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Projektin työstäminen (käyttöliittymä ja työskentely-ympäristö)

Taulukkopuolella projektit ja/tai tehtävät 

listataan ja niille määritetään 

ajoitustiedot. 

Muiden projektitietojen syöttämistä 

varten taulukkoon saa lisättyä tarvittavat 

sarakkeet.

Laajempi kokonaisuus kannattaa 

vaiheistaa tai ryhmitellä selkeisiin 

osakokonaisuuksiin. Esim. 

Hankeohjelma investointiryhmittäin tai 

vastuualueittain ja yksittäiset projektit 

esim. päävaiheittain.

Valitut (maalatut) rivit saa siirrettyä 

kätevästi alemman hierarkiatason 

riveiksi klikkaamalla ko.rivien osalta 

Hier-sarakkeella vihreää nuolta oikealle. 

(hierarkianuolet ilmestyvät kun vie 

kursorin ko. rivin hier.sarakkeelle)

Aikataulun työstämisessä 

voi hyödyntää myös 

valmiiksi luotuja malleja

Valitun rivin/sarakkeen 

yms. kohdan 

ominaisuudet ja asetukset 

tulee näkyviin ja 

muutettavaksi oik.reunan

’Ominaisuudet’ –

elementtiin kun siellä on 

valittuna  

’Tilannekohtaiset 

asetukset’ päälle. 

Kun määrität koneesi 

Planmaniin malli- ja 

projektikansion sijainnit, 

tulee ko. elementtiin valita 

’Sovellusasetukset’ 

päälle.

’Office’ –tyyppiset toiminto-

ja valikkorakenteet.
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Esim. rakennuttamisen -hankeohjelma

Esimerkki talopuolen tilaajayksikön hankeohjelmasta. 
Hankkeet on ajoitettu päävaiheittain. Kokonaisuutta voi 
tarkastella tarvittaessa hanke- tai päävaihetasoisena. 
Tietoaineistoa voi tarkastella esim. ajoituksen ja 
kustannusten näkökulmasta.
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Esim. sairaalan teknisten projektien tot.ohjelma
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Esim. Rakennuttamiskohteen (Talo) vaiheistus ja aikataulutus
Malliprojektia hyödyntäen

Oheinen päiväkoti-projektin vaiheistus on saatu kokonaisuudessaan suoraan kopiomalla vaiheistus 

vastaavalta malliprojektilta. Projektivastaavan tarvitsee tämän jälkeen määrittää kohteelle ainoastaan 

alkamishetki ja suorittavien tehtävävaiheiden kestot. Eli esim. tämän kokoluokan rakennuttamiskohteen 

ensimmäisen, alustavan projektisuunnitelman saa laadittua minuutissa…kahdessa.
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Esim. Katu -hankeohjelma

Esimerkki yhdyskuntateknisten kohteiden ohjelmoinnista 
Aikatauluun on luotu eri näkymät mm. kohteiden 
ajoitusten, kustannusten ja laajuuksien hallintaan sekä 
kohteiden esittämiseen/havainnollistamiseen 
karttapohjalla ja tyypilliseen lautakunnalle tehtävään 
esittelyyn/raportointiin. (vastaava mallipohja sisältyy 
KuntaPakettiin)
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Esim. Rakennuttamiskohteen (Katu) vaiheistus ja aikataulutus
Malliprojektia hyödyntäen

Ohessa esimerkki kuinka malleista on valittu katuhankkeen vaiheistus hankeaikataulun laatimista varten. Eli 

esim. tämän kokoluokan rakennuttamiskohteen ensimmäisen, alustavan projektisuunnitelman saa laadittua 

muutamassa minuutissa.
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Karttatoiminto havainnollistaa kohteet kartalla

Aktiivisen kohteen tarkastelu ilmakuvana (käytössä mm. Google, Bing…)

Aktiivisen kohteen tarkastelu kartalla, myös muut kohteet näkyvissä. 
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Kustannusten yms. numeraalisten tietojen hallinta ja tarkastelu

Taulukko-osion numerosarakkeet 

voi määrittää tarvittaessa ylemmille 

tasoille hierarkkisesti summaaviksi. 

