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HAAS Automation Inc. toodab Kalifornia osariigis, Oxnardis ca 20 000 töötlemiskeskust aastas!
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WaterMaster ja SCADA –

koos või eraldi, efektiivne alati!

Järjest karmimad nõu-
ded ja suuremad vaja-
dused on sundinud vee-
ettevõtteid vaatama üle

oma mõõtmis- ja juhti-
misseadmed-süsteemid,
et neid tarviduse korral

korrigeerida. ABB pakub
seadmeid ja lahendusi ka

kõige nõudlikuma vee-
rakenduse haldamiseks,
pakkudes varem kätte-
saamatuid operatiivseid
ja finantsilisi eeliseid.

WaterMaster võimaldab mõõta

lihtsalt vee vooluhulka tööstusettevõ-

tetes, sobides nii puhta kui ka heitvee

vooluhulga mõõtmiseks ja juhtimiseks.
WaterMaster aitab tõhusalt säästa

väärtuslikke veevarusid, mõõtes täp-
selt tootmisprotsessides tarbitud vee-

mahtu.

Juhtimissüsteem SCADA võimaldab

WaterMasteri seadmestikku tõhusalt

hallata, kuid sobitub ka teiste tootjate
analoogidega.

WaterMaster – asendamatu

vooluhulgamõõtmiseks

ABB pakub usaldusväärseid ja täp-
seid mõõteriistu, et saavutada tootmis-

protsessides suurim jõudlus. Water-

Master on asendamatu vooluhulga
mõõtmiseks ja juhtimiseks eri sektori-
tes nagu vesi, reovesi, kanalisatsioon

ja heitvesi. WaterMasteri puhul ei

tähenda paindlikkus keerukust. Water-
Master on vaieldamatult parim lahen-
dus vooluhulga mõõtmiseks ja on saa-

daval suurustes 10–2200 mm (3/B–B4
tolli).

WaterMasteri arvestitel on vastu-
pidav konstruktsioon, mis tagab pika,
hooldusvaba tööea veetööstuse ras-

ketes tingimustes. Arvestid on stan-

dardina sukeldatavad (IP6B, NEMA

6P) ja sobivad hästi üleujutusohtli-
kesse kambritesse ja mõõteaukudesse.

WaterMasteri ainulaadne omadus on,
et suurusi DN4O kuni DN2200 on või-

malik maasse kaevata – andur paigal-
datakse maa-alusesse torusse ja kaabel
ühendatakse saatjaga.

Täiustatud digitaalne signaalitöötlus
(inglise digital signal processing– DSP)
annab parema jõudluse ja võimaldab
suurima töökindluse tagamiseks mõõta

reaalajas. DSP võimaldab saatjal eral-
dada tegeliku signaali mürast, pakku-
des seeläbi kvaliteetset väljundit eriti

karmides tingimustes, mis hõlmavad

vibratsiooni, hüdraulilist müra ja tem-

peratuuri kõikumisi.

Kasutajasõbralik liides võimaldab

vajalike parameetrite kiiret sisesta-
mist. Lihtne seadistus juhatab kasutaja
samm-sammult läbi menüü, muutes

kasutuselevõtu aja märgatavalt lühe-

maks.

„Fit and Flow“ – andmesalves-
tus WaterMasteris välistab anduri

ja saatja kalibreerimisvajaduse.
Esmasel paigaldamisel kopeerib
konfiguraator automaatselt kalib-

reerimistegurid, arvesti suuruse ja
seerianumbri, samuti kliendi spet-
siifilised sätted, välistades veavõi-
maluse ja suurendades käivitamise

kiirust.

Taustvalgustusega graafilist ekraani
saab pöörata kuni 180° (mõlemas suu-

nas 90°), võimaldades kasutajatel seda

oma vajadustega kõige paremini sobi-
tada. „Läbi klaasi“ juhtimine võimal-
dab kohalikul operaatoril liidese kaudu

lühikest ja kiiret andmesisestust kõigi

WaterMaster on parim
lahendus vooluhulga
mõõtmiseks ja juhtimiseks
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kasutajapõhiste parameetrite jaoks.
ABB universaalne inimese-masina lii-
des (HMI) lihtsustab kasutamist, hool-
damist ja väljaõpet, vähendades seeläbi

halduskulusid ja pakkudes unikaalset

ka s utaj a koge m u st.

Arvesti jõudluse valideerimise ja
optimeerimise hõlbustamiseks sisal-
dab iga WaterMaster simuleeritud vii-

det, mida mõõtmiskoha tingimused
ei mõjuta. Infrapuna-korrashoiuliides
kergendab salvestatud andmete eks-

portimist edasiseks analüüsiks ja hin-

damiseks. See võimaldab teha varakult
kindlaks kriitilised tegurid ja võtta kii-
resti ette parandustegevusi.

WaterMasteri tootevaliku spetsi-
fikatsioonid, funktsioonid ja kasuta-

jaeelised põhinevad ABB ülemaailmsel

kogemusel veetööstuses. WaterMaster

on konstrueeritud ja toodetud rahvus-
vaheliste kvaliteedinõuete alusel (ISO
9001) ning kõik mõõturid on kalibree-
ritud riigis tunnustatud kalibreerimis-
seadmetel.

SCADA teenus

nüüd pilvepõhine

ABB pakub kaugvalvet ja kaughal-
dust vajavatele objektidele SCADAtee-

nust. Tegu on veebi- ja pilvepõhise
lahendusega. Varem paigaldati
SCADA riist- ja tarkvara kliendi

ruumidesse – selleks pidi olema

nõuetekohane vaba ruum, võrgu-
seadmed ja vajalikud tulemüürid.

Nüüd paikneb SCADA tark-

vara ABB virtuaalserverites ja
kliendil on juurdepääs talle loo-
dud kontole. Kasutajal pole vaja

midagi rohkemat kui internetiühen-

dusega arvutit. Seadmete ja tarkvara
uuendamine ning haldamine pole enam

kliendi mure – selle eest kannavad
hoolt ABB insenerid.

SCADA teenustkasutavatest klientidest

on hetkel 99% just vee-ettevõtted. Kuna
klient ei pea enam hankima endale

riist- ja tarkvara, sobib SCADA teenus

just väikeettevõtetele. Hetkel kasutab

SCADA teenust seitse vee-ettevõtet.

SCADA teenuse põhilahendus sisal-

dab:

�objektide kaugjälgimise ja juhtimise
keskkonda;

�andmete arhiveerimist ja säilitamist

kahe aasta jooksul;

_______________

�hetke-ja ajalootrende kaheaastase

perioodi jooksul;

�aruandlust salvestatud andmete

arhiivi põhjal;

�jälgitavate objektide diagnostikat ja
tehnilist tuge internetikaudu;

�konsultatsiooni ja nõuandeid ABB

lokaalses juhtautomaatikas tekkinud

tõrgete lahendamisel.

Süsteemi haldajana tagab ABB tark-

vara uuendamise, vajalikud turvameet-

med, monitooringu ja andmete säilita-
mise kaasaegsel tasemel. Kliendil kaob

vajadus kaugvalve infrastruktuuri loo-
miseks ja selle hoolduseks. Andmeside

teenuse kaughallatavatele objektidele
sõlmib klient talle sobiva võrguoperaa-

toriga.

ABB spetsialistid hindavad regulaar-
selt seadmete ja süsteemide seisundit

ning hoolitsevad õigeaegse kalibree-

rimise, hoolduse ja remondi eest. Nii

pikeneb seadmete tööiga ja süsteem

töötab tõrgeteta. ABB pakub voolu-

hulga mõõteseadmete kasutajatele ka

koolitusvõimalusi.

LISAINFO:

ABB AS

ARUKÜLA TEE 83

JÜRI, 75301 RAE VALD

HARJUMAA, EESTI

TEL +372 56801800

CONTACT.CENTER@EE.ABB.COM

SCADA teenust kasutavatest

klientidest on hetkel 99% just
vee-ettevõtted
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Spetsialistide puudus paneb
ettevõtjad kukalt kratsima.
Lahendus on CNC-keskus koos

operaatoriga!
Eesti suurim CNC-masi-
nate tarnija OÜ Abplanalp
Estee ei müü lihtsalt töö-
pinke, vaid pakub täistee-
nust ideest valmisdetaili-
deni. Ettevõtte juht Jaan

Lahtvee tõdeb, et auto-
matiseerimise tulemusel

suhtlevad pingid tarkva-
raga, tänu millele puudub
vajadus palgata iga pingi
juurde eraldi operaator.

Viimastel aastatel on aina enam

Eesti ettevõtteid silmitsi probleemiga,
kus turul valitseb kvalifitseeritud spet-
sialistide puudus ning edukaks tegut-
semiseks ei piisa ainult moodsate ja
ülitäpsete tööriistade ostmisest. Pal-
judel keskmise ja suure tootmisega
ettevõtetel on võimalus valida: palgata
spetsialiste välismaalt või automatisee-
rida tootmine. Valitakse ka mõlemad

variandid, kuid üha enam keskendu-
takse lean-tootmisele – tootmisette-

võtte juhtimise kontseptsioonile, mis

põhineb soovil kaotada igat tüüpi kah-

jud.

