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1. Käyttöohjeen sisältö 

Tässä ohjeessa on kuvattu vinkkejä erityisesti infra-aikatauluihin liittyvistä toiminnoista. 

2. Esimerkki- ja malliprojekti 

Tocoman Aikataulu 3.0 -version esimerkki- ja malliprojekteissa on Infra-aikataulusta oma 

esimerkki (Työpöytä > Galleria > EsimerkInfra.plr), josta voi katsoa mallia aikataulun 

laadintaan. 

 

Kuva. Infra-esimerkkihankkeen avaaminen 
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Kun luot uuden infra-aikataulun, voit luoda sen käyttämällä infra-mallihanketta 

pohjatiedostona. Valitse tiedostovalikosta "Uusi"-kohdan oikealta puolelta "Infra.plr". 

 

Kuva. Uuden projektin luominen malliprojektin pohjalta. 

3. Aikataulun laatiminen sijaintiväleittäin 

Infra-aikatauluissa tehtävät halutaan usein jakaa sijainti- eli paaluväleittäin. Tämä onnistuu 

seuraavasti 

3.1 Määrittele projektiin paikat 

Projektissa on oltava vähintään yksi paikka, mikäli halutaan käyttää paaluvälejä. 

Avaa paikkadialogi (Projekti > Paikka) ja määrittele paikat kirjoittamalla ne Nimi-

sarakkeeseen. Määrittele myös halutessasi paikkojen laajuudet Laajuus-sarakkeeseen. 

 

Kuva. Paikkojen määrittely paikkadialogissa. 
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3.2 Määrittele paikkojen alku- ja loppusijainti 

Klikkaa paikkadialogissa paikan nimeä, jolloin sen tiedot näytetään Ominaisuus-paneelissa 

Tilannekohtaisissa asetuksissa (saat sen näkyviin Työpöytä-välilehden kohdasta 

"Ominaisuudet"). 

Määrittele Tilannekohtaisissa asetuksissa "Suunnitelma"-osiossa valitun paikan alkusijainti ja 

loppusijainti. Voit määrittää myös Väli-kohtaan halutun paaluvälijaon -> tämä vaikuttaa siihen, 

kuinka tiheä jako näytetään paikka-aikakaaviossa. 

 

Kuva. Paikan alku- ja loppusijainnin määritys. 

 

3.3 Pilko tehtävä sijaintiväleihin 

Määrittele ensin tehtävän sijainti ja sen alku- ja loppusijainti, sekä halutessasi määrä- ja 

ajoitustiedot. 

 

Kuva. Tehtävän tiedot ennen pilkkomista sijaintiväleihin. 
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Valitse sen jälkeen tehtävä aktiiviseksi klikkaamalla sen nimeä ja valitse Muokkaa-välilehdeltä 

Pilkonta > sijaintiväleihin 

 

Kuva. Tehtävän pilkkominen sijaintiväleihin. 

Tämän jälkeen aukeaa dialogi, jossa voit määrittää halutun pilkkomisvälin eli kuinka tiheään 

pilkkominen tehdään 

 

Kuva. Pilkontavälin määritys. 

Tehtävä pilkotaan annetuin välein. Voit tarkentaa manuaalisesti yksittäisen tehtävän paaluväliä 

myös pilkkomisen jälkeen. 

 

Kuva. Sijaintiväleihin pilkottu tehtävä. 

Voit määrittää tehtävän alku- ja loppusijaintitiedot myös manuaalisesti käyttämättä pilkonta-

toimintoa. 
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3.4 Paikka-aikakaavio 

Pilkottu tehtävä näytetään paikka-aikakaaviossa sillä sijaintivälillä, johon se paikassa 

kohdistuu. 

Sijaintivälit säädetään näkyviin paikka-aikakaavioon elementtipalkin päältä hiiren 2.painikkeen 

valikosta kohdasta "Sijainti". 

 

Kuva. Tehtävä sijaintiväleittäin paikka-aikakaaviossa Kuva. Sijaintivälit näkyviin paikka-aikakaavioon 
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4. Resurssipohjainen suunnittelu 

Infra-aikataulutuksessa voidaan tehtäville lisätä konetyyppisiä resursseja ja määrittää niiden 

konetehot ja siten saada tehtäville kestot. 

