
1TEHNIKA JA TOOTMINE

nr1 • mai 2008

TEHNIKA
TOOTMINE

jaja

VESTLUSRING

Jätkub LK 4-5

Küsitlus: 
Kalev Kallo, 
Mart Laar ja Jür-
gen Ligi paku-
vad variante, kui-
das muuta Eesti 
tööstus konku-
rentsivõimelise-
maks. / LK 8

Ekspordihiid: 
ABB tuulegene-
raatorid valmi-
vad Eestis, paku-
vad paljudele all-
hankijatele tööd 
ja rändavad üle 
laia maailma. / 
LK 6

Koolitus: Kuidas 
motiveerib ja 
koolitab oma 
meeskonda leht-
metallitöötleja 
Favor? / LK 7

Harrastus: 
Motohullus sun-
dis töösturit Eesti 
esimest päris 
oma mototiimi 
looma. / LK 8

Eesti tööstuse areng on vaid kohalike ettevõtjate kätes

Masinatööstuse põhitootmisalade majandustegevuse 
näitajaid jooksevhindades 2007. a kohta (ESA)

Tootmisalad Toodangu müügitulu 
mln.kr.

Ettevõtete
arv

Töötajate keskmine 
arv tootmisalati

Tööjõutootlikkus tuh.
kr/tööt.

Metalltooted ja 
-konstruktsioonid 13616 255 12506 1100

Masinad ja seadmed 5304 103 5850 907
Autotarvikud 
ja -haagised 2696 30 2385 1142

Laevaehitus ja muud 
transpordi vahendid 2990 44 2805 1087

Elektrimasinad 
ja -aparaadid 7374 43 6988 1037

KOKKU 31980 475 30534 1050

Raul Kalev: Kas Eesti tööstu-
sel on perspektiivi ellu jääda 
ja tugevaks saada?

Meelis Milder: Minu arust 
on tootmine eksisteerinud siin 
sajandeid, sõltumata valitseja-
test. Ja parim on see, et nad po-
le sekkunud loomulikesse prot-
sessidesse. Ma arvan, et küsi-
mus on nii kaugel, et kui on et-
tevõtteid, kes leiavad, et neil on 
eri põhjustel huvitav toota, siis 
see ei ole nagu üldse korrektne 
küsimus. 

Tarmo Kriis: Ma ei mäle-
ta, oli see Lissaboni strateegia 
või mõni muu tähtis strateegia, 
kus sissejuhatavas sõnas öeldi, 
et Eestist ei saa tõenäoliselt ku-
nagi tööstusriiki. Ja see on ilm-
selt väga pikka aega paljude 
ametnike ja avalikkuse seisu-
koht, et Eestis justkui pole pers-
pektiivne tööstust kui tootmist 
pidada. Ilmselt tuleneb see 
probleem sellest, et infot toot-
mise või tööstuse kohta on vä-
he. Meie majandus on pigem 
olnud orienteerunud teenuste-
le: turism või finants. Ja viima-
sel ajal ehitusele ja kinnisvara-
le. Ent tootmisel on Eestis kin-
del koht, see on kuskil 15% 
SKT-s , see on suurim majandus-
haru, ilma mingi kahtluseta. 

Nüüd on küsimus  selles, milli-
ne osa on ekspordil ja kui palju 
me selle toodangu eest siis raha 
küsime või teenime ja kuidas 
seda rahamassi suurendada. 

Juhan Parts: Põhimõtteli-
selt on perspektiivi siis, kui keh-
tima jääb reegel, et valitsus ei 
pea äri ajama. Aga valitsus peab 
tegema kõik, et äri saaks ajada. 
Nüüd on küsimus, et kas see äri, 
mida Eestis ajada, on seotud 
tootmise või tööstusega. Minu 
isiklik arusaam, vaadates seda 
juba arenenud turumajandust, 
on see, et me püüame oma ma-
jandusega liiga palju joosta 
mööda moetrende ja selle tõttu 
täidab avaliku ruumi müra. Võ-
tame näiteks küsimuse, milline 
on Eesti kõige olulisem läbimur-
devaldkond. 

Öeldakse, et nanotehnoloo-
gia, biotehnoloogia, geeniteh-
noloogia ja heal juhul ka info-
tehnoloogia. Samas unustatak-
se traditsioonilised tööstusha-
rud. Meil peavad olema tugevad 
nišivõimekused Eesti jaoks klas-
sikalistel tööstusharudel. Klassi-
kalised tööstusharud on seal, 
kus meil on olemas inimesed. 
Peame arvestama ka reeglit, et 
odavam on eksportida tööd kui 
importida tööjõudu. Samas on 

Eestis neid tööstusharusid, mi-
da ei ole võimalik välja viia. 

R. K: Ühesõnaga: kas perspektii-
vi on?

Juhan Parts:  Perspektiivi 
on. Minu jaoks on küsimus va-
litsuse poole pealt, et kuidas 
ühendada võimekust, et olla tu-
rul võimsam. Ja mitte ainult 
võimekust kapitali kokku pan-
na, aga ikkagi inimeste võime-
kust. Me oleme palunud, et 
Arengufond võtaks siin teatud 
initsiatiivi. Kaasaks ka targemad 
pead, et sellest initsiatiivist õn-
nestuks tekitada uus kultuur. 

Meil oli üks väga huvitav dis-
kussioon Euroopas majandusmi-
nistritega, kui arutasime Euroo-

pa kliimapaketti. Paketi peami-
ne probleem oli, et tööstus läheb 
Euroopast välja. Rääkida toote-
arendusest ja innovatsioonist il-
ma tööstuse ja tootmiseta pole 
aga mõtet. Täna nendes vald-
kondades meie poolt töös ole-
vad projektid ja meetmed on 
mõeldud just klassikalise tööstu-
se potentsiaali tõstmiseks. 

Almar Proos: Küsimus on, 
et kui hea perspektiiv on ja mil-
lisel majandus- või tootmissek-
toril on see perspektiiv olemas. 
Tähtis on, et keegi ei hakkaks ot-
sustama, et see sektor on eba-
perspektiivne ja järgmine sektor 
on perspektiivne. Mis puutub 
tootmistegevuse arendamisse, 
siis tähtis on, et sealt tuleb inno-

vatsioon, mis hiljem võib luua 
uusi ideid ja uusi tooteid. Kui 
tootmine ära lõpetada, siis neid 
sealt ka sellisel kujul nii palju ei 
tule. 

Minu mure on selles, et tun-
nen, et see motivatsioon kipub 
vahel ära kaduma, ja näen seda 
ka teiste silmis. Eestis on väga 
palju selliseid ettevõtjaid, kes ei 
tea võimalustest suurt midagi, ja 
tegelikult nad nende otsimisega 
ka ei tegele. Nad on sellised 
keskealised või vanemad mees-
terahvad, kes on arvestanud, et 
venitavad pensionini välja ja 
seega ettevõtmisele pikemat elu-
iga ei planeeri. 

Aleksei Hõbemägi tutvustab Eesti ma-
sinatööstuse arengut viimasel dekaadil, 
rõhutades, et just sellest tootmisvald-
konnast on pärit palju Eesti edulugu-
sid. / LK 3

Vestlusringis osalesid majandusminister 
Juhan Parts, lehtmetalli töötleva AS Fa-
vor omanik Almar Proos, AS Baltika juht 
Meelis Milder ning tööstuse ja tööand-
jate keskliiidu juht Tarmo Kriis. Interv-
jueeris Raul Kalev.

SISU
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JUHTKIRI

Kellele ja milleks 
selline ajaleht?

Siinkirjutaja alustas 
sedasorti ajalehe 
üle mõtete mõl-
gutamist juba 

2002. aastal Tallinna 
Tehnikaülikoolis tööta-
des. Toonagi räägiti pal-
ju meie noorte huvi ka-
hanemisest inseneriala-
de vastu ning sellest tu-
lenevast tööstus- ja  tea-
duspotentsiaali vähene-
misest, mis omakorda ei 
vii meid mitte oma Nokiale lähemale, pigem 
vastupidi. Kuidas aga elavdada huvi üleöö 
ebapopulaarseks muutunud tehnikaalade 
vastu, mille selgekssaamine eeldab palju 
suuremat pingutust kui mõnes ärijuhtimise 
ülikoolis tukastamine? 

