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Aastal 1992 loodi üldehitusega tegelev ettevõte ROSBET-ÜT OÜ. Kaks aastat hiljem 
soetati ketassaag Kara, et hakata oma ehitustegevuse tarbeks tootma saematerjali. 
Valdavalt saeti kuusepalki ja saematerjalina toodeti karestatud lauda. 2000. aasta jaanuaris 
soetati AS-lt Erapuit horisontaallintsaag ja saematerjali hakati tootma veel lisaks ekspordi 
tarbeks. 
2005. aastal lõpetati saeveskis saematerjali tootmine kuna toorme hankimine oli väga 
keeruline. Ettevõte keskendus edasi üldehitusele ja saeveski jäi mitmeks aastaks seisma. 
Hetkel on mõlemad hooned eraldi rendile antud. Saeveski on välja renditud 
palkmajaehitajatele ja betoonhoone AS-le Teede REV-2. 
Magistritöö eesmärk on uurida saeveski tootmiskompleksi enne ja pärast saeveski 
rekonstrueerimist ja koostada horisontaallintsaele saekavad, milles on arvestatud 
Puumajatehase OÜ saematerjali vajadust. 
Töö autor on vaatluse alla võtnud 25-35 cm diameetriga 6-meetrised kuusepalgid. 
Saekavade koostamisel toimub palkide lahtisaagimine tsentraallaua meetodil. 
Magistritöö teine pool keskendub majanduslikule arvestusele ja toob välja kaks erinevat 
stsenaariumi, kus on arvestatud kõiki tehtavaid kulutusi ja saadud tulusid saematerjali 
müügist. 
Stsenaariumite tulemused on väga erinevad. Esimese stsenaariumi puhul on saadud 
negatiivne rahaline tulemus, teise puhul, mis nõuab suuremaid investeeringuid – 
positiivne tulemus. 
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Saeveski omanikule on tehtud töö andnud selge ülevaate kogu tootmiskompleksist, et 
vajadusel taaskäivitada saematerjali tootmine. Välja on toodud loetelud investeeringutest 
ja renoveerimistöödest, uute seadmete soetamisest ja saeveski seadmete uus asendiplaan. 
Märksõnad: saeveski, saekava, saematerjal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
Estonian University of Life Sciences  
Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  Abstract of Master´s Thesis 
Author: Tiit Orlovski Specialty: Forestry 
Title: RECONSTRUCTION OF THE SAWMILL OF ROSBET-ÜT OÜ 
Pages: 117 Figures: 16 Tables: 19 Appendixes: 8 
Department:                                                     Forest industry 
Field of research:                                             Technology of sawmill industry 
Supervisors:                                                     Lecturer Risto Mitt 
Place and date:                                                 Tartu 2016 

     

In 1992, ROSBET-ÜT OÜ, a company engaged in general construction, was founded. 
Two years later, a circular saw Kara was purchased in order for the company to begin 
producing lumber for its construction activities. Mostly, the company sawed spruce logs 
and produced scraped boards as sawn timber. In January 2000, the company acquired a 
horizontal band saw from AS Erapuit, at which point the production of lumber was started 
for export purposes. 
In 2005, production of lumber was discontinued in the sawmill due to extreme difficulties 
in raw material acquisition. The company concentrated on general construction, and the 
sawmill remained inoperable for several years. Currently, both buildings are leased out 
separately. The sawmill is rented to log home builders and the concrete building to AS 
Teede REV-2. 
The Master’s thesis aims to explore the sawmill production complex before and after the 
reconstruction of the sawmill, and create sawing plans for the horizontal band saw, taking 
into account the need for lumber of Puumajatehase OÜ. 
The author of the thesis has concentrated on spruce logs with the diameter of 25-35 cm 
and the length of 6 meters. Upon preparation of sawing plans, the logs are being sawn 
based on the central board method. 
The second half of the Master’s thesis focuses on economic calculations and brings out 
two different scenarios, which take into account all the spending and revenues from timber 
sales. 
The results of the scenarios are very different. The first scenario results in a negative fi-
nancial result, whereas the second, which requires a major investment, a positive result. 
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The work has provided the sawmill owner with a clear overview of the entire production 
complex, allowing for restarting the production of sawn timber when necessary. The thesis 
provides lists of investments and renovations, acquisitions of new equipment and a new 
sawmill equipment layout plan. 
 
Keywords: sawmill, lumber, sawing plan 
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SISSEJUHATUS 
 
Metsa tähtsust on võimatu alahinnata. Mets on üks Eesti suuremaid väärtusi, millel on nii 
kultuuriline, sotsiaal-majanduslik kui ka ökoloogiline väärtus. Metsade üldnäitajad on 
viimasel kümnendil püsinud suhteliselt stabiilsena. Alates 2001. aastast on metsamaa 
pindala püsinud stabiilsena, suurenedes või vähenedes aastate lõikes 2% (Metsa info). 
2012. aastal oli metsamaa pindala 2,2 miljonit hektarit ehk ligikaudu pool Eesti maismaast 
ehk 51,1%.  Metsade puidutagavara oli 2012. aastal 458 miljonit kuupmeetrit. 76,6% 
puistute kogupinnast hõlmavad männikud, kaasikud ja kuusikud (vastavalt 30,3%, 22,9% ja 
23,4%)  (Aastaraamat mets 2013). 
Metsast varutakse väärtuslikku toorainet puitu, mis on hinnatud ehitusmaterjal, rikkaliku 
valiku tööstus- ja tarbeesemete algmaterjal ning üha kasvava tähtsusega 
taastuvenergiaallikas (fossiilsete kütuste alternatiiv) (Metsa info).  Eesti metsanduse 
arengukavas aastani 2020 on seatud põhieesmärgiks tagada metsade tootlikkus ja elujõulisus 
ning mitmekesine ja tõhus kasutus. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatakse puitu 
juurdekasvu ulatuses, suurendatakse metsauuendustööde mahtu, võetakse range kaitse alla 
vähemalt 10% metsamaa pindalast ja parandatakse kaitstavate metsade esinduslikkust 
puuliigiti. (Metsa info) Eestis on pikaajaliselt jätkusuutlikuks eesmärgiks kasutada 12–15 
milj. m3 metsamaterjali aastas. Hinnanguliselt kasvab selline kogus puitu igal aastal metsa 
juurde. Puistute õigeaegne raie ja metsa kiire uuendamine sobilike puuliikidega võimaldab 
kasutada metsamaa tootmisvõimet parimal moel (Eesti Metsanduse Arengukava... 2020). 
Puidutöötlemise ja puittoodete tootmisega tegeleb ligi tuhat ettevõtet, kus on hõivatud enam 
kui 14 000 inimest. Puidutööstuse ala on lai: toodetakse ja töödeldakse saematerjale; 
valmistatakse puitmaju, aknaid ja uksi. Puidutööstus on Eestis muutunud järjest 
mitmetahulisemaks ning üha rohkem toorpuitu suudetakse väärindada kodumaal. Peale 
saematerjali tootmise suurenebki järjest väärindatud toodete osa, nagu puitmajad ja puidust 
ehitusdetailid. Statistika näitab ekspordistruktuuri muutumist palgilt ja toorpuidult suurema 
väärtusega toodete poole (Aastaraamat mets 2013). 
Puit on kõige tuntum tarbe-ja ehitusmaterjal, tema omadused on olnud muutumatud 
aastatuhandete jooksul. Seoses tööstuse kiire arenguga on puitmaterjalide tootmine ja 
kasutamine 20. sajandi teisel poolel saavutanud kõrge tehnilise taseme (Roos). Saematerjali 
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lõikamisega tegelema hakanud ROSBET-ÜT OÜ loodi 1992. aastal. Algselt oli ettevõtte 
põhitegevuseks üldehitus. Aja jooksul hakati kasutama järjest enam erinevates 
ehitusetappides erinevat mõõtu saematerjali ja 1994. aastal alustati saematerjali tootmist 
Mustvees, Kasepää vallas rajatud saeveskis. 
Käesoleva magistritöö eesmärgiks on uurida ROSBET-ÜT OÜ-le kuuluvat saeveskit enne 
ja pärast rekonstrueerimist. Antud töö annab ülevaate ROSBET-ÜT OÜ saeveskist ja 
saeveskis kasutatavatest seadmetest. Lisaks koostatakse ümarmaterjali lahtilõikamiseks 
saekvad, kus aluseks on võetud Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus.   
Kuna ROSBET-ÜT OÜ omanike ringi kuulub Puumajatehase OÜ üks asutajatest ja 
praegustest omanikest, siis vaadeldakse lähemalt millist saematerjali oleks mõistlik 
Puumajatehase OÜ-le toota ROSBET-ÜT OÜ saeveskis. 
Puumajatehase OÜ on 2007. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev tasapinnaliste 
puitmajaelementide tehasetootmisele spetsialiseerunud ettevõte. Puumajatehase OÜ toodab 
majaelemente Eestis, Siimustis asuvas tehases, mille tootmisvõimsuseks on 50-60 keskmist 
ühepereelamu tüüpi maja aastas (Rosin, T 2016).  
Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 

1) ümarmaterjali lahtisaagimise tehnoloogia; 
2) saematerjali tootmine Puumajatehase OÜ-le; 
3) saeveski jätkusuutlikkus pärast rekonstrueerimist. 

 
Magistritöö autor tänab juhendajat Risto Mitt´i abivalmiduse ja suunavate mõtete eest, mis 
aitasid kaasa magistritöö kirjutamisele. Samuti soovib töö autor tänada ROSBET-ÜT OÜ 
omanikke Ülle ja Tiit Rosinat, kes olid lahkesti valmis vestlema ettevõtte käekäigust ja 
näitasid üles positiivset suhtumist. 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

1. ROSBET-ÜT OÜ ÜLEVAADE 
 
Veebruaris 1992. aastal asutati erakapitalil põhinev ettevõte Esmar-Rosbet AS,  tegevusalaks 
üldehitus. Esimestel aastatel ehitati valmis Mustvee Politseijaoskond, Mustvee linna 
puhastusseadmed ja kanalisatsioon, Mustvee Spordihoone ja Piirivalve kordon Piirissaares 
(Rosin, Ü 2016). 
Aasta-aastalt ettevõte suurenes ja 1994. aastal soetati ketassaag „Kara”. Kuna puit oli 
laialdaselt kasutatav ehitusmaterjal, siis esmalt hakatigi saematerjali tootma oma 
ehitustegevuse tarbeks. Valdavalt saeti kuusepalki (Picea abies (L.) Karst.) ja saematerjalina 
toodeti karestatud lauda. Lisaks oli sõlmitud kohaliku vallaga ostu-müügi leping 
ümarmaterjali jäägi - pindude müügiks, millega vald osaliselt jagas ja müüs oma elanikele 
pinde küttematerjalina (Rosin, Ü 2016). 
Ettevõtte nime muutus toimus 1997. aastal, kuna edaspidi keelati kasutada „Esmar” nime ja 
nii võetigi kasutusele ROSBET-ÜT AS, mis hiljem muudeti ROSBET-ÜT OÜ-ks (Rosin, Ü 
2016). 
ROSBET-ÜT OÜ soetas 2000. aasta jaanuaris ERAPUIT AS-lt kasutatud lintsae „SERRA“. 
Lisaks omatarbele hakati saematerjali tootma suuremas mahus ja eksportima läbi Baltic 
Connexions OÜ Inglismaale. Aja jooksul saetava sortimendi hulk laienes. Valdavalt lõigati 
kuusepalki, kuid perioodiliselt hakati saagima ka haavapalki.  Ümarmaterjali pikkus jäi 
vahemikku 3-6 meetrit, kõige rohkem lõigati 4,8 meetri pikkusi palke. Peamiselt hangiti 
toorainet talunikelt, osteti ise lanke üles ja kasutati erinevaid vahendusfirmasid, kes tegelesid 
ümarpuidu müügiga. Saeveskis töötas 5-6 inimest. Saelintide teritamiseks soetati endale veel 
eraldi terituspink. Ühe saelindiga saeti tavaliselt kaks tundi. Ette tuli lintide purunemisi, 
mille põhjuseks oli talveperioodil tugev jää ja metallosade leiud palgis. Enne saagimist palke 
eraldi ei kooritud. ROSBET-ÜT OÜ lõpetas ümarmaterjali saagimise saeveskis 2005. aastal. 
Põhjuseks olid keerukas olukord toormaterjali hankimisel. Ettevõte jätkas üldehitusega ja 
saeveski anti hiljem rendile palkmajaehitajatele. ROSBET-ÜT OÜ  saeveski käive 
tegutsemisperioodi ajal on välja toodud tabelis 1. Lisaks kuulub ettevõttele traktor MTZ 52 
ja metsaväljaveo käru (Rosin, Ü 2016). 
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Tabel 1. ROSBET-ÜT OÜ käive (Rosin 2016) 

Aasta Käive, milj krooni 
2000 2,4 
2001 2,6 
2002 2,05 
2003 2,17 
2004 1,24 

 
 
1.1. ROSBET-ÜT OÜ saeveski enne rekonstrueerimist 
 
1.1.1. Kasutatav toormaterjal 
 
ROSBET-ÜT OÜ saeveskis saetava ümarmaterjali sortiment ei olnud  suur. Valdavalt saeti 
kuusepalki. Tegevusperioodi vältel lisandus veel haava ümarmaterjal ja vastavalt tellimusele 
saeti ka kaske. Saematerjali mõõdud erinesid nii pikkuselt kui ristlõikelt. Peenpalgi 
diameeter jäi vahemikku 100-160 mm ning ülejäänud diameetrid 160-600 mm. Saetava 
kuusepalgi pikkused varieerusid kolmest kuni kuue meetrini.  Toormaterjal ladustati kinnistu 
territooriumil. (Rosin, T. 2016) 
Praktikas saetakse lahti toored palgid. Nende niiskus on üle 30%. Saematerjali nimimõõtmed 
on kehtestatud 20% niiskuse juures. Seega tuleb saekava koostamisel ja arvutamisel 
arvestada kuivamiskahanemist (Meier ja Rukki 2001: 11) 
ROSBET-ÜT OÜ saeveskis toimus saematerjali kuivatamine lühikest aega ja enamus 
toodetud saematerjalist läks tootmisest välja kuivatamata saematerjalina. Enne kuivatamist 
ladustati saematerjal pakkidesse eralduslipiga 25 mm. Kuivatisse viis raudtee, millel liikus 
kaks käru, kuhu peale asetati saematerjal. Saematerjali pakid laoti tõstukiga kärule 
väljaspool kuivatit. Kuivatamine toimus eraldi 22 mm ja 50 mm paksusele saematerjalile. 
Laiuse järgi eraldi sorteerimist ei toimunud. Kuivatis kasutati telgventilaatorit, võimsusega 
10 kw, mis puhus õhu läbi leektoru piki katlaruumis asetsevatesse piludega torudesse, 
tekitades laudade vahel soojaõhuringluse. Pilutorud paiknesid nii üleval kui all. Lisaks oli 
katusel ventilaator, mille kaudu eraldus kuivatusprotsessi alguses vesi. Katla kütmine toimus 
pindlaudadega kahes vahetuses ja manuaalselt. Jälgida tuli pidevalt temperatuuri, et ei 
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toimuks ülekütmist. Puidu niiskussisalduse mõõtmine toimus niiskusmäärajaga.  
Kuivatusperiood kestis harilikult 5-6 päeva, kuni saavutati soovitud niiskus (Rosin, T 2016). 
 
 
1.1.2.  Saeveski tootmiskompleks 
 
ROSBET-ÜT OÜ saeveski paikneb Tartu-Jõhvi maantee 52. kilomeetril, Jõgeva 
maakonnas, Kasepää vallas, aadressil Nõmme küla, Tiidu kinnistu. Saeveski kinnistu suurus 
on 2,7 hektarit ja katastritunnus 65701:002:0163, sihtotsarbega tootmismaa 100% (joonis 
1). Enne saeveski soetamist 1992. aastal oli tegemist põllumajandustehnika hoidlaga.  
 
 

Joonis 1. ROSBET-ÜT OÜ kinnistu. Allikas: (Aluskaart 2016) 
 
Hetkel on mõlemad hooned eraldi rendile antud. Saeveskipoolne osa on välja renditud 
palkmajaehitajatele ja betoonhoone AS-le Teede REV-2. Viimane leping on tähtajaline. 
Saeveski tootmishooneks on metallkandekonstruktsiooniga ehitis, mille mõõtmeteks on 
24x48x6 meetrit, ehitusaluse pinnaga 1152 m2 (joonis 2), kubatuuriga 6912 m3. Katuse 
moodustab ruumiline sõrestik, mis on kaetud profiilplekiga. Metallpostid paiknevad 
tootmishoones sammuga 6 meetrit.  Postide vahel on 1,2 meetri kõrgune betoonist 
soklipaneel ja hoonet ümbritseb profiilplekk. Hoonel on 2 lükandväravat mõõtmetega 6x6 
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meetrit. Põrandal on asfaltbetoonkate, mille all omakorda killustikalus. Saeveski tagumisel 
seinal on kogu seina pikkuses ühekordne klaas kõrgusega 1,2 meetrit. Hoone on 
soojustamata. Saepuru transporditi mõlema sae puhul mööda saepuruimurit hoonest välja 
ühte mahutisse.  
 
