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Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida OÜ Baltic Connexionsi optimeeriva 

järkamisliini tootlikust läbi seisakute ning pakkuda omapoolseid lahendusi nende 

vähendamiseks.  

 

OÜ Baltic Connexions on asutatud 1993. aastal ja kuulub 100% Suurbritannia firmale 

Rowlinson Group Ltd. Ettevõtte tootmisbaas asub Jõgevamaal Tabiveres ja tegevus 

toimub kahes eraldisseisvas tootmiskompleksis. Ühes tootmiskompleksis asub ettevõttel 

hööveldus- ja järkamistsehh, teises tootmiskompleksis asub värvimistsehh ja akna- ja ukse 

tootmistsehh.  

 

Optimeeriv järkamisliin paigaldust alustati 2016. aasta 1. septembril ja tööd alustati 1. 

oktoobril 2016. Mõõtmiste teostamise hetkeks oli järkamisliin töötanud 5 kuud. 

Järkamisliin koosneb kahest  järkamissaest  OptiCut 200 Exact, toitesüsteemist F300 ja 

skännerist EasyScan + C 200. 

 

Uurimaks järkamisliini toimuvaid seisakuid teostati mõõtmised 9 tööpäeva jooksul, valim 

sisaldas ainult täistöö tundidega (8 tundi) tööpäevasid, et saavutada võimalikult 

homogeene andmestik. Tööpäeva kestis 9 tundi (8:00-17:00), sisaldades kahte 10-

minutilist puhkepausi ja ühte 40-minutilist lõunapausi. Vaatlusi viidi läbi ka pauside ajal, 

millal toimus seadme remont tööd või korraline hooldus. Kokku oli mõõdetud perioodi 

aeg 81 tundi. 

 

Mõõtmistulemustest selgus, et uuritud perioodil toimus 632 seisakut, 22 tunni 41 minuti 

ja 53 sekundi ulatuses. Enim järkamisliini seisakuid toimus erinevate lühiajaliste rikete 

tõttu, 140 seisakut. Kõige enam aega nõudsid tootevahetusega seonduvad seisakud, mida 

esines mõõtmisperioodil 4 tunni, 30 minuti ja 32 sekundi vältel.  

 

Antud töö tulemused näitasid, et järkamisliini seisakute vähendamiseks, tuleks planeerida 

erinevate ristlõigete töötlemise järjekorda, mis vähendaks tootevahetusega tekkinud 

ajaressursi kadu. Lisaks sellele mõjutas ristlõige rikete esinemise sagedust ning teatud 

ristlõigete teostamisel on soovitatav kasutada teisel põhimõttel töötavat saage.  

 

Märksõnad: optimeeriv järkamisliin, tootlikkus, seisakud, tootevahetus, ristlõige 
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The aim of this thesis was to study the opportunities of productivity improvements of OÜ 

Baltic Connexions optimizing cross-cut line through downtime and to offer solutions to 

reduce them.  

OÜ Baltic Connexions is established in 1993 and it is owned 100 % by British company. 

Rowlinson Group Ltd. The company manufacturing base is located in Jõgevamaa, 

Tabivere. Manufacturing is carried out in two different production facilities. In the main 

facility there is office, planning line, optimizing cross-cut line, and compilation of garden 

houses. In the other nearby facility there is painting workshop and compilation of 

windows and doors.  

The installation of optimizing cross-cut line started on 1. of September 2017 and the line 

started working on 1. of October 2017, therefore when the measurements were carried out 

the line had been working total of 5 months. The production line consists of two cross-cut 

saws OptiCut 200 Exact, transport system F300 and EasyScan + C 200 scanner. 

To study downtime of cross-cutting line, 9 days of measurements were carried out, in the 

sample there was only fulltime working days (9 hour), to achieve similar data. The 

measurements resulted, that there were total of 632 downtime, total of 22 hours, 44 

minutes and 53 seconds. Fulltime working days were 9 hour long (8:00-17:00), it consists 

of two 10-minute brakes and one 40- minute lunch break. Measurements were carried out 

on brakes as well, when the repairs and scheduled maintenance happened. The total time 

of measurement was 91 hours. 

The majority of interruptions occurred because of short term failures, occurring 140 

times.The longest time that optimizing cross-cut line did not work, was changeover of 

product because the cross-section, it took total time of 4 hours 30 minutes and 32 seconds. 

Present study shows that, to lower the downtime, it is needed to plan ahead the 

changeovers of different cross-section and the sequence of those cross-sections. In 

addition to it with some cross-sections the frequency of small stops was higher than others. 

It is advised to use another saw to produce those cross-sections. 

Keywords: optimizing cross-cut line, production, faults, downtime, changeover 
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SISSEJUHATUS 

 

Ligi pool Eestit on kaetud metsaga, see teeb Eesti Euroopas üheks metsarohkemaks riigiks 

(Aastaraamat mets 2014). Metsade olemasolu tundub iseenesest mõistetavana, kuid selle 

olulisust keskkonnale ja ühiskonnale ei ole võimalik numbrites väljendada. Metsa võib 

pidada eestlaste kõige vääruslikumaks loodusvaraks (Räst 2014), mistõttu on selle 

jätkusuutlik kasutamine väga oluline igale eestlasele.  

 

Metsandus- ja puidusektor on paljude eestlaste põhisissetuleku allikas (Eesti metsa- ja 

puidutööstus liit 2016), mille tagab ettevõttete tehnoloogilised arengud ja organiseeritud 

tööstuse tootmisvõime. Puidu suur kasutamine antud sektoris võimaldab toota 

kõikvõimalikke tooteid kogu turule maailmas. Kuna enamus Eestis toodetud metsandus- ja 

puidusektori tooted (26 mln eurot) eksporditakse (Puura 2017), siis on väga oluline lisada 

puidule maksimaalne lisandväärtus kohapeal. Sellega tegeleb Eestis mitmeid ettevõtteid, 

üheks selliseks on antud magistritöös uuritud OÜ Baltic Connexions. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli uurida OÜ Baltic Connexionsi optimeeriva järkamisliini 

tootlikust, keskendudes järkamisliini tööseisakute põhjustele. Järkamisliini hakati 

paigaldama oma asukohale 12. septembril ja tööd alustati 1. oktoobrist, seega oli uurimise 

hetkeks see töös olnud vaid 5 kuud ning ettevõttel puudus täielik ülevaade järkamisliinil 

efektiivse töö teostamiseks. Lisaks sellele oli töö eesmärgiks pakkuda omapoolseid 

lahendusi tööseisakute minimaliseerimiseks ja vältimiseks. 

 

Töö esimeses osas annab autor ülevaate ettevõtte ajaloost, selle tootmiskompleksis, tööjõust 

ja majandusnäitajatest. Sellel järgneb ülevaade uuritava järkamisliini osadest ja nende tööst. 

Tulemuste ja arutelu peatükis kajastatakse seisakute liike ning nende põhjuseid. Järelduste 

ja ettepanekute peatükk sisaldab autoripoolseid soovitusi seisakute vähendamiseks ning läbi 

selle tootlikkuse tõstmise võimalusteks. 
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Siinkohal soovib autor tänada meeldiva koostöö eest juhendajat Risto Mitti. Lisaks soovib 

autor tänada ka  OÜ Baltic Connexioni tegevdirektorit Janno Pärnsalu ja tootmistehnoloogi 

Rauno Palmi võimaluse eest oma magistritööd just selles ettevõttes teostada.  

  



7 

 

 

1. BALTIC CONNEXIONS OÜ 

 

1.1. OÜ Baltic Connexions ülevaade 

 

OÜ Baltic Connexions on asutatud 1993. aastal ja kuulub 100% Suurbritannia firmale 

Rowlinson Group Ltd. Osaühingu põhitegevuseks on puittoodete tootmine ja saematerjali 

eksportvahendustegevus. Tootmisbaas asub Jõgevamaal Tabiveres ja tegevus toimub kahes 

eraldisseisvas tootmis kompleksis. Vahendustegevuseks on saematerjali tarnijate leidmine 

ja sõlmitud lepingute teenindamine Rowlinson Group´i tütarettevõtetele Inglismaal. OÜ 

Baltic Connexionsi majandusaasta hakkab pihta mai esimesel kuupäeval ning lõppeb 

järgmise aasta aprilli lõpuga (2015. a. majandusaasta aruanne), sellest tulenevalt pole 

võimalik veel välja tuua 2016. aasta infot, sest 2016. aasta majandusaasta aruanne on hetkel 

koostamisel. 

