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Käesoleva magistritöö eesmärgid on seotud Combimill Sakala OÜ saeveski saematerjali 

tootmisprotsessiga ning on ettevõttele olulised, et parandada toodangu kvaliteeti ning 

hinnata  saematerjali sorteerimise tulemusi. Töö esimene eesmärk on koostada ettevõttele 

uued saematerjali sorteerimisjuhendid, mis hõlbustaksid sorteerija tööd. 

 

Teine eesmärk on uurida sorteerimist tootmisprotsessis ning kvaliteediklassidesse 

määramise otsuseid. Uuriti, kui suur on manuaalsel sorteerimisel inimese veast tingitud 

rahaline mõju aastasele toodangule. Uurimistöö metoodika põhineb kontrollhindamisel ja 

sorteerija hindamisel. Täiendavalt uuriti saematerjali kappimist ning selle mõju 

sorteerimise tulemusele. 

  

Tulemustest selgus, et sorteerija täpsus maksimaalsest tulemusest on antud ettevõttes 

66%. Kappimisotsuste hindamisel selgus, et parema kvaliteediga saematerjalil 

arvestatakse mahakapitavat pikkust vähem, sest oluline on määrata saematerjal paremasse 

kvaliteeti. Kehvemate kvaliteetide korral kapitakse maha vähem, sest oluline on säilitada 

materjali maksimaalne maht, kuna sellest sõltub hind.  

 

Kokkuvõtvalt saab väita, et kui saematerjali kvaliteet oleks määratud 100% õigesti, oleks 

aastane tulu 100 000 m3 tootmismahu peale arvestatuna 157 377 euro võrra suurem. 

Märksõnad: saematerjali kvaliteedi hindamisjuhendid; saematerjali sorteerimine 
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The aim of the Master’s thesis is associated with Combimill Sakala OÜ sawmill’s timber 

production. It is important to maximize the quality of timber production and to assess its 

grading results. The first aim was to create new timber grading instructions which would 

make timber grading easier. 

 

The second aim was to examine timber grading in sawmill to assess its accuracy in 

determining grades. The company was interested in annual monetary influence that comes 

from human error in timber grading. The methodology of this study is based on double 

grading of sawn timber. The first was a test grading, the second grading was carried out 

in sawmill’s sorting line. Additionally, trimming and its influence to grading was studied. 

 

According to analysis, the company’s grading accuracy compared to test results was 66%. 

Based on the results of trimming analysis, when it comes to higher grade, the length that 

is trimmed in not of importance, it is only important to get a higher grade. When it comes 

to lower grades it is of importance to trim less to get the highest price. 

 

In conclusion, if the test pieces, were graded 100% correctly by sawmill grading, the 

profit, which was calculated to annual production yield of 100 000 m3, would have been 

157 377 euros.  

Keywords: timber grading instructions, timber sorting 
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SISSEJUHATUS 

 

Eestis on metsa- ja puidutööstus üks olulisemaid majandusvaldkondi, puidupõhised tooted 

on riigile olulisim väliskaubanduse bilanssi tasakaalustav kaubagrupp. Metsa- ja 

Puidutööstuse Liidu 2014. aasta andmete põhjal toodetakse Eestis aastas kokku 1 690 000 

m3 saematerjali (Metsa- ja puidutööstuse...2015) ning 2014. a statistika andmetel moodustab 

metsa- ja puidusektor (sh metsamajandus, puidu-, paberi- ja mööblitööstus) Eesti SKP-st 

5,3%. 

 

Lisaks toodangu mahtudele on viimastel aastakümnetel hakatud üha enam tähelepanu 

pöörama ka saematerjali kvaliteedile. Erinevate toodete turustamisel on oluliseks saanud  

tarbijate nõudmised ning lõpptoodangule esitatavaid kvaliteedinõudeid tuleb sorteerimisel 

arvesse võtta juba tootmisprotsessi alguses. 

 

Käesolev uurimistöö keskendub saematerjali sorteerimisele ning selle kvaliteedi 

hindamisele, sest peamiselt selles tootmisprotsessi osas määratakse ära need tingimused, 

millest hiljem hakkab sõltuma ettevõtte toodangu eest saadav tulu. Sorteerijate töö täpsuse 

tagavad selged ning kergesti mõistetavad sorteerimisjuhendid, mida on käepärane kasutada 

nii igapäevases töös kui ka uute töötajate väljaõppes. Samuti on korrektselt vormistatud 

sorteerimisjuhendite põhjal lihtsam koostada uusi klientide soovidest lähtuvaid 

sorteerimisjuhendeid ja nende kombinatsioone. 

 

Tavapäraselt toimub saematerjali hindamine ja sorteerimine puidu välisel vaatlusel ning 

saematerjali kvaliteedi määramise aluseks on puidu erinevad omadused, puidurikete  

paiknemine, arv, koosesinemine ning ulatus. Saetööstustes on tootmisprotsesside 

lihtsustamiseks ja automatiseerimiseks kõikidele kvaliteedinäitajatele määratud väärtused, 

mille põhjal on koostatud sorteerimisjuhendid. Ettevõtted peavad konkurentsis püsimise 

eesmärgil olema väga paindlikud ja suutma pakkuda klientidele nende soovidest lähtuvaid 

tooteid. See on ka üks põhjustest, miks saetakse ja sorteeritakse erimõõtude ja väga erinevate 

kriteeriumitega saematerjali (Saarman ja Veibri 2006). 
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Käesoleva magistritöö üks eesmärk on koostada Combimill Sakala OÜ saeveskile uued 

saematerjali sorteerimisjuhendid, sest seni kasutusel olnud juhendid ei olnud ettevõtte 

hinnangul piisavalt detailsed ega arvestanud täielikult saeveski vajadusi, ühtlustamist vajasid 

ka vormistusnõuded. Ettevõte seadis töö autorile eesmärgiks töötada välja sellised 

sorteerimisjuhendid, mis võtaksid arvesse lõpptellija nõudeid, sealhulgas edasise kasutamise 

otstarvet ning mille järgi hakkaks tulevikus toimuma kogu saeveski toodangu kvaliteedi 

hindamine. Praegu toimub Combimill Sakala OÜ-s saematerjali hindamine veel manuaalselt, 

seetõttu on sorteerimise standardiseerimine oluline, et ühtlustada kogu protseduur. Uued 

juhendid peaksid abistama sorteerijaid ning lihtsustama otsuste tegemist saematerjali 

nõuetele vastavasse kvaliteediklassi määramisel. Sorteerimisjuhendid peavad selgelt 

määratlema kvaliteediklasside omavahelised piirid ja lubatud puidurikete ulatuse ning 

peamised määramise kriteeriumid.  

 

Combimill Sakala OÜ saeveski on tegutsenud juba kolm aastat, selle aja jooksul on ettevõte 

aktiivselt arenenud. Kui aastal 2012 toodeti saematerjali ligikaudu 32 000 m3, siis aastal 

2014 oli tootmismaht juba ligikaudu 87 000 m3, seega alates asutamisest on saematerjali 

tootmise võimsus suurenenud rohkem kui kahekordselt. Ettevõtte on spetsialiseerunud 

männisaematerjali tootmisele, suur osa toodangust läheb edasi erinevatele 

komponenditehastele, mistõttu sorteeritakse selles saetööstuses  peamiselt sõrmjätku 

kvaliteediklassi kuuluvat materjali, vähesel määral ka ehitus- ja mööblitööstusele minevat 

puitu.  

 

Ettevõttes toimub saematerjali sorteerimine manuaalselt ja 2015. aastaks on saeveski 

püstitanud eesmärgi toota ligikaudu 100 000 m3 saematerjali. Toodangu mahtude kasvades 

on ettevõttel tekkinud suurem vajadus igapäevaste tootmisprotsesside optimeerimiseks, 

sealhulgas saematerjali sorteerimise kvaliteeti ning sorteerija otsuste täpsuse hindamiseks. 

Sellest tulenevalt on magistritööl ka teine eesmärk – uurida manuaalsel sorteerimisel 

inimfaktorist tekkivat viga saematerjali kvaliteediklasside määramisel ning otsuste rahalist 

mõju ettevõtte aastasele kogutoodangule.   

 

Lisaks on eesmärk uurida saematerjali kappimist ehk ristisaagimist, mida tehakse materjalist 

puidurikete eemaldamiseks. Oluline on selgitada välja, kui suures ulatuses määras sorteerija 

kvaliteediklassi halvemaks või paremaks. Saadud tulemuste põhjal saab ettevõte tagasisidet 
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sorteerimise tulemustest ning otsustada saematerjali kvaliteedi hindamise ja sorteerimise 

protsessi tõhustamise vajaduse üle.  

 

Käesolev magistritöö koosneb saematerjali kvaliteedi hindamismudelite ja 

kvaliteediklasside vaheliste piiride kirjeldusest ning saematerjali sorteerimise hindamise 

ülevaatest. Metoodika osas kirjeldatakse töös koostatud sorteerimisjuhendite väljatöötamise 

aspekte, samuti kirjeldatakse saematerjali sorteerimise hindamiseks läbiviidud testpakkide 

kontrollmõõtmise protsessi ning katsete läbiviimise tingimusi. Tulemuste ja arutelu 

peatükkides on analüüsitud sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel saadud tulemusi ning välja 

toodud peamised tähelepanekud ja järeldused.  

 

Autor tänab uurimistööle kaasa aidanud isikuid: Combimill Sakala OÜ juhatuse liiget 

Margus Kohavat tema pakutud võimaluse eest koostada magistritöö Combimill Sakala OÜ 

saeveskis ning õppida tundma kaasaegse saetööstuse toimimist; Combimill Sakala OÜ 

tootmis- ja müügijuhti ning juhatuse liiget Aimar Kreevaldit praktilise juhendamise eest 

katsematerjali kvaliteedi hindamisel ning nõuannete ja soovituste eest uute 

sorteerimisjuhendite koostamisel; Combimill Reopalu OÜ juhatuse liiget Marek Mooritsat; 

Aegviidu Puit AS-i ja Viiratsi Saeveski AS-i juhatajat Tõnu Ehrpaisi; Toftan AS-i 

kvaliteedijuhti Martin Puuseppa asjatundlike nõuannete eest sorteerimise hindamisel; Eesti 

Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teemajuhti Pille Meierit saematerjali kvaliteedialase 

kirjanduse ja sorteerimisjuhendite koostamise alaste nõuannete eest ning juhendajaid lektor 

Risto Mitti ja professor Jaan Kersi magistritöö sisulise juhendamise eest. 
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1. ÜLEVAADE COMBIWOODI ETTEVÕTETE GRUPIST  

 

Combiwoodi ettevõtete grupp koosneb kolmest okaspuitu töötlevast saeveskist ja mitmest 

järeltöötlustehasest, mille ühine eesmärk on omavahelise koostöö kaudu maksimaalselt 

väärindada kodumaist toormaterjali. Peamised tooted, mida valmistatakse, on värvitud 

ehisliistud, aknapõsed ning akna- ja ukseraamid, valmistatakse ka saematerjali ehitusturule. 

Toodangut müüakse põhiliselt Skandinaaviamaade äriklientidele ja edasimüüjatele. 

Combiwoodi ettevõtete grupp pakub tööd kokku rohkem kui 600 inimesele. Grupi ettevõtete 

juhatus koosneb inimestest, kellel on pikaajaline kogemus puidutööstuses (Kohava 2015). 

 

1.1. Ettevõtted  

 

Combiwood OÜ on puitliistutehas, mis asutati 2003. aastal. Ettevõttes on 105 töötajat ning 

tehas toodab krunditud ja pinnavärviga kaetud liiste, aastane toodang on ligikaudu 22 000 

m3. Combiwood OÜ paikneb 4,38 hektaril, tootmispinda on 8 300 m2 ning tehas asub Helme 

vallas Möldre külas (Ibid). 

 

Combilink OÜ on komponenditehas, mis asutati 2010. aastal. Ettevõttes on 35 töötajat ning 

tehas toodab sõrmjätkatud männipuidust toorikuid liistu-, akna-, ukse- ja mööblitööstustele, 

aastane toodang on ligikaudu 13 000 m3. Tehase tootmispindala on 2 482 m2 ja tehas asub 

Sõmerpalu vallas (Ibid). 

 

Vindor OÜ on komponenditehas, mis asutati 2010. aastal. Ettevõttes on 90 töötajat ning 

tehas toodab sõrmjätkatud männipuidust krunditud profiilseid liiste, ukselenge ja 

aknapõskesid. Tootmispindala on 6 000 m2,  ettevõte asub Kehtna vallas Keava alevikus 

(Ibid). 

 

Combimill Sakala OÜ on endine Sakala saeveski, mille Combiwoodi grupp ostis  2012. 

aastal. Ettevõttes on 63 töötajat ning saeveski toodab ligikaudu 80 000 m3 männisaematerjali 

aastas. Tehas paikneb 12 hektaril ning tootmispindala on 11 000 m2. Asub Suure-Jaani vallas 

Kõidama külas (Ibid). 
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Vincom OÜ on komponenditehas, mis asutati 2013. aastal. Ettevõttes on 60 töötajat ning 

tehas toodab männist sõrmjätkatud ja liimitud komponente liistu-, akna- ja uksetööstusele, 

aastane toodang ligikaudu 30 000 m3. Tootmine on integreeritud Combimill Sakala 

saeveskiga ja asub samuti Suure-Jaani vallas Kõidama külas (Ibid). 

 

Combimill Reopalu OÜ on endine Metsäwoodi saeveski, mille Combiwoodi grupp ostis 

2014. aasta juunis. Ettevõttes on 39 töötajat ning saeveski toodab ligikaudu 80 000 m3 

kuusesaematerjali aastas. Saeveski paikneb 8,5 hektaril ja asub Väätsa vallas Reopalu külas 

(Ibid). 

 

Ecobirch AS toodab männi- ja kase liimkilpi ning mööblitööstuse komponente, aastane 

tootmismaht on ligikaudu 15 000 m3, tehas asub Pärnus (Pihlak 2015). 

 

Combimill Vaida OÜ tootab tugevussorteeritud ja kalibreeritud höövelmaterjali, aastane 

tootmismaht höövelmaterjalil on ligikaudu 100 000 m3, saematerjalil 30 000 m3 (Pihlak 

2015). 
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2. COMBIMILL SAKALA OÜ 

 

Alates 2012. aastast, mil osteti endise Sakala Saeveski AS varad, on ettevõtte tootmismaht 

kasvanud märkimisväärselt. Kui aastal 2012 oli aastane saematerjali tootmismaht ligikaudu 

32 000 m3, siis aastal 2014 ulatus see juba ligikaudu 87 000 m3-ni. Ettevõtte eesmärk on 

saavutada aastaseks tootmismahuks vähemalt 100 000 m3. Toodetav männisaematerjal läheb 

peamiselt komponenditööstustele, liistu-, akna- ja uksetootmistehastele. Sellest tulenevalt 

on saeveski suuresti orienteeritud just sõrmjätkatud saematerjali toorme valmistamisele 

(Kohava 2015). 

 

2.1. Sorteerimisliini kirjeldus 

 

Combimill Sakala OÜ saeveskis on kasutusel kombineeritud sorteerimisliin, mis tähendab, 

et sama liini peal sorteeritakse nii märga kui ka kuivatatud saematerjali. Saematerjali 

sorteeritakse manuaalselt ja sorteerimisliinil on võimalik määrata korraga nelja erinevat 

kvaliteeti. Kuiva materjali sorteerimisel saagimine tavaliselt seisab, harva sorteeritakse koos 

kuivatatud ja märga saematerjali. Kuivatist tulev pakk suundub puhvrisse, mis on 

sorteerimisele eelnev liin, kuhu kogutakse saematerjal, et tagada selle sujuv liikumine ja 

vähendada tööseisakuid. Märg saematerjal suundub kohe pärast saagimist puhvrisse. 

Järgnevalt liigub saematerjal elevaatori abil tükikaupa sorteerimisliinile. Sorteerimisliinil 

töötavad abisorteerija ja põhisorteerija, kelle töökohad paiknevad teine teisel pool liini. 

