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0. 	JOHDANTO 

Tämä opas käsittelee työnsuunnittelun apuvälineeksi tar-

koitettua ohjelmistoa. Opas palvelee käsikirjana ohjel-

miston käyttäjiä. Se korvaa aikaisemmin vuonna 1977 jul-

kaistun samannimisen oppaan. 

Ohjelmiston ajoa varten piirin laskentakeskuksessa on jul-

kaistu ohje: Työnsuunnitteluohjelmiston TY käyttöohjeet 

• 	laskentakeskuksille, TVH/Tk, 24.3.1977. Ohjelmiston käyt- 

tämää toimintaverkkomenetelmää on selostettu julkaisussa: 

Toirnintaverkkojen laadinta ja käyttö, yleisohje, TVH 2.910, 

1973. Työnsuunnittelua on käsitelty mm. julkaisussa: 

Tienrakennushankkeen työnsuunnittelu, TVH 732887, 1977. 
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1. 	OHJELMISTON 	KYTTöA LUE 

Työnsuunnitteluohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi 

laitoksen työnsuurinittelujärjesteirnän apuvälineenä. Oh-

jelmisto soveltuu hankkeiden ajoituksen ja resurssien- 

käytön suunnitteluun sekä kustannusten suunnitteluun ja 
tarkkailuun. 

Ohjelmisto on suunniteltu seuraavin periaattein: 

- 	Ohjelmisto on yleispätevä, jotta sen sovellutusalue 

olisi laaja. Lähtötiedot annetaan näyttöpäätteeltä 

yksinkertaista, erityisiin avainsanoihin perustuvaa 

parametrikieltä käyttäen. Lähtötietojen muuttaminen 
sekä täydentäminen on helppoa. 

- 	Ohjelmiston käyttö on mandollisimman yksinkertaista. 

Kaikille ohjelmiston käytössä tarvittaville paramet-

reille on annettu valmiit oletusarvot, jos tämä suin-

kin on mandollista. Itse parametrikieli on helppo ja 
havainnollinen. 

- 	Ohjelmiston rakenne seuraa suunnittelun kulkua. Lähtö- 

tietoja voidaan antaa ohjelmistolle niiden syntymis-

järjestyksessä. Toimintaverkkoa ei tarvitse välttämät-

tä laatia lähtötietojen antamiseksi ohjelmistolle, 

vaan ohjelmisto avustaa suunnittelijaa myös verkon 

laatimisessa. Lähtötietojen muuttuessa on uuden toi- 

mintaverkon piirtäminen joustavaa. 

- 	Ohjelmistoa käytetään TVL:n PDP-11-laitteistoilla. 

Työnsuunnitteluohjelmistoa voidaan käyttää: 

- 	Ajoituksen suunnitteluun 

- 	Resurssien käytön suunnitteluun 

- 	Edellisten yhdistelmiin. 



Ohjelmistoa voidaan soveltaa työn- ja toininnansuunnit-

telun eri tasoilla. 

Tarkastelun kohteena voi olla yksi useasta tehtävästä 

koostuva hanke. Tehtävien välillä on riippuvuuksia ja 

niiden suoritusajankohdat saattavat olla sidottuja. Pää-

asiallinen suunnittelukohde on tehtävien ajoitus toimin-

taverkkoperiaatteella. Tuloksena saadaan myös hankkeen 

eri resurssien käyttötiedot. Työnsuunnitteluohjelmistoa 

voidaan tässä tarkoituksessa käyttää hankkeen karkeaan 

suunnitteluun ja lopulliseen työnsuunnitteluun. 

Tarkastelun kohteena voi olla useita hankkeita (esim. 

työpäällikköalueen tai piirin kaikki hankkeet). Hankkei-

den välillä ei ole suoranaisia ajallisia riippuvuuksia, 

mutta ne käyttävät samaa äärellistä resurssimäärää. 

Pääasiallinen suunnittelun kohde on resurssien käyttö. 

Saman hankkeen tehtävien välillä voi olla riippuvuuksia, 

mutta eri hankkeiden välillä ei ole. 

TyönsuunnittelUOhjelrfliStOfl sovellutushierarkia esimerkiksi 

piirin rakennustoimialalla on kuvan 1 mukainen. 
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2. 	OHJELMISTON 	TOIMINTA 

Ohjelmiston käyttäminen työnsuunnittelun apuna vaatii 

varsinaisen ATK-käsittelyn lisäksi manuaalivaiheina: 

- 	lähtötietojen keräämisen ja esikäsittelyn 

- 	tulosten tarkastelun ja havainnollistamisen. 

Työnsuunnitteluohjelmiston toiminnan eri vaiheet on esi-

tetty kuvassa 2. 

Työnsuunnitteluohjelmisto tarvitsee lähtötietoina tietoja 

tehtävistä, niiden kestosta ja riippuvuussuhteista, käy-

tettävissä olevista resursseista, kustannuksista sekä kar-

keasta ajoituksesta. 

Työpäällikkötasolla (piiri-) lähtötietoina ovat yksittäis-

ten hankkeiden resurssi-, kustannus- ja aikataulutiedot, 

jotka on saatu hanketason tulostuksista tai esim. hankkei-

den kehyssuunnitelmista ja alustavista budjeteista. 

Työnsuunnitteluohjelmiston tehokas ja hallittu käyttö 

edellyttää lähtötietojen esikäsittelynä mm. tärkeimpien 

resurssien käyttökuvaajien ja toimintaverkon hahmotte-

lun. Varsinaisen ohjelmiston tehtäväksi jää esikäsitte-

lyn tarkentaminen ja tiettyjen rajoitusten ja reunaehto-

jen vaikutusten selvittäminen sekä tarkka dokumentointi. 

Toisaalta ohjelmiston tulostusta on tarkasteltava kriit-

tisesti ja muutettava se havainnollisernpaan muotoon. 

Varsinainen työnsuunnitteluohjelmisto koostuu neljästä eri 

ohjelmasta, joiden nimet ovat TY01, TYØ2, TYØ3 ja TYØ4. 

TY01 on perusohjelma, joka muodostaa lomakkeille kirjatuis-

ta lähtötiedoista rekisterin ja tulostaa sen. TY01 myös 

ajoittaa tehtävät hankkeittain ottaen huomioon tehtävien 

keston, tehtävien väliset riippuvuudet sekä tehtävien ajoi-

tusta koskevat rajoitukset. Lisäksi se tarkistaa lähtötie-

tojen oikeellisuuden. 



TYÖNSUUNNITTELUOHJELMISTON TOIMINTA 

LÄHTÖTIETOJEN KERÄMINEN 
JA ESIKASITTELY 

LÄHTÖTIETOJEN ILMOITTAMINEN 
JA KIRJAUS 

r 	- kalenteritiedot 
- resurssit iedot 
- tehtävät iedot 

TYØ 1 
LÄHTÖTIETOJEN ATK-KÄSITTELy 

- rekisteröjntj 
- ajoitus 
- tulostus 

- virheilmoitukset 
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TYØ2 	 1 	TYØ3 	 TYØ4 	1 
RESURSSIEN 	 RESURSSIEN 1 	TOIMINTAVERKON 
TASAUS 	 KÄYTTÖ 	1 	JA HISTOGRAMMIN 

jPIIRTÄMINEN 

TULOSTEN HAVAINNOLLISTAMINEN 
JA TARKASTELU 

Kuva 2. Työnsuunnitteluohjelmiston toiminta 



TY02, TY03 ja TYØ4 ovat erillisiä ohjelmia, mutta ne käyt-

tävät lähtötietoina TY01:n muodostamaa rekisteriä. Näitä 

ohjelmia hallitaan omilla ohjaustiedoilla. TYØ2 tasaa re-

surssit tietyin ehdoin ja muodostaa tasaustiedoista rekis-

terin. TY03 tulostaa resurssien käyttötiedot halutuin ai-

kavälein. TYØ4 piirtää toimintaverkon ja haluttaessa re-

surssien käyttöä kuvaavat histogrammit. 
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3. 	LÄHTÖTI ETOJEN 	1 LMOI TTAMI NEN 

	

3.1 	YLEISTÄ 

Varsinaisia lähtötietoja on kolmea tyyppiä: 

1. Kalenterjtjedot 

- 	kalenteriaika- ja tydaikamääritykset 

- 	työpäivien, viikkojen jne. pituudet. 

2. Hesurssitiedot 

- 	resurssimäärittelyt 

- 	kapasiteettjtjedot. 

3. Tehtävätjedot 

- 	projekti- ja tehtävämäärittelyt 

- 	hankkeittain ja tehtävittäin ajoitus ja resurs- 
sien käyttötiedot sekä tehtävien keskinäiset 
riippuvuudet. 

Lähtötiedoista muodostetaan tietueita, jotka perustuvat 

rakenteeltaan avainsanaparametreihjn. Tietuerakenne on 

seuraava: 

ttun 	parametrit ja niiden arvot 	nimikenttä 

n.tI_ 	 . 

LtyhJ 	sarakkejta eli 	sisältää informaa- 
blankkoja (väh. 1 kpl) 	tiota tietueesta 
tietueturinus 



3.2 	LXHTÖTIETOLOMAKKEET 

Ohjelmiston käyttämät lähtötiedot merkitään erityisille 

lomakkeille, jotka toimitetaan piirin laskentakeskukseen. 

Laskentakeskuksessa tiedot tallennetaan ja suoritetaan 

varsinainen ajo. 

Lomakkeita on kahta tyyppiä: 

- 	ajontilauslomake (TVH 733721) 

- 	lähtäarvolomake (TVH 733720). 

Ajontilauslornakkeella (kuva 3) ilmoitetaan tietoja tilaa-

jasta ja hankkeesta sekä ajettavat osat ohjelmistosta. 

Lähtöarvolomakkeella (kuva 4) ilmoitetaan varsinaiset läh-

tötiedot. 

Lomakkeiden täyttä tapahtuu seuraavien periaatteiden mukai-

sesti: 

Ajontilauslomake 

- 	TILAAJA kohtaan tilaaja (työnsuunnittelija) merkitsee 

tulosten toimittamista ja mandollista yhteydenottoa 

vartennimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Li-

säksi tilaajan läsnäolo ajoja suoritettaessa. 

- 	HANKE kohdassa annetaan hankenumero tai muu tunnus. 

Hankekohtaisista käyttäjätunnuksista pitää laskenta- 

keskus luetteloa. 

- 	KÄYTTJÄTUNNUS kohdan täyttää laskentakeskus. 

- 	OHJELMATUNNUS tarkoittaa työnsuunnitteluohjelmiston 

ohjelmia (TY01, TYØ2, TY03, TYØ4). 

LASKENTATUNNUS on tunnus, jonka avulla erotetaan sa-

man ohjelman eri lähtöarvoilla tapahtuvat ajot toi-

sistaan. Sama laskentatunnus voi sisältää useita eri 

ohjaustietoja samalle ohjelmalle. 
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- 	TIEDOSTON NIMI on sen tiedoston nimi, johon ko. ajon 

lähtötiedot talletetaan. Tämän kohdan täyttää: 

- 	laskentakeskus ensimmäisellä ajokerralla 

- 	tilaaja, jos kyseessä on uusinta-ajo. 

Lähtöarvolomake 

- 	SIVUNUMERO merkitään oikeaan yläkulmaan. Suositeltavaa 

on merkitä sivunumero tavalla 2/8, jolla tarkoitetaan 

toista sivua kandeksan sivun kokonaisuudesta. 

OHJELMATUNNUS merkitään omaan kohtaansa lomakkeen ylä- 

osaan. Varsinaisten lähtötietojen (kalenteri, tehtävä- 

tiedot, resurssitiedot) ohjelmatunnus on TY01. Annet-

taessa lähtöarvolomakkeella ohjelmien TY02, TYØ ja 

TYØ4 ohjaustietoja käytetään ko. ohjelman ohjelmatun-

nusta (kukin ohjaustietue omalle lomakkeelle). 

LASKENTATUNNUS merkitään ohjelmatunnuksen viereiseen 

sarakkeeseen. Laskentatunnuksella erotetaan saman oh-

jelman eri lähtöarvoilla tapahtuvat ajot toisistaan 

(kts. vastaava kohta ajontilauslomakkeessa). 

- 	OTSAKE riveille kirjoitetaan kaksi (molemmat pakolli- 

sia) otsakeriviä. 

- 	TIETUETUNNUS sarakkeeseen merkitään vain kunkin lähtö- 

arvo- tai ohjaustietueen tietuetunnus. Lähtöarvolomak-

keessa on tietuetunnuksille varattu sarakkeet 1.. .8 

ja varsinaiset lähtöarvotiedot sekä ohjaustiedot mer-

kitääri sarakkeesta 10 alkaen. Sarakkeeseen 9 ei siis 

merkitä mitään, jolloin varmistetaan tietuetunnuksen 

jälkeisen pakollisen biankkosarakkeen syntyminen. 

- 	LÄHTÖARVOT ja ohjaustiedot merkitään sarakkeesta 10 

alkaen. Suositeltava tapa on merkitä samat parametrit 

tehtävittäin samoille sarakkeille, jolloin niiden 

käsittely helpottuu. Mikäli yhden tietueen lähtöar-

vot eivät mandu samalle riville, päätetään ensimmäi-

nen rivi pilkkuun ja jatketaan toiselta riviltä sa-

rakkeesta 10 tai jostain sen jälkeisestä sarakkeesta. 



Seuraavassa on lueteltu ohjelmiston toiminnan kannalta 

tärkeitä sääntöjä lähtötietoja ilmoitettaessa: 

- 	Tietuetunnuksen jälkeen ei tule pilkkuja 

- 	Parametrit erotetaan toisistaan pilkulla 

- 	Viimeisen parametriri jälkeen (ennen sitaatteja) ei 
tule pilkkuja 

- 	Riviltä toiselle jatkettaessa päättyy jatkettava ri- 
vi pilkkuun 

- 	Samaan ohjelmatunnukseen kuuluvien lähtäarvorivien 
väliin ei saa jättää tyhjiä rivejä (huom. jatko seu-
raavalle sivulle) 

- 	Lomakkeet täytettävä selvällä käsialalla 

- 	Kirjain 	0; numero (nolla) 	0 
- 	Kirjain 	1 tai i; numero (yksi) = 1, numero (seitse- 

män) 	7 

	

3.3 	KALENTERITIEDOT 

	

3.31 	Kalenteritiedoston rakenne 

Kalenteritiedosto muodostuu kalenteritietoj en ohjaustie-

tueesta sekä varsinaisista kalenteritietueista. Kalente-

ritietojen ohjaustietue kertoo, mistä kalenteritietueet 

saadaan, kuinka suurta osaa niistä käytetään ja tuloste-

taanko ne vai ei. Varsinaiset kalenteritietueet sisältä-

vät kalenteriaikoina työpäivät, -viikot tai -kuukaudet. 

Kalenteritietueita ei yleensä tarvitse muodostaa ajon yh-

teydessä, vaan mieluummin käytetään valmiita tietueita 

eli ns. sisäänrakennettua kalenteria. 

Kalenteritietojen ohjaustietue on muodoltaan seuraava: 

KL,TD=td, A=a, L=l, TUL=tul 	'TIED.NIMI' 

12 

K on tietuetunnus, joka alkaa sarakkeesta 1. Sitä seuraa 

pakollisia tyhjiä sarakkeita vähintään 1 kpl. 



. 

. 

