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teooriat ja terviklikku kvaliteedijuhtimist. Ettevõte peaks ka suuremat rõhku 

panema põhitegevustele, mis loob ettevõttele suurema osa tulust. Toodete 
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Sissejuhatus 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on analüüsida AS Aru Grupi liimpuidust 

komponentide tehase tööd ja selles toodetavaid detaile ning sellest lähtuvalt teha 

ettepanekuid muutmaks liimpuidust komponentide tehase tööd efektiivsemaks ja ka 

tõsta kogu ettevõtte jätkusuutlikkust. Töö oodatavateks tulemusteks võiksid toodete 

analüüsimisel tekkida teatud tooterühmade grupid, millest osad on suurema mahuga ja 

millest teine pool on hoopis väiksema mahuga kuid suurema tooterühmade arvuga. 

Lisaks võib eeldada, et nii suurte andmebaaside puhul on neid võimalik muuta 

täpsemaks, mille läbi muutub ka nendes olevate andmete töötlemine lihtsamaks. Töö 

lõpptulemusena peaksid selguma arengusuunad, millele ettevõtte peaks suuremat rõhku 

panema ning andmete töötlemises peaks selguma täiendamist vajavad nüansid. 

 

Antud teema on äärmiselt tähtis, kuna tootmisettevõtetel tuleb tihtipeale seista silmitsi 

küsimusega, kui suur peab olema tootesortiment, et pakkuda klientidele piisavat 

tootevalikut. Ettevõte peab pakkuma oma toodetele piisavat varieeruvust kui samas 

peab ettevõte samal ajal ka oma tootesortimenti ohjama kuna liiga suure tootesortimendi 

puhul võib tekkida oht, et selle ülalpidamiseks ja loomiseks vajalikud kulud ületavad 

sellest saadava tulu. Seega on äärmiselt tähtis, et ettevõte ei ajaks oma tootesortimenti 

liiga suureks, kuna see võib pärssida nende võimet keskenduda põhilisele ja hajutada 

nende tegutsemist põhitegevustelt. 

 

Magistritöö teema valiku ajendiks oli ettevõttes teadus- ja menetluspraktika käigus 

töötatud ajal täheldatud probleemid ja juhtimise keerukus. Ettevõtte komponenditehases 

töötatud ajal tekkis huvi ettevõtte tootedetailide vastu, kuna tegemist on ettevõttega, mis 

ei tooda lihtsalt saematerjali, vaid töötleb seda ka endale vajalikeks detailideks. Kuna 

AS Aru grupp toodab peamiselt aknaid, uksi, treppe ja maju, siis on ka ettevõttes 
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kasutatavate detailide arv äärmiselt suur. See eeldab ka head detailide konstrueerimise 

ja haldamise oskust. Sellest tulenevalt tekkiski huvi analüüsida sellist laadi ettevõtte 

tootmist ja selle detaile. Käesoleva teema uurimise tulemusena paranes suuresti arusaam 

tööstusettevõtte tootmispoole juhtmisest ja selle keerukusest. 

 

Tänan AS Aru Grupp juhatajat Juhan Viise’t ja komponendiosakonna juhtivaid 

töötajaid vastutulelikkuse ja pühendatud aja eest. 
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Töös kasutatud lühendid ja mõisted 

 

Aru trepp- kõrgema kvaliteediga trepp 

Ca- umbes 

DK68- 68 mm paksusega saksa tüüpi toodete aknadetailid ja uksepuud 

DK68;78- akna detailid, mis sobivad saksa akendele paksusega 68 ja 78 mm 

DK78- 78 mm paksusega saksa tüüpi toodete aknadetailid ja uksepuud 

DK92- akna detailid saksa tüüpi aknale paksusega 92 mm 

GU60- lükandukse detailid uksele paksusega 60 mm 

HM- höövelmaterjal 

Impost- püst- või rõhtvahepuu, profiil, mida kasutatakse konstruktsiooni visuaalseks 

liigendamiseks. 

jne- ja nii edasi 

Kantel- detail, millest saab valmistada saksa tüüpi toodetele nii raami kui ka lengi 

LP- liimpuit 

LPSP- spoonitud liimpuit 

nö- nii öelda 

Rõdu up- rõdu uksepuud 

SM- saematerjal 

SU42- siseukse detailid uksele paksusega 42 mm 

TA60- 60 mm paksusega taani tüüpi toodete aknapostid ja uksepuud 

TA60;78- 60 ja 78 mm paksusega taani tüüpi toodete detailid 

TA68- taani tüüpi ukse detailid uksele paksusega 68 mm 

TA78- akna detailid taani tüüpi aknale paksusega 78 mm 

TA78;90- 78 ja 90 mm paksusega taani tüüpi toodete aknadetailid ja uksepuud 

TA90- akna detailid taani tüüpi aknale paksusega 90 mm 

up- uksepuu 
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vos trepp- madalama kvaliteediga trepp (peamiselt sõrmjätkatud materjalist) 

VU50- välisukse detailid uksele paksusega 50 mm 

VU68- välisukse detailid uksele paksusega 68 mm 
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Metoodika 

 

Käesolevas magistritöös on uuritud AS Aru Grupi liimpuidust komponentide tehase 

toodetavaid detaile, tehase poolt pakutavaid teenustöid kui ka ettevõtte osakondade 

vahelisi tellimusi. Informatsiooni ettevõtte peamiste tegevuste, arengusuundade ja 

toodete kohta saadi peamiselt intervjuudest ettevõtte juhatajaga. Ettevõtte struktuuri ja 

osakondade kirjeldamiseks saadud informatsioon on samuti saadud peamiselt 

intervjuudest ettevõtte juhatajaga ja ka ettevõtte koduleheküljelt. Suureks abiks olid ka 

komponenditehase juhtivad töötajad tänu kellele sain infot tooterühmade ja –gruppide 

olemuse ja kuuluvuse kohta ning ka üldiseid näitajaid ettevõtte kohta. 

 

Andmete töötlemisel peamisteks lähteandmeteks olid alljärgnevad näitajad:  

 

 tööde tellija (tellijad jagunevad ettevõttesisesteks osakondadeks ja 

eraettevõteteks), 

 tootetüüp, 

 tooterühm, 

 puuliik (peamised kasutatavad puuliigid on mänd, kuusk ja tamm), 

 kvaliteet (jaguneb oksavabaks materjaliks, oksaga materjaliks, sõrmjätkatud 

materjaliks ja lisasortimentideks). 

 

Andmete töötlemisse ei kaasatud töödenimekirja puhul tootegruppe, kuna neis sisaldub 

hulganisti infot erinevate ristlõigete kohta. Erinevate ristlõigete väljatöötamine on aga 

aastate pikkuse töö tulemus. Sellest lähtuvalt ei ole ka võimalik neid antud töös esitada, 

kuna tegemist on ärisaladusega, mida ettevõte ei soovi avaldada. 
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Töötluse käigus on ka mitmetel juhtudel välja kujunenud teatud osa andmetes, mida 

pole võimalik kindlatesse rühmadesse või gruppidesse määratleda. See on tingitud 

sellest, et AS Aru Grupp võttis tooterühmadesse ja tootegruppidesse määratlemise 

kasutusele alles 2013.a. märtsist. Seega pole võimalik tagantjärgi neid andmeid piisava 

kindlusega määrata teatud rühmadesse ega gruppidesse.  

 

Uurimustöö andmete töötlemiseks on kasutatud programmi Microsoft Office Excel 

2010. Uurimustöö koostamiseks on kasutatud tekstitöötlusprogrammi Microsoft Office 

Word 2010. 

 

Magistritöös sisalduvad fotod on osaliselt autori omad ning mõned fotod on hangitud ka 

ettevõtte kodulehelt. 
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1. Ettevõtte üldiseloomustus ning konkurents Eestis  

 

1.1 Akende ja uste tootmine Eestis 

 

Akna ja uksetootjad paiknevad Eesti kõikides maakondades. Suurimad akna- ja 

uksetootjad Eestis on AS Viljandi Aken ja Uks, AS Plasto, AS Viking Window, AS 

Fenestra, AS Aru Grupp ja AS Haapsalu Uksetehas. Kasutatavateks materjalideks on 

puit, PVC, alumiinium ja teras. Puit moodustab umbes 10-75 % akende ja uste 

tootmiseks vajalikust toorainest klaasi, metalli ja muude materjalide kõrval. Akende ja 

uste valmistamisel kasutatakse peamiselt okaspuitu, eelkõige mändi. Akende ja uste 

tootmiseks vajalik puit peab olema kvaliteetne. Kvaliteetse tooraine puudumise tõtte 

peab AS Viking Window osa toorainest importima Soomest. Kvaliteetse puidu 

kasutamine oleneb ka tootmisspetsiifikast. Teised aknatehased kasutavad aga ka okstega 

puitu ning sõrmjätkavad seda samas kui Viking Window tarvitab ainult tervikpuitu 

puidu keskosast. Nagu ka teistes töötleva tööstuse sektorites, on ka selles sektoris 

probleeme kvalifitseeritud tööjõu leidmisega. Kutsekoolid ei ole ettevõtetega koostöö 

tegemisel eriti aktiivsed. Sellest tulenevalt peavad ka ettevõtted ise neile tööle tulevad 

inimesed välja õpetama. Selleks kulub aga pool kuni kaks aastat aega. Kuna konkurents 

ja kvaliteedinõuded pigem tõusevad kui langevad, siis kasvab uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtuga ka vajadus senisest kõrgema haridus- ja ettevalmistustasemega 

tööliste järele. Tööline peaks olema puiduala spetsialist ja tundma puidutehnoloogiat 

ehk siis teadma kuidas puit käitub, millised on selle omadused ja kuidas peaks sellega 

ümber käima. Ka teadmised infotehnoloogiast ja elektroonikast on samuti olulised. 

(Varblane ja Ukrainski 2004)  
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Puidust akende, uste ja nende raamide tootmise kohta Eestis on andmeid kogunud 

statistikaamet, mille põhjal on Eesti Metsa-ja Puidutööstuse Liit teinud ka alljärgneva 

joonise (vt joonis 1). 

