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Järgnevas lõputöös on analüüsitud AS Rait Tartu Puiduterminali töökoormust, 

käsitledes igat tööprotsessi eraldi. Teemavalik tulenes autori isiklikust huvist Tartu 

puiduterminali lao koormuse vastu. Soov oli saada teada, kui suur on olnud muutus 

töökoormuses ja uurida, mis neid muutusi on põhjustanud. Lisaks teada saada, mida on 

see ettevõtte laotöös muutnud ja kuidas oleks võimalik töökoormuse kasvuga ettevõttes 

toime tulla. Töö on koostatud analüüsides AS Rait Tartu Puiduterminali laojuhataja 

kogutud andmeid aastatest 2014-2018. 

Töö koosneb neljast suuremast osast - esimeses kirjeldatakse ettevõtet ja tööprotsesse 

Tartu Puiduterminalis. Teises osas kirjeldatakse töö metoodikat ja kasutatud materjale. 

Kolmandas osas analüüsitakse ja tuuakse välja muutused töökoormuses. Töö neljandas 

osas leitakse põhjused miks on töökoormus muutunud ja kuidas töökoormuse kasv on 

mõjutanud ja muutnud igapäevast laotööd. Lisaks tuuakse välja ettepanekud tagamaks 

lao jätkusuutlikus. Töö viimases osas prognoositakse laokoormust aastaks 2020. 

Töö eesmärk on leida töökoormuse arvuline muutus, põhjused selleks ja ettepanekud, 

kuidas ettevõttel oleks parem töökoormuse kasvuga toime tulla. Tööd saavad kasutada 

laondusega tegelevad ettevõtted informatsiooni kogumiseks ja uute lahenduste 

leidmiseks laotöös.  
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In the following thesis, the workload of AS Rait, Tartu Terminal has been analysed, 

treating work processes separately. The choice of topic was based on the author´s personal 

interest in the workload of Tartu terminal. Wish to find out how big the change in the 

workload has been and what has been the cause in the changes. In addition, finding out 

what has changed in company warehousing and how would it be possible to manage 

workload within the company. The thesis is composed by analysing the data collected by 

the warehouse manager of AS Rait, Tartu Terminal from 2014-2018. 

The thesis consists of four major parts – first one describes the company and the work 

processes at the Tartu Terminal. The second part describes the work methodology and the 

materials used. In the third part, changes in workload are analysed and presented. In the 

fourth part, the reasons why the workload has changed and how the increase in workload 

has influenced and changed the daily work is found. In addition, proposals are made to 

ensure the warehouse is sustainable. In the last part of the thesis, the workload is forecast 

by year 2020. 

The aim of the thesis is to find a numerical change in the workload, the reasons behind it 

and suggestions, how the company would be able to cope with the increase in workload. 
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SISSEJUHATUS 

 

Ladu on ettevõtte tarneahela üks põhikomponentidest. Ettevõtte jaoks on väga oluline tagada 

lao efektiivne töö ja tellimuste tähtajaline täitmine. Kiire ja toimiv ladu suudab kiiresti kaupa 

vastu võtta, tellimusi kiiresti ja korrektselt komplekteerida ning koheselt väljastada. Lao 

jätkusuutliku töö tagamiseks tuleb pidevalt ette võtta uuendusi ja otsida 

paremaid lahendusi. 

 

Käesolev teema on pärit autori töökohast. 2016. aasta märtsis tööle asudes olid laotöö 

mahulised näitajad väiksemad, kui nad on praegu, 2019. aastal. Igapäevane laotöö AS Rait 

Tartu Puiduterminalis andis arusaamise, et tööde maht ja intensiivsus on aja jooksul oluliselt 

suurenenud. Käesolevas bakalaureusetöös analüüsitakse töökoormuse suurenemise 

põhjuseid ja ulatust ning kuidas oleks töötajatel ja ettevõttel parem suurenenud 

töökoormusega kohaneda. 

 

Töö esimeses osas kirjeldatakse ettevõtet ja ettevõtte Tartu Puiduterminali. 

Antakse ka lühiülevaade tööprotsessidest ja töö iseloomust puiduterminali laos. 

Teises peatükis kirjeldatakse töö metoodikat ja kasutatud materjali. Kolmandas peatükis 

antakse ülevaade töökoormusest ja selle muutustest viimase viie aasta jooksul.  Neljandas 

osas leitakse põhjused, miks on töökoormus muutunud ja mida on see ettevõtte siseselt kaasa 

toonud. Pakutakse välja viise, kuidas tulla ettevõtte tasandil laotöö koormuse suurenemisega 

paremini toime. Töö viimases osas prognoositakse, kui palju võib koormus muutuda aastaks  

2020. 

 

Töö andmetena kasutati Tartu Puiduterminali laojuhataja aastatega kogutud materjali. Töös 

on kasutatud autori fotosid. 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

1. LAOPROTSESSID AS RAIT TARTU PUIDUTERMINALIS 

 

1.1. AS Rait tutvustus 

 

AS Rait toodab põhjamaisest okaspuidust viimistlus- ja ehitustooteid. Firma osaleb aktiivselt 

inimestele sobiva elukeskkonna loomises, pakkudes looduslikku ja keskkonnasäästlikku 

konstruktsioonpuitu ja viimistlusmaterjale hoonete erinevatele pindadele, milleks on 

põrandad, laed, seinte sise-ja välispinnad ning terrassid, õued, iluaiad ja piirded. Puidust 

tooteid aias ja õues kasutamiseks turustab ettevõte kaubamärgi PARKWOOD alt. (AS Rait 

2019a) 

 

Ettevõte asutati 1991. aastal. Ettevõtte klientideks on puidutööstused, ehitajad, 

puitmajatehased ning neid varustavad professionaalsed edasimüüjad nii Eestis kui ka mujal 

maailmas. AS Rait höövlitööstuse tootmisliinid on kaasaegsed. Liinid ja töötlusseadmed on 

ehitatud profiillaudade tootmiseks ning sisaldavad toorme ja toodangu kvaliteediks 

kõrgtehnoloogilisi automaatkontrolli seadmeid. Toorainena kasutatakse oma grupi 

saetööstuse kui ka koostööpartnerite materjali, mis pärineb Eestist, Lätist, Skandinaaviast 

kui ka Loode-Venemaalt. (AS Rait 2019a) 

 

Ettevõte ekspordib puitmaterjali kokku 33 riiki Euroopas, Aasias, Austraalias ning Aafrikas. 

(AS Rait 2019a) 

  

Ettevõtte peakontor asub Tartus koos höövlitööstuse, värviliini, kesklao kui ka ettevõtte 

suurima müügiterminaliga. Tartu peakontoris asub kaubamärk PARKWOOD tootmishoone 

ja värviliin. Tallinnas asub ettevõttel kaks puiduterminali, kus teenindatakse piirkonna 

kliente.  

