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Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida hakkpuidu transpordikulusid. 

Analüüsis kasutati SLG Energy OÜ masinapargi andmeid – transpordi vahemaa, 

kütusekogus, koormate maht, temperatuur, sademete hulk. Lähteandmed saadi  SLG 

Energy OÜ koostööpartnerilt Navirec OÜ-lt.  

Põhi eesmärgiks oli leida millist tüüpi veoautode komplektide kütusekulu on kõige 

väiksem SLG Energy OÜ masinaparki silmas pidades. Võrreldud veoautode 

komplektide tüübid olid multiliftide-, kaheteljeliste poolhaagiste- ja kolmeteljeliste 

poolhaagiste komplektid. 
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komplektidel, järgnesid kaheteljelised poolhaagise komplektid ja võrreldud 
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eelkõige SLG Energy OÜ-s, kasutada hakkpuidu veoks kolmeteljelisi poolhaagise 
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The aim of the thesis was to analyze the cost of transportation of wood chips. For  

analysis the data (the transport distance, the amount of fuel, loads of volume, 

temperature and precipitation)  from SLG Energy Ltd. fleet  was used. The initial data 

was also  obtained from SLG Energy LLC  partner  Navirec LLC.  

The main goal was to find the type of truck assemblies from SLG Energy Ltd. fleet 

which has the lowest fuel consumption. Types of truck assemblies observed  were 

multilift, two-axle and three-axle semi-trailers . Results of the analysis showed that the 

lowest fuel consumption  had  three-axle semi-trailers , followed by two-axle semi-

trailers. Multilift  had the highest fuel consumption .  Based on the results of the  thesis 

three axle semi-trailer may be recommend as the best  solution for transport of  wood 
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Sissejuhatus 

 

Seoses taastuvenergia laialdase kasutamisega energia tootmisel Eestis on vähe uuritud 

hakkpuidu transpordi kütusekulusid. Milliste veoautodega oleks mõistlik ja millistes 

tingimustes vedada hakkpuitu metsast koostootmisjaamadesse ja katlamajadesse. 

Erinevad firmad kasutavad erinevad tüüpi veoautosid hakkpuidu transpordiks, kuid 

kindlat seaduspära ei ole, mis oleks see õige veoauto tüüp. 

 

Teema valikul lähtuti SLG Energy OÜ masinapargist, kus on kasutusel kolme tüüpi 

veoautosid hakkpuidu transpordiks. Veoauto komplektide tüübid jagunevad SLG 

Energy OÜ-s kaheteljelisteks, kolmeteljelisteks poolhaagiste komplektideks ja 

multiliftide komplektideks. SLG Energy OÜ-s puudus ülevaade, millist tüüpi 

veoautosid oleks kõige mõistlikum kasutada, lähtudes kütusekulust hakkpuidu 

transpordil, sellest tulenevalt on magistritöö teema valitud. 

 

Magistritöös vaadeldakse erinevaid andmeid kasutades eeltoodud veoauto tüüpide 

kütusekulusid hakkpuidu transportimisel metsast tarbijani. Töös seati eesmärgiks 

selgitada, millist tüüpi veoautodel on kõige väiksem kütusekulu hakkpuidu 

transportimisel metsast tarbijani. 
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1.Taastuvenergia 

 

Taastuvad energiaallikad [tuuleenergia, päikeseenergia (päikese soojusenergia, 

päikesepaneelide abil toodetud energia ja kontsentreeritud päikeseenergia), 

hüdroelektrienergia, ookeanienergia, geotermiline energia, biomass ja biokütused] on 

fossiilkütuste alternatiivid, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid, 

mitmekesistada energiaallikaid ning vähendada sõltuvust ebausaldusväärsetest ja 

heitlikest fossiilkütuse, eriti nafta- ja gaasiturgudest. Euroopa taastuvenergiatööstus 

annab hetkel tööd ligikaudu 1,5 miljonile inimesele ja hinnangute kohaselt suureneb 

töötajate arv 2020. aastaks 4,5 miljonini. Samuti on Euroopa taastuvenergiatööstus 

juhtpositsioonil uue põlvkonna taastuvenergiatehnoloogia loomisel. Euroopa 

õigusraamistik taastuvate energiaallikate edendamiseks on viimastel aastatel 

märkimisväärselt arenenud ja pakub nüüd stabiilset reguleerivat raamistikku, mis aitab 

kaasata erasektori investeeringuid. (Euroopa Liidu teemalised teabelehed 2014) 

 

 

1.1 Euroopa Liidu direktiivid taastuvenergias 

 

Pärast 1997. aasta valget raamatut taastuvate energiaallikate kohta seadsid ELi 15 

liikmesriiki endale eesmärgiks toota 2010. aastaks taastuvatest energiaallikatest 12% 

sisemajanduse tarbitavast koguenergiast ja 22,1% elektrienergiast. Selle eesmärgi 

saavutamiseks sätestati direktiivis 2001/77/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul) soovituslikud 

siseriiklikud eesmärgid elektritarbimise osakaalu kohta taastuvatest energiaallikatest. 

Direktiiv moodustas olulise osa meetmepaketist, mida oli vaja ELi kohustuste 

täitmiseks vastavalt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist käsitlevale Kyoto 

protokollile. Pärast 2004. aasta laienemist suurenes EL-25 riikide üldine eesmärk 21 %-

ni, mis tulenes sellest, et ühinemislepingutes sätestati kõigile uutele liikmesriikidele 
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soovituslikud riiklikud eesmärgid taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia 

kohta. Nimetatud meetmetele vaatamata moodustasid taastuvad energiaallikad EL-27 

riikides sisemajanduse energia kogutarbimisest 2006. aastal 7,1% (millest 66,1% oli 

toodetud biomassist, 20,5% hüdroenergiast, 5,5% tuuleenergiast, 4,3% geotermilisest 

energiast ja 0,8% päikeseenergiast), samas kui taastuvatest energiaallikatest toodetud 

elektrienergia kogutarbimine moodustas 14,7%. Edusammude puudumise tõttu 2010. 

aasta eesmärkide saavutamisel sai selgeks, et vaja on laiahaardelisemat 

õigusraamistikku. (Euroopa Liidu teemalised teabelehed 2014) 

 

Taastuvenergia edendamise ja kasutamise tõhustamiseks, samuti selleks, et lihtsustada 

energiavarustuse kindluse suurendamise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamise kaksikeesmärgi saavutamist, avaldas komisjon 2007. aasta jaanuaris 

teatiseEuroopa Liidu teemalised teabelehed - 2014 2 „Taastuvenergia tegevuskava – 

Taastuvenergia 21. sajandil: jätkusuutlikuma tuleviku rajamine” (COM(2006)0848). 

Tegevuskavas tehti ettepanek pikaajalise taastuvenergia strateegia kohta ELis 2020. 

aastaks, muu hulgas seati kohustuslikuks eesmärgiks saavutada taastuvenergia 20%-line 

osakaal energiatarbimisest ning biokütuste kohustuslik 10%-line miinimumeesmärk ja 

luua uus õigusraamistik. Euroopa Ülemkogu 2007. aasta kevadisel kohtumisel leppis 

EL kokku, et suurendab 2020. aastaks taastuvenergia osa 20 protsendini Eli üldisest 

energiatarbimisest ja biokütuste osa vähemalt 10 protsendini bensiini ja diislikütuse 

kogutarbimisest transpordi valdkonnas. (Euroopa Liidu teemalised teabelehed 2014) 

 

Uue taastuvenergia direktiiviga, mis võeti kaasotsustamismenetluse teel vastu 2009. 

aasta kevadel (direktiiv 2009/28/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 

2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ) kehtestati kohustuslikud üldeesmärgid, samuti 

kohustuslikud riiklikud eesmärgid taastuvatest energiaallikatest toodetud energia üldise 

osakaalu kohta summaarsest energia lõpptarbimisest, võttes arvesse riikide erinevaid 

lähtekohti. Lisaks peavad kõik liikmesriigid saavutama transpordisektoris 

taastuvenergia 10%-lise osakaalu. Peale selle kaardistati direktiivis nõuded seoses 

erinevate mehhanismidega, mida liikmesriigid võivad kohaldada eesmärkide 

saavutamiseks (toetuskavad, päritolutagatised, ühisprojektid, meetmed eri liikmesriikide 

koostööks ja koostööks kolmandate riikidega), samuti biokütuste ja vedelate biokütuste 
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säästlikkuse kriteeriumid. Nagu direktiivis ette nähtud, võtsid liikmesriigid 2010. aastal 

vastu taastuvenergia riiklikud tegevuskavad. Euroopa Komisjon hindas liikmesriikide 

edusamme 2020. aasta taastuvenergia eesmärkide saavutamisel 2011. COM(2011)0031) 

ja 2013. aastal (COM(2013)175). Viimane aruanne näitab, et alates 2009. aasta 

taastuvenergia direktiivi vastuvõtmisest on taastuvenergia kasutamine jõuliselt 

kasvanud. 2010. aastal oli taastuvenergia turuosa ELis 12,7% ning suurem osa 

liikmesriike oli juba saavutanud direktiivis sätestatud 2011./2012. aasta vahe-eesmärgi. 

