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Magistritöö eesmärgiks on leida kitsaskohad ning käitlemiskulu kasevineeripakkude 

(KSVP) käitlemisel. Tootmismahu suurendamiseks on vaja välja töötada lahendused 

tehnoloogia arendamiseks. Magistritöö tulemuste välja selgitamiseks on kasutatud 

tööetappide kronometreerimist, hinnapakkumisi ja ettevõttest saadud andmeid. 

Kronometreerimise käigus saadud kiiruste põhjal arvutati välja tööjõudlus ja vajaminev 

ressurss kuni 230 000 m
3 
KSVP käitlemiseks.  

Magistritöö tulemustest selgus, et hetkel on olemas vajaminev ressurss kuni 160 000 m
3
/a 

käitlemiseks. Vastavalt tootmismahu kasvule on vajalik juurde palgata operaatoreid ning 

lisada töövahetusi. Virnade kõrguse tõstmiseks ning manööverdusvõime tagamiseks tuleb 

uue frontaallaaduri ostu planeerimisel kaaluda tehnoloogiaid, mis võimaldaksid kõrgemate 

virnade rajamist, ning vajaksid väiksemat manööverdusruumi. 

Uurimuse põhjal saadud kiiruste, mahtude ja hindade põhjal oli 2015. aastal 3,2 m ja 4,8 m 

KSVP käitlemiskulu vastavalt 3,94 €/m
3
 ja 2,94 €/m

3
. Praagi käitluskulu 2015. aastal oli 

0,29 €/m
3
 ning lumelao tegemise kulu 7,65 €/m

3
. Allhanke tööde puhul leiti 2014-2015 

aasta keskmine kulu põhi ja abitöödele, mis vastavalt olid 1,36 ja 0,45 €/m
3
. Põhitöid 

allhanke korras oli sama aja jooksul kokku 148 300 m
3
 ja lisatöid 174 tundi.  

Olemasoleva ressursiga on võimalik tootmisvõimsust mõõtmisliinil kasvatada kuni 23%. 

Ooteaja arvelt on võimalik mõõtmisliini frontaallaaduri töökiiruse kasv keskmiselt kuni 

30%. Lisaks väheneb tulevikus töömaht etteveo arvelt.  

Kuna varasemaid uurimusi sarnastes tingimustes teadaolevalt pole tehtud ning ettevõttes 

valmivad uuendused järk-järgult, siis edasised uurimused on vajalikud välja selgitamaks, 

kas kasutuselevõetud tehnoloogiad täidavad oma eesmärki ning kasevineeripakkude 

käitlemise efektiivsus ettevõttes kasvab ning pakutud tehnoloogiad rakenduvad. Antud 

uurimus on oluliseks lähtepositsiooniks Otepää Investeerimisprojekti raames 

planeeritavatele muudatustele. 

Märksõnad: kasevineeripakk, käitluskulu, kronometreerimine, vineeri tootmine  
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The main aim of study is to find bottlenecks and handling cost of handling birch plywood 

logs (BPL). To increase production it is necessary to work out solutions to improve 

technologies. Work results are based on chronometration, quotes and company 

information. Resources needed to handle up to 230 000 m
3
 BPL were calculated on the 

basis of the best performance and the chronometration velocities. 

The work showed that currently there is a needed resource to handle up to 160 000 m
3
 

BPL. According to production increase it is necessary to hire operators and add shifts.  

When planning a purchase of a new frontalloader, new technologies must consider, to be 

able to raise the height of the stacks and to ensure maneuverability and take less storage 

room.  

According to the study, BPL handling cost in 2015 was 3,94 €/m
3
 for 3,2 m long BPL and 

2,94 €/ m
3 

for 4,8 m material. Rejected wood handling cost was 0,29 €/m
3 

and snowstorage 

handling cost was 7,65 €/m
3
. The average annual cost of the main- and auxiliary jobs of 

subcontractor in 2014-2015, were respectively 1.36 and 0.45 €/m
3
. To the same period a 

total of 148 300 m
3
 and 174 hours of additional work were done by subcontractor. 

There are existing resorces to increase production in measuringline up to 23%. 

Measuringline frontalloader handling speed could increase up to 30% by reducing waiting 

time. 

Since factually previous studies have not been performed in similar conditions and the 

improvements will be ready gradually, then further research is needed to find out whether 

the introduced technologies fulfill their purpose and BPL handling efficiency grow. This 

study is an important starting point for planned changes in Otepää Investment Project. 

Keywords: birch plywood, handling cost, chronometration, plywood production 
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SISSEJUHATUS 

Käesolevas magistritöös teostatud uurimus on üks osa Otepää Investeerimisprojekti (OIP) 

käigus läbi viidavast uurimisprojektist, mille eesmärk on selgitada välja 

kasevineeripakkude sorteerimisega, säilitamisega ning virnastamisega seotud kulud 

ettevõtte territooriumile saabumisest kuni tehasesse jõudmiseni. UPM-Kymmene Otepää 

AS kasutas 2015. aastal 130 000 m
3
 kasevineeripakku (KSVP), mille peamine 

varumispiirkond oli kuni 100 km raadiuses tehasest. 2015. aasta tootmisvõimsus oli 48 000 

m
3
 kasevineeri (Tootmismaht 2016). Tehas annab praegu tööd ligi 200 inimesele, OIP 

laienduse käigus lisandub 40 töötajat.  

Otepää Investeerimisprojekti raames rajatakse tehasesse uus vineeri tootmisliin. Tehase 

laienduse käigus suureneb tootmisala 8 000 m
2 

võrra, ning tehase sisseseade valmistatakse 

Soome firmas RAUTE OYJ. Ehitustööd algasid 2015. aasta suvel ning valmimine on 

planeeritud 2016. aasta lõpuks. 2020. aastaks peaks tehas saavutama tootmisvõimsuse 90 

000 m
3
 vineeri aastas kasutades selleks 238 500 m

3
 KSVP. Projekti kogu maksumuseks 

kujuneb 40 miljonit eurot ning selle raames rajatakse ettevõtte territooriumile ka 

hakkpuidul töötav 18 MW võimsusega katlamaja. (Kivelä, Tomingas 2014; Sillanpää 

2015) 

„Otepää tehase laiendus tõstab meie valmisolekut tarnida konkurentsivõimelist 

kasevineeri, ühtlasi parandab see tehases materjalide ja resursside tõhusamat kasutus ja 

tootmise efektiivsust,― ütles UPMi vineeridivisjoni UPM Plywood juht Mika Sillanpää 

(Sillanpää 2015). 

UPM kasutab enda kohta sõnaühendit biofore company. Lihtsustatult tähendab see 

ettevõtet, mis on keskendunud taastuvatele ressurssidele innovaatilise lisaväärtuse 

andmisele. Suure osa kontserni toodangust moodustavad tooted nagu paber, tselluloos, 

saematerjal, vineer ja etiketimaterjalid. Uued suunad on aga energeetikas, biokütuste 

tootmises ja komposiitmaterjalide tootmises, mille arendustegevus toimub peamiselt 

Soomes. UPM´i uuemad tehnoloogiad on seotud biodiisliga. BIO VERNO tehase ehitus 
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Lappeenrantas käib, ning varsti on võimalik puidust toodetud vedelkütust ka tavatarbijal 

osta. (Tootmismaht 2016)  

UPM-Kymmene Otepää AS tehases kasutatakse kase ristkihtvineeri tootmiseks nii aru- kui 

ka sookaske (Betula pendula ja Betula pubescens), seejuures ollakse orienteeritud eelkõige 

eriotstarbeliste vineeritoodete tootmisele. Kase ristkihtvineeri ning pealistatud vineeri 

kasutatakse näiteks parketi, autode, busside, rongide, treilerite, laevade, majade, mööbli 

tootmisel. Üheks olulisemaks toodangu artikliks tehases on LNG-vineer, mida kasutatakse 

gaasitankerite ehitamisel. Kuna veeldatud maagaasi transporditakse -165 
o
c juures siis 

peavad ka konstruktsioonid vastu pidama sellele temperatuurile, seejuures kaotamata 

mehaanilisi omadusi. Metall ja plastid muutuvad aga sellistes tingimustes hapraks ning 

neid pole võimalik kasutada (Sillanpää 2015). 

Vineeri tugevus- ja kvaliteedi omaduste tagamiseks on vajalik tagada kvaliteetne tooraine. 

Palkide vastuvõtu, mõõtmise ja sorteerimise käigus tehtud vead võivad tähendada 

ettevõttele suurt kahjumit. Kui palkide kvaliteet langeb laoplatsil alla lubatud taset pole 

tootmisprotsessis võimalik materjali enam kasutada. Optimaalse palgitagavaraga 

määrataksegi ära hilisema toodangu kvaliteet ja väljatulek ( Rathke et al. 2013).  

Vineeri tootmine on UPM kontsernis suhteliselt teisejärguline tegevusala, moodustades 

vaid 4% Soome puidutööstushiiu kõigist ärivaldkondadest. Kontserni mullune käive ületas 

kümne miljardi euro piiri. Kontserni vineeritootmise aastakäive oli 306 miljonit eurot. 

Kokku on UPMil kaheksa vineeritehast, lisaks Eesti tehasele veel üks tehas Venemaal ja 

kuus tehast Soomes. (Sillanpää 2015) 
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1. MATERJAL JA METOODIKA 

Antud uurimuse käigus teostati 2015. aastal nelja kuu (mai-august) jooksul UPM-

Kymmene Otepää AS tehase palgilao tehnoloogia etappidele kronometreerimine, et 

selgitada välja kitsaskohad KSVP käitlemise tehnoloogias. Mõõtmisi teostati järjestikustel 

päevadel ja täistööaja ulatuses. Palgimõõtmisliinil on tavaliselt töös kaks operaatorit 

kaheksa tunnistes vahetustes, mis võivad olla täielikult kattuvad, või osaliselt kattuvad 

(kattuvus 4 tundi). Seega töötab liin käesoleval hetkel 8 või 12 tundi. KSVP mõõtmisliinile 

ja maha tõstmiseks kasutatakse enamasti uuemat frontaallaadurit CAT 980 K, mille vanus 

mõõtmishetkel oli 5 178 töötundi.  

