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Koostatud uuring ning sellega seotud ettevõtete kaardistused toimusid domineerivalt 2020. aastal, 

mistõttu uuringu analüüs baseerub põhiosas 2019.a. majandusnäitajatel ning hinnangutel. Töös on 

arvesse võetud ka ettevõtete poolset hilisemat andmeid ja seisukohti täpsustavat tagasisidet.  

 

Intervjueeritud isikud ning nende poolt esitatud konkreetsed andmed ja seisukohad on vastavalt 

kokkuleppele konfidentsiaalsed ning leiavad käsitlemist vaid üldistatud kujul. 

 

Autor tänab juhendamise eest dotsent Olga Schichalejevit Tartu Ülikoolist ning kõiki puitmajasektori 

ettevõtete töötajaid, kes andsid uuringusse omapoolse sisendi ning leidsid aega kaasa mõelda ja infot 

jagada. 

 

 

Lähem info puitmajade tootjatest: 

 

Eesti Puitmajaliit MTÜ 

Vabaõhumuuseumi tee 13521, Tallinn 

Kontakt: info@puitmajaliit.ee 

Koduleht: www.puitmajaliit.ee 
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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesolevas töös on uuritud Eesti Puitmajaliitu kuuluvate ja tootmist omavate ettevõtete hetkeolukorda 

ning nende vajadusi arendustegevuseks ja innovatsiooniks. Uuringusse on lisaks kaasatud 2 edukat 

ettevõtet ka väljastpoolt Puitmajaliitu. 

Uuringu läbiviimiseks on tehtud ettevõtete kaardistus kasutades fookusgrupi intervjuusid ning veebi 

küsitlusi. 

Intervjuude käigus on kogutud andmeid ettevõtete olukorra kohta järgmistes valdkondades: 

müügitegevus, projekteerimine, tootearendus, tootmine, ehitus. 

Andmetöötluse vormiks on kasutatud kvalitatiivse analüüsi meetodit, mille põhjal on välja selgitatud 

ettevõtete arenguvajadused valdkondade liigiti. Rohkem rõhku on pööratud tootearendusele ning 

vajadustele arendustegevuse hoogustamiseks. 

Võrdluseks on toodud Euroopa ühe edukama puitmaju tootva ettevõtte analoogseid näitajaid. Analüüsi 

tulemusena selgub, et Eesti edukamate majatootjate efektiivsus ja tootlikkus jääb oluliselt alla Euroopa 

parimatele. Peamiseks põhjuseks protsesside mahajäämus ning väiksem digitaliseeritus ja 

automatiseeritus. 

Teadustegevusega ettevõttetes praktiliselt pole tegeldud, toodete arendamisele ja innovatsioonile 

suunatud tegevus on ebaregulaarne ning seotud vajadusega lahendada probleeme jooksvatel 

projektidel. 

Eesti majatootjate suuremad vajadused puudutavad esmajärjekorras  protsessiarendust. TAI tegevusele 

saavad ettevõtted keskenduda enamasti siis, kui protsessid on kaasajastatud. 

Kaardistamisuuring on tehtud SA Eesti Teadusagentuur poolt koordineeritava ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondist toetatava programmi RITA raames. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In this work, the current situation of manufacturing companies belonging to the Estonian Woodhouse 

Association (EWA) and their needs for development and innovation have been studied. In addition, 2 

advanced companies from outside the EWA are also involved in the survey. 

The survey was conducted by mapping companies using focus group interviews and web surveys. 

During the interviews, data on the situation of companies in the following areas have been collected: 

sales activities, design, product development, production, construction. 

The form of data processing has been the method of qualitative analysis. Based on analyses the 

development needs of companies, by types of fields, have been identified. More emphasis has been 

turned on product development and needs to intensify development. 

For comparison have been presented the similar indicators one of the most successful wooden house 

producer in Europe. As a result of the analysis, it turns out that the efficiency and productivity of 

Estonian house manufacturers is approximately 2 times lower than the best in Europe. The main 

reasons are the backwardness of processes and the lack of digitalization and automation. 

There are practically no scientific activities in companies, activities related to product development 

and innovation are irregular and related to the need to solve problems in ongoing projects. 

The greater needs of Estonian house manufacturers mainly related to process development. In most 

cases, companies can focus on R & D & I activities when processes are modernized. 

The mapping study has been conducted within the framework of the RITA program coordinated by the 

Estonian Research Council and supported by the European Regional Development Fund. 
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SISSEJUHATUS 

 

Käesolev uuring on koostatud Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel Euroopa Regionaalarengufondi 

programmi RITA raames. 

 

Eesti Puitmajaliit hõlmab tervikuna 60 ettevõtet, kelledest 33 omavad tootmisüksust, 7 on 

arhitekti/inseneri bürood ja projektijuhtimisfirmad ning 20 toetavad liikmed. Kogu puitehituse sektor 

koosneb aga rohkem kui 140 ettevõttest ning on oma ekspordimahult esirinnas Euroopas. 2019.a. 

moodustas puitmajade ekspordikäive 427M€ (Eurostat’i andmete alusel, vt. joonis 1), olles sellega 

suurim puitmaju eksportiv riik Euroopas (Eesti Statistika andmete alusel on vastav number mõnevõrra 

väiksem- 415M€). Eesti Puitmajaliidu ettevõtted moodustavad käibelt ja töötajate arvult  ligikaudu 

80% kogu sektori vastavatest näitajatest (1). 

 

 

Joonis 1. Puitmajade eksport riigiti 

Eesti puitmajatootjad on olnud edukad eksportturgudel tänu toodangu kõrgele kvaliteedile ning 

soodsale hinnale. Peamiselt tarnitakse maju Põhjamaadesse, eeskätt Norrasse, Rootsi ja Soome aga ka 

Saksamaale ja teistesse riikidesse (vt. joonis 2). Ettevõtete kogukäibest, mis on ca 450M€, moodustab 

eksport ligikaudu 90-95%, ülejäänu jääb koduturule (2).  

Käesolev uuring kaardistab puitmajasektori ettevõtete hetkeolukorra rõhuasetusega arendusvajadusele 

erinevates tegevusvaldkondades nagu müük, projekteerimine, tootmine, ehitus ning tootearendus.  

EMTAK2008 koodide alusel kuuluvad küsitletud ettevõtted järgmistesse gruppidesse: 16232- 

Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine; 41201- Elamute 

ja mitteeluhoonete ehitus; 46901- Spetsialiseerimata hulgikaubandus. 

https://www.puitmajaliit.ee/liidust
https://puitmajaliit.ee/miks-eesti-puitmaja/puitmajad-arvudes
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Joonis 2. Puitmajatootjate peamised sihtturud 

 

Puitmajasektori kõige suurema käibega ettevõtted on seotud ruumelementmajade tootmise ja 

ehitusega aga ka aiamajade ja aiatarvikute komplektide tootjad. Väiksemad ettevõtted on 

palkmajatootjad või spetsiifiliste ehituselementide tootjad ja turustajad. 

Arvestades lähiaastate kiireid ja ohtlikke arenguid Maa kliima soojenemisel ning Euroopa Liidu poolt 

kõrgelt tähtsustatud vajadust CO2 heitmete vähendamiseks, tõuseb vajadus  suuremahuliseks 

olemasolevate elamu ja avalike hoonete fondi renoveerimiseks, seda lisaks uusehitiste kavandamisele 

puit või hübriidkonstruktsioonile.  

Tehnoloogia, sealhulgas nii tootmistehnoloogia kui digitaliseerimine, maju tootvates ja 

ehitatavates ettevõtetes areneb väga kiiresti kogu maailmas. Üha enam võetakse kasutusele 

robotliine ning digitaliseeritakse tootmisprotsesse, ka kogu ehitust tervikuna, mis toob kaasa nii 

efektiivsuse kui produktiivsuse märgatava kasvu. Eesti puitmajatootjate puhul on kahjuks niisugune 

tendents aga suhteliselt aeglane. Põhjused peituvad ilmselt selles, et senine äri on olnud väga edukas 

ning vajadus uute, eelkõige elamispindade, vastu suur, mistõttu ei tajuta otsest ohtu sattuda 

konkurentide poolt löögi alla ning kaotada oma turuosa.   

Tendentsid ehitussektoris näitavad, et arengud võivad olla seevastu väga kiired. Uued tehased, mis 

eesti tootjate sihtturgudel kerkivad, on kaasaegsed ning väga kõrge tootlikkusega (3). 

Selleks, et eesti tootjad oleksid ka edaspidi nii kodu- kui eksportturgudel konkurentsivõimelised, on 

tarvis sektori ettevõtteid analüüsida, kaardistada nende hetkeolukord ning selgitada ettevõtete 

vajadused arendustegevuse intensiivistamiseks ning tootlikkuse ja  efektiivsuse tõstmiseks. 

Antud uuringu põhjuslikeks allikateks võib suures plaanis lugeda kolme aspekti: 

1. Tööjõu probleemid- tööjõud kallineb ning oskustöölistest on suur puudus. Eesti on 

muutunud, eelkõige just tööliste osas, tööjõudu sissevedavaks riigiks. Võõrtööjõu oskused 

Norra
25%

Rootsi
24%Saksamaa

16%

Soome
11%

Holland
6%

Prantsusmaa
5%

Suurbritannia
4% Island

1%

Taani
1%

Tšehhi
1%

Jaapan
1%

Ülejäänud kokku
5%

Estonian Wooden Houses 
Export markets 2019
Total export 414,9M€

https://www.youtube.com/watch?v=V9BbcFlCnLs
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ning sageli ka mentaliteet ei ole aga tihti vajalikul tasemel. Seetõttu tuleb teha lisakulutusi 

väljaõppele, teadmata, kas õpetatav suudabki eeldatavas mahus tulemust anda ning kui 

osutubki sobilikuks, siis ei ole kindlust, kui kaua võib temaga arvestada. 

 

2. Kiirelt suureneb vajadus loodussõbralikemate hoonete järele. Nii uusehitised kui 

renoveeritavad hooned peavad tagama olulise CO2 heitmete vähenemise. Eesti riiklik 

energia- ja kliimakava (4) näeb ette kasvuhoonegaaside heidete olulist vähenemist (70%) 

juba aastaks 2030, sarnased ja isegi kiiremad rohepöörde protsessid toimuvad ka kõigil 

sektori sihtturgudel. Kuna puitehitised kätkevad olulisel määral 

konstruktsioonielementidesse seotud CO2’e, samuti on nende tootmis- ja ehitusprotsess 

oluliselt vähem ressursimahukas kui betoon- või kivihoonetel (5), siis eelduslikult kasvab 

hüppeliselt ka kohaliku turu vajadus puithoonete ja puidu baasil tehtud tehaseliste 

renoveerimislahenduste järele.  

 

3. Ehitusvaldkonna kiire areng Euroopas ja mujal maailmas on tõstnud esile ehitusprotsesside 

industrialiseerimise ning digitaliseerimise aspektid kui tootlikkust ning efektiivsust olulisel 

määral suurendavad tegurid. Nendega kaasnev protsesside kaasaegne juhtimine ning riskide 

maandamine annab olulise konkurentsieelise ettevõtetele, kes on altid uuendustega kaasa 

minema. Uuendustega mittekohanevad ettevõtted kas hääbuvad või jäävad tegutsema oma 

kitsamas nišis. 

 

Seega konkureerivate ning kaasaegsete majatehaste kiire kasv mõjutab olulisel määral kogu 

puitmajasektori ettevõtete konkurentsivõimet. 

Kokkuvõtvalt ja eespoolöelduga seonduvalt on käesoleva uuringu eesmärk selgitada, milline on 

puitmajasektori ettevõtete hetkeolukord arendustemaatikaga seotud küsimustes ning millised on 

ettevõtete vajadused arendustegevuse hoogustamiseks, millised on vajalikud abinõud, et 

säilitada ettevõtete konkurentsivõime ning ekspordipotentsiaal strateegilistel turgudel. 

 

1. INTERVJUUD JA KAARDISTAMINE 
 

Mida kvalitatiivsem on uurimisviis, seda olulisem on uurija roll. Autori poolne suhe sektori 

temaatikasse on seotud autoripoolse eelneva 15.a. pikkuse tootearendusalase töökogemusega ühes 

sektori suurettevõttes. Eelnev töökogemus aitab kergemini mõista ettevõtete ees seisvaid arengu- ja 

arendusalaseid probleeme ning väljakutseid, samuti vajadusi toetuste ja nõustamiste järele. 

Kuna ettevõtted on erineva spetsiifika ja suurusega ning nende tegevus ja sellega seonduvad 

arendusvõimalused on otseselt seotud laia teemade ringiga (müük, projekteerimine, tootmine, ehitus, 

garantii), siis andmekogumise vormiks on valitud fookusgrupi intervjuud ning andmetöötluse 

vormiks kvalitatiivne andmeanalüüs.  

Uuringusse on kaasatud ettevõtted arvestusega, et erinevate tootjate poolt moodustatud spekter oleks 

võimalikult lai. Arvesse on võetud iga tooterühma suurema käibega ettevõtted, kaardistuses osales 

neid kokku 14. 

Intervjuude valimi moodustasid ettevõtted, mis nende peamise tegevusala järgi võiks grupeerida 

järgmiselt: 

• Ruumelementmajade tootjad 

• Tasaelementide ja tasaelementmajade tootjad  

• Aiamajade ja aiatarvikute tootjad 

• Palkmajade tootjad 

https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/energeetika/eesti-riiklik-energia-ja-kliimakava-aastani-2030
https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/301445
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• Spetsiifilise majakomplekti tootja 

 

Fookusgruppide moodustamisele eelnes ettevõtete hindamine nende tegevusspetsiifika ning suuruse 

järgi.  

Enamus intervjuusid toimus ettevõtetes kohapeal. Intervjuude ajaks oli planeeritud 2 tundi, lisaks 0,5 

tundi tootmiste külastuseks. 

Uuringus osalesid ning omapoolse panuse andsid järgmised asutused: 

• KMT Prefab OÜ 

• Timbeco Woodhouse OÜ 

• Matek AS 

• Kodumaja 

• Nordic Houses KT OÜ 

• Welement AS 

• EstNor OÜ 

• Palmako AS 

• Harmet OÜ 

• Hobbiton OÜ 

• Ramirent Modular Factory AS 

• Lasita Maja OÜ 

• Arca Nova Element OÜ 

• Majand OÜ 

Intervjuud toimusid ajavahemikus märts 2020 - veebruar 2021. Kahjuks oli segavaks faktoriks 2020.a. 

aasta algul kiirelt levima hakanud CORONA viirus, mis tekitas ettevõtete külastustesse suure ajalise 

augu. Kaks intervjuud toimus ka interneti teel, kuid otsekontakti puudumine jättis sellele märgatava 

jälje, kuna vaba vestlus oli piiratud ning silmside tõttu kammitsetud. Intervjuudes osalemisest keeldus 

2 ettevõtet, 2 ettevõtet ei andnud küsimustikule tagasisidet.  

Alloleval joonisel 3 on kujutatud kõik 33 Puitmajaliidu tootmist omavad liikmed ning lisaks 2 

küsitletud ettevõtet väljastpoolt liitu (nr 4 ja 20). Diagrammi rohelised tulbad näitavad ettevõtteid, 

kellega küsitlused toimusid, punased tulbad on intervjuust keeldunud või tagasisidet mitteandnud 

ettevõtted. 
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Joonis 3. Puitmajaliitu kuuluvad ja kaardistatud tootjad ettevõtted nende müügitulu (2019.a.) järgi 

 

Eesti puitmajasektori müügitulu ulatub ligikaudu 450 miljoni euroni,  sealjuures moodustab 

Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv ligikaudu neli viiendikku kogu sektori vastavatest 

näitajatest. Seega ühistegevusteks on liitunud suuremad ja mõjukamad ettevõtted. Puitmajasektori 

müügitulu poolest 2 olulist liiget, kes ei kuulu Puitmajaliitu, andsid samuti nõusolu intervjuudeks ning 

kuulusid valimisse. Kaardistatud ettevõtete 2019.a. summaarne müügitulu ulatub seega 

312M€’ni, mis teeb ca 70% sektori summaarsest müügitulust. 

