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MS Project akna osad 

 

Kui MS Projecti häälestust pole muudetud, siis programmi käivitamisel avaneb esmaselt 

Gantt graafiku tööaken. Tööakna keskne ja kõige olulisem osa on ajatabel. Siia pannakse 

kirja projekti ülesanded. Tabeli kasutamine sarnaneb MS Exceli töölehele, kuid tegelikult on 

tegemist andmebaasi ühe suure tabeliga, mille enamus veergudest on varjatud.  

Vaikimisi on ajatabelis näha kaks tulpa: Task Name – ülesande nimi ja Duration – kestus 

(Vt sissejuhatuse osas nõuetekohase graafiku näidet joonis 1).  

Tegelikult on erinevaid tulpi paarisaja ringis. Osa neist võib näha, kui nihutada tabeli ja 

graafiku vahelist eraldusjoont paremale (nt ülesande algus Start ja lõpp Finish; ülesande 

täitja ja materjali nimi Resource Name).  

Teiste tulpade vaatamiseks tuleb valida View menüüst sobiv tabeli alamtüüp. Igas tabelis on 

võimalik tulpi lisada või kustutada.  

Teine oluline osa on tabelist paremal asuv Gantt diagramm. Graafikusse tekivad ribad 

kooskõlas ajatabeliga. Riba pikkus väljendab ülesande kestust. Nool ribade vahel näitab nende 

omavahelist sõltuvust. Graafiku ülaservas on ajatelg.  

Kolmas akna osa on ülesannete loetelu tabeli kõrval vasakus servas asuv View Bar. See 

esitab üksteise all asetsevate ikoonidena loetelu programmi olulisematest 

ekraanivormidest.Ikoonide sisu ja järjekorda View Baril on võimalik muuta, kuid käesolevas 

materjalis seda ei vaadelda. Kui ikoonide veerg on varjatud, siis selle avamiseks vali View 

menüüst View Bar.  

Akna ülaservas on menüüriba ja nupud olulisemate käskude teostamiseks. Vaikimisi on 

avatud Standard ja Formating tööriistaribad. Teisi tööriistaribasid läheb vaja projekti 

planeerimise hilisemates või teostamise etappides. Tööriistaribade avamiseks või sulgemiseks 

vali View menüüst Toolbars käsk. Avanenud loetelus klõpsi vajaliku riba nimel.  

Tööriistaribade ja tabel-graafiku ala vahele jääb nõndanimetatud redigeerimisriba. Selle 

kaudu võib sisestada andmeid ajatabelisse. Enamasti on seda mugavam teha otse tabelis.  
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MS Project keskkonnas ülesannete loetelu loomisel on vaja teostada 

järgnevaid toiminguid:  

1. projekti alguse määramine;  

2. ülesannete sisestamine;  

3. alamülesannete grupeerimine;  

4. ülesannete järjekorra muutmine;  

5. ülesannete kustutamine.  

Projekti alguse määramine 

1. vali Project menüüst Project Information;  

2. avaneb samanimeline dialoogiaken (vaata Joonis 2);  

3. trüki Start Date lahtrisse projekti alguskuupäev näiteks: 30.05.2005;  

4. OK.  

Dialoogiakna muud lahtrid ei ole esialgu olulised:  

1. Finish Date –projekti lõpu kuupäeva saab sisestada vaid juhul, kui projekti planeeritakse 

lõpust alguse suunas (vt järgmist alapunkti). See arvutatakse MS Projecti poolt ja sõltub 

alguskuupäevast ning projekti ülesannete kestusest. Planeerimise alguses ühtegi ülesannet 

määratud ei ole.  

2. Schedule from lahtrist saab valida, kas projekti planeerimist alustatakse projekti 

alguskuupäevast või lõpust. Vaikimisi on selleks algus (Project Start Date). Kindla 

valmimistähtajaga projektides (nt vabariigi aastapäeva tähistamise üritus) on võimalik 

määrata kindel projekti valmimise kuupäev (nt Project Finish Date 24.02.2006) ja 

ajastada ülesanded lõpust alguse suunas. Sellisel juhul täiendavad tegevused või tegevuste 

kestuste pikendamine ei lükka edasi mitte lõpptähtaega, vaid projekti algus nihkub 

varasemale ajale ja selgub alles ajagraafiku valmimisel. Lõpust alguse suunas 
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planeerimisel võib olla tulemuseks ebarealistlikult tihe ajagraafik, mistõttu seda varianti 

üldiselt pole soovitav kasutada.  

