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Sissejuhatus

Elektripaigalduse turg – electrical contracting industry

Elektripaigalduse turg Eestis = EETELi liikmesettevõtted

Andmete aluseks on EETELi liikmed (101 ettevõtet) seisuga 

31.12.2021.

Andmed on kogutud jaanuarist 2020 kuni novembrini 2021

Küsitlus, neli aruteluseminari, rahulolu uuring, kirjanduse 

analüüs, EETELi 2022-2024 strateegia koostamine 

Eesmärk oli kaardistada EETELi ettevõtete teadus- ja 

arendustegevuse võimekuse hetkeolukord Eestis ning leida 

valdkonna arenguvajadused lähimaks 5-10 aastaks



TA võimekuse hetkeolukord 

elektripaigalduse turul Eestis (1/3)

EETEL’i liikmeskonnast ligi 80% ettevõtetest pakuvad 

teenuseid ja tootmisega tegeleb ligi 20% ettevõtetest 

Tegevusvaldkonna alusel saab EETEL’i ettevõtteid jagada 

järgmiselt: 

• elektrivõrkude ehitamisega tegeleb 26% ettevõtetest, 

• hoonesiseseid elektritöid pakub 40% ettevõtetest, 

• elektrisüsteemide projekteerimisega tegeleb 51% ning 

• elektritarvikute hulgimüügiga tegeleb 40% ettevõtetest 



TA võimekuse hetkeolukord 

elektripaigalduse turul Eestis (2/3)

2019. aastal oli EETELi ettevõtete turumaht ligi 913 miljonit eurot 

ja  2020. aastal üle 935 miljoni euro (keskmine käibe kasv 2,5%)

Ettevõtete suur 

ebaühtlus nii käibe 

kui töötajate arvu ja 

tehnoloogilise 

keerukuse poolest

Töötajate kompetents on kvaliteetse töö tegemisel 

olulisem kui tehnoloogiline võimekus



TA võimekuse hetkeolukord 

elektripaigalduse turul Eestis (3/3)

23% EETELi ettevõtetest (käibega üle 10 milj euro) teeb 87% turu käibest.

77% ettevõtetest (käibega alla 10 milj euro) teeb 13% turu käibest.

Piiratud võimekus 

investeerida 

olulistesse ’mängu 

muutvatesse’ 

arendustesse 



EETELi ettevõtete senised 

arendustegevused

Valdkonna ettevõtted on peamiselt väikese ja keskmise 

suurusega ettevõtted, kel napib võimekust innovatsiooniks;

Tegeletakse heal juhul ettevõttesisese toote- ja teenuse 

uuendamisega kui täiesti uute toodete ja teenuste 

väljatöötamisega;

Mõned ettevõtted on ostnud sisse teadmust teistelt ettevõtetelt;

Koostööd ülikoolidega on teinud mõni üksik ettevõte;

Rahvusvaheliste ettevõtete tütarettevõtete arenduskeskused on 

väljaspool Eestit.



Elektripaigalduse valdkonna 

arengutrendid Euroopas (1/2)

MAJANDUSE JA TEHNOLOOGIAGA SEOTUD TRENDID

Valdkond on jätkuvas kasvutrendis – valdkonda mõjutab oluliselt

riikide nii üldisem energiapoliitika kui ka ehitussektori käitumine. 

Tarbijakesksed tehnoloogilised lahendused – tehnoloogia kiire areng 

võimaldab seda üha enam tuua tavatarbija igapäevaellu, sh. 

päikeseenergia ja tuulepargid, elektromobiilsus (elektrisõidukid ja 

nende laadimistaristud, energia salvestamine), targad hooned jms on ühe 

kiiremini muutumas igapäevaelu tavaliseks osaks. 

Digitaliseerimine mõjutab valdkonna arengut mitmel moel –

elektripaigalduse turul tähendab digitaliseerimine eeskätt 

tööprotsesside automatiseerimist, andmete salvestamist ja analüüsi ning 

tööde planeerimist ja jälgimist ehk investeeringuid tarkvarasse. 