Minule on alati tundunud, et asjad, mil-
lest ei räägita või millest räägitakse kalluta-
tult negatiivselt, ei pruugi tegelikult üldse 
niiviisi olla. Tootmine on üks selliseid vald-
kondi – kui seltskonnakroonikates ülistatak-
se kerge vaevaga «tänu» lollusele või skan-
daalile kuulsust kogunud inimesi, siis toot-
misvaldkonnas luuakse reaalseid väärtusi ja 
tooteid, mis meie elu edasi viivad. Olgu see 
siis metalli-, masina-, puidu- vms tööstus. 
Jah, siin on vähem atraktiivsust ja õhku, mi-
da eksponeerida, kuid samas on siinsed prot-
sessid ja töö tulemused palju põnevamad 
kui suvaline paberitöö.

Selle ajalehe väljaandjaks on AS Favor 
koos ettevõtlike partneritega, kelle 
eesmärk on kirjutada ja avaldada mõ-
ned seigad ja lood oma tegevusvald-

konnast. Kusjuures ilma suure kärata. Kui 
töösturite ja tehnikaarendajate seas leidub 
huvilisi, kes tahavad pakkuda oma lugusid 
Tehnika ja Tootmise järgmistesse numbri-
tesse, oleme väikese eesmärgi juba täitnud. 
Me oleme hakanud rääkima avalikult tee-
madel, mida tavameedia eri põhjustel igno-
reerib, kuid millega on Eestis otseselt või 
kaudselt seotud sajad tuhanded inimesed. 
Ei, me pole täna valmis kopeerima ega kor-
dama veel paarikümne aasta eest ilmunud 
ajakirja Tehnika ja Tootmine poolteaduslik-
ku teemaarendust, kuid me vähemal  tõsta-
tame probleeme ja kirjutame sellest, mis 
tundub olevat oluline inimestele, kes looda-
vad Eestile tööstuse arengus suurt tulevik-
ku.

Kui teil tekib siinseid lugusid lugedes mõt-
teid, siis palun võtke ühendust meie toime-
tusega. Kindlasti kirjutage meile tehnika@
tootmine.ee. Ja järgmine number võiks saa-
da veel mitmekesisem ja põnevam.

Head lugemist ja kaasamõtlemist soovides

RAUL KALEV,  toimetaja

Majanduskliima jahene-
des otsitakse aina usi-
namalt Eesti majan-

duse uut mootorit. Sealjuures 
on pilgud pööratud ka tradit-
sioonilise tööstuse poole. Annab 
ju töötlev tööstus praegu  suure 
osa meie eksporditavast lisand-
väärtusest. Sinna hulka kuulub 
ka meie tööstuse must lammas 
– allhange. Kusjuures olgu kohe 
lisatud, ei pole ta nii odav mida-
gi, nagu vahel räägitakse. Para-
ku pole tööstus ja tootmine ol-
nud taasiseseisvunud vabariigi 
ajal eriti armastatud. Suure pa-
nuse armastuse puudumisse on 
andnud laulva revolutsiooni eel-
se perioodi kuvand, kus raske-
mat sorti tööstus tähendas vii-
mast interrinde kantsi ja üldse 
oli suurtootmine meile ida poolt 
vastumeelselt peale surutud. 

Siiski on tööstus tänapäeva-
se industriaalse ühiskonna vun-
dament. Tänu tööstusettevõte-
tele on noortel mõtet omanda-
da inseneriharidust. Nendes et-
tevõtetes saavad nad tööd ja või-
maluse oma teadmisi arendada 
ning realiseerida. Heal juhul 
võib sellisest keskkonnast kuna-
gi tekkida Eesti N…, ei tahaks 
sellel sõnal rohkem peatuda.

Pakun välja mõned mõtted, 
mille üle ettevõtetes ja miks ka 
mitte ühiskonnas laiemalt dis-
kuteerida võiks.

Inimese areng

Käsitlegem arengut siinjuures 
tööalases kontekstis, kuigi sama 
oluline on inimese arengutase 
laiemalt. Kes hakkab majandust 
uuele tõusule pöörama? Kust 
tuleb nende inimeste motivat-
sioon? Siinjuures kasutaksin 
Gunnar Kobini viimasel liidrite 
foorumil kõlanud mõtteid: «Ma 
ei näe erilist tõusu tulemas, kust 
see peaks tulema? Mis motivee-
riks laiska kapitalisti rohkem 

pingutama? Kuidas meelitada 
teda olema ambitsioonikam?» 
Jah, head ajad on ettevõtjad ära 
rikkunud. Head ajad on ka töö-
võtjad ära rikkunud. Nüüd aga 
asja juurde: tootmine ei ole kõi-
ge lihtsam viis raha teenida. 
Tootmistegevus on piisavalt 
keeruline, nõuab suuri investee-
ringuid ja mis esmatähtis – po-
le ühiskonnas eriti väärtustatud. 
Tootmistöötajaks ei kiputa, sin-
na jõutakse paratamatuse tule-
musena. Kui midagi paremat 
pole. Samas on majanduse edu-
kuse ja ekspordivõime suhtes 
kriitilise tähtsusega just see, kui 
nutikad ning edumeelsed-inno-
vatiivsed on tootmisinimesed. 
Tootmisala ettevõtjad on taga-
sihoidlikud, vähenõudlikud ja 
visad. Kust tuleb nende moti-
vatsioon midagi ambitsioonikat 
korda saata? Siikohal saab mää-
ravaks inimese, töölise, juhi 
arengutase. Ainult piisavate 
teadmistega, nutikad ja moti-
veeritud inimesed suudavad 
toota efektiivselt, kvaliteetselt ja 
luua tagatipuks uusi innovatiiv-
seid tooteid. 

Kui me suudame välja mõ-
telda midagi, mida muu maa-
ilm sooviks osta, siis saame ka 
midagi müüa, seni peame läbi 
ajama teiste välja mõeldud as-
jade valmistamisega. See, mui-
de, pole üldse kehv äri. Ka Ees-
ti Arengufondi koostatud ra-
portis leidis äramärkimist orga-
nisatsiooni arendamise vaja-
dus. Juhtide pidev õppimine ja 
tööliste koolitamine on tegevu-
sed, mida tuleb pidada esma-
tähtsaks igas äris. Inimene ja te-
ma suhtumine on kõige oluli-
sem. Andes tõhusa tööriista os-
kamatu töötaja kätte, sünnib 
sellest ainult kahju, on öelnud 
Iwao Kobayashi, tootlikkuse 
tõstmise programmi «20 võtit» 
looja. 

Selge see, et tootlik töö on 
alati parem kui mittetootlik. 

Tootlikkuse kasvatamiseks on 
mitmeid võtteid, lihtsaim neist 
on kirjutada oma teenuse eest 
suurema summaga arve. Kui 
selline võimalus puudub, eriti 
ettevõtete puhul, kes täna müü-
vad oma kaupa ekspordiks, tu-
leb sama ressursiga lihtsalt roh-
kem toota. On täiesti võimalik 
saavutada vähemaga enamat. 
Tuleb ära jätta tegevused, mis ei 
aita kaasa väärtuse loomisele, ja 
keskenduda tegevustele, mis ai-
tavad väärtust kliendi silmis 
kasvatada. Sellel põhineb pea-
aegu et kogu tänapäeva eduka-
te tootmisettevõtete protsess. 
Tootlik protsess on tootmisette-
võttele üsna universaalne kon-
kurentsiallikas. Tegelikult ei ole 
tootlikkus üldsegi nii lihtne te-
maatika kui esmapilgul paistab. 
See eeldab suure hulga inimes-
te oskust ja motivatsiooni teha 
õigeid asju õigesti. Mis kõige 
keerulisem – see puudutab or-
ganisatsiooni kõiki tasandeid. 
Ka sinikraesid. Sellepärast ongi 
inimese arendamine nii tähtis. 
Tootlik toimetamine võimal-
dab tänastel allhankijatel saada 
tellimusi, teenida kasumit, mil-
le eest saab hankida efektiivse-
mat tehnoloogiat  ja tegelda 
arendusega. Kui ettevõte töö-
tab, tellimused tulevad ja või-
mekus kasvab, on võimalik te-
gelda innovatsiooniga.

