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Tallinna Lasnamäe Mehaanikakoolis on kuni 15.01.2021 
avatud talvine vastuvõtt 
kutseõppe CNC metallilõikepinkide (frees- ja trei-
pingid) 5.taseme operaatori jätkuõppe õppekavale.
Võimalik on valida kahe spetsialiseerumise vahel, CNC 
metallilõikepinkidel töötaja, treial või freesija.
Õppetöö vene keeles. 
Vastuvõtu tingimused on: keskharidus, erialane 4.taseme 
kvalifikatsioon või sellele vastavad kompetentsid (töökoge-
mus, ettevõtte soovitus jne) ning vene keele oskus.
Õppetöö algab jaanuari teises pooles. Õppeaeg 6 kuud.  
Dokumentide vastuvõtt https://sais.ee/ 

Kevadine vastuvõtt: alates 15. aprill 2021

Vaata lähemalt www.mehaanikakool.ee  
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Tere tulemast Eesti
Masinatööstuse Liitu!

Masina- ja metallitööstus on Eesti 
suurim töötleva tööstuse haru, mis 
koondab 2200 ettevõtet ja pakub tööd 
35 000 inimesele. Eesti Masinatöös-
tuse Liit on erialaliit, mis ühendab ca 
120 liikmesorganisatsiooni ja kelle huvi 
on edendada insenerindust, masina- ja 
metallitööstust. Liikmeskonda kuulu-
vad kõik, kes soovivad panustada Eesti 
suurima tööstussektori arendamisse: 
tootjad, inseneribürood, müügiettevõt-
ted, teenusepakkujad, aga ka kõrg- ja 
kutsekoolid. Keskendume iga päev kol-
mele masina- ja metallitööstust mõju-
tavale teemale: 1) noored ja sektori 
järelkasv, 2) lobitöö ja avalikustamine, 
3) äriarendus. 

Korraldame kutseeksameid kõikidel 
meie valdkonna kutseõppe erialadel: 
CNC operaatorid, painutuspingi operaa-
torid, keevitamine, mehhatroonikud 

ja roboti operaatorid. Soovime 
noortele selgitada, et insenerieriala ja 
tööstus võiks olla neile vägagi atrak-
tiivne karjäärivalik. Lobitöö mõte on 
vahendada infot masina- ja metallitöös-
tuse ning avaliku sektori vahel. Avali-
kustamise (ingl k publishing) eesmärk 
on harida ühiskonda masinatööstuse 
ja sellega seotud lisandväärtuse vaja-
likkusest Eesti majanduses. Räägime 
ägedatest ja kõrgtehnoloogilistest edu-
lugudest ettevõtete ja toodete näitel, 
et ühiskond oskaks masinatööstuse osa 
majanduses paremini hinnata. Äriaren-
dus on kindlasti kõige olulisem ja kasu-
likum valdkond liikmele – vahendame 
päringuid ja aitame leida allhankijaid, 
viime ettevõtteid ja vajalikke eksperte 
omavahel kokku.

Nõukogu koosseisu kuuluvad Aet 
Sooääre (Intar MW), Emöke Sogenbits 

(Hanza Mechanics Tartu AS), Frid Kaljas 
(Festo OY AB Eesti filiaal), Heikki Mäki 
(Finesta Baltic OÜ), Kristi Tölp (Electro-
matix OÜ), Kristo Karjust (Tallinna Teh-
nikaülikooli mehaanika ja tööstusteh-
nika instituut), Kristo Vaher (Tallinna 
Tehnikakõrgkool), Oliver Mets (Insero 
OÜ), Priit Lind (BLRT Masinaehituse 
OÜ), Rain Johanson (Eesti Kraanavab-
rik), Tõnu Lelumees (teadus- ja aren-
duskeskus IMECC) ja Veljo Konnimois 
(Radius Machining). 

Eesti Masinatoostuse Liidu Noukogu
uus koosseis 2020-2022

MAITSEV KOHV, lk 33—34

Mis motiveeriks töötajaid paremini kui värske ja 
maitsev kohv!

NUTIKAS LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM, lk 36
Nutikas läbipääsusüsteem Weblock võimaldab 
avada uksi interneti ja mobiiltelefoni teel
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Kust leida ettevõtete digitaliseerimi-
seks vajalikke pädevaid spetsialiste?

Tööstuse digitaliseerimise-
le ja automatiseerimisele 
pööratakse aina rohkem 
tähelepanu. Selle taga on 
nii ettevõtete soov efek-
tiivsemalt töötada kui ka 
Euroopa Liidu rohe- ja 
kliimalepped ning erinevad 
kohustuslikud arengukavad. 
Kuidas tagada, et inimeste 
kvalifikatsioon ja teadmi-
sed käiksid kogu selle suure 
arenguhüppega ühte jalga?

„Tegelikult ütleb ka töövajaduse 
seire- ja prognoosisüsteemi OSKA 
raport, et käimasolev digipööre toob 
kaasa suurema vajaduse valdkonna- 
spetsiifiliste IKT oskustega spetsia-
listide järele. Raporti järgi on ini-
meste digioskused peaaegu igas 

inseneriteaduse valdkonnas puu-
dulikud. Mida pakkuda inimres-
sursi kompetentside puudu-
jäägi katmiseks?“ küsib Tallinna 
Tehnikaülikooli ehk TalTechi 
inseneriteaduskonna õppeprode-
kaan, professor Ivar Annus.

Tehnikaülikooli mehaanika ja töös-
tustehnika instituudi direktor, profes-
sor Kristo Karjust lisab, et tööstuses 
räägitakse juba viimased üheksa aastat 
4.0 tööstusrevolutsioonist ning hetkel 
juba isegi Tööstus 5.0-st. Kuigi paljud 
ettevõtted töötavad alles n-ö eelmises 
põlvkonnas, saame mitme ettevõtte 
puhul rääkida ka Tööstus 4.0 tasemest. 
„Püüame olla aina tõhusamad, targalt 
automatiseerida, süsteeme ja seadmeid 
integreerida ning panna neid omavahel 
suhtlema. See on suurepärane areng, 
ent nõuab omakorda kõrgemalt kvali-
fitseeritud insenere. Õnneks on Eestis 
võimalik omandada insenerikutset koo-
lis ja osaleda vastava taseme täiend-
koolitustel, et õppida tundma tänapäe-
vase tehnoloogia eripärasid.“

TÖÖTAJAID KOOLITAMATA VÕIB 
OODATUD ARENG JÄÄDA KESISEKS

TalTechis pakutakse tipp- ja kesk-
astme juhtidele võimalusi täiendõppeks 
ja spetsialiseerituse kaasajastamiseks, 

liitudes magistriõppe või tööstusdok-
torantuuriga. Tööstusdoktorantuur on 
suunatud valdkonna spetsialistidele, 
kes soovivad oma ettevõttes või sek-
toris laiemalt lahendada mõnda konk-
reetset praktilist probleemi, millel on 
teadlik sisu. Annuse sõnul on töötajate 
koolitamine ülikoolis ettevõtetele suu-
repärane võit mitmel suunal: „Ühelt 
poolt annab ülikoolis õppimine ette-
võttele võimaluse tootmist koostöös 
valdkonna parimate spetsialistidega 
praktiliselt tõhustada. Teisalt vajab 
ettevõte inimesi, kes oskavad neid uusi 
tehnoloogiaid kasutada, juurutada ja 
arendada. Vastasel juhul võite jääda 
lihtsalt kõrvaltvaatajaks sellele, kuidas 
konkurendid tänu kvalifitseeritud töö-
jõule eest ära astuvad.“

Lisaks bakalaureuse-, magistri- ja 
doktoriõppele on loodud mitmekesine, 
palju praktikat sisaldav mehaanikain-
seneri meistriklass, mis on suunatud 
mehaanikainseneride juhtimisalase ja 
erialase kompetentsi täiendamiseks. 
Regulaarselt toimuvad täiendkoolitu-
sed lähevad kokku kehtivate kutsestan-
darditega, mis tähendab, et insenerid 
saavad taotleda ja pikendada oma kut-
sekvalifikatsioone. Kutsestandardid on 
aina enam päevakorras ehituses, töös-
tuses, elektroonikas, mehaanikas jm 
ning paljud ettevõtted vajavad kindla 
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kutsetasemega insenere näiteks nii 
Eesti kui ka teiste riikide hangetel osa-
lemiseks. Täiendõppel saab osaleda ka 
ainult valitud moodulites, täiendada 
end vajaduse järgi materjalitehnikas, 
toodete arendamises, juhtimises, sead-
mete hoolduses, keevitustehnoloogia-
tes või robotisüsteemide arendamises.

Karjusti sõnul on ülikool loonud oma 
tudengitele ja täiendõppe saajatele 
võimalikult paindlikud õppimisvõima-
lused. „Meie huvi on, et tudeng saaks 
oma hariduse kätte ja seda võimali-
kult parimal moel. Tänu sellele algavad 
magistrikava loengud sageli alles pärast 
tööpäeva kella 16st õhtul, samuti soo-
dustame distantsõpet. Oleme huvita-
tud, et meid leiaksid üles kõik insenerid, 
kellel on kutsekvalifikatsiooni tõst-
miseta klaaslagi eest. Aitame nad pai-
galseisust üle ja õpetame, kuidas oma 
oskuseid parimal moel kasutada.“

60–70% MAGISTRIÕPPE TUDENGI-
TEST ON PRAKTISEERIVAD 
INSENERID

Annus nendib, et näiteks hoonete 
ja rajatiste erialal on hetkel umbes 
60–70% magistriõppe tudengitest 
praktiseerivad insenerid, kes on tulnud 
end täiendama. Sama suur või isegi kõr-
gem on see protsent tööstustehnika ja 
juhtimise magistriõppekavas. „Magist-
ritöö tegemise ajaks on juba kõik tuden-
gid töökoha leidnud,“ kinnitab ta.

Ta lisab, et suurem osa bakalaure-
use tasemel õppivatest inseneritea-
duskonna tudengitest juba töötavad 
või neil on enne kooli lõpetamist teada, 
mis ettevõttesse nad tööle suunduvad. 
Kui varem pakkusid tudengitele lõpu-
tööde teemasid ülikooli juhendajad, siis 

nüüd on enam kui 90% juhtudest 
tudengitel teema olemas ja see 
on seotud konkreetse ettevõtte 
reaalse probleemi lahendami-
sega, olgu tegu ehitus-, energee-
tika-, mehaanika- või materjali-
teaduse valdkonnaga.

„See näitab, et vabu insenere töö-
turul palju ei liigu,“ möönab Karjust. 
„Näeme, et huvi inseneriks õppimise 
vastu on suur, kuid tuleb tõdeda, et 
hetkel jääb meil mõnes valdkonnas 
kõigi soovijate õpetamiseks ressursse 
puudu. Oleme selles olukorras tõst-
nud näiteks sisseastumise lävendeid, 
et püüda tabada tõsise huviga inimesi. 
Positiivsena võib inseneriteaduse vald-
konnas esile tuua seda, et insenerid saa-
vad Eestis täiesti konkurentsivõimelist 
palka. Enam ei ole IT-sektor kõige ees, 
sissetulekud on tänu inseneride kõr-
gele kvalifikatsioonile ühtlustunud. Ja 
me tegeleme iga päev sellega, et Eesti 
inseneride tase püsiks maailmatase-
mel!“

Oma osa on siin ülikooli tihedas 
koostöös erialaliitude, teiste teadus- 
asutuste ning töötajaid 
vajavate ja arenevate 
ehitus-, tootmis- ja 
tööstusettevõtetega. 
„Ettevõtted võtavad 
meiega ühendust nii 
spetsialistide kui ka või-
maluste leidmiseks, et 
oma tooteid arendada. 
Põnevatest projektidest 
võtame alati kinni, sest 
need arendavad lisaks 
Eesti ettevõtlusele ka 
meie tudengeid. Näiteks 
oleme aidanud ehitada 
jäätise valmistamise 

masinat ja kuulide kalibreerimissea-
det, optimeerinud erinevaid tootmis-
protsesse, aidanud ettevõtetel luua 
robotjuhtimise süsteeme. See on üli-
õpilastele ainulaadne viis õppida koos 
ühiste reaalsete projektide kaudu,“ 
räägib Karjust. „Seega, kellel on omas 
valdkonnas abi vaja, saab teha koostöö-
projekti TalTechiga. Kui tahame, et ette-
võtted areneksid, vajame tööjõudu. Kui 
tahame, et tööjõud oleks piisavalt kva-
lifitseeritud, vajame ülikooli. Nii sünnib 
vajalik sünergia kogu Eesti majanduse 
edendamiseks.“ 

Rohkem infot:
Taltech.ee/inseneriteaduskond

Ülevaade täiendkoolituste kohta:
Taltech.ee/kursused
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Olgu päikesepark hoone 
katusel või maja kõrval 
maapinnal – kõige liht-
sam on selle rajamisel 
paneele paigaldada. 
Märksa keerukam on 
aga eelnev projektee-
rimistöö, kus jaama 
võimsus ja tehnoloogia 
pisidetailideni paika 
pannakse. Konkurents 
päikesepaneelide müüjate 
hulgas on tihe, professio-
naalsuse tase aga erinev, 
mistõttu tuleb partnerit 
hoolikalt valida.