„Loomulikult on iga ettevõtte ees-

märk toota täpsemini, kiiremini ja kulu-

tõhusamalt, pakkuda oma klientidele

parimat teenust ning maailmaturu hin-
dade ja palkade kasvule vaatamata nop-

pida tootmisprotsessist oma kasum.
Kuidas oleks seda kõige parem teha?

Arvan, et praegu ei pääse ükski toot-

mis- ja tööstusettevõte automatiseeri-
misest ja CAD/CAM tehnoloogiast, kus

tööpingile annab inimese asemel käsk-
lusi tarkvara. See tekitab olukorra, kus

lahendus manipulaator-tarkvara-masin
teeb tõepoolest töötaja eest töö ära.
Teisalt hoiab see kokku tööjõukulusid,
näiteks kolmanda vahetuse,“ selgitab
Lahtvee.

Abplanalp Estee on tegelenud trei-
ja freesimiskeskuste müügiga Eestis

alates 2003. aastast. Seejuures pole
ettevõtte eesmärk olnud kunagi lihtsalt

tööpinke müüa, vaid leida metallitöös-

tusega tegelevatele klientidele parim
insenerilahendus. Üks suurepärane või-
malus on kaaluda Eestis populaarseima
CNC-masinate kaubamärgi Haasi auto-

maatikalahendusi.

TÖÖPINGI VALIKUL VAATA HIN-

NAST SÜGAVAMALE!

Lahtvee paneb südamele, et tööt-

lemiskeskuse soetamisel tuleb kind-
lasti vaadata pealispinna alla. „Ainult
hinna järgi otsustades võib hilisem

kasutamine tuua kaasa ebameeldivaid

üllatusi. Just seepärast uurime oma

klientidelt väga täpselt, mis muresid
nende uus pink peaks lahendama ja
mis on nende ootused. Madalam hind
võib tuua endaga kaasa kehvema kva-

liteediga ebatäpse tootmise, kallimad

varuosad või veel hullem – varuosade

puudumise turul. Kindlasti tuleb jäl-
gida, et masinal oleks kohalikul turul
usaldusväärne tugi. Vastasel korral
maksate lisaks remondile ja detailidele
kinni ka keskuse pika seismise kulu, mis

võib omakorda põhjustada ettevõttele

muresid lubatud tähtaegade pikenemi-
sest kuni lepingute ülesütlemiseni.“

Hetkel on kindlasti tähtsaim märk-
sõna „automatiseerimine“, mis ühelt

poolt tundub keeruline, kuid tegelikult
lihtsustab ja kiirendab palju tootmis-
protsesse. Nagu üle maailma tuntud

CNC-töötlemiskeskuste tootja Haas
Automation Inc. ütleb: „Me müüme

pingi koos operaatoriga!“ Haasi puhul
tähendab see kokkuhoidu tööjõukulu-
delt, kestvat kvaliteeti ja rahulolevaid

kliente. See on eriti päevakorras prae-
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guses Eesti majanduses, kus napib kva-
lifitseeritud tööjõudu.

„Automatiseerimine võib tähendada

hoopis lihtsaimad lahendusi. Alati pole
vaja osta väga keerulist pinki. Olulisem

on küsida CNC-pingi edasimüüjalt, mis

on tarnitud töötlemiskeskuse koolitus-

kulu, hoolduskulu, varuosa- ja remon-
dikulu ehk seisukulu ning järelväärtus
viie aasta pärast,“ annab Lahtvee nõu.

„Näiteks Haasi CNC-töötlemiskesku-
seid on Eestis müüdud juba üle 200 ja
kliendid on väga rahul. Haas Automa-

tion on tootnud üle 200 000 keskuse,
mis näitab nende nõudlust ja kvaliteeti.

Haas ei jäta oma kliente ja partnereid
põhjaliku tehnoloogilise toeta ja Eesti
inimesed usaldavad Haasi. Muidu ei
oleks Haas siin turul oma valdkonnas
enimmüüdud kaubamärk.“

PINGI PUHUL ON TÄHTIS LIHTNE
HOOLDUS JA SEADISTAMINE

Mehaanilisele töötlusele spetsiali-
seerunud Haas pakub täielikku, mista-
hes töötlusnõuetele vastavat tooteva-

likut. Kvaliteetseid masinaid on lihtne

hooldada ja seadistada ning nende

kulud on väiksed. Kalifornias tegutsev
ettevõte valmistas oma esimese masina
35 aastat tagasi. 2018. aastal tootis
Haas Automation rohkem kui 14 000

CNC-keskust, 2019. aasta plaanis on

16 000 CNC-keskust.

Abplanalp Estee põhieesmärk on

pakkuda metallitöötlejatele parima
hinna ja kvaliteedi suhtega töötlemis-

keskuseid, rõhutades, et parim seade

on töötav seade. Eestis on olemas

tehase esindus koos koolituskeskuse

ja varuosade laoga. Samuti tehakse

tihedalt koostööd Eesti kõrg- ja kesk-
haridusasutustega, pakkudes oma

masinaid teadus-ja haridustegevuseks.
Ettevõttes töötab stabiilne ja tugev
kvalifitseeritud tehnikute meeskond,
kes on valmis lahendama klientide

muresid ööpäev läbi. Väljakutse aeg on

2–4 tundi, sõltuvalt kliendi asukohast.

VÕTA ÜHENDUST JA KÜSI LISA:

INFO@ABPLANALP.EE
+372 510 3725

Haasi CNC-töötlemiskeskuste eelised:
• tööpinkide ja varuosade avatud hinnapoliitika

(vt www.haas-estonia.com)
• kiire tehniline teenus ja informatiivne tugi
• parim hinna jakvaliteedi suhe
• seadme kiire tarne ja paigaldus
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Ettevõtete küberturvalisus ei
ole iseenesest mõistetav

Ekslik on arvata, et

küberohud kimbutavad

suurettevõtteid rohkem

kui keskmise või väikese

suurusega firmasid. Tõsi,
suurettevõtete puhul on

ahvatlus justkui suurem.

Mida vähem peab aga
kriminaalse hõlptulu
nimel pingutama, seda

kergem ka küberkurja-
tegijatele. Mida küber-
turvalisuse puhul silmas

pidada ja miks seda

alahinnata ei tohiks,
kirjutab Telia Eesti

andmekeskuste- ja
turvalahenduste grupi-
juht Margus Danil.

E-mail, koduleht, pilvelahendused,
mobiilseadmed, arvutid ja serverid –
mida rohkem on ettevõttes kasutusel

erinevaid võrgulahendusi, seda roh-

kem on ka võimalusi ründamiseks.
Kui ettevõttes on lisaks tavapärastele
seadmetele kasutusel ka tootmis- või

tööstusseadmed, olgu selleks auto-

maattreipink, suruõhusüsteem, gene-

raatorsüsteem, tootmisrobot või mis-
tahes muu oluline lüli tootmisahelas,
tuleb ka nende küberohutuse peale
mõelda

Ainult seadmete ja perimeetri kaits-

misest ettevõtte IT infrastruktuuris ei

piisa. Seda sellepärast, et ka küberkur-

jategijad saavad iga kogemusega targe-
maks ning ründed on üha nutikamad ja
nende läbiviimiseks mõeldud tehnilised

vahendid üha kurjemad. See tähendab

seda, et keskenduda tuleb üha roh-

kematele aspektidele nii ründe enne-

tamise seisukohast kui ka tegevuste
vaatest rünnaku ajal ja pärast seda. Oht

koosneb peamiselt väga kiirelt kasva-
vast ja omavahel ühenduses olevate
seadmete arvust, nii suurenevatest

andmemahtudest kui ka ründajate ja
rünnete pidevast arengust ja valmisole-
kust selleks. Viimane ongi võtmesõna

küberohuga hakkamasaamisel – nuti-
kate küberlahenduste ja usaldusväärse

partneri kaasabil on ohtude minimeeri-
mine igati võimalik.

KÜBERKURITEGEVUSEST ON

SAANUD UUS MAJANDUSHARU

Aastaks 2020 on maailmas hinnan-
guliselt 50 miljardit ühendatud seadet.

Oluline on teadvustada, et umbkaudu

85% rünnakutest jäävad märkama-
tuks mitme nädala jooksul ja kuni 54%

küberkuritegudest jäävad avastamata

mitme kuu jooksul. See, mismoodi ette-

võtet rünnatakse, on teatud mõttes

ennustamatu – ründevektor sõltub nii

ettevõtte tegevusalast, kasutatavatest

seadmetest ja kübertugevusest kui
ka kurjategijate otsusest. Küsimus on

pigem selles, millal see toimub ja kui
hästi on ettevõte selleks valmistu-

nud.

