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Antud lõputöös on keskendutud AS Dotnuvos Projektai töökeskkonna parendamisele. Töö 

koostaja viibis ettevõttes viis kuud praktikal ning omandas erinevaid teadmisi 

põllumajandustehnika müügist ja selle remontimisest. Viis kuud vältel kestnud praktika 

jooksul nägi lõputöö koostaja ettevõtte olemust ning õppis tundma süsteemi, kuidas firma 

töötab. Nähtu ja kogutud vaatlusandmete põhjal oli võimalik teha järeldusi, kuidas muuta 

ettevõtet paremaks, säästes raha ja optimeerides tööaja kulu, mis võib kajastuda töötajate 

palkades. Töö eesmärgiks on ettevõtte töökeskkonna parendamine, tagamaks paremat 

konkurentsivõimet teiste põllumajandustehnikaettevõtetega ning samuti ka heade 

võimalustega töökoda, mis tähendab efektiivsemat tööd. 

Esimene osa kirjeldab põgusalt ettevõtet, puudutab selle tausta ning annab ülevaate firma 

asukohast, tegevusest ja töökohtadest. Teises osas pakutakse välja seadmeid ja lahendusi, mis 

töökeskkonda paremaks muudavad ning töid kergemini teostada aitavad. Kolmas osa hõlmab 

endas AS Dotnuvos Projektai töökohtade – täpsemalt keevitaja töökoha ja hooldetööde 

teostamise lahti seletamist ning nendele väärtuse lisamisest. Neljandas ehk viimases osas 

tegeletakse ettevõtte võimaliku laiendamise temaatikaga. Kirjeldatakse uut, rajatavat hoonet 

ja betoonist estakaadi, mis on vajalikud just selleks, et tööd hõlpsamalt tehtud saaksid ning 

tagaksid ettevõttele konkureerimisvõime teiste firmadega. Valminud töö annab AS Dotnuvos 

Projektaile mõtteainet ja näitab kätte suuna, kuhu liikuma peaks. Lisaks lihtsustavad töös 

pakutud lahendused oluliselt hooldemeeste tööd ning säästavad aega ja raha. Töökeskkonda 

on kujundatud nii, et ettevõtte laienemisel säiliks võimalus uute rajatiste püstitamiseks. 

Märksõnad: seadmete analüüs, töötingimused , hooldetööd 
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This thesis is focused on improving PLC Dotnuvos Projektai`s working environment where 

the author was employed for five months and acquired a variety of knowledge in sales and 

repair procedures of agricultural machinery. In five months, the author studied the local 

system and saw how the company works. The information was gathered by observing and 

collecting materials; with that information it was possible to make conclusions which will 

help the company save money and optimize working time, which will be reflected in 

employee’s wages. The aim of this thesis is improvement of working environment, to ensure 

a better competitiveness of other agricultural companies and also present a workplace with 

really good opportunities.The first part of this thesis briefly describes the company: relates 

to its context and gives an overview of the company’s location, activities and working places. 

The second part provides details of the necessary equipment and solutions needed to improve 

the working environment. The third part involves PLC Dotnuvos Projektai’s working 

conditions – more specifically, the explanation of the welders’ workplace and nature of the 

maintenance procedures. The fourth and final section focuses on the company’s expansion: 

the establishment of new buildings and a concrete trestle which are needed to make the 

working environment more efficient and to ensure competitiveness with other companies.The 

environment is designed so that when company expands it is still possible to add new 

facilities and objects to space which is free. 

Keywords: analysis of devices, working conditions, maintenence work 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva lõputöö teema on valitud seoses töö autori viibimisega praktikal ettevõttes AS 

Dotnuvos Projektai. Viis kuud kestnud praktika käigus põllumajandustehnikat müüvas ja 

remontivas ettevõttes ilmnesid teatud puudujäägid töökeskkonnas ning tekkisid ideed nende 

probleemide lahendamiseks. Kuna töö autor ei välista oma seotust ettevõttega ka tulevikus, on 

eesmärk töökeskkonna uuendamiseks ja parendamiseks igati õigustatud. 

Põllumajandusettevõtete tulu ulatus laieneb iga aastaga, konkurents kasvab ja suurettevõtted 

tõstavad pead. Aasta 2014 seisuga oli Tartumaal keskmine müügitulu 37 miljonit eurot, mis 

asetab Tartumaa teisele kohale Harjumaa järel, kelle müügitulu oli 45 miljonit eurot. Seejuures 

olid põllumajandusettevõtted suurima tegevusvaldkonnana ettevõtete arvust viies maakonnas: 

Järva- (13 ettevõtet 50st), Jõgeva- (11 ettevõtet), Põlva- (11 ettevõtet), Lääne- (8 ettevõtet) ja 

Viljandimaal (6 ettevõtet). Võis eeldada, et põllumajandusettevõtted ei ole kolme suurima 

tegevusvaldkonna seas Harju-, Saare- ja Hiiumaal, mõnevõrra üllatuslikult oli see nii ka 

Tartumaal, Ida-Virumaal ja Võrumaal [1]. 

Eelnevast saab järeldada, et konkurents on tihe ja kasvab. Selleks, et ettevõte konkurentsis 

püsiks ja paistaks oma kaasaegsuse ja uudsusega klientidele silma paista on vajalik viia sisse 

mõningad parendused. Võimalikud muudatused ja parendused pakutakse välja käesolevas 

lõputöös. 

Lõputöös on kirjeldatud ettevõtet ning selle töökeskkonda, analüüsitud tehtavaid töid ning 

kasutatavaid seadmeid. Analüüsi tulemusel selgitati välja töökeskkonna kitsaskohad, mis pikas 

perspektiivis kujunevad kulukamaks, kas ajaliselt või materiaalselt. Vaadeldavaks 

töökeskkonnaks on töökoda, kus tegeletakse hooldetööde teostamiste ja erinevate seadmete 

parandamise ja kokku monteerimisega ning kus kasutakse suurel hulgal erinevaid tööriistu. 

Lähemalt tutvustatakse töökojas paiknevat keevitaja töökohta ja seal kasutatavaid seadmeid. 

Töö autor pakub välja muudatusi töökeskkonna parendamiseks nimetatud töökohal lähtudes 

ohutusnõuetest ning keevitaja- ja keevituskohale ettekirjutatud standarditest.  

Põgus ülevaade antakse klientide juures tehtavatest hooldetöödest ning kirjeldatud on ka 

juhtstruktuuri, mis annab ülevaate firmas toimivast juhtimissüsteemist. Süsteemi abil pannakse 

paika, mida keegi tegema peaks. Samuti antakse ülevaade hooldetöid teostavast bussist ning 
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selle juurde kuuluvatest põhiseadmetest. Omaltpoolt lisan bussi seadme, mis hooldemeistri tööd 

lihtsustab ja teatud olukordades aega säästab. 

Töökeskkonnana on käsitletud ka töökoda ümbritsevat ala/territooriumi, mida ettevõte omab. 

Väljapakutud muudatuste sisseviimiseks tuleb seal ruumipuudust arvestades seadmeid ümber 

paigutada ning luua uut pinda. Uue objektina on töö autor projekteerinud betoonist estakaadi, 

mille mõõtmed ühtivad  AS Tatolis paikneva estakaadiga, kust on varasemalt estakaadi 

kasutamist teenusena sisse ostnud. Betoonist estakaad võimaldab tellitavaid seadmeid maha ja 

peale laadida, samuti pakub see võimalust teostada mõningaid remonditöid kõrgema pinnase 

peal. 

Viie kuu vältel erinevate tööde juures viibides ning töös osaledes ilmnesid toimingud, mida 

oleks efektiivsem teostada teatud seadmetega, säästes aega ja raha. Ettepanekute tegemisel ei 

lähtu autor ainult isiklikust arvamusest vaid pakutud lahendusi on analüüsitud ka ettevõttes 

igapäevaselt töötavate hooldemeistritega. Lõputöö koostamisel on tuginetud töö autori kogutud 

informatsioonile ning pakutud välja paremaid lahendusi, mis ettevõtte konkurentsivõimet 

tugevdaksid ning muudaksid ühtlasi ka töökeskkonda mitmekülgsemaks ja paremaks. 

