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1. Projektin perustaminen
PlanMan Project –ohjelmiston käynnistyttyä käyttäjälle avautuu tyhjä projekti ja kaaviona on oletuksena
Tehtäväjanakaavio.
Ensimmäisenä kannattaa antaa uudelle projektille koodi ja nimi, joilla projekti myöhemmin tunnistetaan.
Tallennuksen yhteydessä annetaan projektille lisäksi tiedostonimi .

Projektin koodi ja nimi annetaan ohjelman alareunassa olevassa tilarivissä. Tiedot hyväksytään Enterillä. Samalla
voi muokata projektin alkuhetkeä ja asettaa seurantahetki.
Projektin muita tietoja voi muokata Ribbonin Ominaisuudet -toiminnon Projekti –vaihtoehdolla, jossa kaikki
projektin perustiedot on ylläpidettävissä.

Myös tehtävän oletustiedot kannattaa tarkistaa ennenkuin alkaa lisätä projektille tehtäviä. Toiminto on myös
Ominaisuudet –toiminnon alakohtana (katso yllä).
Huom! Ominaisuudet –toiminto kannattaa lopuksi palauttaa ”Tilannekohtaiset asetukset” –valintaan, jotta
toiminnolla voi tarkastella projektin käsitteiden tietoja kuten kunkin tehtävän tietoja.

Projektitietoja voi muokata myös Projekti -Ribbonin Projekti-toiminnolla.

4

PlanMan Project 2016 käyttöohje

Perustoiminnot

2. Kalenterin määrittäminen
Uusi projekti sisältää valmiina kaksi kalenteria 5-päiväinen 8 tunnin peruskalenteri ja 7-päiväinen 24 tunnin
kalenteri. 5-päiväisessä kalenterissa on vapaapäivinä Suomen yleiset juhlapyhät. Näitä kalentereita voi muokata
tarpeen mukaan ja lisätä myös uusia kalentereita.

Kalenteri –toiminnolla avautuu Kalenterien ylläpito –paneli, jossa voi lisätä uusia kalentereita, poistaa
kalentereita ja muokata kunkin kalenterin sisältöä. Panelin yläosassa on painikkeet Uuden kalenterin lisäämiseen
ja poistamiseen ja kalenterien haku toiselta projektilta. Kalenterilistan päältä saa hiiren oikealla näppäimellä
pikavalikon, jossa on myös kalenterin lisääminen, poistaminen ja järjestely sekä kunkin kalenterin työajan sekä
lomien määritys.

Allakassa näytetään aina kalenterilistalta valitun kalenterin tietoja. Paksunnetulla numerolla näytetään päiviä,
joilla on poikkeus normaaliin työaikaan. Klikkaamalla poikkeuspäivää saadaan ko. päivän tiedot näkyviin
Ominaisuuspanelissa, jossa poikkeuksen tietoja voi ylläpitää. Vapaapäiviä voi lisätä ja poistaa myös suoraan
allakassa maalaamalla päivät ja valitsemalla pikavalikosta toiminto ko. päiville.

Lomia ja vapaita voi lisätä ja poistaa myös suoraan janakaavion aika-alueen yläosassa olevasta kalenterialueesta
maalaamalla haluttu aikaväli hiiren oikealla napilla ja valitsemalla aukeavasta pikavalikosta toiminto. Esimerkissä
ollaan lisäämässä heinäkuu lomaksi aktiivikalenterille.
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Kalentereita voi ylläpitää myös Projekti-Ribbonin Kalnetri-toiminnoilla:

3. Tehtävien lisääminen
Projektille voidaan lisätä tehtäviä hyvin monella eri tavalla tarpeesta riippuen. Työläin tapa on lisätä kukin tehtävä
kerrallaan syöttämällä tehtävätaulukkoon tehtävien kaikki tiedot. Tehokkain tapa on käyttää valmista
malliprojektia pohjana tai poimia valmiita tehtävärakenteita malliprojekteilta. Tehtäviä voi jäsentää hierarkian
avulla ja määritellä tehtäville kustannuksia ja tuloja sekä luokitella tehtäviä käyttäen vapaissa tekstikentissä
arvolistoja. Tehtäviä voi tarkastella monipuolisesti eri kaavioiden avulla, kuten janakaaviolla, aikataulukoilla,
kuvaajilla, matriiseilla, paikka-aikakaavioilla ja jopa karttapohjalla.

3.1. Tehtävien lisääminen taulukossa
Tehtäviä lisätään syöttämällä tehtävätaulukkoon tyhjälle riville jotain tietoa tehtävästä. Yleisimmin annetaan
tehtävälle nimi ja muita tarvittavia tietoja kuten määrä, yksikkö, kesto ja alkamishetki. Uudelle tehtävälle periytyy
projektin tehtävän oletustiedoista paljon tietoa, kuten oletuskesto, käytettävä kalenteri, ulkoasutietoja jne...
Uusi tehtävä ajoittuu oletuksena projektin seurantahetkestä eteenpäin. Tehtävä asettuu tehtävähierarkiassa
yläpuolella olevan tehtävän tasolle, jollei välissä ole tyhjiä rivejä.

3.2. Tehtävien lisääminen hiirellä piirtämällä jana-kaaviossa
Tehtäviä lisätään hiirellä piirtämällä suoraan aika-alueella. Näppäimistöltä painetaan CTRL –näppäin pohjaan ja
viedään hiiren kursori aika-alueella halutulle riville ja uuden tehtävän alkuhetkeen. Hiiren kursori muuttuu + -
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merkiksi ja vasemman napin painallus aloittaa uuden tehtävän luonnin. Tehtäväjana piirtyy ruudulle ja loppuhetki
määrittyy hiiren napin vapautuksella. Jos kyseisellä rivillä on jo ennestään tehtävä, tarkoittaa uuden tehtävän
lisääminen samalla summatehtävän luomista ja lisätystä tehtävästä syntyy alatehtävä ko. riville ja aika-alueella
näkyy tällöin useampi tehtäväjana.

Jos tehtävä –panelissa on tehtävän lisäämisen aikana aktiivisena jokin nimike, peritään ko. nimikkeen tiedot
uudelle tehtävälle. Jos rivillä on jo tehtävä, uuden tehtävän nimeksi tulee kuitenkin rivillä jo olevan tehtävän nimi.

