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Eesti keeles. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on jälgida ja analüüsida operaatorite tegevust 

seadmete ümberseadistamistel ning töötada välja võimalikud parendustegevused 

efektiivsema töökeskuse saavutamiseks, rakendades selleks timmitud tootmise põhimõtteid 

ja tehnikaid. Antud lõputöö probleem seisneb kiirete üleminekute käsitlemises, mille 

lahendamiseks on autor uurinud teoreetiliselt timmitud tootmise filosoofiat, analüüsinud 

pingioperaatorite töövõtteid ning juurutanud praktilisi parendustegevusi. 

Esimeses peatükis on antud ülevaade timmitud tootmise metoodika tekkeloost, 

põhimõtetest ning tehnikatest, kus peamiselt on käsitletud täpselt ajastatud tootmissüsteemi 

(JIT) ja kiirete üleminekute (SMED) meetodit. Lisaks on selgitatud lühidalt 

tellimuspõhilise tootmise olemust ja eripärasid. Teises peatükis on tutvustatud käsitlevat 

ettevõtet (AS Viljandi Aken ja Uks) ning on kirjeldatud uuritavaid töökeskusi ja seadmeid. 

Põhjalikult on antud ülevaade aknatehases toimuvatest tootmisprotsessidest, analüüsitud 

uuritavaid töökeskusi ning teostatud parendustegevuste juurutamine. Peatüki lõpuosas on 

antud soovitusi edasisteks tegevusteks. 

Bakalaureusetöö olulisemateks tulemusteks on freesliinide (Windor 50, Windor 60) ja 

puurpingi COMEC-i ümberseadistuste aja vähenemine vastavalt umbes pooleteise ning 

kahe minuti võrra, rakendades selleks mõningaid praktilisi parendustegevusi. 

Võtmesõnad: timmitud tootmine, täpselt ajastatud tootmine (JIT), kiired üleminekud 

(SMED), tootmispindade kord (5S). 
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ABSTRACT 
 

Miländer, M. Research of Lean Production in Viljandi Aken ja Uks LTD. – Bachelor’s 

thesis. 3 copies, Tartu, 2015. 42 pages, 4 figures, 7 tables, format A4. In Estonian 

language. 

The aim of the Bachelor’s thesis was to observe and analyse the activities of operators, 

when they are retooling, and formulate possible improvement actions to achieve a more 

efficient work center – by implementing lean production principles and techniques. To 

solve the problem this thesis, which lies in the rapid transitions, the author studied the 

theoretical philosophy of lean production, analysed the work techniques of machine 

operators and introduced practical improvement activities. 

The first chapter provides an overview of lean production methodology’s history, 

principles and techniques, which are primarily disserted in Just-in-Time (JIT) production 

system and Single Minute Exchange of Dies (SMED) method. In addition, the study gives 

a brief explanation of the essential nature and characteristics of ordering basic production. 

The second chapter describes the company (AS Viljandi Aken ja Uks) and presents the 

investigational work centers and equipment. A thorough overview is given of the 

production processes, analyzing the investigational work centers and performed 

improvement activities. The final part gives recommendations for future activities. 

The most important results of this Bachelor’s thesis is the reduction of the re-equipment 

time of the milling lines (Windor 50, Windor 60) and the drilling machine COMEC’s by – 

approximately one and a half and two minutes – respectively, by using some practical 

improvement activities. 

Keywords: Lean Production, Just-in-Time Production, SMED, 5S. 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti tootmisettevõtted, kes tegelevad oma toodangu müügiga nii kodumaa turul kui ka 

välisturgudel, on hakanud järjest rohkem tegelema oma ettevõtte siseste tootmiskorralduste 

ja operatsioonide parendamisega, et olla keerulises majanduslikus olukorras konkurentsi 

võimeline erinevatel turgudel. Tööstuste juhid on hakanud arusaama, et ettevõtte tootlikuse 

kasv ei pruugi seisneda ainult suurtes investeeringutes uutesse seadmetesse, mis on järjest 

võimsamad, vaid ka olemasoleva ressursside oskuslik ja efektiivne ärakasutamine. Sellest 

tulenevalt on hakanud tootmisjuhid ja kvaliteedijuhid rakendama erinevaid lahendusi, et 

muuta tootmisprotsessi efektiivsemaks ja sellest lähtuvalt kas säilitada või isegi tõsta toote 

kvaliteeti. 

Maailmas on tegeletud tootmise ja selle korraldamise efektiivsemaks muutmisega juba 

mitmeid kümneid aastaid, kui mitte isegi sadu aastaid. Sellest tulenevalt on välja töötatud 

palju erinevaid teoreetilisi tootmismetoodikaid ja teooriaid, mida on ka edukalt praktikas 

kasutatud. Neist suurimad ja tuntumad metoodikad on timmitud tootmine (Lean 

Production), terviklik kvaliteedijuhtimine (Total Quality Management), piirangute teooria 

(Theory of Constraints), kuus sigmat (Six Sigma) ja kvaliteedijuhtimissüsteemi standard 

ISO9001. Neid põhilisi metoodikaid rakendatakse nii eraldi kui ka mitmeid koos, kuna igal 

teoorial on omad tugevad ja nõrgad küljed. 

Käesolevas bakalaureusetöös keskendub autor timmitud tootmise uurimisele ja selle 

metoodika meetodite rakendamisvõimalustele AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases. 

Timmitud tootmise uurimisel ja käsitlemisel vaadeldakse antud teooria põhimõtteid ja 

lahendusi, kus peamine fookus on suunatud SMED (Single Minute Exchange of Dies) 

meetodile. Töö praktilises osas keskendub autor töötlemispinkide seadistusaegade ja 

operaatorite töövõtete analüüsimisele ja parendamisele. 

Antud lõputöö probleem seisneb selles, et Viljandi aknatehases valmistatavate toodete 

nomenklatuur on mitmekesine ja sellest tulenevalt vajavad töötlemispingid tihedalt 

seadistamist. Pidev pinkide seadistamine tuleneb sellest, et ettevõttes rakendatakse 

peamiselt tellimuspõhilist tootmist, mis tähendab, et toodetakse otse kliendile mitte lattu ja 

ühes tellimuses võib olla mitmeid erinevaid artikleid. Masinate pidev seadistamine võtab 
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palju aega otsesest tootmisest, mille tulemusena on tootmises ebavajalikke seisakuid ja 

tellimuste tähtaegade täitmistega probleeme. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on töötada välja võimalikud parendustegevused, et 

saavutada kiiremad ja lihtsamad ümberseadistused töötlemispinkides, rakendades selleks 

timmitud tootmismetoodika põhimõtteid ja tehnikaid. Püstitatud eesmärgi saavutamiseks 

on vaja teostada järgmised ülesanded: 

 uurida timmitud tootmise metoodika põhimõtteid ja tehnikaid; 

 selgitada välja tellimuspõhilise tootmise olemus ja eripärad; 

 jälgida ja analüüsida operaatorite tegevust töökeskustes; 

 töötada välja võimalikud parendustegevused efektiivsema töökeskuse 

saavutamiseks, tuginedes timmitud tootmise teoreetilistele lahendustele; 

 analüüsida ja anda hinnang saavutatud tulemustele. 

Uurimustöö koosneb kahest peatükist, mis on vastavalt jagatud teoreetiliseks ja 

empiiriliseks osaks. Esimeses ehk teoreetilises osas annab autor ülevaate timmitud 

tootmise metoodika tekkeloost, põhimõtetest ja tehnikatest, kus peamine tähelepanu on 

suunatud SMED (Single Minute Exchange of Dies) lahenduse uurimisele ja selgitamisele. 

Peatüki lõpuosas selgitab autor tellimuspõhilise tootmise olemust ja eripärasid. Teoreetilise 

osa koostamisel on kasutatud nii eesti keelset kui ka inglise keelset erialakirjandust ja 

avaldatud teadusartikleid. 

Uurimustöö teises ehk empiirilises osas tutvustab autor ettevõtet, kus on teostatud 

probleemi praktiline käsitlus, uuritavaid töökeskuseid ja sealseid töötlemisseadmeid. 

Järgnevalt on esitatud uuritavate töökeskuste tootmismetoodika analüüs ja töötatud välja 

parendustegevused, et saavutada efektiivsem töökeskus. Peatüki lõpuosas analüüsib autor 

saavutatud tulemusi ja annab omapoolse hinnangu tehtule. 

Käesolev teema on valitud autori ja antud ettevõtte ühisest huvist käsitleda ja juurutada 

timmitud tootmise mõtteid ja tehnikaid, saades sellega nii praktilisi kui ka teoreetilisi 

teadmisi edasisteks tegevusteks. 

Bakalaureusetöö autor tänab juhendajat Lemmik Käis-t, AS Viljandi Aken ja Uks 

aknadivisjoni meeskonda ja kõiki teisi, kes olid diplomitöö koostamisel abiks. 
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1.TIMMITUD TOOTMISE FILOSOOFIA 
 

1.1.Timmitud tootmise ajalugu ja filosoofia 

 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate timmitud tootmise ajaloost, filosoofiast, 

peamistest põhimõtetest ning enimlevinumatest tehnikatest, tuues välja erinevaid praktilisi 

näiteid, mida on kasutatud selle metoodika juurutamisel. Lisaks veel selgitatakse lühidalt, 

mida kujutab endast tellimuspõhine tootmine. 

Timmitud tootmine (Lean Production) on Jaapanist pärit tootmissüsteemide juhtimise 

metoodika, mida on hakatud järgima viimased paarkümmend aastat ka teistes maailma 

piirkondades. Terminit „Lean Production“, mille mõtles välja Massachusettsi 

tehnoloogiainstituudi Rahvusvahelise Mootorsõidukite Programmi uurija John Krafcik 

1980-ndate keskel, on proovitud tõlkida eesti keelde kui „paindlik tootmine“ kui ka 

„kulusäästlik tootmine“, aga nendest terminitest on jäänud kasutusse „timmitud tootmine“, 

kuna see kirjeldab kõige paremini selle metoodika sisu. Timmitud tootmine kujutab endast 

protsessi, mille käigus üritatakse pidevalt täiustada oma tegevusi, et vähendada kulusid, 

tõsta kvaliteeti ja lühendada tarneaegu. Lisaks on selle teooria eripäraks töötajate kõrgem 

motiveeritus ja ettevõtte suurem loovus (Womack et al. 2010). Järgnevalt annab autor 

lühikese ülevaate timmitud tootmise tekkeloost ja arendamisest Toyota tootmistehases. 

Timmitud tootmine on kujunenud välja Jaapani autotööstuse Toyota tootmissüsteemist, 

mida hakati arendama pärast Teist maailmasõda. Sel ajal valitses maailmas masstootmine, 

mille lipulaevadeks olid Põhja-Ameerika autotööstused, näiteks Fordi tehased Detroitis. 