Parametri Selitys Oletusarvo 

td tdø: 	kalenteritietue seu- 0 
raa ohjaustietuetta 
(ei hauta käyttää 
sisäänrakennettUa ka- 
lenteria) 

td1: 	kalenteritietueet 
erillisessä tiedos- 
tossa 	(nimi sitaa- 
teissa) 

a ensimmäinen mukaan otettava kalenterin 
kalenteriajankohta alku 

viimeinen mukaan otettava kalenterin 
kalenteriajankohta loppu 

tul tul0: 	kalenteria ei tulos- 1 
teta 

tul1: 	kalenteri tulostetaan 

TIED NIMI jos TD1, 	niin kalenteri- - 

tiedot luetaan ao. 	nimisis- 
tä tiedostoista 
tTYØ1PKALREK'PäiVä - 

kalenteri 

'TYØ1VKAL.REK'viikko - 
kalenteri 

'TY01KKAL.REK'kuukausi - 
kalenteri 

Parametrin TD oletusarvoa (TD0) käytetään vain silloin, 

jos halutaan tehdä tavallisesta poikkeava kalenteri 

(liite 1). Normaalitapauksessa käytetään siis TD para-

metrille arvoa TD 	1 ja sitaattien välissä ilmoitetaan 

tarvittava kalenterityyppi. 

13 
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3.32 	Kalenterityypit 

Ohjelmiston yhteydessä voidaan käyttää seuraavia kalente-

rityyppejä: 

- 	päiväkalenteri 

- 	viikkokalenteri 

- 	kuukausikalenteri 

sekä myöskin ilman kalenteria eli ns. työaikayksjköjtä. 

Valmiiksi ohjelmoitua eli ns. sisäänrakennettua kalente-

ria käytettäessä ovat kalenteri-ja työaikayksiköt samoja. 

Toisin sanoen esim. viikkokalenterja käytettäessä ymmär-

tää ohjelma kaikki tehtävissä ja muualla käytetyt aika- 

määrät viikkoina. Jos työaikayksikkö halutaan kalenteri- 

1 'oikkeavaksi, on käytettävä liiteen 	mu- 
kaan laadittavaa kalenteritietuetta. Yleensä ei ole tar-

vetta eri yksiköiden käyttöön, koska ohjelmiston tulostus-

vaiheessa voidaan esim. päiväkalenterjila ajetut ajot tu-

lostaa kuukausjksi summattuna. 

Ohjelmisto käsittelee kalenteriaikoja muodossa: vuosi, 

kuukausi, päivä. Esimerkiksi tammikuun 15.päivä 1979 on 

790115. 

Päiväkalenterj on "rakennettu" siten, että siinä on muka-

na vain työpäivät. Muodoltaan päiväkalenterjn tietueet 

ovat esimerkiksi tammikuun alusta alkaen seuraavia: 

790102, 790105 

790108, 790112 

790115, 790119 

790122, 790126 

790131 	Työviikko jaettu kahteen osaan, 

	

790129, 	
koska samassa tietueessa ei saa 

	

790201, 790202 	olla kanden eri kuukauden päiviä 
790205, 790209 

. 
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Viikkokalenteri tietueineen on seuraava: 

7901, 7952 

8001, 8052 

8101, 8152 

Kuukausikalenteri tietueineen on seuraava: 

7901, 7912 

8001, 8012 

5101, 8112 

. 

	

Ohjelmiston käytöstä ilman kalenteria seuraa, että kalen- 

teri- ja työaika ovat samoja alkaen ajankohdasta 0 ja 

päättyen ajankohtaan 32000. Kukin kalenteriaikaYkSikkö 

vastaa tällöin yhtä työaikayksikköä. 

Käytännössä kalenteritOn ajo suoritetaan antanatta en. 

K-tietuetta. Tämän ajon etuna on se, että tarkasteltava 

hanke tms. voidaan sitoa kalenteriin vasta jälkeenpäin. 

Tällöinkin on otettava huomioon se, että ohjelmisto ym-

märtää kaikki käytetyt aikamääreet samassa yksikössä. 

Työaikayksiköfl ja kalenterin käytössä on huomattava tiet-

ty ero. Käytettäessä kalenteria ohjelmisto on laadittu 

siten,että esimerkiksi viikkoon (5.3.-9.3.79) tulee viisi 

työpäivää vaikka päivämäärien erotus on vain neljä päivää 

(kuva 5 a)-kohta). Sen sijaan työaikayksiköitä käytettä-

essä ohjelma tarkastelee tapahtumahetkeä. Toisin sanoen 

tehtävä alkaa hetkellä 0, jolloin hetkellä 1 on kulunut 

yksi työaikayksikkö. Jos tehtävä määritellään alkavaksi 

hetkellä 5, on hetkellä 9 kulunut vasta 4 työaikayksikköä 

(9_5=4)(kuva5 kohta b). 

5/3 	9/3 

a) 

b ) 	 . 	 £ 	 1 	 £ 	 1 
	

(5:s työpäivä on tehty 
5 	6 	9 10 

	
hetkellä 10) 

Kuva 5 	Kalenteriajan ja työaikayksikön ero kuluneen 

työajan rnääräämisesSä 
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3.33 	Esimerkkejä kalenter'itiedoista 

1) 	Tarkastellaan tienrakennushanketta, joka käynnistyy 

8.1.1979 ja loppuu 19.11.1979. Hankkeen kalenteri- 
ja työaikayksikkönä on päivä. 

a) 	Kalenteritietojen ohjaustietue päiväkalenteria käyt- 
täen 

T ' / L 	
TVONSUUNNITTELUN ATK 

V 	 OH)ELMASYSTEEMI TY 
LÄHTÖARVOIOMAKE 

________ 	 OH)E&TUNNLIS ASKENTATUNNUS 	 SIVUNU.l(RO 

Lx0301 	 TV 	/ 	 ________ 
01 SAK E 

TO/rr, vEQVO7 	 ____ 
.Si'? 	' /. QI< 	 -- 	_____ 

XO3I 

TI(TUETUNNUS 
10 	 30 	 30 	 11 	 50 	 60 

-_J 

- 	K ja.blankot ovat pakollisia 

- 	TD=1 koska halutaan käyttää kalenteria 

- 	'TYØlPKAL.REK' 	sitaateissa annettu valmiin 
päiväkalenterin tunnus. Pakollinen, koska TD1 

- 	Kalenteri alkaa hankkeen ensimmäisen tehtävän 
aloitusajasta (A:lla oletusarvo) 

HUOM! Jokin, yleensä hankkeen ensimmäinen tai 
viimeinen,tehtävä on sidottava kalenteriin 

- 	Kalenterin loppumisajankohta on sama kuin vii- 
meisen tehtävän loppumisaika (L:lla oletusarvo) 

- 	Kalenteri tulostuu heti tietueen perään koska 
parametrillä TUL on oletusarvo. 



T ' / L 

	

	
TyÖ,4SUUNrI;TTEIUN ATK 

V 	 Ol-iJEIMASYSTEEMI TV 
LÄHTÖARVOLOMAKE 	 ___________ 
OHJIUNNUS t.SKEN11UNNUS 	 [JNU...RO 

10301 	 T'-TI( 	 - 	 1 
OTSAkE 

v&'RkoY 	.4rz— .v 	 - 

. 	 1 S''r - 7s 

Ix 031] 

TllU1lUNNUS 
10 	 20 	 30 	 40, 	 00 	 60 

1 1< ..,,,. 	 .•.... -J 

- 	A79OO8 aloitusaika annettu. Pakollinen jos 
mitään tehtävää ei ole sidottu kalenteriin 
(tehtävätietue erilainen kuin kohdassa a) 

- 	L=800131 kalenteria on syytä ( pakko) yleensä 
määrittää pidemmälle kuin oletettu tarve (re-
surssirajoitettu ajoitus, hankkeen keston muu-
tokset jne.) 

Muut pararnetrit kuten a)-kohdassa. 

HUOM- 	K:n jälkeen tyhjä sarake eikä pilkkua (tyhjiä 
sarakkeita voi olla useampikin) 

- 	Parametrit erotetaan toisistaan pilkulla 

- 	Viimeisen parametrin (L ) jälkeen ei tule pilk- 
kua 

2) 	Jos käsitellään ed. esimerkin hanketta eikä anneta 

lainkaan K-tietuetta, siitä seuraa: 

- 	Ohjelmisto käsittelee hanketta työaikayksiköissä 

- 	Hankkeen ensimmäinen tehtävä ( tehtävä, jolla 
ei ole edeltäviä tehtäviä) alkaa hetkellä 0 ja 
viimeinen päättyy ajankohtana 222 (8.1.-19.11 
sisältää 223 työpäivää) 

17 
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3.4 
	

RESURSSITIEDOT 

	

3.41 
	

Resurssjtjedoston rakenne 

Resurssitiedoilla tarkoitetaan määrättyjä resurssiryhmiä 

kuten esim. työmiehiä, työnjohtoa, eri koneita tai nk. 

laskennallisia resursseja (kustannukset) koskevia tieto- 
ja. 

Resurssitiedot annetaan tiedostona, jonka ensimmäiselle 

riville tulee resurssitietojen tunnuksella 5 alkava ah-

jaustietue. Ohjaustietueella ilmoitetaan jäljessä seu-

raavien varsinaisten resurssitietueitten sijainti sarak-

keilla ja tunnusten pituus merkkeinä. 

Resurssitietojen ohjaustietue on rakenteeltaan seuraava: 

TD 	td, 55 	rra/rrp, EN 	rna/rnp, CA 	ca, 
TUL 	tul 	 'TIED.NIMI' 

L pakollisia tyhjiä sarakkeita 
—tietuetunnus (aina R) 

irametri Selitys Oletusarvo 

tcl tdø resurssitietue annetaan 0 
ohjaustietueen jälkeen 

td1 resurssitietue otetaan 
erillisestä tiedostosta 
nimi sitaatejasa 

rra resurssiryhmän nimen ensim- 2 
mäisen merkin sarake 

rrp resurssiryhnän nimen pituus 1 
merkkeinä (max 4 merkkiä) 

rna resurssinimen ensimmäisen 3 
merkin sarake 

rnp resurssinimen pituus 	merk- 3 
keinä (max 4 merkkiä) 

ca kapasiteettitietojen 	(C-jono) hankkeen 
ensimmäisen tiedon ajan- alku 
kohta 

. 



ri,  
. 

tul 	tulø: ei tulosteta resurs- 
	1 

sitietoja 

tul1: resurssitiedot tu-
lostetaan 

tied.nimi on sen tiedoston nimi, johon 
resurssitietueet on talle-
tettu. Tätä tarvitaan vain 
jos TD=1. 

Besurssitietojen ohjaustietueeri parametrien muita kuin 

oletusarvoja tarvitaan vain erikoistapauksissa. Yleensä 

. 	käytetään resurssitietojen ohjaustietueena siis pelkkää 

i-  flflflhl 	2 R 

Tämän jälkeen seuraavalla rivillä ilmoitetaan resurssi-

tietueen tunnuksen lisäksi resurssiryhmän nimitunnus ja 

sitä seuraavalla rivillä varsinainen resurssitietue. 

Resurssitietueen tunnusosassa määritellään resurssista 

käytettävä nimilyhenne sekä tulostusta varten resurssi- 

ryhmä, johon kyseinen resurssi kuuluu. 

Oletusarvoilla rnääritetyn resurssitietueen rakenne on 

seuraava: 

R rn ___,.C_=x...x,S = x...x 	'nimikenttä' 

. 	

fl 
laskennalliset resurssit 

Lkapasjteettitiedot 

tyhjiä sarakkeita 

—resurssinimi (3 merkkiä, ens. kirjain,oletusarvo) 

Lresurssiryhmän nimi (1 merkki, kirjain tai nurero, ole- 
tusarvo) 

Lresurssjtietueen tunnus (aina R) 

Resurssitietue alkaa aina pakollisella tunnuksella F. 

Resurssiryhmän nimen ja resurssinimien tunnusteen sijain-

ti sarakkeilla ja itse tunnuksen pituus merkkeinä on 

määritetty resurssitietoj en ohjaustietueen oletusarvoi 1- 

la. Jos näitä halutaan muuttaa, annetaan muutostiedot 

sivulla 18 olevalla ohjaustietueella. 
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Seuraavassa on esimerkki resurssitiedostosta, jossa oh-
jaustietueen lisäksi on kaksi erli resurssiryhrnää varsi-
naisine resurssitietueirieen: 

fllTIJITUNNUS 
10 	 20 40 	 50 	 60 Ohjaustietue 4 ................ 1 	 . 	........ 

& 	,,.•...... 	, Resurssiryhmän tunnus 
4 fE&1Q,l,', Resurssien tunnus 

• ',T,yp,u,.Jp.l4 T,$1 J,4,7, 

QrLV-f.1 ,clIT1 

. ............ Resurssiryhmän tunnus 
• * 1 	 . Resurssien tunnus 

-, 	-*- _t,_ 

Lähtöarvolomakkeilla tunnus R tulee ensimmäiselle sarak-
keelle. Resurssiryhmän ja resurssien tunnukset tulevat 

oletusarvoilla sarakkeille 2 ja 5. Kapasiteettitiedot ja 
mandolliset laskennalliset resurssit alkavat vasta sarak-
keelta 10. Edelleen sarakkeille 40-60 tulee tunnuksia 
selventävät sitaateissa olevat tiedot. 

Resurssiryhmän ja resurssinimen käyttö 

Resurssiryhmän tunnuksena on yksi merkki - kirjain tai nu-
mero, jos resurssitiedoston ohjaustietueella ei ole toisin 
määrätty. Resurssiryhrnän käytöllä on merkitystä erityi-
sesti tulostusvaiheessa (TYØ3), jolloin resurssit saa-
daan tulostumaan sopivissa ryhmissä. 

Hanketasolla voidaan resurssit ryhmitellä tällä tunnuk-
sella miestyöhön, koneisiin, kustannuksiin jne. Työ-
päällikköalueella voidaan käyttää samaa ryhmitystä ja li-
sätä siihen kokonaisuuden kannalta merkittäviä resursse-
ja kuten murskaus- ja päällysteasemat. 

Resurssinimen tunnuksena on yleensä kolme (oletusarvo) 
merkkiä. Ensimmäisen merkin on aina oltava kirjain mut-
ta muut voivat olla kirjaimia tai numeroita. Käytettäes-
sä resurssien ohjaustietueen oletusarvoja, voi tunnus ol-
la myös lyhyempi kuin kolme merkkiä, mutta ei pitempi. 



Ohjelma olettaa puuttuvan merkin olevan yhtäkuin 0. 

Niin resurssiryhmien kuin resurssienkin määrään vaikut-

taa luonnollisesti ohjelmiston käyttökohde ja haluttu 

tarkkuus. 

3.43 	KapasiteettitiedOt 

Resurssitietueen C-kentässä määritetään kyseisen resurs-

sin kapasiteettimaksimi. Määritys annetaan luujonona, 

jonka ilmoittamat kapasiteettimaksimit ovat hankkeen tai 

• vastaavan käytettävissä resurssitietojen ohjaustietuees-

sa annetusta ajankohdasta alkaen (oletusarvona CAhank-

:een alku). 

Resurssitietueessa ei välttämättä tarvitse olla kapasi-

teettitietoja ( ei haluta käyttää resurssirajoitusta). 

