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SISUJUHT

JAANA PIKALEV
Logistika toimetajaR 

ail Baltica on nimi, mi-

da transpordiringkond 

kuuleb üha sagedami-

ni. Kui aga hoolega järele 
mõelda, siis on tegemist 

ettevõtmisega, millest üldsus teab liiga 
vähe, et kaasa rääkida. 

Seetõttu tõstatataksegi aeg-ajalt dis-
kussiooni Rail Balticu õnnestumise tee-
mal. Ühed tahavad teada, et kui projekt 
on vajalik ja efektiivne, siis miks on sel-
le elluviimise aeg niivõrd pikaks veni-
nud. Ehk võiks juba homme liipreid ma-
ha panema hakata ja muudkui rongi-
mootoreid kütta? Teised näevad ettevõt-
mist unenäona, mis kõigub ebareaalsu-
se ja lolluse piiril. 

Samal ajal on poliitilisel tasandil jõu-
tud enam-vähem ühesele arusaamale. Ja 
teadaolevalt on olemas ka osaline rahas-
tamisvõimalus Euroopa Liidu fondidest.  

Teiselt poolt põrkuvad pessimistid 
faktidega, sest pole kindel, millistest in-
vesteerimiseks vajalikest summadest 
jutt täpsemalt käib. Sama hästi tundu-
vad kõikide osapoolte argumendid Rail 
Balticu poolt ja vastu mõlemat pidi tõe-
sed.  

       
Veomahud versus taristu. Kõnealustel 
teemadel arutlesid huvitatud osapooled 
tudengite logistikaseminaril, kus sõna 
said ka raudteele alternatiivi pakkuva-
te transpordiviiside esindajad. Kõik tõ-
desid, et raudteest pole Eestis ei bussi-, 
lennu- ega maanteetranspordile kon-
kurenti.

Kummitama jäid OÜ Head juhatu-
se liikme Kaur Lassi sõnad. Ta ütles ta-
bavalt, et praegu keerutatakse Rail Bal-
ticust rääkides endiselt muna ja kana 
küsimust. 

Lass pidas silmas, et siiani pole jõu-
tud arusaamisele, kumb argument käib 
enne: kas meil pole Rail Balticu jaoks 
piisavalt reisijaid ja kaupu või puudub 
meil selleks lihtsalt vajalik taristu. 

Igal juhul paistab tal õigus olevat. 
Enne kui pole olemas vajaliku raud-
teetaristut, ei saa ju kindlalt öelda, et 
nõudlus ja kasutajate arv taristu tekki-
des kasvab.  

Kas meil 
pole Rail 
Balticu 
jaoks pii-
savalt rei-
sijaid ja 
kaupu või 
puudub 
meil sel-
leks taris-
tu?

4–9 Logistikaseminaril 
arutleti Rail Balticu õnnes-
tumise ja ebaõnnestumise 
argumentide üle

10–14 Uudised: A. Le Coq 
suurendas logistikakeskust ja 
politsei kontrollis veokeid

16–19 Veoteenuse hinnapärin-
gu eksperiment: logistikafir-
mad räägivad, miks teenuste 
hinnad nii palju erinevad

20–21 Mis on Kanban RFID? 
ABB rakendab uut süsteemi

22–23 Kahepoolne suhtlus jäl-
gimissüsteemides lihtsustab 
logistiku ja autojuhi tööd

26–27 Erimärgistusega kütuse 
kasutamisest põllunduses

Kuskil reaalsuse ja 
ebaraalsuse piiril
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PÄRNU KESKUS:
Keraamika 2, Paikuse; tel 444 8871

DAFi sadulveok Euroopas müüduim

Hollandi veoautotootja DAF Trucks saavutas 2011. aastal 

Euroopas üle 15tonnise täismassiga sadulveokite turul 18,9%se 

turuosaga esikoha ning tugevdas sellega oma positsiooni.  

OÜ TRUCK TRADING ESTONIA

TARTU KESKUS: 
Tähe 106c; tel 736 6003

TALLINNA KESKUS: Taevavärava tee 9a, 
Lehmja küla, Rae vald; tel 606 4244

DAF on müüduim raskeveok Hollan-
dis, Belgias, Suurbritannias, Poolas 
ja Ungaris ning müüduim sissetoo-
dav raskeveok Saksamaal ja Prant-
susmaal. 

DAF ATe (advanced transport 

efficiency) – suurem efektiivsus, 

väiksem kütusekulu.

Seoses kütusehindade tõusuga ja 
vajadusega kütusekulu optimeerida 
arendas DAF välja uudsed lahendu-
sed, millega soovitakse suurendada 
efektiivsust, parandada ökonoom-
sust ja kahandada keskkonnamõju. 
Selleks optimeeriti mootori omatar-
bekulu, käigukastide valikusse lisa-
ti uus energiasäästlik 12-käiguline 
manuaalne käigukast, mis laiendab 
võimalusi valida käigukast sõltuvalt 
sõiduki kasutusvaldkonnast. Opti-
meeriti ka õlipumba mõõtmeid ja 
jahutusvedeliku ventilaatori kiirust, 
mis võimaldab suuremat energia-
säästu. Seeriate CF ja XF105 mude-
litele paigaldati automaatne mootori 
tühikäigul seiskamise funktsioon pä-
rast 5 minutit tühikäigul töötamist. 
Juhi teadlikkuse suurendamiseks 
ökonoomse sõidu olulisusest näida-
takse talle mitmesugust informat-
siooni sõiduki kütusekulu kohta. Üht-
lasi on seeriate CF ja XF sõidukitele 
standardina paigaldatud uued hool-
dusvabad akud, mis tagavad pi-
kema hooldusvälba ja väikse-
ma opereerimiskulu ning on 
keskkonnasõbralikumad. 

ATe programmi raames pakutava-
tele mudelitele CF85 ja XF105 ATe 
Special Edition on paigaldatud täis-
pakett spoilereid (sh katusel, kabiini 
ja raami külgedel), väikse veereta-
kistusega rehvid ja kohanduv püsi-
kiirusehoidja (ACC)*. Automaatkäi-
gukasti AS Tronic käiguvahetused 
on optimeeritud selliselt, et sõit 
oleks võimalikult kütusesäästlik. 
Lahenduste koostoimes on võima-
lik ligi 3 liitrit väiksem kütusekulu 
100 kilomeetri kohta.

Sadulveoki DAF XF105 ATe Special 
Edition esitlus toimub 10. mail kell 
15 Truck Trading Estonia Tallinna 
keskuses.

DAF Trucks ametlik esindaja Ees-

tis on OÜ Truck Trading Estonia.

Truck Trading Estonia omab li-
gi kümne aasta pikkust kogemust 
DAFi veoautode müügis, hooldu-
ses ja remondis ning pakub laia va-
likut varuosi DAFi veoautodele. 

Truck Trading Estonia eesmärk on 

tagada klientide teenindamine põ-
himõttel one stop shop ehk kõigile 
muredele lahendus ühe töökoja kü-
lastusega. Ühtlasi on Truck Trading 
Estonia ametlik teeninduspartner 
(hooldus, remont ja garantiitööd) 
Schmitzi haagistele ja Solarise bus-
sidele. Ettevõte pakub varuosasid 
ning teeb hooldust ja remonti ka 
teist marki veokitele, bussidele ja 
haagistele. 

Truck Trading Estonia keskused 
asuvad Tartus, Tallinnas ja Pärnus. 
Pärnu keskuses on olemas võime-
kus sõidukite pealisehitustega te-
gelemiseks, Tallinna ja Tartu kesku-
ses saab teha veoautode, busside 
ja haagiste ülevaatust (sh sõidu-
meeriku taatlemine) ning Tallinna 
keskuses asub ka pesula. 

Täpsemat informatsiooni ATe sa-
dulveoki esitluse, keskuste kon-
taktide ja paiknemise kohta saab 
Truck Trading Estonia kodulehelt 
www.tte.ee
*vastavalt veoki 
spetsifikatsioonile
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3-4
aastat võivad Rail 
Balticu planeeri-
mistööd aega võtta. 
Reaalsed investee-
ringud võivad tulla 
alles 2018. aastal.

Rail Baltica 
–  võimalik 
või vajalik?
Tänavune Logistikaseminar puudutas järgmise 
dekaadi olulisimat transporditaristut – Rail Baltica. 
Sõnavõttudes kõlas poolt ja vastuargumente, samuti ka 
arvamus, et lõplikult ei tea keegi, kas projekt on tasuv, 
kasulik või rahaliselt teostamatu.

JAANA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Järjest enam astutakse reaalseid samme 

Rail Balticu õnnestumise suunas. Reaalseteks 
sammudeks võib praegu nimetada poliitilisi ot-
suseid, sest nii Baltiriikide tasandil kui ka Eu-
roopa Liidu siseselt on jõutud otsustajate sõnul 
ühisele arusaamisele, et tegemist on prioriteet-
se ja vajaliku  transpordikoridori loomisega. 

Oma sõnavõtus logistikaseminaril osale-
jatele tõdes majandus- ja kommunikatsiooni-
minister Juhan Parts, et ehkki toetus projek-
ti ellurakendamiseks on olemas, peab projek-
ti pooldamise toetus väljenduma ka praktilis-
tes sammudes. Minister pidas juba põhjalikuks 
saavutuseks tehtud analüüsi ja uuringut, mille 
koostas Briti nõustamiskeskus AECOM. “See on 
uuring, millest peame edasistel planeerimistel 
lähtuma, sest muidu pöördume kogu aeg põhi-
küsimuste juurde tagasi,” sõnas Parts. 

Ühine poliitiline tahe. Et reaalseid samme on 
astutud enam, pidas minister vajalikuks esile 
tõsta viimastel kuudel sõlmitud koostöölep-
peid Läti ja Leedu kolleegidega. On jõutud kok-
kuleppele ning pandud järgmisteks aastateks 
tegevuskava paika. 

“Esiteks peame kohe alustama tegelikku pla-
neerimisprotsessi, kuidas tegelikult infrastruk-
tuuri ja koridori marsruuti paika panna. Eestis 
oleme üht-teist selle otsustamiseks teinud.  Tei-
ne asi on tegevuste koordineerimine, planee-
rimine, ettevalmistused, tuleb arvestada sea-

duslikke raame ja see on ajamahukas töö – see 
kõik võtab 3–4 aastat aega. Võib-olla isegi roh-
kem,” sõnas Parts.

Eesti on jõudnud Läti ja Leeduga kokkulep-
pele, et on vaja luua ühisettevõte valitsuste ta-
sandil. See on ka ühtlasi märk, et riigid võta-
vad ühiselt vastutuse ja arendavad investeerin-
gutega projekti. “Meie lähim eesmärk on soov 
jõuda käesoleval aastal lõpule projekti esimese 
etapiga. Selle aasta lõpuks tahame moodustada 
kvalifikatsiooniga ja spetsialistidest koosneva 
meeskonna, kes projekti  veaks,” valgustas Parts.

Äriplaani suhtes optimistlik. Reaalsed inves-
teeringute otsused on aga kaugel. Need leiavad 
ministri sõnul aset ehk 2018. aastal.  

“Otsused tuleb paika panna ja arutelud on 
äärmiselt olulised,” väljendas minister valitsu-
se seisukohti. “Küsimusi on kindlasti rohkem 
kui vastuseid. Kõik küsimused tehniliste ja ma-
janduslike detailide kohta on väga teretulnud, 
oleme tänulikud, kui hoitakse diskussiooni üle-
val,” rääkis Parts.

Küsimusele, kas Rail Balticu äriplaan on 
adekvaatne, vastas Parts, et eksperdid on tu-
runõudluse suhtes optimistlikult. Samas peab 
teemat järjest detailsemat käsitlema, sest milli-
sed saavad olema reisijate arv ja kaubavood tu-
levikus, näitab ainult aeg. 

“Me peame jätma võimaluse ka investorite-
le – ma ei jätaks välja erasektorit, kellel võib ol-
la huvi investeerida raudteesse.  Tuleb mõelda, 
kuidas erasektorit kaasata,” ütles Parts.
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EESTI  Raudtee Ülemiste kaubajaama lähistel on üks potentsiaalseid asukohti, kus tulevikus võib olla suur transpordisõlm, mis 
hakkab ühendama lennujaama, raudteejaama ja autobussijaama. FOTO: ANDRES HAABU
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JAANA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Eesti ja Läti raudteede esin-

dajad tõdesid Logistikase-

minaril toimunud debatis, 

et AECOMi tasuvusanalüü-

sis välja toodud soovituslik 

Rail Balticu trass ei ole kind-

lasti lõplik ning vajab põhja-

likku ülevaatamist.

