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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Viimase 10 aasta jooksul on Jaagumäe talus kasvatatava toodangu maht suurenenud üle 

kahe korra, kuid teatud köögiviljade käitlemise seadmed on endiselt vanemad kui 10 aastat. 

Nii tekkiski mõte koostöös ettevõttega analüüsida ja kirjeldada olemasolevat olukorda talus 

ning pakkuda välja võimalikke lahendusi tehnoloogia moderniseerimiseks. Töös on 

väljatoodud tehnoloogiline skeem, kus on näidatud sammude kaupa viljade käitlemise 

liigendatus. Põhiplaanis on välja toodud käitlemisega seotud operatsioonid ning 

köögiviljade liikumine hoone siseselt. Töötlemisega seotud masinate juures on põhiplaanil 

välja toodud ratsionaalne inimjõu tarvidus. Põhiplaanist on tehtud lõige ja ka asendiplaan. 

Töö esimene osa annab ülevaate Jaagumäe talust. Esimeses peatükis kirjeldatakse talu 

asukohta, ettevõtte hooneid, kasvatatavaid kultuure ning ettevõttes kasutatavat tehnikat 

ning tuuakse välja Jaagumäe talu OÜ põldude asendiplaan. 

Töö teine osa keskendub käitlemishoone ehitusnõuetele ning talus kasvatatavate 

köögiviljade säilitamise tingimustele. 

Töö kolmandas osas on analüüsitud olemasolevaid köögiviljade käitlemise seadmeid ning 

pakutud välja võimalikke uuendusi. Tehnoloogiliselt skeemilt on võimalik näha seadmete 

asukohta. 
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ABSTRACT 

Jõks, P. Jaagumäe farm`s vegetable management technology project. A thesis of 

professional higher education. – Tartu: EMÜ, 2015. 39 pages, 16 figures, 4 tables, 2 extras. 

Format A3, 1extra. Format A2. In Estonian language. 

During the last 10 years, the production of Jaagumäe farm has increased nearly twice, but 

some of the devices used for processing certain vegetables are still older than 10 years. The 

current state of the farm is analyzed and characterized in collaboration with the enterprise 

in order to propose some measures for modernizing the technology. This thesis contains a 

technological scheme, where a step by step analysis of the crop's processing is presented. 

The floor plan contains the operations regarding management, as well as the trafficing of 

the vegetables inside the production building. On the floor plan, a rational demand for 

manpower has been brought forth in relation to the machinery dealing with processing. A 

section and a site plan are derived from the floor plan.  

The first part of the thesis gives an overview of Jaagumäe farm. In the first chapter, the 

location, buildings, cultivated crops, and technology used in the enterprise are described, 

and a site plan of OÜ Jaagumäe farm is presented. 

The second part of the thesis concentrates on the construction codes of the crop processing 

building, and on the conditions under which the vegetables grown in the farm are 

preserved.  

The third part of the thesis analyzes the existing devices for vegetable management, and 

suggests possible renewals. The location of those devices can be seen on the technological 

scheme. 

 

 

 

Keywords: vegetable management, technology 
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SISSEJUHATUS 

 

Köögiviljandus on põllumajanduse tootmisharu, mis tegeleb selliste rohtsete taimede 

kasvatamisega, mille mahlakaid osi nende väärtuslike omaduste pärast toiduks kasutatakse 

ja mida köögiviljadeks nimetatakse. Köögiviljakasvatuse juured ulatuvad kaugele 

minevikku ning paljud köögiviljad olid ürginimestele esimesed taimed, mida nad hakkasid 

toiduks tarvitama ja kasvatama [1]. 

Kohalik toit on hakanud Eestis järjest rohkem populaarsust koguma. Selle eeliseks on 

lühike tarneaeg ning sellega seoses ka toodete värskus. Et aga püsida konkurentsis on tähtis 

kasutada säilitamisel ja kasvatamisel õiget tehnoloogiat. Kuna Eesti rahvas hindab ka 

kodumaal töödeldud ja pakendatud kaupa, on tähtis et selleks kasutatavad seadmed tagavad 

piisava kvaliteedi,kuid samas ei ajaks omahinda liiga kõrgeks. 

Parem mehhaniseeritus võimaldab kasvatada suurematel pindadel ning nii viia 

madalamaks kauba omahinda [2]. 

Käesoleva töö esimeses osas iseloomustatakse Jaagumäe Talu. Välja on toodud 

asendiplaan, kasvatatavate viljade pindalad, kui ka kirjeldatud masinaparki. Töö teises osas 

on välja toodud ehituslikud nõuded, mida tuleb täita köögivilju käitlevas hoones. 

Kirjeldatud on ka talus kasvatatavatele köögiviljadele sobilikud hoiu temperatuurid ning 

suhteline niiskus. Töö kolmandas osas on analüüsitud olemasolevat tehnoloogilist 

olukorda, ning pakutud välja võimalusi muuta tootmist kaasaegsemaks ja vähendada 

inimtööjõu osakaalu. Töö autor viibis antud ettevõttes õppepraktikal. 
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1. JAAGUMÄE TALU ÜLDISELOOMUSTUS 

 

1.1. Asukoha kirjeldus 

 

Jaagumäe Talu asub Võrumaal, Navi külas. Võru linnast, kus turustatakse suur osa talu 

toodangust, asub talu 5 km kaugusel. Talu on jaotatud põhimõtteliselt kaheks kompleksiks, 

mis asuvad üksteisest ca. 2 km kaugusel. Suuremas kompleksis (joonis 1.1) on 11 hoonet, 

mis on ka joonisel numbritega tähistatud. Ülejäänud kompleksi lähedal asuvad ehitised on 

kasvuhooned, kus toimub taimede ettekasvatamine. Suvel kasutatakse neid ka ajutiselt 

köögivilja hoiustamiseks.   

 

Joonis 1.1. Talu asukoha skeem.1 - teravilja hoidla, 2 – sigala, 3 – kartulihoidla, 4 – 

köögiviljade käitlemise hoone, 5 – sigala ja tapamaja, 6 – kartulihoidla, 7 – teravilja 

kuivati, 8 – teraviljahoidla, 9 – sigala, 10 – köögiviljahoidla, 11 – teraviljahoidla [3] 

Hooned number 1, 8 ja 11 on teravilja hoidlad. Ajutiselt kasutati teravilja hoidmiseks ka 

hoonet nr 3, kuid seda kuni kartulivõtuni, mis on hoone põhiotstarbeks. Hooned 2, 5, 9 on 

sigalad. Hoone nr 2. lõuna-poolses osas on ruumid köögiviljade hoidmiseks, milleks on 

peamiselt kapsas ning hoones number 5 on lisaks veel ka tapamaja. Hoones number 4 
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toimub köögiviljade käitlemine, ning lõputöö eesmärgiks ongi leida paremaid 

tehnoloogilisi lahendusi just sellele hoonele. Tegu on vana sealaudaga, kuhu on tehtud 

juurdeehitusi sobimaks köögiviljade käitlemiseks. Hoone number 6 on maaalune 

kartulihoidla. Hoones number 7 on neli teraviljakuivatit. Lisaks on idaküljel veel kaal, 

mida kasutatakse teravilja kaalumisel. Hoones nr. 10 hoiustatakse kapsaid ning kõrvitsaid. 