Kapasiteettitiedot annetaan lukujonona esimerkiksi seu-

raavasti: 

0 	1U*5, C*O, 12 

Merkintä tarkoittaa (kuva 6 ) , että 

- 	ko. resurssia on hankkeella käytettävissä jokaisen 
kymmenen ensimmäisen työaikayksikön (pv, vk, kk, ka-
lenterista riippuen) aikana korkeintaan 5 kpl 

. 	
- 	kuuden sitä seuraavan työaikayksikön aikana 0 kpl 

- 	viidentoista sitä seuraavan työaikayksikön aikana 
2 kpl. 

Resurss 1 
kpl 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 

o 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 Työaikayksikkö 
pv, vk,kk) 

Kuva 6 . Esimerkki 0-listan sisällöstä 
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HUOM: Resurssitietueen C-kentässä ei sallita yksinäistä 

lukua; aina oltava muotoa "luku tähti luku". 

Jos C-kentässä ilmoitettua resurssia käsitellään kumula-

tiivisena (ks. TYØ2 ohjaustietue kohta 5.2) vertaa ohjelma 

tehtävien tai vastaavien työaikayksikköä kohti kuluvien 

resurssien määrää C-listan tulostamaan resurssimäärään. 

Tällöin on myös C-lista annettava kumulatiivisessa muodos-

sa. 

Esimerkki: Ensimmäisellä rakennuskaudella on käytettävis-

sä 0,9 Mmk, toisella 1 Mmk ja kolmannella 

1,5 Mmk 

Kustannukset 
Mmk T 

-- 3,4 Mmk 

3- 

2---- 	'tS Mmk- /11 

250 Työaika 
t pv 

. 

Jos markkoja käsitellään kumulatiivisena voi 

C-lista markkojen osalta olla halutusta tark-

kuudesta riippuen seuraava: 

a) 0 = 250*3400 000 

b) C = 80 * 900000, 87 * 1900000, 83 * 3400000 

22 
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r 

3.4 1+ 	Laskennalliset resurssit 

Resurssitietueen viimeisenä tietona voidaan haluttaessa 

ilmoittaa C-kentässä ns. laskennalliset resurssit. 

Laskennallista resurssia käytetään tiettyjen resurssien 

yhteenlaskuun tai resurssien käyttämien panosten yhteen- 

laskuun. 

Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä: 

TIUUITUNNUS 
10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 

......... 
,. . 	. 	..... 	.. 	..... 	. 	........ ... 	. 

j+.ri,Ti.. .... 	. 	. 	i .........i 

j tCp,Iø'/ .&, 	.Pl.% . 	.... ..,...... 	i'7.o.'s.tn.e.Ti 	..-... j 

J L 	.............................. 

.....j . 	.................... ' 
J 1 ............ 
J L. 	....... .. 	. 	.. 	... 	 ..... .i. ............ 

A.T.7,Vrt.. /.7J. 	.I.*.R.J1 .l., 	,I.X.A, 	i' .11., ,E,'dAT,'. 	• 	..........-. 
.1 L ................... 1 ......... L,. 	Y.,.A..v.KI1 	...... 

Lk.K . . . . 	........... . 

Esimerkissä on laskennallista resurssia käytetty työvoi-

man (RT) ja konekustannusten (RL) laskemiseen. Työvoiman 

määräämisessä on otettu huomioon myös konemiehet 1 henk/ 

kone. Konekustannuksia määrättäessä on S-kentässä annet-

tu ko. koneen kustannus työaikayksikkönä, joka esinerkis-

sä on päivä. Laskennalliset resurssit saadaan tuloste-

tuksi käyttökelpoisina TYØ3:ssa. 

HUOM 	S-kentän kustannustiedot on annettava työaikayk- 

siköitä vastaavasti (pv. - päiväkust. , vk —viik-

kokust.). 

Eo. esimerkissä olisi laskennallisia resurssitietoja si-

sältäviin resurssitietueisiin voitu antaa myös 0-lista 

esimerkiksi seuraavasti: 

Tällöin olisi annettu konekustannusten "katoksi" hankkeen 

30 päivän aikana 190 000 mk. 
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3.5 	TEHTÄVTIEDOT 

	

3.51 	Tehtävätjedoston rakenne 

Tehtävätiedoilla tarkoitetaan tehtävien ajoitusta, riip-

puvuutta ja resurssien käyttötietoja koskevia tietoja. 

Tehtävätiedot annetaan tiedostona, jonka ensimmäiselle 

riville tulee tehtävätietojen tunnuksilla T alkava oh-

jaustietue. Tehtävätietojen ohjaustietue on samankaltai-

nen kuin kohdassa 3.41 esitetty resurssitietojen ohjaus-

tietue. 

Rakenteeltaan tehtävätietojen ohjaustietue on seuraava: 

T LJ TD = td, PR 	pra/prp , TN 	tna/tnp, D 	d 

1 	TUL 	tul, ATUL 	atul 	'TIED NIMI' 

pakollisia tyhjiä sarakkeita 

Ltietuetunnus (aina T) 

. 

Selitys 

td=ø tehtävätietue annetaan 
ohjaustietueen jälkeen 

td=1 tehtävätietue otetaan 
erillisestä tiedostos- 
ta nimi sitaateissa 

hanketunnuksen ensim. merkin 
sarake 

hanketunnuksen pituus merk-
keinä (max 4 merkkiä) 

tehtävätunnuksen ensim. 
merkin sarake 

tehtävätunnuksen pituus 
max 7 numeroa) 

päivitysajankohta (liittyy 
JK-parametrin käyttöön) 

tul=ø tehtävätietueita ei 
tulosteta 

tul=1 tehtävätietueet tu-
lostetaan 

Parametri 

td 

p ra 

prp 

t na 

tnp 

d 

tul 

Oletusarvo 

0 

2 

3 

2 

1 
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atul 
	

atulø ajoitustulostusta 
ei tulosteta 

atul1 ajoitustulos tulos-
tetaan 

tied nimi on sen tiedoston nimi, jo-
hon tehtävätietueet on tai-
letettu. Tätä tarvitaan vain 
jos TD1 

Tehtävätietojen ohjaustietueena käytetään kuitenkin yleen-

sä pelkkää tunnusta T. Vain erikoistapauksissa tarvitaan 

muita kuin oletusarvoja. 

Ohjaustietueen, siis yleensä T, jälkeen seuraavalla rivil-

läl ilmoitetaan mistä hankkeesta on kyse ja sitä seuraa-

villa riveillä varsinaiset tehtävätietueet, joiden raken-

ne ohjaustietueen oletusarvoilia on seuraava: 

,jxxx, 	aikaparametrit, jeht. riippuvuustiedQt, 

,resurssien käyttötiedot,,mand. prioriteet-

titieto, 'tehtävänimi' 

Ltyhjiä sarakkeita 

tehtävätunnus (aina numero) 

hanketunnus (kirjain tai numero) 

—tehtävätietueen tunnus (aina T) 

Tietuetunnus alkaa sarakkeesta 1 tunnuksella T, jonka 

jälkeisissä kentissä annetaan hanke- ja tehtävätunnukset. 

:!äiden kenttien sijainnit ja pituudet rnääritetään edellä 

mainitussa ohjaustietueessa. Tietuetunnusta seuraa blank-

kosarakkeita. Varsinaiset parametritiedot alkavat sarak-

keelta 0 lähtöarvoiomakkeilla. 

Parametritiedot annetaan en. tietueen järjestyksessä. 

Kaikkia parametrejä ei luonnollisesti tarvitse antaa. 

Parametrit saa sijoitella sarakkeille 10-39 haluamallaan 

tavalla paitsi, että rivejä vasemmalta oikealle luettaes-

sa on parametrien järjestys esimerkkitietueen mukainen. 

Sopivalla sijoittelulia voidaan havainnollistaa tietueen 

sisältöä. 

Parametritietojen jälkeen sitaatteihin kirjoitetaan teh-

tävän nimi tai sen lyhenne. 

Seuraavassa käsitellään yksityiskohtaisesti tehtävätie-

tueen eri osia. 
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3.52 	Hanke- ja tehtävätunnuksen käyttö 

Hanketasolla hanketunnuksella ilmoitetaan käsiteltävän 

hankkeen koodi. Jos samalla kertaa käsitellään useampia 

hanketunnuksella toisistaan erotettuja hankkeita (esim. 

työpäällikön hankkeet), käsittelee ohjelmisto kunkin 

hankkeen erikseen ja tulostaa mm. resurssien käyttötiedot 

resursseittain kultakin hankkeelta sekä hankkeiden summa-

na. 

Hankkeella kukin tehtävä erotetaan toisistaan nurnerotun-

nuksella ja lisäksi voidaan sitaatteihin kirjoittaa ko. 

tehtävän selväkielinen nimi. Jotta tehtävien määrä han-

ketta kohden ei kasva liikaa, tulee yhden tehtävän olla 

järkevä kokonaisuus. 

Sovellettaessa työnsuunnitteluohjelmistoa toimialatasol-

la käytetään hanketunnusta kuvaamaan yhtä työpäällikkö-

aluetta ja tehtävätunnusta kuvaamaan ko. työpäällikön 

yhtä hanketta. 

Käytännössä siirtyminen hanketasolta työpäällikkötasolle 

(kuva 1) tapahtuu siten, että ensin ajetaan ns. hankkeen- 

ajo, josta saadaan tulokseksi resurssien käyttötiedot 

hankkeen ajalta sekä hankkeen ajoitustiedot. Nämä tie-

dot siirretään työpäällikkötasori ajoon lähtötietoina, 

josta edelleen saadaan tulokseksi työpäällikköalueen 

resurssien käyttötiedot ja hankekokonaisuuksieri ajoitus- 
tiedot. 

3.53 	Tehtävien aikaparametrit 

Tehtävän ajoitus hankkeen tai vastaavan sisällä määräy-

tyy aikaparametrien tai riippuvuuksien mukaan. 

Tehtävän ajoittamiseksi annetaan aluksi tehtävän suorit-

tamiseen kuluva aika eli tehtävän kesto. Tehtävän kesto 

ilmoitetaan parametrilla K, muodossa K = xx. Kesto il-

moitetaan aina käyttäen yksikkönä työaikaa eikä kalente-

ria. 



Varsinaiset aikapararnetrit ja niien erilaitat i:amhinaa-

tiomandoilisuudet ovat: 

A xx alkamisajankohta annettu 

AA xx,AV 	xx aikaisin ja viimeisn alkarnisajankohta 
annettu 

AA xx vain aikaisin alkamisajankohta annettu 

AV = xx vain viimeisin alkarnisajankohta annettu 

L xx loppumisajankohta annettu 

LA = xx,LV 	xx aikaisin ja viineiso loppunisajankoh- 
ta annettu 

LA = xx aikaisin loppumisajankohta annettu 

LV xx viimeisin loppunisajankohta annetttu 

AA xx,LV = xx aikaisin alkamisajankohta ja viimeisin 
loppumisajankohta annettu 

AV xx,LA 	yx viimeisin alkamisajankOhta ja aikaisin 
loppumisajankohta annettu 

Muut avainsanojen A, AA, AV, L, LA ja LV kombinaatiot 
eivät ole sallittuja. 

Aikaparametrien lukuarvot annetaan käytettyä kalenteria 

vastaavasti. 

Parametrin JK avulla ilmoitetaan jäljellä oleva tehtävän 
kesto ohjaustietueessa (D=d kohta 3.51) ilmoitetusta 
ajankohdasta lukien (muodossa JK=xx). Parametrin käyttö 
tulee kyseeseen päivitysajossa. Sen käyttö aiheuttaa 
seuraavat toimenpiteet: 

- 	tehtävän mandolliset edeltäjätiedot jätetään huo- 
rnioonottamatta 

- 	tehtävän alkamisajankohdaksi merkitään sellainen 
ajankohta, että tehtävää on ohjaustietueessa ilmoi- 
tettuna ajankohtana suorittamatta JK-paranetrin 
arvon verran 

- 	jos halutaan seurata myös toteutunutta resurssien 
käyttöä, voidaan suoritetuilla tehtäville antaa to-
delliset alkarnisaika-, kesto- ja resurssien käyttö- 
tiedot; muutoin voidaan nämä tehtävät haluttaessa 
poistaa. 
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JK-parametrin käyttöä voidaan havainnollistaa seuraavan 

esimerkin avulla: 

• TP 5 	TP6 	TP7 

__ TP 1OP 

TP11 	[ 

- 

790115 	 790122 	 790129 

Hetkellä D79O122 - tehtävää TP 6 tekemättä kolme työpäivää 

- tehtävää TP11 tekemättä kaksi työpäivää 

- tehtävä TP 9 tehty jo loppuun 

JK-parametrjn arvot 	TP 6: JK 	3 

TP11: JK 	2 

TP 9: JK 	0 

3.54 	Tehtävien riippuvuustjedot 

Tehtävien väliset riippuvuudet annetaan luettelemalla 

tehtävää edeltävien tehtävien numerot (nk. E-lista muo-

dossa Exx,xx). Edeltäjätehtävieri on oltava sanan hank-

keen tehtäviä. 

Riippuvuudet ilmoitetaan tehtävätietueessa E-listassa 

seuraavasti: 

E 	1/vi, 2/v2,... , missä 

- 1, 2,... 	ovat kyseistä tehtävää edeltäviä tehtäviä 
- vi, v2,. . . 	viivelukuja 

. 



Tehtävä xx (so. tehtäväjonka tehtävätietueesSa oheinen 

E-lista on) voi alkaa aikaisintaan silloin, kun tehtävt-t 

1 päättymisestä on kulunut vi aikayksikköä ja tehtävän 2 

päättymisestä v2 aikayksikköä jne.. 

Viiveen v oletusarvo on 0, jolloin yleisin muoto 2-lis-

talle on esim. seuraava: 

E = 1, 2, 3 

Ylläoleva E-lista kuuluu tehtävälle, jota edeltävät tehtä-

vät 1, 2 ja 3. 

Ohjelmistolla voidaan käsitellä seuraavia riippuvuustyYP-

pejä. 

Perustapaus 

	

tilanne: 
	vastaava tehtävätietue 

	

LJ1 	2 	1 	TP2 	E = i/v,... 

tehtävä 2 voi alkaa aikaisintaan silloin, kun tehtävä 1:n 

päättymisestä on kulunut v-aikayksikköä. 

ännakoitu aloitus ja lopetus 

	

tilanne: 
	vastaava tehtävätietue: 

	

_ 

	

TP2 E i/-v,. . 

tehtävä 2:n suoritus voi alkaa, kun tehtävä 1:tä on suo-

rittarnastta v:n verran tai toisin sanoin 

tehtävä 1 päättyy viimeistään silloin, kun tehtävä 2:tä on 

suoritettu v aikayksikköä. 
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tilanne: 	vastaava tehtävätietue: 

TP2 	E = 1/-v,... 

tehtävä 2:n alusta on voinut kulua enintään v aikayksikköä, 
kun tehtävä 1 päättyy tai toisin sanoin 

tehtävä 1 päättyy viimeistään v aikayksikköä sen jälkeen, 
kun tehtävä 2 alkaa. 

Tandistettu aloitus ja lopetus 
	

. 

tilanne 
v 
	vastaava tehtävätietue 

TP1 	K = kl,E = 2/-vi,... 
TP2 	K = k2,E = 1/-v2,... 

