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Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida Priimo Mets OÜ puidu järeltöötlemisüksuses 

kasutatavate seadmete tootlikkust. Vaatluse alla võeti servamissaag, kaks järkamissaagi 

(saematerejali järkamissaag ja höövelmaterjali järkamissaag) ning nelikanthöövel. 

Servamissae ja järkamissaagide tööd filmiti videokaameraga ning hiljem analüüsiti 

videotöötlusprogrammiga. Nelikanthöövli tootlikkus on leitud erialakirjanduses leiduva 

valemi abil. Lisaks on tehtud autoripoolsed ettepanekud kuidas oleks võimalik 

tootmisprotsessi kiirendada ning on arvutatud teoreetilised töötlemiskulud. 

Töötlemiskuludele tuginedes on tehtud tasuvusanalüüs kahe erineva nelikanthöövli 

soetamiseks. 

 

Analüüsi tulemustest selgus, et ettevõttes kasutatava servamissaega kulus ühe ühiku 

puitmaterjali tootmiseks keskmiselt 71,8 sekundit. Kõige enam võttis protsessis aega 

materjali läbimine masinast ning saadud materjali sorteerimine. Saematerjali puhul kulus 

ühe ühiku töötlemiseks kahe lõike puhul keskmiselt 46,4 sekundit, kolme lõike puhul 70 

sekundit ning nelja lõike puhul 96 sekundit. Kõige ajakulukam protsess seamaterjali 

järkamise juures oli materjalide eemaldamine ja sorteerimine. 

 

Höövelmaterjali järkamine võttis aega keskmiselt 44 sekundit. Ajakulukaim tööetapp oli 

siinkohal materjalide eemaldamine ja pakki ladumine. Nelikanthöövli tootlikkus on 

arvutuslikult 23,43 sekundit. 

 

Töötlemiskulude poolest oli kõige kulukam hööveldamise protsess, kus kulus 1m3 

töötlemisele arvutuslikult 22,6 €. Servamismasina töötlemiskulu oli 15,8 €/m3, 

saematerjali järkamisel 14,6 €/m3 ning höövelmaterjali järkamisel 11 €/m3. 

 

Märksõnad: Priimo Mets OÜ, järeltöötlemine, saekaater 
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The purpose of this Master’s thesis is to examine the productivity of equipment used in 

the postprocessing unit of Priimo Mets OÜ. A edging saw, two cross cutting saws (one 

for sawtimber, the other for planed timber) and a four-side planing machine were 

examined. The operation of the edging saw and cross cutting saws were filmed with a 

camcorder and later analyzed with a video editing program. The productivity of the 

planing machine is found by using a formula found in special literature. The author has 

made suggestions on how to accelerate the production process and calculated theoretical 

processing costs. Based on processing costs, a profitability analysis has been made for the 

purchase of two different planing machines. 

The results of the analysis show that the edging saw used in the company takes on average 

71,8 seconds to process one unit of material. The most time consuming part in the process 

is the materials’ passage through the machine and sorting of the received materials. With 

sawtimber the duration of processing was on average 46,4 seconds with two cuts, 70 

seconds with three cuts and 96 seconds with four cuts. The most time consuming process 

in cross cutting was the removal and sorting of materials. 

Cross cutting of planed timber took 44 seconds on average. The most time consuming 

operational stage here was the removal of materials from the machine and stacking the 

material for packaging. The productivity of the four-side planing machine was calculated 

by a formula and is 23,4 seconds. 

Comparing processing costs, the costliest is the planing process, where processing 1m3 of 

wood costs 22,6€. The processing cost for the edging saw is 15,8€/m3, cross cutting of 

sawtimber 14,6€/m3 cross cutting of planed timber 11€/m3. 

Keywords: sawmill, wood postprocessing, Priimo Mets Ltd 
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SISSEJUHATUS 

 

Puidusektor on kohalikku taastuvat loodusressurssi kasutav ja väärindav tööstusharu, millel 

on väga oluline roll kogu Eesti majanduse arengus (Varblane ja Ukrainski 2004). Ühtlasi on 

puidusektor üks suurimaid tööstuse allharusid toiduainetööstuse kõrval. Alates 2000 aastate 

algusest kasvas Eesti puidutööstuse toodang väga jõudsalt. Kasv toimus kuni 2006 aasta 

teise pooleni, mil tekkisid probleemid toorme kättesaadavusega, kuna erametsade raiemahud 

vähenesid oluliselt. Seoses kohaliku turu nõudlusega alustati toorpuidu importimist 

Venemaalt, kuid see ei aidanud olukorda lahendada, sest 2007. aastal seadis Venemaa 

toorpuidu väljaveole piirangud ja sellega kaasnes toormaterjali mitmekordne hinnatõus.  

2008. aastal hinnatõus peatus, kuid majanduskriisi tõttu vähenes toorpuidu nõudlus nii 

kodumaistel kui ka eksportturgudel (Statistika Aastaraamat 2014). Näiteks kasepalgi hind 

veel 2008. aasta jaanuaris oli 80 €/tm, kuid peale majanduskriisi langes see oluliselt (Hepner 

2008). 2011. aasta keskpaigaks oli kasepalgi hind langenud 45 €/tm, kuid tõusis siiski aasta 

lõpuks 60 €/tm (Hepner 2011a, 2011b). Praeguseks hetkeks on kase saepalgi tihumeetri hind 

jäänud kõikuma 60…65 €/tm piiridesse (Hepner 2015). 

 

Eesti puidutööstus on muutunud järjest mitmekülgsemaks: kui varem toodeti rohkem palki 

ja toorpuitu, siis nüüd on lisandunud kohalike ettevõtete tootevalikusse ka suurema 

väärtusega tooted. (Statistika Aastaraamat 2014). Sellele on kindlasti mingil määral kaasa 

aidanud Eesti Metsa- ja Puidutööstuse liidu tegevus, kuna organisatsioon on võtnud enda 

oluliseks tegevussuunaks puidukasutuse edendamise kodumaiste ettevõtete seas. 

Puidukasutuse edendamine väljendub kodumaisele tarbimisele kaasaaitamises ning 

puitmaterjalide mitmekülgsete kasutusvõimaluste tutvustamises (Erametsanduse 

aastaraamat 2011-2012). Tundub, et Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu teadlik töö seoses 

puidutöötlemise populariseerimisega on vilja kandnud, sest üha rohkem on märgata uute 

toodete tekkimist turule. Lisaks on tarbijad hakanud rohkem väärtustama puidust tooteid nii 

ehitusmaterjalina kui ka sisustuselementidena. Tarbijate hulgas on ka olulisemaks muutunud 

materjalide kodumaine päritolu. 
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Eesti saetööstus on viimase kahekümne aasta jooksul läbi teinud olulise arengu. Nõukogude-

aegsetest aegunud tehnoloogiatega saekaatritest on arenenud kaasaegsed järeltöötlusega 

integreerunud saekaatrid. Saetööstusettevõtted võib tinglikult jagada kolme gruppi 

(Varblane ja Ukrainski 2004): 

1. Suured saeveskid, kus tehnoloogia (sh investeerimine kuivatitesse, tugevuskontrolli, 

hööveldusseadmetesse jne) on tänapäevastatud 

2. Keskmise suurusega ja lühema tegevuseaga saeveskid, kus tehnoloogilise protsessi 

ajakohastamine veel käib 

3. Väikese tootmismahuga ning tagasihoidliku tehnoarendusega saeveskid. 

 

Käesolevas magistritöös vaadeldav ettevõtte OÜ Priimo Mets kuulub Varblase ja Ukraniski 

(2004) klassifikatsiooni alusel väikese tootmismahuga ning tagasihoidliku tehnoarendusega 

saeveskite kategooriasse. Siiski peavad ka väiksema tootmismahuga ettevõtted ajaga kaasas 

käima ning uuenduskuure läbides end konkurentsis hoidma.  

 

Vajadus antud teemat uurida tuleneb sellest, et Priimo Mets OÜ hiljuti sisse seatud 

järeltöötlemise tegevussuuna praegune lahendus võib mingi aja möödudes vajada 

uuendamist. Seoses sellega on mõistlik praegust olukorda ettevõttes konkreetsemalt hinnata 

ning lähtuvalt sellest on võimalik tulevikus ettevõttele sobivamaid otsuseid langetada. Antud 

tööd on võimalik kasutada ühe osana uuenduste planeerimisel ning rakendamisel. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Priimo Mets OÜ järeltöötlemisüksuses 

kasutatavate seadmete tootlikkus. Esile on toodud ka erinevates tööetappides esinenud 

kitsaskohad ning autoripoolsed ettepanekud nende parendamiseks. Lisaks on vaatluse alla 

võetud seadmete töötlemiskulud ning sellele toetudes tehtud tasuvusanalüüs kahe erineva 

nelikanthöövli soetamiseks.  

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

1. METOODIKA 
 

Magistritöö koostamisel kasutatavate andmete kogumiseks sooritati vaatlused ning 

mõõtmiskatsed ettevõttes. Uuritavate masinate tööd on filmitud panoraam videokaameraga 

PRESTIGIO RoadRunner 310I ning hiljem analüüsitud videotöötlusprogrammiga Windows 

Movie Maker. Videoanalüüsi käigus vajalike andmete ajaliseks mõõtmiseks on kasutatud 

kronomeetrilist stopperit ning videotöötlusprogrammi ajamõõtmise seadeid.  

 

Kaameraga filmiti puitmaterjali järeltöötluse hoones asuvaid masinaid ning nende 

operaatorite töövõtteid. Vaatluse alla on võetud servamissaag, saematerjali järkamissaag 

ning höövelmaterjali järkamissaag.  Iga seadme tööd ja operaatorite töövõtteid filmiti kolm 

tööpäeva, ühe tööpäeva pikkuseks oli 8 tundi, mille hulgas oli ka 30 minutit pausi 

(2x15minutit). Nelikanthöövli tootlikkuse arvutamiseks on kasutatud erialast kirjandust. 

Seda seetõttu, et nelikanthöövli puhul ei sõltu tootlikkus täielikult operaatorist, vaid masina 

enda võimsusest ja võimalustest. Sae- ja höövelmaterjali järkamisel on mõõdetud 

videomaterjalilt iga tunni tagant 20 puitmaterjali tüki töötlemiseks kulunud aega. Andmete 

analüüsimisel lähtuti ühe ühiku puitmaterjali tootmiseks kulunud ajast. Ühikuks on siinkohal 

üks tükk saematerjali/höövelmaterjali. Ühiku pikkused on vastavalt uuritud seadmele 

erinevad ning on kajastatud täpsemalt andmete analüüsi peatükis.  

 

Hetkel tootmises kasutatavate masinate andmed ning tehnilised näitajad on saadud ettevõtte 

juhtkonda intervjueerides ning majanduslikud näitajad on saadud ettevõtte 

raamatupidamisest. Autori poolt tehtud ettepanekute osas on toetutud tulemuste analüüsile 

ning arvutustele ja vaatluse käigus tekkinud tähelepanekutele. 

 

Andmete analüüsimiseks on kasutatud andmetöötlusprogrammi Microsoft Excel 2010 ning 

töö on kokku pandud tekstitöötlusprogrammiga Microsoft Word 2010. Töös kajastatud 

joonised on valmistatud töö autori poolt joonestusprogrammiga AutoCAD 2014. 
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2. PRIIMO METS OÜ 
 

Priimo Mets OÜ on asutatud 1993. aastal Eesti eraisikute poolt. Tootmine asub Raplamaal, 

Iira külas, kus omatakse 4,7 ha suurust tegevuspinda (Joonis 1). Ettevõtte peamised 

tegevusvaldkonnad on metsakasvatus, metsavarumine, puidu transport, sae- ja 

höövelmaterjalide tootmine ja müük.  