Toyota Motor Company asutajad, Toyoda perekond, ja organisatsiooni tootmisinsenerid 

käisid mitmeid kordi enne ja pärast sõda Fordi tehastes uurimas nende tootmissüsteeme. 

Nad leidsid, et masstootmine ei toimiks Jaapanis, kuna jaapanlased vajasid laia sõidukite 

valikut erinevate igapäevaste toimingute jaoks, näiteks väikeautosid ülerahvastatud 

linnadele ja suuri veoautosid kaupade turule viimiseks. Lisaks oli majanduses puudu 

kapitalist, et soetada uusimat lääne tootmistehnikat ja riigis valitses (on ka tänapäeval) 

range tööjõupoliitika. Nende teadmistega hakkaski Toyota arendama välja uut 
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lähenemisviisi tootmisele ja kogu organisatsiooni toimimisele (Womack et al. 2010: 47-

49). 

Järgnevalt on toodud üks näide timmitud tootmise arendamisest Toyota tehases. Auto 

kereosade valmistamiseks on vaja massiivseid ja kalleid stantsimispresse, millega 

pressitakse lehtterase plaaditest välja vastavaid kerekujusid. Eelmise sajandi keskel oli 

juhtivatel lääne autotööstustel vaja sadu stantsimispresse, et toota kõiki sõidu- ja veoauto 

keredetaile, samas kui Toyotal oli võimalus soetada ja kasutada ainult käputäit 

stantsimisliine. Lääne stantsimisliinid, kus eksisteeris masstootmine, olid kavandatud 

töötama nii, et nad suudaksid valmistada vähemalt miljon osa aastas ja tänu sellele oleks 

võimalikult suur majanduslik kasu. Toyota algusaastate tootmismaht oli ainult mõned 

tuhanded sõidukid aastas, mille tulemusena vajasid nad mitmekülgseid ja majanduslikult 

tasuvaid liine. Põhiprobleem seisnes selles, et stantse oli keeruline vahetada. Lääne 

tööstustel olid selle jaoks palgatud spetsialistid, kes vahetasid ainult stantse ja neil kulus 

selleks tavaliselt terve päev. Varsti avastasid masstootjad võimaluse, tänu tootmismahtude 

tõusule, et saavad toota ühe pressiliiniga mitmeid kuid üht kindlat osa, ilma stantse 

vahetamata. Selline tootmisviis Toyotale ei sobinud, kuna oli vaja toota väheste 

võimalustega palju erinevaid detaile. Toyota peatootmisinsener Taiichi Ohno hakkas 

sellest lähtuvalt töötama välja kiireid ja lihtsaid stantsivahetuse menetlusi, lühendades aega 

tänu stantside liigutamisrullikutele ja lihtsatele seadistusmehhanismidele. Kümnekonna 

aastaga suutis Toyota vähendada stantsiseadistusaega päevalt kolmele minutile ja kaotas 

vajaduse stantsivahetuse spetsialistide järele, kuna seda suutsid teha ka liinioperaatorid. 

Arendamise käigus selgus, et väikeste koguste detailide valmistamine on soodsam kui 

suurte partiide tootmine, sest vähenesid valmisosade suured ladustamiskulud ning paranes 

kvaliteet, kuna defektsed detailid ilmnesid peaaegu koheselt (Ibid.: 2010: 50-52). 

Eelnevast näitest võib järeldada, et timmitud tootmise eesmärk on vähendada igasuguseid 

tootmiskulusid, seejuures pakkuda laia tootevalikut ja kõrget kvaliteeti. Womack ja Jones 

on nimetanud raamatus „Lean Thinking“ (2003: 15) igasuguse tegevuse, mis ei anna 

tootele (või ka teenusele) otsest lisandväärtust „raiskamiseks“ (waste). Jaapani keeles on 

raiskamine muda, selle termini esimesed seitse kategooriat identifitseeris Toyota insener 

Taiichi Ohno ja neid on kirjeldanud Womack ja Jones (Ibid.: 351-352) järgmiselt: 

1) ületootmine (overproduction), kus tootmine ületab nõudlust; 

2) ootamine (waiting), mis toimub järgmise tootmisetapi eel või ümberseadistuse ajal; 
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3) logistika (transport), kus transporditakse mittevajalikke materjale või seadmeid 

tootmiskeskuste vahel; 

4) ületöötlemine (over processing), mis tuleneb kehvadest töövahenditest, töövõtetest 

või puudulikust toote disainist; 

5) laoseis (inventory), mis on suurem kui absoluutne miinimum; 

6) mittevajalik liikumine (movement), mida töötajad sooritavad oma töö ajal; 

7) vigased detailid (defective parts), mille avastamine ja parandamine nõuab 

jõupingutust. 

Kindlasti on „raiskamise“ liigitusi veel ja kindlasti ei käi need ainult tootmise juurde, vaid 

ka muude valdkondade kohta. Rick Weber on kirjutanud artiklis „Lean is for everyone“ 

(2015), et timmitud mõtteviisi saab kasutada mistahes organisatsioonis ja see ei pea olema 

seotud tootmisega. Siit võib järeldada, et muda eksisteerib igasugustes valdkondades ja 

seda on võimalik vähendada kasutades timmitud mõtlemisele iseloomulikke meetodeid. 

Tootmisettevõtte edu ja konkurentsivõime peitub suuresti asjaolus, kui täpselt ja 

efektiivselt on korraldatud tootmisprotsessid. Hillar-Endel Kabral on toonud välja oma 

raamatus „Tootmisprotsess tööstusettevõttes“ (1992: 88) kolm peamist printsiipi, mida 

hakati Toyota tootmissüsteemis järgima: 

1) operatiivselt reguleerida toodangu nomenklatuuri ja mahtu, et kohaneda igapäevase 

nõudluse kõikumisega; 

2) tagada toodangu stabiilne kvaliteet igas tootmislõigus; 

3) aktiviseerida inimfaktorit, sest inimene loob ja teenindab süsteeme. 

Nende printsiipide edukaks lahendamiseks on Jaapani tootmisinsenerid töötanud välja 

erinevaid tootmistehnikaid, näiteks Just-in-Time tootmissüsteemi ja kiirete üleminekute 

Single Minute Exchange of Dies (SMED) meetodi. Järgnevalt annab autor ülevaate Just-in-

Time ehk täpselt ajastatud tootmissüsteemist, mille põhimõtteid kasutatakse tänapäeval 

paljudes organisatsioonides üle maailma. 

 

 

1.2.Just-in-Time tootmissüsteem 

 

JIT (Just-in-Time) ehk täpselt ajastatud tootmissüsteem on kujunenud välja timmitud 

mõtteviisist (Lean Thinking), mida hakati projekteerima ja arendama sarnaselt timmitud 
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tootmisega (Lean Production) Jaapanis Toyota autotööstuses pärast Teist maailmasõda. 

Lääne organisatsioonid hakkasid JIT lähenemisviisile rohkem tähelepanu pöörama eelmise 

sajandi viimastel kümnendatel, kui avastati selle teooria eelised ja tugevused võrreldes 

lääneliku masstootmise süsteemidega. Tekkis arusaam, et selle metoodika põhiteooria 

seisneb laoseisu kontrollimissüsteemis, aga tegelikult on täpselt ajastatud tootmissüsteem 

palju enamat, kui jääkide kontrollimise süsteem. Just-in-Time termini on defineerinud 

Vonderembse ja White raamatus „Operations Management“ (1996: 639) järgmiselt: „Just-

in-Time on operatsioonide mõtteviis, mis püüab maksimeerida efektiivsust ja elimineerida 

igasugust raiskamist, mõjutades sellega kõiki organisatsiooni osasi, seal hulgas ostmist, 

konstrueerimist, turustamist, personali, kvaliteedi kontrolli ja isegi tarnijate ning kliendite 

suhteid ettevõttega“. Sellest definitsioonist saab selgelt järeldada, et täpselt ajastatud 

tootmissüsteem pärineb timmitud mõtlemisviisist, kuna need mõlemad on suunatud muda 

ehk „raiskamise“ vähendamisele. 

Oakland on kirjeldanud JIT-i kui programmi, millega kindlustatakse, et õigel ajal ostetakse 

või toodetakse õigeid koguseid, vältides sealjuures raiskamist (Oakland 2006: 69). Sellist 

lähenemisviisi iseloomustavad tegevusprintsiipide ja tehnoloogial põhinevate vahendite 

kogu, mis võimaldavad tegevuse käigus süstemaatiliselt kindlaks teha probleeme ning 

lahendada need pärast kindlakstegemist (Ibid.: 69). Siit võib järeldada, et täpselt ajastatud 

tootmissüsteemi efektiivseks käsitluseks on vaja koostada kindel tegevusplaan, mida tuleb 

rangelt täita, et saavutada püstitatud eesmärgid. 

Vonderembse ja White on defineerinud Just-in-Time teooria peamised kontseptsioonid, kui 

ühtlase vooltootmise tagamine, tootmisprotsesside lihtsustamine, suurtes kaubavarudes 

peituvate probleemide avastamine, kvaliteedile rõhutamine ja pidev organisatsiooni 

parendamine (Vonderembse, White 1996: 640-643). Oaklandi arvates identifitseerivad 

need kontseptsioonid tegevuse käigus tekkivaid probleeme, jälgides pidevalt järgmisi 

aspekte (Oakland 2006: 70): 

 materjalide liikumist, sest alati on seos kõrvalkaldega tootmisprotsessis, kui 

materjal peatub, muudab suunda või pöördub tagasi; 

 materjalide kuhjumisi, sest need toimivad kui probleemide puhvrina; 

 protsesside paindlikkust, sest see on vajalik eeltingimus, et saavutada paindlik 

tegevus ja planeerimine; 
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 väärtusi lisavaid jõupingutusi, sest klient ei maksa selle tegevuse eest, mis ei anna 

lisandväärtust. 

Et saada paremini aru, kuidas ikkagi erineb täpselt ajastatud tootmissüsteem nii-õelda 

tavalisest ehk läänelikust üldlevinud tootmisest, tuleb need kaks lähenemisviisi omavahel 

kõrvutada. Järgnevalt on kujutatud kahe tootmisviisi vahelist erinevust tootmisetappide 

vooskeemina, mis on esitatud joonisel 1. 

 

Joonis 1. Traditsioonilise ja JIT tootmisetappide erinevus. Allikas: (Slack et al. 1998: 549) 

Traditsioonilises lähenemisviisis on tootmisetapid omavahel eraldatud lõpetamat toodangu 

varudega ehk puhvritega, mis muudavad etapid üksteistest sõltumatuteks. Kui peaks mõnes 

etapis probleem tekkima, siis ei avalduks see teistes, vähemalt mõnda aega. Mida 

suuremad on puhvrid, seda vähem üksteisest sõltutakse ja probleemide lahendamine on iga 

osakonna enda teha, mille tulemusena ei pruugita tuvastada veelgi suuremaid probleeme 

organisatsioonis. Just-in-Time tootmisviis proovib vältida tootmisetappide vahelisi 

puhvreid, toimetades lõpetamata toodangut järgmisesse etappi just siis, kui seda vajatakse. 