Tehtävä 2 alkaa aikaisintaan kl-v2 aikayksikköä tehtävä 

1:n jälkeen ja viimeistään vl-k2 aikayksikköä tehtävä 1:n 
jälkeen 

Aikaisimman ja viimeisimmän alkamisajankohdan välinen 

erotus on siten vi ± v2 - ki - k2. 	Jäiri ollen, ui1äli 	

. 

vi ± v2 - ki - k2O 

ovat tehtävät toteutettavissa. 

Ohjelmiston ajoitusalgoritmi ottaa huomioon kaikki edel-

lä mainitut riippuvuustyypit. Sen sijaan resurssirajoi-

tukset huomioon ottava aljoritmi toimii oikein vain mikä-
li 

k + v.O 

missä v on tehtävien 1 ja 2 välinen viive ja k tehtävän 

(edeltäjän) kesto. 

Näin ollen perustapausta voidaan käyttää aina ja enna-

koitua aloitusta vain en. ehdon oeutuessa. 



51 

3.55 	aa1jrssien ktiyttötidot 

TehtdvätietUeaSi ilmoitetaan kunkin tehtävän vaatima: 

resurssimäärät. Tällöin on käytettävä avainsanana resurs-

sitiedoisSa (kohta 3.4) määriteltyjä resurssinimiä tunnuk- 

sineen. 

esurssitiedot voidaan antaa kandella eri tavalla: 

- 	yhtenä lukuna, joka ilmoittaa ko. resurssin käytön 
määrän tehtävän koko keston aikana (esim. KKH8) 

- 	lukujonona, joka ilmoittaa ko. resurssifl käytön 
määrän työaikayksiköittäim tehtävän aloittarniSajafl-
kohdasta lukien (esim. KA5%2, 2 * 3 ). 

Mi:ili resurssien käytön määrä on ilmoitettu yhtenä luku-

ria, tulostettaeSsa oletetaan ilmoitetun käyttömääräfl ja-

•:autuvan tasaisesti koko tehtävän keston ajalle. Jos 

aimerkikSi resurssia KKH tarvitaan neljän työpäivän teh-

Lävässä (K4) ja käytön ilmoittaa merkintä KKH 	8, tar- 

koittaa tämä sitä, että jokaisena työpäivänä resurssia 

YKH tarvitaan 2 kpl. Sama tilanne voidaan ilmaista myös 

merkinnällä KKH = 4*2. 

Mikäli resurssien käytön määrä on annettu lukujonona, 

käytetään tätä jakautumaa tulostuksesSa sellaisenaan. 

Esimerkkimerkintä KA 	5*2, 2*3 ilmoittaa, että resurs- 

sia KA käytetään 5:n ensimmäisen päivän aikana kunakin 
päivänä 2 kpl ja seuraavien kanden päivän aikana kumpa- 

nakin 3 kpl. 

Resurssien käyttö voidaan ilmaista myös desimaalilukuna. 

Esimerkiksi kandella samanaikaisella 10 tpv:n tehtävällä 

voi olla yhteinen resurssi puskutraktori. Tämä voidaan 

molemmissa tehtävissä ilmaista merkinnällä: PT 10* 0.5 
(huom! desimaalipiste eikä -pilkku). 
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3.56 	Tehtävätietueen prioriteettitied: 

Tehtävätietueessa voidaan antaa tehtäville prioriteetti 

muodossa P xx. Tehtävän prioriteetilla P on merkitystä 

vain suoritettaessa tehtävien ajoitusta resurssirajoitul:-

set huomioon ottaen. Parametrin arvot vaihtelevat välil-

lä 0. ..9 (oletusarvo on 5). 

Jos tehtvä1.le annetaan korkeampi prioriteettiarvo kuin 

toiselle (esim. P 1 =9 ja P 2 2) ajoittaa ohjelma ensin kor-

keampi prioriteettisen tehtävän pelivaransa puitteissa ja 

resurssirajoitukset huomioon ottaen. Toisin sanoen vaikka 

tehtävät voisivat alkaa riippuvuudet huomioon ottaen yh-

täaikaa, määrää ohjelma ensin korkeamman prioriteetin 

omaavan tehtävän alkamisajan. Alemmankin prioriteetin 

tehtävä voi alkaa samanaikaisesti, jos resurssien määrä 

ei tällöin yhtä resurssirajoitusta. 

Tehtävien prioriteettijärjestystä käsitellään tarkemmin 
kohdassa 5.1. 

	

3.57 	Esimerkkejä tehtävätiedoista 

Esimerkki 1. Tavallinen tienrakennushanke (vrt. 3.33) 

L 	....... 
L, 

cLts'. -. 	 .-, -.. 

i 	 • 
•.---..----. 

T 	ohjaustietue oletusarvoihla 

TP 	= hanketunnus 

TPØ1 	Hanke esim:n ensimmäinen tehtävä työmaan perus- 

taminen 

- ensimmäinen tehtävä, koska sillä ei ole edel-
täviä tehtäviä 

- kesto 10 työaikayksikköä (tpv) 

- resurssit: - työnjohtajia 1 henk. joka päivä 
- rak.miehiä 	4 
- kuorma-autoja 2 kpl 
- työmaan perustamisen kokonais-
kustannukset ovat 18 yks. 
(1000 markkoina) 



TPØ2 = toinen tehtävä, raivaus 2 

— kesto 15 tpv 

- sitä edeltävä tehtävä on TPØ1 ts. voi alkaa 
vasta kun TPØ1 on loppunut 

- resurssit: — työnjohtajia 1 henk. joka päivä 
— jne. 

ko. esirnerkissä olisi voitu määritellä myös TPØ1:n aika-

rnisaika seuraavasti 

TPØ1 	K 	10, A 	790108, 

= 

simerkki 2. Jos halutaan antaa koko hanketta koskevia 

tietoja (ei resurssitietoja eikä JK-para-

nntria), annetaan ne hanketunnukSen rivil-

12. Näin annettuja tietoja käytetään oletus-

arvoina hankkeen kaikille tehtäville. Esi-

merkki: J-ankkeen on loputtava joulukuun 

loppuun mennessä. 

TIETUETUNNUS 
10 	 20 	 30 	 40/ 	 50 	 60 

. 

	

,-,-, 	,,, 

	

-. - a 	
,..., 	 • 

	

r1 R1, 	•. J 	
•.-.'..' 

• 	. . 
•,••... 	

••.•.., 

i 

	

1,,,,.,,_i 	L ..................... 1 	......... 1,,,.,,! 	,.•,_.•• 

, 	j 'fi,P,&, 	........... j 

....... . 	. 	.-,.. 	..............• 	1 	.......... 
, ,1rr=j 	...... ',7. ),rrA&, 	 . 

, 

	

J 	 . 	. 

	

1 	 . 	L 	 . a 	L 	. 	• 

TVH 733720 

LV-aika on tarpeen antaa han:keelle mm. silloin, Luo ha-

lutaan tiukentaa resurssirajoituksia. Ajoituksen tulok-

sena ko. hanke loppuisi 19.11.-79. Jotta resurssirajOi-

tuksen huomioonottamisen seurauksena tapahtuva tehtävien 

siirtyminen ajallisesti eteenpäin voisi tapahtua, on 

hankkeen suorittamiselle annettava lisäaikaa. Lisäaikaa 

on annettava hankkeelle niin paljon, että ohjelma pystyy 

suorittamaan resurssirajOitethJ ajoi tutson 

7 
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4. 	LHTÖT1ETOJEN ATK-KÄSITTELY - TY01 

	

4.1 	Ohjelman TYØ1 sisältö 

TYØ1 on työnsuunnitteluohjelmiston perusohjelma, joka 

otetaan käyttöön lähtötietojen esikäsittelyn, ilmoitto-

misen ja lomakkeille kirjaamisen jälkeen (kuva 2). 

TYØ1 :tä samoin kuin muitakin ohjelmia käytetään losö 

takeskuksessa erillisten ohjeiden mukaisesti. 

TYØ1 toimii seuraavasti (kuva 7 

- 	Lähtöarvolomakkeella annetut kalenteri 	-• 
ja tehtävätiedot siirretään näyttöpäätseelio otijel-
man käyttöön 

- 	Ohjelma muodostaa lähtötiedoston ja tarkastaa anne- 
tut tiedot (muodollinen tarkistus) 

- 	Ohjelma lukee ohjaustietueessa määritetyt rekisterit 
ja liittää ne lähtötiedostoon. Tällaisia rekisterei-
tä ovat sisäänrakennetut kalenteritiedostot tai val-
miiksi muodostetut resurssi- ja tehtävätiedostot 

- 	Ohjelma lukee lähtötiedostot ja antaa virheistä vir- 
heilmoitukset 

- 	Ohjelma ajoittaa tehtävät hankkeittain toimintaverk- 
koperiaatteella 

- 	Ohjelma muodostaa lähtö- ja ajoitustiedoista rekiste- 
rin, jota muut ohjelmat käyttävät lähtötiedostona. 

Kaikkia lähtötietoja ei tarvitse välttämättä antaa. Esim. 

kalenteritiedot voidaan jättää pois, mikäli kalenterin 

käyttöä ei pidetä tarpeellisena. Lähtötietoja voidaan 

myös täydentää jälkeenpäin. 

Tehtävät ajoitetaan hankkelttain. Ajoituksen tuloksena 

saadaan kullekin tehtävälle aikaisin mandollinen ja vii-

meinen mandollinen alkamisaika. Ajoituksessa otetaan teh-

tävien keston lisäksi huomioon 

- 	tehtävien väliset riippuvuudt (E-lista) 

- 	tehtävien ajoitusta koskevat rajoitukset (aika- ja 
JK-parametrit). 

Mille tahansa hankkeen tehtävälle voidaan asettaa ajoi-

tusta koskevia rajoituksia. Mikäli tehtävien väliset 

riippuvuudet on asetettu virheellisesti ja tehtävät muo-

dostavat sulkeentuvan ketjun, tulostaa ohjelma tästä vir-

heilmoituksen, poistaa jonkin ketjuun kuuluvan riippuvuu-

den ja jatkaa suoritusta. Tällöin on tulostuksesta tar-

kistettava, onko ohjelma poistanut oikean tehtävän. 



TYØ1 

1 LÄHTÖTIEDOT 

- Kalenteritiedot 
- Resurssitiedot 
- Tehtävät iedot 

CNÄYTTÖ- _'\\ PÄÄTE 

TIETOJEN 
TALLENNUS- 
OHJELMA 

( LÄHTÖ- 
TIE DOSTO 

KALENTERI-/ / 
TIEDOSTOT/ 1 —t 

- Sisään- 
raken- 
netut 

TYO 

- Lukee lähtö- 
tiedot 

- Tarkistaa lähtö- 
tiedot 

- Tehtävien ajoitus 
ha n kke i tta i n 

REKIS- 
TER 1 

4 
1 TULOSLISTA 

- Lähtöarvot 

- Yhteenveto 
ajoitustiedoista 

- Virheet 

Kuva 7. Ohjelman TY01 toiminta 
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4.2 	Ohjelman TYØ1 tulostus 

Ohjelma TYØ1 tulostaa kaikki lähtötietoina annetut para-

metritietueet sellaisenaan (kuva 8 ). 

TVL 	- 	VERKOT 	TK-SOV 
TYOI 	SYKSY 78/SRK 

TIEDO$T0 1 : LAHTOTIEDOt: DVIITYO1IIOO.DAr 

	

REK ISTUI 	Dvii TYQ 11100. REK 

R 

MIESTYO 

RMTJ C88*5, 	135*2 TY0HJOHTAJAT' 

RRN C88'L4,I35*6 'RAK.MIEHET 

RL 'KUSTANNUKSET' 

RLKK C223*332l 'KOK.KUST 	1000MK' 

RK 'kONEET' 

REKA C-88*16,135s12 'KUORPIA-AUTO' 

TP HANKE ESIM' 

TPOI Kl0. 
TJ-1Q.RIl4O KA20 ,P1K18 'TYILIMAAH 	PERUST' 

P02 Kl5,E0I. 
TJ-15,RM60, kA30 ,NK-55 'RAIVAuS 	A' 

pO3 K20 E05, 
TJ-20.RM.80, KA-40 MK85 'RAIVAUS 	8' 

TPO4 K-IO,E06, 
TJIQ,RI1-l0, KA30 ,MK-37 'RAIVAUS 	C' 

TPOS K10,E02, 
T.Jl0,RN.2O, kA30 ,MK25 RAIVAUS 	D' 

TP0 K15,EO3, 
TJ-t5,RM3O KA-30 ,MK30 'RAIVAUS 	E' 

TPO7 K3. 	E02, 
TJ3, 	RN-9. KA-3 ,Mk. 'RUMPU 	1 

TPOB K3, 	E0T, 
TJ3. 	RM9 KA-3, I1K7 'RUPIPU 	2' 

TP0 K3. 	E03O8, 
TJ'.3 	RM=9, KA.3, NK- 

Kuva 8 	Ohjelman TYØ1  lähtötiedot (kalenteriton ajo) 



TVL TOIM. 	VERKOT 	ATKSQV. 
26. 9.1978 
SIVU 6 

TYOI SYKSY 	78/SEK 

YHTEENVETO 	AJO ITUST IEDOISTA 

TEHTAVA KESTO ENNEN AJOITUSTA AJOITUKSEN JALKEEH REITTIVEKTORIT 

AA AV AA LA Ry LV PELIVARA RA RY 

1 TYOMAAN PERUST 10 0 31990 0 10 0 10 0 1 2 

2 RAIVAUS 	A 15 0 31985 10 25 10 25 0 1 7 

3 RAIVAUS 	8 20 0 31980 35 55 39 59 4 5 6 

4 RAIVAUS 	C 10 0 31990 70 80 74 84 4 6 10 

5 RAIVAUS 0 10 0 31990 25 35 29 39 4 2 3 

6 RAIVAUS E 15 0 31985 55 70 59 74 .4 3 4 

7 RUMPU 	1 3 0 31997 25 28 25 28 0 2 12 

8 kUMPU 2 3 0 31997 28 31 45 48 17 7 14 

9 RUMPU 3 3 0 31997 55 58 65 68 10 3 16 

10 RUMPU 4 4 0 31996 80 84 84 88 4 4 19 

11 RUMPU 5 2 0 31998 70 72 81 83 11 6 18 

12 LIPI 10 0 31990 28 38 28 38 0 7 13 

13 L1P2 10 0 31990 38 48 38 48 0 12 14 

14 L4P2 15 0 31985 48 63 48 63 0 13 15 

15 L2P2 5 0 31995 63 68 63 68 0 14 16 

16 L2P3 5 0 31995 68 73 68 73 0 15 17 

17 L3P3 10 0 31990 73 83 73 83 0 16 18 

18 L3P5 5 0 31995 83 88 83 88 0 17 19 

19 L3P4 5 0 31995 88 93 88 93 0 18 20 

20 ERISTYS 	1 25 0 31975 93 118 93 118 0 19 22 

Kuva 9 	Ohjelma TYØ1 ajoitustulostuS 



Ohjelman TYØ1 ajoituslaskelma tulostaa ;okaiselta bank-

keelta tehtävittäin seuraavat ajoitustiedot otsikolla 

"yhteenveto ajoitustiedoista" (kuva 9 ): 

- 	tehtävän tunnus ja tohttvhn nimi 

- 	tehtävän kesto 

- 	"ennen ajoitusta sarako sisOltäa tehtävOtietueeil, 
annetut AA- ja AV-ajat tai näiden oletusarvotietojoo 
kalenterin ensimmäisen ajankohdan ja ko. tehtävän 
keston verran vähennetyn kalenterin viimeisen ajan-
kohdan. Kalenterittomasta ajosta (K-tietuetta ei ole 
annettu) seuraa, että AA 	0 ja AV 32 000. 

