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M 
äletate pakiauto-
maadi torni Pack-
Robot? Või vaba-
kutselisi kullereid 
ühendavat võr-

gustikku PostPal. Muidugi. Need on 
vaid paar nominenti eelmiselt Logisti-
ka Aastateo konkursilt. Praeguseks on 
need projektid jõudnud juba üha iga-
päevasemasse kasutusse. Aeg on haka-
ta mõtlema, mida esitada tänavusele 
Logistika Aastateo konkursile.

Logistika Aastateo konkursil osa-
levad projektid saavad tuule tiibades-
se. Ei saa väita, et projektid on edukad 
seetõttu, et osalevad konkursil. Kuid 
kindlasti olete konkursil osaledes vää-
rikas seltskonnas, kust kasvavad väl-
ja järgmistel aastatel massidesse jõud-
vad uued lahendused logistikaturul. 
Ja võib-olla olete ka ise üks neist. Post-
Pali kullerite võrgustik on kasutusel 
juba paljudel veebipoodidel, sest või-
maldab kiiret samapäeva tarnet. Cle-
veroni tornikujuline pakiautomaat 
PackRobot, mis aitab optimeerida pa-
kiautomaadi kasutatavat ruumi, on 
kasutamiseks ja katsetamiseks püsti 
näiteks Pirita Selveri juures. Cleveron 
on teatanud ka plaanist luua kõigile 
logistikafirmadele kasutamiseks ava-
tud pakiautomaatide võrk.

Mis on selle aasta uudsed lahendu-
sed logistikas? Mõelge, milline on 
teie sellel aastal ellukutsutud logisti-
line parendus, mis kasvatas teie ette-
võtte efektiivsust, käivet, kasumit, tar-
nekindlust, varude ringlemiskiirust, 
klientide rahulolu, optimeeris tege-
vust ja aitas säästa kulusid? Kirjuta-
ge sellest 100sõnaline kokkuvõte ning 
esitage see Logistika Aastateo konkur-
sile. Tähelepanuväärsemad logistika-
teod saavad kajastatud Äripäeva välja-
annetes. Veelgi parimad aga tunnus-
tatud novembris toimuval Logistika 
Aastakonverentsil.

Töid konkursile saab esitada 
10. oktoobrini 2016. E-kiri konkursi-
tööga tuleb saata e-posti aadressile 
anu.soomets@aripaev.ee.

Aeg on ha-
kata mõt-
lema, mida 
esitada 
tänavusele 
Logistika 
Aastateo 
konkursile.
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Majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium on kok-
ku kutsunud töögrupi lahen-
duste leidmiseks Eesti lae-
vandussektori konkurentsi-
võime analüüsimiseks. 

Majandus- ja kommuni-
katsiooniministeeriumi, ra-
handus-, sotsiaal-, justiits- ja 
maaleluministeeriumi ning 
veeteede ameti spetsialistide-
le on tehtud ülesandeks ana-
lüüsida sektori konkurent-
sivõime tõstmiseks koosta-
tud ettepanekuid, neid täien-
dada ning leida lahendused 
laevandussektorile suuna-
tud maksukeskkonna muut-
miseks. 

Eesmärk on suurendada 
nii Eesti lipu all sõitvat lae-

Merenduspoliitika näeb ette, et aastaks 2030 peaks Eesti lipu all olema taas 50 laeva. 

Mida plaanib riik teha, et tuua 
kaubalaevad tagasi Eesti lipu alla?

vastikku kui laevadega tege-
levat kaldasektorit. Analüü-
si tulemused ja ettepanekud 
tuleb majandus- ja taristumi-
nistrile esitada hiljemalt tä-
navu 30. novembriks.

MAJANDUS- JA 

KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM

 RIIK ootab, et 

kaubalaevad naa-

seksid taas Eesti 

lipu alla.

FOTO: ANDRAS KRALLA

Kui palju on Euroopa 
Liit alates Eesti 
liitumisest 2004. 
aastast Eesti teedesse 
raha pannud?
Euroopa Liidu vahendid Eesti teede 

rekonstrueerimiseks ja ehituseks, 

mln eurodes

Kokku seni, 
k.a tänavune aasta

511,9 mln €
Järgneva nelja aasta jooksul 

kokku 144,8 mln eurot

ALLIKAS: MAJANDUS- JA 
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Soodsama kütuse tankimiseks ei pea 
olema suurte mahtudega äriklient. Väik-
sema kütuse tarbimisega äri- ja eraklien-
dil on võimalik liituda ühisostuga, mis 
paljude väikeste klientide liitmisel on sa-
muti kokku saanud kütusemüüjale atrak-
tiivse mahu ja seeläbi saavutanud soodsa-
mad tingimused ostmisel. 

Taolist ühisostu teenust pakub Out-
sourcing Partner (OSP). Ettevõtte juht 

SÄÄST

Kütust 
saab posti-
  hinnast 
odavamalt
On üsna ebamõistlik sõita tanklasse ja maksta sõiduki 
tankimisel kütuse eest hinda, mis on postil kirjas. 
Soodsama hinna võimalust pakuvad nii läbirääkimised 
kütusefirmadega kui ka ühisostud.

TANEL RAIG
tanel.raig@aripaev.ee

VEOAUTODE REMONDI TEENUSEDVEOAUTODE REMONDI TEENUSED
Novaforest OÜ, Betooni 11 D
Tel 511 5778, 513 5468

www.novaforest.ee
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OÜ Autosõit juhatuse liikme Illimar 

Maasingu kinnitusel on nende ettevõte 

kütuse ühishankega hoidnud aastas 

kokku 5000–6000 eurot.

FOTO KRISTJAN TEEDEMA/POSTIMEES/SCANPIX
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Heiki Rits kinnitas, et eelmisel aastal oli 
ühisostuga liitunud klientide keskmine 
hinnavõit liitri kohta 7,5 senti. Kui varem 
oli OSPi partner kütuse ühisostul Lukoil, 
siis pärast Lukoili ühinemist Olerexiga on 
uueks partneriks tänavusest aastast Neste.

Miinimumkoguse kohustust ei ole. Ühis-
ostuga saavad liituda kõik olenemata au-
tode arvust ja tarbitava kütuse kogusest. 
Mingit kütusetarbimise miinimumko-
guse kohustust ühisosatuga liitumisel ei 
kaasne. Praegu on OSPi kütuse ühisostul 
üle 500 kliendi ja neile kehtib Neste tank-
lates hinnavalem: iga päev arvutatav baa-
shind + marginaal. Kui mõnes kõrge kon-
kurentsikohaga tanklas juhtub postihind 
olema odavam ühisostu hinnavalemist, 
siis rakendub automaatselt odavam hind.

Sõidukijuhtide koolitust pakkuv OÜ 
Autosõit kasutas OSP kütuse ühisostu 
hinnasoodustusi 3 aastat, kuni 2015. aas-
ta lõpuni, kui lõppes OSPi koostöö Lukoi-
liga. OÜ Autosõit juhatuse liige Illimar 
Maasing kinnitas, et ei näinud ühisosa-
tuga liitumisel mingeid riske ja ettevõtte 
kütusetarbimise juures, mis on 180–200 
tonni aastas, oli kokkuhoid 5000–6000 
eurot aastas. 

“Soovitan kõigil, kes ei suuda otse oma 
kütusemüüjalt paremaid tingimusi välja 
kaubelda, kui OSP pakub, nendega liitu-
da,” ütles Maasing. “Kindlasti peaks aga 
arvestama, et igas piirkonnas ei pruugi 
OSPi partner olla üldse kaardil ja et sõi-
duki tankimine tavatrajektoorist kauge-
mal ei sööks ära pakutavat soodustust,” 
oli Maasingu ainus hoiatus.

Ühisost ei ole ainus võimalus. OSPi lehel 
kliendina kirjas olev Eesti üks suuremaid 
ekspedeerimisfirmasid Schenker kütust 
nende soodustusi kasutades siiski ei osta. 
Schenkeri tegevdirektor Janek Saareoks 
ütles, et neil on juba 15 aastat ühishange 
enda vedajatega ja sellest paremat ei ole 
suutnud keegi pakkuda.

Ka Maasing ütles, et pärast Lukoili 
müüki, kui OSPi koostöö selle kütusefir-
maga lõppes, leidis Autosõit endale teised 
tarnijad. Maasing möönis, et hinnatingi-
mused olid samaväärsed OSPi ühishan-
kega, kuid on veel palju nüansse, mida ei 
saa otse hinnaks ümber arvutada, kui asi 
puudutab koostööd turunduse vallas või 
vastastikku kasulikke lisateenuseid. 

Maasing ei oska öelda, milline on kü-
tusetarbimise piir, kust kütusemüüjad on 
valmis läbirääkimisteks jutule võtma ka 
üksikut ettevõtet. “Aga kui näiteks mõni 
tarbija on valmis oma sõidukid kütuse-
müüja värvidesse kleepima, saaks kind-

 Soovitan kõigil, 
kes ei suuda otse 
oma kütusemüüjalt 
paremaid tingimusi 
välja kaubelda, kui 
OSP pakub, nendega 
liituda.
OÜ Autosõit juhatuse liige Illimar 

Maasing

tud. Leiame, et nii tegutsedes on äritege-
vus ja ettevõtete vahelised suhted selged 
ja läbipaistvad,” selgitas Tiits.