3.3. Tehtävien lisääminen käyttämällä tehtäväpanelia.
Tehtäväpanelissa näytetään projektin tehtävärekisterin sisältöä. Panelista voidaan lisätä projektille uusia tehtäviä,
jotka perivät tietonsa tehtävärekisteristä. Tehtävä-elementissä valitaan tyhjä rivi, jolle halutaan noukkia uusi
tehtävä ja tehtäväpanelista valitaan haluttu nimike. Lisääminen tapahtuu nimikkeen kaksoisnapsautuksella tai + painikkeen painalluksella.

Vihje: Projektilla olevien tehtäviä voi kohdistaa tehtävärekisteriin valitsemalla tehtävätaulukosta rivejä tai
solualueen ja tuplaklikkaamalla Tehtäväpanelissa haluttua nimikettä. Tällöin ohjelma kohdistaa valitut tehtävät
ko. nimikkeelle ja perii siltä myös tiedot.

3.4. Tehtävien lisääminen käyttämällä malliprojekteja.
Yksittäisiä tehtäviä ja isompia tehtäväkokonaisuuksia voi lisätä projektiin Galleria –elementissä olevan Mallit –
toiminnon avulla. Mallit –toiminto näyttää malli-kansiossa olevia projekteja ja niiden tehtävärakennetta.
Tehtävärakenteen minkä tahansa tason tehtävän alatehtävineen voi poimia käsittelyssä olevaan projektiin.
Lisääminen tapahtuu valitsemalla tehtävätaulukosta rivi, jolle uusi tehtävä tai tehtävärakenne halutaan lisätä.
Mallit –toiminnosta valitaan haluttu projekti ja sen hierarkiaa avaamalla sopiva tehtävä tai tehtävärakenne.
Kaksoisnapsauttamalla tehtävää lisätään rakenne käsittelyssä olevalle projektille. Tehtävien alkuperäisen
ajoituksen säilyttäminen varmistetaan käyttäjältä ja jos ajoitusta ei säilytetä, tuodaan tehtävät kaaviossa olevaan
ajoitukseen. Samalle projektille voidaan noukkia tehtäviä usealta malliprojektilta.
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3.5. Tehtävien lisääminen käyttämällä Gallerian tehtäväpanelia.
Gallerian tehtäväpanelissa näytetään malli-kansion projekteja, joilla on tehtävärekisterissä nimikkeitä. Panelista
voidaan lisätä projektille uusia tehtäviä, jotka perivät tietonsa tehtävärekisteristä. Tehtävä-elementissä valitaan
tyhjä rivi, jolle halutaan noukkia uusi tehtävä ja tehtäväpanelista valitaan haluttu nimike. Lisääminen tapahtuu
nimikkeen kaksoisnapsautuksella tai + -painikkeen painalluksella. Mikäli ko. tehtävänimikettä ei käsittelyssä
olevalta projektilta löydy, lisätään ko. nimike projektin tehtävärekisteriin. Galleriasta tehtävien noukkiminen
täydentää siis automaattisesti projektin tehtävärekisteriä perustuen nimikkeen koodiin. Samalle projektille
voidaan noukkia tehtäviä ja nimikkeitä usealta projektilta.

Vihje: Koko tehtävärekisterin voi hakea käsittelyssä olevalle projektille tuplaklikkaamalla Tehtävät-panelin
projektiriviä tai valitsemalla projektirivin ja painamalla panelin + painiketta.

4. Tehtävien ajoittaminen
Tehtäviä ajoitetaan antamalla tehtävälle ns. ohjaava päivämäärä tai lisäämällä riippuvuus tehtävien välille. Jos
käytetään riippuvuuksia, ohjelma laskee toimintaverkkolaskentaa käyttäen tehtäville alkamis- ja loppumishetket.
Jos tehtävällä ei ole ohjaavia päivämääriä tai tehtävään ei tule riippuvuutta, tehtävä alkaa projektin
seurantahetkestä.

4.1. Tehtävien ajoittaminen ohjaavilla päivämäärillä
Tehtävän alkuun ja loppuun voi määritellä päivämääriä, joka ohjaa tehtävän alkamista tai loppumista. Yleisimmin
halutaan määritellä tehtävän alkamishetki ja tehtävän loppuhetki lasketaan keston kautta.

4.1.1.

Tehtävän alun ajoittaminen pakkoalku -päivällä

Helpoin tapa ajoittaa tehtävän alkamishetki on antaa tehtävätaulukossa suoraan Aikaisin alku tai Pakkoalku –
sarakkeeseen päivämäärä, jolloin tehtävä alkaa ko. ajanhetkestä. Aikaisin alku –sarakkeeseen annettu tieto
tallentuu itseasiassa Pakkoalku –kenttään. Tehtävällä näkyy janan alkupäässä pieni kolmio osoittamassa, että sillä
on ohjaava päivä.
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4.1.2. Tehtävän lopun ajoittaminen pakkoloppu -päivällä
Mikäli halutaan ohjata tehtävän loppumishetkeä päivämäärällä, pitää tehtävän Aikaisin loppu tai Pakkoloppu –
kenttään antaa päivämäärä, jolloin tehtävä loppuu ko. ajanhetkellä. Mikäli myös tehtävän alkaminen halutaan
laskea perustuen tehtävän loppumiseen, pitää määritellä tehtävä ALAP –tyyppiseksi Ajoitus –sarakkeessa.

4.1.3. Tehtävän ajoituksen ohjaus muilla ohjaavilla päivämäärillä
Edellisten lisäksi voidaan tehtävälle määritellä alkuun että loppuun liittyviä ohjaavia päiviä, joilla annetaan
ehdollinen alkamis- tai loppumishetki. Tällaisia sarakkeita ovat:





Alkaa aikaisintaan
Alkaa myöhäisintään
Loppuu aikaisintaan
Loppuu myöhäisintään

4.1.4. Ohjaavien päivämäärien näyttäminen jana-alueella
Jana-alueella näkyy haluttaessa ohjaavat päivämäärät symboleina ja niiden päivämääräarvot. Tietojen näkymistä
voi ohjata kaavio-kohtaisesti aika-alueen pikavalikon toiminnoilla.