Alustame aga algusest, miks on

küberkuritegevus niivõrd ahvatlev.
Eri allikate hinnangul on küberku-

ritegevuse kui tööstusharu maht
umbkaudu 450 miljardit amee-
rika dollarit. Rahaline mõju on aga
enam kui 2,1 triljonit ameerika dol-

larit, kuivõrd rünnakute mõju on

mitmetahuline – tegevuse seiskumise
tõttu langeb käive, kahjustada saavad
kliendisuhted (ja seetõttu sageli ka

katkevad), vähenevad uued ärivõima-
lused ja kasvavad kulud. Täiendavate

turvalahenduste järkjärguline lisamine

ei vähenda rünnete edukust ja vaja
on lahendusi, mis tagavad kaitse igas
ründefaasis. Head kaitsesüsteemid on

alati ajakohased – kui mistahes maa-

Nutikate küberlahenduste ja

Nutikate küberlahenduste ja
usaldusväärsepartneri kaasabil

on ohtude minimeerimine

igati võimalik
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ilmanurgas on toimunud rünne, mis
ei vasta seni tuntud mustrile, peavad
vastutavad isikud küberlahendusi kohe

kaasajastama. Ikka selleks, et ründeid

edukalt blokeerida ja võimalikku tekki-
vat kahju minimeerida.

Üha rohkem võrgustunud maail-

mas ei jää ka Eesti puutumata. Kuna

küberkurjategijaid tabatakse harva, on

keeruline öelda, kui palju langetakse
kodumaiste ja kui palju välismaiste pät-
tide ohvriks, kuid võib-olla polegi see

kahjude tekkimisel enam tähtis. Riigi
Infosüsteemi Ameti statistika põhjal
võib öelda, et pelgalt tegevjuhi petu-
skeemi kaudu ja meilivestluste kaa-

perdamisest alanud finantspettuste
tagajärjel said Eesti väike- ja keskmise

suurusega ettevõtted 2018. aastal
vähemalt 600 000 eurot kahju. Kaota-

tud raha või varastatud andmete taga-
sisaamise lootus on aga õhkõrn.

ETTEVÕTTEID KIMBUTAVAD
ERINEVAD OHUD

Lisaks petukirjadele ja e-maili süs-

teemi sissehäkkimisele on levinud ka

muud ründed. Küberrünnete maastikul
toimus üks suuremaid arenguid 2017.
aastal. Tekkisid võrgupõhised lunava-

ravormid, mille aktiveerimiseks polnud
enam vaja inimest. Kusjuures, mõne

kuritegeliku organisatsiooni jaoks ei ole

ründe eesmärgiks lunaraha saamine,
vaid süsteemide ja andmete halvamine
või hävitamine. Näiteks WannaCry ja
Nyetya lunavaraprogrammid tekitasid

palju pahandust ja andsid aimu sel-
lest, mis suunas on küberkuritegevuse
areng liikumas. Samas ei tähenda uued

lunavaravormid seda, et kaitse nende

vastu oleks ilmvõimatu – mida rohkem
kasutavad organisatsioonid küber-
turvalisuse parimaid praktikaid nagu

tarkvara paikamine ja võrkude segmen-
teerimine, seda hõlpsam on ennetada

rünnakuid või tegutseda kriisiolukorras.

Oluline on teada, et andmete krüp-
teerimine aitab suurendada turvalisust,
kuid paradoksaalsel kombel aitab see

ka küberkurjategijaid. Nimelt, krüptee-
rimine annab ka küberkurjategijatele
aega tegutseda enne, kui nad avasta-

takse. Lisaks vähendab krüpteerimine
andmete läbipaistvust. Paljud ette-

võtted on seetõttu kasutusele võtnud

masinõppe- ja tehisintellektipõhised
lahendused, mis tuvastavad ründeid

krüpteeritud andmemahus esinevate

anomaaliate põhjal.

KAITSMA PEAB KATÖÖSTUS-
SEADMEID, MITTE AINULT ARVU-
TEID

Tööstusseadmete juhtsüsteemid on

nende seadmete südameks. Kuna need

on ühendatud teiste elektroo-
niliste süsteemidega, moodus-

tavad need kergelt haavatavate

seadmete ökosüsteemi, mida

paljud häkkerid soovivad rün-
nata. Selleks kasutatakse ära
süsteemide teadaolevaid nõr-

kuseid, aga tulevikurünnete
ettevalmistamiseks töötatakse

pidevalt välja ka uusi tehnoloo-
giaid.

Eri allikate hinnangul on tööstus-

sektor kolmas enim rünnatud majan-
dussektor maailmas. Tavaliselt on töös-

tusseadmete juhtsüsteemide ründed

seotud nõrgalt kaitstud IT-seadmetega
ettevõtte võrgus. Tarkvarauuendused

ja turvapaigad on küberturvalisuse

tagamiseks miinimum; kõrgema turva-

lisuse tagamiseks tuleks võimalusel iso-
leerida tööstusseadmed IT-seadmete

"

võrkudest ja keelata otseühendused
nende vahel. Turvalisust suurendavad

ka USB-mälupulkade ja DVD-meedia
kasutuse keelamine.

Mistahes turvalahendustest pole
aga kasu, kui terve süsteemi kõige nõr-

gemaks lüliks osutub ikkagi inimene.

Ükskõik kui eraldatud on tootmissüs-
teemid internetist, piisab tehniku paha-
varaga nakatunud arvuti kasvõi hetke-

lisest ühendamisest võrku, et tekitada

sündmusteahel, mis lõpeb terve

süsteemi halvamisega või andmete
süstemaatilise lekkimisega. Näiteks

laialdaselt kasutusel olevad SCADA

süsteemid kasutavad tihti vananenud

operatsioonisüsteeme. Häkkeritele on

see paraku üsna lihtne saak. Kübertur-
valisuse seisukohalt tähendab see seda,
et nutikate praktikate juurutamisel on

jätkuvalt oluline töötajate koolitamine,
nende teadmiste värskendamine ja
vajadusel ka turvaõiguste segmentee-
rimine tööülesannete lõikes.

Margus Danil

Telia EestiAS

andmekeskuste ja
turvalahenduste

grupi juht

Mistahes turvalahendustest pole
kasu, kui terve süsteemi kõige
nõrgemaks lüliks osutub ikkagi
inimene.



L/esc.

Sinu

PA

Professionaalsed tehnilised

tõlked, kujundus-ja

küljendusteenused

(manuaalid/kasutusjuhised, »

reklaammaterjalid, brožüürid, ja garc

kataloogid).

Tellimine
info@milltranslations.com

+372 53494991

Reg. 11995196 / Km reg : EE101615501
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Miks valida ettevõtte
asukohaks Suure-Jaani

tööstuspark?

Sageli põrkuvad ettevõtjad
uut tööstus-, tootmis-, lao-

või ärihoonet planeerides
tülikate probleemidega
nagu ruumipuudus, kinnistu

ummikuterohke asukoht

või keerukas asjaajamine
kohaliku omavalitsusega.
Suure-Jaani tööstuspark,
mida arendatakse

Põhja-Sakala valda, pakub
võimalust omandada

kinnistu logistiliselt suure-

pärases kohas, kus valla-

valitsus tagab ettevõtjatele
kiire ja korrektse

asjaajamise.

Suure-Jaani tööstuspargi lähedal

tegutseva Eesti ühe suurema saeveski

OÜ Combimill Sakala juhatuse liige
Aimar Kreevald nendib, et senised
kaheksa aastat tegutsemist on näida-

nud, et Suure-Jaani ettevõtluskeskkond

ja tehniline infrastruktuur on aasta-aas-

talt paranenud. „Valla tegutsemine
selles suunas sisendab usku, et Suu-

re-Jaani ümbruses on ruumi mitmele

heale ettevõtmisele. Miks mitte ka
mõnele teenusele, mida praegu mõnest

muust piirkonnast sisse ostame?“ leiab
Kreevald.

Profiilliistude tootja OÜ Eesti Höövel-

liist juhataja Andrus Rooksi sõnul on

olud ja elukeskkond Suure-Jaani kandis

aastatega märgatavalt edenenud ning
igati konkurentsivõimelised teiste Eesti

piirkondadega. Ta lisab: „Kohaliku oma-
valitsuse toetus, asjaajamise efektiivsus

ja professionaalsus – need on siin s+!“

Põhja-Sakala valla arendusspet-
sialist Erki Heinaste kinnitab ettevõt-

jate sõnu: „Teeme omalt poolt kõik,
et väärtustada ajalooliselt tugeva
piirkonna arengut ning soodsa ette-
võtluskeskkonna loomist ja hoidmist.

Tagame ettevõtjatele kiire ja korrektse

asjaajamise ja igakülgse infovahetuse.“
Suure-Jaani tööstuspargi oluline eelis

on logistiline asukoht, kus on tihe

transpordiühendus keskuste ja elamu-
piirkondadega, heas korras tugiteede
võrgustik ning vahetu lähedus suu-
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rematele maanteedele. Maakonna-
keskusesse Viljandisse on sealt vaid

24 km, Pärnusse 80 km, Tartusse 100

km ja Tallinnasse 140 km. 16 ha suu-

rune tööstuspark pakub ettevõtetele

vajaliku infrastruktuuriga varustatud
16 tootmis- ja 4 ärimaakrunti, kus on

olemas kõik tarvilik tootmise alusta-

miseks või laiendamiseks, logistikakes-
kuse loomiseks või ärihoone rajami-
seks, sh liitumiste valmidus.