Innovatsioon

Heaks innovatiivse lähenemise 
näiteks on Joosep Toots. Tun-
tud filmis «Kevade» seob Joo-
sep algelise relva puu külge ja 
kuulutab pealtvaatajatele: «Tee-
me pauku uutmoodi». Tõepoo-
lest, teeme pauku uutmoodi, 
miks mitte. Kasutame olemas-
olevaid lahendusi ja tehnikaid 
ning kombineerime neid uut-
moodi. 

Selline pehme innovatsioon 
oleks alternatiiviks teisele kir-
jandusest tuntud «innovatsioo-
nigurule» Jaan Tatikale, kelle vi-
sioon oli palju ambitsiooni-
kam, aga ka ebaõnnestumise 
võimalus suurem. Mida võiksi-
me järeldada sellest kirjandus-
likust paralleelist? Rohujuure-
tasandi innovatsioon on jõuko-

hane kõigile ettevõtetele, või-
maldab kasutada ära töötajate 
potentsiaali läbi parendusette-
panekute või juhtide loovust 
läbi organisatsiooniliste uuen-
duste. Mis kõige tähtsam, rohu-
juuretasandi innovatsioon suu-
rendab tootlikkust kohe ja üs-
na palju, sõltuvalt muidugi et-
tevõtte hetketasemest. Teiseks 
arendab selline väikest viisi iga-
päevane uutmine kogu organi-
satsiooni mõtlemisvõimet ja 
toob vaheldust töötajate iga-
päevatoimetustesse. Kolman-
daks, töötaja,  kes omab sellist 
kogemust, on juba mõtteviisilt 
valmis teadmustöötaja, kellest 
majanduses on suur puudus. 
Teadmustöötaja tunnuseks 
võiks olla kriteerium, kus töö-
taja ei vaja täpset töökirjeldust, 
vaid talle piisab töö eesmärkide 
püstitamisest. Sellisest innovat-
sioonist saab ühiskond kõige 
rohkem kasu. Selge on see, et 
võimalikult laialt, sobiva mõt-
teviisiga, laia silmaringiga ja 
haritud inseneride kogukon-
nast võiks tulevikus tulla ka 
täiesti läbimurdelisi innovaati-
lisi lahendusi. 

Kokkuvõtteks

Inimene, tema soov ja huvi saa-
vutada ja teha on kõige täht-
sam. Traditsioonilisel tööstusel 
ja metallitööstusel on Eestis 
perspektiivi. Eesti tööstus ei ole 
ainult odav allhange. Kui meil 
ei oleks näiteks ABB nimelise 
kontserniga pikaajalist allhan-
kena käsiteldavat koostööd, 
oleksime me Favoris ka u 60 
miljoni krooni ja ühe suure 
rahvusvahelise võrgustikukoge-
muse võrra vaesemad. Eesti ma-
jandus ei «kreekastu» enam, 
aga tõenäoliselt ka ei «luksem-
burgistu». Näen tulevikus ma-
jandust pigem «taanistumas» 
(millised põnevad terminid!). 
Tõenäoliselt ei teki ühtki valda-
vat sektorit, mille järgi kunagi 
tuntakse Eestit näiteks masina-
ehituse või IT-maana. Tulevikus 
leiame siit hulga keskmise ja 
väikese suurusega eri valdkon-
dades tegutsevaid ettevõtteid, 
kelle toodanguks on pigem ni-
šitoodang kui laiatarbekaup.

Inimese arendamine määrab 
rohkem kui tehnoloogia

ALMAR 
PROOS, 
AS Favor nõu-
kogu esimees

RAUL KALEV, 
toimetaja

ANASTASSIA (23)

Meeldib töö, hea 
palk, mõnus kol-
lektiiv. Töö ei ole raske, saab 
töötada vahetustega, palju jääb 
vaba aega. Üldiselt peaaegu 
kõik rahuldab. Elan Maardus, 
tehas on kodule lähedal, saan 
jalgrattaga tööl käia. Töö on 
küll mehine, aga just see mulle 
meeldib.

ALEKSE I  (20)
Olen siin tööta-
nud juba aasta 
aega. Kuna õpin 
kõrgkoolis, siis 
sobib vahetuste-
ga töö mulle hästi. Ka töö ise 
meeldib. Mulle tundub, et esi-
mese tööna, enne kui kuhugi 
edasi liikuda, on tööstuses pa-
rim võimalus alustada. Konto-
risse ju kohe tööle ei saa. Tean, 
et suurem osa meie toodangust 
läheb ekspordiks.

TARMO 
(tootmise 
korraldaja)

Alustasin selles 
ettevõttes juba 
viis aastat tagasi. 
Hakkasin peale kõige lihtsa-
mast – pakkimisest. 2005. aasta 
lõpuks sain vahetuse vanemaks 
ja veel aasta hiljem pakuti mul-
le juba tootmise korraldamist. 
Meeldib see, et kogu aeg on 
uued olukorrad ja tuleb leida 
uusi lahendusi. Kõige parem on 

see, kui saad näha oma töö tu-
lemust, siis on hea tunne. Kui 
tänasel päeval on palju inimesi 
ehituses, aga see turg on piira-
tud, siis tuleks leida valdkond, 
mis on suunatud ekspordile ja 
toob igal ajal raha sisse. Olen 
töökohaga rahul  eelkõige see-
tõttu, et siin on huvitav. Iga 
päev on huvitav.

Tootmisala ette-
võtjad on tagasi-

hoidlikud, vähenõud-
likud ja visad. 

Miks eelistate töötada metallitööstuses?
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ÜLEVAADE

Masinatööstus on Eestis 
üks traditsioonilisi 
tööstusharusid. Terve 

hulk tänaseid edukaid masina- 
ja laevaehituse ning aparaadite-
haseid on korduvalt  üle elanud 
suured muutused, võtnud 
omaks uueneva tehnoloogia ja 
tähistanud ka oma sajandat sün-
nipäeva. Kas ei olegi just Eesti 
masinatööstuse kui ajatormides 
enim räsitud tööstusharu visa-
dus oma juurtest ja kändudest 
ikka uusi võrseid arendada see, 
mis kogenud ja noore põlvkon-
na inseneri- ja oskustööjõu 
koostööl põhineva uuenemis-
võimega on selle tööstusharu 
eduka tuleviku pandiks?

Juba põgus tagasivaade 
tööstusharu juhtettevõtete – 
BLRT Grupi, Loksa Laevateha-
se, Eesti Talleksi, Tarkoni, Nor-
ma, HIAB Balti, Vertex Estonia, 
TMT Grupi, Jalaxi, E-Profiili, Fa-
vori jt minevikule kinnitab se-
da arvamust.

Just kogemustel põhinev 
uuenemisvõime on Eesti taasise-
seisvumise järel viinud selle 
tööstusharu üheks kiiremini kas-
vavaks majandusharuks, mille 
osakaal riigi tööstustoodangus 
kasvas 6,6%-lt ja ekspordis 7,7%-
lt 1993. aastal vastavalt u 24% 
ja 34%-le 2007. aastal.

Näiteks aastatel 2000-2007 
kasvas töötajate arv masina-
tööstuses 12 000  taas 30 000-
ni ja toodangumaht ligi kuus 
korda (jooksvates hindades). 
Tuleb lisada, et toimunud teh-
noloogiline uuenemine seisnes 
ettevõtetes tuhandete vanane-
nud tootmisseadmete asenda-
mises kaasaegsete APJ (CNC) 
lehtmetalli (laser jt) lõikesead-
mete, presside, metallilõikepin-
kide ja töötlemiskeskustega 
koos vastava inseneri- ja kutse-
alase koolituse ning täiendõp-
pe korraldamisega. Loomuli-
kult peegeldub see kõik üha 
kasvavas tööjõu tootlikkuses, 
toodangu kvaliteedis jne.

Vedavaks teguriks on siin 
suhteliselt suur eksporttoodan-
gu osakaal, mis on Eesti masina-
tööstuses üle 60%, sh Eesti Ma-
sinatööstuse Liidu ettevõtetes 
72%. Eksporttoodang aga näi-
tab ka masinatööstuse toodan-
gu jätkuvat uuenemisvõimet nii 
ekspordis nõutavate autotarvi-
kute ja -haagiste, tööstussead-

mete jm kui sageli tehnoloogi-
liselt nõudlike  masinaosade ja 
seadiste tootmisel Põhja- ja Lää-
ne-Euroopa suurfirmadele uute, 
kõrgtootlike tööpinkide abil.

