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1. Maanrakennus suppeapohja 2017 sisältö
Maanrakennuspohjassa on valmiina välineitä aikataulun suunnitteluun ja seurantaan.
Pohjasta löytyy 1. näkymänä normaali jana-aikataulu, jonka taulukossa on
suunnitteluun liittyvät sarakkeet. 2. näkymänä on jana-aikataulun ja viikkoaikataulun
yhdistelmä. 3. näkymä on jana-aikataulun seurantaan tarkoitettu. 4. näkymä on janaaikataulun ja resurssijanakaavion yhdistelmä resurssien tarkempaan suunnitteluun.
5. näkymä sisältää resurssirekisterin kuvaajalla kuormituksen tarkasteluun. 6.
näkymä sisältää projektin tehtävärekisterin.

Mallipohja sijoitetaan mallikansioon, jonka asennuksessa tuleva osoite on profiilin
alla tiedostot-kansiossa -> Planman Project -> Mallit.

Kun lähdetään suunnittelemaan uutta aikataulua, avataan Uusi-toiminnolla kyseinen
pohja. Tallennetaan tämän jälkeen aikataulu levylle haluttuun sijaintiin ja lähdetään
täyttämään sen tietoja.
Projekti-valikon Projekti-toiminnossa annetaan projektin tiedot: koodi, nimi, projektin
alku ja loppu sekä laatija.
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2. Tehtävien lisääminen aikatauluun
Tehtävät voi syöttää normaaliin tapaan taulukkoon Nimi-sarakkeeseen. Tehtävät
tulevat kestoltaan projektin oletuksen mukaisesti seurantahetkeen. Tämän jälkeen
täydennetään halutut tiedot, tehdään ajoitus ja muodostetaan hierarkkinen rakenne.
Tehtävät voi kopioida leikepöytää käyttäen (Ctrl+C -> Ctrl+V) esim excel-taulukosta
tai muusta ohjelmasta. Esim. PlaNet-ohjelmassa otetaan siirrettävät sarakkeet
näkyviin ja kopioidaan soluarvot. Kopioitaessa useita sarakkeita on huomioitava
sarakkeiden järjestys liitettäessä.
Tehtävät voi myös tuoda Tuonti-toiminnolla excel-taulukosta (taulukon pikavalikosta).
Jos laskennan tiedot on saatavissa excel-muotoon, on tämä suositeltava
toimintatapa. Tuotava excel-taulukko
on tallennettava xls-muotoon.
Excelissä voi tuotavaa tietoa jo
muokata esimerkiksi kokoamalla
rivejä yhteen tai poistamalla turhat
rivit. Taulukon ylimmällä rivillä
käytetään sarakeotsikoissa samoja
nimiä, kuin aikataulun taulukoissa.
Aikataulussa sarakkeet voivat olla eri
järjestyksessä (tai piilotettuna) kuin lähtötaulukossa.
Malliprojektista on helppo poimia tehtäviä aikatauluun. Galleria-toiminnolla avataan
malliprojekti näkyviin niin että projektin tehtävät ovat esillä. Kaksoisnapsauksella
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poimitaan joko yksittäisiä tehtäviä tai kokonaisia hierarkkisia rakenteita omaan
aikatauluun. Infra RYL-06 -nimikkeistön sisältäviä projekteja on kolme erilaista:
hierarkkisella ja ei-hierakkisella nimikkeistöllä oleva sekä lisäksi tehtävärekisterillä
oleva.

Mallit-kansioon voi tallentaa myöskin omia projekteja, joissa on hyviä nimikkeistöjä.
Huom! Jos nimikkeillä on resurssi yms. tietoa, tulevat nekin mukana.
Projektilla olevasta Tehtävärekisteristä voi poimia tehtäviä aikatauluun. Tehtävät saa
poimittaviksi useilla eri tavoilla: Näkymä-valikon kautta avautuvaan Tehtäväpaneeliin, taulukon pikavalikosta Tehtävät…-toiminnolla, tehtävän koodi-kentän
kautta tai myöskin Tehtävärekisterin kautta pikavalikosta. Huom! Gallerian kautta voi
käyttää minkä tahansa projektin tehtävärekisteriä.
Uuden aikataulun voi aina tehdä vanhaa aikataulua pohjana käyttäen. Avataan
aikataulu ja tallennetaan se uudella nimellä. Lisäksi muutetaan projektitiedot,
poistetaan toteutumat ja tavoitteet sekä siirretään projekti oikeaan ajankohtaan.