Eestis projekteerib ja ehitab päikese-
parke Solar4you OÜ, kellel on selles 
valdkonnas pikaaegne kogemus. Ette-
võtte projektijuht Risto Laan nendib, 

et päikesepargi tööiga on enam kui 25 
aastat. Seetõttu, investeerides pika-
ajalisse ja kallisse projekti, on oluline 
läbida protsess algusest lõpuni õigesti 
ja toetuda selles professionaalsele 
partnerile.

Väga oluline etapp on projekteerimine 
ehk periood ideest ehituse alguseni. 

See võtab aega, aga mida detailsemalt 
projekteerida, seda soodsam ja parem 
lahendus kliendile tuleb. Ehitusprot-
sess on päikesepargi juures kõige kii-
rem ajavahemik, kuid sellele eelnev ja 
järgnev ehitusdokumentatsiooni täit-
mine ja omavalitsusega asjaajamine 
nõuab omajagu aega ja oskusteavet.

Keskmiselt võtab Laane sõnul väikese 
ja keskmise suurusega päikesejaama 
rajamine neli kuud, millest lõviosa 
kulub dokumentatsioonile. Projektee-
rimisel võetakse arvesse kliendi elekt-
rienergia tarbimine tunni täpsusega 
ja seda võrreldakse paneelide tunni-
tootlikkusega. „Kuna päikesejaamade 
toetusmeedet enam garanteeritult ei 
pakuta, ei ole majanduslikult mõttekas 
liiga võimast parki rajada. Jaama võim-
sus peab katma tarbija hetkevajadused 
ning selleks tuleb arvestada vajadusi ja 
senist tarbimist nii päeval kui ka öösel, 
suve- ja talvekuudel.“

Päikesepargi rajamist tasub
planeerida spetsialistiga

" 

______________

Konkurents päikesepaneelide 
müüjate hulgas on tihe, 
professionaalsuse tase aga 
erinev, mistõttu tuleb partnerit 
hoolikalt valida.

Kassi kvartal
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See, et lõpetati taastuvenergia toetuse 
garanteeritud maksmine ja mindi üle 
vähempakkumise meetmele, ei tähenda 
Laane sõnul, et rajatud päikesejaamade 
arv oleks languses. „Kui 2018. aasta 
lõpus kaotati taastuvenergia meede 
kuni 1 MW võimsusega jaamadele, oli 
turg alguses kerges šokis. Samas jät-
kati kohe päikesejaamade rajamisega, 
kuna toetuse puudumist on aidanud 
kompenseerida odavnevad seadmed 
ja efektiivsem tehnoloogia. Kui mõnel 
kliendil õnnestub kogu päikesepaneeli-
dest pärit energia kohapeal ära tarbida, 
võib päikesepargi tasuvusaeg jääda 6–8 
aasta juurde isegi ilma toetuseta.“

Lisaks investeeringu tasuvusele paneb 
ettevõtjaid päikeseparkidesse panus-
tama selle keskkonnasäästlikkus. Kes 
tegeleb tööstusega ja soovib ekspor-
tida oma tooteid näiteks Põhjamaa-
desse, peab panustama ka roheener-
giasse, sest sealsetele klientidele ja 
koostööpartneritele on roheenergia 
baasil tootmine oluline!

KOOSTÖÖ PÄIKESEPARGI TELLIJA 
JA EHITAJA VAHEL ON KUI KAHE-
SUUNALINE TÄNAV

Päikesepargi ehitamisel ei ole tegelikult 
olemas 100% võtmevalmis lahendust – 

kvaliteetne projekt sünnib vaid tiheda 
koostöö ja pideva kommunikatsiooni 
tulemusel. „Solar4you müüb küll tervik-
lahendust, aga seejuures ei saa eeldada, 
et kliendi osa on ainult raha maksta. 
Meie töö on projekteerida, tarnida ja 
ehitada, kuid dokumentide koostamine 
ja kooskõlastuste saamine käib koos-
töös kliendiga,“ selgitab Laan.

Asutusi, kellega peab dokumente koos-
kõlastama, on mitu: kohalik omavalit-
sus, Elering, Elektrilevi jt. „Loomulikult 
anname igal sammul nõu ning lubame 
ladusat ja kiiret protsessi,“ ütleb Laan.

HOOLDUS ON PÄIKESEJAAMA 
PUHUL OLULINE VÕTMESÕNA

Pärast projekti valmimist hoiavad 
Solar4you spetsialistid valminud päi-
kesepargil oma monitooringusead-
mete kaudu silma peal, nii et koostöö 
kliendiga jääb kestma aastateks. „Nagu 
muud elektriseadmed, vajab korrapä-
rast hooldust ja kontrolli ka päikese-
park. Korrektselt hooldatud seadmed 
teenivad omanikku kauem ja võimali-
kud vead avastatakse varakult, mille 
tõttu ei jää toodang saamata,“ räägib 
Laan.

www.solar4you.ee

" 

________________

Otsustasime laiendada oma päikese-
parki, sest tänapäeva paneelid on muu-
tunud palju efektiivsemaks ja pikemas 
perspektiivis saame sellest palju kasu. 
Samuti on see positiivne keskkonna suh-
tes. Valisime tööde tegijaks Solar4you 
ja jäime nende tööga väga rahule – töö 
oli kiire ja korralik ning sujus problee-
mideta. Päikesepark katab päikeselistel 
päevadel koguni 70% meie energiavaja-
dusest. Kui hästi läheb, siis on selle tasu-
vuseks 5–6 aastat. Julgen teid ka teistele 
soovitada!

 
Sten Sarap
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Igat CNC-seadet saab automatisee-
rida efektiivsemaks ja kasutajale 
mugavamaks

leiame sobivad sead-
med, loome masinale 
tööjoonised ning kor-
raldame koolituse ja 
paigalduse. Nii jääb 
kokkuvõttes kliendil 
üle vaid lõikeinst-
rumente vahetada, 
nuppu vajutada ja 

tooted lõpuni viimistleda.“

Aina enam 
räägitakse töö-
turul spetsia-
liseeritud töö-
jõu nappusest 
ning sellest 
pole puutumata 
ka tööstus- ja 
tootmisettevõtted. Tegevuse automa-
tiseerimine on kindlasti üks võimalus 
ettevõtte tegevust tõhustada, muuta 
protsesse kvaliteetsemaks, kiiremaks 
ja täpsemaks ning toota kulutõhusa-
malt. „Meie töös leidub kahte ühesu-
gust lahendust harva. Igal kliendil on 
oma eriline toode või turunišš, mis võib 
tähendada väga keerulisi lahendusi.“

VÕIMEKAS TARKVARA EI PRUUGI 
OLLA TINGIMATA KALLIS

Terav nendib, et ettevõtte eesmärk 
on pakkuda taskukohast ning võimekat 
CAD- ja CAM-tarkvara. „Meie eeliseks 
on see, et esindame erinevaid CAD- ja 
CAM-tarkvarasid. See tähendab, et me 
ei ole kinni ühes programmis, vaid töö-
tame igaühe jaoks välja parima lahen-

duse.“

ECCOM on 15-aas-
tase ajalooga Tartu 
ettevõte, mille tegevus-
valdkonda kuulub lisaks 
CNC-seadmete ning 
CAD- ja CAM-tarkvara 
müügile ning arvjuhita-

vate seadmete arendamisele ka proto-
tüüpide ja tööstuslike mudelite valmis-
tamine.

Loe oma võimalustest lähemalt:
https://cnc.ee

https://www.eccom.ee

CNC-pingid on Eesti 
tootmis- ja tööstusette-
võtetes laialt levinud ning 
üha enam juhitakse neid 
CAD- ja CAM-tehno-
loogiaga, mis tähendab, 
et inimese asemel annab 
tööpingile käsklusi arvuti. 
Ühest küljest on see 
samm ettevõtte tegevuse 
tõhustamiseks, teisalt 
aitab lahendada hetkel 
päevakorras tööjõuprob-
leemi.

C N C - s e a d -
mete ning CAD- 
ja CAM-tarkvara 
müügiga tege-
leb ECCOM OÜ, 
kes müüb väik-
semaid ja kesk-
mise suurusega 
C N C- s e a d m e i d 
paljudele valdkondadele alates plasti- 
ja puidutööstusest kuni metallitöös-
tuseni. Peale tööstuste on ettevõtte 
kliendid ka hobikasutajad ja koolid.

Ettevõtte juhi Martin Terava sõnul 
pakub ettevõte nii freespinke kui ka 
laserlõikeseadmeid, mida vajaduse kor-
ral kliendi soovi järgi ümber ehitatakse 
ja kohandatakse. „Enamasti on selleks 
lihtsamad tööd, näiteks tolmukindlate 
seadmekappide tegemine ja aluslau-
dade ehitamine. Aga on ka lahendusi, 
kus klient soovib oma tegevust auto-
matiseerida arvjuhitavate seadmetega, 
ise neist väga palju teadmata. Sel juhul 
on meie tööks kogu protsessi halda-
mine algusest lõpuni: tutvume kliendi 
tegevusega, hindame tema vajadusi, 

" 

_______________

Igal kliendil on oma eriline 
toode või turunišš, mis võib 
tähendada väga keerulisi 
lahendusi.

" 

_______________

Eesmärk on pakkuda tasku-
kohast ning võimekat 
CAD- ja CAM-tarkvara.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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• Loo automaatsed töökäsud perioodilist tähelepanu vajavatele seadmetele (hooldused, 

kalibreerimised jne)
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Mis on tehisintellekt ja kuidas see 
tööstusettevõtteid aitab?

Tehisintellekti (AI ehk 
artificial intelligence) 
rakendamine tööstuses 
aitab ettevõtetel tööd 
paremini teha ja planee-
rida, seadmed tõhusamalt 
tööle panna ning kokku-
võttes senisest kiiremini 
kasvada. Mis imeloom 
see tehisintellekt on ning 
kuidas see tööstus- ja 
tootmisettevõtteid täpse-
malt mõjutab?

„Tehisintellekt aitab tööstusi nendes 
kohtades, kus inimese töö automati-
seerimine ei ole seni eriti hästi õnnes-
tunud. Samas on rutiinse ja aeganõudva 
käsitöö asendamisel automaatikasüs-
teemidega ettevõtte efektiivsuse kas-
vus võtmeroll,“ ütleb tööstuste ja toot-
miste lahendustega tegeleva LeanEsti 
OÜ tegevjuht Marko Saviauk. „Tean, et 
tehisintellekt kõlab kauge, tehnilise ja 
keerulisena ning tegelikult nii see ongi.“

LeanEstil on suur kogemus eri töös-
tusharude nagu puidu-, metalli-, plast-
massi-, elektroonika-, tekstiili- ja toidu- 
tööstuste automatiseerimises, raken-
dades selleks tänapäevaseid algoritme, 
masinõpet ja tehisintellekti. „Kõige 
lihtsamalt öeldes mõeldakse tehis- 
intellekti all masina inimlaadseid või-
meid nagu mõtlemine, planeerimine, 
õppimine, kontrollimine ja käitumise 
kohandamine. See võimaldab tehnoloo-
gial püstitada eesmärke ja lahendada 
nende saavutamiseks meie eest keeru- 
kaid ülesandeid, kogudes vajalikku töö-
deldavat informatsiooni kaamerate, 
sensorite ja 3D-laserite abil,“ selgitab 
Saviauk.

Võib öelda, et tehisintellektist on 
saanud digipöörde olulisemaid ees-
märke ja see peaks olema tööstus- 

ettevõtetele prioriteetne suund, 
kuhu tulevikku planeerides vaadata. 
Tehisintellekt võimaldab kasutada 
tootmises rohkem roboteid, saada 
senistest andmebaasidest ja analüüsi-
meetoditest rohkem kasu, optimeerida 
ajakulu ja logistikat, vähendada praagi 
hulka, kavandada seadmete hooldust 
ning näha ette rikkeid tehases.

TEHISINTELLEKT SUURENDAS EESTI 
TEHASE TOOTLIKKUST 20%

Umbes aasta tagasi sai LeanEst põneva 
ülesande liimpuitkilpe valmistavast 
tehasest. Nende tooteks on väikestest 
kasepalgiklotsidest kokku liimitavad 
puitkilbid, mis peavad olema tugevad ja 
siledad, et sobida mööblitootmisse või 
töötasapinnaks. Ülesanne oli ehitada 
masin, mis hindab ükshaaval iga klotsi 
iga külje kvaliteeti ja keerab ilusaima 
külje kõige peale või viskab sobimatud 
klotsid liini pealt välja. Reaalselt tegeles 
sellega ühel liinil päevast päeva neli ini-
mest.