Eesti Raudtee tegevjuhi 
Kaido Simmermanni sõnul 
ei ole vahelduva rööpmelaiu-
sega trassi ehitamine Tartu 
transpordikoridori jaoks pa-
rim lahendus. “Siin on väga 
palju kaubavedu, mis tuleb 
Ida poolt – Valgevenest ja Uk-
rainast. Sellel trassil võiks jää-
da vana rööpmelaiuse juur-
de,” arutles Simmermann. Sa-
mas ta tõdes, et nähes uurin-
gut, siis märgitud trass on vä-
ga hea variant. ”See ei ole täp-
selt küll paika pandud, aga 
kindlasti ei hakka Eestis ehi-
tama raudtee sildu üle soode,” 
ütles Simmermann.

Arvesse võtta mahte. Samu-
ti on probleeme trassi asuko-
ha suhtes Lätis, kus trass jook-
seb läbi uute elamurajooni-
de. Tuleb teha veel palju tööd, 
et leida see õige trass, rääkis 
Simmermann. Samuti on kü-
simus trassi jaoks maa ostmi-
ses – investeeringuid tuleb li-
saks raudtee ehitamisele te-
ha ka maa ostuks. Seega tuleb 
lahenduse leidmisel arvesta-
da nii mahte kui ka investee-
ringu suurusi, märkis raudtee 
juht. Tõhusa lahendusena nä-
hakse aga, et Eestis saaks tras-
si loomisel kasutada Tallinna–
Rapla–Ikla koridori.

Raudteetras s Riiga . Läti 
Raudtee presidendi Ugis Ma-
gonise sõnul ei ole AECOMi 
uuringus pakutud trass Läti 
seisukohalt kõige parem ning 
seda peaks muutma. Mis puu-
dutab Riia piirkonda, siis prae-
gune koridor on natuke Riiast 

Raudteetrassi kulgemise kohta  on 
Balti riikidel erinev nägemus 

eemal, kuid Läti on huvitatud 
kiirrongi toomisest lennujaa-
ma. Prioriteetseks on praegu 
parandada teenust ka Tartu 
suunal. “Parandame ka üldist 
olemasolevat taristut,  prae-
gu saab taristul liikuda ju-
ba 80–100km/h, kuid looda-
me, et see saab olema õige pea 
120km/h,” ütles Magonis. 

Ka leedulased on AECOMi 
trassi suhtes rahulolematud 
ning tahavad sisse viia muuda-
tusi. Seda peamiselt põhjusel, 
et arendada rohkem kaubave-
du ning üle minna trassil Eu-
roopa rööpmelaiusele.  

Eesti ei hakka 
raudteesildu 
ehitama üle 
soode.
Kaido Simmermann, Eesti 
Raudtee juhatuse esimees

 AECOMI uu-
ringus antud 
raudteeko-
ridor pole 
sobiv, tuleb 
sisse viia 
väikeseid 
muudatusi.
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Itella Logistics plaanib autotranspordis jõudsat laienemist
Põhja-Euroopa juhtivaks 
logistikaettevõtteks pürgiv Itella 
Logistics arendab rahvusvahelist 
maanteetranspordi teenust, 
võttes sihikule Lääne- ja Kesk-
Euroopa veod.

“Teeme kaubavedusid 
praegu ennekõike Põhja- 
ja Baltimaades, mujal Eu-
roopas oleme tegevad ti-
heda partnerite võrgusti-
ku kaudu,” selgitab Itella 

Logistics OÜ rahvusvahelise au-
totranspordi valdkonna direktor 
Hanno Matto. “Aastatepikkune järe-
leproovitud töö, täpsed tarneajad ning 
asjatundlik suhtlus on tõestanud meie 
võimekust autotranspordis. Seda kin-
nitab laienev koostöö ülemaailmse 
pakiveooperaatoriga Global Logistics 
System (GLS). Pika jaotusvedude ko-
gemuse pinnalt Eestis laiendame tä-
navu maist koostööd ka Lätti ja Lee-
tu. GLSi kaasamine Itella Balti riikide 
jaotusvõrku avab võimaluse käivitada 
uued regulaarliinid Kesk-Euroopa ja 
Kaunase vahel.”

Lisanduv kaubavoog Läti ja Lee-
du jaotuskanalisse suurendab Itella 
Logisticsi atraktiivsust Baltimaades. 
Saadetiste arvu kasvamine võimal-
dab ettevõttel korraldada jaotusvedu-
sid kuluefektiivsemalt, kuid pakkuda 
klientidele lühemaid tarneaegu ja tihe-
damat veograafikut.

“Kuigi praegu oleme turul tuntud 
eelkõige kui Skandinaavia ja Balti-
maade vedude ekspedeerija, rõivalo-
gistika asjatundja ja Soome-suunali-
ne pakiveooperaator, oleme otsusta-
nud arendada Mandri-Euroopa liik-
lust,” kinnitab Matto. “Püüame oma 
tegevuspiirkonda Lääne- ja Kesk-Eu-
roopas laiendada eelkõige partneri-
te kaudu, kes omavad detailset infot 
oma koduturust ning suudavad pak-
kuda kuluefektiivset jaotuslogistikat.”

Rahvusvahelise kaubaveo täistee-
nust osutav transpordi- ja ekspedee-
rimisfirma Itella Logistics teeb maa-, 
õhu- ja meretranspordi abil kaubave-
dusid uksest ukseni, pakkudes trans-
porditeenust Euroopas nii paki- kui 
ka väikesaadetistele, samuti osa- ja 
täiskoormatele. Ettevõtte pikaajalised 
partnerid autovedude korraldamises 
Lääne- ja Kesk-Euroopas on Gebrü-
der Weiss AG, Wilhelm Diehl Spedition 
GmbH ja Wim Bosman BV ning Lõuna-
Euroopas Italsempione S.p.A. ja Tra-
nasNatur S.A.

“Meie müügiargumendid 
on kliendisõbralik hinna-
kujundus, individuaalne lä-
henemine ja paindlikkus,” 
loetleb ettevõtte Saksa, 
Austria, Šveitsi ja Unga-

ri suuna veokorraldaja Tarvi Vaik-
saar. “Saame koostöös partneritega 
väga kiiresti reageerida ning teha kor-
je või loovutuse kas või otse Nürnbergi 
kuulsalt jõuluturult,” muheleb Tarvi.

Itella Logisticsi teenused hõlmavad 
logistikateenuste valikut tarnijalt tarbi-
jani. Peale tavapäraste veo- ja ladusta-
misteenuste, sh aktsiisi- ja tollilaotee-
nus, osutab Itella Logistics teenusena 
ka kauba müügiks ettevalmistust ning 
kaubavoo haldamiseks vajaliku infor-
matsiooni käsitlemist. Ainukesena Bal-
timaades pakub Itella tekstiiltoodete 
müügieelset massviimistlust aurutun-
nelis. Uusima teenusena alustas Itella 
aasta alguses tööstuslogistika lahen-
duste ööpäevaringset osutamist.

Võttes sihikule Lääne- ja Kesk-Eu-
roopa vedude arenduse, on Itella Lo-
gistics kindlasti laialdasima logistika-
teenuste valikuga ettevõte Eestis.

Itella Logisticsil on rohkem kui 
30 kontorit ja 7100 töötajat kahek-
sas riigis: Soomes, Rootsis, Taa-
nis, Norras, Lätis, Leedus, Eestis 
ja Venemaal. 2011. aastal oli ette-
võtte käive 732 miljonit eurot.

Toomas Kivistik
S & T Kivitrans OÜ juhataja

S & T Kivitrans OÜ on Eesti-sisese 
ja rahvusvahelise autotranspordiga 
tegelev firma. Pakume oma 
teenust ekspdeerimisfirmadele, 
sealhulgas Itella Logistics OÜ-
le. Oleme Itella kaupu vedanud 
üle kümne aasta. Meie väga 
hea koostöö alus on usaldus, 
kindel kvaliteet ja kokkulepetest 
kinnipidamine. Kui Itella 
logistikafirmana müüb oma 
klientidele usaldust, siis S & T 
Kivitrans vedajana müüb usaldust 
ja kvaliteeti Itellale, toimetades 
klientide kaubad kokkulepitud ajal 
ja tingimustel kohale. Vedaja ja 
ekspediitori hea suhe saab toimida 
vaid võrdse partnerluse alusel.

Inga Tkatsenko
Anava Eesti AS (Omega) 
projektijuht

Oleme Itella Logsticsi klient 
olnud nende loomisest peale, 
enne seda kasutasime Itella 
teenuseid Soome kaudu. Vajame 
põhiliselt kohaletoimetamisteenust 
era- ja äriklientidele Tallinna 
ja Soome vahel, kasutatud 
kodumasinate utiliseerimisteenust 
ja kodumasinate paigaldusteenust.
Hindame väga seda, et Itella puhul 
on lihtne elektrooniliselt saadetisi 
vormistada ning saadetise 
kulgemist jälgimissüsteemis 
vaadata. Iga valdkonnaga tegeleb 
kindel spetsialist, kelle poole on 
kerge pöörduda. Probleemidele 
reageeritakse kiiresti ja 
individuaalselt. Meie jaoks oleks 
põnev teha Itellaga samalaadset 
koostööd ka näiteks Rootsi 
suunal.

Hanno Matto

Tarvi Vaiksaar
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Kaubaveota pole Rail Baltica elujõuline, 
tuleb leida meetmed kaupade suunamiseks 
JAANA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

AECOMI uuringus väljatoo-

dud veomahud Rail Balticu 

trassil on samuti tekitanud 

vastakaid reaktsioone. Eel-
kõige tõstatakse küsimus, et 
nii  suured veomahud ei ole 
reaalsed.

Välja tuleb mõelda meet-
med, mis saab siis, kui ooda-
tud kaubaveomahud ei reali-
seeru. Läti Raudee presiden-
di Ugis Magonise sõnul on 
mitmeid võimalusi. Üheks 
lihtsamaks meetodiks on ära 
keelata kaubavedu maanteel 
ning praktiliselt sunniviisili-
selt kõik kaubad suunata raud-
teele, mis on keskkonnasõbra-
likum ja efektiivsem. “Tegeli-
kult on kõnealune kaubaveo-

koridor üks suur väljakutse, 
mille üks suuremaid konku-
rente maanteetranspordi kõr-
val ka merekaubavedu. Aga ma 
tean ettevõtet, kes üritab raud-
teekaubaveo teenust sisse viia, 
Nad on toimetanud kaupu 
raudteel Itaaliast Poolasse, aga 
pole põhja poole jõudnud, sest 
on suur välja kutse meelitada 
kaubad raudteele,” rääkis Ma-
gonis. Tema sõnul on siin vaja 
esitada küsimus ka ministri-
tele, kas tulevikus saavad ole-
ma maksumeetmed, mis soo-
dustaks kaupade maanteedelt 
raudteedele üleviimist.

Reisijate arv ei ole realistlik. 

Eesti Raudtee juhatuse esime-
he Kaido Simmermanni sõ-
nul pole Rail Balticu projekt il-

ma kaubaveota elujõuline, sest 
4000 reisijat päevas ei ole rea-
listlik. “Meil oleks vaja 7–8 ron-
gi päevas, mis liiguks kaubaga 
edasi-tagasi. See oleks mini-
maalne liiklus, mida oleks va-
ja, et kulusid katta,” tõdes ta. 
Simmermanni sõnul on Ees-
tis üks ettevõte, kes püüab kau-
bavedu raudteel suurendada.

Ta lisas, et hiljuti tehti Soo-
mes uuring, kus uuriti, kas on 
vajadus Soome kaupa liiguta-
da Rail Balticu kaudu. “Soome 
on väga huvitatud sellest kori-
dorist ja on mures, sest aastast 
2015, kui laevad peavad vääv-
lidirektiivi tõttu kallist kütust 
kasutama, vajavad nad kaupa-
de liigutamiseks alternatiiv-
seid võimalusi,” märkis Sim-
mermann.

Üks on kindel, Eesti-Läti-
Leedu ei tooda ise nii palju, et 
Rail Balticu koridor end tões-
taks. Seega on Simmermanni 
hinnangul Soome transpor-
dimahud Euroopa suunal Rail 
Balticu trassile väga olulised.

Projekt majanduslikult ta-

suv. AECOMi Balti regiooni 
direktor Arnis Kakulis tut-
vustas Rail Balticu kohta teh-
tud uuringu osas, et nii ma-
janduslikult kui finantsiliselt 
on tulemid positiivsed, mis-
tõttu võib projekti pidada ta-
suvaks ja elujõuliseks. “Euroo-
pa rahastamise võimalused 
Rail Balticule avanevad 2014.–
2020. aastal, loodame, et ehi-
tust saab alustada enne 2020. 
aastat,” sõnas Akulis. 

AS Olbtar › www.olbtar.ee › olbtar@olbtar.ee › 731 1791 › 53 334 417

Inglismaa (UK) › BeNeLux › Saksamaa › Prantsusmaa › Taani

Täis- ja osakoormate
import-eksport

megahaagistega
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  Kommentaar
Soome tööstused näevad raudtees eelist

ULLA TAPANINEN
rahvusvahelise logistika ekspert

Kaks olulisemat põhjust, 

miks Soome on Rail Bal-

ticust huvitatud.