Kui nüüd peaks mingis etapis tekkima probleem, siis on see koheselt nähtav ka teistes 

etappides ja selle tulemusena on kohustatud tegelema probleemi lahendamisega kogu 

meeskond. Selline lähenemine aitab tuvastada ja lahendada probleeme märksa kiiremini ja 
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tõhusamalt. Antud näide on täpselt ajastatud tootmise täiuslik teoreetiline vorm, sest 

reaalses tootmises on iga etapi juures teatud puhvrid (Ibid.: 549). 

JIT tootmissüsteemi toimimiseks on vaja rakendada mõningaid meetmeid ja tegevusi, mida 

on Oakland loetlenud järgnevalt (Oakland 2006: 70): 

 partiide suuruse vähendamine; 

 paindlik tööjõud; 

 kanban süsteem ehk visuaalsed kaardid; 

 veakindlaks muutmine; 

 tõmbegraafikud; 

 seadistamisaja lühendamine; 

 standarditud konteinerid. 

Täpselt ajastatud tootmine kasutab tõmbesüsteemi (pull system) tootmismaterjalide ning 

lõpetamata toodangu liigutamiseks läbi tootmisetappide. Materjalide lükkamise asemel 

järgmisesse etappi tootmissüsteemis, mida kasutatakse traditsioonilises tootmisviisis (vt. 

joonis 1), liigutab tõmbesüsteem materjale ja toodangut just sinna, kus neid päriselt 

vajatakse (Vonderembse, White 1996: 644). Suhtlus ehk „tõmbamine“ algab JIT süsteemis 

koheselt, kui klient on andnud viimasele osakonnale oma lõpptellimuse. Iga töökeskus 

esitab eelmisele tööjaamale täpse kogusega vajamineva materjalide tellimuse, 

mittevajalikke detaile ei toodeta ja seega puuduvad lõpetamata toodangu puhvrid (Reid, 

Sanders 2002: 183). 

Tõmbesüsteemi heaks korraldamiseks on vaja osakondadel omavahel palju suhelda. Selle 

probleemi lahendamiseks on jaapanlased töötanud välja signaliseerimissüsteemi, mida nad 

kutsuvad kanban süsteemiks. Kanban on jaapanikeelne sõna, mis tähendab kas silti, kaarti 

või märki, aga ka otse tõlkena „nähtavat jälge“ (Vonderembse, White 1996: 645). 

Tavaliselt sisaldab kanban kaart informatsiooni toote nime, detaili numbri ja vajamineva 

koguse kohta. Kaart kinnitatakse konteineri või kasti külge ja kui vajatakse eelmisest 

etapist tooteid, viiakse kanban ja tühi konteiner sinna, mis on tootmise alustamise 

märguandeks sellele jaamale (Reid, Sanders 2002: 184). Peamiselt kasutatakse kahte 

signaalkaardi süsteemi, mida on Monden esitanud järgmiselt (Monden 1983: 14): 

 edasitoimetamise signaalkaart (a withdrawal kanban), mis määrab ära komponendi 

liigi ja koguse, mis liiguvad edasi järgmisesse etappi; 
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 tootmise signaalkaart (a production-ordering kanban), mis määrab ära komponendi 

liigi ja koguse, mida on vaja töödelda. 

Signaliseerimise süsteemi on teoorias lihtne käsitleda, aga praktikas keeruline juurutada. 

Oakland on väitnud, et kanban süsteem töötab hästi ainult üldises Just-in-Time 

tootmissüsteemi kontekstis. „JIT-programm võib olla edukas ka ilma kanban’il põhinevate 

tööoperatsioonideta, kuid kanban ilma JIT-ta ei toimi efektiivselt“ (Oakland 2006: 71). 

Paljud tuntud teadlased on kirjeldanud Just-in-Time tootmissüsteemi kasulikkust, kui 

tootmisvarude, -aegade ja laopindade vähenemine, tootlikuse kasvamine ja paindlikkuse 

ning kvaliteedi suurenemine. Kalle on väitnud, et täpselt ajastatud tootmine on keerukas 

komplekssüsteem, mida on praktikas küllaltki raske teostada, sest tuleb arvestada 

varieeruva tootmismahtudega, tarnijate valmidusega ja logistikasüsteemidega (Kalle 2007: 

103). Järgnevalt annab autor ülevaate kiirete üleminekute (SMED) meetodist, mida on 

hakatud lääne organisatsioonides rakendama, et saavutada timmitud tootmisviis. 

 

 

1.3.SMED meetod 

 

Single Minute Exchange of Dies (SMED) ehk kiired üleminekud ühelt seadistuselt teisele 

on meetod, mille eesmärk on vähendada võimalikult palju masinate ümberseadistusaegu. 

SMED süsteemi hakkas välja töötama Jaapani tööstusinsener Shigeo Shingo eelmise 

sajandi keskel ja tal kulus selleks üksteist aastat, et arendada välja selle meetodi 

kontseptsioonid ja hästi toimivad lahendused (Shingo 1985: xxii). Tootmispõhiline 

mõtlemine, reaalne süsteem ja praktilised meetodid on Shingo arvates kolm olulist 

komponenti SMED metoodikas, et saavutada märkimisväärsed tulemused pinkide 

ümberseadistamistel (Ibid.: xvii). 

Shingo on nimetanud neli traditsioonilist sammu seade ümbervahetuse menetluseks ning 

esitanud nende teostuseks kuluva aja protsentides (Ibid.: 27): 

 ettevalmistamine, eelmise seade ümberseadistamine, materjalide ja tööriistade 

otsimine (kulub kogu ajast 30%); 

 terade, tööriistade, detailide paigaldamine ja eemaldamine (kulub kogu ajast 5%); 

 mõõtmine, seadme reguleerimine ja kalibreerimine (kulub kogu ajast 15%); 

 katse detaili töötlus ja korrigeerimine (kulub kogu ajast 50%). 
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Seadistusaja pikkuse ja ka sageduse määrab kindlasti ära operaatori pädevus. Kui tugineda 

Shingo andmetele, siis kulub enamus ehk isegi pool aega ümberseadistamisel katse 

detailide töötlemisele ja vajaminevatele korrigeerimistele. Et lühendada selles etapis aega, 

tuleks suurendada täpsust nii töövahendite paigaldamisel kui ka eelnenud mõõtmistes ja 

kalibreerimistes. Aega aitab lühendada ka töökeskustes valitsev kord, et operaatorid ei 

peaks töövahendeid ja materjale otsima. 

Pikkade seadistusaegade üheks põhjuseks on asjaolu, et seadistusoperatsioonid on 

klassifitseerimata ehk sisemised ja välimised seadistused on mitteeristatud. Sisemised 

seadistused (internal setup) on tegevused, mida saab teostada ainult siis, kui masin seisab. 

Välimised seadistused (external setup) on toimingud, mida saab sooritada ka siis, kui 

masin töötab. Shingo on töötanud välja kolm tegevusetappi, mille järjepideva teostamisega 

on võimalik muuta ümberseadistamine kiiremaks (Ibid.: 29-30): 

1) sisemiste ja välimiste seadistuste eraldamine – kõige olulisem etapp SMED teooria 

rakendamisel. Kui suuta käsitleda võimalikult palju seadistustegevusi välimiste 

seadistustena, siis võib vähendada sisemiste seadistuste aega kuni isegi 30-50%; 

2) sisemised seadistused välimisteks muutmine – seadistustegevuste uuesti 

ülevaatamine, et kas mõni toiming sai ekslikult nimetatud sisemiseks ja lahenduste 

otsimine, et muuta need välimisteks, arvestades nende tõelist funktsiooni; 

3) kõikide seadistusoperatsiooni aspektide kiirendamine – ei piisa ainult sisemiste 

seadistuste käsitlemisest välimisteks, vaid ühiselt otsida lahendusi mõlema 

kiirendamiseks. 

SMED metoodika eesmärk pole ainult muuta ümberseadistusi kiiremaks, vaid ka 

lihtsamaks. See meetod proovib sarnaselt Just-in-Time tootmissüsteemile vähendada 

igasugust raiskamist, mille alla kuulub ka aja kaotamine ehk jalutamine, mis tuleneb 

töökeskkonna ebakorrektsest korrashoiust. Jaapanlased mõtlesid, timmitud tootmise 

arendamiskäigus, selle probleemi lahendamiseks välja süsteemi, mida kutsutakse viie S-i 

(5S) meetodiks. 5S on viie jaapanikeelse sõna algustähed, mida on Kalle tõlgendanud 

järgmiselt (Kalle 2007: 92-93): 

 seiri (ingl sort), mis kujutab endast vajalike asjade väljaselgitamist ja sorteerimist; 

 seiton (ingl straighten), mis tähendab vajalike asjade korda seadmist ja optimaalset 

paigutamist; 

 seiso (ingl shine), mis tähendab puhtuse saavutamist; 
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 seiketsu (ingl standardize), mis kujutab endast korrastamisülesannete defineerimist 

ja standardiseerimist; 

 shitsuke (ingl sustain), mis tähendab regulaarseid kontrolle ning seisundite 

hindamist. 

Kalle on lisanud, et viie S-i protsess ei saa kunagi lõppeda, kuna uued liinid, töökohad, 

ideed loovad aluse 5S-i tegevuseks, nagu ka üldine korrastamine, puhastamine ja nende 

tegevuste parendamine (Ibid.: 93). 

Perinić et al. on oma akadeemilises uurimustöös käsitlenud ja hinnanud stantsi valamise 

tootmisprotsessi, kasutades Single Minute Exchange of Dies (SMED) ja 5S meetodit. Nad 

on esitlenud uut lähenemisviisi järgmises kümnes etapis (Perinić et al. 2009): 

1. Meeskonna moodustamine. Kaasata iga tootmisoperatsiooni teostaja 

parendusprotsessi, kes pakuvad omapoolseid lahendusi vastutavale meeskonnale. 

Selle tulemusena pühenduvad töölised rohkem oma tööle ja nad suudavad mõista 

täpsemalt antud probleemi käsitlust ning teha õigeid järeldusi. Vastutavas 

meeskonnas peaksid olema tootmise, masina ja varustuse tehnoloogid. 

2. Treenimine. Operaatorid peavad teostama ja treenima juurutatud 

menetlustegevuste protseduure vähemalt kord nädalas. Treenimine on ettenähtud 

kogu meeskonnale, et lahendada kõik arusaamatused ja küsimused. 

3. Eelnev menetluse vaatlemine ja salvestamine. Teostada kogu ümberseadistuse 

juurde kuuluva tegevuste vaatlemine ja videosalvestamine, et oleks võimalik 

analüüsida igat operaatori liigutust. Pärast uute lahenduste rakendamist korrata 

sama protseduur, et saavutada veel efektiivsem meetod. 