Vineeripakkude lõiketöödeldavus tagamiseks leotatakse neid basseinis ligikaudu 40 

kraadises vees kuni 24 tundi. Selleks, et KSVP oleks hiljem võimalik basseinist kätte 

saada, seob tehast teenindava frontaallaaduri juht pakud 8 kuni 11 m
3
 suurustesse 

kimpudesse ning frontaallaaduriga CAT 980K (20 654 töötundi) asetab need basseini. 

Kuna tehas töötab ööpäevaringselt siis on vajalik ka kimpude pidev veest välja tõstmine 

ning hajutuslauale panek. Lisaks on tehase frontaallaaduri ülesandeks jooksvalt hakkpuidu 

laadimine. Kord kahe nädala jooksul on tehases 8 tunni pikkune hoolduspaus, mille käigus 

tehakse ennetavat hooldust. Mõõtmisliinil on võimalik hooldust teostada nädalavahetustel, 

või töö välisel ajal. 

Mõlemad frontaallaadurid on varustatud 3,8 m
2 

suuruse palgihaaratsiga, mis võimaldab 3,2 

m materjali korral korraga kuni 8 m
3 

ja 4,8 meetri puhul kuni 11m
3
 ümarmaterjali 

transportimist. Hakkpuidu tõstmiseks on võimalik haarats vahetada 8 m
3
 suuruse kopa 

vastu. 

Töökiiruste mõõtmiseks kasutati stopperit ja videoregistraatorit Prestigio RoadRunner 545 

32GB mälukaardiga, mis paigaldati frontaallaaduritele. Mälukaarti vahetati iga 12 tunni 

järel, et vältida olukorda, kus kaart saab täis ja varasemad videod kirjutatakse üle. Videod 

salvestati hiljem välisele kõvakettale, ning pärast andmete kogumist näidati ka 
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frontaalaaduri juhtidele, et töövõtteid analüüsida ning pöörata tähelepanu positiivsetele 

ning negatiivsetele momentidele. 

Iga üksikut tööoperatsiooni kronometreeriti sekundilise täpsusega, kusjuures ühe 

tööoperatsiooni lõpp oli teise alguseks. Andmed kanti jooksvalt, eelnevalt vormistatud MS 

Exceli tabelitesse. Andmetöötluseks ja töö vormistamiseks kasutati MS EXCEL 2013 ja 

MS WORD 2013 pakette .  

Mõõtmisandmed nagu KSVP maht, praagi kogus, KSVP arv ja pikkus, ning mõõtmise 

algus ja lõpp saadi mõõtmisarvuti väljatrükist. Allhanke tööde hinnad leiti, eelneva aasta 

(jaanuar - detsember 2014) arvete põhjal. Frontaallaadurite hoolduse- ja kütuse hinnad leiti 

ettevõttele koostatud hinnapakkumiste põhjal.  

Frontaallaadurite kütusekulu leidmiseks kasutati protokolli, milles on olemas tangitud 

kogused ja masina töötunnid ning selle põhjal arvutati välja keskmine kütusekulu. Uuem 

frontaallaadur on varustatud Start and Go kütusesäästmise süsteemiga. Stabiilsuse huvides 

on frontallaaduritele paigaldatud taha lisaraskused, mis võimaldab suuremate kimpude 

basseini laadimist. Cat 980 K näol on tegemist 32 tonnise rataslaaduriga, mille 

mootorivõimsus on 303 kw (Rataslaadurid 2015).  

Mõõtmisliini täpsuse kontrollimiseks valitakse iga kuu kaks juhuslikku koormat, mis 

mõõdetakse uuesti üle. Kontrollkoorma käigus mõõdavad mõõtmisliini operaator ja 

välisfirma audiitor kõikide palkide diameetrid mõõdulindiga, ning hindavad sorteerimise 

kvaliteeti. Erinevus mõõtmisliinil ja kontrollimisel saadud tulemuste vahel võib olla kuni 

5%. (Ziedonis 2013) 

 

 

1.1. Mõõtmis- ja sorteerliini ajakulu mõõtmine 

Mõõtmis- ja sorteerliini kiiruste mõõtmine toimus 25. mai kuni 10. juuni 2015 aastal. 

Mõõtmisperioodi pikkus oli kokku 116 tundi 52 minutit. Selle aja jooksul mõõdeti kokku 

253 koormat ja 7 118 m
3
 KSVP. Koormad jagunesid järgmiselt: maast 55%, koormast 31% 

ja poolhaagiselt 14%. Maast koormate puhul oli vajalik frontaallaaduriga palgid laoplatsilt 

mõõtmisliinile toimetada 139 (3 785 m
3
) korral, 80 koormat (2 244 m

3
) saabusid otse 
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mõõtmisliinile. Poolhaagistelt palkide mahalaadimine allhanke tööna oli vajalik 34 korral 

(1 022 m
3
).  

Palke võetakse vastu kahes erinevas põhipikkuses 3,2 m ja 4,8 m. Kui palgi otspinnad on 

järgatud 90 kraadise nurga alla ja ei vaja üle järkamist (eriti tuleb jälgida otspinna defekte), 

siis on lubatud palgi minimaalne pikkus 2,95; 3,24; 4,55 ja 4,85.  

Mõõtmistööde käigus kanti tulemused eelnevalt vormistatud tabelisse, ning ajakaod jagati 

alljärgnevalt. Hajutuslaua tühikäiguna määrati seda aega, mille jooksul oleks võimalik 

olnud palke sorteerida, aga palk polnud jõudnud veel pöörajani. See aeg sisaldab ka 

koorma lõppemisel tekkinud tühikäiku kuni viimane palk läbib mõõtesüsteemi Rema 

Control 9000 (Ziedonis 2013). Samas ei sisalda seda aega, mil liin käis küll tühjalt, aga 

koormat polnud veel sisestatud mõõtmisarvutisse või koorem oli küll sisestatud arvutisse 

aga hajutuslaual polnud ühtegi palki.  

Kui palkide sorteerimisel peaks juhtuma, et pööratakse kahte palki korraga ja kukub vale 

palk mõõtmisliinile, siis arvuti annab veateate ja tekib viivitus 30 sekundit. Kontrollpaku 

kluppimisel jätab mõõtmisarvuti automaatselt liini seisma ning toimub vajalik palgi 

mõõtmine koore alt ja pealt, mis on vajalik kooreparandi täpsustamiseks. Õhtuse hoolduse 

käigus sisestatakse saadud tulemused mõõtmisarvutisse. Kontrollpalgi mõõtmine esineb 

tavaliselt 500-1500 palgi mõõtmise järel (Ziedonis 2013). 

Dokumentide täitmise aega mõõdeti alates eelneva koorma lõpetamisest kuni järgmise 

koorma sisestuseni mõõtmisarvutisse. Vajalikud toimingud selleks on veoselehtede 

vastuvõtmine, andmete kontrollimine, andmete elektroonilise veoselehe infosüsteemi 

(ELVIS) sisestamine, eelneva partii koguste ja laoplatsi asukoha märkimine märkmikusse 

ning vastuvõtu aktile. Juhul kui on tegemist laoplatsile mahapandud koormatega, siis 

enamasti on need koormad ELVIS-esse juba sisestatud ning dokumentide vormistamine on 

selle võrra kiirem.  

Arvuti viivituse või rikke korral on tegemist enamasti arvuti taaskäivitamiseks või vigade 

tuvastamiseks kulunud aeg. Arvuti viivitusi tekitavad veel operaatori vahetusel tekkiv 

viivitus, süsteemi kontroll, uuenduste lisamine.  

Puhkepaus on operaatori isiklikeks toiminguteks kulunud aeg, mille käigus liin seisis. 

Lõunapaus (30 minuti) on tööajast eraldi ja seega kogu tööeaeg on 8 tundi ja 30 minutit.  
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KSVP ette- ja äraveo ootel tähendab seda aega, mil dokumendid on küll sisestatud aga 

palgilaud on tühi ja frontaallaadur ei jõudnud piisavalt kiirest KSVP ette- või ära vedada. 

Seda esines tihti näiteks kontrollkoormate puhul, kuna kõik palgitaskud on vaja eelnevalt 

tühjaks teha.  

Teise rühma moodustavad füüsilised tööd, mida on vaja liini taaskäivitamiseks. Sinna alla 

kuuluvad: okste eemaldus, hüdromanipulaatoriga palkide korrastamine ja või maha 

tõstmine. Vahel võib juhtuda, et kaks palki satuvad korraga liinile, palgipööraja keerab 

korraga 2 palki või kukub lisaks teine kõrvale. Sellisel juhul tuleb liin seisma jätta ja üks 

palkidest kas tagasi tõmmata või edasi lükata.  

Iga tööpäeva lõpus on vajalik teostada hooldustööd, mille alla kuuluvad liikuvate osade 

määrimine, andurite puhastamine ja korrasoleku kontroll. Lihtsamad hooldustööd teeb liini 

operaator, suuremad hooldustööd lepitakse eelnevalt kokku ning teostatakse mõõtmiste 

välisel ajal mehaanikute poolt. Muude abitööde all kajastuvad praagi väljastamisele tehtud 

ajakulu, palgiladude asukoha täpsustamine ja paikapanek, veoselehtede väravast ning 

autojuhi käest ära toomine jms.  

Ajakadusid põhjustavad ka ülemõõdulised (lubatud suurim diameeter 60cm) ja suure 

kõverusega palgid, mis ei mahu mõõtmisliinist läbi. Enne liinile lubamist on kahtluse 

korral vajalik need üle mõõta ning vajadusel hüdrotõstukiga maha tõsta või allhankefirmal 

lasta tõsta. Kui ülemõõt on väike 1-3cm ja seda oli võimalik koore eemaldamise teel 

vähendada siis seda ka tehti.  

Liini väikeste riketena esines keti maha tulemist, okste kinnikiilumist, hüdrotõukurite mitte 

töötamist. Samuti oli vajalik teostad metellidetektoriga seotud katsetusi ja parandusi.  

 

 

1.2. Mõõtmisliinil frontaallaaduri mõõtmistööde kirjeldused 

Mõõtmisliini frontaallaaduri ülesandeks on toimetada maha laaditud koormad mõõtmisliini 

hajutuslauale, ning pärast sorteerimist ja mõõtmist viia KSVP vastavalt kvaliteedile ja 

pikkusele õige virna juurde.  
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Frontaallaadur ooteaeg tähendab seda aega, mil polnud võimalik koorma ettevedu või 

äravedu. Frontaallaadur ootas enamasti, selle materjali tasku juures, mis kõige kiiremini 

täis saab (3,2 või 4,8 BC). Mootor töötas, ning vajadusel liigutati mõnda üksikut palki. 