3. Current date – tänane kuupäev;  

4. Status date – aruandlushetk. MS Project võimaldab esialgse plaani ja tegeliku olukorra 

võrdlemist. Enamasti on võrdluse hetkeks arvuti kella kuupäev. Status date abil saab 

aruandlushetke muuta, kui tegeliku olukorra andmeid ei jõutud sisse kanda õigel ajal.  

5. Calendar – projekti baaskalender. Vaikimisi on selleks standard (5 tööpäeva nädalas, 8 

tundi päevas.)  

6. Priority – projekti prioriteetsus vahemikus 0 ... 1000. On oluline, kui ettevõte tegeleb 

samaaegselt mitme projektiga. Erinevatesse failidesse salvestatud projekte võib esitada 

ühe koondfaili sees. Ressursside ja aja piiratuse korral lükatakse vähemoluliste projektide 

ülesandeid MS Projecti poolt edasi 
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Veergude kujundamine 

 

Olemasolevaid veerge võib kustutada, neid võib ümber nimetada ja saab muuta andmete 

paigutust. Veeru ümbernimetamiseks ja andmete paigutuse muutmiseks tee veeru nimel 

topeltklõps. Näiteks võib veergudele kirjutada eestikeelsed päised (Task name asemel 

Ülesande nimi jne).  

Veeru eemaldamiseks selekteeri veerg ja vajuta klahvi Delete. Veerge tegelikult ei kustutata, 

vaid varjatakse. Seda on võimalik uuesti Insert Column käsu abil esitada  

· 

WBS hierarhianumbrite veeru lisamine  

Gantt graafiku ajatabelisse, ülesannete nimede veeru ette, on soovitav lisada uus veerg, mis 

sisaldab ülesande hierarhianumbrit (1.2, 1.2.1 jt) ehk WBS koodi.  

   

MS Project võimaldab WBS-i esitada vaid mitmetasemelise loeteluna (blokkskeem puudub), 

kuid see on piisav.  

Uue veeru lisamiseks:  

1. selekteeri veerg, mille ette soovid uut veergu (klõpsi veeru pealkirjal);  

2. ava Insert menüü;  

3. vali Column käsk;  

4. avaneb Column Definition aken (vt joonis 1);  

5. Field Name lahtrist vali loetelust WBS;  

6. OK.  

Teine võimalus joonisel 1 oleva akna avamiseks on vajutada veeru peal olles paremat 

hiireklahvi ning valida rippmenüüst Insert Column.  
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Ülesannete grupeerimine koond- ja alamülesanneteks 

 

 

Ülesannete grupeerimine e koondülesande liigendamine alamosadeks:  

1. selekteeri ülesanne, mille ette soovid uut ülesannet näiteks: tekstide koostamine;  

2. ülesande vahele lisamiseks vali Insert menüüst New Task (või Insert klahv klaviatuurilt);  

3. trüki ülesanne;  

4. selekteeri äsja sisestatud ülesanne uuesti;  

5. klõpsi nuppu Indent .  

Tulemuseks on alamülesande taanded, aga ka selle määramine tema kohal asuva 

koondülesande alamülesandeks.  

Kui soovid ülesande alluvust tühistada, siis klõpsi nuppu Outdent .  

Kavandi loomine  

Briifing  

Ideeloome  

Idee valik  

Tekstide koostamine  

Tekstide kogumine  

Tekstide sisestamine  

Tekstide redigeerimine  

Graafika disain  

Graafilise algmaterjali 

kogumine  

Graafika skaneerimine  

Graafika töötlemine  

Küljendamine  

Montaaž  

Trükkimine  

Trükitööd  

Joonis 4. Ülesannete hierarhia  
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Lisaks taandele on võimalik ülesannete hierarhiat märkida ka hierarhianumbriga (näiteks nr 1. 

etapi nimetus, nr 1.1. koondülesanne, 1.1.1. alamülesanne). Selleks tuleb ajatabelisse ülesande 

nimetuse ette lisada WBS veerg.  

Ülesannete järjekorra muutmine 

Ülesanded tuleb tabelis järjestada teostamise järjekorras – varem algavad etapid ja ülesanded 

on üleval pool.  

Ülesannete järjekorra muutmiseks:  

1. selekteeri ülesanne, klõpsides tema reanumbril (hiirekursor on must nool tervikuga 

paremale);  

2. sikuta hiirega ülesanne sobivasse kohta (kursor on nelja noolega rist).  