 

 

1.2. Tootmiskompleks 

 

OÜ Baltic Connexionsi tootmiskompleks jaguneb kahe tootmishoone vahel. Peamises 

tootmishoones asuvad kaks tootmistsehhi, kontor ja ladu (joonis 1). Tootmistsehhide pindala 

moodustab hoonest 2450 m2. Kontoriga samas hoones asuvas tsehhis toimub materjali 

hööveldamine kahel höövlil ja järkamine kahel pusher-tüüpi järkamissael ning lisaks sellele 

toimub seal aiamajade koostamine ja pakkimine. Antud hoone teise osas asuvad puurpingid, 

magistritöö raames uuritav optimeeriv järkamisliin ja poolautomaatne höövelliin. Hoonest 

on eraldatud 50 m2 mehaaniku garaažiks, kus toimub ka höövlite terade teritus (Pärnsalu 

2017). 
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Joonis 1. OÜ Baltic Connexionsi peamine tootmishoone ja selle tootmistsehh (1,2), ladu 

(3), eemal asuv tootmishoone (4) (Vardja 2016) 

 

 

Väljaspool tootmishoonet paiknevas laos hoiustatakse nii saematerjali kui ka 

valmistoodangut. Kuni 2014. aastani oli lao pindala 6800 m2, millest 1315 m2 oli kaetud 

varikatusega. Tootmismahtude suurenemise tõttu laiendati lao territooriumi 7400 m2 võrra 

ning paigaldati uuele alale valmistoodangu hoiustamiseks 960 m2 PVC-hall. Välitingimustes 

hoiustatakse vaid sisse ostetud hööveldamata ja hööveldatud materjali. Hetke 

tootmismahtude korral jääb 14200 m2 lao pindala siiski väikeseks (Pärnsalu 2017). 

 

Eraldi seisev tootmishoone asub linnulennult põhitootmishoonest 500 meetri kaugusel 

loodes. Teed pidi on marsruudi pikkuseks 1,9 km. Esialgu tegutses seal saekaater, kuid 2004. 

aastal loobuti kohapeal saematerjali tootmisest.  Edaspidi hakkas hoones tegutsema akna- ja 

uksetsehh, ning 2005. aastal paigutati sinna ka värvimistsehh. Antud hoonete tootmispinda 

on 2865 m2, millest poole moodustab värvimistsehh ja teise poole akna- ja uksetsehh. Kahe 

tootmisüksuse vaheliseks transpordiks kasutatakse väikekaubikut. Algselt oli see 

töökohustus hooldusjuhi tegevusalas, kuid tootmismahtude suurenemise tõttu, oli vajalik 

lisa tööjõu värbamine (Pärnsalu 2017). 
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1.3. Tööjõud 

 

1. jaanuar 2017. aasta seisuga (30.04.2017) töötas osaühingus 71 töötajat (Pärnsalu 2017), 

see on osaühingu tegutsemisaastate kõrgeim tulemus. 2008. aastal oli ettevõttes 

täistöötundidega tööl 49 inimest (joonis 2), majandusraskustest väljatulemiseks, tuli 

järgneva majandusaasta jooksul koondada 14 töötajat. Selle tulemusena töötas 2009. aastal 

ettevõttes 35 inimest. Tööliste arv on pidevalt kasvanud ja ka praegu otsib ettevõtte juurde 

tööjõudu. Viimastel aastatel on tekkinud raskusi uue tööjõu värbamises (Pärnsalu 2017). 

 

 

Joonis 2. OÜ Baltic Connexionsi töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2008-2016 

aastal (Majandusaasta aruanded 2008-2015). 

 

Arvestades, et 2015. aastal oli ettevõtte  keskmine brutokuupalk töötaja kohta 1076 eurot 

(2015. a. majandusaasta aruanne) ning vastav näitaja Jõgeva maakonnas on 828 eurot 

(Statistikaamet 2017), seega võib järeldada, et tööjõupuudus ei ole tingitud töötasu 

suurusest. Kuna Jõgeva maakonna vaadeldava aasta töötusemäär on võrdlemisi madal 

arvestades ümbritsevate maakondade sama näitajaga, siis võib järeldada, et tööjõupuudus 

võib olla tingitud pigem geograafilisest asukohast (tabel 1). Kuna ettevõte suureneb pidevalt 

ja tulevikus planeeritakse kahe vahetusega töötamist, kaalutakse võimalust ka tööjõu 

transpordiks kaugematest piirkondadest (Pärnsalu 2017). 
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Tabel 1. Töötuse määr maakonniti ja aasta lõikes (Statistikaamet 2017) 

 2013 2014 2015 2016 

Tartu maakond 5.7 3.9 3.6 3.3 

Jõgeva maakond 6.9 6.9 7.4 5.3 

Võru maakond – 5.8 – 5.5 

Saare maakond 8.7 10 5.1 5.6 

Harju maakond 8 6.7 5.2 5.8 

Pärnu maakond 7.8 7.8 9 6 

Hiiu maakond 5.3 6.3 6 6.4 

Lääne maakond 8.1 6.5 11 6.4 

Kogu Eesti 8.6 7.4 6.2 6.8 

Valga maakond 7.2 7.8 4.8 7.7 

Järva maakond 7.5 7.4 8 7.9 

Viljandi maakond 5.7 4.2 7.1 7.9 

Rapla maakond 7.4 7.8 6.1 8.6 

Lääne-Viru maakond 9 8.2 6.4 10.1 

Põlva maakond 10.1 11.2 10.6 10.2 

Ida-Viru maakond 15 13.7 11 13.5 

Märkus. –andmeid  ei ole saadud või need on avaldamiseks ebakindlad 

 

1.4. Majandusnäitajad 

 

Äripäeva koostatud Jõgevamaa edukaimate firmade edetabelis paiknes 2014. aastal OÜ 

Baltic Connexions 5. kohal ning 2015. aastaks tõusis ettevõtte koha võrra kõrgemale 

(Sarapik & Muru 2016). Teises 2015. aastal ilmunud ülevaates, paikneb OÜ Baltic 

Connexions Eesti parimate puidutööstus ettevõtete tabelis 27. kohal (TOP: Kes on… 2016). 

 

OÜ Baltic Connexionsi käive oli 2015. aastal 6 362 562 eurot (joonis 3) ja puhaskasum 494 

312 eurot. Ärirentaablus oli sellel aastal 7,8%. Kõige raskem aeg oli osaühingul 2008. aasta, 

kus kasumit ei teenitud ning ärirentaablus oli -2,1%. Alates sellest aastast on toimunud pidev 

käibe tõus, kuigi 2012. aastal oli käive väiksem, siis 2013. aasta käive ületas 2011. aasta 

käivet. Kuna 2016. majandusaasta aruanne on koostamisel, siis 2016. aasta planeeritud käive 

on prognoositud ligikaudu 7 miljonit eurot ning puhaskasum 600 tuhat eurot (Pärnsalu 

2017). 
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Joonis 3. OÜ Baltic Connexions käive ja ärirentaablus perioodil 2008-2016, 2016. aasta 

tulemused on hinnangulised 

 

Kahe viimase majandusaasta lõikes on jooniselt 4 näha, et tootmises kasutatava saematerjali 

koguse kõikumine on tingitud suuresti tootevaliku eripärast (aiamajad). Väiksemad 

toomismahud juunis, juulis ja augustis on tingitud puhkustest ning detsembris on tootmine 

madalam, kuna sellel kuul on vähem tööpäevi (pühad ja kollektiivpuhkus) . 2017. aasta 

alguses tootmismahud suurenesid, kuna ettevõte hakkas valmistuma kevad/suve perioodiks, 

tootes aiamaju lattu valmis (Pärnsalu 2017).  