Töö autor tänab kõiki, kes olid abiks käesoleva töö koostamisel. Tänan oma juhendajaid Taavi 

Leolat ja Matis Luike ning Dotnuvos Projetai AS-i koostöö eest. Samuti tänan kõiki 

hooldemeistreid, kes antud teemadel minuga arutelu pidasid ning Tatoli AS-i, kes estakaadil 

mõõtmisi teostada lubas. 
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1. AS DOTNUVOS PROJEKTAI 

 

Eestis on mitmeid põllumajandusettevõtteid, kes tegelevad põllumajandusseadmete müügi ja 

hooldusega. Nimekamateks põllumajandustehnikaettevõteteks Tartus on AS Tatoli, AS Tartu 

Agro, Konekesko ja OÜ Jatiina, kõik ettevõtted konkureerivad omavahel ning üritavad 

millegagi teineteisest erineda. Antud lõputöö keskendub ühele Tartus tegutsevale 

põllumajandusettevõttele, kelleks on AS Dotnuvos Projektai. Tegemist on Leedu firma UAB 

Dotnuvos Projektai poolt loodud tütarfirmaga Eestis. Firmal UAB Dotnuvos Projektail on 

kolmes Balti riigis kokku üle 240 töötaja. UAB Dotnuvos Projektai omakorda kuulub Leedu 

börsil noteeritud Linas Agro ettevõtete gruppi, kus on 38 firmat kokku üle 2200 töötajaga ning 

grupi aastakäive on üle 570 miljoni euro. AS Dotnuvos Projektai peakorter Eestis asub Tartu 

vallas Vahi tööstuspargis (joonis 1), esindused paiknevad Viljandis, Tallinnas ja Rakveres [2]. 

Edaspidi võetaksegi täpsema vaatluse alla Tartu vallas asuv peakontor. 

UAB Dotnuvos Projektai omab ainuõigust müüa kolmes Balti riigis mitme tuntud tootja 

tehnikat, sealhulgas Case IH, Kverneland ja Cimbria [3]. 

Peale põllumajandustehnika müügi ja remondi tegeleb AS Dotnuvos Projektai ka seemnete 

müügiga. Valikus on üle 100 erinevat sordi sertifitseeritud seemneid. 

 

 

Joonis 1. AS Dotnuvos Projektai peakorteri asukoht Savimäe 7, Vahi 60534, Tartu vald 
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Firma valduses on kaks hoonet. Neist esimesse on kokku komplekteeritud töökoda (joonis 2), 

varuosade müügiosakond ja teisele korrusele juhatuse- ja raamatupidamise tööruumid. 

Töökoda on sisustatud kaasaegselt, kõige vajalikumad seadmed on seal juba olemas, alustades 

kraanast ja lõpetades tavapärase lehtvõtmekomplektiga. Müügiosakonnaks on (joonis 3) 

tavapärane ladu, kust soovitud varuosa saab kas tellida või siis otse kohapealt välja osta. 

Teine hoone on ettevõttel renditud ja seal ladustatakse seemneid ja tehnikat, mis parasjagu 

kasutusel pole. Samuti paiknevad seal olmeruumid seemne –ja teraviljaseadmete müügiga 

tegelevatele inimestele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. AS Dotnuvos Projektai töökoda koos remonditavate masinatega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joonis 3. AS Dotnuvos Projektai varuosade lao -ja müügiosakond 
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2. LISASEADMED TÖÖKESKKONNA PARENDAMISEKS  

 

2.1. Heitgaaside mõõtmine 

 

2.1.1. Heitgaaside analüsaator 

 

Korraliku töökoja sisustuse hulka kuulub ka heitegaaside analüsaator, mis antud hetkel firmal 

puudub. Selle abil saab kindlaks määrata sõiduki heitegaaside keemilist koostist. Koostise järgi 

saab määrata, kas traktori või kombaini mootori küttesegu on lahja või rikas. Seda, kas kuskilt 

saab mootor lisaõhku, kõik silindrid töötavad, väljalaskesüsteem on hermeetiline ja kas 

katalüsaator töötab. Tihtipeale on gaaside analüsaator ka töövahendiks hooldemehele, kes 

seadme abil tuvastab mootori rikke. Heitegaaside keemilise koostise normid on seadusega 

kindlaks määratud ja korralisel tehnilisel ülevaatusel neid iga kord ka kontrollitakse [4]. 

Seadme olemasolu tagab seadusega ettenähtud kriteeriumitest kinnipidamise ning säästab 

keskkonda ja inimese tervist. 

Analüsaatoriga saab mõõta: 

a. diisli suitsusust (seadusega määratud); 

b. 𝐶𝑂 sisaldust (seadusega määratud); 

c. 𝐻𝐶 sisaldust (seadusega määratud); 

d. mootori pöördeid; 

e. mootori õli temperatuuri (min. 70 kraadi); 

f. 𝐶𝑂2; 

g. lambda arvu (seadusega määratletud). 

 

 

Heitegaasi analüsaatori maksumus on umbes 8000 EUR ja seetõttu peab teda hoolikalt 

käsitlema. Enne masina tööle panekut peab põhjalikult tutvuma kasutusjuhendiga. Kõik 

voolikud, torud ja juhtmed tuleb hoida puhtana ja tervena [4].  

Joonis 4. Heitgaaside analüsaator 40/50-D COMBI koos 

tehniliste andmetega bensiini –ja diiselmootoritele [5] 
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2.1.2. Kaasaskantav heitgaaside analüsaator IMR 3000 

 

Heitgaaside analüsaatorid on leidnud laialdast kasutust erinevates tööstustes, viimaste aastate 

jooksul on seade üha populaarsemaks muutunud. Kuivatite juures kasutatavad uute ahju 

tehnoloogiate kasutuselevõtt võimaldab vähendada kalli kütte kulumist, kuid muudab taimede 

hoolduse ja järelevalve keerulisemaks. Kaasaskantav heitgaaside analüsaator on vajalik 

abivahend, mis aitab ennetada erinevaid probleeme, millest tulenevalt saame heitekoguseid 

vähendama ning seejuures efektiivsust tõsta [6]. Seadet saab kasutada ka kuivatite uurimiseks, 

kuivatid millel on soojusvahetiga põleti ja kasutab selle tööshoidmiseks diisel –või 

bensiinkütust, saab kontrollida vastava seadmega. 

IMR 3000 on kaasaskantav heitgaaside analüüsimis-süsteem tööstusrakendustele, mida 

hooldemees saaks ilma probleemideta väljasõidule kaasa võtta. Võib ette tulla olukordi, kus 

just selle seadme abil on võimalik kindlaks teha traktori vea põhjus. Samaaegselt on võimalik 

mõõta kuni 6 gaasi, tulenevalt analüsaatori füüsikalistest omadustest saab seda kasutada ka 

raskesti ligipääsetavates kohtades [6]. Kahtlemata tuleb teinekord ette olukordi, kus viga peitub 

just sellises kohas, kuhu ligipääs on raskendatud, selliseid kohti traktoril, kombainil või kuivatil 

kindlasti ka on. 

IMR kasutab elektrokeemilisi sensoreid gaasikomponentide 𝑂2, 𝐶𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2, 𝑆𝑂2 ja 𝐻2𝑆 

jaoks. Gaaside nagu 𝐶𝑂2 and 𝐶𝑥𝐻𝑦, 𝑁𝐷𝐼𝑅 (mittehajuva infrapuna imendumisega gaasid) jaoks 

kasutatakse tavalisi sensoreid [7]. 

 

Joonis 5. Kaasaskantav heitgaaside analüsaator IMR 3000 [6] 
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IMR 3000 on modulaarne süsteem, millega on väga lihtne opereerida. Kõik mõõdetud 

gaasikomponendid kuvatakse samaaegselt integreeritud 5 tollise TFT kuvari peale. Samuti on 

märgistatud ka valitud kütuse tüüp, et teostada 𝐶𝑂2 sisalduse arvutus. Kuvatakse ka gaasi 

temperatuur. Hapniku sisaldus suitusgaasides on vajalik, et teostada arvutusi vastavate 

muutujate kohta nagu näiteks liigne õhk. Samuti on samaaegselt mõõdetud heitgaaside maht ja 

kiirus võimalik ühe valikuna ette kuvada, kui peaks soovi olema [7].  