 

 

Joonis 1. Priimo Mets OÜ tootmisterritooriumi plaan (Maa-amet 2015) 

 

Põhiline rõhk on ettevõttel siiski metsade varumisele- ja majandamisele ning sellega seotud 

tegevustele suunatud. Näiteks 2013. aastal moodustas metsavarumine ettevõtte 1 474 090 € 

müügitulust 65 %  (970 514 €) ning 2012. aasta 1 527 857 € müügitulust 43 % (659 916 €). 

Suure osa moodustas käibest ka hakkpuidu tootmine – 2013. aastal 20,5 % ning 2012. aastal 

20 %. 2012. aasta käibest moodustas ka märgatava osa kasvava metsa müük, mis moodustas 
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21 % kogu aasta müügitulust. Kasvava metsa müük 2013. aastal moodustas aastakäibest vaid 

1 % (14 630 €). Saematerjali müügitulu 2013. aastal oli 134 068 eurot (9 % käibest) ning 

2012. aastal 171 503 eurot (11 % käibest). Ülejäänud osa (2013 aastal 3,5% ning 2012 aastal 

5%) käibest moodustasid küttepuude müük, metsamaterjali maanteevedu ning muu müügi 

alla klassifitseeruvad tulud (Joonis 2).  

 

 

Joonis 2. Priimo Mets OÜ müügitulu 2012 ja 2013 aastal tegevusvaldkondade kaupa 

 

Ettevõtte tegutsemisaja jooksul on sae -ja höövelmaterjali tootevalik muutunud mitmeti 

seoses turumuutustega. Kui varasemalt toodeti peamiselt kuuse ja männi sae- ja 

höövelmaterjali, siis praeguseks hetkeks on ettevõte keskendunud kase sae- ja 

höövelmaterjali tootmisele, mis ühtlasi moodustab 95% sae- ja höövelmaterjalide 

müügitulust (Mündel 2014) 

 

Ettevõte investeeris 2013. aastal puitmaterjali järeltöötluse teostamiseks vajalikesse 

seadmetesse ning varasemalt laohoonena kasutust leidnud viilhall korraldati järeltöötluse 

tarbeks ümber (Mündel 2014). Kui saetööstusettevõttel on ka enda järeltöötlus, 

optimeeritakse saematerjali tootmist järeltöötluse vajaduste järgi. Selle tulemusena ei pruugi 
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saematerjali tootmise väljatulek olla enam maksimaalne, kuid see-eest on kogu ahel 

tõhusam. Kuna praeguseks on enamik saetööstusest koondunud väikse arvu kontsernide või 

ettevõttegruppide kätte, siis on väikesed saeettevõtted liikunud oma tegevuse väärtusahelas 

ülespoole ning saematerjali toomist vähendanud või sellest üldse loobunud (Eesti metsa 

ja…2012).  

 

Seda teed on läinud ka Priimo Mets OÜ ning 2014. aastal alustati ettevõttes pooltoodete 

tootmist nii mööblitööstuse kui ka liimpuidu valmistamisega tegelevate ettevõtete tarbeks. 

Pooltoote all mõistetakse siinkohal puitmaterjali, mis on vastavalt kliendi soovidele 

töödeldud. Kuna Raplamaal kase sae- ja höövelmaterjali olulisel määral ei toodeta, siis on 

ettevõttel mõningane konkurentsieelis samas piirkonnas tegutsevate saekaatrite ees. 

Pooltoodete kasuks räägib ka fakt, et nende eest on ettevõttel võimalik saada kõrgemat hinda, 

kui tavalise sae- ja höövelmaterjali eest  (Passila 2000). 

 

Ettevõte omab ka FSC sertifikaati, mis tähendab, et kasutatav puitmaterjal on pärit 

vastutustundlikult majandatud metsadest. FSC standard on Eestis vastu võetud 2008. aastal 

ning kujutab endast vabatahtlikku kokkulepet metsandusega seotud huvigruppide vahel. 

FSC sertifikaat annab teatud juhtudel ka eelise toote müümisel, kuna mõningate klientide 

jaoks on sertifikaat oluline (Eesti FSC 2015). 

 

Puitmaterjali tootmine Priimo Mets OÜ-s toimub kahes erinevas tootmishoones. Üks neist 

on saekaater (Joonis 4), mis asub vanas tellishoones ning teine hoone on viilhall (Joonis 3), 

kus teostatakse puitmaterjali järeltöötlust.  
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Joonis 3. Järeltöötlemise hoone (Autori foto)     

Tootmine toimub ühes vahetuses ning ühe kuuga toodetakse saekaatris umbes 300 m3 

saematerjali. Ettevõtte palgal on 22 inimest, tootmise poolel töötab  koos tootmisjuhiga 

kümme inimest ning ülejäänud töölised on metsamajandamisega, administratiivpoolega ning 

ettevõttes kasutatava tehnika hooldega seotud. 

 

 

Joonis 4. Saekaater (Autori foto) 
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3. TOOTMISPROTSESSI KIRJELDUS OSAÜHINGUS PRIIMO 

METS 
 

 

3.1 Kasutatav toormaterjal 
 

Toormaterjaliks kasutatakse kasepalki, mis on pärit nii ettevõtte enda majandatavatest 

metsadest kui ka teistest metsamaterjaliga tegelevatest ettevõtetest. Näiteks 2015. aasta 

esimese nelja kuu jooksul oli enda majandatavatest metsadest päris umbes 68% toormest 

ning ülejäänud 32% on ettevõte ostnud kokku naabermaakondadest. Enda majandatavatest 

metsadest toorme hankimine on ettevõtte stabiilsuse seisukohalt küllaltki suur eelis, kuna 

tootmine ei sõltu sellisel juhul liigselt partnerettevõtetest. Tootmises kasutatava toorme 

miinimum diameeter on 18 cm ning toorme pikkuseks on üldjuhul 3 meetrit.  

 

Metsamaterjali ülestöötamiseks kasutatakse John Deere 770D harvesteri. Metsamaterjali 

väljaveoks on üks Valtra 111E traktor koos Kronos 140 4WD metsaveohaagisega ning üks 

MTZ 820, millel on samuti neljarattaveoga metsaveohaagis. Mõlemad väljaveo traktorid on 

kohandatud metsas töötamiseks. Ümarmaterjali maanteeveoks kasutab ettevõtte ühte Scania 

R420 ning ühte Scania 144 veoautot (Mündel 2015). Mõlemad metsaveomasinad on 

täishaake komplektina ning varustatud spetsiaalsete ümarmaterjali tõstukitega (Joonis 5). 

 

 

Joonis 5. Metsamaterjali veoks kasutatavad Scania veokid (Autori foto) 
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3.2 Kasutatava tehnoloogia kirjeldus 
 

 

3.2.1 Saekaater 

 

Ümarmaterjali lahti saagimisele eelnev protsess algab puitmaterjali tõstmisega estakaadile, 

mis asub laoplatsi ääres. Materjali tõstetakse ja veetakse hüdrotõstuki ja haaratsiga 

varustatud MTZ 82 traktoriga, millel on taga palkide veoks kohandatud haagis (Joonis 4). 

Palgi estakaade (Joonis 7) on laoplatsil 4 ning nende kõrvalt jookseb kett-liin saekaatrisse 

(Joonis 8). Kettliinil liigub toormaterjali ühekaupa. 

 

    

Joonis 6. MTZ 82 traktor (Autori foto)                        

 

 

Joonis 7. Palgi estakaad (Autori foto) 
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Palkide liinile asetamine toimub estakaadilt kahe saekaatri töötaja poolt käsitsi, seetõttu on 

see ka rohkelt aeganõudev ning füüsiliselt küllaltki koormav tegevus. Palkide vastuvõtt 

saekaatris toimub samuti kahe töölise poolt, selle tarbeks on väikene estakaad ka saekaatris 

sees (Joonis 9). Palgi vastuvõtjate ülesandeks on ka märkida töölehele saekaatrisse 

sissetuleva materjali mõõdud. Kuna palkide transportimine ja vastuvõtmine saekaatrisse on 

saeraami operaatori ja tema abitööliste ülesanne, siis selle aja vältel saeraamid ei tööta. 

 

  

Joonis 8. Palkide kett-liin (Autori foto)            

 

 

Joonis 9. Estakaad saekaatris (Autori foto) 
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Palkide etteandmiseks saeraami ning tsentreerimiseks ja fikseerimiseks kasutatakse 

palgivankreid – üks on palgi kinnitamiseks ja teine toetamiseks (Joonis 10). Palgivankrid 

liiguvad mööda relsse. Vankril, mis asub palgi tagumise otsa juures, on spetsiaalne seade, 

mis võimaldab palki pöörata ning fikseerida (Välja 1990). 

 

  

Joonis 10. Palgivankrid (Autori foto)               

 

Palkide töötlemiseks, nimelt nende lahti lõikamiseks kasutatakse kahte nõukogudeaegset R-

64 raamsaagi (Joonis 11). Olenevalt saekavast kasutatakse tihtipeale ühte neist servamiseks, 

kuna ettevõttel puudub seimer, mis oleks võimeline servama üle 80 mm paksust materjali.  

 

 

Joonis 11. Saeraam R-64 (Autori foto) 
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Kuna tegemist on raamsaagidega, siis saekava reguleerimine võtab suhteliselt kaua aega 

ning seetõttu proovitakse lõigata võimalikult palju ühe saekavaga. Saeraamiga on võimalik 

lõigata maksimaalselt 11 meetri pikkust ja 58 cm diameetriga materjali. Raamsae 

lõikeelementideks on 2,5 mm paksusega lõiketerad, mida on võimalik saele paigaldada kuni 

12 tükki. Raamsae lõikeelementide teritustööd teostatakse ettevõtte mehaaniku poolt ning 

hammaste taastamiseks kasutatakse puitmaterjali lõikeelementide hoolduse ja müügiga 

tegelevate ettevõttete teenuseid. 

 

Pärast palgi saeraamist väljumist lükatakse äärelauad saeraami operaatori ja abitöölise poolt 

ühele linttransportöörile, ning keskmine osa teisele. Mööda transportööre jõuab materjal 

sorteerijateni, kelle ülesandeks on vastavalt kvaliteedile ja mõõtudele materjal pakkidesse 

laduda. Lahti lõigatud materjali äärelauad edasises töötluses ei osale ning müüakse sellisel 

kujul nagu nad on saeraamist väljudes (Joonis 12). Äärelauad, mis ei vasta vajatud 

kvaliteedile, servatakse saekaatris oleva seimriga ning seejärel laotakse pakki ja hiljem 

töödeldakse järeltöötlemise hoones.  

Hoonetevaheline materjali transport teostatakse GAZ 51 ratastõstukiga (Joonis 13). 

 

  

Joonis 12. Äärelaudade pakk (Autori foto)      
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Joonis 13. GAZ 51 ratastõstuk (Autori foto) 

 

 

3.2.2 Järeltöötlus 

 

Puidu järeltöötlemine toimub soojustatud viilhallis, mille pindala on 450 m2. Töötlemiseks 

kasutatavad masinad on seimer, nelikanthöövel ning järkamissaed. 

 

Saekaatrist väljunud 80 mm paksusega servamata plangud servatakse seimriga 

TORWEGGE (Joonis 14). Seimri tarbeks transporditakse saekaatrist või laost materjal 

pakkidena, ühes pakis on olenevalt plangu mõõtmetest 30 kuni 40 planku (Joonis 15).  