„Nüüd saab masin kaamerate abil pildid 
igast klotsi küljest. Piltide järgi kvali-
teedi hindamiseks võtsime appi tehis-
liku närvivõrgu tehnoloogia, mida tuli 
sarnaselt inimese ajuga treenida konk-
reetset ülesannet lahendama. Jagasime 
kvaliteedi kaheksaks klassiks ja tree-
nisime närvivõrku kuu aega. Esmane 

tulemus oli, et iga kümnenda klotsi 
puhul keeras masin ette vale külje,“ 
meenutab Saviauk. „Pidime tegelema 
tehisliku närvivõrgu enda arhitektuu-
riga, leiutades pika ja keerulise tööga 
täiesti unikaalse närvivõrgu, mille tule-
mused läksid järjest paremaks. Algo-
ritmi kiirus paranes ja nüüd, pärast kuu-
depikkust arendus- ja õpetamistööd, 
teeb tehisnärvivõrk tehases paremat 
tööd kui inimene. Teeb seda rutiinselt, 
märksa kiiremini ega väsi. Hetkel on 
klotside tuvastamise kindlus 99%. Igas 
olukorras süsteem veel käituda ei oska, 
sest erandolukordadeks pole seda veel 
õpetatud.“

Saviauk nendib, et tehisnärvivõrgu teh-
noloogia töötab hästi, kui on aega seda 
korralikult õpetada. „Nii nagu tuleb 
väikest last kasvatada, tuleb ka närvi- 
võrgu eest hästi hoolitseda ja seda 
treenida. Mida paremini hoolitsed, seda 
parem on lõpptulemus! Oleme selle 
tehnoloogiaga nüüdseks juba hulga 
tehaseid efektiivsemalt tööle pannud ja 
parimal juhul üle 20% kogu tehase efek-
tiivsust suurendanud.“

Huvi korral võta ühendust LeanEstiga ja 
pane ka oma tehases tehisintellekt ini-
meste eest tööle!

www.leanest.ee

Siin on näha kaheksa erinevat kasepuiduklotsi, mis iseloomustavad klotside kvaliteediklasside erinevust. 
Tehismõistus peab ühe etteantud pildi järgi tegema sorteerimise otsuse.
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Saage tuttavaks personalirendi- 
firmaga, kes hoolitseb selle eest,
et leiaksid töötaja kasvõi homseks!
Personalirent OÜ on ette- 
võte, kes tegeleb tööjõu 
rentimisega, pakkudes oma 
klientidele usaldusväärset 
ja professionaalset teenust 
parima tööjõu leidmiseks. 
Personalirent aitab lahen-
dada väga erinevate vaja-
dustega klientide soove, 
näiteks lahendada kiiresti 
olukorrad töömahu suure-
nemisel või leida parimad 
lahendused ajutise või pika-
ajalise tööjõu värbamiseks. 
Ettevõtte tegemistest 
rääkis lähemalt firma 
asutaja Eliko Raie.

MILLAL SAI ETTEVÕTE ALGUSE?

„Personalirent OÜ sai alguse 2016. aas-
tal. Ühel päeval lihtsalt tuli idee hakata 
pakkuma tööjõurendi ja värbamise tee-
nust ettevõtetele. Sel hetkel oli turul 
juba mitu sarnast ettevõtet, kuid see 
meid ei heidutanud,“ meenutab Raie. 
„Kasutajale on see tegelikult pigem hea, 
kui rendiettevõtteid on palju, sest siis 
on suurem tõenäosus leida endale töö-
tajaid.“

MIS ERISTAB PERSONALIRENT 
OÜ-D  KONKURENTIDEST?

„Kõige enam eristume konkurentidest 
sellega, et Personalirent töötab 24/7 ja 
me ei otsi töötajaid kõrvuti kliendi enda 
kuulutustega. Oleme valmis aitama 
klienti ka reede õhtul ja nädalavahe-
tusel. Kõige tähtsamaks peame kliendi 
heaolu ja seda, et klient leiaks omale 
soovitud inimesed määratud tähtajaks, 
kasvõi homseks,“ lisab ta.

„Heade majandustulemusteni oleme 
jõudnud suure töö ja vaevaga ning eriti 

sellega, et me ei tööta tavapäraselt 
kl 9–17, vaid teeme tööd ka õhtuti ja 
nädalavahetustel. Klientide tagasiside 
põhjal meeldib neile väga meie teenuse 
läbipaistvus ehk siis klient näeb, mille 
eest ta maksab. Samuti on kiidetud ini-
meste leidmise kiirust. Väga suur osa 
heade töötajate leidmisel on sellel, kui 
paindlikud meie kliendid töötajate suh-
tes on – kas nõudmised kandidaadile on 
kivisse raiutud või ollakse paindlikud ja 
valmis andma inimesele võimalust isegi 
siis, kui tal mõnes punktis kogemust 
ei ole. Loomulikult on tähtis ka paku-
tav töötasu ja oluline on siinkohal ära 
märkida, et teenuse eest maksab klient 
alles siis, kui töötaja on reaalselt tööd 
teinud,“ selgitab Eliko.

KUIDAS PERSONALIRENT TOIMIB?

„Kõigepealt peab ettevõtja täitma Per-
sonalirendi kodulehel ankeedi. Kui bru-
topalk on teada, lisatakse tunnihinnale 
koefitsient, mis on iga kliendi jaoks 
personaalne. Teenuse hind sõltub sel-
lest, kui kauaks töölisi vajatakse ja mitu 
töölist on tarvis. Miinimumtellimus on 
neli tundi inimese kohta. Ideaalis on hea 
võimalikult palju soove ette teada, aga 
me oleme suutnud leida töölisi ka juba 
järgmiseks päevaks. Töölisi saab ren-
tida nii üheks päevaks kui ka mitmeks 
kuuks (nt hooajaks lisatööjõuna). Meie 
vormistame töötajaga lepingu ja kogu 
palgakulu kannab Personalirent.“

„Lisaks pakume ettevõtetele värba-
misteenust. See tähendab, et Perso-
nalirent võtab enda peale kogu värba-
misprotsessi alates tööliste otsimisest 
kuni sobivate kandidaatide valimiseni. 
Tööandja ülesanne on sobiv kandidaat 
tööle vormistada. Töökuulutuste üles-
panekule, telefonikõnedele, vestlustele 
ja võimalike kandidaatidega kohtumis-
tele aega ei kulu ning klient saab kes-
kenduda enda põhitegevustele.“

KAS PAKUTE KA TÖÖOTSIJATELE 
ABIKÄTT?

„Tööotsijatel on võimalik leida meie 
ettevõtte kaudu nii ajutist kui ka pika-
ajalist tööd, sealhulgas välisriikides. Ka 
siis tuleb huvilistel täita meie kodulehel 
ankeet. Ankeedi täitnud töölised salves-
tatakse andmebaasi ja sobiva töökoha 
leidmisel võetakse ühendust. Perso-
nalirendi kaudu on võimalik leida tööd 
ka üliõpilastel või neil, kes soovivadki 
teha ajutisi tööotsi. Tihti on pakkumisi 
just suvekuudeks (nt puhkuseasenda-
jateks) või lühiajaliselt mõneks tunniks 
või üheks päevaks,“ sõnab lõpetuseks 
Personalirendi asutaja Eliko Raie.

www.personalirent.ee
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Tööstusettevõtte vastutuse
riskide ABC

Argo Argel
Vastutuskindlustuse tootejuht

Tööstusettevõtte igapäevane foo-
kus kulub peamiselt konkurentsivõime-
liste toodete ja teenuste arendamisele, 
toodete turustamistegevusele, tööjõu-
probleemidele ja muudele sarnastele 
küsimustele. Vastutuskindlustusega 
seotud teemad kerkivad päevakorda 
sageli alles siis, kui mõni lepingupartner 
sellist kindlustust oma lepingus nõuab. 

Tegelikult muidugi saadab vastutus 
ettevõtet selle asutamisest saadik. Mis 
hetkel ja millises ulatuses ettevõte vas-
tutuse riskide suhtes kindlustuskaitset 
vajab, on ettevõtete kaupa erinev. Olu-
korras, kus ettevõttel on endal piisavalt 
vabu rahalisi vahendeid, ei pea ta üldse 
vastutuse kindlustamisele mõtlema. 
Võimaliku kahju korral korvab ta selle 
lihtsalt oma vahenditest. Vastutuskind-
lustuse vajadus võib siis tekkida, kui 
ettevõte ei soovi oma raha kulutada 
kahju hüvitamiseks, vaid tal on sellega 
teised plaanid. Vastutuskindlustus ei 
vabasta ettevõtet küll vastutusest, kuid 
samas aitab korvata kahju tekitamisega 
seotud kulu. Sobiva kindlustuskaitse 
leidmiseks on kõige mõistlikum kohtuda 
kindlustusseltsi esindaja või maakleriga 
ning lasta kaardistada oma kindlustus-
vajadused. Vastutuskindlustus on alati 
konkreetse ettevõtte põhine, kindlus-
tuskaitse järgib, milline on tema tege-
vuse spetsiifika, tooted, töötajate arv 
jne. Piltlikult võib vastutuskindlustuse 
kaitset võrrelda rätsepa ülikonnaga, 
mis on tehtud ettevõtte mõõtudest 
lähtuvalt. Selleks, et kindlustuslahen-
dus oleks ettevõttele arusaadav, annan 
alljärgnevalt ülevaate tööstusettevõtte 
riskidega sobituvatest kindlustuskait-
setest. Seda võib võtta kui tööstusette-
võtte vastutuse riskide ABC-d.

A.
Peamiseks riskiks tööstusettevõte-

tele on turustatud toodetega seotud 
riskid. Ettevõte vastutab tema poolt 
toodetud toote puudusest tekkinud 
kahju eest. Sõltuvalt tootest, selle kasu-
tusotstarbest ja sihtrühmast võib siin 

tekkida kas üksikuid suure-
maid kahjusid või massilises 
ulatuses väiksemaid kah-
jusid.  Näiteks, kui jaeketis 
müüdava toiduaine partii 
koostisesse on sattunud 
toksiline aine, siis võib tek-
kida mürgistus paljudel ja 
oodata on ridamisi väikse-

maid nõudeid. Samas, kui ettevõtte too-
dab tellimistööna suure ehituskarkassi, 
siis võib selle toote puudusest tekkida 
pigem üks ja suur kahju.  Toode võib 
siin olla nii lõppturule mõeldud valmis-
toode kui ka osa teisest tootest või hoo-
pis tooraine. Kahju kandjaks võib seega 
olla nii tarbija kui ka teine ettevõte, kes 
kasutab tööstusettevõtte poolt too-
detud detaili või toorainet oma too-

tes. Kahju võib ilmneda nii Eestis kui 
ka välismaal, kui tegemist on toodete 
ekspordiga. Võimalik kahjustsenaa-
rium aitab otsustada, kui suur võiks olla 
kindlustuslepingu hüvitispiir ja milline 
peaks olema kindlustuskaitse territo-
riaalne ulatus. Tooteriskide osas info 
edastamisel kindlustusseltsi esindajale 
või maaklerile tuleks kindlasti võimali-
kult täpselt kirjeldada, milliste toodete 
osas kaitse peaks laienema. Näiteks, kui 
tootekirjelduseks on „metalltooted“, 

siis see on liiga üldine ja ei anna ülevaa-
det, mis toodetega on täpsemalt tege-
mist. See raskendab sobiva lahenduse 
pakkumist. Mõistlik oleks riski kirjelda-
misel olla võimalikult detailne.

" 

______________________

Vastutuskindlustusega seotud teemad 
kerkivad päevakorda sageli alles siis, 
kui mõni lepingupartner sellist 
kindlustust oma lepingus nõuab. " 

______________

Kui tootekirjelduseks on 
„metalltooted“, siis see 
on liiga üldine ja ei anna 
ülevaadet, mis toodetega 
täpselt tegemist.
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B.
Teiseks tööstusettevõtetega seotud 

riskiks on kinnistu, hoonete rajatistega 
seotud vastutuse riskid. See hõlmab ka 
territooriumil toimuvaid laadimistöid 
ja manööverdamist tõstukite ja sõidu-
kitega. Kin-
nistust võib 
alguse saada 
tulekahju, mis 
levib naaber-
kinnistule, või 
keemiareos-
tus, mis reos-
tab põhja-
vett. Need on 
pigem harva juhtuvad, kuid samas suu-
red kahjud. Sagedasemad väiksemad 
kahjud on seotud tavaliselt laadimis-
töödel ja tõstukitega manööverdamisel 
kolmanda isiku kauba või veoki vigasta-
misega. Ettevõtted, kelle territooriumil 
asub raudtee, peavad mõtlema kind-
lasti ka kohustusliku kindlustuse peale, 
mille kindlustamiskohustus tuleb raud-
teeseadusest. Suurõnnetusohuga ette-
võtted peavad lisaks võtma kemikaa-
liseadusest tuleneva kohustuse tõttu 
eraldi kohustusliku vastutuse kindlus-
tuse. Tegevusvastutusega saab kaitse 
alla ka näiteks kahju, mis tekitatakse 
osalemisel messidel, kliendi külastuse 
käigus või mõne seadme või toote pai-
galdamisel kliendi juures. Õige kaitse 
jaoks peaks hoolikalt läbi mõtlema kõik 
olukorrad, kus ettevõtte tavapärase 
majandustegevuse käigus kahju võib 
tekitada. 