Käibe, töötajate arvu ja bilansi mahu järgi jagunevad sektori ettevõtted suurettevõteteks (SE) ning 

väikese ja keskmise suurusega ettevõteteks (VKE). Suurettevõtetel peab määrangu kohaselt töötajate 

arv reeglina ületama 250 inimest (aastakäive üle 50M€, aasta bilansimaht üle 43M€) (6). 

Suurettevõtteid on liidu liikmete hulgas 3 ning nad kõik olid haaratud ka käesolevasse uuringusse. 

Ülejäänud ettevõtted kuuluvad VKE kategooriasse. Nende puhul oli valimi eelistuseks nii müügitulu 

suurus kui toodangu spetsiifika. 

Mõnevõrra komplitseeris kaardistust asjaolu, et mitmetel ettevõtetel on paralleelsed erinevad  

tootmisharud. Nii näiteks võib ruumelementmajade tootja toota ja ehitada ka tasaelementmaju või 

tasaelementmajade tootja toota ja ehitada ka palkmaju. Niisugustel juhtudel kuulus valimisse suurema 

tootmisharu ettevõte, juhul kui oli tegemist erinevate tütarettevõtetega. Intervjuudes osalemisest 

keeldunud kahest ettevõttest ühel toodi põhjuseks ajanappus ning huvipuudus, teisel juhul selget 

vastust ei antud. 

Tootjate nimistust olid intervjuudeks valitud seega valdkondade kõige iseloomulikumad asutused. 

Valimisse kuulus 12 ettevõtet, kelledega toimusid fookusgrupi intervjuud. Fookusgrupi moodustasid 

ettevõtte erinevate valdkondade  juhid: tegevjuht, müügijuht, projekteerimise projekti- või projektbüroo 

https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2015/12/VKE_definitsiooni_selgitus_-_EK_mrus_651-2014_alusel_-_2015.pdf
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juht, tehasejuht, ehitusjuht. Ettevõtetel, kus mõni teenus osteti sisse (näiteks projekteerimisteenus) või 

valdkonnajuht puudus andis sellekohaseid kommentaare ettevõtte tegevjuht.  

Lisaks 12’le fookusgrupi intervjuule saadeti valimi suurendamiseks osadele ettevõtetele, mida 

kohapeal ei külastatud, valitud küsimused kirjalikuks vastamiseks. Valikküsimused moodustati 

vaid neist küsimustest, mis läksid hilisema kodeerimise alla.  

Andmete töötlemiseks sobis kõige paremini kvalitatiivse andmeanalüüsi meetod. Intervjuu käigus 

tehti lühimärkmeid nii vastustest kui vastajate emotsioonidest ning paralleelselt sai enamik 

intervjuusid ka salvestatud (küsitletava poolse loa olemasolul). Vastused mõnedele küsimustele võtsid 

mõnikord aega mitmeid minuteid, mis tähendas pikki tekstilõike. Pärast intervjuud toimus vastuste 

analüüs: 

• Salvestus kuulati üle ning võrreldi intervjuu käigus tehtud märkmetega  

• Intervjuude uurimisküsimusega seotud sisuosad transkribeeriti ning grupeeriti temaatiliselt 

• Vastustest leiti koodid, mis transkriptsioonis markeeriti 

• Osadel juhtudel oli võimalik koodid ka kategoriseerida 

Kohtumise aeg ja koht lepiti eelnevat kokku ettevõtte juhiga, informeerides samal ajal ka andmete 

kasutamist konfidentsiaalsuse aspektist, samuti oli eelnevalt küsitud luba ka intervjuude 

salvestamiseks. 

Kuna intervjuude läbiviimise aeg oli piiratud (koos tootmisüksuste külastamisega 2,5h) ning 

teemavaldkondi oli mitmeid, siis limiteeritud aja tõttu tuli küsimustiks väga hoolikalt valida.  

Intervjuud toimusid reeglina tootmisettevõttes kohapeal, välja arvatud kahel juhul, kus COVID-19 

poolt põhjustatud liikumiskeelu tõttu toimusid 2 intervjuud interneti teel. Metodoloogiliselt oli 

fookusgrupi intervjuu väga sobilik vorm, sest nii oli võimalik saada tagasisidet erinevate valdkondade 

eest otseselt vastutavatelt inimestelt. Samuti ühes ruumis silmast-silma vestlus andis 

lisainformatsiooni kehakeele näol ning lihtsam oli ka vestlust juhtida. 

Uuringu küsimustik koosnes kokku 70’st küsimusest, mis jagunesid järgmistesse alarühmadesse: 

• Ettevõtet kirjeldavad küsimused 

• Üldküsimused 

• Tootearenduse- ja innovatsiooniga seotud küsimused 

• Müügi temaatikaga seotud küsimused 

• Projekteerimisega seotud küsimused 

• Otsese tootmisega seotud küsimused 

• Ehitustegevusega seotud küsimused 

• Muud teemad 

 

Kuna sektori ettevõtete äriprotsessiga otseselt seotud tegevused on müük, projekteerimine, tootmine ja 

ehitus, siis uuringu teiseks eesmärgiks oli selgitada ettevõtete probleemsed valdkonnad ja 

vajadused eraldi kõigis protsessi etappides, lisaks otsesele (toote)arendustegevusele. 

Allolevalt on toodud valik (60%) küsimustikust, mis iseloomustavad mingit valdkonda 

konkreetsemalt ning millised on hilisemalt võetud lähema analüüsi alla. Hallis lahtris märgitud 

küsimuste vastustele tehti hilisem kodeerimine. Ülejäänud küsimused on olulised ettevõttest 

tervikpildi saamiseks.  
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Ettevõtet kirjeldavad küsimused: 

Müügitulu 2019 (M€) 

 - Eesti 

 - Eksport 

Kasum (M€) 

Töötajate arv (in) 

Käive in kohta (€) 

Tootearendustöötajad (in) 

Kuuluvus Äripäeva edetabelitesse 

Ev vanus (a) 

Sertifikaadid, tunnistused (tk) 

 
Üldküsimused: 
 

Milline on planeeritud tootlikkuse kasv lähima 3-5 a perspektiivis? 

Milline on planeeritud tootlikkuse kasv pikemas perspektiivis kui 5 a? 

Milliseid lahendusi on planeeritud kasutada tootlikkuse tõstmiseks? 

Millised on plaanid tulevikuks digitaliseerimisel (tarkvarad projekteerimises, 

tootmises)? 

Mis on peamised EV (kiiremat) arengut takistavad tegurid (barjäärid)?  

Mis tegevused  on planeeritud, et barjääre ületada? 

Millises mahus investeeringuid on tehtud viimasel 5 aastal? 

Millised investeeringud on plaanis lähiperspektiivis (3-5 aastat) ja kaugemas 

perspektiivis? 

 

Tootearendusega seonduvad küsimused: 

Kas ettevõte tegeleb tootearenduse ja innovatsiooni tegevustega? 

kui jah, siis mis vormis, kas üksi või koostöös (riigisisesed ja piiritaguseid 

kontaktid, koostööd) 

kui oluline on see ettevõtte kulueelarves? 

Kas ettevõte on kasutanud toetusmeetmeid? Kui, siis milliseid ja mis mahus? 

Kui ei, siis mis põhjustel, millised on takistused? 

Milliste ressursside järele on peamised vajadused? 

Mis oleksid TAI seisukohast 3-5 kõige olulisemat teemat? 

Millised on TAI vajadused perspektiivis 3-5a? 

Millised on TAI vajadused pikas perspektiivis > 5a 
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Kas näete võimalust olla kaasatud ettevõtlusdoktorantuuriga seotud 

arendustegevuseks? 

 

Müügitööga seonduvad küsimused: 

Kas müügi poole pealt on probleeme regulatsioonide ja normide tundmisega? 

Kas on vajadus selle suunalise või muu koolituse järele? 

Kuidas kliente leitakse, kuidas hoitakse ning kuidas toimub suhtlemine? 

Millised on toote põhiväärtused, mida kliendid hindavad kõige rohkem? 

(digitaliseerimine sh) 

Kui oluliseks peate digitaliseerimist müügi aspektist 

 

Projekteerimisega seonduvad küsimused: 

Kas valmistab probleeme sihtriikide seaduste, regulatsioonide ja normide tundmine 

ning kas vajate sellekohast tuge? 

Kas projekteerijad on seotud tootearendustegevusega? 

Kas näete vajadust projekteerijate koolitusteks? 

 

Otsese tootmisega seonduvad küsimused: 

Kas tekitab probleeme: 

- tootmisjooniste õigeaegne valmimine? 

- tootmise automatiseeritus ja efektiivsus, probleemid, parendusvõimalused 

(kas on plaane arendamiseks)? 

Milline on ressursside vajadus tehnoloogilise taseme tõstmiseks (teadmised, 

seadmed, töötajad, jms)? 

Kuidas hindate tootmise tehnoloogilist taset ja digitaliseerimist (eesrindlik, 

keskmik, mahajääja)? 

 

Ehitusega seonduvad küsimused: 

Kas tekitab probleeme tööde korraldus ehitusplatsil? 

Mida tuleks teha, et tõsta platsitööde efektiivsust? 

 

Muud teemad ja küsimused: 

Millised on vajadused katsetusteks, uuringuteks? 

Muud olulised teemad, teemad, kommentaarid, soovid jmt 
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2.  OLUKORRA KIRJELDUS. ETTEVÕTETE PÕHINÄITAJAD 
 

Uuritud ettevõtted asuvad müügitulu vahemikus 1-83M€ (2019) ning neid iseloomustab suur ekspordi 

osakaal, mis jääb vahemikku 60-100%, enamasti on see 90-95%. Töötajate arv on väga varieeruv ning 

asus vahemikus 12-566 inimest. 2020. aastal, seoses CORONA kriisi mõjudega, töötajate arv vähenes.  

Ettevõtete paremaks võrdlemiseks tootlikkuse/efektiivsuse seisukohast on hinnatud ka müügitulu 

töötaja kohta aastas, uuritavatel ettevõtetel asus see 2019.a. seisuga vahemikus 59 300- 176 900€/in. 

Töötajaid, kelle otsene ülesanne on tegelemine tootearendusega ning vastav kulurida ka ettevõtte 

eelarves, on väga vähestel firmadel. Reeglina on toodete arendamisega seotud tegevus tingitud 

jooksvate projektide probleemsete teemade lahendamisega. Siiski üritatakse saadud infot ka 

süstematiseerida ning katalogiseerida. Üldjuhul, vastavalt Frascati käsiraamatule (7), teadus-, arendus- 

ja innovatsioonitegevuseks (TAI) see siiski ei klassifitseeru.  

Küsitletud ettevõtete vanus jääb vahemikku 4 kuni 32 aastat, nooremad kui 20 aastat on 3 ettevõtet, 

enamus seega suurte kogemustega tootmis- ja ehitusettevõtted. 

Ettevõtetel on oma missioon, visioon ja üldisel kujul ka strateegia enamasti olemas, missioon on 

paljudel kirjas ka kodulehel.  

Arenguplaanides kajastuvad eesmärgistatud käibe või kasuminumbrid nii jooksvaks aastaks kui ka 

protsentuaalselt üldised kasvunumbrid. Enamasti on plaanid tehtud kuni viieks aastaks.  

Põhilised turud, kuhu maju püstitatakse on Põhjamaades. Kõik ettevõtted on nimetanud Norrat ja 

Rootsit, paljudel on olulised ka Soome, Taani, Holland, Saksamaa, Eesti. Uute turgudena nähakse 

Prantsusmaad, Suurbritanniat, Hollandit, Šveitsi aga ka näiteks USA’d. 

Ettevõtted kasutavad oma arvutuslikust maksimaalsest tootmisvõimsusest 50-90%. Maksimumi 

lähedane tootmisvõimsuste kasutamine näitab investeeringute vajadust, juhul muidugi, kui on soov ja 

võimalus ettevõtet kasvatada.  

Tehaselist tootlikkust ettevõtted üldiselt jälgivad, seevastu rahalist või tunnitootlikkust pigem mitte, 

välja arvatud mõne üksiku erandiga. Tootlikkuse kasvu lähiperspektiivis (3-5a) üksikud ettevõtted küll 

planeerivad, kuid pikas perspektiivis (peale ühe erandi) reeglina tootlikkuse kasvuplaneeringuid ei 

tehta. 

Peamised arengubarjäärid, kuid samal ajal ka võimalused, on seotud personaliga, seda nii 

tööliste kui insener-tehnilise kaadri osas. Paljud ettevõtted kasutavad tööliste hulgas võõrtööjõudu, mis 

aitab leevendada küll hetkeprobleeme, kuid pikas perspektiivis on seotud märkimisväärse riskiga. 

Samuti napib insenere, eelkõige kvalifitseeritud, efektiivseid ning innovaatilise mõtteviisiga inimesi.  

Kaadriprobleemid on enamikel juhtudel ka üheks põhjuseks, miks kaalutakse mitmete ettevõtjate poolt 

tootmiste moderniseerimist ning toomisliinide kasutuselevõttu. Samuti peavad ettevõtted otsustama 

valdkonna kiireid arenguid arvestades oma tegevuse põhifookuse ehk millisele turunišile 

soovitakse tulevikus keskenduda.  

Kuna nõudlus puithoonete ning puitkonstruktsioonide järele kasvab juba lähiajal kiiresti, mis on 

otseselt seotud EL poliitikaga kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamiseks, siis paratamatult peab 

kasvama ka puitmajade või puidust konstruktsioonielementide tootjate hulk. Ainuüksi Eesti 

kortermajade renoveerimismahtu arvestades (aastaks 2050 tuleb renoveerida 14 000 elamut) saab 

öelda, et hetkeressursse arvestades jääb puitmajasektoril võimekusest palju puudu. Seetõttu võib üsna 

kindlalt väita, et majatootjaid tuleb turule juurde, mis tähendab, et konkurents tiheneb. Esimene Eesti 

klassikaline platsiehitusfirma on juba teinud endale majatehase ning ilmselt tuleb neid veel. 

Tõenäoliselt sarnane protsess võiks toimuda ka strateegilistel välisturgudel. Kui praegused 

https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf
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puitmajasektori ettevõtted soovivad edukalt turgudel edasi tegutseda, siis paratamatult tuleb hakata 

suuremat tähelepanu pöörama tootearendusele ning digitaliseerimisele, et märgatavalt tõsta 

tootlikkust, vajadusel planeerida tehaste laiendusi või täiesti uusi tootmisüksusi. Üldjuhul ettevõtted 

seda ka aduvad. 

TAI (teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon) kontekstis ettevõtteid hinnates jääb silma, et 

teadustegevusega ettevõtetes reeglina ei tegelda, arendustegevus ja innovatsioon on üldjuhul 

ebaregulaarne ning toimub vastavalt vajadusele, et lahendada üleskerkinud jooksvaid probleeme. 

Probleemide lahendamisel saadud kogemused ja arendustöö aitavad kaasa innovatsioonile, kuid see on 

enamasti ette planeerimata tegevus. 

Enamikel ettevõtetel on ühiseks probleemiks sobiliku majandustarkvara puudumine. Katsetatud ja 

raha kulutatud on mitmetele erinevatele tarkvaradele, kuid ükski ei rahulda täielikult ettevõtete 

vajadusi. See on koht, kuhu tuleks kindlasti rohkem tähelepanu pöörata, et tootjaid aidata. 

Projekteerimistarkvara poolest on seis ühtlasem, mida tingib ka asjaolu, et turud sunnivad IT alast 

arengut automaatselt peale. Üldtunnustatud nõudeks on saamas BIM (Building Information 

Modeling) kontseptsiooni järgimine. 

Tootmisprotsessid erinevates valdkondades on lõiguti sarnased. Ruumelementmajade tootjatel on 

tootmisprotsess pikem, tasaelementmajade tootjatel sarnaneb tootmine ruumelementmaja 

tootmisprotsessi esimese etapiga, kus töölaudadel valmistatakse põranda-, seina- ja laepaneelid. Kui 

ruumelementmaja paneelid ühendatakse tehases kokku ühtseks ruumiliseks elemendiks, siis 

tasaelementidest maja koostatakse ehitusplatsil. 