4. Tegevuste klassifitseerimine. See samm käsitleb salvestatud materjali 

analüüsimist ja tegevuste jaotamist kahte gruppi: sisemised ja välimised tegevused, 

mille tähendust on autor eespool seletanud. 

5. Sisemised tegevused välimisteks muutmine. Kõige efektiivsem protseduur, 

masina seisuaja vähendamiseks, on muuta võimalikult palju sisemisi 

seadistustegevusi välimisteks. 

6. Sisemiste seadistustegevuste parendamine. Nii palju kui võimalik kasutada 5S ja 

SMED tehnikaid: tööriistade käepärasele kohale asetamine; kiirkinnituste ja 

paigaldustihvtide kasutamine, et vähendada tööriistade vajadust; kasutada 
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automaatselt liikuvaid tõstukeid raskete osade paigaldamisel; kasutada standardseid 

tööriistu. 

7. Välimiste seadistustegevuste parendamine. Kasutada võimalikult palju 5S ja 

SMED põhimõtteid: visuaalsete markeeringute asetamine, et lihtsamini ja kiiremini 

identifitseerida; seadistusplaani kasutamine; töökeskuse ja -vahendite korrastamine; 

asjakohaste eelsoojendusseadmete kasutamine. 

8. SMED protseduuride standardiseerimine ja vormimine. Kasutada võimalikult 

palju standardseid töövõtteid ja abivahendeid ning teostada tegevuste treenimist. 

9. SMED meetodi rakendamise kokkuhoiu ulatuse määramine. Koostada 

arvutused, et saada ülevaade meetodi rakendamise finantsilistest tulemustest. 

10. Pidev protsesside parendamine. Jätkata parendustegevuste juurutamist ja 

arendamist, kuni on saavutatud maksimaalsed tulemused. 

Tulemused, mis saavutati pärast SMED tehnoloogia rakendamist, on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Tegevuste kestvus enne ja pärast parendamist, minutites. Allikas: (Perinić et al. 

2009) 

Tegevus 

Tegevuse 

kestvus enne 

parendamist 

Parendustegevused 

Tegevuse kestvus 

pärast 

parendamist 

Võidetud 

aeg 

transportimine 35 
ümberkorraldamine 

(korrapärasus) 
15 20 

kuumutamine 90 eelkuumutamine 0 90 

lisavahendid 49 SMED tabel 9 40 

lõikeriistade 

demonteerimine 
37 

instruktsioon 

(järjestus) 
27 10 

lõikeriistade 

paigaldamine 
64 

märgid, järjestus, 

standardiseerimine, 

paigaldustihvtid 

49 15 

valuseadmete 

demonteerimine 
58 

instruktsioon 

(järjestus) 
44 14 

valuseadmete 

paigaldamine 
115 

märgid, järjestus, 

standardiseerimine, 

paigaldustihvtid 

89 26 

alustamine 15 
instruktsioon 

(järjestus) 
7 8 

KOKKU 463 KOKKU 240 223 

 

Tabeli 1 andmete põhjal on suudetud vähendada stantsimisseadme ümberseadistust 463-lt 

minutilt 223-le minutile ehk umbes poole võrra. Seega saab väita, et kasutades SMED 

meetodeid ja 5S tehnikaid on võimalik muuta ümberseadistusi kiiremaks ja lihtsamaks. 
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Lisaks kiirematele üleminekutele suurenevad seadmete tootmisvõimsused ja paindlikkused 

ning paraneb üldine organiseeritus töökeskustes. Järgnevalt kirjeldab autor tellimuspõhilise 

tootmise olemust ja eripära. 

 

 

1.4.Tellimuspõhine tootmine 

 

Käesolevas alapeatükis antakse lühike ülevaade tellimuspõhilisest tootmisest, mida 

nimetatakse ka kliendi tellimuseks. Autor peab antud teema selgitust oluliseks, kuna 

tellimuspõhilise tootmise põhimõtteid kasutab ka bakalaureusetöö empiirilises osas uuritav 

ettevõtte. Lisaks kasutatakse tellimuspõhilises tootmises Just-in-Time tootmisviisi 

tehnikaid ja üldiseid timmitud tootmise tõekspidamisi. 

Andres Ploom, kes on AS Columbus Eesti konsultant, on väitnud, et tellimuspõhine 

tootmine on pigem tootmislaad, mitte süsteem omaette, kus tellija kujundab toote ise 

vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Seega varieeruvad valmistatavad tooted suuresti, 

kas mõõtude, materjalide, viimistluste või värvide poolest (Männistu 2014). Selline 

tootmisviis on lõpptarbijale meelepärane, kuna saadakse soovitud toode, aga 

tööstusorganisatsiooni jaoks keeruline, sest tekib vajadus pidevalt opereerida 

tootmisprotsesse, jälgida tootmisvarusid ja panustada arengusse. 

Äripäeva artiklis „Tööstus. Tellimus käivitab tootmise“ (2014) on esitatud kolm tööetappi 

tellimuspõhilises tööstuses: 

1. Kõik algab tellimusest. Tellimus kävitab tootmisprotsessi, kus on kirjeldatud toote 

spetsiifilised elemendid, tootmistehnoloogia ja kogused. 

2. Algab planeerimine. Käivituvad tavatootmise protsessid, kus kontrollitakse vajalike 

materjalide olemasolu ja vajadusel saadavust. 

3. Tootmisplaani lisamine. Sõltuvalt vajalike materjalide ja tootmisressursside 

saadavusest lisatakse tellimus tootmisplaani. 

Tellimuspõhilise tootmise eripäradeks on toodete mitmekesisus, müügiprognoosi ette 

määramatus, sagedased muutused tootmisoperatsioonides ja vaheldusrikas töö. 

Masstootmise eripäradeks on identsete toodete suur järjestikune tootmine, kindel teadmine 

materjalide vajadustest, masinate tihe ümberseadistamiste puudumine ja töötajate 

kindlatesse raamidesse surumine (Ibid.). Kui võrrelda omavahel masstootmist ja 
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tellimuspõhilist tootmist, siis masstootmises tagatakse tootmisefektiivsus suurte mahtudega 

ja pidevalt korduvate tegevustega. Selline tootmislaad tekitab vajadust suurtele 

kaubavarudele, mis võib endaga kaasa tuua ületootmist ja probleemide mittenähtavust. 

Tellimuspõhilise tootmise efektiivsus seisneb suuresti selles, kui palju suudab ettevõtte 

panustada arengusse ja töötajate pädevusse. Üheks suureks eeliseks tellimuspõhilises 

tootmises masstootmise ees on asjaolu, et valmistatakse toodet, mille eest on klient juba 

nii-õelda maksnud. 

Tellimuspõhilise tootmise olemuse on Andres Ploom võtnud kokku järgmiselt (Männistu 

2014): 

 klient saab ise sobiva tellimuse koostada, kuid peab arvestama võimaliku tarneaja 

pikenemisega; 

 mitmekesisus muudab tootmisplaani koostamise keeruliseks; 

 esitab organisatsioonile väljakutse toimetulekuks tuleviku määramatusega ja 

reageerimisvõimele muudatustega; 

 tekitab vajaduse optimeerida tootmisprotsesse, et tagada stabiilsem toote voog ja 

olla konkurentsivõimeline; 

 tootmisefektiivsuse tagamiseks tuleb vähendada tootmises raiskamist ehk kasutada 

SMED ja 5S tehnikaid; 

 kaasab kõiki töötajaid parendustegevustesse ning soodustab meeskonnatööd ja 

juhtkonna toetust muutuste teostamisteks. 

 

Timmitud tootmise filosoofia tõlgendab paindlikke ja kulusäästlikke tootmisviise tööstus- 

organisatsioonides, mida on hakatud lähiaastatel lääne tootmisettevõtetes järgima. 
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2.TIMMITUD TOOTMISMETOODIKA RAKENDAMINE AS  

VILJANDI AKEN JA UKS AKNATEHASES 
 

2.1.Uuritava organisatsiooni ja objektide kirjeldus 

 

Käesolevas peatükis annab autor ülevaate uuritavast ettevõttest ja kirjeldab töös 

käsitletavaid töökeskusi ja objekte. Lisaks analüüsib autor akna tootmisprotsesse, 

keskendudes kiiretele üleminekutele ja tootmispinna planeerimisele. Lõpuks pakub autor 

välja omapoolsed parendustegevused, kasutades timmitud tootmise põhimõtteid ja 

tehnikaid. 

AS Viljandi Aken ja Uks, asutatud 1990. aastal, toodab välis-, sise- ja rõduuksi, lenge ning 

puit- ja puitalumiiniumaknaid nii standard kui erimõõdus ja on umbes 700 töötajaga üks 

Baltimaade suurimaid ukse- ja aknatootjaid. Ettevõttel on Viljandis kolm tootmispinda: 

1) aknatehas, kus on tootmispinda 13 000 m
2 

ja tootmisvõime 150 000 ühikut aastas; 

2) standarduksetehas, kus on tootmispinda 14 000 m
2 

ja tootmisvõime 500 000 ühikut 

aastas; 

3) projektuksetehas, kus on tootmispinda 6 000 m
2 

ja tootmisvõime 50 000 ühikut 

aastas. 

Lisaks on organisatsioonil Võrumaal Sarus komponenditehas, kus on tootmispinda 3 000 

m
2 

ja tootmisvõimsus ca 20 000 m
3 

männipuidu komponenti ning ca 30 000 ühikut sauna ja 

puitpaneel uksi aastas. Tootmises kasutatakse enamasti Lääne-Euroopast pärit kaasaegset 

tehnoloogiat ja toodang vastab Euroopa ja Skandinaavia kvaliteedistandarditele. Enamus 

toodangust (85% kogu mahust) eksporditakse Skandinaavia maadesse, kuhu kuuluvad 

Rootsi, Norra, Soome ja Taani. Ülejäänud osa realiseeritakse Baltimaades ja väga väike 

osa ka Jaapanis. Tootegruppide osakaal käibest moodustavad uksed 55%, aknad 25%, 

lengid 16% ja muud tooted ning teenused 4%. Põhilisteks klientideks on hulgimüüjad, 

erinevad poeketid, ehitusettevõtted, majade tehased ja tööstused. Organisatsioon on 

pidevalt suurendanud kauba läbimüüki ja alustanud hiljuti uut ettevõtte ressursside 

planeerimise süsteemi. Ettevõtte juhtimissüsteemi üldstruktuur on esitatud lisas 1. 
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Antud bakalaureusetöö praktiline käsitlus on läbiviidud AS Viljandi Aken ja Uks 

aknatehases (aadressiga Puidu 6, Viljandi), kus on nii tootmispinnad kui ka kontoriruumid 

ühes hoones koos. Aknadivisjoni juhtimissüsteemi struktuur on esitatud lisas 2. Tootmine 

on tehases jagatud järgmisteks allüksusteks: 

 ettevalmistuse osakond, kus töödeldakse toormaterjali (hööveldamine, freesimine, 

puurimine, alumiiniumi töötlemine, eelmonteerimine); 

 viimistluse osakond, kus värvitakse akna detaile (raamid, lengid); 

 lõppmontaaži osakond, kus komplekteeritakse ja pakitakse aknad (monteerimine, 

klaasimine, kiletamine). 