Elektripaigalduse valdkonna 

arengutrendid Euroopas (2/2)

TEADMISTE JA OSKUSTEGA SEOTUD TRENDID

Ettevõtted otsivad üha enam kombineeritud oskustega töötajaid, kes 

suudavad juhtida kompleksseid äriprotsesse ning hallata ehitusobjekte, aga ka 

tippspetsialiste turunduses, finantsjuhtimises ja lepingute haldamises.

Töötajate elukestev õpe – tehnoloogiate pideva uuenemise ja täienemise taustal 

on töötajate pidev täiendõpe ettevõtetele oluline konkurentsivõime 

tagamiseks.

Tulevikus on suurematel ettevõtetel turul konkurentsieelis, kuna tööd 

muutuvad üha komplekssemaks ning ehituse peatöövõtjad eelistavad 

koostööpartnereid, kes suudavad süsteeme kompleksselt hallata ning pakkuda 

teenuseid erinevatel turgudel. Väiksematele ettevõtetele jäävad kohalikud 

allhanketööd.



Peamised arenguvõimalused ettevõtetele

Elektripaigaldajad on terviklahenduste pakkujad pakkudes 

kompleksseid lahendusi (nt elekter, telekom, ventilatsioon, küte, 

energiasalvestus) 

Elektripaigaldajad kui energialahenduste digitaliseerimise 

eestvedajad

Uued tehnoloogiad kui uued võimalused (nt. kontaktivabad 

tehnoloogiad, energia salvestustehnoloogiad)

Riik kui eeskuju uute tehnoloogiate juurutamisel

Elektripaigaldajate valdkond on muutumas noortele talentidele üha 

atraktiivsemaks

Kohandada oma ärimudel ja teenused vastavaks rohelisemale

tulevikule



Uued ärivõimalused ettevõtetele (1/3)

Arendused on vajalikud eeskätt ettevõtete kohanemiseks 

turunõudlusega ja püsimaks konkurentsis, kui 

suurteks TA investeeringuteks. 

Samuti, kuna valdkond on tööjõumahukas, siis on peamised 

arendustegevused seotud kas ärimudeli kohandamise, äri-

ja tootmisprotsesside efektiivsemaks muutmise (ja seeläbi 

valdkonna lisandväärtuse tõstmisega) või oskuste 

arendamisega



Uued ärivõimalused ettevõtetele (2/3)

Paradigma muutmine elektripaigaldusest elektriga seotud 

terviklahenduste pakkujaks. 

Töötajate oskuste ja teadmiste vastavusse viimine turu nõudlusega 

(nt. uute tehnoloogiate ja rohepöörde võidukäik toob muudatusi ka 

elektripaigalduse turule – elektromobiilsus, targad hooned, 

hooneautomaatika, kontaktivabad tehnoloogiad, andmeside 

elektrisüsteemi kaudu või energia salvestustehnoloogiad)

Digitaliseerimine, sh. kontaktivabad tehnoloogiad, pakub 

elektripaigaldajatele uusi ärivõimalusi tuues turule uusi teenuseid 

(nt. targad hooned, elektromobiilsus, automaatne valgustus, BIM 

lahendused, jms), kuid ka vajadust uue oskusteabe järele 

(küberturvalisus). Ettevõtetele tähendab see peamiselt 

investeeringuid teenuste arendamisse.



Uued ärivõimalused ettevõtetele (3/3)

Elektripaigaldajate valdkonna muutmine noortele talentidele 

atraktiivsemaks. Valdkonna kiire areng, uute tehnoloogiate 

kasutuselevõtt, digitaliseerimine ning karjäärivõimalused on kõik 

märksõnad, mis iseloomustavad elektripaigalduse valdkonda, kuid 

need ei ole täna piisavalt kinnistunud noorte erialavalikus. 

Valdkonnale tähendab see mõtteviisi muutust:

• kõik muutub digitaalseks – digitaliseerimine ja automatiseerimine

• kliimamuutuste vastu võitlemine

• interdistsiplinaarsed ja kiiresti arenevad karjäärivõimalused

• suur osa turutegijatest tuleb erasektorist

• konkurentsivõimeline palk
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