TARNEKINDLUS. Me ei hoia 
kokku Soomes – kui me mi-
dagi teeme, siis teeme seda 
korralikult ja see on kallis. 
Tehakse kvaliteetset tööd ja 
ka transpordi kvaliteet on 
meie jaoks väga oluline, see 
peab olema kindel ja jõud-
ma kohale just sellel päeval, 
mil on lubatud. Sellepärast 
on tööstused väga sõltuvad 
tarnekindlusest. Uuringud 
näitavad, kuivõrd me sõl-
tume sissetulevatest ja väl-
jaminevatest kaubavoogu-
dest. Logistikasüsteemid 
on niimoodi korraldatud, 
et meil ei ole varusid. Sõltu-

me transpordisüsteemidest:   
kui üks hüppab alt ära, pea-
me kasutama teist võima-
lust.  Oleme huvitatud, et 
meil oleks rohkem trans-
pordikoridore ja teid.
KESKKONNAEELISED. Trans-
pordikulud tõusevad hoo-
limata transpordiliigist ja 
valdkonnast. Praegu rää-
gitakse väävlist, mis hak-
kab mõjutama meretrans-
porti. Aga keskkonanõuete-
ga peab arvestama kõikides 
transpordiliikides. Trans-
port üldiselt muutub kal-
limaks. Kuid me ei oska ik-
kagi prognoosida, millised 
on need keskkonnanõuded 
20 aasta pärast. Rail Baltica 
oleks keskkonna seisuko-
hast väga konkurentsivõi-
meline.

Logistikase-

minari ava-

kõne pidas 

Euroopa 

transpordi-

volinik Siim 

k a l l a s (va -

sakul fotol). 

Debatil esitas 
Eesti Raudtee 
juhile Kaido 
Simmerman-
nile ja Läti 
Raudtee ju-
hile Ugis Ma-
gonisele kü-
simusi Raivo 
Vare. FOTOD : 

TAIR TEDER

logistikauudised.ee

Tea,
       mis toimub!

�������������
� ���������	
������	������	��	���

TEL 525 1108 • WWW.TRUCKMAINT.EE

•  TÕSTUKITE JA RATASLAADURITE 
HOOLDUS, REMONT, VARUOSAD

•  TÕSTUKITE JA
RATASLAADURITE 
KÄIGUKASTIDE, 
MOOTORITE 
REMONT

•  PARIMA HINNA JA KVALITEEDI 
SUHTEGA  KAHVEL-
TÕSTUKITE JA LAOMASINATE MÜÜK

Teie tegemisi toetades!

KÜÜM

TNER

SUDLOOH

TALLINN
Tartu mnt 167
75312 Harjumaa
Tel 603 5700

TARTU
Tiksoja, Tähtvere vald
61401 Tartu maakond
Tel 730 1850

PÄRNU
Riia mnt 233A, 80042
Tel 445 7345

JÕHVI
Pargi 25, 41537
Tel 337 1350

SAAREMAA
Niidupõllu tee 4
Sikassaare küla
Kaarma vald
93876 Saare maakond
Tel 452 8214

www.intrac.ee
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  Statistika
Aasta-aastalt rikkumiste arv kasvab
Mootorsõidukijuhtide rikkumised

 2009 2010 2011
ööpäevase sõiduaja nõuete rikkumine 102 145 165
kehtestatud vaheaja nõuete rikkumine 371 453 579
ööpäevase puhkeaja nõuete rikkumine 261 508 538
sõidumeeriku kasutamise nõuete rikkumine 125 175 196
sõidumeeriku kasutamata jätmine või plommi tahtlik rikkumine 245 216 259
mehaanilise või digitaalse sõidumeeriku salvestuslehe või
juhikaardi kasutamise nõuete rikkumine 1190 1783 1381

ALLIKAS: POLITSEI   

Kõigilt maanteedel liikuvatelt 
raskeveokitelt leitakse puudusi

JAANA PIKALEV
jaana.pikalev@aripaev.ee

Eesti ja Rootsi politseini-

ke aprilli alguses toimunud 

ü h i s op e rats ioon i käigu s 

kontrollitud raskeveokitest 

polnud ükski tehniliselt täie-

likult korras. 30 kontrollitud 
sõidukist 17-l olid suured puu-
dujäägid, 7 juhti aga polnud 
enne rooli istumist piisavalt 
puhanud.

Politsei- ja piirivalveame-
ti liiklusbüroo komissari Jaa-
nus Tentsi sõnul torkas sõidu-
kite puhul esmajoones silma 
see, et koormad polnud nõuete 
järgi kinnitatud ja veoplatvor-
mil leidus lahtiseid esemeid. 
“Oota matult lendu pääseva 
lahtise eseme teekond võib ol-
la ettearvamatu, mistõttu ei 
pruugi kaasliikleja olla või-
meline kokkupõrkeohtu välti-
ma. Esmapilgul kerge ja ohutu 
ese võib maanteel veokist välja 
kukkudes põhjustada traagili-
se õnnetuse,” ütles ta.

Kehvad rehvid. Politseiope-
ratsioon tõi välja, et sõiduki-
juhid ei pööra piisavalt tähe-
lepanu numbrimärkide ja tu-
lede puhtusele. “Porine aeg 
muudab tuled halvasti nähta-
vaks, mistõttu võib raskeveo-
ki manöövri algus jääda kaas-
liiklejatele märkamata,” sõ-
nas Tents.

Silma torkas ka rehvide ja 
nende kinnituste kehv seisu-
kord. “Rehvid on kulunud või 
selliste vigastustega, mis või-
vad põhjustada rehvi ootama-
tu lõhkemise. Näiteks kont-
rollisime rohkem kui 68 ton-
ni kaaluvat veokit, mille haa-
gise rehvi küljel oli terav lõige. 
Oli vaid aja küsimus, millal see 
rehv massi ja kuumuse koos-
mõjul oleks lõhkenud,” nen-
tis Tents. Kõnealusel sõidukil 
ei lubatud sellises olukorras 
enam edasi sõita.

 Politsei avastas mitu nii-

sugust puudust, mille likvi-
deerimiseks oli veokijuhil va-
ja suunduda kohe remondi-
töökotta. Probleemid, mil-
le puhul kiirest esmaabist ei 
piisa, on sõidukite vanane-
nud pealisehitised ja nende 
kinnitused. “Näiteks pannak-
se uuele sõidukile vana sõidu-
ki furgoon või platvorm, mil-
le metallkonstruktsioon on 
aja jooksul muutunud hap-
raks, mis omakorda võib põh-
justada koorma või veokasti 

TEHNILISELT 

mittekor-
ras sõiduk: 
rehvid on 
kulunud ja 
platvorm 
sõiduki 
raami peal 
lahti.

lahtimurdumise,” lisas Tents. 
Ühtlasi esineb puudusi haa-
keseadmetes: näiteks lubatust 
suurem lõtk, haakeseadme 
kinnitus on kulunud või osa-
liselt lahti.

 
Rikuti töö- ja puhkeaja nõu-

deid. Sõidukijuhtide puhul 
oli peamine probleem puh-
keaegadest mittekinnipida-
mine. “Juhid suhtuvad ker-
gekäeliselt regulatsioonides-
se, mis on tegelikult loodud 

nende endi huvide kaitseks. 
Kahjuks eelis tatakse ohutuse-
le pikki tööpäevi, kuna see on 
tulusam. Väsinud juht on aga 
roolis võrdväärne joobes ju-
higa, kelle reageerimisvõime 
on märkimisväärselt halvene-
nud,” ütles Tents.  

 Raskeveokite kontroll toi-
mus kolme päeva jooksul Jär-
va- ja Raplamaal. Operatsiooni 
käigus kontrolliti 30 raskeveo-
kit, millest kaks olid välisriigi 
numbrimärkidega sõidukid.



11

U U D I S E D

aprill 2012

12,9
protsenti kasvas  
mullu GEFCO kont-
serni käive.

Eesti turule laienemise plaa-

ni pidav logistikakontsern 

GEFCO teatas, et teenis eel-

misel aastal müügitulu 3782 

miljonit eurot ehk 12,9% roh-

kem kui aasta varem. Tegu oli 
rekordkäibega.

1450,5 miljonit eurot teenis 
GEFCO oma suurtelt tööstus-
klientidelt. 2011. aastal kasvas 
neilt saadud käive 19,2%.

Oluline oli ettevõtte jaoks 
eelmise aasta juunis 70%se 
osaluse omandamine Gruppo 
Mercurios, Itaalia autotöös-
tuse logistikaettevõttes, mis 
on esindatud viiel kontinen-
dil. See samm võimaldas kii-
rendada kontserni arengut 
 Aasias, eriti Indias. Väga kiire 
kasv toimus ka Lõuna-Amee-

GEFCO teenis mullu 
rekordkäibe

rikas (15%) ning Kesk- ja Ida-
Euroopas (25%). GEFCO Baltic 
kavatseb tänavu kevadel avada 
koostööpartnerite toel kontori 
Eestis. Ettevõtte kommunikat-
sioonijuht jäi napisõnaliseks. 
Ta märkis, et avamisplaani-
dest teatatakse, kui need tões-
ti teoks saavad.

9. aprillil möödus kaitseväe 

logistikakeskuse logistika-

pataljoni loomisest 93 aas-

tat. Viimase kümne aastaga 

on ette valmistatud rohkem  

kui 3000 reservsõjaväelo-

gistikut.

“Logistikapataljon on sõja-
väelogistikute sepikoda, sest 
siin valmistatakse ette meie 
reservsõjaväelogistikuid, kel-
leta ei ole mõeldav Eesti isesei-
sev kaitsevõime ega ka kaitse-
väe osalemine rahvusvahelis-
tel sõjalistel operatsioonidel,” 
ütles kaitseväe logistikakesku-
se ülem kolonelleitnant Kalev 
Koidumäe.

“See pataljon võib olla uh-
ke oma instruktorite üle, kel-
lest paljud on väga pikaajali-

se teenistuskogemusega ning 
osalenud mitmesugustel rah-
vusvahelistel sõjalistel operat-
sioonidel,” lisas ta.

Viimase kümne aasta jook-
sul on logistikapataljonis ette 
valmistatud enam kui 3000 re-
servsõjaväelogistikut. 

Aastatel 2003–2008 komp-
lekteeriti operatsiooni “Iraagi 
vabadus” tarvis viis logistikute 
meeskonda ning alates 2006. 
aastast on NATO ISAF-missioo-
ni jaoks Afganistanis pandud 
kokku 12 rahvusliku toetus-
elemendi meeskonda. 

Ühtlasi on pataljonis ala-
tes 2008. aastast õpetatud 
Kõrgema Sõjakooli kadette, 
kes spetsialiseeruvad logisti-
ka erialale.

Logistikapataljonil 
täitus 93 aastat

MANNLINESLINES
INGLISMAA;INGLISMAA;  BENELUXI: PRANTSUSMAA, BENELUXI: PRANTSUSMAA, 

SAKSAMAA IMPORT-EKSPORTSAKSAMAA IMPORT-EKSPORT

• Saematerjali transport Inglismaale,
Saksamaale, Prantsusmaale ja Beneluxi 
maadesse

• Metsa-,ehitus- ja raskeveomasinate 
meretransport

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

• 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

Turu

Bremerhaven

HarwichCuxhaven

Paldiski

ZeebruggeKotka

Södertälje

St Petersburg

Harwich

Antwerpen

Bremerhaven Santander

UUS!UUS!  RO-RO ÜHENDUS NORRA JA BELGIA SUUNAL  RO-RO ÜHENDUS NORRA JA BELGIA SUUNAL  

ZeeZeeZeeZZeee brub ggeggeKotKottkakkakakakk

SödSödderte älje

StStSt St PetPetPetPetP ersersburburgg

wich

werwererpepepenpen

BreBreBreB merhava enen SanSaS tanderere

Paldiski

Paldiski
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A. Le Coqi logistikakesku-

se uus juurdeehitus on raja-

tud nii, et tulevikus saab sel-

lest täisautomaatse ja veelgi 

efektiivsema lao teha.

Logistikaseminari raames 
külastati seekord joogitootja 
A. Le Coq Tartu külje all asu-
vat logistikakeskust, kus märt-
si alguses sai valmis laiendus, 
mille ettevõte rajas müügi-
mahtude suurenemise tõttu 
ekspordi vallas. 

Uut laopinda tuli A. Le Coqi 
laojuhataja Priit Männiku sõ-
nul juurde 4100 ruutmeetrit. 
Praegu ei erine uuel laopin-
nal ladustamine vanast osast 
kuigi palju, ent plaan on ette-
võttel suur. 

Uue laoosa ehitamisel on 
silmas peetud võimalust, et 
sinna saaks tulevikus rajada 
innovaatilise ladustamissüs-

A. Le Coqi uus laoosa on tulevikus 
täisautomatiseeritud

teemi, mis on täisautomaat-
ne. Seetõttu on laojuhataja sõ-
nul uus osa tunduvalt kõrgem 
kui vana. Kokku on uue lao osa 
vabakõrgus 13,5 meetrit. 