 

Joonis 2. ROSBET-ÜT OÜ saeveski tootmishoone 2016 (autori foto) 
 
Kinnistu teine hoone on ehitatud silikaattellistest (joonis 3), mis omakorda on kaetud 12 
meetrise raudbetoonpaneeliga. Hoone on astmeline. Töökojapoolses osas on hoone 
kõrguseks 7 meetrit, ladude osas 5 meetrit ja kontoripoolses osas 3 meetrit. Hoonel on 
kahekordse klaasiga puitaknad. Töökojas on 4 soojustatud metallväravat mõõtmetega 4x4 
meetrit. Lisaks asub töökojas veel sildkraana tõstejõuga 3,2 tonni ja üks remontkanal. Põrand 
on valatud raudbetoonist. 
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Joonis 3. ROSBET-ÜT OÜ saeveski betoonhoone 2016 (autori foto) 
 
 
1.1.3. Lintsael kasutatav lõikamise tehnoloogia enne saeveski sulgemist 
 
Ümarmaterjali lahtilõikamise tehnoloogia lintsael ROSBET-ÜT OÜ saeveskis oli 
lahendatud järgmiselt. Palgid asetati enne saeraamile jõudmist estakaadile, mis oli 1 meeter 
kõrge, 6 meetrit lai ning 20 meetrit pikk. Estakaadile mahtus hinnanguliselt 40 m3 palki. 
Palgid tõsteti estakaadile metsaveotraktoriga. Edasi liikus palk saeraami ette maha, kus see 
tõsteti hüdrokäppadega saeraamile. Edasi toimus palgi lahtilõikamine vastavat saekavale. 
Saekava on kindlate mõõtmetega palgi pikisaagimise skeem, mis tagab etteantud 
mõõtmetega saematerjali. Saekava näitab saeteede asukoha, saematerjali paksuse ja laudade 
arvu antud palgist (Meier ja Rukki 2001: 7). ROSBET-ÜT OÜ-s lõigati saematerjali 
peenroovist kuni jämeda ristlõikega prussideni. Väikseima peenroovi mõõt oli 20x25 mm ja 
prussi maksimaalne mõõt ulatus 120x240 mm. Saematerjali pikkus jäi vahemikku 3,6 kuni 
6,0 m. Lintsael (joonis 4) saeti päevas hinnanguliselt 20-30 m3 palki väljatulekuga 55-60% 
(Rosin, T 2016).  Lintsae tehnilised andmed on välja toodud tabelis 2. Lintsael juhtis 
lahtilõikamist üks operaator ja väljatuleku protsent sõltust suuresti töölise vilumusest. 
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Lahtisaagimine toimus ringmeetodil (Rosin, T 2016). Palgi lahtisaagimine ringmeetodil on 
palgi individuaalse lahtisaagimise viis, kus iga või mõne lõike järel keeratakse palk ümber 
telje. Iga järgmise lõike tegemisel arvestatakse eelnenud lõike tulemust ja palgi omapära 
(Meier ja Rukki 2001: 51). Lintsael kasutati Eestis toodetud linte, mida operaator pidi iga 2 
tunni tagant vahetama, sõltumata sellest, kui hästi oli lõikamine õnnestunud. Ühe vahetuse 
ajal kasutati 4-6 linti. Lintide teritamine toimus saeveskis ja teritatud linti ei tohtinud samal 
päeval kasutusele võtta. Pärast lahtilõikamist liikus osa saematerjali kärude abil 
ketassaepinki, et lõigata seal omakorda väiksemaid mõõte. Tänu sellele operatsioonile 
saavutati saeveskis väljatulek kohati üle 60%  (Rosin, T 2016). Saematerjal virnastati 
põrandale pakkidesse  vastavalt pikkuse ja ristlõike järgi. Pikkuse aste oli 300 mm ja ülemõõt 
50 mm. Paki mõõt 110x110 cm vastava pikkusmõõdu järgi. Iga rea vahel oli, sammuga 1,5 
meetrit, vahelipp. ROSBET-ÜT OÜ saeveskis toodeti peamiselt kuivatamata saematerjali. 
Saematerjal, mis läks pärast kuivatamist edasi hööveldamisse, lisati saekava mõõdule 3-5 
mm (Rosin, T 2016). 
 

Joonis 4. Horisontaallintsaeraam 2016 (autori foto) 
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Tabel 2. Horisontaalse lintsae Serra tehnilised näitajad 
Tehnilised andmed  
Maksimaalne palgi diameeter (mm) 600 
Maksimaalne prussi paksus (mm) 400 
Lindiratta diameeter (mm) 800 
Maksimaalne lõikekõrgus (mm) 400 
Saeraami laius (mm) 1000 
Lindi pikkus (mm) 5200 
Lindi laius (mm) 120 
Lindi paksus (mm) 1,1-1,3 
Elektrienergia, peamootor (kW) 15 
Kogu võimsustarve (kW) 18 
Üldine laius (m) 2,4 
Üldine pikkus (m) 9 
Üldine kõrgus (m) 2,2 
Keskmine päevane tootlikkus (m3) 15-20 

 
 
1.1.4. Ketassael kasutatav lõikamistehnoloogia 
 
Ketassael Kara lõigati ROSBET-ÜT OÜ saeveskis peamiselt kuusepeenpalki mõõtudega 
100-160 mm ning lintsae paksemaid külg- ja pindlaude. Külglaud on tüve välisosast saetud 
laud ja pindlaud on saagimisel eemaldatud palgi välimine osa, mille üks pind on saetud ja 
teiseks pinnaks on osa palgi välispinnast (Puiduterminoloogia sõnastik). Ketassaagi kasutati 
peamiselt seimrina (Rosin, T 2016). Enne saeraamile jõudmist olid peenpalgid sorteeritud 
estakaadile. Estakaadi kõrgus oli 1 meeter ja pikkus 20 meetrit. Korraga mahtus estakaadile 
kuni 30 m3 peenpalki. Toore veeretati saeraamile mehaaniliselt, mille juures töötas reeglina 
üks operaator.  Ketassae saeraam koosnes kahest osas (joonis 5), mille vahel paiknes lõikur. 
Sissesöödu osa pikkus oli 8 meetrit ja palgi väljajooksu raam 5 meetrit.  Enne lõikurini 
jõudmist fikseeriti palk surverulliku abil. Mõõtulõikamisel kasutati mõõdukäppasid. 
Lõikamine toimus ringmeetodil. Materjali sorteerimine toimus mehaaniliselt vastavalt 
saematerjali mõõtudele. Pindlauad ja saagimisjäägid sorteeriti transportkärudele. 
Saematerjal ladustati pakkidesse mõõtudega 110x110 cm vastavalt pikkusele. Iga rea 
lauarida oli eraldatud vahelippiga, sammuga 1,5 meetrit. Saematerjal liikus enamasti 
saeveskist välja kuivatamata. Saagimine toimus ühes vahetuses ilma seisakuteta (Rosin, T 
2016). 
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Ketassae saeraam vajab tänasel hetkel suuremamahulist renoveerimist, paigaldada on vaja 
uus hüdromootor ja mõõdukäpp. Hinnanguline investeering renoveerimisse võiks omaniku 
arvates ulatuda 5000-6000 euroni (Rosin, T 2016). 
 

 
Joonis 5. ROSBET-ÜT OÜ saeveski ketassaeraam 2016 (autori foto) 
 
 
1.2. Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus 
 
Puumajatehase OÜ asutati 2007. aastal kolme Eesti ja ühe Rootsi päritolu isiku poolt. 
Viimased muutused omanike ringis toimusid 2015. a. lõpus ja nüüdseks kuulub ettevõte 
100% eestlastest omanikele. Puumajatehase OÜ toodab majaelemente Eestis, Siimustis 
asuvas tehases, mille tootmisvõimsuseks on 50-60 keskmist ühepereelamu tüüpi maja aastas. 
Tänu keskmisele suurusele on Puumajatehase OÜ paindlik, saades toota majaelemente nii 
10-20 majast koosneva arendusprojekti jaoks kui ka üksikmaja erakliendi tellimusena. 
Puumajatehase OÜ müüb enamuse oma toodangust Rootsi turul. Lisaks tegutsetakse Norra 
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turul. Müük Eestisse on olnud viimastel aastatel võrreldes müügiga Rootsi ja Norrasse 
suhteliselt tagasihoidlik (Puumaja tehas). 
Peamiselt hangib Puumajatehase OÜ oma toormaterjali Eestis tegutsevatest saeveskitest. 
Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus ristlõigete kaupa on välja toodud lisas 1. 
Väljatoodud saematerjali vajadus on hinnanguline ja erineb aastate lõikes. Lisas 1 välja 
toodud mahud on arvestatud Puumajatehase OÜ maksimumvõimsust arvesse võttes. 
Olenevalt ristlõike suurusest on igal mõõdul elementide moodustamisel oma 
kasutusotstarve. Kõige suurem ristlõige 45x220 mm leiab kasutust lae- ja vahelaetaladena, 
45x195 mm lauast saab liitlaetalad 45x390 mm, mis on kokku pressitud ogaplaadiga. Sama 
mõõtu prussi kasutatakse veel välisseina karkassis, kuhu lüüakse horisontaalroov 45x45 
mm, et saavutada 240 mm paksune soojustus. Väiksemaid ristlõikeid nagu 45x95 mm 
kasutatakse mittekandvate seinte karkasside moodustamiseks ja ruumide üksteisest 
eraldamiseks. Ristlõikeid 45x120 ja 45x145 mm kasutatakse aga kandvate siseseinte 
karkassides, mille peale tehakse ka vahelaed. Välis- ja siseroovina kasutatakse vastavalt 
28x70 mm ja 45x45 mm roove. Kogu välisperimeetril kasutatavad lauad peavad olema 
karestatud, näiteks: tuulekastilauad, viilulauad, välisvooder, aknapiirliistud ja 
nurgapiirliistud (Rosin, T 2016). 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 
Saepalkide lahtisaagimine on saeveskis kõige tähtsam operatsioon. Tehnoloogiliselt õigest 
lahtisaagimisest olenevad paljud saeveski töö efektiivsuse näitajad (Meier ja Rukki 2001: 4) 
Saekava on oluline tehnoloogiline dokument. Oskuslikult koostatud saekavade kasutamisest 
sõltuvad saepalkide kompleksne kasutamine, seadmete tootlikkus, saeliinide töö 
sünkroonsus jpm. Saekavad on saeveski tootmisprotsessi juhtimise aluseks. Saagimisplaani 
koostamine seisnebki saekavade valimises või koostamises ja arvutamises. Saagimisplaan 
kindlustab etteantud saematerjalide spetsifikatsiooni täitmise, arvestades saepalkide 
jämedust ja kvaliteeti. (Meier ja Rukki 2001: 4) 
Enne ROSBET-ÜT OÜ saeveski sulgemist, keskendus ettevõte suuresti kuusepalgi 
lahtisaagimisele. Saeti nii lint- kui ketassaega. Enamasti lõigati 3,6-6 meetri pikkuseid kuuse 
peenpalke ja jämedamaid diameetreid. Tellimustööna saeti lisaks kuusepalgile veel kase- 
(Betula spp.) ning haavapalki (Populus tremula L.). 
Magistritöö eesmärgiks on uurida ROSBET-ÜT OÜ saeveski varasemat tööprotsessi ja 
koostada horisontaallintsaele saagimisplaanid, kus on arvesse võetud Puumajatehase OÜ 
saematerjali vajadust. Saekavade koostamisel on lisaks horisontaallintsaele arvestatud ka 
ketassae olemasolu. Ketassae eesmärk on eemaldada saematerjalilt poomkant ehk kasutada 
seadet seimrina. 
Saekavade koostamisel on vaatluse alla võetud 25-35 cm läbimõõduga 6-meetrised 
kuusepalgid. 
Puumajatehase OÜ kasutab toormaterjalina valdavalt hööveldatud lauda – ligi 99%. 
Karestatud lauda kasutatakse vaid välisperimeetril. Saekavade koostamisel on arvesse 
võetud saeveski omaniku arvamust ja arvestatud kõikidele ristlõigetele juurde 3 mm, välja 
arvatud karestatud laud, et katta hiljem hööveldamise kulu. Arvestus Puumajatehase OÜ 
saematerjali vajadusest on välja toodud lisas 1. Näiteks, kui höövelmaterjali mõõt on 45x195 
mm, siis magistritöö kõigis arvutustes käsitletud ristlõigetele arvestatakse juurde höövli kulu 
3 mm ehk 48x198 mm, millele lisatakse kuivamiskahanemine 20% niiskuse juures GOST 
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6782.1-75 tabelist. Antud ristlõike puhul oleks see 49,5x204,9 mm, mis ümardatakse 
suurema täisarvuni 50x205 mm ja lisatakse juurde 1 mm, mis jääb varuks palgi niiskuse 
kõikumise ja lintsae lõikelainetuse jaoks.  Seega märgitakse saekava joonisele lahtisaagimise 
mõõduks 51x206 mm.  
Iga saekava lahtisaagimise arvutuse juurde on ristlõike esmakordsel mainimisel kirjutatud 
nii saematerjali nimimõõt kui saekava lahtisaagimisel arvestatav ristlõike suurus 
millimeetrites. Näiteks: 25 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kavasse on 
märgitud ristlõiked 48x223 (51x228) mm jne. Samuti on mõlemad suurused märgitud 
saekava kõikidele joonistele. 
Jooniste ja saekavade koostamisel on kasutatud AutoCad 2015 joonestusprogrammi.  
Erinevad saematerjali ristlõiked on kantud joonistele arvestusega, et palgi lahtisaagimine 
toimub tsentraallaua meetodil, kus kaks suurima ristlõikega lauda on asetatud mõlemale 
poole palgi tsentrist kuni sobivaima ristlõikeni palgi servast. Lisaks on võrreldud saekavasse 
märgitud ristlõikeid omavahel, et leida palgi parem saagis. Võrreldavad ristlõiked on 
märgitud saekavade joonistele kasutades AutoCad 2015 joonestusprogrammi joone tüübi 
käsku Hiddenex2. 
Saematerjali lahtilõikamine toimub horisontaallintsael. Saekava joonistele on märgitud 
ristlõiked nii vertikaalselt kui horisontaalselt arvestusega, et esmalt lõigatakse palgist välja 
vertikaallauad, misjärel pööratakse palki 90 kraadi lõikeseinaga vastu palgi haaratseid, et 
lõigata välja saekava joonisele märgitud horisontaalsed mõõdud. 
 Magistritöö arvutustes on arvestatud saeveski omaniku soovitust ja märgitud saetee 
paksuseks 3 mm ja ketassae saeteeks 5 mm (Rosin, T 2016). Saetee on puidu osa, mis 
saagimisel peenestatakse ja eraldatakse puidust (Meier ja Rukki 2001: 12). 
ROSBET-ÜT OÜ  saeveskis ei olnud kasutusel normidele vastavat kuivamiskahanemise 
meetodit. Magistritöö autor võttis kuulda saeveski omaniku soovitusi ning lisas saekavas 
olevate laudade nimimõõtudele GOST 6782.1-75 tabeli väärtuse, ümardas selle lähima 
täisarvuni ja liitis juurde 1 mm. Põhjus tulenes sellest, et palgi niiskus erines periooditi ning 
horisontaallintsae töös võis esineda kohati ebastabiilsust (Rosin, T 2016). 
Hindamaks saeveski jätkusuutlikkust pärast rekonstrueerimist on magistritöö käigus 
koostatud kaks eraldi stsenaariumi, mille tulemusena selgub arvutustest, kumb stsenaarium 



20 
 

osutub majanduslikult paremaks. Selleks on võetud hinnapakkumised olemasolevate 
seadmete taastamiseks ja puuduolevate seadmete soetamiseks erinevatelt 
teenusepakkujatelt.  
Toormaterjali hankimisel on töö autor pöördunud Riigimetsa Majandamise Keskuse 
(edaspidi RMK) poole, et tagada stabiilne kuusepalgi olemasolu. Tootmisprotsessi sujuvaks 
toimimiseks on juurde vaja soetada traktor, millel on olemas palgihaarats, alusekahvlid ja 
saepuru eemaldamiseks kopp. Lintsaele tuleb soetada uued lindid koos varulintidega, et 
tagada stabiilne töö. Pärast palgi lahtisaagimist liigub saematerjal mööda transportliini, kas 
ketassaepinki või järkamispinki. Saeveskil puudub nii transportliin kui järkamispink. Lisaks 
tuleb soetada kaks transportkäru pindlaua kogumiseks.  
Esimese stsenaariumi puhul on arvestatud kuludega saeveskile, kus pärast kuusepagi 
lahtisaagimist tuleb sisse osta nii saematerjali kuivatamise kui hööveldamise teenus. 
Mõlema teenuse puhul on oluline, et teenuse pakkuja paikneks võimalikult lähedal 
ROSBET-ÜT OÜ saeveskile kui Puumajatehase OÜ´le. Teise stsenaariumi puhul on 
arvestatud kuludega saeveskile, kus kogu saematerjali tootmine Puumajatehase OÜ ´le on 
tehtud ROSBET-ÜT OÜ saeveskis. Selleks on juurde arvestatud suurem töötajate arv, 
taastatud saematerjali kuivatussüsteem ja soetatud hööveldamise seade.  
Kahe erineva stsenaariumi koostamisel on tabelitesse kantud kõikide seadmete ja teenuste 
kulud, mis hinnapakkumistena võetud. Kõik hinnad on esitatud käibemaksuta. Liskas on 
AutoCad 2015 joonestusprogrammi abil tehtud kaks erinevat saeveski joonist, lisa 2 ja lisa 
3, kuhu peale on märgitud seadmete asetus saeveskis.  
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3.  TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 
3.1. Saekavade arvutamine ja toodang 
 
Saekava arvutamine tähendab väljasaetava sortimendi (prusside ja laudade) laiuse ja 
pikkuse, mahu ja väljatuleku määramist. Saekava arvutamisel saadakse  teoreetiliselt suurim 
mahulise saematerjali väljatulek. Saekava arvutamisel eeldatakse, et saepalk on tüvikoonuse 
kujuline, ilma ovaalsuseta ja teiste vormivigadeta (Meier ja Rukki 2001: 17). 
Saekava arvutamisel pole võimalik arvestada saepalkide kvaliteeti ega prognoosida 
saematerjali sordilisust. Kvaliteetsem saematerjal saadakse, kui kasutatakse säsi väljalõiget 
ja valitakse sobiva paksusega südamik või tsentraallaud (Meier ja Rukki 2001: 17). 
 
Saematerjali tootmisele on omane, et normaalse tootmisprotsessiga saeveskis, kus 
põhitoodang on saematerjal, moodustab lisatoodang  vaid poole saepalkide mahust (Meier 
ja Rukki 2000: 30). 
 
