen geometriatietoja (koordinaatteja) ei myöskään ollut saatavissa 

lähtötietoina. 

 



49 

  

5.3 Kehä III Lentoasemantie aikataulutus, arviointi ja päivitys 

 

Lähtötietojen pohjalta laadittiin tuotantosuunnitelma. Aikataulutus aloitettiin tekemällä 

tuotannollinen osittelu. Hankkeen sillat, tukimuurit ja rakennettavat rampit listattiin ja 

sijoitettiin hankkeen suunnitelmakartalle. Tuotannollisen osittelun perusteella 

muodostettiin aikataulutehtävät. 

 

 

Kuva 19. Lentoasemantien hankkeen tehtävien määrittäminen. 
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Rakenteiden väliset tyyppiriippuvuudet ja sijaintiriippuvuudet yksilöitiin. Esimerkiksi 

rampin E1R2 kiertotien sijainnin takia silta S110 pitää rakentaa ennen kuin voidaan 

rakentaa ramppi E1R2 valmiiksi vanhan Lentoasemantien alla. 

 

Hankkeen valmistumisen kannalta tärkeimmät osat yksilöitiin ja luokiteltiin tärkeyden 

mukaan. Taulukko 7 sisältää esimerkkejä tehtävien priorisoinnista. 

 

Taulukko 7. Esimerkkejä rakenneosien priorisoinnista tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 

1-5, missä 1 on tärkein ja 5 vähiten tärkeä. 

Rakenneosan 
prioriteetti 

Tehtävä Prioriteetin perustelu 

1 Kiertotien rakentaminen 
rampille E1R2 

Mahdollistaa rakentamisen 
aloittamisen työmaa-alueella 

2 Sillan S104 rakentaminen, 
tukimuuri TU101 

Aikataulukriittinen tehtävä 

3 Silta S109 Sillan rakentaminen (ei 
aikataulukriittinen) 

4 Liikenteen siirto uudelle 
Tikkurilantielle 

Tehtävällä on riippuvuus edeltäviin 
tehtäviin, mutta sen ajoitus ei ole 
kriittinen 

5 Maisemanhoidolliset työt Ei vaikuta muihin tehtäviin 
 

Työnaikaisen liikenteen virrat luokiteltiin henkilöliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen 

sekä raskaaseen liikenteeseen. Liikennevirrat luokiteltiin tärkeyden mukaan. Taulukko 8 

esittää liikennevirtojen luokittelun. 

 

Taulukko 8. Hankkeen liikennevirtojen luokittelu tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 1-3, 

missä 1 on tärkein ja 3 vähiten tärkeä. 

Liikennevirran 
prioriteetti 

Prioriteetin perustelu Liikennevirta 

1 Eurooppatien suuntainen 
liikenne (Kehä III) 

Hankkeen pääliikennevirta 

2 Kevyt liikenne työmaan läpi, 
uuden rampin liikenne, liikenne 
kauppakeskus Jumboon 

Liikennevirta, joka vaikuttaa 
merkittävästi hankkeen 
rakentamiseen 

3 Kevyt liikenne työmaa-alueen 
ulkopuolella, Tikkurilantien 
ajoneuvoliikenne 

Parannettavan sivutien liikenne, 
joka ei merkittävästi vaikuta 
rakentamiseen 

 

Aikataulun karttamalli luotiin piirtämällä tielinjat ja alueet taustakartan päälle 

DynaRoad-ohjelmassa. Aikataulumallin luomisen jälkeen tehtiin ensimmäinen versio 

liikenteenjärjestelysuunnitelmasta. Hankkeen siltasuunnittelija arvioi jokaiselle sillalle 



51 

  

rakentamiskeston. Siltojen rakentamisen kestot arvioitiin siltakohtaisesti yhdessä 

siltasuunnittelijan kanssa. Uusien ramppien ja tukimuurien rakentamisen kestot 

arvioitiin vastaavasti. Pohjanvahvistustöiden ja muiden aikataulutehtävien kestot 

arvioitiin kokemusperäisesti, koska hankkeen määräluetteloita ei ollut saatavilla tässä 

vaiheessa. Pohjanvahvistuksissa painuma-ajat laskettiin mukaan aikataulutehtävien 

kestoon. 

 

Tärkeimpien liikennevirtojen ja rakenteiden aikatauluttamisella saatiin esiin alustava 

kriittinen polku. Tämän perusteella laskettiin tehollinen rakennusaika eli hankkeen 

minimikesto. Loput aikataulutehtävät sijoitettiin aikatauluun kriittisen polun ympärille 

niin, että työnaikainen liikenne pääsee koko rakentamisen ajan kulkemaan työmaan läpi. 

Kriittisen polun ja määriteltyjen hankekohtaisten työnaikaisen liikenteen vaatimusten 

perusteella suunniteltiin rakentamiselle aikataulu, joka esiteltiin hankeryhmän 

kokouksessa. Ensimmäisessä versiossa: 

- Rakentamisaika kesti kesästä 2013 kesään 2016 

- Kevyt liikenne kulki työmaan poikki vaarallisista tai työmaata haittaavista 

kohdista 

- Kevyen liikenteen väyliä varten piti tehdä jyrkkiä ramppeja tai väliaikainen 

valoristeys Kehä III:n eteläpuolelle 

- Kehä III:n pohjoispuolelle piti tehdä työnaikainen valoliittymä 

- Kiertotien sijainnin takia silta S110 piti rakentaa ennen kuin voitiin rakentaa 

ramppi E1R2 valmiiksi vanhan Lentoasemantien alla. 