 

AS Rait on omandi kaudu seotud kolme peenpalki töötleva saetööstusega - Aegviidu Puit 

AS, Viiratsi Saeveski AS ja Viru-Nigula Saeveski AS. Kõik nimetatud saetööstused on 

kaasaegsed. Saeveskite tootmismaht on ligikaudu 200 000 tihumeetrit aastas. Tänu kindlale 

seosele saeveskitega on saematerjaliga varustamine stabiilne. Saetööstused paiknevad Eesti 
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eri paigus, katmaks erinevaid palgi varumispiirkondi. Saetööstused asuvad Viljandimaal 

Vana-Võidus, Harju- ja Järvamaa piiril Aegviidus ning Lääne- ja Ida-Virumaa piiril Viru-

Nigulas. (AS Rait 2019b) 

 

 

1.2. Tartu Puiduterminali tutvustus 

 

AS Rait Tartu Puiduterminal asub Tartumaal, Reolas. Terminali eesmärgiks on eraklientide 

ja ehitusklientide kiire ja efektiivne teenindamine. Tartu terminali laos töötab kaheksa 

laotöötajat, kelle igapäevaseks tööülesandeks on lao korrashoid, klientide kvaliteetne ja kiire 

teenindus, materjaliga seonduvate kannete tegemine, klientidele materjali 

komplekteerimine, vajadusel materjali laadimine ja laojuhataja poolt antud vajalikke 

tööülesannete täitmine. 

 

Laojuhataja tööülesanded on järgmised: laotöötajate sujuva töö tagamine, lao efektiivne 

majandamine, tegelemine saatelehtedega, laadivale tõstukijuhile koormaplaanide 

valmistamine, materjalikannete sisestamine, oma vastutusalades olevate pakkide olemasolu 

ja korrektsuse tagamine ning laotööks hea sisekliima loomine. Laojuhatajat asendab 

vajadusel või laojuhataja puudumisel laotöötaja, kes on vastavalt välja õpetatud ja saanud 

tööks vajalikud juhendid. Tartu müügiterminali laos kas komplekteeritakse materjal 

vastavalt kliendi tellimusele või väljastatakse see kliendile käsitsi väljastuses. Lao 

piirkonnas on ka suur laadimisala, kuhu mahub korraga platsile kaks poolhaaget. 

 

Müügiga tegelevad Tartu Puiduterminalis viis müügimeest. Kaks müügimeest tegelevad 

igapäevaselt ehitus- ja eraklientidega. Üks projekti müügimees vajadusel abistab 

ehitusklientidega tegelevaid müügimehi, kuid peamiselt tegeleb siiski projektimüügiga. 

Kaks hulgimüügiga tegelevat müügimeest üldiselt väiksemate era- ja ehitusklientidega ei 

tegele ja nende müüdud tellimused on üldjuhul suuremad ja toimuvad läbi 

komplekteerimise. 

 

Puiduterminali laoriiulites on kuni inimese õla kõrguseni saadaval populaarsemad 

müügiartiklid, mille väljaminek on suurem. See tähendab seda, et materjalide jaoks, mida 

müüakse tihedamini, pole vaja kulutada ebavajalikke ressursse. Kõrgemale jäävad 
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materjalid on lattu paigutatud süstemaatilisest ehk erinevad tootegrupid asuvad lao 

erinevates osades. Näiteks hööveldatud sisevooder ja põrandalaud asub lao väljastuse poolel, 

klientidele värvitud materjal asub väljastuse ja komplekteerimise vahel. Materjali üritatakse 

paigutada nii, et võimalikult palju materjali mahuks müügiterminali siselattu ja seeläbi 

üritatakse vähendada kuluvat aega materjali ettetoomiseks, samas üritatakse tagada ka 

võimalik mugav ligipääs materjalile. Puiduterminali välilaos asetseb kiletatud pakkides 

saematerjal ja karkassi materjal. Kileta ladustatakse välja immutatud materjali (immutatud 

terrassilauad, immutatud karkassi materjal ja immutatud saematerjal). Puiduterminali 

siselaos on materjal riiulites, välilaos aga paigutatakse pakid üksteise peale. Siselao täitmise 

eest vastutab laojuhataja, kes annab vajadusel, kui siselaos on materjali kogused vähenemas, 

korraldused laotöötajale lao täiteks. Siselao täitmine toimub müügimeeste ja laojuhataja 

kokkuleppel - müügimehed annavad laojuhatajale nimekirja populaarsematest 

müügiartiklitest, mida nemad sooviksid siselattu. Välilao täitmine on üldiselt ise toimiv 

protsess ehk Tartu müügiterminali sissetoodav immutatud, saematerjal ja karkassimaterjal 

ladustatakse ruumi olemasolul otse välilattu. Müügiterminali laotöötajate hallata on ka 

vaheladu, kus ladustatakse höövlitelt tulevat höövelmaterjali. Inventuure viiakse ladudes 

üldiselt läbi ühe korra aastas, juhul kui ei peeta vajalikuks teha seda tihedamini. 

 

Terminali tööga on seotud veel viis siseladu, kus ladustatakse peamiselt höövelmaterjali ja 

väiksemates kogustes saematerjali ning kaubamärk PARKWOOD toodangut. Ettevõtte maa-

alal ladustatakse saematerjali erinevates asukohtades üldiselt pikkuse järgi. Vahelaod ja 

pakkide asukohad on tähistatud ning ettevõtte plaanil märgistatud. 

 

 

1.3. Laoprotsesside kirjeldus 

 

1.3.1. Materjali väljastus 
 

Materjali väljastus klientidele toimub drive-in põhimõttel. Klient tuleb puiduterminali ja 

esitab oma tellimuse müügimehele. Müügimees leiab kliendile parima lahenduse ja 

vormistab arvutis tellimuse. Klient tasub arve, müügimees prindib välja saatelehed, annab 

ühe saatelehe kliendile ja teisele saatelehele, mille toob ta lattu väljastaja kätte, kirjutab 

lisainformatsiooni. Lisainformatsiooniks on paki praegune asukoht, materjali pakiinfo - 

pakis oleva materjali kogus ja kliendi sõiduki mudel või registreerimismärk ja kliendi 
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lisasoovid, kas klient soovib kilet, kas klient soovib materjali valida või materjali mõõtu 

saagida. Tartu Puiduterminal järkamisteenust klientidele ei paku. Kui müügimees on 

saatelehe viinud laotöötaja kätte, siis laotöötaja vastavalt materjali asukohale kas peab 

tõstukit kasutades paki ette tooma või siis siselaost materjali väljastamiseks ette valmistama. 

Kui kliendile materjali ettetoomine tähendab kaugemale vahelattu või asukohale sõitmist, 

siis klient peab selle tõttu ka kauem ootama. 

 

Kui väljastaja on vahelaost või asukohalt toonud paki väljastusalasse (joonis 1), on tema 

ülesanneteks: 

1) Pakil lindid lahti lõigata. Juhul kui pakil on ka kile, siis selle eemaldama ja paki ette 

valmistama mugavaks väljastuseks. 