Teises kompleksis on hetkeseisuga 7 hoonet ning lisaks ka peremehe enda elumaja 

kõrvalhoonetega, mis jäävad tähistatud hoonetest ida poole (joonis 1.2). 

 

Joonis 1.2. Talu asukoha skeem. 1 – väiketehnika töökoda, 2 – rasketehnika töökoda, 3 

töökoda / mehaanikute puhkeruum, 4 – ladu / riietusruumid, 5 – teraviljahoidla, 6 – sigala, 

7 – sigala ( tiined emised ) [3]  

 

Hooned 1, 2, 3 on töökojad, kus tegeldakse tehnika remontimisega. Kuna talul on tehnikat 

väga palju, ehitati 2014. aastal juurde töökorda (nr 2). Hoone nr. 4 on laoruum, kus on 

lisaks ka tööliste riietusruumid ning kontor. Hoones nr. 5 hoiustatakse teravilja. Hooned 6 

ja 7 on sigalad, kus peetakse tiineid emised.  
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1.2. Ettevõtte ajalugu 

 

Talu alustas tegevust 1990 aastal ning maafondiks oli siis 15 ha. 2006 aastaks oli 

põllupinda 600 ha, millest 120 oli kartuli ja köögivilja all, ülejäänud maaalal kasvatati 

teravilja ja ristikut [4]. 

 

Aastal 2014 oli talul kasutada juba maafond üle 1500 hektarilise pindalaga. Kui ettevõtte 

algusaastatel oli suur osa masinatest renditud, siis nüüd renditakse ainult ajutiselt ehituseks 

vajaminevaid seadmeid. 1990ndatel oli ettevõtte peamiseks valdkonnaks teraviljakasvatus. 

 

 

1.3. Ettevõtte struktuur 

 

Ettevõte on jagatud neljaks erinevaks osaühinguks. Nendeks on „Jaagumäe Talu“, mis 

tegeleb köögivilja- ja seakasvatusega. Jaagumäe talu on ka OÜ-dest kõige suurem. Selle 

firma alla kuulub 101 põldu, mille summaarne pindala on 949 ha. Lisaks kuulub sinna alla 

ka tapamaja. Järgmiseks on Jaagumäe Agro OÜ, mis tegeleb peamiselt teravilja 

kasvatusega, vähesel määral ka köögiviljakasvatusega. Kokku kuulub Jaagumäe Agro OÜ 

- le 44 põldu ja kogupindalaga 333 ha. Kolmandaks osaks on Timcar Agro OÜ. 60 põldu, 

mille kogupindala on 303 ha. Neljandaks ja  eraldi seisavaks osaks on Jaagumäe 

Kaubandus OÜ. Selle firma eesmärk on sealiha jae- ja hulgimüük, toitlustuskohad, 

cateringi teenuse pakkumine ning ka kondiitritoodete müük. 

 

 

1.4. Ettevõtte tegevusvaldkonna 

 

Ettevõtte tegevuseks on seakasvatus ja sealiha hulgi- ja jaemüük, teraviljakasvatus ning 

köögiviljadekasvatus. Haritavat põldu on 1586,2 ha, kõik põllud küntakse. Teraviljadest 

kasvatatakse nii suvi- kui talivilju. Olulisel kohal viljahaiguste piirajana on viljavaheldus. 

Köögiviljadest kasvatakse kapsast, kartulit, kaalikat, porgandit, kurki, peeti, porrut, sibulat 

ja kõrvitsat. Kõige suurema osa köögiviljakasvatusest hõlmab enda alla kartul (58%). 
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Järgneval diagrammil toon välja köögiviljade kasvupindalad protsentuaalselt Jaagumäe 

Talus. Joonisel (joonis 1.3) on välja toodud kasvatatavate köögiviljade ja kartuli pindalad 

protsentuaalselt kogu köögiviljade kasvatamiseks kasutavavast pindalast. 

 

Joonis 1.3. Kasvatatavate kartuli ja köögiviljade pindalad protsentuaalselt  

Lisaks köögiviljadele kasvatati 2014 aastal talus teravilju 803,4 ha. See moodustab kogu 

talu kasutatavast pindalast 51 %. Keskmine teravilja saagikus oli antud aastal 5,1 t/ha. 

Olulisel kohal viljahaiguste piirajana on viljavaheldus. Kasutatakse ka allakülvi, ning seda 

88,2 hektaril. Joonisel (joonis 1.4) on välja toodud protsentuaalselt teraviljade all olev 

pindala. 
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Joonis 1.4. Teraviljade all olev pindala prontsentuaalselt aastal 2014 

Lisaks teravilja ja köögivilja all olevatele põldudele, kasvatatakse veel rapsi ja hernest.  Ka 

on osa põllumaast rohttaimede all. Joonisel (joonis 1.5) on välja toodud nende põldude 

protsentuaalne jaotus pindalade põhjal . 

 

Joonis 1.5 Põldude kasutus  

Kokkuvõttes kasvatab ettevõte köögivilju ja kartulit 213 ha, teravilja 803 ha, rapsi 316 

hektarilisel maaalal ning ülejäänu on jaotatud juba väiksemate osade vahel. 

Teraviljakombainiga koristatavat pinda on kokku 1169 ha  

 

 

1.5. Kasutatav tehnika 

 

Kuigi põllumehed on Eestis viimasel kümnendil tehnikasse palju investeerinud, oleme 

endiselt võrreldes vanade Euroopa Liidu riikidega võrreldes vananenud masinapargiga. 

Suur osa meie masinapargist on amortiseerunud ja liiklusregistri andmetel on 70 % Eesti 

traktoritest vanemad kui 10 aastat [5]. 

Jaagumäe Talus praktikal olles, jäi mulle talu kasutatavast tehnikast väga hea mulje. 

Masinatele on tehtud korrektsed ja õigeaegsed tehnohooldused, töölised hoiavad tehnikat 

ning kasutatavad masinad on küllaltki uued (alla 10 aasta). Järgmises tabelis (tabel 1.1) on 

välja toodud liikurmasinad, mis talul kasutada on. 
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Tabel 1.1. Liikurmasinad 

Masin Kogus 

Valtra N/ Valtra S traktorid 2 tk / 4 tk 

New Holland T5/ New Holland T7 traktorid 3 tk / 1 tk 

MTZ traktorid / Zetor traktorid 5 tk / 1 tk 

JCB teleskooplaadur / New Holland 

teleskooplaadur 
1tk / 1tk 

JCB kaeve kopp 1tk 

Scania veok külmikuga / DAF veok 

külmikuga 
2tk / 1tk 

Scania kallur 1tk 

Peugot, Renault,Citroen ja Fiati kaubikud 1 tk / 2 tk / 2tk / 1 tk 

Artec F40 taimekaitse prits 1 tk 

New Holland teravilja kombain 2 tk 

Tõstuk Yale 6 tk 

Laadur Avant 2 tk 

 

Lisaks on talul veel põldude harimiseks ja transpordivahenditeks haake-seadmed 

(tabel 1.2). Haagis on mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks 

kohandatud mehhanism [6]. 

