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Cristella VP OÜ 

Ettevõttest: 

• Põhitegevusalaks on säilitusaineteta pagaritoodete 
tootmine  

• Põhilise toodangu portfelli moodustavad külmutatud 
ja eelkergitatud pagaritooted ning kondiitritooded  

• Aastatel 2009 – 2010 tõusis  ettevõtte väikesaia 
tootmine 50 – 60%, osadel tooteliikide 100% 

• 2010 aastal investeeris ettevõte täisautomaatsesse 
külmutatud väikesaia konveierliini 



Cristella VP OÜ 

Tootmiskorralduse diagnostika: 

• Teostati novembris 2010 

• Parendusettepanekutena märgiti: 

– töötada välja tootmisvõimsuste mõõtmise ja jälgimise 
süsteem, mis võimaldaks efektiivsemalt kasutada 
olemasolevaid tootmisvõimsusi – seadmeid ja inimesi; 

– töötada välja kalkuleeritud toomisvõimsuste arvestusele 
baseeruv tootmise planeerimise süsteem. 

 



Cristella VP OÜ parendusprojekt 

Projekti eesmärk: 

 Töötada välja ettevõttes tootmisvõimsuste mõõtmise ja 
jälgimise süsteem, millega kaasneb kalkuleeritud tootmis-
võimsuste arvestusele baseeruv tootmisplaneerimise süsteem. 

Projekti tegevused: 
• Arvestada välja kõikide erinevate tootmisetappide tootmisvõimsused 

• Mõõtmestada erinevate toodete tehnoloogiliste operatsioonide normajad 

• Koostada süsteem tootmistellimuste ümber kalkuleerimiseks 
tehnoloogilisteks operatsioonideks  

• Koostada süsteem tootmistellimuste tehnoloogiliste operatsioonide 
planeerimiseks erinevatele tootmisetappidele/seadmetele/inimestele 

• Koostada tootmisplaanide täitmise ja tootmisefektiivsuse jälgimise süsteem 



Cristella VP OÜ parendusprojekt 

Projekti tulemused: 
• Projekti kahe esimese etapi tulemusena tekkis ülevaade kõikide Cristella OÜ 

väikesaialiinil toodetavate toodete tootlikkusest. Erinevate toodete 
tootlikkuse järgi grupeeriti tooted 5 gruppi ning edasisel planeerimisel 
arvestatakse tootlikkuseks iga grupi keskmist tootlikkust. Tekkis ülevaade iga 
tootegruppi tootmiseks vajamineva inimressursi kohta. 

 

• Projekti käigus koostasime süsteemi, mis võimaldab ettevõttes kasutatavaid 
alustena esitatavaid tellimusi ümberkalkuleerida toote põhiselt kastideks ja 
tükkideks ning seejärel on võimalik saada iga tellimuse (aluse) tootmiseks 
kuluv planeeritav tootmisaeg (tundides). 

  



Cristella VP OÜ parendusprojekt 

Projekti tulemused: 
• Tekkis süsteem, mis näitab mis tootegrupi tooteid ning mis mahtudes on 

ajaliselt planeeritud väikesaialiinile. 

 

• Tekkis süsteem, mis võimaldab planeerida väikesaialiini tootmisvõimsusi ja 
võimaldab täpselt jälgida, kui palju aega kulub iga konkreetse tootmis-
tellimuse tegemiseks. Antud süsteemi järgi on võimalik jooksvalt hinnata 
tootmisvõimsuste kasutamise efektiivsust ning ühtlasi annab ülevaate vabade 
tootmisvõimsuste olemasolust, mis aitab kaasa paindlikumalt täita erinevate 
klientide vajadusi. 

 

• Süsteem võimaldab võrrelda reaalselt kulunud tootmisaega tellimuse 
valmistamiseks planeeritud tootmisajaga.  



Cristella VP OÜ parendusprojekt 

Projekti tulemused: 

 

 

Keskmine toodetav kogus
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Mõõtmise perioodid:

1 - Arvestuslikud lähteandmed; 2 - Mõõtmistulemuste lähteandmed;

 3 - Mõõtmistulemused nädal 22 ; 4 - Mõõtmistulemused nädal 23

Keskmine

toodetav

kogus