EL tervikuna ja enamik liikmesriike liiguvad edukalt 2020. aasta eesmärkide 

saavutamise suunas. Kuid kuna lõppeesmärgi saavutamise trajektoor muutub lõpu poole 

järsemaks, peavad peaaegu kõik liikmesriigid 2020. aasta eesmärkide saavutamiseks 

tegema tulevastel aastatel täiendavaid jõupingutusi. Komisjon rõhutab oma aruandes ka 

mõningaid asjaolusid, mis tulevaste edusammude suhtes murelikuks teevad: mõnede 

liikmesriikide kõrvalekaldumine nende enda taastuvenergia riiklikest tegevuskavadest; 

mõned kõrvaldamata halduslikud ja võrguga seotud tõkked, mis takistavad 

taastuvenergia kasutuselevõttu; hiljutised segavad muudatused riiklikes taastuvenergia 

toetuskavades ning direktiivi aeglane ülevõtmine riiklikku õigusesse. Komisjon on juba 

algatanud mitu rikkumismenetlust liikmesriikide suhtes, kes ei ole direktiivi üle võtnud 

(eelkõige Poola ja Küpros). (Euroopa Liidu teemalised teabelehed 2014) 

 

Komisjon on oma 2012. aasta juuni teatises „Taastuvenergia, Euroopa energiaturu 

oluline osaline” (COM(2012)0271) nimetanud valdkonnad, kus tuleks 2020. aastani 

rohkem pingutada, et taastuvenergia tootmise kasv Euroopas jätkuks ka 2030. aastani ja 

kauem ning eriti selleks, et taastuvenergia tehnoloogiad muutuksid odavamaks, 

konkurentsivõimeliseks ja lõpuks turupõhiseks (toetuskavad oleksid mõeldud ainult 

uutele tehnoloogiatele) ning et stimuleerida investeeringud taastuvenergiasse 

(fossiilkütuste toetuste järkjärgulise kaotamise, hästi toimiva süsinikdioksiidituru ja 

sobivate energiamaksude abil). Komisjon kavatseb anda 2013. aastal täiendavaid 

suuniseid taastuvenergia toetuskavade ning koostöömehhanismide kohta, et saavutada 

taastuvenergia eesmärgid väiksemate kuludega. Komisjon töötab samuti 

taastuvenergiakaubanduse ja kolmandate riikidega tehtava energiakoostöö täiustatud 

reguleeriva raamistiku kallal. 2009. aasta taastuvenergia direktiivis nähakse ette 2020. 

aasta järgse tegevuskava kehtestamine 2018. aastal. Kuid komisjon on juba 
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alustanudEuroopa Liidu teemalised teabelehed - 2014 3 ettevalmistusi 2020. aasta 

järgseks perioodiks, et investorite jaoks oleks 2020. aasta järgne režiim selge. 

Komisjoni teatises „Energia tegevuskava aastani 2050” (COM(2011)0885/2) esitatud 

pikaajalises strateegias kuulub taastuvenergiale oluline koht. Tegevuskavas esitatud 

energiasektori süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamise stsenaariumid näevad 2030. 

aastaks taastuvenergiale ette vähemalt 30% turuosa. Kuid tegevuskavas hinnatakse 

samuti, et edasise sekkumiseta hakkab taastuvenergia osakaalu kasv pärast 2020. aastat 

aeglustuma. 2013. aasta märtsis avaldas komisjon rohelise raamatu „Kliima- ja 

energiapoliitika raamistik aastani 2030” (COM(2013)0169), ning avas sellega 

ulatuslikud avalikud konsultatsioonid selle üle, millised eesmärgid peaks EL seadma 

2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguste, taastuvenergia ja energiatõhususe kohta, 

kas need eesmärgid peaksid olema siduvad ja millisel tasandil (ELi, liikmesriikide, 

sektorite või allsektorite) tasandil tuleks neid kohaldada. (Euroopa Liidu teemalised 

teabelehed 2014) 

 

 

1.2 Taastuvenergia kasutamine Eestis aastani 2020 

 

Praegu kehtib Eesti Vabariigis veel „Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020“, 

mille kiitis heaks Eesti Vabariigi Riigikogu 15.06.2009. Koostamisel on uus arengukava 

aastani 2030, Eesti Vabariigi Valitsus ootab sellele arengukavale ettepanekuid 

novembrini 2014. aastani. Seoses sellega võeti aluseks kehtiva „Eesti taastuvenergia 

tegevuskava aastani 2020“.  

 

Eesti on praeguseks vähendanud kasvuhoonegaaside heitmeid 1990. aastaga võrreldes 

üle 50%, taastuvate energiaallikate osakaal kogu energiatarbimises moodustas 2005. 

aastal 18%. Vastavalt taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise 

edendamise direktiivile 2009/28/EÜ on Eesti kohustatud tõstma taastuvate 

energiaallikate osakaalu kogu energiatarbimises võrreldes referentsaastaga 2005.a. 

25%-ni aastaks 2020. Biokütuste kasutus on Eestis praegu veel madal, kuid huvi selle 

kasutuse vastu on pidevalt kasvav. Tulenevalt majanduskasvust aastani 2007 on ka 
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Eestis energia lõpptarbimine mõnevõrra kasvanud, kuid oluliselt madalamas tempos kui 

seda on majanduskasv.  

 

Eesti energiasüsteemis tervikuna on oluliselt tänu energiatõhususe investeeringutele  

vähenenud soojuse tarve ning soojuse- ja elektrikaod. Eesti majanduse energiamahukus 

on viimase 5 aastaga märkimisväärselt vähenenud. Energiatõhususe parendamise 

eesmärkide saavutamiseks on koostatud „Energiasäästu sihtprogramm 2007-2013“.  

2007. aastal käiku antud Estlinki merekaabel ühendas Balti riikide elektriturud 

Põhjamaade energiaturgudega. Rajamisel on mitmed uued taastuvelektri- ja 

koostootmisjaamad, mis suurendavad oluliselt Eesti energiasüsteemi efektiivsust.  

Eestis on koostatud ja vastu võetud mitmeid strateegiadokumente, mis puudutava 

taastuvate energiaallikate kasutust. Energiasektori peamine niinimetatud katusstrateegia 

on Energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020. Selle alla hakkab lisaks all-

loetletud arengukavadele ka Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020.  

(Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

Eesti elektrimajanduse arengukavas 2008-2018 seatakse strateegilised eesmärgid 

elektrimajanduse arendamiseks järgneva kümne aasta jooksul, kirjeldades eesmärke ja 

nende saavutamise meetmeid elektrivarustuse tagamise, keskkonnakoormuse 

vähendamise, rahvusvaheliste energiaühenduste loomise, elektrituru avamise ning 

elektritarbimise kasvu osas. (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2008-2015 strateegiliseks eesmärgiks on 

tagada Eesti varustatus põlevkivienergiaga ja kindlustada Eesti energeetiline sõltumatus. 