KSVP ettevedu on aeg, mis kulus mõõtmisliini eest koorma juurde sõitmiseks, 

mahapandud koormalt sildi võtmiseks andmete edastuseks ja koorma toomiseks. Sisaldab 

vahepalkide mahalükkamist ja vajadusel koorma korrastamist.  

KSVP äravedu on aeg, mis kulus koorma kokku korjamiseks ja ladustamisplatsile 

viimiseks. Palkide korrastamine on see aeg kui koorma ette- või äravedu ei toimunud, aga 

frontaallaadur sõitis palkide kokku korjamise, sirgestamise või koondamise eesmärgil. 

Äraveo puhul märgiti virna asukoht, kuna veokaugus võib mõjutab tootlikkust. Praagi 

äravedu toimus vastavalt vajadusele, palgitasku täis saades või tarnija vahetudes.  

 

1.3. Tehase frontaallaaduri mõõtmistööde kirjeldused 

Tehase frontaallaadur töötab ööpäevaringselt iga päev, operaatorid on 8 ja 12 tunnistes 

vahetustes. Juhtidele on ettenähtud iga 2 tunni järel 15 minutit puhkepausi ning lisaks 

lõuna 30 minutit, mis on kaetud vahetuste ülekattega. Operaatorite ülesanneteks on KSVP 

kimpu sidumine, basseini panek ja välja tõstmine, kimpude asetamine tehase hajutuslauale 

ning hakkpuidu laadimine katlamajja ja veoautodele. Lisatöödeks on KSVP järkamisel 

tekkivate pakuotste konteineri vahetus, koorejääkide laadimine, mõõtmisliinil teise 

frontaallaaduri aitamine ja muud võimalikud abitööd.  

Viivituste all mõistetakse seda aega, mis pole tekkinud juhi süül, eelkõige on põhjuseks 

tehase ajutine seisak ja viivitused hakke laadimisel. Ooteajana käsitleti seda aega, mil 

operaatoril polnud võimalik tööülesandeid temast mitteolenevatel põhjustel täita.  

 

1.4. Ladustamistingimused 

Antud ettevõtte territooriumi võib tinglikult jagada seitsmeks osaks: sissetulevate 

mõõtmata koormate ala, mõõdetud puidu laoplatsid, praakpuidu laoplats, lumeladu, 

liikumis- ja ohutus alad, rohealad, tehase ja ehitiste alune pind. Laoplatside territoorium 

pärast ehituse algust vähenes tänu tehase laienemisele. 
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Ladustamisvõimaluste leidmiseks mõõdeti olemasolevad virnad ning leiti nende suurim 

võimalik maht. Lisaks kaardistati võimalikud alad kuhu pärast ehitustööde lõppu on 

võimalik uued laoplatsid rajada ning leiti mahu kasvamise potensiaal.  

Kuna metsamaterjali varumine Eestis on mõjutatud sesoonsusest, siis on vaja tagada 

tootmiseks piisav palkide tagavara, et rahuldada tehase nõudlust aegadel, mil 

metsamaterjali raiumine on raskendatud. Selleks on mitmeid lahendusi, kui tihti piisab 

suurema laovaru hoidmisest, siis selline süsteem KSVP puhul ei sobi. Põhjuseks on soojal 

ajal väga kiiresti levivad seenhaigused, mis võivad palgi kvaliteeti alandada juba mõne 

nädalaga (Laas et al. 2011). Samuti tekivad intensiivse kuivamise tagajärjel palgi 

otspinnale liiga sügavad lõhed, mis hiljem vähendavad vineeri tugevust. Nende 

probleemide ärahoidmiseks on mitmeid võimalusi, näiteks palgivirnade veega kastmine, et 

hoida palkide niiskustase kõrge. See loob seente elutegevuseks ebasobiva keskkonna ning 

samuti väldib otspindade lõhenemist. Samas on see majanduslikult kulukas ning rohkelt 

vett kasutav tehnoloogia, mille tulemusena võivad tekkida keskkonnaohtlikud ühendid 

ning mida reguleeerib Eestis Veeseadus. Mitmel pool on kasutatud ka otspindade katmist 

värvimise või varjutamise teel, et vältida lõhede tekkimist, antud tootmismahu juures pole 

see siiski majandulikult otstarbekas (Lutz 1977).  

Tehnoloogiatest enim leiab Eestis kasutust lumelao tegemise võimalus. See ei pruugi küll 

igal aastal võimalik olla, kuid võimaldab palke säilitada kuni oktoobrini, mil 

metsamaterjali varumiseks on kõige keerulisem aeg, kuna metsas on pinnas märg ja 

metsamasinaid ei kanna. Lumelao tegemiseks on vajalik, et eelnevalt oleks maapind 

vähemalt 0,5 m sügavuselt läbikülmunud. Otepääl virnastatakse jaanuaris-veebruaris 

10000-12000 kuupmeetrit palke ning kaetakse need esmalt 0,6—0,8 meetri paksuse 

kunstlume kihiga ning siis sama paksu puukoorekihiga (Lepik 2015). See hoiab palgilao 

sisetemperatuuri stabiilsena ja seega on oluline, et virnastamine ja katmine toimuksid 

võimalikult külmal ajal. Tavaliselt on oktoobris ja novembris vineeripakku kõige raskem 

metsast kätte saada, sest mets on märg ja maapind ei kanna, siis on võimalik tagavara 

kasutada. Kuigi nii pika aja jooksul halveneb palkide kvaliteet mõnevõrra on see siiski 

parem, kui et tehas palkide puudusel seisma jääks.  

Lume- ja praagi laoplatsid asuvad tehase territooriumilt väljas ning palkide transport sinna 

käib palgiveo autodega allhanke korras. Kuna OIP raames muutvad laoplatsid 
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kompaksemaks ning põhiladu liigub basseinile lähemale, siis veokaugus mõõtmisliinilt 

põhilattu suureneb praeguselt 50 meetrilt 150 meetrini.  

Joonisel 1 on kujutatud UPM-Kymmene Otepää AS territoorium Maa-ameti ortofotol 2015 

juunis. Joonisel olevate numbrite ja skeemide selgitused on toodud alljärgnevalt: 

1. Mõõtmata koormate maha ladustamisala, ooteparkla 

2. Värav, dokumentide vormistamine 

3. Mõõtmisliin, palkide hajutuslaud 

4. Basseini sissepanek 

5. Hakkpuidu laadimine, pakuotste kast 

6. Katlamaja  

7. Uue katlamaja territoorium 

8. Koore ladustus ala 

9. Basseinist välja võtmine ja tehase hajutuslaud 

10. Praakpuiduladu 

11. Lumeladu 

12. Tehas 

13. Kontor 

 

                  Veoautode liikumise tee 

   Laienduse tõttu kaduvad laoplatsid 

  Lisanduvad laoplatsid 

Territooriumi piir 

Uue katlamaja ohutsoon 
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Joonis 1. Ettevõtte territooriumi skeem. Allikas: Ortofoto 2016 

 

Suur osa vigadest, mis materjali kvaliteeti alla viivad on tekkinud ülestöötamisel. Kõige 

tüüpilisem ülestöötamisviga on langetuslõhe, mis tekib harvesterlõikusel ja sõltub eelkõige 

saeketi teravusest, langetaja vilumusest ja järkamisel paku toetamisest. Ülestöötamise 

lõhedega pakk spooni tootmiseks ei kõlba ja läheb praaki. Praagiks määratakse ka liiga 

kõverad ja peenikesed notid, mis ei taga ettenähtud töötlemissilindrit, Töötlkemissilinder 

on see osa pakust mis jääb järgi pärast koorimist ja järkamist. (Gunn, MacDonald 2015)  
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1.5. Laoplatside ohutus 

Vineeripakkude, saepuru, hakkepuidu jms. lahtise laoplatsi rajamisel tuleb arvestada, et 

virna süttimise korral oleks varaline kahju võimalikult väike. Laoplatsi rajamisel on 

oluline, et oleks tagatud põlevmaterjali ohutu kaugus ehitisest, muust põlevmaterjalist ja 

krundi välispiirist. Antud ettevõtte territooriumil tuleb ladustada 11000 m
2
 kuni 10000 m

3
 

kasevineeripakku ning lisaks hakkpuitu ja koort, seejuures tuleb tagada virnade ohutus, 

liikumisteede läbipääsetavus ja ettenähtud vahemaad ehitistest ja piiretest. Üks 

ennetusmeetmeid on isesüttimisele kalduvate ainete (nt saepuru, hakkpuit, jms) 

temperatuuri regulaarne kontrollimine. Isesüttimise ohu korral (auna sisetemperatuuri järsk 

tõus) tuleb viivitamatult rakendada süttimist takistavaid meetmeid, nt ohtlik aun laiali ajada 

või ümber tõsta. (Jaansoo 2014) 

Kuna ettevõtte laoplatsidel kasutatakse rasketehnikat, mille juhtidel on piiratud vaateväli, 

siis nähtavuse suurendamiseks on kohustatud kõik laoplatsil viibivad iskud kandma 

eredavärvilist riietust. Kõigil masinatel on eesõigus ja kuna päevas käib tehasese 

territooriumilt läbi kuni 60 raskeveokit, siis tuleb tagada nende eesõigus. Palgi virnade 

läheduses tuleb olla eriti tähelepanelik, kuna samal ajal võib toimuda palkide virnastamine, 

ning virnad võivad olla varisemisohtlikud.  

OIP raames pööratakse erilist tähelepanu ettevõtte territooriumil viibivate inimeste 

ohutusele, seetõttu muudeti palkide ladustamisalasid ning autode ja masinate 

parkimistingimusi. Seeläbi on keelatud teostada virnastamistöid teatud kellaaegadel 

virnade juures, mis asuvad värava, kontori või söökla juures. 