C.
Kolmandaks riskiks on ettevõtte vas-

tutus oma enda töötajate ees, nendega 
toimunud tööõnnetuse või diagnoosi-
tud kutsehaiguse korral. 2019 regist-
reeriti Eestis 4265 tööõnnetust, millest 
15 juhul kaotas töötaja elu. Töötlev 
tööstus on siin kahjuks esikohal suhtar-
vuga 1127 õnnetusega 100 000 töötaja 
kohta. See on suur number. Sagedamini 
juhtub õnnetusi liinitöölistel ja laotöö-
listel. Praktiliselt iga aasta on mõni juh-
tum, kus laotöötaja jääb koorma alla või 
saab müksu tõstukilt jms. Sageli pole 
ettevõtte jaoks küsimus, kas õnnetus 
juhtub, vaid millal ja mis juhtub. Riski 
vähendamise peamine vahend on töö- 
ohutuse koolitus, töötajate varustamine 
tööks vajalike kaitsevahenditega ning 
pidev töökeskkonna kontroll. Samas 

õnnetusi ikka juhtub ja sellest tekkivad 
ravikulud ja muud kaasnevad kulutused 
suurenevad aasta-aastalt. Kindlustu-
sest võib siin kindlasti abi olla. Tööandja 
vastutuse korral on oluline aru saada, 
et tööõnnetuse kaitse ja kutsehaiguste 
kaitse on kaks eraldi riski. Tööõnnetus 
on töötajaga toimunud õnnetusjuhtum, 

n ä i t e k s 
t ö ö t a j a 
kukkumine 
vms. Kutse-
haigus on 
aga pikema 
aja jooksul 
t ö ö k e s k -
konna ohu-
teguritest 

välja kujunenud haigus või puue, näi-
teks mingi kemikaaliga kokku puutu-
misest tekkinud nahahaigus või sund- 
asendist tekkinud lihashaigus või ka 
kuulmishäired mürarikkas keskkonnas 
töötades. Juhul, kui soovitakse maan-
dada nii tööõnnetustest kui kutsehai-
gusest tulenevaid riske, siis tuleb seda 
kindlasti toonitada. Vastasel juhul võib 
kindlustusandja pakkuda küll tööandja 
vastutuse kaitset, aga ainult tööõnne-
tuse kaitsega. Samuti on riski õiglase 
hindamise jaoks oluline eristada füü-
siliste töötajate ja kontoritöötajate 
osakaalu. Tööandja vastutuskindlus-
tuse osas samastatakse töötajaga ka 
juhatuse liikmed, praktikandid jms 
isikud, kelle eest ettevõte tööandjana 
vastutab. Tööandja vastutuses on tava-
pärane, et kindlustuskaitse laieneb ka 
töötajate lähetusele välisriiki. See ei 
asenda küll reisikindlustust, kuid tagab 
selle, et kui tööõnnetus tekib välislähe-
tuses siis ka sellest õnnetusest tulene-
vad töötaja nõuded on hüvitatav risk. 

Lisaks eespool toodud põhilistele 
riskidele on vastutuskindlustuse kaitse 
lahutamatuks osaks ka õiguskaitse. See 
ei ole eraldi õiguskaitse kindlustus, vaid 
automaatne kaitselaiendus vastutus-
kindlustuse lepingutes. Selle eesmärk 
on kaitsta kindlustatud ettevõtet sel-
liste nõuete eest, kus ettevõte ei ole 
kahju tekkimises süüdi või ei vastuta 
kahju eest. Näiteks, töötaja esitab töö-
andjast ettevõtte vastu nõude, väites, 

et tal on tekkinud kutsehaiguse sümp-
tomid, põlvemeniski vigastus. Samas on 
selge, et töökeskkonna ohuteguritest 
sellist haigust ei saaks tekkida, kuna 
oma töös töötaja ei ole kükitavas asen-
dis ega kasuta põlvi. Kuna töötaja on 
kirglik hobiaednik, siis tõenäoliselt tek-
kis meniskivigastus oma aias töötades 
hoopis. Õiguskaitse aitab nõuet tõrjuda 
nii kohtueelses kui kohtumenetluses, 
hüvitades nii eksperdi- kui kohtukulud. 
Samas tuleb meeles pidada, et vastu-
tuskindlustusega kaasnevat õiguskait-
set ei saa kasutada selleks, et ise kedagi 
hageda, see on mõeldud ainult alusetu 
nõude tõrjumiseks. Kui vaadata kahju-
ajalugu läbi aastate, siis sisuliselt ainult 
iga neljas nõue on tegelikult täielikult 
põhjendatud. Enamik nõudeid on kas 
osaliselt või täielikult vaieldavad ning 
kindlustatud isik ei näe, et ta oleks kahju 
tekkimises süüdi. Sellest tulevalt on sel-
listes olukordades õiguskaitse peaaegu 
sama tähtis kui muu vastutuse kaitse. 
Nõude tõrjumis- ja kaitsekulud võivad 

olla kohati üsna suured ning lisaks on 
sellised vaidlused aegavõtvad. Seega ei 
ole ettevõttel mõistlik jätta seda kulu ja 
ajalist ressurssi enda kanda.  

Kokkuvõtteks soovin rõhutada, et 
isegi kui ettevõte teeb omalt poolt kõik 
kahjude ärahoidmiseks ning oskab rea-
geerida vahetult ja koheselt esinevate 
ohumärkide korral, on mõistlik osa sel-
lest riskist jagada kindlustusseltsiga. 
Ettevõte peaks hankima kindlustus-
kaitse, lähtudes täpselt oma vajadus-
test, olgu see siis tegevuse, tootjavas-
tutuse või tööandja vastutusega seotud 
risk.

Täpsema info ja pakkumiste saamiseks 
külastage meie kodulehte

www.pzu.ee
või pöörduge oma maakleri poole.

" 

______________

Tööandja vastutuses on 
tavapärane, et kindlustus- 
kaitse laieneb ka töötajate 
lähetusele välisriiki.

" 

______________

Õige kaitse jaoks peaks hoolikalt läbi 
mõtlema kõik olukorrad, kus ette-
võtte tavapärase majandustegevuse 
käigus kahju võib tekitada.

" 

________________

Ettevõte peaks hankima 
kindlustuskaitse, lähtudes 
täpselt oma vajadustest, olgu 
see siis tegevuse, tootjavastu-
tuse või tööandja vastutusega 
seotud risk.
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Tootmisettevõtete juhtimiseks 
loodud Monitor ERP toetab 
reaalselt ettevõtte arengut
Tugeva toote ja hea mees-
konna kõrval on tänapäeva 
tootmisettevõtte edu võt-
meks majandustarkvara, 
mille südameks on toode 
ja tootmine. Spetsiaalselt 
tootmistele loodud ja Eesti 
ettevõtete hulgas tugevalt 
kanda kinnitanud Monitori 
ärijuhtimise tarkvara amet-
lik esindaja Eestis on Rock-
soft OÜ, kes on tuntud ka 
pika kogemusega Oracle’i 
äritarkvarade esindajana.

2008. aastal asutatud Rocksoft 
tegeleb ainult ettevõtte ressursside 
planeerimise ehk ERP-tarkvarade juu-
rutamise ja liidestamisega, pakkudes 
ka muid ERP-i kasutamisega seotud 
teenuseid. Kui algusaastatel esindati 
suurtele ettevõtetele mõeldud Oracle 
ERP-i, siis väiksematele ja keskmise 
suurusega tootmisettevõtetele suuna-
tud Monitor ERP-i hakati juurutama 
alates 2016. aastast.

Oracle ERP-i on Rocksoft juuruta-
nud pangandus-, telko-, ehitus- ja ener-
giasektoris. Viimane suurem juurutus 
oli laevanduskontsernile Tallink, mis 
hõlmas 44 ettevõtet ja 6 riiki. Pisema-
tele firmadele loodud Monitori eelis 
on aga paindlikkus, võimalus seadis-
tada tarkvara ettevõtte vajaduste järgi, 
kulutamata suuri summasid eriaren-
dustele. Kuna tegu on standardiga 
kõikidele klientidele, on hoolduskulud 

madalamad ja uuenduskulud väga 
madalad, võrreldes eriarendusena loo-
dud ERP-süsteemidega.

Monitor ERP on arendatud Rootsi 
tootmisspetsialistide poolt ja toot-
misspetsialistide tarbeks ning seda on 
arendatud juba üle 40 aasta. Monitori 
arendusmeeskonda, müügimeeskonda 
ja juurutusmeeskonda kuuluvad toot-
mistaustaga inimesed, kes mõistavad 
sektori vajadusi. Monitoril on rohkem 
kui 4000 klienti üle maailma. Eestis 
kasutab Monitori ligi 90 ettevõtet 
masinaehitus-, metalli-, puidu-, mööbli-, 
plasti-, elektroonika- ja tekstiilitööstu-
ses.

MONITOR ERP TOOB ESILE TOOT-
MISPROTSESSIDE KITSASKOHAD

Monitor ERP annab selge ülevaate 
ettevõttes toimuvast, toote omahin-
dadest, kulude jagunemisest ja töökor-
raldusest ning toob esile protsesside 
kitsaskohad. Koostöös kasutajatega 
uuendatakse ja täiendatakse süsteemi 
pidevalt uute funktsioonide ja võima-
lustega. Vajaduse korral saab Monitori 
liidestada hõlpsasti kolmanda poole 
tarkvaraga, näiteks PLM-i ja PIM-i 
tarkvaradega, et oleks võimalik tuua 
toodete struktuurid (BOM) ERP-tark-
varasse automaatselt vähima ajakulu ja 
käsitööst tulenevate vigadeta.

Monitor on saadaval 13 keeles, sh 
inglise, eesti ja vene keeles, kusjuures 
kasutajad võivad sama süsteemi kasu-
tada eri keeltes. Tarkvara süda on toot-
mismoodul, mida toetavad lisamoodulid 
nagu tootekonfiguraator, tööriistahal-
dus, elektrooniline arvehaldus,

masinaintegratsioon, Web Shop jne. 
Monitor katab kõik ettevõttes vajali-
kud protsessid nagu tootmine, ostmine, 
müük, ladu, tööaja raporteerimine, töö 
võtmine ja raporteerimine ning raama-
tupidamine.

EDUKAKS JUURUTAMISEKS PEAB 
TARKVARAPARTNER MÕISTMA 
ETTEVÕTTE ERIPÄRASID

Selleks, et juurutada ERP-tarkvara 
ettevõttesse edukalt, on oluline kliendi 
ja juurutuspartneri tihe koostöö ning 
partneri oskus ja suutlikkus süveneda 
ettevõtte põhiprotsessidesse ja toimi-
misse tervikuna. Oluline on, et koostöö 
ulatuks tippjuhtkonnast rohujuureta-
sandini, sest muutuse sisuline tegevus 
toimub alati tootmistöötajate kaasabil. 
Tarkvarajuurutuse edu alus on moti-
veeritud töötajad, kes võtavad omaks 
uue kultuuri ja mõttemaailma.

Rocksoft teeb Monitori juurutuste 
puhul esmalt ettevõtte kui terviku ja 
selle protsesside põhjaliku eelana-
lüüsi, et tuua esile kõik kitsaskohad 
ja probleemid, mis on seni arenemist 
takistanud. Seejuures on ettevõttel 
alati mõistlikum kohandada oma prot-
sesse ERP-i põhiprotsesside järgi, mitte 
kohandada tarkvara, sest Monitor on 
suunatud tootmisettevõtetele ja selle 
funktsioonid on kõige efektiivsemal 
moel olemas karbitootena.

Küsige julgelt Rocksoftilt ettevõtte 
protsesside digitaliseerituse taseme 
hindamist ja personaalset pakkumist 
teie digitaliseerituse taseme alusel. 
Meie ühine eesmärk on suurendada 
teie ettevõtte ressursside kasutusefek-
tiivsust, tootlikust ja kulusäästlikkust!

www.rocksoft.ee
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Üheksa punkti, mida peaks teadma 
sildkraanadest

Sildkraanad kui hoone nn musklid 
on tootmis- ja laohoonete puhul väga 
tähtsad komponendid, mis mõjutavad 
hoone kõiki olulisi osi alates vunda-
mendist kuni postide ja katusekandja-
teni. Ent sama oluline on ka nende mõju 
tellija hilisemale kasutamisele. Kuna 
nii hoone ise kui ka kraanad eraldi on 
suured investeeringud ning mõeldud 
tootmist või ladustamist teenindama 
aastakümneteks, peab arvestama, et 
ettevalmistuse faasis tehtud vead jää-
vad tihti projektiga kaasas käima hoone 
ja kraanade kogu kasutusajaks. Seega on 
oluline, et kõik kraanadega seotu oleks 
aegsasti ja põhjalikult läbi mõeldud.

Minule kui ehitajale on olnud sild-
kraanade paigalduse algus alati oluline, 
samas pakkunud ka närvikõdi. Ühest 
küljest on see võimas vaatepilt, kui 

ehitusplatsil või varem tehases komp-
lekteeritud kollakas-oranžid sildkraa-
nad paika tõstetakse. Teisalt võib ka 
kogenud tegijatel projekteerimisel ja 
ehitamisel väga palju asju viltu minna 
ning enne, kui kraanad pole paigas ja 
kontrollitud, on alati väike ootusärevus 
sees. Vead võivad tulla peamiselt siis, 
kui projekteerimisprotsessis on juhtu-
nud mõni hooletusviga või kui tellija ei 
ole oma lao või tootmise logistikat enne 
korralikult läbi joonistanud ja projek-
teerimise lähteülesanne on jäänud see-
tõttu korralikult läbi mõtlemata.