Tabel 3. Saetoorme bilanss saematerjali valmistamisel 

  
Koorimata toormest 

% 
Kooritud toormest 

% 
Saematerjal 42-46 48-52 
Tehnoloogiline laast 27-32 30-36 
Saepuru 10-15 11-16 
Koor 10-12   
Kuivamiskahanemine, 
järkamisvaru 

4-6 5-7 

 
Lisatoodang on saetööstuses majanduslikult olulise tähtsusega. Arenenud saetööstusega 
maade optimaalse tehnoloogiaga saeveskites moodustab lisatoodang 12-17% 
kogutoodangust. Valdava osa lisatoodangust peaks moodustama tehnoloogiline laast. 
Saetööstuse toodangusse võib arvestada ka saepuru ja puukoore (Meier ja Rukki 2000: 30). 
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3.1.1.  25 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saeveskis toimub saepalkide lahisaagimine individuaalselt ja vaadeldakse igat palki eraldi. 
Saekava koostamisel on arvestatud, et palgi lahtisaagimine toimub tsentraallaua meetodil. 
Saekava joonisel (joonis 6) on näha, et ristlõigete 48x223 (51x230) ja 48x123 (51x128) mm 
on juurde arvestatud kuivamiskahanemine GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim 
täisarv + 1 mm. Seega saetakse saematerjal välja mõõtudega 51x230 ja 51x128 mm. Lisaks 
on koostatud võrdlev arvutuse kui valiti teise tsentraallaua mõõduks järgmine suurem 
ristlõige mõõduga 48x148 (51x153) mm, et võrrelda, kas saematerjali väljatulek on suurem 
esimese a) või teise b) arvutuse puhul. Ristlõikele, mõõduga 48x148 mm, on juurde 
arvestatud kuivamiskahanemine GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm 
ja saekavasse märgitakse lahtisaagimise mõõt 51x153 mm. 
Tsentraallaua meetodil lahtisaagimisel tuleb esmalt määrata saekava laiuskulu. Saekava 
laiuskulu a1 lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil arvutatakse valemiga (Meier ja Rukki 
2001: 20) 

= + +    ,                                                                                      (1) 
kus 

m1 – sortimendi nimipaksus, mm 
k1 – kuivamiskahanemine, mm 
s – saetee laius, mm 

Teise laua paksus a2 südamiku- või tsentraallaua kõrval olevale lauale arvutatakse valemiga 
(Meier ja Rukki 2001: 20) 

= +  + +                                                                                 (2) 
Saekava laiuskulu an kõikidel järgmistele külglaudadele arvutatakse valemiga (Meier ja 
Rukki 2001: 20) 

= +  + +                                                                            (3)  
kus 

n – sortimendi järjekorra arv saekavas, arvates saekava teljest. 
Kasutades valemit 1 ja 2 arvutatakse välja ristlõigete 48x223 ja 48x123 mm paksuskulud. 
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  : =  + + = 48 + 3 + = 52,5                                
  : = +  +  + = 52,5 + 48 + 3 + 3 = 106,5   

Kuna võrdluses oleva laua paksus on samuti 48 mm, siis paksuskulu eraldi arvutama ei pea. 
Järgmisena arvutati saekava kriitiline laius akr. Saekava kriitiline laius on palgi ladvaotsa osa 
laius, mille ulatuses külglaua pikkus võrdub palgi pikkusega. Saekava kriitiline laius ar-
vutatakse valemiga (Meier ja Rukki 2001: 27) 

akr=   1,5 − 0,5                                                                                  (4) 

kus 
D– palgi jämedus tüükaotsas, mm, 
d– palgi diameeter, mm. 

akr=  1,5 ∗ 250 + 0,5 ∗ 310  = 106,88 mm 

Palgi läbimõõt tüükaotsas  D arvutatakse valemiga (Meier ja Rukki 2001: 27) 
D=L ∙ c + d                                                                                                     (5) 

kus 
L – palgi pikkus, m 
c- koondelisus cm/m (c=1 cm/m). 

Saekava laiuse an>akr puhul tuleb suurima väljatuleku protsendi saavutamiseks leida laua 
optimaalsed mõõtmed b0 ja I0 (Meier ja Rukki 2001: 27) 
Arvutused näitasid, et saekava kriitiline laius akr on suurem kui välimise laua paksuskulu, 
ehk lauale 48x123 mm ei pea eraldi optimaalset pikkust arvutama ja võib väita, et laua saab 
välja saagida täispikkuses täiskantsena. 
Järgmisena arvutatakse laudade laiuskulud. 
Laua laiuse b1 ladvaotsast arvutatakse valemiga (Meier ja Rukki 2001: 26) 

 b1= √ − 4 ∗                                                                                           (6) 
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kus 
d– palgi jämedus ladvaotsas, mm. 

  : = − 4 = 250 + 4 × 52,5 = 226,88       

  : = − 4 = 250 + 4 × 106,5 = 130,88       

Arvutustest on näha, et joonisele märgitud nii esimese kui võrdluses oleva teise laua 
laiuskulud on suuremad kui b1 ja b2. Seega tuleb mõlemale lauale arvutada laua optimaalne 
pikkus.  
Laua optimaalne pikkus I0 arvutatakse valemiga (Meier ja Rukki 2001: 20): 

= 1 −                                                                                    (7) 

I1 =6000*(1-((2302)+4*(106,52)-(2502))/((3102)-(2502))=5754 mm 
Võrdluses oleva teise laua 48x148 mm optimaalse pikkuse arvutus: 
I2 =6000*(1-((2)+4*(106,52)-(2502))/((3102)-(2502))=4878 mm 
Esimese saekava a) arvutused näitavad, et saematerjal ristlõikega 48x123 mm on võimalik 
välja saagida täispikkuses täiskantsena ja ristlõikega 48x223 mm 5,75 meetri pikkusena. 
Võrdluses oleva b) teise horisontaallaua ristlõikega 48x148 mm, saab välja lõigata täiskantse 
saematerjalina 4,87 meetri pikkusena.   
Saematerjali sortimendi pikkust iseloomustavad vähim ja suurim pikkus ning 
pikkusmõõtmete samm. Saematerjali pikkus on 1,0 meeter kuni 6,5-7,0 meetrit. 
Pikkusmõõtmete samm on 0,3 m (3 dm) (Meier ja Rukki 2001: 37). Kasutades 
pikkusmõõtmete sammu on ristlõike 48x223 mm pikkuseks 5,7 meetrit ja võrdluses oleva 
laua 48x148 mm pikkuseks 4,8 meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud 
on välja toodud tabelis 4. 
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Tabel 4.  25 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe 
ühiku 

maht, m3 
Maht 

kokku, m3 
a: 48x223 5,7 2 0,06101 0,12203 
 48x123 6 2 0,03542 0,07085 
    Kokku 0,1929 

b: 48x223 5,7 2 0,06101 0,12203 
 48x148 4,8 2 0,03410 0,06820 
    Kokku 0,1902             Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitakse protsentuaalne väljatulek 25 

cm diameetriga kuusepalgist. Saepalgi maht 6 meetri pikkusele kuusepalgile diameetriga 25 
cm on 0,3539 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...). Saematerjali mahuline väljatulek A 
arvutatakse protsentides valemiga: (Meier ja Rukki 2001: 13) 

A=   ∙ 100%                                                                                                (8) 

kus 
Vs – saematerjali maht, m3, 
Vp- saepalkide maht, m3. 

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =54,50% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =53,74%  

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutusele saab väita, et 25 cm diameetriga 
kuusepalgi lahtisaagimiseks tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem, kui saekavasse on 
märgitud teise laua ristlõikeks 48x128 mm. 
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3.1.2.  26 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Erinevalt 25 cm diameetriga 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimise kavale tsentraallaua 
meetodil on 26 cm diameetriga kuusepalgi lahtisaagimise kavale lisatud laud nimimõõduga 
21x95 (23x99) mm. Saekavas (joonis 7) tuleb ristlõigetele juurde arvestada 
kuivamiskahanemine GOST 6782.1-75 tabelist arvestusega lähim täisarv + 1mm, kus 
saematerjal saetakse välja mõõtudega  48x203 (51x230), 48x148 (51x153) ja 21x95 (23x99) 
mm. Lisaks koostati võrdlusarvutus, kui valiti teise tsentraallaua mõõduks järgmine suurem 
ristlõige ehk 48x173 (51x179) mm, et kõrvutada, kas saematerjali väljatulek on suurem a) 
esimese või b) teise arvutuse puhul.  
Lahtisaagimine toimub tsentraallaua meetodil.  Kasutades eelpool mainitud valemeid, 
arvutatakse kõigile laudadele, mis saekavasse märgitud, paksus ja laiuskulu.  

  : =  + + = 48 + 3 + = 52,5                                
  : = +  +  + = 52,5 + 48 + 3 + 3 = 106,5   

  : = +  +  + = 106,5 + 21 + 2 + 3 = 132,5   

Järgmisena arvutatakse laudade laiuskulud.  

  : = − 4 = 260 + 4 × 52,5 = 237,85                                                                

  : = − 4 = 260 + 4 × 106,5 = 149,10      

Kolmanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa diameetriga pole võimalik välja arvutada 
laiuskulu, sellisel juhul tuleb kasutada tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 320 + 4 × 132,5 = 179,73      

Esimese laua arvutus näitab, et laua optimaalset pikkust eraldi arvutama ei pea ja ristlõike 
48x223 (51x230) mm saab välja saagida täispikkuses täiskantsena. Teise ja kolmanda laua 
laiuskulu b2 ja b3 on väiksemad kui saekava joonisele kantud ristlõiked 48x148 mm koos 
kuivamiskahanemisega 51x153 ja 21x95 mm  koos kuivamiskahanemisega 23x99 mm, 
sellisel juhul tuleb arvutada mõlemale lauale optimaalne pikkus täiskantse materjalina. 
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Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 7. Arvutati ristlõikele 48x148 
(51x153) mm optimaalne pikkus. 
I02 =6000*(1-((1532)+4*(106,52)-(2602))/((3202)-(2602))=5796 mm 
Arvutati ristlõikele 21x95 (23x99) mm optimaalne pikkus. 
I03 =6000*(1-((992)+4*(132,52)-(2602))/((3202)-(2602))=3875 mm 
Võrdlusarvutusena on vaatluse alla võetud ristlõige 48x173 (51x179) mm. Paksus ja 
laiuskulu eraldi arvutama ei pea, kuna saekava joonisele 7 märgitud teise laua paksus on 
samuti 48 (51) mm. Seega tuleb arvutada laua optimaalne pikkus täiskantse materjalina. 
I02 =6000*(1-((1792)+4*(106,52)-(2602))/((3202)-(2602))=4308 mm 
Võrdluses oleva laua saab välja saagida 4,30 meetri pikkusena. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit saab teise laua mõõtmetega 48x148 mm välja 
saagida 5,7 meetri pikkusena ja kolmanda laua mõõtmetega 21x95 mm 3,6 meetri pikkusena.  
Võrdluses oleva laua mõõtmetega 48x173 mm 4,2 meetri pikkusena. Saekavas olevate 
saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 5. 
 
Tabel 5.  26 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
a: 48x223 6 2 0,06422 0,12845 
 48x148 5,7 2 0,04049 0,08099 
 21x95 3,6 2 0,00718 0,01436 
    Kokku 0,2238 

b: 48x203 6 2 0,06422 0,12845 
 48x173 4,5 2 0,03737 0,07474 
 21x95 3,6 2 0,00718 0,01436 
    Kokku 0,2175 

 
 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitakse protsentuaalne väljatulek 26 
cm diameetriga kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
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saematerjali maht (tabel 5.) a) 0,2238 m3 ja b) 0,2175 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele 
kuusepalgile diameetriga 26 cm on 0,3813 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =57,75% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =55,97%  

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele, saab järeldada, et 26 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem, kui 
saekavasse on märgitud teise laua ristlõikeks 48x148 mm. 
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3.1.3.  27 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava koostamisel 27 cm diameetriga 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks on koostatud 
võrdlusarvutus, kui valiti joonisel 8 teiseks horisontaallauaks järgmise suurema ristlõike 
48x198 (51x206) mm, et kõrvutada, kas saematerjali väljatulek on suurem a) esimese või b) 
teise arvutuse puhul. Esmalt saetakse lahti joonisel  (joonis 8) asetsev vertikaallaud 
mõõtudega 21x95 (23x99) mm. Selleks mõõdeti AutoCad joonestusprogrammi abil laua 
kaugus palgi tsentrist ja arvutati laua paksuskulu. Kaugus palgi tsentrist on 105,95 mm.  
Kasutades eelpool nimetatud valemeid arvutati välja laua paksuskulu. 

  : = 105,95 + 21 + 2 + 3 = 131,95 mm 
Järgmisena arvutati välja valemi 6 abil vertikaallaua laiuskulud.  

  : = − 4 = 270 + 4 ∗ 105,95 = 167,32   

Arvutustele tuginedes saab väita, et joonisele 8 kantud vertikaallauda, mõõduga 21x95 
(23x99) mm, ei saa välja saagida täiskantse saematerjalina, kuna laua laiuskulu on suurem 
kui joonisele kantud suurus. 
Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 7.  
I01 =6000*(1-((992)+4*(131,952)-(2702))/((3302)-(2702))=4909 mm. 
Vertikaallaua saab välja saagida 4,90 meetri pikkusena. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 
0,3 meetrit on laua pikkuseks 4,8 meetrit. 
Järgmisena arvutati joonisel 8 horisontaallaudade paksus- ja laiuskulu.  

  : = + + + = 48 + 3 + = 52,5 mm 
  : = + + + = 52,5 + 48 + 3 + 3 =  106,5mm 

  : = + + + = 106,5 + 21 + 2 + 3 =  132,5mm 
Laiuskulu arvutamisel kasutati valemit 6. 
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  : = − 4 = 270 + 4 ∗ 52,5 = 248,74   

  : = − 4 = 270 + 4 ∗ 106,5 = 165,92  

  : = − 4 = 270 + 4 ∗ 132,5 = 51,72  

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest  saadakse 
täiskantse saematerjalina ristlõige 48x223 (51x230) mm. Ülejäänud ristlõigetele 48x173 
(51x179) ja 21x95 (23x99) mm tekib poomkant ning tuleb arvutada laudade optimaalsed 
pikkused. Lisaks tuleb arvutada võrdluses oleva teise laua 48x198 (51x206) mm optimaalne 
pikkus. Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 6.  
Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I02 =6000*(1-((1792)+4*(106,52)-(2702))/((3302)-(2702))=5248 mm. 
Võrdluses oleva laua 48x198 mm optimaalse pikkuse arvutus I0 : 
I02 =6000*(1-((2062)+4*(106,52)-(2702))/((3302)-(2702))=3515 mm. 
Ristlõige 21x95 (23x99) mm paikneb palgi tsentris ja laua optimaalne pikkus I0 
arvutatakse: 
I03 =6000*(1-((992)+4*(132,52)-(2702))/((3302)-(2702))=4812 mm. 
Arvutustest tulenevalt saab täiskantse saematerjalina välja lõigata laua nimimõõduga 
48x223 (51x230) mm.  Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit saab laua 48x173 
(51x179) mm välja saagida 5,1 meetri pikkuselt, võrdluses oleva laua 48x198 (51x206) mm 
3,3 meetri pikkuselt ja laua 21x95 (23x99) mm 4,8 meetri pikkuselt. Saekavas olevate 
saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 6. 
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Tabel 6.  27 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 
a: 48x223 6 2 0,06422 0,12845 
 48x173 5,1 2 0,04235 0,08470 
 21x95 4,8 2 0,00958 0,01915 
 21x95 4,8 1 0,00958 0,00958 
    Kokku 0,2419 

b: 48x223 6 2 0,06422 0,12845 
 48x198 3,3 2 0,03136 0,06273 

 21x95 4,8 2 0,00958 0,01915 
 21x95 4,8 1 0,00958 0,00958 
     0,21990 

 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitakse protsentuaalne väljatulek 27 
cm diameetriga kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutatakse valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (tabel 6) a) 0,2419 m3 ja b) 0,2199 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele 
kuusepalgile diameetriga 27 cm on 0,4098 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =59,02% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =53,66% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele saab järeldada, et 27 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem 
stsenaarium a) puhul, kui saekavasse on märgitud teiseks horisontaallauaks 48x173 
(51x179) mm. 
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3.1.4.  28 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 28 cm diameetriga 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub tsentraallaua 
meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine GOST 6782.1-
75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Kuna saematerjali hulgas esineb ka 
poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide optimaalsed 
pikkused.  
Saekavas esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutatakse saekava 
joonisel (vjoonis 9) märgitud ristlõigetele 21x195 (23x201) mm ja 21x145 (23x150) mm 
vertikaallaudade paksus- ja laiuskulu. Paksuskulu arvutamisel on kasutatud AutoCad 
joonestusprogrammi, et mõõta laua kaugus palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 77,59 mm. 
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 77,59 + 21 + 2 + 3 = 103,59mm 
  : = 103,59 + 21 + 2 + 3 = 129,59mm 

Laiuskulu arvutamine valemiga 6. 

  : = − 4 = 280 + 4 ∗ 103,59 = 188,35  

  : = − 4 = 280 + 4 ∗ 129,59 = 105,95  
Arvutustest võib järeldada, et mõlema laua laiuskulud on väiksemad kui joonisele märgitud 
laua mõõt, mis tähendab, et tuleb arvutada laua pikkus täiskantse materjalina. Laua 
optimaalse pikkuse arvutamiseks tuleb kasutada valemit 7. 
Laua 21x195 (23x201) mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I01 =6000*(1-((2012)+4*(103,592)-(2802))/((3402)-(2802))=5205 mm. 
Laua 21x145 (23x150) mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I02 =6000*(1-((1502)+4*(129,592)-(2802))/((3402)-(2802))=4181 mm. 
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Vertikaallaua mõõtudega 21x195 mm saab välja saagida 5,20 meetri pikkusena ja laua 
21x145 mm 4,18 meetri pikkusena. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit, on laua 
21x195 mm pikkuseks 5,1 meetrit ja laua 21x145 mm 3,9 meetrit. 
Järgmisena arvutati joonisel 9 horisontaallaudade paksus- ja laiuskulu.  

  : = + + + = 48 + 3 + = 52,5 mm 
  : = + + + = 52,5 + 48 + 3 + 3 =  106,5mm 

  : = + + + = 106,5 + 21 + 2 + 3 =  132,5mm 
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. 