 

1.6. Kasepuidu turu analüüs 

Kasepuidu turu analüüsi koostamisel on kasutatud ümarpuiduhindade arvutamiseks 

Keskühistu Eramets (KEM)-ile ettevõtete poolt tehtud hinnapakkumisi. Alates 2014. a IV 

kvartalist on lisatud Eesti Puidumüügikeskuse (EPMK) hinnastatistika. Mõlemad 

hinnastatistikad tuginevad kindlate ettevõtete ostu hindade aritmeetilisele keskmisele 

(Hepner 2015). Lisaks on kasutatud ettevõtte KSVP sisseostu hinnapakkumisi ja vastuvõtu 

tingimusi võrdlemaks  hindu konkurentidega. RMK hindade leidmisel kasutati RMK 

avalikku hinnastatistikat (Riigimetsa... 2016). 
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Vineeripakuks sobib eelkõige hästi laasunud ja sirge tüvi, mis on Eestis kokkuostatavast 

sortimendist üks kallimaid, hinnalt kallim on vaid spoonipakk. Kuigi puidu kvaliteeti 

määravad tunnused on üsna ühesugused, erinevad nõuded kokkuostetavale puidule 

ettevõtteti. Siiski on rida omadusi, mis mõjutavad kokkuostetatava KSVP hinda. Otepää 

vineeritehase vastuvõtus mõõdetakse kasepakkude pikkust ja läbimõõtu, hinnatakse 

oksatüügaste kõrgust, okste olemasolu, kaksiksäsi, otsapinna lõhesid, pahkade olemasolu, 

kõverust, tüüakust, punasüdamiku ja mädanike olemasolu, õõnsusi, seenkahjustusi ja 

mehaanilisi kahjustusi. Samuti peavad palgid olema metallivabad ja puhtad. Täpsemad 

vastuvõtu tingimused on esitatud lisas 1.  

  



17 

 

 

2. TULEMUSED JA ARUTELU 

2.1. Mõõtmis- ja sorteerliin 

Mõõtmisperioodil oli keskmine sissetuleva koorma suurus 28,1 m
3
, olles suurim 53,7 m

3
 ja 

väikseim 4,37 m
3
. Väikeste koormate puhul on oluline märkida, et koorma dokumentide 

vormistamiseks kulub rohkem aega kui mõõtmiseks. Keskmine koorma mõõtmise aeg on 

22 minutit ja 3 sekundit millest dokumentide täitmisele kulub keskmiselt 3 minutit ja 51 

sekundit.  

Keskmine praagi protsent mõõdetud ajal oli 9,8%, olles suurim 43,3% samas kolmel 

koormal ei esinenud praaki. Praagi osatähtsus ajamõõtmisel on tähtis üle- ja alamõõduliste 

ning kõveruste korral, kuna need põhjustavad asjatult lisa ajakulu. 

Kõige ajamahukam abitöö on dokumentide täimine võttes kesmiselt 3 minutit ja 5 sekundit 

koorma kohta. See sõltub suurel määral sellest, kas veoselehe andmed on eelnevalt sisse 

kantud või tuleb need sisse kanda, samuti kas tegemist on paberveoselehega või on andmed 

kätte saadavad ELVIS´e infosüsteemist.  

Kõige parem mõõtmiskiiruse iseloomustaja on töölaua tühikäik. Mõõtmisel tekib alati 

töölaua tühikäiku, mis mõõtmise tulemusena oli keskmiselt 4,8 s/m
3
 kohta, sõltudes 

oluliselt koorma iseloomust ja pealepaneku tüübist. Auto poolt laetud koormatel on töölaua 

tühikäik keskmiselt 4,8 s/m
3
, frontaallaaduriga laadides 6,0 s/m

3
 ja poolhaagiselt laadides 

3,6 s/m
3
. Seda võib põhjendada allhankija tõstukioperaatori suurema kogemusega ja 

oskusega tõsta palke võimalikult kiiresti hajutuslauale võimalikult ette.  

Sama pikkusega KSVP koormate korral on operaatorite mõõtmiskiiruste vahe väike 

sõltudes eelkõige palgi keskmisest läbimõõdust ja koormas esineva praagi kogusest (tabel 

1). Kui tööl on 2 operaatorit korraga siis keskmine mõõtmiskiirus oli väiksem kui üksi 

töötades. Seda võib põhjendada vahetuse ülekatte ajal tehtavate jooksvate töödega, näiteks 

praakpuidu väljastamine, laoplatside planeerimine, kontrollkoormate mõõtmine. Neid töid 
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tavaliselt üksiku vahetuse ajale ei planeerita. Kui seisakute aeg mõõtmisajast välja arvata, 

siis mõõtmiskiirus koos töötades on 76 kuni 80 m
3
/h.  Mõõtmiskiirus koos seisakute, lõuna 

ja ootepausidega on kuni 40% väiksem olles vastavalt 48,8-53,2 m
3
/h. 

Praagi maha tõstmisest, mõõtmisest või mõõtu raiumisest tingitud ajakulu oli keskmiselt 

212 sekundit korra kohta, põhjustades kokku lisa ajakulu 2,3 s/m
3
 kohta. Koormatel, kus 

esines ülemõõdulist KSVP oli mõõtmiskiirus keskmiselt 5,7 s/m
3
 kohta aeglasem, kui 

nendel kus ülemõõdulisi ei esinenud.  

Tabel 1. Operaatorite võrdlus mõõtmisliinil 

  Operaator 1 Operaator 2 Mõõtmisliinil 

koos 

Kogus, m
3
 2 989 3 819 338 

Palkide arv, tk 16 551 20 336 1 829 

Keskmine koorma maht, m
3
 27,17 29,15 28,18 

Viivitusi, s/ m
3
 7,3 4,9 6,1 

Dokumentide täitmine, s/ m
3
 5,6 7,1 3,5 

Hajutuslaua tühikäik, s/ m
3
 4,1 5 3,3 

Mõõtmise kiirus ilma seisakuteta, m
3
/h 76,43 77,25 80 

Keskmine mõõtmiskiirus , m
3
/h 49 53,2 48,8 

Abitööd, % 29,8 23,5 24,3 

Praeguse vastuvõtu kiiruse juures suudetakse keskmise suurusega koormaid mõõtmisliinile 

vastu võtta kuni 3 tükki tunnis. Ülejäänud on sunnitud kas koorma maha laadima või 

ootama. Vastuvõtu graafiku põhjal leiti, et keskmine ooteaeg koorma mahapanekuks on 39 

minutit. Koorma maha laadimiseks ja dokumentide vormistamiseks kulub autojuhtidel 

keskmiselt 24 minutit, maksimaalselt 68 minutit. Vastvõtugraafikute andmeid analüüsides 

leiti, et enam kui 50 % koormaid tuleb sisse vahemikus kella 10-13. Sel ajal on laadimise 

ooteaeg kuni kaks korda pikem. Varasemalt on leitud, kellaja põhine koormate 

mahalaadimigraafiku koostamine on vähendanud veokijuhtide ooteaega kuni 80% ja 

mõõtmisliini tootlikus on tõusnud kuni 30 % tänu koorma ootamise aja vähenemisele 

(Puodžiünas, Fjeld 2008; Varas, et al. 2013). Seetõttu oleks vajalik välja töötada lahendus 

koormate vastvõtu registreerimiseks ning planeerimiseks, kuna saadav kasu oleks 

mõlemapoolne.  

Pikemate palkide puhul on tükiarv kuupmeetri kohta väiksem ja seetõttu uuriti, kui suurt 

mõju omab palgi pikkus mõõtmiskiirusele. Nagu näha tabelist 2. siis on pikema materjali 

sorteerimine kuni 23% kiirem. Segakoormate puhul sõltub kiirus enamasti lühikeste ja 
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pikkade osakaalust, keskmiselt vastavalt 61% ja 39% kogusest. Mõõtmisliini konveieri 

kiirus mõõtmiste järgi on 60 m/min, mis annab liini kasulikuks tööajaks lühikese mõõdu 

puhul 43%, sega koormate 48% ja pika mõõdu puhul 55%. Kasulik tööaeg on arvutatud 

mõõtmisliini läbinud reaalsete palgi pikkuste põhjal. 4,8 meetrise materjali praagi protsent 

on oluliselt väiksem kui 3,2 meetrise ja segakoormate korral. See võimaldab kiiremat 

mõõtmist ning ka mõõdetud materjali kasulik väljatulek on kuni 10% suurem. Suureneva 

mahu tingimustes on oluline märkida, et ka väga väike praagi kogus ei ole ideaalne variant 

tehasele kuna võib juhtuda, et ülestöötamise käigus läheb palju vineeripaku väärilist 

materjali saematerjaliks või madalamaks sortimendiks, mis ei anna metsaomanikule 

loodetud tulu (Kivelä, Tomingas 2014).  

Tabel 2. KSVP pikkuste ajakulu võrdlus mõõtmisel ja sorteerimisel 

  3,2 m 4,8 m  3,2m ja 4,8m 

Keskmine koorma suurus, m3 27 25,6 27,8 

Keskmine praagi kogus, % 12,4 4,3 10,6 

KSVP arv koormas, tk 185 107 152 

Mõõtmiskiirus, m3/h 69 90 75 

Liini mõõtmiskiirus, m/min 25,8 33 28,6 

Viivitusi kokku, s/ m3 12,4 7,1 11,9 

Kasulik tööaeg, % 43,0 55,0 47,7 

 

Mõõtmisliinile lisanduvad OIP käigus 5 lisataskut, mis võimaldavad sorteerida ilma 

tühjenduseks katkestusi tegemata. Sortimentide arv uuenduste käigus ei kasva. 

Veokonveieritele lisatakse kiirust kuni 20%, mis arvestuste kohaselt võimaldab tunnis 18 

m
3
 rohkem materjali sorteerida. Arvuti- ja mõõtesüsteemid praeguse tehnoloogia käigus 

muudatusi ei vaja kuna võimaldaksid kiiremat sorteerimist. Takistuseks on pigem 

mõõtmisliini vanus ning tehnilised rikked, mis tekivad tänu suuremale vibratsioonile, ning 

liikuvate osade suuremale kiirusele. 

 

 

2.2. Mõõtmisliini frontaallaadur 

Üks suuremaid puudusi praeguse tehnoloogia juures on, et osadel mõõtmisliini taskutel ei 

ole toetusposte ja seetõttu, kui frontaallaadur ei ole parajasti kohal võivad palgid kukkuda 
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segamini ja veerema hakata. See kujutab endas ohtu platsil viibivatele isikutele ja 

tehnikale.  