Abisorteerija ülesanne on tõmmata lauad liinilt väljapoole just selles ulatuses, kui palju on 

vaja maha kappida, ning statsionaarne ühe kettaga kappimissaag, mis asetseb kohe pärast 

abisorteerijat, lõikab nimetatud osa maha. Edasi liigub saematerjal läbi põhisorteerija juurest, 

kes määrab igale lauale kvaliteediklassi. Kvaliteedi määramine toimub kvaliteedipuldi abil, 

kus materjal kettide peal aeglustub ja sorteerijal on võimalus seda täpsema otsuse tegemiseks 

keerata. Vajadusel tõmbab sorteerija laua enne teist kappimissaagi vajalikus ulatuses 

väljapoole. Edasi liigub saematerjal vastavalt määratud kvaliteediklassidele 

saematerjalitaskutesse – kokku on 25 taskut, millest üks on praagitasku – ning seejärel liigub 

materjal pakkimisse (Kreevald 2014). Elevaator on toodud joonisel 1, joonised 2–4 
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kirjeldavad sorteerimisliini, joonis 5 kirjeldab liini sorteerimist saematerjali taskuteni ja 

joonis 6 saematerjali sorteerimist taskutesse. 

 

 

Joonis 1. Elevaator  

 

Joonisel 1 toodud elevaatorit mööda liigub saematerjal ühekaupa üles sorteerimisliinile. 

Laudade eraldamisega välditakse ummistuste tekkimist liinil. 
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Joonis 2. Sorteerimisliin pärast elevaatorit  

 

 

Joonis 3. Sorteerimisliin enne põhisorteerijat 
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Joonis 4. Põhisorteerija töökoht sorteerimisliinil  

 

Põhisorteerija ülesanneteks on määrata saematerjal kvaliteediklassidesse, seda kappida ning 

samal ajal ka monitoridest jälgida, et saematerjal liiguks sujuvalt elevaatorist kuni taskuteni. 

 

 

Joonis 5. Sorteerimise ja saematerjalitaskute vaheline liiniosa  
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Joonis 6. Saematerjali sorteerimine taskutesse  

 

Saematerjal kukub taskutesse; kui tasku saab täis, siis tühjendatakse see taskute all 

paiknevale liinile, pärast seda liigub see pakkimisse. 
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3. SAEMATERJALI KVALITEET JA SELLE HINDAMINE 

 

3.1. Kvaliteedi hindamise juhendid 

 

Saetööstustes kasutusel olevad saematerjali hindamise juhendid põhinevad peamiselt 

põhjamaise saematerjali sorteerimise raamatul (Nordic timber…1994). Seda ka juhul, kui 

hindamine on suuresti ettevõttepõhine ning arvestab klientide erisoove. Kvaliteedi 

hindamise reeglite põhjal on võimalik kindlaks määrata ja kokku leppida toodangule 

esitatavates kriteeriumites, nagu okste suurus ja tüüp, lõhed, poomkant, kujumuutused, 

muud omadused ning lubatud hälbed nimimõõtudest, mis on aluseks saeveski tootmisele 

ning klientide ootustele. Kvaliteediklassidesse sorteerimise eesmärk on klientide soovidest 

lähtuvalt eraldada erinevad tooted teineteisest. (Lycken 2006). Kuna tänapäeval on 

saematerjali turg peamiselt tellimuspõhine, siis sorteeritakse seda kliendi soovidest lähtuvate 

kriteeriumite alusel. Ühe näitena võib tuua erimõõtmetega ristlõike sorteerimise [nt 47 x 92 

mm (Kreevald 2014) tavapärase nimimõõdu 50 x 100 mm asemel], millele klient on 

kehtestanud enda jaoks sobivad puidurikete või muude kriteeriumite ulatused saematerjalil. 

Sellepärast peabki lähtuma juba mõnest olemasolevast sorteerimisjuhendist, mida saab 

vastavalt kliendi soovile kohandada. 

 

Varasemate hindamisjuhendite (Green book…1980) põhimõte oli, et saematerjalil tervikuna 

peaks olema kindel kvaliteet ning ühe rikke põhjal ei saa hinnata seda veel kehvemaks. 

Kvaliteediklassi ei määratud ainult rikete esinemise, vaid ka laua üleüldise välimuse põhjal. 

Teisisõnu, olukorras, kus saematerjalil esines vähe selliseid puidurikkeid, mis võisid 

langetada kvaliteediklassi, jäeti see siiski paremasse klassi, kuid tingimusel, et laua 

üldvälimus pidi olema aktsepteeritav ning rohkem kvaliteediklassi mõjutavaid rikkeid ei 

esinenud. Tänapäevased kvaliteedi hindamise juhendid on rohkem orienteeritud riketele 

ning neid iseloomustavad tunnused peavad jääma kindlatesse piiridesse (Lycken 2006). 

Combimill Sakala OÜ saeveski sorteerimisjuhendite koostamisel arvestati samuti neid 

iseloomustavate tunnuste kindlate piiridega. Ainult US-kvaliteedil on peamiseks 

kriteeriumiks, et saematerjal peab olema kolmest küljest oksavaba. Kui see sobib antud 

kvaliteediklassi teiste esitatud kriteeriumitega, on laua ja prussi ristlõigetel lubatud vastavalt 
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kolm ja viis V kvaliteedi tingimustega oksa saematerjali kolmel paremal küljel. Ülejäänud 

sorteerimisjuhenditel selliseid mööndusi ei lubata. 

 

3.2. Kvaliteediklasside vahelised piirid 

 

Hierarhiliselt üles ehitatud kvaliteedi hindamise juhendites ei ole paremas kvaliteediklassis 

kunagi lubatud suuremaid või suuremas ulatuses rikkeid kui halvemas kvaliteediklassis. 

Mittehierarhilises hindamisjuhendis võivad kallimas kvaliteediklassis olla lubatud näiteks 

suured terved oksad, keelatud on kuivad oksad, samas on odavamas klassis lubatud nii 

kuivad oksad kui ka väiksemad terved oksad. Inimesel on hierarhilistest juhenditest lihtsam 

aru saada kui mittehierarhilisest (Lycken 2006). Kui sorteeritakse korraga mitut eri 

kriteeriumitega kvaliteediklassi, võib sellise sorteerimise kõrvutada hierarhiliste ülesannete 

analüüsiga. See tähendab, et iga ülesande grupp jagatakse veel alamülesanneteks, kasutades 

progressiivset ülesande taaskirjelduse tehnikat. Teisisõnu, iga jagunemise puhul peab olema 

plaan, mis saab edasi (Drury ja Watson 2002). Kui saematerjali sorteerimisel laud ei sobi 

ühte kvaliteediklassi, siis vaadatakse järgmist, kuhu selle saaks määrata. Näiteks kui 

saematerjal jõuab sorteerijani ning peab määrama nii US- kui ka V kvaliteeti, peab sorteerija 

otsustama, millisesse see määrata. Selleks vaadatakse kõigepealt, kas saematerjal sobib US-

kvaliteediklassi, mis peab olema kolmest küljest oksavaba. Kui see nii ei ole, siis vaadatakse, 

kas see sobiks järgmisse ehk V kvaliteediklassi ning edasi peab arvesse võtma juba 

oksasuuruste ristlõike tabelit, kuna selles kvaliteediklassis on oksad lubatud. 

 

Kuna tänapäeval saetakse ja sorteeritakse saematerjali vastavalt klientide soovile, on ka 

kvaliteedi hindamise juhendid teineteise suhtes mittehierarhilised. Seda põhjusel, et 

klientide soovid erinevad üksteisest kvaliteediklassipõhiste kriteeriumite alusel ning ei ole 

omavahel selgelt piiritletud. Hierarhilisel mudelil põhinevate kvaliteediklasside piire ja 

nende suhet teiste kvaliteediklassidega kirjeldab joonis 7. Mittehierarhilisel mudelil 

põhinevate kvaliteediklasside piire ja nende suhet teiste kvaliteediklassidega kirjeldab joonis 

8. 
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Joonis 7. Hierarhiline sorteerimisjuhend. Allikas: (Lycken 2006) 

 

Jooniselt 7 on näha, et hierarhilises hindamismudelis ei lõiku kvaliteetide A, B ja C piirid 

üksteisega. See tähendab, et kvaliteediklassid on üksteisest puidurikete piiridega selgelt 

eraldatud. On näha, et parem kvaliteediklass on kõikide kriteeriumite suhtes piiritletud 

selgesti erinevalt kui halvem kvaliteediklass. X-teljel on esitatud kriteeriumid ja y-teljel on 

toodud nende maksimaalsed ulatused vastavalt millimeetrites ja protsentides. 
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Joonis 8. Mittehierarhiline sorteerimisjuhend. Allikas: (Lycken 2006) 

 

Jooniselt 8 on näha et mittehierarhilises kvaliteedi hindamise mudelis lõikuvad kvaliteetide 

F, G ja H, kus F on parim ja H halvim, piirid teineteisega. See tähendab, et kvaliteediklassid 

ei ole puidurikete piiridega eraldatud. On näha, et osa halvemate kvaliteediklassi 

kriteeriumeid on rangemad, võrreldes parema kvaliteediklassi kriteeriumitega. X-teljel on 

esitatud kriteeriumid ja y-teljel on toodud nende maksimaalsed ulatused vastavalt 

millimeetrites ja protsentides. 

 

Kui asuda koostama uut saematerjali kvaliteedi hindamise juhendit, siis on tähtis selgitada 

välja, millised puidurikked on olulised ja millised mitte. Kui kombineerida kvaliteediklasse 

sorteerimisjuhenditeks, on samuti tähtis, et kogu toodetud saematerjal kuuluks kindlasse 

kvaliteediklassi. See saavutatakse tavaliselt praakkvaliteediklassi loomise kaudu, kuhu 

määratakse saematerjal, mis jääb ülejäänud kvaliteediklasside piiridest välja (Lycken 2006). 

Saetööstustes on eesmärk saavutada võimalikult suur saematerjali väljatulek ning saada 

sellest maksimaalne tulu. Sellest tulenevalt peabki kogu toodang kuuluma 

kvaliteediklassidesse, ka praakkvaliteedil on oma hind. 
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Kvaliteedi hindamise mudelite puhul pole hinnangutel „positiivne“ või „negatiivne“ mingit 

seost saematerjali väärtusega. Negatiivne hindamismudel põhineb kriteeriumitel, mis ei ole 

lubatud ettekirjutatud kvaliteediklassis, ning on tavapärane meetod kvaliteediklassi 

defineerimiseks. Positiivne hindamismudel näeb aga ette kriteeriumeid, mis on vastava 

kvaliteediklassi määramisel olulised. Positiivne hindamine oleks juhul, kui määrataval 

saematerjalil esineks näiteks selline puidurike nagu sine, mis tänapäeval ei ole 

mööblitööstuses lubatud, kuid oli väga populaarne 1970ndatel (Lycken 2006). Analoogse 

positiivse hindamismudeli näitena võib tuua kvaliteediklassi Mööbel A peamise kriteeriumi, 

mille põhjal peab saematerjal olema terveoksaline. Negatiivse hindamismudeli näitena võib 

tuua US-kvaliteediklassi, kus saematerjali kolmel paremal küljel pole lubatud oksad, välja 

arvatud V kvaliteedi tingimusega. 

 

3.3. Manuaalne sorteerimine 

 

3.3.1. Inimvead 

 

Inimvead tekivad siis, kui millegi teostamine jääb väljapoole selle tegemiseks ettenähtud 

tolerantside piiridest. Vigu mõistetakse kui kindla tegevuse tegema jätmist, selle valesti 

tegemist või selle tegemist valel ajal. Seega saab inimviga defineerida kui kindlate piiritletud 

kriteeriumitega, nagu täpsus, järjekord ja aeg, inimtegevuste teostamise ebaõnnestumist. 

Vead võivad olla järgmised: sisendivead – kui inimene näeb või tajub informatsiooni valesti 

(nt ei tee hämaras keskkonnas värvidel vahet), mõtlemisvead – kui inimene töötleb 

informatsiooni valesti (nt eksib peast arvutamisel) ning väljundivead – kui inimene eksib, 

tehes füüsilisi otsused (nt vajutab klaviatuuril valet nuppu) (Park 1987). Saematerjali 

sorteerimisel saab analoogseid näiteid tuua järgmiselt: sisendiviga – kui sorteerija jälgib 

tema ees olevat lauda, on raskendatud oksatüüpide määramine temast kaugemal, liini keskel 

või teises otsas, mistõttu võib ta mäda oksa tõlgendada kui tervet oksa ning määrata lauale 

parema kvaliteedi kui lubatud, mõtlemisviga – kui sorteerija määrab valesti 

sorteerimisjuhendis ettenähtud oksasuuruse ning sellest lähtuvalt lauale ka vale 

kvaliteediklassi. Väljundiviga – kui sorteerija vajutab kvaliteedipuldi peal vale nuppude 

kombinatsiooni, mistõttu kukub laud valesse saematerjalitaskusse. 
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Tööstustes on esimese vea märkamine oluline otsustamaks, kas uuritav ese sobib kasutuseks 

või mitte, kuid paljudes kaasaegsetes eri valdkondade uuringutes on tähtis otsida mitut viga. 

Kuna tööstused panevad suurt rõhku tootmisprotsessi kontrollimisele ja ennetavale 

kvaliteedikontrollile, on uurimine pigem informatsioonikogumise viis kui vigase toote 

väljapraakimine (Drury ja Hong 2000). Kuna saetööstustes lähtutakse manuaalsel 

sorteerimisel kvaliteediklassi määramisel sorteerimisjuhendi peamistest kriteeriumitest, 

määratakse saematerjali kvaliteet üldiselt esimese puidurikke põhjal, mis selle defineerib. 

Kui kvaliteediklassi määrav puidurike asub kahe kvaliteediklassi piiril, hakatakse otsima 

järgmist kvaliteeti defineerivat riket. 

 

Müra töökeskkonnas on üks peamistest stressitekitajatest. Kõige rohkem tööd häirivam 

müraliik on vahelduv müra. Vahelduv müra hajutab tähelepanu töö tegemisel eriti just siis, 

kui see on väga intensiivne. Selle tõttu suunab töötaja oma tähelepanu müra allikale ning töö 

tegemise kvaliteet halveneb (Hancock ja Szalma 2011). Kuna saetööstustes on müra 

masinate töötamise tõttu pidev, siis kuulmekaitsmeid kasutades on sellega lihtne harjuda. 

Vahelduv müra tekib peamiselt saematerjali ebakorrapärasest liikumisest liinil, ehk kui mõni 

pruss kukub liini kõrgemalt osalt madalamale (nt elevaatorist alla). Vahelduvat müra 

tekitavad ka ummistused liinil, mille vedavad osad hakkavad vastu saematerjali hõõrudes 

tekitama kõrge sagedusega heli. Pideva ehk taustamüra korral on eeltoodud näidete 

kuulmine tööd häiriv. Eriti häirib see sorteerimist, kuna sorteerijal on saematerjali kvaliteedi 

määramiseks aega ligikaudu üks sekund ja kui sorterija reageerib vahelduvale mürale, hajub 

tähelepanu ning kvaliteet võidakse määrata valesti või üldse määramata jätta. 

 

3.3.2. Manuaalse sorteerimise hindamine 

 

Manuaalne sorteerimine on oma olemuselt subjektiivne kvaliteedi hindamise viis; kuna  

sorteerijad teevad saematerjali hindamisel vigu, on saetööstused reeglina sellega ka juba 

arvestanud. Kui sorteerijal on raskusi oksa suuruse määramisega, peetakse seda loomulikuks, 

sest oks võib asetseda määramise hetkel kuni seitsme meetri kaugusel sorteerijast. Sellisel 

juhul on väga raske näha ja eristada näiteks mõnes kvaliteediklassis lubatud 55 mm 

suurusega oksa keelatud 57 mm suurusega oksast. Mida rohkem on sorteeritavaid 

kvaliteediklasse, seda suurem on vearisk ja võimalus, et sorteerija eksib kvaliteedi 

määramisega (Lycken 2006). Mõõdetavate väärtuste täpsest teadmisest oleneb 

mõõtmistulemuste määramatus (Evaluation of measurement…2008). Võttes näiteks 
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saematerjali sorteerimise, peavad sorteerijad teadma iga kvaliteediklassi peamisi 

kriteeriumeid. Sellepärast ongi Combimill Sakala OÜ saeveskile koostatud 

sorteerimisjuhendite alguses toodud välja peamised kriteeriumid, mis on kvaliteediklasside 

määramisel kõige olulisemad. Seega lähtuvad sorteerijad kvaliteediklasside määramisel just 

peamistest kriteeriumitest ning eksimise võimalus on seetõttu väiksem.  