4.1.5. Ohjaavien päivämäärien poistaminen tehtävältä
Kaikki ohjaavat päivämäärät voidaan poistaa tehtävältä janakaaviossa tehtäväjanan päältä aukeavasta
pikavalikosta.
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Valituilta tehtäviltä voi poistaa ohjaavat päivämäärät valitsemalla tehtävätaulukossa halutut rivit ja valitsemalla
Ribbonin Projekti-kielekkeeltä ”Poista pakkopäivät” –toiminto.

4.2. Tehtävien ajoittaminen siirtämällä hiirellä tehtäväjanaa
Janakaaviossa voi tehtävän ajoittaa hiirellä tarttumalla hiiren kursorilla keskelle janaa ja siirtämällä jana haluttuun
aikaan. Tällöin tehtävälle asetetaan Pakkoalku –sarakkeeseen alkamistieto. Otsikkorivillä näkyy janan siirron
aikana tehtävän alkamis- ja loppumishetki, jonka avulla voi tarkemmin ajoittaa tehtävän.

Tehtäväjanan alkupäästä säädetään sekä tehtävän alkuhetkeä että kestoa. Tehtäväjanan loppupäästä säädetään
pelkästään tehtävän kestoa.

4.3. Tehtävien ajoittaminen käyttämällä riippuvuuksia
Tehtävien välille voidaan lisätä riippuvuuksia, joilla määritellään tehtävien välistä suoritusjärjestystä. Riippuvuus
lähtee aina tehtävän alusta tai lopusta ja menee toisen tehtävän alkuun tai loppuun. Riippuvuuteen voi lisäksi
liittyä kesto, jonka avulla voi määritellä tehtävien väliin taukoa tai limittää tehtäviä osittain ajallisesti päällekkäin.
Riippuvuuden kesto voi olla myös negatiivista. Riippuvuuksin muodostettua aikataulua kutsutaan
toimintaverkoksi ja toimintaverkkoa varten ohjelmassa on toimintaverkkolaskenta, jolla lasketaan tehtäväketjut
sekä ajassa eteenpäin että taaksepäin, jolloin kullekin tehtävälle saadaan kahdet päivämäärät sekä alkamiselle
että loppumiselle eli aikaisimmat ja myöhäisimmät alkamis- ja loppumishetket.
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4.3.1. Riippuvuuksien lisääminen tehtävien välille taulukossa
Valittujen tehtävien välille voidaan lisätä riippuvuuksia valitsemalla taulukosta rivejä CTRL –näppäin pohjassa tai
maalaamalla soluja ja valitsemalla taulukon pikavalikosta toiminto: Riippuvuus.

Myös Ribbonin Projekti-kielekkeellä on vastaava toiminto.

Vihje: Lisäämällä tehtävätaulukkoon Edeltäjät –sarakkeen, saa näkyviin kuhunkin tehtävään tulevat riippuvuudet
ja niiden tiedot. Vastaavasti Seuraajat –sarakkeessa näytetään riippuvuudet, jotka lähtevät ko. tehtävästä.
Esimerkkikuvassa on näkyvissä Edeltäjät –sarake.

4.3.2. Riippuvuuksien poisto tehtävien väliltä taulukossa
Valittujen tehtävien väliset riippuvuudet voidaan poistaa valitsemalla taulukosta rivejä CTRL –näppäin pohjassa tai
maalaamalla soluja ja valitsemalla taulukon pikavalikosta toiminto: Riippuvuus / Poista riippuvuudet. Vastaava
toiminto on myös Ribbonin Projekti –kielekkeellä (Katso kuvat edellisessä kappaleessa)

4.3.3. Riippuvuuden lisääminen hiirellä piirtämällä
Riippuvuuden voi lisätä Tehtäväjanakaaviossa viemällä hiiren kursorin tehtäväjanan etu- tai takapuolelle, jolloin
hiiren kursori muuttuu lenkiksi ja tällöin voidaan sitoa riippuvuuden alkukohta painamalla hiiren vasen näppäin
pohjaan. Vetämällä hiiren kursori toisen tehtävän alku- tai loppupäähän saadaan riippuvuuden loppupää
määriteltyä. Kun hiiren näppäin päästetään vapaaksi, lisää ohjelma määritellyn riippuvuuden. Riippuvuus on
oletuksena kestoton, jolloin seuraaja tehtävä alkaa heti edeltäjän jälkeen, jos on kyseessä Loppu-Alku –
riippuvuus.
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4.3.4. Riippuvuuden keston säätö hiirellä piirtämällä
Riippuvuuden kestoa voi säätää Tehtäväjanakaaviossa viemällä hiiren kursorin riippuvuuden päälle ja painamalla
hiiren vasen näppäin pohjaan ja venyttämällä riippuvuutta vasemmalle tai oikealle, jolloin riippuvuuden kesto
muuttuu. Riippuvuuden keston säädön aikana näkyy Otsikkorivillä riippuvuuden kesto numeerisesti.
Riippuvuuden keston arvo tulostetaan myös haluttaessa riippuvuuden nuolen kärjen viereen.

4.3.5. Riippuvuuden poisto hiirellä
Yksittäisen riippuvuuden voi poistaa tehtävien väliltä viemällä kursorin riippuvuuden päälle ja valitsemalla
pikavalikosta Poista riippuvuus. Samasta valikosta voi vaihtaa myös riippuvuustyyppiä ja riippuvuuden viivatyyliä.

4.3.6. Riippuvuuden tietojen muuttaminen Ominaisuudet -panelissa
Yksittäisen riippuvuuden tietoja voi tarkastella ja muokata Ominaisuudet –panelin Tilannekohtaisissa asetuksissa.
Valitse riippuvuus hiirellä klikkaamalla hiiren vasemmalla näppäimellä riippuvuus-nuolta jana-kaaviossa. Kyseisen
riippuvuuden tiedot näytetään Ominaisuudet panelissa, jossa voi muuttaa riippuvuuden tietoja.