Tabel 1.2. Haake-seadmed 
Haake seade Kogus 

Ader 3 tk 

Libisti 2tk 

Randaal 1tk 

Põllu rull 1tk 

Mulla frees 2tk 

Kobesti 30cm/ 70cm 1tk / 1tk 

Sõnniku laotaja / läga laotaja 2tk/ 2tk 

Platvormhaagis pikk / lühike 5tk / 3tk 

Käru suur / väike 2tk / 5tk 

Metsaveo käru 1tk 

Külvik 2tk 

 

 

1.6. Põldude asukohad 

 

Tänapäeva tihedas põllumajanduse konkurentsis proovivad kõik ettevõtted enda 

kasutatavat pinda suurendada. Sellega seoses tekivad ka pikemad vahemaad põldude ning 
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käitlemishoonete vahel, aga kõik saadused tuleb põllult tallu transportida. Näiteks tuleb 

köögivilju transportida konteinerites ning teravilja saab transportida ühes suures mahutis. 

Joonisel (joonis 1.6) on välja toodud talu suurima osaühingu Jaagumäe talu OÜ põldude 

asukohad. Põhja suunda jääb Tartu ning lõunasse Võru. 

 

Veondus on transpordisüsteemide keskne lüli. Veonduses on võimalik kasutada erinevaid 

transpordiliike või kombineeritud tehnoloogiaid kasutades. Veoviis oleneb veetava objekti 

massist ja mahust ning objekti füüsikalistest omadustest sõltub tehnoloogiline lahendus. 

Nii veoliigi kui ka veoviisi valik seavad teistele süsteemi lülidele (või nende valikule) 

tehnilised ja tehnoloogilised nõuded [7]. 

 

 

Joonis 1.6. Põldude asukoha kaart. Joonisel on tähistatud teraviljad punase värviga, 

köögiviljad pruuni ja rohttaimed rohelise värviga [8] 
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2. NÕUDED KÖÖGIVILJADEGA KÄITLEMISEL 

 

2.1. Mikrokliima 

 

Säilitusrežiimi all mõistetakse säilitavate viljade mõjutamist hoiuruumis valitseva 

temperatuuri, õhu niiskuse ja õhukoostisega. Et viljad säiliks, tuleb neid hoiustada vajalikel 

temperatuuridel, mis on välja arvutatud arvestades külmumistemperatuure. Selles 

temperatuuri vahemikus ainevahetusprotsessid ja hingamine on kõige väiksem, ilma et 

tekiks külmakahjustusi. Teine säilimist mõjutav tegur on niiskus. Sellest oleneb paljuski 

viljade riknemise ja kahjustuste suurus. Õhk peab olema hoiuruumides niiske. Paraja 

niiskuse reguleerivad viljad ise, sest neist eraldub palju veeauru. Niiskust tuleb juurde ka 

ventilatsiooniõhust ja avatud ustest. Seega on vaja jälgida niiskuse taset ja täpseteks 

arvutusteks koostatakse niiskusbilanss. Õhu koostis on kolmas koostisosa, mis mõjutab 

saaduste säilimist. Viljad eritavad nende säilitamisel ruumi õhku saastavaid aineid. Mitmed 

neist ainetest kiirendavad järelvalmimist ja seega ei sobi säilitusprotsessiks. Õhu koostist 

saab parandada õhu ventileerimisega, kus saastunud õhk asendatakse värskega. On 

kindlaks tehtud, et õhk loomulikult kujul ei ole parim viljade säilitamiseks. Viljad säilivad 

paremini sellises õhus, kus hapnikku on normaalsest vähem ja süsihappegaasi rohkem. 

Sellele toetudes on palju kasutusele võetud ka gaasisäilitus, kus saadusi hoiustatakse 

reguleeritavas gaasilises keskkonnas [9]. 

 

 

2.2. Sobilikud temperatuurid erinevate kultuuride säilitamisel 

 

Et säilitada edukalt kartulit ja köögivilju on tähtis, et nende säilitamisel kasutataks õiget 

temperatuuri ja õhuniiskust, mis on sobilik just antud viljale. Kuna kartul, kapsas ja kõik 

juurviljad, peale redise, on kaheaastased taimed, hakkavad nad kohe kasvama, kui neil 

tekib soodne temperatuur (7...8 ˚C). Sellepärast tulebki juurvilju hoida sund 

puhkeseisundis (0 ˚C). Säilitustulemused on seda paremad, mida kiiremini õnnestub 

köögiviljad maha jahutada [9]. 
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Peakapsas viiakse peale koristust algselt jahutusperioodi ja siis hoiuperioodi. Kapsast 

jahutatakse keskmiselt 10...15 ööpäeva. Hoiustamise alguses on tark ventileerida kuiva 

õhuga, kuna siis närbuvad pealmised kapsalehed, mis omakorda takistab haiguste levikut. 

Kapsast iseloomustab ka suur hingamine, ehk kapsast eraldub palju niiskust ja soojust. 

Võib öelda, et kapsal on võime end ise soojendada, kuid oluline on õhku ventileerida 

Näiteks kui säilitustemperatuur on + 4,5˚C, siis 1 t kohta tõuseb temperatuur ööpäevas 

0,5˚C [10]. 

Kartuli säilitusperiood jaotatakse kolmeks: valmimis- ehk raviperiood, jahutusperiood ja 

põhisäilitusperiood. Esimesel perioodil toimub suhkrute muutumine tärkliseks. Kartulit 

soovitatakse ventileerida 5-6 korda, umbes 20 – 30 minutit korraga. Õhu kogus oleks 50 - 

120 m3 ühe tonni kartulite kohta. Ventileeritav õhk peaks olema 2 - 3˚C külmem mugulate 

ülemise kihi temperatuurist. Samas tuleb meeles pidada, et minimaalne 

ventileerimistemperatuur on +2˚C, kuna muidu tekib oht veeauru kondenseerumisele [10]. 

Porgandite koristusel on suurimaks probleemiks vigastused. Kuna kasvatuspindala on suur, 

pole käsitsi koristamine otstarbekas. Koristusjärgne porgandite soojendamine aitab kaasa 

mehaaniliste vigastuste paranemisele. Sellepärast soovitatakse porgandeid õhustada 24-26 

tunni vältel 10-15˚C õhuga. Tähtis on et õhustamisel porgand ei närbuks. Pärast seda 

toimub sorteerimine. Kuna katkised porgandid säilivad 1-2 kuud, on mõistlik suunata nad 

kohe käitlemisse. Terved porgandid, mida soovitakse  säilitada, tuleks aga viia võimalikult 

kiirest 0 ˚C lähistele [10]. 

Sibulat on tähtis peale koristust kohe kuivatada 2-3 nädalat koos pealisega välisõhus ja siis 

2-3 nädalat sundventilatsiooniga ruumis. Selline säilitusviis aitab hoida eemal 

haigustekitajaid. Sibul on ainulaadne, kuna teda on võimalik säilitada nii soojal režiimil, 

temperatuuril +20 ± 2 ˚C, kui ka madalamal temperatuuril 0 - +2˚C. Just nendel 

temperatuuridel ei lähe sibul õitsema [10]. 