 

   

Joonis 14. Seimer TORWEGGE (Autori foto) 
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Joonis 15. Plankude pakk (Autori foto) 

 

Seimrioperaatori ülesandeks on plank tõsta jõuõla kasutamisel seimri ees olevale rull-lauale, 

paigutada see sirgelt seimri vastuvõtu avasse (seda tegevust lihtsustab eraldi paigaldatud 

laserkiir) ning lükata plank seimrisse. Ühe läbimikorraga tuleb seimrist välja 5 servatud 

lauda, ristlõikega 25x80. Kuna seimris töödeldav materjal on palgi keskmine osa ning 

seetõttu on ta suhteliselt lai, siis ühekordse materjali läbimisega saab hakkama harva. 

Enamjaolt läbib üks plank seimrit 2-3 korda. Lisaks plangu asetamisele seimrisse, on 

operaatori ülesandeks ka väljuv materjal sorteerida ning laduda; eemaldada jääkmaterjal 

ning laduda see jääkide kärule. Eelnevale lisaks peab operaator võtma pool plangust, mis jäi 

esmakordsel läbimisel servamata, ning viima selle seimri vastuvõtu ava juurde tagasi ja 

uuesti masinasse lükkama. Kui plank on nii lai, et kahest läbimisest ei piisa, siis kordub 

eelnevalt kirjeldatud protsess veel ühe korra. 

 

Seimrist väljuv materjal sorteeritakse kolme erinevasse pakki. Esimene pakk on C 

kvaliteediga materjal. See viiakse pärast servamist laoplatsile õhu kätte kuivama ning pärast 

kuivamist hööveldatakse ja järgatakse 65 mm ja 85 mm pikkusteks laudadeks. Teine pakk 

on saematerjali tarbeks, mis järgatakse peale seimrist väljumist koheselt. Kolmas pakk 

sisaldab poomkandiga saematerjali. Poomkandiga materjalist järgatakse peale seimerdamist 

poomkandiga osa ära ning seejärel saab kvaliteetse materjali kätte. 
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Seimril kasutatakse korraga 6 lõikeketast, mille diameetrid on 315 mm. Masinaga on 

võimalik töödelda kuni 80 mm paksust materjali. Mootoriks on kasutusel 22 kW 

elektrimootor. 

Seimerdamisele järgneb saematerjali järkamine, milleks kasutatakse Metabo KGS 254 M 

järkamissaagi võimsusega 1,8 kW (Joonis 16). Saeketas on läbimõõduga 216 mm ning saele 

on alla ehitatud metallkonstruktsiooniga laud ning mõlemale poole saagi on paigaldatud rull-

teed pikkusega 3 meetrit, et materjali oleks lihtsam liigutada. 

 

 

Joonis 16. Järkamissaag Metabo KGS 254 M (Autori foto) 

 

Rull-teele, mis asetseb peale järkamisprotsessi, on paigaldatud ka L-profiiliga metallist 

stopperid, mis on ülesse - alla liigutatavad (Joonis 17). Iga stopper on kindla mõõdu kaugusel 

sae lõiketerast. Operaator tõmbab peale mõõdu valimist vastava stopperi alla ning lükkab 

töödeldava materjali vastu stopperit ja seejärel järkab. Tänu sellele on ka erinevate 

pikkustega materjali järkamine kiirem ja täpsem.  

 



20 

 

 

 

 

Joonis 17. Järkamissae rull-tee stopperid (Autori foto) 

Järgatud saematerjali jaguneb 14-sse erinevasse kvaliteedi ja pikkusega sortimenti. Tabelis 

1 on välja toodud valmistatava saematerjali erinevatele ristlõigetele ja pikkustele vastavad 

kvaliteedid. Sisuliselt toodetakse iga erineva pikkuse kohta kolme erineva kvaliteediga 

saematerjali. Erandiks on 650 mm ja 850 mm pikkusega materjal, mis on ainult CC 

kvaliteediga. 

 

Tabel 1. Saematerjali jagunemine pikkuse ja kvaliteedi järgi. 

Pikkus, mm Ristlõige, mm Kvaliteet 

650 21x75 CC 

850 21x75 CC 

1850 21x75 A 

1850 21x75 AB 

1850 21x75 BC 

2150 21x75 A 

2150 21x75 AB 

2150 21x75 BC 

2450 21x75 A 

2450 21x75 AB 

2450 21x75 BC 

2750 21x75 A 

2750 21x75 AB 

2750 21x75 BC 

  



21 

 

 

 

Kvaliteedi poolest jaguneb saematerjal nelja erinvasse kvaliteediklassi, milleks on A; AB; 

BC ja CC. Täpsemad kirjeldused on esile toodud Tabelis 2.  

 

Tabel 2. Kvaliteedinõuded saematerjalile (Mündel 2015) 
Kvaliteet Nõudmised 

A  Oksavaba saematerjal. Minimaalselt 50% laudadest peab olema 4 külge ilma 

defektideta. 50% laudadest võib olla halvemal küljel maksimaalselt 2 oksa 

läbimõõduga kuni 20 mm. 

 Keelatud on värvimuutus, südajoon, hallitus, liistujäljed, lõhed, poomkant ja alamõõt. 

AB  Valge, ilma värvimuutusteta ja südamikuta kase saematerjal 

 Okste ja defektide vahelt peab olema võimalik saada minimaalselt 70% 4 külge 

oksavaba materjali. 

 Keelatud on värvimuutus, südajoon, hallitus, liistujäljed, lõhed, poomkant, kõverused 

ja alamõõt 

BC  Valge ilma värvimuutusteta ja südamikuta kase saematerjal 

 Keelatud on suured puidu tugevust mõjutavad oskad, otsa- ja pinnalõhed, poomkant 

ja alamõõt 

CC  Keelatud on lõhed, pehme mädanik, poomkant, alamõõt, oksad üle 60% laua laiusest 

 

Kõik materjal mis järkamisest tuleb, laotakse virnadesse, kus on kõrvuti 12 lauda ning 

üksteise peal 19 lauda. Ridade vahele asetatakse ka vahelipid, et materjal paremini ning 

ühtlasemalt kuivaks. Kui virnas on vajalik kogus materjali olemas, siis pakk kinnitatakse 

metallvööga ning viiakse laoplatsil asuvasse katusealusesse kuivama. 

 

Materjal, mis peale seimerdamist viiakse välja kuivama, tuuakse pärast sobiva niiskusastme 

(ca. 20 - 21%)  saavutamist hoonesse tagasi ning hööveldatakse. Hööveldamiseks 

kasutatakse C16 - 4A nelikanthöövlit, mida on ettevõtte lukksepa poolt täiendatud erinevate 

tööohutust tagavate lisadega (Joonis 18). Höövli ülemise spindli mootor on 6 kW, külgmiste 

ja alumise spindli mootor 4 kW ning etteandeks 3 kW mootor. Seadmel on ka 

sagedusmuundur võimsusega 55 kW. Noavõlle on masinal 4, ning etteandekiirus 12 m/min 

(Mündel 2015). Höövliga töötamisel on tarvis kahte töölist - üks tööline asetab materjali 

höövlisse sisse ja teine tööline võtab hööveldatud materjali vastu. 
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Joonis 18. Nelikanthöövel C16-4A (autori foto) 

  

Hööveldatav materjal on peamiselt kahe erineva ristlõike ja kolme erineva pikkusega. 

Ristlõikega 21x75 mm materjal on tavaliselt 2,9 – 3 meetrise pikkusega. Ristlõikega 21x95 

on kas 650 mm või 850 mm pikkusega. Suuremalt jaolt hööveldatakse siiski 21x75 mm 

ristlõikega puitmaterjali. 

Kvaliteedinõuetest on höövelmaterjalile lubatud läbivad oksad, mis ei mõjuta laua tugevust; 

höövelpinna osaline puudumine; värvimuutus; höövli lainetus. Keelatud on lõhed, 

poomkant, pehme mädanik ja läbivad oksaaugud. Niiskus peab olema 18 – 20% (Mündel 

2014). 

 

Pärast hööveldamist toimub höövelmaterjali järkamine. Tööd teostatakse Metabo 216M 

järkamissaega. Tööpingi põhimõte on samasugune, nagu seda on saematerjali järkamisel, 

kuid höövelmaterjal järgatakse erinevalt saematerjalist vaid kahte mõõtu – 650 mm ja 850 

mm. Pakkimise poolest erineb vaid nii palju, et höövelmaterjali pakkidele ei asetata 

vahelippe. 
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3.2.3 Tootmisprotsessis kasutatav inimtööjõud 

 

Hetkel ettevõttes kasutatav tehnoloogia ja sisseseade eeldab tootmises rohket inimtööjõudu. 

Edaspidi käsitletavas tootmisetapis töötab kokku 5 töölist. Kuna kasutusel olevate seadmete 

tootlikkus sõltub suurel määral töölistest, siis on äärmiselt oluline optimeerida töötaja 

liikumisi ja tööülesandeid. Tootmisettevõtete üks peamisi muresid on tihtipeale liigne 

materjali kadu, seetõttu on ka oluline, et iga seadme operaator oleks oma tööd tehes 

tähelepanelik ning täpne.  

 

Seimri rull-lauale materjali asetamist teostab praegu kasutatava masinaga operaator. 

Tegemist on füüsiliselt koormava ülesandega, kuna kase materjal kaalub suhteliselt palju. 

Näiteks 30%-lise niiskusesisalduse juures on kase puidu tihedus ca 650 kg/m3, mis on sama 

niiskusastmega männi puidust umbes 150 kg/m3 võrra tihedam (Reiska ja Meier 2008). 

Lisaks on seimri operaatoril ühe plangu töötlemiseks vaja liikuda väga palju, mis on 

füüsiliselt väsitav ning võib omakorda mõjuda halvasti ka tootlikkusele.  

 

Saematerjali järkaja ülesanneteks on puitmaterjali sobivate mõõtude valimine, materjali 

järkamine ning sorteerimine vastavalt kvaliteedile ja pikkusele, mis on esitatud Tabelis 2. 

Lisaks peab operaator tegelema materjali paigaldamisega vastava kvaliteediga pakkidesse, 

mis jällegi nõuab palju liikumist ning ajakulu. 

 

Hööveldamise etapp on jagatud kahe töölise vahel. Kummagi töövõtted füüsilisi pingutusi 

ei nõua ning hööveldamise tootlikkus ei ole väga suurel määral seotud töölise kiiruse ega 

täpsusega. 

 

Höövelmaterjali järkajal on põhimõtteliselt sama ülesanne, mis saematerjali järkajal. Erineb 

vaid selle poolest, et höövelmaterjal järgatakse ainult kahte eri mõõtu. Seetõttu on 

sorteerimine mõningal määral lihtsam. Küll aga peab ka höövelmaterjali järkaja laduma 

toote vastava kvaliteediga pakki ning hiljem ka pakendama. 
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3.2.4 Tootmishooned 

 

Tootmiskompleks ning abihooned asuvad 4,7 ha suurusel maa-alal. Kokku asetseb Priimo 

Mets OÜ tootmisterritooriumil viis eraldiseisvat hoonet – saekaater, järeltöötlemise viilhall, 

kontor, kütusehoidla ja garaaž koos lukksepa ruumidega. Lisaks eelnevale on veel üks 

valmistoodangu varjualune (vt. Joonis 1). 

Käesolevas magistritöös käsitletakse puidu järeltöötlemise viilhallis (Joonis 3) toimuvat. 

Viilhalli sisepindala on 450 m2, ning üldiselt on ehitis heas seisukorras. Tootmishalli keskel 

paikneb hoonet läbiv liipritest tee, mida saab kasutada puitmaterjali transportimiseks 

väikestel vagunitel. Mõlemal pool halli on suured uksed, mille kaudu teostatakse materjali 

sisse- ja välja transport. Hoonesse on paigaldatud ka isevalmistatud katel, mida köetakse 

järkamisest üle jäänud puitmaterjaliga. Katlale on paigaldatud 7,5 kW mootoriga õhu 

ventilaator, millele on lisatud ka termostaat (Joonis 19). 