 

Inimveast tulenevat mõju saematerjalitoodangule on uuritud saeveskites ka varem 

(Buehlmann ja Thomas 2002). Uuriti lamellideks saetud saematerjali kvaliteedi hindamist. 

Saematerjali hinnati ainult kahe külje põhjal, kus sorteerija piiritles sellel sobimatute 

puiduriketega alad. Need märgiti spetsiifilise kriidiga, mille kappimissae skänner suudab 

tuvastada ning märgitud osa välja saagida. Toodanguks oli mööblitööstuse tarbeks minev 

saematerjal. Saeveskist koguti 200 katselauda, millest 158 sobisid selle testi läbiviimiseks. 

Ülejäänud 42 katselaual esinesid suured kujumuutused, mistõttu need ei sobinud. Testi 

valimi 158 katselaual oli kokku 1303 sobimatut puiduriket, mis olid eelnevalt märgitud ja 

üles kirjutatud ning millest sorteerija suutis õigesti märkida kõigest 21,8%. Enamus vigu 

tehti puidurikete määramata jätmisega kohtades, kus need esinesid. Lisaks määrati 

puidurikkeid kohtades, kus neid tegelikult ei esinenud. Samuti piiritleti puidurikkeid valesti 

(Ibid). Sellepärast eksiski sorteerija 78,2% optimaalsest tulemusest (100%). Sarnane uuring 

viidi läbi ka tammepuidust saematerjaliga, kus sorteerijad pidid ühe minuti jooksul jälgima 

30 testlauda ning hiljem joonistama tabelisse üles neil esinenud sobimatud puidurikked. 

Tabel koosnes 2 x 8 lahtrist, mis väljendasid vastavalt laua ühe külje laiust (kaks lahtrit) ja 

pikkust (kaheksa lahtrit), kuhu märgiti puidurikete tüübid. Uuringu tulemusena määrati 

rikkeid õigesti keskmiselt 68% (Huber et al. 1995). Saadud uurimuse tulemus erineb 

eelmisest sellepärast, et puidurikete tabelisse määramisega oli lubatud eksida. Kui defekt oli 

märgitud õige lahtriga kohakuti asetsevasse lahtrisse, loeti see 50% õigeks. Sellest tulenevalt 

on puidurikete õigesti määramise osakaal suurem kui Buehlmanni ja Thomase uurimuses, 

kus valesti määramisel mööndusi ei tehtud. Samuti on uuritud männi- ja kuusesaematerjali 

kvaliteediklassidesse määramise täpsust põhjamaise saematerjali kvaliteedi-

hindamisjuhendite (Nordic timber…1994) põhjal. Uurimus viidi läbi 400 katselauaga, 

millest 200 oli kuuse- ja 200 männisaematerjal. Saematerjali hinnati kõigist neljast küljest 

ning nelja ristlõike korral määrati manuaalsel sorteerimisel kvaliteete õigesti 31–61% 

(Lycken 2006). Võrreldes eelmise kahe uurimusega on saadud tulemus keskpärane. 

Arutelust saeveskite juhatajate ja personaliga on selgunud üldine arusaam, et hea sorteerija 

määrab kvaliteeti õigesti ligikaudu 80% ja tavaline sorteerija 60–70%, mis on tavapärane 
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tulemus (Ibid). Käesolevas magistritöös aga võeti 200 katselauda kahelt ja 176 ühelt 

ristlõikelt ning kvaliteet määrati kõigil katselaudadel nelja külje põhjal. Puidurikkeid ei 

loetud uurimise käigus iga laua kohta kokku, vaid vastavalt nendele esinemisele määrati 

igale lauale kvaliteediklass. Täpsema ülevaate katse läbiviimise metoodikast ja saadud 

tulemustest annavad peatükid 4 ja 5.  
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4. MATERJAL JA METOODIKA 

 

4.1. Sorteerimisjuhendite koostamise metoodika  

 

Käesoleval magistritööl on kaks peamist eesmärki. Esimene on koostada Combimill Sakala 

OÜ saeveskile nende ettevõtte põhised saematerjali sorteerimise juhendid. Tänaseni 

kasutusel olevad juhendid vajavad ettevõtte juhtide hinnangul täiendamist ning selgemat 

formuleerimist, samuti saematerjali sorteerijat abistavaid ja üheselt mõistetavaid kirjeldusi. 

Sorteerimisjuhendite kokkupanemiseks teostati põhjalik uuring kõikide ettevõttes 

sorteeritavate kvaliteediklasside peamistest kriteeriumitest ning lähtuvalt sellest koostati 

eraldi sorteerimisjuhendid äärelaudadele paksusega 16…25 mm ning südamiku- ja 

ääreprussidele paksusega 32…100 mm. Saematerjali sorteeriti saeveskis nn rohelises (Green 

book…1980) ja sinises raamatus (Nordic timber…1994) olevate sorteerimisjuhendite põhjal, 

kuid kuna tänapäeva turg on peamiselt tellimuspõhine, siis ei ühti selle vajadused raamatutes 

toodud juhenditega ning vajadus uute täpsemate juhendite järele on suur. Ettevõtte 

tootmisprotsessis sorteeritakse järgmiseid kvaliteete: US, SJ (sõrmjätk), Mööbel A, V, VI ja 

VI-. Seega tuleb selle ülesande püstitamisel lisaks arvestada ka seda, et ettevõtte soovib 

tulevikus uute juhendite põhjal lähtuvalt klientide soovidest lisaks olemasolevatele 

kvaliteediklassidele kombineerida ja sorteerida ka alamklasse. Juhendite koostamine lähtus 

seni kasutusel olnud rohelise (Green book…1980) ja sinise raamatu (Nordic timber…1994) 

nõuete kombineerimisest ettevõtte enda etteantud konkreetsete kriteeriumitega.   

 

4.2. Sorteerimise hindamise metoodika 

 

Magistritöö teine eesmärk on vaadelda ja hinnata saematerjali sorteerimist Combimill Sakala 

OÜ saeveskis ning selgitada välja sorteerimise käigus tehtud otsuste õigsus, analüüsida 

sorteerija tehtud otsuste mõju ning ulatust saematerjali kvaliteedile. Lisaks sellele analüüsida 

inimveast tulenevat rahalist mõju, üldistades seda saeveski aastasele planeeritavale 

toodangumahule – 100 000 m3.  
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Valitud ristlõigetel uuriti ka sorteerimise käigus määratud kappimiskadusid katselaudade 

algpikkusest kvaliteediklasside lõikes ning selgitati välja, kas ja millises ulatuses sõltuvad 

teineteisest kappimise kaugus ja kvaliteediklassi määramine. Uuriti ka valitud ristlõigete 

kappimiskauguste erinevust kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel samasse kvaliteediklassi 

määratud katselaudadel. Selleks laskis saeveski koostada kaks saematerjalipakki: ristlõikega 

25 x 100 mm lauapakk ja 32 x 193 mm prussipakk. Mõlema ristlõikega katselaudu oli 

valimis 200 tükki. Lisaks lõigati veel üks pakk ristlõikega 50 x 125 mm, milles oli 176 

katselauda, ehk selle ristlõike suurima võimaliku tükiarvuga kuivatipakk, mida ettevõtte 

kuivati mahutab. Kolmanda paki lisamise eesmärk oli uurida sorteerimise täpsust, kui 

olemasolevatele kvaliteetidele toodi määramiseks juurde veel üks kvaliteet, mida ettevõttes 

tavasituatsioonis tootmisel selle ristlõike korral ei määrata, ning analüüsiti saadud tulemusi.  

 

Kõikides eri ristlõigetes katselauad mõõdeti ühekaupa ehk viidi läbi kontrollmõõtmine. 

Seejärel määrati igal laual ära kõik võimalikud kvaliteediklassid eri pikkustel ning arvutati 

vastavalt ristlõikele ja materjali pikkusele igast võimalikust määratud kvaliteediklassist 

lähtuvalt mitu hinda. Seejärel määrati igale katselauale, mille ristlõike ja pikkuse korral saadi 

kalleim hind, vastavalt ka parim kvaliteediklass. Kuna saematerjali kvaliteediklassidele 

vastavad hinnad muutuvad ettevõttes ajas kiiresti, kasutati arvutustes kontrollmõõdistamise 

ja andmete kogumise ajal kehtinud hindu. Suurim pikkus, milleni oli sorteerijal võimalik 

saeveski sorteerimisliinil kappida, oli 3300 mm. Kõik kontrollmõõtmiste arvutused, välja 

arvatud peatükis 5.5, on tehtud arvestusega, et katselaudade maksimaalne võimalik 

kappimispikkus oli 2700 mm, et luua analoogsed tingimused saematerjali 

sorteerimismasinaga. Saematerjali hindamisel loeti töö autori teostatud kontrollmõõtmiste 

alusel saadud tulemused 100% õigeks, eesmärgiga võrrelda sorteerimise tulemusi 

maksimaalsete võimalike tulemustega. Autori tööd kvaliteedi hindamisel ja kappimisotsuste 

tegemisel kontrollis täiendavalt ettevõtte tootmis- ja müügijuht, kellel on litsents 

saematerjali sorteerimiseks. 

 

Peatükis 5.5 esitatud tulemuste põhjal uuriti, kui palju eksitakse ettevõttes kvaliteediklassi 

määramisega, kui arvesse võeti sorteerimisliini omapära – sorteerimisliinil on võimalik 

kappida saematerjali 3300 mm pikkuseks. Kõikide teiste peatükkide arvutused on tehtud 

lähtuvalt kontrollmõõtmiste tulemustest, kus maksimaalne alles jääv pikkus oli aga 2700 

mm. Selleks, et tegelikud mõõtmistulemused ei moonduks ning oleks võimalik arvutada 

kvaliteediklasside paremaks ja halvemaks määramise osakaalusid, on antud juhul oluline 
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mõõduni 3300 mm kappimine. Selleks võeti kõigi kolme ristlõike valimitest välja kõik 

katselauad, mille pikkus oli alla 3300 mm, ning alles seejärel arvutati allesjäänud 

katselaudade valimi põhjal välja, kui palju sorteerimisel määrati kontrollmõõtmise 

kvaliteetidest paremaid ja kui palju halvemaid kvaliteediklasse. 

 

4.3. Katselaudade ettevalmistamine ja andmete kogumine 

 

Katselauad valmistati ette järgmiselt: saematerjal liikus pärast saest väljatulekut otse 

taskutesse, mille põhjal komplekteeriti kolm kuivatipakki (märja saematerjali sorteerimist ei 

tehtud). Pärast kuivatamist teostati esmalt katselaudade kontrollmõõtmine, mille käigus 

nummerdati eri ristlõigete kõik katselauad ning vastavalt ristlõikele määrati igal laual eri 

pikkustel kõik võimalikud kvaliteedid. Määramisel arvestati kvaliteediklasside 

kriteeriumeid ning nende ulatusi. Määrati kõikide okste tüübid ja mõõdeti nende läbimõõdud, 

mõõdeti poomkandi ulatus ja sügavus. Samuti võeti arvesse sinet ja mehaanilisi vigastusi. 

Kõik katselaudade mõõtmised tehti mõõdulindiga ja kvaliteet määrati 100 mm intervalliga 

moodulite kaupa. Iga ristlõike korral oli parima võimaliku kvaliteedi minimaalne laua pikkus 

ettevõttega kokkulepitult 2700 mm. Kõik määratud kvaliteediklassid andis ettevõte ning 

need määrati eri ristlõigetel. Ristlõigetel 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm määrati kokku viis 

eri kvaliteeti, lisaks praak: 

 US (kolmest küljest oksavaba), sellesse klassi määrati lauad, mis olid kolmest küljest 

oksavabad, ilma poomkandi ja mehaaniliste vigastusteta ning mille neljanda külje 

oksa suurus oli piiramata; 

 SJ (sõrmjätk), sellesse klaasi  määrati lauad olenemata oksa suurusest, oksavabade 

alade pikkus laual vähemalt 150 mm ja ilma poomkandita ning sortimendi pikkusest 

lubatud okslikkuse osakaal ei  tohtinud ületada 40%; 

 V, sellesse klassi määrati vastavalt ristlõikele kindla oksa suuruse ja tüübiga ning 

kindla poomkandi ulatusega lauad; 

 VI, sellesse klassi määrati vastavalt ristlõikele kindla oksa suuruse ja tüübiga ning 

kindla poomkandi ulatusega lauad; 

 VI-, sellesse klassi määrati VI kvaliteedi piiridest välja jäävad lauad, poomkant kuni 

pool laua paksusest,  okste suurus piiramata; 

 VII (praak), siia määrati lauad, mis ei sobinud eelmistesse kvaliteediklassidesse, 

suurte mehaaniliste vigastustega ja mädanikuga lauad.  
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Ristlõikel 50 x 125 mm määrati neli eri kvaliteeti, lisaks praak: 

 Mööbel A (mööblitööstuse tarbeks), sellesse klassi määrati ainult tervete ja 

vigastamate okstega prussid olenemata oksa suurusest, ilma poomkandi, 

mehaaniliste vigastuste ja sineta. 

 V, VI,VI- ja VII kvaliteetide kriteeriumid kattuvad eelmise kahe ristlõike omadega. 

 

Pärast katselaudade mõõtmist ja kvaliteedi määramist toimetati kõik kolm pakki eraldi 

sorteerimisliinile, kus nüüd oli saeveski sorteerija kord määrata igale lauale kvaliteediklass 

ning kappimise ulatus. Saematerjalile ristlõikega 25 x 100 mm määrati sorteerimises 

kvaliteedid US, SJ, VI- ja VII ning ristlõikele 32 x 193 mm määrati US, SJ, V ja VI-, nii 

nagu seda tehakse saeveskis tavapäraselt. Saematerjalile ristlõikega 50 x 125 mm toodi lisaks 

kvaliteetidele Mööbel A, VI ja VI- juurde ka V kvaliteet, mida sorteerijad ei olnud harjunud 

määrama. Pärast sorteerija hinnangut liikus saematerjal vastavalt kvaliteedile eri taskutesse 

ning pakkimisliinil koostati uuesti kolm pakki, kus iga ristlõike eri kvaliteetide lauad asetati 

eri kihtidesse. Edasi mõõdeti uuesti laudade pikkused ja kirjutati üles iga laua sorteerimises 

määratud kvaliteet. Kogutud andmed sisestati MS Excelisse, kus teostati andmetöötlus.  
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5. TULEMUSED JA ARUTELU  

 

5.1. Laua ja prussi sorteerimise juhendite kirjeldus 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade Combimill Sakala OÜ saeveskile koostatud 

sorteerimisjuhendite koostamise põhimõtetest ning kirjeldatakse neid. Sorteerimisjuhendite 

üldine liigitus ning kriteeriumid põhinevad põhjamaise saematerjali hindamise raamatul 

(Nordic Timber…1994), millele on lisatud ettevõtte poolt oluliseks peetud erisused ning 

praegune sorteerimistava. Ühe sellise erisusena võib tuua välja saeketta joone materjalil, mis 

tekib siis, kui palk läbib sae lõikeinstrumente. Järgmistes alapeatükkides on toodud laua, 

ääreprussi ja südamikuprussi sorteerimise juhendite kirjeldused. Küljelaua ja ääreprussi 

juhendid on koostatud kvaliteediklassidele US, V, SJ, VI ja VI-  ning südamikuprussi 

juhendid kvaliteediklassidele Mööbel A, V, VI ja VI-. Kokku koostati 14 saematerjali 

sorteerimise juhendit. Kvaliteediklassid on liigitatud paremast halvemaks hinna alusel. 