Palkmajade tootmiste protsessid on aga isesugused. Domineerivalt torkab silma vähene 

automatiseeritus. Kui näiteks käsitööpalkmaja tootjatel on suur käsitöö hulk loomulik ning ka 

müügiargumenti sisse kirjutatud, siis ruum- ja tasaelementmajade tootjatel on üldjuhul tublisti 

arenguruumi. Samas, arvestades toote spetsiifikat, jääb näiteks ruumelementmaja tootjatel tootmise 

lõpufaasis paratamatult alles ka palju käsitööd (eelkõige tehniliste kommunikatsioonide paigaldus, 

märgade ruumide teostus), mida automatiseerida eriti ei saa. 

Aiamajade tootjatel on seevastu automatiseeritus teistest oluliselt kõrgem, kuna puudub vajadus 

rohked käsitööd nõudvate protsesside järele. 

   

Tasaelementide tootmine (foto Kodumaja)                   Ruumelement (foto Kodumaja) 

 

Projekti kasumlikkuse tagab suures osas tehaseline tootlikkus ja efektiivsus, kuid väga suure 

tähtsusega on ka ehitusplatsil tehtava töö hulk, st mida rohkem töid saab tehases ära teha ning vähem 

platsile jätta, seda efektiivsem ning kasumlikum on projekt. Suur potentsiaal tootearenduse poole pealt 

on kindlasti optimaalsete konstruktsiooni- ja paigalduslahenduste väljatöötamine ehitusprotsessi 
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kiirendamiseks. Kiire ehitusprotsess ei taga ettevõttele mitte ainult kasumlikkust, vaid annab ka tugeva 

konkurentsieelise nii traditsiooniliste platsiehitajate, kui konkureerivate majatehaste ees. 

                                                     

         

Märja ruumi moodulid (foto Harmet)                                     Ruumelementmaja püstitus (foto erakogu) 

 

3. ANALÜÜS JA ARUTELU 

 

3.1. Üldküsimused 

 

3.1.1.  Arenguplaanid 

 

Ettevõtete arenguplaanid võib tinglikult jagada kaheks- ühtedel on selgepiiriline numbriline eesmärk, 

kas käibe järgi või kasumi osas, teistel kajastub arenguplaan üldise määratlusena nagu „…saada kõige 

efektiivsemaks ja kaasaegsemaks…“. 

Numbriliste näitajate osas on eesmärgid kohati vägagi suured- 5 aasta jooksul (2020-2025) kasvatada 

käivet, mis jääb erinevatel ettevõtetel vahemikku 67-74%. Suure kasvueesmärgi taga on planeeritud 

investeeringud või olemasoleva tootmisressursi viimine maksimumilähedasele võimsusele. 

Konkreetne numbriline eesmärk, ka siis, kui ta tundub olema liialt optimistlik, on igal juhul parem, kui 

pehmelt sõnastatud strateegia või arenguplaan, mida on raske mõõta ning hinnata. Siin on kindlasti 

koht, kus pakkuda ettevõtetele välist abi konkreetse pikaajalise arenguplaani koostamiseks, 

olemasoleva analüüsimiseks ning vajadusel kaasajastamiseks. 

Puitmajasektori ettevõtete hetkepositsioon eksportturgudel lubab veel  mõnda aega samamoodi 

äritegevust jätkata. Need ettevõtted, kes on tehnoloogiasse juba investeerinud või plaanivad seda 

lähiajal teha, jätkavad ilmselt samasugusel positsioonil ka kaugemas tulevikus. Ilma muutusi tegemata 

aga tõenäoliselt langetakse aga üha enam konkurentsist välja, ilmselt ka alltöövõtjana jätkates. 

Edukad arendajad ning ehitusettevõtted soovivad partneriteks kaasaegseid ning usaldusväärseid 

firmasid, kes suudavad anda mahtu, kelledel on stabiilne tootekvaliteet ning arenenud ja 

kaasaegne digibaas. 

 

 



 Puitmajasektori ettevõtete olukord ning vajadused arendustegevuse hoogustamiseks 
 
  

17 
 

3.1.2.  Tootmisvõimsused ja nende kasutamine 

 

Tootmisvõimsuste järgi on ettevõtteid omavahel raske võrrelda, kuna tooted ja protsessid on kohati 

väga erinevad. Küll aga iseloomustab ettevõtete potentsiaali arvutusliku tootmisvõimsuse reaalse 

kasutamise määr. Sellekohased numbrid on reeglina ettevõtetel olemas ning jäävad vahemikku 50-

90%. Kui tootmisvõimsusest on juba 80-90% kasutusel, siis peaks ettevõte, kellel on plaanis kasvada 

ja areneda, mõtlema täiendavate investeeringute peale efektiivsuste tõstmiseks või tootmisliinide 

soetamiseks, et mitte jääda olukorda, kus nõudluse kasvades mahu pool kinni jookseb. 

 

3.1.3. Tootlikkus ja digitaliseerimine 

 

Tootlikkust võib arvutada erinevatel alustel (tehniline tootlikkus, tunnitootlikkus, rahaline tootlikkus 

jmt), mistõttu selgeid üheseid ning võrreldavaid numbreid on raske eeldada. Pigem iseloomustab 

ettevõtteid protsess, kuidas tootlikkust monitooritakse, kas see on järjepidev, igapäevane protseduur, 

tehakse nädala või kuukokkuvõtteid vmt. Samuti on oluline regulaarne analüüs tootlikkuse tõstmise 

võimalikest variantidest. 

Küsitletud ettevõtetes olid protsessid üldises plaanis kontrolli all- tootlikkust mõõdetakse või siis 

vähemalt hinnatakse jooksvalt, kuigi ajaline välp on vägagi erinev ning väiksemat ühikut- 

tunnitootlikkust, reeglina ei jälgita, samuti jooksvat rahalist tootlikkust. Tootlikkuse muutu eraldi ei 

analüüsita. Siiski on ka üksikuid erandeid. 

Vastuseid analüüsides, mida ettevõtted on välja pakkunud tehaselise tootlikkuse tõstmiseks, võiks 

üldiseks koodsõnaks olla „tootmisliin“. Ettevõtted, kelledel on juba mingisugused liinid olemas, 

planeerivad kas lisaliinide soetamist, olemasolevate liinide täiendamist või optimeerimist. Väiksema 

ambitsioonikusega ettevõtted otsivad variante, et vähendada käsitööd kaasaegsete tehniliste 

abiseadmete abil. 

 „…tulevik võiks olla selline, et vähem tööjõudu ja rohkem teeks masina peal, kuid tuleb leida 

siin õige tasakaal.“ (I7) 

Samal ajal on ka üksikuid maatehaseid, kes tootlikkuse tõstmist ei planeeri. Need on reeglina 

ettevõtted, kus toote spetsiifikast lähtudes on palju käsitööd. Sellisel juhul on fookus tootmistööliste 

efektiivsuse tõstmisel. 

Tootlikkuse analüüs ning selle paigutamine perspektiivi toob otseselt välja vajaduse 

automatiseerimiseks ja digitaliseerimiseks, samuti protsessijuhtimise efektiivistamiseks. 

Digitaliseerimine käib paratamatult kaasas nii tootmisprotsessi, kui kogu ettevõtte arenguga. 

Küsimusele „ Millised on plaanid tulevikuks digitaliseerimisel?“ vastas küsitletutest 3 ettevõtet, et 

plaane ei ole, teistel olid suuremal või vähemal määral kindlad plaanid, või vähemalt nägemus 

arengutest olemas. 

Tootmisprotsessi osas on digitaliseerimine vägagi kõikuv, leidub nii ettevõtteid, kus digitaliseerimine 

ei  ole teemaks, kui ka ettevõtteid, kus see on heal tasemel.  

„Meil on ikka päris digitaalne kõik- kõik asjad on „on-line“, kõik asjad on „live“, kõik asjad 

nagu jooksevad sellese suhtes automaatselt, kõik andmed.“ (I6) 

Kogu ehitusprotsess terves maailmas liigub kiirel sammul digitaliseerimise poole. Sellele annavad 

hoogu juurde juba standarditena kirjeldatud BIM mudeli järjest hoogustuv ja kohati kohustuslik 

kasutuselevõtt, samuti Euroopa Liidu poolt kilbile tõstetud nn digipööre. Enamus küsitletud 

ettevõtetest, kas adub BIM’i olulisust või on see juba juurutamisel. 



 Puitmajasektori ettevõtete olukord ning vajadused arendustegevuse hoogustamiseks 
 
  

18 
 

Kui ettevõte tahab püsida rahvusvahelises konkurentsis või konkureerida koduturul 

riigihankelistele objektidele tuleb olla valmis tööks BIM keskkonnas. 

 

3.1.4.  Barjäärid 

 

Arengud ehitusturgudel on kiired ning tõenäoliselt kiirenevad veelgi. Selleks, et püsida konkurentsis, 

peavad ka ettevõtted arenema. Küsimusele „ Mis on peamised ettevõtte kiiremat arengut takistavad 

tegurid või barjäärid?“,  vastati peaaegu üksmeelselt, et põhjuseks on kompetentsete ning 

usaldusväärsete inimeste puudus (vt. joon. 4). Kompetentsest ja usaldusväärsest kaadrist tunneb 

puudust domineeriv enamus küsitletud ettevõtetest. 

„Kõige rohkem tunneme puudust mõtlemisvõimelistest, teotahtelistest inimestest…..meil on 

vaja õiget „mindset’i“. (I11) 

Suurim on tööjõu puudus IT, müügi ning tehase- ja platsitööliste hulgas. 

 

Joonis 4. Peamised arengubarjäärid 

 

Barjääride ületamiseks, lisaks tööjõukuulutustele, korraldatakse olemasolevale tööjõule väljaõppeid, et 

tõsta nende efektiivsust,  automatiseeritakse protsesse ning kasutatakse rohkem digilahendusi.  

Arutelude  käigus jõuti nii mõnigi kord arusaamale, et oluliselt rohkem tuleb tähelepanu pöörata 

tootearendusele ning efektiivistada protsessi tervikuna. 
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Tabel 1 Üldküsimusi puudutavad olulised teemad ja kategooriad 

 

Küsimused teemaplokist „Üldküsimused“ 

 

 

Kategooria 

Milliseid lahendusi on planeeritud kasutada 

tootlikkuse tõstmiseks? 

Kavandatud on tootmise automatiseerimist 

ning IT arendusi 

Millised on plaanid tulevikuks 

digitaliseerimisel? 

Vajalik on tootmisprotsesside suurem 

digitaliseerimine ning BIM arendus 

Mis on peamised EV (kiiremat) arengut 

takistavad tegurid (barjäärid)?  

 

 

Tööjõuprobleemid takistavad oluliselt ettevõtte 

arengut 

Mis tegevused  on planeeritud, et barjääre 

ületada? 

 

 

Lisaks kaadriprobleemide lahendamisele vajavad paljud ettevõtted välist tuge, et analüüsida ja  

kaasajastada äriplaan ning kogu protsessiahel tervikuna- alates müügietapist kuni tootele antud 

garantiiaja lõpuni. 

 

3.2. Tootearendus 

 

Küsimustikus oli tootearendus, kui olulise kaaluga teemavaldkond, toodud välja omaette plokina ning 

hõlmas kokku 10’t küsimust. 

Tootearenduse, kui regulaarse ja planeeritud protsessiga, küsitletud ettevõtted üldjuhul ei tegele. 

Erandiks on siin üks suurettevõte, kus on järjepidevalt eelarvestatud kulud tootearenduseks ning lisaks 

oma arendustöötajale kasutatakse ka välist kompetentsi. 

Enamasti saab toote arendamine alguse esilekerkinud probleemidest töösoleval projektil, kas siis 

projekteerimise, tootmise või ehituse faasis. Väljatöötatud projektipõhised uudsed lahendused võivad 

leida tee ka teistesse projektidesse ning saada tüüp- ehk põhilahenduseks. Niisugusel viisil toodete 

arendamisel on palju juhuslikkust. 

Kuna selline arendamine on domineerivalt juhuslik protsess, siis pole ka eriti mõeldud küsimustele 

„Millised on TA vajadused perspektiivis 3-5a?“ ning „Millised on TA vajadused perspektiivis > 5a?“. 

Perspektiivvaade kaugemale kui 5 aastat langeb enamasti ühte vaatega 3-5 aasta peale või siis puudub 

üldse. Erandiks 1-2 ettevõtet. 

Analüüsides küsimustele antud vastuseid, mis on seotud nii võimalike arendustegevust puudatavate 

teemade kui vajadustega, hakkab teatud seaduspära siiski silma. 

Kõige olulisemateks teemadeks loetakse efektiivsete ja standardiseeritud konstruktsioonilahenduste 

väljatöötamist, mis eeldab pädevate arendustöötajate olemasolu (vt joon. 5). 
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Joonis 5. Arendustegevuse seisukohast kõige olulisemad teemad 

 

Arendusteemadega tegelemiseks vajavad ettevõtted ressursse. 3-5 aasta perspektiivis nähakse vajadust 

peamiselt pädeva personali ja finantsiliste ressursside järele (vt. joon 6). 

 

 

Joonis 6. Arendustegevuse vajadused 

Eriti akuutne on vajadus võimekate inimeste järele, see tuleb välja ka vastustes küsimustele, mis 

puudutavad ettevõtete üldisi vajadusi ja barjääre (joon. 4). 
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Peamised põhjused, miks tootearendus ei ole leidnud piisavat tähtsustamist on järgmised: 

• Ettevõtetel on pikalt läinud suhteliselt hästi ning olnud suhteliselt „hea elu“, seda eelkõige 

eksportturgudel. Oluliseks põhjuseks on teostuse usaldusväärne kvaliteet ning soodsam 

hind kui kohalikel majatootjatel. Selle tõenduseks on asjaolu, et Eesti majatootjad on 

Euroopa suurimad eksportöörid (joon 1). 

• Sageli on välja kujunenud kindlad koostööpartnerid, mistõttu ei ole tunda otsest 

projektidele konkureerimist teiste kohalike ettevõtetega. Seetõttu ei tehta ka aktiivset 

reklaami või müügikampaaniat, müügitöö piirneb peamiselt „sissetulnud“ projektidele 

hinnaküsimiste lahendamisega. 

„Välja on kujunenud püsiklientide võrgustik. Valdav enamus on püsikliendid, 5-

10% uued“.(I1) 

• Arendustöötaja palkamine, eelkõige just väiksematele ettevõtetele, on märkimisväärne 

kulu 

• Raske on leida sobivat tööjõudu arendustöö tegemiseks. Reeglina peaksid sellised töötajad 

kasvama välja ettevõtte seest. Potentsiaalselt võimekad töötajad on enamasti aga 

koormatud jooksvate projektidega, mistõttu nende ümbersuunamine võib tähendada 

märkimisväärseid probleeme 

• Toetusmeetmed arendustegevuse hoogustamiseks on liialt bürokraatlikud 

„Minu kogemusel tuleb kuskilt asutusest fondist raha kätte saamiseks vähemalt 1 

inimene täiskohaga rakendada dokumentide kogumiseks ja täitmiseks…. Mina olen 

suures osas loobunud toetuste taotlemisest, ja mitte ainult Eesti asutuste 

bürokraatia keerukuse tõttu, vaid olen kõrvalt näinud ka Hollandi ja teiste riikide 

sarnaste asutuste bürokraatiat. Targem on panustada oma aeg ja energia ise 

asjade ära tegemisele, kui asutustele tõestamiseks „et hobune on endiselt hobune, 

mitte eesel““.(I2) 

• Ettevõttel puudub pikaajaline arenguplaan või on see ebakonkreetne, tegeldakse jooksvate 

töödega ning hinnatakse võimalikke arenguid 1-3 aasta perspektiivis. Lähivaates aga ei 

pruugi arendustegevuse otsene kasu piisavalt selgelt ilmneda  

 

Tabel 2. Tootearendust iseloomustavad kategooriad 

 

Teema „Tootearendus“ 

 

Kategooria 

 

Kas ettevõte tegeleb tootearenduse (TA) ja 

innovatsiooni tegevustega ning   

kui oluline on see ettevõtte kulueelarves? 

 

TA’ga tegelemine on juhuslik protsess, mis 

kulueelarves ei kajastu 

Kas ettevõte on kasutanud toetusmeetmeid? Kui, 

siis milliseid ja mis mahus? 

 

Toetusmeetmed ei kasutata, need on liialt 

bürokraatlikud Kui ei, siis mis põhjustel, millised on takistused? 