Lisaks tõstab arengukava esile pikemaajalises perspektiivis võimaluste leidmise 

põlevkivi aastase kasutusmahu järkjärguliseks vähendamiseks mahuni 15 miljonit tonni 

aastaks 2015. Põlevkivi arengukavas sätestatud strateegiline eesmärk tõsta põlevkivi 

kaevandamise ja kasutamise efektiivsust toetab energiamajanduse arengukava eesmärki 

tagada Eestis säästlik energiavarustus- ja tarbimine. 21.10.2008 otsusega kinnitas 

Riigikogu „Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2008-2015“. (Eesti taastuvenergia 

tegevuskava aastani 2020) 
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Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise arengukava aastateks 2007–2013 

eesmärgiks on luua kodumaise biomassi ja bioenergia tootmise arenguks soodsad 

tingimused, et vähendada Eesti sõltuvust imporditavatest ressurssidest ja fossiilsetest 

kütustest ning vähendada survet looduskeskkonnale. Arengukava eesmärk on 

vähendada Eesti sõltuvust imporditavatest energiaressurssidest ning laiendada biomassi 

kasutamist energia toorainena, mis ühtib energiamajanduse arengukava eesmärgiga 

tagada pidev energiavarustus energiaallikate mitmekesistamise ning ühtlasema 

jaotusega energiabilansis. (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

  

Energiasäästu sihtprogramm 2007- 2013 sõnastab Eesti kütuste ja energia kokkuhoiu  

poliitika sihid aastateks 2007-2013 ning määrab nende saavutamiseks vajalikud 

meetmed. Programmi eesmärgiks on tagada kütuste ja energia tõhusam kasutamine 

Eestis, mis on olulise tähtsusega energiamajanduse arengukava eesmärkide täitmiseks 

energiasäästu ja energiatõhususe valdkondades. (Eesti taastuvenergia tegevuskava 

aastani 2020) 

 

 

1.3 Metsaressurss Eestis 

 

Statistilise metsade inventuuri andmetel on Eesti metsamaa pindala 2,21 miljonit ha. 

Üle poole Eesti metsaressursist on tekkinud looduslikult viimase 100 aasta jooksul 

põllumajanduslikust kasutusest välja jäänud maade metsastumise teel. Sellised metsad 

moodustavad täna erametsade enamuse. Metsade puidukasutuse prognoosid ajastatakse 

10 aastasteks perioodideks metsanduse arengukavades. Prognoos aastateks 2001–2010 

hindas optimaalseks aastaseks kasvava metsa raiemahuks (ilma sanitaar- ja 

valgustusraieta) 12,6 miljonit tm ehk 5,6 tm ühe hektari metsamaa kohta, seda eeldusel, 

et kõik Eesti metsad on leidnud endale omaniku. Koostatava metsanduse arengukava 

aastani 2020 kohaselt võiks Eesti metsade vanuselisest jaotusest tulenev maksimaalne 

puidukasutus lühiajaliselt ulatuda  22 milj m3 aastas, pikaajaliselt jätkusuutlikuks 

eesmärgiks on 12–15 milj m3 aastas. 
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Peamisteks probleemideks biomassi kasutamisel on ebastabiilne metsakasutuse maht, 

kohati ebapiisav metsade uuendamine ja bioenergiaks kasutatava biomassi 

ülestöötamise madal tulusus.  

 

Puit on kõige suurema majandusliku potentsiaaliga biokütus nii soojusenergia kui ka 

elektri tootmiseks Eestis. Erinevate puiduallikate üldmahuks hinnati 2006. aastal 9 399 

000 m3 ja 2008. aastal 7 079 000 m3. Suurimaks impordiartikliks on töötlemata puit, 

mille maht 2006. aastal oli 1 809 050 m3 ja 2008. aastal 564 100 m3 . (Eesti 

taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

 Joonis 1. Puidu varumise dünaamika Eestis (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 

2020) 

 

Läbiviidud uuringutega on jõutud järgmiste tulemusteni:  

 

1. Arvutuste järgi võiks Eesti metsadest raiuda igal aastal 12–15 milj m3 puitu, millest 

traditsioonilist küttepuitu on ca 30% („Puidu pakkumise stsenaariumid ...“ 

http://www.envir.ee/1113320 ). (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 
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2. Seni on vähe raiutud lehtpuuressurssi, eriti halli leppa. Vähe kasutatakse raiejäätmeid, 

mille moodustavad peened ladvaotsad ja oksad. Okste ja okaste biomass moodustab ca 

35% tüvepuidu biomassist. (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

3. Lisaks on võimalik kütteks kasutada kändusid, mida on seniajani täielikult metsa 

jäetud. Antud arvutustes on kasutatud vaid lageraiest saadavaid kände, sest 

harvendusraiest kändude juurimine põhjustaks põhjendamatuid vigastusi 

kasvamajäävatele puudele. Lageraiest saadavate potentsiaalsete kändude hulk on ca 

30% tüvepuidu biomassist. Okaspuukände Eesti metsadest võiks igal aastal saada 480 

tuhat tm. (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

4. Puitkütuste energeetilise potentsiaali hindamisel tuleb lisaks metsast saadavatele 

puitkütustele arvesse võtta ka mittemetsamaadelt (elektriliinide, kraavide, teede jm 

trassid, pargid, aiandid jne) raiutav biomass. Kuna tegemist on looduslike aladega, kus 

suurem osa kasvavast biomassist on rohtne, siis isekasvava puidu toodang on suhteliselt 

tagasihoidlik. Kokku saadi elektriliinide kogupikkuseks ca 57 tuhat km. Metsi läbivate 

elektriliinitrasside alla jääb 98 000 ha („Võimaliku puidukasutuse...“ 

http://www.envir.ee/1113320), mis keskmiselt toodavad aastas ca 42 tuhat tonni puitu 

ehk 521 TJ energiat. (Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020) 

 

5. Eesti saetööstustes tekkiva saepuru, puiduhakke ja muude puidujäätmete koguseks 

võib hinnata 500 000 m3 (Puidubilanss 2008).” (Eesti taastuvenergia tegevuskava 

aastani 2020) 
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2. SLG Energy OÜ 

 

2.1 SLG Energy OÜ tegevus 

 

SLG Energy OÜ, endise nimega Teesalu Auto OÜ, loodi 26. märtsil 2004 aastal. SLG 

Energy OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mille üks suur omanikke on Go Group 

OÜ. Hetke seisuga on SLG Energy OÜ Eesti üks suuremaid hakkpuidu tootjaid. 2013 

aastal tootis SLG Energy OÜ ligikaudu 1 350 000 m3 hakkpuitu. SLG Energy OÜ 

masinapargis on 2013 aasta seisuga 16 nugadega varustatud puiduhakkurit ja 5 

haamritega varustatud puidupurustit. Liikuva põrandaga poolhaagiseid, mida 

kasutatakse hakkpuidu ja turba veoks on ettevõtel 55 komplekti. 

 

SLG Energy OÜ on põhiline tarnija AS Fortum Tartu Lohkva koostootmisjaamale ja 

AS Fortum Termest Pärnu koostootmisjaamale. 

 

Alates 2010 aastast osutatakse Riigi Metsamajandamise Keskusele (RMK) puidu 

hakkimise teenust ja hakkpuidu transportimise teenust. Materjal hakitakse RMK soovil 

kas metsas laoplatsidel või koostööjaamade juures olevatel laoplatsidel. Hakkpuit 

trasporditakse vastavalt RMK tarnekohtadele, kas AS Tallinna Küte Väo 

koostootmisjaama, AS Fortum Termest Pärnu koostootmisjaama, AS Fortum Tartu 

Lohkva koostootmisjaama või OÜ United Loggersi hakkpuidu ladudesse Kunda, 

Sillamäe, Virtsu või Pärnu sadamatasse. 

 

SLG Energy OÜ osutab ka transporditeenust AS Tootsi Turbale, kus põhiline transport 

toimub turbarabadest kas sadamatesse või turba tehastesse. 
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2.2 Hakkpuidu tootmiseks kasutatav tehnika 

 

SLG Energy OÜ’s kasutusel olevad puiduhakkurid ja puidupurustid on erinevate 

tööpõhimõtetega. Kõige otstarbekam oleks neid puidu hakkimiseks ja purustamiseks 

mõeldud hakkureid  jagada lõikeinstrumendi järgi kaheks – nuga hakkuriteks ja 

haamerveskiteks. Haamerveskite puhul kasutatakse ka väljendit puidumuljur, sest neist 

väljuv hakkpuit ei ole lõigatud vastavasse fraktsiooni, vaid muljutud või purustatud.  

 

SLG Energy OÜ puiduhakkurite jaotus: 

 

Nuga hakkurid: 

 

 4 hakkurit Jenz HEM 561 

 6 hakkurit Jenz HEM 582 

 1 hakkur Jenz HEM 700 

 3 hakkurit Heinola 

 1 hakkur Doppstadt DH 608 

 1 hakkur Doppstadt DH 910 

 

Haamerveskid: 

 

 Doppstadt DZ 750 

 Doppstadt DW 2560 

 Doppstadt DW 3060 

 Doppstadt AK 600 

 Doppstadt AK 630 

 

Lisaks kasutab SLG Energy OÜ puiduhakke tootmiseks veel mitmesugust eritehnikat: 

 

 3 frontaallaadurit JCB 426 

 Roomikekskavaator Doosan DX 225 LCV 

 Kännukäärid Pallari KH-160 
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 Mullasõel Doppstadt SM 620 

 Laadur Komatsu WH 609 

 2 multilift Scania P 380 koos tõstukiga Epsilon 

 

Järgnevalt on ära toodud SLG Energy OÜ põhi hakkurite lühikirjeldused, mida 

kasutatakse hakkpuidu tootmisesl kõige rohkem. 

