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Uuringust

 Eesmärk- analüüsida Eesti puitmajasektori ettevõtete TAI alast tegevust ja 

võimekust, et käivitada tegevusi arengute kiirendamiseks

 Ajavahemik- 03.2020-02.2021(03.2022 ver.10)

 Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondist 

toetatava programmi „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse 

tugevdamine“ (RITA) tegevuse 7 "Arendusnõunike ametikohtade 

toetamine erialaliitudes" kaudu.



Intervjuud ja kaardistamine

 Andemekogumise vorm- fookusgrupi intervjuud (juhatajad, juhatuse 

esimehed,  valdkondade juhid)

 Andmetöötluse vorm- kvalitatiivne andmeanalüüs

 Valim:

• Ruumelementmajade tootjad

• Tasaelementide ja tasaelementmajade tootjad

• Aiamajade ja aiatarvikute tootjad

• Palkmajade tootjad

• Spetsiifilise majakomplekti tootja



• KMT Prefab OÜ

• Timbeco Woodhouse OÜ 

• Matek AS 

• Kodumaja AS

• 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

Summaarne müügitulu 2019 312M€, 70% kogu sektori müügitulust



Kaardistatud tootjad müügitulu järgi



Kokku 70 küsimust

• Ettevõtet kirjeldavad küsimused

• Üldküsimused

• Otsese tootearenduse- ja innovatsiooniga seotud küsimused

• Müügi temaatikaga seotud küsimused

• Projekteerimisega seotud küsimused

• Otsese tootmisega seotud küsimused

• Ehitustegevusega seotud küsimused

• Muud teemad



Analüüsi lühiülevaade

 Arenguplaanid

Väiksematel ettevõtetel numbrilised eesmärgid sageli ebakonkreetsed 

(„…saada kõige efektiivsemaks ja kaasaegsemaks…“).

Üldplaanis eesmärgid optimistlikud- kasvatada käivet 67-74% /2020-2025)

 Tootmisvõimsuste kasutamine

Enamasti vahemikus 50-90% 

 Tootlikkus ja digitaliseerimine

Tootlikkust üldiselt hinnatakse, kuid enamasti puudub regulaarne analüüs 

tootlikkuse tõstmiseks

Tootlikkuse tõstmise võlusõnaks „toomisliin“. Protsessianalüüsi ja 

digitaliseerimist aga esile ei tooda



Ettevõtte kiiremat arengut takistavad barjäärid



Tootearendus

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

 Arendustegevus on juhuslik protsess. Puudub perspektiivvaade.