2) Kutsuma kliendi puiduterminali väljastusalasse, aitama kliendil materjali peale tõsta 

ja vajadusel abistab laotöötaja klienti materjali nõuetekohasel kinnitamisel. 

3) Peale materjali peale tõstmist võtab kliendilt saatelehele allkirja ja lubab kliendi välja.  

Kui peaks tekkima lahkhelid kas materjali kvaliteedis või müügimehe ja kliendi vahelises 

arusaamises, siis lahendatakse tekkivad mured koos müügimehega. Eesmärgiks on kliendi 

võimalikult efektiivne ja kiire teenindus. 

 

Kui väljastamisprotsessi vältel pole kliente juurde tulnud, siis peale väljastamist toimub 

vastupidine protsess - pakid tuleb korda teha, kiled korralikult peale panna ja lintidega 

sulgeda. Seejärel tuleb pakid viia oma asukoha peale tagasi. 

 

Väljastusse on määratud töötama korraga kaks laotöötajat. Talvisel - külmal ja rohke lumega 

ajal on väljastuses rahulikum ja vajalik mehitatus on väiksem. Soojemal ajal - hooajasiseselt 

aga on vajalik mehitatus suurem. Tuleb ette ka olukordi, kus klientidele materjali 

väljastusega tegeleb viis laotöötajat - seda aga siis, kui kliendid tulevad puiduterminali 

materjali ostma väikese ajavahega ja tellimused on suured. Sellistel juhtudel esineb ka 

väljastusalal ruumipuudust ja pakke tuleb paigutada nii väljastusalast välja kui ka üksteise 

peale. 
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Joonis 1. Väljastusala AS Rait Tartu Puiduterminalis. 

 

 

1.3.2. Materjali komplekteerimine 

 

Müügimees valmistab müügitellimuse vastavalt kliendi vajadustele ning laojuhataja 

hinnangul. Ise laokoormust hinnates lepib müügimees kliendiga kokku aja, millal kliendi 

tellimus valmis saab ja millal toimub materjali transport. Müügitellimuse jõustumisel saadab 

tellimuse müügimees eraldi loajuhatajale, andes edasi nii kliendi nõuded kui ka tellimusega 

edasi tegelemiseks vajaliku info. Komplekteeritud materjalile saab klient ise järgi tulla oma 

transpordivahendiga, kuid saab ka tellida vajadusel transpordi AS Rait või leida ise endale 

sobiva transpordifirma. Laojuhataja vormistab saatelehe - lisab peale kliendi nõuded, 

pakkide kogused kust materjal komplekteeritakse, ajavahemiku millal tellimus tarnitakse ja 

materjali asukohad. Suuremate tellimuste puhul prindib laojuhataja komplekteerimislehe, 

kus on märgitud peale juba materjalide kogused ja asukohad - peale tuleb märkida ainult 

tarneaeg ja kliendi nõuded materjalile või komplekteerimisele. Klientidel on ka erinevad 

nõuded komplekteerimisele - klient soovib kindlaid materjale kindlatesse pakkidesse, peab 

pakid tegema vastavalt massi piirangule või mõõtme piirangule. 

  

Materjali komplekteerimine algab sellest hetkest, kui laojuhataja toob saate- või 

komplekteerimislehe vastutava komplekteerija kätte. Komplekteerimise eest vastutav 
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töötaja  valmistab ette komplekteerimise nii, et tellimus saaks tehtud võimalikult kiiresti ja 

ressurssi kokku hoidvalt, kui just kliendi nõuded sellega ei ühti. Edasi liigub leht koos 

täiendatud informatsiooniga tõstukijuhi kätte, kes otsib pakid välja ja toob need 

komplekteerimisalasse järjekorras nagu vastutav isik lehel ette valmistas (joonis 2). Pakid 

tuuakse ette, lõigatakse lahti, vajalikud kogused tõstetakse kliendi pakki ja pakid suletakse. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Foto komplekteerimisalast AS Rait Tartu Puiduterminalis.  

 

Seejärel komplekteerimise eest vastutav töötaja: 

1) Täidab saatelehe või komplekteerimislehe - kirjutab peale mitu pakki komplekteeriti 

ja mitu täispakki tellimusel on, vajadusel kirjutab saatelehele või 

komplekteerimislehele uued pakinumbrid, kui materjal tarnitakse AS Rait poolt 

organiseeritud transpordivahendiga. 

2) Vajadusel kirjutab ülekande lehele materjali liikumise ühest laost teise, materjali 

puudujäägi või ülejäägi võrreldes paberil oleva lao seisuga ja kui materjalil on 

kahjustused, siis märgib need ülekande lehele: 

x   -   materjal on katkise kile tõttu või mingil muul põhjusel saanud veekahjustuse 

ja materjal tuleb kuivama panna 

x - suur osa pakis olevat materjali on alamõõdus või liigses ülemõõdus 

x   -   materjalil esineb sinet või hallitust 

3) Tagab selle, et komplekteerimisleht on täidetud korrektselt, kõikidel pakkidel on peal 

numbrid ja sildid pakkeinfoga ning leht jõuab laojuhataja kätte. 
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Komplekteerimises tuleb tihti ette pakkide kilede vahetust. Terminali välilattu tuleb pakk 

saetööstusest - pakil on peal saetööstuse logodega kile. Kui võõra kilega pakk müüakse 

kliendile, tuleb pakil teha kilevahetus, pannes pakile peale RAITWOOD kile. Ühe paki kile 

vahetust arvestatakse ettevõtte siseselt ühe komplekteeritud reana, kuna lihtne kilevahetus 

eeldab siiski paki otsimist, ettetoomist, lintide lahtilõikamist ja kile eemaldust. Sellele 

kõigele järgneb vastupidine tööprotsess, mis osutub ajakulukaks. 

  

Komplekteerimises töötab üldjuhul kolm töötajat: vastutav tõstukijuht, komplekteerimise 

eest vastutav isik ja töötaja, kes on abiks tõstmisel. Kui teised töötajad on vabad ja 

väljastuses hetkel kliente pole, siis tulevad väljastajad appi komplekteerima. Üldiselt on 

siiski komplekteerimises töötamas korraga kolm laotöötajat, kuna ülejäänud tegelevad kas 

väljastusega, abistavad laadimisel või täidavad muud tööülesannet. 

 

 

1.3.3. Laadimine 
 

Laadimised, millega tegelevad Tartu müügiterminali laotöötajad, viiakse läbi Tartu 

müügiterminali laadimisalal (joonis 3). Mahuliselt suurimad laadimised on poolhaaked, kuid 

laetakse ka erinevaid veoautosid, kärusid, tropitakse materjali kastihaagisesse ja kõige 

viimasel juhul lükatakse ka materjali kas kaubikusse või furgooni. Töös kasutatav laadimiste 

koormuse hulka arvestatakse ainult poolhaake või veoautode laadimisi, mis on ettevõtte 

logistikute poolt tellitud. 