Peet, kaalikas, rõigas ja naeris sorteeritakse peale põllult toomist koheselt. Eemaldatakse 

pealis ja juure osa, ning sorteeritakse välja praak. Mehaanilised vigastused ei tohiks 

ulatuda sügavamale kui 5 mm. Viljad tuleb koristada enne suuremate öökülmade tulemist. 
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Suur osa katmikala kurke saavad külmakahjustuse juba 0 kuni +10 ˚C temperatuuri 

vahemikus. Seega on ülimalt oluline valida just vastavalt kurgi sordile säilitusrežiim. 

Jaagumäe Talus lähevad kurgid vähemalt 1 ööpäeva jooksul käitlemisse, ning pikema 

ajalise hoiustamisega ei tegeleta. 

Harilikku kõrvitsat on võimalik säilitada saagist saagini, kui on loodud vastavad 

säilitustingimused. Väiksemaid koguseid on võimalik säilitada ka lihtsalt toatemperatuuril 

[11]. 

Tabel 2.1. Köögiviljade säilitustingimused [11] 

Vili Temperatuur, ˚C Suhteline niiskus, % 

Kartul  2...4 90...95 

Peakapsas -1...0 90...95 

Porgand -1...0 90...95 

Peet, kaalikas, rõigas, naeris  0...1 90...95 

Sibul -3...-1 70...80 

Kurk 8... 10 85... 95 

Kõrvits 5... 10 70...80 

  

 

2.3. Nõuded hoidlate ehitamisel 

 

2.3.1. Plaanilahendus 

 

Hoidlat planeerides tuleb eelkõige mõelda, et see vastaks täielikult tehnoloogia nõuetele. 

Lahendus peab olema lihtne, võimaldama kõiki funktsioone ning lisaks olema ökonoomne 

ja kasutajasõbralik. Lisaks nõutakse plaanilahendust tehes, et mõeldud oleks ka tulevikus 

tehtavate muudatuste peale, ehk oleks jäetud ruumi võimalike lahenduste täiustamiseks, 

mille vajadust oli ehitades raske ette prognoosida. Hoidla mikrokliima võiks olla 

automatiseeritud ning kõiki töid peab olema võimalikult lihtne mehhaniseerida. 

Tehnoloogilised skeemid peavad olema otstarbekad, põhjalikult läbimõeldud ning tagama 

plaanipärase ja probleemideta töö [9]. 
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2.3.2. Ehituskonstruktsioonid 

 

Hoidla ehituskonstruktsioonid võivad seada suuri piiranguid ka tehnoloogia kasutamisele. 

Kui ehitise seinad ei ole piisavalt isoleerivad, on seal saadustele sobiliku temperatuuri 

hoidmine ülimalt keeruline või lausa võimatu. Sellisel juhul ei ole enam tegemist hoidla, 

vaid laoga, kus kiiresti riknevaid toiduaineid hoida ei saa. Ehituskonstruktsioonide valikul 

tuleb lähtuda, et need oleks piisava tulepüsivusastmega. Siiski ei ole see ainuke kriteerium, 

mille järgi valida, vaid tuleb ka arvestada koormust hoone konstruktsioonidele. Kindlasti 

on tähtsad ka aluspinna omadused. Hoidlate ehituskonstruktsioonid peavad olema ka väga 

vastupidavad niiskusele, sest hoiuruumides võib suhteline niiskus olla kuni 95%. 

Kandekonstruktsioonid peavad vastu pidama säilitatavate produktide massile, seadmete 

massile ning inimeste ja transpordivahendite koormusele. Lisaks mõjutavad 

konstruktsioone veel nende omamass, lumi ja tuul. Kandekonstruktsioonidele avaldavad 

mõju alalised ja ajutised koormused. Alaliste mõjude hulka kuuluvad peamiselt kande- ja 

piirdekonstruktsioonide, omamass ning surve, mis tuleb pinnasest. Ajutised koormused 

jagatakse aga nende kestvuse järgi kestvateks, lühiajalisteks ja harukordseteks. Kestvateks 

koormuste hulka kuuluvad kindla kohaga seadme mass põrandal, laes olevad õhkjahutid ja 

ka torustik. Lühiajalised koormused on aga saaduste mass ning veovahenditest tingitud 

pinge. Lisaks ka tuule ja lume koormus. Harukordsed on aga need, mida ei ole võimalik 

ette planeerida ehk loodusõnnetused ja avariid. Kui arvutada välja kandekonstruktsioonile 

mõjuvaid koormusi, tuleb välja arvutada suurim võimalik koormus, mis võib tekkida [9]. 

 

 

2.3.3. Seinad 

 

Seinad ja katus kaitsevad väliskeskkonna mõjude eest. Kui tegu on mittetäieliku 

karkassiga, peavad seinad kandma ka koormust, mis tuleb katusekattest. Lisaks peavad nad 

takistama niiskuse ja soojuse eraldumist ning õhu läbipääsu. Tänapäeval ehitatakse hoidlad 

täiskarkassiga ehk siis seinad ei pea kandma muud kui ainult omaenda raskust ja 

isoleerimiskihtide raskust. Kui kümneid aastaid tagasi kasutati seinte valmistamisel 
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peamise materjalina raudbetooni siis tänapäeval on selleks kergkonstruktsioonid, ehk 

„sandwich“ paneelid. Alumiinium või tsingitud teraspleki vahe on täidetud mineraalvati, 

vahtpolüuretaani või polüstürooliga. Üksteise külge kinnitatakse neid neetidega. Karkassi 

külge kinnitatakse tahvlid aga poltide või keeretlõikavate kruvidega. „Sandwich“ paneelide 

eelis on nende paigaldamise kiirus. Mõistlik on ehitada hoidla väliskonstruktsiooniga. 

Nende eeliseks on sama säilituspinna juures suurem kubatuur, sest puuduvad segavad 

postid. Lisaks on nii ruumid hügieenilisemad ja ka puhastamine on lihtsam, sest puuduvad 

nurgad ja nukid, kuhu ligi pääsemine on raskendatud. Ka pesta on siledat seina kergem [9]. 

 

 

2.3.4. Laed ja põrandad 

 

Enamasti tehakse hoidlatele nn. külmkatus – fermidele roovitus ja sellele enamasti plekk 

või siis eterniit. Hoiuruumidele aga tuleb teha hästi isoleeritud lagi. Peamiselt sandwich 

tüüpi isoleerplaadid riputatakse talade või fermide külge. Nii on isolatsioon kaitstud 

sademete eest. Lisaks on katuse ja lae vahel olev õhk soojusisolaator. Hoidlate põrandad 

peavad olema kulumiskindlad ja väga tugevad, sest nad peavad vastu pidama suurtele 

raskustele, mida tekitavad nii transpordiseadmete kui ja saaduste mass. Enamasti 

kasutatakse põranda ehitamiseks betooni. Betoonikihi paksus peaks olema ca 150 mm. 