Ülesande kustutamine 

Planeerimise esimeses faasis on soovitav kirja panna kõik, mis meelde tuleb. Üleliigsed 

ülesanded võib hiljem kustutada:  

1. selekteeri ülesanne, klõpsides tema reanumbril;  

2. vajuta klaviatuurilt klahvi Delete. 
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Ülesannete kestuse määramine 

 

Ülesannete kestuste määramisel puututakse kokku järgmiste teemadega:  

1. ajaühiku valimine;  

2. tööaeg või kestev aeg;  

3. alamülesannete kestuste sisestamine;  

4. koondülesannete kestuste arvutamine;  

5. kontrollpunktid.  

Kestuse ühikud 

Millistes ühikutes ülesannete kestust mõõdetakse? MS Projecti jaoks tundub kõige 

mõistlikum ühik olema päev, kuid ka muid ühikuid võib kasutada.  

Ühiku määramiseks tuleb selle algustäht trükkida Duration veergu ülesande kestuse väärtuse 

järgi. MS Projectis on kasutusel järgmised lühendid:  

m - minutes - minutid;  

h - hours - tunnid;  

d - days - päevad;  

w - weeks - nädalad.  

Kui ühikut ei trükita, siis peale kestuse sisestamist ilmub vaikimisi määratud ühik. Vaikimisi 

määratud ühiku muutmiseks tuleb:  

1. Tools menüüst valida Options käsk;  

2. Shedule lehel vali Duration is entered in lahtrist sobiv ühik (vaata Joonis ).  

 

 

Üldiselt on soovitav erinevaid ühikuid läbisegi mitte kasutada. Arvuti saab nende 

teisendamisega probleemideta hakkama, kuid inimene võib väljatrükilt kestuste lugemisel 

eksida.  
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Küsimärk kestuse ühiku taga tähistab, et selle ülesande kestust pole veel sisestatud või tuleb 

seda täpsustada. Näiteks kui ajaühikuks on valitud päev, siis vaikimisi tuleb ülesande 

nimetuse sisestamisel kestuse lahtrisse “1 day?”. Sellisel juhul tuleb ka ühepäevaste tegevuste 

kestus uuesti sisestada, et oleks võimalik eristada, milliste tegevuste kestused on määratud ja 

millised on veel lahtised.  

MSP-s tööaja määramine  

Tööaeg ja kestev aeg 

Kui tööaega (standardkalendrit) pole muudetud, siis ülesanded toimuvad ainult tööajal. 

Näiteks kui mõni ülesanne kestab 6 tööpäeva, siis kalendaarselt kestab see 8 päeva (sisaldab 

ka nädalavahetust). Mõne ülesande puhul on vaja näidata, et see jätkub ka puhkepäevadel. 

Näiteks varustusperiood. Sellisel juhul tuleb kestuse ühiku ette trükkida täht e.  

e – elapsed – võtab arvesse ka mittetööaja (öö, nädalavahetus)  

Näiteks:  

day = E, T, ... R (8 h päevas)  

eday = E, T, ... P (8 h päevas)  

hour = 8:00 ... 17:00 (8 h)  

ehour = 0:00 ... 0:00 (24 h)  

Alamülesannete kestuse sisestamine 

Trüki Duration veergu alamülesannete ligikaudsed kestused. Ühikut pole vaja muuta.  

Kavandi loomine  2d  

Briifing  0,5d  

Ideeloome  2d  

Idee valik  0,5d  

Idee heakskiit  0d  

Tekstide koostamine  2d  

Tekstide kogumine  2d  

Tekstide sisestamine  2d  

Tekstide redigeerimine  1d  

Graafika disain  2d  

Graafilise algmaterjali 

kogumine  

1d  

Graafika skaneerimine  2d  
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Graafika töötlemine  1d  

Küljendamine  1d  

Montaaž  1d  

Montaaži heakskiit  0d  

Trükkimine  5d  

Trükitööd  5ed  

Projekti lõpp  0d  

Joonis 6. Ülesannete kestused  

Koondülesannete kestuste arvutamine 

Koondülesannete kestust sisestada ei saa, sest see sõltub alamülesannete kogukestusest. 

Koondülesande kestus on selle esimesena algava alamülesande algusest kuni viimasena 

lõppeva alamülesande lõpuni. Selle arvutab MS Project vastavalt alamülesannete toimumise 

aegadele. Esialgu on see pikima alamülesande kestus. Peale ülesannete järjekorra määramist 

koondkestus pikeneb. 
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Fikseeritud kestusega tegevuse sisestamine  

   

Võimalus on muuta ülesanne fikseeritud kestusega tegevuseks.  