Eesti masinatööstus on Ees-
ti Vabariigi juhtiva tööstusharu-
na kogu eelneva kümnendi kes-
tel kinnitanud oma uuenemis-
võimet ja paindlikkust reageeri-
da tehnoloogia ja majandus-
keskkonna muutustele nii oma 
tootmistehniliste kui tööjõures-
sursside tõhusa rakendamisega 
uute nõuete täitmiseks.

Just sellelaadset kompetent-
si on seni kõrgelt hinnanud nii 
meie koostööpartnerid, välisin-
vestorid kui ka Eesti ettevõtted 
ise oma investeeringutega uu-
tesse tootmisseadmetesse, ette-
võtetesse ja oskustööjõu aren-
damisse.

Selle arengusuuna tugevda-
mine vajab aga ka arendus- ja in-
seneribüroode arvu ja koosseisu 
edasist suurendamist nii toot-
misettevõtetes kui ka kõrgkooli-
des koos kvalifitseeritud insene-
ride koolitamise laiendamisega, 
et jõuda ettevõtete tehnoloogili-
se uuenemise järel oma toodan-
guga Euroopa tippklassi masina-, 
metalli- ja aparaaditööstusele 
hinnatud koostööpartneriks.

Eesti tööstuse toodangus 
2007. a puhta lisandväärtuse 
arvestuses moodustas masina-
metallitööstuse toodang tabelis 
toodud tootmisaladega 25,6% 
(8,354 mln kr), puidutöötlemi-
ne 13,4% ja toiduainete toot-
mine 11,6%.

Kui võrrelda toodud and-
meid toodangu müügitulu koh-
ta 1998. a tasemega, selgub, et 
hinnanguliselt suurim kasv (15 
korda), on olnud elektrimasina-
te ja aparaatide tootmisel. Ka-
heksa korda on kasvanud me-
talli- ja masinatööstus, viis kor-
da autotarvikute ja -haagiste 
tootmine ning laevaehitus.

Kuid tuleb arvestada, et 10% 
töötajate arvust (üle 3000 ini-
mese) kuulub ligi 800 mikroet-
tevõtte (1-9, keskmiselt 4 tööta-
jat) koosseisu, kelle üldarv on 
muutuv (2007. a kestel üle 80 

ettevõtte vähem), kuid just 
nende seast kasvavad välja nö 
gasellid ehk kiire kasvutempo-
ga ettevõtted. Üle 50 töötajaga 
ettevõtete arv tööstusharus on 
124 ning see arv pole 2007. a 
jooksul peaaegu muutunud.

Võrreldes 2006. a majan-
dustulemustega samadel toot-
misaladel ilmneb, et vaatamata 
majanduselu jahenemisele 
2007. a oli toodangu müügitu-
lu kasv 20-25% piires, kuid mõ-
nevõrra vähenes ekspordi kas-
vutempo. Seejuures suurenes ka 
töötajate arv kõigis allharudes, 
kokku 9% võrra.

Kui viiest masinatööstuse 
allharust saavutas kaks 2006. a 
tööjõu tootlikkuseks üle 1 mln 
kr töötaja kohta, siis 2007 saa-
vutasid selle taseme kõik allha-
rud ja ka tööstusharu terviku-
na. See avab Eesti masinatöös-
tusele reaalsed võimalused 
mööduda tööjõu tootlikkuse ta-
semelt lisandväärtuses (üle 
20 000 euro töötaja kohta) sel-
listest maadest nagu Ungari, 
Poola, Slovakkia, Sloveenia, 
Portugal, mis annab kahtlema-
ta näiteks välistellijatele ja -in-
vestoritele tugeva positiivse sig-
naali Eesti kohta.

Mida toodud tabel aga 
ei näita, on noortele 
metallitöö kutsealade 

õpperuumide komplekteerimi-
ne uute CNC-juhtimisega 
moodsate tööpinkide ja arvuti-
klassidega Tallinna Tehnikakõrg-
kooli mehaanikateaduskonnas, 
Tallinna tööstushariduskesku-
ses, osaliselt ka Tartu ja Võru-
maa kutsehariduskeskustes ning 
Narva kutseõppekeskuses, sh ka 
ettevõtete oskustööliste täiend-
koolituseks.

Oluliselt madalama tööjõu 
tootlikkusega (vahemikus 500-
700 000 kr töötaja kohta) ette-
võtteid on veel suhteliselt pal-
ju ja just seal annab sihipärane 
töö tootlikkuse kasvu saavuta-
miseks nii tehnoloogia täiusta-
mise kui ka oskustööjõu täiend-
õppe teel kiiresti märgatavaid 
majandustulemusi. Just nende-
le ettevõtetele oli mõeldud Siim 
Kallase tõdemus, et innovaati-
ka toob suurimat kasu ettevõte-
tele, kel on palju kasvuruumi. 
Kasvuruumi on aga kõigil Eesti 
masina-, metalli- ja aparaadi-
tööstuse tootmisaladel nii too-
te- ja tehnoloogiaarenduse kui 
ka kvaliteedi, tootlikkuse ning 
ekspordi- ja konkurentsivõime 
tõstmiseks,  ettevõtetevahelise 
koostöö parendamiseks ning 
üheskoos kogu tööstusharu 
ühistele arenguprobleemidele 
lahenduste leidmiseks.

Eesti masinatööstus 
uuenemiskursil Eesti allhanketööstusele 

on kuulutatud häälekalt 
kadu. Allhankijast on ku-

junenud sõimusõna, ühes eel-
misel suvel lisandunud Eesti 
naljafilmis kujutatakse teda hu-
moorikalt seasulus ja jalarauda-
desse aheldatuna. Ometigi keer-
leb 90% majanduses just all-
hanke ümber. Edukad ettevõt-
ted Saksamaal, Soomes ja Root-
sis ei häbene end reklaamida 
allhankijana. Miks siis meie all-
hankest teistmoodi aru saame?

Oma brändi kujundamine 
on pikaajaline töö. Peab arves-
tama, et Eesti astus taas turu-
majandusse 45 aastat pärast II 
maailmasõja lõppu.  Lääne-Eu-
roopa tootlikkus oli saavutanud 
selleks ajaks  taseme, kus kodu-
turg oli kaupadest küllastunud 
ja tööhõive säilimine küsitav – 
toodetut ei suudetud ise ära tar-
bida.  Raudse eesriide avanemi-
ne avas nende majanduse aren-
gule koduukse all uued võima-
lused, mida asuti kohe ära ka-
sutama.  Eesti ettevõtetel tuli 
asuda oma mahajäänud nõu-
kogudeaegsete seadmete ja teh-
noloogiaga konkureerima tipp-
tehnoloogiat, maailma tippkva-
liteediga tooteid ja 45 aasta 
jooksul hästi sissetöötatud tu-
rustuskanaleid omavate jõuka-
te Lääne-Euroopa ettevõtetega. 
Konkurentsiolukord pärast II 
maailmasõja lõppu, kui ena-
muse Euroopa riikide majandus 
oli võrdselt varemetes, ja 
1990ndatel, kui Eesti tööstus 
astus taas maailmakaardile,  oli 
kardinaalselt erinev.  

Eesti riigi senist innovat-
sioonipoliitikat võib tinglikult 
nimetada pealesunnitud leiuta-
mistegevuseks. Soomet ja No-
kiat igal võimalikul hetkel meel-
de tuletades tekitati meie töös-
turites, kes vaikselt ja visalt 
püüdsid leida oma kohta õitsva 
kaubanduse ja transiidiäri kõr-
val, pidevalt alaväärsuskomp-
leksi. Alles viimasel ajal on ka 
riiklikul tasandil hakatud mõist-
ma innovatsiooni  laiemalt. Ka-
su, mis jõuaks peale üksikute 
ideede loojate ja leiutajate teis-
tegi Eesti riigi kodanikeni,  tekib 
alles siis, kui saame ise leiutisi 
teoks teha ja turustada.

Metec on allhanget  enda-
le vajaliku ja olulise valdkon-
nana teadvustanud juba 1996. 
aastast. Praegu moodustab all-
hange meie u 250-miljonili-
sest käibest tubli 60% ja me ei 
ole selle üle teps mitte kurvad. 
Eri aegadel oleme allhanke te-
gemises näinud eri kasu:

Täita vaba tootmisvõimsus

Esmalt otsisime teadlikult all-
hanget, et täita omatoodangu 
kõrvalt vaba tootmisvõimsus. 
Meie omatoodangu müügima-
hud ei olnud nii suured, et koor-
mata kõiki tootmisseadmeid 

täies mahus. Samas puudus või-
malus neid tööoperatsioone ka 
teistelt allhanke korras sisse os-
ta, kuna paljud unikaalsed sead-
med ja tehnoloogiad Eestis 
90ndate keskel puudusid.  In-
vesteerimisotsuse tegemata jät-
mine poleks võimaldanud meil 
ka omatoodangut  valmistada 
ega turgu juurde võita.