 

 

Joonis 19. Järeltöötlemise hoones kasutatav katel (Autori foto) 
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4. SEADMETE ANALÜÜS 
 

4.1 Servamismasin 
 

Servamismasina ehk seimeri analüüsil mõõdeti järgnevaid tegevusi: 

1. Toormaterjali asetamine seadmele ning selle paigutamine. Mõõtmine algab alates 

toormaterjali kätte võtmisest masina operaatori poolt ning lõpeb toorme sisestamisel 

servamismasina vastuvõtuavasse. Andmeid iseloomustavates tabelites on asetamine ja 

paigutamine koondatud „Asetamine“ nime alla. 

2. Materjali läbimine seimrist. Algab eelneva tegevuse lõpust ning lõpeb materjali täielikul 

väljumisel masinast. 

3. Servade eemaldamine. Mõõtmine algab, kui operaator on materjali pinnad kätte võtnud ning 

lõppeb siis, kui operaator oli tagasi endisel positsioonil ning oli valmis alustama järgmist 

tegevust. 

4. Ääre tagastus. Mõõdeti materjali mitmekordsel läbimisel servamismasinast. Mõõtmine algas 

tagastatava materjali kätte võtmisest ning lõppes, kui operaator oli valmis järgmist tegevust 

alustama. 

5. Saadud materjali sorteerimiseks ning paigutamiseks kulunud aeg. 

6. Vahelippide toomine ja/või paigutamine. Mõõdetud on aega, mis kulub puitmaterjali 

vahelippide toomiseks ning paigutamiseks. 

7. Läbingute arv. Kajastab mitu korda toormaterjal masinat läbis. Käesolevate mõõtmiste puhul 

on see 1…2 korda. 

8. Saadud puitmaterjali arv ühe tooriku kohta. Ühest toorikust on võimalik saada lisaks 

pinnamaterjalile kolme erinevat tulemit – kaubaaluse materjal, mis läheb hilisemasse 

töötlemisse hööveldamise näol; saematerjal, mis peale servamist järgatakse; poomkandiga 

materjal, kust on võimalik välja lõigata saematerjali. 
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Kolme mõõtmispäeva tulemuste aritmeetilised keskmised on kajastatud Tabelis 3. Tabel 3. 

võtab küll kokku kõik aritmeetilised keskmised, kuid ei erista materjalide paigutamist, mis 

läheb ka teist korda masinast läbi. Teist korda masinat läbiv materjal on kitsam ning seetõttu 

on ka masinal seda kergem töödelda ning aega kulub selle tarbeks vähem.  

Puitmaterjali servamismasinasse asetamise puhul sõltub ajaline näitaja materjali laiusest 

ning sellest tulenevalt ka kaalust. Mida raskem on materjal, seda aeganõudvam on selle 

asetamine masinasse. 

 

Tabel 3. Servamismasina andmete koondtabel. Arvandmed esitatud sekundites. 

Mõõtmispäev Asetamine, s Läbimine, s Servad, s Ääre tagastus, s Sorteerimine, s 

1 19,8 62,6 24,1 14,5 38,4 

2 13 22,6 8,5 10,2 33,9 

3 13,7 27,9 9,8 9,8 33,2 

 

Esmakordsel materjali asetamisel ja paigutamisel oli esimese päeva  keskmiseks ajakuluks 

37,1 sekundit (Tabel 4). Läbimine kestis keskmiselt 67 sekundit, ehk pisut üle minuti. 

Servade eemaldamiseks kulus aega keskmiselt 9,8 sekundit, ääre tagastusele 14,6 sekundit 

ja materjalide sorteerimisele 46,3 sekundit. Teisel mõõtmispäeval oli materjali esmakordne 

paigutamine ja läbimine oluliselt kiirem, kui esimesel mõõtmispäeval – asetamine 19 

sekundit, läbimine 24 sekundit. Servade paigutamisele kulus teisel mõõtmispäeval 

keskmiselt 9,3 sekundit, ääre tagastusele 10,2 ning materjalide sorteerimisele keskmiselt 

42,8 sekundit. Kolmas mõõtmispäev sarnaneb teisele mõõtmispäevale, kuid materjali 

läbimine võttis aega pisut kauem – keskmiselt 36,9 sekundit. Asetamine ja paigutamine 

võttis aega keskmiselt 20,2 sekundit, servade eemaldamine 10,2 sekundit, ääre tagastus 10,1 

sekundit ning materjalide sorteerimine 41,1 sekundit (Tabel 4). Sorteeritud materjali 

pakkidele vahelippide paigutamine võttis aega esimesel mõõtmispäeval keskmiselt 36,1 

sekundit, teisel mõõtmispäeval 31,4 sekundit ja kolmandal mõõtmispäeval keskmiselt 27,4 

sekundit.   
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Tabel 4. Materjali esmakordne läbimine servamismasinast. Arvandmed esitatud sekundites 

Mõõtmispäev Asetamine, s Läbimine, s Servad, s Ääre tagastus, s Sorteerimine, s 

1 37,1 67,6 9,8 14,6 46,3 

2 19 24 9,3 10,2 42,8 

3 20,2 36,9 10,2 10,1 41,1 

 

Teistkordne materjali asetamine ning paigutamine esimesel mõõtmispäeval võttis aega 

keskmiselt 6,8 sekundit, läbimine 26,8 sekundit, servade paigutamine 8,5 sekundit ning 

materjalide sorteerimine 39,2 sekundit. Teisel mõõtmispäeval võttis materjali asetamine ja 

paigutamine aega keskmiselt 8,3 sekundit, läbimine 21,5 sekundit, servade eemaldamine 8,4 

sekundit ning materjalide sorteerimine 28 sekundit. Kolmandal mõõtmispäeval jaotusid 

ajakulud järgnevalt: materjali asetamine ja paigutamine keskmiselt 8,9 sekundit, materjali 

läbimine masinast 22,2 sekundit, servade paigutamine 10,1 sekundit ning materjalide 

sorteerimine 29,1 sekundit (Tabel 5).  

 

Tabel 5. Materjali teine läbimine servamismasinast. Arvandmed esitatud sekundites. 

Mõõtmispäev Asetamine/paigutamine, s Läbimine, s Servad, s Sorteerimine, s 

1 6,8 26,8 8,5 39,2 

2 8,3 21,5 8,4 28 

3 8,9 22,2 10,1 29,1 

 

Kui võrrelda esmakordset (Tabel 4) ja teistkordset (Tabel 5) materjali seimrist läbimist, siis 

selgubki, et koondandmeid vaadates on asetamise ning paigutamise aeg üsnagi eksitav. 

Materjali masinast läbimise ajad erinevad samuti, kuid mitte nii suurel määral. Tinglikult 

võib teistkordsele asetamise ajale liita ka ääre tagastuse aja, kuna ilma selle operatsioonita 

ei ole teistkordne masinasse asetamine võimalik, kuid ajakulu on sellegipoolest väiksem, kui 

esmakordsel asetamisel. Kõigi kolme mõõtmispäeva miinimum aeg materjali asetamisel ja 

paigutamisel oli 3 sekundit, maksimum 115 sekundit. Läbimisel olid vastavad näitajad 14,3 

ja 855,6 sekundit, servade paigutamisel 2,1 ja 28,9 sekundit, ääre tagastamisel 5,2 ja 28,3 

sekundit, materjali sorteerimisel 2,5 ja 65 sekundit. 
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Esimese mõõtmispäeva puhul on näha oluliselt suuremat ajakulu nii materjali asetamisel ja 

paigutamisel, kui ka materjali läbimisel seimrist. Selle peamiseks põhjuseks võib pidada 

toormaterjali liigselt paindes olekut. Liigselt paindes materjali ei suuda masina 

roomikeendur edasi liigutada, kuna materjal on liiga tihedalt masina konstruktsiooni surutud. 

Sama efekti, et roomikeendur ei suutnud materjali edasi liigutada põhjustas ka liigselt lumine 

ja seetõttu ka libedaks muutunud materjal. Esimese päeva mõõtmistulemused kajastavadki 

seda, kuidas mõjutab suurem ja paindes materjal seimrist läbimist ajaliselt – normaalaeg on 

peaaegu kahekordistunud (Tabel 4). Sellel mõõtmispäeval oli tegemist suhteliselt laia ning 

masina jaoks liigselt paindes materjaliga.  

Mõõtmispäevadel jälgiti ka seimrist tuleva materjali jagunemist kas alusematerjaliks, 

saematerjaliks või poomkandiga materjaliks. Poomkandiga materjalist on võimalik lõigata 

alusematerjali või saematerjali. Esimesel mõõtmispäeval esmakordselt läbimisel on 

materjalide jaotus järgmine: alusematerjali keskmiselt 3,9 tk, saematerjali 1,2 tk ning 

poomkandiga materjali 1,7 tk. Teisel mõõtmispäeval ning esmakordselt läbimisel jaotus 

materjal järgnevalt: alusematerjali 2,7 tk, saematerjali 2,4 tk ning poomkandiga materjali 1,5 

tk. Kolmanda mõõtmispäeva esmakordsel läbimisel on jaotus: alusematerjal 3,1 tk, 

saematerjal 1,8 tk, poomkandiga materjal 1,7 tk (Tabel 6). 

 

Tabel 6. Seimrist väljuva materjali jaotumine esmakordselt läbimisel 

Mõõtmispäev Alusematerjal, tk Saematerjal, tk 
Poomkandiga 

materjal, tk 

1 3,9 1,2 1,7 

2 2,7 2,4 1,5 

3 3,1 1,8 1,7 

 

Teistkordsel läbimisel esimesel mõõtmispäeval jaotusid materjalid järgnevalt: alusematerjal 

2,2 tk, saematerjal 1,6 tk ning poomkandiga materjal 1,1 tk. Teisel mõõtmispäeval: 

alusematerjal 2 tk, saematerjal 1,6 tk ning poomkandiga materjal 1,2 tk. Kolmandal 

mõõtmispäeval: alusematerjal 2,4 tk, saematerjal 1,5 tk ning poomkandiga materjal 1,3 tk 

(Tabel 7). Tulemi osas kindlat korrapärasust autor ei täheldanud. 
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Tabel 7. Seimrist väljuva materjali jaotumine teistkordsel läbimisel 

Mõõtmispäev Alusematerjal, tk Saematerjal, tk 
Poomkandiga 

materjal, tk 

1 2,2 1,6 1,1 

2 2 1,6 1,2 

3 2,4 1,5 1,3 

 

Keskmist plangu töötlemiseks kulunud aega ühe päeva lõikes iseloomustab Joonis 5. Joonise 

koostamisel on kasutatud esimese- ja teistkordse läbimise keskmised. Joonisel 20. on näha, 

et esimesel mõõtmispäeval ühe plangu töötlemiseks kulunud aeg on 4,5 minutit. Teisel 

mõõtmispäeval on ajaline näitaja 3 minutit ning kolmandal mõõtmispäeval 3,3 minutit. 

Kõigi kolme mõõtmispäeva keskmine on 3,6 minutit. 

 

 

     Joonis 20. Ühe plangu servamiseks kulunud keskmine aeg mõõtmispäevade lõikes 

 

Joonis 21. iseloomustab graafiliselt kuidas tööoperatsioonid jagunesid ajaliselt kolme 

erineva mõõtmispäeva lõikes. Ajakulu on arvutatud ühe plangu seimrist läbimise kohta. 