Hoiuruumide põrandaid isoleeritakse enamasti ainult väljastpoolt seina, kuna see takistab 

kõige paremini pinnase ülakihtidest tulevat sooja ja külm. Nii saab kokku hoida ka 

isoleerimismaterjali kulu pealt. Sanitaarruumides kaetakse põrandad reeglina plaatidega 

[9]. 

 

2.3.5. Uksed 

 

Uksed peavad olema sama tugeva isolatsiooniga kui seinad ja lagi, sest muidu on  

raskendatud vajaliku niiskuse ja temperatuuri hoidmine. See, kuidas uksed avanevad on 

paljuski maitse küsimus. Kui uksed peaksid avanema otse õue, on soovitav nad varustada 

õhkkardinatega. Lisaks võiks välisuste juurde olla telgventilaator, mis puhub õhu laia joana 

otse alla ja takistab nii ukse avamisel õhu sisse- ja väljapääsu. Mõistlik on uksed 

soojustada vahtplasti või mineraalvatiga ning tihenditena kasutada kummiribasid. Masina 

ja katlaruumi uksed peavad avanema väljapoole [9]. 
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3. KÖÖGIVILJADE KÄITLEMISE SEADMED  

 

3.1. Tehnoloogiline skeem 

 

Kartulite teekond käitlemishoones algab kartulite sorteerimisega. Planeeritava 

kartulisorteeriga on võimalik sorteerida tunnis kuni 5 tonni kartulit. Tööjõu vajadus on 3 

inimest. Sama jõudlusega on ka hetkel talus olev sorteer ning see rahuldab ettevõtte 

vajadused täielikult, kui ei esine sorteeril tõrkeid. Sorteeriga eemaldatakse kivid ning 

kartulid sorteeritakse vastavalt suurusele. Kuna ettevõte turustab kartulit aastaringselt, 

liiguvad kartulid kas lattu või pesemismasinasse. Peale pesemismasinast tulekut, toimub 

veel noppelaual järelnoppimine, kus sorteeritakse välja praak. Kui kartulid on pestud, 

liiguvad puhtad kartulid koorimismasinasse. Peale koorimismasinat toimub käsitsi 

järelpuhastamine, ning siis juba vaakumpakendamine. Vaakumpakendid kaalutakse ja need 

liiguvad edasi väikepakendilattu, kust järgmine samm on juba transportimine ostjale. 

Jaagumäe Talus turustatakse kurke aastaringlselt.Kurke säilitatakse soolvees. Põllult tulles 

liiguvad kõik kurgid algselt pesemismasinasse. Kurkide koristamise hooajal pesti päevas 

2,5 – 3 tonni kurke. Pärast koristushooaja lõppu enam kurkide käitlemist ei toimu. Pestud 

kurgid pakendatakse ja lähevad müüki või pannakse soolvette. Kurgid asetatakse 100 

liitristesse tünnidesse,  lisatakse sool ja viiakse külma lattu säilitamisse. Soolvees säilivad 

kurgid kuni aasta. 

Kapsa saak oli aastal 2014 väga hea. Kui eelnevatel aastatel on keskmine kapsa saagikus 

olnud 50 t/ha, siis antud aastal oli see 100 t/ha. Seega paigutati põllult tulevad kapsad 

enamasti hoidlatesse, kuna ettevõte ei suutnud kapsaid koheselt käidelda. Põllul korjates 

sorteeritakse kapsad kahte erinevasse rühma. Puhtad, ilma mädaniku kahjustuseta kapsad, 

mis lähevad tervete peadena müüki ning plekilised kapsad, mis lähevad hapendamisse. 

Koheselt müüki minevatel kapsastel eemaldatakse pealmised lehed, et saada 

kaubanduslikum välimus. Järgmise sammuna pannakse need käsitsi võrkkottidesse. Üks 

võrkkott kaalus ca. 25 kg. Kotid asetati alusel üksteise peale ning hiljem kiletati kinni ja 

kaaluti. Kapsa hapendamiseks puuritakse esmalt läbi kapsa südamik ning seejärel see 
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riivitakse. Enne riivimist eemaldatakse noa abil plekilised kohad. Kapsariivil on kaks 

südamiku eemaldamise puuri ning seda tööd tehakse alati kahekesi. Kaheksatunnise 

tööpäeva jooksul suudavad kaks inimest ära riivida 5 – 6 tonni kapsast. Kui kapsas on 

riivitud plastikkonteineritesse, lisatakse soola ja eelnevalt riivitud porgand ning viiakse 

toodang hapendusruumi, kus asetatakse konteinerite peale kile ja raskused. Kilesse tehakse 

sisse augud, et nende kaudu saaks liigne vedelik eemalduda. Kapsaste hapendus toimub 4 – 

7 päeva. Hapendatud kapsas pakendatakse kilekottidesse, ning hoiustatakse külmas 

väikepakendi laos. 

Porgandi kasvatamise pindala suurenes 2010. aastal 70%, kui ettevõte hankis endale 

porgandikoristusmasina. Kui porgandid on jõudnud käitlemishoonesse, liiguvad viljad 

pesemismasinasse või kohe pakkimis masina juurde. Kohe pakkimisse suunduvatel 

porganditel sorteeritakse pakkemasina liinil esmalt välja mehaanilisi kahjustusi saanud 

viljad ja siis pakendatakse võrkkottidesse. Suurem osa porgandeid aga liigub 

käitlemishoonesse saabudes pesemismasinasse, kus peale pesemist sorteeritakse 

noppelaual välja praak. Pesemismasin peseb 3 tonni porgandeid tunnis. Järgmise sammuna 

liiguvad porgandid koorimismasinasse. Peale koorimismasinat toimub sarnaselt kartuliga 

järeltöötlus käsitsi. Kooritud porgandid vaakum pakendatakse ja kaalutakse ning liiguvad 

lattu või müüki. 

Kõrvits liigub peale koristamist koheselt hoidlasse ja talvel müüakse käitlematat maha. 

Kuna kõrvitsat tuleb käsitsi koristada ning tööjõu vajadus on suur, kasvatab ettevõte antud 

vilja väga vähesel määral. 

Peet, kaalikas, rõigas ja naeris pakendatakse võrkkottidesse. Enne pakendamist lõigatakse 

neil transportöörliinil ära pealise- ja juureosa. Nii on viljal kaubanduslikum 

välimus.Rohkem neid viilju ei töödelda. Võrkkottidesse paigutatud viljad virnastatakse 

alusele, kiletatakse, kaalutakse ning viiakse müüki. 

Sibulad tuuakse põllult ära raudkonteinerites. Raudkonteineritest kallatakse sibulad 

betoonpõrandaga kasvuhoonesse laiali. Sibulad asetatakse 25 – 30 cm paksusesse kihti. 

Tähtis on, et sibulad kuivaksid ühtlaselt. Sibulaid kuivatatakse kasvuhoones 2 – 3 nädalat. 

Seejärel tõstetakse sibulad jällegi raudkonteineritesse ning viiakse kas lattu või koorimisse. 