 

Jenz HEM 561 D mudel iseseisva diiselmootoriga suure jõudlusega hakkur, mis sobib 

kasutamiseks metsatööstusettevõtetes. Saadaval on kaks erinevat versiooni: DL - 

ettesööte ava asub hakkuri taga ja DQ - ettesööte ava asub hakkuri küljel. Sõltuvalt 

puitmaterjali iseloomust on hakkuri toorlikus kuni 150  m
3
/h. Tänu spetsiaalsele 

pudeneva hakke kogumissüsteemile on võimalik puhast tööd teha ka suure liiklusega 

teede ääres. Joonisel 2 on näide hakkurist Jens HEM 561 DQ-st koos alusauto Scania 

R380-ga. 

 

 

Joonis 2. Jenz HEM 561 DQ koos alusautoga Scania R380 (Autori foto, 23.05.2014) 

 

Tehnilised andmed: 

Soovituslik materjali suurus:   

Kõva puu: 45 cm 

Pehme puu: 56 cm 
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Tootlikus: HEM 561 DQ / DL kuni 150 m3/h 

Ettesööte ava suurus:   

HEM 561 DQ / DL 650 x u. 1000 mm 

Rootori diameeter: 820 mm 

Terade arv: 10, lisavarustusena 20 

Võimsustarve/mootori võimsus:   

HEM 561 DQ / DL Mercedes-Benz 206 kW (280 hj) 

Lisavarustusena: Mercedes-Benz 295 kW (401 hj) 

  Mercedes-Benz 360 kW (490 hj) 

Kaal:   

HEM 561 DQ / DL 12300 kg<--> 

(Mobiilne puiduhakkur Jenz HEM 561) 

 

Jenz HEM 582 DQ on eraldi diiselmootoriga töötav puiduhakkur. HEM 581 DQ 

mudelil asub ettesööteava hakkuri küljel, HEM 582 DL mudelil hakkuri taga. Hakkuri 

komplektil on kasutusel Epsilon Palfinger tõstuk koos Epscab kabiiniga. Hakkur on 

Saksmaal Jenzi tehases monteeritud alusauto Volvo FH540-ne peale – joonis 3. 

 

 
Joonis 3. Jenz HEM 582 DQ, koos alusautoga Volvo FH540 (Autori foto, 29.04.2014) 

 

Tehnilised andmed: 

Soovituslik materjali suurus:     

Kõva puu: HEM 582 DQ /DL kuni 42 cm 

Pehme puu: 58 cm 
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Tootlikus: HEM 582 DQ / DL kuni 180 m3/h 

Ettesööteava suurus: 680 x u. 1200 mm 

Rootori diameeter: 820 mm 

Terade arv: 12, lisavarustusena 24 

Võimsustarve/mootori võimsus:   

HEM 582 DQ / DL Mercedes-Benz 205 kW (280 hj) 

Lisavarustusena: 295 kW (401 hj) või 360 kW (490 hj) 

Kaal:   

HEM 582 DQ 15000 kg 

Gabariidid:   

HEM 582 DQ 

  Pikkus: 

 

10,60 m 

Laius: 

 

2,55 m 

Kõrgus: 

 

3,95 m 

(Mobiilne puiduhakkur Jenz HEM 581) 

 

Heinola 910 ES on Soome tootja Heinola Sawmill Machinery Inc. poolt valmistatud  

puiduhakkur. Hakkur on paigaldatud Soomes samas tehases, kus hakkur Heinola 910 

ES toodeti, alusautole Volvo FH540 peale. Tõstukina on kasutatud Epsilon Palfinger 

tõstukit. Joonisel 4 on näide Heinola komplektist koos alusauto Volvoga. 

 

 

Joonis 4. Heinola 910 ES, alusautol Volvo FH540 (Autori foto, 29.04.2014) 
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Tehnilised andmed: 

Hakketrummli diameeter:    900 mm 

Tootlikus:       300 m3/h 

Sissesöödu ava:     Laius  1000 mm 

     Kõrgus             720 mm 

Nugade arv:      2 

(Heinola Chipper Solutions 2012) 

 

 

2.3 Hakkpuidu transpordiks kasutatav tehnika 

 

SLG Enery OÜ kasutab hakkpuidu transportimiseks kahte sorti veoautosid. Need 

jagunevad multiliftideks ja sadulveokiteks. Multilifte nimetatakse ka veel 

konksliftideks, kuna konksuga tõmmatakse konteinerid autol peale. Sadulveokid 

jagunevad omakorda kas kahe teljelisteks või kolme teljelisteks. 

Hakkpuidu veoks kasutab SLG Energy OÜ erinevate firmade liikuvpõrand 

poolhaagiseid. Põhilised poolhaagised mida kasutatakse on Carnehlid ja vähemal 

määral on kasutusel Reischid, Krakerid ja Legrasid. Täishaagised mida SLG Energy OÜ 

kasutab on Hüffermann Harkid. 

 

 

2.3.1 Multiliftid 

 

Järgnevalt on esitatud näide multilifti komplektist (joonis 5) ning masinate tehnilised 

andmed. 
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Joonis 5. Multilifti komplekt koos täishaagisega ja transpordi konteineritega (Autori 

foto, 13.05.2014) 

 

Volvo FH 500 põhiandmed 

 Esmane registreerimine – 2012 

 Võimsus – 375kW 

 Töömaht – 12 777cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 29 500 kg 

 Tühimass – 13 000 kg 

 Pikkus – 8 660 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO V 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

 

Hüffermann Hark-i andmed: 

 Registreerimismärk – 941 YJB 

 Esmane registreerimine – 2012 

 Kaubanduslik nimetus – HARK 18.70 
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 Täismass – 18 000 kg 

 Tühimass – 4 710 kg 

 Pikkus – 9 590 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 1 220 mm 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

Transpordi konteiner DIN 30722-i tehnilised näitajad: 

 Pikkus – 7 150 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 2 690 mm 

 Maht 38 m
3
 

 Täismass – 15 000 kg 

 Tühimass – 2 000 kg 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

 

2.3.2 Kaheteljelised sadulveoautod 

 

Ettevõttes SLG Energy OÜ on kasutusel järgmised kaheteljelised sadulveoautod: 

 MAN TGA 18.390 

 MAN TGA 18.410 

 MAN TGA 18.430 (joonis 6) 

 MAN TGA 18.460 

 MAN TGA 18.480 
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Joonis 6. MAN TGA 18.430 (Autori foto, 29.04.2014) 

 

Järgnevalt on ära toodud kolme eritüüpi kaheteljeliste sadulveoautode tehnilised 

andmed, mida kasutati käesolevas magistritöös seatud eesmärgi saavutamiseks: 

 

MAN TGA 18.390 

 

 Esmane registreerimine – 2005 

 Võimsus – 287 kW 

 Töömaht – 10 518 cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 18 000 kg 

 Tühimass – 7 000 kg 

 Pikkus – 5 900 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO III 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 
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MAN TGA 18.430 

 

 Esmane registreerimine – 2005 

 Võimsus – 316 kW 

 Töömaht – 10 518 cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 18 000 kg 

 Tühimass – 7 000 kg 

 Pikkus – 5 875 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO III 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

MAN TGA 18.460 

 

 Esmane registreerimine – 2004 

 Võimsus – 338 kW 

 Töömaht – 12 816 cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 18 000 kg 

 Tühimass – 7 370 kg 

 Pikkus – 5 825 mm 

 Laius – 2 490 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO III 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 
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2.3.3 Kolmeteljelised sadulveoautod 

 

Ettevõttes SLG Energy OÜ on kasutusel järgmised kolmeteljelised sadulveoautod: 

 

 MAN TGA 26.430 

 MAN TGA 26.480 

 MAN TGX 26.440 (joonis 7) 

 

 

Joonis 7. MAN TGX 26.440 (Autori foto, 22.04.2014) 

 

Magistritöös kasutati ainult TGA tüüp kolmeteljelisi sadulveokeid, siis järgnevalt on ära 

toodud ainult TGA tüüpide sadulveoautode tehnilised andmed: 

 

MAN TGA 26.430 

 

 Esmane registreerimine – 2005 

 Võimsus – 316 kW 

 Töömaht – 10 518 cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 26 000 kg 

 Tühimass – 8 800 kg 
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 Pikkus – 6 230 mm 

 Laius – 2 500 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO III 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

MAN TGA 26.480 

 

 Esmane registreerimine – 2007 

 Võimsus – 353 kW 

 Töömaht – 12 419cm
3
 

 Mootori tüüp – diisel 

 Täismass – 28 000 kg 

 Tühimass – 8 800 kg 

 Pikkus – 6 600 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 

 Kiirusepiirang – 90 km/h 

 Heitmenorm – EURO III 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 

 

 

2.3.4 Liikuvpõrandaga poolhaagised 

 

Liikuvpõrandaga poolhaagiseid, mida kasutab SLG Energy on järgmised: 

 

 Carnehl 

 Reisch 

 Kraker 

 Legras 
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Töös kasutatavad liikuvpõrandaga poolhaagised on Carnehlid (joonis 8) ja kõik kuus 

kasutatavat on ühe esmase registreerimis aastaga ja täpselt samasuguste tehniliste 

andmetega. 