 

Tabel 1. Heitgaaside analüsaatori IMR 3000 Tehnilised andmed [8] 

  Komponent Meetod 

Väikseim 

mõõtmisvahemik 

Suurim 

mõõtmisvahemik Resolutsioon Täpsus 

1.  O2 (Hapnik)       

  
 0 ... 20,95 Vol.-%  0 ... 20,95 Vol.-%  0,01 Vol.-%   

2.  CO (Vingugaas)  0 ... 75 mg/m³ 0 ... 5 Vol.-%    

  

  

  

 +/- 5% 

3.  NO (Lämmastikoksiid)    0 ... 200 mg/m³  0 ... 5.000 mg/m³   

4.  NO2 (Lämmastikdioksiid)    0 ... 100 mg/m³  0 ... 500 mg/m³   

5.  SO2 (Vääveldioksiid)    0 ... 75 mg/m³  0 ... 5.000 mg/m³   

6.  H2S (Vesiniksulfiid)    0 ... 60 mg/m³  0 ... 300 mg/m³   

7.  H2 (Vesinik)    0 ... 20 Vol.-%  0 ... 100 Vol.-%   

8.  CxHy (Süsivesinikud)    0 ... 0,2 Vol.-%  0 ... 100 Vol.-%   

 0,1 Vol.-% 

  

  

 +/- 2 % 

  

9.  CO2 (Süsinikdioksiid)    0 ... 20 Vol.-%  0 ... 100 Vol.-% 

10.  CO (Vingugaas)    0 ... 20 Vol.-%  0 ... 100 Vol.-% 

 

Erinevate heitegaaside mõõtmisvahemikud vastavalt kasutatud meetodile on välja toodud          

(tabelis 1). Samuti saab ülevaate mõõtmisveast, mida saab ära kasutada erinevate arvutuste ja 

mõõtmiste koostamisel, välja on toodud ka seadme täpsusklass vastava komponendi mõõtmisel. 

Seadme täpsust oma arvutustes kasutades, võimaldab kasutajal veenduda mõõtmistulemuste 

õigsuses. Välja on toodud 2 võimalikku meetodit, kuidas gaaside koostist mõõta, üks neist on 

elektrokeemilise sensori abil ning teist mõõtmist teostatakse infrapuna sensori abiga, kus 

esimene tuvastab gaasi elektrokeemilise reaktsiooni põhjal ja teine võimaldab temperatuuri 

mõõtmise. 

 

 

 

Infrapuna 

sensor 

< 100 

mg/m³: 0,1 

mg;  

> 100 

mg/m³: 1,0 

mg 

Elektro-

keemiline 

sensor 

 max. 

+/- 

3% 

of 

full 

scale 
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2.2. Induktsioonkuumutamine 

 

2.2.1. Induktsioonikuumuti A800 

 

Induktsioonkuumutamine on kontaktivaba meetod, mida kasutatakse metallide 

kuumutamiseks. Induktsioonikuumuti loob vahelduva magneetilise välja, mis tekitab materjalis 

pöörisvoolu, mis ongi põhjuseks, miks materjalis kuumenemine toimub [9]. 

Peamine kasutusala induktiivkuumutitele on näiteks lootusetult kinni kiilunud poltidele lahti 

saamiseks, sildade ja raamide sirgendamiseks. On ka teisi, tehnikast eemale jäävaid kohti, kus 

vastavat seadet kasutada, näiteks kinni liimitud osade nagu akende, kummiribade ja kleepsude 

lahti ühendamiseks. 

Induktsioonikuumuti võimsus on ülimalt oluline, kuid see on kõigest üks kolmest tähtsast 

parameetrist, mida jälgida. Teiseks on pind, kus võimsus on toodetud ja  kolmas väga tähtis 

parameeter on sagedus. Võimsust pinnaühiku kohta peetakse väga oluliseks, kuna see aitab 

saavutada kõrge võimsusega tiheduse. Viimase faktorina on välja toodud sagedus. Võib öelda, 

et mida madalam on sagedus, seda sügavamale tungib magneetiline väli [9]. 

 

Joonis 6. Pindkuumutamine induktiivkuumutiga: 1- induktiivkuumuti vars; 2- 

induktiivkuumuti pea, mis tekitab magnetvälja; 3- kuumutatav materjal, näiteks polt, mis on 

kinni jäänud ja kus tekitatakse pöörisvool [10] 

 

 

  

1 

2 

3 
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Induktsioon on küllaltki erinev näiteks avatud leegi kasutamisest. Kui kasutada avatud leeki 

kinni kiilunud poldi eraldamiseks traktorilt, siis lahtine leek kuumutab ka pealmise pinna, mis 

omakorda põhjustab pinna paisumise. Induktsiooni kasutades tekib temperatuuri erinevuse 

vahe materjali erinevates liitekohtades, mis paneb vastava koha liikuma ja vabastab kaks kinni 

kiilunud kohta teineteisest. See tähendab, et polti üles soojendades saavutame liidespinnas 

liikumise, mille tõttu väheneb pöördemoment, mis omakorda põhjustab liidese avanemise [9]. 

 

Joonis 7. Induktiivkuumuti Alesco A800: 1- induktiivkuumuti pea (joonis 6) [11] 

 

Korrosiooniprobleemi on võimalik lahendada ka teatud keemiliste vedelikega, mis rooste 

pehmeks teevad. Induktsioon on kiirem ning sellpärast pakutakse välja Alesco A800. Seade 

sobib ideaalselt AS Dotnuvos Projektai töökeskkonda, kus tuleb igapäevaselt tegemist kinni 

kiilunud mutrite ja poltidega. Induktiivkuumuti säästab hooldusmeistrile aega ja aitab tööga 

kiiremini lõpuni jõuda, mis on üldiselt kliendi jaoks esmatähtis. Kuna põllutööd on hooajalise 

iseloomuga, on induktiivkuumuti olemasolu põllutöömasinate hooldust pakkuvas ettevõttes 

hädavajalik just põllutööde hooajal, kuna selle abil on võimalik säästa nii hooldemeistri kui ka 

kliendi töötunde. Kombain on hooajamasin, millega talvel tööd ei tehta, ent traktorit võib 

kasutab põllumees kasutada ka talvel, kuna paljud omanikud pakuvad valdades või siis 

eraettevõtjatele lumelükkamis teenust. 

  

1 

1 
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A800 on 8kWine induktsioonkuumuti, mis on mõeldud igapäevaseks kasutamiseks garaažides 

ja töökodades. Seadme standardvarustusse kuulub lisaks kolmemeetrine voolikukomplekt ja 

25-liitrine veepaak ning tavaline kuumutusotsik [12]. 

 

Induktiivkuumuti Alesco A800 tehnilised näitajad [12]: 

a) toide: 3x400 V + PE, 16 A. 50/60 Hz; 

b) kaitstuse aste: IP21; 

c) reguleeritav võimusus: 5 - 100%; 

d) töösagedus: 16 - 18 kHz; 

e) väljundvõimsus: 8 kW; 

f) mass: 78 kg; 

g) mõõdud: (PxLxK) 45x50x80 cm. 

 

2.2.2 Kaasaskantav induktsioonikuumuti 3500W 220V/380V 

 

Mobiilse induktsioonikuumuti vajalikkus on ilmselge, nimelt on juhuseid kus hooldemees 

kutsutakse välja seoses mingi konkreetse probleemiga, kohale jõudes võib teda aeglustada 

roostes või väga kõvasti kinni kiilunud polt. Isegi kui probleemi lahendamine tundub 

esmapilgul lihtne, võib juhtuda et sellise pisikese asja tõttu venib tööaeg kordades pikemaks, 

kui algselt plaanitud. Remondiaja maksab kinni klient, kusjuures hooldemehe tunnihind on 30 

EUR/h.  