Tööjõuprobleeme aitavad

lahendada Olustvere

teeninduskool ja Viljandi
Kutseõppekeskus

Põhja-Sakala vallas elab pisut üle
8000 inimese. Vallas on kaks linna

(Võhma ja Suure-Jaani), kaks alevikku

(Olustvere ja Kõpu) ning 70 küla. „Ini-
meste arv meie vallas on piisav, et

varustada siin tegevust alustavaid ette-

võtteid tööjõuga. Samuti asuvad vahe-
tus läheduses Olustvere Teenindus- ja
Maamajanduskool ning Viljandi Kut-
seõppekeskus, kust on potentsiaalne
leida noort kvalifitseeritud tööjõudu,“
nendib Heinaste. Ta lisab, et kava järgi
tegutseb 2030. aastaks tööstuspargis
vähemalt 15 ettevõtet, kes on loonud

ligi 200 töökohta.

Projekti „Suure-Jaani tööstuspargi
arendamine“ eesmärk on suurendada

ettevõtlusaktiivsust ja töökohtade arvu

nii Põhja-Sakala vallas kui ka Viljandi-
maal laiemalt. Projekti toetab Euroopa
Regionaalarengu Fond.

Suure-Jaani lähedal tegutsevad
sellised edukad ettevõtted nagu
OÜ Combimill Sakala, OÜ VinCom,
OÜ Eesti Höövelliist jt. Piirkonnas on

suurepärane looduskeskkond elami-

seks, heas korras taristu, tugevad kogu-
konnad ja head tingimused vaba aja
veetmiseks. Suure-Jaanis asub 2019.

aasta märtsis vallavalitsuse eestveda-
misel valminud Tervisekoda, kuhu on

koondatud veekeskus ja perearstikes-
kus. Samutipolitsei, kiirabi, apteek jm.

Kui teil tekkis huvi jaküsimusi

kruntide või järgmise
enampakkumise kohta,
võtke ühendust:

Erki Heinaste

Põhja-Sakala Vallavalitsus

arendusspetsialist
tel 5190 0865

e-post erki.heinaste@pohja-sakala.ee

Lisateave pakutavate kruntide,

müügiinfo ja detailplaneeringu
kohta:

https://toostusala.suure-jaani.ee/

SUURE-JAANITERVISEKODA
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Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele, peab igas
tegutsevas ettevõttes olema sõltuvalt töötajate arvust

töökeskkonna spetsialist, volinik, nõukogu liige.

EELISED VÕRRELDES LEKTORIGA KOOLITUSEGA:

> Vähemalt 4 korda soodsam ning ei mingeid lisakulusid

> Mugavja kiire

> Ajast sõltumata (kasvõi öösel)
> Eesti ja Vene keeles



Kui tööstusautomaatika seadmetelt ja protsessitehnoloogia süsteemidelt nõutakse kõrget töökindlust

ja tootlikkust, siis usaldavad projekteerijad üle terve maailma SICK’i anduritehnoloogiat. SICK’i andurid

tagavad tehnoloogiliste lahenduste ja masinate toimimise, kaitsevad töötajaid ohtlike olukordade ja
tööõnnetuste eest ning väldivad tööseisakuid.

SICK on anduritehnoloogia maailmas number üks ja see räägib ise enda eest.

Simatec Automaatika Oü

Tartu mnt. 83-307

10115 Tallinn

Tel. 6414810
e-mail: simatec@simatec.ee
Web: www.simatec.ee

~ induktiivandurid

~ fotoelektrilised andurid

~ fiiberoptilised andurid

~ mahtuvuslikud andurid

~ ultraheliandurid

~ laserandurid

~ magnetandurid
~ enkooderid

~ videosensorid

~ ID-skännerid

~ RFID-seadmed

~ 2D JA 3D skännerid

~ vedelike andurid (nivoo,
rõhk, voolu hulk, termo)

~ ruumala ja mahukaalu
määramise seadmed

~tööohutuse ja
turvaseadmed

~värvustundlikud andurid

~ lineaardistantside

mõõtetehnika

~ optilise andmeside

seadmed

~gaasi kulumõõtjad
~gaasianalüsaatorid
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Pneumaatika- ja automaatikafirma SMC – 60 aastat

Kui SMC asutati, oli meil

vaid kaheksa töötajat.
Meil polnud isegi oma

telefoni, vajaduse korral

kasutasime naabruses

asunud väikese trükikoja
oma. Tollal polnud mul

sellest aimugi, et SMC

võiks saada omal alal

maailma suurimaks.

Pidevalt oli väga kiire ja meil pol-
nud aega unistamiseks. 60 aastat on

pikk aeg, kuid oleme päevast päeva
töötanud eesmärkide saavutamise ja
ettevõtte arendamise nimel. Iga töötaja
pühendumine on lisanud oma osa meie

saavutustesse ja võimaldanud meile

positsiooni, mida nüüd naudime. Soo-

vin tänada südamest kogu meeskonda,
kes töötab ühise edu nimel!

Usun, et SMC edu võti on tasakaa-

lustatud juhtimisstiil. Paljude tootjate
puhul kipub domineerima tootearen-

dus, mis võib kasvatada investeeringud
ülearu suureks. SMC on aga lähtunud

alati müügist. Loomulikult oleme oma

tootmisse palju investeerinud. Samas

investeerime müügimeeskonda, suu-

rendades märkimisväärselt ka müügi-
võimsust.

Enam kui 40 aastat tagasi oli suun-
dumus arendada ja toota seadmeid,
mis kasutavad suruõhku. Otsustasime

arendada nende seadmete kompo-
nente, tänu millele oleme saavutanud

oma praeguse positsiooni. Meie tege-
vuse põhimõte on pakkuda kompo-
nente andekatele projekteerijatele, kes

arendavad rakendusi. See SMC põhi-
mõte ei muutu ka tulevikus.

Pneumaatikakomponentide toot-

jana pakume just seda, mida kasutajad
tõesti tahavad, ja seda hõlpsal kujul.
Rõhk on toodete kergel kaalul, väikes-
tel mõõtmetel, komplekssusel ja ener-

giasäästul. Kuigi maailm on pidevas
muutumises, usun, et meil tasub jät-
kata spetsialiseerunud komponendi-
tootjana.

Üle 70% SMC käibest tuleb het-
kel väljastpoolt Jaapanit. Ettevõttel on

müügiesindus 81 riigis üle maailma ja
kõik esindused tegutsevad iseseisvalt.
Peame jätkama globaalset koostööd

ja tugevdama teabevahetust Jaapani
ja teiste riikide vahel, et näidata kogu
maailmale oma mitmekülgseid oskusi.

Kui SMC oleks inimene, tähistaks
ta oma 60. aasta juubelit ehk Kanrekit,
mis on Hiina loomakalendri täisring.
Peame alustama uute pingutustega kii-

resti muutuvas maailmas, et täituks ka

järgmine 60. aasta, järgmine täisring.
Et täita oma klientide üha suurenevaid

nõudmisi, peame naasma „SMC vaimu“

juurde, mis on valitsenud meie asuta-

misest alates, et töötada koos ettevõt-

tena tuleviku katsumuste suunas.

Yoshiyuki Takada

juhatuse esimees

SMC Corporation

SMC-l täitub tänavu uhke 60. aasta. Teekond

on kulgenud 1959. aastal asutatud väikesest Jaapaniettevõttestaastasse 2019maailma juhtiva
pneumaatika tootjana. Tähistamaks seda, meenutab juhatuseesimees ja ettevõtte asutaja Yoshiyuki
Takada SMC teekonda.



SMC kasvatab oma

turuosa Euroopas ja üle

maailma

SMC kontsern teatab oma viiendast

järjestikusest kasvuaastast Euroopas,
kus majandusaasta käive suurenes eel-
mise perioodiga võrreldes 6,3% võrra

745,87 miljoni euroni.

2018. aastal oli Euroopa müügi osa-

kaal 16,6% SMC globaalsest, 4,492

miljardi euro suurusest kogukäibest.
Ettevõtte turuosa Euroopas kasvas ühe

protsendipunkti võrra 22 protsendini
ja globaalselt 37 protsendini. OÜ SMC
Automation suurendas müüki 2017.

aastaga võrreldes 30%.

Selleks et vastata stabiilsele nõud-

lusele, jätkab SMC investeeringuid
Euroopa ja muu maailma tootmisüksus-
tesse. SMC-l on tugev positsioon enam

kui 33 Euroopa riigis ja umbes 20 000

töötajaga professionaalne meeskond
üle maailma.