 

Poolhaagete laadimisega tegeleb peamiselt üks laotöötaja/tõstukijuht, kelle töökohustuste 

hulka kuulub peamiselt masinate laadimine, kuid vajadusel abistab ladu kas materjali 

ettetoomisega väljastusse, komplekteerimisse või laeb klientide enda tellitud 

transpordimasinaid. Tihti tuleb ette ka siiski seda, et laadivat tõstukit peab laadimistel 

abistama ka teine laotöötaja, mis tähendab, et üks tõstuk, kelle töö on komplekteerimisse 

pakkide transport, ei saa oma tööd sellel hetkel teha. Pole ka harv nähtus, kui laadima peavad 

korraga kolm tõstukit. 
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Joonis 3. Foto laadimisalast AS Rait Tartu Puiduterminalis. 

 

Laadimise kiirust mõjutavad tegurid : 

1) Pakkide asukohad - mida kaugemas laos on pakk, seda kauem võtab selle paki ette 

toomine aega.   

2) Pakkide asukohal paiknemine - kuna firmasiseselt on tõstukijuhte palju, on pakkide 

liigutamist ja tõstmist rohkem. Kui keegi tõstukijuhtidest tõstab paki kas vale 

asukoha peale või unustab paki kanda üle teise asukohta, võib paki leidmine osutuda 

vägagi keeruliseks ja aeganõudvaks protsessiks. Tuleb kaasata rohkem tööjõudu paki 

leidmiseks või võimalusel tuleb kadunud pakk asendada teise pakiga. Kõik see võtab 

aega ja selle tõttu tuleb muuta nii tellimust kui ka koormaplaani. 

3) Vägagi suureks mõjutajaks on ilmastikuolud. Kui talvisel ajal väljas sajab paksu 

lund, laadimisala on hommikul hooldamata ja libe, siis tõstukijuht ei saa tagada kiiret 

laadimist. Oht on kuskile kinni jääda, pakid on lumised, jäised ja libedad ning 

tõstukite käpad on libedad. Pakkidel tuleb lumi maha lükata, kuna lumist pakki ei saa 

laadida nii libeduse kui ka ohutuse tõttu. Lumine pakk võib teiste pakkide pealt maha 

libiseda. Paki peal olev jäine lumi võib lumise paki pealt transpordi ajal maha 

kukkuda ja seeläbi vigastada teisi liiklejaid ja nende vara. 
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4) Laadimist mõjutab ka pakkide seisukord. Kui pakil on kile katki, tuleb kile ära 

vahetada. Vahest tuleb kontrollida ka paki sisu, kui on tegu kaua laos seisnud pakiga 

või on oht, et pakk on kahjustada saanud. 

5) Komplekteerimine ja laadimine on omavahel sümbioosis. Kuna suur osa laadimisse 

minevaid pakke tuleb just komplekteerimisest, siis kohati oleneb laadimise sujuvus 

ka komplekteerimisest. Kui komplekteeritud pakke pole veel valmis jõutud teha, siis 

selle tõttu peab laadimine ootama. 

6) Viimaseks teguriks on masinate juhid. Kui laetava sõiduki juht on aeglane kas 

manööverdamisel, koormakinnitusvahendite kasutamisel või laetava sõiduki 

ettevalmistamisel, mõjutab see tõstukijuhi tööd ja graafikut. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Autor kasutas töö läbiviimiseks AS Rait Tartu Puiduterminali laojuhataja aastatega kogutud 

andmeid. Laojuhataja oli andmestiku kogunud alates 2014. aastast tööpäevase väljastuse, 

komplekteerimise ja laadimise koormuse vastavates ühikutes. Töös kasutatakse väljastuse ja 

komplekteerimise koormust väljendava ühikuna rida, mis on saate- või 

komplekteerimislehel üks rida kliendi tellitud materjalist, mida laotöötajad peavad kas 

väljastama või komplekteerima. 

 

 

Joonis 4. Foto komplekteerimislehest ilma kliendi andmeteta.  

 

Joonisel 4 on komplekteerimisleht, kus on 10 rida materjali. Komplekteerida nendest on 8 

rida. Kaubakoodi 140x140 GLOO, 140x360 GLOO puhul on tegu liimpuit talaga, mis tuleb 

komplekteerijate poolt kliendi soovitud mõõtu järgata. Kaks pakki on täispakid, mida 

komplekteerijad ei pea töötlema. 

 

Komplekteerimislehel oleva informatsiooni kirjeldus: 

Paki number - AS Rait siseselt kasutatav pakinumbrite süsteem. Igal materjali pakil on oma 

paki number. 

Kaubakood - väljendab materjali ristlõiget ja profiili. 

Pikkus - näitab toote pikkust. 

Kvaliteet - näitab toote kvaliteeti. 
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Niiskus - materjali niiskus. I2 ja I6 näitavad immutatud toote värvi. I2 on roheline, I6 pruun. 

Ladu -  ladu, kus materjal asuda võib. 

Asukoht - näitab paki täpset asukohta laos. 

Tükke pakis - näitab pakis oleva materjali tükiarvu. 

Tükke komplekteerida - näitab mitu tükki toodet tuleb komplekteerida kliendi pakki. 

Ridu pakis - näitab mitu erineva profiili või mitu erineva pikkusega toodet on pakis sees. 

 

 
Joonis 5. Foto saatelehest ilma kliendi andmeteta. 

 

Joonisel 5 on esitatud saateleht, kus on näha, mitu rida materjali klient tellis. Saatelehel on 

11 rida materjali. Iga rida materjali, mida klient tellis, tähendab laotöötaja jaoks paki välja 

otsimist, vajadusel tõstukiga ette toomist, paki ette valmistamist. Mida suurem arv ridu 

materjali saatelehel on, seda kauem võtab väljastusprotsess aega, kuna erinevaid 

tööprotsesse on rohkem. 

 

Saatelehel oleva informatsiooni kirjeldus: 

Kirjeldus - kirjeldab, missuguse materjaliga on tegemist, mis on materjali profiil  ja mis on 

materjali mõõtmed. Kirjas on ka materjali kvaliteet. Kui on tegu immutatud materjaliga, siis 

on materjali kirjelduses ka vastav märge. 

Pikkus - näitab toote pikkust. 

Paki number - AS Rait siseselt kasutatav pakinumbrite süsteem.  

Tükid - väljendab, mitu tükki materjali antud reast tuleb kliendile väljastada. 

Kogus - näitab kui suur on materjali kogus mingid teatud ühikus. 
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Ühik -  selgitab mis ühikus kogust väljendatakse. Antud juhul siis jooksvates meetrites. 

 

Laadimiste ühikuna kasutatakse töös tihumeetrit. Tihumeeter on 1 m3 puhta puidu maht ilma 

koore ja õhuvahedeta. 

 

Tööaja ühikuna kasutatakse töös päeva. Päev on 9 tunni pikkune, AS Rait Tartu 

puiduterminal on avatud esmaspäevast reedeni kell 8:00 kuni 17:00. 

 

Töö autor töötles väljastuse, komplekteerimise ja laadimiste andmeid, kasutades selleks 

programmi Microsoft Excel 2016. 