 

Joonis 8. Carnehl liikuvpõrandaga poolhaagis (Autori foto, 28.04.2014) 

 

 

Järgnevalt on ära toodud töös kasutatavate Carnehl haagiste tehnilised andmed: 

 

 Esmane registreerimine – 2010 

 Kaubanduslik nimetus – CCS/AL 

 Täismass – 39 000 kg 

 Tühimass – 7630 kg 

 Maht – 90 m
3
 

 Pikkus – 14 010 mm 

 Laius – 2 550 mm 

 Kõrgus – 4 000 mm 
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 Lisaseade – Liikuvpõrand 

(SLG Energy OÜ andmebaas) 
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3. Navirec OÜ 

 

Navirec OÜ on rahvusvaheline, kiirelt arenev masinapargi haldussüsteemi ja GPS 

seadmeid ning nende paigaldust pakkuv ettevõte. Aastal 2007 jõudis meie 

haldussüsteem NAVIREC ülemaailmsel e-innovatsioonikonkursil World Summit 

Award kaheksa finalisti hulka ning aastal 2010 valiti teenus European Business Award 

eetilise äri kategooria nominendiks. Ettevõtte innovatiivsuse selgrooks on 

muljetavaldava taustaga (Skype, Eesti Energia, Elion, Maksu- ja Tolliamet jt 

edukriitilised süsteemid) arendajad, kes kõik kuuluvad ettevõtte omanike ringi.  

 

Navirec'i eesmärgiks on olla selle valdkonna üks maailma innovaatilisemaid ettevõtteid. 

Sellest lähtuvalt püüame oma klientidele pakkuda mugavaid ning funktsionaalseid 

lahendusi, mille eesmärgiks on hõlbustada seadusega nõutavate andmete esitamist, anda 

ülevaade masinapargi tegevuse kohta ning võimaldada efektiivsemat resursside 

planeerimist. (Navirec OÜ ettevõtest) 

 

 

3.1 Navireci tööpõhimõted 

 

Navirec on kõrgtehnoloogiline sõidukite positsioneerimise süsteem, mis võimaldab 

jälgida GPS (Globaalne positsioneerimissüsteem) seadmetega varustatud sõidukeid 

reaalajas. Andmeside edastamisel kasutatakse GPRS - 

General Packet Radio Service süsteemi, mis tagab andmete pideva liikumise ning mille 

tagajärjel on võimalik sõidukite pidev jälgimine asukohakaardil. Lisainformatsioonina 

on infoaknas alati jälgitav kiirus, koordinaadid ning kõik muu vajaminev, et saada 

adekvaatset ülevaadet sõiduki liikumisest ja toimimisest (Navirec OÜ lahendus). 
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Masinasse paigaldatava seadme abil saab Navireci server teada Teie sõiduki asukoha ja 

mistahes andurite väärtused (kütus, temperatuur, kopa asend, vilkuri olek jne). Peale 

sõidukile paigaldamist on seade sedavõrd autonoomne, et juht võib unustada selle 

olemasolu. Tänasel päeval kasutatakse põhiliselt Leedus toodetud Teltonika seadet, 

millel on laialdased võimalused ning soodne hind. (Navirec OÜ lahendus) 

 

Sisenedes Navireci veebiliidesesse (joonis 9) saab kiirelt ja mugavalt ülevaate oma 

masinapargi asukohast ja nende sõitudest (Navirec OÜ lahendus). 

 

 

Joonis 9.  Navirec OÜ veebivaade 

 

 

3.2 Navireci kasutusvaldkonnad 

 

Navireci kasutusvaldkonnad on väga laiad ja erinevad, mida põhimõtteliselt saab 

jaotada kolmeks eri valdkonnaks – sõiduautod ja kaubikud, eritehnika ja raskeveokid. 

Järnevalt on ära tood need kolm valdkonda. 
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Sõiduautod ja kaubikud - alarmsõidukid, kullerid ja pakiveod, taksod: 

 

 Sõidukite monitooring reaalajas (asukoht digitaalsel kaardil, sõidukiirus) 

 Distantsil töötavate sõidukite efektiivsuse kontroll  

 Töötaja tööaja, marsruutide ja kokkulepitud piirkondade külastamise kontroll 

 Hooldustehnikute planeerimine ja juhtimine 

 Kullerteenuse planeerimine ja juhtimine. Saatelehtede tegemise alus ja tõestus 

 Sõidupäeviku täitmine vastavalt sõitudele 

(Navirec OÜ lahendus) 

 

Eritehnika - kopad, survepesu, betooniveod ja pumbad, kraanad, traktorid, 

metsatehnika jne: 

 Eritehnika töötundide arvestus (töö-, jõude- ja parkimisaeg) 

 Kütuseinfo jälgimine nii reaalajas kui ajaloos 

 Tehnika kasutamise kontroll 

(Navirec OÜ lahendus) 

 

Raskeveokid - kõik veokid ja raskeveokid, mis sõidavad lühi- või pikamaasõite: 

 Logistiline planeerimine (asukoht ja  trajektoor digitaalsel kaardil, kilometraaž, 

tööaeg) 

 Töötundide arvestud (töö-, jõude- ja parkimisaeg) 

 Sõidukiiruse kontroll nii reaalajas kui ajaloos 

 Kütuseinfo jälgimine nii reaalajas kui ajaloos (kus, millal, kui palju kütust 

tarbiti/tangiti) 

 Sõidulehtede koostamine 

 (Navirec OÜ lahendus) 
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4. Hakkpuidu transpordikulude uuringud Euroopas 

 

Hakkpuidu transpordikulu uuringuid on tehtud mitmel pool Euroopas. Kuna 

taastuvenergia tootmine on vajalik, seoses Euroopa Liidu direktiividega, siis on paljudes 

Euroopa Liidu riikides kerkinud esile hakkpuidu veoga seotud teemad.  

 

Hispaanias, Soria provintsis uuriti palju praegu toodetakse energiat hakkpuidust ja palju 

oleks vaja toota. Sealsed uuringud näitasid, et neil toodeti 2010 aastal kuni 280 000 m
3
 

hakkpuitu aastas, aga 2030 aastaks on neil soov see kahekordistada. Transpordikulu 

arvetusel nad kasutasid erinevaid variante ja leidsid, et mida lühem on veomaa, seda 

kasulikum on transport (Anttila 2011). 

 

Seoses ka Soomes hakkpuidu laiaulatuslikuma kasutamisega koostootmisjaamades, 

uuriti seal transpordi kulusid ja vahemaasid, hakkpuidu veoks. Kuid Soomes on 

vahemaad suhteliselt pikad, siis oli eesmärgiks leida parima pikkusega veomaa, mis 

oleks kõige kasumlikum ja võrreldi raudtee transporti veoautode transpordiga. Kõige 

kasumlikum veomaa veoautode puhul oli 60 km. Kui vahemaa läks juba pikemaks kui 

135 km, siis tuli arvestada juba toorme allikatega ja võimalusel kasutada rongi 

transporti (Tahvanainen  ja Anttila 2011). 
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5. Töö metoodika 

 

5.1 Analüüsitavad objektid 

 

Magistritöös uuritavad objektid on multilift täishaagiskomplektid ja liikuvpõrandaga 

poolhaagisekoplektid, mis omakorda jagunevad kaheks sadulveokite järgi – 

kaheteljelised ja kolmeteljelised sadulveokid. Igast veokite tüübist valiti uuringuks välja 

kolm komplekti.  