Lisäksi numerosakkeista voidaan 

luoda kaavasarakkeita, joihin voi 

luoda halutunlaisia yhtälöitä 

toisista numerosarakkeista. Myös 

kaavasarakkeille voidaan määrittää 

ylemmille tasoille summautuminen.

Kuvaajien piirto onnistuu kätevästi  

Kuvaaja-näkymässä määrittämällä mistä 

sarakkeista haluaa kuvaajan piirtyvän ja 

minkälaisena. Kuvaajat voi myös pinota 

päällekkäin. Ohessa kuvattuna 

Katurakenteiden ja veden kustannukset.
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Resurssien tarkastelu -aikataulukkopohjaisesti

RESURSSITARKASTELU-aikataulukko -ikkunassa nähdään aikataulukko-muodossa halutuin perioidivälein suunniteltu resurssien käyttö resurssikohtaisesti ja 
kokonaisuuksina.  Taulukon tietosisällöksi voidaan valita mm. kpl, tunnit, ylikuorma, saatavuus….tai samanaikasesti voidaan samalle resrussiriville valita jopa 
useampi tieto tarkasteltavaksi. Oheisessa taulukossa suunn. Kuormitus kpl/vko-jaksotuksella.

Ikkunan alaosaan tulee listaus niistä kohteista  ja tehtävistä mihin yläosan ikkunan resurssi on kytketty. Ko. näkymässä voi tarvittaessa myös aikatauluttaa kohde-
ja tehtäväjanoja uudestaan, jolloin ylemmässä näkymässä nähdään välittömästi muutosten vaikutus resurssikuormituksessa.

(huom! Tulevassa versiossa tulee ylempään ikkuna-osioon/aikataulukkoon enemmän informatiikkaa; mm: ylikuormitetut aikavälit värittyy punaisella.)
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Resurssien tarkastelu kuvaajan avulla

RESURSSITARKASTELU-kuvaaja –ikkunassa vaihtoehtoinen tapa resurssikuorman tarkasteluun. Kuormitustilannetta voidaan tarkastella mm. 
pylväskuvaajin. Ylemmässä näkymässä kokonaiskuormitus resurssiryhmittäin vs. saatavuus. Alemmassa yksittäisen resurssin osalta suunn. kuormitus 
pylväskuvaajana. Kuvaajien avulla nähdään välittömästi kuormitetummat ajanjaksot sekä kokonaisresurssien että yksittäisen resurssien osalta.
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Esim. Kaavahankkeiden aikataulutuksesta

Oheisen aikataulun kolmen 

ensimmäisen kaavahankkeen vaiheet 

piilotettu näkyvistä ja neljännen 

hankkeen (Pajala) tehtävävaiheet on 

avattu näkyviin.

Eri tehtävävaiheet on poimittu 

malliprojektilta, jossa myös määritetty 

eri tehtävävaiheiden janoille eri värit. 

Vaikka alatehtävät piilottaa näkyvistä, 

nähdään hankerivin janastakin kuinka 

eri kaavavaiheen tehtävät ajoittuvat.
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Esim. Kaavahankkeiden aikataulutuksesta ja tarkastelusta

PlanManin seuranmatriisinäkymän 

avulla nähdään yhdellä silmäyksellä 

laajojenkin hankkeiden osalta, missä 

ne etenevät ja ovatko ne aikataulussa.

Oheinen matriisitarkastelu luotu 

ed.sivun kaavahankkeiden  

vaiheistuksesta. 
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Saneerauskohde, talo esim.

Planman-tukee esim. kerroksittain etenevän saneerauskohteen aikatauluhallintaa. Vinoviiva-
tarkastelu ehkäisee aikataulullisia riskejä sekä auttaa optimoimaan peräkkäisten, kriittisten 
tehtävävaiheiden ajoittamista. PlanMan Project 2020
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Loma-aikataulu
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Järjestelmän tekninen toteutus ja tekninen tuki:

PlanMan Oy
Eero Ruokostenpohja
p. 0400 999 063
Takahuhdintie 60
33530 Tampere
www.planman.fi

16.9.2019

Pekka Väätänen

Myynti kunta-ja kaupunkiasiakkaille, käyttötuki, koulutukset ja asiantuntijapalvelut:

Pekka Väätänen
p. 044 5675 191
pekka.vaatanen@kuntaplus.fi
Tammelan puistokatu 22
33100 Tampere
www.kuntaplus.fi