   

Selleks:  

1. selekteeri ülesanne;  

2. ava Task Information aken (avaneb klikkides tegevuse nimetusel kaks korda)  

3. mine Advanced lehele;  

4. vali Task Type loetelust Fixed Duration.  

Kui projekti kõik ülesanded peavad olema fikseeritud kestusega, siis on seda mõistlik määrata 

Tools menüüst Options aknast Schedule lehelt Default task type lahtrist. 

 

Valides Field Name lahtri loetelust Notes, võib lisada ka tulba selliste andmete jaoks, mida 

loetelus pole (näiteks ülesande töömäär, märkused vms).  
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Kontrollpunktid 

Kontrollpunkt ehk nn verstapost (Milestone) on hetk, millal mingi osa projektist peab olema 

valmis ja selle tulemus kontrollitav. Neid kasutatakse projekti etappideks jagamisel või 

olulisemate kuupäevade tähistamiseks (näiteks projekti lõpp). MS Projectis tuleb 

kontrollpunkti sisestamiseks luua null kestusega ülesanne (trüki Duration veergu 0). Gantti 

graafikul esitatakse neid musta rombina. 
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Ülesannete järjekorra ja seoste määramine: 

 

 

Ülesannete järjekorra määramise juurde kuuluvad järgmised teemad:  

1. ülesannete vaheliste seoste loomine;  

2. seoste kustutamine;  

3. koondülesannete sidumine;  

4. seoste tüübid;  

5. kattumised ja viivitused.  

Ülesannete vaheliste seoste ja varaseima alguse määramine 

Milline ülesanne peab olema valmis, et alustada järgnevaga? Millised ülesanded mõjutavad 

antud ülesande algust? Käesolevas etapis defineeritakse ülesannete vahelised loogilised 

sõltuvused.  

Seoste loomisega muutuvad ühtlasi ka projekti tegevuste kuupäevad. Kuupäevi pole soovitav 

käsitsi sisestada ajatabeli algus- ja lõpukuupäevade lahtritesse Start ja Finish. Kuna 

ülesannete kuupäevad sõltuvad üksteisest (näiteks ühe ülesande venimine lükkab edasi sellest 

sõltuvate ülesannete algust), peaks enamik kuupäevi olema paindlikud – lähtuma ülesannete 

loogilisest järjestusest.  

Ülesannete vahelise loogika võib jagada kahte gruppi:  

1. jäik loogika – ülesannete järjestamisel on lähtutud füüsika või loodusseadustest. Näiteks 

seinte ladumine on sõltuvuses vundamendi tahenemisest. Vastupidi pole võimalik.  

2. pehme loogika – ülesannete järjestamisel on lähtutud valdkonna tavadest. Näiteks soolast 

süüakse enne magusat. Tegelikult võiks ka vastupidi. Pehme loogika korral tuleb 

kontrollida, kas tavad on põhjendatud.  

Ülesannete järjekorra ja seoste määramisel ei tohi arvestada ressursse ja teisi piiranguid. 

Näiteks teine ülesanne algab hiljem, sest selle täitja on hõivatud esimese ülesandega. 

Ressursid muutuvad sagedamini, kui ülesannete vahelised sõltuvused. Kui ülesannete vahelise 

loogika määramisel võetakse arvesse konkreetne töötaja, siis tema lahkumisel tuleb kogu 

ajaplaan uuesti luua. Töökoormuse ühtlustamine toimub ressursside planeerimise faasis.  

Kõigepealt määratakse alamülesannete järjekord, sidudes omavahel iga ülesandegrupi kõige 

madalama taseme ülesanded. Seejärel luuakse üksteisele järgnevate etappide ja 

koondülesannete omavahelised seosed.  
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Seoste loomine ajatabelis:  

1. selekteeri ülesanded;  

2. klõpsi nuppu Link Tasks .  

Eraldi asuvate ülesannete selekteerimiseks hoia all Ctrl klahvi.  

Seoste loomine graafikus:  

1. vii hiire kursor esimese ülesande peale;  

2. vajuta hiire vasak klahv alla;  

3. nihuta hiire kursor järgmise ülesande peale;  

4. lase hiire vasak klahv lahti.  

Ülesannete vahelisi seoseid kujutavad ülesanderibasid ühendavad Ganttis vertikaalsed 

sõltuvusnooled (vt sissejuhatuses olevat näidet valmis Gantti graafikust).  

Seoste kustutamine 

Tabelis:  

1. selekteeri ühendatud ülesanded;  

2. klõpsi nupul Unlink Tasks .  