 

2014. aasta laadimiste arvutusel pidi autor kasutama aasta viie viimase kuu andmeid, kuna 

varasemad andmed olid puudulikud. 

 

Käesoleva töö koostamisel on kasutatud tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word 2016 ning 

töö on koostatud ja vormistatud EMÜ metsandus- ja maaehitusinstituudi lõputööde 

vormistamise juhendi järgi (EMÜ MI 2017).  
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3. AS RAIT TARTU PUIDUTERMINALI KOORMUS 2014.-

2018. AASTAL  

 

3.1. Väljastuse koormus 

 

Tabelis 1 on esitatud väljastuse keskmised koormused kuude kaupa aastatel 2014-2018. 

2014. aastal oli väljastuse keskmine tööpäevane koormus 26 rida. 2016. aastaks oli koormus 

kasvanud 30 rea peale tööpäevas. 2018. aastal aga juba 33 rida tööpäevas. Viie aastaga on 

koormus kasvanud 27%. Koormuse kasv ei ole väljastuses nii kiire kui komplekteerimises 

ja laadimises, kuid siiski piisav, et tajuda igapäevast töökoormuse suurenemist. Väljastuse 

tempo tõuseb juba märtsis, kuid töörohkemad kuud on just suvekuud - aprillist augustini, 

vaikselt hakkab töökoormus vähenema oktoobris. Viie aasta keskmine tööpäevane 

väljastuses ressurssi vajavate ridade arv jääb siiski 30 peale. Aastate lõikes on koormuse 

kasv olnud suhteliselt ühtlane. 

 

Tabel 1. Väljastuse koormus (ridade arv päevas) aastate ja kuude lõikes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuu/aasta 2014 2015 2016 2017 2018 Keskmine 

Jaanuar 13 16 13 17 22 16 

Veebruar 11 17 19 16 18 16 

Märts 16 22 21 23 21 21 

Aprill 31 26 36 30 29 31 

Mai 36 37 43 41 42 40 

Juuni 35 44 45 50 43 44 

Juuli 36 34 40 47 52 42 

August 34 42 40 39 45 40 

September 32 28 38 34 41 34 

Oktoober 32 29 28 31 32 31 

November 21 24 23 26 31 25 

Detsember 17 22 17 23 23 20 

Keskmine 26 28 30 32 33 30 
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Joonis 6. Väljastuse koormus (ridade arv päevas) kalendripäevade kaupa aastatel 2014-

2018. 

 

Joonisel 6 on esitatud väljastuse koormuse punktdiagramm üksikpäevade lõikes. Ridade arv 

jääb vahemikku 0 kuni 77. Seega üksikpäevadel võib väljastuse koormus ulatuda kuni 257% 

viie aasta keskmisest koormusest. 

 

Väljastuses on kõige töömahukam nädalapäev reede (joonis 7). Nädalavahetuseti on 

puiduterminal suletud, argipäeviti töötavatel klientidel on tulemas vaba nädalavahetus - 

kliendid ostavad reedeti materjali rohkem. Esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev on üldiselt 

sarnase koormusega, ainult neljapäeval toimub kerge koormuse langus. 
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Joonis 7. Väljastuse koormus (ridade arv päevas) nädalapäevade järgi aastatel 2014-2018. 

 

2014. aasta esmaspäevadel väljastati keskmiselt 27 rida materjali, teisipäevadel 25 rida, 

kolmapäevadel 27 rida, neljapäevadel 26 rida ja reedeti 28 rida. 2018. aastaks on arvude 

muutused olnud vastavad: esmaspäevadel 33 rida, teisipäevadel 33 rida, kolmapäevadel 32 

rida, neljapäevadel 33 rida ja reedetel 36 rida. Märkimisväärne on olnud kasv alates 2016. 

aastast just reedeti, 2015. aastal väljastati samal nädalapäeval tervelt 5 rida materjali vähem.  

 

 

 3.2. Komplekteerimise koormus 

 

Tabelis 2 on esitatud komplekteerimise keskmised koormused kuude kaupa aastatel 2014-

2018. 2014. aastal komplekteerisid laotöötajad tööpäevas keskmiselt 16 rida. 2016. aastaks 

oli ridade arv kerkinud 20 rea peale. 2018. aastal aga juba pidid töötajad komplekteerima 29 

rida päevas. Viie aastaga on olnud töökoormuse kasv märkimisväärne, 13 rida päevas. 

Väljastusega võrreldes on koormus kasvanud vägagi kiirelt ja just eriti kahe viimase aasta 

jooksul. 2016. aastal komplekteeriti ühes tööpäevas keskmiselt 20 rida materjali, järgmisel 

aastal aga juba 25 rida. Järgnes ühtlane kiire kasv ka järgmisesse aastasse. Kõige kiiremad 

kuud on mai ja august. Komplekteerimises algab töökoormus tõusma aprillis ning tempo 

langeb alles novembris. Kõige kiiremad kuud on mai ja august. Jaanuar, veebruar ja 

detsember on rahulikumad kuud.  
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Tabel 2. Komplekteerimise koormus (ridade arv päevas) aastate ja kuude lõikes. 

Kuu/aasta 2014 2015 2016 2017 2018 keskmine 

Jaanuar 11 13 11 18 22 15 

Veebruar 11 13 14 14 22 15 

Märts 12 15 16 16 24 17 

Aprill 18 21 21 27 33 24 

Mai 17 29 24 28 35 27 

Juuni 20 26 23 29 32 26 

Juuli 18 23 24 28 30 24 

August 20 24 26 36 33 28 

September 22 21 23 30 32 25 

Oktoober 19 17 22 28 32 24 

November 15 16 18 22 32 20 

Detsember 10 11 15 22 26 14 

keskmine 16 19 20 25 29 22 

 

 

Joonis 8. Komplekteerimise koormus (ridade arv päevas) kalendripäevade kaupa aastatel 

2014-2018. 
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Joonisel 8 on esitatud komplekteerimise koormuse punktdiagramm üksikpäevade lõikes. 

Ridade arv jääb vahemikku 0 kuni 72. Seega üksikpäevadel võib komplekteerimise koormus 

ulatuda kuni 328% viie aasta keskmisest koormusest. 

 

Komplekteerimises suurimate töömahtudega päevad on esmaspäev, teisipäev ja kolmapäev 

(joonis 9). Üldiselt on nädala algusest nädala keskpaigani rohkem tellimusi, kuna 

nädalavahetuseti on puiduterminal suletud ning kliendid esitavad oma tellimused kas 

eelneva nädala reedel või järgmise nädala alguses. Teiseks põhjuseks, miks nädala alguses 

komplekteeritakse rohkem, on see, et nendele päevadele eelnes nädalavahetus - töötajad on 

saanud natukene puhata. Neljapäev ja reede on üldjuhul väiksema töökoormusega, seda 

põhjusel, et laotöötajad on töönädalast väsinud ja töö kiirus on langenud.  

 

 

Joonis 9. Komplekteerimise koormus (ridade arv päevas) nädalapäevade järgi 2014-2018. 