3. Tehtävien mitoitus määrän ja resurssin avulla
Aikataulu-näkymässä on määrä- ja resurssimitoituksen sarakkeet näkyvissä. Määrä/
Kap pv = Kesto. Haluttaessa voi käyttää myös tuntikapasiteettia (Kap h).
Vihje! Jos käytetään kalenterina 24/7- työaikaa, näyttää Kap pv -sarake tehon
edelleen 8 tunnin päivän mukaisena.
Resurssisuunnittelun voi aloittaa esim. lisäämällä tehtävälle tunnit. Tällöin
tuntimäärän ja tehtävän keston kautta lasketaan resurssien kpl-määrä. Laskennassa
muodostuu resurssi, jonka tunnit lukitaan syötettyyn arvoon. Jos tehtävän kestoa
muutetaan, säilyy tuntimäärä muuttumattomana ja uusi kpl-määrä lasketaan. Jos
resursseista halutaan kuvaajia, niin nämä resurssi vaihdetaan resurssirekisterin
mukaisiin resursseihin.
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Resurssirekisteriin voidaan halutulla tarkkuustasolla nimetä resurssit. Huom!
Rekisterissä voi käyttää hierarkkista nimikkeistöä, jolloin suunnittelun tarkentuessa
voidaan vaihtaa tarkempi resurssinimike.
Resurssit saa poimittaviksi tehtäville useilla eri tavoilla: Näkymä-valikon kautta
avautuvaan Resurssi-paneeliin, taulukon pikavalikosta Resurssit…-toiminnolla,
tehtävän Resurssit-kentän kautta tai myöskin Resurssirekisterin kautta pikavalikosta.
Huom! Gallerian kautta voi käyttää minkä tahansa projektin resurssirekisteriä.
Resurssisuunnitteluun voi suositella Resurssisuunnittelu-näkymää, jossa aktiivin
tehtävän resurssitiedot näkyvät alapuolella olevassa elementissä.

4. Tehtävien ajoitus pakkopäivin ja riippuvuuksin
Taulukon Aik. alku -kenttä näyttää sekä laskennallisen ajoitustiedon että on
syötettävissä (alimmalla tehtävien hierarkiatasolla). Syötettäessä tieto tallentuu
tehtävän Pakkoalku-kenttään (on erikseen otettavissa näkyviin).
Vihje! päivämäärää syötettäessä tulkitaan esim luku 10 kuluvan kuukauden (ja
vuoden) päiväksi, joten loppuosaa ei tarvitse syöttää. Jos päivä ei ole työpäivä,
käytetään seuraavaa työpäivää.
Painamalla päivämääräkenttää kaksi kertaa, avautuu kalenteri. Huom!
kaksoisnapsauksella tulee esiin nuoli, jolla saa kuukauden kalenterin näkyviin.
Ajoituksen voi tehdä myös janoja siirtämällä. Tartunta-alue on janan keskimmäinen
kolmannes. Huom! Summajanaa voi myös siirtää. Tällöin kaikki alatehtävät ajoittuvat
siirron verran saaden uuden pakkoalun pois lukien riippuvuuksin ajoitetut.
Riippuvuudet syötetään piirtämällä viemällä kursori edeltäjätehtävän etu- tai
takapuolelle, niin että riippuvuuskursori tulee näkyviin. Painetaan hiiren vasen
näppäin pohjaan ja piirretään riippuvuusnuoli seuraajatehtävän alkuun tai loppuun.
Riippuvuustyypit ovat alku-alku (AA), alku-loppu (AL) (erittäin harvinainen), loppualku (LA) (yleisin), loppu-loppu (LL) (usein parina AA-riippuvuudelle). Riippuvuudella
on myös kesto (siirtää seuraajatehtävää). Jos kesto on positiivinen, niin seuraaja
siirtyy eteenpäin ja jos kesto on negatiivinen, niin seuraaja ajoittuu aikaisemmaksi.
Hiirellä säätö tapahtuu nuolen päältä siirtämällä. Huom! Täytyy varoa ettei siirrä
tehtävän päältä, jolloin seuraaja saa pakkoalun (merkkinä musta nuolenkärki
tehtävän alussa).
Riippuvuuksia voi syöttää myös valituille tehtäville Muokkaa-valikon riippuvuustyökaluilla. Huom! Sieltä löytyy myöskin poistotyökalut.
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Huom! Muokkaa-valikon Ketjuta alatehtävät -toiminnolla saa summatehtävän
alatehtävät ketjutettua loppu-alku-riippuvuuksin yhdellä painalluksella.