Milliste ressursside järele on peamised 

vajadused? 

 

 

Finants- ja inimressurssi puudus pärsib 

ettevõtte arengut 
Millised on TA vajadused perspektiivis 3-5a? 

 

Millised on TA vajadused perspektiivis > 5a? 

Mis oleksid TA seisukohast 3-5 kõige olulisemat 

teemat? 

Tootearenduse peamiseks teemaks on töötada 

välja efektiivsed konstruktsioonilahendused 
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Kas näete võimalust olla kaasatud 

ettevõtlusdoktorantuuriga seotud 

arendustegevuseks? 

Ettevõtlusdoktorantuur võiks olla kasulik 

 

Tootearendust tuleks oluliselt rohkem tähtsustada, mis peaks olema välja toodud ka ettevõtte 

pikaajalises arenguplaanis (strateegias) kui võtmetähtsusega tegur ettevõtte eesmärkide 

saavutamisel.  

 

Väga kasulik oleks, kui ettevõtete tootearendustegevuse  planeerimisel ning teostamisel oleks 

võimalikult tihe seos kõrgkoolide ehitusinstituutides tehtavate teaduslike uurimistöödega. Nii saaksid 

ettevõtted kasutada lisaressurssi ülikoolide teadustöötajate näol ning teadusasutused kiiret tagasisidet 

praktilise poole pealt. Kõrgkoolide senine tegevus on näidanud, et majatehased saavad arvestada 

koostööga peamiselt kahe asutusega- Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech) ning Eesti Maaülikooliga 

(EMÜ).  2021 1. poolaasta seisuga EMÜ’s käimasolevaid puitmajadega seonduvaid teaduslikke 

uurimistööprojekte ei ole, kuid TalTech’i on seevastu neid mitmeid (Tabel 3). 

 

Tabel 3. Rahastuse saanud teadusprojektid TalTech’is 

      Ajaline kestus                        Uurimistöö teema                                              Töögrupi juht  

 

1.10.2019-30.09.2024 

 

 

 

 

11.01.2021−31.05.2021 

 

 

 

 

 

19.06.2020−31.12.2021 

 

 

1.01.2019−31.12.2023 

 

 

1.10.2015−1.03.2023 

 

1.01.2020−31.03.2021 

 

 

 

 

1.09.2019−31.08.2022 

 

ELi hoonete dekarboniseerimine tarbijakeskse 

ja lokaalse taaskasutusega renoveerimise 

protsessi edendamise kaudu 

 

 

Fassaadisoojustuse tühimike likvideerimise mõju 

liginullenergiahoone (hästi soojustatud) 

piirdetarindite soojusläbivusele numbriliste 

arvutuste abil võrdluses standarditega EVS-EN 

ISO 6946:2017 ja EVS 908-:2016 

 

Rahvusvaheline koostöö tervikrenoveerimise 

seeriatootmise analüüsiks Läänemere piirkonnas 

 

Seespoolse lisasoojustuse, ehitusniiskuse ja 

efektiivsete  piirdetarindite niiskusturvalisus 

 

Teadmistepõhise ehituse tippkeskus 

 

Puit-bioadhesiiv süsteemide disain parima 

materjalide koostoime saavutamiseks kestlikes 

vähekasutatud puiduliikidest valmistatud 

spoonipõhistes toodetes 

 

Madalakvaliteediliste puiduliikide väärindamine 

läbi uudsete komposiitmaterjalide arendamise 

 

     

    Targo Kalamees 

 

 

 

 

    Targo Kalamees 

 

 

 

 

 

    Targo Kalamees 

 

 

 

    Targo Kalamees 

   

 

    Jarek Kurnitski 

 

    Jaan Kers 

 

 

 

 

    Jaan Kers 
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3.3. Müük 

 

Ettevõtetele on eksportturgudel peamisteks partneriteks arendajad või peatöövõtu võimekusega 

ehitusfirmad. Enamasti moodustavad märkimisväärse osa kogu müügiportfellist nö korduvkliendid, 

firmad, kelledega on ka välja kujunenud usalduslik koostöö. Klientide leidmiseks süsteemset turundust 

ei tehta, käiakse küll messidel ning kasutatakse ka EAS’i abi, kuid kogu protsess on siiski rohkem 

juhuslik.  

Üllatusena olid vastused küsimusele „Kas müügi poole pealt on probleeme regulatsioonide ja normide 

tundmisega?“ VKE’de poole pealt domineerivalt eitavad, enamasti kommentaaridega, et see on 

rohkem partnerite teema. Seetõttu ei nähtud enamasti vajadust ka müügimeeskonna sellesuunalise 

koolituse järele, mõni erand välja arvatud. Suurettevõtted seevastu tunnetasid selgelt, et vaatamata 

kogemustele on regulatsioonide hea tundmine alati probleemne, see vajalik, sest infot on palju ning 

nõuded on ka pidevas muutumises. 

Sihtkohariigi regulatsioonide, reeglite, standardite, hea ehitustava jmt tundmine, eriti just 

müügifaasis, on oluline. Kohalikke olusid hästi tundes on partneritega kergem suhelda kui võrdne-

võrdsega, samuti aitab see kaasa võimalike vigade ettenägemisele ja vältimisele ning täpsema 

müügilepingu sõlmimisele.  

Sellekohane selgitustöö ettevõtetele ning ka väline abi müügiprotsessi analüüsimiseks võiks 

kindlasti olla vägagi kasulik. 

Digitaliseerimist müügiprotsessi abivahendina peetakse seevastu reeglina oluliseks. 

„Digitaliseerimine vajaks kindlasti suuremat rõhku ja arendamist, oleks vajalik samm edasi 

astuda.“ (I7) 

Mida rohkem suudetakse müügifaasis olulisi detaile kokku leppida, seda täpsem saab olema 

müügileping ning samuti ka kiirem projekteerimis- ja tootmisprotsess, millega kaasneb sujuvam 

platsitöö ja kliendi rahulolu. Kui müügifaasis suudetakse luua digitaalne mudel, siis on see omakorda 

heaks alusmaterjaliks inseneridele tootmisjooniste ning ehitusprojekti koostamisel. 

Tabel 3. Müügiteemat iseloomustavad kategooriad 

Küsimused teemaplokist „Müük“ 

 

Kategooria 

Kas müügi poole pealt on probleeme 

regulatsioonide ja normide tundmisega? 

 

 

VKE’de müügimeeskonnad ei näe vajadust 

lähemaks ehitusnormide tundmiseks, paljuski 

loodetakse koostööpartneritele 
Kas on vajadus sellesuunalise või muu koolituse 

järele? 

Kuidas kliente leitakse, kuidas hoitakse ning 

kuidas toimub suhtlemine? 

Klientide otsimisega ei tegelda, loodetakse 

püsiklientide ning uute klientide initsiatiivi 

peale 

Millised on toote põhiväärtused, mida kliendid 

hindavad kõige rohkem?  

Peamised ostumõjurid on usaldusväärus, hind 

ja kvaliteet 

Kui oluliseks peate digitaliseerimist müügi 

aspektist 

Digitaliseerimine on väga oluline 
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3.4. Projekteerimine 

 

Projekteerimise osas kasutavad ettevõtted mitmeid variante. Suurematel on oma 

projekteerimismeeskond, kes enamasti koostab kogu vajamineva projektdokumentatsiooni. Väliseid 

alltöövõtjaid kaasatakse vajadusel, kui tööde mahud on väga suured või siis ootamatute probleemidega 

või seoses ajanappusega.  

Väiksemad ettevõtted projekteerivad osaliselt ise, osaliselt kindlate koostööpartneritega. Näiteks 

konstruktiivse osa projekteerimine toimub ettevõtte siseselt, tehnilise poole oma aga ostetakse sisse.  

Projektdokumentatsiooni loomisel on oluline, et kõik kaasnevad sihtkohariigi nõuded saaksid täidetud.  

See eeldab omakorda head ehitusregulatsioonide tundmist. Kui tegutsetakse mitme erineva riigi 

turgudel, siis tuleb arvestada ka kõigi turgude vastavate nõuetega. Kuna seadused, regulatsioonid, 

standardid jmt aeg-ajalt ka muutuvad, siis on oluline regulaarselt jälgida turgude arenguid ning olla 

kursis kõige uuemate nõuetega. Suuremad ettevõtted tajuvad seda väga selgesti. 

VKE’de puhul sihtkohariigi normide tundmisega seonduvaid suuremaid probleeme enamasti ei nähta.  

„On probleeme olnud, kuid projekt kooskõlastatakse kliendiga, projekteerimise vastutus on 

kliendil. Kui tekib probleem, siis kaasatakse kohalikke konsultante.“(I1) 

VKE’del on see paljuski seotud asjaoluga, et loodetakse kohalikule koostööpartnerile, kes tunneb 

olusid paremini. Ettevõtted, kes on keskendunud rohkem väikemajade tootmisele, on mõnevõrra ka 

lihtsamas seisus, kuna pole tarvis tegeleda lisanõuetega, mis kaasnevad suuremate ja keerukamate 

ehitisega. Suurettevõtted, kes ehitavavad domineerivalt korruselamuid, peavad seetõttu nõuetega ka 

rohkem süvitsi kursis olema. Korruselamute ja muude suurematee hoonete projekteerimine 

hõlmab süviti minemist tuleohutuse, akustika, energeetika, konstruktiivse stabiilsuse jmt 

valdkonda. 

Kuna suurettevõtteid sektoris tervikuna on mõned üksikud, siis ka valimi vastustes jäävad 

domineerima VKE’de seisukohad.  

Kui ettevõtted soovivad areneda, siis on kindlasti oluline võtta võimalikult palju tegevusi enda 

kanda. See annab juurde nii kaubale väärtust, kui tõstab ettevõtte head kuvandit. Sihtriigi 

regulatsioonide hea tundmine loob kuvandi professionaalsest ehitajast, kes teab, mida teeb, 

mistõttu saab teda ka usaldada. Samuti on nii oluliselt lihtsam konkureerida kohalike sama profiili 

ettevõtetega. 

Tabel 4. Projekteerimist iseloomustavad kategooriad 

 

Küsimused teemaplokist „Projekteerimine“ 

 

Kategooria 

Kas valmistab probleeme sihtriikide seaduste, 

regulatsioonide ja normide tundmine ning kas 

vajate sellekohast tuge? 

 

Märkimisväärseid probleeme ei ole, vajadusel 

aitavad partnerid 

Kas projekteerijad on seotud 

tootearendustegevusega? 

 

Regulaarselt tootearendusega ei tegele, vaid 

siis, kui tekib vajadus 

Kas tehnilise poole tundmine tekitab probleeme? Tehniline pool üldjuhul probleeme ei tekita 

Kas näete vajadust mingisugusteks koolitusteks? 

 

Koolitused võiksid olla kasulikud 
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Nii projekteerimise, kui ka müügi poole pealt vaadatuna tuleks ettevõtetel (eelkõige VKE’del) 

aidata jõuda arusaamale, kuhu ja kui kiiresti soovitakse areneda. Lähtuvalt ettevõtte visioonist 

tuleks hinnata toote komplektsus, mida klientidele pakutakse ning millised on komplektsuse 

võimaliku kasvuga kaasnevad lisategevused ja sellega seonduv kauba väärtuse tõus.   

 

3.5. Tootmine 

 

Tootmisprotsess saab sisendi projekteerimisest. Tootmisjoonised peaksid olema valmis enne 

tootmisprotsessi algust nii, et tootmise poole pealt jääks piisavalt aega joonistega tutvuda ning 

vajalikke materjale tellida. 

Sageli juhtub, et ajavaru jääb napiks ning joonised jõuavad tootmisse hilinemisega, samal ajal on 

kiirustades tehtud joonistel ka rohkem eksimusi. 

Probleemiks tootmistele on ka jooniste käekirja teema. Kui ettevõttes ei ole paika pandud kindlat 

reeglistikku, kuidas joonisel andmeid näidata ning milline peab olema joonise teostus, siis tekib 

olukord, kus erinevate inimeste joonised näevad ka erinevad välja. See omakorda põhjustab jooniste 

lugemisel täiendavat ajakulu ning eksimusi. 

Niisuguste probleemide vältimiseks peaksid projekteerimise töörühmad panema paika oma 

sisemise standardi jooniste käekirja ühesuguseks kujundamiseks, seda peaksid järgima ka 

partneriteks olevad välisprojekteerijad. 

 

Tabel 5. Tootmist iseloomustavad kategooriad 

 

Küsimused teemaplokist „Tootmine“ 

 

 

Kategooria 

Kas tootmise automatiseerituse ja efektiivsusega 

seoses on probleeme?  

Märkimisväärseid probleeme 

automatiseeritusega ei ole 

Ressursside vajadus tehnoloogilise taseme 

tõstmiseks (teadmised, seadmed, töötajad, jms)? 

Vajadus on nii automatiseerituse, finantside 

kui inimressursi järele 

Kuidas hindate tootmise tehnoloogilist taset ja 

digitaliseerimist (eesrindlik, keskmik, 

mahajääja)? 

Tootmine on keskmisel tehnoloogilisel tasemel 

 

Küsitletud ettevõtted hindavad oma automatiseerituse taset enamasti küll keskmiseks, kuid seda 

rohkem teiste Eesti majatootjate kontekstis. Võrreldes aga Põhjamaade tuntumate majatootjatega, võib 

siiski üsna kindlalt väita, et tootmise automatiseerituse tasemelt oleme mahajääjad (9). 

Üldises plaanis on puitmajade tootmise madal automatiseeritus, võrreldes näiteks autotööstusega, 

paratamatu, sest ruumelementide tootmisel saab mõistlikul viisil automatiseerida üksnes 

tootmisprotsessi esimest otsa- tasaelementide (seina-, lae-, põranda ning muude tasaelementide) 

toomist. Kui ruumiline element on juba püstitatud, siis edasine on käsitöö. Teoreetiliselt võiks ka seal 

roboteid kasutada, kuid see eeldakski analoogsust autotööstusega, kus üht ja sama mudelit toodetakse 

aastaid. Majad võivad samuti olla ühesugused, kuid siis on tegemist väikeseeriaga, aastaid suures 

koguses ühesuguseid maju toota võiks, kuid nende kasumlik realiseerimine on vähetõenäoline. 

Kui tehas toodab ainult tasaelemente, siis automatiseerituse tase saab olla küll oluliselt kõrgem, kuid 

käsitöö jääb siis ehitusplatsile. Platsitöö on aga tehasetööst tunduvalt kallim. Kui toodetakse elemente 

https://www.youtube.com/watch?v=V9BbcFlCnLs
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hübriid- või renoveeritavatele majadele, siis sellises nišis saaks tootmises tervikuna hoida suhteliselt 

kõrget automatiseerituse taset. 

Kuna automatiseeritus on küsitletud ettevõtetel enamikul juhtudel väheldane, siis märkimisväärseid 

probleeme sellega ka ei täheldata, enamasti aga siiski nähakse vajadust automatiseerituse tõstmiseks, 

millega kaasneb omakorda vajadus nii finantsilise kui kvalifitseeritud inimressursi järele. 

Ettevõtetel oleks palju abi, kui oleks kindel teadmine efektiivsuse ja tootlikkuse kasvust sõltuvalt 

investeeringu suurusest ning automatiseerituse astmest. Vajalik oleks luua teoreetiline mudel 

keskmise majatootja näitel ning leida ka investeeringute võimalikud tasuvusajad.  

 

3.6. Ehitus ja muud teemad 

 

Majatootjatele tähendab platsiehitus olukorda, kus lühikese aja jooksul peavad realiseeruma hooneks 

eelnevatel erinevatel etappidel tehtud tööd. Ehitusplatsil on tööde tegemine oluliselt kallim võrreldes 

tehastööga, seepärast tuleb platsil töötada planeeritult, kiirelt ning kvaliteetselt. Varemalt sisselastud 

apsakad, mis tähendavad lisatöid ümbertegemiste näol, maksavad kallilt kätte. 

Selleks, et platsitööd oleksid efektiivsed, tuleb eelnevalt tehases võimlikult palju ära teha ehk 

suurendada tehaselist valmidust. Seda toovad ka ettevõtted välja ning see on teema, mis võiks 

erinevaid ettevõtteid siduda ning panna mõtlema omavahelisele koostööle. 