- Kuva 20 näyttää kriittisen polun ensimmäisessä versiossa 

 

 

Kuva 20. Ensimmäisen version kriittinen polku janakaaviona. 
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Kuva 21. Ensimmäisen version kriittisen polun tehtävät kartalla. 

 

Hankeryhmän kokouksessa suunnitelmaa arvioitaessa päädyttiin seuraaviin tuloksiin: 

- Kevyen liikenteen reitille tulee löytää parempi ratkaisu, jolla vältetään ylimääräiset 

työnaikaiset liikennevalot sekä vaikeat ja vaaralliset yhteydet työmaan poikki. 

Rakentaminen on vaikeaa, jos työmaalla liikkuu jalankulkijoita. 
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- Kehä III:n pohjoispuolinen valoliittymä on kallis rakentaa, joten yritetään löytää 

ratkaisu jossa sitä ei tarvitse rakentaa. Lisäksi kehätien eteläpuolella on noin 200 

metrin päässä toinen valoliittymä, joten alueelle syntyisi helposti ruuhkaa. 

- Rakentaminen kestää liian pitkään, sillä kriittisessä polussa on liian monta vaihetta. 

- Tukimuurille TU101 ei ollut arvioitu riittävän pitkää rakentamisaikaa. 

- Koillinen massanvaihto tarvitsee suunnitelmien tarkennuttua kuusi kuukautta 

painuma-aikaa. 

 

Hankeryhmän kokouksessa esille tulleiden tarkennusten myötä ja vuodenajat 

huomioiden ensimmäisen aikataululuonnoksen rakentamisaika olisi ollut 3½ vuotta. 

Lisäksi tässä vaiheessa suunniteltua rakentamisen aloitusta siirrettiin kaksi kuukautta 

eteenpäin, joten hanke valmistuisi vasta syksyllä 2016. 

 

Hankkeen aikataulua muutettiin arvioiden perusteella ja tehtiin uusi aikataululuonnos. 

Aikaa vaativista pohjavahvistustoimenpiteistä pyrittiin eroon. Tässä päivityksessä 

tärkeimmät muutokset olivat: 

 

- Suunnittelemalla kiertotie poikkeamaan heti Kehä III:n pohjoispuolelta uudelle 

Lentoasemantielle saatiin sillan S110 rakentaminen ja eritasoliittymän 

koillispuoleinen massanvaihto pois kriittiseltä polulta. 

- Sillan S102 rakentaminen siirtyi pois kriittiseltä polulta siten, että vain sen 

eteläinen maatuki vaikuttaa rakentamisaikaan. 

- Kehä III:n pohjoispuolelle ei tarvitse rakentaa tilapäisiä liikennevaloja, vaan ne 

voidaan rakentaa suoraan lopulliselle paikalleen. 

- Kevyen liikenteen väylä siirretään rakentamisen ajaksi toiselle puolelle nykyisen 

Lentoasemantien siltaa. 

- Nykyisen koillisen rampin jalankulkijoiden alikulkua jatketaan hieman 

rakentamisen aikana. 

- Kuva 22 esittää lopullisen kriittisen polun. 
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Kuva 22. Lopullinen kriittinen polku. 

 

Rakentamisjärjestyksen ja kiertoteiden muutosten ansiosta hankkeen suunniteltu 

rakentamisaika oli uuden suunnitelman mukaan noin kaksi vuotta ynnä 

viimeistelytöiden vaatima aika. Liikenneviraston projektinjohtajan Antti Kosken 

mukaan vastaavan hankkeen päävaiheet kestävät yleensä noin kolme vuotta, jos 

aikataulutarkastelua ei tehdä rakennussuunnitelmavaiheessa. 

 



55 

  

 

Kuva 23. Lopullisen version kriittisen polun tehtävät kartalla. 

 

Muutosten jälkeen kevyt liikenne kulkee vain yhdestä kohdasta työmaan läpi ja se 

voidaan ohjata alueille, joissa rakennetaan vähemmän. Tilapäisten kevyen liikenteen 

liikennevalojen tarve poistui muutosten myötä. 

 

Urakoitsijoille toimitettiin hankkeen tarjouslaskentamateriaalin mukana alustava 

tuotantosuunnitelma ja työnaikainen liikennevaiheistus. Ne toimitettiin videona, 

DynaRoad-tiedostona sekä raporttina, joka sisälsi sanallisen kuvauksen, janakaavion ja 

rakentamisen päävaiheiden liikennejärjestelykartat. Raportti on liitteessä 1. Tilaaja 
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käytti aikataulun mukaista hankkeen rakentamisaikaa myös urakan 

valmistumiskannustimien määrittelyssä. 

 

5.4 Kehä III V4-V7 lähtötietojen hankinta 

 

Kehä III V4-V7 – hankkeen tuotantosuunnittelu aloitettiin tilaajan odotusten ja 

tavoitteiden selvittämisellä. Tavoitteena oli, että minkään liikennesuunnan kaistamäärää 

ei saisi vähentää rakentamisen aikana. Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen 

järjestelyjen piti toimia myös työmaan aikana turvallisesti. V4-V7 hankkeessa ei ollut 

vastaavia erityispiirteitä kuin kauppakeskus Jumbon joulusesonki Lentoasemantien 

hankkeessa. 

 

Hankkeen tiesuunnitelma-aineistossa ei ollut paalukohtaisia määräluetteloita, joten 

alustavia tiesuunnitelman määräluetteloita ei ollut saatavissa suunnitteluprosessin 

aikana. Tielinjojen geometriatietoja (koordinaatteja) ei myöskään ollut saatavissa 

lähtötietoina. 