Ühisostu lahendust pidas Tiits Eesti tu-
rul suhteliselt uueks ning tema ütlusel on 
valdav osa äriklientidest, kelle üldkulu-
des on tajutav osa mootorikütuse kuludel, 
sõlminud kliendikaardi või tarnelepingu 
otse mootorikütuse jaemüüja või maale-
toojaga. Tiits ei saanud küll öelda, milli-
sest mahust alates ning milliseid soodus-
tusi Circle K Eesti oma klientidele raken-
dab, viidates tingimuste konfidentsiaal-
susele. Ta ütles vaid, et soodustuse määra-
mise aluseks on ettevõtte keskmine moo-
torikütuse liitrimaht kuus. “Juhul, kui 
pakkumistes toodud prognoositavad os-
tumahud ei realiseeru, siis ilmselt ei kes-
ta ka pakutud soodustused pikemas pers-
pektiivis algsel tasemel,” lisas ta.

Olerex teatas, et neil on klientidele ka-
sutusel neli soodushinnastamise mude-
lit, kuna klientide vajadused on erine-
vad. Esiteks tankla jaehind miinus soo-
dustus, teiseks kord nädalas fikseeritav 
hind, kolmandaks baashind +/– margi-
naal ning neljanda variandina maailma-
turu hind pluss kokkulepitud marginaal. 
“Meie ärikliendihaldurite ülesandeks on 
pakkuda klientidele nende vajadustest 
lähtuvat parimat mudelit,” ütles Olerexi 
müügijuht Ülo Lippus.

  Pane tähele
Kui palju võidad ühisostuga?
Ettevõte keskmise kütusekuluga 1700 liitrit kuus

Keskmine soodustus liitrilt sentides

Praeguse kütusemüüja juures 1,9

Ühisostu kombineeritud 

hinnakujundusega 7,5

Hinnasoodustuste vahe 

3,95 korda ehk 5,6 senti/liiter

Aastane võit eurodes

Praeguse kütusemüüja juures, 

1700×12 kuud×1,9 387,6

Ühisostul, 1700×12 kuud×7,5 1530

Aastane soodustuste vahe 

1142,4 eurot

lasti päris head hinnad välja kaubelda,” 
lisas ta.

Bartertehinguid hinnamudelites ei ole. 
Circle K (endine Statoil) ärikliendi müü-
gijuht Terje Tiits kinnitas, et vastastiku-
sed ärisuhted nende pakutavate mooto-
rikütuste hinda siiski ei mõjuta. “Loomu-
likult on ka meie kliendibaasis ettevõt-
teid, kellede pakutavaid tooteid või teenu-
seid Circle K kasutab, kuid oma igapäeva-
ses äritegevuses püüame mootorikütuste 
müügi ja turundustegevused hoida lahus. 
Ehk koostööpartnerilt sisseostetava tee-
nuse hinnad ja neile müüdava mootori-
kütuse soodustused ei ole omavahel seo-

 KÜTUSE ühisostu teenust pakkuva 

Out sourcing Partner OÜ juht Heiki Rits 

kinnitab, et ühisostuga tuleb bensiinilii-

ter kätte tavahinnast 7,5 senti odava-

malt. FOTO: ERIK PROZES
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Miks ei soovinud Lukoili äritegevuse 
omandanud Olerex jätkata Outsourcing 
Partneri partnerina kütuse ühisostus?

ÜLO LIPPUS
Olerexi müügijuht

Olerex on hästi kursis OSPi 
korraldatavate ühishange-
tega. Antud juhul kaasneks 
Olerexile kohustus maksta 
OSPile vahendustasu iga le-
pingu raames müüdava liit-
ri pealt ning seda ei pea me 
mõistlikuks ega kasulikuks 
ka kliendile. 

Taolise vahendustasu 
maksab lõppkokkuvõttes 
kinni ikkagi klient. Seda ar-
vesse võttes saab Olerex pak-
kuda ise otse oma klientidele 
paremat hinda. 

Klienditeenindusega prob-
leeme. Kütuse hinna ja va-
hendustasu kõrval on OSP 

hangete korral teiseks suu-
reks probleemiks klienditee-
ninduses tekkiv telefonito-
ru efekt, mille tulemusel kan-
natab klienditeeninduse kva-
liteet. 

Omast kogemusest nägi-
me, et klienditeenindus töö-
tas hanke korraldaja kau-
du, kuid vahendaja ei tea kõi-
ki üksikuid detaile ning ei 
pruugi osata vastata kõikide-
le kliendi küsimustele. Tih-
tipeale läks osa kliendi vaja-
dustest kaduma viidatud tele-
fonitoru efekti tõttu. 

Olerexil on professionaal-
ne klienditeenindus ning äri-
kliendihaldus. Saame oma 
professionaalsust tagada vaid 
otsesuhtluse teel.

  Üks küsimus

Transpordibaromeeter

Veos kuhu % Transport kuhu %

EU EU BY EE

CH EE

DE EE

FI EE

FR EE

IT EE

NL EE

NO EE

PL EE

RU EE

SE EE

TR EE

UA EE

EE BY

EE CH

EE DE

EE FI

EE FR

EE IT

EE NL

EE NO

EE PL

EE RU

EE SE

EE TR

EE UA

EE EE

Andmed ajavahemikul 2016-05-25 kuni 2016-08-22

4951

8119

982 
919 
7030 
4357 
7327 
8515 
8614 
7030 
8911 
8713 
3862 
982 
919 

298 
982 
982 
982 
982 
964 
982 
982 
7822 
496 

973 
973 
7723 
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MARILIIS PINN
kaasautor

Hollandis valmis esimene 
70 meetri pikkune päikese-
jalgrattatee juba 2015. aas-
tal. Aastaga toodeti piisavalt 
elektrit katmaks kolme maja-
pidamise vajadusi. Teel sõitis 
esimesel aastal 300 000 ratast 
ja mopeedi. Test-tee ise mak-
sis 3,7 miljonit eurot. Juba sel 
sügisel pikendatakse teed 20 
meetri võrra.

Prantsusmaale 1000 km päi-
keseteid . Pranstsusmaale 
plaanib valitsus rajada viie 
aastaga 1000 kilomeetri pik-
kuse päikesetee, mis toodab 
8% riigi elektrivajadusest. Tõe-
näoiliselt rahastatakse päikes-
teede ehitust fossiilsete kütus-
te maksustamisest laekuvatest 
tuludest.

Prantsuse energiaminis-
ter Ségolène Royal külastas 
ka Tou rouvre linnas asuvat 
Société Nouvelle Areacem te-
hast, mis peaks paneelid päi-
keseteele tootma. Seni toode-
ti DVDsid ja tavalisi päikese-
paneele. Wettway paneelid 
töötas välja viie aastaga Colas 
koos rahvusliku päikeseener-
gia instituudiga. Nende toote 
patent põhineb õhukesel sili-
kaatkristallide kihil.

Esmajärjekorras peaks te-
hase lähedal valmima ühe ki-
lomeetri pikkune testpäike-

 Teed 
toodavad 
 elektrit
USAs, Prantsusmaal, Kanadas ja Hollandis 
on esimesed teed saamas endale 
päiksepaneelidest katteid. Solar Roads ehk 
päikesetee ongi tee, mis toodab päikesest 
elektrit.

setee. Royal kinnitas 5 miljo-
ni euro eraldamist tehasele, 
et kiirendada päikespanee-
lide tootmist. 2017. aasta lõ-
puks peaks olema valmis 5000 
ruutmeetrit päikespaneele 
Wattwayi nime kandva tee ra-
jamiseks. 

Toodetud energiat saab ka-
sutada tänavate valgustami-
seks, elektrisõidukite laadimi-
seks jne. Esimesed teed on ka 
katsepolügonid, et näha, kui-
das neid mõjutab ilm ja liik-
lus järgneval 10 aastal.

“Me paigaldame oma pa-
neelid olemasolevale teekat-
tele,” selgitas Wattway tehno-
loogia leiutaja Jean-Luc Gau-
tier National Geographicule. 
Colasi tehnikadirektorit inspi-
reeris päikeseteid rajama fakt, 
et tee on avatud otse taevasse, 
kust päike paistab. 

USA kuusnurgad. USA Mis-
souri osariigi transpordiamet 
koos Idaho idufirmaga Solar 
Roadways eksperimeteerivad 
päikeseteedega USAs. 

2006. aastal asutatud idu-
firmat veavad abikaasad Scott 
ja Julie Brusaw, kes leiutasid 
kuusnurkse teedele sobiliku 
päikesepaneeli. Brusawde sõ-
nul on kuusnurksete panee-
lidega lihtsam katta kurvili-
si teid, mis kulgevad mägede 
vahel üles ja alla.