Aknatehases valmistatavate toodete nomenklatuur on suur, kus on umbes 1480 erinevat 

artiklit. Need artiklid on jaotatud (konstruktsiooni järgi) järgmisteks peamisteks toote- 

gruppideks: 

 kinnised aknad; 

 sissepoole avanevad aknad; 

 väljapoole avanevad aknad; 

 pöördaknad; 

 tuletõkkeaknad; 

 rõduuksed; 

 lükanduksed. 

Antud tootegruppe valmistatakse nii täispuidust kui ka puitalumiiniumist (puidust raamide 

ja lengide väliskülgedele kinnitatakse alumiiniumliistud), lisaks kasutatakse erinevaid 

klaaspakette, värve ning standardeid, olenevalt kliendi soovist. Akende ja uste tootmiseks 

vajaminevaid seadmeid ja pinke on ettevõttel palju – höövlid, freespingid, puurpingid, 

pressid, vaakumkamber, kuivatuskambrid, värviliinid, pakkeliin ja igasugused muud 

vajalikud pingid ja käsiseadmed. Antud töö autor käsitleb põhjalikumalt kahte töökeskust: 

 Windori töökeskus ehk freesimise jaam, kus kasutatakse freesliine Windor 50 ja 

Windor 60; 

 COMEC’i töökeskus ehk puurimise jaam, kus kasutatakse CNC puurimispinki 

COMEC MD TOP. 

Ettevõttel on kasutada neli freesliini, millest üks on vanem liin (Windor 50, millel esineb 

mõningaid tehnilisi probleeme) ja kolm on uuemat (Windor 60) liini. Windor 60 on akna 
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raamide ja lengide poolautomaatne CNC freesimiskeskus ehk freesliin. Pink ühendab 

endas tappimist, profileerimist, klaasiliistude nurksaagimist ja lükandakende välist 

profileerimist. Windor 60 võimaldab kõrget tootlikkust (keskus on võimeline tootma kuni 

90 akent päevas, kui arvestada 8 tunniseid vahetusi) ja paindlikkust, et tulla majanduslikult 

toime väikeste partiide tootmisega, tagades samal ajal kasutusmugavuse ja kvaliteetse 

toodangu (SCM Windor 60). Liini pealtvaade on esitatud joonisel 2. 

 

Joonis 2. Freesliini Windor 60 pealtvaade. Allikas: (SCM Windor 60) 

Puurimise töökeskuse põhiseadmeks on uuem CNC puurpink COMEC, aga on ka 

vanemaid ja väiksemaid pinke. COMEC MD TOP on juhitavate telgedega piiramise, 

freesimise, tappimise ning positsioonpuurimise keskus, mis on sobiv puitelementide 

töötlemiseks (COMEC MD TOP). Pingi ettekujutav pilt on esitatud joonisel 3. 

 

Joonis 3. Puurpink COMEC MD TOP. Allikas: (COMEC MD TOP) 

Seadmel on kokku 6 spindlit – kolm horisontaalse puurimise ja freesimise elektrospindlit, 

üks vertikaalse freesimise ja üks vertikaalse puurimise elektrospindel ning üks vertikaalse 

freesimise positsioonpea. Pingi koguvõimsus on 24,5 kW ja kaal 3600 kg. 



22 

 

Järgnevas alapeatükis kirjeldab autor AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases toimuvaid 

tootmisprotsesse, annab ülevaate tootmispinna planeerimisest, analüüsib ja pakub välja 

lahendustegevusi freesimis- ja puurimistöökeskuse tootmisprotsesside parendamiseks, 

kasutades timmitud tootmise tehnikaid. 

 

 

2.2.Tootmismetoodika analüüs ja parendamine 

 

AS Viljandi Aken ja Uks valmistab kõik puit- ja puitalumiiniumaknad ning rõduuksed 

männipuidust, millega tagatakse hea soojusisolatsioon ja pikaajaline vastupidavus 

väliskeskkonna mõjudele. Komponendid saabuvad tootmisesse erinevates ristlõigetes kuue 

meetriste lattidena. Latid on valmistatud nii, et need pinnad, mis jäävad aknal nähtavateks 

on oksakohtadest vabad (mitte nähtavatel külgedel võivad olla) ja omavahel sõrmjätkuga 

ühendatud ehk algmaterjaliks on liimpuittoorik. 

Esimeses etapis läbivad komponendid ettevalmistuse osakonna, kus esimeseks 

operatsiooniks on hööveldamine. Kõik nähtavad pinnad (radiaallõikega pinnad) 

hööveldatakse lõppvalmis ning teised pinnad, küljed (tangensiaallõikega pinnad) 

hööveldatakse väikese töötlemisvaruga. Mõne aknatüübi detailile, näiteks Eesti akna (mida 

kutsutakse projektaknaks) lengile, lõigatakse hööveldamise käigus sisse ka profiilid. 

Praegu on höövlitöökeskuses üks höövlipink, millel on 9 spindlit, millest regulaarselt on 

kasutuses 6 kuni 7. Tulevikus soovitakse tuua ühest vanast automaatliinist höövliosa ära, 

kus hetkel hööveldatakse ainult väikestes kogustes nelikant toorikut, et vähendada pingi 

tootmismahtu. 

Teiseks operatsiooniks on hööveldatud lattide kappimine ehk vastavateks mõõtudeks ja 

kogusteks lõikamine. Kappimise operatsioon viiakse läbi kohe pärast hööveldamist 

höövlitöökeskuses. Lõigates jäätakse detaili mõlemasse otsa väike (umbes 15 mm kogu 

detailile) töötlemisruum. Lõigatud detailid laotakse vastavalt tellimuspartiile (batch) aluse 

peale ja transporditakse kappija poolt järgmisesse töökeskusesse. 

Kolmandaks operatsiooniks ettevalmistuse osakonnas on kapitud detailide freesimine. 

Seda protsessi viiakse läbi Windori töökeskuses freespinkide liinidel. Töötlemise käigus 

freesitakse detailide otstesse tapikohad, profileeritakse vajalikud pinnad, lõigatakse täpselt 

mõõtu ja tehakse materjalile vesiimmutus, mis kaitseb puitu, on vajalikuks eeltöötluseks 
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värvimisele ning kergitab üles defektsed kohad. Liinil töötab korraga kaks töölist – 

pingioperaator ja abitööline ehk vastuvõtja. Kui detail on läbinud kogu töötlemisliini ja 

viimase punktina vesiimmutuse, ladustatakse see vastuvõtja poolt poolt alusele, kus toimub 

ka nõrgumine ja transporditakse järgmisesse töökeskusesse. 

Neljas töötlemisoperatsioon viiakse läbi puurimise töökeskuses. Põhiseadmeks on CNC 

puurpink COMEC MD TOP, millega teostatakse positsioonpuurimist furnituurpesade ja 

kõik võimalike avade jaoks. Töökeskuse alal on veel vanemaid ja väiksemaid pinke, mida 

kasutatakse lihtsamatel ja väiksematel töödel. COMEC puurpingi juures töötab üks 

operaator, kes toob endale detailid ette, töötleb ja ladustab need alusele ning transpordib 

järgmisesse töökeskusesse. 

Ettevalmistuse osakonna viimaseks viiendaks operatsiooniks on eelkoostamine. Selle 

tööoperatsiooni käigus koostatakse töödeldud detailidest raamid ja lengid ning vajadusel 

paigaldatakse ka impostid. Raame ja lenge koostatakse presside abil, kus enne kantakse 

tapikohtadele liimi ja siis pressitakse kokku. Puitalumiiniumakende tootmisel kasutatakse 

ka kruve, et tugevdada tappide ühenduskohti alumiiniumliistude peale paigaldamisel. 

Töökeskuses on kolm pressi, kus ühe juures töötab kaks töölist – pressioperaator ja 

ettevalmistaja. 

Järgmise etapina liiguvad koostatud raamid ja lengid viimistluse osakonda. Esimese 

operatsioonina pahteldatakse ja lihvitakse koostud. Seejärel teostatakse kruntimine ehk 

toodetele kantakse alusvärv. Pärast kruntimist tehakse vahelihvimine, mille järel liiguvad 

raamid, lengid värviliini, kus kantakse toodetele peale kas vesialuselisi värve, puidupeitse 

või lakke. Vajadusel sooritatakse veel täitepappide pahteldamine, lihvimine, kruntimine ja 

värvimine. Sellega lõppevad viimistlusosakonna tootmisprotsessid ning värvitud raamid ja 

lengid liiguvad restalustel edasi viimasesse tootmisetappi ehk lõppmontaaži osakonda. 

Lõppmontaaži ehk koostamise töökeskuse esimene operatsioon on raamidele ja lengidele 

furnituuri paigaldamine. Seejärel paigaldatakse nii raamidele kui ka lengidele tihendid ja 

klipsud (alumiiniumliistude paigaldamiseks) ning koostatakse omavahel lengid ja raamid. 

Järmisena liiguvad koostatud tooted klaasimisjaama, kus klaasitakse tooted klientide 

soovidele vastavate omadustega klaaspakettidega (turvalised, mürasummutavad, 

päikesekaitseklaasid või energiasäästlikud). Vastavalt vajadusele paigaldatakse 

klaasimistöökeskuses ka piirdeliistud. Järgnevalt liiguvad koostatud aknad pakkimisliinile, 

kus automaatseadmega kiletatakse valmistoode. Viimase operatsioonina teostatakse 
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tellimuse komplekteerimine ja pakkimine, mille järgselt transporditakse kogu tellimus 

lattu. 

Tootmistsükkel ehk toodete valmistamisaeg on keskmiselt kaks nädalat, millest kulub 

keskmiselt üheksa päeva ettevalmistuse osakonnale, kaks päeva viimistlusele ja kolm 

päeva lõppmontaaži ning komplekteerimise töödele. Tootmisprotsessi etappe koostatakse 

ja jälgitakse Exceli tööprogrammi arenduses, mida täidavad planeerijad ja tootmise 

allüksuse eestöölised. Planeerijad koostavad mõne nädala pikkuseid tootmisplaane ja 

tootmise eestöölised koostavad nende põhjal töötajatele töökäske. 

Operatsioonide pikaajalise efektiivsuse saavutamiseks on üheks võtmeteguriks seadmete, 

materjalide ja abivahendite paigutamine tootmispinnal. AS Viljandi Aken ja Uks 

aknatehases paiknevad töökeskused tootmispinnal eraldi, mille planeering on esitatud 

joonisel 4. 