  : = − 4 = 280 + 4 ∗ 52,5 = 259,56   

  : = − 4 = 280 + 4 ∗ 106,5 = 181,74  

  : = − 4 = 280 + 4 ∗ 132,5 = 90,41  

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saab 
täiskantse saematerjalina ristlõike 48x198 (51x206) mm. Ülejäänud ristlõigetele, 48x173 
(51x179) ja 21x120 (23x125) mm, tekib poomkant ning tuleb arvutada laudade optimaalsed 
pikkused. Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 7. Kuna ristlõige 48x173 
mm on palgi tsentrist väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt 
korrutada kahega. Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. 
Pikema külje mõõtmisel on kasutanud AutoCad joonestusprogrammi. Kaugus palgi tsentrist 
saadi 102,03 mm. Tehte tulemusena saadakse I0=102,03*2=204,06 mm. 
Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((204,062)+4*(106,52)-(2802))/((3402)-(2802))=4611 mm. 
Ristlõige 21x120 mm paikneb palgi tsentris ja laua optimaalne pikkus I0 arvutatakse: 
I03 =6000*(1-((1252)+4*(132,52)-(2802))/((3402)-(2802))=4798 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate laudade, mille mõõdud on 48x173 mm, 
võimalikuks pikkuseks 4,61 ja laua 21x120 mm 4,79 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete 
sammu 0,3 meetrit on laua 48x173 mm pikkuseks 4,5 meetrit, laua 21x120 mm samuti 4,5 
meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 7. 
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Tabel 7.  28 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe 
ühiku 

maht, m3 
Maht 

kokku, m3 
48x198 6 2 0,05702 0,11405 
48x173 4,5 2 0,03737 0,07474 
21x120 4,5 2 0,01134 0,02268 
21x195 5,1 1 0,02088 0,02088 
21x145 3,9 1 0,003045 0,00305 

   Kokku 0,2354 
 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitakse protsentuaalne väljatulek 28 
cm diameetriga kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (tabel 7) 0,2354 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele kuusepalgile 
diameetriga 28 cm on 0,4394 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek: kus A= ,
, ∙100% =53,57% 
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3.1.5.  29 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 29 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks koostati võrdlusarvutus, 
kui valiti joonisel 9 vertikaallaudade asemele üks 48x198 (51x206) mm laud, et kõrvutada, 
kas saematerjali väljatulek on suurem a) esimese või b) teise arvutuse puhul. Kuna 
saematerjali hulgas esineb ka poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate 
materjalide optimaalsed pikkused.  
Saekavas esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutatakse saekava 
joonisel (joonis 10) märgitud ristlõike 48x98 (51x102) mm vertikaallaua paksus-  ja 
laiuskulu. Paksuskulu arvutamisel on kasutanud AutoCad joonestusprogrammi, et mõõta ära 
laua kaugus palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 75,59 mm. 
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 75,59 + 48 + 3 + 3 = 129,59 mm 
Laiuskulu arvutamine valemiga 6. 

  : = − 4 = 290 + 4 ∗ 129,59 = 130,09   

Laiuskulu arvutusest võib järeldada, et laudu täiskantse materjalina palgi kogupikkusest 
välja lõigata ei saa ja tuleb leida optimaalne pikkus saematerjalina. Samuti võrdluses olevale 
ristlõikele 48x198 (51x206) mm tuleb arvutada laua optimaalne pikkus. Ristlõiked 48x98 
(51x102) mm paiknevad joonisel vertikaalselt ja on teineteise suhtes palgi tsentraaljoonest  
üleval ja all. Seimri saetee paksus on 5 mm. Optimaalse pikkuse arvutamiseks mõõdetakse 
jooniselt AutoCad joonestusprogrammi abil laudade laiused koos saeteega. 102+5+102=207 
mm.  
Kasutades valemit 7 arvutati laua 48x98 (51x102) mm optimaalne pikkus I0:  
I01 =6000*(1-((2072)+4*(129,592)-(2902))/((3502)-(2902))=1819 mm. 
Võrdluses oleva laua 48x198 (51x206) mm optimaalse pikkuse arvutus I0: 
I01 =6000*(1-((2062)+4*(129,592)-(2902))/((3502)-(2902))= 2014 mm. 
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Arvutustest võib järeldada, et mõlema ristlõike puhul on väljatulekud sarnased. Ristlõike 
48x98 mm saab välja saagida täiskantsena 1,81 meetri pikkuselt  ja laua 48x198 mm 2,01 
meetri pikkuselt. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit, saab mõlema laua välja 
saagida 1,8 meetri pikkuselt. 
Järgmisena arvutati joonisel 9 horisontaallaudade paksus- ja laiuskulu.  

  : = + + + = 48 + 3 + = 52,5 mm 
  : = + + + = 52,5 + 48 + 3 + 3 =  106,5mm 

  : = + + + = 106,5 + 24 + 2 + 3 =  135,5mm 
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. 

  : = − 4 = 290 + 4 ∗ 52,5 = 270,32   

  : = − 4 = 290 + 4 ∗ 106,5 = 196,80  

  : = − 4 = 290 + 4 ∗ 135,5 = 103,24  

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saadakse 
täiskantse saematerjalina ristlõige 48x198 (51x206) mm. Kuna ristlõiked 48x173 (51x179) 
ja 24x148 (26x153) mm on palgi tsentrist väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks 
pikema külje mõõt korrutada kahega. Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb 
keskteljel sama laiusega. Tehte tulemusena saadakse I02=103,4041*2=206,80 mm ja 
I03=77,4*2=154,8 mm. Kuna teise ja kolmanda laua laiuskulud b2 ja b3 on väiksemad kui 
soovitud ristlõiked joonisel, siis tuleb arvutada laudade optimaalsed pikkused. Laua 
optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 6. 
Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I02 =6000*(1-((206,802)+4*(106,52)-(2902))/((3502)-(2902))=5396 mm. 
Ristlõige 24x148 mm paikneb palgi tsentris ja laua optimaalne pikkus I0 arvutatakse: 
I03 =6000*(1-((154,82)+4*(132,52)-(2902))/((3502)-(2902))=3921 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate laudade, mille mõõdud on 48x173 (51x179) 
mm, võimalikuks pikkuseks 5,37 ja laual mõõtmetega 24x148 (26x153) mm 3,92 meetrit. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit, on laua 48x173 mm pikkuseks 5,1 meetrit 
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ja laua 24x148 mm 3,9 meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja 
toodud tabelis 8. 
 
Tabel 8.  29 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
a: 48x203 6 2 0,05846 0,11693 
 48x173 5,1 2 0,04235 0,08470 
 24x148 3,9 2 0,01385 0,02771 
 48x98 2,7 2 0,01270 0,02540 
    Kokku 0,2547 

b: 48x203 6 2 0,05846 0,11693 
 48x173 5,1 2 0,04235 0,08470 
 24x148 3,9 2 0,01385 0,02771 
 48x198 2,7 1 0,02566 0,02566 
    Kokku 0,2550 
       

Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitakse protsentuaalne väljatulek 29 
cm diameetriga kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (tabel 8) a) 0,2540 m3 ja b) 0,0,2550 m3. Saepalgi maht 6 meetri pikkuse 
kuusepalgi, diameetriga 29 cm, puhul on 0,4394 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =54,19% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =54,25% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele, saab järeldada, et 29 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek võrdväärne, kui 
saekavasse on märgitud vertikaallauaks 48x198 (51x206) mm.  
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3.1.6.  30 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 30 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub  
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks on koostatud 
võrdlusarvutus, kui valiti joonisel 11 kolmanda horisontaallaua 48x123 (51x128) mm 
asemel ristlõige 24x148 (26x153) mm, et kõrvutada, kas saematerjali väljatulek on suurem 
a) esimese või b) teise arvutuse puhul. Kuna saematerjali hulgas esineb ka poomkantset 
materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide optimaalsed pikkused.  
Saekavas esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati saekava 
joonisel (joonis 11) märgitud ristlõigete 21x195 (23x201)  ja 21x145 (23x150) mm 
vertikaallaudade paksus- ja laiuskulud. Paksuskulu arvutamisel on kasutatud AutoCad 
joonestusprogrammi, et mõõta ära esimese laua kaugus palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 
90,59 mm. 
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 90,59 + 21 + 2 + 3 = 116,59 mm 
  : = 116,59 + 21 + 2 + 3 = 142,59 mm 

Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 6. Teise laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetriga pole võimalik välja arvutada laiuskulu, sellisel juhul tuleb kasutada tüükaotsa 
diameetrit. 

  : = − 4 = 300 + 4 ∗ 116,59 = 188,75   

  : = − 4 = 360 + 4 ∗ 142,59 = 219,70   
Mõlema arvutuse puhul saab väita, et laudu mõõtudega 21x195 (23x201) ja 21x145 
(23x150) mm pole võimalik välja saagida täiskantsetena ja tuleb leida laua optimaalsed 
pikkused. Optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 6. 
Laua 21x195 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I01 =6000*(1-((2012)+4*(116,592)-(3002))/((3602)-(3002))=5276 mm. 
Laua 21x145 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
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I02 =6000*(1-((1502)+4*(142,592)-(3002))/((3602)-(3002))= 3904mm. 
Arvutustest tulenevalt saab laua mõõtudega 21x195 mm välja saagida 5,27 meetri pikkuselt 
ja laua mõõtmetega 21x150 mm 3,90 meetri pikkuselt. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 
0,3 meetrit on esimese laua pikkus 5,1 ja teise laua pikkus 3,9 meetrit. 
Järgmisena arvutati saekava joonisel horisontaallaudade paksus- ja laiuskulu.  

  : = + + + = 48 + 3 + = 52,5 mm 
  : = + + + = 52,5 + 48 + 3 + 3 =  106,5mm 

  : = + + + = 106,5 + 48 + 3 + 3 =  160,5mm 
Lisaks arvutati võrdluses oleva kolmanda laua 24x148 (26x153) mm paksuskulu. 

  : = + + + = 106,5 + 21 + 2 + 3 =  132,5mm 
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. Kolmanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetriga pole võimalik välja arvutada laua laiuskulu ja tuleb kasutada tüükaotsa 
diameetrit. 

  : = − 4 = 300 + 4 ∗ 52,5 = 281,02   

  : = − 4 = 300 + 4 ∗ 106,5 = 211,26  

  : = − 4 = 360 + 4 ∗ 160,5 = 162,96  

Arvutati võrdluses oleva laua laiuskulu. 

  : = − 4 = 360 + 4 ∗ 132,5 = 162,96  

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest  saab 
täiskantse saematerjalina ristlõiget 48x223 (51x230) mm. Ülejäänud ristlõigetele 48x198 
(51x206), 48x123 (51x128) ning võrdluses oleva 24x148 (26x153) mm tekib poomkant ning 
tuleb arvutada laudade optimaalsed pikkused. Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks 
kasutati valemit 7. Kuna ristlõige 48x198 mm on palgi tsentrist väljas, tuleb optimaalse 
pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt korrutada kahega. Sellisel puhul näitab arvutus, et 
materjal paikneb keskteljel sama laiusega. Tehte tulemusena saadakse ristlõikele 48x198 
mm I02=115,40*2=216,8 mm. Kolmas laud 48x123 mm ja võrdluses olev kolmas laud 
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24x148 mm paiknevad palgi tsentris ja sellisel juhul eraldi pikema külje mõõtu arvutama ei 
pea. 
Laua 48x198 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((230,82)+4*(106,52)-(3002))/((3602)-(3002))=4691 mm. 
Ristlõige 48x123 mm paikneb tsentris ja laua optimaalne pikkus I0 arvutatakse: 
I03 =6000*(1-((1282)+4*(160,52)-(3002))/((3602)-(3002))=1541 mm. 
Võrdluses oleva laua 24x148 mm optimaalse pikkuse arvutus: 
I03 =6000*(1532)+4*(135,52)-(3002))/((3602)-(3002))=4962 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate laudade, mille mõõdud on 48x198 (51x206) 
mm, võimalikuks pikkuseks 4,69 ning laual 48x123 (51x128) mm 1,54 meetrit ja võrdluses 
oleval laual 24x148 (26x153) mm 4,96 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 m, 
on saekavas teise laua pikkuseks 4,5 meetrit, kolmanda laua pikkuseks 1,5 meetrit ja 
võrdluses oleva laua pikkuseks 4,8 meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja 
mahud on välja toodud tabelis 9. 
 
Tabel 9.  30 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
a: 48x223 6 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,5 2 0,04277 0,08554 
 48x123 1,5 2 0,00886 0,01771 
 21x195 5,1 1 0,02088 0,02088 
 21x145 3,9 1 0,01188 0,01188 
    Kokku 0,2645 

b: 48x223 6 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,5 2 0,04277 0,08554 
 24x148 4,8 2 0,01705 0,03410 
 21x195 5,1 1 0,02088 0,02088 
 21x145 3,9 1 0,01597 0,01597 
    Kokku 0,2849 
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Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leitekase protsentuaalne väljatulek 
30 cm diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus 
on teada saematerjali maht (vt tabel 9) a) 0,2645 m3 ja b) 0,2849 m3.  Saepalkide maht 6 
meetri pikkusele kuusepalgile diameetriga 30 cm on 0,5017 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =52,72% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =56,78% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele saab järeldada, et 30 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem variant 
b) puhul, kui kolmandaks horisontaallauaks on märgitud 24x148 mm.  
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3.1.7.  31 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 31 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks on koostatud 
võrdlusarvutuse, kui valiti joonisel 12 horisontaallaua 48x148 (51x153) mm asemele 
kolmandaks lauaks 24x148 (26x153) ja neljandaks lauaks 21x95 (23x99) mm, et kõrvutada, 
kas saematerjali väljatulek on suurem a) esimese või b) teise arvutuse puhul. Kuna 
saematerjali hulgas esineb ka poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate 
materjalide optimaalsed pikkused.  
Saekava joonisel esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati 
saekava joonisel (joonis 12) märgitud ristlõigete 31x73 (33x77) ja 21x95 (23x99) mm 
vertikaallaudade paksus- ja laiuskulud. Paksuskulu arvutamisel on kasutatud AutoCad 
joonestusprogrammi, et mõõta ära esimese laua kaugus palgi tsentrist. Laua kaugus on 86,26 
mm. 
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1.  

  : = 86,26 + 31 + 2 + 3 =  122,26 mm 
  : = 122,26 + 21 + 2 + 3 = 148,26 mm 

Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 6.  

  : = − 4 = 310 + 4 ∗ 122,26 = 190,13   

  : = − 4 = 310 + 4 ∗ 148,26 = 110,65 
Joonisel 12 on märgitud esimesele lauale kolm ristlõiget mõõtudega 31x73 (33x77) mm. 
Teades seimri saetee laiust (5 mm), arvutati  laudade kogulaius, 77+5+77+5+77=241 mm. 
Arvutuse tulemusena saab väita, et esimese laua kogulaiuskulu on suurem kui arvutuses 
saadud summa ning sellest tulenevalt tuleb arvutada laua optimaalne pikkus.  
Optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 7. 
I01 =6000*(1-((2412)+4*(122,262)-(3102))/((3702)-(3102))=2798 mm. 
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Esimese laua keskmise ristlõike saab kogu palgi ulatuses välja saagida täiskantse materjalina 
ja kaks äärmist lauda 2,79 meetri pikkuselt. 
Arvutati teise vertikaallaua 21x95 (23x99) mm optimaalne pikkus I0: 
I02 =6000*(1-((992)+4*(148,262)-(3102))/((3702)-(3102))=5761 mm. 
Teise laua pikkuseks täiskantse materjalina saadi 5,76 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete 
sammu 0,3 meetrit saan esimeste äärmiste vertikaallaudade pikkuseks 2,7 meetrit ja teise 
laua pikkuseks 5,7 meetrit. 
Järgmisena arvutati joonisel 12 olevate horisontaallaudade paksus- ja laiuskulud. Samuti 
leiati võrdluses olevate kolmanda ja neljanda laua paksus-ja laiuskulu. 

  : = + + + = 48 + 3 + = 52,5 mm 
  : = + + + = 52,5 + 48 + 3 + 3 =  106,5 mm 

  : = + + + = 106,5 + 48 + 3 + 3 =  160,5 mm 
Võrdluses olevate laudade paksuskulu arvutamine: 

  : = + + + = 106,5 + 24 + 3 + 3 =  135,5 mm 
  : = + + + = 135,5 + 21 + 2 + 3 =  161,5 mm 

Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. Kolmanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetriga pole võimalik välja arvutada laiuskulu, järelikult tuleb kasutada tüükaotsa 
diameetrit. 