Ettevõtte investeeringud ulatusid

mullu 31,9 miljardi jeenini (248,36 mil-

joni euroni) ehk kasv on eelmise aas-

taga võrreldes 35%. Valmimas on kaks
uut tehast, rahuldamaks rahvusvahelist
nõudlust SMC toodetele. Üks tehas
ehitatakse Kirde-Hiinas Tianjini sada-
malinna ja teine Vietnami Ho Chi Minhi,
kus juba on üks tehas.

Globaalse ettevõttena on tugeva
piirkondliku võrgustikuga SMC kasu-
tanud osavalt ära oma oskusteavet,

et arendada lahendusi tänapäevastele
suundadele nagu asjade internet (IoT),
nutikas tehas (Smart Factory), pilvetee-
nused ja SG-tehnoloogia revolutsioon.

SMC pühendumine kliimamuutuste
vastasele võitlusele kajastub jätkuvate
uurimus- ja tootearendusinvesteerin-

gutena energiat, loodusvarasid ja ruumi

säästvatesse tooteseeriatesse. 2018.

aastal suunati uurimustele ja toote-

arendusele veel 6% ehk 20,2 miljardit
jeeni. Ettevõte keskendub endiselt oma

infrastruktuuri ja personali arenda-

misele, et pakkuda parimaid tehnilisi

lahendusi ja klienditeenindust.

* Kasutatud valuutakurss: 1 € =

128,44 ¥

Mõõtmetelt väiksem,
võimalustelt parem

SMC uued J-seeria tooted on oma eel-

käijatest mõõtmete poolest väiksemad ja
omadustelt mitmekülgsemad, garanteeri-
des samas SMC tuntud kvaliteedi.

Sageli on seadmeis, kus kasuta-
takse SMC tooteid, ruum limiteeritud.
Lahenduseks ruumipuudusele on SMC

turule toonud väiksemad ja kergemad
J-seeria tooted, kusjuures lisaks maini-

tud omadustele säästab väiksem suu-

rus ka raha.

Vahel teevad kliendid märkusi too-

dete keerulise paigaldamise kohta.
J-seeria tooteid on märksa lihtsam pai-
galdada ja ühendada – seda saab teha

igalt küljelt. Andur, mis paigaldatakse
otse silindri korpuses olevasse soonde,
lühendab paigalduse aega ning vähen-

dab võimalust sattuda kontakti seadme

teiste osadega.

Hoiab kokku ruumi ja raha

Kompaktne vorm vähendab paigal-
duskohas vajalikku ruumi ja võimaldab

tihti kahandada ka seadme konstrukt-
siooni muid osi.

Suurendab efektiivsust

Toote kergus lühendab tsükliaega ja
suurendab seadme tootlikkust.

Vähendab töövaeva

Andur on paigaldatud otse seadme

soonde ja puudub vajadus eraldi paigal-
dustöödeks.

Lisab töökindlust

Kuna andur silindri korpusest väl-
japoole ei ulatu, on vähetõenäoline,
et andur satub kontakti seadme teiste

osadega. Seega väheneb häirete või-
malus ja suureneb seadme töökindlus.

Uued vahesuurused

senise väiksema gaba-
riidi välismõõtudega

JMB

Standardse kolvimõõduga silind-

rite valikule lisandusid silindrid

kolvimõõtudega ø45, ø56, ø67,

øB5. Võimalik suruõhu kokkuhoid

isegi kuni 29%.

• Kogupikkus kuni 27 mm

väiksem

• Kaal kuni 36% väiksem

JCQ

Senisest kompaktsem kompaktsilinder
24–40% väiksem ruumivajadus
17–49% väiksem kaal

JCQ

Senisest kompaktsem kompakt-

silinder

• 24–40% väiksem ruumiva-

jadus
• 17–49% väiksem kaal

JMG

Endisest veelgi kompaktsem juhiksilinder

• kuni 69% kergem

• kogupikkus kuni 30,5 mm

lühem

• korpuse kõrgus kuni 27 mm

väiksem



ELEKTRILEKULUB LIIGA PALJU RAHA?

KÜSI MEILT ENERGIASÄÄSTLIKKU SURUÕHULAHENDUST!

GARDNER DENVER KRUVIKOMPRESSORID

KUNI 10 AASTASE TEHASEGARANTIIGA
Denver

SURUÕHUSÜSTEEMIAUDITID

TALLINNAS - TARTUS - VIRUMAAL - KURESSAARES

info@kompressorikeskus.ee - tel. 615 5550
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Kas tead, millega tuleb arvestada

päikesepaneelide paigaldamisel
tööstuse katusele?

Päikesepaneelid aita-

vad ettevõttel toota ise

lokaalselt elektrienergiat
ja hoida seeläbi kokku

elektrikuludelt. Rääki-

mata parema homse
nimel tegutsemisest ja
rohelisest kuvandist kui
lisaväärtusest.

Päikeseparke ehitatakse tööstustes

üldjuhul katusele või maapinnale. Katu-

sele ehitamisel tuleb kõigepealt leida

vastus küsimusele, kas hoone talub lisa-
koormust, mis tekib päikesepaneelide
süsteemist. Selle vastuse annab üldju-

hul konstruktor. Indikatiivne number
lisaks

lumekoormusele, on 20 kg/m 2

millega tuleb arvestada lamekatustel
lisaks lumekoormusele, on 20 kg/m²
paneelidega kaetud alal. Selline kont-
rollarvutus annab vastuse, kas hoone

peab päikesepaneelide all vastu.

Planeeritud investeeringut mõju-
tavad kõige rohkem sentimeetrid

– eelkõige need, mis jäävad päikese-
paneelide ridade vahele. Võimalikke

lahendusi on mitu.

Energogen kasutab üldjuhul
25-kraadist paneelide nurka ja 2,5
m reasammu (reavahe u 1,4 m). See
tähendab Eesti keskmisest paigaldu-
sest kõrgemat nurka ja pikemat sammu.

Katusepinda kasutatakse sel juhul roh-
kem, aga tootlus on parem.

Pikema reavahe puhul on varjudel
väiksem mõju. Vari on põhiline mõju-

taja, mis määrab, kui palju toodab päike-
separk energiat. Vari tekib eelmise rea

päikesepaneelist. Näiteks 20. veebrua-

ril kell 12 on 0,5 m kõrguse objekti varju
pikkus 1,4 m. Kui päikesepaneelide rea-

vahe on sellest väiksem, on järgmisel
real vari peal ja see mõjutab tootlust.
Erinevaid varjude mõjusid saab uurida
e-aadressiltwww.suncalc.org.

MIS ON TOOTLUS?

Tootlus on päikesepargi toodetud

energia hulk. Need kilovatt-tunnid,
mida muidu ostetakse elektrivõrgust,
on nüüd enda toodetud. See tähen-
dab jällegi, et päikesepaistelisel päeval
jääb maksmata osa elektrihinnast ja
osa võrgutasust. Kui nädalavahetusel

tootmine seisab, läheb ülejäänud ener-
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gia läbi kahesuunalise arvesti elektri-
võrku. Seda, kui palju võiks jaam toota

konkreetses asukohas, saab uurida siit:

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/.
Võtame näiteks keskmise 50 kW

inverteri võimsusega päikesejaama
Tallinnas, mille paneelid on suunaga
lõunasse ja 25-kraadise nurga all

lamekatusel. Tulemuseks saame 55

000 kWh aastas. See on aga prognoos,
mitte garanteeritud tootlus. Kuude
arvestuses on tootlus meie kliimas

mäekujuline – talvine tootlus on väike

ja suvine suur.

Kui vaadata graafikut, siis mai-
kuus on tootlus kõige suurem. See

tuleb asjaolust, et päikesepaneeli
kasutegur sõltub temperatuurist.
Mida jahedam on, seda suurem het-
kevõimsus saab paneelil olla. Maikuu

on temperatuurilt jahedam, aga päi-
kest on palju.

Katusepinnast võtab üks päikese-
paneel umbes 5 m², seda siis mõistliku

reasammuga paigalduse puhul. Päi-

keseelektrijaamades dimensioneeri-
takse päikesepaneele tavaliselt kuni

1,2 korda rohkem, kui seda on inverte-
rite koguvõimsus. 50 kW inverteriga
jaama puhul tähendab see kuni 60 kW

päikesepaneele. Ühe paneeli võimsus

on umbes 300 W. Seega, kui katusele

on vaja paigutada 200 päikesepaneeli,
vajab see mõistliku paigutuse puhul
umbes 1000 m² katusepinda.

Päikesest tuleva energia muunda-

vad elektrivõrgule sobivaks energiaks
võrguinverterid. See tähendab, et seade
saab oma informatsiooni elektrivõrgust.
Viimase puudumisel lülitab seade ennast

ohutuse pärast välja ja alustab uuesti

tööd pärast elektrivõrgu taastumist.

Samas ei tohi unustada ka tuleohu-
tust puudutavat standardit (EVS 812-

7:2018), mida enamik projekteerijaid
juba tunneb. Üks oluline nõue näeb

ette, et katusel ei tohi koostada päike-
sepaneelidest suuremaid kui 300 m²

gruppe, ning ka teised tehnosüsteemid

peavad olema hooldatud. Gruppide
vahele tuleb jätta käiguteed.