Vihje: Ribbonin Näkymä-kielekkeellä on Edeltäjät ja Seuraajat –panelit, joiden avulla voi tarkastella aktiivin
tehtävän edeltäjätehtäviä ja seuraajatehtäviä. Valitsemalla listasta edeltäjän tai seuraajan, ohjelma näyttää
Ominaisuudet –panelissa ko. riippuvuuden tietoja ja niitä voi siellä muokata. Riippuvuuden voi myös poistaa
Edeltäjät ja Seuraajat –paneleissa

-painikkeella.
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4.3.7. Riippuvuuksien näyttäminen janakaaviossa
Riippuvuuksien näkymistä voi säätää janakaaviossa jana-alueen pikavalikon avulla. Riippuvuudet saadaan
piilotettua tarvittaessa tai näyttää vain kriittisiä tai mitoittavia riippuvuuksia. Myös riippuvuuden keston
näyttäminen voidaan estää.

5. Tehtävien keston mitoittaminen
Tehtävien kestot voidaan määritellä monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan arvioidaan kesto ja syötetään kesto
tehtävälle taulukossa tai säädetään tehtäväjana hiirellä. Jos on tiedossa tehtävän suoritemäärä, voidaan kesto
määritellä määrän ja kapasiteetin avulla. Kapasiteettina voidaan käyttää sekä päivä- että tuntikapasiteettia. Jos
tehtävällä on resursseja, voidaan kesto määritellä mitoittavien resurssien avulla ja jos on lisäksi suoritemäärä
tiedossa voidaan käyttää resurssilla tuntimenekkiä.

5.1. Tehtävän keston syöttö taulukossa
Tehtävän kestoa voidaan suoraan ylläpitää tehtävätaulukossa Kesto -sarakkeessa. Keston yksikkö –sarakkeessa
määritellään, missä aikayksikössä kesto ilmoitetaan. Oletuskesto ja -kestoyksikkö tulee Ominaisuudet –panelissa
määriteltävissä Tehtävän oletustiedoissa. Esimerkissä sama kesto esitettynä eri kestoyksiköissä.
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5.2. Tehtävän keston säätö janakaaviossa hiirellä
Tehtävän kestoa voidaan säätää suoraan janakaaviossa viemällä hiiren kursori tehtäväjanan loppupäähän ja hiiren
vasen näppäin pohjassa säätää janan kesto sopivaksi. Otsikkorivillä näkyy toiminnan aikana tehtävän kesto ja
loppuhetki.

Vihje: Tehtäväjanan alkupäästä voi myös säätää kestoa, mutta samalla asetetaan tehtävälle Pakkoalku –tieto,
jolloin tehtävän alkuhetki muuttuu.

5.3. Tehtävän keston mitoitus määrän ja kapasiteetin avulla
Jos tehtävälle syöttää suoritemäärän Määrä –sarakkeeseen, voi keston mitoittaa päiväkapasiteetilla tai
tuntikapasiteetilla seuraavalla kaavalla: Kesto = Määrä / Kapasiteetti
Paiväkapasiteetti (Kap pv) kuvaa kuinka monta määrän yksikköä suoritetaan päivässä.
Tuntikapasiteetti (Kap h) kuvaa kuinka monta määrän yksikköä suoritetaan tunnissa.

5.4. Tehtävän keston mitoitus mitoittavien resurssien avulla
Jos tehtävällä on mitoittavia resursseja, voidaan kesto laskea ajallisesti pisimmälle kestävän resurssin mukaan.
Resursseja voi sijoittaa tehtävään nähden alkuun, loppuun tai ketjuttaa niitä keskenään (Linkattu). Seuraavassa
esimerkissä on käytetty resurssien ketjutusta ja työnjohdolle koko tehtävän ajan osittain käytössä olevaa
resurssia.

Vihje: Vaikka tehtävällä olisikin mitoittavia resursseja, voi tehtävän kestoa säätää, jolloin mitoittavien resurssien
kestot ja viiveet säätyvät keston muutoksen suhteessa.
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6. Resurssien lisääminen tehtävälle
Tehtäville voidaan määritellä resursseja, jotka ovat työntekijöitä, koneita, kalustoa, materiaalia tai mitä tahansa
tehtävien toteuttamisessa tarvittavia asioita. Resurssilla voi olla kestoa tai olla vain pistemäinen kuten
materiaalihankinta. Jos resurssilla on kestoa, sillä voi myös olla työtunteja. Kaikilla resursseilla voi olla
kustannuksia ja tulorahavirtaa. Resursseilla voidaan mitoittaa tehtävän kesto tai resurssi voidaan määritellä
tarvittavan koko tehtävän keston ajan. Resursseja voi lisätä tehtävälle suoraan tai sitten hyödyntää
resurssirekisterissä valmiiksi määriteltyjä resursseja. Resurssien käyttöä ja kuormitusta voi tarkastella
monipuolisesti eri kaavioilla, kuten janakaaviolla, aikataulukoilla, kuvaajilla, matriisilla tai tarkastella jopa
karttapohjalla.

6.1. Resurssien lisääminen Tehtävän Resurssit –sarakkeen avulla
Tehtävätaulukossa voi suoraan Resurssit –sarakkeeseen syöttää tarvittavat resurssien koodit tai valita listalta. Jos
tarvitaan jotain resurssia useampi, pitää resurssien kappalemäärä myös syöttää. Puolipisteellä erotetaan eri
resurssit. Esimerkissä on määritelty Ulkoseinäelementit tehtävälle 2 kpl RAM –resurssia, joilla on yhteensä tunteja
319 ja yhteismenekki 1,430. Esimerkissä on myös summatehtäville määritelty omat resurssit, jolloin
summatehtävän h (tunnit) –sarakkeessa on summattu omien resurssien tuntien lisäksi alatehtävien tunnit.

6.2. Resurssien lisääminen Resurssitaulukossa
Resursseja voi lisätä tehtävälle alisteisessa resurssijanakaaviossa, jolloin resurssit lisätään tehtäväelementissä
aktiivisena olevalle tehtävälle. Resurssielementti on alisteinen, jos elementin vasemmassa alanurkassa on
munalukko ”kiinni” –asennossa. Munalukko –painiketta klikkaamalla menee alisteisuus päälle ja pois. Esimerkissä
on Betonilaatat –tehtävällä kaksi eri resurssia 2 kpl RAM ja 1 kpl RM. Molemmat resurssityypit ovat ns. mitoittavia
ja alkavat ”Tehtävän alusta”. Ajallisesti pidempi RAM mitoittaa tehtävän. Menekki –sarakkeesta näkee
kummankin resurssityypin tuntimenekin (tunnit / määrä). Tehtävälle summataan resurssien tunnit ja lasketaan
kokonaismenekki tehtävän määrää kohden.