 

 
Joonis 1. Puidust akende, uste ja nende raamide tootmine Eestis, tuhat tk (EMPL 2014) 

 

AS Aru Grupis on olemas andmed aastast 2003, kui palju on müüdud iga aasta nii 

aknaid kui ka uksi (vt tabel 1). 2008.a. alates on märgata suurt vähenemist nii uste kui 

ka akende poolel, mis oli tingitud majandussurutisest. Käesolevate andmete põhjal on 

näha, et AS Aru Grupp on vaikselt taastamas on tootmismahtusid aga majandussurutise 

eelsetest tootmismahtudest jääb ettevõte veel väga kaugele. 
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Tabel 1. AS Aru Grupis toodetud akende ja uste arv aastatel 2003-2013 (AS Aru Grupp 

kontorist... 2014) 

Aasta Aken (tk) Uks (tk) Kokku (tk) 

2013 8984 3832 12816 

2012 8257 3646 11903 

2011 8803 3671 12474 

2010 7883 2659 10542 

2009 5499 1876 7375 

2008 9305 3368 12673 

2007 13538 4274 17812 

2006 16654 4153 20807 

2005 15610 4332 19942 

2004 11000 4007 15007 

2003 7797 2844 10641 

 

Võrreldes neid andmeid Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu andmetega tuleb tõdeda, et 

AS Aru Grupi tootmine moodustab kogu Eestis toodetavate akende, uste ja nende 

raamide tootmisest siiski väikse osa. Sellest võib järeldada, et lisaks suurematele samat 

laadi ettevõtetele on Eestis ka palju väiksemaid ettevõtteid, kes toodavad samasugust 

toodangut. 

 

 

1.2 Ettevõtte üldiseloomustus 

 

Aru Grupp on 1993.a. asutatud Eesti kapitalil põhinev ca 150 töötajaga 

puidutööstusettevõte. Huljal, Lääne-Virumaal asuvas tootmiskompleksis on neli tehast: 

akna-uksetehas, trepitehas, majatehas ning liimpuidust komponentide tehas. Peamised 

ekspordi sihtturud on Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Norra ning Jaapan. Eksport on 

organiseeritud läbi edasimüüjate või kahe tütarettevõtte Iirimaal ning Suurbritannias. 

Aru Grupis on juurutatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimise süsteem. Aru Grupile 

kuulub kaubamärk Aru Joinery. AS Aru Grupp omab FSC sertfikaati. ( AS Aru Grupp 

üld... 2014) 
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Tabel 2. AS Aru Grupi tähtsamad majandusnäitajad (AS Aru Grupp kontorist... 2014) 

Aasta Käive € Eksport € 
Töötajate 

arv 

 Käive 
töötaja 
kohta €  Kasum EUR  

2007       9 118 665        4 497 158    182     50 103    32 342  

2011       7 011 662        2 989 015    142     49 378    394 185  

2012       7 259 548        2 839 382    145     50 066    99 147  

2013       7 727 731        3 235 776    163     47 409    16 541  

 

Antud tabelis on näha, et viimase kahe aasta kasum on märgatavalt langenud. Selle 

üheks põhjuseks on ka töötajate arvu märgatav kasv. Samas on näha, et viimasel aastal 

on märkimisväärselt suurenenud eksporditavate toodete osakaal. See on ettevõtte 

seisukohast positiivne arengusuund, kuna see vähendab sõltuvust siseturust ja selle 

kõikumistest. 

 

 

1.3 Toore 

 

Suurt rolli mängib ka toote omahinnas toore. Seetõttu on oluline, et toore saadakse kätte 

võimalikult mõistliku hinnaga, mille juures oleks ka tagatud rahuldav kvaliteet. Samas 

ei tohi ka unustada, et tänapäeval on tarvis suurema turuosa võitmiseks omada teatuid 

sertifikaate, mis tõendavad, et puit, millest tehakse mingeid tooteid, on pärit 

jätkusuutlikult majandavatest metsadest. Puidu tarneahela sertifitseerimine tähendab 

seda, et sertifitseeritud toode pärineb hästi majandatavast metsast ning et tooteid pole 

ahela mitte üheski etapis segatud sertifitseerimata metsadest pärinevate toodetega. 

Tõendit puidu päritolu kohta nõuavad üha rohkem ja rohkem nii tootjad, ehitajad, 

levitajad kui tarbijad. Sellest tulenevalt on ka AS Aru Grupp endale aastate pikkuse töö 

tulemusena taotlenud FSC sertifikaadi. Seeläbi pääseb ka ettevõte sellistele turgudele, 

kuhu varem ligipääs puudus. Samas annab ka nende sertifikaatide omamine õiguse 

küsida kõrgemat tootehinda, kuna sertifitseeritud puit maksab rohkem kui 

sertifitseerimata. Seeläbi tagatakse ka keskkonnasõbralikum majandamine, mille läbi 

annab ettevõtte enda panuse muutmaks maakera ressursside kasutamist efektiivsemaks 

ja jätkusuutlikumaks. 
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As Aru Grupi ostetav toore jaguneb kaheks, selleks on saematerjal kui ka palgid. 

Ettevõte ostab enda toorme peamiselt suurte ettevõtete käest. See tagab tarnekindluse 

kui ka mõistliku toorme hinna. Suurtel ettevõtetel on ka eelpool mainitud sertifikaadid, 

mida AS Aru Grupp vajab. Alates FSC sertifikaadi saamisest on ainsaks palkide 

tarnijaks AS Aru Grupile Riigimetsa Majandamise Keskus. Palgid ostetakse RMK 

käest, kuna RMK müüb FSC sertifitseeritud puitu. Peamised eesti ettevõtted, kes AS 

Aru Grupile saematerjali tarnivad, on Viiratsi saeveski ja Stora Enso, välismaised 

ettevõtted, kes tarnivad peamiselt lehtpuu saematerjali on Bailllie ja Industrial Timber 

and Lumber, kellest viimane on üks suurimaid lehtpuu saematerjali tootjaid Ameerika 

Ühendriikides. Aastas ostetakse keskmiselt palki umbes 4200 tm ja saematerjali 4000 

tm, millest 3700 tm moodustab kuuse kui ka männi saematerjal, 250 tm tammepuust 

saematerjal ja ülejäänud 50 tm moodustavad muud puuliigid. Palgist saematerjali 

väljatulek on 58 protsenti. (AS Aru Grupp kontorist ... 2014) 

 

 

1.4 Saeveski 

 

AS Aru Grupil on ka olemas oma saeveski. Ettevõte kasutab saeveskit peamiselt 

selleks, et toota endale saematerjali, millest saaks teha spetsiifilisi tooteid. Spetsiifilise 

saematerjali sisseostmine oleks hulga kallim, kui seda ise toota. Juhul kui spetsiifilise 

saematerjali vajadus on täidetud, lõigatakse saeveskis ka muud materjali, mida läheb 

komponenditehases vaja. Kuna paljud projektid ei ole standardsed, vaid pigem mida aeg 

edasi, seda omanäolisemaks projektid muutuvad, seda suurem vajadus tekibki toota 

erimõõtudega saematerjali. Enda saeveski omamine annab võimaluse ise toota 

erimõõdus saematerjali, mis on tunduvalt odavam kui osta kuskilt väljast samasugust 

materjali sisse. Enamasti nõutakse selliste projektide puhul ka FSC sertifikaati, seega 

ettevõtte kasutabki ainult FSC sertifitseeritud puitu. Aastas lõigatakse saeveskis läbi 

umbes 3600 tm männipalki ja 600 tm kuusepalki (AS Aru Grupp kontorist ... 2014). 

Väljatulekuprotsent palgist on 58 protsenti. As Aru Grupp kaalub ka saeveski 

uuendamist ja laiendamist. Vastavad uuringud ja tasuvusanalüüsid selleks on praegu 

käimas. 
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1.5 Turud 

 

AS Aru Grupp müüb oma tooteid nii siseturul kui ka välisturul. Ettevõttel on 

müügisalong Lääne-Virumaal Kadrina vallas Huljal kui ka Tallinnas. Peamised 

ekspordi sihtturud on Suurbritannia, Iirimaa, Saksamaa, Norra ning Jaapan. Eksport on 

organiseeritud läbi edasimüüjate või kahe tütarettevõtte Iirimaal ning Suurbritannias. 

Oma toodetest müüs Aru Grupp aastal 2013 42 % välismaistele turgudele ja 58 % 

siseturule. Suur osa treppidest, mida ettevõte toodab, müüakse Hollandisse ettevõttele 

Trappenfabriek VOS Zwolle b.v. (AS Aru Grupp kontorist ... 2014) Hollandi 

koostööpartnerid ostavad nii valmistreppe kui ka liimpuidutoorikuid, millest nad saavad 

ka ise treppe toota. Toodete kohaletoimetamiseks kasutab ettevõtte peamiselt 

autotransporti. Ettevõtte kavatseb lähiajal suurendada toodete eksporti välisturgudele. 

 

 

1.6 Seadmed 

 

Ettevõttes on kasutusel nii uuemad kui ka vanemad seadmed. Vastavalt vajadusele ja 

analüüsidele uuendatakse ka masinaid ja olemasolul nende etteandeliine. Baasseadmed 

hangitakse firmalt Weinig. Ettevõttes kasutatavad tarkvarad on 3E-Look (aken ja uks), 

Compass (trepp), Dietrichs (maja). Üldiselt on kasutusel tarkvara Autocad. 