 

5.5 Kehä III V4-V7 aikataulutus, arviointi ja päivitys 

 

Lähtötietojen pohjalta laadittiin tuotantosuunnitelma. Aikataulutus aloitettiin tekemällä 

tuotannollinen osittelu. Hankkeen tielinjat, sillat, tukimuurit ja rakennettavat rampit 

listattiin ja sijoitettiin hankkeen suunnitelmakartalle. Tuotannollisen osittelun 

perusteella muodostettiin aikataulutehtävät. 
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Kuva 24. V4-V7 hankkeen tehtävien ja sijaintien  määrittäminen kartalla. 

 

Hankkeen valmistumisen kannalta tärkeimmät osat yksilöitiin ja luokiteltiin tärkeyden 

mukaan. Taulukko 9 sisältää esimerkkejä tehtävien priorisoinnista. 
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Taulukko 9. Esimerkkejä rakenneosien priorisoinnista tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 

1-5, missä 1 on tärkein ja 5 vähiten tärkeä. 

Rakenneosan 
prioriteetti 

Tehtävä Prioriteetin perustelu 

1 Massanvaihto sillan S4 kohdalla Mahdollistaa siltojen S3b ja S13 
kiertotien ja rakenteiden 
rakentamisen aloituksen 

2 Kiertotien rakentaminen 
siltojen S3a ja S4 ohi 

Aikataulukriittinen tehtävä 

3 Silta S1 Sillan rakentaminen (ei 
aikataulukriittinen) 

4 Jätevoimalan tieyhteyden 
avaaminen liikenteelle 

Tehtävällä on riippuvuus edeltäviin 
tehtäviin, mutta sen ajoitus ei ole 
kriittinen 

5 Meluvallien rakentaminen Kehä 
III:n sivuille 

Ei vaikuta muihin tehtäviin 

 

Työnaikaisen liikenteen virrat luokiteltiin henkilöliikenteeseen ja kevyeen liikenteeseen 

sekä raskaaseen liikenteeseen. Hankkeen alueella sijaitseva jäteasema aiheutti 

huomattavia määriä raskasta liikennettä. Liikennevirrat luokiteltiin tärkeyden mukaan.  

Taulukko 10 esittää liikennevirtojen luokittelun. 

 

Taulukko 10. Hankkeen liikennevirtojen luokittelu tuotannonsuunnittelun kannalta asteikolla 1-3, 

missä 1 on tärkein ja 3 vähiten tärkeä. 

Liikennevirran 
prioriteetti 

Prioriteetin perustelu Liikennevirta 

1 Eurooppatien suuntainen 
liikenne (Kehä III) 

Hankkeen pääliikennevirta 

2 Fazerintien liikenne, kevyt 
liikenne työmaan läpi, uuden 
rampin liikenne, raskas liikenne 
jäteasemalle 

Liikennevirta, joka vaikuttaa 
merkittävästi hankkeen 
rakentamiseen 

3 Kevyt liikenne työmaa-alueen 
ulkopuolella, Hakunilantien 
ajoneuvoliikenne 

Parannettavan sivutien liikenne, 
joka ei merkittävästi vaikuta 
rakentamiseen 

 

 

Aikataulun karttamalli luotiin piirtämällä tielinjat taustakartan päälle DynaRoad-

ohjelmassa. Hankkeen siltasuunnittelija arvioi jokaiselle sillalle rakentamiskeston. 

Pohjanvahvistustöiden ja muiden aikataulutehtävien kestot arvioitiin kokemusperäisesti, 

koska hankkeen määräluetteloita ei ollut saatavilla tässä vaiheessa. Määriteltyjen 

hankekohtaisten työnaikaisen liikenteen vaatimusten perusteella suunniteltiin 

rakentamiselle aikataulu, joka esiteltiin hankeryhmän kokouksessa. 
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Tiesuunnitelman mukaan lännestä Kehä III:lta Porvooseen päin menevää liikennettä 

palveleva ramppi E51R1 alittaisi Porvoonväylän. Ensimmäinen väylä- ja 

siltasuunnittelijoiden ehdottama suunnitelma oli rakentaa rampin ylittävät, 

Porvoonväylän suuntaiset sillat S7a, S7b ja S8 kolmessa vaiheessa yksi silta kerrallaan, 

ja sen jälkeen rakentaa siltojen ali menevän rampin vaatima kaukalo. Tämän pohjalta 

suunniteltiin liikennejärjestelyt huomioiden ensimmäinen aikatauluversio. 

 

 

Kuva 25. V4-V7 hankkeen ensimmäisen aikatauluversion kriittinen polku. 
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Kuva 26. V4-V7 hankkeen ensimmäisen aikatauluversion kriittisen polun tehtävien sijainti 

kartalla. 