  : = − 4 = 310 + 4 ∗ 52,5 = 291,67   

  : = − 4 = 310 + 4 ∗ 106,5 = 225,23  

  : = − 4 = 370 + 4 ∗ 160,5 = 184,00  

Võrdluses olevate laudade laiuskuluarvutamine: Neljanda laua puhul näitab arvutus, et 
ladvaotsa diameetriga pole võimalik välja arvutada laiuskulu, järelikult tuleb kasutada 
tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 310 + 4 ∗ 135,5 = 150,52  

  : = − 4 = 370 + 4 ∗ 161,5 = 180,47  
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Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest  saab 
täiskantse saematerjalina ristlõiget 48x223 (51x210) mm. Ülejäänud ristlõigetele 48x198 
(51x206) ja 48x123 (51x128) mm tekib poomkant ning tuleb arvutada laudade optimaalsed 
pikkused. Laua optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 6. Kuna ristlõige 48x198 
mm on palgi tsentrist väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt 
korrutada kahega. Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. 
Tehte tulemusena saadakse ristlõikele 48x198 mm I02=119,74*2=239,48 mm.  
Laua 48x198 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((239,482)+4*(106,52)-(3102))/((3702)-(3102))=5026 mm. 
Ristlõige 48x123 mm paikneb palgi tsentris ja laua optimaalne pikkus I0 arvutatakse: 
I03 =6000*(1-((1282)+4*(160,52)-(3102))/((3702)-(3102))=2569 mm.  
Võrdluses olevad kolmas ja neljas horisontaallaud mõõtudega 24x148 (26x153) ja 21x95 
(23x99) mm paiknevad palgi tsentris. Kolmanda ja neljanda laua laius on suurem kui 
laiuskulu arvutus, mis tähendab, et mõlemale ristlõikele tuleb arvutada laua optimaalsed 
pikkused täiskantse materjalina. 
Kasutades valemit 7 arvutati laua 24x148 mm optimaalne pikkus I0: 
I03 =6000*(1-((1532)+4*(135,52)-(3102))/((3702)-(3102))= 5889 mm.  
Neljanda laua optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I03 =6000*(1-((992)+4*(161,52)-(3102))/((3702)-(3102))= 3348 mm.  
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate laudade, mille mõõdud on 48x198 mm, 
võimalikuks pikkuseks 5,02 ja laua 48x123 mm 2,56 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete 
sammu 0,3 meetrit, on saekavas horisontaallaua 48x198 mm pikkuseks 4,8 meetrit, laua 
48x123 mm pikkuseks 2,4 meetrit. Võrdluses olevate laudade pikkusmõõdud on vastavalt  
lauale 24x148 mm 5,7 meetrit ja lauale 21x95 mm 3,3 meetrit. Saekavas olevate 
saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 10. 
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Tabel 10.  31 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 
a: 48x223 6,0 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,8 2 0,04562 0,09124 
 48x123 2,4 2 0,01417 0,02834 
 31x73 6,0 1 0,01358 0,01358 
 31x73 2,7 2 0,00611 0,01222 
 21x95 5,4 2 0,01077 0,02155 
    Kokku 0,2954 

b: 48x223 6,0 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,8 2 0,04562 0,09124 
 24x148 5,7 2 0,02025 0,04049 
 21x95 3,3 2 0,00658 0,01317 
 31x73 6,0 1 0,01358 0,01358 
 31x73 2,7 2 0,00611 0,01222 
 21x95 5,4 2 0,01077 0,02155 
    Kokku 0,2733 

 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leiti protsentuaalne väljatulek 31 cm 
diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (tabel 10)  a) 0,2945 m3 ja b) 0,2733 m3. Saepalkide maht 6 meetri 
pikkusele kuusepalgile diameetriga 31 cm on 0,5345 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =55,09% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =51,13% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele saab järeldada, et 31 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem arvutuse 
a) puhul.   
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3.1.8.  32 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 32 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks on koostatud 
võrdlusarvutus, kui valiti joonisel 13 kolmandaks ja neljandaks horisontaallauaks 48x123  
(51x128) mm asemel 24x148 (26x153) ja 21x95 (23x99) mm,  et kõrvutada, kas saematerjali 
väljatulek on suurem a) esimese või b) teise arvutuse puhul. Kuna saematerjali hulgas esineb 
ka poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide optimaalsed 
pikkused.  
Saekava joonisel esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati 
saekava joonisel (joonis 13) märgitud ristlõigete 48x48 (51x51) mm vertikaallaua paksus- 
ja laiuskulud. Paksuskulu arvutamisel on kasutatud AutoCad joonestusprogrammi, et mõõta 
esimese laua kaugus palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 79,96 mm.  
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 79,96 + 48 + 3 + 3 =  133,96 mm 
  : = 133,96 + 21 + 2 + 3 = 159,96 mm 

Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 6.  

  : = − 4 = 320 + 4 ∗ 133,96 = 174,98   

  : = − 4 = 320 + 4 ∗ 159,96 = 7,15   

Edasisel töötlemisel saetakse esimene laud 48x48 (51x51) mm roovideks. Selleks, et 
võrrelda esimese laua laiuskulu joonisele märgitud roovide kogulaiusega, mõõdeti AutoCad 
jooniselt koos saeteega materjali laius esimesel laual 51+5+51+5+51+5+51 = 219 mm.  
Kuna esimese laua laiuskulu on väiksem, kui joonisel mõõdetud mõõdud, siis saab väita, et 
äärmisi roove ei saa saagida täiskantsena kogu palgi ulatuses ja tuleb arvutada roovide 
optimaalsed pikkused. Teise laua puhul tekib samuti poomkant ja tuleb leida laua optimaalne 
pikkus täiskantse materjalina.  
Optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 7. 
I01 =6000*(1-((2192)+4*(133,962)-(3202))/((3802)-(3202))= 3522 mm. 
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Laua 21x95 (23x99) mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((992)+4*(159,962)-(3202))/((3802)-(3202))= 4607 mm. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit saab esimese vertikaallaua äärmised roovid 
välja saagida 3,3 meetri pikkuselt ja teise laua mõõtudega 21x95 mm 4,5-meetrisena. 
Horisontaalsetele ristlõigetele 48x223 (51x230), 48x198 (51x206), 48x123 (51x128) mm ja 
võrdluses olevale kolmandale tsentraallauale 24x148 (26x153) mm ning neljandale lauale 
mõõtudega 21x95 (23x99) mm eraldi paksuskulu välja ei arvutatud , sest arvutused kattuvad 
eelmise 31 cm diameetriga kuusepalgi arvutustega. 
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. Kolmanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetriga pole võimalik laiuskulu välja arvutada  ja tuleb kasutada tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 320 + 4 ∗ 52,5 = 302,38   

  : = − 4 = 320 + 4 ∗ 106,5 = 238,81  

  : = − 4 = 380 + 4 ∗ 160,5 = 203,36  

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saab 
täiskantse saematerjalina ristlõiget 48x223 mm. Ülejäänud ristlõigetele tuleb arvutada laua 
optimaalne pikkus täiskantse materjalina. Kuna ristlõige 48x198 mm on palgi tsentrist 
väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt korrutada kahega. Sellisel 
puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. Tehte tulemusena 
saadakse ristlõikele 48x198 mm I02=126,65*2=253,3 mm. Laua optimaalse pikkuse 
arvutamiseks kasutati valemit 7. 
Laua 48x198 (51x206) mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((253,32)+4*(106,52)-(3202))/((3802)-(3202))= 4981 mm. 
Järgmisena arvutati kolmanda laua 48x123 (51x128) mm optimaalne pikkus I0: 
I03 =6000*(1-((1282)+4*(160,52)-(3202))/((3802)-(3202))=3567 mm. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit saab laua 48x198 mm välja saagida 4,8 
meetri pikkuselt ja laua mõõtudega 48x123 mm 3,5 meetri pikkuselt. 
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Lisaks leiti võrdluses olevate kolmanda ja neljanda laua laiuskulud. Neljanda laua puhul 
näitab arvutus, et ladvaotsa diameetriga pole võimalik välja arvutada laiuskulu, järelikult 
tuleb kasutada tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 320 + 4 ∗ 135,5 = 170,17  

  : = − 4 = 380 + 4 ∗ 161,5 = 200,17  

Arvutused kinnitavad, et võrdluses oleva kolmanda laua saab välja saagida kogu palgi 
ulatuses täiskantse materjalina. Neljandal laual tekib aga poomkant ja tuleb arvutada laua 
optimaalne pikkus täiskantse materjalina. 
I04 =6000*(1-((992)+4*(161,52)-(3202))/((3802)-(3202))=4324 mm. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit saab võrdluses oleva neljanda laua välja 
saagida 4,2 meetri pikkuselt. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja 
toodud tabelis 11.  
 
Tabel 11.  32 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

a: 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
 48x223 6,0 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,8 2 0,04562 0,09124 
 48x123 3,5 2 0,02066 0,04133 
 48x48 6,0 2 0,01382 0,02765 
 48x48 3,3 2 0,00760 0,01521 
 21x95 4,5 1 0,00898 0,00898 

b:    Kokku 0,3128 
 48x223 6,0 2 0,06422 0,12845 
 48x198 4,8 2 0,04562 0,09124 
 24x148 6,0 2 0,02059 0,04118 
 21x95 4,2 2 0,00838 0,01676 
 48x48 6,0 2 0,01382 0,02765 
 48x48 3,3 2 0,00760 0,01521 
 21x95 4,5 1 0,00898 0,00898 
    Kokku 0,3205 
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Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leiti protsentuaalne väljatulek 32 cm 
diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (vt tabel 11) a) 0,3128 ja b) 0,3205 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele 
kuusepalgile diameetriga 32 cm on 0,5684 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =55,03% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =56,38% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele, saab järeldada, et 32 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem arvutuse 
b) puhul.  
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3.1.9.  33 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 33 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Lisaks on koostatud 
võrdlusarvutus, kui valiti joonisel 14 teiseks vertikaallauaks kahe 48x73 (51x77) mm 
asemele kaks 48x48 (51x51) mm roovi,  et kõrvutada, kas saematerjali väljatulek on suurem 
a) esimese või b) teise arvutuse puhul. Kuna saematerjali hulgas esineb ka poomkantset 
materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide optimaalsed pikkused.  
Saekava joonisel esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati 
saekava joonisel (joonis 14) märgitud vertikaallaudade paksus- ja laiuskulud. Paksuskulu 
arvutamisel on kasutatud AutoCad joonestusprogrammi, et mõõta ära esimese laua kaugus 
palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 51,27 mm.  
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 51,27 + 48 + 3 + 3 =  105,27mm 
  : = 105,27 + 48 + 3 + 3 = 159,27 mm 

Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 6. 

  : = − 4 = 330 + 4 ∗ 105,27 = 254,11   

  : = − 4 = 330 + 4 ∗ 159,27 = 86,21   

Lauad paiknevad joonisel vertikaalselt ning on teineteise suhtes palgi tsentraaljoonest üleval 
ja all. Seimri saetee paksus on 5 mm. Optimaalse pikkuse arvutamiseks mõõdeti jooniselt 
AutoCad joonestusprogrammi abil laudade laiused koos kuvamiskahanemise ja saeteega. 
Esimese laua laius on 128+5+128=261 mm. Teise laua laius on 77+5+77=159 mm. 
Võrdluses oleva laua laius on 51+5+51=107 mm. Kuna soovitud materjalide laiused on 
suuremad, kui palgi laiuskulu esimese, teise ja võrdluses oleva lauaga, siis võib väita, et 
lauad ei tule palgi pikkuses täiskantsed ja tuleb arvutada igale lauale optimaalne pikkus. 
Esimese laua 48x123 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 7. 
I01 =6000*(1-((2612)+4*(105,272)-(3302))/((3902)-(3302))=5507 mm. 
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Teise laua 48x73 mm optimaalse pikkuse arvutus: 
I02 =6000*(1-((1592)+4*(159,272)-(3302))/((3902)-(3302))=3521 mm. 
Võrdluses oleva laua 48x48 mm optimaalse pikkuse arvutus: 
I02 =6000*(1-((1072)+4*(159,272)-(3302))/((3902)-(3302))=5442 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate laudade, mille mõõdud on 48x123 (51x128) 
mm, võimalikuks pikkuseks 5,50 ja laua 48x73 (51x77) mm 3,25 meetrit. Võrdluses oleva 
laua 48x48 (51x51) mm pikkuseks 5,44 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 
meetrit, on saekavas esimese vertikaallaua pikkuseks 5,4 meetrit, teise laua pikkuseks 3,0 
meetrit ja võrdluses oleva laua pikkuseks 5,4 meetrit. Kõik eelpool nimetatud mõõdud 
asetsevad teineteise suhtes palgi tsentrist üleval ja all. 
Horisontaalsetele ristlõigetele 48x198 (51x206), 48x173 (51x179), 48x98 (51x102) mm 
eraldi paksuskulu välja ei arvutatud , kuna paksuskulu arvutused kattuvad 31 cm diameetriga 
kuusepalgiga.  
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. 

  : = − 4 = 330 + 4 ∗ 52,5 = 312,84   

  : = − 4 = 330 + 4 ∗ 106,5 = 252,05  

  : = − 4 = 330 + 4 ∗ 160,5 = 76,54   

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saadi 
täiskantse saematerjalina ristlõige 48x198 mm. Kuna ristlõige 48x173 ja 48x98 mm on palgi 
tsentrist väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt korrutada kahega. 
Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. Tehte tulemusena 
saadakse ristlõikele 48x173 mm I02=128,69*2=257,38 mm ja ristlõikele 48x98 mm 
I03=51,65*2=103,3 mm. Tehte tulemusena saab väita, et teise ja kolmanda laua laiuskulud 
on väiksemad, kui soovitud ristlõiked ja laudu täiskantse materjalina saagida ei saa. 
Kasutades valemit 7 arvutati mõlemale lauale optimaalsed pikkused. 
Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((257,382)+4*(106,52)-(3302))/((3902)-(3302))=5623 mm. 
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Laua 48x98 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I03 =6000*(1-((103,32)+4*(160,52)-(3302))/((3902)-(3302))=5327 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate horisontaallaudade 48x173 mm pikkuseks  
5,62 ja laua 48x98 mm pikkuseks 5,32 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 
meetrit, on saekava horisontaallaudade 48x173 mm pikkuseks 5,4 meetrit ja laua 48x98 mm 
5,1 meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 13. 
 
Tabel 13.  33 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 

 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
a: 48x198 6 2 0,05702 0,11405 
 48x173 5,4 2 0,04484 0,08968 
 48x98 5,1 2 0,02399 0,04798 
 48x123 5,4 2 0,03188 0,06376 
 48x73 3,3 2 0,01156 0,02313 
    Kokku 0,3386 

b: 48x198 6 2 0,05702 0,11405 
 48x173 5,4 2 0,04484 0,08968 
 48x98 5,1 2 0,02399 0,04798 
 48x123 5,4 2 0,03188 0,06376 
 48x48 5,4 2 0,01244 0,02488 
    Kokku 0,3404 

 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leiti protsentuaalne väljatulek 33 cm 
diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 7, kus on teada 
saematerjali maht (vt tabel 13) a) 0,3386 m3 ja b) 0,3404 m3. Saepalkide maht 6 meetri 
pikkusele kuusepalgile diameetriga 33 cm on 0,6033 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek a: kus A= ,
, ∙100% =56,12% 

Väljatulek b: kus A= ,
, ∙100% =56,42% 

Tuginedes saematerjali mahulise väljatuleku arvutustele saab järeldada, et 33 cm 
diameetriga kuusepalgi lahtisaagimisel tsentraallaua meetodil on väljatulek suurem arvutuse 
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b) puhul. Tuleb märkida, et võrdluses oleva arvutuse a) puhul on vahe minimaalne ja 
saagimist võib teha mõlemale ristlõikele vastavalt saematerjali vajadusele. 
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3.1.10.   34 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 34 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Kuna saematerjali hulgas 
esineb ka poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide 
optimaalsed pikkused.  
Saekava joonisel esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati 
saekava joonisel (joonis 15) märgitud vertikaallaudade paksus- ja laiuskulud. Paksuskulu 
arvutamisel on kasutatud AutoCad joonestusprogrammi, et mõõta ära esimese laua kaugus 
palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 47,24 mm.  
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 47,24 + 48 + 3 + 3 =  101,24mm 
  : = 101,24 + 48 + 3 + 3 = 152,24 mm 

Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 6. 

  : = − 4 = 340 + 4 ∗ 101,24 = 273,13   

  : = − 4 = 340 + 4 ∗ 152,24 = 138,57   

Esimese laua ristlõiked koos saeteega paiknevad palgi tsentrist üleval ja all, kogumõõduga 
128+5+128=261 mm, ning võib väita, et mõlemad lauad saab välja saagida täiskantsena, 
kuna esimese laua laiuskulu on suurem kui soovitud ristlõigete summa. Teise laua soovitud 
ristlõige 48x148 (51x153) mm on suurem kui teise laua laiuskulu, seega tuleb arvutada 
saematerjali optimaalne pikkus täiskantse lauana. 
Optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 7. 
I03 =6000*(1-((1532)+4*(155,242)-(3402))/((4002)-(3402))= 5431mm. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit on saekava teise vertikaallaua  48x148 mm 
pikkuseks 5,4 meetrit. 
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Joonisel 14 asetsevatele horisontaalsetele ristlõigetele 48x198 (51x206), 48x173 (51x179) 
ja 48x123 (51x128) mm eraldi paksuskulu välja ei arvutatud , kuna paksuskulu arvutused 
kattuvad 31 cm diameetriga kuusepalgiga.  
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. 

  : = − 4 = 340 + 4 ∗ 52,5 = 323,38   

  : = − 4 = 340 + 4 ∗ 106,5 = 265,01  

  : = − 4 = 340 + 4 ∗ 160,5 = 112,06   

Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saadi 
täiskantse saematerjalina ristlõige 48x198 mm. Kuna ristlõige 48x173 ja 48x123 mm on 
palgi tsentrist väljas, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt korrutada 
kahega. Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. Tehte 
tulemusena saadakse ristlõikele 48x173 mm I02=134,17*2=268,34 mm ja ristlõikele 48x123 
mm I03=83,17*2=166,34 mm. Kuna saekava teise ja kolmanda laua laiuskulud on väiksemad 
kui tehtud arvutused, siis teisele ja kolmandale horisontaallauale tekib poomkant ning tuleb 
arvutada optimaalsed pikkused täiskantse materjalina. Laua optimaalse pikkuse 
arvutamiseks kasutati valemit 7.  
Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I02 =6000*(1-((268,342)+4*(106,52)-(3402))/((4002)-(3402))=5760 mm. 
Laua 48x123 mm optimaalse pikkuse I0 arvutus: 
I03 =6000*(1-((166,342)+4*(160,52)-(3402))/((4002)-(3402))=3958 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate horisontaallaudade 48x173 mm pikkus 5,76 
ja laua 48x123 mm pikkus 3,95 meetrit. Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit on 
horisontaallaudade 48x173 mm pikkuseks 5,7 meetrit ja laua 48x128 mm pikkuseks 3,9 
meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 14. 
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Tabel 14.  34 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe 
ühiku 

maht, m3 
Maht 

kokku, m3 
48x198 6 2 0,05702 0,11405 
48x173 5,7 2 0,04733 0,09467 
48x123 3,9 2 0,02303 0,04605 
48x123 6 2 0,03542 0,07085 
48x148 5,4 1 0,03836 0,03836 

   Kokku 0,3640 
 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leiti protsentuaalne väljatulek 34 cm 
diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 8, kus on teada 
saematerjali maht (vt tabel 14) 0,3640 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele kuusepalgile 
diameetriga 34 cm on 0,6394 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek : kus A= ,
, ∙100% =56,92% 
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3.1.11.   35 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimise kava 
 
Saekava 35 cm diameetriga ja 6 meetri pikkuse kuusepalgi lahtisaagimine toimub 
tsentraallaua meetodil ning kõigile ristlõigetele arvestatakse juurde kuivamiskahanemine 
GOST 6782.1-75 tabelist, arvestusega lähim täisarv + 1 mm. Kuna saematerjali hulgas 
esineb ka poomkantset materjali, tuleb leida täiskantsetena saadavate materjalide 
optimaalsed pikkused.  
Saekava joonisel esinevad mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Esmalt arvutati 
saekava joonisel (joonis 16) märgitud vertikaallaudade paksus- ja laiuskulud. Paksuskulu 
arvutamisel olen kasutatud AutoCad joonestusprogrammi, et mõõta ära esimese laua kaugus 
palgi tsentrist. Laua kauguseks saadi 42,13 mm.  
Paksuskulu arvutamisel kasutati valemit 1. 