Komponendi poolel on kokku 13 seadet: kaks pressi, üks järkamissaag, üks lintsaag, 

kolm lahksaagi, üks formaatsaag, kolm höövlit, üks sõrmjätk ja üks lihvpink. Allpool on 

toodud eelpool nimetatud masinate koondtabel koos nende tehniliste näitajatega (vt 

tabel 3). 
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Tabel 3. Komponenditehase masinate tehnilised näitajad (AS Aru Grupp kontorist ... 2014) 

Jrk 
nr. Seade 

Minimaalne Maksimaalne 
Etteandekiirus 

m/min 
Norm 

tootlikkus, ühik 
vastavalt 
seadmele Märkused 

Töölaius 
(mm) 

Töökõrgus 
(mm) 

Töölaius 
(mm) 

Töökõrgus 
(mm) Min Max 

1 Press HESS 0 20 21 m 1060     1 m3/h   

2 Press Dimter Profipress L2500 450 18 1250 90     0,5 m3/h   

3 
Järkamissaag Dimter Opticut 200-
4 30 12 200 80   180 625 jm/h max detail 50*200/80*150 

4 Lintsaag Stenner 20 - 400 400 0 20 800 jm/h max pikkus 7,4 m 

5 Lahksaag Haba Automat ECO 0 0 1200 90 - -   max detaili pikkus 6,5 m 

6 Lahksaag Raimann 0 - - 90 0 50    

7 Lahksaag STEF Z044 - 10 - 90 5 10     

8 Formaatsaag Danckaert 440 - 2400 100     2 m3/h   

9 Höövel Hydromat 22 20 10 220 150 0 36 700 jm/h   

10 Höövel Powermat 2000 20 10 230 160 0 80 1300 jm/h max detaili pikkus 9,5 m 

11 
Höövel Rex Timbermaster U-63 
W 100 18 620 230(300) 0 30 

max 7 m3/h 
(trepikilp)   

12 Sõrmjätk Grecon Turbo S 2000 15 30 90 200     700 jm/h max detaili pikkus 9,6 m 

13 Lailintlihv Costa KA-CCT 1350 0 4 1200 160 3 20 225 m2/h 
NB: väikeste partiide puhul 

keskmine c 80 m2/h 
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Üheks väga tähtsaks tööpingiks on press HESS (vt joonis 2). See määrab suuresti ära 

kui pikka ja laia liimpuidust toorikut on ettevõttel võimalik toota, mis on eritööde ja –

projektide puhul äärmiselt tähtis. Antud pressiga saab toota kuni 21 meetri pikkust 

liimpuitkilpi. Eestis on maksimaalselt toodetud ca 28 meetri pikkust liimpuitkilpi 

(Puuinfo 2006). See näitab et AS Aru Grupis kasutatav press on kaasaegne ja lubab 

edukalt konkureerida teiste liimpuitkilpe tootvate ettevõtetega. 

 

 

Joonis 2. Press Hess (Autori foto) 

 

 

1.7 Masinate hooldus 

 

Ettevõttes olevate masinate hooldus on tähtis nii ettevõtte sujuva töö, ohutuse kui ka 

kvaliteedi seisukohast lähtuvalt. Hoolduse seisukohast on olemas nö. kaks teed- 

ameerika tee ja euroopa tee. Ameerika tee on see, kui hooldus või remont teostatakse 

siis, kui midagi konkreetselt katki läheb ja enam edasi tööd teha pole võimalik. Euroopa 

tee on see, et üritatakse pideva hooldusega ennetada ja ära hoida tööpingi 

katkiminemist. Ainult euroopa viisist lähtumine on aga üpriski kallis tegevus, eriti kui 

kutsuda hooldustöid tegema tööpinkide firmade esindajad. Nende töötundide hinnad on 

lähiajal kasvanud. Siiamaani pole ettevõte veel kindlale seisukohale jõudnud, et kumb 
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viis on õigem. Seega kasutab AS Aru Grupp vahepealset varianti. Pinkide operaatorid 

peavad suutma teha stabiilselt esmast hoolet ja märkama ka suuremaid vigu, mis võivad 

põhjustada suuremaid seisakuid. Juhul kui esineb mõni suurem rike, siis üritatakse ka 

see ära parandada enda inseneride abiga või leida sellele lahendus. Pinkide ametlikke 

esindajaid kutsutakse kohale viimase abinõuna, kuna nende töötunni hind on äärmiselt 

kõrge. 

 

 

1.8 Inimressurss 

 

AS Aru Grupis töötab umbes 150 töötajat, neist 42 töötab komponenditehases, 13 neist 

on operaatorid ja 29 abitöölised. Töö käib kahes vahetuses, kella 5-st 16-ni ja 13st 21ni. 

Abitöölisi saab liigutada ühe pingi juurest teise juurde ja nad peavad oskama teha mitut 

tööd, mis tagab ettevõttele paindliku tööjõu kasutamise ja seeläbi ka sujuvama tootmise.  
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2. Liimpuidu tootmine 

 

Komponenditehases jaguneb liimpuidu tootmine peamiselt kolmeks (vt joonis 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Komponenditehase liimpuidu tootmise jagunemine 

 

Komponenditehas on kaasaegse sisseseadega tehas, mille peamiseks ülesandeks on 

teiste osakondade varustamine vajalike komponentide ja liimpuiduga. 

Komponendiosakonna teebki omalaadseks just see, et komponenditehas ei keskendu 

peamiselt masstootmisele, et müüa liimpuitu ja muid detaile ettevõttest välja, vaid 

komponenditehas peab suutma varustada kõiki kolme osakonda vajaminevate 

detailidega. Lisaks sellele pakutakse teenust ja müüakse ka materjali teistele 

ettevõtetele. 

Peamiseks analüüsiallikaks on selle osakonna puhul tooted. Toodete analüüsimisel peab 

üle vaatama kõik detailid, mida on vaja selleks, et pakkuda klientidele kõiki ettevõtte 

poolt pakutavaid tooteid. Kuna tooted erinevad nii mõõtmete, materjali, väljanägemise, 

omaduste kui ka funktsionaalsuse poolest, siis peab ettevõttel olema väga suur detailide 

arv, mida siis vajadusel toota või ka laos hoida. See eeldab aga väga head 

tootejuhtimist, laohaldust kui ka prognoosimist, millist toodet kui palju ja kas üldse lattu 

toota. Sellise suunitlusega tehase puhul pole probleemiks mitte masinate 

Komponenditehas Majatehas 

Akna- ja 

uksetehas 

Trepitehas 
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tootmisvõimsused vaid pigem vajalike detailide tootmine õiges koguses ja toodete 

haldamine (Viise 2014). 

 

 

2.1 Akna- ja uksetehas 

 

Akna- ja uksetehas on AS Aru Grupis suurimat detailide arvu nõudev osakond. Suures 

tootevalikus üritatakse pakkuda ka kliendi erinevaid vajadusi rahuldavaid lisasid. Suurt 

tootevalikut, kõrget kvaliteeti ja täiendavaid lisasid pakkuval ettevõttel tuleb silmitsi 

seista aga tihti optimeerimisküsimustega. Liiga suur tootevalik ajab arusaadavatel 

põhjustel kõrgeks ka toote hinna. Seeläbi tekibki küsimus, et kas sellisele tootele 

suudetakse selle unikaalsuse ja funktsionaalsuse põhjal leida ka pidev ja stabiilne turg 

või on see kliendile liiga kallis. Samas tuleks ka arvestada sellega, et teatud detaile 

läheb mõnes tootes mahuliselt vaja väga vähe, aga ka nendeta ei saa. Iga eri detaili 

tootmiseks on vaja aga enamasti seda tootev masin ümber seadistada, mis võib teatud 

juhtudel võtta väga palju aega. Seeläbi tuleb kaaluda ka võimalust teha selliseid detaile 

või selleks vajaminevat tooret vastavate mõõtudega rohkem, ja siis seda ka edasi müüa 

teistele ettevõtetele, kes vajavad samasugust detaili või materjali. Seeläbi võib 

saavutada endale stabiilsema varu ja samas teenitakse ka ühe seadistamisega saadud 

toodetest suuremat tulu. 

 

 

2.2 Trepitehas 

 

Teiseks tehaseks, millele komponendiosakond materjali toodab, on trepitehas. Trepid 

jagunevad materjalist lähtuvalt neljaks: 

 

 Männi- ja kuusepuust trepid, 

 tammetrepid, 

 väärispuidust trepid, 

 kombineeritud trepid. 
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Seejärel jagunevad trepid kuju poolest neljaks: 

 I- kujuline trepp, 

 L- kujuline trepp, 

 U- kujuline trepp, 

 Õigejalatrepp. 

 

Käsipuid pakub ettevõtte kahte varianti- „Sirge“ ja „Omega“ (vt joonis 4) 

 

 
Joonis 4. Trepitehase poolt toodetavad käsipuud (AS Aru Grupp trepi... 2014) 

 

Käsipuutugesid on aga valikus 10 (vt joonis 5) 

 
Joonis 5. Trepitehase poolt toodetavad käsipuutoed (AS Aru Grupp trepi... 2014) 
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Poste on võimalik valida seitsme erineva variandi vahel (vt joonis 6) 

 

 
Joonis 6. Trepitehase poolt toodetavad postid (AS Aru Grupp trepi... 2014) 

 

Lisaks on võimalik ka tellida lasteväravaid, trepi piirdeid ja käsipuid ja terrassipiirdeid. 

Suuremad detailid, milleks on enamasti trepi astmed, käsipuud ja põskpuud, läbivad 

peale komponendiosakonnast saabumist CNC pingi, millega antakse toodetele vastavalt 

tellimusele soovitud kuju ja mis freesib ja puurib ka detailidesse vastavalt projektile 

ettenähtud kohtadesse vajalikud avad. Peale CNC pingis töötlemist läbivad detailid 

enamasti lailintlihvi Costa, mille abil saavutatakse lõplik lihvimiskvaliteet. 

 

Treppide tootmisel üritab AS Aru Grupp pakkuda treppidele varieeruvust pigem just 

käsipuutugede ja postide näol. Peamine põhjus, miks standardis on käsipuutugesid vaid 

kahte varianti, on see, et ettevõte üritab enda tootesortimenti piirata. Piiratakse suurema 

mahuga tooteid ehk käsipuid, ja pakutakse laiemat tootevalikut käsipuutugedele ja 

postidele, mis on väiksema mahuga tooted, ning mida on odavam ning lihtsam hoida ka 

laos tootmisvaruna. 
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2.3 Majatehas 

 

Kolmandaks osakonnaks, mis saab komponendiosakonnast materjali, on majaosakond.  

Majade tootmine jaguneb neljaks: 

 

 Eramud, paarimajad, 

 ridamajad, 

 suvilad, 

 moodulmajad. 

 

AS Aru Grupi majaelemendid vastavad Norra standarditele. Samas tootmiskompleksis 

asuvad akna- ja uksetehas ning trepi- ja liimpuitkomponentide tehased võimaldavad 

tihedat integratsiooni, mis tähendab kiiremat tarneaega ja alati tootearendusega kaasas 

käimist. Elementide tarne ehitusplatsile ja paigaldus on tagatud ettevõtte poolt, klientide 

korraldada jääb hoone varustamine erinevate kommunikatsioonidega (elekter, vesi, 

küte, ventilatsioon jne) ja maja siseviimistlus. (AS Aru Grupp maja... 2014)
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3. Toodete analüüs 

 

Toodete analüüsimisel kasutati 2013.a. komponenditehase töödenimekirja, milles on 

sees kõik tellimused, mis hõlmavad tellimusi teistelt ettevõtte osakondadelt (akna ja 

ukse osakond, trepiosakond, majaosakond) ja ka eraettevõtete otsetellimusi 

komponendiosakonnale. Teiseks analüüsiallikaks oli 2013.a. liimpuidu laofail, milles 

sisalduvad kõik tooted, mis on aastasest tootmistsüklist toodetud lattu. Selles avalduvad 

selged tendetsid ka sellest, millistele toodetele pannakse ka suuremat rõhku, ehk 

milliseid tooted on standardtooted ja mida toodetaksegi suuremal määral lattu, et 

paremini rahuldada turu vajadusi. Kolmandaks analüüsiallikaks on 2013.a. saatelehtede 

koondtabel, mis hõlmab tellimusi teistelt osakondadelt, mis lähevad kohe jooksvalt 

töösse. Antud koondtabel ei sisalda tellimusi, mis lähevad lattu. 