Männiku sõnul on täisauto-
maatse lao perspektiiv hoida 
kokku ladustamiskuludelt. Et 
pinda maksimaalselt ära kasu-
tada, hakatakse uues laos kau-
pa varasemast palju kõrgema-
le ladustama ning seejuures 
on abiks robotid. 

Ta märkis, et ehitustööde 
käigus paigutati laopõranda 
betooni robotite liikumiseks 
vajalikud siinid.  

Logistikakeskuse laiendus-
se investeeris ettevõte 2,5 mil-
jonit eurot.

Ühtlasi tutvustas laojuht 
kõiki logistikakeskuses toimu-
vaid protsesse, alustades kau-
pade vastuvõtust ning lõpeta-

des nende komplekteerimise 
ja teelesaatmisega. Logistika-
keskus töötab kolmes vahetu-
ses ööpäev läbi. 

Laopinnal, kuhu mahub 
umbes 14 miljonit liitrit too-
dangut, askeldavad vahetus-
tega tõstukijuhid ja komplek-
teerijad. 

Priit Männik demonstree-
ris, kuidas käib häälkäskluse 
abil komplekteerimine, ning 
tõi välja asjaolu, et sellega on 
ettevõttel komplekteerimis-
vigade arv märkimisväärselt 
vähenenud.

Ladustatavast kaubakogu-
sest läheb logistikakeskusest 
ekspordiks ligikaudu 13–15 
protsenti. 

A. Le Coqi logistikakesku-
ses alustati tööd 2007. aasta 
alguses.

JAANA PIKALEV

2,5
miljonit eurot in-
vesteeris A. Le Coq 
logistikakeskuse 
juurdeehituse raja-
misse.

 A. Le Coqi 
logistikakes-
kus kasvas 
4100 ruut-
meetri võrra 
suuremaks.
FOTO: VÄINU 

ROZENTAL
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Autojuhid soovivad suuremat põhipalka
CV Keskuse värbamiskon-

sultandi Renita Käsperi sõ-

nul on autojuhtide rahulole-

matus oma põhipalga osaga 

suur ning veofirmad peavad 

hakkama tegema korrek-

tuure ametliku põhipalga-

na makstava tasu suuruses.

Äripäeva märtsis toimu-
nud seminaril “Kuidas hoida 
autojuhte” ütlesid veofirmad, 
et pakuvad rahvusvahelistel 
vedudel autojuhtidele netota-
suna 1500–2000 eurot. Ome-
ti on selle töötasuga juhte ras-
ke leida. 

Käsperi sõnul aga ei ole te-
gemist autojuhi netotööta-
suga, kuna see summa sisal-
dab suures osas ka koman-
deeringu päevaraha. “Päeva-
raha otstarve on ju siiski tei-
ne,” leidis ta.

CV Keskuse palgauuringu 

järgi pakuvad veofirmad au-
tojuhtidele põhipalgaks kesk-
miselt 700–800 eurot (bru-
to) kuus. 

Autojuhid aga soovivad 
reaalse palgana, millelt näi-
teks pensioni arvestatakse, 
saada kätte rohkem raha, kin-
nitas Käsper.

Autojuhtide palgatrendi-
dest saab lähemalt lugeda ap-
rillikuu Äripäeva infolehest 
Transport ja Logistika.

Päevaraha 
otstarve on 
palgast eri-
nev.

  Tulemused 
Autojuhtide 
põhipalk kasvab

ALLIKAS: CV KESKUS 

keskmine brutotöötasu 
jaanuaris CV Keskuse andmetel, 
eurodes

0 

300 
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900 

2012 2011 2010 
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Indrek Neivelt soovitas Tal-

linna Tehnikaülikooli logis-

tikainstituudi avamisel pee-

tud kõnes tuua siia logisti-

kat õppima tudengeid Ve-

nemaalt.

“Ma ei tea, kui palju te tu-
dengeid vastu võtate, aga mi-
na võtaks kohe esimesel aas-
tal alustuseks vähemalt sada 
tudengit Venemaalt. Võib-ol-
la ka tuhat,” ütles Neivelt välja 
julge mõtte.

Neivelti sõnul tuleb mõel-
da, kui palju kasulikke side-
meid siin õppinud inimesed 
10–20 aasta pärast annavad. 
“See oleks üks väärt investee-
ring,” leidis ta.

Neivelt kirjeldas ka Vene-
maa potentsiaali logistika-
partnerina. Eesti idanaabri 
eksport on suurusjärgus 500 
miljardit dollarit aastas ja im-
port kuni 320 miljardit dol-
larit. 

Kui Euroopa riikide kohta 
oleme harjunud lehtedest lu-
gema võlaprobleemidest, siis 
Venemaal on Neivelti kinni-

tusel 500 miljardit dollarit re-
serve, riigivõlga ei ole ja ma-
jandus kasvab.

Ta meenutas, et Tallinnast 
350 kilomeetrit eemal on Pe-
terburi. Logistikale mõeldes 
on seal juba praegu neli suurt 
autotehast ning tulemas on 
lisa.

“Rääkides Saksa insene-
ridega, on iga Saksa inseneri 
unistus midagi autotööstuse-
le müüa, sest seal on kõige suu-
remad mahud,” ütles Neivelt.

Lõpetuseks tõi ta näite, et 
põllumajanduses on meil ole-
mas ministeerium ja ülikool, 
kuid logistikainstituudi ava-
me alles praegu. Samas on 
põllumajanduse osa SKPs ai-
nult 2%.

“Aga noh, maarahvas ole-
me me kogu aeg olnud, mida-
gi ei ole teha,” nentis ta ja li-
sas, et ta ei taha midagi põllu-
majanduse kohta halvasti öel-
da, kuid juhib tähelepanu, et 
prioriteedid peaksid olema 
teises kohas, kui tahame pare-
mini elada.

“Logistika käsiraamat” 
hõlmab nüüdsest ka 
ekspordivaldkonda
Äripäeva “Logistika käsiraa-

mat” laieneb ning saab uueks 

pealkirjaks “Logistika ja eks-

pordi käsiraamat”.

“Logistika käsiraamatus” 
on alanud suured muutused, 
rääkis käsiraamatu uus pea-
toimetaja Kairi Kärner. “Lo-
gistika kõrval hakkame käsit-
lema väliskaubandust ja eel-
kõige eksporti, mistõttu muu-
tub käsiraamatu pealkiri “Lo-
gistika ja ekspordi käsiraama-
tuks”,” sõnas ta. 

“Eksporti käsitleva materja-
li järele on selge nõudlus: Ees-
ti toodete eksport kasvab ning 
on asjatundjaid, kelle kogemu-
si saame käsiraamatu vahen-
dusel lugejateni tuua. Tähtis 
on teada, milline sihtriik oma 
toodetele ja teenustele vali-
da, kuidas turu-uuringut te-
ha ja müügivõrk üles ehita-
da ning ekspordiks raha ka-
vandada. Nendel ja teistel tee-
madel me lugejateni olulist ja 
praktilist infot toomegi,” val-
gustas Kärner. 

Järgmises käsiraamatu li-

sas, mis ilmub juba maikuus, 
kirjutab konsultatsioonibü-
roo HeiVäl Consulting partner 
ja konsultant ning endine eks-
pordijuht Kaido Väljaots, kui-
das kaubale eksporditurg va-
lida ning millistest kriteeriu-
midest seejuures lähtuda. EASi 
koolitaja Jakob Saks räägib tu-
ru-uuringutest ja erinevatest 
uurimisvõimalustest.

Käsiraamatus avaldatakse 
ka kahe lepingu näidis, mida 
saab kasutada veoteenuse tel-
limisel või osutamisel. Veole-
ping on lühike ja konkreetne, 
maanteetranspordi leping aga 
pikk ja põhjalik ning jätab vä-
he tõlgendusruumi.

Neivelt kutsuks 
venelasi Eestisse 
logistikat õppima

Logistika kõr-
val hakkame 
käsitlema vä-
liskaubandust 
ja eksporti.
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Seoses kulude 
kasvuga on 
vedude mar-
ginaal paraku 
vähenenud.

  Üks küsimus

Kas võrreldes mullusega on veomahud kasvanud või kahanenud? Kuidas on muutunud 
vedude marginaal? Milline on veomahtude prognoos selleks aastaks?

MEELIKE PAALBER
Itella Logistics OÜ tegevjuht

Veomahud teevad rõõ-

mu, kasv on tagasihoid-

lik. Aastatagusega võrreldes 
on veomahud Itella Logis-
tics OÜ-l kahtlemata rõõmus-
tavalt tõusvas joones arene-
nud. Eriti võib seda täheldada 
Skandinaavia vedude suunal, 
kus oleme väljasaadetavate 
haagiste arvu ligikaudu 20% 
võrra suurendanud.  

Edaspidise kasvu prog-
noos on tagasihoidlik, võt-
tes arvesse Eesti põhiliste eks-
porditurgude jahenemise 
märke. 

Võrreldes aastatagusega 
on Itella Logistics OÜ suut-
nud vedude marginaali hoi-
da stabiilsena ja tagada mõ-
ningase kasvu. Marginaali 
suurenemine tuleneb enne-
kõike konsolideerimistõhu-
suse kasvust suuremahulistel 
veosuundadel.

MEELIS KOITMÄE
Aerogistica OÜ tegevjuht

See aasta on kasvuaasta. 

Aero gistica OÜ on arenev ette-
võte ja seetõttu on meie jaoks 

loomulik mahtude kasv, seisak 
oleks tagasiminek. Meie käsit-
letud saadetiste arv ning müü-
gikäive ja brutotulu on võrrel-
des mullusega kasvanud ligi-
kaudu 100%. 

See on loomulikult võima-
lik seetõttu, et eelmisel aas-
tal oli meie töömaht veel suh-
teliselt väike. Kasvame ja loo-
dame, et 2012. aasta lõppeb 
edukamalt kui 2011.

Lennukaubavedu on Tallin-
na lennujaama statistika järgi 
summaarsena aastate võrdlu-
ses kasvanud.

Samas on huvitav, et kau-
bavedude maht regulaarlen-
nuliinidel on kahanenud ja 
muljetavaldavat kasvu näita-
vad kullerlennud – siin män-
gib olulist rolli vaba lennuki-
ruumi lisandumine. 

Tšarterlendudel on võr-
reldes eelmise aastaga samu-
ti märkimisväärne kasv toi-
munud.

Ka konteinerveod purusta-
vad Tallinna Sadama andme-
tel rekordeid. Olulise osa sel-
lest moodustab transiitvedu-
de mahu kasv.

Senise arengu ja tempo juu-
res on 2012. aastalt kindlasti 

oodata suuremaid mahte kui 
eelmisel aastal.

Vedude marginaalis ei saa 
Aerogistica OÜ näitel erilisi 
muudatusi välja tuua ja ilm-
selt ka muu maailm jagab sa-
ma arvamust. 

Kulude kasv, mis on seotud 
kütusehindade tõusuga ja näi-
teks merevedudes globaalse 
arenguga nõudluses ja pakku-
mises Aasia–Euroopa–Ameeri-
ka suunal, kandub edasi kauba 
omanikele ja kajastub lõpptu-
lemusena tarbe- ja tööstuskau-
pade kallinemises.

TIIT ROOSVE
Alpi Eesti OÜ tegevjuht

Aasta algus oli vaikne, edasi 

ootame väikest kasvu. Sel-
le aasta esimese kolme kuu 
veomahud on võrreldes eel-
mise aastaga samal tasemel 
püsinud. Esimesed kaks kuud 
olid vaiksed, aga märts kom-
penseeris mahajäämuse.

Tulevikku vaadates tun-
dub, et võime prognoosida ja 
oodata väiksest veomahtu-
de kasvu.

Seoses kulude suurenemi-
sega on vedude marginaal 
paraku vähenenud.

LAURI JÜRJEN
Ferroline Grupp OÜ tegevjuht

Oleme tänulikud oma va-

nadele ja uutele klientide-

le, kellega koostöös on meie 

veomahud kasvanud. Konk-
reetse aja kindlaksmäärami-
seta on keeruline vastata, kas 
veomahud on mulluse ajaga 
kasvanud või kahanenud. Jul-
gen siiski öelda, et praegu on 
seis parem kui eelmisel aastal 
samal ajal.

Plaanime sel aastal olene-
valt veosuunast kasvada 10–
20%.

Tõusnud kütuse hind mõ-
jutab ka meid, kuid oleme 
suutnud oma marginaali hoi-
da. 2012. aasta kohta on veel 
vara hinnangut anda.

Kontakt:
NTN EST AS

Osmussaare 8 – C 309
13811 Tallinn, Estonia

tel +372 606 9121
fax +372 606 9120

info@n-t-n.ee

Teie kauba 
merevedu on 
meie mure!

Rahvusvahelised 
mereveod 

osakoorem- ja 
täis konteineritega.