Kvaliteediklasside kuupmeetrihinnad on toodud tabelis 1. 

 

Tabel 1. Kvaliteediklasside kuupmeetrihinnad. Allikas: (Kreevald 2014) 

Kvaliteediklass US Mööbel A V SJ VI VI- VII 

Hind  €/m3 355 240 225 185 170 145 120 

 

5.1.1. US-kvaliteedi sorteerimisjuhendid 

 

US-kvaliteet on saeveskis kõige parem ja ühtlasi ka kõige kallim. Selle kvaliteediklassi 

määramisel on oluline, et laud oleks kolmest küljest oksavaba, seega pole sellel 

kvaliteediklassil vaja oksasuuruste tabelit vastavalt ristlõigetele. Lubatud on ainult kolm V 

kvaliteediklassi tingimustega oksa laua paremal kolmel küljel (lisa 1). Prussidel on lubatud 

viis V kvaliteediklassi tingimustega oksa paremal kolmel küljel, kuna prussid on suuremate 

dimensioonidega kui lauad (lisa 10). Selline okste arv on ainus erinevus US-kvaliteedi laua 

ja prussi sorteerimisjuhenditel, ülejäänud kriteeriumid kattuvad. Saematerjal peab olema 

korrapärase ristlõikega, mis tähendab, et sae lõikeinstrument peab saagima kõigist neljast 

küljest. Lõhed on lubatud kuni 25% saematerjali pikkusest, mille laius on kuni kaks mm. 
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Esineda võib ainult pliiatspoomkant ehk poomkant, mille sügavus ja laius võivad mõlemad 

olla kuni viie mm pikkusega 40% sortimendist. Samuti võib esineda kujumuutusi, kui need 

kattuvad juhendis olevate ulatustega (lisad 1 ja 10). Nagu sorteerimisjuhendis kirjeldatud, 

võivad muude omaduste seas laua halvemal küljel olla kaks vaigupesa pikkusega kuni 100 

mm ning üks koorerebend ja mõlu pikkusega kuni 100 mm. Kvaliteediklassi US sorteeritud 

saematerjali kasutatakse akna- ja uksetööstustes, kus sellest valmistatakse lenge ja aknapõski, 

liistutehastes erinevate liistude valmistamiseks. 

 

5.1.2. Kvaliteedi Mööbel A sorteerimisjuhend 

 

Kvaliteediklass Mööbel A on hinna poolest US-kvaliteedi järel. Kvaliteediklassi Mööbel A 

sorteerimisel on oluline, et saematerjal oleks tervete ja vigastamata okstega. Tervete 

vigastamata okste suurus on piiramata, kusjuures nende osakaal peab prussil olema 90%. 

Juhendis olev ristlõike tabel on ainult kvaliteediklassi põhine. Lõhesid on lubatud 

minimaalselt 10% saematerjali pikkusest, lubatud on ainult pliiatspoomkant. Kujumuutuste 

kriteeriumid on toodud välja vastavalt prussi paksusele. Muude omaduste seast võib esineda 

ainult kaks vaigupesa halvimal 1 m pikkusel lõigul ning 10% sortimendi mahust võib olla 

vaikpuitu (lisa 6). Kvaliteediklassi Mööbel A määratud saematerjali sorteeritakse ainult 

mööblitööstuste jaoks. 

 

5.1.3. V kvaliteedi sorteerimisjuhendid 

 

Kvaliteediklass V on hinna poolest Mööbel A kvaliteedi järel. V kvaliteediklassi määramisel 

on oluline tabelist jälgida okste suurust vastavalt ristlõikele (lisa 2). Prussi ristlõike tabelis 

tuleb arvestada serva- ja kandiokstega eri paksustel, samuti sõltuvad kujumuutuste 

kriteeriumid saematerjali paksusest (lisad 7 ja 11). Poomkanti võib esineda suuremas 

ulatuses kui US- ja Mööbel A kvaliteetidel, saematerjali sügavusest kuni 15% paksusest, 

laiusest kuni 10% ja pikkusest kuni 25%. Kujumuutuste kriteeriumid paksustel kuni 44 mm 

kattuvad nii US- kui ka Mööbel A kvaliteetidega, paksustel üle 44 mm erinevad (lisad 7 ja 

11). Muudest omadustest võib halvimal 1 m pikkusel lõigul esineda kaks vaigupesa 

pikkusega kuni 100 mm ja üks koorerebend ning mõlu samuti pikkusega kuni 100 mm. 

Ränipuit, vaikpuit, sine, kõvamädanik ja pehmemädanik ei ole lubatud (lisad 2, 7 ja 11). 

Kvaliteediklassi V sorteeritud saematerjali kasutatakse samuti akna- ja uksetööstustes 
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lengide ja aknapõskede valmistamiseks. Veel valmistatakse sellest voodrilaudu ning seda 

kasutatakse ka ehituses kandvate konstruktsioonide või katusesarikate valmistamiseks. 

 

5.1.4. SJ-kvaliteedi sorteerimisjuhendid 

 

Kvaliteediklass SJ ehk sõrmjätk on hinna poolest V kvaliteedi järel. SJ-kvaliteediklassi 

kriteeriumid ühtivad nii laua kui prussi juhendites. Sõrmjätku-kvaliteediklassis on peamine 

jälgida okste paiknemist saematerjalil, kusjuures kõik oksad on lubatud. Okstevahelise ala 

pikkus peab olema minimaalselt 150 mm, et järeltöötluses saaks tappe freesida. Lõhesid on 

lubatud kuni 15% saematerjali pikkusest. Poomkant on lubatud 50% saematerjali paksusest 

ja laiusest ning 10% pikkusest. Muud omadused, nagu vaigupesad, koorerebendid, mõlud jt, 

on lubatud piiramatult eeldusel, et defektivaba ala summaarne pikkus on minimaalselt 60% 

saematerjali pikkusest. SJ-kvaliteedi laua ja prussi kriteeriumid kattuvad (lisad 3 ja 12). 

Sõrmjätkukvaliteet, nagu nimigi ütleb, läheb komponenditööstustesse, kus saematerjal 

saetakse väiksemateks tükkideks ja sellest võetakse välja oksavabad osad. Seejärel 

freesitakse nendele osadele sõrmjätktapid ning liimitakse need omavahel kokku 

Sõrmjätkmaterjalist valmistatakse liimpuitkilpe, -talasid ning komponenditööstustes akna- 

ja ukselenge ning aknapõski. 

 

5.1.5. VI kvaliteedi sorteerimisjuhendid 

 

Kvaliteediklass VI on hinna poolest SJ-kvaliteedi järel. Nagu V, peab ka VI kvaliteediklassi 

määramisel jälgima okste suurust ristlõigete tabelist ning prussi ristlõigete korral tuleb 

arvestada serva- ja kandiokste ning kujumuutuste suurusi eri paksustel (lisad 8 ja 13). 

Peamine erinevus nimetatud kvaliteediklasside kriteeriumite vahel on nende suurus ja ulatus. 

See tähendab, et V ja VI kvaliteediklassi sorteeritakse samade kriteeriumite põhjal, kuid 

nende piirid on erinevad. Lubatud on suuremad oksad. Samuti võib poomkanti esineda 

suuremas ulatuses kui V kvaliteedil, kujumuutuste kriteeriumid aga kattuvad SJ-kvaliteediga, 

välja arvatud kõmmeldumus, mille ulatus ei ole piiritletud. Erinevalt V kvaliteedist on 

lubatud ka sine ja kõvamädanik (lisad 4, 8 ja 13). Kvaliteediklassi VI sorteeritud saematerjali 

kasutatakse ehituses kandvate konstruktsioonide, katusesarikate, aluspõrandate 

valmistamiseks, samuti pakkematerjalina ja ka kaubaaluste valmistamiseks. 
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5.1.6. VI- kvaliteedi sorteerimisjuhendid 

 

Kvaliteediklass VI- on hinna poolest VI kvaliteedi järel. VI- kvaliteediklassi määramisel 

peab nii laua kui prussi ristlõigetel jälgima ainult poomkanti, mis ei tohi ületada 50% 

saematerjali sügavusest pikkusest ja laiusest. Samuti ei tohi esineda pehmemädanikku üle 

20% sortimendi mahust. Saeketta joon võib selles kvaliteediklassis olla kuni 2 mm ning 

hälbeid nimimõõtudest on lubatud paksuses ja laiuses suuremas ulatuses (lisad 5, 9 ja 14). 

Sellesse kvaliteediklassi määratakse saematerjal, mis ei sobi US-, V, SJ- ja VI 

kvaliteediklassi kriteeriumitega. Kui saematerjal jääb ka VI- kvaliteedi kriteeriumitest välja 

ehk poomkant on suurem kui lubatud, määratakse see VII klassi ehk praaki. Tavaliselt 

määratakse praaki lühikene (alla 3300 mm) ja katkine saematerjal. Kvaliteediklassi VI- 

sorteeritud saematerjali kasutatakse pakkematerjalina ja ka ühekordsete kaubaaluste 

valmistamiseks. 

 

5.2. Koostatud sorteerimisjuhendite vahelised piirid 

 

Käesolev peatükk annab ülevaate koostatud sorteerimisjuhendite vahelistest piiridest. 

Järgmised kaks joonist on koostatud analoogselt kirjanduse ülevaates toodud hierarhiliste ja 

mittehierarhiliste kvaliteedi hindamise juhenditega. Hierarhiliste sorteerimisjuhendite 

vahelised piirid on toodud joonisel 9 ja mittehierarhiliste sorteerimisjuhendite vahelised 

piirid joonisel 10. 
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Joonis 9. Hierarhiliste sorteerimisjuhendite vahelised piirid 

 

Joonisel 9 on välja toodud V ja VI kvaliteedi sorteerimisjuhendite piirid. Joonise y-telje 

väärtused on nii protsentides kui ka millimeetrites, kuna kriteeriumeid märgitakse mõlemas 

ühikus. Vaigupesad, mõlud, pikikaardumused on millimeetrites, kuid poomkandi pikkus, 

sügavus ja laius ning lõhed protsentides. Oksad on antud joonisel protsentides vastavalt 

nende osakaalule V ja VI kvaliteedi ristlõike tabelist (lisad 2, 7 ja 11). Jooniselt on näha, et 

V ja VI kvaliteetide tervete okste suurus on ainus, mis on mõlema kvaliteedi korral 100% 

tabeli väärtusest, see on sama kõikides sorteerimisjuhendites, millel on oksasuuruste tabel. 

Ülejäänud kriteeriumid on selgelt erinevad ning selle põhjal saab järeldada, et V ja VI 

kvaliteediklass on üles ehitatud teineteise suhtes hierarhiliselt. 
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Joonis 10. Mittehierarhiliste sorteerimisjuhendite vahelised piirid 

 

Joonisel 10 on välja toodud kvaliteetide US, Mööbel A, SJ ja VI- sorteerimisjuhendite piirid. 

Joonise y-telje väärtused on nii protsentides kui ka millimeetrites, kuna kriteeriumeid 

märgitakse mõlemas ühikus. Vaigupesad, mõlud, pikikaardumused on millimeetrites, kuid 

poomkandi pikkus, sügavus ja laius ning lõhed protsentides. Mööbel A kvaliteedi oksad on 

joonisel protsentides vastavalt nende osakaalule ristlõike tabelis (lisa 6). US-kvaliteedi 

korral ei ole oksad laua kolmel küljel lubatud; lubatud on ainult üksikud oksad, kuid sellel 

joonisel on parema ülevaate saamiseks okste väärtus null. SJ-kvaliteedi korral on aga kõik 

oksad lubatud ning samuti on väärtuseks pandud parema ülevaate saamiseks null. Sama on 

tehtud ka SJ-kvaliteedil vaigupesade ja mõludega ning VI- kvaliteedi kõigi kriteeriumitega 

peale poomkandi. Joonisel toodud kvaliteediklasside kriteeriumid ei eristu üksteisest selgete 

piiridega ning selle põhjal saab järeldada, et kvaliteediklassid US, Mööbel A, SJ ja VI- on 

üles ehitatud üksteise suhtes mittehierarhiliselt. 
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5.3. Sorteerimisjuhendi näidis 

 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhendit ning koostatud 

juhendite üldist raamistikku. US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend on tabelis 2. 

 

Tabel 2. US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: laud kolmest küljest oksavaba   

                

Oksad 

On lubatud kuni 3 V kvaliteedi tingimusega oksa laua paremal küljel  

Alla 10 mm oksi ei arvestata 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% laua pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 5 mm 

 

Laius Kuni 5 mm 

Pikkus Kuni 40% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 15 mm 
 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 4 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 10% laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 5% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 20% sortimendi mahust 

Sine Ei ole lubatud 
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Tabel 2. järg. US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 

 

Kõik sorteerimisjuhendid koosnevad järgmisest: oksad, lõhed, poomkant, kujumuutused, 

muud omadused ja lubatud hälbed nimimõõtudest. Nendest koosneb sorteerimisjuhendite 

üldine raamistik ning kõigi kriteeriumite alakriteeriumitel on kindlad väärtused. Näiteks 

tabelis 2 oleva US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend algab kvaliteediklassi nimetusega, mille 

all on toodud selle kvaliteedi sorteerimiseks vajalik peamine kriteerium. US-kvaliteedil on 

peamine kriteerium see, et saematerjal peab olema kolmest küljest oksavaba. Sellest 

tulenevalt pole sellel sorteerimisjuhendil oksasuuruste tabelit vastavalt ristlõikele, kuigi 

lubatud on kolm V kvaliteedi tingimustega oksa laua kolmel paremal küljel. Kvaliteetidel 

Mööbel A, V ja VI on lisaks veel oksasuuruste tabelid vastavalt ristlõigetele, mis erinevad 

laua, südamikuprussi ja ääreprussi korral. Okste tabelis on igal ristlõikel kindla suurusega 

oksad. Tabeli all on kuivade, mäda-, serva- ja kandiokste protsentuaalsed osakaalud tabeli 

väärtusest (lisa 2). Lõhede korral on välja toodud nende osakaal saematerjali pikkusest ning 

laius, eraldi on käsitletud otsalõhesid. Poomkandi sügavus ja laius on väljendatud 

pliiatspoomkandi korral millimeetrites (joonis 10) või protsentidena saematerjali paksusest, 

laiusest ja pikkusest (lisa 2). Mehaanilisi vigastusi, nagu harvesteri rullikute tekitatud jälgi, 

käsitletakse kui poomkanti. Kujumuutused, nagu pikikaardumus ja serva pikikaardumus, on 

millimeetrites, keerdumus ja kõmmeldumus protsentides laiusest. Prussi ristlõigetel, 

olenevalt paksusest, on erinevad kujumuutuste väärtused (lisa 6). Muud omadused, nagu 

vaigupesad, koorerebendid ja mõlud, arvestatakse saematerjali halvima ühe meetri pikkuse 

lõigu kohta ning on ära määratud tükiarv ning pikkus. Ränipuit, vaikpuit, sine, kõva- ja 

pehmemädanik arvestatakse protsentides sortimendi mahust. Saekettajoon on kõikidel 

kvaliteetidel lubatud kuni 0,5 mm, välja arvatud kvaliteediklassis VI-, kus see on lubatud 

kuni kaks mm. Lubatud hälbed nimimõõtudest on välja toodud paksustel ja laiustel sõltudes 

sellest, kas on kuni 100 mm või üle 100 mm. Samuti on lubatud hälvete suurused välja 

toodud pikkuste 2700 mm kuni 5400 mm korral. 
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5.4. Kontrollmõõtmise ja sorteerimise analüüs 

 

5.4.1. Ristlõige 25 x 100 mm  

 

5.4.1.1. Kvaliteediklassi määramise erinevus 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 25 x 100 mm 200 katselaua kvaliteediklassidesse 

määramise erinevust sorteerimisel ja kontrollmõõtmistel. Aluseks on võetud 

kontrollmõõtmistel saadud kvaliteediklassid. Sorteerimisel määrati selle ristlõike korral 

kahesajast katselauast õigesse kvaliteediklassi 115, valesse kvaliteediklassi määrati 85 

katselauda. Õigesti määratud laudade osakaal ristlõike 25 x 100 mm korral oli 58%. Välja 

on toodud ka mahtude erinevuste osakaalud. Ristlõike 25 x 100 mm katselaudade 

kvaliteediklassidesse määramise erinevusest annab ülevaate joonis 11. 