30 kilo kaaluvad panee-

lid on varustatud LED-tulede-
ga, et luua teemärgistusi. Li-
saks on teed programmeeri-
tavad ehk teemärgistust saab 
kiiresti vastavalt vajadusele 
muuta. Kasvõi parkimisplat-
sist saab kiiresti teha korvpal-
liväljaku, muutes vaid LED-tu-
lede põlemist.

Ka on paneelid anduritega 
varustatud ja suudavad näi-
teks edastada infot selle koh-
ta, kui loomad on teel. Panee-

lid on plaanis toota ümbertöö-
deldud materjalidest.

Missouri transpordiamet 
käivitas nimelt juba mullu al-
gatuse, et otsida ideid, mis too-
daks transpordis tulusid. Siin 
ongi üheks fookuseks avali-
ke teedega energia tootmine.

Selleks uuritakse kõige-
pealt, kui palju suudavad päi-
kesepaneelid üldse teedele 
horisontaalselt paigaldatuna 
energiat toota võrreldes sel-
lega, kui nad on paigaldatud 
nurga all nagu tavapäraselt. 
“Ma loodan, et see on edukas. 
See projekt looks palju või-
malusi,” kommenteeris Fox-
Newsile projekti koordinaa-
tor Tom Blair. Ta toob välja, et 
teed võiksid ise ära tasuda, ku-
na paneelid toodavad elektrit.

Lisaks saab igasse panee-
li paigaldada kütteelemen-
di, mis sulataks lund ja jääd.  
Praegu kulub Missouri osarii-
gis jää ja lumetõrjeks aastas 
40–50 miljonit dollarit. “Ole-
me väga põnevil, et näha, kas 
kütteelement tõesti sulatab lu-
me ja jää ning me ei pea enam 
teid sahkama,” lisas ta.

 Oleme väga 
põnevil, et 
näha, kas küt-
teelement tões-
ti sulatab lume 
ja jää ning me 
ei pea enam 
teid sahkama.
USA päikesepaneelidega 

teede projekti koordinaator 

Tom Blair
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 USA firma Solar 

Roadways plaanib 

ehitada päikese-

paneelidega teed 

kuusnurkadest, 

milledega on liht-

sam katta mägede 

vahel kulgevaid 

kurvilisi teid. FOTO: 

SOLAR ROADWAY

INSTANT EESTI
Tõstukite ja tellingute koolitus nüüd ka
internetis! Vaata www.instant.ee.
Mobiilsete torntellingute, fassaaditellingute, 
tõstemehhanismide ja piirdetarandite müük.

ute, 
ük.

INSTANTI TÕSTUKID –  
    turvaliselt kõrgustesse!

www.instant.ee

NÜÜD 
SAADAVAL 
TELLINGU 
KOMPLEKT 
KOOS 
TREILERIGA!
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Alustada plaanitakse taga-
sihoidlikult – paneelid paigal-
datakse vaid Conway linnakes-
kuse kõnniteele. 100 000 dol-
lari suuruse eelarvega projekt 
peaks valmima aasta lõpuks 
ja seda rahastatakse ühisra-
hastuse abil. Jaanipäeval an-
ti teada, et päikepaneelidega 
on plaanis katta ka lõik legen-
daarsest Route 66 maanteest 
Conway lähistel, kui kõnnitee 
on juba edukalt valmis.

USA transpordiamet eral-
das 2011. aatsal Brusawdele 
750 000 dollarit tootearendu-
seks, mida nad kasutasid oma 
peakorteri kõrvale päikesepa-
neelidega kaetud parkla ra-
jamiseks. 2014. aastal kogus 
paar Indiegogo ühisrahastus-
platformil 2,2 miljonit dolla-
rit, et toode turustamiskõlbli-
kuks arendada. 

Seni toodetakse kuusnurk-
seid paneele käsitsi ja need on 
veel väga kallid. Projekti edu 
võti ongi selles, kuidas panee-
le masstoota. Samas on viima-
sed arendused suutnud pa-
neelide tootmist muuta oda-
vamaks, paneele endeid 25% 
efektiivsemaks ja paigaldust 
lihtsamaks. 

Tagasiside positiivne. Amet-
nikud on projekti osas saa-
nud palju positiivset tagasisi-
det. Inimesed oleks rahul, kui 
lahendus toimiks kasvõi park-
lates ja kõnniteedel.

“Pind, mis igas riigis on tee-
de all, on tohutu,” toob Brusaw 

rast liiklust, ka veokeid. Ka on 
neil kate, millel on sama hea 
pidamine kui asfaldil. Panee-
lid saab paigaldada kohe ole-
masolevale teele, mis teeb päi-
kesetee rajamise lihtsaks.

Kompaktne Saksamaa. Sak-
sa ettevõte Solmove plaanib 
aga riigi kõnni- ja kergliiklus-
teed katta paindlike päikese-
paneelidega. Ettevõtet innus-
tavad kohalikud võimalused.

“Saksamaal on kõik USA-
ga võrreldes väike,” ütles Sol-
move asutaja Donald Müller-
Judex. “Me võiksime paneelid 
küll loodusesse panna, kuid 
on mõttekas kasutada juba ka-
sutusse võetud alasid.” Ettevõt-
tel on kavas rajada testlahen-
dus Berliini.

Praktiline Kanada. Kana-
da esimene päikesetee tuleb 

Thompson Riversi ülikooli et-
te Kamloopsi, olles üks hiljuti 
heakskiidu saanud neljast jät-
kusuutlikkuse projektist.

“Kui vaatate, kuidas maa-
ilm areneb ja vaadates taastu-
venergiat, on meil võimalus 
kinnistada tehnoloogia ole-
masolevasse infrastruktuu-
ri nagu teed, kõnniteed, jalg-
rattateed, ja me peame liht-
salt kõik selle infrastruktuu-
ri ära kasutama,” ütles profes-
sor Michael Mehta. “Teine eelis 
päikeseteedel on, et saad lisa-
da asju nagu fiiberoptika, val-
gustus, võrguteenused, viidad, 
andurid ja potentsiaalselt saad 
laadida elektrisõidukeid, kui 
nad sõidavad.” 

Päikese kõnnitee koosneb 
paksust klaasplaadist, mis 
katab päikesepaneele ja mis 
toodab 10 000 kWh energiat 
aastas. 

Päikeseteed pakuvad lõputuna näivaid 
lahendusi, kuid skeptikuil on omad kü-
simused kulust, efektiivsusest ja vastu-
pidavusest. 

“Teoorias on päikeseteede idee hea. Põ-
hiküsimus on kulu,” ütleb Stanfordi üli-
kooli inseneeriaprofessor Mark Jacobson, 
kelle meelest võiks terve USA vaid taastu-
vat energiat kasutada. Jacobson juhib tä-
helepanu, et päikeseteed kattuvad kiiresti 
rehvitolmu, diislitossu jääkide ja muu so-
diga, mis kindlasti vähendab nende toot-
likkust. Kindlasti peab teel olevaid päike-
sepaneele rohkem parandama.

Sõltumatu konsultatsiooniettevõtte 
IDTechExi kevadel tehtud ettekandest aga 
selgub, et paljud probleemid on lihtsas-
ti lahendatavad ja tarbimiskoha lähedal 
toodetud elektril on mitmeid eeliseid. Et-
tevõtte juht Peter Harrop tõi välja, et hoo-
limata suurematest kuludest võiks päike-
seteed olla efektiivsed kohtades, kus alles 
rajatakse teid. “Meil on vaja varaseid adop-
teerijaid nagu Hiina, kes tahaks hiigelhü-
petega areneda,” lisas ta. “Samas ei usu 
ma, et päikeseteed tulevad Londonisse,” 
ütles ta, sest seal linnas kaevatakse harva 
midagi põhjalikult üles. 

Lisaboonusena neelaksid teed päike-
sekiirguse, mis tumedalt asfaldilt muidu 
tagasi atmosfääri peegeldub, panustades 
kliima soojenemisesse.  Kriitikud näevad 
aga, et ideel on rohkem jumet hõreda liik-
lusega teel, kuna tiheda liiklusega ristmi-
kul varjavad masinad tee päikese eest ära.

Ja Eesti? Siin ei osanud keegi majandus- ja 
kommunikatsiooniministeeriumist öel-
da, kas samad lahendused võiks ka Eestis 
kasutusele võtta. Ka päikeseenergia eks-
perdid ei tundunud teemaga veel piisa-
valt kursis olevat, et midagi tarka öelda. 

Skeptikud: ideel on jumet vaid hõreda liiklusega teel

 HOLLANDIS kaeti testiks päikesepaneelidega kergliiklustee. 

FOTO: SOLAROAD NETHERLANDS

välja ja seega oleks tema üt-
lusel igati mõistlik neist te-
ha päikeseenergiafarmid. Kui 
teid veel täiendada indukt-
sioonitehnoloogiaga ja sõidu-
keid samas suunas arendada, 
võivad teed tulevikus autosid 
sõidu ajal laadida. 