Kaudselt saab koostööna arendamise mõtet välja lugeda ka vastustest küsimusele „Muud teemad“, kus 

ettevõtted toovad ise välja teemad, mis on nende jaoks olulised. Kuigi väljatoodud temaatikaid on 

mitmeid erinevaid, siis ühisosana võiks siiski nimetada koolitusi ning koostööd toote arendamiseks nii 

omavahel kui teadusasutustega. 

„Toodet on tarvis arendada ühiselt, sarnaste huvidega ettevõtetega, kaasata TalTech ja  

EMÜ.“(I3) 

 

Tabel 6. Ehitust iseloomustavad kategooriad 

 

Küsimused teemaplokkidest „Ehitus. Muud 

teemad“ 

 

Kategooria 

Mida tuleks teha, et tõsta platsitööde 

efektiivsust? 

Tehaselise valmiduse suurendamine aitaks 

tõsta platsitööde efektiivsust 

Millised on vajadused katsetusteks, 

uuringuteks? 

 

Uuringuteks ja katsetusteks suuri vajadusi ei 

ole, või kui, siis tuleteemadel 

Muud olulised teemad, teemad, kommentaarid, 

soovid jmt 

Vajalikud oleksid koolitused ja koostöö, nii 

omavahel, kui teadusasutustega 

 

Ettevõtted peaksid hindama oma toodet platsitööde efektiivsuse seisukohast. Selleks on hea 

võimalus tegevuse kaardistus alates transpordist kuni võtmete üleandmiseni või lepingulise 

hooneosa valmimiseni. Kaardistust analüüsides saab välja töötada lahendusvariandid ja edasise 

tegevuse nii toote arendamiseks (sh. ka uuringuteks ja katsetusteks) kui montaažitööde 

efektiivsuse tõstmiseks. 
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3.7. Taustsüsteem  

 

Taustsüsteem ja majandusruum, millega ettevõtted peavad arvestama, hõlmab nii globaalseid kui 

lokaalseid suundumusi, samuti ettevõtete endi positsioone. Tinglikult võiks need mõjurid jagada 

kolmeks omavahel seotud komponendiks: 

• Üleeuroopaline poliitika sh rohe- ja digipööre 

• Puitmajatootjate strateegilised turud 

• Ettevõtete potentsiaal ja fookus 

Arvestades üleüldisi trende ning kiiresti muutuvaid turusituatsioone, oleks tarvilik, et ettevõtted 

oma pikaajalises arenguplaanis positsioneeriks oma tegevuste rõhuasetused. 

CO2 emissiooni vähendamise poliitika avaldab oma mõju kõikjal Euroopas, kuid turgude lõikes saab 

see mõju olema ilmselt erinev, arengukavad kliimaneutraalsuseni jõudmiseks on riigiti erinevad. 

Seepärast investeeringuid ja tootmismahtusid kalkuleerides peaks ettevõte arvestama kogu paketiga, 

mida taustsüsteem ja ettevõtte potentsiaal eeldab. 

 

3.7.1 Rohe- ja digipööre 

 

Lähiaastate üheks olulisemaks teemaks on ökoloogilise katastroofi ärahoidmine. Jätkuv maakera 

kliima soojenemine põhjustab senise hapra tasakaalu rikkumise ning viib elukeskkonna järsu, 

katastroofilise halvenemiseni. Euroopa Liit (EL) on siinkohal võtnud endale eesmärgi olla eeskujuks 

nii probleemi teadvustamisel kui suuna näitamisel tegevuste osas, mis aitavad globaalset soojenemist 

pidurdada.  

Paika on seatud kaks rajajoont- vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030 

vähemalt 55% võrreldes 1990.a. tasemega ning jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 2050 (10). 

Ehituse valdkonda loetakse üheks suuremaks kasvuhoonegaaside õhkupaiskajaks. Ligikaudu 40% 

energia kogutarbest ning 36% kasvuhoonegaaside emissioonist on seotud ehitistega. Üle 220 miljoni 

ehitusühiku, mis on 85% EL’i ehitusfondist, on ehitatud enne 2001.aastat (11). 

Selleks, et otsustavalt vähendada õhusaastet on ehitusvaldkonnas tähtsustatud kolme olulist meedet, 

mille rakendamisega on osaliselt ka juba algust tehtud. Need on: 

• Uusehitiste energiatõhususe tõstmine 

• Ehitusmaterjalide ja ehitusprotsessi süsinikuheite vähendamine 

• Vana hoonefondi energiatõhusaks renoveerimine  

EL on võtnud eesmärgiks renoveerida 35 miljonit ehitusühikut aastaks 2030, selleks tuleb juurde 

luua hinnanguliselt 160 000 uut töökohta (11). Siit terendab täiendav ja kasvav renoveeritavate 

hoonetega seonduv turunišš nii EPML’i liikmetele kui kogu sektorile, kes renoveerimisvaldkonna 

omale rohkemal või vähemal määral fookusse seavad. 

Selleks, et täita kliimaeesmärke, oleks nii riigi kui puitmajasektori seisukohast oluline, et nii uutele 

kui renoveeritavatele hoonetele, sõltuvalt nende tüübist, oleks: 

 

• kehtestatud konkreetsed nõutavad CO2 sidumise piirmäärad 

• välja töötatud või võetud kasutusele mõne teise riigi poolt loodud, kuid meie jaoks sobilik 

tarkvara hoone elukaare arvutamiseks 

• tehtud kohustuslikuks hoonete elukaare analüüs  

https://cor.europa.eu/et/news/Pages/the-climate-pact.aspx
https://kredex.ee/et/uudised/riik-kaivitab-korterelamute-tehaselise-renoveerimise-pilootprojekti
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• koolitatud inimesi, kes võiksid eksperdi tasemel hinnata hoonete keskkonnasõbralikkust 

ning teha vastavaid arvutusi (energia tarbimine, CO2 sidumine, materjalide taaskasutus, 

elukaar). 

 

  3.7.2. Strateegilised turud  

 

Puitmajasektori strateegilisteks eksportturgudeks on eelkõige Põhjamaad, Kesk-Euroopa poole pealt 

ka Saksamaa. Potentsiaalsed tõusjad võiksid olla Suurbritannia ning Holland. Omaette seisus on Eesti, 

kus küll puitmajade osatähtsus uusehitistes on seninini olnud tagasihoidlik, kuid arvestades nii 

globaalseid kui kohalikke trende, võiks siiski arvata, et osakaalu tõusunurk saab meilgi järjest teravam 

olema. 

Kui seadusandlusesse tulevad ettekirjutused, mis on seotud keskkonna deklaratsioonide ja hoonete 

elukaarega, siis paratamatult tuleb hakata arvestama süsiniku jalajäljega iga vähegi suurema hoone 

puhul. Kuna puit on vastupidiselt betoonile või terasele oma olemuselt väga hea CO2’e siduja, siis võib 

üsna kindlalt väita, et rohepöörde kontekstis hakkavad kõikjal EL’is puitehitised üha enam populaarust 

võitma. Tõenäoliselt kasvab ka hübriidhoonete, kus vaid hoone koormust vastuvõttev osa on betoonist, 

muud elemendid/paneelid aga puidust, osatähtsus.  

Sektori peamistel turgudel valitseb seega üsna sarnane olukord - puithooned koguvad üha enam 

populaarsust. Tähtsustatakse nii CO2’e sidumist kui ringmajandust. Tugevneb konkurents 

platsiehitajatega, kes üldjuhul ehitavad kivi- või betoonmaju ning kes väljapääsuna näevad lahendust 

endale puitpaneelide liinid (majatehased) soetada, kas siis fassaadielementide tootmiseks või valmis 

puitmajade ehitamiseks. Lisandub ka suur renoveerimismaht, mis tõstab ehitusaktiivsust. Kui Eestis 

on võetud eesmärgiks renoveerida ca 14 000 korterelamut aastaks 2050 (12), s.o ca 2 hoonet igas 

tööpäevas 30 aasta jooksul, siis oluliselt suurematel turgudel on vastavad numbrid ka märgatavalt 

suuremad. Saksamaal näiteks 19,2mln elumaja (13), Hollandis 7mln elamut ja 1mln muud hoonet 

(14). 

 

  3.7.3. Ettevõtete võimekus ja positsioneerumine 

 

Arvestades võimalikke kujunevaid turgude arenguid, kus: 

 

• suurenevad toetused keskkonnasäästlikele tehnoloogiatele ja materjalidele, 

• kasvab nõudlus puitkonstruktsiooniga hoonete järele, 

• käivitatakse laiaulatuslikud renoveerimiskavad, 

• tuleb juurde konkureerivaid ja ümberprofileerivaid ettevõtteid, 

 

tuleks ettevõtetel leida oma võimalusi ning potentsiaali arvestav õige turusegment. Arvestades, et ka 

koduturu potentsiaal puitmajade ja puitkonstruktsioonide järele märgatavalt kasvab, siis kasvab 

tõenäosus, et ka eesti kohalik turg võiks saada ettevõtetele arvestatavaks kohaks, kus oluline osa oma 

tootmismahust realiseerida. 

 

Suurem valikute pakett on suurematel majatootjatel ning majatootjatel, kes ei ole oma tegevust 

fokusseerinud ühele turunišile. Kas keskenduda eriprojektiga, domineerivalt korrusmajadele, nagu 

senini või minna rohkem standardsemate lahenduste peale; kas jääda vaid majade tootjaks ja ehitajaks 

või siseneda ka renoveerimise sfääri; kas jääda domineerivalt välisturgudele või kinnitada kanda 

suuremal määral ka Eestis; kui minna standardtoodangule, kas siis investeerida uutesse kõrgtootlikesse 

liinidesse või seada fookus mitmele valdkonnale ning pakkuda erinevaid tooteid (korrusmaju, 

väikemaju, tüüpmaju, renoveerimislahendusi). 

 

https://kredex.ee/et/uudised/riik-kaivitab-korterelamute-tehaselise-renoveerimise-pilootprojekti
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Kõiki asjaolusid arvestades, tuleks strateegias hinnata ka ettevõtte optimaalset kasvukiirust ning 

võimalikku vajadust investeeringute järele. 

 

Kindlasti on vajalik jälgida, mida strateegilistel turgudel teevad kohalikud põhikonkurendid. Heaks 

näiteks võiks siinkohal tuua Rootsi, ühe meie strateegilise turu suurima majatootja ja perefirma 

Lindbäcks. 

 

Lindbäcks Bygg AB on gruppi Lindbäcks Group AB kuuluv majatehas, mis töötajate arvult (ca 550) 

on võrreldav meie suuremate majatehastega.  

 

2018. aastal käivitus uus tehas, milleks oli tehtud investeeringuid ca 62M€ ulatuses. (15). Selle 

tulemusena kasvas käive hüppeliselt-  võrreldes 2014. aastaga kolmekordistus ning võrreldes 2016. 

aastaga kahekordistus. 2019. aastal oli käive ca 162M€, mis teeb töötaja kohta ca 295 000€ (2019.a. 

keskmiseks SEK/EURO valuutakursiks on arvestatud 10,5).  

 

 
Lindbäcks Bygg AB tehas Piteå´s (foto Lindbäcks) 

 

Uuringus osalenud ettevõtetel on vastav näitaja, nagu ka eespool mainitud, vahemikus 59 000- 177 

000€/in (vt. joonis 7. Lindbäcks Bygg’i vastavad andmed asuvad positsioonil 15). Küsitletud 

ettevõtete keskmine 2019.a. käive töötaja kohata on ca 135 00€. Kuna valim hõlmab väga erineva 

spetsiifikaga ettevõtteid, sh palkmajatootjad, kus on palju käsitööd ning aiamajade tootjad, kus puudub 

ehituse osa, siis on õigem võrrelda meie majatootjaid, mis teevad Lindbäcksiga sarnast toodet.  

 

Võttes valimisse 3 meie kõige edukamat majatootjat, kusjuures kahel suuremal on ka töötajate arv 

väga lähedane Lindbäcksiga, saame keskmiseks käibeks töötaja kohta ca 151 500€. Võrreldes rootsi 

konkurendiga on meie tulemus ligikaudu 2 korda nõrgem. 

 

Seega sarnase käibenumbri saamiseks, sama tootlikkuse juures, peaks meie ettevõtetel olema paremal 

juhul ca 50% rohkem töötajaid, halvemal juhul ca 5 korda rohkem. Siiski tuleb arvestada, et 2019.a. 

oli paljudele väga komplitseeritud ning projektid ei pruukinud joosta planeeritud graafikus, inimesi 

tuli aga palgal hoida. Samuti esines ka vastupidiseid olukordi, kus töötajaid tuli väljastpoolt abiks 

võtta, et töödega graafikus püsida. Seetõttu tavaolukorras on alumised numbrid kindlasti suuremad, 

ülemised võiavad aga väiksemaks osutuda. 

https://www.youtube.com/watch?v=V9BbcFlCnLs
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Antud võrdlus näitab, võrreldes hetke tipptegijaga, meie ettevõtete märgatavalt viletsamat efektiivsust 

ja tootlikkust, mis omakorda teeb konkureerimise välisturgudel äärmiselt raskeks.  

 

See on ilmekas näide ka efekti kohta, mida toob endaga kaasa nii protsesside kaasajastamine kui 

toomise automatiseerimine ja digitaliseerimine, mis loob ettevõttele stabiilse konkurentsieelise teiste 

suhtes, kes jätkavad vanamoodi. 

 

Lisaks hüppelisele käibekasvule on Lindbäcks Bygg’i toodang 12 kuud ette müüdud, see annab 

omakorda korraliku puhvri projektide ettevalmistamiseks ning kvaliteetseks teostamiseks (16).  

 

TAI tegevusega tegeldakse ettevõttes regulaarselt. Lindbäcks on teinud üle 30 aasta koostööd Luleå 

ülikooliga ning kulutab 3% oma müügitulust tootearendusele.  

 

„Today, the company overrides about three percent of its revenue to research and 

development. Strategic development and innovation have become the keywords for the 

company that is today the market leader in its industry. The collaboration has also given 

research to flourish“ (17). 

 

On ilmselge, et kui Eesti ettevõtted ei panusta tootearendusse ja innovatsiooni, ei kaasajasta 

tootmisüksusi, siis mõne aja möödudes meil arenenud riikide ehitusurgudele enam asja ei ole. 

Ettevõtted vajavad selleks kindlasti välist abi. 

 

Meie tootjad paneb halvemasse seisu veel ka asjaolu, et peatöövõtja või partneri poolse otsuse 

langetamiseks välisriigi (Eesti) majatehase kasuks, peaks hinnavahe, võrreldes kohaliku tootjaga, 

olema hinnanguliselt minimaalselt 10%, st Eesti majatootja peab müüma samaväärset kaupa 

odavamalt kui kohalik ettevõte. Seda loetakse on nö riski- ja ebamugavustasuks selle eest, et suhtlus 

toimub distantsilt ning lepingud ja muud toimingud toimuvad võõrkeeles. Uute klientide puhul on 

hinnavahe enamasti veelgi suurem, vanade koostööpartnerite puhul aga võib olla ka väiksem. 

 

Informatiivne ja huvitav oleks lisaks käibele töötaja kohta hinnata ka lisandväärtust töötaja kohta, kuid 

kahjuks küsitletud 2019. aasta oli paljudele ettevõtetele erandlik, mistõttu fluktuatsioonid tavapärasest 

olukorrast olid suured. Seetõttu ka suure osa ettevõtete kasumlikkus oli keskmisest palju madalam, 

mõnedel isegi negatiivne (ka Lindbäcksil), mistõttu võrdlus oleks üldpilti moonutav. 

 

https://lindbacks.se/pressmeddelande/orderbockerna-fyllda-ett-ar-framat/
https://www.ltu.se/research/areas-of-excellence/attractive-built-environment/Nyheter-och-aktuellt/30-arigt-forskningssamarbete-bakom-ny-superfabrik-1.173269?l=en
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 Joonis 7. Kaardistatud ettevõtete võrdlus kogukäibe ning käive töötaja kohta alusel. Lindbäcks Bygg 

AB vastavad näitajad asuvad positsioonil 15. 