 

Hankkeen aikataulutarkastelussa huomattiin, että siltojen S7a, S7b ja S8 rakentaminen 

määrittää koko hankkeen keston, ja alkuperäisellä suunnitteluratkaisulla hankkeen 

rakentaminen olisi kestänyt yli kolme vuotta. Tämän takia alun perin kolmessa 

vaiheessa rakennettavaksi suunnitellut kolme rinnakkaista siltaa päätettiin rakentaa 

kahdessa vaiheessa, vaikka tämä vaati geoteknisesti vaativaa paalulaattaratkaisua 

työnaikaisen liikenteen kiertotielle. Vaiheistusta muuttamalla rakentamisaikaa saatiin 

lyhennettyä seitsemällä kuukaudella ja työnaikaisia liikennejärjestelyjä 

yksinkertaistettua. Kahdessa vaiheessa rakennettavien siltojen myötä idempänä oleva 

eritasoliittymästä E53 tuli hankkeen kokonaiskestolle lähes yhtä mitoittava tekijä. 
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Suunnittelun aikana tapahtui muutos, kun tutkittiin voisiko lännestä Kehä III:lta 

Porvooseen päin menevää liikennettä palveleva ramppi E51R1 rakentaa alituksen sijaan 

Porvoonväylän ja Kehä III:n ylitse. Tätä vaihtoehtoa tutkittiin yhdessä hankeryhmän 

kokouksissa ja eri suunnitelma-alueiden kannalta. Tarkastelussa tuli ilmi, että 

ylitysvaihtoehto on useita miljoonia euroja halvempi rakentaa kuin alitusvaihtoehto. 

Ratkaisuksi valittiin ylitysvaihtoehto. Ylitys on myös liikennejärjestelyiden kannalta 

yksinkertaisempi: se nopeuttaa rakentamista hieman sekä vähentää aikatauluriskejä 

merkittävästi. Tässä vaihtoehdossa hankkeen keston määrittää liittymän E52 siltojen 

rakentaminen, ja rampin E51R1 sillat eivät enää ole aikataulun kriittisellä polulla. 

 

 

Kuva 27. V4-V7 hankkeen lopullinen kriittinen polku. 

 

Urakoitsijoille toimitettiin hankkeen tarjouslaskentamateriaalin mukana alustava 

tuotantosuunnitelma ja työnaikainen liikennevaiheistus. Ne toimitettiin videona, 

DynaRoad-tiedostona sekä raporttina, joka sisälsi sanallisen kuvauksen, janakaavion ja 

rakentamisen päävaiheiden liikennejärjestelykartat. Raportti on liitteessä 1. 

 

5.6 Kehä III V4-V7 vaihtoehtoinen tarkastelu 

 

Varsinaisen aikataulun lisäksi tehtiin vaihtoehtotarkastelu, jossa tutkittiin miten olisi 

mahdollista saada liikennevalot pois aikaisemmassa vaiheessa. Ensimmäisessä 

liikennejärjestelyvaihtoehdossa liikennevalot E18-tieltä poistuvat kokonaan vasta 2016 

kesällä. Vaihtoehtotarkastelussa liittymän E52 siltojen S3a, S3b, S4 ja S13 alitus on 

auki rakentamisen aikana, eli kaksi siltaa on valmiita ja kahden telineissä on aukko 
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liikenteelle. Kehä III:lta on molemmille ajoradoille liittyvä ja erkaneva ramppi kuvan 28 

tavalla. 

 

 

Kuva 28. Vaihtoehtoinen tarkastelu. Kartalla punainen ja oranssi on auki liikenteelle, vihreä 

valmis, sininen rakenteilla ja vaaleanpunainen auki kevyelle liikenteelle. 

 

Kuva 28 esittää työnaikaista liikennejärjestelyä, joka olisi mahdollinen kesä-

heinäkuussa 2015. Varsinaisessa suunnitelmassa sillat on tarkoitus rakentaa penkereen 

päällä ja alitus kaivaa lopulliseen syvyyteen vasta siltojen valmistuttua. Alikulun 

avaaminen liikenteelle ennen siltojen S3A ja S4 valmistumista edellyttäisi korkeiden 

tukiseinien rakentamista, jos sillan S3A päätytuet perustetaan anturoin. Tukiseinät olisi 

vaikea rakentaa lohkareisen massanvaihdon läpi. 

 

Mikäli sillan S3A päätytuet perustettaisiin paaluilla, ei sillan päissä tarvittaisi tukiseiniä. 

Sillan välituet perustettaisiin silloin kallion varaan. Muilta osin aikaistaminen ei toisi 

liittymän E52 alueelle merkittäviä lisäkustannuksia. 

 

Vaihtoehtosuunnitelmassa Kehä III:n liikenne lännestä Porvoon suuntaan käyttää samaa 

valoliittymää kuin ennen rakentamista. Tämä liittymä voidaan poistaa käytöstä vasta, 

kun sillat S7 ja S8 ovat auki liikenteelle 2016. Sillan S7 rakentaminen kestää pitkään, 

eikä sitä muiden rakennustöiden takia voida aloittaa hankkeen alussa. 

 

Rakentaminen olisi mahdollista tehdä sellaisessa järjestyksessä, että Kehä III:n 

valoliittymät poistuisivat Porvoonväylän pohjoispuolelta kesällä 2015. Tämä järjestely 
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tarkoittaisi sillan S3A perustamistavan muuttamista ja raskaan liikenteen sallimista 

siltatyömaan läpi. Hankkeen geoteknikon suositus oli pysyä varsinaisessa 

suunnitelmassa sillanrakentamisen ja liikennejärjestelyjen osalta. Vaihtoehtoisesta 

aikatauluesityksestä luovuttiin. 
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6 Yhteenveto ja päätelmät 

6.1 Yhteenveto 

 

Työn tutkimuskysymyksenä on, miten rakentamisaikataulu ja työnaikainen 

liikennejärjestelysuunnitelma tulisi laatia rakennussuunnitelmavaiheessa. Näiden 

yhteensovittamiseen tähtäävän tuotantosuunnitelman tarkoitus on helpottaa 

urakoitsijoita tarjouslaskennassa, mahdollistaa pienemmät rakentamiskustannukset 

tilaajalle sekä antaa pohjan tarkemman työsuunnittelun tekemiselle toteutusvaiheessa.  