Hetkel toimub ettevõttes sibulakoorimine käsitsi, kuid uuendusena võiks talus olla 
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kindlasti sibula koorimise masin. Masin jõudlusega 500 kg/h rahuldaks ettevõtte 

vajadused. Kooritud sibulad vaakumpakendatakse 5 kg kaupa,  neid hoiustatakse 

väikepakendi laos või suunatakse kohe müüki. 

Järgmisel joonisel (joonis 3.1) on toodud välja kõigi köögiviljade tehnoloogiline jada 

 

 

Joonis 3.1. Tehnoloogiline skeem 

 

 

3.2. Masinate skeem  

 

Joonisel (joonis 3.2) on näidatud hoidla plaani pealtvaates ning nummerdatud on ettevõttes 

kasutatavad köögiviljade käitlemise masinad. Köögiviljade käitlemise puhul on seadmete 

asukoha määramisel oluline tööohutus. Kuna tegu on toitu töötleva ettevõttega, peavad 

olema masinad paigutatud nõnda, et nende pesemine oleks lihtne ning tänu sellele oleks 

tagatud ka hügieeninõuded 

Toidu töötlemine on mistahes algset toodet muutev tegevus, sealhulgas kuumutamine, 

suitsutamine, kuivatamine, marineerimine või nende protsesside kombinatsioon [12]. 
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Joonis 3.2. Masinate asendiplaan. 1 – peedi keetmise pott, 2 – pakkemasin, 3 – 

köögiviljade pesemise masin, 4 – kartulisorteer, 5 – köögiviljade koorimise masin, 6 – 

sibulakoorimise masin, 7 – kapsaste riivimise masin, 8  - kapsaste koorimine 

 

 

3.3. Pakkemasin 

 

Tähistatud kohas 2 asub transportööriliin, mille parempoolses otsas on pakkemasin. Töö 

toimub järgmiselt: esmalt kallutab konteineri kallur köögiviljad liinile, mille taga olevad 

inimesed lõikavad ära peetidel ja kaalikatel juure- ja pealise osa. Kuna kaalikat, naerist ja 

peeti võetakse kombainiga, on kaubandusliku välimuse saamiseks vaja vilju käsitsi 

töödelda. Liini taga on kolm kuni neli inimest, ning liini kiirust on võimalik reguleerida. 

Transportööriliinilt liiguvad töödeldud köögiviljad aga juba kogurisse, kust toimub 

pakkimine kottidesse. Selleks on vaja ühte inimest. Pakitud kotid asetatakse alusele. 

Probleemiks on liini taga töötavatel inimestel monotoone seisev asend (sundasend).  

Et muuta pakkimist automaatsemaks, tuleks vahetada manuaalne pakkeseade täis 

automaatse vastu. Selleks sobib kaalumis- pakendamismasin WVA 650 Pro Touch (joonis 

3.3). Täiesti automaatne kombimasin koosneb kaaldosaatorist ja automaatsest 

õmblemismasinast, mis võimaldab pakkida köögivilju nii erineva kaalu kui ka erineva 
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suurusega võrkkottidesse. WVA 650 Pro Touch eelmiseks on kiirus. Käsitsi kotte kinni 

sidudes jõuab masin seda teha umbes 5 korda kiiremini. Lisaks saab antud masinat 

kasutada lihtsalt kaaluna. Juhuks kui aga soovitakse teha käsitsi pakkimist, on selle 

masinaga võimalik teha ka seda. See on kasulik väikeste koguste puhul, kuna masina 

seadistamine võib võtta rohkem aega kui kogu töö käsitsi tehes. Masinal on automaatne 

sageduskontroller ja keskne juhtimispaneel. Seega ei pea aluse peale laadiv tööline enam 

ise kotte lugema, vaid saab kogust vaadata masinalt. Masina pikkus on 4,3 meetrit, laius 

2,0 meetrit ja kõrgus 2,0 meetrit. Kui soovitakse enne pakkimist lõigata kaalikatel, peetidel 

ja naeristel pealiseid, saab antud masina ette edukalt paigaldada ka transportöörliini [13]. 

 

 

Joonis 3.3. Kaalumis- pakendamismasin WVA 650 Pro Touch [13] 

 

 

3.4. Köögiviljade pesemise masin 

 

Teisel pool seina asub kohe Remeti köögiviljade pesemise masin, mis on tähistatud 

joonisel numbriga 3. Tegu on ülesehituselt küllaltki lihtsa seadmega. Konteineri kallur 

kallab köögiviljad suurde trumlisse, kus nad käivad ringi ja samal ajal pritsitakse veega. 

Masina puuduseks ongi, et seade kasutab terve pesu vältel uut vett. Seadet saaks muuta 

kokkuhoidlikumaks, kui masin kasutaks esimeses osas suure mustuse ärapesemiseks sama 
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vett. Peale pesu liiguvad viljad trumlist edasi transportöörliinile, kus toimub sorteerimine. 

Välja sorteeritakse praak – liiga suured, väikesed või mehaanilisi vigastusi saanud 

köögiviljad.  

Tööliste probleemiks on seisev asend ja liigne müra, mida seade tekitab. Masinal on ühel 

pool  prahišaht, mis on aga antud seadmel seina poolsel küljel. See aga teeb šahti 

puhastamise väga raskeks. Seade on küllalati amortiseerunud ning see tuleks välja 

vahetada (joonis 3.4). 

 

 

Joonis 3.4. Remeti pesemismasin 

 

Köögiviljade pesemiseks sobiks hästi Marcelisseni pesemise masin VW 800-1250 (joonis 

3.5). Masinat on saada ka suurema tootlikkusega, kuid 3 tonni tunnis peaks igati rahuldama 

talu vajadused, sest Remeti pesemismasina jõudlus oli 1,2 t/h. Suurimaks eeliseks 

võrreldes eelmise pesemismasinaga on ökonoomsus, sest masin kasutab ühte vett 

korduvalt. Pärast pesu lõpetamist saab mustuse ja vee kätte seadme allosas asuvast 

punkrist. Kui Remeti pesemise masin on tehtud tavaliselt terasest, siis planeeritav masin on 

tehtud roostevabast terasest. See tähendab seadmele ka pikemat eluiga. Gabariitideks on 

VW 800-1250-l : kõrgus 2,5m, laius 1,2 m ja pikkus 1,5 m. Ja omab 1,5 kW mootorit. 

Trumli diameeter on 0,8m ja pikkus 1,25m [14]. 
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Joonis 3.5. Marcelisseni pesemismasin VW 800-1250 [15] 

Peale pesemist toimub kohe ka sorteerimine käsitsi. Seda saaks muuta aga automaatseks 

diameeter sorteeriga. Marcelisseni SR9-1750 (joonis 3.6) sorteerib välja väiksed viljad. 

Masinal on V-kujuliselt asetsevad rullid, mida on võimalik reguleerida olenevalt sellest, 

millise suurusega vilju soovitakse välja sorteerida. Sorteeri alla on võimalik asetada 

konteinerid, et pärast oleks mugav sorteeritud viljad korraga ettenähtud kohta transportida. 