Nad väidavad, et kui ai-
nult USAs katta kõik teed päi-
kesepaneelidega, toodetak-
se kolm korda rohkem elekt-
rit, kui riigis praegu tarbitak-
se. Samas kinnitavad amet-
nikud, et omavalitustes on fi-
nantsressursse minimaalselt 
ja selle eest saab vaid betoon- 
ja asfaltteid. Päikeseteed on lii-
ga kallid.

Sebastian Anthony kirjutas 
ExtremeTechis, et USA katmi-
ne päikeseteedega maksaks 56 
triljonit dollarit, kuid Brusawd 
tõid välja, et veel ei ole teada, 
kui palju paneelid tööstusli-
kult tootes maksaks.

Blair loodab, et päikese-
teed varustavad linna küla-
liskeskust elektriga ja päike-
seteid laiendades saab toota 
rohkem kui tarbitakse, et te-
kiks pidev tulu.

“Meie lahenduse vastu on 
huvi tuntud 50 osariigist ja 
paljudest riikidest üle maail-
ma,” ütles Julie Brusaw Natio-
nal Geographicule. Enne suur-
tele teedele trügimist testi-
takse lahendust kõnniteedel, 
parklates ja muudel väiksema 
koormusega teedel.

Seejuures kannatavad 2,5 
cm paksused paneelid tavapä-
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FRED MÄRTSOO
AS Laomaailm tegevdirektor

Euroopa üks suurimaid materjalikäsit-
luse ja logistikalahenduste messe Ce-
Mat on olnud ajalooliselt koht, kus tõs-
tukitootjad toovad välja oma suure-
mad uudised, et saada neile võimali-
kult palju tähelepanu. Tänavusel mes-
sil aga põrutavaid uudiseid ei olnudki, 
kuigi enamus messieksponaatidel oli ta-
vavaliku juurde ka midagi uuenduslik-
ku näidata.

CeMat toimus tänavu juuni esimestel 
päevadel. Võrreldes eelmiste aastatega 
on mess jäänud väiksemaks ja mitmed 
olulised osalejad suurte tõstukitootja-
te hulgast on messil osalemisest loobu-
nud liiga suurte kulude tõttu. Seetõttu 
oli messile juurde lisatud pakendamise 
ja sildistamise osa, mis varasemalt ei ole 
programmi mahtunud. 

Peamised teemad olid siiski tõstukid 
ja tõstevahendid, lao- ja riiulisüsteemid 
ning logistika IT-lahendused. Kesksel 
kohal on alati suurimad tõstukite toot-
jad, kes on väljapanekutega eraldi hoo-
netes. Seekord olid nendeks Toyota, Still 
ja Jungheinrich.

Fookuses targad tõstukid. Toyota foo-
kus oli seekord Smart Dynamics lahen-
dustel, mis I_Site tehnoloogia abil aita-
vad muuta kõik tõstukid targemaks ja 
samas ka ohutumaks. Üks osa stendist 
oli ka Toyota Lean Manufacturing tut-
vustus, kus oli etappidena näidatud, 
kuidas üks Toyota tõstuk reaalselt val-
mib.

Still keskendus samuti tarkadele tõs-
tukitele, tutvustades Simply Smart la-
hendust, kus oluliseks osaks on “tark” 
ühendus inimese ja masina vahel. Suu-
re osa stendist võttis korjetõstuk, mi-
da saab eemalt juhtida ja mis samal ajal 
suudab iseseisvalt takistustest möödu-
da. Süsteem on sarnane Crown Quick-
Pick Remote lahendusele, mis on juba 

Tõstukitootjatel 
nappis põrutavaid 
uuendusi. Hiinlased 
trügivad turule

mõni aasta turul olnud. Samas on STILL 
neXXt fleet lahenduses samuti ühenda-
tud tõstukite jälgimise, juhtimise ja tõs-
tukipargi halduse funktsioonid.

Jungheinrich näitas uusi järelkäida-
vaid virnastajaid liitiumakudega, mil-
le puhul kaob vajadus akude vaheta-
miseks – sama akuga saab töötada mi-
tu vahetust ning samas peab aku vas-
tu sama kaua kui tõstuk. Lisaks olid väl-
jas ka uued vastukaalutõstukid 4–5-ton-
nise tõstevõimega, mille hüdrodünaa-
miline ülekanne ja Kubota mootor an-
navad suure momendi ka väga madal-
tel pööretel.

Hiina tootjad sihivad Euroopat. Vä-
ga palju oli seekordsel messil esindatud 
Hiina tõstukite tootjaid, nii neid, kes Eu-
roopas juba tuntud kui ka palju vähem 
tuntuid. Hangcha, Heli, Maximal, Lifts-
tar ja EP on ka Eestis juba levinud tõstu-
kid, millega on kogemust juba mitmete 
aastate jooksul. Suured Hiina ehitusma-
sinate tootjad nagu Liugong, Lonking, 
on samas lisanud oma valikusse ka tõs-
tukid, mida on plaanis müüa nii Euroo-
pas kui Ameerikas. 

Erinevaid väiksemaid Hiina ja ka 
Taiwani tootjaid oli näha kõigis hallides, 
nii laia tootevalikuga kui ka väga kitsale 
tootele spetsialiseerunud väikeseid ette-

võtteid, kes peamiselt otsisid partnereid 
suurtele mahtudele.

Aku terveks tõstuki elueaks. Selgelt 
eristus teistes Hiina tootjatest BYD, kus 
rõhk ei ole mitte tõstukitel, vaid selle lii-
tium-raudfosfaat akul. Tootja BYD tege-
leb peamiselt akude tehnoloogia välja-
töötamise ja nende tootmisega, erine-
vad sõidukid ja muud lahendused põhi-
nevad samal akude tehnoloogial. Tõs-
tukite osas on võetud kaasaegsed tõstu-
kite lahendused, millele on lisatud aku, 
mis kestab terve tõstuki eluea, sobib ka-
sutada igal pool ja ka mitme vahetuse-
ga töös. 

Akudele annab tootja 8 aastat või 
10 000 tundi garantiid ning aku on sa-
mas täiesti hooldusvaba ning säästab 
energiat ka laadimisel selle protsessi 
kõrge efektiivsuse tõttu.

Tõstuki varuosade ja kasutatud tõstu-
kite tarnija TVH oli messil väljas kokku 
6 stendiga, pakkudes erinevates osakon-
dades nii kasutatud tõstukeid, varuosi ja 
lisaseadmeid, akusid ja kergeid materja-
likäsitluse vahendeid.

23.–27.
aprillini 2018 toimub järg-
mine materjalikäsitluse ja 
logistikalahenduste mess 
CeMat ja siis taas suurima 
tööstusmessi Hannover 
Messe osana, nagu see oli ka 
CeMat algusaastatel.

 TÕSTUKITOOTJA Still oli seekordsel 

CeMati messil oma väljapanekuga 

kesksel kohal. FOTOD: FRED MÄRTSOO
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  Tunnustus
CeMati 
parimad tõstukid
CeMat messil välja antud IFOY 2016 

(Industrial Truck of Year) auhinnal

Vastukaalutõstukid
BYD ECB18 mudel.

Laotõstukid
Jungeheinrich EKX516 kitsa va-

hekäigu tõstuk.

Crown RT 4020 aluste siirdaja.

 HIINA tootja BYD on kes-

kendunud akude tehnoloo-

giale, et tõstukil oleks aku, 

mis kestab terve seadme 

eluea.

 CROWN RT 4020 võitis IFOY 

2016 auhindade väljaandmi-

sel laotõstukite hulgas pari-

ma aluste siirdamise tõstuki 

nimetuse.

Petrem OÜ
Peterburi tee 38

11415 Tallinn
Tel: +372 5088 387

+372 5154969
e-post: info@petrem.ee

www.petrem.ee

Saksa  tehnika – 
saksa kvaliteet!

Laotehnika müük ja hooldus
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Lao juhatajale on 
töökohal toimunud 
õnnetusjuhtumid 
kui õudusunenäod, 
sest töö on pärast õn-
netust väga häiritud. 
Valitseb suur risk, 
et ei suudeta täita 
klientidele antud 
lubadusi aja ja mahu 
osas. 

  Mis on mis
SpotMe

Toyota ladude ohutussüsteem

Annab töötajatele kaitstuse 

tunde, võimalikest ohtudest tea-

vitab neid hoiatussüsteem.

Muudab paremaks töötaja-

te tööohutus- ja tervishoiukor-

ralduse.

Vähendab juhtumeid, kus viga 

saab kaup, töötajad või tõstukid.

Paindlik, skaleeritav ja sobib 

enamus ettevõtetele, kes halda-

vad oma ladu. 

Saab ühendada eraldiseisva 

patarei või seinakontaktiga. 

MELJO MUSTO
OÜ Melsum logistika valdkonna konsultant 
ja koolitaja

Tihenev konkurents ettevõ-
tete vahel loob olukorra, kus 
paljud laojuhid mõtlevad, 
kuidas tööd tõhusamaks ja 
töökorraldust efektiivse-
maks muuta. Aeg-ajalt tun-
dub neile, et kõik senised või-
malused on ammendunud 
ja lahendused ära proovitud. 
Olukorra leevendamiseks ot-
sitakse abi uuest tehnoloo-
giast, millega saab laos välti-
da probleemide tekkimist ja 
suurendada tööohutust.