- 	"ajoituksen jälkeen" sarake sisältää ajoitusaigorit- 
min tuloksena saadut AA- ja AV-ajat sekä vastaavat 
LA- ja LV-ajat. Mikäli lopputehtävän valmistumisal-
kaa ei ole rajoitettu (tehtävätietueessa ei ole ollut 
A, AV, L tai LV parametrejä) asetetaan AV-aika samak-
si kuin AA-aika 

- 	pelivara tehtävittäin. Pienin pelivara on koko pro- 
jektin pelivara 

- 	reittivektorjt: 

- RA: tehtävä, joka on määrännyt AA-ajan 

- RV: tehtävä, joka on määrännyt AV-ajan 

Mikäli tehtävä on alkutehtävä tai sille annettu alkamis-

aikarajoitus on ollut riippuvuuksien edellyttämää tiukem-

pi, on tehtävä itse määrännyt oman ajoituksensa. Vastaa-

vasti myös lopputehtävä aina määrää itse oman ajoituksen-

sa. 

4.3 	Ohjelman TYØ1 virheilmojtukset ja rajoitukset 

Lähtötietojen luvun ja eri osaohjelmien ajon yhteydessä 

tulostaa ohjelmisto myös erilaatujsia virheilmojtuksja. 

Osa virheilmojtuksjsta saadaan selväsanaisena tekstjnä 

(mm. ilmoitukset tilavarauksen riittämättömyydestä), osan 
tulostuessa muodossa: 

** *XXX.yyyK 	zzz%*%TEKSTI 

xxx 	virheen laadun ilmaiseva koudiluku 
yyy 	juokseva luku, joka numeroi virheilmoitukset 
zzz 	parametri, muuttuja tai luku, joka on sopimaton 

TEKSTI lyhyt virhettä kuvaava teksti 



VirheilmoituskOodit ohjelmassa TY01 ovat seuraavat: 

101 tuntematon tietuetunnus 

111 tuntematon parametri resurssitietojen ohjaustietu-
eessa (sallittuja: RR, RN ja CA) 

121 tuntematon parametri tehtävätietojen ohjaustietuees-
sa (sallittuja: PR, TN ja D) 

131 tuntematon parametri resurssitietueesSa (sallitut 
C ja S) 

201 tehtäväkoodikentässä on ei-numeerinen merkki 

211 joko 1) resurssitietueen S-listassa on viittaus tun-
temattomaan resursSiin tai 

2) tehtävätietueen edeltäjälistassa on viitta-
us tuntemattomaan tehtävään 

221 tehtävätietueessa viittaus tuntemattomaan resurssi-
koodiin 

301 KAL-ohjaustietueessa outoja parametreja 

302 kalenteritietueita yli 250 tai kalenteritietueisSa 
outoja parametreja 

303 järjestysvirhe kalenteritiedoissa 

311 kalenteriaika on annetun kalenterin ulkopuolella 

321 sama aikaparametri esiintyy yhdessä tehtävätietuees-
sa useammin kuin kerran 

331 kielletty aikaparametrien yhdistelmä 

3L+1 joko sama resurssikoodi (jos resurssitietueesta on 
kyse) tai sama tehtäväkoodi (tehtävätietue) on jo 
määritetty aikaisemmin luetuissa tietueissa 

351 JK-parametria ei saa käyttää, jollei tehtävätietojen 
ohjaustietueella ole annettu D-parametria 

361 resurssitietojen lukumäärä on yhteensopimaton tehtä-
vän keston kanssa. 

Virheilmoitus voi olla esimerkiksi kuvan 10 mukainen 

TYL 	T01M.VEKOT 	TK-SOV. 
•1YO1 	HPYJ .1 27 04.78 

	

221.005 *4* TJ 	*4* 	OUTO YO 
s" 22l.0O 4*4 RII 	*44 	OUTO YO 

TPO4 	KlO,E=O6 	 tJl0,Rl0,KU1O,PTlO, 

	

KA=30, 	 flK=3? 	'RA1YIJS C' 
*" 22100? *4*  IJ 	*** 	OUTO YO 

	

221.000 4*4  Rh 	*4* 	OUTO YO 

TIu5 	KIO,C - O2, 	TJ*lO,Pl1*2OrljlO,PT1O, 

	

lA3O, 	 MI(25 	'RHIYAUS 0' 
t. 	221.009 *** TJ 	s* 	OUTO YO 
. 	221.010 *.s  RM 	*4* 	OUTO YO 

T P06 	Y 1 5 F 03 	 0 J = 15, Ri1= 30, Kl1 15 • F'T 15. 

	

KA=30, 	 MK=30 	'RfIl.VAU$ E 

Kuva 10 	Tehtävätietueessa viittaus resurssitiedostossa 

määrittelemättömään resurssiin (TJ ja RM) 
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Tavallisimpia virheitä ovat kohdassa 3.2 esitetyt lähtö-

arvolomakkeiden täytössä noudattamatta jääneet säännöt. 

Työnsuunnitteluohjelmiston merkittävin käyttöä rajoittava 

tekijä on käytettävän tietokoneen muistin koko, joka aset 

taa ylärajan käsiteltävjen tietojen määrälle. TVL:n pii-

reissä olevilla PDP-11 laitteistoilla tärkeimmät ohjelmis-

toa TYØ 1 koskevat rajoitukset ovat seuraavat: 

Suure 

kalenteritietueita enintään 250 

resurssiryhmiä ja resurssinimiä 
enintään 40 

hankkeita enintään 100 

tehtäviä/hanke enintään 100 

edeltäjätietoja/hanke enintään 300 

keskusmujstjtarve 28 	KS 
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5. 	RESURSSIEN TASAUS - TYØ2 

	

5.1 	Ohjelman TY02 sisältö 

Resurssien tasausohjelma TYØ 2 toimii seuraavasti (kuva 11 

- 	Lähtöarvolomakkeella annettu ohjaustietue siirretään 
näyttöpäätteellä ohjelmiston käyttöön 

- 	Lukee lähtötiedot TY01:n muodostamasta rekisteristä 

- 	Tasaa resurssit arinettujen rajoitusten puitteissa 

- 	Muodostaa resurssien tasauksesta rekisterin 

- 	Tulostaa resurssien tasauksen ja sen vaikutuksen ajoi- 
tukseen sekä antaa mandolliset virheilmoitukset 

Resurssien käytön tasaus suoritetaan tarkastelemalla hank-

keen kaikkia tehtäviä tai, jos samalla resurssitiedostol-

la on rajoitettu useamman hankkeen resursseja niin kaik-

kien näiden hankkeiden tehtäviä samanaikaisesti. 

Tehtävät ajoittava ajoitusalgoritmi valitsee niistä tehtä-

vistä, joiden kaikki edeltäjätehtävät on suoritettu (tai 

joilla ei ole edeltäjätehtäviä) prioriteettisääntöjen 

avulla tehtävän, jonka aloitushetki määrätään seuraavaksi. 

Resurssirajoitusten puitteissa määrätään tämä alkamishet-

ki mandollisimman aikaiseksi ko. tehtävälle määräytyViefl 

(tai annettujen) aikaisimman ja viimeisimmän mandollisen 

alkamishetken väliltä. Toisin sanoen tehtävää siirretään 

pelivaransa puitteissa eteenpäin niin kauan kunnes resurs-

sirajoitus ei ylity. Jos tehtävän pelivara ei riitä si-

joittaa ohjelma tehtävän alkamaan AV-ajassa. 

Ohjelmalla on lisäksi mandollista määrittää tehtävän alka-
misajaksi se, jolloin kapasiteettien suhteellisten yli-

tysten neliösumma on pienin. Tämä tasausperiaate (TAPÄ2 

kohta 5.2) eroaa tavanomaisesta (TAPA1) siten, että teh-

tävän alkamisaika on AA-, AV-ajassa tai niiden välillä 

riippuen em. kriteerin toteutumisesta. 

Tehtävien prioriteettijärjestyksen määräämisessä on mandol-

lista käyttää kolmea prioriteettia: ensisijaista, toissi-

jaista ja kolmatta prioriteettia. Prioriteetit voidaan 

valita seuraavasti: 



TY02 

	

____ 	 TIETOJEN 

	

/ 	 ___ 

	

___ 

NÄYTTÖ- 	___ 
TALLENNUS- TIEDOT 	 >jÄÄTE 
OHJELMA 

	

/ 	 _____ 

/ OHJAUS- 
,' 

1 	TIEDOSTO 

\ \_________ 

TYØ2 

Lukee Iähtötjedot 

- Suorittaa resurssien 
tasauksen 

- Tallettaa resurssien 
tasaust ledot 
rekisterjin 

<> E TERI  
T U LOSL 1 STA 

- Ohjaustietue 

- Käytettävissä olevat 
resussimäärät ennen 
resurssien tasausta 

- Resurssien tasauksessa 
mukana olevat tehtävät 
tasausjärjest yksessä 

- Jäljellä olevat resurssi- 
määrät resurssien tasauk - 
sen jalkeen 

- Yhteenveto ajoitustiedoista 

Kuva 11. Ohjelman TYØ2 toiminta 
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PV pienin peiivara 

KP pienin kesto 

KS suurin kesto 

AA pienin aikaisin aikamishetki 

AV pienin viimeisin alkamishetki 

LA pienin aikaisin lopetushetki 

LV pienin viimeisin lopetushetki 

SP suurin tehtävälle annettu prioriteetti 

Ohjelma tasaa resurssit koko hankkeen keston ajalle, ellei 

tasausajanjaksoa ole määritelty erikseen. Se ei kuiten-

kaan pysty tasaamaan resurssien käyttöä jatkuvaksi, joskin 

en. neliösumman laskennalla saadaan joissakin tapauksissa 

resurssien käytön huippukohdat tasoittumaan pitemmälle 

ajalle. 

Ohjelma tasaa korkeintaan 2o sellaista resurssia, joiden 

kapasiteettitiedOt ( resurssitietueen C-listat) on annet-

tu lähtötiedoisSa. Tasauksessa mukana olevat resurssit 

voidaan erikseen määrätä ohjaustietUeeSsa. 

Resurssien tasausperiaatteita voidaan havainnollistaa seu-

raavan esimerkin avulla. 

Tarkastellaan L tehtävän hanketta 

- 	kesto/tehtävä 2 työaikayksikköä 

- 	yksi resurssi/tehtävä 

- 	tehtävä 2 ja 3 edeltää tehtävää L 

- 	tehtävä 4 alkaa aikaisintaan hetkellä 5 

- 	pelivarat (----). 
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a) Tehtävät ajoitettuna ilman resurssirajoitusta 

--- 
3 

1 	 1--------- 
4 

tay 	

resurssikuvio 

- 	tehtävien aloitus AA-ajassa 

b) Resurssirajoitettu (1 resurssi) tehtävien ajoitus 
(TAPA 1) 

- 

2 	- 	tehtävät 

3 
-1 

6 

resurssjrajojtus 

56ltay - 

	resurssikuvio 

- 	resurssirajoitusta ei ole pystytty toteuttamaan 
=> tehtävä 3 alkaa AV-ajassa 
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c) 	Resurssirajoitettu tehtävien ajoitus (TAPA=2) 

2 	 tehtävät 
- 	-l----- -. 

3 
----F-- 	 1 

resurssirajOitUs 

"'' 	

tay 	

resurssikuvio 

- 	resurssirajoitUSta ei ole pystytty toteuttamaan 
mutta kapasiteettien ylitystä on minimoitu 

- 	tehtävä 3 alkaa hetkellä 3 eikä hetkellä 4 (ka- 
pasiteetin ylitys yhtäsuuri ), koska tehtävä 
ajoittuu mandollisimman aikaiseksi 

Edellä mainitun esimerkin resurssirajoitus pystytään to-

teuttamaan vain jatkamalla hankkeen kestoa. 

2 	- - -. 	tehtävät 

-----1 
4 

____________________________________ resurssirajoitus 

	

- 012345678 	

resurss ikuvio 

- 	resurssirajoituS toteutuu, koska tehtävälle 4 on 
annettu uusi alkarnisaika ( AA6 

- 	resurssirajoituS toteutuu tehtävän 3 alkaessa 
hetkellä 4 
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5.2 	Ohjelman TYØ2 ohjaustietue 

Ohjaustiedot annetaan ohjaustietueena, jolla säädellään 

ohjelman toimintaehtoja ja tulostusmuotoja. Ohjaustietue 

annetaan välittömästi ennen ko. ohjelman ajoa. 

RE 	rnl,rn2,..., RL = n/v, KR 	rl,r2,... 

TAPA 	t, TASJ 	j 

pakollisia blankkoja 

tietuetunnus (aina Y) 

TY02 ohjaustietue alkaa aina tunnuksella Y. Sitä seuraa 

biankkoja sarakkeeseen 10, josta alkavat varsinaiset para-

metritiedot. 

	

1 Parametri Selitys 	 1 Oletusarvo 

a tasauksen alkamisajankohta ensimm. 	ka- 
lenteriajan- 
kohta 

tasauksen loppumisjankohta pisimmän C- 
listan mukaan 

pri tehtävien aloitushetken määräävä 
ensisijainen prioriteettisääntö PV 

vaihtoehdot: PV pienin pelivara 
KP 	-"- 	kesto 
KS suurin kesto 
AA pienin aikaisin 

alkamisaika 
AV pienin viimei- 

sin alkamisaika 
LA pienin aikaisin 

lopetushetki 
LV pienin viimei- 

sin lopetushetki 
SP suurin priori- 

teetti 	(ks. 	koh- 
ta 	3.56) 

pr2 toissijainen prioriteetti, 	vaih- KP 
toehdot kuten edellä 



kolmas prioriteetti, vaihto-
ehdot kuten edellä 

resurssit, joille tasaus 
suoritetaan 

nø: ei listata käytettävissä 
olevia resursseja 

n1: listataan käytettävissä 
olevat resurssit ennen 
tasausta 

n2: listataan käytettävissä 
olevat resurssit (jäl-
jelle jääneet) 

n3: listataan käytettävissä 
olevat resurssit ennen 
ja jälkeen tasauksen 

listaustiheys: käytettävissä 
olevien resurssien listausti-
heys: 

lasketaan v:n peräkkäisen 
työaikayksikön tiedot yh-
teensä ja tulostetaan sen 
mukaisesti; siis jos v1, 
tulostetaan työaikayksi-
köittäin 

resurssit, jotka käsitellään 
kumulatiivisina 

ilmoittaa tasausperiaatteen: 
t1: tasataan siten, että 

jos kapasiteetti ei 
riitä jollekin tehtä-
välle millään peliva-
ran puitteissa oleval-
la alkarnisajankohdalla, 
niis kyseisen tehtävän 
alkamisajankohdaksi 
asetetaan AV-aika 

t2: tasataan siten, että 
tehtävän alkamisajaksi 
tulee aika, jolloin ka-
pasiteettien suhteel-
listen ylitysten neliö- 
summa on pienin (alka-
misaikaAA-aika, jos 
ylityksiä ei ole). Ar-
volla t2 laskenta vie 
huomattavasti enemmän 
koneaikaa kuin t1 
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pr3 

rn 1 , rn2, 
rn3, 

n 

v 

rl,r2,... 

t 

kaikki, joil-
la on C-lista 

2 

ii 

1 

j 	tehtävien listaus tasausjär- 	1 
jestyksessä 

jø: ei listata 

j1: listataan 



Prioriteettisäännöllä vaikutetaan siihen, mikä tehtävä 

otetaan seuraavaksi käsittelyyn resurssirajoitettua ajoi-

tusta määritettäessä. Parametrin SP käyttö edellyttää, 

että tehtävälle on määrätty prioriteetti kohdan 3.56 mu-
kaisesti. 