Teha tehnoloogiaalane 
hüpe

Alates 2000. aastast suurenda-
sime allhankemahte juba uuest 
loogikast lähtuvalt.  Meile pa-
kuti toodete valmistamist, mis 
kolmandiku ulatuses oleksid 
koormanud moodsate pool- ja 
täisautomaatsete tööpinkide 
ressursi.  Teise kolmandiku ka-
vandasime osaliselt kasutada 
omatoodangu tootlikkuse suu-
rendamiseks, omahinna vä-
hendamiseks ja seeläbi oma tu-
rustuspositsiooni parendami-
seks.  Viimase kolmandiku ula-
tuses võtsime riske – s.t inves-
teeringu tegemise hetkel pol-
nud sellele osale seadme kasu-
likust tööajast rakendust. 

Sellise loogikaga alusel 
täiendasime uue aastatuhande 
alguses oluliselt oma seadme-
parki ja tehnoloogilist suutlik-
kust ning tutvustasime seda 
aktiivselt olemasolevatele 
klientidele ning kodulehe kau-
du ka uutele huvilistele.  Täna-
seks on tekkinud  vastupidine 
efekt – lai tehnoloogiline baas 
avardab meie võimalusi uute 
omatoodete arendamisel.

Saavutada tuntus, hankida 
referentsid

90ndatel ootasid ostjad sinult 
peamiselt odavat ja vaba töö-
jõudu ning olid kopsaka kasu-
mi ootuses valmis tootmis-
seadmed ja materjalid sulle 
«tasuta» kasutada andma. 
Uuest aastatuhandest on klien-
tide ootused muutunud – en-
ne koostöö alustamist veendu-
takse isiklikult, kas sinu tehni-

lis-tehnoloogiline tase ja prot-
sesside juhtimine vastab nen-
de arusaamadele kvaliteetse 
tootmise võimalikkusest. Täht-
sat rolli omavad ka referentsid 
– autotööstus oma kõrge toot-
likkuse ja kvaliteedinõuetega 
on selleks väga sobilik. 

Leida sünergiat 

Võimaluse piirides püüdsime 
allhanke korras valmistatava-
te toodete puhul leida süner-
giat – et kasutatavad materja-
lid kattuksid mingis osas meie 
tänaste tarnijate pakutavatega. 
Kasvanud ärimahtudega muu-
tusime seeläbi atraktiivsemaks 
partneriks ka meid toormega 
varustanud firmadele ja saime 
kaubelda paremaid ostutingi-
musi, mis mõjusid positiivselt 
meie omatoodangu kasumlik-
kusele. 

Metecis arenevad omatoo-
dangu valmistamine ja allhan-
ge paralleelselt ja käsikäes. 
Suhteliselt tagasihoidliku ka-
sumiga allhanketegevusega 
kaetakse püsikulud ja kolman-
dik   allhankest vaba ressurssi 
kasutatakse kõrge kasumlikku-
sega omatoodete valmistami-
seks.  Meteci puhul on oma-
toodangu ja allhanke vahel 
leitud sobiv ja toimiv tasakaal 
ühes miniühiskonnas.

Miks ei peaks see sama-
moodi käima ka Eestis terviku-
na? Et seemnest areneks puu, 
peab pinnas, kuhu ta kukub, 
olema viljakas. Uute ideede 
loojad vajavad võimalust leida 
oma kodu lähedalt koostöö-
partnerid, kellel on oskus ja 
suutlikus ideed materialiseeri-
da ja tootmiskõlbulikuks muu-
ta. Leiutajatel on aeg tunnista-
da, et allhankijateta jääksidki 
nende lennukad ideed ainult 
paberile. Eestis on lähiminevi-
kust tulnud märkimisväärseid 
ideid bio- ja infotehnoloogia 
vallast. Kui asi jõuab aga idee 
materialiseerimiseni, müüakse 
litsentsid suurtele välisettevõ-
tetele. 

Mida kiiremini loobume il-
lusioonist, et Euroopa jõuka-
mate hulka võime jõuda Ees-
timaa ilusat loodust müües, 
kaupu vahendades ja vahel ka 
mõne maailmatasemel revo-
lutsioonilise ideega lagedale 
tulles, seda parem. Kiirete, 
paindlike, kvaliteeti au sees 
hoidvate ja samu kultuurilisi 
väärtusi jagavate allhankijate-
na suudame ülemaailmselt te-
gutsevatele ettevõtetele täna ja 
ka tulevikus pakkuda hädava-
jalikku alternatiivi Hiina ja In-
dia tootjatele ja seeläbi  kind-
lustada majandusliku edasimi-
neku pikkadeks aastateks.  Küll 
hakkavad siis tulema ka oma 
tooted, mille järgi Eestit 30 
aasta pärast üle maailma tun-
takse.

ARVAMUS

ALEKSE I 
HÕBEMÄGI , 
Eesti Masina-
tööstuste Lii-
du tegevdi-
rektor

TOOMAS LEPP, 
Metec AS

Arengu tagab allhange

Eesti riigi senist 
innovatsioonipoliiti-
kat võib tinglikult 

nimetada pealesun-
nitud leiutamistege-

vuseks. 

Eesti masinatöös-
tus on Eesti Vabariigi 
juhtiva tööstusharu-

na kogu eelneva 
kümnendi kestel kin-
nitanud oma uuene-
misvõimet ja paind-
likkust reageerida 
tehnoloogia ja ma-
janduskeskkonna 

muutustele. 
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R. K: Kuidas tundub, kas tegeli-
kult peaks riik lisama jõulisemalt 
vahendeid, olgu siis meetmetena, 
kommunikatsioonis või milles iga-
nes, selleks, et tootmine, mis on 
täna 15% SKT-sse, oleks näiteks 
25% SKT mõne aasta pärast? Kas 
ta peaks seda tegema?

Meelis Milder: Maailma-
vaateliselt võiksin arvata, et ei 
peaks tegema. Minu arvates 
moonutab see turgu. Valikud ei 
ole enam loomupärased, pigem 
siis sellised fondipärased. Aga 
kui raha on olemas, siis loomu-
likult on valitsuse ees mingisu-
gused otsused või valikud. Ole-
me üritanud kaubandus-töös-
tuskojaga aastaid selgeks teha, 
et seda innovatsiooni või teh-
noloogia arenduse raha ei ole 
võib-olla kõige arukam paigu-
tada ainult väga algelistesse et-
tevõtetesse. Nagu need nano, 
mikro ja bio ja kõik muud, mil-
le puhul mina küll ei ole aru 
saanud, et mõni neist oleks ka 
suureks kasvanud. Ja meile on 
pidevalt jäänud mulje, et see 
valikuprintsiip on ühelt poolt 
olnud natuke populaarne, et 
ehk sinna on õige ja sinna ei 
ole õige. Aga teisalt on see 
ametnikele lihtsam, kuna on 
vähe projekte, keegi niikuinii ei 
saa aru, mida nad teevad. Kade-
dust või jaotamise küüneviha 
on vähem.  

Võiks ju mõelda, et mis sel-
lest Euroopa majandusest järe-
le jääb, kui kogu tootmine lä-
heb näiteks Hiinasse. Alustame 
sellest, millist poliitilist riski see 
maailmale või liidule sisaldab. 
Balti riigid on teinud poliitilise 
otsuse, et ei vii kogu tootmist 
mitte mingil juhul, sõltumata 
hindadest, Euroopast välja. 
Mingis mõttes on see ikkagi et-
tearvamatu. Teine pool asjadest 
on see, et kes on ikkagi taotlus-
võimeline. Räägime mingist 
väikeettevõttest näiteks Valga 
maakonnas Hummulis, kus 
töötab umbes 30 õmblejat. 
Oma investeerimisvõimet neil 
ei ole ja nad ei suuda kätte saa-
da ka riigi toetust. Mida need 
30 inimest suudaksid siis teha, 
kui nad konkreetselt ei õmble? 
Et võib-olla tuleb Hummulisse 
kaubanduskeskus, et lähevad 
siis sinna müüjateks? Ma arvan, 
et riigile on see regionaalne tee-
ma. Aga selle koha pealt lõpeb 
avalik diskussioon ära, sest 
õmblemine ei ole populaarne, 
ei ole jätkusuutlik, on mõttetu. 
Ta ei lisa mingit väärtust riigile 
ega ettevõttele. Aga mida siis 
konkreetselt inimesed peavad 
tegema? Laseme neil väärikalt 
vananeda? 