Pyrkimyksenä on mahdollistaa se, että tilaaja voi varmistaa rakennussuunnitelman 

toteuttamiskelpoisuuden jo rakennussuunnittelun aikana teettämällä alustavan 

rakentamisaikataulutarkastelun tarjouspyynnössä käytettäväksi. 

 

Tiehankkeen rakentamiskustannukset määräytyvät suurelta osin jo aikaisessa vaiheessa 

hanketta. Mitä aiemmin rakennuskustannuksiin vaikuttavia suunnitteluratkaisuja 

päätetään lopullisesti ja mitä myöhemmäksi hankkeen rakentamisaikataulun laadinta 

jätetään, sitä vaikeampi rakennuskustannuksiin on vaikuttaa. 

 

Työssä selvitettiin, mitä asioita tulee ottaa huomioon ennen urakkavaihetta sekä 

kehitettiin prosessi rakennussuunnitteluvaiheen tuotantosuunnitteluun. Prosessin 

mukaan lähtötietojen pohjalta laaditaan tuotantosuunnitelma, jonka keskeinen osa on 

työnaikaiset liikennejärjestelyt ja rakentamisaikataulu. Aikataulutuksen aluksi tehdään 

tuotannollinen osittelu, jossa hankeosat ja rakennusosat listataan. Niiden 

paikkasidonnaisuus huomioidaan osittelussa sijoittamalla hankeosat ja rakenneosat 

hankkeen suunnitelmakartalle. Rakenteiden väliset tyyppiriippuvuudet ja 

sijaintiriippuvuudet tunnistetaan. Tämän jälkeen tunnistetaan hankkeen valmistumisen 

kannalta tärkeimmät osat sekä luokitellaan ne tärkeyden mukaan. Työnaikaisen 

liikenteen osalta liikennevirrat luokitellaan henkilöliikenteeseen ja kevyeen 

liikenteeseen sekä raskaaseen liikenteeseen, jos hankkeessa on tärkeitä raskaan 

liikenteen reittejä. Myös liikennevirrat luokitellaan tärkeyden mukaan. Näiden pohjalta 

suunnitellaan aikataulu, jota arvioidaan hankeryhmän kokouksissa ja iteroidaan tarpeen 

mukaan. Valmis suunnitelma raportoidaan tilaajalle, jotta sitä voidaan käyttää 

materiaalina urakkakilpailussa. 
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Työn tuloksena kehitetty tuotantosuunnitteluprosessi mahdollistaa vaiheittaisen 

aikataulutarkastelun tekemisen rakennussuunnitelmavaiheessa eritasoliittymän 

parantamishankkeissa. Prosessin avulla voidaan yhteensovittaa rakentamisaikataulu ja 

työnaikaiset liikennejärjestelyt samaan tuotantosuunnitelmaan. Alustava 

tuotantosuunnitelma helpottaa urakoitsijoita tarjouslaskennassa, mahdollistaa 

pienemmät rakentamiskustannukset tilaajalle sekä antaa pohjan tarkemman 

työsuunnittelun tekemiselle toteutusvaiheessa. Tilaaja voi varmistaa 

rakennussuunnitelman toteuttamiskelpoisuuden ja käyttää aikataulutarkastelua 

tarjouspyynnössä. 

 

6.2 Menetelmän hyötyjen ja rajoitusten arviointi 

 

Tutkimuksen tekijä ei ole ulkopuolinen arvioitsija, vaan on ollut osallisena hankkeessa 

ja soveltanut prosessia käytännössä. Työssä kuvailtu prosessi 

rakennussuunnitteluvaiheen tuotannonsuunnitteluun on sikäli rajallinen, että 

tiesuunnitelma rajoittaa rakennussuunnitelmaa. Esimerkiksi Kehä III Lentoasemantien 

tapaustutkimushankkeessa olisi säästytty kiertotiejärjestelyiltä, jos tiesuunnitelma olisi 

mahdollistanut erään sillan siirron noin metrin verran. Prosessi ei myöskään sovellu 

muihin kuin eritasoliittymän parantamishankkeisiin, jotka tehdään olemassa olevan 

liikenteen seassa. Pienillä muutoksilla se oletettavasti kuitenkin soveltuisi myös 

ulkomaisiin hankkeisiin ja muihin kuin eritasoliittymän parantamishankkeisiin. Tätä 

varten pitäisi tarkistaa soveltuvuus kyseisiin hankkeisiin tapauskohtaisesti ja muokata 

sitä tarvittavin osin.  

 

Tilaaja ei aina hyödynnä saatavilla olevaa osaamista liikennejärjestelyjen ja 

rakentamiskustannusten arvioinnissa ja etukäteissuunnittelussa, vaan ne saatetaan jättää 

urakoitsijan suunniteltaviksi urakkakilpailun aikana ja sen jälkeen. Alustavan 

tuotannonsuunnittelun vaikutusta urakkahintaan ei ole tutkittu tarkemmin, mutta työn 

pohjalta vaikuttaa siltä, että rakentamisaikataulu ja työnaikainen 

liikennejärjestelysuunnitelma on kannattavaa laatia jo rakennussuunnitelmavaiheessa. 

Molempien tapaustutkimushankkeiden suunniteltua aikataulua käytettiin 

urakkakilpailussa urakoitsijan bonusten ja urakka-ajan määrittelyyn. Kehä III V4-V7 –

hankkeen urakkahinta oli tiesuunnitelman arvion mukainen ja Lentoasemantien 
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hankkeen urakkahinta oli noin 24 miljoonaa euroa eli 35% tiesuunnitelman 

kustannusarviota alempi. 