 

 

3.1 2013.a. töödenimekirja analüüs 

 

2013.a. oli AS Aru Grupi liimpuidust komponentide tehasel kokku 12012 tellimust, 

millest 11480 on ettevõtte teistelt osakondadelt ja 532 on otse teistel ettevõtetelt (vt 

joonis 7). Kõikide tellimuste täitmiseks on saematerjali kulunud kokku 5143,6 m3. 
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Joonis 7. Komponenditehase poolt täidetavate tellimuste arvu jagunemine 

 

Kvaliteedist lähtuvalt jagunevad AS Aru Grupi tooted järgmiselt: 

 

 Sõrmjätkatud materjal 

 oksaga materjal, 

 oksavaba materjal, 

 lisasortimendid. 

 

Suurima osa moodustavad lisasortimendid, millele järgneb sõrmjätkatud saematerjal, 

oksavaba saematerjal ja seejärel oksaga saematerjal (vt joonis 8). Lisasortimendid 

sisaldavad endas mitmesuguseid erinevaid kvaliteediliike, näiteks puit, mis on 

kuivatatud erineva niiskuseni, vastavat tugevusklassi omav puit, immutatud puit, sinega 

puit jne. Lisasortimentide maht on väga suur, kuna erinevaid lisasortimentide liike on 

kokku 53. Oksaga, oksavaba ja sõrmjätkatud materjali all käsitletakse materjali, mille 

puhul ei ole ellu viidud teatud erisusi ning mis avalduvadki puhtal kujul saematerjalina 

neile vastaval kujul. Seega võib väita, et turu vajaduste rahuldamiseks on lisaks 

tavapärasele kvaliteedipõhisele jagunemisele (sõrmjätkatud materjal, oksavaba materjal, 

oksaga materjal) vaja veel toota hulganisti erinevatele nõuetele vastavaid detaile. 

 

6579 

422 

4479 

532 

Aken ja uks Maja Trepp Muud ettevõtted
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Joonis 8. Tööde kvaliteedipõhine jagunemine 

 

Tootetüübist lähtuvalt on näha, et liimpuidu tootmine moodustab osakonna kogu 

toodete tootmiselt mahuliselt 38 %, mis moodustab märkimisväärse osa osakonna 

tootmismahust. Teise suure eraldiseisva grupina võib välja tuua höövelmaterjali 

tootmise, mis moodustab osakonna tootmisest 19 %. Kolmandaks suuremaks grupiks 

võib koos vaadelda nii kuivatamist kui ka teenuse osutamist, kuna need on tööd mis 

tehakse teiste ettevõtete tellimusel. Selle grupi mahuline osakaal kokku on 41 %, mis 

näitab seda, et lisaks enda ettevõtte osakondade tellimustele jõutakse ka osutada 

märkimisväärsel määral teenust ka teistele ettevõtete, nii puidu kuivatamise kui ka 

saematerjali töötlemise näol (vt joonis 9). Järelikult suudab AS Aru Grupp lisaks enda 

ettevõtte vajaduste rahuldamisele ka teenida täiendavat tulu teenuse osutamisega. 

Selline tendents näitab, et ettevõttesisese vajaduse täitmisega ettevõttel probleeme ei ole 

ning teiste ettevõtete tellimuste täitmine suurendab masinate tööaega ning selles 

tulenevalt ka nende rentaablust. Ülejäänud tootetüübid moodustavad mahult kokku üle 2 

% kogu tootmisest. Need tootetüübid ei oma küll mahult erilist kaalu, kuid neid on vaja, 

et ettevõte saaks edukalt täita kõik tellimused. 
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Joonis 9. Töömahu osakaalu jaotumine lähtuvalt tootetüübist 

 

Peamised puuliigid, mida AS Aru Grupp oma tootmises kasutab, on mänd, kuusk ja 

tamm (vt joonis 10). Väiksemal määral kasutatakse ka kaske, saart, merantit. Ülejäänud 

puuliike kasutatakse veel väiksemal määral. Ülejäänud puuliikide kasutamine on toodud 

välja koos kombineeritud materjaliga ehk siis toodetakse ka materjali, näiteks kus üks 

nähtav osa on ühest puuliigist ja mittenähtav teisest puuliigist või kus on näiteks ühte 

liiki puu pandud kahe sama liiki puuliigi vahele. Tihtipeale kasutatakse just sellist 

kombineeritud materjali treppide tootmisel, et lisada treppidele isikupära. Lisaks 

lisatakse tammepuust materjali paigutamisel trepi astme välimisse ossa ka sellele 

tugevust ja kulumiskindlust. Kombineeritud materjali ja muude puuliikide osakaal on 

märkmisväärselt suur, mis näitab, et klientide vajaduste rahuldamiseks ei piisa ainult 

enam mõnest puuliigist ja tihtipeale tuleb ka mitmete puuliikide erinevat saematerjali 

kokku liimida, et saavutada seeläbi visuaalne efekt ja vahel ka seeläbi saavutada 

väärispuidu suurem kokkuhoid. Kombineeritud materjali suur kogus näitab seda, kui 

paindlik peab ettevõte olema, et rahuldada klientide erinevaid vajadusi ja et püsida turul 

konkurentsivõimelisena. Samas ajab ka selline kogus materjali toodete nimekirja üsna 

suureks ja ka selle haldamise keerukaks. 
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Viimaste aastate arengud on näidanud, et kliendid on rohkem hakanud ostma kallimaid 

tooteid (AS Aru Grupp kontorist... 2014). Seeläbi teenitakse ka suuremat tulu. See 

tähendab, et üha rohkem ostetavatest toodetest on kvaliteetsemad ja kasutatud on ka 

rohkem väärispuitu. Järelikult ei saa väita, et kombineeritud materjali kogus on liiga 

suur. Pigem on selle omamine ja erinevate lahenduste pakkumine klientidele 

meelepärane. Seega võiks mõningal määral veelgi suurendada väärispuidust ja 

kombineeritud materjalist toodete pakkumist ning seejärel vaadata kuidas turg sellele 

reageerib. Samas muudab see ettevõtte jaoks toodete haldamise veelgi keerukamaks. 

Seda asjaolu ei tohi jätta tähelepanuta. 

 

 
Joonis 10. Tellimuste mahud lähtuvalt puuliigist 

 

Tooterühmade puhul moodustavad suurima rühma kaheksa töörühma (vt joonis 11). 

Need kaheksa rühma moodustavad mahult kokku 3038,8 m3, mis moodustab kogu aasta 

mahust 69 %. Seda osa töörühmadest võib nimetada põhigrupiks. Järgmine grupp, mille 

moodustavad 24 töörühma, moodustavad mahult 1250,3 m3, mis moodustab kogu aasta 

mahust 25 %. Seda võiks nimetada kaasnevaks grupiks, milles paiknevad tooterühmad, 

mis on vajalikud tavapäraste toodete tootmiseks. Viimase grupi moodustavad 111 

tooterühma, mis moodustavad kokku 358,5 m3 materjali ja mida tuleks käsitleda kui 

eritöid, mille teostamine ettevõttele on äärmiselt kulukas aga nende vältimine on ka 

võimatu, kuna eritööd on vajalikud teatud toodete jaoks ning nendest lähtuvalt saadakse 

ka teostada nendega kaasnevaid projekte, mis omakorda loob ettevõttele täiendava tulu. 

Mänd Kuusk Tamm Kask Saar Meranti
Kombine
eritud +
muud

Puuliigid 3331,96 1164,81 142,77 12,82 4,11 1,55 485,54
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Kokku moodustavad need 111 tooterühma ligikaudu 6 % kogu aasta tellimuste mahust. 

Lisaks moodustab tooterühmata grupp tooterühmadest mahult 6 %. Tooterühmata grupi 

puhul võib järeldada, et kui need oleks võimalik tagantjärgi kindlatesse 

tooterühmadesse määratleda, siis kõige rohkem suureneks sellest põhigrupp ja kaasnev 

grupp ning kõige vähem mõjutaks see eritööde gruppi. Seega suurendaks eeldatavalt 

tooterühmata grupp veelgi põhigrupi ja täiendava grupi osatähtsust. 

 

 

Joonis 11. Töörühmade jaotus 

 

Põhigrupi moodustasid üheksa rühma, kus ka omakorda toimub selge jaotumine 

osakondade vahel (vt joonis 12). 
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Joonis 12. Põhigrupi töörühmade jaotus 

 

Suurema osa, kokku 57 %, moodustavad teenustööd teistele ettevõtetele. Seejärel 

moodustab suuruselt järgmise töörühma tooterühmata osa, mis on tingitud seetõttu, et 

ettevõtte võttis alles 2013.a. märtsi alguses kasutusele tooterühmadesse määratlemise ja 

sellest tingituna ei saa kahe esimese kuu toodetud detaile piisava kindlusega 

töörühmadesse tagantjärgi määratleda. Järgmise suurema grupina saab siit kokku võtta 

höövelmaterjali, HM-i ja seinaprofiili, mis kõik kuuluvad majaosakonna alla. Kokku 

moodustavad need kolm tooterühma 17 %. Viimaseks suuremaks grupiks võib kokku 

võtta vos trepi ja Aru trepi, mis moodustavad kokku 12 %. Mõlemad tooterühmad 

kuuluvad trepiosakonna alla, millest Aru trepi tooterühmas olevad tootedetailid on 

kõrge kvaliteediga ja vos trepp, mida transporditakse Hollandisse, moodustub enamjaolt 

sõrmjätkatud materjalist tehtud trepidetailidest. Viimase eraldiseisva töörühmana 

kuulub peamisesse gruppi SU 42, mis on töörühm, millesse kuuluvad detailid siseukse 

tootmiseks, mille paksus on 42 mm. Antud jaotust uurides võib väita, et kuigi 

majatehase tootmise alla kuuluvad kolm tooterühma moodustavad kokku 17 %, on see 

number siiski väga väike. Kuna tegemist on mahupõhise võrdlusega, siis võib väita et 

majatehase poolt hõlmatav osakaal on siiski võrdlemisi väike, kuna maja kui toode, 

vajab mahuliselt äärmiselt palju materjali. Samas kui võrrelda selle kõrval Aru treppi ja 

vos treppi, mis moodustavad mahult kokku 12 %, võib väita, et trepitehase osakaal 

tooterühmade jaotuses on märkimisväärselt suur, kuna trepid on mahult hoopis 

väiksemad. Seega võib järeldada, et treppide ja ka nende toorikuid müüakse suuremas 
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koguses kui majasid. See näitab ka seda, et majatehase pool vajaks ettevõttes 

arendamist. Lisaks näitab ka siseukse detailide kuulumine põhigruppi selle kaalukust 

ning tähtsust. 