TTeie kauba 

NTN EST AS
rahvusvaheline NVOCCi operaator

www.n-t-n.ee
Garmin seadmete ametlik maaletooja Jakari Marine OÜ

Regati pst 1, 11911 Tallinn • tel 639 8993 • www.jakari.ee

Eestikeelne 
menüü ja 

hääljuhendamine

GPS 
navigaatorid

Tule ja uuri lähemalt!
 Veoauto navid Garminilt
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Madal hind 
        pole veel 
tarnekindlus

DSV Trans-
port ASi 
tegevjuht 
Jaan Lepp 
ütleb, et 
korraldatud 
hinnavõrd-
lus ei näita 
sisuliselt 
midagi, sest 
kliendile on 
peale hinna 
olulised ka 
muud kritee-
riumid.
FOTO: ERIK 
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JAANA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Möödunud kuu Logistika kuukirjas kirjutasi-

me eksperimendist, mille korraldasime Eesti 

turul tegutsevate maanteetransporti pakku-

vate logistikafirmade seas. Kuna tulemus oli 
üllatav, siis palusime seekord ettevõtetel selgi-
tada, miks teenusehinnad ühe ja sama mars-
ruudi puhul nii palju erinevad.

Saime väga palju tagasisidet korraldatud 
teenusehindade võrdlusele. Tõsi küll, paljud 
ettevõtted reageerisid pigem negatiivselt, sest 
nagu ka möödunud korral välja toodud, siis 
me teenuse sisusse ei süvenenud ning võrdlesi-
me ainult hindu. Logistikafirmad juhtisid aga 
hinnaerinevusi kommenteerides tähelepanu 
sellele, et klientidele pole oluline ainult hind, 
vaid ka muud faktorid. 

Veondusturu Säästumarket ja Stockmann. 

DSV Transport ASi tegevjuhile Jaan Leppale val-
mistas üllatusr see, et võrdlustabelis märgitud 
ettevõtete hulk, kes hinnapäringule ei reagee-
rinud, oli märkimisväärselt suur. Ka DSV hin-
napakkumine ei jõudnud võrdlustabelisse. Nä-
hes aga e-kirja formaati, millega hinnapakku-
mist küsiti, kommenteeris Lepp: “Näota ja ni-
meta hinnaküsimustele vastatakse üldjuhul 
kõige viimasena, kui üldse.”

 Lepa sõnul pole saladus, et logistikafirma-
de hinnatasemed on väga erinevad – sõltuvalt 
sellest, mida hinnapakkumine sisaldab, kui-
das antud ettevõttel on korraldatud tootmine 
konkreetsel veosuunal, kui suured on veoma-
hud antud riigiga või milliseid matemaatili-
si mudeleid kasutatakse. Ka väljendas Lepp, 
et talle ei meeldi sellised eksperimendid. “Kui 
oleks eesmärk välja selgitada, kes on veondus-
turul Säästumarket ja kes Stockmann, siis see 
on vähemalt bakalaurusetöö mahus ettevõt-
mine, aga ikkagi ei ole sellega palju peale ha-
kata, kuna paljudele klientidele on olulised ka 
muud faktorid, nagu tarnekindlus, klienditee-
nindus, info kättesaadavus, erinevate teenus-
te kättesaadavus ja muud,” kommenteeris ta ja 
lisas, et kliendid, keda huvitab ainult hind, te-
gutsevad nn spot-marketil, kus hind kehtib ai-
nult küsitud ühe veo kohta sellel kuupäeval ja 
see võib muutuda ka päevasiseselt.

Ka Kühne+Nagel ASi müügijuhi Urmo Palus-
te sõnul said nemad hinnavõrdlust nähes ülla-

Logistikafirmade seas tehtud hinnavõrd-
luseksperiment näitas hindade mitme-
kordset erinevusi.  Suurem osa firmadest 
nentis, et hind ei anna kliendile veel tarne-
kindlust.

Tel 50 90 770

Eesti suurim kahveltõstukite valik 

DIECI TELESKOOPLAADURID, PÕLLUMEESTELE ja EHITAJATELE.
2,5–21 tonni tõstejõud ja tõstekõrgusega kuni 25 meetrit.

                    ALLAHINDLUSED kuni 45%
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tuse osaliseks. “Me olime üllatunud, kuid ole-
me seisukohal, et odavamad hinnad ei tähen-
da alati kliendile parimat lahendust,” sõnas Pa-
luste. Tema sõnul on logistikalahendused tihti 
seotud ja kohandatud kliendi vajadustele vasta-
vaks, sellest tuleneb ka hindade erinevus. “ma-
dalad hinnad turul ei tähenda alati kliendile 
lõplikku hinda, üldjuhul lisanduvad sinna eri-
nevate teenuste eest lisatasud,” kõneles Paluste. 

Hinnakujundus erinev. Uurides, mismoodi 
kujundab Kühne+Nagel oma veohindu, vastas 
ta, et hinnakujundus sõltub ettevõtte protsessi 
kuludest, näiteks alltöövõtjatega läbirääkimis-
test ja ka veomahtudest.

“Mõni logistikafirma on keskendunud tea-
tud transpordiliikidele või suundadele ning 
teiste suundade transpordiviisi puhul kasuta-
takse allhankijaid,” selgitas ta. Paluste sõnul on 
peamine põhjus, miks kliendid otsustavad just 
nendega koostööd teha, kvaliteet. “Meie hin-
naga kaasneb teenuse kvaliteet, mis  aitab täi-
ta kliendi ärilisi eesmärke. Meie hind kajastab 
lisaks transpordile ka teenuse kvaliteeti ning 
erinevaid IT-lahendusi tarneahela jälgimiseks. 
Meil ei ole ka madala hinna poliitikat, sest see 
ei peegelda meie klientide ootusi meie teenuste 
suhtes,” sõnas ta ja lisas, et veohind sõltub kind-
lasti kauba mõõtudest ja kaalust, tarneklaus-
list, veosuunast ja sagedusest ning erisoovidest.  

Hind hea, aga võimalused puuduvad. ACE Lo-
gistics ASi müügikonsultant Martin Raud aga 
ütles, et sellised hinnavõrdlused annavad hea 
ülevaate turust. “Antud päringus erinevad hin-
nad suhteliselt suurel määral, aga see võib olla 
tingitud ka sellest, et mõni firma pakub oma 
soodsaimad hinnad välja, aga tegemist ei pruu-
gi olla siduva pakkumisega. Ehk kui klient soo-
vib tellimust esitada, siis öeldakse, et kahjuks 
see nädal võimalust pole. Tihti kuuleme ka ise 
esmalt, et meie hind oli kõrge, kuid mõne tun-
ni möödudes teevad siiski kliendid tellimuse, 

kuna konkurendil ei pruukinud olla veovõi-
malust,” rääkis Raud.

Tema hinnangul sõltuvad transpordihin-
nad eri firmade võimalustest ja transpordi-
skeemidest. 

“ACE Logisticsi  tugevuseks on väikesaadetis-
te transport terminalide kaudu. Ekspordi saa-
detised korjatakse Tallinna terminali kokku ja 
siit liiguvad need regulaarliinidega edasi. An-
tud päringu korjekohaks oli Viljandi, mis võib 
tõsta veohinda juba 10–20% kallimaks kui Tal-
linnast saates,” selgitas Raud.

Personaalne lähenemine. Väikeettevõtte 
Windline OÜ osanik Jaano Jänes, kelle hind jäi 
ekslikult möödunud korral hinndavõrdlusest 
välja, nentis, et transpordihindade kujunda-
mine, logistilised lahendused ja kuluarvestus 
ongi vedajatel ning transporditeenuste pak-
kujatel väga erinevad.  “Loeme ennast eelkõige 
autovedajaks ning seetõttu on meie suurimad 
kuluartiklid kütuse hind, autojuhtide palk ja 
kindlustused,” rääkis ta lisades, et väikeettevõt-
tena püüavad nad klientidele läheneda perso-
naalselt ning nende eesmärk on leida koostöö-
huvilistele klientidele parim teenuse lahendus.

Greencarrier OÜ tegevjuht Priit Mäggi nen-
tis, et veohind sõltub paljudest erinevatest muu-
tujatest. “Peamiselt saab määravaks logistika-
ettevõtte orienteeritus konkreetsele veosuu-
nale, kliendibaasi suurus, kas liiklust toode-
takse ise ning lepingulised tingimused laeva-
liinidega. Eelmises numbris koostatud tabeli 
põhjal on Greencarrier’i veohinnad heal tase-
mel , mis tähendab alla keskmise,” ütles ta ja li-
sas, et transpordi tellimisel peaks arvestama li-
saks veohinnale ka tarnekindlust ning et logis-
tikapartneriga oleks lihtsalt meeldiv suhelda.

  Võrdlus
Hinnad erinevad mitu korda
Hinnad ja tarnevõimalused ühe, viie, kümne FIN kaubaaluse kohale ja FTLi ehk täiskoorma veoks suunal Viljandi – Jönköping (Rootsi). 

 Beweship Lajos Schenker Kühne+Nagel Alpi Eesti Ferroline Grupp 
1 FIN   80 238,86 135 150 120 
5 FIN   400 653,1 540 420 390 
10 FIN   650 816 940 720 590 
FTL 1350 1400 - 1490 1525 1350 

Märkus:      Lubas aluste 
hinnad saa-

ta hiljem. Tar-
ned vastavalt 

kliendi soovile. 
Vastas samal 

päeval

Vastus 
hinda-

dega
samal 

päeval

Hind maksi-
maalse kau-

baaluse 
kaalu alu-

sel. Vastus 
samal päe-

val.

Küsis lisain-
fot. Vastus 

samal
 päeval.

Vastas sa-
mal päeval.
Väljumised 

igapäeva-
selt

Vastus 
tuli samal 

päeval

ALLIKAS: ÄRIPÄEV

Täpsustus
MÄRTSI Logistika kuukir-
jas ilmunud hinnavõrdlus-
tabelist jäid ekslikult välja 
mitme ettevõtte hinnapak-
kumised. Seetõttu aval-
dame hinnavõrdlustabe-
li uuesti, mis on täiendatud 
Greencarrieri, Windline ja 
DSV teenusehindadega.

  Samal teemal
MÄRTS 2012, LOGISTIKA KUUKIRI: “Kauba trans-
portimise hinnad erinevad oluliselt”

Kui oleks ees-
märk välja sel-
gitada, kes on 
veondusturul 
Säästumarket 
ja kes Stock-
mann, siis see 
on vähemalt 
bakalauruse-
töö mahus et-
tevõtmine.
Jaan Lepp, 
DSV Transport ASi tegevjuht
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Split Logistics Ace Logistics Itellla Logistics SCS Logistika CF&S Estonia Windline DSV Greencarrier
190 180 135 180 190 135 165 165
535 580 430 480 540 358 530 427

890 820 820 780 870 569 850 674
1500  1450 1350 1700 1450 1500 1350

      Uuris lisa-
infot e-kirja 
teel. Vastus 
samal päe-

val

Helistas ja uu-
ris lisainfot. 

Saatis ettevõ-
tet tutustava 

informatsioo-
ni. Väljumised 

igapäevaselt

Samal päe-
val tänas müü-
giosakond pä-

ringu eest, 
hinnad tulid 2 
päeva hiljem

Vastus tuli
 teisel päeval

Vastus tuli
 teise päeva 

hommikul 
päeval

Ekslikult jäi 
möödunud

korral avalda-
tud artiklist 

välja. Hinna-
päringule tuli 
vastus 2 päe-

va hiljem. 

Tehnilistel 
põhjusel, 

hinnapäring ei 
jõudnud DSV 

serverisse. 
Hinnad koos 

kütuselisa 
BAFiga

Ekslikult jäi 
möödunud 
korral aval-

datud ar-
tiklist välja. 
Vastus tuli 
päringule
 järgmisel 

päeval.

Kõige kõrgema täiskoorma 

veohinna andnud CF&S Esto-

nia OÜ tegevjuht Kuno Väin 

ütles, et nende pisut kõrgem 

hind tuleneb sellest, et Root-

si veosuund ei ole nende 

nišš. “Kindlasti on igal logisti-
kafirmal välja kujunenud oma 
geograafiline nišš,  kus ollakse 

tugevad. Esitatud päring Root-
si, tuleb tunnistada, ei ole just 
meie leivanumber. Sealt ka 
ilmselt pisut kõrgem hind kui 
teistel,” ütles Väin. Ta lisas, et 
reaktsioon hinanvõrdluse väl-
jatoomisest neile pahameelt ei 
valmistanud. “Paanikaks pol-
nud põhjust ja pisaraid ei va-

lanud, ei ole seadnud eesmär-
giks pakkuda alati kõige ma-
dalamat hinda, vaid head kva-
liteedi ja hinna suhet. Samas 
tuleb tunnistada, et ka geo-
graafiliselt ei ole Rootsi meie 
kõige tugevam külg, küll aga 
turud, mis Eestist Ida poole 
jäävad,” märkis Väin.

Firmadel 
on oma 
nišid
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Murranguline 
Kanban RFID 
süsteem 
tõstab 
tarnekindlust

REGINA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Esimese Kanban RFID süsteemi Eestis pani 

Ferrometal OÜ üles tööstusettevõttes ABB. 