RL- ja TASJ-parametrilla voidaan säännöstellä TYØ2:ri 

tuottaman listauksen määrä. Suhdetta n/v on harkittava 

erityisesti silloin kun ohjelmistoa sovelletaan suuren ai-

neiston käsittelyyn (esim. 3-vuotinen suunnittelu). 

Parametrilla KR määritetään ne resurssit, jotka käsitel-

lään kumulatiivisena. Kumulatiivisessa tasauksessa 

tarkistetaan, ettei KR-parametrilla määritellyn resurssin 

kumulatiivinen käyttömäärä tasausjakson aikana yhtä re-

surssitiedoissa annettua rajaa (vrt, kohta 3.43). 

Parametrihla TAPA ilmoitetaan tasausperiaate. Arvolla 

t 	1 suoritetaan tavanomainen tasaus. Käytettäessä opti- 
maalisempaan resurssien käyttöön tähtäävää tasausperiaatet_ 

ta t 	2 on otettava huomioon, että tämä saattaa viedä huo- 

mattavasti enemmän koneaikaa. Koneaikaa kuluu erityisesti 

silloin, kun kapasiteettirajat ovat tiukat sekä pehivarat 

ja kestot suuret. Arvoa t 	2 on syytä käyttää vasta erit- 

täin yksityiskohtaisessa tarkastelussa. Arvon t 	2 vai- 

kutus toimintaverkkoon ja resurssien käyttöä kuvaaviin 

histogrammeihjn tulee näkyviin ohjelmassa TY04 vain ns. 

A-ajossa (ks. kohta 7.2). 

5.3 	Ohjelman TY02 tulostus 

Ohjelman TY02 tulostuksen laajuus riippuu ohjaustietuees-

sa parametreille RL ja TASJ annetuista arvoista. Joka 

tapauksessa TYØ2 tulostaa jokaiselta hankkeelta tehtävit-

täin seuraavat ajoitustiedot otsikolla "yhteenveto ajoi-

tustiedoista" (kuva 12 ): 

- 	tehtävän tunnus ja tehtävän nimi 

- 	tehtävän kesto 

- 	"tasauksen tulos" sarakkeessa on kunkin tehtävän al- 
karnis- ja loppumishetki sen jälkeen, kun resurssien 
tasaus on suoritettu 
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- 	"ajoituksen tulos" sarakkeessa on ohjelman TY01 ajoi- 
tuksessa saatujen AA- ja AV-aikojen lisäksi myös vas-
taavat LA- ja LV-ajat 

- 	pelivara tehtävittäin 

- 	reittivektorit: 

- RA: tehtävä, joka on määrännyt AA-ajan 

- RV: tehtävä, joka on määrännyt AV-ajan 

701. 
1 Y02 

Y*416E99670 AJOUUSTIEDOISTA. 9886(1 H#HKE (SIPI 

TEHTAVA KESTO 7908860(9 	TULO( 
81(99 LOPPUU 

1 7009888 PE805T 10 0 10 

2 841886$ 	4 15 *0 25 
3 RAI'905 	8 20 35 55 
4 8410860 C 10 70 80 
5 6418088 	0 10 25 35 

6 8019808 6 15 55 70 
7 RUIP'U 	1 3 25 29 
8 RUrIU 	2 3 28 31 
9 RUHU 	3 3 55 58 
20 RUPIU 	4 4 $0 84 

12 800'U 5 2 70 72 
22 uPI 10 28 30 
13 L1P2 10 39 48 
14 L4P2 *5 49 63 

L2P2 5 3 89 

1283 5 6$ 73 
17 1383 *0 73 83 
jO 1285 5 83 88 
19 L34 5 88 93 
20 ERISTYS 	1 25 93 lIS 

21 6815770 	2 *5 78 03 
22 JAK098 40 lIS 158 
23 (OHTAVA 25 *58 *03 
24 POOLLYSTE 15 183 198 
25 88106 20 183 203 

26 7009468 1086703 20 203 223 
37 1612*09 	MIIROKAUS 20 83 83 

26. 	.I97E 
SIVU 	*5 

RJ0ITUKSEM TULOS REITTZVEKTORIT 
89 1.8 09 1.9 811.19888 88 88 

O 10 0 ID 0 1 2 

10 25 10 25 0 1 7 

j5 55 39 59 4 5 6 

70 83 74 84 4 6 *0 

25 35 29 3 4 2 3 

55 70 59 74 4 3 4 

25 29 25 28 0 2 12 

29 31 45 48 17 7 *4 

55 58 65 68 10 3 16 

80 84 94 88 4 4 

70 72 81 83 II 18 

28 39 28 38 0 7 13 

38 45 38 48 0 12 14 

48 63 49 03 0 13 *5 

63 69 43 88 0 14 *8 

8 73 65 73 0 15 *7 

73 83 73 83 0 *6 18 

83 58 83 88 0 17 *9 

88 93 88 93 0 19 20 
3 118 93 118 3 *0 22 

63 78 78 93 15 *4 20 
119 118 118 158 0 70 27 
158 *83 158 183 0 22 25 
183 l8 188 203 5 23 26 
*83 203 *83 203 0 23 26 

203 223 203 223 0 25 26 
83 53 130 *58 75 Ii 23 

Kuva 12 	Yhteenveto ajoitustiedoista/ TYØ2 

Parametrin TASJ oletusarvolla tulostuvat resurssien ta-

sauksessa mukana olevat tehtävät tasausjärjestyksessä seu-

raavin tiedoin (kuva 13 ): 

- 	hankkeen tunnus 

- 	tehtävän numero 

- 	tehtävän nimi 

- 	tehtävän alkuhetki tasauksen jälkeen 

- 	tehtävälle edeltävän tehtävän perusteella määräytyvä 
alkamishetki 

- 	tehtävän viimeisen mandollinen alkarnishetki. 



Tässä tulostuksessa tehtävien tulostusjärjestys riippuu 

ennen ohjelman TY02 ajoa annetulla ohjaustietueella mää-

ritetyistä tasattavien tehtävien prioriteettijärjestyk-
sestä. 

TVL 
TV 02 

RESUSS1E$ TA000KSESSA AUKAHA OLEVAT TEHT000T TASAUSJARJESTSES0 

HANKE 	TEHTAVA 	 ALKAA 	EDAA 	80 

P 1 TYSNAAN PERU$T 0 0 0 
P 2 RAIVAUS 	3 10 ID 
P 5 RAVUUS D 25 25 
P 7 RLIIIPU 	1 20 25 
P 12 uPI 20 2$ 20 

P 3 PAIVAUS 8 35 35 3 
P 13 LIP2 38 38 30 
P 8 RAIVAUS £ 55 55 
P 4 081080$ t 70 70 74 
P 8 RUAFU 2 2$ 08 45 

P 14 L4P2 4$ 4$ 44 
P 15 L2P2 83 83 83 
P 9 800PU 3 55 55 
P 18 L2P3 He 88 8$ 
P 17 L3P3 73 73 73 

P 11 RUMPU 5 70 70 81 
P 18 L3P5 83 $3 03 
P 10 RUIIPU 	4 $0 $0 $4 
P IV L3P4 88 $8 $8 
P 21 ERIDTYA 2 78 3 7$ 

Kuva 13 Parametrin TASJ oletusarvosta seuraava tulostus/ 

TY02 

Parametrin RL arvoilla saadaan tulostumaan käytettävissä 

olevat resurssit ennen ja jälkeen resurssien tasausta. 

Näissä listoissa erottuu myös kumulatiivisena käsiteltä- 

vät resurssit tähti-merkinnällä (*) (kuvat 14 ja 15) 

TYL 	 28. 9.1978 
1002 	 SIVU 

KATTE000VI500 OLEVAT RESURS5IMAUAV 14HK$ RESURSSIEN TASAUSTU 

011(4 	0 	1 
RESURSSI 

	

TJ 	5.00 	5.00 

	

RN 	14.00 	14.00 

	

•) MK 	3321.00 	3321.80 

	

£8 	28.00 	24.00 

	

10 	Ii 

	

TJ 	5.00 	0.00 

	

0$ 	14.03 	14.08 

	

*1 NK 	3321.00 	3321.00 

	

8$ 	28.00 	28.00 

5.00 
24.00 

3321.00 
28.00 

12 

5.00 
24.00 

3321.00 
28. 00 

5.00 
14. GO 

3331.00 
18.00 

23 

5.00 
14. 00 

3321.00 
28.00 

4 	5 

	

5.00 	5.00 

	

24 00 	24.00 

	

3322.00 	3321.00 

	

18.00 	18.00 

	

14 	25 

	

5.00 	5.00 

	

*4.00 	24.00 

	

3321.00 	3321.00 

	

18 00 	18.00 

5.00 
14.00 

3321.00 
18.00 

18 

5.00 
*4.00 

3321.00 
18.00 

5 00 
*4.00 

3321.00 
18. 00 

1? 

5.00 
*4 . 00 

332* 00 
*4 00 

4 	9 

	

5.00 	5.01 

	

14.00 	14.01 

	

3321.30 	3321.01 

	

18.00 	18.00 

	

*0 	10 

	

5.00 	5.00 

	

14.00 	*4.00 

	

3321.00 	3322.00 

	

18.00 	*8 00 

Kuva 14 	Käytettävissä olevat resurssimäärät ennen tasaus- 

ta. 

Ohjaustietue: YRL 	1/1, KR 	MK 
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sv 	018''.TUVERKUT Afl(-SOV. 	 11.12 1978 
C2 	vosy 72/SRK 

	
SIVU 	3 

2ALELLU OLEVUT RE 

	

20 	41 	62 
0000657 

TJ 	04.00 	64 00 	60.00 
00 	2;7 00 	156 20 	133 00 
0 	696' 2 66 	69599.40 69541 94 
0.6 	2/4 00 	194 00 	193.00 

230 	251 	272 

TJ 	03 00 	202.00 	132.00 
OM 	26579.60 	696596 69566.77 
10 	43242 75 	220.00 	164 00 
84 	120 00 	0.00 	0.00 

00501 V46V 

83 

35.00 
14' .00 

69423 01 
130.00 

293 

147.00 
69513.74 

200.00 
0 00 

5 oosuRss 

104 

24 00 
38 00 

6942) .01 
7 00 

314 

98 00 
69375.57 

81 00 
0.00 

06 065606204 J6L0006 

	

125 	146 	167 

	

21.00 	21 00 	21 00 

	

26.00 	0 00 	0 00 
69469 00 69470,62 69431 38 

	

78 00 	0 00 	20.00 

	

335 	356 	3?? 

	

38 00 	10 00 	0 00 
89462.34 89470 00 89470.82 

	

121.00 	30 00 	0,00 

	

0.00 	0 00 	0.00 

	

ISO 	209 

	

15.00 	12.00 

	

0.00 	34.20 
69044.49 69047.75 

	

102.00 	238 00 

	

393 	419 

	

0.00 	0.00 
69399.97 68586.24 

	

36.00 	182.00 

	

0.00 	0.00 

Kuva 15 	Jäljellä olevat resurssimäärät resurssien tasauk- 

sen jälkeen. 
Ohjaustietue YRL= 2/21 (Oletettu työkk=21 tpv) 

Resurssien tasausta havainnollistavat histogrammit tulos-

tuvat vasta ohjelmassa TYØ4 

5.4 	Ohjelman TYØ2 virheilmoitUkSet ja rajoitukset 

TY02:n virheilmoitukSet tulostuvat samassa muodossa kuin 

TYØ1:ssä (kohta 4.3). 

VirheilmoituskOodit ovat: 

311 kalenteriaika on annetun kalenterin ulkopuolella 

381 jos zzz1: käsittelyssä samanaikaisesti olevilla teh-
tävillä on liian paljon seuraajia (yli 6 
edeltäjää keskimäärin/tehtävä), 

jos zzz2: käsittelyssä samanaikaisesti olevilla teh-
tävillä on liian paljon resurssitietoja 
(yli 10 resurssia keskimäärin/tehtävä). 

Tärkeimmät TYØ2:ta koskevat rajoitukset ovat: 

- 	Resursseja, joille tasaus suoritetaan, voi olla kor- 
keintaan 20 kpl 

- 	Tasauksen aikayksikköjen maksimi 1100 

- 	virheilmoitUSkOodi]la 381 ilmoitetut rajoitukset 
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6. 	RESURSSIEN KÄYTTö TYØ3 

	

6.1 	Ohjelman TY03 sisältö 

Resurssien käytön tulostava ohjelma TYØ3 toimii seuraa-

vasti (kuva 16 ): 

- 	Lähtöarvolomakkeella annettu ohjausti.T 
näyttöpäätteellä ohjelmiston käyttöör 

- 	Lukee TYØ1:n ja TYØ2:n tekemät rekisr: 

- 	Käsittelee rekisteristä saadut tiedot ohjaustietuees- 
sa rnäärätyllä tavalla. 

- 	Tulostaa resurssien käytön hankkeittain, tehtävittäin 
ja resursseittain halutuin aikavälein. 

Ohjelma TYØ3  on ns. tulostusohjelma, joka ei tee mo-

nimutkaisia laskutoimituksia. Se laskee ainoastaan TYØ1 :n 

ja TYØ2:n  tekemästä rekisteristä ohjaustietueessa määri-
teltyjä taulukoita. 

Resurssien käyttötaulukoita on mandollista tulostaa kolmen 

eri ajoituksen mukaan laskettuna 

- 	aikaisin mandollinen ajoitus AA 

- 	viimeisin mandollinen ajoitus AV 

- 	resurssirajoitukset huomioon ottava ajoitus A. 

Näistä AA- ja AV-ajoitus saadaan ohjelman TY01 tulostuk-

sista. Sen sijaan A-ajoitus edellyttää myös ohjelman 

TY02 ajoa. 

	

6.2 	Ohjelman TY03 ohjaustietue 

TY03:n ohjaustietue on seuraava: 

AA 

X LJ AV, TASO = v, TAPA 	t/s, L 	a 1 /1 1  , a 2 /1 2 ,..., 

A 

	

	 'TIEDOSTOON' 

tulostustavan valinta 

pakollisia biankkoja 

tietuetunnus (aina X) 



TYØ3 

ETOJEN rOHJAUS_ 	 NÄYT 	____ 
L- 	>EI-;•:-i------------I---D 	> 

OHJELMA 

v 
(OHJAUS - 

TIEDOSTO 

1 
TYØ 3  

- Lukee lähtötiedot 
reki steristä 

- Tulostaa resurssien 
käytön hankkeittain, 
tehtävittäin ja resurs-
seittain 

1 
TULOS LISTA 

- Ohjaustietue 

- Resurssien käyttö- 
tiedot halutuin 
ai kavälein 

REKIS-
TERI 
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Kuva 16. Ohjelman TY03 toiminta 



Pakollisen tietuetunnuksen jälkeen seuraa biankkoja sa-

rakkeeseen 10 asti, josta alkaa varsinaiset parametrit 

tulostustavan valinnalla. 