Kui jaam on projekteeritud ja valmis

ehitatud, tuleb viia lõpuni liitumisprot-
sess. Selle protsessi käigus peab klient

sõlmima uue võrgulepingu, kusjuures
tähelepanu tuleb pöörata ka elektri

ostu-müügilepingule. Võrguettevõtja,
kellele kuulub hooneni ulatuv kaabel, on

nagu sugulane, keda ei saa valida. Küll aga
saab valida elektrimüüjat. Elekter oste-

takse ja müüakse samale ettevõttele.

MILLE EEST JA KUI PALJU SAAB

KÜSIDA TOETUST?

Päikesepargi ehituseks võib taotleda
toetust Kredexilt, Prialt, Leaderilt jt.
Toodetud energia eest on võimalik

saada tootmise toetust. Samas kehtib

kaks põhitingimust: jaam alustab ener-

gia tootmisega enne 2020. aasta lõppu
ja sellele ei ole saadud varem riigipool-
set ehituse toetust. Loe täpsemalt:
https://elering.ee/juhend-toetuse-taotle-
miseks.

Energogen on Eesti kapitalil põhi-
nev päikeseelektrijaamade projektee-
rija ja paigaldaja, kes on tegutsenud
turul juba kaheksa aastat. Energogen
on ehitanud nii suuremaid kui ka väik-

semaid jaamasid ning paistnud silma

oma 25-kraadise nurga all lamekatuse

raamidega ja head tootlust näitavate

jaamadega.

Vaata lähemalt tehtuid töid:

www.energogen.ee

Küsimuste korral kirjuta:
myyk@energogen.ee

ENERGOGEN
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Kas koristamine

on ettevõttele tulu
või kulu?
Ühest küljest võib ärihoone

ruumide ja hoone ümbruse

korrashoid tunduda kulu-

na, teisalt on see ettevõtte

visiitkaart klientidele ja kü-

lastajatele. Vähemalt sama

tähtis on pakkuda mugavat,
puhast ja tervislikku töö-

keskkonda ka oma töötaja-
tele.

„Õnneks on ettevõtjad hakanud

aasta-aastalt paremini mõistma, et oma

meeskonna tervise nimel tasub pingu-
tada,“ ütleb kinnisvara hooldamisega
tegeleva OÜ Eesti Haldus müügijuht
Lauri Kogermann. „Enda ümber soovi-
takse näha korras ja puhtaid tööruume,
mis hoiavad ära traumasid, tagavad
parema õhu ega süvenda allergiaid.
Samuti pakuvad esteetilised ruumid sil-

mailu ja neis on hea töötada.“

Üks osa haldusettevõtte tööülesan-
netest on igapäevane kontorite ja olme-
ruumide puhastus, teine tähtis aspekt
on eripuhastustööd. Näiteks keemiline

pesu puhastab vaibad sügavuti sinna

kogunenud allergiat tekitavast tolmust

ja vähendab staatilist elektrit. Põran-
date süvapesu ja vahatamine võtab

välja pragudesse pugenud prügiosa-
kesed, uuendab pindu silmanähtavalt

ja pikendab põrandakatte eluiga. Hea

puhastusteenindaja pöörab kliendi

tähelepanu ka sellistele veidi peidus
olevatele probleemidele nagu pidevast
liigniiskusest tekkivad hallituskahjud
või pealtnäha toimiv, ent tegelikult läbi-

tilkuv kohvimasin.

Üle viie aasta Eesti Haldusega koos-
tööd teinud suur tootmisettevõte kii-
dab meeskonna professionaalsust kva-
liteetse teenuse pakkumisel. „Juhul kui

tekivad probleemid, leitakse sobivad

lahendused kiiresti ja olukorrale rea-

geeritakse operatiivselt. Eriti soovin
tänada eripuhastustööde meeskonda,
kes on teinud nende aastate jooksul
suurepärast tööd!“

KUIDAS VALIDA

PUHASTUSTEENUSE PAKKUJAT?

Puhastusteenuse pakkuja valikul

peab olema hoolikas, sest tegu on mees-

konnaga, kes pääseb otseselt ligi ette-

võtte ja seal töötavate inimeste varale

ning võib-olla ka konfidentsiaalsele
infole. „Kindlasti
peaks tegema
taustakontrolli –
uurima, kui kaua

ja mis sektoris

on ettevõte turul

tegutsenud, kes

on tema soovita-

jad ja kuidas nad

teenusega rahul

on,“ annab Koger-
mann nõu. „Oluline on ka tunnustatud

kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi järgi tegutsemine. Meie näiteks
oleme juurutanud ISO standardid, mis

tähendab, et kogu töö ettevõttes on

põhjalikult läbi mõeldud. See tagab meie

klientidele usaldusväärse ja kvaliteetse
tulemuse.“

"
________________

Hinnapakkumiste puhul peab Koger-
manni sõnul oskama näha laiemat pilti.
„Koristusteenust võib pakkuda ka üks-
nes mopi ja ämbriga, aga see on kaugel
kiirest ja kvaliteetsest kompleksteenu-
sest. Samuti on oluline ettevõtte suut-

likkus reageerida kiiresti eriolukorda-
dele. Kui kliendil on majas uputus või

muu hädaolukord, peab lepingupartner
olema valmis probleemi ruttu lahen-

dama,“ toob Kogermann näiteid heast

koostööst. Lisaks on tähtis, et puhastus-
teenindaja märkaks pisiasju, mis aitavad
hoida kliendi kinnisvara väärtust. Näi-

teks, kui vaha on põrandalt kulunud, on

alati soodsam seda uue kihiga viimist-
leda, kui et vahetada kogu kate välja.
„See on elementaarne heaperemehelik
käitumine,“ on Kogermann veendunud.

Tootmi-
settevõtetes

kehtivad töö-
keskkondadele

kindlad nõud-
mised. Samas

olmeruumides,
nagu näiteks

riietus-ja duši-
ruumides, on

tööandjale
jäetud vabad käed. See aga ei tähenda,
et töötajaid motiveeriksid puhkamisel,
söömisel ja pesemisel väsinud ja räpa-
sed ruumid. Väga palju eritab tolmu

näiteks keevitamine, mille järel vaja-
vad tootmis- ja tööstusettevõtete ruu-

mid eriti tõhusat ja hoolikat puhastust.
„Klientidele pakub meie koristamine sel-

gelt ennekõike tulu ja rahulolu,“ tunneb

Kogermann heameelt.

________________

Milliseid teenuseid pakub
OÜ Eesti Haldus?
Enam kui 10 aastat tegutsenud Eesti Haldus

pakub teenuseid kolmes suures valdkonnas:

• igapäevane kontorite, toitlustus-, kaubandus-,

tootmis- jatööstuspindade hoolduskoristus

• eripuhastustööd nagu suurpuhastused, kõrg-
hoonete aknapesu, põrandate puhastamine ja
õlitamine, pehme mööbli javaipkatete keemiline

puhastus ning remondijärgne koristus

• välikorrashoid nagu haljastus, niitmine, koja-
meheteenused, mehhaniseeritud lumekoristus ja
katuste puhastus
Ettevõte tegutseb Harjumaal jaLääne-Virumaal,
kuid eritöid tehakse üle Eesti.

Klientidele pakub meie korista-

mine selgelt ennekõike tulu ja
rahulolu.

www.eestihaldus.ee

Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liitu (EKHHL) kuuluv ettevõte tegutseb kvaliteedijuhtimise
standardi ISO 9001 ja keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001 alusel. Eesti Haldusel on kõrgeim AAA

krediidireiting.

Eesti halduse müügijuhi Lauri Kogermanni (pildil)
sõnul on tähtis pakkuda teenust nii, et klient saaks

puhastes ruumides muretult oma tööle pühenduda.
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Eestiainus valgustipostide
jalandite tootja VMT Betoon
konkurentsi ei pelga

Viljandimaal tegutsev
raudbetoonelementide

tootja AS VMT Betoon

valmistab peale muude

toodete ainsana Eestis

valgustipostide jalan-
deid. Kuigi turul liigub
palju imporditud kaupa,
hinnatakse VMT Betooni

inseneride töö tulemu-

sena sündinud kvaliteet-

set omatoodet kõrgelt.

„Valgustiposti jaland on tegelikult
spetsiifiline toode, mida koduperenai-
sed iga päev ei kasuta. See tähendab,
et spetsiifiline peab olema ka nende

müügivõrgustik. Meie edasimüüjad on

elektrikaupade hulgimüügifirmad nagu

SLO Eesti, Esvika, Viru Elektrikauban-

dus, Harju Elekter jt,“ tutvustab VMT

Betooni juhatuse liige Loit Kivistik.

Postijalandite tootmis- ja müügi-
mahud on Kivistiku sõnul praegu üsna

stabiilsed, pigem vähehaaval kasvamas.