Graafikul:  

1. vii hiire kursor ühenduse noolele;  

2. kahekordne klõps hiire vasaku klahviga;  

3. avaneb Task Dependency dialoogiaken;  

4. klõpsi Delete nuppu.  

 

 

Koondülesannete sidumine 

Koondülesannete järjekorra määramiseks on kolm erinevat võimalust:  

1. Seos on koondülesannete vahel . Võimaldab arvutada koondülesannete vahele ajavaru, 

mis sõltub esimese koondülesande pikkusest. Näiteks 25%. Samaaegselt toimuvate 

ülesannete märkimine on tülikam.  
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2. Seos on esimese koondülesande viimase alamülesande ja teise koondülesande esimese 

alamülesande vahel (vaata näidet Siseejuhatuse osas). Diagramm on pisut 

ülevaatlikum. Lihtsustab paralleelselt toimuvate ülesannete kirjeldamist. Ajavaru 

automaatselt ei arvutata. 

3. Kombinatsioon kahest eelnevast.Sobib, kui lisaks Gantt graafikule soovitakse esitada 

samad andmed ka võrkgraafikus. Võimaldab võrkgraafikus varjata alam või 

koondülesandeid ja esitab mõlemal juhul loogilise diagrammi. 

     

 

 

Soovitav on kasutada joonis 9 b) kujutatud stiili, sest MS Project kirjeldab jämeda joonena 

koondülesandeid, mitte sama taseme (näiteks esimese taseme) ülesandeid. Antud juhul on 

mustad ribad määratletavad kui gruppide pealkirjad. Seosed on siis vaid alamülesannete 

vahel, mida on lihtsam siduda. Kõige madalama tasandi ülesannete sidumine võimaldab 

õigesti välja arvutada ja esile tuua ka kriitilise tee (sellest tuleb juttu käesolevas peatükis) ning 

luua paremini mõistetava võrkgraafiku (seda teemat käesolevas õpiobjektis ei leidu).  

Seoste tüübid 

ülesannete sõltuvusseoste tüübid  

Algselt on kõik ülesannete vahelised seosed lõpp-algus tüüpi. Vastavalt vajadusele võib neid 

muuta. Erinevad seoste tüübid on:  

 

 

(FS)  Finish-to-Start  Järgmine ülesanne algab alles siis, kui eelmine on lõpetatud. 

Algselt on kõik ühendused seda tüüpi.  

 

 

(SS)  Start-to-Start  Ülesanded algavad samal ajal.  

 

 

(FF)  Finish-to-Finish  Ülesanded lõppevad samal ajal.  

 

 

(SF)  Start-to-Finish  Eelmine ülesanne algab peale järgmise ülesande lõppu.  

Ühenduse tüübi muutmiseks:  

1. tee ühenduse joonel topeltklõps;  

2. avatakse Task Dependency aken (vaata Joonis );  

3. vali Type lahtrisse sobiv ühenduse tüüp.  

Käesoleva materjali autor leiab, et muid ühenduste tüüpe peale lõpp-algus ühenduste pole 

mõistlik kasutada. Põhjused on järgmised:  

1. Ajaplaanis on väga palju ülesandeid ja ülesannete vahelisi seoseid. Väga raske on jälgida, 

mis tüüpi ühendusega on tegemist;  
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2. Võrkdiagrammis ei tehta erinevatel ühendustel vahet. Vähemalt ei mõjuta ühenduse 

muutmine ülesande asukohta.  

3. Algus-algus ja lõpp-lõpp ühendusi võib esitada kahe lõpp-algus ühenduse abil.  
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Ressursside loetelu loomine 

MSP ressursileht  
MS Project on sisuliselt kahest andmetabelist koosnev andmebaas. Ühes tabelis on ülesanded, 

teises ressursid.  

Ressursside sisestamiseks:  

1. vali View menüüst Resource Sheet või klõpsi View Baril samanimelisel ikoonil ;  

2. kontrolli, et oled sisestuskeskkonnas (View -> Table -> Entry), vt tabel 1  

3. Resource Name lahtrisse trüki töötaja amet ja/või nimi või materjali/töövahendi nimi  

4. Type lahtrist vali, kas ressurssi arvutatakse aja- (Work) või tükipõhiselt (Material)  

5. Material label lahtrisse trüki tükipõhise ressursi ühik (ajapõhisel on ühikuks tund ja seda 

ressursside lehelt muuta ei saa)  