  : = 42,13 + 48 + 3 + 3 =  96,13 mm 
  : = 96,13 + 48 + 3 + 3 = 150,16 mm 

  : = 150,16 + 21 + 2 + 3 =  176,13 mm 
Laiuskulu arvutamiseks kasutati valemit 9. Kolmanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetrit pole võimalik välja arvutada, järelikult tuleb kasutada tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 350 + 4 ∗ 96,13 = 292,46   

  : = − 4 = 350 + 4 ∗ 150,16 = 179,84   

  : = − 4 = 410 + 4 ∗ 176,13 = 209,79   
 
Optimaalse pikkuse leidmisel  peab arvestama, et vertikaallauad lõigatakse omakorda 
ketassaega soovitud mõõtu, mis on märgitud joonisel 15. Selleks tuleb arvestada saekava 
mõõt koos kuivamiskahanemise ja seimri saeteega. Esimese laua arvutus on 
153+5+153=311 mm ja teise laua arvutus on 102+5+102=209 mm. Kuna mõlemad 
arvutused näitavad, et laudade laiuskulud on väiksemad kui soovitud ristlõiked koos 
saeteega, siis tuleb täiskantse saematerjali leidmiseks arvutada laua optimaalsed pikkused. 
Optimaalse pikkuse I0 arvutamiseks kasutati valemit 7. 
I01 =6000*(1-((3112)+4*(96,132)-(3502))/((4102)-(3502))= 4528 mm. 
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I02 =6000*(1-((2092)+4*(150,162)-(3502))/((4102)-(3502))= 4508 mm. 
Kolmandale lauale saekavas 21x95 (23x99) mm leitioptimaalne pikkus:  
I03 =6000*(1-((992)+4*(176,132)-(3502))/((4102)-(3502))= 4501 mm. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit on saekava esimese vertikaallaua, 48x148 
mm pikkuseks 4,5 meetrit, teise 48x98 mm pikkuseks 4,5 meetrit ja kolmanda laua 21x95 
mm pikkuseks 4,5 meetrit. Esimese ja teise vertikaallaua mõõdud asetsevad palgi 
tsentraaljoonest üleval ja all. 
Järgmisena arvutati horisontaalsetele ristlõigetele 48x198 (51x206), 48x173 (51x179), 
48x123 (51x128) ja 21x95 (23x99) mm paksus- ja laiuskulu. Kuna esimese kolme laua 
paksuskulud kattuvad 31 cm diameetri kuusepalgiga, siis täiendavaid arvutusi ei tehtud ja 
leiti ainult neljanda laua paksuskulu. 

  : = 160,5 + 21 + 2 + 3 =  186,5 mm 
Laudade laiuskulu arvutati valemiga 6. Neljanda laua puhul näitab arvutus, et ladvaotsa 
diameetrit pole võimalik välja arvutada ja tuleb kasutada tüükaotsa diameetrit. 

  : = − 4 = 350 + 4 ∗ 52,5 = 333,87   

  : = − 4 = 350 + 4 ∗ 106,5 = 277,72  

  : = − 4 = 350 + 4 ∗ 160,5 = 139,49   

  : = − 4 = 410 + 4 ∗ 186,5 =  170,20   
Arvutustest on näha, et saekava joonisele kantud horisontaalsetest ristlõigetest saab 
täiskantse saematerjalina ristlõiget 48x198 mm. Kuna lauad b2, b3 ja b4 ei paikne palgi 
tsentris, tuleb optimaalse pikkuse arvutamiseks pikema külje mõõt korrutada kahega. 
Sellisel puhul näitab arvutus, et materjal paikneb keskteljel sama laiusega. Mõõtmisel on 
kasutatud AutoCad joonestusprogrammi. Tehte tulemusena saadakse ristlõikele 48x173 mm 
I02=139,59*2=279,18 mm, ristlõikele 48x123 mm I03=88,59*2=177,18 mm ja ristlõikele 
21x95 mm I04=59,59*2=119,18 mm. Arvutuse tulemusi saab võrrelda laudade laiuskuludega 
ja saab väita, et joonisele kantud ristlõikeid ei saa välja saagida täiskantse materjalina ja 
tuleb arvutada laua optimaalsed pikkused. Optimaalse pikkuse arvutamiseks kasutati valemit 
6.  
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Laua 48x173 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I02 =6000*(1-((279,182)+4*(106,52)-(3502))/((4102)-(3502))=5893 mm. 
Laua 48x123 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I03 =6000*(1-((177,182)+4*(160,52)-(3502))/((4102)-(3502))=4429 mm. 
Laua 21x95 mm optimaalse pikkuse I0 arvutamine: 
I04 =6000*(1-((119,182)+4*(186,52)-(3502))/((4102)-(3502))=1943 mm. 
Arvutustest tulenevalt on täiskantsena saadavate horisontaallaudade 48x173 mm pikkuseks 
5,89 meetrit,  48x123 mm pikkuseks 4,42 meetrit ja 21x95 mm pikkuseks 1,94 meetrit. 
Kasutades pikkusmõõtmete sammu 0,3 meetrit on saekavas horisontaallaudade 48x173 mm 
pikkuseks  5,7 meetrit,  48x123 mm pikkuseks 4,2 meetrit ja 21x95 mm pikkuseks 1,8 
meetrit. Saekavas olevate saematerjalide mõõdud ja mahud on välja toodud tabelis 15. 
 
Tabel 15.  35 cm kuusepalgist saadava saematerjali mõõdud ja mahud. 
Ristlõige, 

mm 
Pikkus, 

m 
Arv 

saekavas, 
tk 

Ühe ühiku 
maht, m3 

Maht 
kokku, 

m3 
48x198 6 2 0,05702 0,11405 
48x173 5,7 2 0,04733 0,09467 
48x123 4,2 2 0,02480 0,04959 
21x95 1,8 1 0,00359 0,00359 
48x148 4,5 2 0,03197 0,06394 
48x98 4,5 2 0,02117 0,04234 
21x95 4,5 2 0,00898 0,01796 

   Kokku 0,3861 
 
Teades saematerjali mõõtusid ja mahulist väljatulekut, leiti protsentuaalne väljatulek 35 cm 
diameetriga 6-meetrisest kuusepalgist. Arvutuste tegemiseks kasutati valemit 7, kus on teada 
saematerjali maht (tabel 15) 0,3861 m3. Saepalkide maht 6 meetri pikkusele kuusepalgile 
diameetriga 35 cm on 0,6765 (Eesti Ümarpuidu mahutabel...).  

Väljatulek : kus A= ,
, ∙100% =57,07% 
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3.2. Arvutustulemuste analüüs 
 
Kokku oli vaatluse all 11 erinevat 6 meetri pikkust kuusepalki diameetritega  25-35 cm, 
millele koostati saekavad. Saekavade koostamise aluseks oli Puumajatehase OÜ 
saematerjalide vajadus, kus ette oli antud 14 erinevat ristlõiget. Lisaks võrreldi saekavade 
koostamisel erinevaid ristlõikeid parema väljatuleku saavutamisel. Kõik arvutused koostati 
palgi lahtilõikamisel tsentraallaua meetodil ja paigutati saekavadesse arvestusega, et palgi 
tsentrist nii üleval kui all on suurim soovitud ristlõige või Puumajatehase OÜ-s enam 
kasutust leidvad saematerjali mõõdud. Lisaks vaadeldi saematerjali optimaalset väljatulekut, 
et vältida kuusepalgi mitteratsionaalset kasutamist. Saematerjalide väljatulek diameetrite 
kaupa on välja toodud tabelis 16. 
 
Tabel 16. Saematerjalide väljatulek diameetrite kaupa. 

Diameeter, cm Saekavade väljatulek , % 

  a) b) 
25 54,50 53,74 
26 57,75 55,97 
27 59,02 53,66 
28 53,57   
29 54,19 54,25 
30 52,92 56,78 
31 55,09 51,13 
32 55,03 56,38 
33 56,12 56,42 
34 56,92   
35 57,07   

Keskmine väljatulek %   55,29 
 
Arvestades saematerjali bilanssi saetoorme valmistamisel ja kõrvutades tulemusi tabelis 3, 
saab väita, et keskmine väljatulek on suurem kui 50%.  Eraldi võib välja tuua diameetreid 
vahemikus 33-35 cm, kus saekavade väljatulek on üle 56%. 
Kui vaadata saematerjali erinevate ristlõigete kaupa, siis kõige rohkem esines saekavadesse 
märgitud suuremaid ristlõikeid 48x198 (51x206), 48x223 (51x230) ja 48x173 (51x179) mm, 
mis moodustavad ligi 70% kogu saekavadesse märgitud mõõtudest. 
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ROSBET-ÜT OÜ saeveski varasem saetava ümarmetsamaterjali maht varieerus päevas 
vahemikus 20-30 m3 (keskmine 25 m3 päevas), sellest saab järeldada, et aastane palgi 
vajadus on 6300 m3, arvestusega, et ühes kuus on tööpäevade arvuks 21. Tööpäevade arv on 
arvestatud 2015. aasta kalendaarse tööajafondi arvestuse põhjal (Raamatupidamis- ja 
maksuportaal). Juhul, kui saagida kõik palgid magistritöös käsitletud saekavade alusel, siis 
on saadava saematerjal maht 6300x55,29% (keskmine väljatulek diameetrite kaupa) = 3483 
m3 saematerjali aastas. Saadud tulemus ületab Puumajatehase OÜ materjali vajaduse. 
Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus aastas on 2198,4 m3 ja toodud välja Lisa 1.  
Saematerjali maht on arvutuslik ja eeldab, et saeveski töötab tõrgeteta. 
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4. ROSBET-ÜT OÜ SAEVESKI PÄRAST 
REKONSTRUEERIMIST 

 
4.1. Majanduslik arvestus 
 
Saeveski lõpetas aktiivse palgi saagimise 2005. aastal, misjärel jäid seadmed seisma, osa 
läks teadmata kaduma ning hiljem anti saeveski tootmishoone rendile palkmajaehitajatele, 
kes tänaseks kasutavad igapäevases töös horisontaallintsaagi ja saeveski tootmishoone 
ruume majade kokku-lahti monteerimiseks ning ladustamiseks. 
Selleks, et saeveski hakkaks uuesti igapäevaselt saematerjali tootma, ehk saagima päevas 
keskmiselt 25 m3 palki, tuleb teha rida investeeringuid ja renoveerimistöid. Loetelu 
koostamisel (tabelis 17) on aluseks võetud osaliselt saeveski joonis (lisa 2), kus on ära 
toodud seadmete paigutus tootmishoones ja vajaminevad muud seadmed. 
 
Tabel 17. Seadmete loetelu ja maksumus 
Nimetus Müüja Hind 

Hind 
km´ga 

Järkamissaag DeWalt S780 Toolmaster OÜ 850,0 1020,0 
Kasutatud traktor (Zetor Proxima 90 88hj) 

Maskin Grupp 
OÜ 17000,0 20400,0 

Esilaadur Metal-Fach   2000,0 2400,0 
Alusekahvlid   360,0 432,0 
Palgihaarats   850,0 1020,0 
Ketassae taastamine  OÜ ARINO 7000,0 8400,0 
Järkamispink (Tiger Stop tõukur 6.8) Nava AS 7850,0 9420,0 
Sissesöödu laud 600x7400 mm   2420,0 2904,0 
Tõukuri käpp   250,0 300,0 
Materjali kandekannud 16tk   352,0 422,4 
Väljasöödu laud 520x5400 mm   1370,0 1644,0 
Rullidega laud 520x9200 mm  Nava AS 2860,0 3432,0 
Transportkäru TK-1  1350x1450x5500 mm 
2tk AS Ritsu 2100,0 2520,0 
Saelindid 5075*100*1,10*35mm 1450 /15/ LSAB Vändra AS 1607,3 1928,8 
        
Kokku   46869,3 56243,2 
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4.2. Toormaterjali päritolu 
 
Ümarmetsamaterjal hangiti ROSBET-ÜT OÜ saeveskisse mitmel viisil: talunikelt, osteti ise 
lanke üles ja kasutati vahendusfirmasid. Käesolevas magistritöös on kuusepalgi päritolu 
ROSBET-ÜT OÜ saeveskis lahendatud pöördumisega RMK poole. 2015. aastal müüs RMK 
3,6 miljonit kuupmeetrit puitu, liigiti jagunes see nii: palk 44%, paberipuit 36%, küttepuit 
16% ning hakkpuit ja raidmed 4% . RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste 
mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa 
majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ja korraldab metsa- ja looduskaitsetöid 
(Kallas, A 2016). 
RMK müüs 2015. aastal kuusepalki tarnituna kliendile koguses 583 975 m3 keskmise 
väljaveokaugusega 66 km. Käesoleval aastal 2016 plaanitakse ületada 600 tuhande m3 piir. 
Urmas Treiali sõnul on soovitus saeveski omanikule osaleda avalikul metsamaterjali müügi 
enampakkumisel (Treial, U 2016). 
 
 
4.3.  Saematerjali müük osalise teenuse sisseostmisel 
 
Saekavade koostamisel sai aluseks võetud Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus. 
Väljatuleku arvestamisel on töö autor lähtunud sellest, et palgi lahtisaagimine toimub ilma 
tõrgeteta, ühes vahetuses ja keskmiselt saetakse päevas 25 m3 ümarmaterjali. Toorme 
hankimisel on aluseks võetud RMK vahelaohinnad (Puidu müük), millele on juurde 
arvestatud kuusepalgi keskmine vahemaa ja hind vahelaost saeveski laoplatsile. Keskmine 
kaugus on 66 km ja hind 6,13 €/m3 (Treial, U 2016). Erinevate tööülesannete täitmisel on 
saeveskis arvestatud 8 töötajaga. Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Jõgevamaal, 
Mustvee linna meeste ja naiste, vanuses 25-49 aastat, keskmine bruto kuutasu 860 eurot 
(ST005). Brutopalgale on juurde arvestatud kuupalga ulatuses ühe aasta jooksul ettenähtud 
puhkusetasu. Töötasuarvestus on välja toodud lisas 4 (Palga ja maksude...). Lisaks on 
arvesse võetud soetatud seadmete ja tarvikute amortisatsioonikulu 5 aasta kohta. 
Amortisatsioon ehk kulum on põhivara kulumine rahalises väljenduses ehk vara 
amortiseeritava osa kandmine kuludesse vara kasuliku eluea jooksul (Amortisatsioon). 
Seadmete ja tarvikute loetelu koos maksumusega on välja toodud tabelis 17 ja pakkumiste 
päringud on lisas 8. 
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Energiakulu arvestamisel on tehtud päring 2004. aasta tarbimise ajaloost (lisa 5), et saada 
teada, kui mitu kilovatt-tundi elektrienergiat tarbiti keskmiselt ühes kuus. Saadud 
tarbimistulemus on ümber arvestatud 2016. aastal kehtivate võrgutariifidega (Elektrilevi 
hinnakiri) ja keskmise Nord Pool Spot Eesti piirkonna hinnaga (Nord Pool Spot). Lisas 5 on 
näha, et mõõtepunkti tekib reaktiivenergia. Reaktiivenergiat maksustatakse, kui tarbitud 
reaktiivenergia ja tarbitud aktiivenergia koguste suhe on suurem kui 0,15. Kui see suhe on 
0,15 või väiksem, siis võrgust tarbitud reaktiivenergia eest tasu ei võeta. (Ratassepp, P 2016)  
Saadud tulemus on ümardatud 300 euroni kuus, kuna elektrienergia tunnihinnad on päevasel 
ajal kallimad ja tarbimise osakaal päevasel ajal suurem. 
Puumajatehase OÜ saematerjali vajadus ühes kuus on 183 m3. Materjal peab olema 
kuivatatud niiskustasemeni 18-20% ja hööveldatud. Kuivatus- ja hööveldamisteenuse 
sisseostu tegemiseks pöördus töö autor MO-Puit Jõgeva AS-i poole.  Kuivatusteenuse 
hinnaks pakkus MO-Puit Jõgeva AS 20 €/m3 ja  hööveldamisteenuse keskmiseks hinnaks 
44,99 €/m3. Saematerjali mahud ja teenuse hinnad on välja toodud lisas 6.  ROSBET-ÜT 
OÜ  saeveski ja MO-Puit Jõgeva AS asetsevad üksteisest 61 km kaugusel. Saematerjali 
transpordi eest pakkus Smartline OÜ ühe veoteenuse hinnaks ühe auto kohta 140 € pluss 
käibemaks. Kuivatamata, 183 m3 erineva mõõdu saematerjali transportimiseks läheb vaja 6 
veoautot. Puumajatehase OÜ asub MO-Puit Jõgeva AS-st 5 km kaugusel. Käesolev 
stsenaarium on tehtud arvestusega, et kuivatus- ja hööveldusteenus ostetakse sisse ning 
ülejäänud saematerjal, 106 m3, müüakse  märja materjalina. Kuivatamata saematerjali 
müügiks võttis töö autor kaks hinnapakkumist FriPuit OÜ-lt ja Natura AS-lt. Pakkumise 
hinnad on kalkulatsioonis kajastatud keskmise hinnana ja esitletud lisas 7. Kõikide kulude 
ja saematerjali müügist saadud tulude loetelu on toodud tabelis 18.  
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Tabel 18. Tulude ja kulude vahe, kui teenust ostetakse osaliselt sisse. 
Kulud Kuus Vahemaa (km) Maksumus (€) 