Võimalik on sorteeri ka kasutada lihtsalt transpordiks nii suuremate kui ka väiksemate 

viljade puhul, kui teha rullide vahed minimaalseks. Rullide vahede muutmine käib käsitsi, 

kuid see on jõukohane igale liinitöölisele. Antud masin aitab asendada kahe inimese tööd, 

kelle ülesandeks oli muidu praakviljade eemaldamine. Lisaks saab sorteerimise käigus 

eemaldada mehaanilisi vigastusi saanud viljad [16]. 

 

Joonis 3.6. Diameeter sorteer Marcelisseni SR9-1750 [16] 
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3.5. Kartuli sorteer 

 

Number neljaga tähistatud masin on Remeti firma kartulisorteer, kus toimub kivide välja 

sorteerimine ning praagi eemaldamine. Suurimaks probleemiks antud töökohal on tolm. 

Kombainiga korjamisel tuleb kaasa mulda, seda eriti märja ilmaga. Seega tuleks antud 

töökohal kindlasti lahendada ventilatsiooni küsimus, mis hetkel puudub täielikult. Lisaks 

on sorteer amortiseerunud. Seadmel on kolm liini, millel olevatel rullidel on erinevad 

vahed. Nii kukuvad sobivas mõõdus olevad kartulid rullide vahelt liini alla asetatud 

konteineritesse. Liini taga töötab hetkel 3 inimest. Korrektsete rulli vahede ning uue 

tehnikaga oleks võimalik vähendada töötajate arvu ühele. Kuna hetkel oleva sorteeri rullide 

vahed on paigast ära, tulebki inimestel parandada liinide tehtud sorteerimisvigu.  

Uue masinana sobiks sinna kartulisorteer Sorter V1 (joonis 3.7). Tegu on noppelauaga 

sorteeriga, mille tööorganiteks on traadist valmistatud kümme erineva suurusega sõela. 

Sõelte traadid on kaetud plastiga, et ära hoida kartulikoore vigastusi. Sellel sorteeril toimub 

sõelumine kahel sõelal ning mugulad jaotatakse kolme fraktsiooni [17]. 

 

Tabel 3.1. Sorteeri tehnilised andmed[17] 

 

Komplekt on paigutatud terasest alusraamile, mis toetub kummiratastele. Tänu sellele on 

masinat lihtne teisaldada. Sorter V1 on võrreldes olemasolevast sorteerist ergonoomilisem 

ja energiasäästlikum. Lisaks on paremini lahendatud ka tööohutuse probleemid. 

Tehnilised andmed 

Võrgu mõõdud 500 mm x 1000mm 

Sorteeri elektrimootor 0,37 kW 

Noppelaua mõõdud 400 mm x 1600mm, rullide läbimõõt 50mm 

Konveieri mõõdud  400 mm x 1600 mm 

Sorteeri pikkus 5000mm 

Sorteeri laius 1300 mm 

Kõrgus 2100 mm 

Tootlikus 5 tonni tunnis  

Masina kaal 580 kg 
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Joonis 3.7. Kartulisorteer Sorter V1 [17] 

 

 

3.6. Köögiviljade koorimine 

 

Köögiviljade koorimiseks on kaks masinat, mis asetsevad kõrvuti ning need on tähistatud 

joonisel number viiega. Seadmete seisukord on hea (joonis 3.8). Töö algab konteineri 

kallurist, mis kallutab köögiviljad V- kujulisse punkrisse, kust need liiguvad mööda linti 

edasi koorimismasinasse. Peale koorimist liiguvad viljad konveierliinile, kus toimub edasi 

käsitsi käitlemine. Kartulitel eemaldatakse „silmad“ ja sorteeritakse välja praak. 

Porganditel eemaldatakse mehhaanilisi vigastusi saanud viljad ning sorteeritakse suuruse 

järgi ja pakendatakse. Puuduseks töökohal on monotoone seisev asend. Põrandat katab küll 

EPO kate, kuid põrandal võiks olla ka põrandaküte, mis lihtsustaks ruumi niiskustaseme 

hoidmist sobival tasemel. Lisaks on ruumi  probleemiks palju seintel olevaid detaile 

(elektrikaablid, torud). Antud kohtadest on pesemine raskendatud ning neisse kohtadesse 

koguneb tolm, mis loob soodsa pinnase bakterite levikuks. 
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Joonis 3.8. Köögiviljade koorimise ruum 

 

On vaja paigaldada ka food safe kattega paneelid, mis tänu spetsiaalsele pinnatöötlusele 

tagab antibakteriaalsed pealispinnad. Need ei kogu tolmu, on kergesti hooldatavad ja 

takistavad niiskuse kondenseerumist [18]. 

 

 

3.7. Sibulate koorimine 

 

Viirutatud ala nr 6. Selles piirkonnas toimub sibulate koorimine. Ettevõttel puudub antud 

töö tegemiseks vastav masin. Hetkel tehakse seda käsitsi, kasutades abivahendina ainult 

suruõhku. Töötingimused on ebainimlikud, kuna puuduvad selleks kohandatud 

ergonoomiline töölaud ja tool. Jõudluse suurendamiseks oleks kindlasti vajalik, et see töö 

tehtaks masinaga.  Kartuli ja porgandi koorimise masinaga seda teha ei saa, kuna see lõhub 

sibula ära. Kuna sibulat käideldakse aastaringselt, oleks masina olemasolu hädavajalik. 



28 

 

Keskmiselt koorisid iga päev sibulaid 5-6 inimest. Vajaliku tehnika soetamisega saaks 

ettevõte kokku hoida tööjõu kulu pealt, sest masina juurde on vaja ainult 1 inimest. 

 

Sibulat juba puht füüsiliselt raske koorida,  kuna sibula töötlemisel sibularakud purunevad 

ning neis olnud ühendid hakkavad omavahel reageerima, moodustades lenduva 

väävliühendi. Kui gaas jõuab inimese silma, reageerib see silma pinnal oleva veega ning 

tulemuseks on nõrga kontsentratsiooniga väävelhape. Pisarad on kaitsereaktsioon, et 

ebameeldivat ainet ära ajada [19]. 

 

Sibulaid käideldakse talus küll aasta ringselt, kuid mitte suurtest kogustes. Seega sobiks 

väiksema tootlikkuse ja odavama hinnaga masin paremini. Kunchi sibula koorija YT-500 

(joonis 3.9) on 0,2 kW mootoriga masin, mis täidab talu vajadused prognoositavate 

sibulakogustega. Masina töövõime on 500 kg/h. Kui arvestada, et keskmiselt kooris 1 

inimene päeva ca 250 kg sibulaid käsitsi, teeb antud masin kaheksa töötunniga ära 

kuueteist inimese töö. Masina pikkus on 0,93 m, laius 0,78 m, kõrgus 1,5 m ning kaal 160 

kg [20]. 