Konetyyppisiä resursseja käytettäessä otetaan resurssikäsitteelle näkyviin "Tuntikapasiteetti"-

sarake, jossa voidaan määrittää koneteho eli tuntikapasiteetti (yks/h). 

Alla kuvassa tehtävällä on resurssina "Kone1" ja sillä tuntikapasiteetti "25" (yks/h). Tehtävän 

määrä on 1000 m3, joten resurssin tuntimääräksi tulee 1000 m3 / 25 m3/h = 40 h ja 

kalenteriasetusten (työpäivän kesto 8 h) perusteella siitä saadaan kesto 5 pv. Tehtävällä ei ole 

muita resursseja ja resurssi on tyypiltään mitoittava, joten sen perusteella määräytyy myös 

tehtävän kestoksi 5 pv. 

 

 

Kuva. Tehtävällä koneresurssi ja koneella tuntikapasiteetti. 

 

Mikäli tehtävällä on useita eri tyyppisiä koneresursseja, jotka "jakavat" tehtävän 

suorittamisen, niin resurssien "Kesto lasketaan"-asetukseksi kannattaa laittaa "Tehtävän 

määrä jaettu". 

 

Kuva. Tehtävällä useita eri koneresursseja. 
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Tehtävällä voi lisäksi olla muita resursseja, esim. henkilöresursseja. Jos ne ovat ei-mitoittavia 

ja ovat paikalla yhtä kauan kuin koneiden määrittämään tehtävän kestoon menee, kannattaa 

henkilöresurssien "Kesto lasketaan" -asetukseksi laittaa "Kesto tehtävältä". Lisäksi 

resurssikohtaisesti voidaan määrittää, minkä resurssien tunnit lasketaan mukaan tehtävän 

tunteihin eli näytetään tehtävätaulukossa. Alla kuvassa konetyyppisille resursseille on 

määritetty "Tunnit lasketaan"-arvoksi "Älä summaa tehtävälle", jolloin koneiden tunteja ei 

summata tehtävän tunteihin. 

 

Kuva. Tehtävällä kone- ja henkilöresursseja. 
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5. Tietojen tuonti excel-taulukoista (Novapoint ja Tekla Infra) 

Huom. Tämä toiminnallisuus on vain Tocoman Aikataulu 3.0 :n 32--bittisessä versiossa. 

Tocoman Aikatauluun voi tuoda määrätietoja Novapoint- ja Tekla Infra -ohjelmien Excel-

raporteista.  Perusperiaate on seuraava. 

- Tulosta raportti Novapoint:sta tai Tekla Infra:sta 

- Määrittele vastaavat tehtävät Tocoman Aikatauluun. Määrittele tehtäville koodi, nimi, 

yksikkö, paikka, alku- ja loppusijainti (haluamallasi sijaintijaolla). 

- Tuo määrät Excel-raportista Tocoman Aikatauluun. Excel-raportin määrät jyvitetään 

tehtävien sijaintivälien mukaan eli Aikataulussa voi sijaintijako olla karkeammalla 

tasolla kuin Excel:ssä. 

o huom. seuraavien tietojen tulee täsmätä, jotta määrät kohdistetaan tehtävälle: 

koodi, yksikkö, paikka, alkusijainti ja loppusijainti 

- Mikäli malli ja määrät päivittyy, niin tulostetaan uusi Excel-raportti ja päivitetään 

määrät Tocoman Aikatauluun 

- Mikäli Novapoint:ssa tai Tekla Infra:ssa on kirjattu toteutuneet määrät, myös ne 

tuodaan Excel-raportista Tocoman Aikatauluun 

- Huom. Excel-taulukossa on vasemmassa yläkulmassa (solu A1) oltava jotain tekstiä, 

että ohjelma osaa lukea tietoa taulukosta. 

Määrät tuodaan Tocoman Aikatauluun valitsemalla tehtävätaulukkoalueella hiiren 

2.painikkeella avautuvasta valikosta "Tuonti/vienti > Novapointi / Tekla infra -excel-tuonti" 

 

Kuva. Määrien tuonti Novapoint- tai Tekla Infra -ohjelmista 
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Kuva. Tiedot Excel-raportissa 

 

Kuva. Tehtävät Tocoman Aikataulussa ennen määrätuontia 

 

Kuva. Tehtävät Tocoman Aikataulussa määrätuonnin jälkeen 