 

Joonis 4. Saematerjali kulu 2015-2017 
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 2. OPTIMEERIV JÄRKAMISLIIN 

 

Järkamisliini paigaldamist alustati 2016. aasta sügisel. Järkamisliini alguse moodustab 

põikitransportöör (lisa 1), mille laiuseks on 1,5 meetrit ja pikkuseks 5,72 meetrit (Weinig 

Dimter GmbH & Co. KG 2015). Põikitransportöörile on võimalik asetada kuni 6,3 meetri 

pikkuseid laudu (Palmi 2017). Transportöör koosneb viiest eraldi kett süsteemist, mis 

suunavad materjali serviti vastu piiret (joonis 5). Liini kohal paikneb harjastega rullik, mis 

aitab kaasa laua korrektsele asetusele kettidele. Vältimaks laudade rullumist ja mitme laua 

korraga süsteemi sisenemist, asuvad kettide kohal kõrgusregulaatorid (kelgud). Kuna 

põikitransportöör on 1,5 meetrit lai, saab operaator laduda transportöörile mitu lauda 

korraga, tekitades puhvri. Profiiliga laua järkamisel on võimalik tekitada vaid kolme laua 

puhver, vastasel juhul võivad lauad üksteise külge soont pidi kinnituda. Selle vältimiseks on 

paigaldatud hüdraulilised nukid, mis tekitavad soonega laudade vahele viivituse . 

 

Joonis 5. Liini alguses asuv toormaterjali põiktransportöör  
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Kui laud on jõudnud vastu piiret, tõstetakse see kettide tasapinnast kõrgemale, pärast mida 

rakenduvad kiirendusrullikud (joonis 6), mis lükkavad laua otsa mõõtesüsteemi. Vastavalt 

laua profiilile kasutatakse kahe erineva laiusega rullikuid (Palmi 2017), ühelt poolt kumera 

profiiliga laua puhul laiemaid ja tasa pinnalise puhul kitsamaid. Lisaks veel õhukeste ja 

laiade laudade puhul, et vältida soone tekkimist laua kummalegi küljele. Laiema rulliku 

kasutamine tagab profiiliga laua ja rulliku kokkupuute pinna selle keskmes, vältides 

olukorda, kus kitsam rullik lükkaks laua piirdest eemale. 

 

 

Joonis 6. Järkamisliini laiemad kiirendusrullikud. 

 

Mõõtesüsteem koosneb Luxscan skännerist, kahest transportlindist ja mõõterullikutest 

(joonis 7). Transportlindi ülesanne on liigutada ja hoida lauda stabiilsena, kui laud läbib 

skännerit. Luxscan skänner koosneb neljast laserkaamerast ja neljast värvikaamerast. 

Skänner on suutlik tuvastama 8 erinevat defekti materjalis, milleks võivad olla oksakohad, 

poomkant, ääredefekt, augud, alamõõt, puidusine, sisse kasvanud koor, mädaoks. Defektide 

esinemise piirnormid on reguleeritavad ja paika pandud vastavalt tellimuses esitatud 

nõuetele. Maksimum skännerist läbilastava laua pikkus on 6500 mm, laius 100 mm ja paksus 

50 mm, paksus võib kõikuda +/- 3 mm. Skänner kuvab puutetundlikule ekraanile läbi lastud 

laua kõik neli külge (joonis 8), ning visualiseerib optimaalse väljatuleku valemi, mille 



14 

edastab järkamissaele. Rikete tuvastamist mõjutavad laudadele kogunenud liigne tolm, vesi, 

värv või mustus. Tootja poolt lubatud Luxscan skänneri maksimaalne kiirus on 150 m/min 

või 20 lauda minutis, kui laua pikkus on 3500 mm (Luxscan Technologies Sarl 2015). 

 

 

 

Jooni 7. LuxScan skänner ja transportlint  

 

Joonis 8. Toormaterjali neljast küljest kuvamine puutetundlikuekraanil, joonise allosas 

kuvatakse väljatuleku valemit 
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Mõõtesüsteemi järel asub transpordiüksus, mille eesmärgiks on jaotada lauad 

järkmissaagide vahel (joonis 9). Transpordiüksuse kogupikkus on 7510 mm ning liinil 

paikneb 18 tsingitud rullikut, mis on ühenduses võlliga, mille paneb pöörlema 1,5 kW 

mootor (Weinig Dimter GmbH & Co. KG 2015). Rullikute eesmärk on materjali 

kiirendamine. Kiirenduse järel põrkub laud vastu piiret ning 12 piirde kohal olevat 

laserandurit tuvastavad laua. Rullikute vahel paiknevad plastmassist nukid liigutavad lauad 

paremale või vasakule transportöörile, mille tööpõhimõte vastab liini alguses olevale 

põikitransportöörile. Sellelt liiguvad lauad järkamissaeni (Palmi 2017). 

 

 

Joonis 9. Transpordiüksus 

 

Liinil on kaks optimeerivat järkamissaagi OptiCut 200 Exact (joonis 10), mis asetsevad 

„peegelpildis“. OptiCut 200 Exact ühe lõiketsükli pikkus on 0,7-1,2 sekundit, olenevalt 

detaili pikkusest. Üks lõiketsükkel hõlmab endas laua aeglustamist, lõike tegemist ja uuesti 

laua kiirendamist. Järkamissaele annab jõu 7,5 kW mootor, lisaks sellel on rullikute jaoks 

eraldi 3,0 kW mootor(Weinig Dimter GmbH & Co. KG 2015). 
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Joonis 10. Järkamissaag OptiCut 200 Exact 

 

Pärast järkamissaagesid asub integreeritud jäätmešaht (joonis 11), kust kukuvad jäätmed 

konveierlindile, jõudes lõpuks konteinerisse (joonis 12). Maksimaalne jäätmepikkus on 140 

mm.  

 

Joonis 11. Integreeritud jäätmešaht 
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Joonis 12. Praagi konveierlint ja konteiner 

 

 

Joonis 13. Väljajooksu lint ja vastuvõtulauad  

 

Valmistoodang liigub edasi väljajooksulindile, kust seitse paari tõukureid lükkavad 

toodangu ühele neljast vastuvõtmislauast (joonis 13). Vastuvõtmislault tõstavad töötajad 

valmistoodangu pakki. 
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3. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Uurimaks OÜ Baltic Connexionsi optimeeriva järkamisliini (2 OptiCut 200 Exact, 

toitesüsteemist F300 ja skännerist EasyScan + C 200) efektiivusust, viidi läbi mõõtmised. 

Mõõtmised teostati 9 tööpäeva jooksul, valim sisaldab ainult täistöö tundidega (9 tundi) 

tööpäevasid, et saavutada võimalikult homogeene andmestik. Tööpäeva kestis 9 tundi (8:00-

17:00), sisaldades kahte 10-minutilist puhkepausi ja ühte 40-minutilist lõunapausi. Vaatlusi 

viidi läbi ka pauside ajal, millal toimus seadme remont tööd või korraline hooldus. Kokku 

viidi läbi vaatlusi 81 tunni jooksul. Pärast mõõtmiste läbiviimist võeti järkamisliini 

arvutissüsteemist välja mõõtmisperioodi jooksul töödeldud ristlõigete andmed.  

 

Mõõtmiste teostamiseks kasutati „Multi Timer StopWatch“ rakendust. Mõõtmistulemuste 

kuvamiseks kasutati kahe stopperiga välja („seisab“, „käib“) (joonis 14). Seisaku liigi ja 

põhjuse ülesmärkimiseks kasutati paberil olevat ankeeti (lisa 2). Hiljem sisestati  andmed 

arvutisse, kus tabelarvutustarkvaraga Microsoft Excel 2013 lisati igale viivitusele ankeedis 

märgitud põhjus ning teostati edasine analüüs. 

 

 

 

Joonis 14. Multi Timer StopWatch rakendus  
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Kogu liini ülevaatlikkuse tagamiseks ja seisakute õige põhjuse registreerimiseks paiknes 

mõõtja operaatori vahetus läheduses. Mõõtmisprotsess nägi välja järgmine: 

kiirendusrullikute käivitusega peatati rakenduses stopper „seisab“ ning käivitati stopper 

„käib“. Rikke tekkimise korral peatati stopper „käib“ ning käivitati stopper „seisab“. 

Tootevahetuse puhul nulliti mõlemad stopperid ning käivitati uuesti stopper „seisab“. 