 

 

5.1.1  Multiliftid 

 

Uurimisobjektiks valitud multiliftid on SLG Energy OÜ’s tööd tegevad koplektid, mis 

koosnevad veokist Volvo FH500, täishaagisest Hüffermann Hark ja kahest identsest 

konteinerist. Kõik valitud kompletid on ühesugused ja samal aastal toodetud ja mis on 

järgmiste registreerimismärkidega: 

 

 326MHM – 941YJB 

 327MHM – 942YJB 

 328MHM – 941YJB 

 

Kõigil kolmel komplektil on ühesugused tehnilised andmed.  

 

 

5.1.2 Kaheteljelised poolhaagis sadulveokid 

 

Uurimisobjektiks valitud kaheteljelised sadulveokid on MAN’id. Kaheteljelistest 

poolhaagisega veokitest valiti juhuslikuse põhimõttel välja kolm:  



 

35 
 

 666 BCJ, MAN TGA 18.390 

 501 BCT, MAN TGA 18.430 

 802 MEJ, MAN TGA 18.460 

 

 

5.1.3 Kolmeteljelised poolhaagis sadulveokid 

 

Uurimisobjektideks valitud kolmeteljelised sadulveokid on samamoodi nagu 

kaheteljelised MAN’id. Kolmeteljeliste veokitest valiti ka juhuslikuse põhimõtel kolm 

järgmist veokit: 

 

 132 BCX, MAN TGA 26.430 

 731BCT, MAN TGA 26.430 

 464BFD, MAN TGA 26.480 

 

 

5.1.4 Liikuvpõrand poolhaagised 

 

Kõik kuus juhuslikult valitud poolhaagise komplekti kasutuvad hakke veoks Carnehl 

liikuvpõrandaga poolhaagiseid. Kõik kuus poolhaagist on ühesugused ja samasuguste 

tehniliste näitajatega.  

 

 

5.2 Andmete kogumine ja analüüs 

 

Käesoleva magistritöö jaoks koguti andmeid kasutades Navireci veebilehte. SLG 

Energy OÜ teeb koostööd Navirec OÜ-ga, et jälgida enda veoautode asukohta ja 

kütusekulu. Andmed koguti tagasiulatuvalt, ehk kasutati Navireci veebilehel valitud 

veoautode tööajaloo mahamängimist. Iga päeva kohta ja iga sõidu kohta koguti andmed 

eraldi, et saadav informatsioon oleks tõene, ning ei sisaldaks ebavajalikku infot. 

Andmeid koguti 2012-nda aasta septembrist kuni 2013-nda aasta augustini 

kaasaarvatud. Andmed mida koguti, on vastava trajektoori pikkus kilomeetrites ja 
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kütusekulu liitrites, ning eraldi vaadeldi veel kas veok sõidab koormaga või ilma 

koormata. Lisaks vaadeldi transpordil kütusekulu muutumist erinevate mõjutajatega – 

töökeskkonna temperatuur, sademete hulk, kütusekulu seoses mahuga ja kütusekulu 

erinevatel kuudel aastast.  Arvestus peeti kolme tüüpi veoautode komplektide kohta – 

kaheteljelised sadulveokid, kolmeteljelised sadulveokid ja multiliftid (konksliftid). Igast 

tüübist valiti analüüsiks juhuslikult kolm veoautode komplekti. 

 

Kütusekulu sõltuvuse uurimiseks ilmastiku tingimustes kasutati regressioonanalüüsi 

statistikatarkvaraga R (funktsioon lm) (Crawley 2007).  

 

Talviste ja suviste kütusekulu andmete võrdlemiseks kasutuati t-testi. Kuna kasutatakse 

erinevate ja sarnaste dispersioonide korral erinevaid t-teste, siis esmalt teostati 

dispesioonide võrdlemiseks F-testi. Lisaks kütusekulule võrreldi ka kütusekulu ja mahu 

jagatist, kuna poolhaagise komplektidel on maht 90 m
3
, aga multiliftide komplektidel 76 

m
3
.  Sammuti võrreldi erinevate veoautode tüüpide kütusekulusid teepikkus- ja 

mahuühiku kohta eraldi talvel ja suvel.  

 

Olulisuse tõenäosus (p-väärtus) leidmisel sai teha edasiseid järeldusi, kas õnnestub 

tõestada kütusekulu dispersioonide erinevust või mitte. Kui p-väärtus jääb F- testi 

tegemisel alla 0,05, siis kütusekulude dispersioonide erinevus on tõestatud talve ja suve 

vahel. Kui aga olulisuse tõenäosus on üle 0,05, siis tuleb arvestada, et ei suudetud 

tõestada kütusekulude dispersioonide erinevust. Kütusekulude erinevus osutub oluliseks 

kui t-testiga saadud p-väärtus on alla 0,05. F-testide ja t-testide kasutamisel kasutati 

Andres Kiviste (2007) juhendit.  
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6. Töö tulemused 

 

6.1 Üldandmed 

 

Järgnevalt on äratoodud kogutud andmed, tabelites 1, 2 ja 3, veoauto tüüpide järgi, kus 

eristatakse komplekte veoauto numbrimärgi järgi. Kogutud andmed on koondatud 

aastaaegade põhiseks, et tabelid oleksid kompaktsemad ja magistritöös paremini 

esitletavad. Magistritöös teostatavad testid ja analüüsid on koostatud kogu andmestikku 

kasutades, ning andmeid on töödeldud MS Office Excel 2007 keskkonnas. Järgnevates 

tabelites on komplektide läbisõidud terve vaadeldava perioodi osas osalised, kuna 

veoautod tegid ka muid sõite, mida ei ole arvestatud käesolevas magistritöö analüüsides. 

Kogu veoautode läbisõidud vaadeldavas perioodis on toodud ära tabelis 4. 

 

Tabel 1. Kaheteljeliste sadulveoautode komplektide 

666BCJ, 501BCT, 802MEJ 

  Koormaga Koormata 

  Km Liitrid l/km Km Liitrid l/km 

Kokku aasta 26695,9 12694 0,476 28626,8 10344 0,362 

Sügis 6788,3 3197 0,469 7665 2732 0,355 

Talv 7780,6 3976 0,510 8155,4 3226 0,395 

Kevad 6231,2 2946 0,469 6652,1 2372 0,357 

Suvi 5895,8 2575 0,435 6154,3 2014 0,328 
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Tabel 2. Kolmeteljeliste sadulveokide komplektid 

132BCX, 731BCT, 464BFD 

  Koormaga Koormata 

  Km Liitrid l/km Km Liitrid l/km 

Kokku aasta 26926,7 11890 0,442 29654,7 9487 0,321 

Sügis 6513,9 2874 0,442 6842,7 2235 0,328 

Talv 6922,6 3215 0,463 7368,8 2433 0,331 

Kevad 6537,2 2916 0,449 7667,1 2456 0,321 

Suvi 6953 2885 0,412 7776,1 2363 0,305 

 

 

Tabel 3. Multiliftide komplektid 

326MHM, 327MHM, 328MHM 

  Koormaga Koormata 

  Km Liitrid l/km Km Liitrid l/km 

Kokku aasta 22439,9 11218 0,501 23403,86 8834 0,377 

Sügis 4640,6 2287 0,494 5715,5 2182 0,382 

Talv 5714,1 3082 0,539 5507,26 2156 0,391 

Kevad 6387,3 3211 0,501 6210,4 2326 0,374 

Suvi 5697,9 2638 0,464 5970,7 2170 0,364 

 

 

Tabel 4. Vaadeldavate veoauto komplektide läbisõidud antud perioodil 

Reg. nr. Tüüp Mark Nimetus 09.2012 - 08.2013 läbisõit 

666BCJ 2 teljeline MAN TGA 18.390 50066 

501BCT 2 teljeline MAN TGA 18.430 60427 

802MEJ 2 teljeline MAN TGA 18.460 58175 

132BCX 3 teljeline MAN TGA 26.430 56038 

731BCT 3 teljeline MAN TGA 26.430 50615 

464BFG 3 teljeline MAN TGA 26.480 43766 

326MHM Multilift Volvo FH - 500 50759 

327MHM Multilift Volvo FH - 500 48584 

328MHM Multilift Volvo FH - 500 41969 

 

Lisaks eelnevates tabelites olevatele andmetele on magistritöö koostamisel kasutatud 

kütusekulu suhet transporditava koorma mahuga (m
3
). Sadulveokite haagised 
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mahutavad 90 m
3
 hakkpuitu ja multilifti transportkonteinerid 76 m

3
 hakkpuitu. Peale 

mahu on veel andmetes kasutusel sademete hulk (mm) ja õhutemperatuur (
o
C) vastaval 

perioodil kuude lõikes.  