Esimesel mõõtmispäeval võttis plangu töötlemisel materjali asetamine aega keskmiselt 44 

sekundit, läbimine 94 sekundit, servade paigutamine 18 sekundit, äärte tagastus 25 sekundit 

ning sorteerimine 86 sekundit. Teisel mõõtmispäeval võttis materjali asetamine aega 

keskmiselt 27 sekundit, läbimine 46 sekundit, servade paigutamine 18 sekundit, ääre 

tagastus 20 sekundit ning sorteerimine 71 sekundit. Kolmandal mõõtmispäeval võttis 
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materjali asetamine aega keskmiselt 29 sekundit, materjali läbimine 59 sekundit, servade 

paigutamine 20 sekundit, ääre tagastus 19 sekundit ning materjali sorteerimine 70 sekundit. 

 

 

Joonis 21. Servamismasina ajakulu etappide kaupa ühe plangu töötlemisel 

Protsentuaalselt on tööoperatsioonide jaotumine iseloomustatud Joonisel 22. Materjali 

asetamine võttis kõigil kolmel mõõtmispäeval aega ühtlaselt 12 – 13 % kogu plangu 

töötlemise ajast. Läbimine võttis esimesel mõõtmispäeval 28 %, teisel mõõtmispäeval 19% 

ning kolmandal mõõtmispäeval 24 %. Servade paigutamine võttis esimesel mõõtmispäeval 

5 % ning teisel ja kolmandal mõõtmispäeval 8 %. Ääre tagastusele kulus kogu plangu 

töötlemise ajast esimesel mõõtmispäeval 7 %, teisel ja kolmandal mõõtmispäeval 8 %. 

Materjalide sorteerimisele kulus esimesel mõõtmispäeval 25%, teisel mõõtmispäeval 30% 

ning kolmandal mõõtmispäeval 28%. 
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Joonis 22. Seimri tööoperatsioonide jaotumine protsentuaalselt 

 

Lisaks veel selgub Jooniselt 22, et aeg mil masin reaalselt tööd teeb on protsentuaalselt 

umbes 30 % päevas. Ülejäänud 70 % kulub muudele toimingutele, mis servamisprotsessiga 

kaasneb ning see tähendab ühtlasi ka seda, et samapalju ajast käib masin tühipööretel.  

 

 

4.2 Saematerjali järkamissaag 
 

Saematerjali järkamisel on tegevused mõõdetud järgnevalt: 

1. Materjali toomine. 

2. Asetamine ja fikseerimine. Mõõtmine algab, kui operaator võtab eelnevalt toodud materjali, 

valib sobiva mõõdu, asetab selle järkamissae saeketta alla ning fikseerib materjali. 

3. Saagimine 

4. Mõõtu lõigatud materjali eemaldamine 

 

Saematerjali järkamise protsess algab sellega, et esmalt peab operaator endale materjali ette 

tooma – 10 laua toomiseks kulub keskmiselt üks minut. Seejärel toimub materjali asetamine 

ja fikseerimine, saagimine ning eemaldamine. Tabelist 7 on näha, et aeg sõltub oluliselt 

sellest, kui mitu lõiget tehakse. Kahe lõike puhul, kus tulemiks on üks saematerjali laud, on 
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keskmine ajakulu 46,4 sekundit. Kolme lõike puhul on tulemiks kaks lauda saematerjali ning 

ajakuluks 70 sekundit ja nelja lõike puhul saab kolm lauda ning ajakuluks keskmiselt 96 

sekundit (Joonis 23). Materjali asetamine ja fikseerimine võtab mõõtmisandmete järgi aega 

keskmiselt 7…9 sekundit, saagimine on üldjuhul 1,9…2, sekundit. Suurema osa  ajast võtab 

saematerjalide paigutamine vastavasse pakki – keskmiselt 18…20 sekundit. Asetamise ja 

fikseerimise korral oli kolme mõõtmispäeva minimaalne aeg 2,1 sekundit, maksimaalne 16,9 

sekundit. Saagimise puhul oli minimaalne aeg 1,2 sekundit ja maksimaalne 2,4 sekundit, 

eemaldamisel 14,1 ja 25,8 sekundit.  Saematerjali tulemuste analüüsimisel on võetud aluseks 

lõigete arvud. Iga lõike arvu kohta on võetud kolme mõõtmispäeva keskmised.  

 

Tabel 8. Saematerjali järkamise ajakulu aritmeetiliste keskmiste koondtabel 

 Lõigete arv Materjali toomine Asetamine, fikseerimine Saagimine Eemaldamine Kokku 

2 6 7,74 9,14   1,96 2,04   19,54 46,42 

3 6 7,59 7,58 6,76  1,89 1,99 1,98  18,14 x2 70,07 

4 6 7,05 6,33 7,79 6,71 1,93 2,03 2,05 2,03 18,02 x 3 95,98 

 

Saematerjali järkamine, kui protsess ise, ei ole kuigi aeganõudev. Aeganõudvad on 

tegevused, mis sellega kaasnevad – materjali toomine ning valmismaterjali eemaldamine. 

Põhiliste tööoperatsioonide aritmeetilised keskmised päeva lõikes on välja toodud Tabelis 8. 

Saematerjali lõigete arv olenevalt konkreetse töödeldava tüki kvaliteedist on 2…4 lõiget.  

 

 

Joonis 23. Puitmaterjali järkamise keskmine ajakulu ühe laua kohta 
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Tingimustel, et tööpäev kestab 7 tundi, oleks järkamissae tootlikkus arvutuslikult 2; 3 ja 4 

lõikearvu korral vastavalt 542; 359 ja 262 lauda. Aritmeetiline keskmine sellisel juhul on 

388 tükki saematerjali (Joonis 24). Siinkohal on tegemist tükiarvuga seetõttu, et maht ei ole 

otseses seoses ajakuluga. Samuti ei saa arvestada sellist tootlikkust iga päeva kohta, kuna 

valmismaterjali pakkimine on operaatori ülesanne ning antud tabelis selle tegevuse ajakulu 

kajastatud ei ole. 

Pakkimiseks kulub operaatoril aega 15 – 20 minutit. Pakkimiseks kuluv aeg sõltub sellest 

mis mõõduga materjali pakk on vaja pakkida ning pakkimisvahendite kasutusvõimalusest, 

kuna pakkimiseks kasutatavaid vahendeid on kahe tootmishoone peale kasutada vaid üks 

paar. 

 

 

Joonis 24. Järkamissae arvutuslik tootlikkus ühe päeva kohta (tk). 

Protsentuaalselt on tööoperatsioonide jaotumine kajastatud Joonisel 25. Joonisel on näha, et 

olenemata lõigete arvust kulub kõige enam aega materjali eemaldamisele – kahe lõike puhul 

42 %, kolme lõike puhul 52 % ning nelja lõike puhul 56 %.  
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Joonis 25. Saematerjali järkamissae tööoperatsioonide jaotumine protsentuaalselt 

 

Eelpool välja toodud andmetest selgub, et kõige ajakulukamad tööd ei ole seotud 

konkreetselt saagimisega, vaid saagimisega kaasnevate lisategevustega. Ülemäära palju 

kulub aega materjali eemaldamisele ning selle vastava kvaliteediga pakki asetamiseks. 

Mingil määral oleks võimalik ka materjali toomise protsessi kiirendada, kuid selle ajakulu 

ei ole isegi mitte ligilähedane eemaldamiseks kulunud ajaga. Asetamise ja fikseerimise 

tööetapp on autori seisukohalt mõistliku ajakuluga, arvestades ka asjaolu, et selle ajaga peab 

operaator visuaalselt materjali kvaliteedi määrama. Saagimisprotsessi praeguse sisseseade 

puhul arvatavasti väga palju kiirendada ei ole võimalik ning hetkel pole see ka esmane 

probleem kogu saematerjali järkamise protsessis üldiselt. Praeguste arvutuste puhul on 

jäetud valmismaterjali vahelippide paigaldamiseks ning muudeks kõrvalisteks tegevusteks 

0,5 h päevas.  
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4.3 Höövelmaterjali järkamissaag 
 

Höövelmaterjali järkamisprotsessi mõõtmine teostati sarnaselt saematerjali järkamisega, 

kuid siin ei ole arvestatud materjalide ette toomist, kuna järkamine toimub kohe pärast 

höövelmasinat ning materjal tuleb rullikutel operaatorini. Protsess ise koosneb sisuliselt 

neljast etapist – materjali asetamine ja fikseerimine; saagimine; järgatud materjali 

eemaldamine; materjali pakki ladumine. Höövelmaterjali järkamise puhul on erinevalt 

saematerjali järkamisest aluseks võetud mõõtmispäev, mitte lõigete arv, kuna 

höövelmaterjalide järkamisel toimub reeglina 5 lõiget iga tooriku kohta. Tabelis 9 on 

kajastatud erinevatele protsessidele kulunud ajad, kuid materjali eemaldamine ja pakki 

ladumine on koondatud seetõttu, et operaator ei vii peale igat lõiget materjali ära, vaid teeb 

seda siis, kui kogumislaud on täis saanud.  

 

Tabel 9. Höövelmaterjali järkamise ajakulu aritmeetiliste keskmiste koondtabel 

  Mõõtmispäev 1 Mõõtmispäev 2 Mõõtmispäev 3 

Asetamine, fikseerimine 5,21 5,44 4 

 3,63 2,93 2,88 

 3,98 3,37 3,41 

 4,34 3,4 3,23 

 3,43 3,6 2,74 

Saagimine 1,36 1,43 1,36 

 1,36 1,33 1,36 

 1,36 1,35 1,37 

 1,34 1,39 1,39 

 1,36 1,43 1,38 

Eemaldamine 18,6 18,93 18,1 

Kokku 45,98 44,59 41,22 

 

Tabelist 9. on näha, et materjali asetamine ja fikseerimine esimesel mõõtmispäeval võttis 

aega keskmiselt 3,4…5,2 sekundit, saagimine keskmiselt 1,35 sekundit ning materjali 

eemaldamine 18,6 sekundit. Teisel mõõtmispäeval võttis asetamine ja fikseerimine aega 

2,9…5,4 sekundit, saagimine 1,3…1,4 sekundit ning materjali eemaldamine 18,9 sekundit. 

Kolmandal mõõtmispäeval on keskmised ajad kujunenud järgnevalt: asetamine ja 

fikseerimine 2,9…4 sekundit, saagimine 1,36…1,39 sekundit ning materjali eemaldamine 

keskmiselt 18,1 sekundit. Kokku võttis esimesel mõõtmispäeval ühe laudmaterjali 
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töötlemine aega keskmiselt 46 sekundit, teisel mõõtmispäeval 44,6 sekundit ning kolmandal 

mõõtmispäeval keskmiselt 41,2 sekundit. Asetamise ja fikseerimise korral oli kolme 

mõõtmispäeva minimaalne aeg 2,1 sekundit, maksimaalne 16,9 sekundit. Saagimise puhul 

oli minimaalne aeg 1,2 sekundit ja maksimaalne 2,4 sekundit. 

 

Ühtlasi võib järeldada ka seda, et höövelmaterjali järkamisel päevade lõikes olulisi muutusi 

ajaliselt ei ole, graafiliselt kirjeldab ka seda Joonis 26.  

 

 

Joonis 26. Höövelmaterjali järkamissae etappide ajakulu sekundites 

 

Tulemused kirjeldavad ka väga hästi seda, et höövelmaterjali järkamise puhul olulisi 

kõrvalisi faktoreid ei ole, mis tootlikkust mõjutaksid. Ennekõike sõltub tootlikkus praegusel 

juhul operaatori kiirusest ja pädevusest. Protsessi on võimalik kiirendada juhul, kui operaator 

ei pea ise materjali pakkidesse laduma. Sellisel juhul oleks iga höövelmaterjali ühiku 

töötlemine keskmiselt 13 sekundit kiirem. Lisaks pakkidesse ladumisele on operaatori 

ülesandeks ka valmismaterjali pakkimine, mis on sama ajakulukas, kui saematerjali 

järkamise puhul, umbes 15 – 20 minutit. Lisaks metallribadega kinnitamisele tuleb 

höövelmaterjali pakk veel kiletada. Kiletamine toimub manuaalselt ning pakkimist 

lihtsustavaid abivahendeid kasutada ei ole. 
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Joonisel 27. on kujutatud mõõtmisandmete põhjal arvutatud keskmine tootlikkus päevas. 