„Suuri hüppeid ei julge prognoosida,
sest äri sõltub ju otseselt teede ja täna-
vate rekonstrueerimisest. Tänavu aga
oleme tootnud ja müünud ligi 5000

valgustiposti jalandit, kusjuures toote-

portfellis on hetkel 7 erineva suuruse ja
kaaluga jalandit.“

Kuigi turul ollakse ainus tootja,
ei tähenda see konkurentsi puudust.
Eesti turule suruvad end väga jõuliselt
ka Läti ja Soome tooted. VMT Betoon
ise on keskendunud seni ainult sisetu-

rule, kuid Kivistiku hinnangul ei saa olla

kindel, mida tulevik toob. „Kui naabrid

meie turul väga laiutavad, eks siis tuleb

meil minna nende koduturule,“ muigab
ta.

MIS TEEB TOOTE ERILISEKS?

Valgustipostide jalandid sündisid

VMT Betooni kontserni inseneride
mõttetöö tulemusel. Kuigi esialgu võib

tunduda, et suures plaanis ei erine
nende toode palju konkurentide oma-

dest, on üksikasjades omajagu erine-
vusi. Seega peensusi vaadates on tegu
täiestierilise tootega.

„Nagu paljude raudbetoontoodete

puhul, nii on ka jalanditel betoonisegu
eri parameetrite paika saamine üks
suuremaid keerukusi. Jalandi valmis-

tamiseks kasutame muldkuiva betoo-
nisegu ning valamise ja tihendamise

järel vabastame kohe vormi, et teha uut

toodet. Jalanditvormist välja võttes sel-

gub, kas betoonisegu oli piisavalt jäik
ja kas saime toote, mis vastab lubatud
mõõtmetele. Tehniliselt öeldes tuleb

väga täpselt jälgida vesitsementteguri
paikapidavust,“ kirjeldab Kivistik toote

valmistamist. Jalandite hinnad on tarbi-



jale sõltuvalt suurusest 30–130 eurot.

VMT Betoon on Eesti mõistes uni-
versaalne ettevõte, kes on tegelenud
kaubabetooni ja raudbetoonelemen-
tide valmistamisega juba üle 25 aasta.

Ettevõte valmistab valmiselementidest

vundamendidetaile, sokli- ja seinapa-
neele, vahelae koorikpaneele, poste ja
talasid. Eestis ollakse turuliider liiklus-
märkide ja valgustipostide vundamendi

tootmisel, mille jaoks on välja töötatud

eraldi tootesarjad LMA ja VPA. Toot-

mistehnoloogia võimaldab valmistada

elemente pikkusega kuni 16 meetrit,
laiusega kuni 4 meetrit ning kogukaa-
luga kuni 15 tonni.

VMT Betooni kliendid on kõik Eesti

ehitus- ja taristufirmad, samuti on

ettevõtte betoonelemendid jõudnud
Soome ja Rootsi turule. Muide, tegu on

ainsa Eesti ettevõttega, kes on müü-

nud betooni ka Ameerikasse. Eestis

on kasutatud VMT Betoonist pärit ele-
mente näiteks Eesti Rahva Muuseumi,
Lasnamäe uue tervisekeskuse ja väga

paljude tööstushoonete ehitamisel.

VMT Betoonis töötab hetkel 15 ini-
mest. Ettevõtte tootmis-, lao- ja konto-
ripinna suurus on 4000 m².

www.vmt.ee

20 minutit sõitu Pärnu kesklinnastRakvere poole20 minutit sõitu Pärnu kesklinnast Iklapoole

Parimad kohad tööliste majutamiseks
Pärnumaal - alates 15€ inimene

Peamajas on üheksa kahekohalist

numbrituba, kõikides tubades on

miniköök koos vajalike toidu-ja
jooginõudega ning tualettruum

duššiga.

Suur peosaal, seminariruum, saun,

puhkeruum, neli neljakohalist ja viis

kahekohalist tuba, igas toas oma

vannituba, hommiku-ja õhtusöögi
võimalus.

www.linnamehe.ee

+372 524 1371

www.viisnurgapuhkemajad.ee
+372 5557 5831
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CNCProfid pakub CNC-freesimist
kiirtellimusena ja abi

prototüüpide loomisel

CNC-freesimine on vii-

masel aastakümnel tei-

nud läbi suure revolut-

siooni – eri materjalide
lõikamine tööpingiga on

senisest palju täpsem,
kiirem ja mitmekülgsem.
CNCProfid pakub puidu,
vineeri, pleksiklaasi, plas-
tide ning MDF-, PLP- ja
PVC-materjalide lõikust
nii koos projekteerimi-
sega kui ka kiirtellimu-

sena.

„Meie kolme teljega pink võimaldab

lõigata eri materjalidest nii suuremaid

tooteid, nagu mööbel ja trepid, kui ka

peenema tehnikaga disainvalgusteid ja
logosid,“ tutvustab ettevõtte juhataja
Siim Rando Randpõld.

Kliendihaldur Renee Metsoja
lisab, et kuigi neil oma omajagu
püsikliente, kellele pakutakse tee-
nust kuust kuusse, on ettevõtte

võimekus ainulaadsete ja keeru-
kate projektide täitmisel märksa

suurem. „CNC-lõikused ei ole meie

jaoks sugugi üksluine töö, iga uue

toote kallal töötamine erineb eel-
misest projektist. Püüame teha

tootmisprotsessi klientidele meel-

divaks, ladusaks ja kiireks, sest armas-

tame leida keerulistele ülesannetele
nutikaid lahendusi. Hea on tunda val-
minud tulemuse üle uhkust!“

Lõviosa CNCProfide klientidest

on ettevõtted, kuid jutule võetakse ka

erakliente. „Meie meeskond on väike,
mis annab võimaluse tegeleda iga pro-

jektiga personaalselt ja paindlikult. Ühel
hetkel mõistsime, kui sageli on meie

klientidel mure tarnete tähtajaga. Ikka

juhtub, et tooteid oli vaja juba eelmisel

nädalal. Seega pakume nüüd kiirtelli-

musi, mis valmivad olenevalt tellimuse
mahust harilikult juba järgmisel tööpäe-
val. Teenus on väga hästi vastu võetud

ja kliendid on tõesti õnnelikud kiire rea-
geerimise eest,“ kirjeldavad mehed.

Peale CNC-freesimise ja lõikamise

pakub ettevõte ka projekteerimist.
„Tegeleme palju prototüüpimisega ehk
aitame klientidel valmistada nende
ideede põhjal esimesed tootemudelid,“
räägib Randpõld. „Meie juurde võib
tulla ka lihtsalt mõttega peas või pabe-
rile kritseldatud joonisega, aitame
sellest luua 3D-joonise ja reaalse

eseme. Ei maksa kunagi karta, et mõni
idee on lapsik, inetu või ei sobi tooteks
– rumalaid ideid ei ole olemas!“

CNCProfidelt saab ka nõuandeid,
kuidas muuta konkreetse eseme toot-

mist lihtsamaks, loogilisemaks ja sood-
samaks. „Meie tegeleme sellega iga
päev ja teame, millised lõiked võtavad

aega, kuidas saab klient muuta proto-

Rumalaid ideid ei ole olemas.

3D mudel CNC Profid aiamööblikompletist Aiamööbli laua prototüüp
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tüübi kergemini valmistatavaks. On

kliente, kes tulevad väga konkreetse

soovi ja kindla lõpptulemuse visioo-
niga, samas nad ei pruugi teada teh-

noloogilisi piiranguid ja probleem-
punkte. Soovi korral toodame mitu

prototüüpi, et klient saaks võrrelda
erinevaid disaine ja funktsionaal-

sust,“ selgitab Metsoja.

CNCProfid valmistab ka omatoo-

teid. Ettetellimisel toodetakse oma-

näolist peent aiamööblit, mis on loo-
dud võimalikult puhtaid jooni järgides.
Samuti arendatakse hetkel unikaalset

kümblustünni, mille põhilised vineerili-
sandid erinevad väga harjumuspärasest
standardsest tünnisauna disainist.

CNCProfide valmistatud esemeid

võib kohata toitlustuskohtade ja kau-
banduskeskuste sisekujunduses.
Nad toodavad ettevõtetele valgus-
teid ja logosid ning on valmis lõikama

CNC-pingiga koguni moodulmajade
detaile ja treppe. „Raamidest välja mõt-

lemine on meile tõesti omane,“ tunnis-

tab Randpõld. „Selles on meile muidugi
suureks abiks võimekas 2000 x 3000

mm mõõtudega CNC-pink, mis võimal-
dab mõelda suurelt.“

Ta lisab, et peale lõikamise paku-
takse ka toodete monteerimist. „Värvi-
kambrit meil hetkel ei ole, ent klientide
soovil saab kasutada meie koostöö-

partnereid. Tartu väikeettevõttena

oleme heal meelel valmis igasuguseks
koostööks!“

Raamidest välja mõtlemine on

meile tõesti omane.

CNCProfid tegutseb Tartus aadressil Tähe 135C

asuval 500-ruutmeetrisel pinnal.
Koostööhuvi jaküsimuste

korral võtke julgelt
ühendust!