Tabelist 3 on näha, et praeguse tehnoloogia järgi jääb frontaallaaduril ressurssi üle, sest 

ooteaega on otse liinile tulnud koormate puhul (vajalik ainult äravedu) üle 50%. Kui on 

vajalik ka ettevedu siis on see ainult 18%. Operaatoritetel tekib ooteaega keskmiselt 11 

s/m
3
, mis on 11% kogu töötamisele kuluvast ajast. Ooteaeg on peamiselt põhjustatud 

mõõtmisliini aeglasemast tööst ning kuna planeerimisel on mõõtmisliinile juurdeehitus 

rohkemate taskute näol siis väheneb ka frontaallaadurite ooteaeg, võimaldades kiiremat 

sorteerimist ja taskute vahel valimist. Ooteaja arvelt on võimalik frontaallaaduri töökiiruse 

kasv keskmiselt kuni 30%. Lisaks väheneb töömaht etteveo arvelt.  

Tabel 3. KSVP pikkuste mõju veokiirustele 

  3,2 m 4,8m 
Kaalutud 

keskmine 

Ettevedu, m
3
/h 306 390 348 

Etteveo osakaal, % 53 47 
 

Äravedu, m
3
/h 213 241 236 

Äravedu, m
3
/kord 7,2 7,3 7,34 

Korrastamine, s/ m
3
 5,6 2,8 4,2 

Ooteaeg, s/ m
3
 10,4 5,8 8,1 

Ooteaeg, %  30,4 23,6 27 

Praagi äravedu, s/ m
3
 1,8 2,8 2,35 

Abitööd, s/ m
3
 1,4 1,1 1,3 

Veo kiirus, m
3
/h 47 69,5 58,3 

Kuna väga suur probleem on libedate palkidega (kevadel kui koor on lahti, talvel külmaga 

ja jääs) siis palkide sirgestamiseks on välja töötatud sirgestaja (joonis 2), mis esialgu on 

mõeldud küll ainult 3,2 m palkidele, kuna lühemal materjalil on suurem tõenäosus 

basseinis risti minna ja või kimbust lahti tulla. 
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Joonis 2. Palgi otste sirgestaja 3,2 m KSVP jaoks 

Lisaks on frontaallaaduri juhtidel lühema materjali käitlemine raskem. Sirgestaja valmib 

2016 aasta kevadel ning esialgsete plaanide kohaselt saab asukohaks basseini esine, kus 

seda hakatakse põhiliselt basseini minevate kimpude sirgestamiseks kasutama. Samas 

võimaldaks see frontaallaaduril palke ka pärast mõõtmist ja sorteerimist otse virna panna. 

See oleks suur kasu kuna praeguse süsteemi korral on vajalik palkide virnastamine 

allhanke tööna sisse osta hinnaga 1´€/m
3
. Hetke mahu juures oleks mõõtmisliini 

frontaallaadur võimeline kuni ¼ virnastamisest ilma täiendava kuluta ise ära tegema, ning 

see tähendaks aastas kuni 25000€ kokkuhoidmist. Frontaallaaduriga oleks võimalik kuni 

2,5 meetri kõrguseni virnastada samas oleks virnastamise kvaliteet halvem kui praeguse 

tehnoloogia korral, kus frontaallaadur toob palgid virna juurde, ning palgiveoki 

haaratsitega tasandatakse otsad vastu maad ja virnastatakse kuni 5 m kõrgusele.  

Praeguse graafiku järgi on mõõtmisliini frontaallaaduril kaks põhijuhti. Seega võrreldi 

ainult nende töötamise kiirust. Nagu tabelist 4 on näha siis frontaallaaduri operaatorite 

tootlikkus on 58-59 m
3
/h, mis on sarnane nii pikema kui ka lühema materjali veol, 

kõikudes päeva lõikes kuni 11%. Kuna frontaallaadurid ei saa rohkem KSVP ette tuua ja 

ära viia kui mõõtmisliinil suudetakse mõõta ja sorteerida. Nagu näha tabelist 4 siis 

operaator 2 on nii ette kui äraveol kiirem, kuid seeläbi on ka ooteaeg järgmise koorma ära 
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viimiseks pikem. Lühikese tsükliliste tööde puhul võib selline kiirendamine ja pidurdamine 

masinate kütusekulu kuni kahekordistada (Frank et al 2012). Seetõttu tuleks eelistada 

rahulikumat tööstiili, kuna see väsitab vähem ning ka masina kulumine väheneb (Nezhadali 

et al. 2015). 

Tabel 4. Frontaallaadurite operaatorite võrdlus 

  Operaator 1 Operaator 2 Keskmine 

Ettevedu, m
3
/h 307 375 346 

Etteveo osakaal, % 56,1 49,8 52,95 

Äravedu, m
3
/h 213 241 236 

Äravedu, m
3
/kord 7,23 7,37 7,34 

Korrastamine, s/ m
3
 6,23 8,73 7,5 

Ooteaeg, s/ m
3
 10,8 16,2 13,5 

Ooteaeg, %  21,6 32,4 27 

Praagi äravedu, s/ m
3
 1,8 2,8 2,35 

Hommikune ja õhtune hooldus, s/ m
3
 1,5 1,4 1,45 

Abitööd, s/ m
3
 1,3 1,2 1,25 

Kiiruse kasv ooteaja arvelt, % 36 47 41 

Tootlikkus, m
3
/h 59 58 58,5 

Kuna hetkel on vastuvõtt avatud esmaspäevast reedeni, ööpäev läbi aga mõõtmisliin töötab 

kuni 12 tundi päevas, siis keskmiselt tuleb väljapool mõõtmisliini tööaega keskmiselt 2 

koormat tunnis, mis laaditakse maha. Edaspidise tootmismahu tagamiseks on vajalik 1 

vahetuse juurde loomine ning ülekatte vähendamine 2 tunnini. See võimaldab ööpäev läbi 

palke sorteerida ja kuna ka mõõtmisliini hajutuslaud ehitatakse pikemaks siis arvutuste 

kohaselt väheneb maast puidu mõõtmisliinile etteveo vajadus praeguselt kuni 5 korda. 

Selle põhjal arvutati välja kaalutud keskmine kiirus palkide käitlemiseks, kus maast ja 

veokilt tulevate koormate protsent on hetkel vastavalt 10% ja 90% (tabel 5).  

Tabel 5. Mõõtmisliini frontaallaaduri tõõjõudlus võrdlus vana ja uue süsteemiga. 

 Tegevus 
Veokilt otse 

liinile 

Maha pandud 

koorem 

Ettevedu, m
3
 - 1 498 

Äravedu, m
3
 1425 1 498 

Ooteaeg, %  53% 18% 

Palkide korrastamine, s/ m
3
 6,23 8,73 

Palkide käitlemise kiirus, m
3
/h 163,9 79,8 

Kaalutud keskmine kiirus vana süsteem, m
3
/h 120,9 

Kaalutud keskmine kiirus uus süsteem, m
3
/h 155,2 
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Etteveo arvelt väheneb frontaallaaduri töökoormus kuni 15% aga kuni tootmismahtude 

suurenemiseni tuleb sellele leida uusi rakendusi Üheks ootaja vähendamise võimaluseks on 

mõõtmisliinile soetada uus laadur mis võimaldaks teostada ka palkide virnastamist. 

Väiksem masin võimaldaks paremat manööverdusvõimet, mis on oluline väheneva 

laoplatsi tingimustes. Tehase frontaallaaduri põhiülesandeks jääks edaspidi hakkpuidu 

laadimine, kuna ka selle maht kasvab. Lisaks etteveo vähenemisele on võimalik tootlikkust 

tõsta ooteaja arvelt, mis praegusel juhul ulatub kuni 50% töö ajast.  

 

 

2.3. Tehase frontaallaadur 

Tehase frontaallaaduril töötab hetkel 6 operaatorit 12 tunniste vahetustena. Pärast filmitud 

materjali analüüsi selgus, et kuni 5-20 minutiliste puhkepauside või teiste seisakute ajal ei 

lülitanud operaatorid tihti masinat seisma. Seejuures on oluline märkida, et tühikäigul 

töötades on nende frontaallaadurite kütusekulu 9-10 l/h (Rataslaadurid 2015). Kuna 

mõõtmised teostati suvel ei olnud probleemiks masinate mootori töösoojana hoidmine. 

Põhjust, miks masinaid ei seisatud ei osanud operaatorid ka ise välja tuua. Pärast 

konsulteerimist masinate hooldusmeeskonna ning operaatoritega leiti, et kuni 3 minutilise 

viivituse korral suvistes tingimustes ei pea masinat seisma jätma, see on ka keskmine aeg, 

mis kulub köite sidumiseks basseini minevatel kimpudel. Talvistes tingimustes tuleb seda 

aega pikendada kuni 5 minutile. Arvestades, et mõõdetud ajal oli viivitusi (pikemad kui 5 

minutit ja mootor töötas) 24 tunni kohta keskmiselt 93 minutit, siis aastane kokkuhoid 

masina kohta on 5 657 liitrit kütust. Ka varasemalt on leitud, et pikemate kui 3-5 

minutiliste seisakute korral on võimalik saavutada kütuse sääst kuni 20% (Frank et al. 

2012). Lühikestel tsüklilistel töödel nt hakkpuidu laadimise puhul on võimalik kiirenduste 

ja pidurduste arvelt saavutada kütuse kokkuhoid kuni 50%, seejuures tootlikkus oskusliku 

tegutsemise juures ei lange (Nezhadali et al. 2015). Kui mõõtmisliini frontaaallaaduril oli 

ooteaega keskmiselt 27 % siis tehase frontaallaaduril 25% (tabel 6). Seega on mõlema 

frontaallaaduri puhul kuni ¼ ressurssi kasutamata. 
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Tabel 6. Tehase frontaallaaduri kiirus 

 

 

 

 

 

Tehase frontaallaaduri tootlikkuse põhitöödel on mõjutatud tehase tootmisvõimsusest. 

Puhkepauside osakaal on 25% tööajast, seejuures on oluline märkida, et enamus pausidest 

on põhjustatud tehase seisaku või vähenenud toorme nõudluse tõttu. Siiski on tehase 

frontaallaaduri tootlikkus suurem kui mõõtmisliini frontaallaaduril kuna virnastatud ja 

tasandatud KSVP on lihtsam haarata ning korraga on võimalik rohkem KSVP transportida.  