 

 

Joonis 11. Ristlõike 25 x 100 mm katselaudade kvaliteediklassi määramise erinevused 

kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel 

 

Jooniselt 11 on näha, et sorteerimisel ei määratud saematerjalil üldse V ja VI kvaliteeti, kuid 

selle võrra on määratud rohkem kvaliteete SJ ja VI-. Kvaliteediklassid on reastatud hinna 

alusel, kus US-kvaliteet on kõige kallim ja VII (praak) kõige odavam. Kuna selle ristlõikega 
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äärelaudadel esineb palju poomkanti ja sorteerimisjuhendis on selle ristlõike lubatud okste 

suurused väikse läbimõõduga, on käsitsi sorteerimisel põhisorteerijal otsuse tegemine 

küllaltki raske. Otsuse tegemiseks on aega ligikaudu sekund ja kvaliteetide SJ ja VI- korral 

kapitakse maha minimaalne mõõt või jääb laua algpikkus paljudel juhtudel samaks. Eeltoodu 

põhjal järeldub, et selle ristlõike sorteerimisel jäetakse lauad võimalikult pikaks, mistõttu on 

need ka mahuliselt suuremad. Kontrollmõõtmisel oli sellest lauapakist võimalik määrata 

kõiki kvaliteete. Katselaudade tükiarv ja otsuste osakaal kvaliteediklassidesse sorteerimise 

ja kontrollmõõtmise korral on toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Ristlõike 25 x 100 mm katselaudade tükiarv ja osakaal kvaliteediklassidesse 

sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel. 

Kvaliteedi-

klass 
Tükiarv 

kontrollmõõtmisel 
Osakaal 

kontrollmõõtmisel 
Tükiarv 

sorteerimisel 
Osakaal 

sorteerimisel 

US 22 11% 17 9% 

V 8 4% 0 0% 

SJ 82 41% 124 62% 

VI 47 24% 0 0% 

VI- 36 18% 58 29% 

VII 5 3% 1 1% 

Kokku: 200 100% 200 100% 

 

5.4.1.2. Kappimiskauguste võrdlus õigesti määratud kvaliteediklassides 

 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel ühtivate 

kvaliteediklasside katselaudade kappimiskauguste erinevusi. Ristlõike 25 x 100 mm 

sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel määratud laudade kappimiskauguste erinevuste 

jaotumine on toodud joonisel 12. 
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Joonis 12. Ristlõike 25 x 100 mm sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel määratud laudade 

kappimiskauguste erinevuste jaotumine 

 

Joonisel 12 on näidatud, kui palju kapiti laud kontrollmõõtmise pikkusest lühemaks ja kui 

palju jäeti pikemaks ning välja on toodud laudade arv iga kappimispikkuse kohta. 

Negatiivsete kappimispikkuste korral on sorteerimisel maha kapitud rohkem kui võiks ja 

positiivsete korral vähem kui peaks. Selle ristlõike korral määrati sorteerimisel õigesse 

kvaliteediklassi 115 lauda, millest enim kapiti pikkust 100 mm 39 laual ja enim kappimata 

jäi pikkus samuti 100 mm viiel laual. Kontrollmõõtmise pikkusega võrdseid laudu, mida ei 

kapitud, oli 26. Järeldub, et sorteerimisel kapiti enamus laudu kontrollmõõtmise väärtusest 

lühemaks. Sorteerimise käigus pööratakse laudu nende paremaks hindamiseks mõlemal pool 

sorteerimisliini, et näha laua nelja külge. Pööramise käigus võidakse laudu tahtmatult enne 

kappimissaage liinilt väljapoole tõmmata (Kreevald 2014). Sellest tulenevalt võib osa 100 

mm pikkuseid juppe olla maha kapitud laua pööramise tõttu, kuid ei pruugi. Selleks 

magistritööks valitud testlaudade sorteerimisel seda ei uuritud, kuid sorteerija töö jälgimisel 

selgus, et laua pööramisel see nii ka oli. Ristlõikel 25 x 100 mm õigesti määratud 

katselaudade kappimiste mahu erinevuste osakaalud kvaliteediklasside lõikes on toodud 

joonisel 13. 
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Joonis 13. Ristlõike 25 x 100 mm õigesti määratud katselaudade kappimiste mahu 

erinevuste osakaalud kvaliteediklasside lõikes 

 

Jooniselt 13 on näha, kui palju erineb maht kontrollmõõtmisest lühemaks kappimise ja 

pikemaks jätmise korral. Kontrollmõõtmise pikkustest kapiti 71,4% lühemaks ja 28,6%jäeti 

pikemaks. Seega kapiti sorteerimise käigus mahuliselt 42,7% rohkem, kui oleks pidanud. 

Järeldub, et testlaudade sorteerimise käigus kapiti maha rohkem, kui tegelikkuses seda 

tegema peaks. Samuti võib see tuleneda saematerjali pööramisest sorteerimisliinil, mistõttu 

on lauad nihkunud liinilt väljapoole ning otsad maha saetud. 

 

5.4.1.3. Sorteerimise kappimiskaugus katselaudade algpikkusest 

 

Käesolevas peatükis antakse ülevaade kvaliteediklassi määramise ja kappimiskauguste 

omavahelistest seostest. Seoste tugevust hinnati korrelatsioonikordaja (R) alusel (R = √R2). 

Korrelatsioon loeti nõrgaks, kui R < 0,3; mõõdukaks, kui 0,3 ≤ R < 0,5; keskmiseks, kui 0,5 

≤ R < 0,7 ja tugevaks, kui 0,7 ≤ R < 0,9 (Statistiline andmestik...2010). Samuti hinnati seoste 

tugevusi alapeatükkides 5.4.2.3 ja 5.4.3.3. 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 25 x 100 mm sorteerimisel määratud kappimiskaugusi 

katselaudade algpikkusest kvaliteediklasside lõikes. Samuti on kirjeldatud, kuidas 

sorteerimisel oleneb katselaua pikkus kvaliteediklassi määramisest. Ristlõike 25 x 100 mm 

sorteerimise kappimiskaugus laua algpikkusest kvaliteediklasside lõikes on toodud joonisel 
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Joonis 14. Ristlõike 25 x 100 mm sorteerimise kappimiskaugus laua algpikkusest kvaliteediklasside lõikes 
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Joonisel 14 on kirjeldatud sorteerimise kappimiskadu laua algpikkusest kvaliteediklasside 

kaupa. Kvaliteetide SJ ja VI- tükiarv on toodud y-teljel vasakul, US-kvaliteedi tükiarv 

sekundaarsel y-teljel paremal. Logaritmilise normaaljaotuse valemi y = -0,102ln(x) + 1,2577 

korrelatsioonikordaja R2 = 0,0075 põhjal on US-kvaliteedi määramisel nõrk seos 

kvaliteediklassi ja mahakapitava pikkuse vahel. See tähendab, et US-kvaliteedi sorteerimisel 

kapitakse maha nii palju, et saada just see kvaliteet, ei arvestata mahakapitava pikkuse 

ulatust. SJ-kvaliteedi lognormaaljaotuse valem on y = -7,037ln(x) + 21,239 ning 

korrelatsioonikordaja R2 = 0,5226  ja VI- kvaliteedi valem on y = -5,802ln(x) + 14,747 ning 

korrelatsioonikordaja R² = 0,7456. Seega on SJ-kvaliteedi korral mahakapitavate pikkuste 

ja kvaliteediklassi vahel keskmine ja VI- kvaliteedi korral tugev seos. See tähendab, et 

kvaliteetide SJ ja VI- sorteerimisel kapitakse maha vähem, et antud kvaliteetide puhul jääks 

suurim pikkus. 

 

5.4.2. Ristlõige 32 x 193 mm 

 

5.4.2.1. Kvaliteediklassi määramise erinevus 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 32 x 193 mm 200 katselaua kvaliteediklassidesse 

määramise erinevust sorteerimisel ja kontrollmõõtmistel. Aluseks on võetud 

kontrollmõõtmistel saadud kvaliteediklassid. Sorteerimisel määrati selle ristlõike korral 

kahesajast katselauast õigesse kvaliteediklassi 148, valesse kvaliteediklassi 52 katselauda. 

Õigesti määratud laudade osakaal ristlõike 32 x 193 mm korral oli 76%. Välja on toodud ka 

mahtude erinevuste osakaalud. Ristlõike 32 x 193 mm katselaudade kvaliteediklassidesse 

määramise erinevus on toodud joonisel 15. 
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Joonis 15. Ristlõike 32 x 193 mm katselaudade määramise erinevused kontrollmõõtmisel ja 

sorteerimisel 

 

Jooniselt 15 on näha, et sorteerimisel ei määratud üldse kvaliteeti US, VI ja VII, kuid selle 

võrra on rohkem määratud kvaliteete V, SJ ja VI-. Kvaliteediklassid on reastatud hinna alusel, 

kus V kvaliteet on kõige kallim ja VII (praak) kõige odavam. Erinevalt ristlõike 25 x 100 

mm tulemustest ühtivad kontrollmõõtmise ja sorteerimise tulemused suurel määral. Kuna 

tegu on prussi ristlõikega, siis esines materjalil vähem poomkanti, sellest järeldub, et 

sorteerijal oli kergem määrata kvaliteediklassi. Sellest tulenevalt määrati sorteerimisel 76% 

katseprussidest õigesti. Kontrollmõõtmisel oli sellest lauapakist võimalik määrata kõiki 

kvaliteete peale US-kvaliteedi. Nii kontrollmõõtmise kui sorteerimise käigus ei vastanud 

selle ristlõike puhul ükski katselaud US-kvaliteedi kriteeriumitele. Ristlõike 32 x 193 mm 

katselaudade tükiarv ja osakaal kvaliteediklassides sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel on 

toodud tabelis 4. 
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Tabel 4. Ristlõike 32 x 193 mm katselaudade tükiarv ja osakaal kvaliteediklassides 

sorteerimise ja kontrollmõõtmise korral. 

Kvaliteedi-

klass 
Tükiarv 

kontrollmõõtmisel 
Osakaal 

kontrollmõõtmisel 
Tükiarv 

sorteerimisel 
Osakaal 

sorteerimisel 

V 31 16% 33 17% 

SJ 154 77% 162 81% 

VI 11 6% 0 0% 

VI- 3 2% 5 3% 

VII 1 1% 0 0% 

Kokku: 200 100% 200 100% 

 

5.4.2.2. Kappimiskauguste võrdlus õigesti määratud kvaliteediklassides 

 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel ühtivate 

kvaliteediklasside katselaudade kappimiskauguste erinevusi. Ristlõike 32 x 193 mm 

sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel määratud prusside kappimiskauguste erinevuste 

jaotumine on toodud joonisel 16. 

 

 

Joonis 16. Ristlõike 32 x 193 mm sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel määratud prusside 

kappimiskauguste erinevuste jaotumine 

 

Joonisel 16 on näidatud, kui palju kapiti pruss kontrollmõõtmise pikkusest lühemaks ja kui 

palju jäeti pikemaks, ning välja on toodud prusside arv iga kappimispikkuse kohta. 

Negatiivsete kappimispikkuste korral on sorteerimisel maha kapitud rohkem kui võiks ja 

positiivsete korral vähem kui peaks. Selle ristlõike korral määrati sorteerimisel õigesse 
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kvaliteediklassi 148 prussi, millest enim kapiti pikkust 100 mm 75 laual ja enim jäi 

kappimata pikkust samuti 100 mm 6 laual. Kontrollmõõtmise pikkusega võrdseid prusse, 

mida ei kapitud, oli 20. Jooniselt järeldub, et sorteerimisel kapiti enamus prusse 

kontrollmõõtmise väärtusest lühemaks. Samuti nagu ristlõikel 25 x 100 mm võib ka ristlõike 

32 x 193 mm korral järeldada, et osa 100 mm pikkuseid on maha kapitud prussi pööramise 

tõttu, kuna tegemist ei ole suure ristlõikega ja selle pööramine ei ole sorteerijatele raske.  

Ristlõikel 32 x 193 mm õigesti määratud katselaudade kappimiste mahu erinevuste 

osakaalud kvaliteediklasside lõikes on toodud joonisel 17. 

 

 

Joonis 17. Ristlõike 32 x 193 mm kontrollmõõtmise ja sorteerimise kappimiste mahu 

erinevus kvaliteediklasside lõikes 

 

Jooniselt 17 on näha, kui palju erineb maht kontrollmõõtmisest lühemaks kappimise ja 

pikemaks jätmise korral. Kontrollmõõtmise pikkustest kapiti lühemaks mahuliselt 72,9% ja 

jäeti pikemaks 27,1%. Seega kapiti sorteerimise käigus mahuliselt 45,9% rohkem, kui oleks 

pidanud. See võib tuleneda saematerjali pööramisest sorteerimisliinil, mistõttu on prussid 

nihkunud liinilt väljapoole ning otsad maha saetud. 
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5.4.2.3. Sorteerimise kappimiskaugus katseprusside algpikkusest 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 32 x 193 mm sorteerimisel määratud kappimiskaugusi 

katseprusside algpikkusest kvaliteediklasside lõikes. Samuti on kirjeldatud, kuidas 

sorteerimisel oleneb katselaua pikkus kvaliteediklassi määramisest. Ristlõike 32 x 193 mm 

sorteerimise kappimiskaugus prussi algpikkusest kvaliteediklasside lõikes on toodud 

joonisel 18. 
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Joonis 18. Ristlõike 32 x 193 mm sorteerimise kappimiskaugus laua algpikkusest kvaliteediklasside lõikes 
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Joonisel 18 on kirjeldatud sorteerimise kappimiskadu laua algpikkusest kvaliteediklasside 

kaupa. SJ-kvaliteedi tükiarv on toodud y-teljel vasakul, kvaliteetide V ja VI- tükiarv 

sekundaarsel y-teljel paremal. Lognormaaljaotuse valemi y = -20,3ln(x) + 47,684 ja 

korrelatsioonikordaja R² = 0,3745 põhjal on SJ-kvaliteedi määramisel mõõdukas seos 

kvaliteediklassi ja mahakapitava pikkuse vahel. See tähendab, et SJ sorteerimisel kapitakse 

maha pigem vähem, et jääks suurem pikkus. V kvaliteedi lognormaaljaotuse valem on y = -

4,301ln(x) + 9,9993 ning korrelatsioonikordaja R² = 0,526, mis tähendab, et V kvaliteedi 

sorteerimisel kapitakse maha vähem, et jääks suurim pikkus. VI- kvaliteedi valem on y = -

0,229ln(x) + 0,7817 ning korrelatsioonikordaja R² = 0,0725, mistõttu mahakapitava pikkuse 

ja kvaliteediklassi vahel on nõrk seos. See tähendab, et VI- kvaliteedi sorteerimisel selle 

ristlõike puhul kapitakse maha nii palju, et saada just VI- kvaliteet. 

 

5.4.3. Ristlõige 50 x 125 mm  

 

5.4.3.1. Kvaliteediklassi määramise erinevus 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 50 x 125 mm 176 katselaua kvaliteediklassidesse 

määramise erinevust sorteerimisel ja kontrollmõõtmistel. Aluseks on võetud 

kontrollmõõtmistel saadud kvaliteediklassid. Sorteerimisel määrati selle ristlõike korral 176 

katselauast õigesse kvaliteediklassi 47, valesse kvaliteediklassi 129 katselauda. Nii suur 

erinevus tulenes sellest, et tavapäraselt ei sorteeritud V kvaliteediklassi ning tänu sellele oli 

selle ristlõike sorteerimine raskendatud. Sellest tulenevalt oli õigesti määratud laudade 

osakaal ristlõike 50 x 125 mm korral vaid 26,7%. Välja on toodud ka mahtude erinevuste 

osakaalud. Ristlõike 50 x 125 mm katselaudade kvaliteediklassidesse määramise erinevus 

on toodud joonisel 19. 
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Joonis 19. Ristlõike 50 x 125 mm katselaudade kvaliteediklassi määramise erinevused 

kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel 

 

Jooniselt 19 on näha, et sorteerimisel määrati kõiki ettenähtud kvaliteediklasse. 