 

 

6.2  Kütusekulu analüüs aastaaegade lõikes 

 

Kõigepealt analüüsiti kütusekulu valitud perioodi jooksul aastaaegade lõikes. tabelis 5 

on ära toodud vastavalt aastaaegadele erinevat tüüpi veokikomplektide kütusekulud ja 

kütusekulud koormamahu suhtes. 
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Tabel 5. Kütusekulu ja kütusekulu mahu kohta erinevat tüüpi veoautod aastaaegade 

kaupa 

  2 teljelised 

Aastaaeg Koormaga Koormaga Koormata 

  l/km l/km/m3 l/km 

Aasta keskmine 0,476 0,00529 0,362 

Sügis 0,469 0,00522 0,355 

Talv 0,510 0,00567 0,395 

Kevad 0,469 0,00521 0,357 

Suvi 0,435 0,00484 0,328 

  3 teljelised 

Aastaaeg Koormaga Koormaga Koormata 

  l/km l/km/m3 l/km 

Aasta keskmine  0,442 0,00491 0,321 

Sügis 0,442 0,00491 0,328 

Talv 0,463 0,00514 0,331 

Kevad 0,449 0,00499 0,321 

Suvi 0,412 0,00458 0,305 

  Multiliftid 

Aastaaeg Koormaga Koormaga Koormata 

  l/km l/km/m3 l/km 

Aasta keskmine 0,501 0,00659 0,377 

Sügis 0,494 0,00650 0,382 

Talv 0,539 0,00710 0,391 

Kevad 0,501 0,00660 0,374 

Suvi 0,464 0,00611 0,364 

 

 

Eelnevast tabelist kasutatud andmete põhjal on koostatud joonised 10, 11 ja 12, kus on 

selgelt näha, millist tüüpi veoautode komplektid võtavad rohkem kütust ja millised 

vähem. 
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Joonis 10. Kütusekulu koormaga sõites aastaaegade lõikes 

 

 

Joonis 11. Kütusekulu koormata sõites aastaaegade lõikes 
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Joonis 12. Kütusekulu mahu suhtes aastaaegade lõikes 

 

Jooniseid 10, 11 ja 12 analüüsides on näha, et kõige rohkem võtavad kütust multilifti 

komplektid, neile järgnevad kaheteljelised poolhaagise komplektid ja kõige vähem 

võtavad kütust kolmeteljelised poolhaagise komplektid. Samas ei oma tähtsust ka 

aastaajad, kütusekulu erinevus veoauto tüüpide vahel on ikka sarnane. Kõige rohkem 

võtavad kütust kõik tüübid talvel, kui keskkond on külm ja mootorid vajavad 

töötamiseks rohkem energiat. Kõige madalam on kütusekulu suvel, kui 

õhutemperatuurid on kõrged ja teed, kus veokid sõidavad on kuivad, ning veoautode 

mootorid ei vaja lisaenergiat töötemperatuuri saavutamiseks. Samas sügisel ja kevadel 

on kütusekulu suhteliselt võrdne, sest siis valitsevad sarnased ilmastikuolud. Kui 

vaadelda joonist 12, kus on lisaks kütusekulule võetud ka arvesse hakkpuidu koorma 

mahtu, siis järeldub, et multiliftide kütusekulu erinevus teistega on veelgi suurem 

võrreldes joonistega, kus koorma mahtu ei arvestata.  
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6.3 Kütusekulu sõltuvus temperatuurist 
 

Iga veoautotüübi kohta moodustati joonised ja analüüsiti kütusekulu sõltuvust 

temperatuurist (
o
C). Jooniste tegemisel võeti aluseks kütusekulu (l/km) ja kuu 

keskmised õhutemperatuurid. Andmetöötlusprogrammis R leiti regressioonanalüüsiga 

(funtksioon lm) (Crawley, 2007) seos kütusekulu ja temperatuuri vahel alljärgneva 

valemiga: 

 

kütusekulu = a + b*temperatuur,   (1) 

 

kus kütusekulu - koormaga kütusekulu, l/km; 

 temperatuur - kuu keskimine temperatuur, 
o
C; 

 a ja b  - valemi kordajad (tabel 6). 

 

Eelpool koostatud valemi parameetrid on esitatud tabelis 6. 

 

Tabel 6.  Regressioonanalüüsi tulemused seoses temperatuuriga 

Tüüp 
Jääk-

standardhälve 
r

2
 p-väärtus a b 

2-teljelised 0,0414 0,2821 0.0009 0,48798 -0,0001841 

3-teljelised 0,0409 0,1306 0,0303 0,45399 -0,0016933 

multiliftid 0.0298 0,4584 < 0,0001 0,51852 -0,0029588 

 

R
2
 iseloomustab mudeli sobivust, ehk ta mõõdab seda, kui suure osa andmetes olevast 

dispersioonist mudel ära seletab (Tammaru 2009). Meie analüüsitulemusena tuli r
2
 

suhteliselt väike. Samas p-väärtus on alla 0,05, mis tähendab, et regressioonanalüüsi 

tulemused on olulised. Kuna kordaja b väärtused on negatiivsed, siis temperatuuri 

suurenedes väheneb kütusekulu. 

 

Joonised 13, 14 ja 15 näitavad kütusekulu ja temperatuuri suhet erinevate veoautode 

tüüpide põhiselt. Kõik joonised on moodustatud koormaga sõidu andmetest. 
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Joonis 13. Kütusekulu ja temperatuuri suhe kaheteljeliste sadulveoautode komplektidel  

 

 

Joonis 14. Kütusekulu ja temperatuuri suhe kolmeteljeliste sadulveoautode 

komplektidel  
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Joonis 15. Kütusekulu ja temperatuuri suhe multiliftide komplektidel 

 

Joonistel 13, 14 ja 15 veritkaalsed täppide rivid on kuude lõikes kütusekulu. 

Analüüsides täppide kogumeid selgub, et mida külmem on ilm seda suurem on ka 

kütusekulu. Külmade ilmade korral on ka rohkem üksikuid täppe, mis näitab, et talvel 

veoauto mootor vajab rohkem energiat saavutamaks töötemperatuuri. Kui mootor on 

saavutanud töötemperatuuri langeb ka kütusekulu ja muutub stabiilsemaks. Mida 

kõrgemaks aga  läheb temperatuur, seda madalamaks muutub ka kütusekulu.  

 

R-ruutu võib tõlgendada nii, et see näitab, mitu protsenti üksikväärtuste dispersioon 

väheneb, kui hälbeid mõõdetakse rühmade keskmiste suhtes võrreldes sellega, kui neid 

arvutatakse kogu valimi keskmise suhtes. R-ruut võib saada väärtusi nullist üheni (e. 

100%) ja mida kõrgem on väärtus, seda sobivam mudel on (Tammaru 2009). 

 

Kui vaadelda R-ruudu tulemusi, siis selgub, et kõige parema seose temperatuuri ja 

kütuse vahel annab aasta lõikes multiliftide tulem. See tuleneb sellest, et multiliftidel 

mõjutab temperatuur kütusekulu kõige tugevamalt – temperatuuri langenisek kraadi 

võrra suureneb kütusekulu 0,003 l/km võrra (tabelis 6 olev b väärtus). Multiliftidel tuli 

R-ruut 0,4584 millele järgnesid kaheteljelised poolhaagised 0,2821 ja kõige viletsama 

tulemuse said kolmeteljelised poolhaagise komplektid 0,1306.  
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6.4 Kütusekulu analüüs sademete mõjul 

 

Sademete mõju kütusekulule vaadeldi nagu temperatuuri mõjugi eelmises peatükis. 

Koostati joonised, kus muutujateks oli kütusekulu (l/km) ja sademete hulk (mm) 

erinevatel kuudel aasta lõikes. Analüüsiti sarnaselt temperatuuri analüüsile kolme 

erinevat uuritavat veoautode tüüpi.  

 

Vastavatele andmetele moodustati veoauto tüüpide alusel joonised 16, 17 ja 18,  , kus 

kasutati täis koormaga transpordi kütusekulu. 