 

 

3.2 Liimpuidu ladu 

 

Liimpuidu ladu on AS Aru Grupis hästi organiseeritud, kuna ainsaks puuliigiks laos on 

mänd. See näitab, et kuigi aasta jooksul käib tootmisest läbi palju erinevaid puuliike ja 

toota tuleb ka palju kombineeritud materjali, siis suudetakse liimpuidu ladu hoida siiski 

äärmiselt kompaktne ja hästi organiseeritud. Võrreldes kvaliteedipõhist jagunemist 

tööde nimekirjas oleva kvaliteedipõhise jagunemisega, siis liimpuidu laos olevatest 

detailidest saab palju parema ülevaate. Antud kvaliteedijagunemisest võib näha, et 

suurema enamuse moodustab sõrmjätkatud materjal ning oksavaba materjal. Sellest 

lähtuvalt võib ka eeldada, et kui lisasortimendid oleks võimalik ära jaotada kolme 

põhilise kvaliteedinäitaja vahel, siis suureneks ka enam sõrmjätkatud materjali osakaal, 

seejärel oksavaba materjali osakaal ning kõige vähem oksaga materjali osakaal. 

Kvaliteedist lähtuvalt jaotub liimpuidu ladu neljaks osaks (vt joonis 13): 

 

 Oksaga saematerjal, 

 oksavaba saematerjal, 

 sõrmjätkatud saematejal, 

 spoonitud materjal. 
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Joonis 13. Liimpuidu lao kvaliteedipõhine jaotus 

 

2013.a. liimpuidu laojääk oli 372,9 m3. See moodustab aastasest tellimuste kogumahust 

7,25 protsenti. Mahust lähtudes on antud kogus üpris suur, kuid samas on see AS Aru 

Grupi jaoks vajalik kogus, et tulla toime aastaringselt esitatavate tellimustega. Selline 

varu on ka vajalik selleks, et ettevõttel oleks aega keskenduda piisavalt teistele 

keerukamatele tellimustele, mis nõuavad palju aega, aga mida on tihtipeale ka vaja, et 

sellest tulenevalt saada endale teatud spetsiifilistele nõuete täitmisel hoopis suurem 

projekt, ekh siis tihtipeale tellitakse teatud erilahenduse väljatöötamisel või 

lahendamisel konkreetselt ettevõttelt ka muud selle projektiga seonduvad tööd. Ka 

tooterühmade arv on suudetud hoida mõistlikul tasemel- kokku on neid 14 (vt joonis 

14).  
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Joonis 14. Liimpuidu laojääk tooterühmade kaupa 

 

Selline tooterühmade arv aitab laos olevate detailide arvu hoida tasemel, mis tagab 

mõistlikud laokulud. Samas esinevad teatud tooterühmades segamini nii akende kui ka 

uste tootmiseks vajalikud detailid, kuid mõndades tooterühmades esinevad nad eraldi. 

Ettevõte peaks kasutama oma toodete rühmitamisel ühesuguseid aluseid. Seega oleks 

otstarbekas, kui ettevõte hakkaks kõikide tooterühmade puhul kasutama eraldi 

rühmitamist, misläbi oleks lihtne ja arusaadav, kas antud detail kuulub näiteks aknale 

või uksele.  

 

Seejärel on detailid jaotatud tootegruppidesse, mida on seitse. See näitab, kui vähestele 

detailidele on suunatud põhirõhk, kuid nende abil suudab ettevõte hoida enda tootmise 

stabiilse ja tagada jooksvalt tellimuste kiire ja õigeaegne täitmine. Selline 

tootegruppidesse jaotamine näitab, kui tähtis on hoida peamiste vajaminevate detailide 

varu piisaval tasemel, mis jätab aega ka teiste täiendavate detailide tootmiseks (vt joonis 

15). 
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. 

Joonis 15. Liimpuidu laojääk tootegruppidesse jagatuna 

 

Antud joonistel leiab silmnähtava seose kantli, raami ja lengi vahel. Kantel on detail 

saksa tüüpi toote jaoks, millest saab toota nii raami kui ka lengi. Graafikult võib välja 

lugeda, et raami ja lengi toodetakse peaaegu sama palju kui kantlit. Kui vaadata kantlit, 

raami ja lengi ühiselt, siis moodustavad need detailid tootegruppide peale kokku suure 

enamuse (vt joonis 16) 

 

 

Joonis 16. Raami ja lengi osatähtsus liimpuidu laost 

 

Kantel Raam Leng Impost Up
Kantel

sine
Rõdu

up

Tootegrupid 150,14 73,49 73,01 41,32 25,14 7,09 2,70
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See annab aimu, kui suure osa moodustab AS Aru Grupi liimpuidu laost teatud tüüpi 

toode ja kui tähtis on sellist tüüpi toote olemasolu ettevõtte toimimiseks. Seega võib 

väita, et raami ja lengi piisava varu hoidmine on äärmiselt tähtis, kuna antud toode on 

mahult kõige suurem ning seda kulub ka mahult kõige rohkem. 

 

 

3.3 Sisemiste saatelehtede analüüs 

 

Sisemised saatelehed sisaldavad informatsiooni tööde kohta, mis lähevad jooksvalt kohe 

tööse, ega sisalda materjali, mis liigub lattu. Nii töödenimekirja kui ka liimpuidulao 

analüüsist võib välja lugeda seda, et kvaliteedipõhiselt toodetakse kõige enam 

sõrmjätkatud saematerjali. Nii on see ka sisetellimuste puhul, mis lähevad otse töösse 

(vt joonis 17). Sisetellimuste koondtabelist on ka võimalik leida, kui suure osa 

moodustavad aastasest saematerjali mahust FSC projektipõhised tellimused. FSC 

tellimuste maht on 588,3 m3, mis moodustab 11,44 % kogu 2013.a. tellimuste mahust. 

 

 
Joonis 17. Jooksvalt töösse minevate tellimuste kvaliteedipõhine jagunemine 

 

Puuliikidest lähtuvalt on siin ootuspäraselt ka samasugused tulemused, nagu oli seda ka 

2013.a. tööde nimekirjas. Kõige rohkem läheb jooksvalt tööse männipuidust 

saematerjali, seejärel kuuse saematerjal, millele järgneb kolmas peamine kasutatav 

puuliik tamm (vt joonis 18). Nagu ka eelpool mainitud on tähtsaks osaks ka veel 
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kombineeritud materjal ja muud puuliigid. Võrreldes väärispuidust kui ka 

kombineeritud materjalist toodete tootmist töödenimekirjas olevaga, tuleb märkida, et 

ka jooksvalt tööse minevate tööde maht on kogumahust üpris suur. Seega võib 

järeldada, et väärispuidust ja kombineeritud materjalist tööd pole enam pigem eritööd, 

mille tarnimise aeg on pikem, ja mis lubaks ettevõttel kauem tootmist planeerida, vaid 

kuuluvad tavapärase tootmistsükli sisse. 

 

 

Joonis 18. Sisetellimuste maht lähtuvalt puuliigist 

 

Sisetellimuste puhul saab samamoodi välja tuua ka tellimuste jagunemise 

osakonnapõhiselt. Kui seda tabelit võrrelda tööde nimekirjast tuleneva analoogse 

tabeliga, siis siin tabelis olevad mahud on kõik suuremad kui tööde nimekirjas olevad 

mahud. See tuleneb sellest, et tööde nimekirjas on eraldi ka välja toodud teiste 

ettevõtete poolt esitatavad tellimused. Kuna aga lõpptulemusena jaotuvad teiste 

ettevõttete tellimused kolme osakonna vahel ära, siis sellest lähtuvalt ongi sisetellimuste 

mahud suuremad kui tööde nimekirjas vastavas tabelis.  

 

Mänd Kuusk Tamm Kask Saar
Merant

i

Kombi
neeritu

d +
muud

Puuliigid 2230,99 1261,40 122,79 17,00 5,50 1,64 242,04
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Joonis 19. Sisetellimuste jagunemine osakondade vahel 

 

Suurima mahu moodustab sisemiste saatelehtede põhjal akna- ja uksetehas. Lisaks on 

ka sisemiste saatelehtede põhjal võimalik tuvastada, et 14 m3 puitu kulub ettevõttel 

enda territooriumil remonttööde või täiendavate konstruktsioonide ehitamise tarbeks. 

  

Aken ja uks Maja Trepp

Osakonnad 1780,75 1412,47 674,17
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4. Ettepanekud ja võimalused ettevõtte efektiivsuse 

tõstmiseks 

 

4.1 Ettepanekud lähtuvalt andmete analüüsist 

 

Antud analüüsi tulemusena on selgelt välja kujunenud teatud toodete grupid, millest 

arvuliselt väiksem osa moodustab mahult just suurema osakaaluga hulga. Selline 

tendents osutab Pareto printsiibile, mis väidab, et 20 % põhitegevustest loob 80 % tulust 

ning ülejäänud 80 % tegevustest loob ülejäänud 20 % tulust (Goldratt 1999b). Sellest 

lähtuvalt tuleks ka põhitegevustele panna veelgi suuremat rõhku, mis aitaks ettevõttel 

tugevdada ja suurendada enda põhitegevuste kaalukust. 