 

Joonis 4. Aknatehase tootmispinna planeering. Allikas: (autori koostatud) 

Jooniselt on näha, et aknatehase tootmisprotsessid on korraldatud vooltootmise vormis, mis 

tähendab, et töökohad on spetsialiseeritud ja paigutatud tehnoloogiliste operatsioonide 
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sooritamise järjekorras. Detailid liiguvad ühest töökeskusest teise partiidena ja vastavalt 

vooluliini taktile. Partiid liiguvad tootmispinnal esimesest etapist viimase suunas ilma 

tagasi liikumata, mis vähendab ajakulu detailide liigses transportimises ja muudab 

tootmisprotsessi sujuvamaks. 

Sujuva ja paindliku tootmisprotsessi saavutamiseks tuleb muuta töötlemispinkide 

seadistusajad võimalikult kiireks. Järgnevalt esitab autor freesimistöökeskuse (Windor 50, 

Windor 60) ja puurimistöökeskuse (COMEC) seadmete seadistusaegade analüüs. Uurimine 

on teostatud vaatluse ja filmimise teel, mida on analüüsitud koos pinkide operaatoritega ja 

abitöölistega. Analüüsi käigus on kasutatud timmitud tootmise teoreetilisi (SMED ja 5S) 

võtteid ja tehnikaid. 

Windori ehk freesimise töökeskuses on analüüsitud kahte freesliini – Windor 50 ja Windor 

60. Windor 50 on freesiliinidest vanim, mis on komplekteeritud teiste liinide erinevatest 

osadest, mille tulemusena esineb pingil tehnilisi katkestusi. Esialgsed mõõtmistulemused ja 

teoreetilised parendustegevused on esitatud tabelis 2. 

Tabel 2. Windor 50 seadistusajad enne parendamist, sekundites. Allikas: (autori koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Parendustegevused 

Teoreetiline 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Viimase detaili asukoha 

jälgimine 
30 OK

1 
30 

Lõpplüliti mehaaniline 

mõjutamine 
6 Remontida või vahetada lõpplüliti 0 

Pingi seiskamine 2 OK 2 

Suruõhuga pindade 

puhastamine 
28 Puruärastussüsteemi täiendamine 14 

Vastuvõtjaga info 

vahetamine 
16 Raadiosaatjaga kõrvaklapid 0 

Puruärastuse sulgemine 13 Lüliti töökohale lähemale 0 

Terade vahetamine lengilt 

raamile 
211 

Kasutada standardseid võtmeid, mutreid ja 

optimeerida töövõtteid 
100 

Pingi kalibreerimine 240 
Pink hooldada, et ei tekiks kalibreerimise 

käigus tehnilisi seisakuid 
120 

Programmi koostamine 39 OK 39 

Detailide töölauale 

asetamine 
10 OK 10 

Puruärastuse käivitamine 15 Lüliti töökohale lähemale 0 

Pingi käivitamine 5 OK 5 
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1 2 3 4 

Detailide kinnitamise 

käppade seadistamine 
25 Kiirkinnitused 10 

Töötsükli käivitamine 7 OK 7 

Esimese detaili töötlemine 45 OK 45 

Detaili kontrollimine 23 OK 23 

Teise detaili töötlemine 45 OK 45 

KOKKU 760 KOKKU 448 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 

Uue seadistusaja mõõtmine algab siis, kui eelmise partii viimane detail on pingist väljunud 

ja lõppeb siis, kui järgmise partii teine detail on liinist väljunud (esimene detail on 

kontrolldetail). Tabel 2 andmete põhjal kestis freesliini Windor 50 seadistamine 760 

sekundit ehk umbes 12 ja pool minutit. Esmaste parendustegevuste teoreetilistel 

rakendamisel on võimalik vähendada seadistusaega 312 sekundi võrra ehk umbes 5 minuti 

võrra. Antud seadistuse tegevused on jagatud sisemisteks ja välimisteks seadistusteks (vt. 

lk. 14). Selle meetodi rakendamisega on proovitud teostada kõik välised seadistused pingi 

töötamise ajal, millega on võimalik vähendada veelgi seadistusaega. Kontrollmõõtmised 

on sooritatud üks kuu pärast esimest filmimist ja analüüsimist. Teise filmimise tulemused 

on esitatud tabelis 3. 

Tabel 3. Windor 50 seadistusajad pärast parendamist, sekundites. Allikas: (autori 

koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Tegelikud parendustegevused 

Tegelik 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Viimase detaili asukoha 

jälgimine 
30 

OK
1
, aga tegevuse ajal on järgmised 

detailid töölauale valmis pandud 
30 

Lõpplüliti mehaaniline 

mõjutamine 
6 Lõpplüliti remonditud 0 

Pingi seiskamine 2 OK 2 

Suruõhuga pindade 

puhastamine 
28 

Puruärastussüsteemi keeruline ja kulukas 

täiendada 
28 

Vastuvõtjaga info 

vahetamine 
16 

Raadiosaatjaga kõrvaklapid varsti 

testimisel 
16 

Puruärastuse sulgemine 13 Lüliti on toodud töökohale lähemale 3 

Terade vahetamine 

raamilt lengile 
211 

On optimeeritud operaatorite töövõtteid, 

standardseid mutreid ja võtmeid ei ole veel 
200 

Pingi kalibreerimine 240 
Pingi vanaduse tõttu tehnilised seisakud 

ettearvamatud, hooldamine kallis ja raske 
205 
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1 2 3 4 

Programmi koostamine 39 Erinev programm eelmisest 30 

Detailide töölauale 

asetamine 
10 Sooritati viimase detaili jälgimise ajal 0 

Puruärastuse käivitamine 15 Lüliti on toodud töökohale lähemale 2 

Pingi käivitamine 5 OK 5 

Detailide kinnitamise 

käppade seadistamine 
25 On optimeeritud töövõtteid 20 

Töötsükli käivitamine 7 OK 7 

Esimese detaili 

töötlemine 
45 OK 45 

Detaili kontrollimine 23 OK 22 

Teise detaili töötlemine 45 OK 45 

KOKKU 760 KOKKU 660 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 

Tabelisse 3 kantud andmed on võrreldes tegelikkusega üldistatud vormis, kuna teise 

filmimise teostamisel tehti mõningaid vigu. Üheks peamiseks veaks oli erinevate 

operaatorite kasutamine ja erinevale seadistusele üleminemine, aga esmaseid järeldusi on 

võimalik teha. Uute kontrollmõõtmiste põhjal on pärast esmaste korrigeerivate 

parendustegevuste rakendamist vähendatud Windor 50 seadistusaega 100 sekundi võrra 

ehk 1 minut ja 40 sekundit. Järgnevalt tuleks uute andmete ja video põhjal teostada 

analüüs, eristada jälle sisemised ja välimised tegevused, töötada välja uued korrigeerivad 

parendustegevused, rakendada neid ning sooritada uued mõõtmised. 

Windor 60 freesimisliinid on ettevõttes uuemad ja neid on kokku kolm. Võrreldes vanema 

Windor 50 liiniga on uuemad tootlikumad, efektiivsemad ja töökindlamad. Pingi juures 

töötab korraga kaks töölist – operaator ja vastuvõtja. Esialgsed mõõtmistulemused ja välja 

pakutud teoreetilised parendustegevused on esitatud tabelis 4. 

Tabel 4. Windor 60 seadistusajad enne parendamist, sekundites. Allikas: (autori koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Parendustegevused 

Teoreetiline 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Viimase detaili asukoha 

jälgimine 
13 

Paigaldada peegel, et ei peaks minema 

vaatama 
0 

Pingi seiskamine 5 OK
1 

5 

Programmi (Mix) 

koostamine 
134 

Mix koostada eelnevalt mälupulgale, et 

kiiremini juhtprogrammi ülekanda 
15 

Detailide etteandelauale 

asetamine 
11 Detailid asetada varem töölauale 0 
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1 2 3 4 

Pingi käivitamine 7 OK 7 

Esimene detail pinki 7 OK 7 

Esimese detaili töötlemine 125 
OK, selle aja sees on jalutamine taha ja 

vastuvõtjaga informatsiooni vahetamine 
125 

Detaili kontrollimine 22 OK 22 

Kõndimine tagasi ette 

töölaua juurde 
18 OK 18 

Teine detail pinki 7 OK 7 

Teise detaili töötlemine 123 OK 123 

KOKKU 472 KOKKU 329 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 

Tabel 4 andmete põhjal kestis freesimisliini Windor 60 ümberseadistamine 472 sekundit 

ehk 7 minutit ja 52 sekundit. Esmaste parendustegevuste rakendamisega on teoreetiliselt 

võimalik vähendada seadistusaega 143 sekundi võrra ehk umbes 2 ja pool minutit. Antud 

andmeid on analüüsitud sarnaselt Windor 50 parendusprotsessile ning on rakendatud uued 

kontrollmõõtmised. Teise filmimise ja analüüsi tulemused on esitatud tabelis 5. 

Tabel 5. Windor 60 seadistusajad pärast parendamist, sekundites. Allikas: (autori 

koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Tegelikud parendustegevused 

Tegelik 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Viimase detaili asukoha 

jälgimine 
13 Peegel on paigaldatud, näeb kaugelt ära 0 

Pingi seiskamine 5 OK
1 

5 

Programmi (Mix) 

koostamine 
134 Mix-i koostamine on optimeeritud 74 

Detailide etteandelauale 

asetamine 
11 

Uued detailid on viimase partii töötlemise 

ajal asetatud töölauale 
0 

Pingi käivitamine 7 OK 7 

Esimene detail pinki 7 OK 7 

Esimese detaili 

töötlemine 
125 

OK, on testimisel raadiosaatjatega 

kõrvaklapid informatsiooni jagamiseks 
125 

Detaili kontrollimine 22 
OK, aga arutletakse kas seda võib ja 

suudab teostada vastuvõtja 
22 

Kõndimine tagasi ette 

töölaua juurde 
18 

OK, jääb ära kui rakendatakse kahte 

viimast parenduslahendust 
18 

Teine detail pinki 7 OK 7 

Teise detaili töötlemine 123 OK 123 

KOKKU 472 KOKKU 388 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 
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Teise filmimise analüüsi käigus on selgunud, et esmaste parendustegevuste rakendamistega 

on vähendatud Windor 60 ümberseadistusaega 84 sekundi võrra ehk 1 minuti ja 24 sekundi 

jagu. Lisaks tabelis 5 esitatud tegelikele parendustegevustele on pikendatud freespingi 

etteandeliini pikkust, et muuta detailide etteandmise liikumist pikemaks, mille tulemusena 

saab üks operaator töötada korraga kahel liinil. Veel on soetatud uued ja suuremad kuvarid, 

mis on pingiga ühendatud, et operaator näeks kaugemalt ja selgemalt informatsiooni 

tööprotsessi kohta. Järgnevalt tuleks analüüsida sarnaselt eelmisele parendusprotsessile 

saavutatud andmeid, töötada välja uued parenduslahendused, rakendada neid ning pärast 

sooritada uus kontrollfilmimine. 