 

Seisakute tüüpe vaadeldi „pudelikaelana“, mille esinemine määrab järkamisliini tootlikkuse. 

Sellist „pudelikaela“ meetodi ja simulatsiooni saetööstuse tootlikkuse analüüsiks on 

kasutanud ka näiteks Thoews jt (2008). „Pudelikaela“ ehk seisaku esinemisega on võimalik 

leida järkamisliini nõrgim lüli, mis takistab kogu liin efektiivset tööd, kuna sellel momendil 

ei toimu tootmist. „Pudelikaela“ tuleb mõista pigem mõjuna liini tööle, kui liini tööd 

takistava põhjusena (Lundahl 2007). 

 

Seisakud jaotati esmalt 12-ks põhiklassiks ja seejärel jagunesid klassid omakorda 

alamklassideks. Põhiklassid jagunesid järgnevalt:  

1. KAHOOL – kohustuslikud tegevused hõlmavad endas liini tööl hoidmist, ega olene 

milline toode hetkel töös on; 

2. ANS – operaatori poolt andmete sisestamine või muutmine hõlmab endas 

olukordasid, kui operaator sisestab või muudab andmeid. Olukord on tingitud 

toodangu valest kogusest, tellimuse täitumusest või töödeldava laua pikkuse 

muutusest; 

3. EJ – valmistoodangu vastuvõtulauale kuhjumise tulemusena peatatakse järkamisliini 

töö; 

4. JUHT – operaatorile edastatakse uued juhised ja korraldused järgnevaks tööks; 

5. KT – operaatori manuaalne valmistoodangu lisa kontrollimine (juhuslik valik); 

6. LAH – töötajate puudumine tööpositsioonilt; 

7. OTV – valmistoodangu transport; 

8. REM – liini remont ja hooldus; 

9. RIKE – materjalist tingitud seisakud 

9.1 Rike 1 – järkamisliini peatamine sae rullikute alla jäänud detaili tõttu; 

9.2 Rike 2 – järkamisliini peatamine andurite poolt materjali tuvastamise veast; 

9.3 Rike 3 – järkamisliini peatamine purunenud materjali tõttu; 

9.4 Muu – üksikutel  kordadel esinenud seisakud, mis ei kategoriseeru eelmiste alla.  

10. TV – liini ümberseadistamine uue ristlõikega toote tootmiseks; 
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11. UP – uue toormaterjali paki ettevalmistamine või vana paki kinnitamine või 

pakkimine; 

11.1 VAPAKI – vana paki kinnitamine; 

11.2 Ettevalmistamine – uue paki ettevalmistamine. 

12. ERROR – järkamisliini arvutisüsteemi rike. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

Uurimisperioodi jooksul registreeriti 632 seisakut, mille kogukestvus oli 22 tundi 41 minuti 

ja 53 sekundit (tabel 2). Enim seisakuid olid tingitud riketest, neid esines 140 korral ning 

nende eemaldamiseks kulus 2 tundi 17 minuti ja 10 sekundit. Sellele järgnes seisakud, mis 

olid tingitud operaatori tegelemisest valmistoodanguga (OTV) 115 seisakuga ning andmete 

sisestamine või muutmine (ANS) 94 seisakuga. Kõige vähem esines remondiga seotud 

seisakuid (REM) 10 korda.  

 

Tabel 2. Seisakute liigid vastavalt kogusele, keskmisele pikkusele ja kogupikkusele  

Rikke liik 
Rikete 

arv 

Keskmine 

seisaku 

kestvus 

(h:min:s) 

Kogu 

kestvus 

(h:min:s) 

Miinimum 

(h:min:s) 

Maksimum 

(h:min:s) 

ANS 95 00:00:46 01:12:14 00:00:03 00:03:55 

EJ 57 00:01:57 01:51:18 00:00:15 00:05:53 

ERROR 28 00:02:32 01:10:54 00:00:08 00:11:55 

JUHT 23 00:01:11 00:27:12 00:00:14 00:04:19 

KAHOOL 15 00:03:06 00:46:33 00:01:10 00:05:31 

KT 21 00:01:11 00:24:57 00:00:16 00:03:24 

LAH 48 00:01:29 01:11:28 00:00:13 00:05:00 

MUU 16 00:07:47 02:04:28 00:00:07 01:23:49 

OTV 114 00:01:53 03:34:08 00:00:01 00:08:09 

REM 10 00:11:06 01:51:05 00:00:31 00:40:59 

RIKE 140 00:00:59 02:18:22 00:00:05 00:03:40 

TV 20 00:13:32 04:30:32 00:06:00 00:25:45 

UP 44 00:01:47 01:18:13 00:00:15 00:05:17 

Kokku: 631 00:02:09 22:41:24 00:06:00 01:23:49 

 

Ajaliselt seisis liin kõige kauem tootevahetuse (TV) korral, 4 tundi 30 minutit ja 32 sekundit, 

kuigi tootevahetust esines vaid 20 korral. Sellele järgnes OTV 3 tunni 34 minuti ja 37 

sekundiga. Kõige vähem aega (24 minutit ja 57 sekundit) kulus valmistoodangu 

manuaalseks lisa kontrollimiseks (Tabel 2). 

 

 

Seisakute arv jagunes päevade vahel erinevalt. Keskmiselt märgiti mõõtmisperioodi jooksul 

70 seisakut vahetuse kohta. Kõige rohkem seisakuid toimus 6. ja 9. päeval, 106 ja 95 (joonis 
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14). Kuuendal päeval seisis liin 3 tundi 20 minutit ja 54 sekundi  ning 9. päeval 3 tundi 13 

minutit ja 32 sekundit. Kuigi 8. päeval toimus kõige vähem rikkeid (52), siis ajaliselt ei 

seisnud sellel päeval liin kõige vähem. Ajaliselt seisis liin kõige vähem 3. päeval, 1 tund 53 

minutit ja 46 sekundit (tabel 3).  

 

 

Joonis 15. Seisakute arv sõltuvalt päevast 

 

Tabel 3. Seisakute kogu kestvus sõltuvalt päevast (h:min:s) 

Päev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Seisakut 

kestvus 

(h:min:s) 

02:54:53 02:23:37 01:53:46 02:10:13 02:17:24 03:20:54 02:01:05 02:26:00 03:13:32 

 

Üheksa mõõtmispäeva lõikes oli kõige tootlikum 3 päev, 21 472 meetriga ning sellele 

järgnesid 5., 7. ja 8. päev (joonis 15). Kõige vähem töödeldi materjali 9. päeval, 15 546 

meetrit ning 6. päeval, 15 772 meetrit. Kui vaadelda töödeldud materjali kogust ja seisakute 

ajalist kestvust päeva kaupa (tabel 3), mõjutas seisakute kestvus töödeldud materjali kogust. 
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Joonis 15. Töödeldud materjali kogus meetrites päevade lõikes 

 

Mõõtmisperioodi jooksul töödeldi kokku 171 405 meetrit materjali, 11 erinevat ristlõiget 

(tabel 4). Kõige rohkem töödeldi ristlõiget 17.5x45, 75 358 meetrit, sellele järgnes 17.5x70 

(28 816 m) ja 17.5x52 (17 035 m). Kõige vähem töödeldi ristlõiget 17.5x30 (795 m) ja 

17.5x120 (1188 m). Ristlõike loglap (lisa 3) ja 12x96 (lisa 4) puhul on tegemist 

profiillauaga. Edaspidiste üldistuste tegemisteks välistati ristlõiked, mida töödeldi vähem, 

kui 5000 meetrit. 

  

Tabel 4. Mõõtmisperioodi jooksul töödeldud ristlõiked ja nende kogused meetrites  

Ristlõige 
Töödeldud materjal 

(m) 

17.5x45 75358 

17.5x70 28816 

17.5x52 17035 

19x45 16143 

12x96 9897 

Loglap 9393 

12x70 8585 

19x90 2549 

41x41 1646 

17.5x120 1188 

17.5x30 795 

Kokku: 171405 

Märkus. Loglap-profiiliga laua nimetus 
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4.1 Seisakute alamjaotused 

 

4.1.1. Tootevahetus (TV) 

 

Tootevahetusprotsessis muudeti 8 parameetrit: järkamissae rullikute kõrgus, 

kiirendusrullikute kõrgus, transpordi lindi kõrgus, kelgu kõrgus, kontrollrullikute kõrgus, 

piirete laius järkamissaes, piirete laiusi peale kiirendusrullikuid ja kiirendus rullikute laius. 

