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Selite Toiminnot Kuvaus 

Aloitus tyhjältä 

pohjalta tai 

mallipohjaa 

käyttäen 

- avauksen tyhjä projektipohja (Base.plp) 

- Vas.yläk -> Uusi -> tyhjä projekti tai 

malliprojekti -> nimi.plp 

Vasemman yläkulman aloitusvalikon 

kautta Uusi-toiminto 

Jos avataan malli-aikataulu, niin täytyy 

muistaa tallentaa uudella nimellä 

Tallennus 

 

- Vas.yläk -> Tallenna 

- Vas.yläk -> Tallenna nimellä… 

Tallennetaan uusi tiedosto levylle 

halutulla nimellä 

Siirto 

 

- Projekti -> Siirrä projektia 

 

Annetaan uudelle projektille haluttu 

alkupäivä -> siirtää tehtävät 

Projektitiedot  

 

- Projekti -> Projekti  

perustiedot: koodi, nimi, (alku), (loppu) 

seurantahetki, laatija 

Projekti toiminnolla annetaan uuden 

projektin nimi ja päivämäärät 

Seurantahetki on välttämätön tieto 

Kalenteri(e)n 

määritys 

- Projekti -> Kalenteri-toiminnot 

muokkaa, lisää kalenteri 

Peruskalenterissa on valmiina 

suomalaiset arkipyhät (muokattavissa) 

Taulukon 

sarakkeiden 

valinta 

- Koti -> Sarake -> Lisää / Piilota 

- siirto: sarakeotsikon valinta + CTRL -> siirto 

otsikkoon tarttumalla 

Sarakkeiden lisäys ja piilotus 

painikkeilla tai sarakeotsikoiden päältä 

pikavalikosta 

Tehtävien 

määrittely 

 

Selite-, Määrä-, Yksikkö-, Kapasiteetti-, Kesto- ja 

Aik.alku-sarakkeet 

Tehtävärekisteri: Koodi-sarake tai  

Työpöytä -> Tehtävä-paneli 

Tehtävän lisäys lisäämällä rivi, poisto 

poistamalla rivi painikkein (Koti) 

 

Tehtävärekisterissä apunimikkeistö 

Hierarkian 

määrittely 

 

 

- Koti -> Hierarkia Sisennys-painike 

- Summatehtävän hierarkianumeron 

kaksoisnapsaus (alatehtävien piilotus ja esille 

tuonti 

Päätehtävärivin alla olevat nimikkeet 

sisennetään -> alatehtävät ajoittavat 

päätehtävää 

Riippuvuudet 

 

- piirtämällä (hiiri janan etu/takapuolelle – 

vedetään nuoli seuraajaan) 

- Muokkaa -> Riippuvuus 

Riippuvuuksien lisääminen piirtällä 

hiirellä tai työkalua käyttäen valittujen 

tehtävien välille 

Janojen 

pätkiminen 

 

- CTRL-näppäin pohjassa piirto jana-alueella 

(janan päällä pilkotaan ja ulkopuolella lisätään) 

- Muokkaa -> Pilkonta -> 

Janojen pätkiminen perustuu hierarkiaan 

ja summajanan piirtoon alatehtävistä 

Välitavoitteet 

pystyteksteinä 

- Pikavalikko jana-alueella -> Pystyalue ->  Lisää 

pystyalue, Pystyalueen ominaisuudet 

Pystyalueet lisätään pikavalikon kautta 

(myös Pystyalue-elementissä) 

Resurssien 

suunnittelu 

 

- Resurssit- ja Tunnit-sarakkeet  

 

Resurssirekisteri-elementti 

Resurssien lisäys tuntien avulla saa 

aikaan nimeämättömän resurssin  

Resurssirekisteristä voi lisätä nimetyn 

resurssin 

Resurssikuvaaja 

 

- Resurssirekisteri-elementti -> aika-alueelle 

kuvaaja (alareunan kieleke) 

Nimetyistä resursseista saa kuvaajan 

Tuntikuvaajan saa tehtäväelementillä 

Tavoite - Projekti -> Tavoite -> Uusi tavoite Suunnitelma tallennetaan tavoitteeksi 

Seuranta - janan päältä pikavalikosta: Kirjaa toteutuma 

- Taulukon sarake-> Kesto-% 

Tehtävien valmiusasteiden kirjaus 

Aikataulun 

tulostus 

 

- Vas.yläk -> Tulosta -> Esikatselu 

-> aikaväli, zoom, otsikot, (useita sivuja) 

-> Tulosta 

Jokainen näkymä tulostettavissa 

paperille tai pdf-tiedostoon 

Huom! Muista tallentaa aikataulu työvaiheiden välillä riittävän usein! (pikavalintapalkki: Tallenna-painike) 
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