 

Antud võrdlus on siiski indikatiivne ning selle järgi võib efektiivsust ja tootlikkust vaid kaudselt 

hinnata, sest on ka rida kõrvalmõjusid, mis tulemust kindlasti mõjutavad: 

1) samaväärne kaup on välisturul erineva hinnaga. Nagu ka eespool öeldud- selleks, et eesti 

ettevõte oleks kohaliku, nt rootsi ettevõttega sarnasel konkureerimise positsioonil, peab 

eesti ettevõtte pakutud hind olema ca 10% kohaliku ehitaja/tootja hinnast odavam. 

Madalam hind omakorda tingib ka madalama tootlikkuse rahalises arvestuses. Kohaliku 

turu ettevõttena oleks tootlikkus siis samavõrra kõrgem. 

 

2) töötajate arv ei pruugi olla läbipaistev st  pingelistes olukordades, kus satub ohtu projekti 

tähtaegne valmimine, võidakse lisaks kasutada välistööjõudu st kasutatakse teiste firmade 

teenuseid teatud projektietappide õigeaegseks lõpetamiseks. Ettevõtte töötajate arvestuses 

niisugune välisfirmade tööjõud ei kajastu, sisuliselt tehakse aga tulemus suurema hulga 

tööjõuga, mis omakorda tähendab madalamat tootlikkust. 

Seega ühest küljest võiksime tootlikkuse vahet ehk ca 10% tasandada, teisest küljest, kui kasutatakse 

võõrfirmade tööjõudu, oleksid tootlikkuse näitajad veelgi nõrgemad, kuna sellise lisatööjõu juurde 

arvestamine tähendaks, et käibenumber ühe töötegija kohta oleks veelgi väiksem. 

Skandinaaviamaade turgudel „sööb“ Eesti majatootjate konkurentsivõimet, lisaks oluliselt madalamale 

tootlikkusele ja müügihinnale, ka valuutakursi ebasoodne dünaamika. Kui võrrelda näiteks NOK-

EUR kursi muutusi viimaste aastate jooksul (18) , siis näeme, et alates 2012. aastast on Norra krooni 

kurss Euro suhtes pidevalt nõrgenenud, mis omakorda tingib samaväärselt Eesti kauba kallinemise 

Norra turul (vt. joonis 8). Võrreldes 2012-2013 aastaga on kursimuutus olnud koguni ca 40%. 

Selleks, et konkurentsis püsida ning lepinguid sõlmida, tuleb sellises olukorras märkimisväärselt 

langetada hinda. See on ka üheks põhjuseks, miks Skandinaavia turgudel tegutsevate majatehaste 

kasumlikkus on viimastel aastatel olnud madal. Ei ole harvad olukorrad, kus kohalikud platsiehitajad 

pakuvad samale projektile isegi mitte samaväärset, vaid madalamat hinda, kui Eesti majatehased. 
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https://www.eestipank.ee/valuutakursid
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 Joonis 8. NOK-EUR valuutakursi dünaamika 

 

Lisaks eespoolöeldule seab Eesti majatehaseid raskemasse olukorda ka oluliselt suurem kulu 

transpordile. Võrreldes kohalike tootjate-ehitajatega on majaelementide transpordikulud pika vahemaa 

tõttu palju kõrgemad, sh laeva laadimine ja lossimine, meretransport, sadamamaksud jmt. Eesti 

majatootjatel, võrreldes kohalike tootjatega, lisandub lepingulisele hinnale keskeltläbi 7-10% 

lisakulusid tänu kallimale transpordile. 

Kokkuvõttes teeb meie majatootjatel konkureerimise kohalike ettevõtetega keeruliseks: 

a) madalam tootlikkus  

b) ebasoodne valuutakursi dünaamika (Skandinaaviamaades) 

c) riskitasud ja protektsionism välisturgudel 

d) märgatavalt suuremad transpordikulud 

Arvestades kõiki tegureid kokku tundub uskumatuna, et me üldse oma põhiturgudel suudame 

konkureerida. Võimaluse saada lepinguid annavad järgmise tegurid: 

a) Eesti majatootjate väiksemad tööjõukulud 

b) usaldusväärsete referentside olemasolu 

c) kohalike majatootjate tootmisvõimsuse piiratus 

d) hoonete kiire püstitus (võrreldes patsiehitajatega) 

e) üha suurenev nõudlus puidupõhiste konstruktsioonielementide ja puitmajade järele 

 

 

 

 

15.02. 15.05. 15.08. 15.11. keskm vrdl. 2020

2012 7,5 7,6 7,3 7,4 7,5 42%

2013 7,4 7,5 7,8 8,3 7,8 37%

2014 8,4 8,1 8,2 8,5 8,3 28%

2015 8,7 8,4 9,1 9,3 8,9 19%

2016 9,6 9,3 9,2 9,1 9,3 14%

2017 8,9 9,3 9,4 9,8 9,4 13%

2018 9,7 9,6 9,6 9,6 9,6 10%

2019 9,8 9,8 10,0 10,0 9,9 7%

2020 10,00 11,1 10,5 10,8 10,6 0%
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KOKKUVÕTTED JA JÄRELDUSED 
 

Eesti puitmajasektor on olnud edukas, eelkõige just tänu tegutsemisele eksporturgudel. Toodangu 

hinna ja kvaliteedi suhe ning hea renomee on taganud piisava lepingute voo, et olla nr 1 puitmajade 

eksportöör Euroopas. Arvestades aga lähituleviku võimalikke kiireid arenguid, võime olla üsna 

kindlad, et samamoodi jätkates on edasine konkurentsis püsimine üha problemaatilisem. 

Käesoleva uuringu põhjal tehtud kokkuvõtted võib grupeerida järgmiselt: 

1. Tulevikuvisioon ja ettevõtete hetkepositsioon  

2. Tootlikkus ja digitaliseerimine 

3. Tootearendus 

4. Müük  

5. Projekteerimine 

6. Tootmine 

7. Ehitus ja muud teemad 

8. Arenguvõimalused 

9. Abivajadused 

 

Tulevikuvisioon ja ettevõtete hetkepositsioon 

Arvestades Euroopa Liidu poolt seatud  arenguperspektiive (19), võime eelseisva ajalise perioodi 

jagada lähemaks ja kaugemaks tulevikuks, vastavalt 2021-2030 ning 2031-2050. Sell ajaperioodi 

jooksul peab toimuma nii rohe- kui digipööre ning riigid jõudma kliimaneutraalsuseni. Uued hooned 

peavad olema energiasäästlikud ning loodussõbralikud, tootmistehnoloogia arenenud ja 

ressursisäästlik. Selleks, et protsesse hoogustada eraldatakse Euroopa Liidu poolt erinevatest 

tõukefondidest ka vahendeid teadus- ning arendustegevuseks ja innovatsiooniks, soodustatakse 

koostööd teadusasutustega ning koostööd erinevate riikide ettevõtete vahel.  

Sektori suurettevõtted on juba teinud ning ka tegemas investeeringuid tootmisbaasi kaasajastamiseks 

samuti ka mõni keskmise suurusega ettevõte, kuid tervikuna VKE’de nii tootmise kui 

protsessijuhtimise baas on vananenud või vananemas. Väga palju on käsitööd, mis sõltub 

tootmistöölistest, nende meisterlikkusest. Sageli töötatakse tööjõupuuduses, mistõttu kannatab ka 

kvaliteet, eriti, kui kasutatakse võõrtööjõudu, kel ei ole varasemaid majatehase töö kogemusi. Lisaks 

on puudus ka inseneridest, kel oleks vastav ettevalmistus ning võimekus juhtida protsesse. 

Kuna puitmajade osakaal turgudel kiiresti suureneb, samuti suureneb hüppeliselt renoveeritavate 

hoonete maht ning võiks eeldada, et tulevik on helge ka samamoodi jätkates, kuid turu kasvust tekkiv 

vaakum saab olla vaid lühiajaline. Nõudluse kasvades käivitatakse protsessid uute tehaste ehituseks 

ning olemasolevate laienduseks. Senised platsiehitusfirmad võivad luua (selliseid näiteid juba ka on) 

oma tootmisüksuse ning hakata tootma oma arendustele ehitatavatele majadele puitelemente või siis 

püstitada kogu hoone eeltoodetud elementidest. 

 

Tootmisliinide planeerimisel peaks arvestama ka asjaoluga, et puitelementide tootmisliine tootvaid 

ettevõtteid väga palju ei ole ning kui turgudel tekib üheaegselt vajadus uute liinide järele, siis 

järjekorrad võivad venida pikaks ning hinnad kõrgeks. Kui arvestada kõigi EL riikide peale kokku 

majatehaseid, kus soovitakse tootmisprotsesse kaasajastada, siis on ilmselge, et soovid ületavad 

kõrgelt liinitootjate võimekuse vajadusi rahuldada. 

 

Puitmajasektori ettevõtted (eelkõige VKE’d) peaksid, arvestades turgude võimalikke kiireid 

arenguid, kaasajastama ning konkretiseerima oma strateegia/arengukava nii lähi- kui 

pikaajalises perspektiivis fookusega tootmis- ja ehitustegevuse kaasajastamiseks. 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/2050-targets_et
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Tootlikkus ja digitaliseerimine 

Enamikus küsitletud ettevõtetes tootlikkust pigem hinnatakse kui regulaarselt ja süsteemselt 

mõõdetakse ning analüüsitakse. Tootlikkuse järjepidev analüüs on aga vajalik, sest see on aluseks nii 

tootmisprotsessi kui toodete arendusele, efektiivsuse tõstmisele ning kulude optimeerimisele. 

Digitaliseerimine peaks olema laiaulatuslik- alustades müügiprotsessist kuni platsiehituse ja 

garantiitöödeni. Mudeli loomine BIM keskkonnas juba müügietapis aitab oluliselt täpsemini 

kavandada müügilepingut ning tõsta märgatavalt sellele järgnevate etappide kiirust ja vähendada 

võimalikke vigu. 

Tootlikkuse tõstmine min. 1,5 korda ning selle muudu regulaarne jälgimine, samuti protsesside 

laiaulatuslik digitaliseerimine on võtmetähtsusega tegurid ettevõtte edukaks konkurentsis 

püsimiseks nii kodu- kui välisturgudel. 

 

Tootearendus 

Tootearendust ning selle mõju ettevõtte tootlikkusele ja kasumlikkusele reeglina alahinnatakse. 

Vähestel ettevõtetel kajastub tootearendus kui planeeritud tegevus eelarve kulureal. Reeglina on 

arendustegevusega seonduv asutusesisene juhuslik protsess, mis sõltub vajadusest lahendada 

esilekerkinud probleeme. Koostöö teadusasutustega on juhuslik. 

Võimekus arendustegevuseks on seotud ka ettevõtte suurusega- väiksematel ettevõtetel on ressurssi 

vähem ning seetõttu ka raskem käivitada mahulisi arendusprojekte, seevastu suurmatel ettevõtetel ei 

tohiks olla probleemi töökoha loomisel inimesele, kelle tööülesanded on otseselt seotud tootearenduse 

või siis laiemalt teadus-arendustegevuse ja innovatsiooniga. 

Toetusmeetmeid, mis on seotud otsese tootearendusega, ettevõtted reeglina ei kasuta. Põhjused selleks 

on järgmised: 

• liigne bürokraatia, mis eeldab ülemäärast lisaressurssi nii taotlemisel kui hilisemal   

aruandlusel 

• vahe tegemine VKE’de ja suurettevõtete (SE) vahel. SE’d saavad toetust oluliselt 

halvematel tingimustel, mistõttu kulude-tulude suhte mõttes ei ole otstarbeks ressurssi 

toetuse taotlemise peale raisata 

Ilmselgelt on ettevõtetel vajadus arendada oma toodet või protsessi süsteemselt ja 

etteplaneeritult, eraldades selleks vahendeid ning kaasates teadusasutusi või teisi kõrge 

kompetentsiga väliseid asutusi. Heaks võimaluseks võiks olla toetusmeetme raames 

doktorikraadiga teadlase palkamine arendustöö hoogustamiseks. 

 

Müük  

Ettevõtted reeglina aktiivse müügitööga ei tegele. Paljuski keskendutakse püsiklientidele, kelledega on 

juba eelnev koostöökogemus. Kahtlemata on see positiivne, kui on olemas stabiilsed partnerid, kuid 

riskide haldamise  mõttes ei tohiks nende osakaal muutuda liialt määravaks, eriti, kui neid on vähe 

ning ühe firma osatähtsus müügiportfellis suur. 

Paljud VKE’d on omapoolsete riskide maandamiseks jätnud vastutuse kohalike regulatsioonide ja 

seaduste täitmise poole  pealt kliendile. Omapoolne nõuetega kursisolek on kahtlemata vajalik. See 

aitab sõlmida täpsema lepingu, tõstab kliendi silmis ettevõtte usaldusväärsust ning näitab 

professionaalsust.  
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Digitaliseerimise poolt müügifaasis peetakse reeglina oluliseks, mis on kahtlemata positiivne ning 

edumeelne suhtumine. Areng võiks olla selline, et digitaalse mudeli koostamist alustatakse juba 

arhitekti poolt ning jätkatakse müügifaasis, kui täpsustatakse projekti detaile ning tehakse konkreetseid 

kokkuleppeid. 

Müügi faasis oleks oluline, kui ettevõtted oleksid eelnevalt tutvustanud endid ja oma tegemisi 

sihtriikide turgudel (nt artiklid eriala printmeedias, internetis). Müügi või müüki toetav 

personal peaks olema kursis sihtriigi ehitusalasete regulatsioonide, nõuete ja tavadega. 

 

Projekteerimine 

Projektide joonised koostatakse küll enamasti oma jõududega, kuid tihiti kasutatakse ka välist 

tööjõudu. VKE’del on välise tööjõu osakaal suurem, eriti tehnilise poole jooniste koostamisel, SE’del 

väiksem. Probleemiks on projekteerijate käekirja küsimus, kui ei ole kokku lepitud jooniste 

koostamise ja vormistamise standardites (enamasti ei ole). Seetõttu võivad erinevate osapoolte poolt 

tehtud tootmis- ja montaažijoonised tekitada segadust või vääriti mõistmist ning eksimusi nii 

konstruktsioonielementide koostamisel kui hoone püstitusel. 

Projekti jooniste koostamisel, sarnaselt müügiga, on väga oluline sihtriigi nõuete ja regulatsioonide 

hea tundmine. VKE’de puhul kiputakse vastutus projektdokumentatsiooni eest oma õlult lükkama 

kliendile. See on ka põhjus, miks sihtriigi normide tundmine ei tekita probleemi. 

Projekteerijad on üldiselt seotud ka toodete parendamise poolega, kuid kui ettevõttel ei ole 

arendustöötajat ja arendusplaani, siis enamasti on see protsess juhuslik. Kui lahendatakse 

projektipõhiseid probleeme, siis lahenduste baasil töötatakse välja uusi sõlmi, mida edaspidi saaks 

kasutusele võtta. Domineerivalt pole aga niisugune tegevus ei planeeritud ega süsteemne, mistõttu see 

ei kvalifitseeru ka arendustegevuseks. 

Ettevõtete projekteerimismeeskonnad, samuti ka alltöövõtjad, peaksid olema hästi kursis 

sihtriigi normide ja nõuetega ning mitte delegeerima vastutust projekti õigsuse eest tellijale. See 

on klindile või kliendi partnerile lisatöö, mis makstakse tootja/ehitaja poolt kinni. 

Regulatsioonide hea tundmine tõstaks projekteerijate professionaalsust, annaks kindlustunnet 

kliendile usaldusväärsest partnerist ning aitaks sõlmida kallima lepingu.  

 

 

Tootmine 

Puitmajaelementide tootmisprotsessi iseloomustab automatiseerituse suhteliselt madal tase. 

Küsitletud ettevõtted enamasti automatiseerituses probleemi ei näinud- need vähesed, kel olid liinid, 

olid suuremalt jaolt rahul, enamikul aga tootmisliinid puuduvad, mistõttu ei saa nendega ka probleeme 

olla. 

Siiski eristuvad 4 suurettevõtet VKE’dest- neil kas juba on liintootmine või on see ehitusjärgus. SE’d 

tajuvad selgelt, et automatiseerimine on konkurentsis püsimiseks äärmiselt oluline. VKE’dest vähestel 

ettevõtetel on liin tasaelementide tootmiseks olemas. 