CNC puurpink COMEC MD TOP on aknatehases ainuke poolautomaatne keskus (on ka 

mõned väiksemad mehaanilised pingid), kus pingioperaator programmeerib seadme, asetab 

detaile pinki ning võtab välja pärast masina töötlemist. COMEC-i puurpingi seadistamise 

analüüs on läbiviidud sama metoodika põhimõttel, mida kasutati ka Windorite juures. 

Esialgsed mõõtmis- ja analüüsitulemused on esitatud tabelis 6. 

Tabel 6. COMEC-i seadistusajad enne parendamist, sekundites. Allikas: (autori koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Parendustegevused 

Teoreetiline 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Uute detailide aluste 

toomine 
73 

Rakendada 5S tehnikaid (märgistused), tuua 

ette kui masin töötleb viimast detaili 
30 

Mittetöödeldavate 

detailide eraldamine 
25 

Eelnevas etapis eelnevalt eraldada ning 

ladustada vastavalt töölehele ja ühtepidi 
0 

Jooniste otsimine 45 

Jooniste kausta koondada ainult COMEC-i 

tööks vajalikud joonised või toodakse koos 

detailidega paberkandjal 

22 

Terade vahetamine 15 OK
1 

15 

Programmi koostamine 187 
Töökäsud paberil ees ja vöötkoodi abil 

arvutisse kanda 
90 

Esimene detail pinki 7 OK 7 

Detailide kinnituspakkude 

reguleerimine 
111 

Kasutada kiirkinnitusi, optimeetida 

töövõtteid 
50 

Detaili pikkuse kontroll 7 OK 7 

Detaili fikseerimine pinki 9 OK 9 

Detaili töötlemine 62 OK 62 

Furnituuri sobivuse 

kontroll 
7 OK 7 

Detaili alusele tõstmine 4 OK 4 

Kontrollmõõtmine 13 OK 13 
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1 2 3 4 

Töökäsu kontroll järgmise 

detaili pikkuse kontrolliks 
4 OK 4 

Teine detail pinki 4 OK 4 

Pakkude kinnitamine 11 OK 11 

Detaili töötlemine 66 OK 66 

KOKKU 650 KOKKU 401 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 

Tabeli 6 andmete põhjal kestis puurpingi COMEC ümberseadistamine 650 sekundit ehk 10 

minutit ja 50 sekundit. Pärast esmast analüüsi ja korrigeerivate parendustegevuste 

väljatöötamist on teoreetiliselt võimalik vähendada pingi ümberseadistusaega 249 sekundi 

võrra ehk umbes 4 minuti jagu. Sarnaselt Windorite parendusprotsessi metoodikale on ka 

COMEC-i puhul jagatud seadistusoperatsioonid sisemisteks ja välimisteks ning proovitud 

optimeerida võimalikult palju töövõtteid. Teise kontrollmõõtmise tulemused on esitatud 

tabelis 7. 

Tabel 7. COMEC-i seadistusajad pärast parendamist, sekundites. Allikas: (autori 

koostatud) 

Tegevus 
Tegevuse 

kestvus 
Tegelikud parendustegevused 

Tegelik 

kestvus 

pärast 

parendamist 

1 2 3 4 

Uute detailide aluste 

toomine 
73 

On märgistatud materjalide alad, 

optimeeritud töövõtteid 
40 

Mittetöödeldavate 

detailide eraldamine 
25 On parendatud eelneva etapi ladustamist 15 

Jooniste otsimine 45 
Jooniste kausta on koondatud ainult 

COMEC-i joonised 
32 

Terade vahetamine 15 OK
1 

15 

Programmi koostamine 187 
Töökäsud on paberkandjal, vöötkoodi 

süsteem on väljaarendamisel 
147 

Esimene detail pinki 7 OK 7 

Detailide kinnituspakkude 

reguleerimine 
111 

On võetud kasutusele mõned kiirkinnitused, 

optimeeritud töövõtteid 
88 

Detaili pikkuse kontroll 7 OK 7 

Detaili fikseerimine pinki 9 Kasutatakse kiirkinnitusi 5 

Detaili töötlemine 62 OK 62 

Furnituuri sobivuse 

kontroll 
7 OK 7 

Detaili alusele tõstmine 4 OK 4 

Kontrollmõõtmine 13 OK 13 

Töökäsu kontroll järgmise 

detaili pikkuse kontrolliks 
4 Sooritatakse detaili töötlemise ajal 0 



31 

 

1 2 3 4 

Teine detail pinki 4 OK 4 

Pakkude kinnitamine 11 Kasutatakse kiirkinnitusi 5 

Detaili töötlemine 66 OK 66 

KOKKU 650 KOKKU 517 
1
OK märgistab tegevusi, mida ei saa lühendada (peavad olema) 

Tabelis 7 esitatud tulemused on võrreldes tegelikkusega autori poolt lihtsutatud, kuna teise 

filmimise ajal sooritati sarnaseid vigu mis Windorite puhulgi, aga mõningaid järeldusi saab 

ikkagi vaadelda. Esmaste korrigeerivate parendustegevuste rakendamisel on vähendatud 

pingi seadistusaega 133 sekundi võrra ehk natuke üle 2 minuti. Puurpingi 

ümberseadistamise suurim ajakulu tuleneb programmi koostamisel, mille paremaks 

täiustamisega on võimalik vähendada tunduvalt seadistusaega. Sarnaselt Windoritega 

soovitab autor pidevalt jätkata parendusprotsesside juurutamisega ja rakendamisega. 

Organisatsioonis on määratud parendustegevuste ja seadmete koordineerimiste eest 

vastutama oma valdkonna esindajad. Näiteks tegeleb tehniliste probleemide lahendamisega 

tehnilise teenistuse juht, seadistuskorralduste ja tootmislogistika parendamisega 

tootmisosakondade eestöölised ning investeeringutega divisjoni juht. 

 

 

2.3.Soovitused edasisteks parendustegevusteks 

 

AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases on viimastel aastatel hakatud juurutama timmitud 

tootmise põhimõtteid, eriti põhjalikumalt tootmispinna planeerimist ja protsessivoo 

parendamist. Praktikas on hakatud käsitlema timmitud tootmise tehnikaid, nagu näiteks 5S 

ja SMED võtteid. 

Antud bakalaureusetöö autor peab 5S-i järjepidevat juurutamist väga oluliseks, kuna 

efektiivse tootmise taga seisneb kord ja puhtus. Kindlasti tuleks viia lõpuni tootmispindade 

planeerimine ja märkimine. Lisaks oleks vaja töötajatele selgitada töökohtade korrastamise 

tähtsust ja vajadust ning korraldada regulaarseid kontrollimise vaatlusi. 

Kindlasti soovitab autor tegeleda edasi kiirete üleminekute parendamistega, rakendades 

selleks SMED metoodika tehnikaid. Teostada tuleks uued kontrollfilmimised, analüüsida 

tulemusi ning töötada välja uued parendustegevused, kaasates protsessi operaatoreid ja 
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abitöölisi. Lisaks antud töös käsitletud seadmetele ja tööjaamadele, tuleks neid samu 

meetmeid rakendada ka teistes töökeskustes ning tootmisosakondades. 

Tootmisosakonna eesmärk on saavutada võimalikult sujuv tootmisprotsesside kulg. Selleks 

tuleks koostada tööpinkide seadistamiste ühtlustamiseks vastavad seadistusjuhendid, kuhu 

märkida kindlad tegevused täpsetes järjekordades enne seadme seiskamist, pingi 

mittetöötamise ajal ning pärast käivitamist. Kindlasti tuleks neid korraldusi pidevalt 

rakendada, analüüsida ja täiustada. Efektiivsemate ja kiiremate tulemuste saavutamiseks on 

vajalik operaatorite ja abitööliste juhendamine ja treenimine, mida on suutelised tegema 

tootmise allüksuse eestöölised. 

Freesliinide analüüsi käigus selgus, et Windorite puruärastussüsteem vajab parendamist, 

mille tulemusena saaks saavutada tunduvalt puhtama ja selle läbi ka efektiivsema 

töökeskuse. Antud teema käsitlemisega tegeleb organisatsiooni juhtkond, kuna see nõuab 

investeeringuid. Investeerimist vajab veel ka lisa CNC puurpink, sest hetkel on ainult üks 

(COMEC MD TOP), mille suurema ja pikema rikke korral võib ettevõte kannatada suuri 

kahjusi. 

Jätkuvalt tuleks arendada ja rakendada leidlike lahendusi – vöötkoodi süsteemid, raadio- 

saatjad, kiirkinnitused vms. Taoliste uute lähenemistega on võimalik muuta operatsioone 

kiiremaks ja lihtsamaks. 

Käesoleva uurimustöö autor peab oluliseks koostada aknadivisjoni tootmisprotsesside 

arendamise põhjalik tegevuskava, et püüelda pidevalt paremuse poole. 
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KOKKUVÕTE 
 

Eesti tootmisettevõtete juhid on hakanud arusaama, et ettevõtte tootlikuse kasv ei pruugi 

seisneda ainult suurtes investeeringutes uutesse seadmetesse, vaid see peitub ka 

olemasoleva ressursside oskuslikus ja efektiivses ärakasutamises. Maailmas on tegeletud 

tootmise ja selle korraldamise uurimisega aastakümneid ning sellest tulenevalt on välja 

töötatud erinevaid teoreetilisi tootmisteooriaid. Käesolevas bakalaureusetöös uuriti ühe 

tuntuma tootmismetoodika timmitud tootmise (Lean Production) põhimõtteid ja 

rakendamise tehnikaid, mida juurutati praktikas AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases. 

Antud uurimustöö eesmärgiks oli töötada välja võimalikud parendustegevused, et 

saavutada töötlemispinkides kiiremad ja lihtsamad ümberseadistused, rakendades selleks 

timmitud tootmismetoodika teoreetilisi põhimõtteid ja praktilisi tehnikaid. Püstitatud 

eesmärgi saavutamiseks teostati järgmised ülesanded: 

 uuriti timmitud tootmise teooria põhimõtteid ja tehnikaid; 

 selgitati tellimuspõhilise tootmise eripärasid; 

 vaadeldi ja analüüsiti operaatorite tegevusi töökeskustes pinkide 

ümberseadistamistel; 

 töötati välja võimalikud parendustegevused efektiivsema töökeskuse 

saavutamiseks, tuginedes timmitud tootmise praktilistele tehnikatele; 

 analüüsiti saavutatud tulemusi. 

Bakalaureusetöö kirjanduse analüüsis anti ülevaade timmitud tootmise tekkeloost, 

põhimõtetest ja peamistest tehnikatest. Timmitud mõtteviisi kirjeldamisel tugineti 

põhiliselt Jaapani autotööstuse Toyota tootmissüsteemi arengu käsitlemisele. Lisaks esitati 

uuritava tootmismetoodika kolm peamist printsiipi, mille edukaks järgimiseks kasutatakse 

Just-in-Time ehk täpselt ajastatud tootmissüsteemi ja Single Minute Exchange of Dies 

(SMED) meetodit, mida autor ka tutvustas. Teoreetilise osa lõpetuseks anti lühike ülevaade 

tellimuspõhilisest tootmisest, mida rakendatakse uuritavas ettevõttes. 