Suurimad ohukohad, millele tuleb 
kõigil pooltel kraanade puhul tähele-
panu pöörata, on järgmised:. Sildkraana ei mahu kraanatee ja 
katusekandjate vahele ära. Ohutusva-
ruks peab jääma vähemalt 10 cm, sest 
katusekandjad vajuvad talvel lume-
koormusega läbi.. Valgustid, ventilatsioonitorud, kaab-
liredelid ja avatud asendis tõstandvä-
ravad jäävad sildkraana liikumisteele 
ette. Hilisem kommunikatsioonide 
ümberehitus on 2–3 korda kallim, kui 
kohe alguses õigesti ei tehta. BIM ehk 
ehitusinformatsiooni mudeldamine ja 

koordineerimine aitavad selliseid prob-
leeme kindlasti ennetada.. On juhtunud, et tõstandväravate 
paigaldamisel selgub, et need ei mahu 
seina ja kraanatee vahelt üles tõusma.. Kraanateede kehtestatud tolerant-
sid on väga kõrged. Lihtsamalt öeldes: 
eksida võib ainult 3–5 mm ja selleks 
peavad olema läbi mõeldud reguleeri-
misvõimalused. Need piirmäärad ei ole 
kehtestatud norimiseks. Halvimal juhul 
võib sildkraana rööbaste vahele kinni 
kiiluda, mis muudab selle kasutamise 
võimatuks.. Kraanateed ei ole projekteeritud 
võtma vastu kahe kõrvuti asetseva 
sildkraana koormust. Kui seda soovi 
enne projekteerimise algust ei edas-
tata, peab leppima sellega, et üks sild-
kraana tegutseb löövi ühes otsas, teine 
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teises otsas ja neid ei saa paralleelselt 
tõstetel kasutada.. Kraanateega varustatud löövi ots-
tesse tekib nn surnud tsoon (1,8–2,3 
m otsaseinast), mida kraana konks 
ei suuda teenindada. Seda peab teh-
noloogilise, laadimise ja ladustamise 
plaani koostamisel arvestama.. Sildkraana konksu teeninduspiir-
konda ei tasu võimaluse korral planee-
rida sisseehitatud ruume, mida kraana 
last võiks n-ö lömastada.. Kõik pakutavad kraanad ei ole võrd-
väärsed. Seega ei pruugi esialgu kraa-
nadelt saadav kokkuhoid tähendada 
kokkuvõttes tegelikku kokkuhoidu. 
Odavama otsa sildkraanadel mõjuvad 
tugiratastele suuremad külgsuunalised 
jõud, mis tingib selle, et kraanarööpad 
ja -rattad kuluvad palju kiiremini ja 
hoone karkass tuleb raskem.. Vajalik konksukõrgus tuleb hoolikalt 
läbi mõelda. Toorainet või valmistoo-
dangut peab saama tõsta üle tootmis-
seadmete ja ladustatud materjalide, et 
võimaldada auto laadimist.

Kui teil on plaanis 
rajada oma ettevõt-
tele uus kraanadega 
lao- või tootmishoone, 
mõtlen heameelega 
kaasa ja annan prakti-
list nõu.

Andres Kaur
+372 512 8282

COMBICON OÜ juhatuse liige ja partner
andres.kaur@combicon.ee

TELLIJAD COMBICONIST:

" 

________________

COMBICONi kasuks rääkis meie vaates 
kaks ühes teostus – nii projekteerimine 
kui ka ehituse peatöövõtt. Ja me ei pida-
nud saadud tulemuses pettuma! Hinda-
sime kõrgelt tähtaegadest kinnipidamist 
ja vastastikuste lubaduste täitmist. Uue 
tootmishoone rajamise käigus kujunes 
meil ühine koostöö rütm – iganädalas-
tel koosolekutel anti ülevaade tehtust 
ja langetati vajalikud otsused edasiste 
sammude kohta.

Meie hinnangul iseloomustab 
COMBICONi kõige paremini profes-
sionaalsus ja efektiivsus – seda eriti 
olukorras, kus ehitaja pidi arvestama 
tootmishoone sisustamiseks mõeldud 
tootmisseadmete tarnijate kõikvõima-
like nõudmistega. Vähem tähtsad ei ole 
ka sõbralikkus ja lugupidav suhtumine 
tellijasse ja tema rahakotti.

 
Harri Rantala

Rauameister AS-i juhataja

" 

___________

COMBICON on ehitanud 
Ramirendile viimastel aastatel 
projekteerimis-ehitustöövõtu 
korras kaks nüüdisaegset toot-
mishoonet ja ladustusplatsi, 
mille käigus vastutasid nad täielikult 
projektide algusest lõpuni eduka läbi-
viimise eest. Need vähesed probleemid, 
mis ehituste käigus tellijani jõudsid, said 
väga hea projektimeeskonna poolt alati 
operatiivselt ja professionaalselt lahen-
datud. Samuti on COMBICONi koostöö 
omanikujärelevalvega olnud sujuv ja all-
töövõtjateks on valitud oma valdkonna 
professionaalid.

COMBICONi meeskond mõtleb klien-
diga kaasa, ennetab probleeme ja otsib 
kliendile parima lahenduse. Neid iseloo-
mustab täpsus, usaldusväärsus, pühen-
dumine, kompetentne ja vastutustundlik 
suhtumine, mille tunnustuseks on meie 
kui tellija poolt eelkõige see, et oleme 
nende korduvtellija. Samuti oleme 
rakendanud COMBICONi meeskonna 
ehitusealast oskusteavet Ramirendi 
teiste väiksemate projektide puhul.

Kristjan Edula
Ramirent Modular Factory AS-i 

juhatuse liige

Rauameister AS-i uus tootmishoone

Ramirent Modular Factory AS-i tehase laiendus
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KIK pakub ettevõtjatele tuge
uudsete tehnoloogiaprojektide
elluviimiseks
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus (KIK) julgustab Eesti 
ettevõtteid taotlema 
Euroopa Liidu Innovat-
sioonifondilt toetusi, mis 
on mõeldud uuenduslike 
madala süsinikusisaldusega 
tehnoloogiate arendami-
seks ja kasutuselevõtuks. 
Nõu ja abi taotlusvoorudes 
osalemiseks annavad 
KIKi spetsialistid.

„Tegu on otsetoetusega, mis tähen-
dab, et projekte hinnatakse Euroopa 
Komisjoni korraldusel ja liikmesriigid 
hindamisel ei osale. Küll aga pakub 
keskkonnaministeerium meie keskuse 
kaudu projektidele tuge eelnõustami-
sega, kus aitame ettevõtjal valideerida 
projekti sobivust,“ selgitab KIKi part-
nerlussuhete koordinaator Kaia Treier.

Innovatsioonifond toetab ette-
võtjate algatatud projekte eri vald-
kondadest: taastuvenergia tootmine 
ja kasutamine; süsiniku kinnipüüd-
mine, ladestamine ja utiliseerimine; 
energiaintensiivne tööstus, sh süsini-
kuintensiivsete toodete asendamine 
ja energia salvestamine ning energia 
salvestamise lahendused tööstuses. 
Innovatsioonifondi eelkäija oli prog-
ramm NER300, mille abil läks töösse 
näiteks tuuleenergiapark viie ujuval 
vundamendil tuulikuga Kanaari saartel. 

FloCan5 projekt sai toe-
tust 34 mln eurot. Samas 
võib tuua näite siitsamast 
Eestist, kus Jõgevamaale 
rajati toetuse abil 45 mln 
eurot maksnud Baltania 
biosöetehas.

„Baltania tehas on 
näide Eestis realiseeru-
nud suurprojektist, mis sai 
Euroopa Liidult toetust. 
Nüüdseks on Innovatsioo-
nifondis eraldatud suured ja väiksemad 
taotlejad ehk korraldatakse eraldi taot-
lusvoor ka väiksematele projektidele. 
Taotlusi rahastuse saamiseks saab esi-
tada ainult kindlal ajavahemikul, mil 
taotlusvoor on avatud. Suurprojektide 
voorus on taotlemine kaheetapiline, 
väikeprojektide voorus üheetapiline,“ 
räägib Treier. „Seejuures konkureerivad 
omavahel kõik projektitaotlused üle 
Euroopa Liidu, mis tähendab, et konku-
rents on suur!“

VÄIKEPROJEKTIDE TAOTLUS- 
PROTSESS ON LIHTSAM

Väikeprojektide voor avanes 
1. detsembril ja on avatud kuni 
2021. aasta 10. märtsini. Vooru 
eelarve on suurusjärgus 100 
mln eurot ja üks ettevõte saab 
toetust 60% ulatuses kapitaliku-
ludest. Ühe projekti suurim mak-
sumus on 7,5 mln eurot.

„Arvestades vooru eelarvet, 
saab konkurents olema sarna-
selt suurprojektide voorule tihe,“ 
prognoosib Treier. „Sellele vaa-
tamata julgustame ettevõtjaid 

taotlema, sest tänu ühele voorule on 
seda palju lihtsam teha, võrreldes suur-
projektidega. See võib olla ühe Eesti 
ettevõtte jaoks reaalne võimalus pikalt 
planeeritud ja ootel olnud investeeri-
misprojekt toetuse abil realiseerida!“

SUURPROJEKTIDE EELARVE ALGAB 
7,5 MLN EUROST 

Suurprojektide esimese taotlus-
vooru tähtaeg oli 29. oktoober 2020 ja 
hetkel projekte hinnatakse. Teine voor 
toimub tõenäoliselt 2021. aastal. Taot-
lema oodatakse mahukaid projekte, 
kogueelarvega vähemalt 7,5 mln eurot. 
Toetuse määr on 60% projekti uuen-
duslikust komponendist. Kokku esitati 
suurprojektide esimesse vooru 311 
rahastustaotlust, neist 7 Eestist.

Treieri sõnul tasub neil ettevõtetel, 
kes esimesest etapist edasi ei pääsenud, 
taotleda toetust uuesti järgmises voo-
rus. „Kui projekti kasvuhoonegaaside 
heitkoguse vältimise miinimumnõue on 
täidetud, projekti küpsuse kriteeriumis 
on saadud vähemalt 50% punktidest  
ning hindajad näevad projektis potent-
siaali ja leiavad, et projekti arendamise 
toe abil saab küpsust parandada, ooda-
takse taotlust taas esitama!“

Rohkem infot:
www.kik.ee 

SINA 
LIHTSALT 
LOE

Baltania biosöetehas Jõgevamaal. Foto: Baltania OÜ

Foto: KIK



Kvaliteetsed lahendused 

puidutööstusele

tööstuslikud puiduliimid
sise- ja välistingimustesse

manuaalsed ning integreeritud 
niiskusmõõtjad ja 

tugevussorteerimisseadmed

kvaliteetsed mõistliku 
hinnaga puidukuivatid

termopuidu tootmiseks 
vaakumahjud ja vaakumkuivatid 

kõrgsagedus- ja kuumpressid, 

optimeerimissaed ja vaakumvirnastajad

liimpuittalapressid

liimpuittalade ja ristkihtpuidu (CLT)
tootmisliinid

sõrmjätkuseadmed ja talapressid

tippklassi puitusäästvad höövlid

liimimistehnoloogia
täislahendused

Puidutööstusele pakume tehnoloogilisi lahendusi 
jätkutööstuse põhiprotsessidele – puidu kuivata-
mine, optimeerimine, sõrmjätkamine höövelda-
mine, liimimine. 

Kõrgtootlikud, paindlikud ja kaasaegsed tootmisliinid
komponentide, liimpuidu, ristkihtpuidu (CLT),
höövelmaterjali,tugevussorteeritud puidu tootmiseks.
Tootmise automatiseerimine, materjali optimeerimiseks
skannerid, röntgenmoodulid, mõõtmisseadmed.

Meie tugev külg on ka mitmesugused liimimis-
tehnoloogia rakendused, suudame tarnida 
täispaketi lähtudes kliendi vajadusest – seadmed,
tehnoloogia, erinevate tootjate liimid.

systemtm.com
dynea.com
brookhuis.com
termolegno.com
wde-maspell.com
kallesoemachinery.com
cursal.com
minda.de
kadis.lt
rex-maschinen.de
mixon.se

JS Inseneribüroo OÜ

System TM täisautomaatne optimeerimisliin
- Opti-Feed / Opti-Stack materjalikäsitlus
- MiCROTEC Curvescan mõõdu/geomeetriaskanner
- MiCROTEC Goldeneye 502 röntgenmooduliga skanner 
- kolm Opti-Kap 5103 optimeerivat järkamissaagi
- OptiJoint V-8 vertikaalne sõrmjätk
- OptiJoint H-200 horisontaalne sõrmjätk

Jaanus Salla
tel 51 45 059
jaanus@jsengineering.ee

Märt Riistop 
tel 51 961 866
mart@jsengineering.ee

SYSTEM TM
optimeerimine, sõrmjätkamine,

hööveldamine, MiCROTEC skannerid



25KÕIK TÖÖSTUSTEHNIKAST | 2020

Seadmeliisingu abil saab ettevõtte 
kasvama
Põhivaradesse investeeri-
mine on tootmisettevõtete 
jaoks loomuliku majandus-
tegevuse osa. Igal ärijuhil 
tuleb vastu võtta otsuseid 
seadmete finantseerimise 
kohta, olgu tegu värskelt 
alustanud või juba küpses 
eas ettevõttega. Seadmete 
kulumise tõttu tuleb neid 
aeg-ajalt välja vahetada või 
on turule tulnud uus ja pa-
rem mudel, mille soetamine 
on tellimuste täitmiseks 
vältimatu. Kui ees on inves-
teeringud põhivaradesse, 
seistakse valiku ees: kas 
lükata ettevõtte kasvuks 
vajaliku vara soetamist eda-
si ja koguda investeeringuks 
raha, osta vara ettevõttes 
olemasoleva raha eest või 
kasutada liisinguettevõtte 
abi.