 

Tootetüübist lähtuvalt on kõige suurema mahulise osakaaluga teenuse pakkumine 

teistele ettevõtetele, mis hõlmab endas saematerjali kuivatust kui ka teenust. Kuna 

ettevõttes kasutatavatel puidukuivatitel on veel kuivatusvõimsust üle, siis peaks 

ettevõtte otsima kindlasti enda kuivatitele rohkem kasutust. Kuna kuivatusteenuse tarvis 

ei ole vaja täiendavalt osta mingit materjale ega tarvikuid, siis oleks see kindlasti üks 

hea viis, mille läbi teenida täiendavat tulu. Lisaks võiks ka rohkem pakkuda teenust 

teistele ettevõtetele, seda kas siis saematerjali töötlemise või muude detailide 

tootmisega. 

 

Ettevõttes jagunevad tööd kvaliteedipõhiselt oksavabaks materjaliks, oksaga 

materjaliks, sõrmjätkatud materjaliks ja lisasortimentideks. Lisasortimentide arv ja 

sellest tulenev mahuline kogus on aga äärmiselt suur. Samas oleks võimalik neid 

lisasortimente jagada kas oksavaba materjali, oksaga materjali või sõrmjätkatud 

materjali alla. See annaks hoopis parem ülevaate, millisest materjalist on ka 
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lisasortimendid tehtud. Seega olekski tarvis lisaks kvaliteedile ka luua veel üks rühm, 

mis käsitleb lisasortimente, mis omakorda oleksid seotud kolme erineva 

kvaliteedigrupiga. 

 

Tooterühmade gruppe võrreldes on suurima tooterühmade arvuga eritööde grupp. Antud 

gruppi kuuluvate tooterühmade aastane maht on võrreldes teistega tunduvalt väiksem. 

Sellest tulenevalt peaks kaaluma ka nende detailide sisseostmist väljastpoolt ettevõtet, 

mis jätaks ettevõttele aega rohkem tegeleda oma põhitegevustega. Teine lahendus 

sellele probleemile võiks olla hoopis keskendumine nendele tooterühmadele ja detailide 

tootmisele. Eestis on palju teisi akna- ja uksetootjad ning kindlasti on neil ka sarnased 

vajadused teatud detailide suhtes. Järelikult võiks ettevõte ka kaaluda eraldi tooteliini 

loomist haruldastele toodetele, mis müüb ka oma toodangut teistele ettevõtetele. Seeläbi 

teeniks ettevõtte lisatulu ja samal ajal saaks ka rahuldatud enda tootedetailide vajadus. 

 

Liimpuidu lao jagunemises tooterühmade kaupa, on näha, et teatud tooterühmad 

sisaldavad nii akna- kui ka uksedetaile. Nende paremaks haldamiseks oleks mõistlik 

luua eraldi rühmad, et oleks selgelt aru saada, millises on akna ja millises ukse detailid. 

 

Jooksvalt töösse minevate tööde kvaliteedipõhisest jaotusest on näha, et suurima osa 

moodustab samuti sõrmjätkatud materjal. Sõrmjätkatud materjali maht on antud joonisel 

suurem kui 2013.a. tööde nimekirjas. Seda võib põhjendada sellega, et sisemiste 

saatelehtede kvaliteedipõhisel jagunemisel on teatud osa lisasortimentidest juba üle 

kandunud sõrmjätkatud materjali. See toetab ettepanekut jätta kvaliteedirühmadeks vaid 

kolm peamist rühma ning nendest lähtuvalt teha siis jagunemine edasi täiendavateks 

kvaliteedinõudmisteks. Kui lisasortimendid oleksid seotud kolme peamise 

kvaliteedigrupiga, ei tekiks segadust ja vääriti jagunemist lisasortimentide puhul. 

 

 

4.2 Tootearendus ja müük 

 

Müügitöö puhul on tähtis see, et kui ettevõte on saavutanud kliendiga kokkuleppe, siis 

sellest peavad kinni pidama mõlemad osapooled. Eeldades, et klient peab kinni enda 
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osast, milleks on enamasti arve maksmine õigeks tähtajaks, siis tuleb edasist vaadata 

ettevõtte poolt. Arvestades sellega, et aknaid, uksi ega treppe ei panda lihtsalt nurka 

seisma, vaid need on vaja ka paigalda, siis on enamasti kaks varianti, kas paigaldus 

teostatakse ise või tellitakse see teenus mujalt. Ettevõtte seisukohast lähtudes oleks 

kõige parem kui ka paigaldus tellitakse neilt. 

 

Toote või teenuse müümisel peaks kindlasti püüdlema kompleksema teenuse poole. See 

tagab selle, et klient saab tellida kõik teenusega seotud vajaliku ühest ettevõttest. See 

säästab kliendi aega läbi selle, et ta ei pea otsima uut teenusepakkujat, kui ka seeläbi, et 

sama firma töötajad teavad oma toodet ja selle konstruktsiooni äärmiselt hästi ja 

suudavad muudatused/parandused ellu viia kiiremini ja ka näiteks varuosadega 

varustamine on kiirem kui teistel. See tekitab aga efekti, kus klient muutub teenuse 

osutajast sõltuvaks ja seeläbi saavutatakse ka ettevõtte sujuvam toimimine ja stabiilsem 

käive. 

 

Toodete paigaldamine sama ettevõtte poolt tagab ka toote normaalse toimimise ja ka 

täiendava lisatulu ettevõttele. Kuna sellise töö puhul on tihtipeale ka tegemist mitte 

ainult akende vahetamisega vaid ka suurema remondiga, on tähtis, et klient saaks toote 

kätte lubatud ajal. Seda sellepärast, et kui klient võib olla arvestanud toote kättesaamise 

tähtajaga ja selle järgi ka ajastanud või tellinud teised täiendavad tööd. Seega on tähtis, 

et ettevõtte õigeaegse projekti tähtpäevani jõudmise protsent oleks võimalikult kõrge. 

AS Aru Grupi komponenditehases on vastav protsent 98. Kuigi antud protsent on kõrge, 

tuleks seda kindlasti tõsta. Selleks tuleks hakata uurima, mis on põhjustanud 

hilinemised. Kas selle põhjuseks on hilinenud toore, ootamatud tööseisakud, vead 

tellimuse tähtaja prognoosimisel (selle võimalikud põhjused), varude ootamatu 

lõppemine jne. Juhul kui on leitud kõik probleemid, mis põhjustavad hilinemist, tuleks 

need tähtsuse järjekorras ülesse reastada ja leida nende eemaldamiseks või mõju 

vähendamiseks võimalused. Sellest tulenevalt paraneks tellimuse õigeks ajaks täitmise 

protsent, misläbi saab ettevõte eeldatavasti kätte varem ka raha ja seeläbi peaks 

vähenema ka laokulud. Õigeaegse projekti tähtajani jõudmise protsendi suurendamise 

tulemuseks võiks olla läbilaskevõime suurendamine, kasvav klientide rahulolu, seeläbi 

ka klientide kasv ja võimalik ka, et enda vigade mõistmise tulemusena suudetakse 
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pakkuda kiiremaid valmistamise tähtaegu ja seega peaks selle tulemusena korduma ka 

eelnevad punktid. 

Järgmiseks punktiks oleks vaja üle vaadata kuidas jõuavad töötlemiseks vajalikud 

komponendid vajalikesse punktidesse. Missuguseid teid komponendid läbivad ja kui 

kiire on nende ühest punktist teise liikumine. Lõpptulemusena peaks saavutama selle, et 

õiged komponendid oleksid sobivas punktis kõige vähema pingutuse tulemusena. 

Samas ei tohi seeläbi kannatada ajaline faktor. 

 

 

4.3 Jätkusuutlik parendamine 

 

Lõppematu ehk pidev parendamine on võib-olla kõige tugevam kontseptsioon, mis 

juhtkonda suundab. Paljudes organisatsioonides seda terminit kuigi hästi ei mõisteta, 

ehkki see peab muutuma, kui need organisatsioonid tahavad ellu jääda. Et säilitada 

jätkusuutlikku huvi lainet, tuleb välja arendada juhtide põlvkonnad, kes mitte ainult et 

mõistavad pidevat parendamist, vaid on ka pühendunud selle järgimisele, püüdes 

rahuldada välis- ja siseklientide nõudeid. (Oakland 2006) 

 

See kontseptsioon nõuab süstemaatilist lähenemist kvaliteedijuhtimisele, mis koosneb 

järgmistest komponentidest (Ibid.): 

 

 protsesside ja nende sisendite planeerimine, 

 sisendite kindlustamine, 

 protsesside toimimine, 

 protsesside hindamine, 

 protsesside toimivuse uurimine, 

 protsesside ja nende sisendite modifitseerimine. 

 

Antud süsteem eeldab seda, et klientide vajadusi hinnatakse pidevalt ja see sõltub 

suuresti sellest kui palju on ettevõttel uusi ideid parenduste elluviimiseks ja hajuvuse 

vähendamiseks, mille tulemusena saavutatakse suurem rahulolu klientide seas. Samal 
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ajal nõuab see protsesse juhtivatelt inimestelt äärmiselt suurt pühendumust ja 

vastutustunnet. 

 

Pideva parendamise tsükkel tagab selle, et ettevõte õpib tulemustest, standardib selle, 

mida ta hästi teeb, dokumenteeritud kvaliteedijuhtimissüsteemis ning parendab 

operatsioone ja väljundeid selle alusel, mida ta on õppinud. Rõhku peab panema sellele, 

et kõike seda tehtaks süstematiseeritult ning plaanipäraselt ja vastutustundlikul viisil, et 

tekiks teatud sisekliima, mis võetakse omaks kogu organisatsioonis. Sama 

arengusuunda peaks kasutama AS Aru Grupp. Ettevõte peaks oma märkimisväärsed 

edusammud dokumenteerima ja seeläbi koostama ka kvaliteedijuhtmissüsteemi, mida 

peaks täitma kõik ettevõtte töötajad. Selle tulemusena saavutataks kvaliteedi tõus ja 

professionaalse suhtumise juurdumine terves ettevõttes. 

 

Jätkusuutliku parendamise kolm põhiprintsiipi on järgmised (Oakland 2006): 

 

 keskendumine kliendile, 

 protsessi mõistmine, 

 kõik töötajad pühenduvad kvaliteedile. 

 

 

4.3.1 Keskendumine kliendile 

 

Organisatsiooni kõik liikmed kõigil tasanditel peavad mõistma, et kogu nende töö ja 

kõigi parendamiseks tehtud jõupingutuste eesmärgiks on kliente paremini teenindada. 