Saematerjali väljatulek 55,29%     
Ümarpalgi maht (m3) 525   33379,5 
Kuusepalgi hind €/m3 63,58     
Palgi transport  €/km 6,13 66 3218,25 
Saematerjali kogus (m3) 290     
Saematerjali kuivatamine €/m3 20   3680 
Saematerjali kuivatamine m3 184     
Tarnsport kuivatisse €/km  840 61 840 
Hööveldmine Puumajatehasele m3 181     
Hööveldamis teenuse hind jm 44,99   8143,21 
Märgmaterjali transport FriPuitu 5 95 3325 
Seadmete amortisatsioon     781 
Traktori kütus     250 
Igakuine palgakulu € (8 töötajat)     9972,56 
Elektrikulu     300 
        

Kulud kokku     63889,52 
        

Tulud   Hind €/tm   
Höövelmaterjali müük 181 225 40725 
Karestatud kuiv laud 3 180 540 
Saematerjali müük märg 106 152 16153,42 
Saepuru müük 73 5,2 379,6 
Pindlaua müük hakkena 132 6 792 

        
Tulud kokku     58590,02 

        
Kulude ja tulude vahe     -5299,5 

 
Käesoleva stsenaariumi puhul on tulemuseks negatiivne rahavoog. Selleks, et äritulemus 
kajastaks positiivset rahavoogu, peaks saagima vähemalt 910 m3 ümarmaterjali. Seadmete 
asetus saeveskis on välja toodud lisas 2. 
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4.4. Saematerjali müük täistöötlemisel höövelmaterjaliks ROSBET-ÜT 
OÜ saeveskis 

 
Erinevalt eelpool kirjeldatud tööprotsessidest on magistritöös lahendatud teine stsenaarium 
juhul, kui kogu saematerjal töödeldakse Puumajatehase OÜ-le koos kuivatuse ja 
hööveldamisega ROSBET-ÜT OÜ saeveskis. Lisaks kuivatatakse ja hööveldatakse ka kogu 
ülejäänud saematerjal, 106 m3. Tehtud arvutustes on aluseks võetud Puumajatehase OÜ 
materjali hetke sisseostu hinnast 5 eurot madalam hind. 
Kuivatamine on lahendatud varasema kuivatusseade taastamisega. Seoses sellega lisandub 
juurde kaks töötajat. Saematerjali hööveldamiseks on töö autor arvestanud täiesti uue 
seadme soetamist saeveskile. Seadmetele tegi hinnapakkumise Kaur Trade OÜ, mis on välja 
toodud lisas 8. Tegemist on kaasaegse höövliga erinevate puitmaterjalide neljapoolseks 
töötlemiseks. Lisaks höövlile on eraldi pakkumised võetud veel sissesöödu ja väljasöödu 
seadmetele. Kogu seadet opereerib üks töötaja. Uus höövel on arvestatud kulude ja tulude 
tabelis (tabel 19) igakuise amortisatsiooniga viie aasta kohta. Tabelis 19 on hinnad esitatud 
käibemaksuta. 
Saematerjali kuivatus- ja hööveldustöödega kaasneb energiakulude suurenemine. 
Energiakulu arvutamiseks on kasutatud lihtsustatud kalkulaatorit (Seadme elektrikulu 
rahaline...). 
Eeldades, et kuivatusseade, telgventilaator võimsusega 10 kw, töötab ööpäevaringselt on  
kogu energiakulu ühe kWh kohta arvutatud järgmiselt. 
0,054+0,00447+0,0096+0,03177=0,09984 eurot/kWh 

kus 
0,054 – võrguteenuse põhitariif eurot/kWh, 
0,00447 – elektriaktsiis eurot/kWh, 
0,0096 – Taastuvenergia tasu alates 01.01.2016 eurot/kWh, 
0,03177 – Nord Pool Spot EE piirkond 01.01.2016-31.03.2016 eurot/kWh. 

Arvutuslikult kulub kuivatusseadele ühes kuus 730 eurot (Seadme elektrikulu rahaline...). 
Hinnale lisandub käibemaks. 
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Kasutades sama arvutusmeetodit höövelseadme puhul on arvestus tehtud, kui seade töötab 
5 päeva nädalas, 7 tundi päevas. Höövelseadme võimsus on kokku 83,5 Kw (lisa 8) . 
Kasutades energiakulu arvutamise lihtsustatud kalkulaatorit (Seadme elektrikulu rahaline..), 
saame tulemuseks 1777 eurot kuus. Kõik energiakulud on summeeritud ja kantud tabelisse 
19.  
Kokku on erinevate tööülesannete täitmisel arvestatud 11 töötajaga, kelle brutopalgaks on 
860 eurot kuus, millele on juurde arvestatud kuupalga ulatuses ühe aasta jooksul ettenähtud 
puhkusetasu. Kõikide kulude ja tulude loetelu on toodud tabelis 19. 
 
Tabel 19. Tulud ja kulud saematerjali täielikul töötlemisel 

Kulud Kuus Vahemaa (km) Maksumus (€) 
Saematerjali väljatulek 55,29%     
Ümarpalgi maht (m3) 525   33379,5 
Kuusepalgi hind €/m3 63,58     
Palgi transport  €/km 6,13 66 3218,25 
Saematerjali kogus (m3) 290     
Seadmete amortisatsioon     781 
Nelikanthöövli KUPER SWT XL-6 
amortisatsioon     1426 
Nelikanthöövli sissesöödu laua amortisatsioon     864,16 
Nelikanthöövli väljasöödu laua amortisatsioon     1491,6 
Traktori kütus     300 
Saelindid     150 
Igakuine palgakulu € (11 töötajat)     13712,27 
Elektrikulu     2807 
        

Kulud kokku     58129,78 
        

Tulud   Hind €/tm   
Höövelmaterjali müük Puumajatehas OÜ (m3) 181 225 40725 
Karestatud laud (m3) 3 180 540 
Höövelmaterjali müük (m3) 106 200 21254,5 
Saepuru müük (m3) 73 5,2 379,6 
Pindlaua müük (m3) 132 6 792 

Tulud kokku     63691,1 
        

Kulude ja tulude vahe     5561,32 
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Saematerjali täielikul töötlemisel on lisandväärtus palju suurem kui osalise teenuse 
sissostmisel. Tulemust võib mõjutada kuusepalgi hind, höövelmaterjali müügihind, 
tööjõukulude muutus või seadmete seisakud. Seadmete asetus saeveskis on välja toodud lisa 
3. 
 
 
4.5. Järeldused ja soovitused ettevõttele 
 
Magistritöö eesmärgiks oli käsitleda palgi lahtisaagimise tehnoloogiat ja koostada saeveskile 
saekavad Puumajatehase OÜ toormaterjali vajadust arvestades. Arvutuste tegemisel oli 
oluline jälgida, et vaatluse all olevatest palkidest oleks saematerjali väljatuleks palki mitte 
raiskav ja Puumajatehase OÜ materjali vajadus rahuldatud. Töö teine pool käsitles saeveski 
majanduslikku arvestust läbi kahe stsenaariumi, kus esimese puhul ostetakse kuivatusteenust 
ja hööveldamisteenust sisse. Teise stsenaariumi puhul on tehtud täiendav investeering 
höövelseadmesse ja taastatud saeveskis saematerjali kuivatus.  

1. Saekavade koostamine on loominguline tegevus.  Magistritöö käigus koostatud 11´le 
palgi lahtilõikamiskavale on töö autori soovitus ettevõttele, et arvutused ei piirduks 
ainult magistritöös koostatud saekavadega, vaid palgi lahtilõikamiskavade 
koostamine oleks pidev protsess, leidmaks veelgi paremat palgi saagist. Arvestada 
tuleks ka asjaoluga, et arvutused on tehtud olukorras, mis eeldab, et palgid on kõik 
ideaalselt sirged ja kvaliteetsed ning reaalolukord erineb kindlasti arvutustest. Seega 
tuleks jooksvalt täiendada ka magistritöös välja arvutatud tulemusi ning kohandada 
neid vastavalt vajadusele. 

2. Saekavade koostamisel oli ette antud 14 erinevat ristlõiget. Kõiki ristlõikeid sai 
saekavade koostamisel käsitletud. Kui saeveski omanikul on soov saagida rohkem 
mõõtu 48x95 (51x102) mm, siis võib mõõdu 48x198 (51x206) mm ketassaega 
pooleks saagida. 

3. Taastada ketassaag „Kara“. Visuaalse vaatluse tulemusena tuleb esmalt eemaldada 
saeraamilt olmeprügi ja puhastada ala, kus saeraam hakkaks paiknema. Lisaks on 
vaja sael vahetada mootor ja paigaldada uus elektrooniline mõõtesüsteem. Vesteldes 
OÜ ARINO esindajaga, kes tegeleb saepinkide toomise ja taastamisega, arvas ta, et  
investeeringu suuruseks kujuneb 6000-8000 tuhat eurot (Nõmmeots, J 2016). 
Saeraam ise on korralikult säilinud ja uue soetamist ei peeta vajalikuks. 
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4. ROSBET-ÜT OÜ-l oli saeveskis varem kasutusel üks kahveltõstuk. Tänaseks on 
täiesti töökorras vaid palgihaaratsiga metsaveokäru. Kahveltõstuk on täielikult 
amortiseerunud. Kui arvestada, et ettevõte taastab oma varasema tootmise, siis on 
soovitus soetada, kas täiesti uus või kasutatud traktor. Traktoril peab olema erinevate 
operatsioonide jaoks kahveltõstuk, palgihaarats ja esilaadur saepuru 
transportimiseks. Vastava seadme pakkumine on küsitud Maskin Grupp OÜ-lt (vt 
lisa 8) ja maksumus lisatud tabelisse 17. 

5. Uue seadmena tuleb tootmisesse paigaldada järkamissaag, mis lõikaks saematerjali 
pikkusmõõtu. Selleks, et vältida käsitsi mõõtmist ja vea tekkimist, on soovituslik 
paigaldada elektrooniline Tiger Stop tõukur 6.8 koos sissesöödulauaga 600x7400 
mm ja väljasöödulauaga 520x5400  mm. Seadme pakkumise koostamisel oli abiks 
AS NAVA esindaja Madis Mosharov (Mosharov, M 2016). Lõikeseadmena on 
soovituslik paigaldada DeWalt S780 ketassaag (Toolmaster), mis jätab võimaluse 
lõigata materjali kalde- ja pöördnurga all, kui selleks peaks olema vajadus. Mõlema 
seadme maksumused on ära toodud tabelis 17. 

6. Uue seadmena tuleb tootmisesse paigaldada  transportliin, mille abil saab suunata 
saematerjali, kas ketassaepinki või otse järkamispinki. Rulliktee, mõõtmetega 
520x9200 mm, kus rullide tsentrivahekaugus on 280 mm, pakkumisel oli samuti 
abiks AS NAVA esindaja. Seadme hind on toodud tabelis 17. 

7. Soovituslik on varuda horisontaallintsaele vähemalt vahetuse jagu varulinte. Kogu 
lintide arv, et töö seaveskis ei peatuks vahetuse ajal pikemaks kui ühele lindile kuluv 
vahetamise aeg. Soovitatav on omada vahemikus 12-15 linti. Saelintide pakkumise 
on võtud LSAB Vändra AS-lt (lisa 8). 

8. Saeveskis tekkiv saepuru tuleb suunata saeveskist välja asuvasse 
saepurukonteinerisse. Siinkohal on soovitus lintsaelt ja ketassaelt eralduva saepuru 
kogumissüsteem taastada ja ühendada omavahel enne saepurukonteinerisse 
jõudmist. Järkamissaelt tekkiv saepuru kogus  ei ole suur ja soovitav on koguda 
saepuru eraldi sae külge paigaldatud saepurukotti. 

9. Saematerjali edasisel töötlemisel ja turustamisel on töö autor koostanud kaks eraldi 
stsenaariumi ja arvutanud välja mõlemal puhul teenitava tulu. Saeveski omanikule 
on mõlemad stsenaariumid heaks indikaatoriks, et näha ja kaaluda investeeringuid 
tootmises.  
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10. Taastada saeveskis saematerjali kuivatamine endisel viisil. Kuivatamata saematerjali 
transportimine, kuivatusteenuse ja hööveldamisteenuse sisseostmine osutus 
arvutuste põhjal mittetulusaks.  

11. Saeveski tootmisjääkidele, nagu saepuru ja pindlauad, on aktiivne järelturg olemas.  
Teatud perioodi tagant on mõistlik võtta kokkuostjatelt pakkumisi koos äraveoga, et 
teada, kes paremat hinda pakub.  Magistritöö käigus sai indikatiivne pakkumine 
võetud OÜ-lt Reinpaul, kes pakkus saepuru eest 5,20 €/m3 kohta ja okaspuu hakke 
eest 6,00 €/m3. Lisaks on soovitus rääkida uuesti läbi kohaliku omavalitsusega, et 
taastada pindlaudade müük läbi valla kohalikele elanikele, mis laiendab ettevõtte 
jaoks ostukanaleid ja võimalust paremat hinda küsida. 
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KOKKUVÕTE 
 