Kvaliteediklassid on reastatud hinna alusel, kus kvaliteet Mööbel A on kõige kallim ja VI- 

kõige odavam. Kuna selle ristlõike korral määras sorteerija lisaks veel ka V kvaliteeti, mida 

tavapäraselt ettevõttes ei tehta, erinevad kontrollmõõtmise ja sorteerimise tulemused suurel 

määral. Kvaliteediklassi Mööbel A sorteeritakse tervete ja vigastamata okstega saematerjal, 

kuid sorteerimise käigus on kogu prussi ulatuses raske vahet teha tervetel, kuivadel ja ka 

mädaoksadel. Sellest võib järeldada, et enamus V ja VI kvaliteedi prussidest määrati 

kvaliteediklassi Mööbel A, kuna puudus vilumus määrata V kvaliteeti ning VI kvaliteedi 

puhul ei eristatud okste tüüpe. Kontrollmõõtmise ja sorteerimise korral oli käesoleva 

ristlõike katselaudadest võimalik määrata kõiki kvaliteete. Selleks, et tulemusi parandada, 

peab esmalt kindlaks tegema ja selgeks õppima defektid, mille äratundmise korral 

paraneksid tulemused kõige rohkem (Johnson 2007). Seega peaks sorteerija V kvaliteedi 

edasisel sorteerimisel kvaliteetide Mööbel A, VI ja VI- seast õppima täielikult selgeks V 

kvaliteedi okste suurused ja tüübid. Sorteerimise tulemustest järeldub, et sama peaks tegema 

ka VI kvaliteedi okste suuruste ja tüüpidega. Katselaudade tükiarv ja osakaal 

kvaliteediklassides sorteerimise ja kontrollmõõtmise korral on toodud tabelis 5. 
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Tabel 5. Katselaudade tükiarv ja osakaal kvaliteediklassides sorteerimise ja 

kontrollmõõtmise korral 

Kvaliteedi-

klass 
Tükiarv 

kontrollmõõtmisel 
Osakaal 

kontrollmõõtmisel 
Tükiarv 

sorteerimisel 
Osakaal 

sorteerimisel 

Mööbel A 29 16% 146 83% 

V 48 27% 2 1% 

VI 94 53% 26 15% 

VI- 5 3% 2 1% 

Kokku: 176 100% 176 100% 

 

5.4.3.2. Kappimiskauguste võrdlus õigesti määratud kvaliteediklassides 

 

Käesolevas peatükis on kirjeldatud kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel ühtivate 

kvaliteediklasside katselaudade kappimiskauguste erinevusi. Ristlõike 50 x 125 mm 

kontrollmõõtmisega ühtivate kvaliteediklasside kappimiskauguste erinevus on toodud 

joonisel 20. 

 

 

Joonis 20. Sorteerimisel ja kontrollmõõtmisel määratud prusside kappimiskauguste 

erinevuste jaotumine 

 

Joonisel 20 on näidatud, kui palju kapiti prussid kontrollmõõtmise pikkusest lühemaks ja kui 

palju jäeti pikemaks ning välja on toodud prusside arv iga kappimispikkuse kohta. 

Negatiivsete kappimispikkuste korral on sorteerimisel maha kapitud rohkem kui võiks ja 

positiivsete korral vähem kui peaks. Selle ristlõike korral määrati sorteerimisel õigesse 
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kvaliteediklassi 47 prussi, millest enim kapiti maha pikkust 100 mm kümnel prussil ja enim 

kappimata jäi pikkusi 300 mm, 500 mm ja 800 mm võrdselt kolmel prussil. 

Kontrollmõõtmise pikkusega võrdseid prusse, mida ei kapitud, oli 13. Kuna tegu on prussi 

ristlõikega, siis esines poomkanti väga vähesel määral. Sellest tulenevalt ei kapitud prusse 

sorteerimise käigus kontrollmõõtmise pikkusest väga palju lühemaks. Ristlõike 50 x 125 

mm kontrollmõõtmise ja sorteerimise kappimiste mahu erinevuste osakaalud 

kvaliteediklasside lõikes on toodud joonisel 21. 

 

 

Joonis 21. Ristlõike 50 x 125 mm kontrollmõõtmise ja sorteerimise kappimiste mahu 

erinevuste osakaalud kvaliteediklasside lõikes 

 

Jooniselt 21 on näha, kui palju erineb maht kontrollmõõtmisest lühemaks kappimise ja 

pikemaks jätmise korral. Kontrollmõõtmise pikkustest kapiti lühemaks mahuliselt 10,5% ja 

jäeti pikemaks 89,5%. Seega kapiti sorteerimise käigus mahuliselt 79% vähem, kui oleks 

pidanud. Kuna enamus V ja VI kvaliteedist sorteeriti kvaliteeti Mööbel A, jäeti prussid 

algpikkusega samaks, et saada suurem maht kallimas kvaliteediklassis. Kontrollmõõtmisel 

määrati V ja VI kvaliteete lühematele pikkustele, kuna kvaliteediklasside kriteeriumitest 

tulenevalt ei saanud neid määrata prusside algpikkusele. Seega olid kontrollmõõtmisel 

eelnimetatud kvaliteediklassidesse määratud katseprussid algpikkusest lühemad kui 

sorteerimisel määratud. Sellest järeldub, et sorteerimise käigus tehti palju valesid otsuseid, 

mistõttu jäeti ka maht suuremaks, kui oleks pidanud. 
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5.4.3.3. Sorteerimise kappimiskaugus katseprusside algpikkusest 

 

Käesolev peatükk kirjeldab ristlõike 50 x 125 mm sorteerimisel määratud kappimiskaugusi 

katseprusside algpikkusest kvaliteediklasside lõikes. Samuti on kirjeldatud, kuidas 

sorteerimisel oleneb katselaua pikkus kvaliteediklassi määramisest. Ristlõike 50 x 125 mm 

sorteerimise kappimiskaugus prussi algpikkusest kvaliteediklasside lõikes on toodud 

joonisel 22. 
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Joonis 22. Ristlõike 50 x 125 mm sorteerimise kappimiskaugus laua algpikkusest kvaliteediklasside lõikes 
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Joonisel 22 on kirjeldatud sorteerimise kappimiskadu laua algpikkusest kvaliteediklasside 

kaupa. Kvaliteedi Mööbel A tükiarv on toodud y-teljel vasakul, kvaliteetide V, VI ja VI- 

tükiarv sekundaarsel y-teljel paremal. Lognormaaljaotuse valemi y = -30,3ln(x) + 61,491 ja 

korrelatsioonikordaja R² = 0,7197 põhjal on kvaliteedi Mööbel A määramisel tugev seos 

kvaliteediklassi ja mahakapitava pikkuse vahel. See tähendab, et Mööbel A sorteerimisel 

kapitakse maha vähem, et jääks suurem pikkus. VI kvaliteedi lognormaaljaotuse valem on y 

= -3,755ln(x) + 8,3383 ning korrelatsioonikordaja R² = 0,6834, mis tähendab, et VI 

kvaliteedi määramisel on mahakapitava pikkuse ja kvaliteediklassi vahel keskmine seos. 

Seega kapitakse VI kvaliteedi sorteerimisel samuti maha vähem, et jääks suurim pikkus. Nii 

V kui ka VI- kvaliteeti määrati sorteerimisel kõigest kaks prussi ning nii väikse valimi põhjal 

lognormaaljaotusega seoseid tuua ei saa.  

 

5.5. Paremasse ja halvemasse kvaliteediklassi määramise osakaalud 

 

Combimill Sakala OÜ saeveskis on kvaliteedi õigesti hindamise osakaal võrreldes 

kontrollmõõtmiste tulemustega 66%, mis sarnaneb peatükis 3.3.2 toodud saematerjali kahe 

külje hindamisel saadud tulemusega – 68% (Huber et al. 1995) –, kuid erineb kolmekordselt 

Buehlmanni ja Thomase tulemusest – 21,8%. Saematerjali nelja külje põhjal hindamise 

parim tulemus, 61% (Lycken 2006), sarnaneb samuti selle magistritöö tulemusega – 66% –, 

kuid halvim tulemus, 31%, sarnaneb pigem ristlõike 50 x 125 mm tulemusega – 26,7% –, 

kus määrati esimest korda uut kvaliteeti. Tulemus 66% saadi ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 

x 193 mm analüüsist. Nagu metoodikas kirjeldatud, võeti sorteerimisel halvemasse ja 

paremasse kvaliteediklassi hindamisel arvesse saeveski sorteerimisliini omapära, et 

saematerjali on võimalik kappida 3300 mm pikkuseks. Iga ristlõike valimist võeti välja need 

katselauad, mille pikkused kontrollmõõtmisel olid alla 3300 mm. Alles jäänud valimi põhjal 

arvutati halvemasse ja paremasse kvaliteediklassi hinnatud katselaudade mahtude osakaal 

laua ja prussi ristlõigetel. Arvutuse kirjeldus saematerjalile ristlõikega 25 x 100 mm V 

kvaliteediklassi näitel (arvutused on tehtud sorteerimistulemuste mahust lähtuvalt):  esmalt 

leiti kontrollmõõtmisel V kvaliteediklassi hinnatud katselaudade arv. Seejärel määrati neile 

sorteerimistulemusel saadud mahud ning summeeriti. Edasi vaadati, mitu katselauda hinnati 

V kvaliteedist paremaks,  mitu halvemaks, ja arvutati nende mahud. Saadud tulemused jagati 

V kvaliteediklassi kogumahuga ja saadi vastavad protsendid. Küljelaudade ja prusside 
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halvemasse ja paremasse kvaliteediklassi hindamise mahulised osakaalud on toodud 

vastavalt tabelites 6 ja 7. 

 

Tabel 6. Küljelaudade halvemasse ja paremasse kvaliteediklassi hindamise mahulised 

osakaalud  

Halvemaks Paremaks 

US → V 6% V → US 17% 

US → SJ 2% SJ → US 2% 

V → SJ 13% VI → US 4% 

V → VI- 14% VI → SJ 71% 

SJ →  VI- 9% VI- → SJ 11% 

VI → VI- 16%     

 

Tabelist 6 on näha, et küljelaua kvaliteediklassides hinnati  kõige rohkem halvemaks VI 

kvaliteedist VI- kvaliteeti ning kõige vähem US-kvaliteedist SJ-kvaliteeti. Paremaks hinnati 

VI kvaliteedist kõige rohkem SJ-kvaliteeti ning kõige vähem SJ-kvaliteedist US-kvaliteeti. 

 

Tabel 7. Prusside halvemasse ja paremasse kvaliteediklassi hindamise mahulised osakaalud  

Halvemaks Paremaks 

Mööbel A → VI 3% V → Mööbel A 55% 

V → SJ 21% SJ → V 10% 

V → VI 3% VI → Mööbel A 71% 

SJ → VI- 1% VI → V 4% 

VI → VI- 2% VI → SJ 6% 

  VI- → Mööbel A 14% 

  VI- → V 10% 

    VI- → VI 15% 

 

Tabelist 7 on näha, et prussi kvaliteediklassides hinnati kõige rohkem halvemaks V 

kvaliteedist SJ-kvaliteeti ning kõige vähem SJ-kvaliteedist VI- kvaliteeti. Paremaks hinnati 

VI kvaliteedist kõige rohkem Mööbel A kvaliteeti ning kõige vähem VI kvaliteedist V 

kvaliteeti. Mõlema tabeli korral on arvutused tehtud peatüki alguses toodud näite põhjal. 

Prussi arvutused on tehtud kahe sorteeritud ristlõike kohta. 

  



55 

 

5.6. Kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel määratud katselaudade hindade 

võrdlus 

 

Käesolevas peatükis on välja toodud kõikide ristlõigete kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel 

määratud kvaliteetidele saadud hindade erinevused. Ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 

mm põhjal on välja arvutatud kontrollmõõtmisel ja sorteerimisel saadud saematerjali 

pakkide hinnad ja nende erinevused teineteisest. Juurde on arvutatud ka kontrollmõõtmistel 

ja sorteerimisel kappimisest saadud hakke hind. Saeveskis moodustab laua väljatulek 29% 

ja prussi väljatulek 71% saematerjali toodangust (Kreevald 2014). Seega 100 000 m3 aastase 

toodangumahu korral jaguneksid laua ja prussi väljatulekud vastavalt 29 000 m3 ja 71 000 

m3. Ristlõikel 50 x 125 mm määrati lisaks tavapärastele kvaliteediklassidele esimest korda 

ka V kvaliteeti, millest tulenevalt kontrollmõõtmise ja sorteerimise tulemuste hinnad 

erinesid ligikaudu 195 eurot. Kuna tegemist oli esmakordselt selliste tingimustega, ei võetud 

neid tulemusi saamata jäänud tulu arvestusse. Aasta jooksul need tulemused kindlasti 

paraneksid, sellest tulenevalt ei arvestatud esmakordse sorteerimise tulemusi ümber 100 000 

m3 aastase tootmismahu peale koos teiste ristlõigetega, vaid on toodud eraldi näitena. 

Saematerjali hindade erinevus ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm korral on toodud 

tabelis 8. Saematerjali hindade erinevus ristlõike 50 x 125 mm korral on toodud tabelis 9. 

 

Tabel 8. Saematerjali hindade erinevus ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm korral  

Ristlõige 25 x 100 mm 

Hinnad Kontrollmõõtmisel Sorteerimisel 

Saematerjali hind, €  434,24 426,11 

Hakke hind, €  5,52 5,92 

Hind kokku, € 439,76 432,03 

Hindade erinevus, € 7,73 

Hindade erinevus aastase toodangu korral, 

€ 
89 948,86 
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Tabel 8. järg. Saematerjali hindade erinevus ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm 

korral 

Ristlõige 32 x 193 mm 

Hinnad Kontrollmõõtmisel Sorteerimisel 

Saematerjali hind hind, €  1085,48 1077,42 

Hakke hind, €  3,42 5,91 

Hind kokku, € 1088,90 1083,34 

Hindade erinevus, € 5,56 

Hindade erinevus aastase toodangu korral, 

€ 
67 427,91 

Hindade erinevus aastase toodangu 

korral kokku, € 
157 376,77 

 

Tabelis 8 on toodud ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm saematerjali hinnad 

kontrollmõõtmise ja sorteerimise korral. Hinnad arvutati järgmiselt: iga katselaua maht 

korrutati sellele määratud kvaliteediklassi hinnaga nii kontrollmõõtmise kui ka sorteerimise 

korral, saadud tulemused summeeriti. Hakke maht arvutati järgmiselt: kontrollmõõtmisel ja 

sorteerimisel saadud pakkide mahud mõlemal ristlõikel lahutati vastavate pakkide algmahust. 