 See, mida me saame riigi ta-

semel ja võib-olla haruliitude 
tasemel teha, on aidata teda na-
tuke mõtelda, mismoodi ta se-
da õmblemist saaks jätkata. 

Eesti ettevõtlus on olnud 
suhteliselt edukas tänu sellele, 
et ta on väike ega ole omavahel 
väga seotud. Selge on ka see, et 
sellise struktuuriga pole võima-
lik mingit märkimisväärset os-
kusteavet kokku panna. 

Almar Proos:  Mulle on 
hinge läinud see, et inimeste 
seas on jututeemaks jätkuvalt, 
et tootmine on Eestis odav all-
hange põhiliselt. Räägitakse, et 
see õmblustööstus kaob niikui-
nii ära ja põhimõtteliselt hak-
kab kogu kaup Hiinast tulema. 
Tegelikult on sellel traditsiooni-
lisel tööstusel sealsamas Hum-
mulis kindlasti mingi perspek-
tiiv olemas. 

Tarmo Kriis: Parim, mida 
riik saab teha, et luua keskkond. 
Mina arvan, et see keskkond 
pole enam väga hea, ta on üs-
na soodus küll, aga väga paljud 
konkurentsieelised on taandu-
mas. Eelkõige tööjõu hind, mil-
le pärast on tegelikult väga pal-
jud välisinvestorid oma tootmi-
se siin püsti pannud. Kuna sel-
lised eelised kaovad, siis on sel-
ge, et tuleb oma tugevamaid 
külgi edasi arendada. Nendeks 
on siis kompetentsid, ligipääs 
infrastruktuurile, ligipääs kapi-
talile. Ma arvan, et maksusüs-
teem või tulumaks on kindlas-
ti oluline, kuid mitte kõige olu-
lisem konkurentsieelis tänasel 
päeval. 

Otseseid rahalisi toetusi 
tootjatele anda on Eestis natu-
ke ohtlik. See tekitab alati tun-
giva soovi minna poliitikasse ja 
selle raha hoobadele ligi pääse-
da. Kindlasti peaks toetuste süs-
teem olema hästi läbipaistev. 
Ega ma põhimõtteliselt ei kriti-
seeri tänast süsteemi, kus ürita-
takse suhteliselt õhukese kihi-
na ettevõtete vahel seda laiali 
jagada. Ma arvan, et suuremat 
tähelepanu oleks võinud suu-
nata tehnoloogia investeerin-
gutele. Kuna rahvusvahelised 
uuringud on tõestanud, et ma-
dala lisandväärtusega tööstus-
harudes annab see kõige suure-
mat efekti. Kui investeerida 
suuri summasid lihtsalt öeldes 
nanotehnoloogiasse, võib efekt 
jääda saabumata. Raha on aga 
raisatud. Ent ühiskonna mõttes 
võib traditsioonilise tööstuse 
arendamine anda kõige kiire-
mat ja suuremat efekti. 

Kolmas aspekt puudutab vä-
lisinvestoreid. Vaatasin üht  ko-
dulehte, kus oli võrreldud  eri 
riikide meetmeid välisinvesto-
rite ligimeelitamiseks. Kõik rii-
gid tegelevad sellega intensiiv-
selt, eriti Euroopas, kus on sa-
muti kõrged tööjõukulud ja 

muud kulud, et tuleks riiki vä-
lisinvestoreid, kes tooks uut 
knowhowd, rohkem raha sisse, 
annaks kohalikele tööd. Eesti 
nägi selles tabelis suhteliselt 
nukker välja. Suuremal osal 
tööstusriikidel oli joonistatud 
sisse, milliseid  meetmeid nad 
rakendavad, millega välisinves-
tor võiks arvestada. Olgu siis ot-
sesed või rahalised toetused, 
toetused hoonetesse, seadme-
tesse. Eestil seda pole. Minu 
käest on ka investorid küsinud, 
et milliseid meetmeid Eesti riik 
pakub toetuseks.  Ta võib küll 
küsida kaks miljonit tooetaren-
duseks, kuid see pole see, mis 
oleks investorile atraktiivne. Te-
gelikult on meil probleeme sel-
lega, et välisinvesteeringute ta-
se on oluliselt langenud. Ei ole 
välisinvestorid enam nii vai-
mustuses Eesti majandusest, 
riik peaks mõtlema, kas on mi-
dagi teha selleks, et olukord pa-
raneks. Üks valdkond, kus on 
näiteks väga suured grandid, 
mida kõik arenguriigid toeta-
vad, on roheline energia ja klii-
mapakett. 

Juhan Parts:  Viimased 
kolm aastat oleme elanud päris 
head elu. Meile püütakse sel-
geks teha, et Eesti on mingi 
imedemaa, väljavalitud maa, 
kus asjad sünnivad iseenesest ja 
kus elavad nutikad nupume-
hed. Meie avalik kuvand oleks 
justkui «tohutu edu maa». Ju-
mal tänatud, see asi saab otsa. 
Ja sellest tulenevalt muutuvad 
oluliseks ka kõik eelpool kõneks 
olnud küsimused. Tuleb leida 
uus sõnum välisinvestoritele – 
aga see ei ole kerge ülesanne. 

Konsensuslik on arusaam, et 
mingist subsideerimisest me ei 
räägi. Sellest ei räägi ka Euroopa 
Liit.  Pigem on küsimus riigi abi 
intensiivistamises, olgu siis ha-
ridussektoris, ettevõtluskesk-
konnas või riigiaparaadis.  Näi-
teks on meil kohe avanemas 
EAS-i kaudu toetusprogramm 
väikeettevõtetele, mida võiks 
lihtsustatult nimetada tarkade 
meeste tööle võtmise võimalu-
seks. Selle programmi kaudu 
saab ettevõte võimaluse oma 
toodangu, teenuse või tehno-
loogia konkurentsivõime suu-
rendamiseks, kaasates disaine-
reid, konsultante või turundus-
inimesi Euroopast või ka mujalt 
maailmast. 

Tarmo Kriis: Saksamaal 
on ju päikesepatareisid ja ka 
neid, kes tegelevad tuulikutega. 
Seal võiks Eesti töösturitel küll 
olla põhjust ringi vaadata. Oma 
aparaadi- ja masinatööstuses 
oleme olnud väga pikalt kinni 
selles lihtsamas käsitöös. Pane-
me autotööstustele juhtmekim-
pe kokku või mida iganes. Sest 
meil on tegelikult suurepärane 

asend Läänemere ääres: siin on 
väga hea laevaliiklus, heas kor-
ras maanteed. Väike riik, kõike 
on võimalik paindlikult korral-
dada. 

Tervet autotööstuse tehast 
ilmselt Eestisse ikka ei paiguta, 
aga sellist nišitootmist suure 
tööstusharu jaoks on võimalik 
siin päris hästi korraldada. Sa-
ja töötajaga tehase võib väga 
korraliku püsti panna. Aga jäl-
legi: kes on need, kes seda tee-
vad? Tänasel päeval on Eestis 
ilmselt suure mastaabiga töös-
tureid ikkagi vähevõitu veel. 
Üks istub siin ja teine seal ja 
võib-olla on veel mõni. Aga 
enamasti on Eesti ettevõtlus 
väga väike. Olgem ausad, siin 
on tegemist ikkagi väikeette-
võtjatega. 

Almar Proos: Metallitoo-
dete tootmise ettevõttes oli 
2007. aasta seisuga keskmiselt 
15,07 töötajat. 

Tarmo Kriis: Täpselt. Me-

tallitööstuses või masinatööstu-
ses on nii, et Hummulis või kus 
iganes see ettevõte asub, tege-
leb ettevõtte juht ise raamatu-
pidamise, tootearenduse, üld-
juhtimisega, ja siis vahepeal 
saadab meili ka võib-olla. Tal 
polegi aega ega jõudu tegelda 
millegi sellisega, millest me siin 
räägime. 