 

Tootevahetust esines mõõtmisperioodil 20 korral (tabel 2), mis oli tingitud laiast 

tootevalikust. Tootevahetuse kestvus moodustas kogu seisakute kestvusest 19.9 %. Enim 

tootevahetusi toimus 6. ja 9. päeval (joonis 16). Päeva jooksul toimunud mitmest 

tootevahetustest oli tingitud ka nendel päevadel kõrge seisakute aeg (tabel 3). Kaheksandal 

päeval ei esinenud ühtegi tootevahetust (joonis 16) , sellel päeval oli tootmises vaid üks 

ristlõige, 17,5x45. 

 

 

Joonis 16. Tootevahetuste esinemine päevade lõikes. 

 

Tootevahetuse aeg kõikus vahemikus 6 minutist kuni 25 minuti ja 45 sekundini . Kuna 

tootevahetuse käigus tuli kaks korda ette tõstukijuhipoolset eksimust, siis välistati need kaks 

mõõtmist. Keskmiselt oli tootevahetuse ajaks 13 minutit ja 32 sekundit, minimaalselt 6 

minutit ja maksimaalselt 21 minutit ja 39 sekundit. Kui arvestada, kas tootevahetuse käigus 

vahetati ka kiirendusrullikud laiemate vastu, siis tootevahetus kiirendusrullikute 
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vahetamisega võtab kokku keskmiselt 19 minutit ja 12 sekundit, minimaalselt 15 minutit ja 

14 sekundit ja maksimaalselt 21 minutit ja 39 sekundit. Tootevahetus ilma kiirendusrullikute 

vahetamiseta võttis keskmiselt aega 10 minutit ja 30 sekundit, minimaalselt 6 minutit ja 

maksimaalselt 17 minutit ja 54 sekundit. 

 

 

4.1.2. Rikked (RIKE) 

 

Rikkeid esines mõõtmisperioodil 140 korral (tabel 2). See moodustas 22 % kõigist 

seisakutest. Kõige rohkem rikkeid esines 6. päeval (33), millele järgnes 4. päev (22) (joonis 

17). Kolmandal päeval esines ainult 3 riket, mida oli ka mõõtmisperioodi jooksul kõige 

vähem. 

 

 

Joonis 17. Rikete esinemine päevade ja rikke alamliikide lõikes, rike 1 – järkamisliini 

peatamine sae rullikute alla jäänud detaili tõttu, rike 2 – järkamisliini peatamine andurite 

poolt materjali tuvastamise veast, rike 3 – järkamisliini peatamine purunenud materjali tõttu, 

muu – üksikutel  kordadel esinenud seisakud, mis ei kategoriseeru eelmiste alla 

 

Vaadeldes (joonis 18) ristlõigete ja rikete esinemist, on näha rikete suurt kõikumist sõltuvalt 

ristlõikest. Kõige enam esines rikkeid ristlõigete 17.5x45 (39) ja 17.5x52 (31) puhul. Kõige 

vähem rikkeid registreeriti ristlõikega 12x70 (2). 
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Joonis 18. Rikete esinemine sõltuvalt ristlõikest ja rikke alamliigist, rike 1 – järkamisliini 

peatamine sae rullikute alla jäänud detaili tõttu, rike 2 – järkamisliini peatamine andurite 

poolt materjali tuvastamise veast, rike 3 – järkamisliini peatamine purunenud materjali tõttu 

 

 

 

Joonis 19. Rikete esinemine 1000 töödeldud meetri kohta, rike 1 – järkamisliini peatamine 

sae rullikute alla jäänud detaili tõttu, rike 2 – järkamisliini peatamine andurite poolt materjali 

tuvastamise veast, rike 3 – järkamisliini peatamine purunenud materjali tõttu 

 

Joonisel 19 rikete esinemine 1000 töödeldud meetri kohta, näitab et ristlõigete 17.5x52 ja 

19x45 puhul oli rikete esinemise sagedused suurimad. Kuigi ristlõikega 17.5x45 esines 

kõige rohkem rikkeid (joonis 18), siis 1000 meetri kohta, jäi rikete esinemine keskmisele 
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tasemele (joonis 19). Kõige vähem rikkeid nii koguvalimi kui ka 1000 meetri kohta oli 

ristlõike 17.5x70 puhul. 

 

Rikked jaotati neljaks: rike 1, rike 2, rike 3 ja muu. Rike 1 korral peatati järkamisliin, kuna 

järkamissae rulliku alla oli jäänud laua osa, tavaliselt oli selleks väljakukkunud oksakoht, 

mida järkamissael paiknev tugevdatud õhuvooluga ventiil, ei suutnud automaatselt 

eemaldada (joonis 20).  

 

 

Joonis 20. Näide rikkest 1. rulliku alla jäänud detaili osa. 

 

Riket 1 esines 13 korral, selle keskmine kestvus oli 1 minut ja 12 sekundit (tabel 5). Rikke 

selline kestvus oli tingitud sellest, et järkamissaed asusid operaatorist kõige kaugemal. Kuigi 

riket ennast oli võimalik vähese ajaga eemaldada, siis järkamissaagedele oli ligipääs 

raskendatud (joonis 21). 

Tabel 5.  Rikete liikide jagunemine vastavalt arvule ja keskmisele kestvusele. 

Rikke liik 
Rikete 

arv 

Keskmine rikke 

pikkus (h:min:s) 

Miinimum 

(h:min:s) 

Maksimum 

(h:min:s) 

1 13 00:01:12 00:00:13 00:02:51 

2 78 00:00:55 00:00:11 00:03:40 

3 21 00:00:57 00:00:05 00:02:09 

MUU 27 00:01:10 00:00:12 00:02:39 
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Joonis 21. Raskendatud ligipääs järkamissaele  

 

Rike 2 korral peatati järkamisliin, kuna andurid ei tuvastanud toormaterjali, selle liigse 

kõveruse tõttu. Sellist riket registreeriti 78 korral (tabel 5). Rikke 2 keskmine aeg oli 55 

sekundit (tabel 5). Lisaks jaotati Rike 2 veel vastavalt rikke esinemise kohale. Kokku 

registreeriti 12 olukorda, kui rike toimus enne skännerit (tabel 6). Rikke eemaldamine enne 

skännerit võttis keskmiselt aega 39 sekundit, sest operaator pääses põikkonveierile 

kergemini ligi.  

 

Tabel 6. Rike 2 esinemise asukoht sõltuvalt keskmisest kestvusest ja esinemise arvust 

Rikke liik 
Rikete 

arv 

Keskmine kestvus 

(h:min:sec) 

Miinimum 

(h:min:sec) 

Maksimum 

(h:min:sec) 

Ees 12 00:00:39 00:00:11 00:01:48 

Paremal 18 00:01:18 00:00:44 00:02:14 

Vasakul 48 00:00:50 00:00:16 00:03:40 

 

Enne järkamissaage transpordiüksusel toimus riket 66 korda, millest 18 leidis aset enne 

parempoolset saage ning 48 enne vasakpoolset saage (tabel 6). Enne vasakpoolset saage 

registreeriti rohkem rikkeid, kuna liini alguses paigaldati laud kõverusega väljapoole, siis 

jõudes transpordiüksuse vasakpoolse piirdeni oli laua kõverus vastupidine ning andurid ei 

suutnud tuvastada laua otsa ja kiirendusrullikutel polnud võimalik lauast haarata. Enne 

parempoolset järkamissaage tekkinud rikete eemaldamiseks kulus keskmiselt aega 1 minut 

ja 18 sekundit ning vaskpoolse puhul 50 sekundit (tabel 6). Parempoolsete rikete 
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eemaldamine toimus kauem, kuna operaatori töö positsioon asub järkamisliini vasakpoolsel 

küljel. 