 

2014. aasta esmaspäevadel komplekteeriti 16 rida materjali, 2018. aastaks on see arv 

kasvanud juba aga 30 reani. 2014. aasta teisipäevadel ja kolmapäevadel komplekteeriti 

mõlematel päevadel keskmiselt 17 rida, 2018. aastal aga juba mõlemas päevas 33 rida. 2014. 

aasta neljapäevadel komplekteeriti keskmiselt 16 rida päevas, 2018. aastal aga 29 rida 

päevas. Reedeti komplekteeriti 2014. aastal 14 rida, 2018. aastal aga juba 25 rida.  
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3.3. Laadimise koormus 

 

Tabelis 3 on esitatud laadimise keskmised koormused kuude kaupa aastatel 2014-2018. 

2014. aastal laeti keskmiselt igal tööpäeval 72 m3 materjali, 2015 aastal 90 m3. 2016. aastal 

tööpäeval laeti keskmiselt küll üks tihumeeter vähem kui eelneval aastal, kuid 2017. aastaks 

oli laadimiste koormus kasvanud juba 126 m3 peale tööpäevas, mis oli sama ka 2018. aastal. 

Kõige suurem oli laadimiste koormuse kasv just 2017. aastal. Laadimiste koormuses on 

sarnasus komplekteerimisele, kuna rahulikumad kuud on just jaanuar, veebruar ja 

detsember. Töötempo kasvab juba märtsis ning ei lõppe enne detsembrit. Kõige 

töörohkemad kuud on juuni ja juuli. 

 

Tabel 3. Laadimise koormus (m3 päevas) aastate ja kuude lõikes. 

Kuu/aasta  2014 2015 2016 2017 2018 keskmine 

Jaanuar 
 

58 62 84 95 75 

Veebruar 
 

47 83 59 78 67 

Märts 
 

94 93 114 140 110 

Aprill 
 

97 93 144 116 112 

Mai 
 

93 99 151 151 124 

Juuni 
 

104 113 167 163 138 

Juuli 
 

101 112 143 158 128 

August 77 110 106 151 141 118 

September 70 108 103 135 149 112 

Oktoober 73 93 78 141 144 106 

November 89 102 70 127 100 98 

Detsember 50 66 56 91 68 66 

keskmine 72 90 89 126 126 104 
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Joonis 10.  Laadimise koormus (m3 päevas) kalendripäevade kaupa aastatel 2014-2018. 

 

Joonisel 10 on esitatud laadimise koormuse punktdiagramm üksikpäevade lõikes. Laaditud 

materjali maht jääb vahemikku 0 kuni 461 m3 päevas. Seega üksikpäevadel võib laadimise 

koormus ulatuda kuni 443% viie aasta keskmisest koormusest. 

 

Laadimisel on suurima töökoormusega päevad teisipäev ja neljapäev (joonis 11). Väiksema 

töökoormusega päevad on esmaspäev ja reede. Teisipäeval ja neljapäeval on laadimises 

kõrghetked, kuna teisipäeval laetakse eelneva töönädala lõpus ja sama nädala esmaspäeval 

esitatud tellimusi ja neljapäeval enamasti teisipäevaseid ja kolmapäevaseid tellimusi. 

Kolmapäevad on teiste nädalapäevadega võrreldes koormuselt keskmised, kuid pigem 

suurema koormusega kui esmaspäev ja reede. 
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Joonis 11. Laadimise koormus (m3 päevas) nädalapäevade järgi aastatel 2014-2018. 

 

2014. aasta esmaspäevadel laeti keskmiselt 58 m3, 2018. aastal aga 104 m3 materjali päevas. 

Teisipäeviti laeti 2014. aastal 83 m3 päevas, 2018. aastal 157 m3 päevas. Sarnane tõusutrend 

on ka teistel argipäevadel. Nädalapäevaliselt ei ole laadimiste ja komplekteerimiste vahel 

sarnasust, kuna komplekteeritud materjal komplekteeritakse üldiselt päev enne laadimist 

valmis ja osa laetavast materjalist on ka täispakid, mida ei pea komplekteerima.  
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4. MUUTUSED LAOTÖÖS JA ETTEPANEKUD LAOTÖÖ 

JÄTKUSUUTLIKUSEKS 

 

4.1. Muutused töökoormuses ja töökoormuse kasvu põhjustavad tegurid 

 

Viie aastaga on toimunud töökoormuse kasv igas tööprotsessis - nii väljastuses, 

komplekteerimises kui ka laadimises. Kõige suurem on just kasv olnud komplekteerimises, 

kus igapäevane töömaht on laotöötajatele muutunud peaaegu kahekordseks. Laadimistes on 

töökoormuse kasv olnud ka tõusujoonel, kuid veel mitte nii suur kui komplekteerimises. 

Kõige aeglasem on olnud töökoormuse kasv väljastuses, kuid ka see on märkimisväärne. 

 

Peamine põhjus, miks töökoormus laos on nii palju tõusnud, on majanduse stabiilne areng 

ja klientide ostuvõime suurenemine. Eesti sisemajanduse koguprodukt suurenes 2018. aastal 

2017. aastaga võrreldes 3,9%, Eesti majandusekasv on püsinud kolmandat aastat järjest üle 

3% (Müürsepp 2019). Enamikku valdkondi haaravat kasvu mõjutasid palju ehitus ja töötleva 

tööstuse tegevus, ning oma osa majanduskasvu andsid veel laondus ja veondus (Müürsepp   

2019). Ka on olnud tõusuteel 15- kuni 74-aastaste hõiveseisund, 2014.aastal tööjõus 

osalemise määr oli 66,8%, 2018. aastaks oli kasvanud tööjõus osalemise määr aga 71,4% 

peale (Voolens 2019). 

 

Teiseks põhjuseks on Eesti päritolu puitmajatootjate rahvusvaheline tuntus ja sektori 

edulugu viimase 10 aasta jooksul (Eesti Puitmajaliit 2018). 2017. aastal eksporditi ehitisi 

321 miljoni euro väärtuses, 2018. aastaks oli aga juba ehitiste eksport kasvanud 394 miljoni 

euroni. Ühe aastaga on olnud ekspordi väärtuse kasv 19% (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse 

Liit 2019). Tehases toodetud puitmaja eelisteks on kvaliteet - süsteemne, kuivades 

tingimustes järelvalvekontrolli sisaldav tootmisprotsess tagab puitmaja kvaliteedi (Eesti 

Puitmajaklaster 2019). Tehases puithoonete valmistamise tõttu on puitmaja tootjad 

võimelised ehitama maju sõltumata ilmastikust. 

 

Kolmandaks põhjuseks on puidupõhiste toodete ekspordi ja impordi kiire kasv. 2017. 
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aastaga võrreldes tõusis 2018. aastal puidupõhiste toodete eksport 12% võrra. Import kasvas 

aga üle 10%. (Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 2019) 

 

 

4.2. Muutused laos töökoormuse kasvu tõttu 
 

Kindel töökoormuse kasv on taganud personali suurenemise. 2016. aastal töötas Tartu 

Puiduterminali laos viis laotöötajat, 2018. aastaks on laotöötajate arv kasvanud kaheksani. 