 

 

2.4. KSVP käitlemiskulud 

Kulude prognoosimisel arvestati võimalike tehnoloogiate rakendumist pärast OIP lõppu 

2016. aastal ja seeläbi saadavat kiiruse kasvu. Kulude prognoosis pole arvestatud töötajate 

palgafondiga. Toorme vajadus on kindlaks määratud 2020 aastani planeeritavate 

tootmismahtudega.ning on välja toodud tabelis 7. Allhanke tööde puhul leiti 2014-2015 

aasta keskmine kulu põhi ja abitöödele, mis vastavalt olid 1,36 ja 0,45 €/m
3
. Põhitöid 

allhanke korras oli 2015 aasta jooksul kokku 148 300 m
3
 ja lisatöid 174 tundi. Uurimuse 

põhjal leitud kiiruste, mahtude ja hindade põhjal oli 2015. aastal 3,2 m ja 4,8 m KSVP 

käitlemiskulu vastavalt 3,94 €/m
3
 ja 2,94 €/m

3
. Praagi käitluskulu 2015 oli 0,29 €/m

3
, mis 

järgnevatel aastatel kasvab kuna praakpuidu laoplats liigub kaugemale.  

 

 

 

 

Tegevus 

 Tootlikkus vette panekul, m
3
/h 75,6 

Tootlkkus veest võtmisel, m
3
/h 93,1 

Tootlikkus hakkpuidu laadimisel, m
3
/h 164,5 

Abitööd, s/ m
3
 10,64 

Abitööd, % 9,82 

Põhitegevus, % 53,74   

Ooteaeg, % 25,13   

Viivitus, % 11,31   
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Tabel 7. KSVP käitlemiskulude prognoos 2020. aastani 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

KSVP, m
3
 127 200 149 460 219 023 228 761 234 326 238 500 

KSVP +praak, m
3
 138 648 162 911 238 735 249 349 255 415 259 965 

Hakkpuit, puiste m
3
 209 880 246 609 361 387 377 456 386 638 393 525 

Lumeladu, m
3
 12 720 14 946 21 902 22 876 23 433 23 850 

Lumelao kulu, €/a 97 302 137 196 217 805 244 988 268 873 282 784 

Mõõtmisliini fro ntaallaaduri 

kulu €/a 20 963 29 558 46 924 52 780 57 926 60 923 

Tehase frontaallaaduri kulu €/a 57 464 77 211 111 589 124 385 135 849 142 377 

Mõõtmisliini kulu, €/a 49 899 70 357 111 696 125 636 137 885 145 019 

Allhanketööd €/a 173 012 203 289 297 906 311 151 318 720 324 397 

Praagi käitluskulu, €/m
3
 0,29 0,31 0,33 0,34 0,35 0,36 

KSVP Käitluskulu kokku €/ m
3
 3,44 3,74 3,86 4,01 4,16 4,24 

2013. aastal koostati ettevõttele hinnapkkumised platsitööde teostamiseks, kuid siis jäid 

hinnad liiga kõrgeks jätkati olemasoleva tehnoloogia järgi. Põhitööde maksumuseks 

pakkumiste 3 vooru järel oli 3,7 €/m
3
 ning lisatööde hinnaks 46 €/h. Põhitööd olid 

mõõtmisliinile ette- ja äravedu, virnastamine ja basseini panek, ning hakkpuidu laadimine. 

Lisatööde alla kuulusid platsi puhastamine koorest ja hakkest, pakuotsa kastide 

vahetamine, praagi äravedu jne. Pakkumine koostati lähtuvalt toonastest mahtudest 130 

000 – 145 000 m
3
. Selle hinnapakkumise teostamisel ei arvestatud ka lumelao tegemise 

kulu, mis praegusel hetkel on 7,65 €/m
3
. Kui võrrelda antud uurimuses leitud KSVP 

käitlemiskulusid siis on näha, et allhankena oleks tööde maksumus kuni 30% kallim  

 

 

2.5. Turu ja hinna konkurents 

Spoonitootjaid on Eestis kokku veidi üle kümne, peale UPM-Kymmene Otepää AS on 

suuremate seas Kohila Vineer OÜ, Balti Spoon AS Kuusalus, Valmos OÜ Audrus, ja 

Tarmeko Spoon AS Tartus. Enamasti toodetakse kallist pealistusspooni. Kase 

ristkihtvineeri toodavad spoonist ainult UPM-Kymmene Otepää AS ja väiksel määral ka 

Tarmeko Spoon AS. Pärast tehase rekonstrueerimist alustab ka Kohila Vineer OÜ kase 

ristkihtvineeri ja pealistatud vineeri tootmist (Tooraine kokkuost... 2016).  
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Eestis toodeti 2015. aastal vineeri 48 300 m
3 

ja spooni 116 600 m
3
. Kõige enam 

kasutatakse toormena kasepuitu (Metsa... 2016). Vähemal määral ka sangleppa haaba ja 

kuuske (Balti... 2016).  

Vineeri tootmine Eestis on kasvanud aasta-aastalt.ning kui 2014. aasta jooksul toodeti 

kokku 47 200 m
3
 vineeri siis 2015. aastal juba 48 300 m

3 
(EMPL 2015). Paari esimese kuu 

statistika kohaselt 2016. aastal nõudlus pealistamata kasevineerile on siiski vähenenud 

(Tootmismaht... 2016).
 
Nägu näha jooniselt 3. on august olnud kõige madalama tootlusega 

kuu, kuna Eesti suurimas vineeritööstuses UPM-Kymmene Otepää AS on 

kollektiivpuhkused, aga enam kui 90 % vineerist toodetakse seal.  

 

Joonis 3. Vineeri tootmine Eestis kuude lõikes aastatel 2013-2016. Allikas: (Metsa-... 2016) 

Kasevineeripuidu turg Eestis on käesoleval hetkel tagasihoidlik ning praegusel hetkel on 

ettevõttel võimalik kogu tootmiseks vajaminev toore hankida tehasest 100 kilomeetri 

raadiusest. KSVP tagavara potensiaal sellelt alalt on hinnanguliselt 450 000 m
3
/aastas 

(Kivelä, Tomingas 2014). Praegused tarnijad oleks võimelised katma vajaduse kuni 230 

000 m
3 

KSVP aastas (tabel 8). 
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Tabel 8. KSVP potensiaal tootmismahu kasvamiseks allikas: (Kivelä, Tomingas 2014) 

Tarnija 
Vastu 

võetud Planeeritud 
Mõõdukas 

suurendus Potensiaal 

 
2014 2015 2018 2018 

RMK 60 000 60 000 70 000 70 000 

Lemeks WS 16 000 15 900 22 000 27 000 

Forestex Tartu 20 200 16 000 22 000 27 000 

Stora Enso 8 600 6 000 10 000 10 000 

Valga Puu 1 300 10 400 22 000 27 000 

Metsä Forest Eesti 6 500 5 700 8 000 10 000 

KÜ Eramets 5 400 5 100 7 000 9 000 

AD FestForest 5 600 5 100 7 000 9 000 

Grantini 1 SIA 2 400 3 600 5 000 8 000 

Eksport Hiinast 0 0 8 000 10 000 

Uued Läti tarnijad 0 0 6 000 8 000 

Uued Eesti tarnijad 0 0 8 000 15 000 

Kokku, m3 126 000 127 800 195 000 230 000 

 

Vineeripaku turg sõltub suuresti teiste kase sortimentide nõudlusest ja hinnast. Praegusel 

hetkel on UPM-Kymmene AS võimalus maksta Eesti turu parimat hinda KSVP eest. 

(Hinnakiri 2016; Balti... 2016) UPM Kymmene AS KSVP kokkuostu hinnad sõltuvad 

lepingu mahust ning tarnekindlusest, millele lisanduvad transpordi- ja koguse boonus. 

Tabelis 9 on välja toodud 10.02.2016 seisuga keskmised kokkuostetavate sortimentide 

hinnad 

Tabel 9. UPM-Kymmene AS KSVP kokkuostu hind 10.02.2016 

  E A BC BC BC praak 

Diameeter, cm 33+ 24-32 22-51 18-21 16-17 

 Hind 10.02.2016 3,2/4,8m 124/127 97/100 62/67 52/57 40/42 23/23 

Transpordi kompensatsiooni 6 €/m
3 

maksti 2014. aastal kokku 15 000 m
3
 eest. Seda 

makstakse ettevõttetele üle 100 km transpordi eest ning see lisas palgi hinnale 1,65 €/m
3
. 

Mahuboonused ettevõtetele on 300-1 000 m
3
 4,0 €/m

3
; 1 000-1 500 m

3 
5,5 €/m

3 
ja üle 1 

500m
3 

7,0 €/m
3
. Hinnakasv läbi mahuboonuste oli 2015. aastal 2,33 €/m

3 
(joonis 4).  
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Joonis 4. KSVP tarne ja hinna stsenaarium Otepää (Kivelä, Tomingas 2014) 

 

Tänu mitme uue pelletitehase ja koostootmis jaama rajamisele on olemas kindel hakkpuidu 

ja koore nõudlus ka suureneva tootmismahu juures. Lähim pelletivabrik on Osulas, mille 

aastaseks tootmisvõimsuseks prognoositakse 600 000 m
3
. Tänu väiksele veokaugusele võib 

eeldada konkurentsivõimelist hinda ja suurenevat hakkpuidu nõudlust. Hakkpuidu veo 

kaugus on keskmiselt 100 km. Hakkpuidu hind pelletitehastes on 28-30 €/m
3
 seejuures 

keskmine transpordi hind on 8,1 €/m
3 

(Laitila et al. 2016). Eelduste kohaselt tõuseb 

hakkpuidu hind 1-3 €/m
3
 järgmise aasta jooksul (Kivelä Tomingas 2014). 