Renee Metsoja
tel +372 525 3172

e-post cncprofid@gmail.com

www.cncprofid.ee
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Töökoht

ohutumaks AED

elustamisaparaadiga

Eestis sureb südame äkksurmaumbes

2000-3000 inimest aastas. Kasutades AED

elustamisaparaatiesimese kolme minuti

jooksul, suureneb ellujäämistõenäosus 70%.

Aita päästa elu, muretse oma ettevõttesse

AED aparaat.

Selgete instruktsioonidega –

ei vaja meditsiinilist väljaõpet

Töötab häälkäskluste

ja visuaalsete juhistega

Ohutu kasutada
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Väike ja lihtne AED päästab elusid!
Eestis tabab südame äkk-

surm aastas tuhandeid

inimesi, kellest poolte elu

võinuks päästa õigeaegne
elustamine. Kuni kiirabi

saabumiseni on kõige
kiirem, ohutum ja tulemus-

rikkam elustada automaat-

se kehavälise defibrillaatori

ehk AED-ga (inglise auto-
mated external defibrillator).
Seda võib kasutada ka

erihariduseta inimene, sest

aparaat juhendabkasutajat
hääl-ja visuaaljuhiste abil.

Terviseinfo.ee andmeil registreeri-
takse Eestis südame- ja veresoonkon-

nahaigusi veidi üle 80 000 uue juhu
aastas. Kui vaadata peamisi surmapõh-
juseid, siis ligi 8000 ehk pooled surmad

Eestis on tingitud südame-ja veresoon-
konnahaigustest. Kardioloog Margus
Viigimaa on öelnud, et liikuda on vaja
igas vanuses inimestel, selleks et enne-

tada haigusi, suurendada töövõimet ja
saavutada hea enesetunne. Eriti juhib
ta tähelepanu istumisele, millest on

saanud „uus suitsetamine“, rõhutades

selle kahjulikkust südamele.

„Paraku tabab südame äkksurm aina
nooremaid inimesi. Kogu selle kurva
info ja statistika kõrval on aga heameel

tõdeda, et tööandjad pööravad üha

enamtähelepanu oma kalleimale varale

ehk töötajate tervisele. Seda nii sporti-
mist võimaldades ja tervislikke eluviise

populariseerides kui ka esmaabisead-
metesse investeerides, nagu näiteks

AED-sse,“ räägib Lauri Russak meditsii-
nitehnika müügi ettevõttest Medivarkedagi, kes on saanud infarkti, ei osata

„Kuigi peaaegu iga Eesti inimene teab

kedagi, kes on saanud infarkti, ei osata

sageli AED-d hinnata enne, kui see on

juhtunud enda või lähedasega.“

ELUSTAMISAPARAAT EI EELDA
MEDITSIINIHARIDUST

AED ülesanne on panna infarkti
saanud inimese süda mõne minuti jook-
sul uuesti tööle. Selleks on aga vaja, et

inimesed tema kõrval oskaksid seadet

kasutada. Russak nendib, et see on väga
lihtne, ja kõneleb kasutajate suurimast

hirmust: „Sageli küsitakse, kuidas ma

saan aru, kas tal ikka süda seiskus ja
kas tohib anda elektrišokki. Tegelikult
on seade varustatud sensoritega, mis

analüüsivad teadvuseta inimese olu-
korda, ning see toimib vaid siis, kui süda

on tõesti seiskunud. Seepärast ei tasu

karta. Hullem on hoopis see, kui haige
heaks ei tehta midagi!“

Seadme komplekti kuulub žilett, et

raseerida meeste rind kahest kohast

(elektrilaeng võib kõrvetada karvu ja
nahka). Samuti on komplektis käärid,
et vabastada inimene elustamist sega-

vatest rihmadest või tööriietest, ja
elustamismask. Tänapäeval ei soovitata
ilma maskita kunstlikku hingamistteha.
Maskis liigub õhk vaid ühtepidi ja see

on elustaja jaoks ohutu.

„Kui ettevõte soetab endale AED,
korraldame töötajatele loomulikult ka

koolituse. Samas usun, et seda oskavad

kasutada ka need inimesed, kes näevad

elustamisaparaati esimest korda, sest

see on tõesti lihtne ja loogiline. Kui kaas

avada, hakkab seade kohe eesti kee-
les juhiseid jagama ja näitab piltidena,
kuhu tuleb asetada elektroodid,“ ütleb

Russak.

INFARKTI PUHUL ON 10 MINUTIT
LIIGA PIKK AEG

Suuremas osas Euroopas, USA-s,
Austraalias ja Uus-Meremaal on AED-d

olemas igal pool avalikes kohtades

nagu kinodes, teatrites, kaubandus- ja
veekeskustes, koolides, transpordi-
sõlmedes ning isegi tänavatel. Eestis

need aparaadid kahjuks nii levinud ei

ole. Russak nendib, et tema on näi-

nud noore, 25-aastase töökaaslase elu

päästmist AED-ga. „Mees sai infarkti,
talle pandi külge elektroodid ja piisas
vaid ühest elektrišokist. Selleks ajaks,

kui kiirabi saabus, oli mees juba tead-
vusel ja viidi haiglasse uuringutele.“

Ta lisab, et muret teebki inimeste
teadmatus. Sageli arvatakse, et kut-

sume kiirabi ja küll nemad tegutsevad.
Lähtudes aga statistikast, on infarkti

saanud inimese ellujäämistõenäosus
80%, kui teda elustatakse esimese kahe

minuti jooksul. Edasi langeb tõenäosus

iga minutiga 10% ehk juba 10 minuti

pärast on elustamine vähetõenäoline.
Kiirabi aga jõuabki enamasti kohale
veidi rohkem kui 10 minutiga. Sealjuu-
res ajusurm ehk olukord, kus aju ei saa

piisavalt hapnikku, võib tekkida infarkti

puhul juba 3–5 minutiga. Seega, isegi
kui kiirabi saab inimese südame tööle,
võib juhtuda, et aju on saanud selleks

ajaks juba püsiva tugeva kahjustuse.
„Meie igapäevaelus on palju stres-

sifaktoreid, meie eluviisid pole kõige
tervislikumad ning see paigutab meid

Euroopas südamehaiguste osas esiritta.
Loodetavasti saab AED meil kunagi
samamoodi kohustuslikuks, nagu seda

on suitsualarm ja tulekustuti,“ nendib

Russak. „Alustades samm-sammult,
jõuame lõpuks sinnani, kus kõik oska-

vad elektrišokiga ligimese elu päästa
ega karda seda teha! Kahjuks tabab
südame äkksurm tihtipeale inimesi, kel

pole olnud varem kaebusi. Seega on

keeruline prognoosida, millal ja kes võib

ühel hetkel vajada elustamist.“

OLE VALMIS PÄÄSTMA ELU, SOETA

ETTEVÕTTESSE AED!

Iga inimese elu on tähtis ja AED on

hea võimalus näidata oma töötajatele, et

te hoolite neist! Meie spetsialist on alati

valmis tulema teie juurde ja rääkima

lähemalt, mis on AED, miks see on vaja-
lik ja kuidas saab teie ettevõte olla val-
mis südame äkksurma korral tegutsema.

Lauri Russak

tel+372 5565 8670

e-post lauri@medivar.eu

Rohkem infot: www.elusta.ee

Kui infarkti puhul jõutakse inimese

elustamiseni esimese kahe minutiga, on

ellujäämistõenäosus 80%. Edasi langeb
tõenäosus iga minutiga 10% ehk juba
10 minuti pärast on elustamine juba
vähetõenäoline.“
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Tööstustele laialdast eriteraste valikut, saagimisteenust ning
teraste termotöötlust pakkuv Sten & Co OÜ on aastakümnete

pikkuse kogemusega Eesti ettevõte.

Ainsana Baltimaades pakutakse termilisel töötlemisel

vaakumkarastust, mis hoiab ära oksiidikihi tekkimise ja
võimaldab toota tänu sellele detaile väiksema

töötlusvaruga ehk kiiremini ja kvaliteetsemalt.

Sten & Co OÜ on Soome juhtiva tööriistateraseid ja
termotöötlust pakkuva Sten & Co OY Ab tütarfirma. Üle 85

aasta kõrgkvaliteedilisele tööriistaterasele spetsialiseerunud
ettevõtte peakontor ja teraste keskladu asuvad Nurmijärvel.

% www.sten.ee

stee! is our business



Läbimõeldud ja tõhusad
kaubaaluste riiulid otse

meie tehasest.

AJ Solutions-imeeskonnal on pikaajaline kogemus erinevate laohoonete sisustamisel. Lai tootevalik ning ekspertteadmisedvõimaldavad pakkuda klienti-

de vajadustele vastavaid terviklahendusi. Aitame teid kogu protsessi vältel alates planeerimisest ja joonistestkuni toodete tarnimise ja montaažini.

Küsi lisaks ajtooted.ee/ajsolutionsvõi helista 6000 275.
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