Eestis on liisingfinantseerimine väga 
levinud viis, kuidas ettevõtted sead-
mete ja sõidukite ostu finantseerivad. 
Liisingfinantseerimine pakub ettevõt-
tele kindlaid eeliseid, mida vara oma-
mine sageli ei paku. Üks selge eelis 
tuleb maksegraafikust, mis tähendab, 
et soetamisele mõeldud kulu jaguneb 
seadme kasutusperioodi peale ära ja 
esialgne ühekordne investeering on 
suhteliselt väike.

Varajases faasis ettevõtted kasutavad 
liisingut selleks, et vältida ülemäära 
suurt väljaminekut tegevuse alguses. 
Pikka aega tegutsenud ettevõtetele 
sobib liising selleks, et sobitada inves-
teering rahavoogudega. Kui tegu on 
sõiduki liisinguga, on võimalik valida 
kasutusrendi ja kapitalirendi vahel. 
Seadmete puhul on sobivaim valik kapi-
talirent. Kui ettevõte on leidnud endale 
sobivad seadmed, mida soovitakse osta, 
siis võib juhtuda, et seadmeid ei ole Ees-
tis või lähiriikides kohe olemas ning too-
ted tarnitakse alles tulevikus. Selline 
olukord on aga päris tavapärane ning 
tarne pikemast tähtajast hoolimata on 
võimalik liisinguotsus juba enne pangas 
ära teha. Sellisel juhul tuleb edastada 
liisinguandjale seadme hinnapakku-

mine müüjalt, mille põhjal 
saab pank öelda liisingu 
tingimused. Tavaliselt on 
liisingulepingutes kirjas 
ka omafinantseeringu 
ja käibemaksu tasumise 
detailid, millega tuleb 
kindlasti enne arves-
tada. Kui seade on kohale 
jõudnud, sõlmitakse vara 
ostu-müügileping, pank 
tasub summa müüjale ja 
uus vara antakse ettevõt-
tele üle. Liising on sageli 
kiiremaid viise oma inves-
teeringuid rahastada: 
pakkumine ja finantsee-
rimisotsus tehakse ena-
masti kuni kahe tööpäeva 
jooksul ning tagatiseks 
sobib soetatav seade ise.
Tasub tähele panna, et 
kasutusrendiga soeta-

tud vara on kuni liisingulepingu lõpuni 
panga omand ja selle varaga tuleb hea-
peremehelikult ümber käia. Kui tegu on 
kapitalirendiga, jääb seade ettevõtte 
omandisse, kuid on lepingu järgi siiski 
liisingu tagatiseks. Liisinguperioodi 
lõppedes on varal kindlasti jääkväär-
tus, seega on võimalik vara soovi korral 
edasi müüa või liisingulepingut piken-
dada. Bigbank aitab finantseerida laias 
valikus seadmeid, mille hulgas on põl-
lumajandus- ja metsatehnika, metalli-
tööstuse seadmed, laotehnika ja riiulid, 
trükitööstuse masinad, aga ka näiteks 
arstikabinettide seadmed.

Lisaks seadmetele on kasvufaasis toot-
misettevõtted valiku ees, kas suure-
nenud tellimusmahtude korral tuleks 
tootmispinda rentida või ehitada 
endale uus tootmis- või esindushoone. 
Sellises olukorras on kindlasti mõistlik 
rääkida pangaga, kes aitab koostada 
kasvuplaanidega kooskõlas finantspak-
kumise ja annab nõu, kas mõistlikum on 
soetada enne uued tootmisvahendid 
või on õigem hetk tootmishoonet laien-
dada.

Bigbanki investeerimislaenu tingimu-
sed on selliste kasvuplaanide rahas-
tamiseks paindlikud ja mõistliku hin-
naga. Bigbank finantseerib ka maa 
ostu, mis tähendab, et panga poole 
peaks pöörduma juba tootmishoone 
ehituse planeerimise järgus. Laenudele 
spetsialiseerunud Bigbank on abiks 
mitmesuguste arenduste elluviimisel, 
kusjuures oma igapäevaseid makseid ja 
arveldusi saab ettevõte jätkata harju-
muspärases pangas.

Aimar Roosalu
Bigbank AS-i Eesti 

ettevõtete panganduse üksuse juht

Liisingu eelised:
. Liisingu tingimuste puhul arvestatakse 
ettevõtte iseärasustega. Valida saab sisse-
makse suurust, intressimäär on laenust 
madalam ja finantseerimise perioodi saab 
kokku leppida vajaduse järgi.

. Sarnaselt rendile tasutakse ka liisingut 
igakuiste maksetena, mis aitab paremini 
kontrollida ettevõtte rahavoogusid.

. Kui ostetud seade vajab vahetamist, on 
seda lihtsam teha, müües jääkväärtusega 
seadme tagasi müüjale.
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Schneideri nutikad energiahaldus-
lahendused panevad tööstuse tööle 
nagu Šveitsi kella

Elektrienergia ja automaa-
tika digilahendusi pakkuv 
Schneider Electric Eesti AS 
aitab kliente efektiivsuse ja 
jätkusuutlikkuse saavuta-
misel mitmel moel. Energia 
jälgimissüsteem Power 
Monitoring Expert leiab 
elektrivõrgust üles nõr-
gad kohad ja ületarbimise, 
Augmented reality on tubli 
abimees elektrikutele ning 
uue põlvkonna mootorijuh-
timissüsteem TeSys Island 
võimaldab seadmed targe-
malt tööle panna.

Power Monitoring Expert (PME) kont-
rollib elektrivõrku omavahel seotud 
energia- ja toiteseadmete kaudu, mis on 
ühendatud andmete kogumise, visuali-
seerimise, analüüsi ja aruandluse tark-
varaga. „Tootmis- ja tööstusettevõtte 
igapäevatööd PME-ta võiks võrrelda 
sõiduautoga, millel puuduvad näidi-
kud. See tähendab, et te aimate, kuidas 
masin töötab, aga kui midagi juhtub, on 
keeruline tausta mõista. Näidikuteta 
on väga keeruline planeerida ka hom-
set päeva ja edasist tootmist,“ selgitab 
Vahur Torim Schneider Electric Eestist. 
„Elektrivõrgu jälgimine ja haldamine 
annab kätte trumbid, mis aitavad saada 

ülevaate seadme-
pargis toimu-
vast, seisakutest 
ja riketest. Masi-
nate seisutund 
on teadagi kallis 
ja pikk vigade 
otsimine kulu-
kas.“

E n e r g i a k a s u -
tuse jälgimine 
annab ülevaate 
elektrisüstee-
mis toimuvast. 
Tänu sellele saab 
hinnata võrgu 

kvaliteeti või seda, millised on väljast-
poolt võrku tulevad häiringud nagu 
pingelang vm kõikumised, mis ei mõju 
hästi seadmete tööeale. Jälgida saab ka 
kindlat seadet või protsessi ning samuti 
saab prognoosida tulevikus tehtava 
investeeringu kasumlikkust: näiteks, 
kas ja kui palju annab võitu tootmises 
olevate valgustite vahetus LED-val-
gustite vastu ning mis ajaga teenitakse 
investeering tagasi. PME-d saab siduda 
mugavalt olemasolevate seadmete ja 
hoonetega, sest lahendus sobib ka kol-
manda poole seadmetega. Andmeid 
saab jälgida mugavalt nutiseadme 
rakenduse või veebilahenduse kaudu, 
samuti saab tellida häirete teavituse 
lühisõnumina telefonile. 

PME on kuldaväärt abimees ka neile 
ettevõtetele, kes soovivad kvalifitsee-
ruda elektriaktsiisi toetuse nõuetele. 
Soodustuse saamiseks peab ettevõtja 
energiajuhtimissüsteem olema efek-
tiivne ehk vastama ISO 50001 standar-
dile ja tema elektrointensiivsus peab 
olema eelnenud majandusaastal kesk-
miselt 20% või rohkem. PME vastab 
ISO 50001 ja ISO 50002 nõuetele ning 
sellel on küberturvalisuse sertifikaat. 
Kvaliteedimärgid aitavad ettevõtetel 
end paremini turundada ja PME lihtsus-
tab palju ka elektriauditi tegemist, sest 
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audiitor leiab kõik vajalikud andmed 
mugavalt ühest kohast. 

„Väga mugav on PME neile, kellel on 
näiteks ühel territooriumil või ühes 
hoones mitu ettevõtet, kellele tuleb iga 
kuu arveid esitada ehk näite üles kirju-
tada ja arvutada. Süsteem võimaldab 
seda kõike koondada ja teha arvutist 
kuni arvete automaatselt saatmiseni. 
See on kasulik ja paindlik lahendus nii 
suurematele kui ka pisematele ette-
võtetele,“ lisab Torim. „PME-ga saab 
mugavalt ühendada erinevad kulumõõ-
teseadmed, näiteks vee ja gaasiarves-
tid, mis mõnel juhul on suuremaks kulu-
allikaks kui elektrienergia maksumus. 
Elektri kontrollimist võib alustada ka 
nii, et alguses jälgida 10 seadet ja hil-
jem laiendada. Süsteem on avatud ja 
maksta tuleb vaid lisatavate seadmete 
litsentsi eest, mingeid kuu- ja aasta-
makseid ei ole. Alginvesteering ei ole 
midagi hirmutavat, nii et seda peaksid 
ja võiksid julgelt kasutada lisaks suur-
tele tööstustele ka pisemad ettevõtted 
ja kontorid!“

PME lahendust kasutavad oma elekt-
ritarbimise jälgimiseks näiteks Schnei-
der Electric Eesti büroohoone (Pärnu 

mnt 139e) ning mit-
med Läti ettevõtted 
nagu tsemenditöös-
tus Schwenk Latvija 
SIA, magusatehas 
Orkla Confectionary & 

Snacks Latvija SIA, tööstuslike kiudude 
tootja Nexis Fibers SIA ja elektroonika-
tööstus Lexel Fabrika SIA.

UUENDUSLIK ABIVAHEND 
TÖÖSTUSE VALVEELEKTRIKULE 
JA PROJEKTEERIJALE

Nutimaailma avastavatele elektrikutele 
on Schneider Electric loonud tahvelar-
vuti baasil toimiva tööriista Augmen-
ted reality, milles peituvad kõik tööstu-
ses asuvad seadmed. „Siin pole oluline, 
et masinad ja seadmed oleksid digitaal-
selt ühendatud – tarkvarasse sisesta-
takse kõik joonised ja dokumendid ning 
see loob ise ülevaate kogu tootmisest,“ 
selgitab Schneider Electric Eesti töös-
tusautomaatika projektijuht Kaupo 
Kork. „Elektrikul on lihtne liikuda koos 
tahvelarvutiga mööda tšehhi ja seade 
kuvab ekraanile info valitud seadme 
kohta: milline on selle tarbimine, kas 
seal on vigu, millal on hooldusaeg jne.“

Kui seadmega, näiteks elektrikil-
biga, juhtub midagi, avab programm 
ekraanil tehislikult vaatamata suletud 
uksele elektrikilbi sisu, kust saab jäl-
gida seadme tööd ja kuhu saab mär-
kida, mis on tehtud või mida peab veel 
tegema. Ringi liikudes annab tarkvara 

võimaluse näha hetkega, mis toimub, 
mis juhtub või hakkab juhtuma. „Tegu 
on asendamatu abivahendiga tööstuse 
valveelektrikule ja projekteerijale. Vaja 
on vaid arvutit ja tarkvara ning saabki 
hakata andmeid sisestama ja oma and-
mebaasi kasvatama,“ ütleb Kork. „Kellel 
on huvi, saab ka demoversiooni algseid 
katsetusi teha.“

UUE PÕLVKONNA 
MOOTORIJUHTIMINE

Füüsilise tootena on Schneider Electric 
toonud turule uue põlvkonna mootori-
juhtimissüsteemi TeSys Island, millega 
saab juhtida mootorite tööd distantsilt 
ja üle andmeside protokollide üht- ja 
teistpidi. „Eelis on selles, et samast 
seadmest saab kätte rohkem infot 
näiteks voolu, pinge, ja temperatuuri 
kohta. Lisaks seda, kas seade töötab 
võimete piiril või on veel varu, milliseid 
andureid tuleks peale panna. Vastupidi-
selt kontrollerile ei pea seda aga mooto-
rijuhtsüsteemi programmeerima, seda 
saab seadistada mõne nupu liigutusega, 
sisestades vaid mootori,“ selgitab Kork.