See tähendab, et organisatsioon peab alati teadma, kui hästi tema väljundid kliendi 

arvates töötavad ning andmeid selle kohta saab ta mõõtmistest ja tagasisidest. Kõige 

tähtsamateks klientideks on väliskliendid, kuid kvaliteediahelad võivad töövoolu igas 

punktis katkeda. Seetõttu, kui tahame rahuldada väliskliente, tuleb hästi teenindada ka 

sisekliente. (Oakland 2006) Seega peab AS Aru Grupp kindlasti järgima põhimõtet, et 

kvaliteetne teenindus ning tooted tuleb tagada nii välis- kui ka siseturul. Kui ettevõte on 

seadnud enda eesmärgiks kvaliteetsed tooted ja teenused, siis ei tohi selles põhimõttes 

hakata järeleandmisi tegema mitte üheski valdkonnas. 
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4.3.2 Protsessi mõistmine 

 

Iga protsessi eduka toimimise korral on väga tähtis mõista, mis määrab ära selle 

protsessi toimivuse ja väljundid. See tähendab intensiivset keskendumist sisendite 

kavandamisele ja ohjele, tihedat koostööd tarnijatega ja protsessivoogude mõistmist, et 

kõrvalda kitsaskohad ja vähendada raiskamist. Kui Kaug-Idas ja lääneriikides 

juhtmine/järelvalve üldse millegi poolest erinevad, siis selle poolest, et esimestes on 

juhtkond protsessidele lähemal ja rohkem nendesse kaasa haaratud. Lõppematu 

parendamise korral pole võimalik kõrvale astuda ja seda kõrvalt juhtida. Täielik 

kvaliteedijuhtimine tähendab organisatsioonis seda, et kõikidel töötajatel on kindel tahe 

kasutada oma üksikasjalikke teadmisi protsessidest, teha parendusi ning kasutada 

tegevusplaanide analüüsimiseks ja koostamiseks sobilikke statistilisi meetodeid. 

(Oakland 2006) 

 

 

4.3.3 Kõik töötajad on pühendunud kvaliteedile 

 

Kõik organisatsiooni liikmed, tipust alumiste lülideni, kontoritest tehnilise teenindamise 

osakondadeni, peakorterist kohapealsete üksusteni peavad täitma neile kuuluvat osa. 

Inimesed on ideede ja innovatiivsuse allikaks ning nende asjatundlikkus, kogemused, 

teadmised ja koostöö tuleb rakendada selleks, et neid ideid ellu viia. (Oakland 2006) 

 

Inimesi ei tohi kohelda kui masinaid, kuna siis nende töö muutub üksluiseks ega paku 

enam eneseteostusvõimalust. Selle tagajärjel hakkab langema toodete töökindlus ja 

teenuste kvaliteet. Tööjõu voolavuse ja töölt puudumise taset võib vaadelda iga 

ettevõtte puhul ning läbi selle on võimalik kindlaks teha ka ettevõtte tugevaid ja 

nõrkasid külgesid, juhtimisstiili kui ka töötajate motivatsiooni. Sellest lähtuvalt peaks 

AS Aru Grupp üle vaatama tööjõu voolavuse. Välja tuleks selgitada põhjused, miks 

töötajad lahkuvad või miks on neid vaja aeg-ajalt koondada. Põhjustest analüüsist 

tulenevalt saaks ettevõte muuta enda töökeskkonda motiveerivamaks, mille tulemuseks 

võiks olla stabiilne kvaliteet või selle tõus. 
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Esimeseks sammuks on veenda kõiki töötajaid, et neil on terviklikus kvaliteedis täita 

oma roll. Tööandjad ja juhtivpersonal peavad muidugi olema eeskujuks ning kõige 

kõrgem tegevjuht vastutab selle eest isiklikult. Juhtkonna entusiasmi ja innukuse tase 

määrab ära selle, kui kergesti on võimalik motiveerida kogu personali. (Oakland 2006) 

 

Enamus töödest tehakse tööstusettevõtetes ära juhtide ja meistrite pilgu alt kaugel ja 

tihtipeale töötaja enda äranägemise järgi. Samasugune on ka olukord AS Aru Grupis. 

Kui mõned inimesed või enamus personalist ei tee koostööd, ei suuda juhid mingil juhul 

hakkama saada kaosega, mida see võib põhjustada. Seda põhimõtet on vaja järgida 

punktides, kus protsessid puudutavad väliskliente. Selliste operatsioonide iga faas peaks 

kuuluma pidevale täiendamisele ja selleks on vaja kõikide töötajate koostööd.  

 

Lõppematu parendamine on protsess, millega saavutatakse klientide suurem rahulolu. 

Selle kasutuselevõtmine on tunnistuseks sellest, et kvaliteet on küll liikuv sihtmärk, kui 

parendamise tulemuseks on tõepoolest kvaliteet. (Ibid.) 

 

 

4.4 Ettevõtte mõtteviis 

 

AS Aru Grupp peaks üle vaatama ka põhimõtted, kuidas vaadatakse kasumit. Ettevõte 

ei tohiks lähtuda eraldi osakondade kasumist kuna see viib olukorrani, kus hakatakse 

oma kaastöötajatele tekitama negatiivseid ilminguid ja lükatakse probleem edasi 

allavoolu ja loodetakse, et kvaliteediprobleemid avalduvad mujal. Efektiivse 

majandamise eelduseks on aga probleemi kõige varajasem avastamine, ja kui probleemi 

lükatakse allavoolu, siis probleem tekitab juurde teisi probleeme ja sellest tekib 

probleemide ahel. 

 

Keeruka tootmisettevõtte puhul, nagu seda on AS Aru grupp, on väga tähtis ka töötajate 

mõtteviis. Ettevõtte siseselt ei tohi olla mõtteviisi „sina minu vastu“, juhul kui see 

esineb peab see ilmtingimata asenduma mõtteviisiga „meie konflikti põhjuse vastu“. 

Samas tihtipeale üritavad inimesed vaid kaitsta enda ja süsteemi huve, mitte takistada 
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teisi inimesi. Üritatakse jälgida poliitikat või mingit mõõtmissüsteemi, mida üritatakse 

enda osakonnas maksimeerida. Selle probleemi lahendamiseks tuleks selgitada välja 

mõlema osapoole vajadused, mis on loogiliselt seotud ühise eesmärgiga, see aitab 

mõlemal poolel aru saada ja neutraliseerida negatiivset emotsiooni, mis oli välja 

kujunenud teistest negatiivsetest emotsioonidest. Tihtipeale ei suudeta ka siis oma 

konflikti lahendada. Võimaluseks on see, et kui osapooled üritavad enda osakonnas ellu 

viia mingit juhtimispoliitikat või suurendada mingit mõõteühikut, siis tuleks „lõhkuda“ 

kas poliitikat või siis kaotada teatud näitajad. Samas pole osapooltel enamasti selleks 

volitusi. Seega tulebki kasuks mõtteviis „meie konflikti põhjuse vastu“. See mõtteviis 

lubab ühendada osapoolte pingutused ja selgitada ka poliitikakujundajale, miks on 

teatud poliitika või mõõtmisviisid valed. Veel parem, see laseb teha koostööd ja välja 

kujundada uusi lahendusi, mõõtmisviisi või tööpraktikat, mis kaitseb nii töötajate kui ka 

ettevõtte ühist eesmärki. Juhtkonnale peab selgitama, et teatud juhtimispoliitika ja 

mõõtmisviisid on valed. Nemad peavad sellest aru saama, kuna muutusi lubavad ellu 

viia nemad. (Smith 2000). Seega peaks ka AS Aru Grupi juhtkond suuremat tähelepanu 

pöörama töötajate tagasidele ja ka läbi viima arutelusid, mille läbi saaksid töötajad enda 

mõtteid ja vajadusi juhtkonnale selgelt väljendada. 

 

Kui juhtkond lubab ellu viia muudatusi, siis peaks juhtkond ka omaltpoolt panema 

töötajatele peale kohustuse ja vastutuse, et end peita või süüd kellegi teise peale ajada 

pole võimalik. Töötajad peavad mõistma et nemad on „meie“, kes vastutavad ühiselt 

poliitika ja uute mõõtmisviiside elluviimise ja kujundamise eest, mis lähtub eesmärgist 

suurendada läbilaskevõimet. 

 

Alati peab arvestama aga ka sellega, et kõik uued head ideed viivad etteaimatavate 

negatiivsete tagajärgedeni, millest mõned pole tühised. Tihtipeale töötajad kardavadki 

pakkuda uusi ideid, kuna tavaline reaktsioon ongi see, et seda hakatakse ründama ja 

keskendutakse võimalikele negatiivsetele tagajärgedele, ja seeläbi tunneb idee 

väljamõtleja ennast rünnatuna, ei üritagi ennast kaitsta ja seeläbi võib hea idee jääda 

kõrvale. Selle asemel, et rünnata idee väljamõtlejat, tuleks idee põhjal koostada 

negatiivsete harude põhjalik kirjapanemine, neid harusid tuleks analüüsida, mis 

omakorda tagab hea tulemuse ja lahenduse. Kõikide meeskonnaliikmete mured seoses 
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muudatuste elluviimisega peavad olema teadvustatud kogu ülejäänud meeskonnas 

(Goldratt 1999a).  

 

Meeskond peab kokku leppima ka ressurssides, et ületada takistusi, mis segavad plaani 

elluviimist. Kindel jaotus kes, mida ja millal, peab olema kindlas järjestuses või ajaliselt 

määratletud. Aega raisatakse, kui ressurssi kasutatakse takistusele, mis sõltuvad 

eelnevate takistuse lõpuleviimisest. Ressursi jaotus idee elluviimisel või konkureerivate 

projektide puhul peab olema tuvastatud ja prioriseeritud. Meeskonnad võivad kasutada 

eelduste puud, et juhatus prioriseeriks konkureerivad projektid, mis nõuavad sama 

ressurssi. Kui ressurssi ei prioriseerita, siis ressurss hakkab täitma mõlema projekti 

ülesandeid ja mõlemad projektid lükkuvad edasi. Elluviimise edukuse määramiseks 

võiks kasutada eelduste puud kui meetodit, mis aitab mõõta ja raporteerida elluviimise 

edukust ja kulgu. Eelduste puu on kui elav dokument- avastamata takistused, mis 

kerkivad elluviimise käigus pinnale, tuleb lisada puule ja leida neile õige koht 

elluviimise järjekorras. Eelduste puu pole enne lõpule viidud, kui projekt on lõppenud. 