Resurssi lisätään resurssitaulukkoon syöttämällä jokin tieto resurssista tai valitsemalla Koodi –sarakkeen
resurssilistasta resurssirekisteriin etukäteen määritelty resurssi. Jos resurssi noukitaan rekisteristä, periytyy ko.
resurssityypille määritellyt kaikki ominaisuudet uudelle resurssiriville.
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6.3. Resurssien lisääminen ja poistaminen käyttäen Resurssi-panelia
Resurssipanelissa näytetään projektin resurssirekisterin sisältöä. Panelista voidaan lisätä projektin tehtäville uusia
resursseja, jotka perivät tietonsa resurssirekisteristä. Tehtävä-elementissä valitaan tehtävä, jolle halutaan
noukkia uusia resursseja ja resurssipanelista valitaan lisättävä resurssi. Lisääminen tapahtuu resurssin
kaksoisnapsautuksella tai + -painikkeen painalluksella. Jos lisää useamman kerran saman resurssin, niin ohjelma
lisää resurssin kappalemäärää. Resurssin kappalemäärää voi vastaavasti vähentää painamalla - -painiketta ja
lopulta resurssi poistetaan tehtävältä kokonaan, kun sen kappalemääräksi tulee nolla.

Vihje: Jos vie kursorin resurssi-elementin taulukkoon riville, jossa on jo resurssi, niin Resurssi-panelin resurssin
kaksoispainallus vaihtaa ko. resurssin toiseen eikä lisää uutta resurssia. Vastaavasti resurssi-taulukon tyhjällä
rivillä kaksoispainallus lisää uuden resurssin.
Vihje: Jos valitsee tehtävätaulukosta useamman tehtävän ja lisää Resurssi-panelista resursseja, niin kaikille
valituille tehtäville lisätään ko. resurssi. Vastaavasti resurssien poisto poistaa ko. resurssin valituilta tehtäviltä.

6.4. Resurssien lisääminen käyttämällä Gallerian resurssipanelia.
Gallerian resurssipanelissa näytetään malli-kansion projekteja, joilla on resurssirekisterissä resursseja. Panelista
voidaan lisätä projektille uusia resursseja, jotka perivät tietonsa resurssirekisteristä. Tehtävä-elementissä valitaan
tehtävä, jolle halutaan lisätä uusia resursseja ja resurssipanelista valitaan lisättävä resurssi. Lisääminen tapahtuu
resurssin kaksoisnapsautuksella tai + -painikkeen painalluksella. Mikäli ko. resurssinimikettä ei käsittelyssä
olevalta projektilta löydy, lisätään ko. resurssi projektin resurssirekisteriin. Galleriasta resurssien noukkiminen
täydentää siis automaattisesti projektin resurssirekisteriä perustuen resurssin koodiin. Samalle projektille voidaan
noukkia resursseja usealta projektilta.

Vihje: Koko resurssirekisterin voi hakea käsittelyssä olevalle projektille tuplaklikkaamalla Resurssit-panelin
projektiriviä tai valitsemalla projektirivin ja painamalla panelin + painiketta.

7. Hierarkian käyttö tehtävien jäsentelyyn
Projektin tehtäväluetteloa kannattaa jäsennellä ja ryhmitellä hierarkian avulla. Hierarkisia rakenteita on PlanMan
Projectissa useita ja kaikissa niissä toimitaan samalla tavalla, joten tässä kerrotut toimintatavat käyvät tehtävien
hierarkisen jäsentelyn lisäksi Tehtävärekisterissä, Resurssirekisterissä ja Paikka –jaossa. Tehtäviä jäsennellään eri
hierarkiatasoille sisentämällä tehtäviä tai ulontamalla tehtäviä hierarkiassa. Tehtävillä on kaksi kenttää, jotka
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kertovat kunkin tehtävän sijainnin hierarkiassa: Hierarkia-kenttä ja Taso –kenttä. Hierarkia –kenttä on kirjan
sisällysluettelon omainen tunnus tehtävälle, joka suoraan kuvaa tehtävän sijainnin hierarkiassa. Taso –kenttä
kuvaa taas, millä hierarkiatasolla tehtävä on.
Kun tehtävälle lisätään ensimmäinen alatehtävä eli jokin tehtävä sisennetään, syntyy summatehtävä, jonka
ajoitustiedot ja numeeriset tiedot päätellään alatehtävien kautta. Summatehtävälle summataan mm. resurssien
tunnit, kustannukset, tulot ja haluttaessa myös käyttäjän määrittämien numero-kenttien tiedot. Hierarkian avulla
saadaan näin karkeampaa ja tarkempaa tietoa projektista niin aikataulun kuin numeeristen tietojen osalta.

7.1. Tehtävien sisentäminen ja ulontaminen hierarkiassa
Tehtävä voidaan sisentää eli siirtää hierarkiassa alemmalle tasolle Gallerian Sisennys-toiminnolla.

Esimerkissä on valittu kaksi tehtävää ja sitten painettu Sisennä-painiketta, jolloin syntyy Summatehtävä ja sille
kaksi alatehtävää.

Esimerkissä on painettu Ulonna-painiketta, kun kursori on ollut ”Tehtävä 1” -rivillä, jolloin tehtävä siirtyy
hierarkiassa ylemmälle tasolle ja ”Tehtävä 2” siirtyy tälle alatehtäväksi. Samalla ensimmäinen tehtävä ei enää ole
summatehtävä, vaikka se onkin hierarkiassa ylimmällä tasolla.
Vihje: Tehtävän sisentämisen voi tehdä myös näppäimistön ”Shift+Alt+Nuoli oikealle” –näppäilyllä ja ulontamisen
”Shift+Alt+Nuoli vasemmalle” –näppäilyllä.
Vihje: Jos hierarkiassa ylimmällä tasolla olevan tehtävän ulontaa, sijoittaa ohjelma sen alapuolella samalla tasolla
olleet tehtävät sen alatehtäviksi.
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7.2. Tehtävien alatehtävien piilottaminen
Tehtävän hierarkiaa voidaan käyttää aikataulun rajaamiseen piilottamalla tehtäviä hierarkian avulla yksittäisen
tehtävähaaran osalta tai rajata hierarkiasta näkyville vain tietyn tason tehtävät.