 

Työn tapaustutkimuksista Kehä III V4-V7 -hankkeen kokonaiskustannusarvio 

tiesuunnitelmassa oli noin 42 miljoonaa euroa Maku-indeksillä 5/2010 = 140.2 (2000 = 

100) ja toteutunut urakkahinta oli 42 miljoonaa euroa. Kehä III Lentoasemantien 

kustannusennuste oli noin 70 miljoonaa euroa (MAKU-indeksi 122,3; 2005=100) ja 

toteutunut urakkahinta 45,7 miljoonaa euroa. Hankkeen rakentamisaika suunnitelman 

mukaan on noin kaksi vuotta ynnä viimeistelytöiden vaatima aika. Tätä aikaa käytettiin 

myös urakan valmistumiskannustimien määrittelyssä. Liikenneviraston 

projektinjohtajan Antti Kosken mukaan vastaavan hankkeen päävaiheet kestävät yleensä 

noin kolme vuotta, jos aikataulutarkastelua ei tehdä rakennussuunnitelmavaiheessa. 

Liikennevirasto onkin käyttänyt samantapaista hankkeen päävaiheiden suunnittelua 

tapaustutkimushankkeiden jälkeen esimerkiksi vuonna 2014 Kehä I Kivikontie –

hankkeessa, jonka tilaajana Liikennevirasto toimii yhdessä Helsingin kaupungin 

rakennusviraston kanssa. 

 

6.3 Lisätutkimuksen tarve 

 

Tässä työssä keskityttiin rakennussuunnitteluvaiheeseen. Koska tiehankkeen 

rakentamiskustannukset määräytyvät suurelta osin jo aikaisessa vaiheessa hanketta, 

voisi alustavalle tuotannonsuunnittelulle olla tarvetta jopa tiesuunnitelmavaiheessa. Ari-

Pekka Manninen on tehnyt alustavaa tuotannonsuunnittelua sivuavan väitöskirjan 

väylähankkeen esisuunnitteluvaiheen kustannushallinnasta (Manninen 2009), mutta 

lisätutkimuksille tiesuunnitelmavaiheen tuotannonsuunnittelusta on tarvetta. 

 

Tulevassa tutkimuksessa voisi tutkia, miten tilaajan kannattaisi ottaa tarjouspyynnössä 

ja tarjouksia arvioidessaan huomioon liikenteestä aiheutuvat haitat. Lisätutkimus 

helpottaisi sen arvioimista, kuinka hyvin urakoitsija on suunnitellut 

rakentamisaikataulun työnaikaisen liikenteen kannalta. Eri urakoitsijoiden suunnitelmia 

voisi siten verrata tilaajan rakennussuunnitteluvaiheessa teettämään alustavaan 

aikatauluun, jollaisen tekemiseen tässä työssä esitelty prosessi soveltuu. 
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Lisätutkimuksille on tarvetta myös työnaikaisen kevyen liikenteen ajallisen 

vaiheistuksen suunnittelusta ja sen yhteensovittamisesta rakentamisaikataulun kanssa. 
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Liite 1. Kehä III Lentoasemantien alustava 
rakentamisvaiheiden kuvaus



 

Kehä III Lentoasemantie 

Rakentamisvaiheiden kuvaus E1 liittymässä 

Liite 1 (1/12) 

 

 

DynaRoad Ab 

Albertsgatan 27 B 00180 Helsingfors Finland, Web: www.dynaroad.com, E-mail: info@dynaroad.com 

  

Alustava rakentamisvaiheiden kuvaus 
 

Tässä kuvataan tärkeimmät rakentamisvaiheet E1:n alueella Kehä III Lentoasemantie projektissa. 

Vaiheet perustuvat aikatauluun, missä on otettu huomioon liikennejärjestelyt (ajoneuvo ja kevyt), 

siltojen rakentaminen, tukimuurit ja pohjavahvistustoimenpiteet. Aikataulusta on jätetty pois 

johtosiirrot, laitteet ja järjestelmät ja vihertyöt. Tavoite oli laatia liikenteenjärjestelysuunnitelma, 

jossa 

 Tilapäisiä rakenteita tarvitaan vähän 

 Liikenteen siirtoja tehdään vähän 

 Jumbon tarpeet liikenteen sujuvuudesta on otettu huomioon 

 Kevyen liikenteen reitit ovat selkeitä ja turvallisia 

 Yleisesti liikenteestä on mahdollisimman vähän haittaa rakentamiselle ja rakentamisesta on 

mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. 

 

Vaihe 1 (36/2013- 40/2013) 
- Rakennetaan tilapäinen ramppi Kehä 3 lännestä Etelään Lentoasemantietä. Vapaa oikea ja oma 

kaista Jumbon suuntaan 

- Järjestellään Nykyinen Lentoasemantie S102:n itäpuolella siten, että S102:n maatuki ja silta voidaan 

rakentaa 

- Siirretään nykyinen Lentoasemantien PP-tie kulkemaan sillan itäistä reunaa ja tehdään tarvittavat 

kevyen liikenteen järjestelyt liittymän kaakkoisnurkassa. Järjestelyjen valmistuttua poistetaan 

käytöstä suurin osa nykyisistä kevyen liikenteen reiteistä ja ohjataan työmaan ohi kulkeva liikenne 

Virkapolulle lännessä tai Rälssipolkua idässä. Vain bussipysäkkiliikenne ohjataan työmaa-alueen 

sisään. 