 

Koormuse kasvu tõttu on vajalik suurem mehitatus erinevates tööprotsessides. Talvekuudel, 

kui töökoormus on väiksem, on kolmest laotöötajast komplekteerimises, kahest töötajast 

väljastuses ja ühest töötajast laadimises piisav, seda juhul kui kõik töötajad on tööl. 

Suvekuudel, kui mõni töötaja on kas haiguslehel või puhkusel, on mehitatusega väga 

keeruline. Tihti tuleb ka ette juhtumeid, kui puhkama läheb üks töötaja ja mõni päev peale 

seda jääb haigeks järgmine. 

 

Kuna laadimiste hulk on suurenenud, siis on laadimistõstukil rohkem tööd. Selle tõttu on 

laadimas tihti kaks tõstukit, kuid on ka hetki, kui laadimas on korraga kolm tõstukit. 

Suurenenud laadimiste hulk tähendab seda, et laadiv tõstuk saab vähem aidata 

komplekteerimist ja väljastust, ning komplekteerimise või mõningatel juhtudel väljastuse 

tõstuk peavad tegelema klientidele materjali peale tõstmisega. Selle tõttu ei saa oma ala eest 

vastutavad tõstukid tihti teha seda tööd, mis on neile määratud ehk komplekteerimisse ja 

väljastusse ei saa koheselt tuua pakke ette või siis ära viia. Selle tõttu võib aga tekkida 

töötempo langus või töö mõneks hetkeks peatuda. 

 

Suurenenud on ka töökohustuste hulk laojuhataja ja teda abistaval laotöötajal. Rohkem tuleb 

pöörata tähelepanu logistikale, valmistada ette saatelehti kui ka komplekteerimislehti, 

rohkem on vaja teha materjali toimingutega seostuvaid kandeid, peab pöörama tähelepanu 

laos olevale sisekliimale ja pingetele, et tagada laotöötajate vahel sujuv ja edukas töö. 

Laojuhataja ülesandeks on teha veel koormaplaane, mida seoses vedude rohkusega on vaja 

rohkem ette valmistada. Vältimatudel hetkedel peab ta tulema appi lattu, kui mehitatus ei ole 

piisav või ladu on liiga ülekoormatud. Seetõttu ei ole võimalik tagada nii efektiivset lao 

korrashoidu ja laoseisu, kui oleks vajalik. Kiired ajad panevad töötajad dilemma ette, kas 

tagada lao korrashoid või hoopis klientide rahulolu. 
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Probleeme on pakkide ülesleidmisel laost. Järjest keerulisem võib olla leida tõstukijuhil 

ettevõtte maa-alalt leida vajalikku pakki. Põhjuseid võib olla selles mitmeid - tegemata 

jäänud kanne, valele asukohale asetatud pakk, pakk on teises osakonnas hetkel kasutuses või 

on tarnitud teise osakonda ootele, kus viiakse pakiga läbi vajalikud toimingud. Osakondade 

ja vaheladude rohkus, ettevõtte suurenemine ja hallatava piirkonna suurus, uute 

tõstukijuhtide lisandumine -  lisavad võimalusi, et keegi võib teha kuskil vea. 

 
 
4.3. Ettepanekud laotöö jätkusuutlikkuse tagamiseks 
 

Väljastuses oleks töö kiirem ja efektiivsem, kui müügimehed müüksid kliendile rohkem 

materjali puiduterminali  siselaost, kus materjali pakid on juba lahti lõigatud ja kiled on maha 

võetud. Väli- ja vaheladudest materjali toomine on tunduvalt ajakulukam, kuna sellisel juhul 

on ühe pakiga seoses rohkem tööprotsesse - paki otsimine ja ettetoomine, lintide lahti 

lõikamine ja pakilt kile eemaldamine. Peale väljastust tuleb toimida vastupidiselt ja pakk 

viia tagasi oma asukohale. Samas on sellele vastukaaluks ettevõtte suur tootevalik - kõike 

pakutavaid tooteid ei mahuta mugavaks väljastuseks siselattu. 

 

Pakkidel kilede vahetus - võõra kilega pakil kilevahetus nõuab komplekteerimises oma aja. 

Kui lõpetada kilede vahetus, oleks komplekteerijatel rohkem aega tegeleda materjali 

komplekteerimisega. Kilede vahetus lihtsalt sellepärast, et pakil poleks peal võõra tarnija või 

tootja kile, ei taga mingit tulemust laotöö sujuvuses. Pigem tuleks kile vahetust ennetada.  

 

Klientidele selgitada tähtaegadest kinni pidamist. Kui müügimees leppis kliendiga kokku 

aja, millal komplekteeritud materjal on valmis transpordiks, siis klient peaks mõistma, et 

enne antud tähtaega ei pruugi olla materjal valmis. Tihti tuleb ette, et klient tuleb tellitud 

materjalile varem järgi, mõnikord isegi neli, viis tundi varem. See aga segab 

komplekteerimise töörütmi ja tekitab segadust, kuna hetkel käsil oleva kliendi materjali 

komplekteerimine võib jääda selle tõttu pooleli. Kui klient tuleb varem materjalile järgi, ei 

pruugi olla komplekteerimises sellel hetkel vaba ruumi varem kohale tulnud kliendi 

materjalile.  
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Vajalik on rohkem tööde automatiseerimist või mugavamaks muutmist. Materjali kanded, 

pakkide asukoha muutmised - kõik toimub hetkel A4 paberit kasutades. Praegu tähendab 

materjali kannete läbiviimine seda, et materjali kanne toimub kas sama päeva õhtul või 

järgmise tööpäeva hommikul, kuna varasemalt ei ole laojuhatajal võimalik tegeleda 

materjale kannetega. Kui aga tehakse kas väljastuses, komplekteerimises või mujal ettevõtte 

osakonnas ülekanne mujale lattu või toimub toimub pakis koguse muutus, siis üldiselt 

kajastub see üldises laoseisus alles järgmisel päeval. Selle tõttu võib-olla materjali leidmine 

ettevõtte siseselt keeruline, kuna erinevaid osakonde ja tõstukijuhte on palju.  

   

Professionaalsus, mõistvus ja inimlikkus - ettevõtte poolt leida uusi lahendusi, kuidas tulla 

toime järjest süvenena koormusega, et tagada lao jätkusuutlikus. Laotöötajad peaksid 

pingelisel ajal üksteist mõistma ja toetama, pigem olema laotööga seonduvate 

probleemidega avameelsem. Juhul kui nähakse võimalust laotööd edendada, siis võib 

laojuhatajale oma mõtted välja öelda. Klientidega suheldes tuleks püsida professionaalsena. 
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5. KOORMUSE PROGNOOS AASTAKS 2020 

 

2019. aastal kasvab Eesti majandus jätkuvalt umbes 3,5 protsenti ja 2020. aastaks aeglustub 

kasv juba 2 protsendi lähedale (Eesti Pank 2018). Majanduse jätkuv areng tagab selle, et 

oodata on koormuse sujuvat kasvu ka järgnevaks aastaks. 2020. aastaks prognoositakse 

majanduskasvu aeglustumist, kuid 2% kasv majanduses ei tähenda töökoormuse 

stabiliseerumist.  