 

Rikke 3 korral peatati järkamisliin purunenud materjali tõttu, seda registreeriti 21 korral, 

mille keskmine kestvus oli 57 sekundit (tabel 5). Kui rike toimus enne skännerit, oli vaja 

järele jäänud laud manuaalselt eemaldada, kuid rikke toimumisel transpordisüsteemis tuli 

lisaks laua manuaalsele eemaldamisel laud ka arvutisüsteemist kustutada. 

 

Muu alla liigitati rikked, mida registreeriti üksikutel kordadel ning rikke mitte kohese 

asukoha ja olemuse tuvastamisel. Kõige rohkem kulus aega remondi käigus liini uuesti 

seadistamiseks, 8 minutit ja 18 sekundit (tabel 7).  

 

Tabel 7. Rike muu jagunemine  

Rikke tüüp Rikete arv 
Kestvus kokku 

(h:min:s) 

Mõõt kõigub 4 00:03:41 

Kompressori rike (madal 

rõhk) 
4 00:02:58 

Praak 3 00:04:26 

Remondi käigus ei ole 

taastatud seadistused 
5 00:08:18 

Kelk kiilus kinni 7 00:06:31 

Materjal oli märg 2 00:03:40 

Puidupind jäi rulliku vahele 2 00:01:43 

 

 

4.1.3. Operaator tegeleb valmis toodanguga (OTV) 

 

Järkamisliinil oli pidevalt tööl 1 operaator ja 2 valmistoodete vastuvõtjat. Kuna 

valmistoodete vastuvõtjad ei kasutanud tõstukit, tegeles valmistoodangu transpordiga 

järkamisliini operaator (OTV). Mõõteperioodi jooksul registreeriti 114 seisakut (tabel 2), 

mis olid seotud operaatori lahkumisega töö positsioonilt, et tegeleda valmistoodanguga. 

OTV kogu kestvuseks mõõtmisperioodil oli 3 tundi 34 minutit ja 08 sekundit, keskmine 

kestvus oli 1 minut ja 53 sekundit (tabel 2). Kõige rohkem seisakuid oli 2. päeval (17) ning 

kõige vähem seisakuid (9) 1. ja 7. päeval (joonis 22).  
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Joonis 22. Operaatori valmistoodanguga tegutsemise esinemine vastavalt päevale. 

 

Erinevate ristlõigete puhul esines OTV kõige rohkem ristlõike 17.5 x 45 puhul (42) (joonis 

23), kuna mõõtmisperioodi jooksul töödeldi seda ristlõige kõige rohkem (tabel 4). OTV 

puhul on järelduste tegemine komplitseeritud,  kuna pakkide valmimine ja äravedu sõltub 

toodete kogusest pakis, eelnevalt toodetud detailidest, toote mõõtmetest ja paki täitumusest. 

Lisaks sellele mõjutab OTV esinemissagedust piisava puhvri olemasolu. 

 

 

Joonis 23. Operaatori valmistoodanguga tegutsemise esinemine vastavalt ristlõikele 
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4.1.4. Materjali kuhjumine vastuvõtu lauale (EJ) 

 

Üheks seisakuks oli materjali kuhjumine vastuvõtuluale (EJ), kuna vastuvõtjad ei jõudnud 

tooteid eemaldada. Kokku registreeriti selliseid olukordi 57 korda, võttes keskmiselt aega 1 

minut ja 58 sekundit (tabel 2). Päevade lõikes esines materjali kuhjumist kõige rohkem 6. 

päeval (17) ja kõige vähem 4. päeval (1) (joonis 24). 

 

 

Joonis 24. Materjali kuhjumine järkamisliinile seisaku esinemine vastavalt päevale. 

  

Jooniselt 25 on selgelt näha, et osade ristlõigete puhul esines materjali kuhjumist rohkem. 

Kõige rohkem rikkeid 1000 meetri kohta esines ristlõike 41x41 puhul. Antud ristlõiget 

lõigati mõõtmisperioodil vaid 1646 meetrit ning teiste tulemuste juures seda ei kajastatud, 

kuid EJ puhul ilmnes suur seisakute arv, sest lõigati ainult kahte lühikest (330 mm või 310 

mm) pikkust ning vastuvõtjad ei jõudnud järkamisliini tempoga sammu pidada. Sarnane 

olukord tekkis ka ristlõike 19x90 puhul. Seda ristlõiget lõigati nii pikemat (1900 mm) kui 

lühemat (425 mm), olenevalt toormaterjali kvaliteedist ning lühemate detailide rohkuse tõttu 

ei suudetud piisavalt kiirest detaile vastuvõtulaualt eemaldada. Ristlõigete Loglap ja 12x96 

puhul olid seisakud tingitud sellest, et tegu oli profiilse tootega ning selle eemaldamisel 

vastuvõtulaualt tuli laud pakkimiseks vastavasse asendisse paigutada. 
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Joonis 25. Materjali kuhjumine vastuvõtulauale seisaku esinemine vastavalt ristlõikele. 

Viirutatud tulpadega ristlõikeid töödeldi vähem, kui 5000 meetrit, teistel ristlõigetel sellist 

liiki seisakuid ei esinenud 

 

 

4.1.5.Uus pakk ja selle ettevalmistamine (UP) 

 

Uue paki ja selle ettevalmistamise tõttu (UP) seisis järkamisliin 44 korral, kogukestvusega 

1 tund 18 minuti ja 13 sekundit (tabel 2). Antud seisakute alla loeti ka vana paki pakkimine 

ja rihmadega kinnitamine (VAPAKI). Paki vahetus oli tingitud teatud pikkusega toote 

tellimuse täituvuses ning hetkel töödeldavast laua pikkusest ei oleks olnud ratsionaalne 

järelejäänud pikkusi lõigata. Uue paki ettevalmistamiseks tuli eemaldada ilmastiku eest 

kaitsev kate ning pakke kooshoidnud lindid. Keskmiselt kulus nende kahe tegevuse peale 1 

minut ja 47 sekundit (tabel 2). Vanapaki kinnitamine kestis keskmiselt poole kauem, kui uue 

paki ettevalmistamine, kuid uue paki ettevalmistamist toimus 34 korral, ning vana paki 

pakkimist 10 korral (joonis 26). 
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Joonis 26. Uue paki ettevalmistamine ja vana paki kinnitamise esinemine päevade lõikes, 

VAPAKI - vanapaki pakkimine ja kinnitamine rihmadega; Ettevalmistamine – toormaterjali 

pakilt pakkematerjali ja kinnitusrihmade eemaldamine 

 

 

4.1.6. Andmete sisestamine ja muutmine (ANS) 

 

Mõõtmisperioodi jooksul toimus 95 andmete sisestamise ja muutmisega (ANS) seonduvat 

seisakut (tabel 2). Selles alampeatükis ei kajastata tootevahetuse käigus uute andmete 

sisestamist. Andmeid muudeti järgnevatel põhjustel: tellimuse täitumuse tõttu ei olnud vaja 

enam vastava pikkusega toodet, tellimuse täitmiseks oli vaja toodetud detailide arvu 

suurendada, sest tootevastuvõtjad on liinil tekkinud praagi eemaldanud, taheti valmis tooted 

suunata teisele vastuvõtulauale, taheti muuta materjali väljatuleku valemit, taheti valida uus 

toode. Keskmiselt kulus andmete sisestamiseks ja muutmiseks 46 sekundit, 

mõõtmisperioodi jooksul kokku 1 tund 12 minutit ja 14 sekundit (tabel 2). 

 

 

4.1.7. Operaator või valmistoodete vastuvõtjad ei asu oma tööpositsioonil (LAH) 

 

Järkamisliin peatati liinitöölise puudumise tõttu oma tööpositsioonilt (LAH). Seisakut esines 

48 korda, neist 37 korda oli tingitud puhkepausidele varem minekust või hiljem tulekust. 

Kokku oli seisakute pikkus 1 tund, 11 minutit ja 28 sekundit (tabel 2), millest 58 minutit 
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kulus varem pausile minekuks või hiljem sellelt lahkumiseks ja 13 minutit ja 28 sekundit 

muudele tegevustele. Keskmine seisaku kestvus oli 1 minut ja 29 sekundit (tabel 2).  