Tänu aasta eest sisse viidud muudatusele on 
ABBs tarvikute tarnekindlus tõusnud 70–lt 
98%-le. 

Sellega on saavutatud optimaalne varude ta-
se, mis tähendab, et tarvikute hoiustamiseks va-
jaminevat põrandapinda on ettevõttel õnnestu-
nud tootmises oluliselt vähendada.

ABB Balti riikide tarnejuhi Peep Tomingase 
sõnul on Ferrometal OY väljatöötatud kahekas-
tiline süsteem tõstnud hüppeliselt ABB elektri-
masinatehase tehase C-grupi materjalide ehk 
kinnitusvahendite tarnekindlust.

Tomingase sõnul on RFID koos mobiilse 
andmesidega operatiivseim lahendus kauba 
jälgimiseks, mis ei vaja inimese sekkumist os-
tuprotsessi. 

“Kui üks kast saab tühjaks, tõstetakse see 
alasse, kus RFID-lugeja tuvastab kastilt vajali-

Eestis esmakordselt kasutusele võetud Kanban 
RFID süsteemiga tõstis ABB tootmises tarvikute 
tarnekindluse 70 protsendilt 98 protsendile.

ku toote informatsiooni ja edastab selle mobiil-
side kaudu hankijale. ABBs juurutatud Kanban 
RFID lahendust kasutatakse praegu peamiselt 
C-komponentide tarnimisel. 

Kuna tegemist on väga suure toodete variat-
siooniga, on just C-komponendid paljudes ette-
võtetes liiga kõrge varude taseme põhjustajaks. 

Positiivne efekt. Suhteliselt odavate väiketarvi-
kute varusid eelistatakse jälgida traditsioonili-
selt, ehk ilma Kanban RFIDta, ning täiendavaid 
partiisid tellitakse harva. Samas ei tohi tootmis-
ettevõttes ükski C-komponenent kunagi otsa 
saada, et mitte põhjustada tootmisseisakuid. 

Tagajärjena on harva esitatavate tellimus-
te kogused ja hoitav C-komponentide puhver-
varu ebaotstarbekalt suured. Kuna C-tarvikud 
moodustavad poole kogu tootenomenklatuu-
rist (A20/B30/C50), omab C-kategooria varude 
taseme turvaline alandamine ettevõttele väga 
positiivset efekti. Tomingas märkis, et stabiil-

KABAN logistika 
keskus

KAHEKORD-

NE KVALITEEDI-

KONTROLL

Etiketistamine

K
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QC

  Skeem
Kuidas töötab 
Kanban süsteem
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  Tasub teada
Kanban RFID                                          
Uue põlvkonna lahendus 
väiketarvikute logistika 
juhtimiseks.
RFID-tehnoloogial põhinev 
väiketarvikute Kanban-hal-
dus on uus lahendus joon-
koodil või kahekarbi süs-
teemil põhinevas riiulitee-
ninduses.
Kanban RFID tugineb riiuli-
karbi küljes olevale kaugtu-
vastuskiibile.

  Tasub teada
Ferrometali Kanban erineb 
traditsioonilistest süsteemidest
RIIULITÄIENDUSE tellimine toimub eelnevalt 
kindlaks määratud parameetrite põhjal reaal-
ajas. Seega ei tellita riiulitäiendust umbkaudse 
või oletatava vajaduse järgi, nagu ka mitte selle 
põhjal, kas riiulis on ruumi uue partii jaoks.
FERROMETALI KANBANIS on igal tootel kindlaks-
määratud kasutuskoht ja täienduse tellimine 
toimub eelnevalt kokku lepitud tellimispunktile 
ja täienduskogusele.
HALDUSANDMETE abil saab reageerida kasutu-
se suurenemisele, optimeerida lao liikumiskii-
rust, tuvastada mitteliikuvaid tooteid ning pai-
gutada tooteid ühest kasutuskohast teise. Süs-
teem hoiab ära riiuli asjatut ületäitmise.
KANBAN-HALDUSE abil on võimalik teenindada 
usaldusväärselt ka suurte tootmiskeskkondade 
kümneid või isegi sadu kasutuskohti.

Kabankarpide 
täitmine

Kabankarpide 
väljastamine

Kasutusinfo ska-
neerimine/RFID 
loendus enne 
tühjade karpide 
tagasi saatmist

Tühjade karpide 
kogumine ja ta-
gasisaatmine

Kvaliteedi kontroll

Riiuldamine

KLIENT

Kauba vastuvõtt

se ja planeeritud seeriatootmise puhul tuleks 
automatiseeritud ostmist kasutada kõikide 
materjaligruppide puhul kus vähegi võimalik.

Varude taseme jälgimine. Just C-komponen-
tidest on mõistlik alustada üleminekut tarni-
ja juhitavate varude süsteemile (VMI – Vendor 
Managed Inventory), mille puhul ettevõte ise ei 
esita ostutellimusi. Kõikide komponendivaru-
de taseme pidev hoidmine kokkulepitud mii-
nimum- ja maksimumtasemete vahel on tar-
nija kohustuseks.  VMI-le üleminek eeldab tar-
nijale võimaluse loomist varude taseme jälgi-
miseks reaalajas. Kahe- või mitmekarbi Kan-
ban on väiketarvikute varude haldamisel väga 
sobilik lahendus.

Samas ei piirdu Kanban RFID kasutusvald-
kond ainult väiketarvikute või spetsiaalriiuli-
tega, kuna olulisimaks momendiks on tarnija-
le signaali edastamine varude täiendamisvaja-
duse kohta Kanban kaardi abil. 

QC

TÕSTUKIKESKUS OÜ

www.tostukikeskus.ee

tel 600 6106, 507 2343, 
faks  601 1260

Saku vald, Jälgimäe
 info@tostukikeskus.ee

KÕIGE 
SOODSAMAD 
HINNAD 
EESTIS 
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Suhtlus 
autojuhiga 
odavamaks

JÜRI TARKPEA
Oskando OÜ, SeeMe teenuste arendusjuht

Kas julged kokku lugeda summad, mis on 

aegade jooksul kulunud küsimaks juhilt ai-

nult “kas töö kulges edukalt?” või ütlemaks 
“su järgmine sihtkoht on Narvas”? Samuti ei 
valmista just rõõmu juhi igakuine mobiilte-
lefoniarve.

Tänapäeval järjest populaarsemad GPS jälgi-
misseadmed ja -teenused võimaldavad logisti-
kul ja autojuhil omavahel suhelda järjest efek-
tiivsemalt ja vigadeta. 

Sagedasem viis tänapäeval, kuidas autojuht 
ja logistik omavahel suhtlevad, on telefoniside. 
Teisisõnu edastatakse autojuhtidele endiselt 
tööülesandeid ja sõnumeid telefoni teel. Mida 

Võttes  kasutusele sidepidamise otse juhi töölauale, pai-
galdades autosse navigatsiooniseadme ning ühendades 
selle seireseadmega, vähenevad kulud suhtlemiseks 
autojuhiga kümneid kordi.

aga paljud veel ei tea ega ole enda jaoks tead-
vustanud, on asjaolu, et tänapäeval juba laialt 
levivad ja kasutusel olevad tracking’u ehk jälgi-
misseadmed ja -teenused võimaldavad oluliselt 
efektiivsemalt kahel osapoolel suhelda.

Miks on kahepoolset suhtlust vaja? Sellele kü-
simusele on lihtne vastata: see võimaldab osa-
pooltel kokku hoida eelkõige kuludelt.

Võtame vaatluse alla kulud, mis on veofir-
ma või logistiku kanda, ilma kahepoolset suht-
lust kasutamata. Eelkõige tähendab vana suht-
lusviis suuri sidekulusid ehk suuri telefoniar-
veid. Telefoni teel suheldes võib kulutada euro-
minuteid, sest tihti peale on vaja anda selgitu-
si ja täpsustusi pikemalt, eriti kui edastada tu-
leb aadressid, mille õigsuses peab kindel ole-
ma. Järgmine faktor ongi juba ajakulu, sest va-
lesti edastatud aadress võib tähendada oma-
korda suurt ajakulu ümbersõiduks, rääkimata 
ümberõiduks kuluvat kütusest.

 Kasutades kahepoolse suhtluse lahendust 

Telli                                   või tule osta
kohapeal Suur-Sõjamäe 42A Tallinn 
Tel: 6217529  E-post: palmtek@palmtek.ee

www.palmtek.ee

• 4.3” WQVGA Multi-Touch ekraan
• Sisemine mälu 8 GB
• Veokipõhine teekonna planeerimine
• Bluetooth
• TomTom MapShare™
  kaardiparanduse võimalus
• Kõik Euroopa riigid EU 45
• TomTom WORKsmart™ tugi
• 2 a. tasuta kaardiuuendust

TomTom Pro 7100 TRUCK
• Kaupade vedu Eestist, Lätist ja Leedust Rootsi 
 ja Norrasse ning tagasi, kliendi soovil ka 
 Kesk- ja Lõuna-Euroopasse ja Briti saartele.

• Vedude tellimine Balti riikidest, Rootsist, 
 Norrast ja Briti saartelt Venemaale, 
 Ukrainasse, Valgevenesse ja Kasahstani.

Võtke meiega ühendust!

NTEX OÜ, Ahtri 6a, 
B-korpus, 10151 Tallinn;
tel 626 4680, 503 3859, 
faks 626 4682; aire@ntex.ee, 
eneli@ntex.ee, info@ntex.ee

www.ntex.ee
Esindame Eestis rahvusvahelist 
firmat United Shipping LTD.
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  Tasub teada
Kahepoolse 
suhtluse 
võimalused
VÄIKSEMAD sidekulud
KIIREM suhtlus autojuhi ja 
logistiku vahel
VÄHEM eksimusi sihtkohta-
de edastamisel
AADRESSIDE edastamine 
geokoordinaatidena
VÄIKSEM ajakulu marsruu-
di planeerimisel

on aga informatsiooni edastamine veatum 
ning lihtsam. Logistik annab autojuhile otse 
töölauale teated, millele autojuht saab oma-
korda reageerida ja vastata. Lisaks tekstipõhi-
sele suhtlusele on võimalik juhile saata tööpai-
ga asukoht meetrise täpsusega ning kaob vaja-
dus paberkaardi või aadressi tülika navisead-
messe tippimise järele. Juht saab vaid sõnumi 
“su järgmine töö ootab sind seal”, vajutab “OK” 
ning naviseade juhendab sõiduki täpselt õiges-
se asukohta. 

Selline lahendus on võimalik tänu sellele, 
et sihtkohtade ja asukohtade aadressid on või-
malik töölauale konvertida geokoordinaatide-
na. Ka tähendab see, et kokku saab hoida nii ae-
ga kui ka raha selle arvel, et segaste aadresside 
tõlgendamine on palju selgem.

Teekond kontrolli all. Lisaks kaob ära vajadus 
autojuhti kontrollida, sest kahepoolse suhtle-
mise lahendus eeldab, et juht annab talle edas-
tatud tööülesannetele tagasisidet, reageerides 

vastuteatega. Nii piisab autojuhil lihtsalt vas-
tata “OK” ja logistik võib rahuliku teadmisega 
edasi töötada, sest ta on kindel, et sõnum on 
edukalt kohale jõudnud ning töökäsk täide-
tud. Nii võib ka logistik jälgida, millisest siht-
kohast on näiteks autojuht kauba peale või ma-
ha laadinud jne. 

Tõhusam planeerimine. Ka aitab selline la-
hendus logistikul tööd paremini palneerida, 
sest sõnumitega on võimalik autojuhile edas-
tada üksikuid sihtkohti või kogu veomarsruu-
di ning seireprogramm näitab kohe ka eelda-
tavat sihtkohta saabumise aega. 

Nii võib ka reaalajas jälgida autojuhi tee-
konda ning tema asukohta, mistõttu on lo-
gistikul programmis lihtne visata pilk pea-
le ning vastata nõudliku kliendi küsimusele 
“kus mu kaup on?” “20 minuti pärast jõuab ko-
hale”, sest vaid sekunditega kuvatakse talle in-
formatsioon veoki asukoha kohta koos eeldata-
va saabumisajaga. 

KAHEPOOL-

SET suhtlust 
kasutades 
saab auto-
juht hõlpsalt 
tööülesan-
nete kohta 
tagasisidet 
anda.  

Suhtle juhiga - TASUTA!
KAHEPOOLNE SIDE AUTOJUHIGA JA TÄPNE SIHTKOHA JUHATAMINE LÄBI GARMINI™ NAVISEADME

ISO
9001

 

Hoolduste
planeerimine

kasutajatugi

UUS

ESIMESENA EESTIS

www.seeme.eu
sales@seeme.eu

Tallinnas:
6829 500,

Teaduspargi 3/1
Tartus:

7668 990,
Riia 185A

MINE AADRESSILE
RIIA 185 A, TARTU

 

OK!