Tootmise automatiseerimise ja digitaliseerimise taset hinnatakse üldises plaanis keskmiseks, mis 

näitab, et ettevõtted ei ole üleilmsete arengutega päris hästi kursis. 

Üldise hinnangu järgi siiski tajutakse, et vajadus automatiseerituse järele on olemas, samuti finantside 

ja inimressursi järele. 
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Tootmise automatiseeritus on seotud ettevõtte strateegia ning fookusega- kui soovitakse 

arenguhüpet mahtude suurendamise näol, siis automatiseerimisele ja digitaliseerimisele 

alternatiivi ei ole. Kui soovitakse keskenduda nö „rätsepaülikonna“ tegemisele, siis jääb 

paratamatult domineerivaks käsitöö, nagu see on näiteks käsitöö palkmajade puhul. 

 

Ehitus ja muud teemad 

Platsitööde tegemiseks kasutatakse nii oma tööjõudu, kui ettevõtte välist tööjõudu. Välisturgudel 

töötamine nõuab head kursisolekut kohalike, tihti bürokraatlike, nõudmistega välisele tööjõule. 

Tööde kulg ehitusplatsil sõltub sellest, milline on olnud ettevalmistus ning tehases toodetud 

ehituselementide komplektsus ja kvaliteet. Platsitöö on tunduvalt kallim kui tehasetöö, seepärast 

on nii toodete tehaseline valmidus, logistika kui kogu tööde täpne planeerimine äärmiselt oluline. 

Seoses suunaga otsustavalt vähendada kasvuhoone gaaside heidet, tuleb kogu Euroopas rohkem 

tähelepanu pöörata loodussäästlikumatele ehitusviisidele. See tingib puitkonstruktsioonide oluliselt 

suurema osakaalu ehitustegevuses. Suurel hulgal tuleb renoveerida ka olemasolevaid 

väheenergiatõhusaid hooneid. Eeltoodetud soojustatud puitelementidel on siin kindlasti oma turuosa 

samuti olemas. 

Ettevõtted domineerivalt uurimistegevuseks või protsessi arendamiseks ja lahenduste testimsteks 

vajadust ei näe, küll aga nähakse kasu omavahelisest koostööst ning koolitustest.  

Võrreldes Euroopa kaasaegsema tehasega on Eesti majatootjad nii efektiivsuse kui tootlikkuse 

poolest tublisti maas. Hoolimata turukasvust oleme konkurentsist paratamatult väljas, kui me 

samamoodi jätkame ning toote ja protsessi arendusele piisavat tähelepanu ei pööra 

 

Arenguvõimalused 

Arvestades Eesti puitmajatootjate hetkeolukorda ning tulevikustsenaariume ehitusturgudel, saab väita, 

et hetkel oleme arenguhüppe potentsiaali mõttes üsna heas stardipositsioonis: 

1) majanduskriis on mõne aja pärast läbi saamas ning turgude aktiivsus uuesti tõusmas, 

2) EL’i üldine rohepoliitika ning kontseptsioon jõuda aastaks 2050 kliimaneutraalsuseni, 

3) seoses EL’i eesmärkidega avanevad võimalused suurte rahaliste vahendite järele ettevõtete 

viimiseks uuele tasemele, automatiseerimise, digitaliseerimise, teadus- ja arendustegevuse 

ning innovatsiooni toetuseks, 

4) puitkonstruktsioonide osatähtsuse suur tõus nii senistel strateegilistel turgudel, kui uutel ja 

potentsiaalsetel turgudel, 

5) tehaste ning tootmisprotsesside kasvav kaasajastamine tõmbab kaasa ka vähemaktiivseid 

ettevõtteid, 

6) Eesti majatootjate senised suured kogemused nii kodu- kui eksportturgudel. 

Ettevõtetel, kes soovivad areneda ning püsida konkurentsis või hoida konkurentsieelist, on mitmeid 

stsenaariume, kuhu seada pikas perspektiivis fookus ning paigutada investeeringuid st valida oma nišš. 

Põhivariandid võiksid olla järgmised: 

1) keskenduda eriprojektiga hoonetele st toota ja ehitada vastavalt iga konkreetse maja 

spetsiifilisele arhitektuurile, 

2) keskenduda tüüpsetele seeriaviisilistele väikemajadele/konstruktsioonidele, 

3) keskenduda peamiselt seinapaneeelide tootmisele, nii renoveeritavate kui uusehituste 

tarbeks, 
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4) hoida „tules mitut rauda“ st olla valmis nii tüüp, kui eriprojektide järgi tehtavateks 

majadeks 

Sõltuvalt sellest, milline on ettevõtte strateegia, tuleks kindlasti tõsta tootlikkust ning mõelda 

investeeringute peale, seejuures- panustada oluliselt rohkem immateriaalsesse põhivarasse. 

 

Abivajadused 

Puitmajasektori ettevõtete senine tegevus on olnud edukas, kuid seda edu on tarvis toita, vastasel juhul 

on raske tulla toime kiiresti arenevate konkurentidega ning hoida eksportturgudel oma turuosa. 

Kuna ettevõtted on nii oma suuruse kui tootespetsiifika poolest erinevad, siis on mõnevõrra erinevad 

ka toetusvajadused.  

Peamised toetusvajadused: 

• Toetused protsessianalüüsiks (auditiks) ning protsessi kaasajastamiseks. 

See on oluline tootmis- ja juhtimissüsteemi kaasajastamiseks, et tõsta tootlikkust ja 

efektiivsust ning otsustavalt vähendada kulusid. Äärmiselt oluline, et püsida konkurentsis 

eksportturgudel.  

• Abi toetusfondidest SE’dele võrdväärselt või lähedaselt VKE’dega. 

Teadus-, arendus- ja innovatsiooni võimekus on eelkõige suurettevõtetel, seepärast tuleks 

neid ka senisest rohkem toetada. Toetustel kaob mõte, kui need on suunatud ettevõtetele, 

kelledel on vähene huvi (VE’d), kuid SE’de jaoks, kelledel on suurem huvi, ei ole jälle 

sobilikke tingimusi. 

• Toetusfondide bürokraatia märgatav vähendamine. 

Enamus huvitatud ettevõtetest on toetustest loobunud selle liigse bürokraatia tõttu. Kui 

ettevõte peab toetusfondiga tegelemiseks palkama eraldi inimese või koormama mõnd 

väljaõppinud spetsialisti märkimisväärse lisakohustusega oma põhitöö arvelt, siis ettevõte 

enamasti kaotab toetuse vastu ka huvi. 

• Toetused tootearendus- ja innovatsiooniprojektidele. 

Oluline tugi ettevõtetele, kes oma arenguplaanides hindavad jätkusuutlikkust. Tähtis on 

hoida toetusvõimalusi regulaarselt saadaval. 

• Maksusoodustused seonduvalt TAI tegevusega. 

Väga oluline on, et ettevõtted planeeriksid arendustegevuse ka oma kulueelarvetes. 

Maksusoodustused, lisaks finantsilisele toele, aitaksid tootearenduse olulisust tõsta esile 

üldisest foonist ning anda signaali ettevõtetele, et tootearendusega peaks tegelema 

regulaarselt ja planeeritult. 

• Töölis- ja insenertehnilise kaadri ettevalmistus tööks tehases, kaadri piisav ressurss. 

Ettevõtetel on pidev puudus töölistest ning inseneridest, kelledel oleks eelnevalt olemas 

ettevalmistus tehases töötamiseks. Teema on otseselt seotud meie haridussüsteemiga- 

kutseõppe poole pealt pole õpilastele piisavat ettevalmistust tööks majatehases või 

majatehase ehitusplatsil. Kõrgkoolides inseneride ettevalmistamisel puudutatakse 

tehasemajade spetsiifikat enamasti vaid põgusalt. 

Arvestades käesolevat turusituatsiooni, on ettevõtetel viimane aeg hakata investeeringuid planeerima 

ja tegema, et jõuda enne järgmist kriisi maksimaalselt kasu lõigata. Kontratsüklilised investeeringud 

on märgatavalt lühema tasuvusajaga. Seepärast on ettevõtetele nii toetusfondide poolne, kui muu abi 

äärmiselt vajalik. 
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Sisendinfo Haridus- ja Teadusministeeriumile 

 

1. Kaadri voolavus 

Ettevõtetel on sageli tõsiseks probleemiks ebapüsiva kaadri märkimisväärne osakaal. Paljuski on 

põhjused selles, et inimesed, kes tehasetööle tulevad, ei kujuta ette oma tulevase töö spetsiifikat. Nii 

tekib sageli olukordi, kus ettevõtte poolt kulutatakse aega ja ressurssi uute inimeste väljaõpetamisele, 

kuid ometi otsustavad paljud neist töölt lahkuda, sest ei suuda kohaneda tehasetöö omapäradega. 

Tehasetööliste poolset tööjõu puudust aitab kompenseerida võõrtööjõu kasutamine. Nii oli näiteks 

koroonaeelsel ajal Ukraina päritoluga töötajaid erinevates majatehastes tööl mitusada- hinnanguliselt 

200 ja 300 vahel. Võõrtööjõu väljaõpetamiseks teevad ettevõtted oluliselt suuremaid pingutusi, kui on 

see kohaliku tööjõu puhul. Lisaks kultuurilistele erinevustele on probleemiks ka keelelised takistused. 

Võõrtööjõu jaoks tuleb koostada eraldi, reeglina venekeelsed, tööjuhendid ning teha ka venekeelsed 

koolitused ja töölülide juures venekeelsed väljaõpped. Hilisemalt tekitab probleeme tööliste 

omavaheline kommunikatsioon, sest noorem eestikeelne kaader enamasti vene keelt ei valda. 

Probleeme tekitab ka tööohutusalane kompetents, kus võõrtöölistel on tihti meie inimestest erinev 

hoiak ja arusaam, mistõttu töö- ja tuleohutusalased koolitused nõuavad suuremat ajalist ressurssi ning 

kõrgendatud tähelepanu. 

Võõrkeelne kaader ei pruugi aga püsiv olla, enamasti ongi tegemist ajutise tööjõuga, mistõttu peavad 

ettevõtted regulaarselt olema valmis leidma ja koolitama uut kaadrit ning kulutama omalt poolt selleks 

lisavahendeid ja tööjõuressurssi. Seetõttu on äärmiselt oluline, et ettevõtted saaksid arvestada nii 

kutse- kui kõrgkoolide poolt tehasetööks ettevalmistatud kaadriga. 

Puitmajaliidu ettevõtete hulgas, kes andsid sellekohast tagasisidet, oli koroonakriisi eelne ITP 

voolavus vahemikus 0-25% ning tööliste oma 3-31%. Siinjuures tuleb kindlasti arvestada ettevõtete 

suuruse ning spetsiifikaga. Kui on tegemist väikese ettevõttega, kes ostab mitmed inseneri teenused 

sisse, siis nendel on ka ITP poolne liikuvus oluliselt madalam kui ettevõtetel, kus on tööl tublisti üle 

saja kontoritöötaja. Kui arvestada ettevõtete erinevaid suurusi ning need omavahel kaaluda, siis 

kaalutud keskmine tööjõu voolavus küsitletud ettevõtete hulgas on ITP’l 9,5% ning töölistel 9,8%. 

Keskmine osakaalu jagunemine ITP ja tööliste vahel on vastavalt 25% ning 75%.  

Tagasiside andnud ettevõtete kriisieelne töötajate arv kokku on 926. Arvestades voolavuse näitajaid, 

saame antud valimi kohta, et ühe aasta jooksul lahkub ITP hulgast 22 inimest ning tööliste hulgast 68 

inimest. 

Kui taandame sama suhte järgi kaadri voolavuse kogu puitmaja sektorile (ca 3000 töötajat), 

saame tulemuseks, et töökohta vahetab aastas kokku ca 290 inimest- 71 ITP ja 220 tööliste 

hulgas.  

 

2. Olemasoleva inimressursi ettevalmistamine 

 

2.1. Kutsekoolid 

Kutsekoolidest pakuvad puitkonstruktsioonide ehitusega seotud õpet järgmised õppeasutused: 

a. Tallinna Ehituskool 

b. Hiiumaa Ametikool 

c. Rakvere Ametikool 
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d. Pärnumaa kutsehariduskeskus 

e. Viljandi Kutsehariduskeskus 

Nendest 2- Hiiumaa Ametikool ning Pärnumaa Kutsehariduskeskus on suunitlusega 

palkmajaehitusele. Ülejäänud 3 kooli valmistavad küll ette puitkonstruktsioonide ehitajaid, kuid 

tööstuslikult toodetavate majakomponentidega on seos vaid Tallinna Ehituskoolil.  

Arvestades majatehaste vajadusi ning tööjõuvoolavust on õppeasutuste poolne kaadri ettevalmistus 

ning väljalase ebapiisav. 

Majatehastes toimub töö töölülide baasil. Iga töölüli töötja peab oskama lugeda tööjoonist, käsitsema 

oskuslikult ja turvaliselt talle antud töövahendeid ning tegema kvaliteetselt ja tempokalt oma töölõigu 

osa. Majatehaste tööjoonised reeglina erinevad joonistest, mis on platsitööde tegijatel. Tehaste 

tööjoonised on oluliselt detailsemad,  inforohkemad ning nõuavad arusaamist kogu konstruktsiooni 

funktsioonist, kuna hilisemalt lisanduvad sinna juurde teiste töölülide poolt paigaldatud elemendid. 

Lisaks puitkonstruktsioonide koostajatele on suur vajadus ka vee-kütte-kanalisatsiooni-

ventilatsiooni (VKKV) ning elektri poole oskustööliste järele. Ka nendes töölõikudes on oluline, et 

oleks oskus lugeda ja saada aru tehase tööjoonistest, käsitseda töövahendeid ning suuta tempokalt ja 

kvaliteetselt teostada tööd omas töölõigus. 

Seega suur vajadus on mitmete erialade oskustööliste järele, mida kutsekoolid saaksid majatehaste 

jaoks ette valmistada. 

 

2.1.1.  Ettepanekud 

a. Kavandada uusi või täiendada olemasolevaid õppekavasid, arvestades majatehaste 

spetsiifikat ning vajadusi järgmistel erialadel: 

• Puitkonstruktsioonide koostaja 

• Vee-, kütte,- ja kanalisatsioonisüsteemi koostaja 

• Ventilatsioonisüsteemi koostaja 

• Elektrisüsteemide koostaja      

b. Konkreetsama info saamiseks erialade ning mahtude koha pealt tuleks korraldada 

majatehaste hulgas täpsem uuring või küsitlus 

c. Majatehaste spetsialiste võiks domineerivalt koolitada õppeasutustes, mis asuvad 

võimalikult lähedal potentsiaalsetele tööandjatele. Näiteks Tallinna Ehituskoolis, 

Pärnu Kutsehariduskeskuses ning Tartu Kutsehariduskeskuses 

d. Oluline on, et õpilased saaksid oma õppepraktika teha majatehastes 

Õppekavade koostamisel tuleks arvestada majatehaste soovidega ning võimalusel kasutada 

õppematerjalide koostamisel ka tööjuhendeid, mis on vastava eriala töötajatele tehaste poolt 

koostatud. Lisaks: 

Vajalik oleks ühtlustada õppekavad kutsekoolides. Muuhulgas: 

 

• Õppematerjalidesse oleks äärmiselt kasulik ja vajalik integreerida Norra 

sõltumatu uurimisorganisatsiooni Sintef (19) poolt väljaantud juhendmaterjale 

“Byggforskserien“ (20). Need on süsteemselt üles ehitatud ning ainulaadsed, 

tipptasemel materjalid, mis on esitatud äärmiselt kõrge pedagoogilise 

https://www.sintef.no/en/
https://www.byggforsk.no/byggforskserien
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meisterlikkudega. Juhendid on suureks abiks teostuslahendustest arusaamisel 

ja vajalike oskuste omandamisel. Juhendmaterjalide kasutamiseks on tarvis 

jõuda Sintef’iga vastavale kokkuleppele (samu materjale kasutavad Norras nii 

kutseõppeasutused kui kõrgkoolid). Teadaolevalt ei ole ühelgi teisel riigil 

võrdväärseid ehitusalaseid infomaterjale. Autoril on pikaaegne kogemus nende 

kasutamisel, tõlkimisel ja koolitamisel ning vajadusel saab abiks olla ka nende 

kasutuselevõtuks meie õppeprogrammides. 