 

 

4.1.8. Arvutisüsteemi rike (ERROR) 

 

Arvutisüsteemi riket (ERROR) esines 28 korral (tabel 2). Kui rikke tulemusena järkamisliini 

edaspidine töö oli häiritud, sooritati arvutisüsteemile taaskäivitus. Taaskäivitamist esines 7 

korral ning riket 21 korral. Taas käivitamine võttis keskmiselt aega 6 minutit ja 29 sekundit 

ning pärast riket uuesti töö jätkamine 1 minut ja 12 sekundit. Kokku kulus arvutisüsteemi 

riketele 1 tund 10 minutit ja 54 sekundit (tabel 2). 

 

 

4.1.9. Kaamera hooldus ja käivitamine (KAHOOL) 

 

Kaamerate täpseks töötamiseks tuli kaamerat hooldada (KAHOOL) igapäevaselt. 

Operaatoril oli kohustus puhastada kaameraid kaitsvaid ekraane (joonis 27) igal hommikul 

ja lõunal. Hommikune kaamera hooldus toimus samaaegselt järkamisliini käivitamisega. 

Keskmiselt võttis järkamisliini käivitamine aega 4 minutit ja 35 sekundit miinum 3 minut ja 

29 sekundit ja maksimum 5 minut ja 32 sekundit ning kaamerate hooldus vaid 1 minut ja 48 

sekundit, miinum 1 minut ja 10 sekundit ja maksimum 2 minutit ja 20 sekundit. Kaamerate 

ekraanide puhastamine oli vajalik ka pärast lumise või märja laua töötlemist. 

 

Joonis 27. EasyScan + C 200 skänneri alumiste kaamerate ekraan 
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4.1.10. Juhtimisest tingitud järkamisliini seisakud (JUH) 

 

Juhtimisest tingitud järkamisliini seisakuid (JUH) esines 23 korral, kogu ajaga 27 minutit ja 

12 sekundit (tabel 2). Seisakutest 18 olid tingitud operaatori suhtlemisest juhtivkooseisuga 

ning 5 olukordadega, kus operaatoril ei olnud tööks vajalikku materjali, infot või andmeid. 

Keskmine seisaku aeg oli 1 minut ja 11 sekundit (tabel 2). 

 

 

4.1.11. Manuaalne valmistoodangu pikkuse kontrollimine (KT) 

 

Manuaalne valmistoodangu pikkuse kontrollimine (KT) viidi läbi pärast tootevahetust. 

Kokku registreeriti 21 seisakut, mille keskmine aeg oli 1 minut ja 11 sekundit (tabel 2). Kuna 

manuaalne kontrollimine toimus mõõdulindiga, siis tuli ette ka olukord, kus viga registreeriti 

manuaalses mõõtevahendis. Kokku kulus valmistoodangu manuaalseks pikkuse kontrolliks 

24 minutit ja 57 sekundit (tabel 2). 

 

 

4.1.12. Remont (REM) 

 

Remondist põhjustatud seisakuid (REM) esines 10 korral, kogu kestvuseks 1 tund 51 minutit 

ja 5 sekundit (tabel 4), kolmel päeval remondist tingitud seisakut ei toimunud. Remondi 

seisakud jaotati kaheks: planeeritud remont ja planeerimata remont. Planeeritud remontideks 

olid laserite ja kaamerate remont ning hooldustööd, võlliketi ning kelgu remonti 

etteplaneeritud ei olnud (joonis 28). Tegelikkuses teostati remonttöid suuremas ulatuses, kui 

jooniselt 28 näha on, kuid need toimusid lõunapausi ajal ning tööaja sisse ei arvestatud. 

Kaamerate remonti näeb jooniselt 28, kuna lõunapausil teostatud hooldustööd venisid 

planeeritud ajast pikemaks. 
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Joonis 28. Remondi alamliigid ja kestvus vastavalt päevale 

 

 

4.1.13. Muud seisakud (MUU) 

 

Muudele (MUU) seisakutele kulus aega 2 tundi 04 minutit ja 28 sekundit (tabel 2). Kõige 

suurem seisak oli tingitud 8. päeval toimunud aspiratsiooni rikkest, mis kestis kokku 1 tund 

23 minutit ja 49 sekundit (tabel 8). Sellel järgnes 4. päeval 21 minuti ja 44 sekundiga seisak, 

mille ajal toimus koosolek. Kuigi koristamine toimus mitmel korral, siis ei kulunud selle 

teostamiseks üheksa päeva jooksul märkiväärselt palju aega (tabel 8).  

 

Tabel 8. Muude pikemate rikete esinemine 

Seisaku liik Seisaku kestvus (h:min:s) Seisakute arv 

Aspiratsiooni süsteemi rike  01:23:49 1 

Koosolek 00:21:44 1 

Koristamine 00:15:01 5 
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5. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

 

Suurim “pudelikael” seisnes inimfaktoris, kuna suur osa seisakutest oli tingitud tööjõu 

vähesust. Kui arvestada, et seisakud OTV ja EJ on tingitud ainult tööjõu vähesusest, kulus 

mõõtmisperioodi jooksul nendeks aega 5 tundi 25 minutit ja 26 sekundit (tabel 2). Seda oli 

23,9 % kogu seisakute kestvusest. Kindlasti ei ole vajalik palgata kolmandat täistööajaga 

töötajat, sest EJ seisakuid ilmnes mõõteperioodi jooksul ainult teatud ristlõigete puhul, 

41x41, 19x90, 12x96 ja loglap (joonis 25). Teiseks võimalikuks lahenduseks “pudelikaela” 

liigutamiseks, oleks järkamisliini lõppu paigutada automaatne pakkimisliin. Kuna 

ettevõttele tehti koos ülejäänud järkamisliiniga ka selle osa hinnapakkumine (Weinig 

Dimter…2015), kuid tollel hetkel valitsenud ruumipuuduse ja ettevõtte poolsete vajaduste 

mitte rahuldamise tõttu seda ei paigaldatud, siis võiks kaaluda sarnase, kuid arendatuma 

liiniosa lisamise võimalust. Sellisel juhul oleks võimalik välistada seisak EJ, kuid arvatavasti 

ei kaoks OTV-ga seotud seisakud täielikult, kuna ka automaatset pakkimisliini on vaja 

teenindada ning valmis pakid transportida vahelattu või järgmisesse tootmisetappi. 

Teisisõnu, automatiseerimisega saab vähendada inimeste arvu, kuid ei saa inimfaktorit 

täielikult välja jätta, et tagada paindlik ja efektiivne tootmine (Frohm jt 2008). 

 

Kuna selgus, et tootevahetusele kulus kõige rohkem aega (tabel 2), siis tuleks järkamisliini 

töö efektiivsuse tõstmiseks teha praeguses tootmises muudatusi. Tootevahetuse 

analüüsimiseks on kasutusel SMED (Single-Minute exchange of Dies) süsteem, mille 

kasutamisega oleks võimalik vähendada tootevahtuseks kuluvat aega. Süsteemi kohaselt 

oleks kõige kiirem viis tootevahetuse protsessi kiirendamisel tegeleda selle juures oleva 

inimfaktoriga (defineerida ülesanded, mõõtmed ja elluviijad ning jälgida nende tegevuste 

toimivust). Järgmiseks etapiks oleks tootevahetuse erinevate tegevuste järjekorra 

koostamine, mis vähendaks üleliigseid ajaressurssi kasutavat tegevusi. Ning alles peale 

nende etappide läbimist tuleks tegeleda tootevahetuseks vajalike mehhaaniliste seadistuste 

muutmisega (Shingo 1985). Lähtudes eelnevast süsteemist, oleks antud liini puhul võimalik 

tootlikkuse efektiivsust tootevahetuse protsessis tõsta, parandades tootevahetuse toimimise 

etappe, pannes kindlalt paika tootevahetuse jaoks vajalike tegevuste järjekorra. 

 



38 

Teiseks efektiivsuse tõstmise võimaluseks oleks planeerida ristlõigete järjestust nii, et 

rullikuid vahetataks võimalikult vähe. Kuna rullikute vahetamine võttis aega 9 minutit 

rohkem, kui tootevahetus ilma rullikute vahetamiseta ning rullikuid oli vaja ristlõike 

muutmise korral vahetada enne ja peale uut ristlõiget, siis õige tootevahetuse järjestus hoiaks 

kokku märkimisväärse aja. Kuigi enamus osaühingu toodangust on tellimuspõhine, siis 

ristlõikeid (12x96 ja 19x90), millel oli vaja vahetada rullikuid, kasutatakse aiamajade 

kohapeal koostamiseks. Seega oleks nende ristlõigete tootevahetuse planeerimine lihtsam. 