5. Resurssikuormituksen tarkastelu
Resurssirekisteri-näkymässä on nähtävissä kuormituskuvaaja resurssien kplmääräisestä käytöstä.
Valinta-painiketta käyttäen kuvaajan saa myöskin rivikohtaisena (hierarkiaa
hyödyntäen).

Kuvaajaan saa halutessaan taustalle myöskin tehtäväjanat.
Kuormitus näkyy kpl-kuvaajana sekä numeerisena taulukkona.

6. Tulostaminen
Kun aikataulu on valmis, siirrytään Tulosteen esikatselun kautta tulostamaan. Zoom% säätää rivimäärän tulosteessa valitulla arkkikoolla. Aikaväli-toiminnossa valitaan
tulostettava aikaväli. 1. kerralla esikatseluun tultaessa käytetään työskentelytilan
aikaväliä.
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Mikäli arkkikoko ei riitä riittävän tarkkaan/laajaan aikatauluun, voidaan käyttää useita
sivuja (vaaka- ja pystysivujen määrä säädettävissä).
Vihje! Aikaväli-säädössä on vaihtoehto Työpöytä. Tällä skaalaus muutetaan
työskentelytilan mukaiseksi, jossa on helpot/ nopeat skaalaus-toiminnot.
Vihje! Otsikkoon saa myös kuvan – vaikkapa yrityksen logon.
Vihje! PDF-painikkeen kautta saatavan tulosteen vaihtoehtona voi käyttää kirjoittimen
sijasta käytettävää pdf-tulostinta.
Vihje! Jos useampielementtisestä näkymästä ei ole näkyvissä kaikki (jana-aikataulu,
paikka-aikakaavio, kuvaaja jne), voi käyttää Sovita elementit -toimintoa alkutilanteen
hakuun.

7. Seuranta
Aikataulun muutoksien havainnollistamiseen voi käyttää
tavoitetta. Projekti-ryhmän työkaluista löytyvät tavoitteen
käsittelyyn liittyvät toiminnot.
Tavoitteita voi olla useampia, mutta vain yksi kerrallaan
on aktiivina ja näkyvissä.
Vihje! Ajoitustyyli valinnalla (vas. alakulman paletti) saa
tehtävän värityksen näyttämää ovatko tehtävät edellä/
jäljessä/ ajoissa tavoitteeseen nähden.
Seurannassa tehtäville annetaan valmiusasteet (kesto, määrä, tunnit jne) ja
verrataan tilannetta seurantapäivään.
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8. Viikkoaikataulu
Viikkoaikataulu perustuu tehtäviin, jotka voivat kytkeytyä pääaikataulun tehtäviin tai
olla itsenäisiä tehtäviä omassa elementissään.

Syötettäessä viikkotehtävä ajoittuu lukitussa elementissä aktiivin tehtävän kohdalle.
Lukitsemattomassa elementissä viikkotehtävästä tulee vapaa (ei tehtävään sidottu) ja
se ajoittuu oletuksena ensimmäiseen näkyvään viikkoon.
Viikkotehtävä ajoitetaan antamalla sille alkupäivämäärä ja kesto tai
loppupäivämäärä.
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