R. K: Kuidas tundub, kas allhan-
ge on siis midagi sellist, mida kar-
ta, või võib öelda, et õige mees all-
hankega tegelebki?

Almar Proos: Meie oleme 
oma ettevõttes ammu  definee-
rinud, et osutame tootmistee-
nust. See kõlab palju paremini. 
Selles sektoris, kus meie toime-
tame, siis metallitööstuses, on-
gi enamus tööstusest allahan-
ge. Võrgustumine on väga suur 
ja tänapäeval ühte normaalset 
toodet valmis saada ühes majas 
on üpris keeruline. Ja see ei ole 
ka eriti efektiivne lähenemine.  

Aga riigi roll võiks olla luua 
trende. Luua trendid, kus on al-
ged olemas, et trend paisuks. 
Tuulegeneraatorite tootmise 
osas on Eestis klaster tekkimas 
või tegelikult juba olemas. 

Siin on tõesti küsimus, et 
hind, mis toote valmistamiseks 
läheb, on väga oluline kompo-
nent. Hind pole tugevates klast-
rites enam sugugi kaubeldav. 
Meie harus on lisandväärtus vä-
hemalt 35-37%, jäädes  reaal-
selt 50-60% kanti.  Ma arvan, et 
küsimus on pigem selles, kas 
see tööstusharu suudab ekspor-
tida oma toodangut ja kui pal-
ju ta suudab, mitte see, kui suur 
on tema lisandväärtus. 

Juhan Parts: Tegelikult 
on see allhanke näiline tauni-
tavus klišee, mis on kujunenud 
Eesti avalikkuses. Kui ettevõt-
jatega rääkida, siis oluline on 
see, et oleks mingi side turuga. 
Peab olema toote arendamise 
potentsiaal. Selline allhange, 

Eesti tööstuse areng on vaid kohalike  
Algus LK 1

VESTLUSRING
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kus toodetakse  nagu pimedas 
toas, ei loo sellist arengupo-
tentsiaali. 

Minu jaoks on üks huvitav 
küsimus turgude leidmine. 
Töösturid ütlevad, et meil on 
palju koolitatud ärijuhte, kom-
munikatsioonispetsialiste, 
marketingi tarkpäid. Lasku 
nüüd käia: maailmas on kusa-
gil 6,5 miljardit elanikku, Ees-
tis elab neist napp miljoni. 

Lennukid sõidavad Pekin-
gisse seitse, New Yorki kaheksa 
tundi. Nüüd peaks see selts-
kond, kellesse oleme väga pal-
ju investeerinud, aitama nen-
del töösturitel oma toodete ja 
teenustega siit välja maailma 
lennata. 

Tarmo Kriis: Ma tahtsin-
gi öelda, et Eesti häda võrreldes 
suurte tööstusriikidega on see, 
et meil on ettevõtete hulk väik-
sem, meil ei ole sellist kriitilist 
massi, kes tegelikult oleks ja 
teeks jõuliselt ka lobi ja kangu-

taks endale tingimusi välja. Se-
da  traditsooni ei ole.

Juhan Parts Aga kust neid 
tingimusi peaks välja kanguta-
ma?

Tarmo Kriis: Ükskõik, kas 
või suheldes sinu ministeeriu-
miga. Et võrdleme näiteks Sak-
samaal tööstusharuliite ja seda, 
milliseid eritingimusi on tege-
likult Saksa tööstusettevõtted 
suutnud välja kaubelda. Üks-
kõik, olgu see innovatsioon või 
mingi muu toetus, ega see ei te-
ki ka tühjalt kohalt. Ega poliiti-
kud ei lähe pakkuma sihukesi 
asju. Tuleb käia, küsida ja nuia-
ta. 

Juhan Parts: Olen nõus, 
et vajadustele tuleb viidata, 
turg peab seda näitama. Ma ei 
pea seda pahatahtlikuks lo-
biks.

Tarmo Kriis: Just, aga 
teistpidi on Eestis ka see amet-
nikkonna pool, kutsekoolide 
pool või mis iganes. Ja see, et 

meil ei jagu dialoogipartnereid. 
Mitmed tööstussektorid maad-
levad sellega, et nende tööstu-
se suurimad spetsialistid asuvad 
mitte koostööpartnerite, vaid 
vastandpartnerite hulgas. Näi-
teks metsatööstuse probleeme 
lahendab keskkonnaministee-
rium. Riik võiks tegelikult ka 
oma ametnikkonda selles mõt-
tes investeerida, et oleks iga 
tööstusharu kohta vähemalt 
üks-kaks inimest, kellega töös-
tusharu liitudel oleks võimalik 
dialoogi pidada. 

 Juhan Parts: Ma saan 
aru, mida te mõtlete, ja olen 
täiesti nõus, et on vaja välja 
koolitada kümme ametnikku, 
kes on asjatundjad tekstiilis, 
mööbli alal jne. Aga enne ma 
orienteeruks turgudega kontak-
tis olevatele erialaliitudele. 

Tarmo Kriis: Võib-olla 
peaks tänaseid riigiametnikke 
ümber koolitama? Meil on rii-
giametnikke, kellel on üldised 

teadmised majandusest või tur-
gudest, neid on minu arvates 
liiga palju. Kõik, kes tegelevad 
arenguseirega näiteks. Kogu see 
inimestehulk võiks olla palju 
rohkem orienteeritud konkreet-
sete majandusvaldkondadele.  

R. K: Kui kujutada ette Eestit 
aastal 2018, siis milline tööstus-
haru võib olla kõige tugevam?

Juhan Parts:  Klassikalise 
tööstuse jaoks on võtmeküsimus 
suuremate turgude juhtbrändi-
de teke. Selline nagu näiteks on 
Tallink, mis pole küll tööstus, 
aga on kindlasti laiemalt tuntud 
ja tugev bränd. Või miks mitte 
Baltika. Ma väga loodan, et meil 
tekivad mingid võimsamad 
brändid.  Kui on Hugo Boss, 
miks ei võiks olla ka Carmen 
Kass... või midagi taolist. Alusta-
ma peab mõistagi millestki väik-
semast. See on tegelikult see rik-
kus, mis jääb valgekraede Eesti-
le... ja et Eesti muutub veel val-
gekraelisemaks, see on selge. See 
on ju positiivne. Valgekraedele 
on omane, et katsetsehhid jää-
vad siia, must töö viiakse välja. 
Konkreetse tööstusharu osas 
jään vastuse võlgu. 

Meelis Milder: Esimene 
mõte on see, et selgelt on toi-
munud mingisugune sildista-
mine. Minu käsitluses on all-
hange samamoodi vajalik kui 
tegevus ükskõik missuguses  
väärtusahelas. Ma arvan, et kõi-
kide positsioonide peal on vaja 
selle positsiooni hoidmise eest 
kõvasti võidelda. Meie ettevõt-
luses on allhanke puhul või siis 
selle tegevuse puhul, mida sina, 
Almar, kutsud tootmisteenu-
seks... see on kindlasti parem 
sõna, kuid peamine on ikkagi 
seesama hinna ja efektiivsuse 
teema, sest sa võistled kogu 
maailmaga. Ja siis sa võid seda 
väärtusahelat pidi üritada üles 
ronida. Igaüks peab ise endale 
eesmärgid seadma. Küsimus on 
siiski, kas sa kontrollid oma tur-
gu ja kasumlikkust. Mis iganes 
positsioon on kokkuvõteks va-
jalik ja igaüks leiab eeldatavas-
ti sobiva koha. Üleskutse, et 
kõik loovad brändi, ei ole väga 
realistlik. Brändi loomine on 
siiski keeruline, aga ta ei peaks 
olema omaette eesmärk. Just 
nimelt seetõttu, et ahela kõik 
lülid on vajalikud. Keegi teeb 
mingisuguse metallist vidina, 
keegi paneb sellest kokku masi-
na, keegi mõtleb sellele masina-
le mingisuguse nime välja...