Lao süda on oskustööjõud, 
mille rütm aitab korraldada 
tööd, ning vereringe laotee-
nindus, mis loob ettevõttele 
kasumit. Seetõttu püüab iga 
ettevõte, kellel on oma ladu, 
leida spetsialiste, kes oleksid 
valmis pikka aega töötama. 
Pikaajaline töötamine sõl-
tub omakorda tööandjast ja 
sellest, missugused tingimu-
sed on töötamiseks loodud. 
Lisaks töötasule jälgib tööle 
tulev inimene ettevõtte mai-
net ja olukorda laos, kus töö-
le asutakse. 

Enneta ohuolukordi. Uu-
te töötajate laotööle meelita-
mist või vanemate olijate lo-
jaalsuse suurendamist toetab 
see, kui ettevõte hoolib oma 
töötajate tervisest. Tähtsal ko-
hal on tööohutus, ehk mida 
on ettevõttes tehtud või plaa-
nitakse teha õnnetuste, vahe-
juhtumite või vigastuste väl-
timiseks.

Mitte ühelegi tööandja-
le ei meeldi õnnetused töö-
kohal, paraku tuleb töökesk-
konnas sageli arvestada oota-
matute juhtumitega. Õnne-
tusi põhjustab vähene riskide 
ohjamismeetmete rakenda-
mine või hoopistükkis nende 
puudumine. 

Õnnetuste põhjused laos 
võivad olla inimlikud, näi-
teks liigne kiirustamine, hoo-
limatus, väsimus, tähelepan-

Ohutustingimuste parandami  

damatus või hooletus, kuid 
ka tehnilised rikked. 

Ohuolukordi esineb hulga 
sagedamini kui reaalseid õn-
netusi. Seetõttu keskenduvad 
tõhus ennetustöö laos ja kah-
jude ohjamine õnnetusohtli-
ke juhtumite põhjustele, sest 
tagajärjed võivad olla kont-
rollimatud. 

Isegi, kui õnnetus ei põh-
justa kehavigastusi, võib see 
kahjustada kaupa, tõstukeid 
ja lao infrastruktuuri, mis 
aga vähendab lao tootlikkust 
ja suurendab kulusid. 

Ohtlikud pimedad nurgad. 
Töötajatele on uusi väljakut-
seid täis iga päev, kus tuleb 
kiiresti teenindada, samal 
ajal püsib kõrge stressitase. 
Kiirustamine klientide tee-
nindamisel on üks põhjus-
test, miks töötajad kaotavad 
fookuse, valvsuse ja ettevaat-
likkuse ja suureneb õnnetu-
se tekkimise risk. Õnnetused 
võivad juhtuda igas lao osas. 

Suurim ohu tõenäosus on 
nn pimedates nurkades, kus 
eri suunas liikuvad tõstu-

kid võivad omavahel kokku 
põrgata. Selle tagajärjel võib 
kannatada saada tõstuk ise, 
kaup, riiuli kandekonstrukt-
sioon või hoopis inimene. Ise-
gi, kui tõstukid kokku ei põr-
ka, võib tõstukijuht otsasõidu 
vältimiseks järsult pidurdada 
ja sellega kaupa kahjustada. 
Kokkupõrge võib toimuda ka 
laos liikuva töötajaga, kes ra-
huliku südamega laos töö-
ülesandeid täidab. 

Ka materiaalne kahju. Igal 
juhul kaasneb õnnetusjuhtu-

miga materiaalne kahju. Kok-
kupõrke tagajärjel võib tõs-
tuk vajada remonti, asenda-
mist renditõstukiga või hoo-
pis väljavahetamist. 

Viga saanud riiuli kande-
konstruktsioon tuleb samu-
ti välja vahetada ja niigi valit-
sev ruumipuudus aina suu-
reneb. Töötaja vajab ravi ja lä-
heb haiguslehele, vigastatud 
kaup aga suunatakse maha-
kandmisele ning hüvitatak-
se tellijale. 

Probleemid kipuvad kuh-
juma ja lao juhatajale on töö-
kohal toimunud õnnetusjuh-
tumid kui õudusunenäod, 
sest töö on pärast õnnetust 
väga häiritud. Laoruumides 
valitseb suur risk, et ei suude-
ta täita klientidele antud lu-
badusi aja ja mahu osas. Tek-
kinud probleemide tõttu lan-
geb klienditeenindustase 
oluliselt ja kliendid hakkavad 
kasutama konkurentide tee-
nuseid.

Hoiatussüsteem pakub tur-
valisemat ladu. Toyota val-
mistas uudsed seadmed, mis 

 TOYOTA uus tehnoloogia 

muudab ohutumaks “pime-

dad nurgad” laos.

ALLIKAS: TOYOTA



L A D U

 ne ladudes vähendab äririske

6,9 
miljonit inimest sai 
2007. aastal  Euroo-
pa Liidus kanna-
tada tööga seotud 
õnnetustes.

450 
miljonit tööpäeva 
ligikaudu kaota-
takse Euroopas igal 
aastal tööõnnetus-
te tõttu.

17
inimest tunnis ehk üks 
iga 3,5 minuti tagant 
sureb ELis tööga seo-
tud õnnetuse või kut-
sehaiguse tagajärjel.

www.laadur.ee

HINDA KVALITEETI - KVALITEET ON HINNAS!
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vähendavad ohtude tekke-
põhjusi laoruumides ja välis-
tavad põhjustatava kahju.

Ladude ohutussüsteemi-
ga SpotMe on võimalik luua 
ohutud töökohad ja vähenda-
da kõikvõimalikke riskifak-
toreid. 

Infrapunaandurid fikseeri-
vad liikumise. SpotMe ohu-
tussüsteemi andurid tuvas-
tavad lao siseruumides liiku-
mised ülekäiguradadel, uste 
ja väljapääsu juures koridori-
des või peakoridoriga ristuva-
tes koridorides ning tööalal.

Lao halva nähtavuse-
ga piirkonnad saavad Spot-
Me ohutussüsteemiga näh-
tamatud silmad, sest andur 
hoiatab tõstukijuhte ja tööta-
jaid võimaliku kokkupõrke-
ohu eest. 

Süsteemi suunatundlikud 

infrapunaandurid tuvasta-
vad aegsasti igasuguse liiku-
mise või kohaloleku pimeda-
tel ristmikel. 

Koridoris või riiulite vahel 
ehk mittenähtaval alal fiksee-
rivad andurid iga liikumise 
ja teisel pool nurka sütib sig-
naallamp, mis annab tõstu-
kijuhile aega liikumisele rea-
geerida ja valida sobiv ning 
ohutu kiirus. 

Kokkupõrkeohu korral ak-
tiveerub SpotMe hoiatussüs-
teem, andes märku tekkivast 
ohust ja aidates sellisel viisil 
õnnetusi vältida. 

Lao halva nähtavuse-
ga piirkonnad saavad 
SpotMe ohutussüs-
teemiga nähtamatud 
silmad.

TOLLI-
TEENUSED

Transiit, IM, 
EX, ladu

1995

33 73533, 529 0093
info@vipodeklarant.ee
www.vipodeklarant.ee

Parimad hinnad
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  Uus rubriik
Incotermsi 
väärkasutus

Tutvustab vigu tarneklauslite 

kasutamisel ja tõlgendamisel.

TIIT TAMMEMÄGI
 ICC Eesti peasekretär

Incotermsi tarneklauslite väärkasutu-
se klassika on FOB ja CIF kasutamine 
juhtudel, kui laevavedu antud punktist 
või punkti pole võimalik.

Incoterms® 2010 jagab 11 tarne-

FOB ja CIF 
laevavedu 
ei ole 
füüsiliselt 
võimalik

klauslit kahte rühma. Seitse klauslit – 
EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP ja DDP on 
kasutatavad kõigi veoviiside, kaasa arva-
tud laevavedu puhul, neli tarne klauslit 
aga – FAS, FOB, CFR ja CIF kehtivad ainult 
laevaveol, toimugu see merel või siseveel.