• Väljavalitud juhendid tuleks tõlkida eesti keelde 

• Õppekavadesse tuleks viia sisse majatehaste spetsiifika: 

o Oskus lugeda tootmisjooniseid 

o Eristada tootmisprotsessiga seotud iseärasused vrdl platsiehitusega 

o Tehasetöö kvaliteedinõudeid puudutav temaatika     

• Propageerida tuleks majatehastes tehtavaid töid ka tüdrukute hulgas. 

Tehasetöö on tütarlastele oluliselt jõukohasem ja sobilikum kui plastiehitus 

• Vajalik oleks ühtlustada õpe kutsekoolides õppega kõrgkoolides. Kasutades 

samu alusmaterjale (Sintef’i juhendeid) on õpilastel tunduvalt lihtsam minna 

edasi õppima kõrgkoolidesse, kus baasteadmise alusel toimub edasine areng 

kõrgema kvalifikatsiooni omandamiseks.  

 

1.2. Kõrgkoolid 

Eestis on 3 kõrgemat õppeasutust, kus puitkonstruktsioonid on integreeritud õppekavadesse. 

Puitkonstruktsioonidega seotud õppekavad ja maht on järgmised: 

TalTech 

• Puitkonstruktsioonid, 6EAP’d, 4h/nädalas 

• Puitkonstruktsioonide erikursus 6EAP, 4h/nädalas 

EMÜ 

• Puitkonstruktsioonid I 7EAP 

• Puitkonstruktsioonid II  3EAP 

• Puitmajade- ja-konstruktsioonide tootmise tehnoloogia 4EAP 

• Ehituspuit 3EAP 

TKTK 

• Puitkonstruktsioonid 3EAP 

Õppekavade koostamisel kõrgkoolides peaks arvestama ka õppekavadega kutseõppeasutustes ja ka 

vastupidi. Tähtis on, et õppeinfo oleks omavahel loogilises seoses ning mahuks samale pildile. 

Näiteks: kui kutseõppeasutustes õpitakse jooniste järgi konstruktsioone füüsiliselt ehitama, siis 

kõrgkoolides õpitakse jooniseid koostama lähtudes sarnastest konstruktsioonitüüpidest, materjalidest, 

sõlmedest jne, kuid tugevusõpetuse, energia, akustika, tuleohutuse vms kontekstis.  
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a. Õppekavad peaksid sisaldama samu Sintef’i juhendmaterjale, mis on kasutusel 

kutsekoolides, lisaks insenerioskusi nõudvad Sintefi juhendmaterjalid 

b. Oluline oleks tutvustada Norra, Rootsi ja Soome kui suurimate eksportriikide 

ehitusregulatsioonide omapärasid ja iseärasusi rõhuasetusega järgmistele 

valdkondadele: 

• Tuleohutus 

• Akustika 

• Ehitusfüüsika ja niiskuskaitse 

c. Projekteerimise suunitlusega inseneriõpe. Majatehaste spetsiifikat sisaldav 

temaatika peaks olema sees ka elektri ning VKKV inseneride   õppeprogrammides. 

• Õpetada majatehaste spetsiifikaga seotud teostusjooniste koostamist 

• Käsitleda ka tootearenduse temaatikat ja võimalusi, arvestades nii toodet, 

tootmist kui ehitust 

• Rõhutatult peaks arendama õppesuundi, mis on seotud BIM kontseptsiooniga 

ning BIM koordinaatorite tööga 

• Vajalik on õpepraktika majatehastes 

d. Projektijuhtimise suunitlusega inseneriõpe 

• Vajalik on õpetada projektijuhtimise spetsiifikat, mis on seotud tehasemaja 

püstituse ettevalmistuse ning teostusega 

• Projektijuhtimise õppepraktika majatehastes 

e. Tootmisinseneride suunitlusega õpe, arvestades puitmade tootmisprotsessi ning -

tehnoloogiat 

• Vajalik on õpetada toomisjuhtimise spetsiifikat järgmistes valdkondades: 

o Puitkonstruktsioonide koostamine ning toomismasinaid 

o VKKV lahendused ja nende tehaselised iseärasused  

o Elektriinstallatsioonide tehaseline paigaldus, omapärad 

o Tootmisjuhtimise praktika majatehastes 

 

3. Teadus- ja arendustegevus ettevõtetes 

Puitmajasektori ettevõtete kiirema arengu üheks olulisemaks taksituseks on asjaolu, et teadustöö 

tegemine ettevõtetes on äärmiselt problemaatiline ning arendustööga tegeldakse reeglina mitte 

süstemaatiliselt. 

 

Teadusasutused ja äriettevõtted tegutsevad meil kahjuks lahus st puudub omavaheline regulaarne 

suhestatus nagu see on tavaks arenenud tööstusriikidele. Seetõttu ei jõua teadussaavutused 

ettevõteteni ning ettevõtete akuutsed probleemid teadlasteni. 

 

Teadustöö sektori ettevõttes saab toimuda eelkõige koostöös teadusasutustega, kuna teadustegevus 

eeldab teadlaskaadri olemasolu. Selleks võib olla teadlase teadusasutusest tähtajaline palkamine mingi 
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konkreetse uurimistöö läbiviimiseks (näiteks Sektoritevahelise mobiilsuse programmi SekMo raames, 

kus suurem osa kulusid kaetakse EAS’i poolt programmile eraldatud finantsidest) või siis otsese 

koostöölepinguga teaduasutusega. Teadlase või teadlaste üksuse stabiilne ülalpidamine ettevõttes 

võiks jõukohane olla vaid suurettevõtetele, kuid ilmselgelt ratsionaalne see ei ole. 

 

Arendustöö eelduseks on pädevate spetsialistide olemasolu ettevõttes, kelledele on arendustöö 

tegemiseks eraldatud ajaline/finantsiline ressurss. Hetkeseisuga napib ettevõtetes nii vastavalt 

kvalifitseeritud inimesi kui ajalist ressurssi. 

 

Pingutusi TA tegevuse hoogustamiseks ja koostööks tuleks teha mõlemalt poolt. Ülikoolid ei tohiks 

olla kapseldunud oma tegemistesse. Inseneri valdkondi puudutava teadutöö eesmärgiks peaks reeglina 

olema selle põhjal saadud tulemuste kiire ja praktiline kasutulevõtmine äriettevõtetes.   

 

Akadeemik Tarmo Soomere on kommenteerinud meie praegust olukorda järgmiselt (21): 

 

„…parim akadeemiline teadmine peab saama otsekohe, pikema viivituseta, ilma raha küsimata, 

saama rakenduse ühiskonna jaoks, saama edasi antud“. 

 „…kui hoiame teadmised ülikoolides, siis pole mingit lootustki, et majandus hakkaks edenema“.  

 

Õnneks siiski üksikuid häid näiteid on- näiteks kortermajade renoveerimislahendus jõudis ülikoolist 

praktikasse suhteliselt kiiresti ning kiiresti tuli ehitusplatsilt ka tagasiside probleemsetest kohtadest.  

Niisugune lähenemine peaks olema reeglipärane ja süsteemne- inseneriteadus käib alati koos 

ettevõtluse ja äritegevusega. 

 

Ettevõtetel omalt poolt tuleks arendustegevust teha planeeritult, seades konkreetsed eesmärgid ja 

vahendid püstitatud probleemidele lahenduste leidmiseks, mis aitaks muuta ettevõtet rentaablimaks. 

Arendustegevuse seisukohast võiksid alljärgnevad temaatikad olla oluliseks, majandustulemusi 

märgatavalt mõjutavaks tegevusalaks enamusele ettevõtetele sh koostöövariandina teadusasutustega: 

 

a. Platsitööde efektiivsuse tõstmine- uute konstruktiivsete ja tehnoloogiliste lahenduste 

väljatöötamine, et ehitusplatsil viibivate inimeste arv ning tööaeg oleks minimaalne 

 

b. Lahenduste väljatöötamine seina ning korrusvahelae õhu- ja löögimüra 

isolatsiooni indeksi väärtuse parandamiseks- arvestades olemasolevaid hoonete 

akustikaga seonduvaid Euroopa standardeid ning kavandatavaid uusi, näeme, et 

korrusmajade nõutele vastamisega teatud ruumi tüüpide puhul juba on probleeme. 

Põhjamaades aga analüüsitakse variante, et minna veelgi rangemate nõuete juurde, 

mis tingib selle, et samamoodi jätkates oleme tulevikus konkurentsist väljas 

 

c. Šahtide ning šahtides paiknevate tehniliste kommunikatsioonidega seotud 

tuleohutuslahendused- väga oluline teema eelkõige korrusmajade ehitusel, kus 

nõuded tuleohutusele erinevad märgatavalt väikemajade omast 

  

d. Niiskuskaitsega seotud tehnilised lahendused- puitkonstruktsioonidega seotud 

ehitusaegne niiskuskaitse, samuti sokli ja majaaluse ventilatsiooniga seotud 

niiskustehnilised teemad 

 

Äriettevõtete ja teadusasutuste regulaarset koostööd aitaks käivitada riigi tasandil 

vastuvõetud seadus maksuerisuste kohta ettevõtetele, kes tegelevad TA tegevusega. 

Niisugused maksuerisuse põhimõtted teadustöö edendamiseks ettevõtetes on rakendatud 

paljudes riikides, Balti riikidest näiteks Leedus juba alates 2008. aastast (22). 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBdhITETRmU
https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-lithuania.pdf
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Uuringusuunad ettevõtete olukorra ja konkurentsivõime hindamiseks 

 

Selleks, et täpsemalt aru saada maju tootvate ettevõtete potentsiaalist ning akuutsetest 

vajadustest, oleks eelnevalt tarvis kaardistada hetkeolukord, viies läbi uuringud alljärgnevates 

valdkondades: 

a. Äriprotsessid, äriprotsessi mudelite kaasaegsus 

Uuringutega tuleks selgitada, millised on ettevõtetes kasutusel olevad äriprotsessi 

mudelid, kui sageli neid uuendatakse ning millised on peamised takistused nende 

regulaarsel kaasajastamisel 

 

b. Majatehastes kasutatav majandustarkvara, tarkvaradest tingitud probleemid 

Intervjuude käigus tuli korduvalt välja, et sobiliku majandustarkvara puudumine 

tekitab ettevõtetes märkimisväärseid probleeme. Uuringutega tuleks selgitada, 

milliseid majandustarkvarasid kasutatakse ning miks antud olukord ettevõtteid ei 

rahulda. Milline peaks olema majatehaste jaoks sobilik majandustarkvara ning millist 

tuge ettevõtted ootavad 

 

c. Digi areng 

IT-valdkonna arendamine on ettevõtetes kulgenud väga erinevalt, mistõttu pole 

ülevaadet, millised on sektori ettevõtetes digi valdkonnaga seonduvad probleemid 

ning kuivõrd kasutatakse kaasaegseid IT võimalusi. Uuringu abil oleks võimalik saada 

ettekujutus mil määral on kaasaegsed IT- lahendused jõudnud ettevõtetesse, milline on 

ettevõtete sellealane võimekus ning millised on ettevõtete plaanid antud valdkonna 

arendamisel. Äärmiselt oluline on teadvustada masinõppe rakendamise võimalusi 

äriprotsessi ahela erinevates lülides 

 

d. Kaadriteemad 

Ettevõtted vajavad valdkonda tundvaid inseneriharidusega arendus- ja tootearendus 

juhte. Vajalik oleks selgitada, milliseid lahendusi ettevõtted näevad, et lahendada 

arendusalased kaadriprobleemid ning milline väline tugi selleks võiks olla kõige 

otstarbekam 

 

Äriprotsessi mudelite kaasajastamiseks ning selle olulisuse väljatoomiseks ettevõtetele on 

Puitmajaliidu poolt loodud kontakt Tartu Ülikooliga, et käivitada vastav koostöö. Sissejuhatav loeng 

äriprotsessi kaasaegsetest mudelitest on selle ala eksperdi, Toomas Saarsen’i, poolt on ka tehtud, kuid 

selleks, et töötada välja ühtne, majatootjate spetsiifikat arvestav, platvorm, peab olema piisav ülevaade 

erinevate ettevõtete protsesside arengute hetkeolukorrast ning ettevõtete strateegiast, mistõttu vastav 

uuring oleks kindlasti vajalik.  

 

Majandustarkvara ning IT-tehnoloogia arendamise suunal on Puitmajaliidul hea kontakt 

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL). ITL on omalt poolt valmis panustama nii 

tarkvara väljatöötamisse kui arendamisse, kuid selleks, et saada õige sisend, oleks tarvis selgitada 

ettevõtetes kasutatavate tarkvarade kõige probleemsemad kohad, sellekohane lähem uuring ning 

tulemuste analüüs aitaks kindlasti leida kõige teravamad valupunktid. 

Selleks, et ettevõtted tajuks selgemalt digiteemade olulisust, on ettevõtete juhtidele ja IT-spetsiaistele 

koostöös ITL’ga korraldatud digiauditi vajalikkuse teemaline veebiseminar (19.05.2021). Huvi 

seminari vastu on olnud aktiivne. EAS’i poolne meede ja tugi auditite korraldamiseks on ettevõtetele 

kindlasti äärmiselt oluline, kuid kahjuks on EAS digiauditite toetuse aga millegipärast peatanud. 

 

Kogu tegevuste ahel, et kaasajastada puitmajasektori ettevõtete majandustegevus ühes efektiivsuse ja 

tootlikkuse tõstmisega, võiks kokkuvõttes välja näha järgmine: 
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Joonis 9. Põhitegevused ettevõtte kaasajastamisel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analüüsida ning vajadusel värskendada ettevõtte 
strateegia eesmärgiga jõuda tööstusrevolutsiooni 

mõttes kõrgemale astmele

Vastavalt strateegiale kaasajastada äriprotsessi mudel

Vastavalt äriprotsessi mudelile võtta kasutusele sobilik 
majandustarkvara

Tuginedes äriprotsessi mudelile ning sobilikule 
majandustarkvarale võtta protsessi ahela erinevates lülides 

kasutusele masinõppe võimalused
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LISA 1 
 

Nõusolek uuringus  „Tootearendus ettevõttes“ osalemiseks 

 

 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada ettevõtte tootearenduse vajadused keskpikas 

perspektiivis (3-5 aastat) ning pikas perspektiivis (üle 5 aasta), hinnata ettevõtte probleemseid alasid 

ning selgitada vajadused efektiivsuse tõstmiseks. Lõppeesmärgiks on fokusseeritud riigipoolne tugi 

arendustegevuse hoogustamiseks, konkurentsivõime kasv ning suurem EPML’i poolne toetus 

jooksvate kitsaskohtade lahendamisel. 

 

Uuringus osalemine võtab aega 2-2,5 tundi. Teil ei ole kohustust vastata küsimustele, millele te ei 

soovi vastata ning te ei pea seda põhjendama. Kui midagi jääb arusaamatuks, võite igal ajal küsida.  

 

Soovime kasutada Teie antud informatsiooni vastutustundlikult ning viisil, mis on Teie jaoks sobiv. 

Palun Teil intervjuu käigus tuua välja tundlikud kaetud teemad, mille osas soovite konfidentsiaalsusel 

täiendavalt peatuda ning konfidentsiaalusse määra lähemalt selgitada (tulemuste esitamist viisil, mis ei 

võimalda Teie tuvastamist ei otseselt ega kaudselt).  

 

 

Käesolevaga kinnitan mina, …., et: 

 

• mulle on tutvustatud uuringut ning mul on olnud võimalus selle kohta esitada lisaküsimusi; 

• mõistan, et minu osalus uuringus on vabatahtlik ja ma või uuringus osalemisest loobuda igal 

ajal kohustuseta seda põhjendada; 

• mõistan, et minu jagatud infot kasutatakse publikatsioonides, kuid seda tehakse 

konfidentsiaalsust silmas pidades; 

• olen nõus, et töö tulemuste tutvustamisel võidakse intervjuust kasutada tsitaate.   

 

 

 

 

Kuupäev:  

 

 

Intervjueeritav:  

 

Allkiri: 

 

 

 

Intervjueerija: Elar Vilt, EPML arendusnõunik 

 

Allkiri: 

 

 

 

 

 