Seda tingimusel, et aeg mil tööpositsioonil ollakse on 7 tundi. Selgub, et ligi 5 sekundiline 

erinevus esimese ja kolmanda päeva mõõtmistel mõjutab tootlikkust keskmiselt 63 

lauamaterjali võrra päevas. Üldjoontes on siiski suurusjärk suhteliselt sarnane, mis viitab ka 

sellele, et antud tootmisetapp töötab küllaltki sujuvalt. 

 

 

Joonis 27. Höövelmaterjali järkamissae arvutuslik tootlikkus päevade lõikes 

 

Höövelmaterjali järkamise tööoperatsioonide protsentuaalne jaotumine on kujutatud 

Joonisel 28. Kuna kolme mõõtmispäeva andmed on suhteliselt sarnased, siis joonise 

koostamisel on kasutatud nende keskmiseid.  Jooniselt 28 on näha, et pea pool ajast ehk 42% 

kulub materjali eemaldamisele. Saagimine võtab kogu materjali töötlemise ajast enda alla 

keskmiselt 15% ning puitmaterjali asetamine ja fikseerimine 42%. 
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Joonis 28. Höövelmaterjali järkamissae operatsioonide jaotumine protsentuaalselt 

 

4.4 Nelikanthöövel 
 

Nelikanthöövli tootlikkus on arvutatud teoreetilise valemi järgi. Seda seetõttu, et 

höövelpingi puhul ei ole tootlikkus nii suurel määral seotud operaatori töövõtetega, kui teiste 

seadmete puhul. Tunnitootlikkuse arvutamiseks on kasutatud valemit  

A =   T*u*kt*km*n / (L*m) (Pikk 2001), 

kus: 

T – aeg, min; 

u – eendekiirus,  m/min; 

kt – tööaja kasutamistegur; 

km – masinaaja kasutamistegur; 

n – korraga töödeldavate toorikute arv, tk; 

L – tooriku pikkus,  m; 

m – läbingute arv, korda. 

 

Ajaks on siinkohal valitud üks minut ehk 60 sekundit. Eendekiirus on saadud ettevõtte 

tootmisjuhiga vesteldes ning praegusel juhul on see 12m/min. Tööaja kasutamistegur kt ning 

masinaja kasutamistegur km on võetud „Puidutöötlemine II“ õpiku soovituste kohaselt 

mõlema teguri puhul 0,8. Korraga töödeldavate materjalide arv on 1 ning materjal läbib 
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masinat samuti ühe korra. Tooriku keskmiseks pikkuseks on võetud 3 meetrit. Nendest 

andmetest tulenevalt on valem: 

 

𝐴 =
60 ∗ 12 ∗ 0,8 ∗ 0,8 ∗ 1

3 ∗ 1
= 153,6 𝑡𝑘/ℎ 

Kase materjalist valmistatakse höövliga kahte erineva profiiliga laudmaterjali. Höövli 

ümberseadistamine võtab aega sõltuvalt töö teostajast kuni 2 tundi. Höövelmaterjalile 

esitatud kvaliteedinõuded on eelnevalt välja toodud alapunktis 3.2. 
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5. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 
 

 

5.1 Järeldused 
 

Eelnevas peatükis esile toodud tulemustest on võimalik kaudselt ära määrata kogu protsessi 

tootlikkus. Küll aga on siinkohal tõrkeks see, et seimrist tulev materjal, mis läheb 

hööveldamisse, peab kuivama umbes 1 kuu. Seetõttu on mõistlik käsitleda masinaid kahe 

eraldiseisva liinina ning arvestada tingimusega, et 1 kuu materjal hööveldamise tarbeks on 

koguaeg laos olemas. Esimeseks liiniks oleks seimer ning saematerjali järkamine ja teiseks 

liiniks hööveldamine ning höövelmaterjali järkamine. Seadmete arvutuslik tootlikkus 

mõõtmisandmete põhjal ühe tüki materjali valmistamisel on välja toodud Tabelis 10. Seimri 

puhul on arvestatud, et ühe plangu läbimisel tuleb saematerjali kvaliteedile vastavat 

puitmaterjali 3 tk, seda koos pinnalaudadega, kust on võimalik kvaliteetset materjali välja 

lõigata. 

 

Tabel 10. Ühe tüki puitmaterjali töötlemiseks kulunud aeg erinevatel seadmetel 

Seade Töötlemiseks kuluv aeg (s/tk) 

Seimer  71,8 

Saematerjali järkamine 70,82 

Höövel 23,43 

Höövelmaterjali järkamine 43,93 

 

Selgub, et seimri ja saematerjali järkamise tootlikkus põhimõtteliselt klapivad. Seda küll 

tingimusel, et seimrist tuleb keskmiselt kolm saematerjali kvaliteedile vastavat materjali. 

Mõõtmiste teostamise hetkel oli höövlisse minevat materjali seimerdatud juba ette ära, 

seetõttu ei pidanud höövel seimri toodangu järgi ootama (üldiselt üritataksegi taoline puhver 

materjali liikumises hoida). Pigem sõltus hööveldamine sellest, kui kiiresti suudeti seda 

materjali pärast hööveldamist järgata.  
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Kui sellise sagedusega materjali liikumist ühtlasena hoida, siis võib väita, et seimer ning 

saematerjali järkamine on arvutuste põhjal enam-vähem sünkroonis. Praeguste 

mõõtmistulemuste põhjal on ka Tabelist 10. näha, et höövel toodab materjali peaaegu poole 

kiiremini ning seetõttu olid tihtipeale suured pakid järkamist ootamas. Et sellist olukorda 

vältida, tehakse höövliga päevas tööd umbes 3 tundi. Olukorda saaks teoreetiliselt vältida 

teise järkamissae töösse rakendamisega. Saag ja tööpind on olemas, kuid mõõtmisandmete 

kogumise hetkel polnud sellele seadmele kindlat operaatorit, vaid tööd teostas üks höövli 

operaatoritest siis, kui ta parasjagu ei hööveldanud.  

 

 

5.2 Ettepanekud 
 

Ettepanekutel on toetutud sellele, kuidas oleks võimalik käepäraste vahenditega ning 

minimaalse investeeringuga tööprotsesse kiirendada. Autoripoolsed ettepanekud võivad 

tööprotsessi kiirenemisele kaasa aidata. 

 

Eelnevalt sai mainitud seimri liigne tühipööretel käitamine. Praeguse seisuga on seimri 

päevane energiatarve 7 tunnise tööaja puhul arvutuslikult 154 kWh, kuid masin teeb tööd 

sellest 2,1 tundi ehk energiatarve on ligikaudu 46,2 kWh. Seimerdamisel saaks aega kokku 

hoida iga 12 laua järel umbes 30 sekundit, seda vahelippide toomise arvelt. Hetkel toob 

operaator lippe igakord, kui neid on vaja paigutada, seimrist eemal asuvast lipikorvist. 

Lihtsam oleks valmistada väike puidust kogumisalus seimri rull-tee alla ning igakord enne 

masina käima panemist see täiendada sellise koguse lippidega, mis on ühe valmispaki 

komplekteerimiseks vajalik. Ajavõit ei ole küll väga suur, ühe valmispaki kohta ligi 10 

minutit, kuid oluliselt mugavam operaatorile.  

 

Veel üheks seimri operaatori liikumise vähendamise ja ajalise kao leevendamise variandiks 

oleks etapp, kus operaator peab teistkordselt läbistatava materjali viima tagasi seimri 

sisestusava juurde. Hetkel toimub see käsitsi ning keskmiselt võtab see aega ühe plangu 

kohta 10-13 sekundit. Olukorda saaks lahendada rull-laua paigaldamisega seimri kõrvale. 
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Sellisel juhul peaks operaator paigutama materjali vaid rull-laua peale ning lükkama selle 

seimerdamise algusetappi tagasi.  

 

Materjali sorteerimise ajakulu oleks teoreetiliselt võimalik vähendada, kui saematerjali 

sorteerimisel ei panda seda eraldi seimri kõrval asetsevasse pakki, vaid materjal liiguks otse 

järkamise ootele. Selle tarbeks on vaja tekitada materjalialus seimri rull-tee lõppu, kuhu 

seimri operaator tõmbab materjali peale. Lisaks tuleks nihutada järkamispink paigaldatud 

alusega ühtlaseks. Ühtlasi vähendaks see ka saematerjali järkamisetapil materjali toomise 

kulu oletatavalt poole võrra. 

 

Pinnamaterjali eemaldamise tarbeks oleks hea variant, kui seimril oleks väljundava juures 

metallist kiil, mis pinnad eemaldab ning kogumiskasti kukutab. Praegusel juhul selle 

paigaldamine eeldaks seda, et kiil on liigutatav, st et vajadusel saab kiilu alla lasta, sest 

teistkordselt läbimisel ei ole äärmiseks materjaliks mitte pinnalaud, vaid edaspidises 

töötluses kasutatav materjal. Küll aga eeldaks see konveiertransporti hoonest välja ning 

seetõttu ka lisainvesteeringuid. Kahtluse all on ka selle rahaline kasulikkus, kuna 

lintkonveieri käitamisel tekiks ka täiendav elektrikulu. 

 

Saematerjali järkamise poole pealt peaks üle vaatama järgatud materjalide pakkidesse 

paigutamise ning pakkide asukohad. Hetkel kulub ülemäära palju selleks aega ning 

järkamine jääb selle kõrval tahaplaanile, kuid kuna ruum on piiratud, siis seoses sellega on 

ka efektiivsete lahenduste leidmine piiritletud. Siinkohal peab ka paigutamisel arvestama 

tootmises võimalikke ohuolukordade tekkimisega ning tagatud peab olema ohutu 

evakuatsiooni võimalus töötajatele. Üheks variandiks, mida võiks kaaluda, on mõningatest 

toodetavatest pikkustest loobumine, millel on kõige väiksem nõudlus. 

 

Hööveldamise protsessis viskas seade olenemata korralikust töötlusjäätmete 

eemaldussüsteemist liigselt hööveldamisel tekkinud laaste. Sellest tulenevalt oli ka 

silmnähtavalt häiritud materjali etteandja töö, kuna pidi peale igakordset materjali masinasse 

sisestamist töökohast eemalduma. Olukord küll ei mõjuta tootlikkust, kuid tekib tööohutuse 
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küsimus. Situatsiooni saaks leevendada, kui paigaldada täiendav laastu vastuvõtja höövli 

kohale. 

 

Pakkimine on praegusel juhul üsnagi ajakulukas ettevõtmine. Sellele aitab oluliselt kaasa ka 

see, et pakkimisvahendeid on ettevõttel kahe tootmishoone peale kasutada vaid üks paar. 

Mõõtmispäevadel tekkis juhuseid, kus oli tarvis valmispakke pakkida viilhallis korraga 

kahel operaatoril ning lisaks veel saekaatris. See tähendas seda, et pakkimisvahenditele oli 

järjekord ning tekkis oluline tööseisak. Isegi juhul kui järjekorda ei olnud, siis käidi 

vahendeid otsimas teistes hoonetes, mis on jällegi arvestatav ajakulu. Kindlasti oleks 

ettevõttel tarvis soetada pakkimisvahendid nii, et mõlemal tootmishoonel oleks need 

koguaeg vajaduse korral kasutada, mitte ei peaks jagama kahe hoone vahel. 