Kaasaskantava induktsioonkuumuti eeliseks on tema kompaktsus, nimelt mahub see kenasti 

kohvrisse ära ning hooldemehel pole probleemi, et seade autosse ära mahutada. Teisalt on 

induktiivkuumuti ohutu, kuna puudub lahtine leek. Preagu kasutatakse AS Dotnuvos Projektais 

tavalist gaasipõletit Powergas 2204 (joonis 8), mis kuumutab lahtise leegiga ja kuni 1925ºC. 

 

Joonis 8. SIEVI Powergas 2204 [13] 
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Induktsioonkuumuti on võrreldes traditsioonilise töökodades kasutatava gaasipitsiga kordades 

turvalisem, kuna induktiivkuumuti ei tööta lahtise leegiga. Seadme võimsus tagab näiteks M16 

poldi kuumenemise 300˚C ca 15 sekundiga. Seadmel on kaks voolutarbimise režiimi 10A 

(2200W) ja 16A (3500W), vastavalt peakaitsme tugevusele. Seade on varustatud 

ülekuumenemise turvakaitsmega ja asub mobiilses plastkohvris. Komplekt sisaldab lisaks 

seadmele veel 380V−>220V üleminekuadapterit ja induktsioonkäpa kuumutuselektroodide 

varukomplekti [14]. 

 

Joonis 9. Induktiivkuumuti 3500W [14] 
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3. AS DOTNUVOS PROJEKTAI TÖÖD 

 

3.1. Keevitaja töökoht 

 

AS Dotnuvos Projektai töökojas on statsionaarne keevitaja töökoht (joonis 9). Keevitust 

kasutatakse seal üldjuhul väiksemate detailide keevitamiseks nagu näiteks endale vajaliku 

abistava tööriista meisterdamisel. Samuti keevitatakse suuremaid raame ja parandatakse 

murdunud või katkiläinud osi. Keevitust kasutatakse seitse ja rohkem korda kuus. Igas töökojas 

võiks olla korralik keevitus ning keevitaja töökoht, mis vastab kõigile nõuetele. 

Töökoha nõuetele vastavus ei ole ainus eesmärk, mille poole võiks püüelda. Säästmaks 

kaastöötajaid ja keevitajat ennast ebatervisliku kiirguse ja gaaside eest, tuleks keevitaja töökoht 

teiste heaolu ja tööde produktiivsuse pärast eraldada. Keevitades tekib paratamatult tugevaid 

valgussähvatusi, mis ei mõju kaastöötajatele hästi. Kui keevitaja töökoht pole eraldatud siis see 

häirib kahtlemata ka teisi, kes parasjagu töökojas viibivad. Kõikidel töötajatel peaks olema 

tagatud turvaline töökeskkond ning nad ei peaks muretsema keevitamisest tuleneva ereda 

valguse ja gaaside pärast. Olemasolev keevitus Smartmig T25 on piisavalt võimas, et sellega 

vaatlusaluses ettevõttes tööd ära teha. Puuduvad aga tumedad kardinad, mis ohtliku kiirguse 

endasse neelaks, et suuremaid detaile või isegi traktorit keevitada, peaks kardin olema ratastel 

ja lahtikäiv. Keevituskohale tuleb kindlasti kasutada tugevamat valgust, mis on seadusega 

sätestatud, samuti tagada piisav äratõmme ja kinni katta valge sein.  

 

Joonis 10. AS Dotnuvos Projektai keevitaja töökoht: 1- keevitaja tööriistakapp; 2- 

keevituslaud; 3- gaaside sissetõmme; 4- keevitus Smartmig T25; 5- filter Filcar Techno  

2 

1 

3 

5 

4 
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Keevitamine on seotud ohtudega töötaja tervisele, mida saab vältida töökoha õige 

korraldamisega, ohutus- ja hügieeninõuetest kinnipidamisega ning organisatsiooniliste 

meetmetega. Nii tagatakse tervisele võimalikult väike kahjulik mõju ning välditakse 

kutsehaigusi ja traumasid töökohtadel [15]. 

 

Ohutegurid keevitajale keevitustöödel [15]:  

a) elektrilöögioht; 

b) tuleoht; 

c) kuumade detailidega kokkupuutumine ja kuumad metallipritsmed; 

d) kahjulike aurude ja aerosoolide eraldumine; 

e) kiirgus; 

f) müra ja vibratsioon; 

g) gaaskeevitusel ja -lõikamisel kasutatavate gaaside plahvatusoht; 

h) töökohal kukkuvad või lendavad esemed; 

i) kukkumine tellingutelt või redelilt; 

j) detailide käsitsemisega kaasnev ülekoormus või sellega seotud vigastused; 

k) kaitsegaaside kontrollimatu kasutamine piiratud ruumides. 

 

Ohutegureid saab muidugi vähendada, selleks on loodud vastavad riietused sõltuvalt 

tööprotsessist. Vältimaks põletusi, peab keevitaja kandma kindaid ja paksu riietust, mis 

sädemed ja kuumad objektid tõrjub. Kiirguse vältimiseks kasutab keevitaja maski ja kiirgust 

neelavaid katteid, mis peaksid töökohta ümbritsema. Vibratsiooni vähendamiseks on töökoha 

põrandale laotatud rest või mõni muu veidi elastsem kate, mis pole betoon. Rasked esemed, mis 

võivad otse varbale kukkuda – sellise intsidendi ennetamiseks kannavad AS Dotnuvos 

Projektais kõik hooldusmees metallninaga saapaid. Ohtlikud gaasid töökohalt eemaldab seal 

juba olemasolev äratõmbeseade. 

Töökoha sanitaar-hügieenilised tingimused ja kohustuslikud tööohutusmeetmed peavad 

vastama tööohutusstandarditele, ehitusnormidele ja –eeskirjadele, erinevat liiki tööde 

sooritamist korraldavatele ohutustehnika- ja töötervishoiueeskirjadele, mitmesugustele 

juhenditele, juhistele ja muudele normdokumentidele. Kõik keevitajad peavad läbi tegema 

arstliku läbivaatuse ja käima arstlikel korduskontrollides [16]. 
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Keevitajaile antakse välja erirõivad ja –jalatsid, mis kaitsevad neid sulametalli ja räbu pritsmete, 

soojustoime, mehhaaniliste ja muude mõjutuste eest. Rõivad peavad olema valmistatud 

mittepõlevast kergest materjalist. Keevitaja saapaninad peavad olema metallplaatidega kaitstud 

ja saapad külgkinnistega, et vältida sädemete ja metallitilkade sattumist saapaisse. Ühe 

sõrmelised labakindad peavad olema nahkkätistega. Keevitaja peakohal olevate keevitustööde 

nagu näiteks traktori põhjaosa keevitamiseks peab keevitaja kandma õlakaitsmeid ning kaela ja 

rinna kaitseks pehmest tulekindlast materjalist rinnakaitset [16]. 

Näo ja silmade kaitseks kaare kiirgustoime ja sulametallipritsmete eest varustatakse keevitajad 

ja plasmakeevitusseadmete operaatorid keevitusmaskide või –kilpidega ning gaaskeevitajad ja 

abitöölised kaitseprillidega. Kaar –ja plasmakeevitusel kasutatakse keevitusmaske ja 

valgusfiltreid. Väljastpoolt kaetakse valgusfiltrid kaitseklaasidega, mida tuleb vahetada kui nad 

pritsmeid täis lähevad, vastasel korral nägemine hägustub [16]. 

Raske töö korral ja tolmuses õhus töötades tuleb  hingamiselundeid kaitsta keevitusmaskidega 

(joonis 10), mis tagab puhta õhu juurdevoolu hingamisalasse. Mõningail juhtudel kasutatakse 

tolmumaske ja filtreerivaid gaasitorbikuid [16]. 

New-Tech keevitusmaskiga saab varju 

tumedust reguleerida, kiiver sisaldab veel 

viivitus –ja  tundlikkuse funktsiooni, mis 

näitab maski mitmekülgsust. Uus tehnoloogia 

tagab tugeva varju ka siis, kui läätsele nurga alt 

vaadata nagu näiteks külgkeevitust tehes. 