Uurimustöö empiirilise osa alguses tutvustati uuritavat ettevõtet AS Viljandi Aken ja Uks, 

mis tegeleb puit- ja puitalumiiniumakende, lengide ja uste tootmisega. Lähemalt kirjeldati 

aknatehase tootmise jagunemist, valmistatavate toodete gruppe ning freesimise ja 
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puurimise töökeskusi. Lisaks esitati freesliini ja puurpingi ettekujutavad joonised. 

Järgnevalt anti põhjalik ülevaade aknatehase tootmisprotsessidest ning tootmispinna 

planeeringust. Seejärel analüüsiti freesliinide (Windor 50 ja Windor 60) ja puurpingi 

(COMEC) seadistusaegu ning koostati parendustegevused, et muuta ümberseadistamised 

kiiremateks. Uuritavate töökeskuste analüüsi viidi läbi vaatluse ja filmimise teel ning 

parendustegevuste väljatöötamisel kasutati timmitud tootmisviisi juurde kuuluvate 

tehnikate SMED ja 5S võtteid. 

Pärast parendustegevuste rakendamist võrreldi tulemusi omavahel. Freesliini Windor 50 

ümberseadistamisaeg vähenes 100 sekundit ehk 1 minut ja 40 sekundit. Selle 

saavutamiseks toodi liini puruärastuse lüliti töölauale lähemale, et vähendada operaatori 

liikumist ning lisaks optimeeriti terade vahetamise töövõtteid. Freesliini Windor 60 

ümberseadistamine vähenes 84 sekundi võrra ehk jämedalt poolteist minutit. Sellise 

tulemuse saavutamiseks paigaldati detailide asukoha vaatamiseks peegel, et vähendada 

ajakulu operaatori liikumisele ning optimeeriti töövõtteid ja programmi (Mix) koostamist. 

Puurpingi ümberseadistamisaega suudeti vähendada 133 sekundi ehk umbes 2 minuti 

võrra. Selle saavutamiseks kavandati ja märgistati selgemalt materjalide paiknemisalad, 

eraldati jooniste kaustast ainult COMEC-i joonised, detailide fikseerimisel võeti kasutusele 

kiirkinnitused, et vähendada võtmete käsitlemisaega, programmi koostamise 

lihtsustamiseks pandi töökäsud paberkandjale (enne vaadati kõrvalt arvutist) ning 

optimeeriti töövõtteid. 

AS Viljandi Aken ja Uks aknatehases teostatud timmitud tootmise uurimustöö empiirilise 

osa kokkuvõtteks saab välja tuua teadmised, et rakendades tootmises timmitud tootmise 

põhimõtteid ja tehnikaid on võimalik muuta töötlemisseadmete ümberseadistusi 

kiiremateks, lihtsustada operaatorite tegevusi ning sellega muuta kogu tootmisvoogu 

sujuvamaks. 

Lõputöö viimases alapeatükis pakkus autor välja mõned soovitused edasisteks tegevusteks, 

mille hulka kuulusid timmitud tootmisviisi tehnikate järjepidevad juurutamised ja töötajate 

koolitamine antud metoodika rakendamise valdkondades. 

Käesoleva bakalaureusetöö koostamise käigus on selgunud, et antud uurimusteema 

teoreetilisi põhimõtteid ja praktilisi tehnikaid on võimalik edukalt rakendada erinevates 

tootmis- ja teenindusvaldkondades, mis soovivad vähendada igasugust „raiskamist“. 



35 

 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 
 

1. CHAMBERS & TEA (2007). Suur inglise-eesti seletav sõnaraamat. Essential English-Estonian 

Semi-Bilingual Dictionary for Speakers of Estonian. Tallinn: TEA Kirjastus. 1455 lk. 

2. COMEC MD TOP (2011). Kasutusjuhend. (AS Viljandi Aken ja Uks). 

3. COMEC MD TOP. – Solid Wood Systems. [WWW] 

http://www.solidwoodsystems.com/Comec_MD_Top.htm (20.05.2015). 

4. Juhtimissüsteemi struktuur. (AS Viljandi Aken ja Uks failistruktuur). 

5. Kabral, H.-E. (1992). Tootmisprotsess tööstusettevõttes. Tallinn: TTÜ õppevahend. 141 lk. 

6. Kabral, H.-E. (2007). Tootmine ja operatsioonijuhtimine. Tallinn: TTÜ Kirjastus. 269 lk. 

7. Kalle, E. (2007). Tootlikkuse kasvu juhtimine ettevõttes. Tallinn: Külim Kirjastus. 120 lk. 

8. Monden, Y. (1983). Toyota Production System: Practical Approach to Production 

Management. Norcross, Georgia: Industrial Engineering and Management Press. 247 lk. 

9. Männistu, M. (2014). Mis on tellimuspõhine tootmine. – Tööstusuudised. Blogi: Columbus 

Eesti. [online] http://www.toostusuudised.ee/blog/2014/6/5/mis_on_tellimuspohine_tootmine 

(14.05.2015). 

10. Oakland, J. S. (2006). Terviklik kvaliteedijuhtimine. Teooria ja praktika. Tallinn: Külim 

Kirjastus. 483 lk. 

11. Perinić, M., Ikonić, M., Marićić, S. (2009). Die Casting Process Assessment Using Single 

Minute Exchange of Dies (SMED) Method. – Metalurgija. Vol. 48, Issue 3, pp. 199-202. 

12. Reid, R. D., Sanders, N. R. (2002). Operations Management. New York: John Wiley & Sons, 

Inc. 614 lk. 

13. SCM Windor 60. Technical Information and Software. [CD-ROM]. 

14. Shingo, S. (1985). A Revolution in Manufacturing: The SMED System. Cambridge: 

Productivity Press. 361 lk. 

15. Slack, N., Chambers, S., Harland, C., Harrison, A., Johnston, R. (1998). Operations 

Management. Second Edition. London: Pitman Publishing. 862 lk. 

16. Tööstus. Tellimus käivitab tootmise. – Äripäev. [online] 

http://www.aripaev.ee/uudised/2014/06/18/toostus-tellimus-kaivitab-tootmise (14.05.2015). 

17. Vonderembse, M. A., White, G. P. (1996). Operations Management. Concepts, Methods, and 

Strategies. Third Edition. Minneapolis: West Publishing. 845 lk. 

18. Weber, R. (2015). Lean is for everyone. – Trailer / Body Builders. Vol. 56, Issue 3, pp. 42-45. 

19. Womack, J. P., Jones, D. T. (2003). Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your 

Corporation. London: Simon & Schuster UK Ltd. 396 lk. 

http://www.solidwoodsystems.com/Comec_MD_Top.htm
http://www.toostusuudised.ee/blog/2014/6/5/mis_on_tellimuspohine_tootmine
http://www.aripaev.ee/uudised/2014/06/18/toostus-tellimus-kaivitab-tootmise


36 

 

20. Womack, J. P., Jones, D. T., Roos, D. (2010). Masin, mis muutis maailma. Kuidas timmitud 

tootmine tõi pöörde ülemaailmsetesse autosõdadesse. Tallinn: Külim Kirjastus. 337 lk. 

  



37 

 

 

 

RESEARCH OF LEAN PRODUCTION IN VILJANDI AKEN JA 

UKS LTD 

Summary 

Estonian manufacturing leaders are beginning to understand – that a company’s 

productivity growth does not necessarily involve big investments in new equipment – but it 

also lies in the skillful and effective use of existing resources. Production and operation 

management has been researched for several decades and as a consequence a variety of 

theoretical production theories have been developed. In this thesis I have studied one of the 

best known manufacturing method, lean production principles and implementation 

techniques, which are implemented at AS Viljandi Aken ja Uks window factory. 

The aim of this study was to develop possible improvement actions in order to achieve 

faster and simpler bench modifications by – implementing the theoretical principles and 

practical techniques of lean production methodology. The stated objective was carried out 

by the following tasks: 

 theoretical principles and techniques of lean production were studied; 

 subscriptions for ordering basic production were explained; 

 activites of operators at workstations, when they were retooling the benches, were 

observed and analysed; 

 possible improvement actions to achieve more efficient work centers based on the 

practical techniques of lean production were developed; 

 the results were analysed. 

The theoretical part of the Bachelor’s thesis gives an overview of the history of lean 

production, its main principles and techniques. Lean thinking is described mainly based on 

Toyota production system development in the Japanese automobile industry. In addition, 

the thesis provides three main principles of the lean production system, which are 

successfully used to comply with the Just-in-Time production system and Single Minute 

Exchange of Dies (SMED) method, which the author also presents. Finally, a brief 

overview is given of the ordering basic production system, which is applied by the 

examined company. 
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In the beginning of the empirical part of the research, the examined company, AS Viljandi 

Aken ja Uks, is introduced. The company manufactures wooden and wooden-aluminum 

windows and doors. The paper describes the window factory’s production divison, groups 

of products and milling and drilling work centres. In addition, it presents drawings of a 

drilling machine and a milling line. Next, it gives a thorough overview of the window 

factory’s production processes and the layout of production area. Further it analyses the 

milling lines (Windor 50 and Windor 60) and the drilling machine (COMEC) setup times 

and draws up improvement actions to make faster changes. The work center analysis was 

carried out with observation and filming. The improvement activities were worked out by 

the techniques of the SMED and 5S. 

After the implementation of improvement measures the results were compared to each 

other. The setup time of the milling line Windor 50 was decreased by 1 minute and 40 

seconds. To achieve this, the switch of the sawdust tension was brought closer to the 

desktop in order – to reduce operator movement. Besides, the grain exchange techniques 

were optimized. The setup time of the milling line Windor 60 was decreased by roughly 

one and a half minutes. To achieve this, a mirror was mounted to view the locations of the 

details, to reduce operator movement. Besides, the working methods and program (Mix) 

compilations were optimized. The setup time of the drilling machine COMEC was 

decreased by about two minutes. To achieve this, the material areas were planned and 

labeled clearly, the COMEC’s drawings were isolated from the folder of drawings, the 

quick releases were introduced of fixing details in order – to reduce time of the keys 

treatment, the work orders were placed on the paper to facilitate the programming (before 

watched from the computer) and the work techniques were optimized. 

The research of lean production at AS Viljandi Aken ja Uks window factory conclusions 

could be drawn from the knowledge – that by implementing lean production principles and 

techniques, it is possible to change the configuration changes faster, to facilitate the 

activites of the operators and thus make the whole manufacturing streamlined. 

In the final section of the thesis, the author proposed some recommendations for future 

activities, which included consistent deploy of the lean production techniques and training 

the workers to understand the implementation of the methodology. 
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The preparation of this thesis showed, that the research topic of theoretical principles and 

practical techniques can be successfully applied to various manufacturing and service 

sectors, which want to reduce any „waste“. 
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Lisa 2. Aknadivisjoni juhtimisstruktuur 
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