 

 

Joonis 16. Kütusekulu ja sademete hulga suhe kaheteljeliste sadulveoautode 

komplektidel 
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Joonis 17. Kütusekulu ja sademete hulga suhe kolmeteljeliste sadulveoautode 

komplektidel 

 

 

Joonis 18. Kütusekulu ja sademete hulga suhe multiliftide komplektidel 
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seda suurem on ka kütusekulu. Aga joonised näitavad pigem, vastupidist olukorda. Siit 
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suurem. 
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Sammuti nagu temperatuuri mõju kütusekulule analüüsiti ka sademete mõju kasutades 

andmetöötluseprogrammi R, kus teostati regressioonanalüüs. Analüüsi tulemusena leiti 

kütusekulu ja sademete hulga vaheline seos. Seose leidmiseks kasutati valemit : 

   

kütusekulu = a + b*sademete hulk,   (2) 

   

kus kütusekulu - koormaga kütusekulu, l/km; 

 sademete hulk - kuu keskmine sademete hulk, mm; 

 a ja b  - valemi kordajad (tabel 7). 

 

Eelpool koostatud valemi parameetrid on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Regressioonanalüüsi tulemused seoses sademetega 

Tüüp 
Jääk- 

standardhälve 
r

2
 p-väärtus a b 

2-teljelised 0,0486 0,0081 0,601 0,4814 -0,000184 

3-teljelised 0,0438 0,0012 0,838 0,4474 -0,000065 

multiliftid 0,0373 0,1528 0,020 0,5375 -0,000657 

 

Analüüsi tulemusena tuli r
2
 väga väike, välja arvatud multiliftidel, kus r

2
-du väärtus on 

teistest oluliselt suurem. Samas p-väärtus tuli alla 0,05 ainult multiliftidel, mis tähendab, 

et regressioonanalüüsi tulemus on oluline. Teistel veoauto tüüpidel tuli p-väärtus üle 

0,05, mis tähendab, et regressioonianalüüsi tulemused neil tüüpidel ei ole 

usaldusväärsed ja sademete hulga mõju kütusekulule neil veokitüüpidele ei ole olulised. 

Kui võtta aluseks regressioonanalüüsi tulemusi, siis saab väita, et sademete hulga mõju 

kütuse kulule on oluline vaid multilift-tüüpi veokitele ning kuu sademete hulga 

suurenedes 1 mm võrra, suureneb koormaga sõidu kütusekulu umbes 0,0007 l/km võrra. 
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6.5 Kütusekulude võrdlemine 

 

Esimesena võrreldi F-testiga iga veokitüübi talviseid ja suviseid kütusekulu dipersioone.

  

Peale F-testi tegemist selgus testist p-väärtus, mile järgi otsustati, kas kasutada erinevate 

dispersioonidega andmehulkade keskmiste võrdlemise või mitteerinevate 

dispersioonidega andmehulkade t-testi. Kui F-testi tulemus oli alla 0,05, kasutati 

erinevate dispersioonidega andmehulkade keskmiste võrdlemise t-testi ja vastupidi. T-

testiga tulemuste olulisuse tõenäosuse (p-väärtus) järgi otsustati kas vaadeldavate 

andmehulkade keskmised on erinevad või mitte – kui p-väärtus oli alla 0,05, siis osutus 

keskmiste  erinevus tõestatuks.  

 

Talviste ja suviste kütusekulude F-testi ja t-testi tulemused on toodud tabelis 8. 

 

Tabel 8. Tüübipõhised kütusekulu (l/km) F-testi ja t-testi tulemused talve ja suve vahel  

Tüüp F-testi p-väärtus t-testi p-väärtus 

2 teljelised <0,00001 <0,00001 

3 teljelised 0,00588 <0,00001 

Multiliftid 0,43365 0,00003 

 

Järgnevalt teostati analoogselt samad testid kütusekulu kohta, mis on arvutatud 

mahuühiku kohta (l/km/m
3
). Tulemused on toodud järgnevas tabelis 9. 

 

Tabel 9. Tüübipõhised kütusekulu (l/km/m
3
) F-testi ja t-testi tulemused talve ja suve 

vahel  

Tüüp F-testi P-väärtus T-testi P-väärtus 

2 teljelised <0,00001 <0,00001 

3 teljelised 0,00588 <0,00001 

Multiliftid 0,43365 0,00003 

 

Kolmandaks võrreldi F-testi ja t-testi-ga kütusekulude erinevusi veoauto tüüpide vahel 

eraldi talve ja suve kohta. Testide tulemused on esitatud tabelis 10. 
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Tabel 10. Veokitüüpide kütusekulude (l/km/m
3
) võrdlemise tulemused  

Aastaaeg Tüüp 
F-testi            

p-väärtus 

Arikmeetiline 

keskmine 

t-testi             

p-väärtus 

Talv 

2 teljelised - 

3 teljelised 
<0,00001 

0,00593 

0,00520 
0,00007 

2 teljelised - 

multiliftid 
<0,00001 

0,00593 

0,00699 
<0,00001 

3 teljelised - 

multiliftid 
0,03598 

0,00520 

0,00699 
<0,00001 

Suvi 

2 teljelised - 

3 teljelised 
0,01942 

0,00502 

0,00470 
0,00358 

2 teljelised - 

multiliftid 
0,03064 

0,00502 

0,00639 
<0,00001 

3 teljelised - 

multiliftid 
0,00003 

0,00470 

0,00639 
<0,00001 
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7. Arutelu 

 

Võttes arvesse erinevaid metoodikaid kütusekulu uurimisel erinevat tüüpi veoautode 

puhul, tehti alljärgnevad järeldused. 

 

Analüüsitud veoauto tüüpidest on kõige suurema kütusekuluga kilomeetri kohta 

multiliftide komplektid, millele järgnes kaheteljeliste poolhaagiste komplektid ja kõige 

vähem kütust kilomeetri kohta võtsid kolmeteljeliste poolhaagiste komplektid.  

 

Multiliftide komplektid võtavad küll palju kütust ning neile mahub vähem peale 

hakkpuitu, aga samas nendega saab hakkpuitu metsast kätte sellistest kohtadest, kus 

poolhaagise komplektidega ei saa. Sellest tulenevalt, oleks mõistlik seda tüüpi 

veoautosid hakkpuidu veoks kasutada ainult neile sobivates tingimustes. Kui tingimused 

on sellised, et seal oleks võimalik ka kasutada poolhaagise komplekte, mis võtavad 

oluliselt vähem kütust kilomeetri kohta, siis on otstarbekas kasutada kolmeteljelisi 

poolhaagise komplekte. Kahest poolhaagise komplektide tüübist – kaheteljelised ja 

kolmeteljelised poolhaagise komplektid, on suurema kütusekuluga kaheteljelised 

poolhaagise komplektid.  

 

Kõikide vaatlusaluste veokitüüpide kütusekulude võrdlemise variantide tulemused olid 

kokkuvõttes sarnased, ei loe töökeskkonna temperatuur, sademete hulk, ega ka see kas 

sõidetakse täiskoormaga või tühja koormaga, tulemused on ikka samasugused.  
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Kokkuvõte 

 

Töö eesmärgiks oli leida, milline kolmest kasutatud hakkpuidu transpordiks veoauto 

tüübist osutub kõige ökonoomsemaks, kütusekulu silmas pidades. Peale erinevate 

testide ja jooniste tegemist, osutus kõige ökonoomsemaks veoautode tüübiks – 

kolmeteljeliste poolhaagiste komplektid. Testide ja jooniste aluseks oli kulutatud kütus, 

läbitud vahemaa ja teised muutuvad tegurid, nagu temperatuur, sademed ja koorma 

maht.  

 

Kui võrrelda erinevaid analüüse, siis saab ikkagi järeldada, et kasulikum on hakkpuitu 

transportida sadulveoautode komplektidega ja nendest omakorda kolmeteljeliste 

poolhaagis komplektidega. Multilifti komplekte on mõistlik kasutada ainult eri juhtudel. 

Erijuhud oleksid erinevad teedevõrgustikud, kus poolhaagise komplektid ei ole 

võimelised hakkpuidu koormaga manööverdama. 

 

Töös leiti ka veoautode kütusekulu sõltuvus temperatuurist, kus ilmnes, et mida 

jahedam on töökeskkond, seda suurem on kütusekulu.  

 

Soovitus hakkpuitu transportivatele ettevõtetele oleks järgmine, et kasutada 

kolmeteljelisi poolhaagise komplekte hakkpuidu transpordil, kus on seda tüüpi veoauto 

komplektidel parimad transpordi tingimused ja multilifti komplekte kasutada ainult seal, 

kus ei saa poolhaagise komplektidega hakkpuitu transportida.   
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