Kõiki funktsioone saab kiivri välisküljelt 

muuta [17]. 

 

 

Joonis 11. New-Tech keevitusmask õhufiltriga [17] 
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3.1.1. Nõuded keevitaja töökohale 

 

Üldised, seadusega reguleeritud nõuded on mõeldud kõigile, säästmaks enda ja teiste tervist 

ning vältimaks vastava tööprotsessiga kaasnevaid ohte. Töökeskkonda käiakse aeg-ajalt 

kontrollimas. Selleks, et avastada ja ennetada võimalikke probleeme on AS Dotnuvos Projektai 

ja ka teised ettevõtted palganud isiku, kes tutvustab töötajale tööohutust ning vestleb töölisega 

tööohutuse teemadel konkreetse töökoha aspektist. 

Tööinspektsioon on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. 

Tööinspektsiooni põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve 

töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise 

üle, üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete 

töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis. Töökeskkonda käib kontrollimas 

Sotsiaalministeeriumi poolt määratud isik, kellel on vastav volitus [18]. 

AS Dotnuvos Projektais käib kord paari kuu jooksul tööinspektsiooni ametist määratud isik, 

kes vastavalt enda pädevustele kinnitab allkirjaga töötjate töötervishoiu ja tööohutuse koolituste 

läbimist. Tööohutusspetsialistiga arutatakse läbi olulisemad, konkreetset töökohta puudutavad 

teemad nagu näiteks raudninaga saapad ja erinevad puurid, lõikurid ning kuidas nendega 

ohutult ringi käia ja millele tähelepanu pöörata. Samuti kirjeldatakse olukordi, mis võivad 

viidata näiteks kaastöötaja kehvale tervisele, millest tulenevalt võib ohtu sattuda tööline ise või 

siis keegi tema kolleegidest.  

Keevitajana töötaja esmane nõue on keevitaja kutsetunnistuse või sertifikaadi olemasolu. 

Keevitaja kutseoskusi ehk pädevust hinnatakse praktilise töö sooritamise abil. Keevitaja 

kutsepädevust saab tõendada kahel viisil: keevitaja kutse taotlemisega läbi kutseõppe ja 

töökogemuse või keevitaja sertifikaadi kaudu rahvusvaheliste standardite alusel. Mõlema 

pädevushindamise aluseks on edukas proovitöö. Keevitaja kutsetunnistus eeldab oskust 

keevitada vähemalt kahe keevitusprotsessiga ja laialdasi teoreetilisi teadmisi. Kutse taotlemine 

võib toimuda vastava kutseõppeasutuse õppekava läbimisega. Kutse andmine toimub riiklikult 

tunnustatud kutseandjate poolt. Kutsete süsteem võimaldab arendada keevitajat keerulisemate 

tööde tegemiseks [19].  

Keevitaja kutseoskused tööstuses tagatakse sellega, et nad läbivad edukalt kvalifitseerimiskatse 

ehk atesteerimise ja saavad keevitaja sertifikaadi. Nõuded keevitaja sertifikaadi taotlemiseks 

teraste keevitamisel on toodud standardites EVS EN 287-1 ja EVS EN ISO 9606-1. Alates 
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2015. aasta oktoobrist tuleb üle minna standardile ISO 9606-1. Keevitaja teoreetilisi teadmisi 

ei pea kontrollima. Keevitaja sertifikaat on piiratud kehtivusega (kuni 3 aastat) ja seda on 

võimalik tühistada. Iga 6 kuu tagant kinnitab ettevõtte keevitustööde juht, keda nimetatakse 

keevituskoordinaatoriks, tehtud tööde kvaliteedi. Tõendamise aluseks kontrollitakse 

keevisõmblused. Keevitaja sertifikaadi taotlemine on tasuline [19]. 

Teisalt saab üsna kriitiline olla keevitaja otsese töökoha suhtes. Nimelt ilmneb silma üsna mitu 

puudujääki, mis võivad tööohutusega probleeme tekitada. Nagu ka eelpool mainitud puudub 

keevitaja töökohal isolatsioon ümbritseva keskkonnaga, keevitustöid tuleks teha eraldatult, 

nimelt peaks AS Dotnuvos Projektai keevitaja töökohale muretsema mattmustad ratastel 

kattekardinad, mis ohtliku kiirguse endasse neelavad ning seda kuskile edasi ei peegelda. 

Kardinad tagavad ka selle, et kaastöötajad kahjuliku kiirguse eest kaitstud oleksid, samuti ka 

silmi kahjustavate valgussähvatuste eest. 

Tabel 2. Keevituskardin – UV- ning pritsmekindel kardin kaitsmaks kaastöötajaid [12] 

 

1. Tihedus ASTM D792 1,2 g/cm3 

2. Valguse Läbilaskvus ASTM D1003 <13 % 

3. Shore A Kõvadus EN ISO 868 80 Sh A 

4. Pikenemine enne purunemist ASTM D 638 300 % 

5. Rebimis vastupidavus DIN 53515 55 N/mm 

6. Väikseim kasutustemperatuur EN 1876 -15 C 

7. Suurim kasutustemperatuur EN 1876 50 C 

8. Heli vähendamine NF P92-507 >35 dB 

9. UV vastupidavus ISO 4892 Jah 

10. Veeimavus EN ISO 62 -0,2 % 

 

Keevituskardina tehnilised näitajad on välja toodud tabelis 2. Tegemist on üsna standardse 

kardinaga, mis täidab oma ülesannet. Kõik näitajad on vastavate standarditega määratletud. 

Selline kardin sobib AS Dotnuvos Projektai töökeskkonda ning täidab oma ülesande 100%-selt. 

Eraldi tooks välja temperatuurid, mis annavad aimu võimalikest töökeskkonna temperatuurist 

keevitaja töökohal. Samuti vähendab konkreetne kardin ka heli, mis väljapoole ulatub. 

Kõrgema helisagedusega töid tehes on väljaspool kardinat seisvatele inimestele vali müra 

leevendatud. Osaliselt tungib valgus läbi kardina, kuid see väärtus on kõigest kuni 13%, mis on 
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keevitamisel tekkinud valguse intensiivsusega võrreldes tegelikult üsna madal. Väljaspool 

kardinat seisvad inimesed ei pea prille kandma. 

 

Kardina värvi saab valida vastavalt soovile. Punane kardin (joonis 12)  sobib AS Dotnuvos 

Projektai töökeskkonda suurepäraselt, kuna sealsed toonid on just nimelt punased ja osati ka 

rohelised. Mida tumedam kardin seda rohkem valgust ta endasse neelab, tehnilisest aspektist 

vaadatuna on tumedam kardin parem. 

 

Joonis 14. Punase keevituskattega eraldatud töökeskkond [22] 

 

Joonis 13. Tabel 2-le vastav tume kardin [20] Joonis 12. Punane kardin [21] 

Keevituskardin on metall-lattidele 

kinnitatud nii, et kardinat saaks kas 

vasakule või paremale liigutada. Ideaalne 

lahendus statsionaarsele keevitaja 

töökeskkonnale (joonis 13).  

Samuti on võimalik paigaldada ka ratastel 

seisev keevituskate, mida saab vastavalt 

vajadusele liigutada ning see poleks 

statsionaarne. Näiteks kui detaili pole 

võimalik kardinate taha viia siis saab 

kardina toimetada detaili juurde. 
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3.2. Hooldetööd  

 

AS Dotnuvos Projektail on Eestis kolm kontorit, mille vahel on ära jaotatud müügi- ja 

hooldepiirkonnad Eestis. Sinna kuhu müüakse, seal teostatakse ka hooldetöid ning vahel tuleb 

ette ka olukordi, kus tullakse ise kontorisse kindlat isikut otsima, kuna klient on harjunud ja 

usaldab kedagi kellega tal on varem koostöö sujunud. Tartu kontori teeb hoolet ja varustab 

varuosadega Tartumaad, Jõgevamaad, Valgamaad, Põlvamaad ja Võrumaad, kus siis töid 

tegemas käiakse ja kliente varuosadega varustatakse. 