6. Max. Units lahtrisse trüki ressursi maksimaalne kogus, mida saab projekti läbiviimiseks 

kasutada (100% tähistab näiteks seda, et inimene osaleb täiskohaga. 50% on osaline 

koormus ja 200% tähendab, et antud ajapõhist ressurssi on 2)  

7. Std. Rate (standard rate) - ressursi standardne ühikuhind  

8. Overt.Rate (overtime rate) - üleajatöö maksumus (üleajatööd on MS Projectis tülikas 

märkida)  

9. CostUse -ressursi ühekordse kasutamise maksumus. Näiteks alltöölepingu maksumus.  

Ressursilehel on veerge veelgi, kuid hetkel pole need olulised. Sarnaselt ajatabelile saab ka 

siin veerge varjata ja avada.  

Resource Name  Type  Material 

Label  

Max.Units  Std.Rate  CostUse  

Klient  Work   100%  0,00 kr/h  0,00 kr  

Projektijuht  Work   100%  100,00 

kr/h  

0,00 kr  

Copy Writer  Work   100%  50,00 

kr/h  

0,00 kr  

Disainer  Work   100%  75,00 

kr/h  

0,00 kr  

Trükikoda Oktoober  Work   100%  0,00 kr/h  15 000,00 

kr  

Paber  Material  lk   1,00 kr  0,00 kr  

Skanner  Work   100%  10,00 

kr/h  

0,00 kr  

Graafika tarkvara  Work   100%  5,00 kr/h  0,00 kr  

Tekstitöötlustarkvara  Work   100%  1,00 kr/h  0,00 kr  

Tabel 1 Ressursileht  
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Ressursside määramine 

Ressursside määramisel käsitletakse järgmisi teemasid:  

1. ülesannete sidumine ressurssidega;  

2. ressursiühikud.  

MSP-s ressursi sidumine ülesandega  

Ülesannete sidumine ressurssidega 

1. vali View menüüst Gantt Chart;  

2. selekteeri ülesanne;  

3. klõpsi nupul Assign Resources (  - nupu välimus MSP versioonis 2003, - MS Project 

2000 nupp);  

4. avatakse samanimeline aken (vaata Joonis 3).  

5. selekteeri Resource Name veerus ressursi nimi, mida soovid ülesandega siduda;  

6. trüki Units lahtrisse, kui suures osas on ressurss selle ülesandega hõivatud;  

7. klõpsi nupul Assign;  

8. kui see ülesanne on seotud mitme ressursiga, siis selekteeri uue ressursi nimi ja sisesta 

ühik. 
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Järgmistele ülesannetele ressursside määramiseks ei ole vaja sulgeda Assign Resources 

akent. Ajatabelis saab selekteerida järgmise ülesande ka siis, kui aken on avatud. Jätka 

protseduuri seni, kuni kõik ülesanded on ressurssidega seotud.  

   

Kui üks ülesanne on seotud mitme ressursiga, siis ressursside ükshaaval määramisel muutub 

ülesanne lühemaks. Näiteks ühel töömehel kulub ülesande täitmiseks 10 päeva, kahel 5 päeva. 

Vahel on ülesande lühenemine mõistlik, kuid paljudel juhtudel mitte. Kas sama ülesanne 

saaks 10 mehe kaasamisel täidetud ühe päevaga? Ilmselt mitte.  

   

Et MS Project ei muudaks ülesannet ressursside määramisel lühemaks, võib vajalikud 

ressursid selekteerida korraga ja siis Assign nuppu klõpsida.  

   

Teine võimalus on muuta ülesanne fikseeritud kestusega tegevuseks. Selleks:  

1.      selekteeri ülesanne;  

2.      ava Task Information aken ;  

3.      mine Advanced lehele;  

4.      vali Task Type loetelust Fixed Duration.  
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Kui projekti kõik ülesanded peavad olema fikseeritud kestusega, siis on seda mõistlik määrata 

Tools menüüst Options aknast Schedule lehelt Default task type lahtrist 
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Graafiku ribadele selgitavate tekstide lisamine 

Pika kestusega töömahukate projektide puhul on raske leida, millisele ajatabeli keskel 

asetsevale ülesandele vastab graafiku poolel olev riba. Ekraanipildil on võimalik graafiku all 

oleva kerimisriba abil kerida ajaliselt hiljem toimuvaid ülesandeid tekstidele lähemale.  

Gantt graafiku väljatrükis tekitab ülesande nimetuse ja seda tähistava joone kokku viimine 

aga rohkem raskusi. Et mitte joonlaua abil õiget riba üles otsima hakata, on soovitav kõikidele 

lisada WBS kood, ülesande nimi või muid selgitavaid tekste.  