- Rakennetaan osa J105 linjaa kevyen liikenteen reitiksi ja ohjataan pysäkkiliikenne Virkatielle 

- Muualla alueella tehdään putkisiirtoja ja valmistelevia töitä 

- Vaiheen lopuksi avataan tilapäinen ramppi Kehä 3 lännestä Etelään Lentoasemantietä. Vapaa oikea 

ja oma kaista Jumbon suuntaan 

Vaihe 2 (41/2013-1/2013) 
- Aloitetaan S102 ja S145 

- Rakennetaan E1R1 ja osittain R2 sekä TU106 ja TU101. 

- Aloitetaan luoteiset pohjavahvistustyöt sekä S109 ja J102 

- Vaiheen lopuksi siirretään liikenne uudelle Rampille E1R1. Rampilta on vapaa oikea Jumbon 

suuntaan 

  

http://www.dynaroad.com/


 

Kehä III Lentoasemantie 

Rakentamisvaiheiden kuvaus E1 liittymässä 

Liite 1 (2/12) 

 

 

DynaRoad Ab 

Albertsgatan 27 B 00180 Helsingfors Finland, Web: www.dynaroad.com, E-mail: info@dynaroad.com 

  

Vaihe 3  (2/2014-27/2014) 
- Puretaan tilapäinen ramppi vaiheista 1-2 

- Aloitetaan S104 ja M101 

- Rakennetaan E1R4 (vähintään plv 0-200 ja siitä yhteys kehälle) ja E1R6 ja siirretään liikenne 

(+bussipysäkki) lopulliselle paikalle S145:n päälle.  

- Siirretään valoliittymä Kehän pohjoispuolella lopulliseen paikkaan 

- Tehdään sillat S109 ja S110 kiertävä kiertotie nykyiseltä Lentoasemantieltä linjoen M101 ja E1R11 

kautta ja avataan se liikenteelle vaiheen lopuksi 

- Aloitetaan S105 ja S103 

Vaihe 4 (28/2014-22/2015) 
- S105 ja S110 välinen massanvaihto sekä siltä S110 

- Aloitetaan E1R5, tehdään E1R4 loppuun 

- Aloitetaan E1R8 soveltuvin osin 

- Siirretään Kehä 3 idästä pohjoiseen Lentoasemantiet menevät ramppi S147:n kiertävälle kiertotielle 

- Tehdään kevyelle likenteelle tilapäiset rampit S104:lle 

- Siirretään vaiheen lopuksi kehän auto- ja kevyt ylittävä liikenne M101:lle  

Vaihe 5 (23/2015-36/2015) 
- Tehdään E1R8, E1R2 ja TU101 loppuun nykyisen Lentoasemantien kohdalta 

- Puretaan vanha lentoasemantie osittain sekä vanha Kehä 3:n ylittävä silta. 

- Rakennetaan ympyrä ja E1R11 valmiiksi 

- Vaiheen lopuksi siirretään liikenne lopulliselle sijainnille E1R5, E1R2 ja E1R8 ja avataan ympyrä 

liikenteelle 

Vaihe 6 (37/2015-40/2015) 
- Puretaan tilapäiset rakenteet ja kiertotiet 

- Rakennetaan E1R3, J106, J113 ja J109 valmiiksi 

Vaihe 7 (40/2015->) 
- Vanhojen rakenteiden purkua 

- Viimeistelyä ja vihertöitä vähintään seuraavaan kesän puoliväliin. 
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Tarkastelusta puuttuu: 

 

Tässä tarkastelussa on otettu mukaan tärkeimmät rakennusvaiheet. Tarkastelu ei ole täydellinen ja 

tarkka esitys kaikista vaiheista, vaan tarkoitettu vapaaehtoisesti käytettäväksi urakoitsijan 

liikennejärjestelyjen jatkosuunnitteluun. 

 
1. S145:n rakentamisen edellyttämät liikennejärjestelyt 

2. Tilapäisten liikennejärjestelyiden esitys ei ole täysin tarkka. Tarkempi väylägeometria (ml. korkeus) 

löytyy suunnitelma-aineistosta. 

3. Kehä 3:n eteläisen valoristeyksen tarkka suunnittelu vaiheittain 

4. E2 liittymän rakentaminen ja liikennejärjestelyt 

5. Esityksessä kiertotie K101 pohjoispuolella  ja J112 länsipuolella kulkee liikennealueen 

ulkopuolella.Tälle järjestelylle tilaaja hakee parhaillaan maanomistajan suostumusta. Suunnittelijan 

käsityksen mukaan kiertotie voidaan rakentaa ponttiseinillä tuettuna myös liikennealueen 

sisäpuolelle. 

6. E1R5 pl 600 nykyisen kevyen liikenteen alikulun purku 

7. S147:n kierto saattaa edellyttää nykyisen kevyen liikenteen alikulun jatkamista. 

8. Liikennejärjestelyt M201 paalulta 6600 -> puuttuvat. 

9. Johtosiirrot 
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Rakentamisen vaiheistus ja työnaikaiset liikennejärjestelyt 
 
Tilaajan ehdotus työnaikaisista liikennejärjestelyistä on esitetty DynaRoad-tiedostona ja tiedostosta tehdyistä 

PDF-tulosteista. DynaRoad-tiedoston tarkasteluun voi ladata ilmaisen 30 päivän kokeiluversion ohjelmasta 

osoitteesta www.dynaroad.fi. 