Esimerkissä on piilotettu alatehtävät ensimmäiseltä tehtävältä.
Vihje: Hierarkia –sarakkeessa näkyy summatehtävällä säädin, jolla voidaan myös piilottaa alatehtävät. Säädin
ilmestyy, kun vie hiiren kursorin Hierarkia –sarakkeen päälle summatehtävällä.

7.3. Tehtävien alatehtävien näyttäminen
Hierarkian avulla piilotettuja tehtäviä voidaan tuoda näkyviin joko yksittäisen summatehtävän osalta tai tiettyyn
hierarkiatasoon asti tai ottaa koko hierarkia näkyviin.

Esimerkissä on otettu näkyviin alatehtävät ensimmäiseltä tehtävältä.

Hierarkian avaaminen tiettyyn tehtävätasoon asti. Toimii myös pikavalinnalla CTRL+1, CTRL+2 jne..

Koko tehtävähierarkian avaaminen.
Vihje: Hierarkia –sarakkeessa näkyy summatehtävällä säädin, jolla voidaan myös ottaa näkyviin alatehtävät.
Säädin ilmestyy, kun vie hiiren kursorin Hierarkia –sarakkeen päälle summatehtävällä.

7.4. Hierarkiatyylin käyttö projektilla
Projektin tehtävien tietoja voi näyttää eri kaavioissa hierarkiatyylillä. Hierarkiatyyli tarkoittaa sitä, että eri
hierarkiatasoille määritellään taulukkoa ja janoja varten omat tyylit ja siten hierarkiatyyliä käytettäessä saman
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tason tehtävillä on samanlainen ulkoasu. Taulukon osalta voidaan kullekin hierarkiatasolle määritellä kirjasin ja
taustaväri, kun taas janakaavioon janan korkeus, sijainti ja täyte.
Taulukon hierarkiatyylin käyttöönotto

Esimerkissä on taulukossa käytössä hierarkiatyyli, jossa on määritelty kirjasintyyli ja taustaväritys kullekin
hierarkiatasolle. Hierarkiatyylillä saa hierarkiarakenteen selvemmin esille.

Janakaavion hierarkiatyylin käyttöönotto
Janakaavion hierarkiatyylin voi valita janakaavion alareunassa olevan ”Paletti” –kuvakkeen pikavalikosta

Esimerkissä on janakaaviossa käytössä hierarkiatyyli, jossa on määritelty janojen korkeudet ja täytteen tyyli
kullekin hierarkiatasolle.

7.5. Hierarkiatyylien määritys projektille
Kullakin projektilla on omat tyylimääritykset hierarkialle. Uuden projektin oletustyylit hierarkialle haetaan ns.
Base-projektilta. Hierarkiatyylit taulukon että janojen osalta määritellään tehtäväjanakaavion infoalueella olevista
hierarkiatasoja kuvaavista rasteriselitteistä taso kerrallaan. Janakaaviolle pitää määritystä varten laittaa
Hierarkiatyyli päälle (katso edellinen kappale).

19

PlanMan Project 2016 käyttöohje

Perustoiminnot

Esimerkissä on projekti, jossa on määritelty kolmelle tasolle hierarkiaa ja janakaavion alareunassa näkyy kunkin
tason janoissa käytettävä tyyli. Myös taulukossa on määritelty eri tasoille oma tekstityyli ja taustaväritys.

Tason rasteriselitteen päältä saa hiiren vasemmalla näppäimellä valikon, josta voi määritellä ko. tasolle janatyylin,
taulukon tekstityylin, taulukon taustatyylin sekä janojen korkeuden ja sijainnin riviin nähden.
Vihje: Käytä oletustyylejä –toiminto hakee ns. Base-projektilta oletusarvot hierarkiatasojen tyyleille.

8. Tavoitteiden käyttö projektissa
Projektille ja sen tehtäville sekä resursseille voidaan asettaa useita tavoitteita ja verrata kulloistakin suunnitelmaa
haluttua tavoitetta vasten. Jos projektille on asetettu useita tavoitteita, valitaan tavoitteista jokin aktiiviksi, jonka
tavoitetieto näkyy tehtävillä ja resursseilla taulukossa tavoite-kentissä sekä janakaaviossa tavoitejanana. Myös
kuvaajiin, aikataulukoihin ja matriisi-kaavioihin saa tavoitetietoja analysoitavaksi.

8.1. Tavoitteen lisääminen projektille
Uuden tavoitteen lisääminen projektille tapahtuu Tehtävätaulukon pikavalikosta toiminnolla Tavoite / Uusi.
Tavoitteelle annetaan nimi ja määritellään se aktiiviksi tavoitteeksi. Uuden tavoitteen lisääminen ei aseta itse
tavoitetietoja tehtäville eikä resursseille vaan se tulee tehdä erikseen tavoitteen asetustoiminnoilla.

8.2. Tavoitteen asettaminen tehtäville ja resursseille
Kun projektille on lisätty tavoitteita, voidaan aktiiville tavoitteelle asettaa nykyinen suunnitelmatieto tavoitteeksi,
joko yksittäiselle tehtävälle, valituille tehtäville tai kaikille tehtäville.
Taulukon pikavalikon toiminto ”Aseta kaikille” asettaa kaikille tehtäville ja resursseille nykyisen suunnitelman
tavoitteeksi.

Taulukon pikavalikon toiminto ”Aseta valituille” asettaa tehtävätaulukossa valituille tehtäville ja resursseille
nykyisen suunnitelman tavoitteeksi ja jättää muiden tehtävien tavoitteet entiselleen.
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Janakaaviossa tehtäväjanan tai resurssijanan päältä voi hiiren oikella näppäimellä avata pikavalikon, josta
tavoitteen voi asettaa tai poistaa yksittäiselle tehtävälle tai resurssille. Tehtävän tai resurssin tavoitetietoja voi
tarkastella Ominaisuudet –panelin Tavoite-kenttäryhmästä.

8.3. Aktiivitavoitteen valinta
Projektille voidaan asettaa useita tavoitteita, joista yksi on kerrallaan aktiivi eli kyseisen tavoitteen tietoja
näytetään tehtävän ja resurssin taulukon tavoitetiedoissa ja janakaavion tavoitejanana. Aktiivitavoite valitaan
taulukon pikavalikon toiminnolla Tavoite / Aktiivi

8.4. Tavoitteen poisto projektilta
Projektin tavoitteen voi poistaa koko projektilta, jolloin kyseisen tavoitteen kaikki tiedot poistetaan tehtäviltä ja
resursseilta.