WBS koodide lisamine graafikule:  

1. selekteeri kõik ülesanded (näiteks klõpsi Task Name veeru pealkirjal);  

2. ava Format menüü;  

3. vali Bar käsk;  

4. avaneb Format Bar nimeline aken;  

5. mine Bar Text lehele;  

6. vali Left lahtrisse WBS või ;  

7. OK  

Nüüd peaks graafikul ribade ees olema ülesande kood.  

 

Muudesse lahtritesse selgitavaid tekste pole soovitav määrata, sest:  

1. ribast paremale paigutatakse hiljem ressursside andmed;  

2. riba sisse paigutatakse hiljem ülesande valmidust kirjeldav protsent;  

3. riba kohale ja alla infot lisades läheb graafik liiga kirjuks.  

Tulemuseks on Sissejuhatuses näitena kujutatud graafik.  

   

MSP-s Gantti ribade kujundus  

Graafiku ribade kuju, mustri ja värvi muutmine 

Format Bar akna esimesel lehel - Bar Shape - saab muuta riba välimust ja värvi. See 

võimaldab rõhutada olulisemaid ülesandeid või eristada koond- ja alamülesanded eri mustreid 

kasutades ka mustvalges väljatrükis. Värvidega on soovitav mängida alles siis, kui ajagraafik 

on paigas ja suuri muutusi enam ei tule. Suuremates projektides on soovitav lasta MS Project-

il endal värve ja ribade kujusid hallata.  
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Kui siiski on vaja riba värvi muuta, siis:  

1. selekteeri ülesanne, mille värvi soovid muuta;  

2. vali Format menüüst Bar käsk;  

3. Format Bar aknas mine Bar Shape lehele  

4. Middle sektsioonis Shape lahtris vali riba kuju, Pattern lahtris muster ja Color lahtris 

värv.  

5. OK.  

Start ja End sektsioonid on mõeldud riba otspunktide kujundamiseks.  
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Ajakava lühendamine 
 

Enamasti on esialgne ajakava liiga pikk. Parim meetod kava lühendamiseks on FastTracking 

– lineaarne ülesannete jada jagatakse samaaegselt täidetavateks ülesannete ahelateks. Et saada 

ülevaadet, milline ülesanne mõjutab projekti lõpptähtaega, on sobiv kasutada järgmisi 

vahendeid:  

1. kriitilise tee analüüs;  

2. võrkdiagramm.  

Planeerimise algfaasis on soovitav hoiduda kuupäevalistest piirangutest (st kuupäevad 

tulenevad ülesannete vahelistest seostest, mitte sisestatud jäikadest kuupäevadest), sest need 

ei lase kaval lüheneda.  

MSP Gantti kriitiline tee  

Kriitiline tee Ganttis 

Kriitilise tee meetod ehk Critical Path Method (CPM) on olulisemaid ülesannete ajastamise 

meetodeid. Ülesannet peetakse kriitilisel teel olevaks, kui tema kestus mõjutab kogu projekti kestust ja 

valmimise tähtaega. Kriitiline tee on seega pikim omavahel seotud ülesannete jada.  

Kriitilise tee vaatamiseks on mitu võimalust, kuid lihtsaim on klõpsida View ribal More Views ikoonil 

ja avanenud loetelust valida Detail Gantt.  

 

 

Kriitilist teed tähistavad ekraanil punased ülesande ribad ja ühendused (vt joonist). Projekti 

lühendamiseks tuleb vähendada kriitilisel teel oleva ülesande kestust. Siniste ülesannete 

lühendamine ei mõjuta projekti lõppu. Rohekas joon sinise ülesande järgi kirjeldab ajavaru.  

Kuna kriitilise tee arvutab programm omavahel seotud ülesannete kestuste järgi, tuleb 

graafikut koostades jälgida, et kõik alamülesanded oleksid seotud – ühegi graafikus oleva 

tegevuse algus (v.a esimene tegevus) ega lõpp (v.a. graafiku viimane tegevus) ei tohiks jääda 

“õhku”.  
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Kattuvate ülesannete ja ajavaru märkimine 

Vahel võib järgnev ülesanne alata siis, kui eelmisest on teatud osa valmis (kihistusseos). 

Mõnikord tuleb kahe ülesande vahele lisada ooteaeg või enne lõpptähtaega määrata 

ajapuhver.  