Seega teisendati kahe paki mahtude vahed puistekuupmeetriteks (pm3) ning korrutati hakke 

hinnaga, mis oli 10 €/pm3. Saadud hinnad liideti pakihindadele juurde. Kontrollmõõtmisel 

ja sorteerimisel saadud pakkide hinnad lahutati üksteisest ning saadi tulemuste vahe ehk 

sorteerimisel saamata jäänud tulu mõlema paki korral. Tulemuste vahe hind aastase 

toodangumahu peale arvutati järgmiselt: kontrollmõõtmise ja sorteerimise pakihindade 

vahed korrutati vastavate toodangumahtudega ning jagati mõlema paki algmahuga. Sellest 

tulenevalt oleks kontrollmõõtmise ja sorteerimise hindade erinevuse tõttu saamata jäänud 

tulu kokku 157 376,77 eurot. 
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Tabel 9. Saematerjali hindade erinevus ristlõike 50 x 125 mm korral 

Ristlõige 50 x 125 mm 

Hinnad Kontrollmõõtmisel Sorteerimisel 

Prussipaki hind, €  937,70 1133,43 

Hakke hind, €  6,98 3,57 

Hind kokku, € 944,68 1137,0 

Hindade erinevus, € 194,60 

Hindade erinevus aastase toodangu 

korral, € 
2 215 319,63 

 

Tabelis 9 toodud hinnad on arvutatud samuti nagu kahe eelmise ristlõike korral. Tabelis 

toodud suur hinnavahe tuleneb jällegi sellest, et sorteerimisel määrati lisaks kvaliteetidele 

Mööbel A, VI ja VI- esmakordselt ka V kvaliteeti. Ristlõike 50 x 125 mm tulemus arvestati 

100 000 m3 peale ümber osakaaluga 58,4%. Tulemuseks saadi, et sorteerimise käigus oleks 

aastase tootmismahu korral olnud tulu 2 215 319,63 eurot. Ristlõike 50 x 125 mm 

kontrollmõõtmise ja sorteerimise analüüsist selgus, et sorteerimisel määrati õigesse 

kvaliteediklassi 26,7% prussidest. Nagu peatükist 5.5 selgus, määrati V ja VI kvaliteediklassi 

katselaudadest vastavalt 55% ja 71% kvaliteediklassi Mööbel A, sellest tuleneb ühtlasi ka 

saadud märkimisväärne hinnavahe. Ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm tulemustele ei 

arvestatud juurde 50 x 125 mm tulemust, kuna esmakordse sorteerimise tulemus kindlasti 

paraneks järgnevatel sorteerimistel. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva magistritöö raames valminud 14 saematerjali kvaliteedi hindamise juhendit 

vormistati vastavalt Combimill Sakala OÜ soovitud nõuetele. Nende koostamisel lähtuti 

ettevõttes juba olemasolevatest, kuid ühtsetel alustel vormistamata kriteeriumitest, milleks 

olid oksad, lõhed, poomkant, kujumuutused, muud omadused ning lubatud hälbed 

nimimõõtudest. Sorteerimisjuhendid koostati järgmistele kvaliteediklassidele ja toodetele: 

südamikuprussil kvaliteetidele Mööbel A, V, VI ja VI-, ääreprussil ja laual kvaliteetidele US, 

V, SJ, VI ja VI-. Valminud juhenditele tuginedes on ettevõttel võimalik paremini arvestada 

klientide soove ja vajadusi ning nendest lähtuvalt sorteerida ka eri kvaliteetidele alamklasse. 

 

Kokkuvõte koostatud saematerjali kvaliteedijuhendite peamistest kriteeriumitest, millest 

tuleb sorteerimisel lähtuda, on järgmine. Peamine kriteerium US-kvaliteedil on see, et laud 

oleks kolmest küljest oksavaba, kuid sortimendi kolmdl paremal küljel on siiski lubatud 

üksikud V kvaliteedi tingimusega oksad, laual vähem, ääreprussil rohkem. Ettevõttes 

sorteeritakse peamiselt sõrmjätku ehk SJ-kvaliteeti. Selle kvaliteediklassi peamine 

kriteerium on okslikkuse osakaal saematerjali sortimendil, kusjuures oksade suurus on 

piiranguteta. Sellest tulenevalt peab okstevahelise ala pikkus olema minimaalselt 150 mm. 

See on vajalik sõrmjätkatud saematerjali valmistamiseks. V kvaliteediklassil on tähtis 

jälgida okste tüüpi ja suurust vastavalt ristlõikele. Seda kvaliteeti sorteeritakse saeveskis 

praegu veel vähesel määral. VI kvaliteediklassis on samuti okste tüüp ja suurus piiritletud, 

kuid mitte nii rangelt kui V kvaliteedis. Nii V kui ka VI kvaliteedi sorteerimisjuhendid on 

üles ehitatud samadel kriteeriumitel. Erinevus tulenebki sellest, et VI kvaliteediklassis on 

need lubatud suuremas ulatuses. Kvaliteediklassi Mööbel A määratakse tervete ja 

vigastamata okstega saematerjal, erinevalt V ja VI kvaliteetidest on kvaliteedil Mööbel A 

tervete okste suurus piiranguteta ja esineda võib ainult pliiatspoomkant. VI- kvaliteediklassis 

on ainult üks peamine kriteerium, mida arvestatakse – poomkant, mille ulatus ei tohi ületada 

50% pikkusest, laiusest ja paksusest. Sellesse kvaliteediklassi määratakse saematerjal, mida 

ei saa määrata parematesse klassidesse. Saematerjal, mis ei sobi ka VI- kvaliteeti, on praak. 

Kui reastada koostatud sorteerimisjuhendid vastavalt kvaliteediklassi hinnale, järeldub, et 

tegu on mittehierarhilisel mudelil põhinevate kvaliteedi hindamise juhenditega. Ainult V ja 
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VI kvaliteet on teineteise suhtes täielikult piiritletud, ühe kriteeriumi ulatus ei ületa teise oma 

ja vastupidi.  

 

Ristlõike 25 x 100 mm sorteerimisel määrati 200 katselauast õigesse kvaliteediklassi 115 

ehk 58%, valesse kvaliteediklassi 85 katselauda. Kuna selle ristlõikega äärelaudadel esineb 

palju poomkanti ja sorteerimisjuhendis on selle ristlõike lubatud okste suurused väikse 

läbimõõduga, on käsitsi sorteerimisel põhisorteerijal otsuse tegemine küllaltki raske. Võib 

järeldada, et just sellepärast  ei määratud sorteerimisel ühtegi katselauda V ega VI kvaliteeti. 

 

Ristlõike 32 x 193 mm sorteerimisel määrati 200 katselauast õigesse kvaliteediklassi 148 

ehk 76%, valesse kvaliteediklassi 52 katselauda. Erinevalt ristlõike 25 x 100 mm tulemustest, 

ühtivad kontrollmõõtmise ja sorteerimise tulemused küllaltki suures ulatuses. Kuna tegu on 

prussi ristlõikega, on saematerjal korrapärase ristlõikega ning sellel esineb vähem poomkanti. 

Seetõttu oli ka sorteerijal kergem määrata kvaliteediklasse. Järeldus, et enamik 

kontrollmõõtmisel saadud VI kvaliteedi laudu määrati kvaliteediklassi SJ või VI-.  

 

Ristlõike 50 x 125 mm sorteerimisel määrati 176 katselauast õigesse kvaliteediklassi 47 ehk 

26,7%, valesse kvaliteediklassi määrati 129 katselauda. Nii suur erinevus tulenes sellest, et 

tavapäraselt ei sorteeritud sellele ristlõikele määratavate kvaliteetide seas V kvaliteeti ning 

tänu sellele oli selle ristlõike sorteerimine raskendatud. Tegu oli südamikuprussiga, kus 

esineb palju suuri sarvoksi, mille suurus on ligilähedane VI kvaliteedi ulatusega. Sellest 

tulenevalt määrati enamus VI kvaliteedi prussidest kvaliteediklassi Mööbel A.  

 

Valitud ristlõigete 25 x 100 mm ja 32 x 193 mm kontrollmõõtmiste ja sorteerimiste 

tulemuste analüüsist selgus, et ettevõttes on kvaliteedi õigesti hindamise osakaal 66%. 

Saadud osakaalu arvutamisel ei arvestatud ristlõike 50 x 125 mm sorteerimistulemustega, 

kuna neid mõjutas uue kvaliteedi sorteerimine olemasolevate seas. Kui selle ristlõike 

sorteerimistulemusi oleks arvestatud, siis oleks kvaliteedi õigesti hindamise osakaal väiksem 

ja ebatäpsem.  

 

Andmete analüüsist selgus, kui suures mahus määratakse saeveskis kvaliteete paremaks ja 

halvemaks. Küljelaua korral saadi järgmised muutused: halvemaks hinnati enim VI 

kvaliteedist VI- kvaliteeti osakaaluga 16%, kõige vähem US-kvaliteedist SJ-kvaliteeti 
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osakaaluga 2%. Paremaks hinnati enim VI kvaliteedist SJ-kvaliteeti osakaaluga 71%, kõige 

vähem SJ-kvaliteedist US-kvaliteeti osakaaluga 2%.  

 

Prussi korral olid muutused järgmised: halvemaks hinnati enim V kvaliteedist SJ-kvaliteeti 

osakaaluga 21%, kõige vähem SJ-kvaliteedist VI- kvaliteeti osakaaluga 1%. Paremaks 

hinnati enim VI kvaliteedist kvaliteeti Mööbel A osakaaluga 71% , kõige vähem VI 

kvaliteedist V kvaliteeti osakaaluga 4%. Nii laua kui prussi osakaaludest järeldub, et 

ettevõttes hinnatakse saematerjali paremasse ja halvemasse kvaliteediklassi SJ kvaliteedi 

saamise eesmärgil. Ainult paremaks, et saada Mööbel A kvaliteeti. 

 

Kontrollmõõtmistel ja sorteerimistel ühtivatel ehk kõigil õigesti määratud katselaudadel 

võrreldi kappimise erinevust. Ristlõike 25 x 100 mm korral määrati õigesti 115 katselauda, 

millest enim kapiti maha 39 katselaual pikkuses 100 mm. Enim jäeti pikemaks 5 katselaual 

samuti pikkust 100 mm. Kontrollmõõtmise pikkusega ühtis 26 sorteeritud katselauda. Selle 

ristlõike sorteerimisel kapiti 115 katselaual mahuliselt maha 42,7% rohkem kui 

kontrollmõõtmisel. 

 

Ristlõike 32 x 193 mm korral määrati õigesti 148 katselauda, millest enim kapiti maha 75 

katselaual pikkuses 100 mm. Enim jäeti pikemaks 6 katselaual samuti pikkust 100 mm. 

Kontrollmõõtmise pikkusega ühtis 20 sorteeritud katselauda. Selle ristlõike sorteerimisel 

kapiti 148 katselaual mahuliselt maha 45,9% rohkem kui kontrollmõõtmisel. 

 

Ristlõike 50 x 125 mm korral määrati õigesti 47 katselauda, millest enim kapiti maha 10 

katselaual ulatusega 100 mm. Enim jäeti pikemaks võrdselt 9 katselaual ulatustega 300 mm, 

500 mm ja 800 mm. Kontrollmõõtmise pikkusega ühtis 13 sorteeritud katselauda. Selle 

ristlõike sorteerimisel kapiti 47 katselaual mahuliselt maha 79% vähem kui 

kontrollmõõtmisel.  

 

Katselaudade kappimisel algpikkusest järeldub, et mida parem on kvaliteet, seda vähem 

arvestatakse mahakapitavat pikkust. See tähendab, et sorteerides paremaid kvaliteete, ei ole 

oluline, kui palju kapitakse maha, peaasi on saada parem kvaliteet. Parema kvaliteediga 

lühem laud võib olla kallim kui täispikkuses kehvema kvaliteediga laud. Halvemate 

kvaliteetide korral kapitakse maha vähem, et jääks suurem maht, millest tulenevalt ka parem 

hind kvaliteediklassi sees. 
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Igal ristlõikel arvutati kontrollmõõtmise ja sorteerimise tulemusele rahaline väärtus ning 

võrreldi neid omavahel. Ristlõikega 25 x 100 mm saematerjali kontrollmõõtmise hind oli 

kallim kui sorteerimise korral. Kahe lauapaki hinnavahet arvestati kui saamata jäänud tulu 

ning arvutati ümber 100 000 m3 toodangumahu peale aastas. Sellise saematerjali väljatulek 

on saeveskis 29%, mille korral jääks aastas saamata 89 949 eurot. Ka ristlõikega 32 x 193 

mm saematerjali korral oli kontrollmõõtmise pakihind kallim. Prussi väljatulek on 71% ning 

saamata jäänud tulu aastasele tootmismahule ümber arvutatuna on 67 428 eurot. Mõlema 

ristlõike kontrollmõõtmise ja sorteerimise pakkide hindadele arvestati juurde ka vastavalt 

katselaudade algpikkuse mahakappimisest saadav hakke tulu. Kokku oleks 400 katselaua 

sorteerimise ja kontrollmõõtmise vahe ümberarvestamisel 100 000 m3 aastase tootmismahu 

peale 157 377 eurot. Ristlõike 50 x 125 mm 176 katselaua kontrollmõõtmise ja sorteerimise 

tulemustest arvutati näitena samuti pakihindade erinevusest tulenev vahe. See arvutati 

100 000 m3 aastasele toodangule prussi osakaaluga 58,4%. Tulemustest selgus, et 

sorteerimisel saaks 2 215 319,63 eurot kasu aastas, mis on tegelikkuses väga ebareaalne, 

kuna edasise sorteerimise käigus sorteerijate vilumuse kasvades V kvaliteedi 

valestimääramise osakaal kindlasti väheneks. Saadud tulemus pärineb jällegi V 

kvaliteediklassi sissetoomisest, mida antud ristlõikel kvaliteetide Mööbel A, VI ja VI- seas 

polnud sorteerija varem määranud. 

 

Kui andmete analüüsi põhjal saadud kvaliteediklassi määramise täpsust võrrelda eelnevate 

sarnaste uurimustega, võib öelda, et saadud täpsus 66% on hea. Kuid kirjandusest selgus, et 

tegelikkuses on tulemus hea siis, kui sorteerimisel määratakse kvaliteediklasse õigesti 80% 

ulatuses. Saematerjali manuaalne sorteerimine on loomult subjektiivne, lihtsustatult öeldes 

pole olemas kahte täpselt ühesugust lauda. Seega on saadud tulemus 66% tavapärane ehk 

rahuldav, kui kõrvutada seda 80%-ga. 
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CREATION OF TIMBER GRADING INSTRUCTIONS AND 

EVALUATION OF SORTING BASED ON COMBIMILL 

SAKALA OÜ 

 

Summary 

 

All 14 timber grading instructions were created according to Combimill Sakala OÜ-s 

requirements. The new instructions were based on company’s previous grading rules. The 

overall form of created grading instructions embody the following criteria: knots, fissures, 

wane, warps, other features and permitted size deviations. The grading instructions created 

for sideboards were US, V, FJ (finger-joint), VI, VI-, and for center boards US, V, FJ, VI, 

VI- and Furniture A. On the basis of these new grading instructions, it will be easy to 

combine them into different sub-grades considering client’s wishes  

 

The main criteria for grades. For US grade it is important that three sides of the board are 

knot-free. Only a few knots with the size of V grade are allowed on the best three sides. The 

company is oriented on sorting FJ grade. For this grade it is important that the knot-free area 

of the board is at least 150 mm in length, the size of the knots is not limited. For grades V 

and VI, it is important to follow knot sizes and types on different dimensions of timber. For 

grade Furniture A, the knots must be sound and not damaged, sound knot size is not limited. 

For grade VI, the wane is not allowed to be over 50% in thickness, width and length. The 

timber that does not meet the criteria of any previously described is considered waste. All 

the created grading instructions besides grades V and VI are non-hierarchical compared to 

one another. 

 

The results from company’s timber sorting analysis were following: From 200 test pieces 

with dimensions 25 x 100 mm the correct grade was determined in 58% of the boards. The 

sideboards with these dimensions have often many knots and much wane which makes 

determining the correct grade difficult. 



63 

 

From 200 test pieces with dimensions 32 x 193 mm the correct grade was determined in 76% 

of the boards. The centerboards with these dimensions usually don't have much wane and 

determining the correct grade is easier. 

 

From 176 test pieces with dimensions 50 x 125 mm the correct grade was determined in 

26,7% of the boards. This result is low because a new grade was introduced and due to that 

the results were unsatisfactory and reducing profitability. 

 

According to analysis, the company’s grading accuracy of timber with dimensions 25 x 100 

mm and 32 x 193 mm compared to test grading results were 66%. Based on the results of 

trimming analysis, when it comes to higher grade, the length that is trimmed in not of 

importance, it is only important to get a higher grade. When it comes to lower grades it is of 

importance to trim less to get the highest price. 