Pärast põllutöömasina ostu-müügi tehingut on AS Dotnuvos Projektai eesmärgiks pakkuda 

kliendile võimalikult professionaalset ja kiiret teenindust. Väljakutsetele reageerimiseks on 

nimetatud firmal praegu 8 teenindusautot ning koolitatud ja kogemustega meeskond. 

Hooldusmehed ja -bussid paiknevad hajutatult üle Eesti, nii jõuab abi kliendini võimalikult 

kiiresti. Väljakutsetasu on kindel fikseeritud summa ega sõltu väljasõidu vahemaast. 

Väljakutsetasu on 35 EUR + km ning töötunni hind samuti 35 EUR + km. Firma isiklikes 

töökodades Tartus ja Rakveres on töötunni hind 30 EUR + km. Nii Tartu keskuses kui ka 

Rakvere esinduses on kõik võimalused loodud suuremate remonditööde teostamiseks 

kvaliteetselt ja kiiresti. Teostatakse ka konditsioneeride ja kliimaseadmete kontrolli ning 

täitmist [23]. 

Traktoritel ja kombainidel on ettekirjutatud töötunnid, mille täistöötamisel tuleb masinale 

hoolet teostada. Eristatakse suurt ja väikest hoolet, sõltuvalt masina mudelist tuleb hoolet 

teostada esimese 300−900 tunni täitumisel, seda kuni 1200 tunnini ning sellise sammuga siis 

ka jätkatakse. Väiksemat hoolet teostades tuleb hooldemehel näiteks vahetada mootori õlifilter 

ja käigukastifilter, samuti lähevad vahetusse õlid. Suurema hoolduse korral vahetatakse kõik 

õlid, ka sildade oma. 

Hooldemeistril on kaasas arvuti koos mälupulkadega, kuna kaasaegsed traktorid ja kombainid 

sisaldavad suurel hulgal elektroonilisi komponente ning kõiki funktsioone juhitakse traktori või 

kombaini aju kaudu. Ajud on ühenduses kabiinis oleva ekraaniga, mille kaudu toimub kogu 

juhtimine. Kuna ekraanil on oma tarkvara siis aeg-ajalt seda uuendatakse, kuid et see uuendus 

ka traktorisse jõuaks, tuleb see kõigepealt arvutiga ühendada ja vastavad failid ekraanile peale 

laadida. See tähendab, et hooldemees peab omama teadmisi ka infotehnoloogia valdkonnas. 

Arvuti abil on võimalik tuvastada ka vigu: arvuti näitab ära potentsiaalsed veaallikad ära ja 

pakub nende vigade kõrvaldamiseks ka lahendusi, kuidas konkreetse vea puhul käituma peaks.  
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Igal traktoril on kindel arv töötunde, mille läbimisel tuleb teostada hoole, et masin töötaks vigadeta ja aitaks põllumehel toimetada. 

Hooldusvälpadest on toodud näide traktori CASE IH JXU 75-105 mudeli kohta alljärgnevas tabelis (tabel 3). 

Tabel 3. CASE IH traktori JXU 75-105 mudeli hooldusvälbad vahetusse minevad komponendid [24] 
 Traktor  

JXU 75 - 105 

 

 Nimetus Detaili nr. Kogus 50  300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 

1. Mootoriõli  Unitek Kanister 9,5 l     X   X   X   X   X 

2. Pidurisüsteem  LHM   0,5 l         X       X     

3. Transmissioon  Nexplore Vaat 55 l         X       X     

4. Esisilla diferentsiaal  Nexplore Vaat 7 l         X       X     

5. Esisilla 

lõppülekanded 

 

Nexplore Vaat 2,5 l         X       X     

6. Jahutusvedelik  Antifreeze Konsentraat 8 l         X       X     

7. Destilleeritud Vesi      8 l         X       X     

8. Määre 251 HEP    17451721 1 tk X X X X X X X X X X X 

9. Mootori õlifilter    84228488 1 tk     X   X   X   X   X 

10. Kütusefilter    87329736 1 tk     X   X   X   X   X 

11. Kütuse peenfilter    84565884 1 tk     X   X   X   X   X 

12. Hüdroõlifilter 1   84257511 1 tk X X X X X X X X X X X 

13. Hüdroõlifilter 2    5194879 1 tk X X X X X X X X X X X 

14. Õhufilter, prim    87037984 1 tk         X       X     

15. Õhufilter, sec    87037985 1 tk         X       X     

16. Kabiini õhufilter    5196842 2 tk         X       X     

17. Ventilaatori pearihm    47131754 1 tk                       

18. Pearihm siduriga    47135840                         

19. A/C kompressori rihm    47129891 1 tk                       
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Hoolet tuleb teostada selleks, et pikeneks masina tööiga, mis pikas perspektiivis säästab masinat 

ja ennetab võimalike tõrkeid. Hoolde sooritamine peaks olema iga kliendi isiklik huvi, kuna 

vajaliku hoolde teostamine tuleb lõppkokkuvõttes odavam, kui hiljem mingi konkreetse detaili 

väljavahetamine. Hooldetöö tegemata jätmine tõstab tõrke tekkimise tõenäosust ja selle 

intensiivsust (joonis 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. Tõrkeintensiivsuse λ muutumine ajas  t (nn vannikõver): 1- aegtõrked: väsimus, 

kulumine, korrosioon, vananemine [25] 

 

Eelnev joonis iseloomustab tõrkeintensiivsuse muutumist ajas, kus [25]:  

 I – sissetöötamis perioodi tõrked;  

II – normaalse kasutamise perioodi sirge;  

III – tõrgete intensiivsuse tõusu perioodi kõver;  

IV – ennetava (profülaktilise) remondi mõju iseloomustav kõver.  

 

 

 

 

1 
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3.3. Hooldetööd kliendi juures 

 

Suurema osa väljasõitudest teostab hooldemeister, kuid suuremamahuliste ja keerukamate 

tööde puhul sõidab välja ka hooldeinsener. Hooldemeister allub hooldeinsenerile, kes 

omakorda töötab hooldejuhi alluvuses. Hooldejuht on klientidele tehniliseks toeks ja vastab 

tekkinud küsimustele. Samuti planeerib ta väljasõite ja on peamine lüli klientide ja 

hooldemeeste vahel. Hooldeinsener loeb jooniseid ja töö toimub peamiselt arvutiga. Tema 

ülesanneteks on masinate tarkvara uuendamine ja raskemate vigade korral lahenduse leidmine 

seadme parandamiseks. Kindlasti peab hooldeinsener valdama heal tasemel inglise keelt, kuna 

suurem osa materjalidest ja kasutusjuhenditest on just inglisekeelsed.  

Hooldemeistrid tegelevad igapäevaselt seadmete parandamise ja sellega seonduvate töödega. 

Ajapikku on välja kujunenud hooldemeistrid, kes töötavad töökojas ja need kes teostavad 

väljasõite. Tekkinud tehniliste küsimustega pöördub hooldemeister hooldeinseneri ja koos 

leitakse probleemile lahendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Põllumajandusseadmete transport on küllalti kulukas, seetõttu ei ole otstarbekas iga probleemi 

korral masinat hooldusesse tuua. Selliste olukordade jaoks on ettevõttel hooldebussid, millega 

kliente külastatakse ning hoolde- ja remonditöid teostatakse. Tartus teostavad väljasõite kaks 

hooldemeistrit. Mõlemal on oma hooldebuss koos vajaliku varustusega ja on igal ajahetkel 

valmis reageerima. Üldiselt sõidab objektile üks mees, kuid on ka juhuseid, kus minnakse 

kahekesi, kuna mõned tööd on füüsiliselt ühele isikule teostamiseks võimatud. 

 

 

KLIENT 

HOOLDEJUHT 

HOOLDE-

INSENER HOOLDEMEISTER HOOLDEMEISTER 

Joonis 16. Laia juhtimisulatuse skeem AS Dotnuvos Projektai hooldemeeskonnas 
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Väljasõitudel käiakse hooldebussiga Renault (joonis 17), millel on firma poolt pakutavate 

seadmete brändilogod peale kleebitud. 