Ta toob näiteid: „Saetööstuses saab 
saemootori kontaktorilt tulnud info 
põhjal aru, millal sae tera hakkab nüriks 
muutuma. Kui töötajad kipuvad moo-
toreid liialt koormama, saab panna 
juhtsüsteemi andma alarme, mis tea-
vitavad, kui piirangust minnakse üle. 
Selliseid mootorijuhte saab kasutada 
kõikjal – sadamakraanadest ventilat-
siooniseadmete ja veoliinideni!“

Kuna tegu on avatud süsteemiga, ei 
ole vahet, millist juhtsüsteemi toot-
misettevõte kasutab. „Samas hoiab 
meie mootorijuhtimise lahendus kilbis 
ruumi kokku, lihtsustab installatsiooni 
ja andmete kogumist ning on seejuures 
ka juhtimiseks. Tegu on funktsionaalse 
patenditud tehnoloogiaga. TeSys Island 
sobib iga kuni 80-amprilise ja 45-kilo-
vatise mootori juhtimiseks.“

www.se.com/ee/et 
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Mida jälgida valgustuse valikul toot-
mishoonesse ja tööstusruumidesse?
Uue põlvkonna LED-valgus-
tusse tasub investeerida, 
sest kokkuhoid võib ulatuda 
juba mõne aasta pärast 
tuhandetesse ja kümnetesse 
tuhandetesse eurodesse. 
Kuidas leida mõistlik lahen-
dus valgustusmuredele ja 
mida jälgida leedvalgustite 
valikul, selgitab tööstus- ja 
töökohavalgustustele spet-
sialiseerunud Ledsystem 
OÜ juhataja Reijo Sikk.

Kui Ledsystem seitse aastat tagasi 
tegevust alustas, oli klientide põhikü-
simus, mis on LED. Nüüdseks teatakse 
seda Siku sõnul hästi ja huvi pakub 
pigem see, kus neid toodetakse. „Tege-
likult on kõigi LED-valgustite elemen-
did valmistatud Hiinas, ka nende omad, 
mida Eestis kokku pannakse. Samas on 
vahe valgustite sisudel, kas see on tund-
matu või tuntud tootja oma. Ent kõige 
olulisem on jälgida, et LED-valgustil 
oleks jahutus, mille puudumisel on val-
gusti tööiga lühem ja valgustugevus 
nõrgem.“

Kuna LED-valgustid on muutunud 
kättesaadavaks ja inimesed tunnevad 
end selles valdkonnas aina tugevamalt, 
on Ledsystemil tulnud ette objekte, 
kus omanikud on ettevõttesse ise val-
gustuse paigaldanud. „Töökohtadel 
kehtivad siiski normid, mida kontrolli-
takse. Kui olete paigaldanud liiga nõrga 
või liiga tugeva valgustuse, võib selle 
ümbertegemine minna kulukaks. Meil 
on juhtunud, et peame vaid kuus kuud 
kasutusel olnud valgustuse vahetama 
välja võimsama vastu ning vastupidi – 
kontorilaua kohale oli paigaldatud 500 
luksi asemel 1700-luksine valgustusti-
hedus, mis sobib pigem laborisse. Tuleb 
ikka mõelda oma töötajate tervisele, 
kelle silmad liiga hämara või tugeva val-
guse all kannatavad.“

Kui teie valgustus vajab vahetamist 
või olete alles uut hoonet projekteeri-
mas, tasub küsida nõu oma eriala pro-
fessionaalidelt. „Ledsystemil on väikese 

ettevõttena eelis, et üks inimene on 
kliendiga algusest lõpuni. Suures fir-
mas võib juhtuda, et keegi müüb lahen-
duse, teine teeb eelarvestuse, kolmas 
paigaldab, neljas peaks aastatepikkuse 
garantii eest vastutama, aga lõpuks ini-
mesed vahetuvad ja keegi ei tea lepin-
gust midagi,“ räägib Sikk. „Meil vaatab 
üks inimene töökeskkonna üle, arutab 
kliendiga lahendusi, teeb pakkumise ja 
on ka paigaldamise juures. Meie teame, 
millised on miinimum- ja maksimum-
võimsused, kuidas valgus peab aset-
sema.“

Tänapäeval on LED-valgusti tööiga 
keskmiselt üle 50 000 tunni, mille jook-
sul väheneb valgustustihedus 30% 
võrra. Leedvalgusti puhul on oluline ka 
keskkond: need valgustid kardavad näi-
teks kuuma, mistõttu nad saunades jm 
kuumades kohtades väga pikalt vastu 
ei pea. Aina populaarsemad on aga 
keskkonnasäästlikud DALI anduritega 
reguleeritavad valgustuslahendused 
ladudes ja hoovides, kus töö toimub 
kindlatel kellaaegadel ja pole vaja pide-
valt täie võimsusega valgustust.

ALLA 100 LUUMENI 1 W KOHTA ON 
EILNE PÄEV

Kui veel 7 aastat tagasi peeti 
LED-valgustite puhul harilikuks valgus-
voo ühikuks 1 W kohta 80 luumenit (lm), 
100 lm oli väga hea ja 120 lm suurepä-
rane tulemus, siis nüüd on 100 lm/W 
alampiir ja 140–160 lm/W normaalne. 
„Seejuures hinnad on palju langenud, 

võimalused avardunud ja iga päev tuleb 
midagi uut valgustuslahenduste kohta, 
nii et ajaga kaasas käia on keerukas. 
Aitame klientidel selles kiirelt arene-
vas maailmas orienteeruda ja nii mõnigi 
kord tuleb neid isegi tagasi hoida,“ ütleb 
Sikk. „Eesmärk on ikka mõistliku hin-
naga mõistlik lahedus leida!“

Populaarsed teemad on ka loodus-
sõbralikkus ja värelusevaba valgustus, 
kuid üleöö siin murrangut oodata ei ole. 
„Elavhõbedasisaldusega lampe ei tohi 
küll enam toota ja müüa, aga mäletame, 
kui kaua võttis aega üleminek hõõgnii-
diga pirnidelt uutele tehnoloogiatele. 
Mitu aastat on räägitud ka väreluse-
vabast valgustusest, samas oleme kõik 
õppinud ja elanud väreleva valgustu-
sega, värelevad nii teleri-, telefoni- kui 
ka arvutiekraanid. Teaduslikult pole 
väreluse kahjulikkust tõestatud, mis-
tõttu pole ka vastavaid nõudeid kehtes-
tatud,“ selgitab ta. 

Ledsystemi eeliseks on kogemu-
sed, pikaajalised koostööpartnerid ja 
valmisolek katsetada koos klientidega 
uusi lahendusi. Ettevõttel on laos alati 
korralik kaubakogus, et kliendi soovil 
saaks töödega kohe pihta hakata. Led-
system pakub oma toodetele valdavalt 
5-aastast garantiid.

Mõistliku hinnaga mõistlikud valgus-
tuslahendused!

Reijo Sikk
Ledsystem OÜ juhataja

524 5962
reijo@ledsystem.ee 
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Toolmarketing – teenusepakkuja 
tööstusklientidele
Toolmarketing on suurim esmaklassi käsitööriistade hulgimüüja Baltimaades. Juba aastaid tagasi mõistsime, et ainult kvali-
teetsete käsitööriistade tarnimine ei lahenda kõiki meie klientide muresid. Me hakkasime vaatama suuremat pilti – efektiivne 
ja läbipaistev tarneahel, tarbimise vähendamine, õige tööriist õigel ajal ja õiges kohas, efektiivsuse ja turvalisuse parandamine 
– ja nägime, et neid probleeme tuleb lahendada. Üle maailma on eri valdkondades näha ärimudelite muutumist, kus füüsiliste 
toodete ostmine asendub teenuse tarbimisega (omamise asemel renditakse). Meie soovime pakkuda uusi ja ainulaadseid tee-
nuseid, mida kliendid kõrgelt hindaksid.

Meie teenused on välja töötatud järgmistel alustel:
• säästa kliendi aega ja ressursse,
• võimaldada klientidel keskenduda oma põhitegevusele,
• aidata klientidel muutuda jätkusuutlikumaks
(valida rohelisem alternatiiv).

TÖÖRIISTADE HOIUSTAMISE LAHENDUSED JA TÖÖRIIS-
TAKOMPLEKTIDE KOOSTAMINE
Tööriistad ei ole seal, kus nad peaksid olema? Otsite lahendusi, 
mis aitaksid täita 5S (Lean) eesmärke? Meie tööriistade hoius-
tamise ja tööriistakomplektide koostamise lahendused taga-
vad teile vajalikud tööriistad ja nende süsteemse paigutuse 
töökohas.

Valida saab paljude võimaluste vahel:
• statsionaarsed ja mobiilsed lahendused tööriistade hoiusta-
miseks;
• kerged, vastupidavad või niiskuskindlad tööriistakastid.

Valmis või erilahen-
dusena teie soovide 
järgi kokku pandud 
tööriistakärus vah-
talusega, metall-
kohvris, plastkohv-
ris, nailonkotis ja 
personaalse laser-
markeeringuga.

TÖÖRIISTAPARGI HALDUSE TÄISTEENUS 
(TAAS = TOOL AS A SERVICE)

Kas olete tabanud end mõttelt, et tööriistade ostmine, hool-
dus ja uuendamine võtab liiga palju väärtuslikku aega? Tööriis-
tapargi halduse teenus võib olla just see lahendus, mida olete 
otsinud. See uus teenus vähendab ettevõtte kulusid ja tagab 
probleemivaba hoolduse tööriistapargile. Saate kasvada ilma 
uusi inimesi palkamata või vabastada olemasolevate inimeste 
ressurssi ja suunata selle mujale. See ainulaadne teenus toimib 
märkamatult taustal ja te võite unustada kõik tööriistadega 
seotud mured.

 MOMENTTÖÖRIISTAD KOOS HOOLDUSEGA
Moodsad ja täpsed momenttööriistad on vajalikud paljudes 
rakendustes. Momenttööriistu on vaja regulaarselt testida ja 
kalibreerida. Soovite leida 
partnerit, kes selle ülesande 
enda peale võtaks? Tool-
marketing on teile meel-
sasti abiks. Pakume laia 
valikut momenttööriistu: 
manuaalne ja digitaalne 
momentvõti, momentkru-
vikeeraja, momentvõtme 
tester, väändemomendi 
kordisti ja võrguühendu-
sega momentvõti, mis saa-
dab tulemused arvutisse.

 LEANVEND– ELEKTROONILISTE LAOHOIDJATE LAHEN-
DUSED
Tööriistade, kulumaterjalide ja isikukaitsevahendite kulu 
vähendamine tundub võimatu? Kui kogenud ja pühendunud 
meeskond kombineerib elektrooniliste laohoidjate (ingl k 
industrialvending) tehnoloogia professionaalsete toodetega, 
siis saab see võimalikuks. 100% edu senistes juurutusprojekti-
des on meie visiitkaart. Tegu on rohelisema tarneahela lahen-
dusega, mis aitab teie 
ettevõttel täita Lean-
Vendi eesmärke. Eri 
lepingutüübid ja suur 
valik seadmeid või-
maldavad koostada 
teie vajadustele vas-
tava lahenduse.

www.toolmarketing.eu
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SL-Laser – projektorid kiireks ja 
täpseks positsioneerimiseks

Need ajad on möödas, kui toot-
mises ja monteerimisel tuli tegeleda 
aeganõudvate ja vigaderohkete mõõt-
mismeetoditega. Joonised, kontuurid, 
piirjooned või asendid kuvatakse nüüd 
rohelise laserjoonega 1 : 1 mõõtkavas 
erinevatele pindadele, et teha näh-
tavaks üksikuid tööetappe. Kõik see 
toimub täisautomaatselt, otse kliendi 
arvutist.

Laserprojektor ProDirector on 
olnud juba aastaid efektiivse abivahen-
dina CNC-töötluskeskustes kasutusel. 
See tehnoloogia võimaldab kasutajal 
positsioneerida kiirelt ja täpselt vaa-
kumpatju ja töödeldavaid detaile. Laseri 
poolt projitseeritav info saadakse otse 
CNC-töötluskeskuse töötlemisprog-
rammist (NC-koodist). See aitab klien-
dil vältida vaakumpatjade kahjustusi ja 
vähendab tootmispraaki.

Laserisüsteeme saab kliendi vaja-
dustest ja töövaldkonnast lähtuvalt 

sobivaks kohandada. ProDirecto-
rit kasutatakse ka puitkarkasside, 
ogaplaat- ja liimühendusega katusefer-
mide tootmisel. Puitkarkasside toot-
misel kuvatakse laseriga seinakarkassi 
detailide, plaatdetailide paigutuse ja 
naelutusjoone asukohad. CAD-and-
med imporditakse tarkvaralahendusse 
LaserPilot ja kuvatakse graafiliselt. 
Kasutaja näeb lisaks töölauale kuva-
tud laseripildile seda sama ka oma 
arvuti ekraanil. Olulisi tööjuhiseid 
saab ka tekstina töölauale projitsee-
rida ja samal ajal ekraanil kuvada. Tänu 
erinevate joonisekihtide (layer’ite) 
kuvamisele või peitmisele saab kõik 
tööetapid (sh aknaavade väljalõiked, 
elektripaigaldiste asukohad) täpselt 
arusaadavaks teha ja kvaliteetselt teos-
tada. Ogaplaatfermide puhul projitsee-
ritakse töö järjekorra alusel detailide 
numbrid, ogaplaadid ja puitprussid. 
Liimühendusega katusefermide puhul 

kujutavad laserikiired tulevase fermi 
kuju.