8.5. Tavoitejanojen näyttäminen janakaaviossa ja Aikataulussa -tyylin käyttö
Projektin aktiivin tavoitteen mukaisia janoja voi näyttää aikataulussa sekä tehtävän että resurssin osalta ja näin
saada vertailua nykyisen suunnitelman ja tavoitteen välille. Lisäksi voidaan suunnitelmajanan tyylinä käyttää
”Aikataulussa” –tyyliä, jolloin suunnitelmajanasta näkee onko tehtävän alku ja loppu aikataulussa aktiiviin
tavoitteeseen nähden. Jos väritys on punainen, on tehtävä myöhässä, jos väritys on keltainen ollaan tavoitteessa
ja jos väritys on vihreä on tehtävä edellä tavoitetta. Väritys on toteutettu gradienttivärinä, jolloin nähdään
erikseen tehtävän alun ja lopun suhteen ollaanko aikataulussa.

21

PlanMan Project 2016 käyttöohje

Perustoiminnot

Esimerkissä on tavoitejanat näkyvissä harmaalla matalalla janalla suunnitelmajanan alapuolella. Käytössä on myös
Aikataulussa –tyyli suunnitelmajanoissa ja janojen värityksen kuvaukset näkyvät kaavion alareunasta.

Tavoitejanat saa näkyviin aktiiviin janakaavioon Ribbonin Muokkaa –kielekkeen Ulkoasu / Tavoite –toiminnolla.
Janakaavion alareunassa olevalta info-riviltä Tavoite-rasterin päältä valikosta voi säätää tarkemmin tavoitejanan
ulkoasua.
Vihje: Aikataulussa –tyyliä käytettäessä voidaan säätää herkkyyttä, jolla jana näkyy tavoitteesta poikkeavana.
Janakaavion Paletti-painikkeen pikavalikosta ”Ajoitustarkkuus” säätää Ajoitustyylin herkkyyttä, mutta säätää
samalla myös hiiren käsittelytarkkuuden, kun hiirellä säädetään tehtävän ajoitusta tai kestoa.

9. Projektin toteutumien kirjaus ja seuranta
Projektin kaikkia suunniteltuja tietoja voidaan myös seurata ja kirjata niille toteutumatietoa. Toteutuman kirjausta
voidaan tehdä hyvin eri tasoilla. Karkeimmillaan kuitataan useita tehtäviä kerralla valmiiksi ja tarkimmillaan
kirjataan kenttäkohtaisesti kukin toteutuma tehtävittäin erikseen.

9.1. Seurantahetken määritys ja seurantaviivan näyttäminen aikataulussa
Projektilla on seurantahetki, joka vaikuttaa projektien tehtävien ajoitukseen, jollei muuta ajoittavaa tietoa ole
tehtävälle määritelty. Seurantahetken mukainen seurantaviiva voidaan näyttää janakaaviossa, aikataulukossa,
kuvaajassa ja paikka-aikakaaviossa. Seurantaviiva piirtyy seurantahetkeen paitsi niiden tehtävien osalta, joilla
toteutuma ei ole edennyt seurantahetkeen asti tai on kirjattu seurantahetkeä myöhemmäksi. Seurantaviivalla
voikin tarkastella onko tehtävät toteutuneet aikataulussa.
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Seurantahetki määritellään Projekti-Ribbonin Seurantahetki –painikkeella tai ohjelman alareunassa olevalta
Tilariviltä

Esimerkissä seurantahetki on viikon 41 alussa. Paalutus –tehtävä on myöhässä, koska seurantaviiva menee
seurantahetkestä vasemmalle. Vastaavasti Perustukset -tehtävä on edennyt etuajassa, koska seurantaviiva menee
oikealle. Taulukossa näkyy tehtävien valmiusaste ja tieto onko tehtävä valmis vai ei.
Vihje: Seurantaviivan saa näkyviin Muokkaa-Ribbonin Ulkoasu-ryhmästä Seurantahetki –raksilla. Samoin
janakaavioon saa näkyviin toteutumajanat Toteutuma-raksilla.

9.2. Toteutuman syöttö yksittäiselle tehtävälle hiiren avulla
Tehtäväjanan päältä voidaan kirjata valmiutta piirtämällä hiirellä valmiusaste. Pitämällä CTRL –näppäin pohjassa,
muuttuu hiiren kursori tehtäväjanan alkupäässä % -kursoriksi jolloin hiiren vasemmalla näppäimellä raahaamalla
voi määritellä visuaalisesti toteutuman tehtävälle.

Esimerkissä on määritelty yksi alatehtävä 60% valmiiksi. Ominaisuudet panelin Toteutuma-ryhmän tiedoista näkyy
kyseisen tehtävän tarkat toteutumatiedot.
Vihje: Ohjelmassa voi säätää, mitä tietoja kuitataan valmiiksi %-valmiudella. Ribbonin Muokkaa / Toteutuma –
ryhmässä voi raksittaa ne tiedot, joille haluaa kirjata valmiutta. Vaihtoehtoina ovat: Määrä, Kesto, Tunnit,
Kustannus ja Tulot.

Vihje: Tehtäväjanan päältä pikavalikosta voi myös valita valmiusasteen yksittäiselle tehtävälle.
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9.3. Toteutuman syöttö useammalle tehtävälle samalla kerralla
Muokkaa -Ribbonin Toteutuma-ryhmässä on valmius-asteen asetukseen keskitetty toiminto. Tehtävätaulukosta
valitaan tehtävät, joille halutaan kirjata sama valmius ja valitaan Ribbonista tehtäville sopiva valmiusaste.