 

 

 

Bussis on ruumi kolmele inimesele, salongi saab juhi- ja kaassõitjapoolsest uksest. 

Tööriistaruumi pääseb küljeuksest ja tagant. Bussi sisustus on spetsiaalselt valitud, ning enamus 

töid saab kohapeal ära tehtud. Huvitava nüansina tuleb märkida, et bussile on installeeritud ka 

GPS, mis võimaldab hooldejuhil jälgida, millistes kohtades hooldemeister käinud on või kus ta 

parasjagu viibib. See võimaldab kontrollida läbitud kilometraaži ja kütusekulu suhet ning 

välistab ettevõtte ressursside kasutamist töötaja isiklikeks huvideks. Samuti on nimetatud 

seadme abil võimalik hooldejuhil hooldebussi punktist A punkti B jõudmisel aidata, juhul kui 

hooldebuss õigelt teelt eksima peaks. Ette on tulnud olukordi, kus reaalselt ära eksitakse, ei leita 

klienti üles, ning telefonitsi juhendades on probleem lahenduse leidnud.  

Hooldemehel on vaba voli enda tööbussis seadmeid paigutada just enda äranägemise järgi. Buss 

on komplekteeritud järgnevate seadmetega:  

1) akulaadija; 

2) kompressor; 

3) õlipumbad; 

4) nurklihvija; 

5) elektridrell; 

6) kuumapuhur;  

7) gaasipõleti; 

8) tinutuskolb elektri ja gaasiga; 

9) tester; 

10) arvuti diagnostika jaoks; 

11) suruõhu frees; 

12) määrdeprits; 

13) hüdrosurvete mõõtmise kellad; 

14) tungraud.  

Joonis 17. Hooldebuss Renault, 100kW, 2015 aasta 
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3.3.1. Elektrigeneraator hooldeautole 

 

Eelmises peatükis tutvustatud hooldemasinat tuleks täiustada ühe vajaliku lisaseadmega. 

Suheldes mõlema hooldemeistriga, kes väljasõite teostavad, tuli välja see et praegu puudub 

hooldebussis elektrigeneraator. Kuna on ette tulnud olukordi, kus hooldemeister on kutsutud 

otse põllule tehnikat parandama, peaks elektrigeneraator kindlasti bussi varustuse hulka  

kuuluma. Generaatori võimsus peaks olema vähemalt viis kilovatti, see annaks kindluse, et 

vajalikud tööd saavad tehtud ka olukordades, kus elekter puudub. 

Põldudel on elekter defitsiit, hoonete ja elumajade juures pole see probleemiks, voolu saab 

pikendusjuhtmega ilma probleemideta enda juurde toimetada. Olukorras, kus elektri 

kättesaadavus on olematu, saab meister kasutada elektrigeneraatorit: tabelis 4 on võrreldud 

kahte väljavalitud generaatorit ning leitud neist parim. Valiku tegemisel on lähtutud meistrite 

arvamusest. Tabelis 4 on välja toodud elektrigeneraatorite Honda EU65is ja Rotek näitajad. 

Tabel 4. Elektrigeneraatorite Honda EU65is ja Rotek võrdlus [26, 27, 28] 

 

Andmed Honda EU 65is Rotek 6,3kW 

Tüüp 1-faasiline 1-faasiline 

Maksimaalne võimsus (W) 6500 6300 

Nimivõimsus (W) 5500 5800 

Mootor (ccm) 389 419 

Kütusepaak (l) 16,5 25 

Müratase (dB) 91 78 

Mõõtmed (PxLxK, (mm)) 850 x 672 x 699 700x530x580 

Mass (kg) 115 83 

Automaatne pingeregulaator Ei Jah 

 

Mõlema generaatori parameetrid on üsna sarnased, valiku langetamisel on arvesse võetud 

parameetrite vähest erinevust. Kõige enam mõjutasid otsust seadme kaal, mõõtmed ja müratase. 

Olemasolevad seadmed võtavad enda alla suure osa hooldusbussi ruumist, seega on oluline et 

generaator oleks väikene, ent paras võimsuselt. Hooldebussi suurust arvestades sobib sinna 6,3 

kilovatine Rotek paremini, kuna see on väiksem nii mõõtmetelt, kui ka kergem oma kaalult. 

Bussis olevad seadmed võtavad juba enamuse ruumist ära, seega on oluline et generaator oleks 

väikene, ent paras võimsuselt. Vähemoluline on müratase, kuid öistel väljasõitudel tuleb 

arvestada sellega, et inimesed magavad ja liigne müra tekitab probleeme. Probleemide 
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vältimiseks sobib samuti elektrigeneraator Rotek paremini, 78 dB müratase pole küll vaikne, 

aga võrreldes seda Honda 91dB müratasemega on erinevus arvestatav.  

Roteki generaatori üks tähtsamaid omadusi on see, et tal on automaatne pingeregulaator, mis 

annab võimaluse enda külge ühendada kvaliteetset elektrivoolu nõudvaid seadmeid nagu 

näiteks peenelektroonikat [27]. AS Dotnuvos Projektai aspektist oleks elektrigeneraatori 

soetamine kindlasti oluline. Piisaks ühest seadmest, hooldusmeeskonnad saaksid seda 

omavahel jagada. Oma kompaktsuse tõttu mahub Roteki generaator mõlemasse hooldusbussi, 

seade on lihtsasti teisaldatav, kuna sellele saab lisada ka rattad. 
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4. OBJEKTI PLANEERING 

 

4.1. Ettevõtte uued rajatised 

 

AS Dotnuvos Projektai omab Tartus ühte suurt paneelhoonet, kus sees tehakse remonditöid, 

müüki ning kontorid asuvad samas hoones teisel korrusel. Aprilli lõpus oli ettevõttel veel üks 

hoone lisaks, kus hoiti seemneid ja ülejäänud ruumi kasutati mõne seadme hoiustamiseks, 

näiteks oli seal klientidele vaatamiseks Kongskilde trummelsorteer ja tsüklon, mis viljatolmu 

summutab ja ei lase sel laiali paiskuda. Nüüdsest peab AS Dotnuvos Projektai ühe hoonega 

hakkama saama, teine suleti kulude vähendamise eesmärgil. 

Kuna seemneid tellitakse hooajaks suurtes kogustes, siis tekib hoiustamisega probleem – kõik 

ei mahu ühte hoonesse ära. Probleemile lahenduseks pakutakse välja uue hoone rajamine täpselt 

olemasoleva hoone kõrvale. Uue hoone ülesehitamine on kulukas, kui pikemas perspektiivis 

tasub see end ära. Hoone, mis suleti pandi oli rendipind ning sinna kulus suur osa ettevõtte raha. 

Kui arvestada, et hoonet renditi mitu aastat, siis selle summa eest mida tasuti, oleks saanud uue 

hoone juba püsti panna. 

 

Joonis 18. Ettevõtte uued rajatised: 1 – betoonist estakaad; 2 – asfalttee; 3 – uus paneelhoone 
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4.2. Betoonist estakaad 

 

Põllumajandustehnika, mida AS Dotnuvos Projektai müüb, saabub peamiselt Leedust. Osa 

tehnikat saabub treilerhaagistel, teine osa tuuakse veoautodega ja see tuleb maha tõsta. Näitena 

võib välja tuua söödamiksri, mis Leedust saabus. Mikser oli Leedus veoautole aetud ning selle 

maha saamiseks tuli see samamoodi maha sõita nagu see peale aeti. Praeguse seisuga on AS 

Dontnuvos Projektai kasutanud konkurendi betoonist estakaadi, kus oma tehnika maha laadida. 

Konkurendi juures seda tehes, kannatab firma maine ning tähendab lisakulusid nii ajaliselt kui 

ka rahaliselt. Parem on investeerida need kulud enda isiklikku estakaadi. 