 

 

2.6. Edasise tehnoloogia planeerimine KSVP käitlemiseks 

Edasiste tegevuste planeerimiseks koostati SWOT analüüs, et hinnata võimalusi palkide 

käitlemine efektiivsemaks muuta (tabel 10). Analüüs koostati laienemise tingimusi arvesse 

võttes ning on kinnitatud UPM AS kokkuostu juhi poolt.  
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Tabel 10. Swot analüüs KSVP käitlemisele  

Tugevused 

 KSVP olemasolu ja hankija baas 

(logistiline paiknemine, asukoht hea) 

 Praktikas tõestanud tehnoloogia (toimiv 

süsteem) 

 Stabiilne nõudlus hakkele  

 Lai kvaliteedi vahemik  

 Usaldusväärne vastuvõtt ja mõõtmin 

Nõrkused 

 Ebapiisav laopind  

 Vastuvõtt ei arvesta sesoonsust  

 Ebaühtlane KSVP kvaliteet 

 Vastuvõtu ajagraafikut raske kohaldada 

 

Võimalused 

 Optimaalne käitlemine (õige tehnika, 

sorteerliini parendamine, laoplatsi 

logistika) 

 Allhankijate kaasamine 

 Toorme ostu hindade paindlikkus 

(logistika, kvaliteet, graafiku järgsus) 

 UPM vaheloaplats (50-100km)  

Ohud 

 Konkurents KSVP turul 

 Kohanemine uute mahtudega, 

tagajärjeks palkide puudus või palkide 

kvaliteedi langus 

 

Suureneva mahu tingimustes tuleks mõelda virnade kõrguse tõstmisele. Kui 2015 aasta 

kevadel oli lao suurus 12 000 m
3
 siis ehitustööde käigus vähenes see 4 000 kuupmeetrini. 

Pärast ehituse lõppu on võimalik virnade kõrgus tõsta 5 meetrilt 7 meetrile ning see 

võimaldab ladustada lisaks 8 000 m
3
 KSVP. Pärast rekonstrueerimistööde lõppu lisandub 

laoplatsidele juurde veel 5 000 m
3
 ladu, mis teeb lao kogu suuruseks 17 000m

3
. Teine 

võimalus on leida vahelao plats 50-100 km raadiuses, mis võimaldaks palkide 

pikemaajalist säilitamist (kuni 1 kuu). Pakkude kasutus toimib hetkel FIFO põhimõttel 

(Lobos, Vera 2016). See tähendab, et kõige vanem materjal kasutatakse ära esmalt, ning 

virnad on avatud mõlemast küljest, et tagada ligipääs. Väheneva laoplatsi tingimustes on 

oluline tagada siiski piisav laovaru mis praegusel hetkel on vähemalt 4 nädala varu (6 000-

7 000 m
3
), uute mahtude korral väheneb see 2 nädala varule. Vineeritööstustes peetakse 

optimaalseks laovaruks 3-4 nädalast toodangu varu, mis sõltub eelkõige kliimatingimustest 

(Varas et al. 2013).  

Virnade kõrguse tõstmiseks ning manööverdusvõime tagamiseks tuleb uue frontaallaaduri 

ostmisel kaaluda uusimaid tehnoloogiaid, mida nt. pakub Volvo mudelile L180F High lift. 
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Nimelt on võimalik tõstuk varustatada pööratava ja kallutava haaratspeaga (joonis 5 ), mis 

võimaldaks virnastamist ka küljepealt ning seeläbi vähendada pööramiseks vajalikku ala 

Volvo kõrgtõstega noolesüsteem on konstrueeritud kõrgele virnastamiseks ja kaugele 

ulatumiseks, aidates suurendada tootlikkust ja võimaldades puidulao maksimaalset ära 

kasutamist. (Volvo 2016) 

 

Joonis 5. Pööratava peaga Volvo frontaallaadur. Allikas: (Volvo... 2016) 

Samas on selline tehnoloogia kallim makstes ligi 50 000 € rohkem kui Cat 980 K 

frontaallaadur (Volvo... 2015; Rataslaadurid 2015). Arvestades laoplatside paigutust ja 

laopinna vähesust tasuks see siiki ära. Virnastamiselt kokkuhoitav summa sellise masinaga 

võib ulatuda kuni 0,5 €/m
3
. Kokkuhoid oleks läbi masina väiksema manööverdus vajaduse 

ja seeläbi väiksema kütusekulu tõttu. (Nezhadali, Eriksson 2014). Kallima masina tasuvusaeg 

on vähem kui aasta, ning suureneva mahu tingimustes veelgi väiksem. Kui hetkel kasutab 

frontaallaadur mõõtmisliini põhitööde käigus 0,29 liitrit kütust iga kuupmeetri puidu kohta, 

siis tehase põhitöödel kulub 0,16 liitrit (tabel 11).  
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Tabel 11. Frontaallaadurite kütusekulu võrdlus 

  

Mõõtmisliini 

frontaal 

(uuem) 

Tehase 

frontaal 

(vanem) 

Töötunnid, h 1 625 3 239 

liitrid 33 643 43 018 

l/h 20,7 13,28 

l/ m3 0,29 0,16 

 

Tänu väiksemale manööverdamise ja kiirendamise vajadusele väheneb ka kütusekulu ning 

suureneb ohutus tehase territooriumil. (Nezhadali, Eriksson 2014; Frank et al. 2012 ).  

Kuna rekonstrueerimistööd alles käivad siis pole võimalik ette näha kõiki tehnoloogia 

muutusi. Jätkuv kronometreerimine ning korrapärane tootlikkuse näitajate leidmine annaks 

võimaluse objektiivsemalt analüüsida tootmisüksuse tootlikkust, ning selle muutumist 

aastate lõikes. Seeläbi oleks võimalik kiiremini määratleda kitsaskohti tootmiskorralduses 

ja -planeerimises ning leida viise nende parandamiseks. Seeläbi oleks võimalik kokku 

hoida nii käitluskuludelt, kui ka muuta KSVP vastvõtt lihtsamaks.  
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KOKKUVÕTE 

Käesolevas magistritöös teostatud uurimus on üks osa Otepää Investeerimisprojekti (OIP) 

käigus läbi viidavast uurimisprojektist, mille eesmärk on välja selgitada 

kasevineeripakkude sorteerimisega, säilitamisega ning virnastamisega seotud kulud 

ettevõtte territooriumile saabumisest kuni tehasesse jõudmiseni. Antud uurimuse käigus 

teostati 2015. aastal nelja kuu (mai-august) jooksul UPM-Kymmene Otepää AS tehase 

palgilao tehnoloogia etappidele kronometreerimine, et selgitada välja kitsaskohad 

kasevineeripakkude (KSVP) käitlemise tehnoloogias.  

Ümarpuidu mõõtmine ja sorteerimine on väga oluline etapp vineeri tootmises. See määrab 

hilisema vineeri kvaliteedi ja väljatuleku. Seejuures on tegemist väga energia ja tööjõu 

mahuka etapiga, mistõttu on vajalik pidevalt tegeleda efektiivsuse tõstmisega. 

Kasevineeripakkude sorteerimine eeldab kvaliteeti, mis saavutatakse läbi iga üksiku palgi 

mõõtmise ja kvaliteedi kontrolli.  

UPM-Kymmene Otepää AS kasutas 2015. aastal 130 000 m
3 

KSVP, mille peamine 

varumispiirkond oli kuni 100 km raadiuses tehasest. 2015. aasta tootmisvõimsus oli 48 000 

m
3
 kasevineeri, mis investeeringu käigus peaks kasvama kahekordseks. Materjali 

käitluseks on ettevõttel olemas kaks frontaallaadurit Caterpillar 980K. Laoplatsidel 

virnastatakse palgid allhanke korras metsaveo autodega. Pikemaajaliseks ladustamiseks 

kasutab ettevõte lumeladu, kuhu talve jooksul virnastatakse üle 10 000 m
3
 mõõdetud ja 

sorteeritud materjali, mis kaetakse kunstlume ja hakkpuidu kihiga.  

Kasvavate tootmismahtude juures tuleb viia iga samm võimalikult töökindlaks ja tegutseda 

tuleb vastavalt plaanile. Kuna metsamaterjali varumine Eestis pole igal aastaajal mahtude 

täitmiseks võimalik on vaja leida võimalusi palkide vahepealseks ladustamiseks ja 

hoiustamiseks. See on eriti kriitiline kevadel lume sulamise ja teede lagunemise ajal, kui 

teedel on massipiirangud. Antud ettevõtte puhul on kõige suuremaks kitsaskohaks laopinna 

puudus, mis seoses lainemisega väheneb veelgi. Antud probleemi saab lahendada 

tarnekindluse tõstmisega, mis sõltub suurel määral ilmastikust ja konkurentsist puiduturul. 
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Mahtude kasvamisel palgilao rotatsioon kiireneb prognoosi kohaselt kuni kaks korda, 

praeguse nelja nädala asemelt kahele nädalale. Siinkohal tuleb arvesse võtta riske, mis 

võivad tekkida kui kahe nädala varust enam ei piisa ja tootmismaht hakkab selle tõttu 

vähenema.  

Praeguse tehnoloogia korral on 2 frontaallaadurit võimelised aastas käitlema kuni 

180 000m
3
 KSVP. 2020 aastaks planeeritud 230 000m

3
 täitmiseks on vajalik plaaneerida 

uue frontaallaaduri ostmist, mille põhiline tööülesanne oleks edaspidi mõõtmisliini 

teenindamine. Virnade kõrguse tõstmiseks ning manööverdusvõime tagamiseks tuleb uue 

frontaallaaduri ostmisel kaaluda uusimaid tehnoloogiaid, mis võimaldaksid kõrgemate 

virnade rajamist, ning vajaksid väiksemat manööverdusruumi.  

Mõõtmisliini maksimaalne läbilaske kiirus on 80 m
3
/h, mis eeldab kahe operaatori 

kohalolekut ja 4,8 meetriste pakkude mõõtmist. Mõõtmisliini tegelik kiirus jääb alla 50 

m
3
/h, sõltudes koormate saabumise tulemise graafikust ning KSVP pikkusest ja 

kvaliteedist. Uute mahtude täitmiseks on vajalik tööaja suurendamine 12 tunnilt päevas 24 

tunnini. See eeldab kahe vahetuse juurde loomist ning vähemalt nelja uue töötaja palkamist 

mõõtmisliinile. OIP raames tehtavad muudatused mõõtmisliinile suurendavad kiirust kuni 

20 %.  