Incotermsi eelmistes versioonides 

LAEV see sõidab 

mööda maad – sellist 

imet lubate, kui kasu-

tate sisemaalt kaupa 

saates tarneklauslit, 

mis mõeldud vaid 

veetranspordiks.

www.miil.eee-post  info@miil.ee,  info@miil.lv

• Konteinerveod
• Merekonteinerite müük

www.miil.lv tel 50 40 658, 50 55 559

KONTEINERVEOD 



  Mis on mis
Tarnekauslite rühmad Incoterms® 2010 järgi

1. Kõik veoviisid 
rules for any mode or modes of transport

EXW, EX Works Hangitud tehasest

FCA , Free Carrier Franko vedaja

CPT, Carriage Paid To Vedu makstud kuni

CIP, Carriage and Insurance Paid to Vedu ja kindlustus makstud kuni 

DAT, Delivered At Terminal Tarnitud terminali(s)

DAP, Delivered At Place Tarnitud kohale

DDP, Delivered Duty Paid Tarnitud, toll tasutud

2. Vedu veeteel
rules for sea and inland waterway transport

FAS, Free Alongside Ship Franko laeva kõrval

FOB, Free On Board Franko laeva pardal 

CFR , Cost and Freight Hind ja prahiraha

CIF, Cost, Insurance and Freight Hind, kindlustus ja prahiraha

oli ainult laevaveol kasutatavaid tarnek-
lausleid kahe võrra rohkem – kasutusel 
olid veel DES ja DEQ,

Klassikaline väärkasutus on, et FOBi  
ja CIFi (vahel ka CFRi) kasutatakse juh-
tudel, kui laevavedu pole üldse võima-
lik. Näiteks “FOB Mäo Incoterms® 2010” 

on väärkasutus, sest kaupa pole  võima-
lik Mäos laevale lastida. Samuti on väär-
kasutus “CIF Mäo Incoterms® 2010”, sest 
laevaveo sihtkohaks ei saa olla sisemaal 
asuv Mäo. Sellel on ka kommertssisu: 
FOB Mäo puhul eeldatakse, et kauba veo 
korraldab ostja. CIF Mäo puhul loetak-

se, et müüja on korraldanud veo ja kind-
lustanud kauba Mäoni. Kahjuks sellisest 
tõlgendusest ei piisa, kui kaubaga mida-
gi veo ajal juhtub, sest see jätab ebasel-
geks, kus on tarnekoht ehk kus läks vas-
tutus kauba eest müüjalt ostjale üle. 

Antud näidete puhul on õige kasuta-
da FOB asemel FCAd ja CIF asemel CIPid

Ajalooline taust. Sellisel kasutusviisil 
on ka ajalooline  seletus. Kui Rahvusva-
heline Kaubanduskoda ICC Incotermsi 
80 aastat tagasi, aastal 1936 lõi, olid kõik 
kuus klauslit laevaveo tarne klauslid. Al-
les 1953. a versioonist tulid kasutusele 
esimesed maismaaveo tarne klauslid.  

Nüüd, mil maismaaveo tarbeks on 
tervelt 7 tarneklauslit, on FOB, CIF, aga 
ka FAS ja CFR kasutamine lubamatu, kui 
laevavedu füüsiliselt kasutada ei saa.

  Loe  veebist
Tarneklauslid ja nende kasutamisjuhen-

did iseõppijale:

icc-estonia.ee/incoterms-80  

PARIMA HINNA–KVALITEEDI SUHTEGA
KAITSE PÄIKESE, VIHMA, LUME ning

TRANSPORDIKAHJUSTUSTE VASTU.

KÕIK KASUTUSVÕIMALUSED LEIATE KODULEHELT. www.heat3.ee
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HELEN HELM
kaasautor

Kõige esimesena võeti tä-
napäevane harjumuspärane 
punase ja rohelise kombinat-
sioon kasutusele veeteedel. 

Aastaks 1848 oli aurulae-
vu Briti jõgedel ja rannikul 
nii palju, et liiklemine muutus 
ohtlikuks. Eriti problemaati-
liseks kujunes navigeerimine 
öösiti pimedas. Laevadele li-
sati tüürpoordi poole roheli-
ne latern ja pakpoordi külge 
punane latern. 

Nüüd teati kahe laeva lä-
henedes, et kui nähti rohelist 
tuld, võis liikuda. Samal ajal 
paistis teisele aurikule puna-

Valgusfoor 
sündis juba 
enne autot
Võiks arvata, et valgusfoor tekkis koos autode 
võidukäiguga. Tegelikult seati esimene liiklust 
reguleeriv seadeldis üles juba enne autode 
leiutamist.

ne tuli ja anti teed. Üsna kiires-
ti levis sama süsteem ka raud-
teele. Päevasel ajal olid seal ka-
sutusel semaforid. 

Harurööbaste ja peatee va-
hel sujuvaks liiklemiseks and-
sid märku viidad, mille hori-
sontaalasend keelas sõita ja  
45kraadine nurk andis loa lii-
gelda ettevaatlikult edasi. 

Öösel reguleeriti liiklust 
lampidega. Algselt oli kasu-
tusel punane, mis tähendas 
“stop”. Roheline võimaldas 
edasi liikuda ettevaatlikult 
ning valge lamp tähendas 
“go” ehk “mine”. Kõik lambid 
olid valge klaasiga ning vas-
tavat värvi tuli saavutati vär-

vilise läätsega. Kuna ei olnud 
harvad juhused, kus punane 
lääts kukkus eest, jättes põle-
ma lihtsalt valge tule, kaotati 
valge variant peagi ära.

Esimene liikluse reguleeri-
ja Londonis. 1860ndatel oli 
Londoni tänavate liiklus ti-
he ja kaootiline. Tihti poris-
tel tänavatel üritasid jalakäi-
jad hobuste, tõldade, vankri-
te ja ratturite vahel ellu jääda. 
Ristmikel korraldasid liiklust 
küll politseinikud, kuid suu-
res rahvahulgas võisid viima-
sed jääda märkamatuks. 

Briti insener John Peake 
Knight tuli mõttele kasutada 

tänavatel samasugust regulee-
rimist, nagu toimis raudteel. 
Londonis asuva Parlamendi 
hoone ette paigaldati 1868. 
aasta detsembris esimene liik-
lust reguleeriv seadeldis. 

Päevasel ajal suunati liik-

 VALGUSFOOR koos reguleerijaga Rootsi pealinnas Stockholmis aastal 1953. 

1000
surmajuhtumit ja 
165 000 vigastatut 
aastas põhjustab 
USAs punase tulega 
üle tee jooksmine.
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Automaatselt lülituvad liiklusregulee-
rijad oli küll tuntav kokkuhoid politsei-
nike palgalt, kuid need põhjustasid mit-
meid teisi probleeme.

Vaatamata asjaolule, et valgusfoorid 
paigaldati tiheda liikluse tõttu, võis juh-

tuda, et vahel punase tule taha seisma 
jäädes ei toimunud ristmikul muud liik-
lemist ja ooteaeg tundus tüütult pikk. Ka 
selle probleemi lahendamiseks proovi-
sid insenerid mitmeid võimalusi. Näiteks 
võis helisignaaliga märku andes foori vär-

vi muuta. Pidev tuututamine ajas muidu-
gi jalakäiad, ratturid ja alles jäänud hobu-
sed närvi. Katsetati veel kahe lati süstee-
mi, kus autoga latile ligidale sõites ja se-
da vastu teist painutades muutus värv. See 
nõudis väga täpset sõiduoskust.

Tüütult liiklust seiskav valgusfoor

 ALGSELT oli valgusfooril 

vaid kaks värvi – punane ja 

roheline.

FOTO: OREGON DEPARTMENT OF TRANS-

PORTATION

VEELGI SUUREM 
TÕHUSUS VEELGI 
PAREMA HINNAGA

IVECO STRALIS HI-WAY  
440S46 T/P AUTOMAAT  

Näidispakkumise lisavarustus:

Xenon tuled

Retarder

Kliima automaat

Sillakaalude indikaator jne

Pakume finantseerimise lahendusi ja 

head tagasiostu väärtust.

Tutvu veokitega meie kodulehel: 

www.ivpluss.ee.

Iv Pluss AS   Pärnu mnt 556, Laagri  

677 9060   myyk@ivpluss.ee

alates 71 900€
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lejaid semofori viitadega. Pi-
medal ajal kasutati gaasilam-
pe rohelise ja punase läätsega. 
Ümberlülitamist teostas posti 
juures politseinik. 

Seadeldis muutus hoobilt 
populaarseks ning sellele en-
nustati suurt tulevikku. Ome-
ti ei kestnud uus liikluskord 
kaua. Juba kuu pärast paigal-
damist plahvatas gaasilatern, 
vigastades väga rängalt polit-
seinikku. Pärast seda läks ne-
likümmend aastat, enne kui 
valgusfoorid said tänapäe-
vale omasema elektrilise la-
henduse.

102 aastat elektri peal. Täna-
vu augustis tähistab elektrili-
ne valgusfoor 102. sünnipäe-
va. 5. augustil 1914 paigalda-
ti Clevelandi esimene elektri-
line liiklust reguleeriv seadel-
dis. Ristmiku igal nurgal olid 
postide külge kinnitatud pu-
nased ja rohelised tuled. 

Kuigi süsteemi juhiti käsitsi 

eemalolevast kontrollputkast, 
oli see kokku seatud nii, et vas-
tuolulisi signaale ei esinenud 
ning tuled vaheldusid korra-
päraselt. Uus nähtus leidis ko-
hest poolehoidu ning kohali-
kus liiklusajakirjas ennustati 
sellele suurt tulevikku.

USA patendiametisse hak-
kasid esimesed liiklust regu-
leerivad seadeldised jõudma 
juba alates 1909. aastast. Põ-
hiliselt olid need semafori põ-
himõttel töötavad viidad. Vaid 
üksikutelt võis leida valgusal-
likaid. 