Aastal 1992 asutati ROSBET-ÜT OÜ (praeguse nimega) kui üldehitusega tegelev ettevõte.  
Ehitustegevuse kasvuga peeti mõistlikuks hakata tegelema veel saematerjali tootmisega ja 
1994. aastal soetati ketassaag „Kara“. Esmalt toodeti saematerjali peamiselt enda 
ehitustegevuse tarbeks. Valdavalt saeti kuusepalki ja saematerjalina toodeti karestatud lauda. 
Pärast ettevõtte nime muutust 2000. aastal soetati lintsaag, et hakata üha rohkem tootma 
saematerjali. Lisaks omatarbele toodeti saematerjali läbi vahendusfirmade ka välisturgudele. 
Jätkati kuusepalgi lahtisaagimisega. Ümarmaterjali pikkus varieerus 3-6 meetri vahel. 
Tellimustööna saeti lisaks kuusele veel haava- ja kasepalki. Toormaterjali hangiti mitmel 
viisil: talunikelt, osteti ise lanke üles ja kasutati vahendusfirmasid.  Ettevõtte käive ulatus 
aastatel 2000-2003 üle 2 miljoni krooni. 2004. a oli käive veel 1,24 miljonit krooni ja pärast 
seda peatati saematerjali tootmine. Põhjuseks oli raskused toormaterjali kättesaamisel.  
Ettevõte jätkas oma põhitegevusega üldehituses. Saeveski jäi seisma mitmeks aastaks. 
Hiljem anti saeveskipoolne osa rendile palkmajaehitajatele ja tootmiskompleksi osa ehk 
betoonhoone läks rendile AS-le Teede REV-2. 
Saematerjali tootmisel kasutati palgi lahtilõikamisel horisontaallintsaagi Serra ja ketassaagi 
Kara. Palgi lahtilõikamine toimus lihtsalt. Palgid asetati palgiestakaadile otse metsaveoauto 
pealt  või tõsteti traktortõstukiga laoplatsilt. Lintsae diameetrid jäid vahemikku 160-600 mm. 
Ketassael saeti kuusepeenpalki mõõtudega 100-160 mm. Tänu ketassae olemasolule, mida 
kasutati seimri eest, ulatus saematerjali väljatulek üle 60%.  See tähendas, et jämedamatest 
kuusepalgi pind- ja servalaudadest saeti omakorda veel sobilikke ristlõikeid. Saematerjali 
kuivatamine toimus saeveskis lühikest aega ja valdavalt müüdi lauad edasi kuivatamata. 
Aktiivse tootmisperioodi jooksul töötas saeveskis 5-6 inimest ja valdavalt tehti suurem osa 
tööst mehaaniliselt.  
Magistritöö eesmärgiks oli uurida ROSBET-ÜT OÜ saeveskit enne ja  pärast 
rekonstrueerimist. Töö tulemuse saavutamiseks püstitati järgmised ülesanded: 1) 
ümarmaterjali lahtilõikamise tehnoloogia ehk saekavade koostamine. Vaatluse alla oli 
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võetud 25-35 cm läbimõõduga 6-meetrised kuusepalgid. 2) Saematerjali tootmine 
Puumajatehase OÜ´le.  3) Hinnata saeveski jätkusuutlikkust pärast rekonstrueerimist. 
Saekavade koostamisel toimub palkide lahtisaagimine tsentraallaua meetodil. Erinevate 
saematerjalide ristlõiked on kantud joonistele arvestusega, et suurima ristlõikega lauad on 
asetatud mõlemale poole palgi tsentrist kuni sobivaima ristlõikeni palgi servast. Lisaks on 
tehtud võrdlusarvutusi saekavas, et võrrelda erinevaid ristlõikeid omavahel parema saagise 
saavutamisel. Vaatluse alla võeti 6-meetrised kuusepalgid diameetrite vahemikuga 25-35 
cm, millele koostati 11 saekava. Saekavadesse kanti kokku 14 erinevat ristlõiget. Aluseks 
on võetud Puumajatehase OÜ-s tasapinnaliste majaelementide saematerjali vajadus. Jooniste 
tegemisel on töö autor kasutanud AutoCad 2015 joonestusprogrammi. 
Saematerjali kuivatamine toimus ROSBET-ÜT OÜ-s lühikest aega. Kasutusel ei olnud 
normidele vastavat kuivamiskahanemise meetodit. Magistritöö autor võttis kuulda saeveski 
omaniku soovitusi ning lisas saekavas olevate laudade nimimõõtudele GOST 6782.1-75 
tabeli väärtuse, ümardas selle lähima täisarvuni ja liitis juurde 1 mm. Põhjus tulenes sellest, 
et palgi niiskus erines periooditi ning horisontaallintsae töös võis esineda kohati 
ebastabiilsust. 
Arvutuste tegemisel on kõigile ristlõigetele leitud laua optimaalne pikkus täiskantse 
materjalina. Saematerjali mahulise väljatuleku arvestamisel on kasutatud pikkusmõõtmete 
sammu 0,3 meetrit. 
Palgi lahtisaagimisel 25 cm diameetriga 6-meetrisel kuusepalgil on kantud saekava joonisele 
kaks ristlõiget 48x223 (51x230) ja 48x123 (51x128) mm ning võrdlusarvutusena on 
asendatud teine ristlõige 48x148 (51x153) mm ristlõikega. Kõigile mõõtudele on juurde 
arvestatud töö metoodikas kirjeldatud kuivamiskahanemine. Arvutustulemuste tulemusena 
saab järeldada, et parema palgi saagise saavutab, kui saekavasse on kantud teiseks lauaks 
ristlõige nimimõõduga 48x123 mm. Kahe ristlõike vahe on väiksem kui üks protsent (%). 
Olenevalt materjali vajalikkusest võib saagida mõlemaid ristlõikeid, sest väiksem 
pikkusmõõt, mis saekava arvutustest välja tuli on 4,8 meetrit. 
26 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimisel on saekavasse kantud kolm 
ristlõiget. Erinevalt 25 cm diameetriga kuusepalgi lahtisaagimiskavale on lisandunud laud 
nimimõõduga 21x95 mm. Võrdlusarvutuse tegemiseks on teiseks tsentraallaua mõõduks 
järgmine suurem ristlõige, nimimõõduga 48x173 mm, et kõrvutada, kas saematerjali 
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väljatulek on suurem või mitte. Tehtud arvutused näitasid, et saematerjali väljatulek on 
suurem, kui saekavasse on märgitud teiseks lauaks laud nimimõõduga 48x148 mm. 
27 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi saekavasse on kantud ristlõiked nii vertikaalselt 
kui horisontaalselt. Esimesena lõigatakse välja vertikaalne laud, mille järel pööratakse 
saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. Võrdlusarvutusena on 
asendatud teine tsentraallaud nimimõõduga 48x173 mm ristlõikega 48x198mm, et saada 
teada, kumma puhul on väljatulek parem. Tehtud arvutused näitasid, et saematerjali 
väljatulek on oluliselt parem kui saekavasse on märgitud laud nimimõõduga 48x173 mm. 
28 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagmiskavas ei teostatud ühtegi 
võrdlusarvutust. Saekavas asetsevad ristlõiked nii vertikaalselt kui horisontaalselt. Esmalt 
lõigatakse palgist välja vertikaalsed ristlõiked, mille järel pööratakse saepalki nii, et 
lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. Saepalgi väljatulek on 53,57%.  
29 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on kantud saematerjali 
mõõdud nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Võrdlusarvutusena on vertikaallauad 
nimimõõduga 48x95 mm asendatud laua nimimõõtudega 48x198 mm, et võrrelda 
saematerjali väljatulekut. Arvutustulemustest saab järeldada, et väljatulek on 0,06% parem, 
kui saekavasse on märgitud vertikaallauaks ristlõige 48x198 mm, mis tähendab, et vastavalt 
materjali vajadusele võib mõlemaid mõõtusid saekavas kasutada. 
30 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on märgitud ristlõiked nii 
vertikaalselt kui horisontaalselt. Esmalt saetakse kuusepalgist välja vertikaallauad, mille 
järel pööratakse saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. 
Horisontaallaudade lahtisaagimisel on tehtud võrdlusarvutus kui kolmanda tsentraallaua 48x 
123 mm asemele on märgitud laud nimimõõtudega 24x148 mm, et võrrelda saematerjali 
väljatulekut. Tehtud arvutustest saab järeldada, et materjali väljatulek on parem, kui 
saekavasse on märgitud kolmandaks tsentraallauaks laud nimimõõduga 24x148 mm. 
31 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on märgitud lauad nii 
vertikaalselt kui horisontaalselt. Esmalt saetakse kuusepalgist välja vertikaallauad, mille 
järel pööratakse saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. 
Vertikaallauad on märgitud saekavasse arvestusega, et hilisemal töötlemisel lõigatakse 
ketassaepingil laud roovideks nimimõõduga 31x73 mm. Horisontaallaudade lahtisaagimisel 
on tehtud võrdlusarvutus, kui kolmanda tsentraallaua asemele on märgitud kaks lauda. 
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Lauad asetsevad palgi kesktelje suhtes tsentris. Esimene võrdluses olev laud on 
nimimõõduga 24x148 mm ja teine võrdluses olev laud nimimõõduga 21x95 mm.  Tehtud 
arvutustulemused näitavad, et saematerjali väljatulek on parem, kui saekavasse on märgitud 
kolmandaks tsentraallauaks laud nimimõõduga 48x128 mm. 
32 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on märgitud lauad nii 
vertikaalselt kui horisontaalselt. Esmalt saetakse kuusepalgist välja vertikaallauad, mille 
järel pööratakse saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. 
Vertikaallauad on märgitud saekavasse arvestusega, et hilisemal töötlemisel lõigatakse 
ketassaepingil laud roovideks nimimõõtudega 48x48 mm. Horisontaallaudade 
lahtisaagimisel on tehtud võrdlusarvutus, kui kolmanda tsentraallaua asemele on märgitud 
kaks lauda. Lauad asetsevad palgi kesktelje suhtes tsentris. Esimene võrdluses olev laud on 
nimimõõduga 24x148 mm ja teine võrdluses olev laud nimimõõduga 21x95 mm.  Tehtud 
arvutustulemused näitavad, et saematerjali väljatulek on parem, kui saekavasse on märgitud 
kolmandaks tsentraallauaks võrdluses olevad lauad nimimõõduga 24x148 ja 21x95 mm. 
33 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on märgitud lauad nii 
vertikaalselt kui horisontaalselt. Esmalt saetakse kuusepalgist välja vertikaallauad, mille 
järel pööratakse saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami palgihaaratseid. 
Vertikaallauad on märgitud saekavasse arvestusega, et hilisemal töötlemisel lõigatakse 
ketassaepingil lauad pooleks. Teise vertikaallaua lahtisaagimisel on tehtud võrdlusarvutus, 
kui laudade nimimõõduga 48x73 mm asemele on märgitud lauad nimimõõtudega 48x48 
mm. Tehtud arvutustulemused näitavad, et saematerjali väljatulek on parem, kui saekavasse 
on märgitud teiseks vertikaallauaks ristlõiked nimimõõtudega 48x48 mm. 
34-35 cm diameetriga 6-meetrise kuusepalgi lahtisaagimiskavasse on märgitud lauad nii 
vertikaalselt kui horisontaalselt. Mõlema kuusepalgi arvutuste puhul saetakse esmalt välja 
vertikaallauad, mille järel pööratakse saepalki nii, et lõikepind asetub vastu saeraami 
palgihaaratseid. Lauad, mis asetsevad saekava joonisel vertikaalselt ja paiknevad teineteise 
suhtes suhtes üleval ja all on arvestatud saetee paksuseks 5 mm. Saematerjali väljatulek on 
34 cm diameetriga kuusepalgil 56,92% ja 35 cm diameetriga kuusepalgil 57,07%. 
Vaadates saekavadesse märgitud saematerjali erinevate ristlõigete kaupa, esines saekavades 
kõige rohkem suuremaid mõõtusid: 48x198 (51x206), 48x223 (51x230) ja 48x173 (51x179) 
mm, mis moodustavad ligi 70% kogu saekavadesse märgitud mõõtudest. 
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Keskmine ümarmetsamaterjali maht, mida ROSBET-ÜT OÜ saeveskis saeti oli 25 m3 palki 
päevas. Kui arvestada, et tööpäevade arv on ühes kuus 21, siis oleks aastane palgi vajadus 
sellisel juhul 21x25x12=6300 m3. Juhul kui saagida kõik palgid magistritöös käsitletud 
saekavade alusel, siis oleks saadava saematerjal maht 6300x55,29% (keskmine väljatulek 
diameetrite kaupa) = 3483,2 m3 saematerjali aastas. Saadud tulemus ületab aastase 
Puumajatehase OÜ materjali vajaduse.   
ROSBET-ÜT OÜ saeveskis lõpetati saematerjali tootmine 2005. aastal. Selleks, et saeveskit 
uuesti käivitada on vaja teha rida investeeringuid. Soetada tuleb traktor, millel on olemas 
esilaadur, alusekahvlid ja palgihaarats. Taastada tuleb ketassaepink, millele on vaja 
paigaldada uus mootor ja mõõtesüsteem. Tuleb soetada uued saelindid ja transportkärud (2 
tk), et liigutada pärast saematerjali pikkusmõõtu lõikamist saematerjal virnastamisalale. Töö 
sujuvaks muutmisel on vaja paigaldada rullidega laud, millelt saematerjal liigub 
ketassaepinki, et eemaldada poomkant, või järkamispinki. Uue seadena on töö autor 
paigaldanud järkamissae DeWalt 780 koos Tiger Stop tõukursüsteemiga, millel on olemas 
nii sissesöödu kui väljajooksu laud. 
Pärast saeveski rekonstrueerimist on koostatud kaks erinevat stsenaariumit saematerjali 
müügiks. Esimene stsenaarium kirjutab lahti kõik tehtavad kulud alates saepalgi hinnast kuni 
tööjõu kuludeni. Loetelu on välja toodud tabelis 18. Saeveskis eraldi saematerjali 
kuivatamist ja hööveldamist ei toimu ning seoses sellega on võetud pakkumised saematerjali 
kuivatamiseks ja hööveldamiseks MO-Puit Jõgeva OÜ-lt. Juurde on arvestatud saematerjali 
transport, kuna saeveskite vahe on 61 kilomeetrit. Kõrvutades tehtavaid kulutusi ja 
saematerjali müügist saadud tulusid (tabel 18) on töö autor saanud negatiivse tulemuse. 
Selleks, et saavutada positiivne rahavoogude summa tuleb saagida vähemalt 910 m3 
kuusepalke. 
Teise stsenaariumi puhul on taastatud saeveski varasem saematerjali kuivatussüsteem ja 
paigaldatud hööveldamiseks täiesti uus nelikanthöövel koos sissesöödualuse ja 
väljasöödusüsteemiga. Töötajate arv võrreldes eelneva stsenaariumiga on kasvanud kolme 
võrra. Seoses mitme energiamahuka töö lisandumisega on arvestatud juurde suurem 
elektritarbimine. Vähenenud on kulutused transpordile. Kõrvutades tehtavaid kulutusi ja 
saematerjali müügist saadud tulusid (tabel 19) on saavutatud positiivne tulemus. 
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Lisa 1. Puumajatehase OÜ kasutatav saematerjal 
Puumajatehase OÜ 

kasutatav 
saematerjal 

Materjali 
vajadus,     

1 kuu 
Osakaal, 

% 
Materjali 
vajadus,     
12 kuud 

ROSBET-ÜT OÜ, 
höövelmaterjali lisa 

(3 mm) 
GOST 6782.1-75 

standard, mm 
Saekava 

koostamisel, 
arvestatav ristlõige, 

mm 
Hööveldatud laud             

Ristlõige, mm m3   m3       
45x225 45 24,6 540 48x203 49,5x208,2 51x230 
45x195 60 32,8 720 48x198 49,5x204,9 51x206 
45x170 7,5 4,1 90 48x173 49,5x177,4 51x179 
45x145 7,5 4,1 90 48x148 49,5x151,9 51x153 
45x120 7,5 4,1 90 48x123 49,5x126,4 51x128 
45x95 15 8,2 180 48x98 49,5x100,8 51x102 
45x70 7,5 4,1 90 48x73 49,5x75,3 51x77 
Kokku 150   1800       

Ristlõige, mm           
21x145 24 13,1 288 24x148 24,8x151,9 26x153 
28x70 3 1,6 36 31x73 32,0x75,3 33x77 
45x45 4 2,2 48 48x48 49,5x49,5 51x51 
Kokku 31   372       

Karestatud laud             
Ristlõige, mm             

21x95 0,5 0,3 6 21x95 21,7x97,7 23x99 
21x120 0,5 0,3 6 21x120 21,7x123,4 23x125 
21x145 0,5 0,3 6 21x145 21,7x148,9 23x150 
21x195 0,7 0,4 8,4 21x195 21,7x199,9 23x201 
Kokku 2,2 100,0 26,4       
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   Lisa 2. Saeveski pärast rekonstrueerimist (stsenaarium 1) 
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    Lisa 3. Saeveski pärast rekonstrueerimist (stsenaarium 2) 
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Lisa 4. Töötasu arvestus 
Töötaja palk ja maksud % € Rahade jaotus 
Brutopalk  860 100% 
Töötuskindlustus (töötaja) 1,60% 13,76 1,6% 
Kogumispension 2% 17,2 2,0% 
Tulumaks 20% 172,00 15,30% 
Netosumma (kätte)  697,23 81,10% 
Tulumaksuvaba miinimum  170  

    
Tööandja kulu ja maksud    
Kogukulu tööandjale  1150,68 100% 
Brutopalk  860 74,7% 
Sotsiaalmaks 33% 283,8 24,7% 
Töötuskindlustus 0,80% 6,88 0,6% 

    
Rahade jaotus    
Kogukulu tööandjale  1150,68 100% 
Töötajale (neto summa kätte)  697,23 60,6% 
Maksuametile (kõik maksud)  493,64 39,4%  
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Lisa 5. Elektrienergia ja võrgutasude arvestus 
Periood 2004.a. 12 kuud      

Maksumus 
(€)   

 Aktiiv  Reaktiiv  Aktiiv Reaktiiv Elektriaktsiis Taastuvenergia Elektrienergia 
Jaanuar 2760  3864  149,0 26,66 12,34 26,50 87,69 
Veebruar 3376  4726  182,3 32,61 15,09 32,41 107,26 
Märts 3251  4551  175,6 31,40 14,53 31,21 103,28 
Aprill 2311  3235  124,8 22,32 10,33 22,19 73,42 
Mai 2636  3690  142,3 25,46 11,78 25,31 83,75 
Juuni 2200  3000  118,8 20,70 9,83 21,12 69,89 
Juuli 2770  3882  149,6 26,79 12,38 26,59 88,00 
August 0  0  0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
September 0 -929 0 -1301 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
Oktoober 1000  1400  54,0 9,66 4,47 9,60 31,77 
November 2482  3475  134,0 23,98 11,09 23,83 78,85 
Detsember 2537 

-
3825 3552 -5355 137,0 24,51 11,34 24,36 80,60 

 25323  35375  1367,442 244,09 113,19 243,10 804,51 
Kokku keskmine tarbimine 1714,083  2393,25       

          
     Edastamise põhihind    
Võrguteenus põhitariifiga     0,054 eurot/kwh    
Reaktiivenergia tarbimine alla 6 kV pingel   0,0069 eurot/ kvarh   
Elektriaktsiis     0,00447 eurot/kwh    
Taastuvenergia tasu alates 01.01.2016    0,0096 eurot/kwh    
Nord Pool Spot EE piirkond 01.01.2016-31.03.2016  31,77 eurot/MWh    
Keskmine maksumus ühes kuus    277,23 eur/kuus    
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Lisa 6. Saematerjali hööveldus- ja kuivatuseteenuse hind arvutus 
Saematerjali 
mõõt (mm) 

Höövli 
kulu 
(mm) 

Hööveldatud 
materjali 

mõõt (mm) 
Maht   (m3) Hind km´ta 

eur/jm 
Tihumeetrid 

tükkideks  
Tükid ühes 
tihumeetris 

Ühe laua 
hind 

Hind tm 
kohta 

Maksumus 
(eur) 

          
48x223 0,3 45x220 45 0,43 757,58 16,84 2,58 43,43 1954,55 
48x198 0,3 45x195 60 0,38 1139,60 18,99 2,28 43,30 2598,29 
48x173 0,3 45x170 7,5 0,33 163,40 21,79 1,98 43,14 323,53 
48x148 0,3 45x145 7,5 0,28 191,57 25,54 1,68 42,91 321,84 
48x123 0,3 45x120 7,5 0,24 231,48 30,86 1,44 44,44 333,33 
48x98 0,3 45x95 15 0,19 584,80 38,99 1,14 44,44 666,67 
48x73 0,3 45x70 7,5 0,14 396,83 52,91 0,84 44,44 333,33 

24x148 0,3 21x145 24 0,16 1313,63 54,73 0,96 52,55 1261,08 
31x73 0,3 28x70 3 0,10 255,10 85,03 0,60 51,02 153,06 
48x48 0,3 45x45 4 0,10 329,22 82,30 0,60 49,38 197,53 

       
Saematerjali maht kokku 181    Maksumus kokku 8143,21 
Hinnale lisandub pakkimislindi ja kile kulu    Keskmine hind 44,99 

          
Saematerjali maht kuivatamiseks 184 m3       
Kuivatusteenuse hind 20 €/m3     Maksumus kokku  3680  
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Lisa 7. Kuivatama saematerjali müügihinnad    

Saematerjal: 
KUUSK   Natural AS FriPuit   

Märg materjal (mm) Pikkus (m) m3 Ostu hind 
m3 

Ostu 
hind m3 

Maksumus 
FriPuit (€)  

Maksumus 
Natural 
AS(€)  

51x230 6 26,0 160 150 3900 4160 
51x206 6 29,0 160 150 4350 4640 
51x179 4-6 18,0 160 140 2520 2880 
51x153 4-6 6,0 160 140 840 960 
51x128 4-6 13,0 160 140 1820 2080 
51x102 4-6 4,0 160 140 560 640 
51x77 4-6 1,0 160 140 140 160 

       
26x153 3-5 1,0 160 130 130 160 
33x77 3-5 1,0 160 125 125 160 
51x51 3-5 1,0 160 150 150 160 

        
23x99 3-5 3,0 160 125 375 480 

23x125 3-5 1,0 160 125 125 160 
23x150 3-5 1,0 160 125 125 160 
23x201 3-5 2,0 160 125 250 320 

       
 Müügikogus m3  107    
 Keskmine hind (€) 152    
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