Selle teostamiseks oleks vaja paika panna kindel ajakava, kunas millist toodet lõigatakse 

ning seda juba pikema perioodi, näiteks nädala lõikes. Probleem kerkis esile ka juhtimisest 

tingitud järkamisliini seisakute analüüsimisel, mil viiel korral toimus seisak, kuna 

operaatoril ei olnud tööks vajalikku materjali, infot või andmeid. Seega nagu SMED 

süsteemi juures mainiti, oleks inimfaktoriga tegelemine esmane etapp (Shingo 1985), mis 

tagaks ka uuritud järkamisliinil kiirema tootevahetuse.   

 

Ristlõiked olid seotud ka rikete esinemisega (joonis 18). Kõige lihtsam oleks tootlikust tõsta, 

kui toota vaid ristlõikeid 17,5x45, 12x70, 17,5x70, loglap ja 12x96, kuna nende tootmisel 

esines kõige vähem riketega seotud seisakuid. Ristlõigete 17.5x52 ja 19x45 tootmiseks on 

soovitatav kasutada tavalist pusher-tüüpi järkamissaagi, kuna selle tootlikust ei mõjuta 

materjali defektsus, andurite puudumise tõttu. Teiseks võimaluseks oleks tehnoloogiline 

sekkumine, kus reguleeritakse mehaaniliselt andurite paigutust või lisatakse andureid. 

Andurite suurema arvu puhul oleks võimalik registreerida laua olemasolu pikemas ulatuses, 

lisaks sellele, võiks andurite töö olla seotud skänneriga st suurema kõveruse puhul 

saadetakse informatsioon edasi anduriteni, mille tulemusena ei peagi teatud andurid lauda 

tuvastama ning laud läbib järkamsiliini riketeta.  

 

Seisakuid, mis olid tingitud tööjõu lahkumisest tööpositsioonilt, oli mõõtmisperioodi 

jooksul produktiivse töö tegemiseks liiga palju. Kokku moodustas vaid pausidele varem 

minek ja pausidelt hiljem tagasitulek üheksast päevast 58 minutit. Kuna see aeg on 

ettenähtud tootmiseks, siis kogutoodangust jääb tootmata ligikaudu 3346 jooksvat meetrit. 

Arvestades, et 2017. aastal on töötundide arv 2026 (2017. aasta kalendaarne tööajafond), 

siis kogu kaotatud aja jooksul oleks võimalik toota rohkem kui 93 000 jooksvat meetrit. 

Kirjanduse andmetel mõjutab ettevõtte produktiivsust suuresti töötjate rahulolu tagamine 

juhatuse poolt (Halac ja Prat 2016). Probleemi lahendamiseks tuleks paigaldada vastavad 
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seadmed, millega registreerida töötajate täpne tööaeg või uurida juhtimisstiili, mille 

tulemused väljenduksid ka teiste tootmisprotsessides. 
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KOKKUVÕTE 

 

Antud töö eesmärgiks oli uurida OÜ Baltic Connexionsi optimeeriva järkamisliini tootlikust 

läbi seisakute ning pakkuda omapoolseid lahendusi nende vähendamiseks. Selleks viidi 

üheksa päeva jooksul läbi seisakutega seotud mõõtmised. Mõõtmistulemustest selgus, et 

uuritud perioodil toimus 632 seisakut, 22 tunni 41 minuti ja 53 sekundi ulatuses.  

 

Tulemustes selgus, et enim järkamisliini seisakuid toimus erinevate lühiajaliste rikete tõttu, 

kuid nende ajaline kestvus kõige ulatuslikumaks ei kujunenud. Kõige enam aega nõudsid 

tootevahetusega seonduvad seisakud, mida esines mõõtmisperioodil 4 tunni, 30 minuti ja 32 

sekundi vältel, mis moodustas ajaliselt kõikidest seisakutest 19,9%. Kuna tootevahetuse 

kestvust sõltus toodetud ristlõigete järjekorrast, oleks oluline edaspidi planeerida erinevaid 

tootevahtusega seotud protsesse. Ka rikete puhul on määrvaks ristlõike olemus, kuna näiteks 

ristlõigete 17.5x52 ja 19x45 tootmisel esines 1000 meetri kohta enim rikkeid ning selle tõttu 

oli nende tootlikus  vähem efektiivsem, kui teiste ristlõigete puhul. 

 

Seisakud, mis olid tingitud otsese inimfaktoriga, moodustas kogu seisakute ajast 23,9 %. 

Siia koondati operaatori tegutsemine valmistoodanguga kui ka valmistoodangu kuhjumine 

vastuvõtulauale. Selliste seisakute vähendamiseks võiks kasutusele võtta automatiseeritud 

pakkimisliin või teatud ristlõigete, näiteks 41x41 ja 19x90 puhul lisatööjõud.  

 

Kolmandaks oluliseks seisakuks osutus töötjate enneaegne lahkumine pausile või sellelt 

hiljem saabumine. Arvestades kogu aasta toodangut, jääb selle arvelt töötlemata ligikaudu 

93 000 meetrit materjali. Sellise olukorra edaspidiseks vältimiseks tuleks parandada 

juhtimisstiili või paigalda automaatne tööaja tuvastamissüsteem. 
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ANALYSIS OF THE OPTIMIZING CROSS-CUT LINE 

BASED ON BALTIC CONNEXIONS OÜ 

Summary 

 

The aim of this thesis was to study the opportunities of productivity improvements of Baltic 

Connexions Ltd optimizing cross-cut line through downtime and to offer solutions to reduce 

downtime. The installation of optimizing cross-cut line started at 1 of September 2017 and 

the line started working at 1 of October 2017, therefore the line had been working total of 5 

months. 

 

Baltic Connexions Ltd is a timber manufacturing company in Tabivere, Jõgevamaa, Estonia, 

established in 1993 and the company is part of the Rowlinson Group of companies. The 

production is separated into two different building complexes, in the main building complex 

is office, planning line, optimizing cross-cut line, and compilation of garden houses. In the 

nearby building complex is painting workshop and compilation of windows and doors.  

 

The optimizing cross-cut line consist of 2 cross-cut saws and 1 scanner. In the first part of 

cutting line there is cross conveyor on which the boards are placed. After that is scanner 

with total of 8 cameras to identify different defects. After scanner there is transport system 

to service the cross-cut saws. After cross-cut saws is line for end products, which is placed 

on to pallets manually. 

 

Measurements of downtime was done with android application Multi Timer StopWatch. The 

measurements was done on 9 days from 8:00 till 17:00. Every downtime was measured and 

stick down. Downtimes was divided into 11 separate class, which was then analysed. 

 

In 9 days there was 632 interruptions with total time of 22 hours 41 minutes and 53 seconds. 

The majority of interruptions occurred because of short term failures, occurring 140 times, 

which was 22 % of all failures. The longest time that optimizing cross-cut line did not work, 

was changeover of product because of cross-section, it took total time of 4 hours 30 minutes 

and 32 seconds. 
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Because the sequence of various cross sections changeovers took different amount of time, 

it is advised to plan ahead of changeovers, to minimize the amount of changeovers and to 

lower the average duration of changeovers. To reduce the amount of downtime due humans 

can’t service the line fast enough, company need another part-time worker or packing line.  

 

In the study revealed, that on some cross-section the frequency of short faults is higher. To 

maintain to productivity of cross-cutting line it is advised to stop processing some of the 

cross-section on this line and process those on different saw. 
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Lisa 1. Optimeeriv järkamisliin 
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Lisa 2. Andmete sisestamise ankeet 

 

 

 

  Kell Liik Märkus   Kell Liik Märkus 

1       26      

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       
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Lisa 3. Profiillaud Loglap 17.5x116 ristlõige 

 

  



49 

Lisa 4. Profiillaud Ukselaud 12x96 ristlõige
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