Tässä kuvataan liikennejärjestelyjen tärkeimmät vaiheet. Suunnitelmassa on otettu huomioon sillat, 

pohjanvahvistukset ja väylärakentaminen. Johtoihin liittyvät työt, laitteet ja järjestelmät ja vihertyöt on 

jätetty suunnitelmasta pois. Suunnitelman tavoite on esittää liikenteenjärjestelysuunnitelma, missä 

 Vaiheita ja tilapäisiä ratkaisuja on mahdollisimman vähän 

 Kevyt liikenne on mahdollisimman hyvin erotettu autoliikenteestä 

 Jäteasemalle on varmistetty hyvä reitti 

 Liikenteestä on mahdollisimman vähän haittaa laajoille pohjanvahvistustöille (ja saman toisipäin) 

 

Suunnitelmista löytyy viikkokohtainen aikataulu videona ja DynaRoad-tiedostona. Tärkeimmistä vaiheista on 

omat tulosteet kartalla. Tässä tekstissä viitataan PDF-tulosteisiin. 

Esitys kuvaa vaiheistusta eikä ole mittatarkka esitys kiertoteiden sijainnista. Tietyissä vaihessa liikenne ja 

rakenteilla oleva alue esitetään hieman päällekäin. Näissä kohdissa oletetaan liikenteen ja rakentamisen 

mahtuvan samaan tilaan kaistoja kaventamalla tai siirtämällä reittejä hieman. 

 

E51 alueen järjestelyt 
 
Liittymän 51 alueella merkittävimmät järjestelyt ovat Hakunilan risteyssillasta itään. Järjestelyt ovat tarpeen 

Kehä III:n pohjanvahvistustöille ja putkien suojauksille. 

 

Vaihe 1 (E51 vaihe 1.pdf):  Tehdään Kehän III pohjoisen ajoradan reunan stabilointi ja vahvistus.  

Vaihe 2 (E51 vaihe 2.pdf):  Levennetään Kehä III pohjoista ajorataa 4-kaistaiseksi ja siirretään liikenne 

eteläiseltä ajoradalta. Yhteys rampeille säilytetään rakentamisen ajan ja 

siirretään tarpeen mukaan. Tässä vaiheessa tehdään eteläisen ajoradan 

työt. 

Vaihe 3 (E51 vaihe 3.pdf):  Levennetään eteläistä ajorataa 4-kaistaiseksi ja siirretään Kehän liikenne 

kokonaan eteläiselle ajoradalle. Yhteys rampeille säilytetään rakentamisen 

ajan. Tässä vaiheessa rakennetaan pohjoisen ajoradan pohjanvahvistukset 

ja muut kaistojen alle tulevat rakenteet sekä puretaan vaiheen 2 

ylimääräinen levennys.  

 

Vaiheen 3 jälkeen liikenne palautetaan Kehälle ja puretaan eteläisen ajoradan ylimääräinen levennys. 
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E52 alueen järjestelyt 
 
Vaihe 1 (vaihe 1.pdf):   Rakennetaan E52R1 ja Y1 kiertotieksi, jotta E53 liittymän ramppi Kehä 

Lännestä Helsinkiin voidaan sulkea.  

Siirretään Jätevoimalan / Fazerintien  valoliittymä noin Kehä III paalulle 

15660 ja rakennetaan tilapäinen yhteys E52R3:lta Kehä III:lle kuvan 

mukaisesti. 

Rakennetaan S4:n alueen massanvaihdot valmiiksi ja rakennetaan 

massanvaihtojen päälle kiertotie Kehä III:n pohjoiselle ajoradalle. Samalla 

rakennetaan yhteys Kehä III eteläiseltä ajoradalta pohjoiselle ja sen 

jälkeen siirretään liikenne siltojen S13 ja S3b ohi kuvan mukaisesti. 

 

Vaihe 1 kevyt liikenne:  Rakennetaan kevyelle liikenteelle yhteys J1 siten, että kevyt liikenne 

saadaan pois Kehän varrelta pohjoisesta Fazerintielle asti. 

 

Vaihe 2 (vaihe 2.pdf):  Siirretään Kehän liikenne vaiheessa 1 rakennettujen siltojen S13 ja S3b 

päälle ja rakennetaan S3a ja S4. Samalla rakennetaan E52 muuta alueen 

valmiiksi avattavaksi vaiheessa 3. 

 

Vaihe 3  (vaihe 3.pdf):  Avataan liittymä ramppeineen liikenteelle.  

 

E53 alueen järjestelyt 
 
 
Vaihe 1 (vaihe 1.pdf):   Ennen vaihetta 1 E52R1 ja E1R2 on rakennettu valmiiksi ja Kehän Lännestä 

Helsinkiin kulkeva liikenne on siirretty kiertotielle. Vaiheessa 1 on suljettu 

E53 ramppi Kehältä Helsinkiiin sekä Fazerintien valoliittymä siiretty Kehää 

länteen. 

VT7 Pohjoisesta Kehälle tulevan rampin ja valoliittymän siirtotyö on 

meneillään ja kuvassa tilapäisen rampin kohdalle tuleva stabilointi on tehty. 

E53 luoteiskulman pitkäkestoiset pohjanvahvistustyöt ovat alkamassa.  

Vaihe 2 (vaihe 2.pdf) Siirretään kevyt liikenne lopulliseen sijaintiin S6:lle ja avataan E53R42 

liikenteelle. Rampin avaamisen jälkeen on mahdollista poistaa Kehältä 

valoliittymä paalulta ~16140. 

Vaihe 3 (vaihe 3.pdf) Avataan kaikki rampit ja väylät liikenteelle. 
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