___________ [Selitys ________ 

AA tulostus joko aikaisimman AA 
Ali alkamisajan 	(AA), 	viimeisim- 
A män alkamisajan 	(AV) 	tai re- 

surssien tasauksen määräämän 
alkamisajan 	(A) mukaan 	(A- 
tulostus mandollinen vain 
TYØ 2:n jälkeen) 

v tulostuksen tarkkuusaste: 
1: hankkeittain- tehtävit- 

täin- resursseittain 

2: hankkeittajn- resursseit- 
tain 

t/s resurssit tulostetaan jär- 1/1 
jestyksessä hanke-tehtävä- 
resurssi 	(t1) 	tai järjes- 
tyksessä resurssi-hanke-teh- 
tävä 	(t2). 	Parametrilla s 
voidaan määritellä tulostuk- 
sen tarkkuus (merkitys kuten 
edellä parametrin v) 

a./l. aikavälit, 	joitten mukaisesti - 

- i1 	10 resurssien käyttö tulostetaan 
' 	

'.' (aikavälejä enintään 10 yhtä 
x-tietuetta kohti) 

a 1 aikavälin i alkukohta 

1 aikavälin i loppukohta 

TIEDOS- tehtävien ajoitustiedot ja - 

TOON resurssien käyttötiedot vie- 
dään tiedostoon, 	josta niitä 
voidaan käsitellä halutulla 
tavalla muilla ohjelmilla, 
esim. SATO-ohjelmistolla 

Kalenteriajossa L-parametrille annetaan a- ja 1-ajat käy-

tetyn kalenterin mukaisena. Työaikayksiköitä käytettäes-

sä on otettava huomioon, että esimerkiksi merkintä 

L 	0/21 sisältää 22 työpäivää (ks. kohta 3.32). 
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6.3 	Ohjelman TY03 tulostus 

Ohjelma TY03 tulostaa resurssien käytön erilaisilla han-

ke - tehtävä - resurssi järjestyksillä ohjaustietueen ar-

voista riippuen. Lisäksi tulostuu hankkeittain resurssien 

käyttö yhteensä ja kaikkien hankkeiden yhteinen resurssien 

käyttö. Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä erilaisten 

ohjaustietueiden vaikutuksista TY03:n tulostuksiin. 

K 	L-79OO8/79O13I.79O2Oi/79OZ28, 
?50301/790330,790402/?90430. 
lsOIOa/790430 

TYL 	TYOPMLLIKDN X HANKKEET 
TY03 	16.2.79 

RESURSSIEN KAYTT0TIEOOT 

790108 790201 790301 790402 790108 
790131 790228 790330 790430 790430 

HANKE k 	TUKIKOHDAN PERUST. 

1 	RAIVAUS 
P1 IIIESTO 
TJ TYDNJOHTAJA 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 
AM RAK.MIES 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

1. KUSTANNUKSET 
MK KOK.KUST 	1000Mk 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 

2 	TEIDEN TEKO 
II NIESTYO 
7.1 TYONJOHTAJR 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 
RM RAK.MIES 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

K KONEET 
KA KUORMA-AUTO 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 

L KUSTANNUKSET 
MK K0K.KUST 	1000MK 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 

13 ALUEEN SIIVOUS 
M MIESIVO 
7.1 TYÖNJOHTAJA 0.00 1.00 4.00 0.00 5.00 
RM RAK..NIES 0.00 10.00 40.00 0.00 50.00 

k KONEET 
KA KUORMA-AUTO 0.00 4.00 16.00 0.00 20.00 

1 KUSTANNUKSET 
Mk KOK.KUST 	1000Mk 0.00 2.00 8.00 0.00 10.00 

• YHTEENSA 
P1 MIESTYO 
TJ TYDNJONTAJA 30.00 23.00 4.00 0.00 57.00 

RM RAK.MIES 125.00 112.00 40.00 0.00 277.00 

K KONEET 
KA KUORMA-AUTO 49.00 34.00 16.00 0.00 99.00 

1. KUSTANNUKSET 
MK KOK.KUST 	1000Mk 40.30 25.50 0.00 0.00 74,00 

Kuva 17 	Ohjelma TYØ3 tulostus (hanke-tehtävä-resurssi) 

Ohjaustietue: 

XL = 790108/790131, 790201/790228, 	jne. 
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TIEDOSTOT: OHJAUS: 	TI: 
REKISTERI: DVI: TYOII000.REK 

x 	TASO2,L-?9Q1-QØ/79013I,7,O2Q1/79O229, 
790301/790330790402/790430, 
7901 08/790430 

TYL 	TY0PAL1!K0N >1 HANKKEET 
TY03 	16.2.79 

RESURSSIEN KAYTT0TIEOOT 

21 	3.1919 
SIVU 	1 

HANKE' K 	TUKIKOHDAN PERUST. 

YHTEENSA 
N 	NIESTYO 
TJ 	TYONJOHTAJA 
RN 	RAK;N1f3 

K 	KONEET 
KA 	KUORMA-AUTO 

L 	KUSTANNUKSET 
NK 	KOK.KUST 1000MK 

HANKE: V 	HEIKKILAN MUTKA 

* 	YHTEENSA 
P1 	MIESTYU 
TJ 	YVOHJOHTAJA 
RN 	RAK.PPIE$ 

K 	KONEET 
KA 	KUORMA-AUTO 

L 	KUSTANNUKSET 
MK 	KOK.KUST I000N 

790108 	790201 	790301 	790402 	790108 
790131 	790228 	790330 	790430 	790430 

30.00 23.00 4.00 0.00 57.00 
129.00 112.00 40.00 0.00 277.00 

49.00 34.00 16.00 0.00 99.00 

40.50 25.50 8.00 0.00 74.00 

	

31.00 	22.00 	22.00 

	

159.00 	112.00 	110.00 

	

44.00 	68,00 	132.00 

	

84.00 	52.00 	197.60 

	

2.00 	77.00 

	

10.00 	391.00 

	

12.00 	256.00 

	

32.40 	366.00 

YHTEENSA 
P1 	NIESTYO 
TJ 	TYØHJOHTAJA 
RPP 	RAK.:MIES 

K 	KONEET 
KA 	KUORMA-AUTO 

1 	KUSTANNUKSET 
MK 	KOK.KUST 1000MK  

	

61.00 	45.00 	26.00 

	

284.00 	224.00 	150.00 

	

93.00 	102.00 	148.00 

	

124.50 	77.50 	205.60 

	

2.00 	134.00 

	

10.00 	668.00 

	

12.00 	355.00 

	

32.40 	440.00 

Kuva 18 	Kuvan 17 tulostus muutettu TASO-parametrilla 

tarkkuuteen (hankkeittain-resursseittain) 

Ohjaustietue: 

X_JTASO = 2, L 	790108/790131, jne. 
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TIEDOSTOT 	OHJAUS: 	TI: 

REKISTERI 	DVI TVO11000.RE-K 

x 	 TAPA.2/1,Ls?9OIO8/79O13179O2OI/?9O22$, 
?9030l/79033079l3402/79043O 

?9O1O/790430 

23. 3.1979 

SIVU 	1 TVL 	TY0PALI-1KDH X HANKKEET 

TY03 	162.79 

RESURSSI EN KAYTTOT 1 EDOT 

790108 790201 790301 790402 790108 

790131 790228 790330 790430 190430 

P1 	MIESTYO 

TJ 	TYÖNJOHTAJA 

HANKE: 	K 	TUKIKOHDAN PERUST 
5.00 

1 	RAIVAUS 5.00 0.00 0.00 0.00 

2 	TEIDEN 	TEKO 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

3 	TSTON 	PERUST 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 

4 	ISTON 	IRROITTAM 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

5 	TSIOH KULJETUS 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

6 	OSTON PURKU 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 

7 	TSTON ASENHUS 1.00 3.00 0.00 0.00 4.00 

8 	AS 	PER 3.00 7.00 0.00 0.00 10.00 

9 	AS. 	IRROITT. 4.00 0.00 0.00 0.00 4 00 

10 	AS 	KUU 2 00 0.00 0.00 0.00 2.00 

II 	AS 	PURKU 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 

12 	AS. 	ASENNUS 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 

13 	ALUEEN 	SIIVOUS 0.00 1.00 4.00 0.00 5.00 

s 	YHTEENSA 30.00 23.00 4.00 0.00 57.00 

TYL 	TYÖPAALUIKON X HANKKEET 

TY03 	16.2.79 

RESURSSIEN I(AYTTOT ISOOT 

790108 790201 790301 '90402 790108 

790131 79022$ 790330 790430 790430 

HAHKE 	V 	HEIKK1LH 	MUTKA 
0.00 0.00 0 00 2.00 

1 	PERUSTAMINEN 
2.00 

0.00 0.00 0.00 4.00 

2 	RAIVAUS A 
4.00 

3.00 0.00 0.00 0.00 3.00 

3 	RAIVAUS B 
0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 

4 	RAIVAUS 
4.00 0.00 0.00 0.00. 4.00 

5 RUMPU 	1 
5.00 0.00 O.OQ 0.00 5.00 

6 	RUMP'J 	2 
5.00 0.90 0.00 0.00 5.00 

7 	LIITRUI 
0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 

8 	LIITRU2 
8.00 2.00 0.00 0.00 10.00 

9 LEIKKAUS 
0.00 7.00 7.00 0.00 54.00 

10 VARAMAA 
0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 

11 	ERISTYS 
0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 

12 	JAKAVA 
0.00 0.00 3.00 2.00 5.00 

13 	KANTAVA 

31.00 22.00 22.00 2.00 77.00 

* 	YHTEENSA 

61.00 45.00 26.00 2.00 134.00 
** 	YHTEENSA 

23. 3.1979 

SIVU 	2 

Kuva 19 	Ohjelman TYØ3 tulostus yhden resurssin käytös- 

tä hankkeella eri tehtävissä 

Ohjaustietue: 

XTAPA =2/1, L 	790108/790131, jne. 



T1EDOSTO 	OH.1IS 	T1 
RE . ISTER1 . 	Vl TYOI1 1O0.p 

1=82 

TYL O11T8VERK0T 	TK-S0V. 
TY(J3 YKS'( 	78/SRK 

ESURS1EN KAYTTOT IEDOT 

82 

HANKE 

10 RUMPV 
II 8! 

RN PK.8EHET 3.00 
1. YUSTANIUK$ET 

MK KOK.K.JST 	1000MK 2.00 
K KONEET 

KA kU0RM-A(JTO- 1.00 
Y TYUVOIIA 
YH 5.00 

17 L3P3 
11 MESTY8 
TJ 1Y8NJ)NTAJAT 1 .00 
RPI lAK.MIEHEr 4.00 

1 K;STAN'UKSET 
NK KOK.KJST 	1000MK 7.30 

K KIIEET 
KA KU0RM-4UTO 6.00 

Y TOVOIMA 
YH 11.00 

27 KALL'OH MJRSKAUS 
I MESTY0- 

TJ 1YbHJ3HTJ 1.00 

1 I.USTAH ,IUKSET 
MK l0K.KJST 	1000MK 1.50 

Y TYIIVOIMA 
Yli 1.00 

* (j4TEEN4 
II I1IESTY 
TJ TYOHJJHTAJAT 3.00 
RM RAK.#IEHET 7 00 

1 }VSTAH!ItJKsE'r 
MK KOK.KJST 	1000MK 10.60 

K KONEET 
KA KUORPI;-AuTo 7.00 

Y TTDVOIMA 
YH 17.00 

Kuva2O Resurssien käyttö tiettynä ajankohtana (82:s työ-

päivä) 

Ohjaustietue: 

XL 	82 
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6.L, 	Ohjelman TY03 virheilmoitukset ja rajoitukset 

Erityisesti TYØ3:a koskevat virheilmoituskoodit ovat: 

101 tuntematon tietuetunnus 

141 tuntematon parametri 

311 kalenteriaika on annetun kalenterin ulkopuolella 

Tärkeimmät TY03:a koskevat rajoitukset ovat 

- 	L-parametrin aikavälejä enintään 10 yhtä x-tietuetta 
kohden (voidaan kiertää antamalla useampia x-tietu-
eita) 



	

7. 	TOIMINTAVERKON JA HIST000AMMIN PIIRTMINEN - TYØ4 

	

7.1 	Ohjelman TYØ4 sisältö 

Ajoitusta ja resurssien kä ttöä havainnoilistava piirros- 

ohjelma TYØ4  toimii seuraavasti (kuva2l ): 

- 	Lähtöarvolomakkeella annettu ohjaustietue siirretään 
näyttöpäätteellä ohjelmiston käyttöön 

- 	Lukee TY01:n ja TYØ2:n  tallentamat tiedot rekiste- 
ri s tä 

- 	Käsittelee rekisteristä saadut tiedot ohjaustietuees- 
sa määrätyllä tavalla 

- 	Piirtää toimintaverkon ja resurssien käyttöä kuvaavia 
histogrammeja 

Toimintaverkko ja histogrammit piirretään rivikirjoitus-

piirroksena. Nämä on mandollista tulostaa myös kolmen 

eri ajoituksen mukaan kuten TYØ3. Resurssirajoitetun 

ajoituksen (A-ajo) piirtäminen edellyttää ohjelman TYØ2 

ajoa. 