 

If the test pieces, with dimensions 25 x 100 mm and 32 x 193 mm were graded absolutely 

correctly by sawmill grading, the profit, which was calculated to annual production yield of 

100 000 m3, would have been 157 377 euros. In grading of timber with dimensions 50 x 125 

mm, a new grade was introduced and because of that the results were not taken into annual 

profit calculation. But were given as an example and according to calculation the profit 

would have been 2 215 317 euros, which would be unrealistic because grade V was sorted 

for the first time. 

 

The company’s timber grading accuracy is 66% which is rather good compared to results of 

other similar researches described in this study. Although, as mentioned in the literature, a 

grading accuracy can be considered good when timber is graded correctly at least 80%. 

Manual grading of timber is subjective in nature. To put it simply, there are no two identical 

boards, so, compared to 80%, the company’s result 66% is average and satisfactory.  
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Lisa 1. US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

US-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: laud kolmest küljest oksavaba   

                

Oksad 

On lubatud kuni 3 V kvaliteedi tingimusega oksa laua paremal kolmel küljel  

Alla 10 mm oksi ei arvestata 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% laua pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 5 mm 

 

Laius Kuni 5 mm 

Pikkus Kuni 40% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 15 mm 
 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 4 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 10% laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 5% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 20% sortimendi mahust 

Sine Ei ole lubatud 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni  0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 2. V kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

V kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, sine, lõhed   

                

Oksad (kuni 5 tk jm kohta) 

Paksus Laius 

mm 75 100 125 150 175 200 225 

16 35 35 40 40 x x x 

19 35 35 40 40 45 45 x 

25 35 35 40 40 45 45 45 

Servaoks Võrdne laua paksusega 

Kandioks Võrdne laua paksusega 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks 70% tabeli väärtusest 

Mäda oks 50% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% laua pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Võrdne laua laiusega 

Poomkant 

Sügavus Kuni 15% paksusest 

 

Laius Kuni 10% laiusest  

Pikkus Kuni 25% pikkusest 

Pliiatspoomkant Kuni 5 mm paksusest ja laiusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 15 mm 

 

Serva pikikaardumus,  2 m lõigul Kuni 4 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 10% laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 20% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 30% sortimendi mahust 

Sine Ei ole lubatud 
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Lisa 2. järg. V kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 3. SJ-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

SJ-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 
Peamised kriteeriumid: defektivaba ala summaarne pikkus peab olema 

minimaalselt 60% (min 150 mm lõigud)   

                

Oksad 

Kõik oksad on lubatud 

Lõhed 

Lõhed Kuni 15% laua pikkusest 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 50% paksusest 

 

Laius Kuni 50% laiusest 

Pikkus Kuni 10% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 30 mm 
 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 20% laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad 

Lubatud piiramatult eeldusel, et defektivaba ala 

summaarne pikkus on minimaalselt 60% (min 

150 mm pikkused lõigud) 

Koorerebendid 

Mõlu 

Sine 

Kõvamädanik 

Pehmemädanik 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5  mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5  mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm      0 mm +50 mm 
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Lisa 4. VI kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

VI kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, lõhed   

                

Oksad (kuni 5 tk jm kohta) 

Paksus Laius 

mm 75 100 125 150 175 200 225 

16 35 40 45 50 x x x 

19 40 45 50 55 55 55 x 

25 50 55 60 65 70 70 70 

Servaoks Võrdne laua paksusega 

Kandioks Võrdne laua paksusega 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks 100% tabeli väärtusest 

Mäda oks 90% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 75% laua pikkusest 

Laius ≤ 4 mm 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 30% paksusest 

 

Laius Kuni 15% laiusest  

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Pliiatspoomkant Lubatud piiramatult 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 30 mm 

 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 20% laiusest 
    

Kõmmeldumus Lubatud 
    

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 150 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 

Ränipuit Kuni 50% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 70% sortimendi mahust 

Sine Kuni 30% sortimendi mahust 
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Lisa 4. järg. VI kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Kõvamädanik Kuni 50% sortimendi mahust 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5  mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5  mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm       0 mm +50 mm 
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Lisa 5. VI- kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

VI- kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: poomkant   

                

Oksad 

Oksa suurus ja tüüp piiranguteta 

Lõhed 

Lõhed Lubatud 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 50% paksusest 

 

Laius Kuni 50% laiusest  

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus Lubatud 

 

Serva pikikaardumus Lubatud 
    

Keerdumus Lubatud 
    

Kõmmeldumus Lubatud 
    

Muud omadused 

Vaigupesad Lubatud 

Koorerebendid Lubatud 

Mõlu Lubatud 

Ränipuit Lubatud 

Vaikpuit Lubatud 

Sine Lubatud 

Kõvamädanik Lubatud 

Pehmemädanik Kuni 20% sortimendi mahust 

Saeketta joon Lubatud kuni 2 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -1 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -1 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm   -5 mm +50 mm 

 

  



74 

 

Lisa 6. Kvaliteedi Mööbel A südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Kvaliteedi Mööbel A südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: terveoksaline mööblimaterjal 

           

Oksad (tervete vigastamata okste osakaal 90%) 

Paksus Laius 

mm 100 115 125 150 175 200 

32 x x 65 70 x x 

38 x x 65 70 x x 

50 70 72 75 80 85 85 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks Kuni 90% tabeli väärtusest 

Mäda oks Kuni 50% tabeli väärtusest 

Tervete vigastamate okste suurus piiramata 

Lõhed 

Lõhed Kuni 10% prussi pikkusest 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant (ainult pliiatspoomkant) 

Sügavus Kuni 5 mm 

  
Laius Kuni 5 mm 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 

2 m lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 15 mm 

  paksused > 44 mm Kuni 10 mm 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 4 mm 

  

Keerdumus, 2 m 

lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 10% laiusest 

  paksused > 44 mm Kuni 6% laiusest 

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 

  

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid Ei ole lubatud 

Mõlu Ei ole lubatud 

Ränipuit Ei ole lubatud 

Vaikpuit Kuni 10% sortimendi pikkusest 

Sine Ei ole lubatud 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 
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Lisa 6. järg. Kvaliteedi Mööbel A südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Lubatud hälbed nimimõõtudest 

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 7. V kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

V kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, sine, lõhed 

           

Oksad (kuni 5 tk jm kohta)  

Paksus Laius 

mm 92 100 125 150 175 200 225 250 

32 x x 45 47 x x x x 

44 x x 50 52 x x x x 

45 x x 50 52 55 55 x x 

47 40 x 50 52 55 55 x x 

50 x 45 50 52 55 55 x x 

63 x 55 57 60 62 x x x 

75 x 60 62 65 67 67 67 67 

100 x 60 62 65 67 67 67 x 

Serva- ja kandioks 

Paksusel 32 mm 30% tabeli väärtusest 

Paksustel 44–50 mm 40% tabeli väärtusest 

Paksustel 63-75 mm 50% tabeli väärtusest 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks 70% tabeli väärtusest 

Mäda oks 50% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% prussi pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Võrdne prussi laiusega 

Poomkant 

Sügavus Kuni 15% paksusest 

  

Laius Kuni 10% laiusest 

Pikkus Kuni 25% pikkusest 

Pliiatspoomkant Kuni 5 mm paksusest ja laiusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 

2 m lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 30 mm 

  paksused > 44 mm Kuni 20 mm 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 

  

Keerdumus, 2 m 

lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 20% laiusest 

  paksused > 44 mm Kuni 10% laiusest 

Kõmmeldumus Lubatud 

  

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 
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Lisa 7. Järg. V kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 20% laua mahust 

Vaikpuit Kuni 30% laua mahust 

Sine Ei ole lubatud 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest 

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 8. VI kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

VI kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, lõhed  

  

Oksad (kuni 5 tk jm kohta)           

Paksus Laius 

mm 92 100 125 150 175 200 225 250 

32 x x 65 70 x x x x 

44 x x 75 80 x x x x 

45 x sx 75 80 85 85 x x 

47 70 x 75 80 85 85 x x 

50 x 70 75 80 85 85 x x 

63 x 75 75 80 85 x x x 

75 x 75 80 85 90 90 90 90 

100 x 75 80 85 90 90 90 x 

Servaoks Võrdne prussi paksusega 

Kandioks Võrdne prussi paksusega 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks 100% tabeli väärtusest 

Mäda oks 90% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 75% prussi pikkusest 

Laius ≤ 4 mm 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 30% paksusest 

  

Laius Kuni 15% laiusest 

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Pliiatspoomkant Kuni 5 mm paksusest ja laiusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 

2 m lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 30 mm 

  paksused > 44 mm Kuni 15 mm 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 

  

Keerdumus, 2 m 

lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 20% laiusest 

  paksused > 44 mm Kuni 10% laiusest 

Kõmmeldumus Lubatud 

  

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 150 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 
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Lisa 8. järg. VI kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Ränipuit Kuni 50% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 70% sortimendi mahust 

Sine Kuni 30% sortimendi mahust 

Kõvamädanik Kuni 50% sortimendi mahust 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest 

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm -0,5 mm +3 mm 

Üle 100 mm -0,5 mm +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 9. VI- kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

VI- kvaliteedi südamikuprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: poomkant   

                

Oksad 

Oksa suurus ja tüüp piiranguteta 

Lõhed 

Lõhed Lubatud 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 50% paksusest 

 

Laius Kuni 50% laiusest  

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus Lubatud 

 

Serva pikikaardumus Lubatud 
    

Keerdumus Lubatud 
    

Kõmmeldumus Lubatud 
    

Muud omadused 

Vaigupesad Lubatud 

Koorerebendid Lubatud 

Mõlu Lubatud 

Ränipuit Lubatud 

Vaikpuit Lubatud 

Sine Lubatud 

Kõvamädanik Lubatud 

Pehmemädanik Kuni 20% sortimendi mahust 

Saeketta joon Lubatud kuni 2 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -1 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -1 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm  -5 mm +50 mm 
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Lisa 10. US-kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

US-kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: pruss kolmest küljest oksavaba   

                

Oksad 

Kuni 5 V kvaliteedi tingimusega oksa on prussi paremal kolmel küljel lubatud 

Alla 10 mm oksi ei arvestata 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% prussi pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 5 mm 

 

Laius Kuni 5 mm 

Pikkus Kuni 40% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 15 mm 
 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 4 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 10%  laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2 % laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 5% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 20% sortimendi mahust 

Sine Ei ole lubatud 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 11. V kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

V kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, sine, lõhed    

           

Oksad (kuni 5 tk jm kohta)           

Paksus Laius 

mm 125 150 175 200 225 250 

32 45 47 50 50 50 x 

38 x x 52 52 52 x 

44 50 52 x 55 55 55 

45 50 52 55 55 x x 

47 50 52 55 55 55 55 

50 x x 55 55 55 55 

Serva- ja kandioks 
Paksusel 32 mm 30% tabeli väärtusest 

Paksustel 44–50 mm 40% tabeli väärtusest 

Terve oks 100% tabeli väärtusest 

Kuiv oks 70% tabeli väärtusest 

Mäda oks 50% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 25% prussi pikkusest 

Laius ≤ 2 mm 

Otsalõhed Võrdne prussi laiusega 

Poomkant 

Sügavus Kuni 15% paksusest 

 

Laius Kuni 10% laiusest 

Pikkus Kuni 25% pikkusest 

Pliiatspoomkant Kuni 5 mm paksusest ja laiusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 

2 m lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 15 mm 

  paksused > 44 mm Kuni 10 mm 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 4 mm 
  

Keerdumus, 2 m 

lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 10% laiusest 

  paksused > 44 mm Kuni 6% laiusest 

Kõmmeldumus Kuni 2 % laiusest 
  

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 100 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 100 mm 

Ränipuit Kuni 20% sortimendi mahust 

Vaikpuit Kuni 30% sortimendi mahust 
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Lisa 11. järg. V kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Sine Ei ole lubatud 

Kõvamädanik Ei ole lubatud 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest 

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 12. SJ-kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

SJ-kvaliteedi laua sorteerimisjuhend 
Peamised kriteeriumid: defektivaba ala summaarne pikkus peab olema 

minimaalselt 60% (min 150 mm lõigud)   

                

Oksad 

Kõik oksad on lubatud 

Lõhed 

Lõhed Kuni 15% laua pikkusest 

Otsalõhed Ei ole lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 50% paksusest 

 

Laius Kuni 50% laiusest 

Pikkus Kuni 10% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 30 mm 
 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 
    

Keerdumus, 2 m lõigul Kuni 20% laiusest 
    

Kõmmeldumus Kuni 2% laiusest 
    

Muud omadused 

Vaigupesad 

Lubatud piiramatult eeldusel, et defektivaba ala 

summaarne pikkus on minimaalselt 60% (min 

150 mm pikkused lõigud) 

Koorerebendid 

Mõlu 

Sine 

Kõvamädanik 

Pehmemädanik 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5  mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5  mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm      0 mm +50 mm 
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Lisa 13. VI kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

VI kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 
   

Peamised kriteeriumid: oksa suurus, poomkant, lõhed    

           

Oksad (kuni 5 tk jm kohta)           

Paksus Laius 

mm 125 150 175 200 225 250 

32 65 70 75 75 75 x 

38 x x 75 80 80 x 

44 75 80 x 85 85 85 

45 75 80 85 85 x x 

47 75 80 85 85 85 85 

50 x x 85 85 85 85 

Serva- ja kandioks 
Paksusel 32 mm Võrdne laua paksusega 

Paksustel 44–50 mm Võrdne laua paksusega 

Terve oks 100 % tabeli väärtusest 

Kuiv oks 100% tabeli väärtusest 

Mäda oks 90% tabeli väärtusest 

Lõhed 

Lõhed 
Pikkus Kuni 75% prussi pikkusest 

Laius ≤ 4 mm 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 30% paksusest 

 

Laius Kuni 15% laiusest 

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Pliiatspoomkant Kuni 5 mm paksusest ja laiusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus, 

2 m lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 30 mm 

  paksused > 44 mm Kuni 20 mm 

Serva pikikaardumus, 2 m lõigul Kuni 8 mm 
  

Keerdumus, 2 m 

lõigul 

paksused ≤ 44 mm Kuni 20% laiusest 

  paksused > 44 mm Kuni 10% laiusest 

Kõmmeldumus Lubatud 
  

Muud omadused 

Vaigupesad, halvimal 1 m pikkusel lõigul 2 tk Pikkus kuni 150 mm 

Koorerebendid, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 

Mõlu, halvimal 1 m pikkusel lõigul 1 tk Pikkus kuni 300 mm 

Ränipuit Kuni 50% sortimendi mahust 
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Lisa 13. järg. VI kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

Muud omadused 

Vaikpuit Kuni 70% sortimendi mahust 

Sine Kuni 30% sortimendi mahust 

Kõvamädanik Kuni 50% sortimendi mahust 

Pehmemädanik Ei ole lubatud 

Saeketta joon Lubatud kuni 0,5 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest 

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -0,5 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -0,5 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     0 mm +50 mm 
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Lisa 14. VI- kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

VI- kvaliteedi ääreprussi sorteerimisjuhend 

Peamised kriteeriumid: poomkant   

                

Oksad 

Oksa suurus ja tüüp piiranguteta 

Lõhed 

Lõhed Lubatud 

Otsalõhed Lubatud 

Poomkant 

Sügavus Kuni 50% paksusest 

 

Laius Kuni 50% laiusest  

Pikkus Kuni 50% pikkusest 

Mehaanilisi vigastusi käsitletakse kui poomkanti 

Kujumuutused 

Pikikaardumus Lubatud 

 

Serva pikikaardumus Lubatud 
    

Keerdumus Lubatud 
    

Kõmmeldumus Lubatud 
    

Muud omadused 

Vaigupesad Lubatud 

Koorerebendid Lubatud 

Mõlu Lubatud 

Ränipuit Lubatud 

Vaikpuit Lubatud 

Sine Lubatud 

Kõvamädanik Lubatud 

Pehmemädanik Kuni 20% sortimendi mahust 

Saeketta joon Lubatud luni 2 mm 

Lubatud hälbed nimimõõtudest         

Paksus ja laius 
Kuni 100 mm  -1 mm   +3 mm 

Üle 100 mm  -1 mm   +4 mm 

Pikkus 2700–5400 mm     -5 mm +50 mm 

 