Pakk on aadressil: RIIA 185 A, TARTU

Ok, lähen!
Pakk on aadressil: 
RIIA 185 A, TARTU

Ok, lähen!

Hästi!
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29
veosekindlustuse 
kahjujuhtimit oli 
mullu suurima veo-
sekindluse mahuga 
Ergo Kindlustusel.

  Statistika
Veosekindlustuse turul suurim osa 
Ergo Kindlustuse käes 
eurodes

ERGO KINDLUSTUS 549 000 ei avalda 29
IF kindlustus 370 000 34 000 20
RSA  366 000 120 100 ei avalda
Seesam  80 000 66 000 4

ALLIKAS:  ÄRIPÄEV 

Seltside veosekindlususe  
maksete laekumine kasvutrendis
REGINA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Selle aasta esimesel kahel 

kuul  laekus Eesti kindlus-

tusseltsidele veosekindlus-

tuse makseid ligi 12% roh-

kem kui mullu samal ajal. 

Veosekindlustuste maht on 
aastast aastasse pisut kasva-
nud. Ehkki märtsikuu koond-
tulemusi pole veel teada, võib 
öelda, et aasta kahel esime-
sel kuul on veosekindlustuse 
pakkujad kogunud pea 12% 
rohkem makseid kui mullu 
samal ajal. 

“Jaanuaris ja veebruaris 
2011. aastal laekus Eesti selt-
sidele veosekindlustuse mak-
seid 236 400 eurot, 2012. aas-
tal vastavalt 263 800 eurot. 
See teeb turukasvuks seega 
11,6%,” tõi kasvutrendi välja Er-
go Kindlustus ASi riskijuht Va-
dim Paltmann. Ta lisas, et Er-
go Kindlustusel endal on selle 
aasta alguses veosekindlustu-
se makseid samuti pea poole 
rohkem kui mullu. “2012. aas-
ta esimese kvartali allakirju-
tatud veosekindlustuse mak-
seid on sel aastal 65% rohkem 
kui mullu, ehk siis veosekind-
lustuse maht liigub kasvavas 
joones,” lausus Paltmann.

Oodatakse kasvu. RSA Kind-
lustuse riskijuhi Ilmar Vissa-
ku hinnangul on nende seltsi-
le selle aasta veosekindlustuse 
mahu kasv veidi tagasihoidli-
kum. “Selle aasta algus on ol-
nud oodatust veidi rahulikum. 
Üldine trend ja turustatistika 
aga näitavad kasvu ja oleme 
kevade suhtes üsna lootusrik-
kad,” ütles Vissak. 

Nii If kindlustuse kui ka 
Seesam kindlustuse veose-
kindlustuse mahud on sta-
biilsed. Seesam Insurance ASi 
turundusspetsialist Eve-Liis 
Arvisto rääkis, et veosekind-
lustuse puhul pole Seesami 
jaoks tegemist põhivaldkon-

veose-
kindlustuse 

maht

välja-
makstud 
hüvitised

kindlustus-
juhtumite 

arv

naga, mistõttu ei plaanita ka 
selleks aastaks erilist mahtu-
de kasvu. “Turutendentse on 
raske kommenteerida. Vaada-
tes kogu turu tulemusi esime-
se kahe kuu lõikes, on näha 
küll veosekindlustuse mah-
tude mõningast suurenemist 
võrreldes eelmise aasta sama 
perioodiga. Seesami mahud 
on pigem veidi kahanenud,” 
ütles ta, tuues välja, et 2011. 
aastal kogus Seesam veose-
kindlustuse makseid esime-
se kahe kuuga mahus 19 800 
eurot, 2012. aasta veebruari 
lõpuks oli kogutud makseid 
12 500 eurot. ”Kvartalitulemu-
si ei ole praeguseks veel kok-
ku võetud,” täpsustas Arvisto. 

Suured kahjujuhtumid. If 
kindlustuse kommunikatsioo-
nijuhi Rain Porssi sõnul pole 
aga nende seltsil veosekind-
lustuse maht tänavu esimeses 
kvartalis võrreldes mullusega 
muutunud.

Väljamakstud veosekind-
lustuse hüvitisi on aga samu-
ti suuremahulisi. Porssi sõnul 
on juba sel aastal neile teata-
tud suurtest kahjujuhtumi-
test. “2012. märtsis teatati mei-
le üks äärmiselt suur kauba-
kindlustuse kahju, mille hin-
nanguline suurus on praegu 
kahjubaasis 100 000 eurot,” tõi 
ta välja. 2011. aasta juhtumeid 
kokkuvõttes mainis Porss, et If 
kindlustuse veosekindlustuse 
kahjujuhtumeid oli 20 ringis 
ning kokku maksti välja hüvi-
tisi 34 000 euro ulatuses.

RSA kindlustusjuhtumi-
te täpset arvu välja ei toonud, 
kuid riskijuhi sõnul jäi kahju-
juhtumite arv normi piires-
se. “Kokku maksime välja 120 
100 euro eest hüvitisi,” sõnas 
Vissak.

Paltmanni sõnul toimus 
Ergo kindlustatud veostega 
2011. aastal 29 kahjujuhtumit, 
millest suurim hüvitis, 50 000 

eurot, läks toiduainete saade-
tise hüvitamiseks, mille tem-
peratuur ei vastanud saabu-
des nõutule. Järgmise nõude, 
20 000 eurot, põhjustas kau-
ba vigastus Euroopa-sisesel au-
toveol. Suuruselt kolmas nõue, 
10 000 eurot, tekkis puistekau-
bale hulka tekkinud kiletükki-
dest, kus tuli hüvitada ka kau-
ba puhastamise tööraha.

Seesam  kindlustus regist-
reeris mullu 4 veosekindlus-
tusekahju, millest suurim oli 
mahus 56 000 eurot. Tegemist 
oli mereveosega, mille käigus 
tekkisid niiskuskahjud kontei-
neris olnud teraviljale. Arvisto 
sõnul maksis Seesam kogu eel-
mise aasta jooksul välja hüvi-
tisi veosekindlustuses kogu-
summas 66 000 eurot.

Seesam Insurance ASi veo-
sekindlustuse kogumaht 
aastal 2011 oli suurusjärgus 

80 000 eurot, mis moodustas 
Seesami portfellist 0,3%. “See-
sami turuosa veosekindlus-
tuses oli 2011. aasta lõpu sei-
suga 5,6%. Tegemist ei ole See-
sami jaoks kõige prioriteetse-
ma kindlustusliigiga, mistõt-
tu suuri muudatusi ja aren-
guid selles vallas planeeritud 
ei ole,” rääkis seltsi turunduss-
petsialist.

Tingimused samad. “RSA 
Kindlustuse veosekindlustu-
se maht eelmisel aastal oli li-
gikaudu 366 000 eurot ning 
oleme selle tulemusega rahul,“ 
nentis Vissak. Porssi sõnul jäi If 
kindlustuse veosekindlustuse 
maht aastal 2011 suurusjärku 
370 000 eurot. 

Küsitletud kindlustusselt-
sidest suurima veosekindlus-
tuse mahuga oli Ergo Kind-
lustus, mille veosekindlustuse 
maht oli mullu 549 000 eurot.

Seltside sõnul veosekind-
lustuse tingimused mullu ei 
muutunud. “Üks põhjus, miks 
seltsid veosekindlustuse tin-
gimusi tihti ei muuda, on veo-
sekindlustuse rahvusvaheli-
ne kaitse, erinevalt teistest lii-
kudest. Ehk siis kõik seltsid 
kasutavad kindlustusjuhtu-
mi määratlemiseks samu rah-
vusvahelisi klausleid,” selgitas 
Paltmann.
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  Tasub teada
Erimärgistatud  
kütuse kasutusala 
määratud 
seaduses
Eriotstarbelist diislikütust 
on lubatud kasutada:
REISIJATE ja kaupade raud-
teeveol 
LAEVALIIKLUSES, sealhul-
gas kutselisel kalapüügil 
PÕLLUMAJANDUSES kasu-
tatavas masinas, traktoris 
ja liikurmasinas 
KÜTMISEKS ning soojuse ja 
elektrienergia tootmiseks.
 
Alates 1. jaanuarist 2012 ei 
ole lubatud kerget kütteõli 
ja/või eriotstarbelist diisli-
kütust kasutada:
PAIKSES mootoris (v.a tea-
tud erandid, nt elektriener-
gia tootmine elektrigene-
raatoriga)
PÕLLUMAJANDUSES kasu-
tatava traktori ja liikurma-
sina kasutamisel metsa-
töödel. 
Mootorsõidukis, mida ei 
ole õigusaktiga lubatud ka-
sutada liiklemiseks avali-
kult kasutataval teel.

Erimärgistatud kütusega 
töötegemine piiratud

JAANA PIKALEV
aripaev@aripaev.ee

Alates selle aasta jaanua-

rist on piirang erimärgista-

tud diislikütuse kasutamisel 

põllumajanduses metsatöö-

del ning ehitustöödel. Milli-

sel juhul tohib erimärgista-

tud kütust kasutada põllu-

majandusmasinates ja mil-

listel juhtudel mitte?

Küsimusele vastab Peeter-
Tanel Orro, maksu- ja tol-
liameti maksude osakonna 
kaudsete maksude ja aktsiisi-
de talituse peaspetsialist.

E rimärgistatud kütuseid 

võib kasutada vaid teatud 

põllumajandusmasinates 

ning seda ainult juhul, kui 

tehakse põllumajandustöid. 

Põllumajandustööde tegemi-
sel võib kasutada erimärgis-
tatud kütust ka avalikel tee-
del sõitmiseks, näiteks laudast 
hoidlasse vms. 

Mingiteks muudeks töö-
deks, nagu metsatööd, lume-
koristus, ei ole lubatud eri-
märgistatud kütuseid tarbi-
vaid põllumajandusmasinaid 
kasutada.

Põllumajanduses on eriots-
tarbelise diislikütuse kasuta-
mine lubatud üksnes masina-
tes, traktorites ja liikurmasi-

nates, teistes põllumajanduses 
kasutatavates mootorsõiduki-
tes, näiteks veoautodes, ei ole 
eriotstarbelise diislikütuse ka-
sutamine lubatud. Masinaks 
ei loeta mootorsõidukit ning 
vee- ja raudteesõidukit. Lii-
kurmasina ja traktori mõisted 
on lahti seletatud  liiklussea-
duses. Liikurmasin on ratas-
tel või roomikutel liikuv tea-
tud kindla töö tegemiseks et-
tenähtud mootorsõiduk, mil-
le valmistajakiirus on suurem 
kui 6, kuid väiksem kui 40 
kilomeetrit tunnis. Traktor on 
rataste või roomikutega põllu- 
või metsatööks ette nähtud vä-
hemalt kahe teljega mootor-
sõiduk, mille valmistajakiirus 
on vähemalt 6 kilomeetrit tun-
nis. Liikurmasinaks või trakto-
riks ei loeta auto alusel valmis-
tatud eritöömasinat.

Mis on põllumajandusma-

sin? Põllumajanduseks loetak-
se määruses loetletud põllu-
majandustoodete tootmist ja 
kasvatamist, sealhulgas saagi-
koristus, lüpsikarja pidamine, 
põllumajandusloomade are-
tamine ja pidamine ning maa 
hoidmist heades põllumajan-
dus- ja keskkonnatingimustes 
vastavalt määruses kehtestatu-
le. Põllumajandustootjaks loe-

takse põllumajandusega tege-
levat füüsilist või juriidilist isi-
kut olenemata nende õigus-
likust seisundist ning põllu-
majanduslikuks majapidami-
seks loetakse põllumajandus-
tootja juhitavat Eesti territoo-
riumil asuvat põllumajandus-
likku tootmisüksust. 

Põllumajandusmaana kä-
sitletakse viljelusmaad, püsi-
rohumaad või püsikultuuride 
all olevat maa-ala.

Liiklemine avalikel teedel lu-

batud erijuhtudel. Põlluma-
jandusmasinates eriotstarbe-
lise diislikütuse kasutamisel 
ei ole tegevuse põllumajan-
dusliku eesmärgi määratle-
mise juures oluline, kas põl-
lumajandustöid tehakse põl-
lumajandustootja enda tar-
beks või teenuse osutamisena 
teisele põllumajandustootjale,  
näiteks FIE teeb künni-, külvi-, 
viljakoristustöid jms.

Põllumajandusmasinal on 
lubatud eriotstarbelist diisli-
kütust kasutades liigelda ka 
avalikult kasutatavatel tee-
del, kuid seejuures peab põl-
lumajandusmasinat kasutav 
isik suutma kontrolli tegevale 
ametnikule põhjendada liikle-
mise seotuse põllumajandus-
liku eesmärgiga.
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  Tasub teada
Eriotstarbelist diislit võib 
põllumajanduses  kasutada erijuhtudel
Näited, millal eriotstarbe-
list diislikütust on luba-
tud põllumajandusmasi-
nates kasutada:
PÕLLUMAJANDUSMASIN sõi-
dab avalikult kasutataval 
teel ühelt põllult teisele põl-
lumajandustööde tegemise 
eesmärgil: kündmine, külv, 
viljakoristus jne.
Põllumajandusmasin sõidab 
avalikult kasutataval teel eri-
nevate põllumajandustöö-
ga seotud objektide vahel: 
transpordib vilja põllult talu-
niku kuivatisse, hoidlast väe-
tise vedu põllule, sõnnikuve-
du laudast hoidlasse jne.
Põllumajandusmasin sõidab 
avalikult kasutataval teel re-
monditöökotta, kui remont 
on vältimatult vajalik tööde 
jätkamiseks.