 Toetusmeetmeid ei kasutata, nende liigse bürokraatia tõttu

 Pärssivaks teguriks on inim- ja finantsressursi puudus

Sobilikke inimesi on raske leida

Arendustöötaja palkamine on väiksematele ettevõtetele oluline kulu

 Eelnevalt olnud suhteliselt „hea elu“ eksportturgudel



Vajadused arendustegevuse hoogustamiseks, 

arenduse temaatika



Müük

 Klientide otsimisega aktiivselt ei tegelda, loodetakse püsiklientide 

ning uute klientide initsiatiivi peale

 VKE’de müügimeeskonnad ei näe vajadust lähemaks 

ehitusnormide tundmiseks, paljuski loodetakse koostööpartneritele

 Peamised ostumõjurid välisturgudel on hind, usaldusväärus ja 

kvaliteet

 Digitaliseerimist peetakse väga oluliseks



Projekteerimine

Märkimisväärseid probleeme ei ole, vajadusel partnerid aitavad

 Regulaarselt tootearenduse poolsete teemadega ei tegelda, vaid siis, 

kui tekib vajadus

 Tehnilise poole tundmine üldjuhul probleeme ei tekita

 Vajadus koolituste järele- võiksid olla kasulikud



Tootmine

Märkimisväärseid probleeme automatiseeritusega ei ole

 Vajadus on nii automatiseerituse, finantside ja inimressursi 

järele

 Üldiselt hinnatakse, et tootmine on keskmisel tehnoloogilisel 

tasemel



Ehitus ja muud teemad

 Tehaselise valmiduse suurendamine aitaks tõsta platsitööde 

efektiivsust

 Uuringuteks ja katsetusteks suuri vajadusi ei ole, või kui, siis 

tuleteemadel

 Vajalikud oleksid koolitused ja koostöö, nii omavahel, kui 

teadusasutustega



Taustsüsteem ja positsioneerumine

 EL- vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030 vähemalt 

55% võrreldes 1990.a. tasemega ning jõuda kliimaneutraalsuseni aastaks 

2050

 Rohe- ja digipööre

hoonetele kehtestatakse CO2 sidumise piirmäärad

kohustuslikuks saab hoonete elukaare analüüs 

renoveerida EL’is 35 miljonit ehitusühikut aastaks 2030. Eestis 14 000 

kortermaja, 100 000 eramut, 27 000 erasektori mitteelamut aastaks 

2050

 Arvestades EL-i kliimapoliitikat ning turgude arenguid tuleks ettevõttel leida 

oma võimalusi ja potentsiaali arvestav sobilik turusegment ning värskendada 

strateegia



Lindbäcks Bygg AB 

 Käive 2019 162M€

 Töötajaid ca 550

 Toodang 12 kuud ette müüdud

 TAI tegevust tehtud 30 aastat, koos Luleå ülikooliga

 3% oma müügitulust tootearendusele

 Strategic development and innovation have become the keywords for the

company that is today the market leader in its industry
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Valuutakusi mõju majandustegevusele, NOK-EUR 

dünaamika

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%



Konkureerimine eksportturgudel kohalike ettevõtetega

• Madalam tootlikkus

• Kõikuv/ebasoodne valuutakursi dünaamika (Skandinaaviamaades)

• Riskitasud ja protektsionism välisturgudel

• Suuremad transpordikulud



Võimaluse saada lepinguid annavad järgmised 

tegurid:

• Eesti majatootjate väiksemad tööjõukulud

• Usaldusväärsete referentside olemasolu

• Kohalike majatootjate tootmisvõimsuse piiratus

• Hoonete kiire püstitus (võrreldes platsiehitajatega)

• Üha suurenev nõudlus puidupõhiste konstruktsioonielementide ja

puitmajade järele



Ettevõtetele vajalik tugi:

• Toetused protsessianalüüsiks (auditiks) ning protsesside 

kaasajastamiseks

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

• Toetusfondide bürokraatia märgatav vähendamine

• Toetused tootearendus- ja innovatsiooniprojektidele

• Maksusoodustused seonduvalt TAI tegevusega

• Töölis- ja insenertehnilise personali ettevalmistus tööks 

tootmisettevõttes



Tegevuste ahel ettevõtete kaasajastamiseks

Analüüsida ning vajadusel värskendada ettevõtte strateegia
eesmärgiga jõuda tööstusrevolutsiooni mõttes kõrgemale 

astmele

Vastavalt strateegiale kaasajastada äriprotsessi mudel

Tuginedes äriprotsessi mudelile võtta kasutusele sobilik 
projekteerimis/majandustarkvara

Tuginedes äriprotsessi mudelile ning sobilikule tarkvarale võtta 
efektiivsuse ning tootlikkuse tõstmiseks protsessi ahela 

erinevates lülides kasutusele andmekaeve ja masinõppe
võimalused



Täiendav uuring. Personal ja haridus

 Oluline tegur barjääride ületamiseks

 Personali voolavus

 Kaalutud keskmine lahkumine taandatuna kogu sektori peale:

 Valgekraed 71, sinikraed 220 (enamus lahkujaid sektori jaoks kadunud)

 Kutsekoolid

 Õppekavad

 Õppematerjal

 Õpetajad

 Kõrgkoolid

 Õppekavad (+ areng)

 Õppematerjalid- (?)

 Lektorid- (+)

 Teadustöö sidumine äriettevõtetega

 Inseneriakadeemia?, Puitmajaakadeemia



Taustsüsteem

 Lähima 10 aasta jooksul on ainuüksi IKT valdkonnas puudu 7000 spetsialisti 

(lisaks migratsioonile ja haridussüsteemist tulevatele)

 Eesti ülikoolilõpetajad katavad vaid 1/3 tuleviku tööjõu vajadusest



Käibe kasv Käive, M€
Töötajate arv 

kokku, in
ITP, in Tööline, in

Insener 

(80%)
Δ tööline Δ insener

Algtase 450 3000 750 2250 600

30% 585 3900 2925 780 675 180

90% 855 5700 4275 1140 2025 540

1M€ käivet- 5 töölist, 1,3  inseneri

Vajadus ja eeldus- tootlikkuse kasv 1,5 korda:

90%
1350 360

min. kasv aastas 190 50

Majatootjate personalivajadus



Projektid TAI tegevuse hoogustamiseks

 LIFE IP BUILDEST

 LIFE GO4SERIAL

 INTERREG Wood for youth

 HORIZON EUROPE



Aitäh!