Esimerkissä on valittu taulukosta kolme tehtävää ja niille on asetettu valmiudeksi 40%. Taulukosta näkyy
toteutumatiedot sekä prosentteina että absoluuttisina arvoina ja janakaaviossa näkyy musta toteutumajana.
Alatehtävien kautta lasketaan summatehtävän valmiudet.
Vihje: Ohjelmassa voi säätää, mitä tietoja kuitataan valmiiksi %-valmiudella. Ribbonin Muokkaa / Toteutuma –
ryhmässä voi raksittaa ne tiedot, joille haluaa kirjata valmiutta. Vaihtoehtoina ovat: Määrä, Kesto, Tunnit,
Kustannus ja Tulot.
Vihje: Valitut tehtävät voi siirtää toteutumansa mukaisesti seurantahetkeen, jolloin ohjelma ennustaa projektin
loppuajan ajoituksen oikein perustuen kirjattuihin toteutumiin. Toiminto tehdään valitsemalla siirrettävät
tehtävät ja painamalla Muokkaa –Ribbonin Toteutuma –ryhmästä ”%->Seurantahetki” –painiketta.

Esimerkissä Paalutus ja Perustukset VSS on siirretty seurantahetkeen toteutumansa osalta.

10. Aikataulujen tulostaminen
Kaikki projektin kaaviot voidaan tulostaa kirjoittimelle. Lisäksi kaikista kaavioista saa leikepöydälle kuvan, jonka
voi liittää muihin ohjelmiin kuten tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan tai esitysohjelmistoihin.
Koodi

Nimi

1

KKH25T Kaivinkone hydraulinen

2

KKH17T Kaivinkone hydr. 17 ton.

3

KUP20 Kuormaaja 20 tonnia

4

PT08

Puskutraktori 8 tonnia

5

KA10

Kuorma-auto 10 m3

6

HIAB

HIAB-auto

7

PORA

Vaunupora

8

RM

Rakennusmies

9

RAM

Rakennusammattimies

10 ME TL

Jana Saatavuus
Tammikuu
2
4
X1

Helmikuu
6

Maaliskuu
10
12

8

301

300

2010
Huhtikuu
14
16

200

189
120 120

100
65

22

Kesäkuu
24

Heinäkuu

26

2

284

263

128

Toukokuu
18
20

141 144
110

181
120 120

120 120 120 120 120 120 120 113

82

Maksuerä Tielaitos

11 ME Tre Maksuerä Tampere
65 120 120 82 128 301 263 110 284 141 144 189 120 120 181 120 120 120 120 120 120 120 113
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Esimerkissä on Resurssirekisteri –elementin nimipalkin pikavalikosta valittu ”Kopioi kuvana”, jolloin leikepöydälle
kopioidaan ko. elementti kuvana. Kuva on sitten liitetty tähän dokumenttiin. Samalla tavalla saa kopioitua
kokonaisen näkymän tai kaavion aika-alueen. Myös esikatselussa saa koko tulosteen kopioitua leikepöydälle.
Toiminnot löytyvät aina kunkin kohteen pikavalikosta.

10.1. Tulosteen otsikoiden määritys
Kuhunkin tulostettavaan projektin näkymään voi määritellä sekä yläotsikot että alaotsikot. Otsikot määritellään
Esikatselun Otsikot –toiminnolla ja otsikot otetaan näkyville tai pois näkyvistä Otsikot –raksilla. Lisäksi erikseen voi
määritellä yläotsikoiden ja alaotsikoiden näkymisen ”Näkyvissä” –rakseilla.

Esimerkissä on yläotsikoiksi määritelty teksteinä: yrityksen nimi, projektin nimi ja aikataulutyyppi. Alaotsikkoon on
laitettu muuttujina sivunumero ja kokonaissivumäärä. Muuttujat erottuvat pelkistä teksteistä hakasuluilla.
Muuttujia voi lisätä haluttuun kohtaan otsikkoa hiiren oikealla näppäimellä aukeavasta valikosta ”Lisää tieto” –
toiminnolla.

Otsikon tekstiä voi muotoilla ylläolevan valikon Määritä tyyli... –toiminnolla maalaamalla muotoiltavan tekstin ja
valitsemalla toiminnon.

10.2. Tulosteen ulkoasun säätäminen
Tulosteen ulkoasua voi säätää monipuolisesti. Tulosteen arkin asento ja marginaalit on määriteltävissä.
Yläotsikoille ja alaotsikoille varattava tila voidaan säätää hiirellä samoin taulukon ja aika-alueen välinen rajaviiva.
Jos tulosteessa on useita kaavioita, myös niiden väliset kokosuhteet saa säädettyä hiirellä.
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Esimerkissä näkyy yhdelle vaakasivulle mahtuva janakaavion tuloste, jossa on määritelty sekä ylä- että alaotsikot.
Punaisista rajaviivoista voi säätää marginaaleja ja otsikoille käytettävää tilaa sekä taulukon ja aika-alueen välistä
rajaviivaa.
Sivun asetukset –toiminnolla voi määritellä arkin asennon ja koon sekä numeerisesti käytettävät marginaalit
(Reunukset). Marginaalien koko lisätään tulostimen minimimarginaalien päälle.

10.3. Tulosteen automaattinen sivuttaminen
Tuloste sivuttuu automaattisesti tarvittavalle sivumäärälle käytetyillä tulostusasetuksilla. Tulosteen sivumäärään
vaikuttaa arkin koko ja asento sekä zoom-%. Jos tulosteessa on usempi kaavio, ainoastaan ylintä kaaviota
sivutetaan ja alemmat kaaviot tulostuvat sellaisenaan niille määriteltyyn tilaan.

Zoom-toiminnolla voi säätää kullekin sivulle mahtuvien rivien määrää, jolloin ohjelma laskee
tarvittavien sivujen määrän. Sivuja –säätimellä voi määritellä suoraan käytettävien sivujen määrän ja ohjelma
hakee zoom-% arvon, jolla aineisto saadaan mahtumaan ko. sivumäärään.
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10.4. Tulosteen pakkosivutus ja kaavioiden piilottaminen tulosteesta
Tuloste voidaan automaattisen sivutuksen lisäksi sivuttaa käyttäen pakkosivutus –toimintoa. Tulosteesta voidaan
piilottaa kustakin näkymästä halutut kaaviot.

Esimerkissä on lisätty pakkosivutus tehtäväjanakaavion 12. riville. Sivutus näkyy kaaviossa sinisellä katkoviivalla.
Valikosta löytyy tarvittavat toiminnot pakkosivutuksien lisäämiseen ja poistamiseen.

Esimerkissä on piilotettu resurssikaavio tulosteesta ”Näytä tulosteessa” –toiminnolla.
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