Põllumajandusmasinat ka-
sutatakse laadimistöödel ta-
luniku laos, viljahoidlas, väe-
tisehoidlas jne.
Põllumajandusmaad hoitak-
se heades põllumajandusli-
kes- ja keskkonnatingimus-
tes: kraavide puhastamine, 
kändude juurimine, kivide 
vedu jne
Kuna põllumajandusmasina-
tes on eriotstarbelist diislikü-
tust lubatud tarbida üksnes 
tingimusel, et põllumajan-
dusmasinat kasutatakse ai-
nult põllumajanduslikel ees-
märkidel (põllumajandusli-
ke tööde tegemiseks), ei ole 
seetõttu lubatud eriotstar-
belist diislikütust tarbivat 
põllumajandusmasinat kasu-
tada muudel eesmärkidel.

ALLIKAS: MAKSU- JA TOLLIAMET

 PÕLLUMAJANDUSES on lubatud erimärgistusega diislikütust 
kasutada ainult põllumajanduslikul eesmärgil.
FOTO: ERIK PROZES

Rohkem infot tel 5347 0818, www.flexoil.ee

FLEXOIL PAKUB:
� Petrofer – määrdeained ja 

spetsiaaltooted metalli- ja paberitööstustele
� Wolf – määrdeained veo- ja 

sõiduautodele 
� Gazprom – lai valik sõiduki- ja 

tööstusmäärdeaineid
� Eurolube – õlivahetusseadmed
� Kasutatud määrdeõlide utiliseerimine

Täissünteetiline 
raskeveoki mootoriõli

WOLF LONGDRAIN 
ULTRA MS 10 W 40 

(UHPD)
Sobib kõigile uutele Euro 
5 standardile vastavatele 

kübemefiltriga mootoritele.

Võib kasutada ka 
varasema generatsiooni 

mootorites 
(Euro 2, 3 ja 4).

HIND: 570 eurot / 
205-liitrine vaat 
(2,78 + km / 1 l)
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Tudengite esseekonkurss võideti 
jaekaubanduse ostu teemaga
TARMO NIINE
SCM Academy korraldaja

Sel kevadel toimus järjekor-

ras kolmas tarneahela juhti-

mise temaatikaga tudengite 

esseekonkurss SCM Acade-

my, mille võitjaks tunnistati 

essee “Jätkusuutlik ostmine 

jaekaubanduses”.

Kui eelmistel aastatel on 
konkursil trooninud Tallin-
na tudengid, siis seekordseks 
võitjaks tuli Lääne-Viru Ra-
kenduskõrgkooli kaubandus-
ökonoomika eriala 3. kursuse 
õpilane Liis Pihu. Tema võist-
lusessee kandis pealkirja “Jät-
kusuutlik ostmine jaekauban-
duses” ning käsitles kestlik-
kust nii Eesti tänases, maail-
ma valitud parimate prakti-

kate ning kodumaiste tulevi-
kuväljavaadete võtmes. 

Jaemüügi fookus. Lihtsa mu-
deliga selgitades on kestlik-
kusel kolm komponenti – ma-
janduslik, sotsiaalne ja kesk-
konda arvestav vaatepunkt. 
Ideaalse tasakaalupunkti leid-
mise sünonüümiks on sot-
siaalne vastutustundlikkus, 
mille tunnetamine ja millest 
lähtuv kaalutlemine peaks ole-
ma tähtis igale jaemüüjale, aga 
eriti suurtele kettidele, et luua 
oma tegevusele hoolivat mai-
net ja mõjutada ka tarneahela-
te kuvandit. 

Jaekettide kriitika. Sageli on 
aga praktikas levinud hoopis-

ki mentaliteet “kui seda ei näh-
tud, siis seda ei olnud olemas” 
– või veelgi kaugemale min-
nes “kui midagi isegi nähti, 
siis see unustatakse”. Ehk teise 
vaatenurga alt: sageli kipume 
me alahindama oma iseku-
sest tulenevat negatiivset mõ-
ju kultuurilisele keskkonnale 
ning samal viisil ka vastutus-
tundliku käitumise positiiv-
set ja progressiivset mõju. Siis-
ki ei kritiseeri autor ülemäära 
jaekette – sest kõik algab ikka-
gi sellest, milline on keskmi-
se tarbija mõttemaailm, tema 
tõekspidamised ja väärtused.

Esseekonkursi korralda-
sid TTÜ logistikadoktorandid 
koostöös Logistikaseminari 
korraldajatega ja PROLOGiga.

ESSEEKONKURSI võitja Liis 
Pihu. FOTO: KORRALDAJA

ehitusmaterjalide transport, 
külmutatud toiduainete transport
ja tavakaupade jaotusvedu.
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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 2012-01-13 kuni 2012-04-11

6139 

6832 

7525 
928 
7129 
2476 
5644 
6733 
6733 
4555 
6832 
8020 
6337 
9010 
2674 

298
982 
919 
982 
9010 
7723 
946 
964 
4753 
4060 
946 
982 
298 

23. mail ilmub Äripäeva vahelp

ERILEHTLisainfo ja reklaami tellimine: Projektijuht Irina Altin-Smirnov
tel 667 0069, Irina.Altin-Smirnov@aripaev.ee

TRANSPORDITURUL ON 
EDASPIDI VALDAVALT VEOSED…
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REOLA 

Gaas avas 
koostöös 
tanklaketi 
Alexela Oili-
ga Tallinnas 
uue gaasi-
tankla. 2012. 
aasta ambit-
sioonid on 
ettevõttel 
suured. 
Plaanitakse 
avada kokku 
kuus uut 
gaasitanklat.
FOTO: RAUL MEE

K U U  P I L D I S

ÄRIPÄEVA Logistika klubi ning Ostu- ja Tarneahelate Juhtimi-
se Ühingu PROLOG liikmed käisid kuulamas ABB plaane lo-
gistikateenuse sisseostmise kohta ja vaatasid, kuidas  töötab 
ettevõttes Kanban RFID kastisüsteem. FOTO:  MARTIN KIVIMÄE

SÖÖME torti. Estonian Air käivitas otselennud Tallinnast 
Thbilisisse. (vasakult) Estonian Airi president Tero Taskila, 
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja Gruu-
sia suursaadik Ruslan Abašidze. FOTO: VEIKO TÕKMAN

Väitluses “Rail Baltic – on see 
reaalne unistus” hääletasid 
Logistikaseminaril osalejad 

loomulikult Rail Balticu 
pooldaja meeskonna poolt. 
Vastuargumentidega pala-

valt oponeerinud meeskond 
sai aga esinemise eest 

tunnustust (vasakult Raivo 
Vare, Kaur Lass, Arnis Kaku-

lis, Olli-Pekka Hilmola, Erik 
Sakkov ja Hannes Saarpuu). 

FOTO: TAIR TEDER
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Uus logistika tähendab uut mõtle-

misviisi – kaupade liikumise kasuta-

mist konkurentsieelisena, mis annab 

võimsa jõu äritegevuse kasvuks, kin-

nitab EKLT OÜ, kes on UPS volitatud 

töövõtja Eestis, turundusjuht Alek-

sander Pikkov.

Kaasaegne kullerteenus pole enam liht-
salt kaupade kättetoimetamine õigesse 
kohta õigeks ajaks ja hea hinnaga. Täna-
päeval saab klient valida terve rea eri-
nevate teenuste ja garantiide vahel, mis 
kokkuvõttes aitavad tal paremini oma 
tööd teha.

Kiirkullerteenus valitakse siis, kui tege-
mist on kiireloomuliste, tähtaegset kät-
tetoimetamist nõudvate asjadega. Selle 
teenuse puhul tagatakse saatjale kindlus 
väga mitmel kriitilisel teemal  – et saade-
tis toimetatakse kätte allkirja vastu, et 
teel tema saadetisega midagi ei juhtu, 
et saadetis ei lähe kaduma, dokumendid 
ei vetti läbi, ei lähe kortsu ega saa mingil 
muul moel rikutud.

Kaasaegne tehnoloogia

Saatja põhihuviks on saadetise õigeaeg-
ne sihtkohta jõudmine. Selle tagamiseks 
ongi kehtestatud garanteeritud kättetoi-
metamise tähtajad. 

Garanteeritud selles mõttes, et UPS an-
nab oma parima pideval kättetoimeta-
mistehnoloogia kaasajastamisel, kuid 
kui saadetis ikka lubatud ajal kohale ei 
jõua ning seda mitte ebakorrektse aad-
ressi, saaja puudumise, asjaolude, mi-
da UPS ei mõjuta, tõttu, tagastab UPS 
saatjale teenuse maksumuse. 

Samas ei ole ka kõige kiiremal kättetoi-
metamisel suuremat mõtet, kui ei ole 
hoolitsetud saadetise sisu eest. Saade-
tis peaks olema pakitud nii, et see võiks 
liikuda mitmetasandilisel automaatliinil. 
Sisu peaks olema igast küljest polster-
datud, ka pakis olevate esemete vahele 
peaks pehmendust jaguma. 

Pappkarp võiks olla uus ja selline, mis 
raske sisu all ise koost ei laguneks. Kõik 
sulgemiskohad peaks laia pakketeibiga 
üle käima, et karp mitte mingil juhul lahti 
ei tuleks  ning võõras käsi ega silm pak-
kide sisu puutuma-piiluma ei pääse.   

 Vedaja vastutus

Et kõike-kõike on siiski võimatu ette 
näha, on UPS leidnud kindla mooduse 
oma klientide saadetiste turvamiseks  – 
kõigi pakksaadetiste puhul on kehtesta-
tud vaikimisi UPS vedaja vastutus 100 
USD ulatuses. 

Kui saadetise väärtus on suurem, soovi-
tab UPS vedaja vastutuse määra tõsta. 
Selleks ei ole rohkemat vaja kui märkida 
soovitud väärtus saatelehe vastavasse 
lahtrisse ning tasuda lisatasu. Loomuli-
kult ei laiene vedaja vastutus juhtudele, 
kus saadetis sai kannatada ebapiisava 
pakendi tõttu.

Kliendi finantshuvide kaitsel

UPS turvab ka saatja finantshuve, pak-
kudes kolme liiki nn. kokkuhoiupaken-
deid. 

Üks neist on UPS Ekspress Ümbrik, mil-
lega saatmisel ei ole vahet, kas teele lä-
heb üks leht või kilogramm A4 formaa-
dis dokumente, hind sõltub vaid sihtrii-
gist. 

UPS 10kg ja UPS 25kg kastid lubavad 
saata märksa soodsamalt kui tavapaken-
dis. UPS 10kg kasti kasutades saadetak-
se 10 kg tegelikult 6 kg hinnaga, UPS 
25kg kastis saadetud 25 kg eest mak-
sab saatja 16 kg saatmise hinda. Selline 
lähenemine on võimalik eelkõige stan-
dardpakendis saadetise käsitlemisel tek-
kivast kokkuhoiust. 

Kliendi finantshuve aitab kaitsta ka luna-
tasuga saatmise teenus. Saadetist ei toi-
metata kätte enne, kui kauba väärtus on 
saajalt sisse kasseeritud. Nii on ohutum 
kaubelda ka tundmatute partneritega. 

Kindlasti on kokkuhoiul abiks teenuste 
valik. Kui on tegemist plaanipärase saat-
misega, mis pikemat tarneaega lubab, 
saab valida odavama teenuse. 

Alati on ka mõttekas enne saatmist hin-
da küsida, selle kevade pakkumine võib 
tulla üllatavalt soodne.

EKLT OÜ
Valukoja 22, 11415 Tallinn

Tel 666 4700

www.eklt.ee

Hea kullerteenus võib
anda konkurentsieelise
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Silberauto Eesti AS esindused: Maardu, Fosforiidi 16, tel 611 9700 Tartu, Ringtee 61, tel 730 
0746 Pärnu, Riia mnt. 231a, tel 445 1990 Jõhvi, Jaama 42a, tel 611 9733 Kuressaare, Tallinna 
82b, tel 453 1428 Viljandi, Pargi 3b, tel. 435 4911, Rakvere, Haljala tee 1, Tõrremäe, tel 660 0152, 
Mercedes-Benz peaesindus Eestis AS Silberauto www.silberauto.ee
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Uus Mercedes-Benz Actros on aasta veoauto 2012.

Kuid tegelikult on tähtis, et Actros on mugavaim, 
ökonoomseim ning võimekaim.