Tähelepanekutest, mis tekkisid töötajate töövõtteid jälgides, tekitas kõige enam muret seimri 

lõikeketaste vahele jäänud materjali eemaldamine operaatori poolt. Kui oli mõni pikem laast 

lõikeketaste vahele jäänud, mille ots ulatus pisut seimri väljastusavast välja, siis operaator 

üritas seda sealt kätega eemaldada, ilma, et oleks masina seisatanud. Tegemist oli autori 

arvates äärmiselt ohtliku tegevusega ning seda tuli mitmel korral ette. Sellise situatsiooni 

tekkimisel on alati oluline, et operaator masina kõik liikuvad komponendid seisataks ning 

eemaldaks segava faktori ohutult.  

 

Mõningate töötajate puhul oli märgata ka regulaarset hilinemist töökohustuste täitma 

asumisel. Autori seisukohalt on see andestatav juhul, kui hilinetud aeg korvatakse tööpäeva 

lõpus. Vastasel juhul peaks ettevõtte juhtkond siinkohal midagi töötajate tööaja 

fikseerimiseks ette võtma. 

 

 

5.3 Töötlemiskulud 
 

Kuna hetkel toodetavate pooltoodete valmistamine on ettevõttel uus suund, ei ole veel välja 

kujunenud kindlad süsteemid tootmise haldamises. Ettevõtte juhtkonnaga vesteldes selgus, 

et nii mõnegi seadme töötlemiskulud pole täpselt teada. Järgnevas alapeatükis on välja 

toodud arvutuslikud kulud eelnevalt analüüsitud näitajate põhjal iga tootmises kasutatava 
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seadme kohta eraldi. Arvutused on tehtud kõige üldisemal meetodil ning igapäeva tootmises 

võivad nad kõikuda.  

 

Elektrihinna arvutamise aluseks on võetud kilovatt-tunni hind, mis oli töö koostamise hetkel 

0,1322 €/kWh (Mündel 2015). Arvutamisel lähtuti masinate kasutusajast ja 

paigaldusvõimsusest. 

 

Seadmete võimsused on välja toodud Tabelis 11. Tööjõu kulu arvutamisel on lähtutud 

seadme operaatori töötasu kulust ettevõttele koos Eesti Vabariigi seadustest tulenevate 

maksudega, milleks on sotsiaalmaks 33% ja töötuskindlustusmakse 0,8 % (Maksu- ja 

tolliamet 2015). 

 

Tabel 11. Kasutatavate  seadmete võimsused 

Pingi (seadme) nimetus Võimsus, kW 

Seimer TORWEGGE 22 

Järkamissaag Metabo KGS 54 1,8 

Nelikanthöövel C16-4A 76 

Järkamissaag Metabo 216 M 1,5 

Pneumotransport 29,5 

Katel 7,5 

 

Tabelisse 12. on koondatud ühe tüki ning ühe m3 puitmaterjali töötlemiskulud. Ühe 

tihumeetri töötlemiskulu arvestades on võetud saematerjali pikkuseks kolm meetrit ning 

ristlõikeks 24 x 80 mm. Höövelmaterjali järkamisel on töötlemiskulu arvestamisel 

ristlõikeks 21 x 75 mm. Hööveldamise tööjõukulu on arvestatud kahe töölise kohta. 

 

Tabel 12. Töötlemiskulud ühe tüki ja ühe m3 puitmaterjali tootmisel 

Seade Elekter (€/tk) Tööjõukulu (€/tk) Kokku (€/tk)   1 m3 (€) 

Seimer 0,011 0,08 0,09 15,8 

Saemat. Järkamin 0,004 0,08 0,08 14,6 

Höövelmat. järkam 0,002 0,05 0,05 11,0 

Nelikanthöövel 0,065 0,06 0,13 22.6 
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Tabelist selgub, et kõige väiksema elektri-ja tööjõukuluga on höövelmaterjali järkamine. 

Sellele järgneb saematerjali järkamine, mille kulu on kõrgem seetõttu, et ühe materjali 

töötlemiseks kulub rohkem aega ning sellega kaasneb ka suurem tööjõu- kui ka elektrikulu 

ühe tooteühiku  kohta. Järkamisele järgneb kulu poolest seimer ning kõige kulukam on 

hööveldamise protsess. Hööveldamise protsessi teeb kulukaks seadme suur elektritarve.  

 

Eelnevatele töötlemiskuludele lisandub veel pneumotranspordi käitamiseks kasutatavate 

mootorite elektrikulu. Mootorite võimsus kokku on 29,5 kW ning seitsme tunnise 

tööpäevaga on nende kulu arvutuslikult 29,2€. Talveperioodil lisandub ka katla õhuringluse 

mootor, mis on 7,5 kW ning päevane elektrikulu ligikaudu 5 €. 

Höövli suurest elektritarbest tulenevalt on järgnevas peatükis tehtud tasuvusanalüüs uue 

höövli soetamise kohta. Antud ideed on ka ettevõtte juhtkonnas arutatud ning 

tulevikuplaanidesse arvestatud.  Kuigi praeguse höövli amortisatsioon on küll null, siis 

oluline on ka arvestada seda, et praegu kasutatav höövel on vana ning vanemate masinate 

materjali töötlemistulemus ei pruugi alati vastata tänapäevastele kvaliteedinõuetele. 

Teiste kasutatavate seadmete välja vahetamisele peaks tulevikus samuti mõtlema, kuid enne 

seda on oluline saada kätte praegustest masinatest 100%. Teisisõnu peaks materjalide 

liikumise tootmises saama sellise sujuvusega käima, et masin ei ole võimeline enam 

kiiremini materjali töötlema. Praegu on masinatel varutegur üsna suur ning koheselt uute 

masinate soetamisega oluliselt midagi muuta ei ole autori arvates võimalik.   
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6.  HÖÖVLI TASUVUSARVESTUS 
 

Uue masina soetamishindade kohta küsiti hinnapakkumisi kolmelt puutöömasinate 

edasimüügiga tegelevalt ettevõttelt Eestis, kuid hinnapakkumised saabusid kahelt ettevõttelt 

– ToolTrade Baltic OÜ ning W MAN OÜ. Hinnapakkumised küsiti nii 4 kui ka 6 spindliga 

nelikanthöövlite kohta. Oluline kriteerium oli ka see, et seade oleks kindlasti tööstuslikuks 

kasutamiseks mõeldud. Hetkel toodetava höövelmaterjali valmistamiseks ei ole 6 spindliga 

seadet tarvis, küll aga võib selle vajadus tekkida tulevikus, kui põhitoodangut on tarvis 

muuta. Seetõttu on selle asjaoluga arvestatud ka tasuvusarvestust tehes ning 6 spindliga 

seade on sinna kaasatud. 

 

Hinnapakkumistest osutusid valituks ToolTrade Baltic OÜ poolt pakutavad Griggio G240/4 

ja G240/6 nelikanthöövlid. Valiku tegemisel sai määravaks seadme baashind ning 

spetsialistidega konsulteerimise käigus selgunud asjaolu, et masinate hinna-ja kvaliteedisuhe 

on paigas. Täpsemad seadmete tehnilised spetsifikatsioonid on välja toodud 

hinnapakkumistes (Lisa 1. ja Lisa 2). Enamjaolt on masinate näitajad ühesugused, sealhulgas 

ka töödeldava materjali parameetrid. Ainus erinevus seisnebki spindlite arvus ning sellest 

tulenevalt ka spindli mootorite arvus. 

 

Tabelis 13. on välja toodud hetkel tootmises kasutatava nelikanthöövli C16-4A 

töötlemiskulud ning võrdluseks on toodud Griggio G240/4 ja G240/6 mudelite arvutuslikud 

töötlemiskulud. Töödeldava materjali mõõdud on 21x75x3000. Etteande kiirus on nii 

praeguse seadme, kui ka võrdluses kasutatavate seadmete puhul 12 m/min. 

 

Tabel 13. Nelikanthöövlite töötlemiskulud 

Seade Elekter, €/tk Tööjõukulu, €/tk Kokku, €/tk   1 m3, €/m3 

C16-4A 0,065 0,06 0,126 22.6 

G240/4 0,023 0,06 0,083 14,4 

G240/6 0,035 0,06 0,095 16,5 
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Tabelist 13 selgub, et nii Griggio G240/4 ja G240/6 töötlemiskulud oleksid võrreldes hetkel 

kasutatava nelikanthöövliga pisut väiksemad. Tabelis on Griggio G240/6 puhul oletatud, et 

kõik 6 spindlit teevad tööd, kuid praeguse toodangu puhul see ei ole vajalik, seega oleks 

hetkel valmistatava materjali töötlemise kulu mõlema Griggio masinaga 14,4 €/m3. 

Tasuvusaeg on lihtsasti rakendatav ning valdavalt kasutatav kriteerium investeerimisotsuste 

langetamisel. Tasuvusaeg on ajavahemik, mille jooksul netosissetulekud katavad 

investeeringu. Tasuvusaja leidmiseks on võimalik kasutada valemit (Kaimre 2000):  

 

𝑇𝑎𝑠𝑢𝑣𝑢𝑠𝑎𝑒𝑔 =  
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑛𝑒𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑡𝑢𝑙𝑒𝑘𝑢𝑑
 

 

Paraku ei olnud autoril vajalikke andmeid ettevõtte netosissetulekutest piisavalt ning seetõttu 

on tasuvusaja arvutamisele lähenetud järgnevalt: uue masina soetamise tasuvuse arvutamise 

aluseks on eeldus, et uue masinaga tehakse samas mahus tööd nagu praeguse masinaga ning 

sellega ei kaasne täiendavate toodete valmimist. Ettevõtte viimaste kuude höövelmaterjali 

tootmismaht on jäänud umbes 55m3 juurde, mis on ühtlasi võetud ka aluseks arvutuste 

tegemisel. Seega võib järgnevate arvutuste tulemusel kaasneda kulusääst, kuid mitte 

täiendavaid rahavoogusid toodangu suurenemisest. Eelduseks on ka seatud, et toote omahind 

ega ka toote müügihind järgnevatel aastatel ei muutu. Tootmiskulude hulka on loetud nii 

tööjõu- kui ka elektrikulud, arvestamata muude püsi – ja jooksvate kuludega. Samuti on 

eelduseks, et elektri ning tööjõu kulud püsivad järgmistel aastatel samal tasemel mis need 

on praegusel hetkel. Täieliku info puudumise tõttu ei ole arvesse võetud masinate remondi, 

puhastamise ega muu hoolduse kulusid ega väljavahetatavate osade maksumusi.  

 

Kuna kasutustingimused jäävad uue masina puhul samaks, siis see tähendab, et tööjõukulu 

on tulevikus samaväärne, mis praegu. Seega on tasuvusaja arvutamisel aluseks võetud 

kokkuhoid, mis tekib elektrikulu arvelt. Hetkel kasutatava masina ühe aasta elektrikulu 

arvutamiseks tehakse korrutis: 0,065 € ∗ 174 𝑡𝑘 ∗ 55 𝑚3 ∗ 12 𝑘𝑢𝑢𝑑 = 7464 € . 

 

Järgnevaks leitakse samasuguse korrutisega aastane elektrikulu uue masinaga töötlemisel. 

Siinkohal on näide toodud Griggio G240/4 nelikanthöövlist: 0,023 € ∗ 174 𝑡𝑘 ∗ 55 𝑚3 ∗
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12 𝑘𝑢𝑢𝑑 = 2641 €. Järelikult uue masinaga töötlemisel hoitakse aastas elektrikulu pealt 

kokku 4823 €. Griggio G240/4 hinnaks on hinnapakkumise järgi 22 990 €. Aeg, mil masin 

on end ära tasunud hoides elektri pealt kokku, on leitav : 

 

22990 

4823 
= 4,7 

 

Järelikult Griggio G240/4 nelikanthöövli tasuvusaeg on eelnevalt seatud tingimusi kasutades 

4,7 aastat. Sama lahenduskäiku on rakendatud ka Griggio G240/6 tasuvusaja leidmisel 

(Tabel 14). Oluline on siinkohal siiski arvestada sellega, et masina hooldusega seotud 

kulutused on möödapääsmatud ning reaalne tasuvusaeg sõltub lisaks veel sellest, millist 

hoolduspaketti soovib ettevõte masina puhul kasutada. 