Eelduste puu on nö. aeg-jada teekaart, mis viib meeskonna praegusest keskkonnast uude 

lahenduse keskkonda. (Smith 2000) 

 

AS Aru Grupi jaoks peaks sõna „areng“ tähendama mitte rohkem kulude vähendamist 

vaid hoopis suuremat tulu. Kohati unustavad ettevõtted selle tööpõhimõtte. Peamised 

küsimused, millele peaks leidma vastused, on mida muuta, kuidas muuta ja mis suunas 

muuta. Üks viis kuidas oma pakkumist müüa, peaks olema see, et see oleks suunatud 

turu sügava probleemi lahendamisele (Goldratt 1999b). Samaaegselt peaks pakkumine 

olema ka selline, et selle pakkumise tarvis ellu viidud abinõusid oleks konkurentidel 

jäljendada ülimalt keeruline. Samas oma toote või teenuse müümisel tuleks hoopis selle 

asemel näidata klientidele nende endi probleeme. Kliendile võiks esitada ka pakkumise 

negatiivse haru ja ka põhjused näiteks miks mitte osta mingit konkreetset teenust või 

toodet. Seeläbi hakkab ka klient ise osalema pakkumises ja aitab leida võimalikke 

lahendusi. Seeläbi võidetakse kliendi usaldust palju rohkem, kui et kiidetakse oma 

toodet ja ülistatakse seda kui parimat turul. Kuna AS Aru Grupi tooted on enamasti 

projektipõhised ning nende elluviimiseks tehakse märkimisväärselt tööd, siis on ka 

kogemused ja inimeste vajadused analoogsete tööde puhul suured. Nendest lähtuvalt 
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võiks ka ettevõte pakkuda oma toodetele teatud erisusi, mis eristab neid konkurentidest 

ning misläbi võidakse saavutada konkurentsieelis. 

 

Toote või teenuse müümisel peaks AS Aru Grupp püüdlema kompleksema teenuse 

poole. See tagab selle, et klient saab tellida kõik teenusega seotud vajaliku ühest 

ettevõttest. See säästab kliendi aega, läbi selle, et ta ei pea otsima uut teenusepakkujat 

kui ka seeläbi, et sama firma töötajad teavad oma toote ehitust ja suudavad 

muudatused/parandused ellu viia kiiremini ja ka näiteks varuosadega varustamine on 

kiirem kui teistel. See tekitab aga efekti, kus klient muutub teenuse osutajast sõltuvaks 

ja seeläbi saavutatakse ka ettevõtte sujuvam toimimine ja stabiilsem käive. Lisaks vajab 

tähtustamist ka fakt, et ligi pooled uutest klientidest saadakse tänu olemasolevatele 

klientidele (Oakland 2006). Seetõttu on oluline, et AS Aru Grupp suurendaks oma 

usaldusväärsust olemasolevate klientide seas. 

 

Väga tähtis on ka omavahel mõista aja ja tulu vahelist seost. Tihtipeale kui ettevõttel 

hakkab mõni projekt eelarvet ületama, siis hakatakse selle vastu võitlema sellega, et 

üritatakse minimeerida veel projekti tarvis vajaminevat raha. See saavutatakse kas 

kehvema materjali, pikemate materjali tarneaegade või tööjõu arvelt. Selle tulemusena 

aga pikeneb projekti valmimise tähtaeg. Raske on aga mõista seda, et raha ülekulu on 

palju vähem tähtsam kui on ülekulutatud aeg ehk siis tuleb selgeks teha kui tähtis on 

kaotatud ajast saamata jäänud tulu. Ettevõtted elavad niivõrd raha kokkuhoiu tähe all, et 

unustatakse ära, et projekti eesmärk on raha teenida, mitte seda kokku hoida (Goldratt 

1998). Väga suureks probleemiks on veel tähelepanu hajumine. See on tihtipeale 

tingitud sellest, et korraga võetakse ette liiga palju töid. Tuleb näha etappide vahelisi 

sõltuvusi, kuna sõltuvuste tõttu hilinemised kumuleeruvad ja mingis osas võidetud aeg 

raisatakse ära. Järelikult peaks AS Aru Grupp jälgima, et ettevõttesiseselt oleks ka 

täpselt määratletud millised on tähtsamad, ja millised vähemtähtsamad tööd. 

 

Piirangute teooriat on võimalik rakendada igas ettevõttes, praktikas kasutataksegi seda 

enamasti just nendes firmades, mis osalevad füüsiliste toodetega seotud tarneahelas. Kui 

organisatsioonis piirangute teooria meetodeid tõesti ellu rakendatakse (ja ei piirduta 

vaid raamatute lugemise, koolitusel osalemise ja tõdemisega, et tegemist on huvitavate 
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ideedega), annab see alati reaalseid tulemusi. Eestis uuriti rohkem kui 100. ettevõtte 

tulemusi piirangute teooria kasutamisel. Tulemuseks oli tarneaja lühenemine üle 60 %, 

laoseisu vähenemine 50 %, finantsnäitajate (tulu, kasum) paranemine 80 %. (Eesti 

juhtimisvaldkonna ... 2005) 

 

Märkimisväärsete tulemuste saavutamiseks kulub reeglina vähem kui aasta. Üks 

peamistest ohtudest piirangute teooria rakendamisel on olnud just needsamad kiired ja 

head tulemused - ettevõte jääb loorberitele puhkama, liikudes edasi lihtsalt vanast 

inertsist. Nii ei märgatagi, kuidas piirangud on nihkunud uude kohta ning kunagised 

head lahendused ei paku enam soovitud tulemusi. Sellepärast on kohe algusest peale 

koos uute lahendustega vaja käivitada ka pideva arengu mehhanism, et jälgida 

täideviimist, koguda andmeid protsesside toimimise ja tulemuste kohta ja viia nende 

põhjal läbi parendusi. Selline tagasisidesüsteem ei lase juhtide tähelepanul uinuda ja 

annab aegsasti hoiatusi, kui kurss vajab korrigeerimist. (Eesti juhtimisvaldkonna ... 

2005)  

 

Lähtuvalt Eesti juhtimisvaldkonna uuringu tulemustest, mille tulemusena annab 

piirangute teooria kasutamine alati reaalseid tulemusi ning mille läbi paranevad olulised 

näitajad, millel on suur tähtsus ka AS Aru Grupi jaoks, peaks ettevõtte juhtkond 

kindlasti kaaluma piirangute teooria juurutamist oma ettevõttes. 
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Kokkuvõte 

 

Käesolevas magistritöös on antud ülevaade ettevõtte AS Aru Grupp kohta ning 

analüüsitud selle ettevõtte komponendiosakonna tööd ja selles toodetavaid detaile. 

Lisaks on antud struktuuriline ülevaade sellest, kuidas jaguneb komponenditehases 

detailide tootmine. 

 

Magistritöös uuriti komponendiosakonna tööd kolmest erinevast infoallikast lähtuvalt: 

2013.a. tööde nimekirja, 2013.a. liimpuidu laoinfot ning 2013.a. sisemisi saatelehtesid. 

Kõik kolm infoallikat sisaldavad endas sarnast infot aastase tootmisprotsessi kohta ning 

neid on võimalik omavahel hästi seostada ning võrrelda. 

 

Uurimustöö tulemusena tekkisid eeldatavalt teatud tooterühmade grupid, mis 

moodustasid mahuliselt märkimisväärse enamuse ning mida võib liigitada ettevõtte 

põhitegevuste alla. Lisaks tekkis ka oodatult palju tooterühmasid mille maht oli 

tunduvalt väiksem võrreldes teiste tooterühmadega. Ettevõte kasutab enda tootmises ka 

suurel määral sõrmjätkatud puitu, mis näitab et edukaks konkureerimiseks teiste 

ettevõtetega on vajalik kasutada ka vähemkvaliteetsemat materjali ning saematerjali 

ärakasutamise protsent peab olema viidud üpris kõrgele tasemele. Andmete 

analüüsimisel selgus ka, et teatud näitajaid oleks võimalik ja oleks vajalik täpsemini 

jaotada. Seeläbi paraneks nende andmete kuuluvuse läbipaistvus ja statistilise 

töötlemise võimalus.  

 

Tooterühmade analüüsimisel tekkinud eritööde gruppi kuuluvate detailide puhul peaks 

ettevõte kaaluma teatud detailide sisseostmist teiste ettevõtete käest, kuna see jätaks 

ettevõttele rohkem aega tegeleda enda põhitegevustega. Teiseks alternatiiviks oleks 
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selle probleemi lahendamine ka teiste ettevõtete jaoks ehk siis tootmisliini loomine, mis 

tegeleks sarnaste haruldaste detailide tootmise ning müügiga ka teistele ettevõtetele. 

 

Lisaks ettevõttesiseste tootmisvajaduste rahuldamise kõrval suudab ettevõte ka edukalt 

pakkuda teenust teistele ettevõtetele nii kuivatusteenuse kui ka erinevate komponentide 

tootmise näol. Kuna kuivatusteenus ei nõu erilisi täiendavaid vahendeid, siis oleks 

eelkõige mõistlik leida ettevõttel enda kuivatile rohkem kasutust. Seeläbi saaks ettevõtte 

enda põhitegevuse kõrval suurendada ka kõrvaltegevustest saadavat tulu, misläbi 

suureneks ka kuivati rentaablus. 

 

Kvaliteedipõhiselt eristamisel tasuks ettevõttel jätta kolmeks põhirühmaks oksavaba 

materjal, oksaga materjal ja sõrmjätkatud materjal. Nendest lähtuvalt peaksid edasi 

jagunema ka lisasortimendid, mis hetkel on koos põhilise kolme kvaliteedirühmaga 

ühes kvaliteedijaotuses. 

 

AS Aru Grupp peaks enda ettevõttes rakendama piirangutele teooriat ning täielikku 

kvaliteedijuhtimist. Nende rakendamisel peaks lühenema toodete tarneaeg, vähenema 

laoseis ning paranema ka finantsnäitajad. Lisaks liigutakse alati kvaliteedi suunal, isegi 

kui see on liikuv sihtmärk. Kuna kaasajal on konkurents äärmiselt tihe, siis kvaliteet ja 

töökindlus on kindlasti määravateks teguriteks hoidmaks enda juures olemasolevaid 

kliente. Lisaks aitab ka kvaliteetne teenindus ja kvaliteetsed tooted endale juurde 

hankida uusi kliente. 
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