Laserid võivad töötada üksikult või 
mitmest laserist koosneva süsteemina. 
Suurte töölaudade puhul lülitatakse 
mitu laserit üksteise külge, nii et töö-
lauale projitseeritakse üks ühine suur 
pilt.

Ettevõte CAD4Wood OÜ, SL-Laser 
GmbH ametlik esindaja Balti- ja Põhja-
maades, pakub uuenduslike laserisüs-
teemidega lahendusi tööprotsesside 
optimeerimiseks puidu- ja betoonitöös-
tuses, lennuki- ja laevaehituses ning 
komposiitmaterjalide-, kivi ja kanga-
tööstuses, lähtudes kliendi vajadustest.

www.cad4wood.eu

LaserPiloti tarkvaraga laserisüsteemi kasutatakse
puitkarkassehituses detailide ja naelaridade

positsioneerimiseks

Puitfermide tootmisel aitab laserprojektsioon positsioneerida detaile ja naelutusplaate

Laserprojektsioon trepi põsepuude tootmiseks (fotod: SL-Laser) Projektori mudel ProDirector 6





33KÕIK TÖÖSTUSTEHNIKAST | 2020

Mis motiveeriks töötajaid paremini 
kui värske ja maitsev kohv!

10 aastat tegut-
senud Joogieks-
pert OÜ on 
spetsialiseeru-
nud kohvitee-
nuse pakkumi-
sele kontoritele 
ja tootmiset-
tevõtetele. Lisaks kogu 
Eestit katvale joogiauto-
maatide tugivõrgustikule 
röstitakse pakutavad 
kohvioad vahetult enne 
tarnimist Baltikumi 
moodsaimas röstimisko-
jas omaloodud retseptide 
järgi, et pakkuda klienti-
dele parimat kohvinau-
dingut.

„Kohvinauding tööl võib olla kriitilise 
tähtsusega ja seetõttu võtab usalduse 
teenimine sel-
les sektoris 
aega,“ tõdeb 
Joogieksperdi 
juhatuse liige 
Oliver Jaak-
son. „See töö 
ei tähenda 

üksnes joogiautomaadi ülesseadmist 
tootmistšehhi või kontorisse, vaid ka 
pidevat tehnilist järelevalvet ja suhtle-
mist.“

Ta lisab, et hea kohv, mustikasupp, 
puljong, kakao või tee on töötajatele 
kindlasti tugevaks moti-
vaatoriks, mida juhatusel 
on samas lihtne korraldada. 
Jookide valik ja masinate 
võimsus oleneb töötajate 
arvust, näiteks suuremasse 
tööstus- või tootmisette-
võttesse võib üles panna 
seadmeid, millega saab teha 
päevas üle 500 tassi. Samas 
on olemas väiksemaks tar-
bimiseks mõeldud masi-
naid, mille võimsus on alates 10–20 
tassi päevas. Tänu masinate lihtsusele 
ja võimekusele kaovad ära pikemad 

ko hv i p a u -
sid köögi-
nurgas ning 
vee keet-
mine kohvi 
või puljongi 
jaoks, mis 
nõuab aega. 

Soovi korral saab lisada automaatidele 
ka makselahenduste võimalusi.

Joogiekspert esindab vaid tuntud, 
töökindlaid ja tugevaid kaubamärke 
nagu Jura, Melitta, Necta ja iBarista. 
Ettevõte müüb, hooldab ja pakub 
garantiiteenust, kusjuures Jura ja iBa-
rista seadmete garantiid pakuvad Ees-
tis ainult maaletooja ja Joogiekspert. 
Kuna seadmete korralik hooldus ja 
asjatundlik seadistatus on väga oluli-
sed, on Joogiekspert loonud kontorite 
ja hoolduskeskuste võrgustiku, kattes 
erinevalt konkurentidest oma esindus-
tega kogu Eestit. Tartus, Tallinnas, Pär-
nus, Rakveres ja Kuressaares asuvad 
tehnilised toed suudavad operatiivselt 

reageerides teenindada kiiresti ükskõik 
millises Eesti otsas asuvat klienti.

„Meie valdkonna kvaliteedi aluseks 
on hea tulemus kohvitassis. Selleks 
peame seisma pidevalt kliendi kõrval 
ning jälgima nii tarneid kui ka masinate 
seisukorda,“ selgitab Jaakson. „Asjad 
võivad muutuda ajas väga kiiresti ning 
meie töö on hoida kohviautomaadid 
vastavalt tarbimisele parimas korras 
ja jälgida, et jaguks kohvi ja toorainet. 

" 

_____________________

Pakutavad kohvioad röstitakse 
vahetult enne tarnimist Baltikumi 
moodsaimas röstimiskojas oma-
loodud retseptide järgi, et pakkuda 
klientidele parimat kohvinaudingut.

" 

______________________

Kohvinauding tööl võib olla kriitilise 
tähtsusega ja seetõttu võtab usalduse 
teenimine selles sektoris aega.

" 

______________________

Tartus, Tallinnas, Pärnus, Rakveres 
ja Kuressaares asuvad tehnilised toed 
suudavad operatiivselt reageerides 
teenindada kiiresti ükskõik millises 
Eesti otsas asuvat klienti.
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On kliente, kellele meeldib ise oma tel-
limustel silma peal hoida, aga ka neid, 
kes peavad mugavamaks püsitellimusi. 
Enamlevinud ärimudel on masinate 
rent, aga soovi korral võib seadmed ka 
välja osta ning kasutada lihtsalt meie 
hooldusteenust ja kiiret tooraine tarnet 
üle Eesti.“

KOHVIRETSEPTID VALMIVAD EESTI 
KLIENDI MAITSE JÄRGI

Joogieksperdi kohvivaliku on koos-
tanud lähtuvalt Eesti turu maitse- 
eelistusest nende 
enda retsepti-
meistrid. „Meie 
retseptid põhi-
nevad enam 
kui 10-aastasel 
kogemusel ja 
klientide tagasi-
sidel. Sellest läh-
tuvalt oleme neid arendanud ja oleme 
alati valmis ka midagi uut pakkuma. 

Hetkel on meil neljas hinnaklas-
sis vähemalt 15 sorti kohvi, mis 
valmivad Tallinna külje all asuvas 
Baltikumi suurimas ja moodsai-
mas röstimiskojas,“ räägib Jaak-
son. „Nii saame hoida kohvi kvali-
teedil sõna otseses mõttes silma 
peal ja garanteerida võimalikult 
värske rösti, sest toodame kohvi ainult 
vajaduse järgi. Me ei rösti ube igaks 
juhuks ette ning saame pakkuda klien-
tidele ka eriolukordades ainult värskei-
mast värskeimat röstitud kohvi!“

K o h a l i k u l 
kapitalil põhi-
neva Joogieks-
perdi jaoks on 

oluline eeskujulik maksekäitumine nii 
riigi kui ka erasektori ees. Creditinfo 
reitingu järgi on ettevõte „Edukas Eesti 
ettevõte 2016–2020“ ning Äripäeva 
TOP 2020 ettevõte.

Külastage meie kontorit või kutsuge 
meid külla ja leiame teie ettevõttele koos 

sobiva kohvilahenduse!

www.joogiekspert.ee " 

__________________

Meie retseptid põhinevad enam 
 kui 10-aastasel kogemusel ja 
klientide tagasisidel. 

" 

__________________

Kohalikul kapitalil põhineva 
Joogieksperdi jaoks on oluline 
eeskujulik maksekäitumine nii 
riigi kui ka erasektori ees.

SINA 
LIHTSALT 
LOE



Tuki OÜ
Tuki.ee • +372 56202066 • info@tuki.ee

Ohutus algab riskianalüüsist!
Tuki Tuleohutuse Eksperdid koostavad just teie ettevõtte ohtudest tuleneva riskianalüüsi.

Tuleohutusalased riskianalüüsid

Aspiratsioonisüsteemide 
riskianalüüsid

Tulekahju korral tegutsemise 
plaanide koostamine

Kemikaalialased riskianalüüsid

ATEX keskkonna riskianalüüsid.

Hädaolukorra lahendamise 
plaanide koostamine
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Nutikas läbipääsusüsteem Weblock 
võimaldab avada uksi interneti ja 
mobiiltelefoni teel
Veebipõhine läbipääsusüs-
teem Weblock on mugav 
alternatiiv võtmetele ja 
elektroonilistele magneti-
tele, sest võimaldab uksi ja 
väravaid avada ja lukustada 
mobiiltelefoni abil, mis üld-
juhul on igal inimesel alati 
kaasas. Lahendusega saab 
liita ka teisi süsteeme, näi-
teks jätta soovi korral alles 
võimaluse avada uks kiibi 
abil.

„Internetipõhine läbipääsusüsteem 
tähendab, et arvutist või nutiseadmest 
saab avada ja lukustada uksi, tõkkepuid 
ja lifte, hallata läbipääsuõiguseid kuu-
päeva ja kellaaja piiranguga, tühistada 
võtmeid, muuta avamisõiguseid ning 
jälgida ruumide ja teenuste kasutamist,“ 
tutvustab Lukuprofi OÜ tehnik Marek 
Noot.

Ta lisab, et eriti meelsasti kasutavad 
seda ettevõtted töötajate läbipääsu- 
süsteemina. „Ettevõtetele on see lahen-
dus väga praktiline, sest kogu liikumist 

ustest saab jälgida reaalajas. Tehastes 
on seni kasutatud üldjuhul kontakti-
vabu lugejaid, mida saab avada kiibi või 
kaardiga, ning päris palju kasutatakse 
ka sõrmejäljega lugejaid. Sõrmejäljelu-
gejatega on aga see probleem, et töös-
tuses või tootmises võib lennelda õhus 
palju tolmu või muid aineid. Kui mustus 
ja tolm lugejale ladestub, siis näpujälge 
see enam eriti hästi ei loe ja inimeste 
liikumine on häiritud. Sõrmejäljelugeja 
sobib ainult väga puhastesse keskkon-
dadesse.“

Läbipääsusüsteem annab vastuta-
vale isikule, ettevõtte juhile ja administ-
raatorile reaalajas informatsiooni, kas 
töötaja on tööle jõudnud või lahkunud 
ning kui kaua ta majas viibis. Iga inimese 
liikumisest jääb süsteemi märk ning 
tänu sellele on ka tööajaarvestus palju 
täpsem, läbipaistvam ja operatiivsem. 

Lukuprofi kliendid, kes tööajaarves-
tusega läbipääsusüsteeme kasutavad, 
on põhiliselt tootmis- ja tööstusettevõt-
ted, näiteks Pärnu KEK, Baltic Forest, 
Paikre, Keskkonnateenused, Hansa 
Candle jt. Samuti on läbikäigusüstee-
mid omal kohal koolides, haiglates, rii-
giasutustes, spordisaalides, hotellides, 
kaubandus- ja põllumajandusettevõte-
tes, ladudes ning korteriühistutes. 

„Pilvepõhine läbipääsusüsteem vee-
bis on mugav ka külalistele või kutsu-
tud töömeestele, kellele saab edastada 
ühekordse uksekoodi lühisõnumiga või 
telefonirakenduse abil. Kui kontoris on 
remont pooleli, saab anda töömeestele 
ka tähtajalise võimaluse sisse ja välja 
liikumiseks, mida volitatud isik saab 
igal ajal arvuti kaudu pikendada või 
lõpetada. Nii ei pea andma välja ajutisi 
võtmeid ja sekretär ei pea iga kord igale 
külalisele uksele vastu jooksma,“ räägib 
Noot. 

Läbikäigusüsteemide paigaldus sõl-
tub hoone ehituslikust iseärasusest ja 
sellest, kas tegu on uue või vana hoo-
nega. Noodi sõnul on loomulikult liht-
sam paigaldada süsteemi ehitusjärgus 
hoonele, sest siis on kaableid lihtsam 
vedada ja fassaadi alla peita. „Kogu töö-
maht kulubki tegelikult kaablite paigal-
damisele, sest lugejad ise on väikesed 
ja mahuvad väga ilusti ukse kõrvale või 
peale. Kokkuvõttes on selle süsteemi 
paigaldamine ja seadistus lihtne. Eelis 
on ka see, et veebipõhise süsteemiga 
saab liita kiibilahenduse. Ehk inimestel 
on valik, kas kasutada uudset Weblocki 
või endist kiibisüsteemi.“

www.lukuproff.eu 
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SMC Automation OÜ
www.smcee.ee

• Müük • Remont • Projektid •

Expertise - Passion - Automation



AJ Projektimüük
Tõhusad laosüsteemid ideest valmis lahendusteni
Vaata lisaks ajtooted.ee või küsi pakkumist projekt@ajtooted.ee.