MSP-s kihistusseose märkimine  
Ülesannete vahele aja määramiseks:  

1. tee ühenduse joonel topeltklõps;  

2. avatakse Task Dependency aken (vaata Joonis );  

3. trüki Lag lahtrisse nihke:  

Negatiivne väärtus (näiteks: -2d; -50%). Ülesanne algab varem.  

Positiivne väärtus (näiteks 1d). Ülesanne algab hiljem.  

Sellisel viisil ajalise kattuvuse väljendamine on küll lihtne, kuid praktikas on sellist 

ajagraafikut raske kontrollida. Kuidas hinnata, et esimesest ülesandest on valmis just nii palju, 

et teisega alata? Parem on esimene ülesanne jagada kaheks alamosaks ja teine ülesanne panna 

sõltuma esimese alamosa lõpust  

MSP-s ajavaru lisamine  

Ülesannete vahele pauside lisamine on hädavajalik. Ühelt poolt võib see olla seotud 

ülesannete eripäraga. Näiteks vundament peab 2 päeva kivistuma, enne kui võib hakata müüri 

laduma. Teiseks võimaldab ajavaru leevendada ülesannete kestuste määramise ebatäpsusest 

tulenevaid riske.  

Kahjuks muudab kunstlikult lisatud ajavaru ka kriitilist teed. Seetõttu on soovitav ajavaru 

määrata ajaplaani koostamise lõpus  
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Gantti graafiku ajatelje kujundus 

 

Enamasti on probleemiks see, et projekti kestus on liiga suur võrreldes ekraani suurusega. 

Lihtsaim meetod ajakava ekraanile mahutamiseks on kasutada tööriistaribal olevat Zoom Out 

luubikujulist nuppu.  

Suurenduseks sobib selle kõrval asetsev plussmärgiga luup Zoom In.  

Suurendus ja vähendus muudavad tegelikult ajatelje detailsust. Kõige tugevama vähenduse 

korral on ajatelje ühikuks aasta. Kõige suurema suurenduse korral on ajatelje ühikuks minut.  

Ajatelje täpsemaks kujundamiseks on soovitav määrata põhiühikud (näiteks kuu) ja 

alamühikud (näiteks päev).  

Ajatelje kujundamiseks:  

1. ava Format menüü;  

2. vali Timescale käsk;  

3. mine Timescale lehele;  

4. Major Scale sektsioonist määra põhiühik;  

o Units lahtrist vali põhiühik (näiteks Months);  

o Label lahtrist vali kuude esituse stiil (näiteks Jan, Feb, ...)  

5. Minor Scale sektsioonis määra alamühik;  

o Units lahtrist vali alamühik (näiteks Days);  

o Label lahtrist vali kuude esituse stiil (näiteks 01, 02, ...)  

6. OK.  

Ajatelje kujundamine mõjutab ka Gantti graafiku suurendust ekraanil ning väljatrükki 

paberile. 
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Projekti hetkeseisu näitamine 

 

Graafiku ribadega ristuv joon tähistab tänase kuupäeva asukohta ja näitab, kui kaugel peaks 

olema projekt oma arengus.  

Joone lisamiseks:  

1. vali Format menüüst Gridlines;  

2. Line to change loetelust vali Current Date;  

3. Normal sektsiooni Type lahtrist vali joone stiil ja Color lahtrist joone värv;  

4. OK. 
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Graafiku printimine 

MSP-s graafiku printimine  

Gantt ja võrkgraafikut trükkides on vaja arvestada sellega, et kujundamata ja printimise jaoks 

sobilikuks sättimata, võib esialgne graafik  laiutada 50-100 A4 formaadis lehel. Et mitte tühja 

leheruumi printida, oleks vaja jälgida, et jooned algaks ajatabelile võimalikult lähedal. Tühi 

osa ehk projekti algusele eelnevad kuupäevad tuleks graafilises osas ekraanipildilt välja 

kerida.  

   

Kui graafikut on vaja mahutada näiteks 5-10 lehele, saab seda teha järgnevalt:  

1.      vali File menüüst Page Setup;  

2.      Page lehe keskel asub Scaling sektsioon;  

3.      pane punkt Fit to valiku ette;  

4.      esimeses lahtris määra, mitmele lehele peab kava mahtuma horisontaalsuunas;  

5.      teises lahtris määra, mitmele lehele peab kava mahtuma vertikaalsuunas.  

   

Näiteks joonisel 6 kujutatud määrangu tulemusel paigutatakse Gantti graafik kolmele 

horisontaalsuunas kõrvuti asuvale A4 formaadis paberile 

 

 

 

 