Eesti sisemajanduse koguprodukt suurenes 2018. aastal 2017. aastaga võrreldes 3,9%. 

(Müürsepp 2019) 

2017. aastal komplekteeriti keskmiselt 25 rida materjali ühes tööpäevas ja 2018. aastal juba 

29 rida. 3,5% majanduskasvu prognoosi tõttu võib järeldada, et 2019. aastal tuleb 

komplekteerida igal tööpäeval keskmiselt umbkaudselt 33 rida materjali ja 2020. aastal 2% 

majanduskasvu juures 35 rida materjali. Aastaks 2020 võib komplekteerimises toimuda  

vähemalt 20% koormuse kasv. 

2017. aastal väljastati ühes tööpäevas keskmiselt 32 rida materjali, 2018. aastal 33 rida. 

2019. aasta majandusprognoosi kohaselt võib järeldada, et 2019. aastal tuleb väljastada 

keskmiselt ühes tööpäevas umbkaudselt 34 rida materjali ja 2020. aastaks võib igapäevane 

väljastuste hulk veelgi suureneda. Väljastuses võib-olla koormuse kasv aastaks 2020 

vähemalt 6% 

Materjali laeti 2017. aastal ühes tööpäevas 126 tihumeetrit ja 2018. aastal sama kogus. Kuigi 

2019. aastaks ennustati sarnast majanduskasvu 2018. aastale, kasvab tõenäoliselt siiski ka 

laadimise igapäevane töökoormus. Laadimises võib koormuse kasv olla aastaks 2020 

vähemalt 7%. 

Küll on varasemast suurem oht, et majanduskasv aeglustub ootamatude sündmuste tõttu 

prognoositust kiiremini. Seda võib põhjustada kaubandustingimuste halvenemine ja 

tagasilöögid välisturgudel, kus väljavaade on muutunud ebakindlaks. Kaubandustõkete 

ähvardused on osaliselt juba teoks saanud. (Eesti Pank 2018) 
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KOKKUVÕTE  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli saada teada, kui suured on olnud muutused 

AS Rait Tartu Puiduterminali töökoormuses ja mida on see argipäevases laotöös muutnud. 

Uuriti ka seda, mis võib olla põhjustanud koormuse suhteliselt kiiret kasvu ja mida teha 

selleks, et ladu suudaks koormuse kasvades tulla toime klientide tellimuste ja soovidega. 

Kõik eesmärgid said täidetud. 

 

Koormuse kasv on olnud märkimisväärne, tõustes komplekteerimises viie aastaga 81%, 

laadimises 75% ja väljastuses 27%. Kiire kasvu on taganud majanduse soodne seis - kliendid 

on kõrge ostuvõimega,  puittoodete import ja eksport on aina kasvamas ning järjest rohkem 

tekib juurde puitmajatehaseid. Lõuna-Eesti puitmajatehased on suutelised valmistama 

tooteid sisetingimustes olenemata ilmastikutingimustest ja on võimelised seeläbi tagama 

kvaliteetse ja süsteemse tooteprotessi, see omakorda mõjutab otseselt Tartu puiduterminali 

töömahtu.  

 

Võttes arvesse varasemate aastate koormuse- ja majanduskasvu ning prognoosi aastaks 

2020, võib oodata töökoormuse kindlat, kuid sujuvat kasvu. Aastaks 2020 võib kasvada 

koormus komplekteerimises vähemalt 20%, väljastuses  6% ja laadimisel 7%. Kuid on  

varasemast suurem oht,  et majanduskasv võib väheneda ootamatuste tõttu. 

 

Tellimuste rohkus ja klientide finantsiline võimekus on muutnud laotöö pingelisemaks ja 

keerulisemaks. Lao efektiivseks majandamiseks on vajalik mehitatus suurenenud. Tekivad 

viivitused, rohkem on lahendamist vajavaid olukordi - pakid pole oma asukohal, klientide 

ootejärjekorrad pikenevad, tekivad töötajate vahelised pinged. Kliendid on muutumas järjest 

nõudlikumaks. 

 

Ettepanekuid lao töö edendamiseks on mitmeid - müügimehed võiks rohkem müüa materjali 

puiduterminali siselaost, tuleks vähendada või sootuks lõpetada võõraste kiledega pakkidel 

kile vahetus, klienditele tuleks anda mõista, et komplekteeritud materjalile tuleks tulla järgi 

kokkulepitud ajal, materjali kanded võiksid olla automatiseeritud või mugavamalt 
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korraldatud. Ettevõte pakuks välja uusi lahendusi, tagamaks lao jätkusuutlikkuse. Oluline on 

ka laotöötajate enda suhtumine üksteisesse ja professionaalne hoiak nii klientidega suheldes 

kui igapäevatöös. 
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SUMMARY 

Workload analysis of AS Rait, Tartu terminal 

 

The aim of the thesis was to assess the changes in AS Rait, Tartu Terminal’s workload and 

what has it changed in everyday work process. Author additionally wanted to know, what 

may have been the cause of relatively fast grow of work strain and what could be done, so 

the warehouse would be able to cope with the customer orders and requests as the 

workload increases.  

Workload growth has been remarkable, rising in assembling by 81% in five years, 75% in 

material outputting and 27% in loading. Growth has been greatest in assembly and loading. 

Rapid growth has been warranted by the favourable state of the economy - the economy is 

on the rise in Estonia, customers have high purchasing power, the import and export of wood 

products is constantly growing and more wooden house factories are being created. Wooden 

house factories are able to manufacture its products indoors regardless of weather conditions 

and are able to ensure high quality and systematic product process. 

Taking into consideration past workload growth and current economic forecasts, a steady 

but smooth workload growth can be expected. By year 2020, workload in assembling can 

grow by 20%, material outputting 6% and 7% in loading. But there is also a greater risk than 

before, as economic growth may decline due to unexpected events. 

The abundance of orders and the financial capability of customers have made ordinary work 

in the warehouse more tense and complex. In order to efficiently manage the warehouse, the 

necessary manning has been increased. There are delays, there are more situations that need 

to be solved - the packages are not in their location, the waiting order of customers are 

prolonged, tensions between the employees arise. Customers are becoming increasingly 

demanding. 

There are number of suggestions for improving warehousing - salespeople could sell more 

material from the indoor warehouse of the terminal, reduce or stop changing the packing 

film on foreign packages, customers should be made to understand to pick up their packaged 

material at the arranged time, material entries should be automatic or made more comfortable 
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The company should find new solutions to ensure the sustainability of the warehouse. The 

warehouse workers attitude is important - being respectful to each other and keeping a 

professional attitude both in communication with clients and their colleagues. 
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