Lühikestel tsüklilistel töödel nt. hakkpuidu laadimise puhul on võimalik frontaallaadurite 

kiirenduste ja pidurduste arvelt saavutada kütuse kokkuhoid kuni 20%, seejuures tootlikkus 

oskusliku tegutsemise juures ei lange. Ootepauside arvelt oleks võimalik aastane kütuse 

kokkuhoid masina kohta kuni 5 600 liitrit. Mõlema frontaallaaduri puhul on kuni ¼ tööjõu 

ressurssi kasutamata. Frontaallaadur võib nii ette- kui äraveo kiirust tõsta, kuid seeläbi on 

ka ooteaeg järgmise koorma ära viimiseks pikem, kuna mõõtmisliini ei taga nii suurt 

tootlikkust. Lühikese tsükliliste tööde puhul võib selline kiirendamine ja pidurdamine 

masinate kütusekulu kuni kahekordistada. Seetõttu tuleks eelistada rahulikumat tööstiili, 

kuna see väsitab vähem ning ka masina kulumine väheneb. 

Allhanke tööde puhul leiti 2014-2015 aasta keskmine kulu põhi ja abitöödele, mis vastavalt 

olid 1,36 ja 0,45 €/m
3
. Põhitöid allhanke korras oli sama perioodi jooksul kokku 148 300 

m
3
 ja lisatöid 174 tundi. Uurimuse põhjal leitud kiiruste, mahtude ja hindade põhjal oli 3,2 

m ja 4,8 m KSVP käitlemiskulu vastavalt 3,94 €/m
3
 ja 2,94 €/m

3
. Praagi käitluskulu oli 

0,29 €/m
3
. 
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Jätkuv kronometreerimine ning korrapärane tootlikkuse näitajate leidmine annaks 

võimaluse objektiivsemalt analüüsida tootmisüksuse tootlikkust ning selle muutumist 

aastate lõikes. Seeläbi oleks võimalik kiiremini määratleda kitsaskohti tootmiskorralduses 

ja -planeerimises ning leida viise nende parandamiseks. 
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HANDLING TECHNOLOGY OF BIRCH PLYWOOD BASED 

ON UPM-KYMMENE OTEPÄÄ AS 

Summary 

This study is one part of Otepaa Investment Project (OIP) conducted research project, 

which aims to identify Birch Plywood (BPL) sorting, and stacking cost during logs arrival 

to the company territory, until it reaches to the factory. This study was carried out during 

four months (May-August) in 2015 at UPM-Kymmene Otepää AS factory. BPL handling 

technology stages time delays were measured in order to identify bottlenecks in BPL   

In 2015 UPM-Kymmene Otepää AS handled up to 130 000 m
3
 of BPL, which main 

storage area was up to 100 km radius of the factory. UPM-Kymmene Otepää AS 2015. 

annual production capacity was 48 000 m
3
 of birch plywood, which will double during the 

investment. For material handling, company has two frontalloaders Caterpillar 980K. BPL 

stacking in the storagearea is done by subcontractor. For a longer storage solution company 

uses the snowstorage, where in the winter is stacked more than 10 000 m
3
 measured and 

sorted material, which is covered with artificial snow and a layer of wood chips. 

BPL average reject rate was 9.8% during the time. Loads where there were oversized BPL 

average measuring speed was 5.7 s/m
3
. Working alone in the measuringline average 

measuring speed is 49-53 m
3
/h. The measuring line has a maximum flow rate of 80 m

3
 / h, 

which requires two operators and 4,8 meter material measuring. The actual rate of the line 

is less than 50 m
3
/h, depending on the loads arrival schedule and BPL length and quality. 

Loads which are coming directly to the line (required only towing) standby time is more 

than 50%, as if the reloading also required, standby time was 18%. It is possible to increase 

the average speed of the frontalloader upto 30% by reducing the waiting time. 

Frontalloader operators productivity was around 58-59 m
3
/h, which is similar on both the 

shorter and longer material transport. Factory frontalloader productivity is higher although 

its older than the measuring line frontalloader, because stacked and leveled BPL is easier 

to handle, and it is able to transport more at the same time.  

During the 2014- 2015 a total of 148 300 m
3
 BPL was handled and 174 hours of additional 

work were done by subcontractor. The study found on the basis of speeds, volumes and 

prices, that in 2015 handling cost of 3.2 m material was 3.94 €/ m
3
 and respectively 4.8 m 



36 

2.94 €/m
3
. Handling costs of rejected wood was 0.29 € / m

3
. Contractor main work was 

1.36 €/m
3
 and other jobs 0.45 €/m

3
. 

Ongoing and regular productivity chronometration provide opportunity for an objective 

analysis of the productivity of the production unit, and its evolution over the years. Thus it 

would be possible to quickly identify the bottlenecks in the organization of production 

planning and to find ways to improve them. 
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Lisa 1. UPM-Kymmene Otepää AS vastuvõtu tingimused 

kasevineeripakkudele 

Kvaliteet E A BC BC 
  Palgi diameeter koore alt, 

cm 33+ 24-33 18+ 16-17 
  Arvestuslik pikkus, m 3,0 3,0 3,0 3,0 
  

 
3,2 3,2 3,2 3,2 

  

 

4,5 4,5 4,5 4,5 
    4,8 4,8 4,8 4,8 
  

       Palgi otspinnad on järgatud 90kraadise nurga alla ja ei vaja üle järkamist (eriti jälgida  

otspinna defekte), siis on lubatud palgi minimaalne pikkus 2,95; 3,24; 4,55 ja 4,85 

Palgi maksimaalne diameeter mõõdetuna koore pealt tüüka otsast on 

60 cm 

   tugeva langetussälgu korral mõõdetakse pikkust treitava silindri järgi ja langetussälk 

ei tohi ulatuda sügavamale kui 10% palgi diameetrist 

       Oksad (cm) E A BC 18+ BC 16-17 

  Terved okasad ei ei 8 5 

  Kuivad oksad ei ei 4 2 

  Mädad oksad ei ei 4 2 

  Suured umboksad ei ei 4 2 

  Tulioks ei ei Terve oksa 

läbimõõt max 8 

cm, kuiv või mäda 

oks max 4 cm lai 

ja 12 cm pikk 

Terve oksa 

läbimõõt max 5 

cm kuiv või mäda 

oks max 2 cm lai 

ja 6 cm pikk 

  Oksarühm ei ei ei ei 

  

       Alla 1 cm oksi ei loeta riketeks;lubatud on 1 tulioks moodulis, teiste okste arv ei ole  

piiratud kuid nad ei tohi moodustada oksarüma  

Umboks loetakse suureks kui, kui oksakühmu palgi pinnalt lahti lõigates paljastub  

enam kui 1 cm läbimõõduga kuiv või mäda oks 

Oksarühma moodustab vähemalt 3 (umb)oksa 20 cm pikkusel 

tüvelõigul 

   Oksa läbimõõt mõõdetakse oksa tumedast/ mädast/kuivast osast palgi pinnalt risti palgi 

pikiteljega 
 

       Lõhed E A BC 18+ BC 16-17 
  Ringlõhed (täisringina) ei ei ei ei 
  Külglõhed ei ei ei ei 
  Otspinna lõhed Lubatud kui ei ulatu kooreni 
  

       Lõhed ei tohi ulatuda arvestuslikku pikkusmõõtu, lõhed on lubatud ülemõõdu 

pikkuselt. 
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Lisa 1. järg UPM-Kymmene Otepää AS vastuvõtu tingimused 

kasevineeripakkudele 

Kõverused  E A BC 18+ BC 16-17 
  Lihtkõverus, 1,6 m moodulil 

d>24 cm 4 4 4 4 
  d>=24 cm 4 4 6   
  

       Palk on liiga kõver kui: 

      Palgi otsade keskpunkte ühendav kesklõik jookseb väljaspool palki 

   Mooduli telgjoon jookseb väljapool teist moodulit 

    Palgi otspindade keskpunkte ühine sirgjoon ei või jääda palgist 

väljapoole  

   Ülestöötamisvead E A BC 18+ BC 16-17 
  

Oksatüükad ei ei 

Max okstüüka kõrgus palgist 4 cm 

(suuremad oksatüükad palgiga tasa 

saagida 
  

Mehaanilised vigastused ei ei 

Pikkus piki palki max 60 cm; ei 

tohi ulatuda sügavamale kui 10% 

ladva läbimõõdust 
  

Rebendid ei ei 

Lubatud väljaspool 

töötlemissilindrit 
  

Langetussälk, pideriba 

Lubatud kui asub väljaspool arvestuslikku pikkust või 

sälgu sügavus ei ületa 10% palgi diameetrist 
   

 

      Muud vead E A BC 18+ BC 16-17 
  

Punasüdamik, kõva 

mädanik 

Läbimõõt 1/3 palgi 

diameetrist Lubatud 
  Sine värviviga ei ei ei ei 
  Tõugukahjustused ei ei ei ei 
  

Terve, mädanikuta mõlu ei ei 

Lubatud palgi ühel küljel pikkus 

mac 60 cm, max 10% ladva diam 
  Kaksiksäsi ei ei ei ei 
  Panad Saagida tasa, defekt ei tohi ulatuda tüvepuitu 
  Keerdkasv Kuni 1/6 keerdu moodulis 
  Võõrkehad ei ei ei ei 
  Pehme m ädanik, 

laomädanik ei ei ei ei 
  

Tüüakus, sagartüüakus ei ei 

Lubatud mitte rohkem kui 5 cm 

palgi pinnast 
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Lisa 1 järg. UPM-Kymmene Otepää AS vastuvõtu tingimused kasevineeri- 

pakkudele 

 
Kui palgi üks moodul vastab A või E kvaliteedile ning teine moodul on praak,  

(mädasüdamik võib olla ühes otsas max 5 cm)siis võetakse palk vastu BC-na 

NB! Palgi pikkus peab vastama 

tingimusteleõ 

     *Juhul kui mooduli kõverus ei ületa 4 cm, võib E ja A palkide punasüdamik olla näidatud  

väärtusest suurem 2 cm ladvapoolses otsas ja 3 cm tüükapoolses otsas 

       Meelespea ülestöötajale: 

      Langetamisel tee ettelõige 

      Järkamisel toeta palgiots 

      Terita ketti ja 

laasimisnugasid 

      Kontrolli rullikute survet 

      Võõrpuuliike ja muud mittevajalikku ei tohi koormas esineda 
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