Clevelandis leiutas kohalik 
afroameeriklasest autooma-
nik Garrett Morgan elektri-
lise automaatvalgusfoori. Ka 
selle puhul oli pigem tege-
mist semaforiga, kuid paten-
dist huvi tus General Electric. 
Suurkorporatsioon ostis leiu-
tisele kõik õigused, mispeale 
muutus liiklust reguleerivate 
seadeldiste tootmine sisuliselt 
monopoolseks ettevõtmiseks.

Ajakriitiliste saadetiste transport üle maailma

Kohaletoimetamine üle Eesti samal päeval

Kohaletoimetamine üle Soome samal päeval

Ajalubadusega transporditeenused 24/7

info@24express.ee  •  + 372 64 64 007  •  www.24express.ee

We always deliver

Kohaletoimetamine Skandinaaviasse 4-16 tundi
Kohaletoimetamine Euroopa suurematesse 
linnadesse 4-16 tundi
Kohaletoimetamine üle maailma 48 tundi
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Üheks suureks probleemiks 
oli ka punase ja rohelise tule 
väga äkiline vahetus. Autode 
kiiruse suurenedes pikenes ka 
nende pidurdusteekond. Sa-
mal ajal, kui ühes suunas lii-
kuv juht alles üritas oma ma-
sinat seisma saada, hakkas tei-
sel teel olnud auto juba sõitma.

1920. aastal leiutas Michi-
gani osariigis autotööstuse 
hällis Detroidis kohalik polit-
seinik William l. Potts nelja-
suunalise kolmevärvilise liik-
lusseadeldise. Tema paigal-
das ühe kasti sisse kolm pir-
ni. Vastavalt nelja suunda lõi-
gati avad. 

Erinevaid värve saadi ikka-
gi veel värviliste läätsedega. 
Nii paiknes kahel pool rohe-
line tuli all ja punane üleval 
ning ristisuunal vastupidi. Ku-
na puudusid standardsed ees-
kirjad valgusfooride kohta, ei 

Kuidas foor sai kollase värvi

tekitanud see liiklejates min-
git segadust. 

Asja tegi veelgi lihtsamaks 
lisatud keskmine kollane tuli, 
mis andis märku, et kohe toi-
mub punase ja rohelise vahe-
tus. Samalaadsed foorid olid 
kasutusel kuni 1940ndateni.

Hiinlastel ebaõnnestus värvi-
de revolutsioon. Üle saja aas-
ta kasutusel olnud punane ja 
roheline tuli said ühtselt aru-

saadavaks kogu maailma liik-
luses. Ometi üritati 1960nda-
tel Hiinas toimunud kommu-
nistliku revolutsiooni läbi viia 
ka liikluses. Nimelt omistati 
seal punasele värvile edasiviiv 
tähendus. Seepärast taheti ka 
liiklusest punast tõlgendada 
kui “go” ehk “mine”. 

Õnneks ei läinud üleskutse 
läbi ja nii võib ka Hiinas rahu-
likult rohelise tulega ettevaat-
likult edasi liikuda.

 KOLLANE üle-

minekuvärv ilmus 

valgusfoori alles 

1920. aastal. 

 AUSTRAALIAS kasutatud 

valgusfoor, mis näitab ka tule 

põlemise aega.

  Tasub teada
Valgusfoorid Eestis

Võeti kasutusele rutemini ja 

suuremal määral raudteel, se-

maforide asemel. 1930ndatel oli 

Tallinna ümbruse raudtee 18,5 

kilomeetril vähemalt 40 foori.

Tallinnas pandi esimene kol-

me tulega foor üles 1947. aastal 

Pärnu mnt ja Suur-Karja ristmi-

kul. Jalakäijate tarbeks paigalda-

ti esimene foor 1959. aastal Pär-

nu mnt, Estonia pst ja Võidu väl-

jaku ristmikule. 

2014. aastal olid foorid 321 rist-

mikul, mõnel võib kokku tööta-

da kuni 48 foori. 

Tartus kulub fooride käigus-

hoidmiseks aastas 137 000 eu-

rot, sellest vaid 10 000 eurot 

kulub elektrile.

MAMAMAMAMAMAMAMANNNNNNNNNNNNNNNNLILILILILILILILINENENENENENENENESSSSSSSS RORORORORORORORORORORORORORORORO

Klaipeda

Riga

Tallinn

MAMAMAMAMAMAMAMANNNNNNNNNNNNNNNNLILILILILILILILINENENENENENENENESSSSSSSS KOKOKOKOKOKOKOKONTNTNTNTNTNTNTNTEIEIEIEIEIEIEIEINENENENENENENENERRRRRRRR

Klaipeda

Tallinn

Paldiski

LINES
INGLISMAA, BENELUXI, PRANTSUSMAA, SAKSAMAA IMPORT-EKSPORT

• Saematerjali transport 
Inglismaale, Hollandisse, 
Belgiasse

• Metsa-,ehitus- ja 
raskeveomasinate 
meretransport

• Ülemaailmne ro-ro-lüli 
läbi Bremerhaveni sadama 
Eestisse, Venemaale

• Inglismaa–Eesti kaubaveo 
transiitaeg kolm päeva

• Uksest ukseni transport

Regulaarsed ro-ro-, saematerjali-, konteiner- ja projektveod 

Broneerimine ja lisainfo:
Mann Lines OÜ

tel 679 1450
faks 679 1455

Rae põik 10
76806, Paldiski

mannlines@mannlines.ee
www.mannlines.com

ROTTERDAM – TALLINN V.V. KONTEINERLIIN
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Auto elektroon i kat toot va D elph i 
Automotive’i eestvedamisel jõuavad 
Singapuri isesõitvad autod, mille testi-
mise tulemusena hakkavad seal mõne 
aasta jooksul vurama ka robottaksod, 
vahendab Bloomberg. Praeguse seisuga 

lastakse Singapuri teedele vurama kuus 
isesõitvat autot, teiste seas ka Audi Q5, mis 
on testsõite teinud juba nii San Franciscos 
kui ka New Yorgis. Autod sõidavad esial-
gu kolmel kindlaksmääratud marsruudil, 
aastaks 2019 peaksid aga hakkama pak-

kuma ka taksoteenust. Autotootjad on 
viimasel ajal suunanud isesõitvate auto-
de tehnoloogiasse meeletuid summasid, 
kuna peavad seda megalinnade kasvu ar-
vestades eriti perspektiivikaks.

ÄRIPÄEV

Helsingi Hernesaari rajoonis 
hakkavad ringi sõitma esi-
mesed kaks isesõitvat bussi. 
Tegu on ühe esimese avatud 
liikluses toimuva juhita sõi-
duki projektiga.

Testi teeb võimalikuks Soo-
me seadusandlus, mis ei nõua, 
et sõidukis oleks juht. Isesõit-
vad minibussid liiguvad pi-
lootprojekti raames tänavatel 

Helsingis juhita bussid
septembri keskpaigani ning 
nende keskmine kiirus on 10 
kilomeetrit tunnis. 

Eelmisel aastal sõitsid ise-
sõitvad bussid ka Helsingi naa-
berlinnas Vantaas, kuid seal 
vaid suletud tänavatel.

Isesõitvate busside eesmär-
giks ei ole tavabusse asenda-
da, vaid neid aidata. Näiteks 
on võimalus panna isesõitvad 

bussid tööle tihedalt asusta-
tud aladel, et viia reisijad nen-
de järgmise transpordivahen-
di juurde.

Pärast Helsingi projekti 
lõppu sõidavad juhita bussid 
Espoos ja Tamperes kuni esi-
mese lume mahatulekuni. Pi-
lootprogramm jätkub järgmi-
se aasta kevadel.

LOGISTIKA ROBOBUS EasyMile EZ10 

Singapuri jõuavad isesõitvad taksod

Puistematerjalide transport ja müük
Rahvusvaheline transport
Ehitusobjektide sisene transport
Ülegabariidiline ja rasketehnika transport
Rasketehnika rent
Karjääride haldamine ja opereerimine
Platside, teede ja parklate ehitus

tel 5650 1590
info@mlc.ee
www.mlc.ee
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  Mis on mis
e-Bio Fuel-Cell

Baasmudel e-NV200

Aku mahtuvus 24 kWh

Energiaallikas elekter, etanool

Paagi maht 30 l

TOKE-võimsus 5 kW

Sõiduulatus 600 km

Nissani uus elektriauto 
sõidab kuni 600 kilomeetrit
Nissan esitles maailma esi-
mest tahkeoksiidse kütuse-
ele mendiga (TOKE) proto-
tüüpsõidukit, mis töötab bio-
etanoolist toodetud elekt-
ri jõul. Selliselt elektrit tootes 
on auto võimeline sõitma ku-
ni 600 kilomeetrit.

Prototüüpsõiduk e-Bio 
Fuel-Cell on TOKE-toitealli-
kaga täiselektriline väike tar-
besõiduk. Selle 24 kWh aku 
töötab ainult etanoolil.

Nissani president ja tegev-
direktor Carlos Ghosn ütles, 
et e-Bio Fuel-Cell on keskkon-
nasäästlik, mis loob võimalu-
si piirkondlikuks energiatoot-
miseks ja toetab samal ajal 
olemasolevat taristut. “Kuna 
sõiduki jaoks ei ole vaja raja-
da uut taristut, soodustab see 
suure tõenäosusega turu kas-
vu,” lisas ta.