 

 

Joonis 3.9. Kunchi sibula koorija YT-500 [20] 
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3.8. Kapsaste hapendus   

   

Tähistatud kohas nr. 7 toimub kapsaste hapendamine. Selleks puuritakse kapsastel välja 

südamikud ning seejärel liiguvad nad lõikurisse. Südamikud puuritakse läbi, kuna nad on 

kõvema ülesehitusega, kui ülejäänud kapsas ning toote sisse võib jääda tükke ning väga 

pikki ribasid. Peale riivimist liigub kapsas pressi alla, kust neist pigistatakse välja liigne 

mahl. Ka mahub kokku surudes konteineritesse rohkem kapsast. Töö muudab ohtlikuks 

aga väikeste kapsaste puurimine. Kui puuri diameeter on 5 cm ja väiksemate kapsaste 

diameeter 10 cm ringis,  tuleb puurides hoida kapsast käes väga hoolikalt. Ohu vältimiseks 

lõigataksegi väiksematel kapsastel südamikud läbi noaga.  

 

Probleemne koht on aga kapsaste hapendamise ruum. Hetkel on selleks tavalisest 

sandwich-paneelidest ruum. Kuna kapsaste käärimisel tekkiv hape on söövitava toimega, 

on paneelid juba peale kolmeaastat kasutamist korrodeerunud. Lisaks on lahendamata 

ruumi kütteprobleemid. Hetkel tehakse talvel seda kahe gaasipõletiga. Kuna aga öösiti 

kedagi tööl ei ole ja leeki ilma järelvalveta ei jäeta, jahtub öösiti temperatuur vahel lausa        

7 °C. Kapsaste hapendamiseks on aga vajalik ühtlane temperatuur 17 °C – 18 °C. 

Kütteprobleemide lahendamiseks oleks mõistlik antud ruumile teha põrandaküte ja seina 

panna roostevaba terasest sandwich-paneelid. 

 

 

3.9. Sandwich-paneeli turvaäär 

 

Juurvilja käitlushoone senini kõik juurde projekteeritud ruumide seinad on tehtud sandwich 

paneelidest. Need peavad olema  foodsafe kattega, ning kergesti pestavad ning terved. 

Kuna sandwich paneel on oma ehituselt küllalti kergesti vigastatav, näiteks tõstukiga, oleks 

vaja ehitada paneelide alumisse äärde kaitse riba. See peab olema betoonist, ning võiks olla 

10 cm lai ning 20 cm kõrge ning olema kõigis ruumides, kus on kasutatud sandwich 

paneeli(joonis 3.10). Kuna käitlemishoones töötab korraga 3-4 tõstukit, on juhtimisvead 

kerged tulema ning raske alahinnata betoonääre vajadust 
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Joonis 3.10. Betoonist kaitseäär Polli puuviljahoidlas 

Tänu kaitseäärele tekib ka praktikat pakkuvatel ettevõtetel julgus lubada praktikandile 

laotööd, kuna minimaalne ebakompetentsus tõstukiga töötades on ilma riskifaktorita. 
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KOKKUVÕTE 

Köögiviljandus on põllumajanduse tootmisharu, mis aegade jooksul on  nõudnud peamiselt 

käsitsitööd, kuid kaasajal on olemas mitmesugused erinevad masinad kergendamaks ja 

automatiseerimaks köögiviljade käitlust enne müüki.  

Käesolevas töös on pakutud välja lahendusi muutmaks Jaagumäe talu köögiviljade 

käitlemist automaatsemaks ja kaasaegsemaks. Köögivilja käitlemise masinad on viimaste 

aastate jooksul täiustunud, mistõttu tuleb tihedas konkurentsis püsimiseks uuendustega 

kaasas käia. Masinate uuendamine võimaldab ettevõttel vähendada inimtööjõudu. 

Jaagumäe talus on vajalik osaline köögiviljade käitlemise masin välja vahetamine. 

Täielikult on amortiseerunud kartulisorteer ja köögiviljade pesemismasin.  Muutmaks 

töötlemist automaatsemaks ning vähendamaks inimtööjõu osakaalu, oleks vajalik välja 

vahetada pakkemasin ja osta sibula koorimise masin. Peale nende masinate on 

käitlemishoones veel köögiviljade koorimismasin ja kapsariiv, mille välja vahetamine ei 

ole hetkel vajalik. Õige investeering võimaldab arendada tootmist, suurendada jõudlust ja 

langetada omahinda. 

Köögiviljakäitlemishoone rekonstrueerimisel 11 aastat tagasi tehti vigu. Hoonel oleks vaja 

välja vahetada seinade pinnad, mis tuleks katta food safe kattega sandwich paneelidega. 

Seinade vahetus hõlbustaks töötlemisruumide pesemist. Käitlemishoone põrandapind võiks 

olla täielikult köetav. Põrandaküte aitaks ruumid hoida kuivana, mis tagaks töötajatele 

parema töökeskkonna. Lisaks ei võta põrandaküte erinevalt teistest kütteliikidest ära 

sisemist ruumi.  Hetkel on suures osas ettevõttes põrandapind kaetud betooniga. Kogu 

käitlemishoone ulatuses oleks soovituslik panna maha EPO kate, mis lihtsustaks ruumide 

puhastamist. Hetkel on EPO kate ainult köögiviljade koorimise ruumis. Hoidmaks ära 

tõstukite poolt tekitatud kahjustusi, võiks ehitada laohoonetesse betoonist turvaääre. 

Teostades eelpool nimetatud muudatusi on Jaagumäe talul võimalik suurendada tootlikust, 

vähendada kulutusi inimtööjõule ning püsida tihedas konkurentsis. 
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SUMMARY 

Growing vegetables is one part of agriculture industry, which over the years has required 

mainly manual work, but nowadays there are a variety of different machines to automate 

and facilitate handling of vegetables before the sale. 

This paper provides a solution to make the farm Jaagumäe vegetable handling more 

automatic and more modern. Vegetable handling equipment has improved in recent years, 

so it is important to keep up with innovations to stay competitive. Replacement of 

equipment will allow the company to reduce manpower. 

In Jaagumäe farmhouse, there is required for the partial replacement of vegetable handling 

equipment. Potato sorter and vegetables washing machine are fully depreciated. To make 

treatment more automatic and reduce the proportion of manpower, it is necessary to 

replace the packing machine and buy the onion peeler. Besides these appliances, there are 

also vegetables peeler and cabbage shredder, which replacement is not currently required. 

Proper investment will develop production, increase performance and lower cost. 

The handling building was reconstructed about 11 years ago, but some mistakes were 

made. The building walls need to be replaced with food safe coating sandwich panels. 

Exchanging the walls would facilitate cleaning in the processing rooms. The floor space in 

the handling building could be completely heated. Underfloor heating would help to keep 

the rooms dry, which would guarantee employees a better working environment. 

Moreover, in contrast to other heating systems, the underfloor heating does not take 

advantage of internal space. At the moment there is a large part of floor surface covered 

with concrete. It is recommended to cover the entire floor in handling building with EPO, 

which would facilitate cleaning in the rooms. At the moment, there is floor with EPO coat 

only in vegetable peeling room. In warehouses could be built a concrete security edges, to 

prevent damages caused by the loaders. 

If the Jaagumäe farm performs the above-mentioned changes, then it is possible to increase 

the productivity, reduce costs on manpower and survive in tough competition. 
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