 

Tabel 14.  Griggio G240/4 ja G240/6 nelikanthöövlite soetamismaksumus ja tasuvusaeg 

 G240/4 G240/6 

Soetamismaksumus, € 26 671 38 380 

Tasuvusaeg, aastat 4,7 8  
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KOKKUVÕTE 
 

Antud töö eesmärgiks oli uurida Priimo Mets OÜ 2014. aastal sisse seatud puidu 

järeltöötlemise seadmete tootlikust ning lähtuvalt analüüsi tulemustele ja kohapealsetele 

vaatlustele pakkuda välja lahendusi, mis võivad tootmisprotsessi kiirendada või vähendada 

töötlemiskulusid.  

 

Ajavaatlustel jälgiti kolme tööpäeva kestel servamissae, kahe järkamissae ning 

nelikanthöövli tööd. Tulemustest selgus, kõige ajakulukamad etapid servamisel olid 

materjali läbimine masinast ning materjali sorteerimine. Ühe tüki (mõõtmetega 

25x800x3000 mm) puitmaterjali tootmiseks kulus servamismasinal keskmiselt 71,8 

sekundit. Protsessi kiirendamisele aitaks kaasa mõningate operaatori ülesannete 

lihtsustamine. Aega saaks näiteks kokku hoida, kui valmistada vahelippide korv seimri 

väljastusava rull-tee alla. Sellisel juhul on operaatoril vähem liikumist ning aega hoiaks see 

hinnanguliselt kokku umbes 10 minutit ühe valmispaki kohta. Materjali sorteerimise ajakulu 

oleks teoreetiliselt võimalik vähendada, kui saematerjali sorteerimisel ei panda seda eraldi 

seimri kõrval asetsevasse pakki, vaid materjal liiguks otse järkamise ootele. Lisaks võiks 

paigaldada seimri kõrvale rull-laua, mida mööda saaks liigutada teist korda läbimist vajavat 

materjali. Praegusel juhul toimub teist korda masinat läbiva materjali liigutamine 

väljastusava juurest sisestusava juurde operaatori poolt. 

 

Saematerjali töötlemisele kulus järkamissael 70,8 sekundit. Ajakulukaim tööetapp oli 

siinkohal materjalide eemaldamine ning pakki ladumine. Kuna tootmisruum on piiratud, siis 

siinkohal olulisi muudatusi praeguse sortimendi arvu juures teha ei ole võimalik. Üheks 

variandiks on loobumine mõningate sortimentide tootmisest, millel on väiksem nõudlus. 

Höövelmaterjali järkamisel kulus 21x75x3000 mm  mõõtmetega puitmaterjali töötlemiseks 

keskmiselt 43,9 sekundit, millest peaaegu pool kulub materjalide eemaldamisele ja pakki 

ladumisele.  
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Hööveldamisel võtab ühe ühiku puitmaterjali töötlemine aega arvutuslikult 23,4 sekundit. 

Hetkeseisuga hööveldamise protsessi kiirendada ei ole tarvis, kuna seadme tootlikkus on 

suurem, kui hööveldamisele järgnevas protsessis. Küll aga on töötlemiskulude poolest kõige 

kulukam nelikanthöövel, mille ühe m3 puitmaterjali töötlemiseks kuluv tööjõu- ja elektrikulu 

on 22,6 €. Suurema osa sellest summast moodustab elektrikulu. Servamissael kulub ühe m3 

puitmaterjali töötlemiseks arvutuslikult 15,8 €, saematerjali järkamisel 14,6 € ning 

höövelmaterjali järkamisel 11 €. 

 

Höövli suurest elektritarbest tulenevalt on tehtud tasuvusanalüüs uue höövli soetamise 

kohta. Vaatluse alla on võetud nii 4 kui ka 6 spindliga nelikanthöövlid. Selgus, et töös 

käsitletud uue 4 spindliga höövli tasuvusaeg oleks 4,7 aastat ning 6 spindliga seadme 

tasuvusaeg oleks 8 aastat. Uue seadmega on võimalik elektrikulude pealt kokku hoida 

arvutuslikult 4823 € aastas. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this thesis was to examine the productivity of equipment used in the post-

processing unit by Priimo Mets OÜ and, based on the results of the analysis and observations 

on site, offer suggestions to accelerate the production process or reduce processing costs. 

 

A edging saw, two cross cutting saws and a four-side planing machine were observed and 

timed during 3 working days. The results show that the most time consuming stages in cross 

cutting were the materials’ passage through the machine and sorting of the received 

materials. Production of one piece (measuring 25x800x3000 mm) of wooden material took 

on average 71,8 seconds on the rip cutting machine. Simplifying some of the operator’s tasks 

would help to speed up the process. For example, time could be saved by making a basket 

for sticks under the outlet roller conveyor of the rip cutting saw. In this case, the operator 

does not have to move so much and this would save an estimated 10 minutes per completed 

pack. The sorting time could theoretically be reduced, if the material would move straight to 

the waiting line of the rip cutting saw, instead of being put separately in the pack next to the 

rip cutting saw. Additionally, a roller table could be placed next to the rip cutting saw, for 

the material that needs a second processing. At the moment, the moving of this material, 

from the outlet to the input, is done by the operator. 

 

Processing of saw timber on the rip cutting saw took 70,8 seconds. The most time consuming 

stage here was the removal and packaging of the materials. Since the production room is 

limited, significant changes in this stage cannot be made with the current range of products. 

One option is to drop the production of products with a smaller demand. Cross cutting of 

planed timber took 43,9 seconds on average for a 21x75x3000 mm unit, of which almost 

half is taken up by the removal and packaging of the materials. 

 

In planing, processing one unit takes 23,4 seconds, by calculation. At the current state, the 

process does not need to be sped up, because the machine’s productivity is greater than in 
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the following process. The planing machine is the costliest part of the production process, 

the combined cost with workforce and electricity is 22,6€ for processing 1m3 of material. 

Larger part of the cost is made up by the cost of electricity. By calculation, processing 1m3 

of wood material on the rip cutting saw takes 15,8€, saw material 14,6€ and planing material 

11€. 

 

Based on the planing machine’s large consumption of electricity, a cost-benefit analysis has 

been made for the purchase of a new planing machine. Planing machines with 4 and 6 

spindles were compared. The payback period for the mentioned 4 spindle planing machine 

would be 4,7 years and for the 6 spindle machine it would be 8 years. 4823 € per year could 

be saved in electricity by purchasing a new machine. 
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Lisa 1. Puidu järeltöötlemishoone seadmete paigutus. 
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Lisa 2. ToolTrade Baltic OÜ Griggio G240/4 hinnapakkumine 
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Lisa 3. ToolTrade Baltic OÜ Griggio G240/6 hinnapakkumine 
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Lisa 3. järg 
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Lisa 4. W Man OÜ Griggio 240/4 hinnapakkumine 

 

 

 

                     NELIKANTHÖÖVEL G 240/4  

   

              
                                                                                                                        

Nelikanthöövel G 240/4  26 280 

 

Tehnilised andmed:  

 

Maksimaalne/minimaalne tooriku laius 240/20 mm 

Maksimaalne/minimaalne tooriku paksus 160/8 mm 

Etteandelaua pikkus 2000 mm 

Tooriku minimaalne pikkus 259 mm 

Spindlite läbimõõt 40 mm 

1.,2. Ja 3. Spindlite mootorite võimsus 7,7 Hj, 5,5 kw 

4. Spindli mootori võimsus  10 Hj, 7,5 kw  

Etteveomootori võimsus 5,5 Hj, 4 kw 

Inverteriga ettevekiirus  6-30 m/min 

Aspiratsiooniväljavõtete läbimõõt 150 mm 

Pakendi mõõtmed  3700x1700x1800 mm 
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Pingi kaal  2750 kg kg 

  

                  Nelikanthöövli G 240/4 hind kokku:  26 280,00 

                                                Käibemaks 20%: 5 256,00 

                                  Hind koos käibemaksuga: 31 536,00 

 

                                 Tootja info: www.griggio.com 

 

Kinnitame, et pakutavad seadmed on uued ja  kauba üleandmisel-vastuvõtmisel 

koostatakse  kauba üleandmist-vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitame kauba 

tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Arveldus kauba või teenuste eest 

toimub eurodes (EUR).  Seadmetele anname garantii kehtivuse aja 12 kuud.  

Hinnapakkumine kehtib kuni 11.11.2015.a. 

 

Kalju Valdmann  

 

mob. 51 28 112    

kaljuvaldmann@hotmail.com                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.griggio.com/
mailto:kaljuvaldmann@hotmail.com
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Lisa 5. W Man OÜ Griggio 240/6 hinnapakkumine 

 

 

 

                     NELIKANTHÖÖVEL G 240/6  

   

              
                                                                                                                        

Nelikanthöövel G 240/6   44 539 

 

Tehnilised andmed:  

Spindlid G 240P/6 : 1-alumine, 2 ja 3 vertikaalsed, 4-ülemine, 5-ülemine, 6-alumine. 

Maksimaalne/minimaalne tooriku laius 240/20 mm 

Maksimaalne/minimaalne tooriku paksus 160/8 mm 

Etteandelaua pikkus 2000 mm 

Tooriku minimaalne pikkus 259 mm 

Spindlite läbimõõt 40 mm 

1.,2. Ja 3. Spindlite mootorite võimsus 7,7 Hj, 5,5 kw 

4.,5., ja 6. Spindlite mootorite võimsus  10 Hj, 7,5 kw  

6 universaalne spindel 5,5 Hj, 4 kw 

Etteveomootori võimsus 5,5 Hj, 4 kw 

Inverteriga ettevekiirus  6-30 m/min 

Aspiratsiooniväljavõtete läbimõõt 150 mm 

Pakendi mõõtmed  4900x1900x1800 mm 
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Pingi kaal  4550 kg kg 

Lisaseadmed kogus hind summa 

1. Soonefrees 145x12 1 308,00 308,00 

2. Alumiiniumfrees 124x240x40 4z  5330 4 tk 4 605,00 2 420,00 

3. Alumiiniumfrees 125x130x40 4z  5330 2 tk. 2 429,00 858,00 

4. Alumiiniumfrees 125x130x40 4z  6133 2 tk 2 759,00 1 518,00 

4. Lauapikendus 500 mm 1 726,00 726,00 

5. Töölaua automaatne määrimine 1 737,00 737,00 

                  Nelikanthöövli G 240/6 hind kokku:  51 106,00 

                                                Käibemaks 20%: 10 221,20 

                                  Hind koos käibemaksuga: 61 327,20 

 

                                 Tootja info: www.griggio.com 

 

Kinnitame, et pakutavad seadmed on uued ja  kauba üleandmisel-vastuvõtmisel 

koostatakse  kauba üleandmist-vastuvõtmist kinnitav dokument, milles kinnitame kauba 

tehnilistele tingimustele vastavust ja töökorras olekut. Arveldus kauba või teenuste eest 

toimub eurodes (EUR).  Seadmetele anname garantii kehtivuse aja 12 kuud.  

Hinnapakkumine kehtib kuni 11.09.2015.a. 

 

Kalju Valdmann  

mob. 51 28 112    

kaljuvaldmann@hotmail.com                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.griggio.com/
mailto:kaljuvaldmann@hotmail.com
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