	

7.2 	Ohjelman TYØ4  ohjaustietue 

TYØ4:n ohjaustietue on seuraava: 

AA 

Z 	AV , RLIJK 	rluk, PLEV 	s * ss, MIN 	min, NIMI 	y, 

HIST 	rn/k,..., AIKA 	a 1 /a 2 , TASO 	rl, 

1 	r2,..., TAPA = t, VERK 	v, KUM 	kum, 

PVAR 	pvar, RPTA 	rpta, X = x 1 /x 2 , SUM =z 1 /z 2  

L Ltulostustavan valinta 

pakollisia blankkoja 

—tietuetunnus (aina Z) 

Pakollisen tietuetunnuksen jälkeen seuraa biankkoja sarak-

keeseen 10 asti, josta alkaa varsinaiset parametrit tulos-

tustavan valinnalla. 
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TYØ4 

- 
CÄYTTÖ i_D > OHJELMA 

OHJAUS— 
TIEDOSTO 

..1 
TYO4 

- Piirtää toimintaverkon 

- Piirtää haluttaessa 
resurssien käyttöä 
kuvaavat histo-
grammit 

TULOSLISTA 

- Ohjaustietue 

- Toimintaverkko 

- Histogrammit 

Kuva 21. Ohjelman TYØ4 toiminta 



foletusarvo 
AA 

Parametri 1 Sisältö 

AA tulostus joko aikaisemman 
AV alkamisajan 	(AA), 	viimei- 

simmän alkamisajan 	(AV) 	tai 
A resurssien tasauksen määrää- 

män alkamisajan 	(A) mukaan 
(A-tulostus mandollinen 
vain 	TYØ2:n jälkeen) 

rluk histogrammin korkeus ri- 
veinä 

S piirroksen leveys sivuina 

SS sivun leveys merkkeinä 

min tehtävälle vaakasuuntaan va- 
rattava minimitila merkkeinä 
toimintaverkkopiirroksessa 

Y 1, jos tehtävän tunnuksena 
käytetään vain tehtäväkoo- 
dia toimintaverkkopiirrok... 
sessa 
2, jos vain nimeä 
3, jos molempia 

rn/k rnresurssikoodi, 	jota vas- 
taava histogrammi piirre- 
tään k-rivin korkuisena. 
k:n oletusarvo on rluk 

al/a2 piirroksen aika-akselin al- 
ku- ja loppukohdat 

rl,r2, tehtävätasojen määrittely 

- ylin taso=tehtävänumerot 
0,...,rl 

- 	seuraavar1 ^ 1,. 	. ,r2 
-jne 

Eri tasoihin kuuluvat tehtä- 
vät piirretään yhtenäisinä 
ryhminä verkkopiirroksessa 
samalle tasolle 

t 1, jos toimintaverkon riip- 
puvuusviivojen pystyosat ha- 
lutaan erillisinä kaikissa 
tapauksissa 
2, jos samaan kohtaan aika- 
akselilla tulevat viivat voi- 
daan piirtää päällekkäin 

v 1, 	jos tulostetaan toiminta- 
verkko ja histograrnmit 
0, 	jos tulostetaan vain his- 
togrammi t 
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48 

120 

9 

puuttuu 

hankkeen AA 
hankkeen LV 

ii 



kum 	1, jos histogrammit tuloste- 
taan kurnulatiivisina 
0, muuten 

pvar 	raja, jota vastaavan tai pie- 
nemmän pelivaran ornaava teh-
tävä tulkitaan kriittiseksi 

1, jos toimintaverkkoon piir-
retään näkyviin kaikki mer-
kitsevät riippuvuudet 
2, jos toimintaverkkoon piir-
retään vain ajoitukseen vai-
kuttaneet riippuvuudet 
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pienin 
pelivara 

1 rpta 

x 1 /x 2  

z 1 /z 2  

2/1 aikavälit, jotka merkitään 
kuvioiden yläpuolelle tule-
vaan aika-akseliin 

ilmoittaa, monettako 
kalenteriajon numeroa 
(lopustapäin) tarkastel-
laan Cx voi olla 1,2,3, 
4 tai 53 

x 2 : ilmoittaa, montako kertaa 
x :n ilmoittaman numeron 
orhl vaihduttava, jotta 
piirrettäisiin merkintä 
aika-akselille 

(peräkkäisten merkkien väli 
aika-akselilla on kuitenkin 
ainakin 9 merkkiä) 

voidaan tulostaa toimintaverk-
ko ja histogrammit paitsi 
hankkeittain myös summata-
solla, jolloin mittakaava 
summatasolle valitaan hank-
keen pienimmän minimin ja 
suurimman maksimin perusteella 

z 1 0: toimintaverkko vain 
hankkeittain 

z 2 :O: histogrammit vain hank-
keittain 

z 1 :1: toimintaverkko myös 
summat aso lia 

z 2 :1: histogrammit myös sum-
matasolla 

0/0 



Parametrit RLUK ja PLEV ovat mittakaavaparametreja, joi-

den avulla toimintaverkot ja histogrammit saadaan tuloste-

tuksi käyttötarkoituSta vastaavaan kokoon. 

Jos MIN-parametrille annetaan iso arvo (esim. 100), muuttaa 

se toimintaverkon piirrosta siten, että kukin tehtävä on 

verkossa omalla rivillään. 

AIKA-parametrilla on mandollista tulostaa tilanne joltaki 

tietyltä aikaväliltä. Esimerkiksi yksi vuosi 3-vuotises-

ta suunnitelmasta. 

TASO-parametrilla voidaan ryhmitellä tehtäviä esimerkiksi 

isoilla hankkeilla vastuualueittain. Tällainen ryhmittely 

edellyttää kuitenkin, että samaan vastuualueeseen kuulu-

vat tehtävät on numeroitu peräkkäisillä numeroilla. 

X-parametrilla saadaan toimintaverkko- ja histogrammipiir-

roksiin kalenteri- tai työaikamerkintä halutulle kohdalle. 

Aikavälimerkinnät ovat kuitenkin riippuvaisia piirroksen 

leveysmittakaavasta siten, että niiden etäisyys toisistaan 

on vähintään 9 merkkiä. Jos esimerkiksi vuoden kestävä 

hanke tulostetaan päiväkalenteria käyttäen yhdelle sivulle, 

eivät kaikki oletusarvon (2/1) mukaiset päivämäärät tulos-

tu, koska mittakaavasta johtuen ei näiden väliksi muodos-

tu vaadittua 9 merkkiä. Parametrien x 1  ja x 2  erilaisilla 

arvoilla voivat aikavälimerkinnät olla seuraavia: 

Kalenteri.tyyppi x 1 /x 2  tulostuvat aikavälimerkinnät 

päiväkaleriteri: 

alkaa 790108 2/1 790108, 	790110, 	790122, 	790130 
- vain kalenterissa määritetyt 
typäiyät tulostuvat 

- edellyttää lyhyttä hanketta 

- jos mittakaava asettaa rajoi- 
tuksia voi tulostua esimerkiksi 
vain joka toinen: 	790108, 
790122, 	790201 

viikkokalenteri: 

alkaa 7901 1/2 7901, 	7903, 	7905 jne. 

työaikayksikkö; 

alkaa 0 1/5 0, 	5, 	10, 	15 	jne. 
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7.3 	Ohjelman TYØL+ tulostus 

Ohjelma TYØ4 tulostaa toimintaverkon hankkeittain sekä 

haluttaessa kaikkien hankkeiden toimintaverkot samassa 

mittakaavassa alekkain. Samoin TY04 tulostaa histogram-

rnit eri hankkeiden resursseista sekä haluttaessa eri hank-

keiden saman resurssin summahistogrammin. 

Toimintaverkko ja histogrammit voidaan tulostaa joko ai-

kaisimman (AA), viimeisimmän (AV) tai resurssirajoitusten 

(A) mukaisen ajoituksen mukaan. 

Toimintaverkko tulostetaan rivikirjoitinpiirroksena 

(kuva 22), josta ilmenee seuraavat asiat: 

- 	riippuvuudet tehtävien välillä 

- 	tehtävien ajoitus, kesto ja pelivarat graafisesti 

- 	tehtävien nimet ja/tai numerot 

- 	tehtävien aikaisin (AA) ja viimeisin (AV) mandollinen 
alkamisaika sekä kesto (K) myös numeerisena. 

Piirroksen vaaka-akseli kuvaa työaikaa. Pystyakselin suun-

taan sijoitellaan tehtäväit siten, että riippuvuuksia ku-

vaavat pystyviivat ylittävät tehtäviä kuvaavia vaakaviivo-

ja mandollisimman harvassa tapauksessa. Aika-akselin 

suuntaan tehtävät sijoitetaan siten, että tehtävien ajoi-

tus, kesto ja pelivara näkyvät piirroksessa. 

Kriittisen polun tehtävät kuvataan "x"-merkillä ja tehtä-

vät, joiden pelivara on koko hankkeen pelivaraa suurempi 
" 	Tehtäväviivan molempiin päihin tulostetaan 

merkki "0" ( risteysmerkki). Tehtäväviivan alapuolelle 

tulostetaan luvut AA/AV/K ja tehtäväviivan yläpuolelle 

ohjaustietueella suoritettavan valinnan mukaan joko teh-

tävän numero, tehtävän nimi tai sekä numero että nimi. 

Piippuvuudet esitetään piirroksessa seuraavasti: 

- 	samalla rivillä välittömästi toisiaan seuraavat teh- 
tävät ovat toisistaan riippuvia 

- 	mikäli tehtävän seuraaja on piirretty eri riville, 
yhdistetään nämä pystyviivalla, joka alkaa edeltäjän 
loppumerkistä ja loppuu seuraajan alkumerkkiin. Pys-
tyviiva piirretään "!"-merkillä. Viimeinen merkki 
ennen seuraajatehtävän alkurnerkkiä on "." (nuolen-
kärki). 

Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä ohjelman TYØ4 erilai-

sista tulostuksista. 
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Kuva 22 Ohjelman TYØL+ tulostama toimintaverkko ja histo-

grammi resurssista työnjohtaja 

Ohjaustietue: 

Z 	NIMI 	2, HIST 	TJ 
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Kuva 23. Kuvan 22 hankkeen toimintaverkko ja histograrnmi 

tulostettuna AV-ajan mukaan 

OhjaustietUe 

Z_ ,AV, NIMI 	2 
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Kuva 24 	Kuvan 22 hankkeen toimintaverkko ja histogrammi 

tulostettuna resurssirajoitetun (TJ C26O* 3) ajoi-

tuksen mukaan (A-ajo) 

Ohjaustietue: 

NIMI 	2, HIST 	TJ 
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Kuva 25 Kuvan 22 hankkeen kokonaiskustannuksia kuvaava 

histogrammi kumulatiivisesti tulostettuna 
Ohjaustietue: 

Z_ J HIST 	MK750, KUM 
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Kuva 26a 
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Kuva 26b 
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Kuva 26d 

Kuvat 26a-d 	Työpäällikköalueen kanden hankkeen toirnintaverkot 

ja histogrammit (työnjohto) erikseen ja yhdistel-

t ynä 

Ohjaustietue: 

Z ____HIMI 	2, HIST 	TJ, SUM 1/1 



Ohjelman tuottamaa toimintaverkkopiirrosta on syytä ha-

vainnollistaa värejä yms. käyttäen. Piirrokset on mandol-

lista tulostaa myös useammalle sivulle, jolloin sekä pys-

ty- että vaaka-akselit saadaan käyttötarkoitusta vastaa-

vaan mittakaavaan. (kuva 27) 
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Kuva 27. Osa ohjelman TYØ4:n tulostamasta toimintaverkosta 

Ohjaustietue: 

Z 	NIMI = 2, PLEV = 4 * 120 
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Kuva 28 Osa kuvan 22 hankkeen toimintaverkosta, 

jossa tehtävät on ryhmitelty TASO- para-

metrillä 

Z 	TASO6, 11, 19,24,26 
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7.4 	Ohjelman TYØ4 virheilmoitukset ja rajoitukset 

Erityisesti TY04: koskevat virheilmoitusten koodit ovat: 

101 tuntematon tietuetunnus 

141 tuntematon parametri 

151 tuntematon resurssikoodi histogrammitulostuspyyflflöS- 

311 kalenteriaika on annetun kalenterin ulkopuolella 

Ohjelmassa TYØ4 ei ole varsinaisia rajoituksia, koska se 

on ohjelma, joka vain piirtää ja tulLostaa muissa ohjel-

missa laskettuja tietoja. 

i• 



L11T3 1 

K3 LJT3R 131 33O3'IOd 1dKHI Ni•3• 

Kalenteritiedostc muodostuu kalenteritietojen ohjaustie-

tueesta sekä varsinaisista kalenteritjetueiss .3}sus_ 
tieles een ••:ennean sivteU\/ ks H. sen 3.31. 

Jt1. 	 5v55 	uoui 	se ureinvis 

Ktun, 	dl, d2, T 	t 

L Pakol1isia blankkoja 
tietuetunnus, jonka ensimmäinen merkki on aina K 

muun osan ollessa vapaavalintainen 

Parametri Selitys 	 Oletusarvo 

tun vapaavalintainen tietue- 	- 
tunnus 

dl jakson alkupäivämäärä 	- 

d2 jakson loppupäivämäärä 	dl 

t työaikayksiköiden määrä 	1 
_____ kalenteriaikayksikköä kohti 

Tietueiden tulee olla di:n mukaan kasvavassa järjestvkss-

sä. Parametri T ilmaisee kunakin kalenteriaikayksikkönä 

käytettävissä olevan työaikayksiköiden määrän. 

Päiväkalenterin tietueet, kun kalenteri- ja työajan yksi-

köksi on valittu päivä, ovat vuoden 1979 alusta alkaen 

seuraavia: 

K 	790102, 790105 

K 	790108, 790112 

K 	790115, 790119 

K 	790122, 790126 

K 	790129, 790131 

K 	790201, 790202 

K 	790205, 790209 



Kalenteriin otetaan mukaan vain työpäivät. Samassa tie-

tueessa ei saa olla kanden eri kuukauden työpäiviä. 

Viikko- ja kuukausikalenteri on rakenteeltaan samantapai-

nen, jos työaika- ja kalenteriaikayksiköt ovat samoja. 

Jos kalenteriaikayksiköksi halutaan valita viikko ja työ-

aikayksiköksi työpäivä, muodostuu edellä olevan ajankohdan 

kalenteri seuraavanlaiseksi: 

K 	7901, 7901, T = 4 

K 	7902, 7906, T = 5 

Vuoden ensimmäisellä viikolla on vain 4 työpäivää. 

Vastaavalla tavalla voidaan tarvittaessa vaihdella työ- 

ja kalenteriaikayksikön suhdetta. Jos työaikayksiköksi 

valitaan tunti ja kalenteriaikayksiköksi päivä, muodostuu 

kalenteri seuraavanlaiseksi: 

K 	790102, 790105, T 	8 
K 	790108, 790112, T = 8 

K 	790115, 790119, T 	8 

Jokainen päivä sisältää 8 tuntia. Annettaessa tehtävätie-

doissa tehtäville kestoajat on ne aina annettava työaika-

na. Eo. kalenterin vaihtoehtoa käytettäessä tunteina. 



LTTTE 2 

RE3UTSSTTTETOJEN LYHENNE_E$TMFTT 

Resurssiryhmn ja -nimien tunnukset ovat pako1list TR: 	ukuunott- 
matta vapaasti valittavissa (vrt . 24l). Kuitenkin käytettess ohjei 
maa esim. rakennustoimialan eri hankkeijen summaukseen tulisi reurs-
silyhenteiden olla yhdenmukaisia. 

ila on lueteltu suosjte 1  tajat. resursi] uhenteet 

ml 	'MIESTyY 

1' 
IUTI'J 'TYUNjO}jTf JA'l' 

RMLB 'I.ARORANTIT' 
RTPJH 'TYÖNJOHTGIENK. YJIF 

'TYL5NTFKjjT yrr' 
PMJ 'tJRAK.Ty 	1 

RMRM1 'RAK .t4IEJN 
RMrn:2 'KI11VE.fl 
RMRM) RMJDOITTA JAr' 

'ER I1'.OISArATT Dl. 
RMTV 'TYiVOIMfl, YUT.' 

RK 	'KONEET' 

RKKK 'KAIVUKONEET' 
RKKT 'TRAKTCRIKAIvupm' 
RKPT 'PtJSKtFtRAK'PQR IT' 
RKKU 'KUORNAAJAT' 
RKTII 'TIEIJtyI2T' 
RKTR 'PyR7TR(KTc\FIT' 
RKJ 'JYR7T' 
RKP/\ 'PÄ?LLYTFAEMAT' 
RKE 'LJYSORA-ASET' 
RKML 'MURSKAUSLATTOKSET' 
RKKA 'KUORMA_AUTOT' 

RL 	'KUSTANNUKOET' 

RLMK 'KOK.NIJSr.' 
RLTIKM 'MIESTYÖKIJST:' 
RLMKK 'KONETyKUST:' 
RLMKA 'KULJETUSKUS'p.' 
RLMKU 'URMAKUET.' 
RLMK\T 'MATERIAALIYU[;j:' 
RLMXX 'MUUT KUST.' 
RLM}<T 'TYKUST.' 
RLMKY 'YHT.K1J$3T.' 

RE 	'SUOHTTIEFT' 
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