Töö autor on isiklikult Tatolis kohal käinud ning saanud loa estakaadi täpsete mõõtude 

võtmiseks. Mõõtude järgi on käesoleva lõputöö raames projekteeritud sarnane estakaad (joonis 

18), millele on lisatud peale ka piirded muutmaks seadmete mahalaadimine ohutumaks. 

 

 

Joonis 19. Betoonist estakaadi projektsioon koos piiretega 

 

Estakaadi betooni mahu leidmiseks jaotame betoonist estakaadi kaheks kujundiks, risttahukaks 

ja kolmnurkseks püstprismaks ning leiame nende ruumala ja seejärel liidame mõlema kujundi 

ruumala kokku. 

Risttahuka ruumala kirjeldab valem 4.1. 

𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐                                                                                                                       (4.1.) 

𝑉 = 5𝑚 ∗ 4𝑚 ∗ 1,153𝑚 = 23 𝑚3                                      

kus 𝑉 on risttahukaruumala m3; 
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Kolmnurkse püstprisma ruumala kirjeldab valem 4.2. 

𝑆𝑝 =
𝑎ℎ

2
;  𝑉 = 𝑆𝑝 ∗ 𝐻;  𝑉 =

8𝑚∗1,153𝑚

2
∗ 4𝑚 = 18,5𝑚3                                                    (4.2.) 

kus 𝑆𝑝 on kolmnurkse püstprisma põhjapindala m2; 𝑉 on püstprisma ruumala m3; 

𝑉 𝑘𝑜𝑔𝑢 = 23𝑚3 + 18,5𝑚3 = 41,5𝑚3                                                                              (4.3.) 

Estakaadi valamine tasub üsna ruttu ära, kui arvestada võimalusega, et seda saab välja rentida 

ning ära jääks ka kulutus konkurentidelt estakaadi rentimise näol. 
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4.3. Kõrvalhoone 

 

Seoses ühe laohoone sulgemisega, tekkis probleem peamiselt seemnete ja mõningate seadmete 

hoiustamisega. Ladu oli renditud ning ettevõtte juhtkonna arvates ei olnud rendikulu 

otstarbekas. Kevadel, mil seemneid sisse tellitakse, et klientidele edasi müüa, on kõik seemned 

paigutatud olemasolevasse paneelhoonesse, enamus neist remonditöökotta. Hooldemeistritel 

on töökotta sissetulevate masinate paigutamisega probleeme, ruumipuudus on tõsine ja 

töötamine on muutunud ebamugavaks. 

Probleemi lahenduseks pakutakse käesolevas töös välja lahendus uue paneelhoone rajamise 

näol. Hoone on praktiliselt identne praeguse töökoja hoonega, vajadusel saab projekti muuta. 

Lihtsa paneelhoone püstitamine on kulukas, ent varasemalt laohoonele kulunud rendiraha eest 

oleks saanud rajada ettevõttele uue hoone. 

Hoonesse on projekteeritud mõned tööruumid, kus oleks võimalus vajadusel kontoritööd teha. 

Samuti on loodud tingimused spetsiifilise tööruumi, näiteks keevitusruumi, rajamiseks. 

Rajatavasse hoonesse on projekteeritud olemasoleva töökojaga identne suur pind, mis annab 

võimaluse hoiustada seemneid ja muud vajalikku. Projektsioonil (lisa 1) on ära märgitud ka 

eelnevalt parendatud keevitaja töökoht ja samuti kujutatakse betoonist estakaadi kahe hoone 

vahel.   
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö valmis AS Dotnuvous Projektai praktikandi vaatevinklist, kus kirjeldatakse 

olemasolevat töökeskkonda ning analüüsitakse selle kitsaskohti. Olemasolevatele 

probleemidele pakutakse välja võimalikke ettevõtte jaoks kasu toovaid lahendusi. Töö 

tulemusena on valminud töökeskkonda parendav analüüs, mis võimaldab ettevõttel saada 

ülevaate vigadest, mis takistavad ettevõtte arengut ja paremat tootlikkust. Samuti on töös 

püstitatud probleemidele pakutud koostaja silmis parimaid lahendusi. Töö jaotub kolmeks 

suuremaks peatükiks. 

Lisaseadmete peatükki on koondatud uute seadmete kirjeldused, mis ettevõttes praegu 

puuduvad või ei ole täielikud. Uued seadmed teevad töö lihtsamaks säästes aega, üleliigseid 

kulutusi ja tagavad ka kokkuhoiu hooldemehe tunnitöödele kulunud ajast. 

Töökohtade peatükis antakse ülevaade praegusest keevitaja töökohast ning seal paiknevatest 

seadmetest. Analüüsitud on töökohta tervikuna ning selgub, et see ei vasta standarditele. 

Pakutakse välja lahendused, mis muudavad töökoha ohutumaks nii keevitajale kui ka teistele 

lähiümbruses viibivatele inimestele. Puudutatakse ka hooldetöid, mida teostatakse kliendi 

juures. Kirjeldatakse hooldebussi ja sellesse komplekteeritud tööriistu, lisatakse ka omapoolne 

täiustus lisaseadme näol. 

Viimane osa analüüsib ruumipuuduse ja uute seadmete mahalaadimisega seotud probleeme 

ning nende lahendamist töökeskkonna laiendamisega. Joonestatud 3D mudel betoonist 

estakaadist, mis on ette nähtud suuremate põllumajanduse haakeseadmete mahalaadimiseks 

ning projektsioon lisahoonest, mis tagab ladustamisvõimaluse ning töökojas võimaliku 

ruumipuuduse korral lihtsamate remonditööde teostamise. 

Töötades viis kuud antud ettevõttes, avanes töö autoril võimalus analüüsida sealset 

töökeskkonda, osaledes isiklikult ettevõtte tööprotsessides, ilmnesid siinkirjutajale mõningad 

kitsaskohad, mis suure tõenäosusega pärsivad ettevõtte töökulgu. Käesolevas töös pakutavad 

lahendused muudavad pikemas perspektiivis erinevate tööde teostamise lihtsamaks ning samal 

ajal säästavad aega. Töökeskkonna parendamine aitab AS Dotnuvos Projektail konkureerida 

teiste samas valdkonnas tegutsevate ettevõtetega Eestis, näidates kliendile, et vastav võimekus 

tema probleemidega tegelemiseks on olemas. 
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SUMMARY 

 

This thesis has been put together on apprentices perspective, describing the existing working 

environment and its narrow places. It highlights the problems and then analyzes their potential 

solutions that will provide some value to the company. With this analysis, company gets an 

overview of some weaker points of its nature which are potential obstacles on moving faster 

and in more productive direction. Author of this thesis provides the best solutions in his opini.on 

Solutions to all the posted problems have been given by author of this thesis, which he thinks 

are the best ways to move forward. Thesis is divided into three major work improving chapters. 

Accessory chapter brings together new equipment, which company lacks or replaces some 

devices which are not sufficient enough. Explains devices that make the job easier by saving 

time or unnecessary expenses and also guarantee that theres a huge timesave of maintenence 

work. 

Jobs chapter provides an overview of welders devices and its workingplace, which right now 

does not meet the standards. It also provides the solutions which make the workplace safer for 

welder and nearby people. Provides information about mobile maintenece work which takes 

place wherever client needs to - in mobile maintenece work, company uses specially designed 

busses which are equipped with all the tools needed to complete the work, the chapter also 

offers an additional device, which improves the opportunities of bus. 

The last part analyzes the lack of space and the problem of unloading new agricultural devices, 

offers an extension of the working environment to solve the problem. A projection of a 3D 

model of concrete trestle, which is a major agricultural implement for unloading devices and 

also a projection of additional building what ensures the possibility of warehousing. In the other 

hand it can also be a space for some easier maintenece work in case when original workplace 

is already full. 

Five months of working in the company, apprentice had an opportunity for analysis of its 

working environment and got an overview of all the work structures and processes related. 

Being inside the company, apprentice found some weak links which are slowing down the 

process. In long term perspective, all the offered solutions in this thesis make the work easier 

and more efficient. Improving the work environment helps PLC Dontuvos Projektai to compete 

with other companies active in the same field, showing the customer that it is capable to deal 

with all the hardships faced. 
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