Nissan teatas juunis e-Bio 
Fuel-Celliga seotud uurimis- 
ja arendustööst. Sõiduki kesk-
konnasäästlik ajam on väga 
tõhus ja kergesti valmistatav 
ning töötab kas ainult puhtal 
etanoolil või etanooli ja vee 
segul. Selle süsinikuneutraal-
ne heide ei saasta atmosfääri.

Kütusena kasutatavat bioe-
tanooli toodetakse peamiselt 
suhkruroost ja maisist, aeda-
laadi kütus on kergesti kätte-
saadav Ameerika riikides. Ku-
na etanool on kergesti kät-
tesaadav ning etanooli ja 
vee segu pole kergsüt-
tiv, ei sõltu süsteem 
eriti olemasolevast 
laadimistaristust 
ega ole sellega 
kuidagi piira-
tud, mistõt-
tu on se-
da liht-

ne turul juurutada. Tulevi-
kus ei ole ehk autoomani-
kel kütusevarude täien-
damiseks vaja teha 
enamat kui lühipea-
tus mõnes väike-
kaupluses, leiab 
Nissan oma 
teates.

LOGISTIKA

 PROTOTÜÜP-

SÕIDUK töötab 

bioetanoolist 

toodetud 

elektri 

jõul.

ol

jõul.
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DFDS 
ehitab 
laevu
Põhjamaade suurim mere-
transpordi- ja laevanduset-
tevõte DFDS Group on hak-
kama saanud kahe laevaehi-
tusprojektiga. Üks neist jõu-
dis ka Guinessi rekordite raa-
matusse.

 LAEV PIKEMAKS. 

DFDS lõikas kaubalaeva Pri-

mula Seaways pooleks, et see 

pikemaks ehitada. Selleks 

transportis ta laeva keskele 

lisatava uue 30meetrise osa 

Bremenhaveni sadamasse. 

Koos lisatava kereosaga saab 

Primula Seawaysi pikkuseks 

230 meetrit. FOTOD: DFDS



 KLOTSIDEST LAEV. Oma 150 juubeliks ehitas DFDS maailma suurima Lego laeva, mis jõudis ka Guinessi rekordite raamatusse. 

Laeva ehituseks kulus 1 015 000 Lego klotsi. Laeva pikkuseks sai 12,035 meetrit, kõrguseks on 2,72 meetrit ja laiuseks 1,67 meet-

rit. Laev kaalub ligi kolm tonni. Laeva ehitamise projekti oli kaasatud ligi 7000 DFDSi töötajat ettevõtte 75 erinevast üksusest ja 

21 riigist. Kokku kulus laeva ehituseks 900 inimtundi. FOTOD: DFDS



Meie eesmärk on olla paindlik oma teenuste pakkumisel ja võimaldada
logistikapartneritele just nende äri vajadustest lähtuvaid logistilisi
lahendusi aidates seeläbi kaasa nende äri edule.

VISIOON
Smarten Logistics visioon on olla Baltimaade hinnatuim
logistikalahenduste pakkuja.

MISSIOON
Smarten Logistics missioon on olla 
parim partner klientidele, tagades 
nende äri edu läbi efektiivsete 
ogistikalahenduste.

PÕHIVÄÄRTUSED 
• Usaldusväärsus
• Pühendumus
• Initsiatiivikus
• Hoolivus

TEENUSED
• Kaubavarude juhtimine
• Kaupade vastuvõtt
• Ladustamine tava ja jahelaos
• Komplekteerimine
• Lisaväärtusteenused
• Transport ja jaotusveod üle Eesti
• Logistilised täislahendused ja
 distributsioon

AS Smarten Logistics
on Eesti kapitalil põhinev suurim

kolmanda osapoole logistika (3PL) teenusepakkuja
Eestis, omades tugevat kliendibaasi, kelle seast võib leida
nii tootjaid, maaletoojaid kui ka jaekaubandusettevõtteid.

Opereerime uutes ja modernsetes laohoonestes, mille
üldpind on ligikaudu 50 000 ruutmeetrit.

AS Smarten Logistics Raeküla tee 5 
Rae küla, Rae Vald, Harjumaa 75301

Telefon: +372 6 135 800
Faks: +372 6 135 850

e-mail: info@smarten.ee
www.smarten.ee



K A L E N D E R

SE PTE M BE R
Incoterms – see on 
imelihtne, kui valdad 
sisesüsteeme ja 
ülesehituse loogikat!

Aeg: 06.09, veebiseminar

Korraldaja: EMI EWT

Teemad: rahvusvahelise müü-

gilepingu koostamise põhi-

mõtted. Incotermsi roll perfekt-

se müügilepingu koostamisel. 

Incoterms kui õigusallikas. Üles-

ehitus ja sisesüsteemid. Tarne-

klauslite kasutamise üldpõhi-

mõtted. Õpetlik kaasus.

Maht: 2 akadeemilist tundi

Koolitaja: Tiit Tammemägi

Hind: 59 eurot + km

Energiasäästlikud 
lahendused 
Aeg ja koht: 15.09, 

Tallinn, Koeru, Järva-Jaani

Korraldaja: toostusuudised.ee

Sisu: seminar-ringreis, tutvu-

takse erinevate taastuvenergia 

lahendustega ning nende ka-

sutajate kogemustega – päike-

seenergia, maaküte, hakkepui-

dul töötav kõrgtehnoloogiline 

katlamaja. Kogemuslugu ener-

giasäästust läbi valguse aru-

ka juhtimise ja LED-valgusti-

te. Taastuvenergia toetuste või-

malused. Energiatootmislahen-

duste võrdlus. Kulutõhusad tar-

bimislahendused, uued trendid 

energeetikas ning ettevõtete ja 

TTÜ koostöövõimalused.

Esinejad: Ander Pukk Naps So-

lar Estonia OÜst, Tanel Gehr-

ke Maaküte OÜst, E-Piim Toot-

mine ASi juhatuse esimees Jaa-

nus Murakas, TTÜ elektrotehni-

ka instituudi energeetikateadus-

konna vanemteadur/teadusp-

rodekaan Argo Rosin, KIKi ju-

hatuse liige Veiko Kaufmann ja 

Sander Saat Green Fuel Ener-

gy OÜst.

Hind: 249 eurot + km

Registreerimine ja lisainfo: 
www.toostusuudised.ee

OKTOOBE R
Tolliprotseduuride 
tõhus korraldamine, 
ekspordi- ja 
imporditehingute 
tolliprotseduurid
Aeg ja koht: 24.10, Tallinn

Korraldaja: Koolituskeskus 

Reiting

Teemad: tollivormistus kaupa-

de sisse- ja väljaveol EList kol-

mandatesse riikidesse. Volituste 

administreerimine. EORI numb-

ri taotlemine. Tolliagentuurid. 

Kauba kodeerimine. Kauba pä-

ritolu määramine. Tollimaksud. 

Ekspordi ja impordi protseduur. 

Eraisiku ja juriidilise isiku tollivor-

mistuse erisused. Tollideklarat-

siooni sisestamine jpm.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Koolitaja: Helle Koitla

Hind: 79 eurot + km

Tulekul konverentsid ja seminarid
  Pane tähele

logistikauudised.ee 
tulekul sündmused

Oktoobris
Ostujuhtimise 

Aastakonverents 18.10

Logistika klubi: Freselle uue 

logistikakeskuse külastus

Novembris
Logistika Aastakonverents 17.11

Autovedajate 

Aastakonverents 29.11

Detsembris 
Logistika klubi: ettevõtte kü-

lastus
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R E K L A A M

Renault soovitab

Vaheta oma kasutatud kaubik
uue Renault’ vastu!

Renault TRAFIC 
Pack Clim 2,7t L1H1
1,6 dCi 95 hj
Soodushind

17 990€
Keskmine kütusekulu
6,5 l/100 km
CO2 emissioon 170 g/km. 

Lai valik autosid kohapeal laos, vaata kogu soodushinnaga autode valikut - www.abcmotors.ee/soodus. Pakkumine kehtib, kuni kaupa jätkub. 
Hinnad sisaldavad käibemaksu. Pilt on illustratiivne.

Renault MASTER
Pack Clim 3,5t L3H2

2,3 dCi 125 hj
Soodushind

21 890€
Keskmine kütusekulu

8,6 l/100 km
CO2 emissioon 227 g/km. 

Renault KANGOO EXPRESS
Pack Clim L1
1,5 dCi 75 hj
Soodushind

11 990€
Keskmine kütusekulu
4,9 l/100 km
CO2 emissioon 129 g/km. 



scania uus 
veokite põlvkond

13 l R6 mootoriga R500 ja 16 l V8 mootoriga, lameda põrandaga S-seeria võimsaim veok, S730

parim juhi töökoht maailmas: suurepärased materjalid, stiilne teostus, mugav, käepärane

Loodud kõige olulisema ettevõtte tarbeks maailmas:  
teie ettevõtte jaoks
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