Almar Proos: Hea näide 
on siin see Eesti viinatootjate 
brändi tekitamine Ameerika 
Ühendriikide turul, kus meele-
tute turunduskulude tõttu ei 
suudetud reaalselt konkurentsis 
läbi lüüa. Minu seisukoht on, et 
kui ikka vähegi terve mõistus 

kodus on, siis tuleb vähegi läbi 
mõelda selline asi, et ühe suure 
sammuga mitte kogu ettevõtet 
ära tappa. Eriti sellisel turul ja 
sellises mastaabis. Me siin Ees-
tis oleme harjunud ikkagi väi-
keste asjadega. Ekspressi esikülg 
maksab teab kui palju, aga kui 
minna ise lääne turule, siis tule-
vad ikka sellised summad vastu, 
et ükski Eesti ettevõte pole nii 
suur, et suudaks Ühendriikide 
turu ära vallutada. Vabandust, 
ma ei saa võib-olla asjast aru, 
aga ma ei usu sellesse. 

R. K: Kordan küsimust: milline 
oleks kümne aasta pärast meie 
parim tööstusharu SKT suhtes?

Almar Proos: Ma arvan, 
et ikkagi mingi traditsiooniline 
tööstusharu. Kas ta on tõesti 
keemia või tehnikatootmine... 
Paberit ma ei usu, tekstiil on vä-
ga võimalik.

Meelis Milder: Kümne 
aasta peale mõeldes meenuta-
me, mis oli kümme aastat taga-
si. Aasta oli siis 1998. Mis on 
vahepeal muutunud? Suurt mi-
dagi pole muutunud.

Tarmo Kriis: Ma arvan, et 
eks need arengud, mis on lähi-
turgudel, näitavad ka täpselt 
meile arengusuuna. Soomlased 
ise üritavad väga palju käituda 
nagu rootslased. Et minna ikka 
rohkem aparaaditööstuse peale 
üle. Ja rohkem siis nende arva-
tes ka kõrgema lisandväärtuse-
ga tootmise peale. Mina arvan, 
et see, mis puudutab tehnoloo-
giat ja aparatuuri, see on päris 
kindla alusega tööstusvald-
kond. Ka globaalselt soovivad 
inimesed tehnoloogilist aren-
gut ja ma arvan, et need ette-
võtted, kes sellise progressi pea-
le orienteeruvad, on kindlasti 
edukamad. Aga Eesti-suuruses 
riigis ei saa kindlasti öelda, mil-
line see rakkiv tööstusharu on. 
Võib juhtuda, et see tehakse 
ühe investeeeringuga ära.

Meelis Milder.  Mina ar-
van, et tõenäosus, et keegi tu-
leb ja siin midagi ära teeb, on 
järjest väiksem. Pärast mõnin-
gaid eelmise aasta poliitilisi ot-
suseid on mul üha raskem ette 
kujutada, miks peaks mingisu-
gune ettevõte ronima siia maa-
ilmaserva. Maailmaserva selles 
mõttes, et lugupeetud poliiti-
kud ehitasid eelmise aasta ap-
rillis müüri Eesti idapiiri äärde. 
Kui enne seda võis öelda, et me 
oleme mingis huvitavas kohas, 
meie ümber on mingisugune 
märkimisväärne majanduspiir-
kond, siis nüüd võib öelda, et 
seda majanduspiirkonda on ai-
nult ühel pool.  

Almar Proos: Jumala õige. 
Mul on kogemus Pariisist, kus  
käisin ühe suure tehase kontoris 
jutul ja siis keegi vanem ametnik 

tuli kohale ja ütles, et teil on pä-
ris normaalne ettevõte, aga miks 
te ei tee tehast kuhugi Rumee-
niasse või Bulgaariasse. See on 
nagu palju lähemal. Ja et Eesti 
on nii kaugel, transpordikulud 
ja kõik, et kui läheb normaalselt, 
siis te saaksite kolm-neli korda 
rohkem tellimusi. Sügasin ku-
kalt, tulin tagasi ja hakkasin 
mõtlema, et kas ma lähen siis 
Rumeeniasse või ei.

Meelis Milder: Sellest, et 
sina lähed Rumeeniasse, saan 
ma aru, aga et et rumeenlane 
tuleks siia, sellest ma aru ei saa. 
On vähetõenäoline, et mingi-
sugune märkimisväärne rah-
vusvaheline raha investeerin-
gutena siia tuleb. Järelikult on 
meie tööstuse tulevik järjest 
rohkem kohalike ettevõtjate kä-
tes ja peas. Aga see on valitseja-
tele täiesti uus mõte, nii pole 
nad seda kunagi mõelnud. 

Almar Proos: Me oleme 
kuulnud, et tahame olla valge-
kraede riik. Ma arvan, et väide, 
et Eesti majandus pigem nö 
kreekastub kui nö luksembur-
gistub, ei ole enam hetketrendi 
näide. Võimalus kadus juba ära. 
Kõrged ametnikud ja arvamus-
liidrid saavad ühelt poolt aru, 
et tuleb ka tööd teha, aga ikka 
räägitakse sellest, et kohe muu-
tume Luksemburgiks või val-
gekrade riigiks ja kohe hakkab 
meil keegi teine musta tööd te-
gema. Mina seda ette ei näe – 
palju musta tööd tuleb meil ik-
ka ise ära teha. See foon, mis 
ühiskonnas luuakse, on vale. 

Meelis Milder: Kui me 
räägime tööstuses mingitest 
brändidest, siis tõus saab täna 
tulla ikka mingist väiksest ette-
võtlusest või kusagilt labora-
tooriumist.  Et ei saa olla nii, et 
me kolmekesi tuleme kokku, 
oleme kogemustega ettevõtjad, 
muidu ka tublid, ja mõtleme 
midagi välja ja teeme ära. Meie 
probleem on ju see, et me ei os-
ka ise mitte midagi teha. See, et 
me Baltikas tegime seda, mida 
tegime, on ikkagi see, et enne 
seda kümmet aastat istusid vä-
ga noored disainerid ja arene-
sid sellisteks disaineriteks, et 
on täna suutelised maailma 
moodi looma. Sa pead kusagilt 
alustama, sa pead kusagile väl-
ja jõudma, siis sa võid öelda, et 
nüüd ma suudan tõesti mingi 
vidina paremini teha. Paremi-
ni kui see vidin, mida ma olen 
oma tehases viis aastat soomla-
sele tootnud. Aga seda ei juhtu 
lihtsalt, et ma hakkan mingit 
vidinat tegema. See, mis on 
Eestis kümne aasta pärast ve-
dav toode või ettevõte, on tä-
na tõenäoliselt kusagil olemas. 
Annaks jumal, et ettevõtjad sel-
le üles leiaksid. Et viitsiksid te-
gelda sellega. 

 ettevõtjate kätes
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Iga viimane kui tuulegeneraa-
tor, mis väljub ABB Jüri 
elektrimasinate tehasest, lah-

kub ühtlasi ka Eestist. Kas mõni 
neist ka kunagi sünnikoju taga-
si jõuab, pole teada, sest üldju-
hul müüvad tuuleparkide raja-
jad pargi tellijale «võtmed kät-
te» meetodil. Teada on, et ABB 
generaatorid on Eestis kasutusel 
näiteks Viru-Nigula tuulepargi 
tuulikute turbiinides ning hak-
kavad olema ka rajatavates Au-
lepa ja Rõuste tuuleparkides.

Tuuleenergia tarneahelas on 
palju osalejaid, kuid laias laas-
tus võib skeemis välja tuua 
kolm põhilist tegijat, kui lõpp-
tarbija kõrvale jätta: pargi oma-
nik – pargi rajaja – komponen-
tide tarnijad. Näiteks nimeta-
tud Viru-Nigula pargi puhul on 
omanik Nelja Energia, rajaja 
Winwind ja üks peamine kom-
ponentide tarnija ABB.

Maailma juhtiv 
komponendivalmistaja

ABB on maailma juhtiv tuule-
turbiinide komponenditootja. 
ABB tarnib tuuleturbiinide toot-
jatele generaatoreid, sagedus-
muundureid, transformaato-
reid, elektrikilpe, madalpinge-
tooteid jne. Lisaks toodab ABB 
tuuleparkidele kaableid, mille 
osakaal tõuseb üha enam vas-
tavalt sellele, mida rohkem tuu-
leparke rajatakse merele. Võib 
eeldada, et ABB HVDC Light 
kaablitehnoloogia (muide, sa-
ma, mida kasutati Eesti ja Soo-
me vahelise Estlinki merekaab-
liühenduse rajamisel) omandab 
tuuleparkide installeerimisel ai-
na olulisema koha.

«ABB osakaal maailma tuu-
legeneraatorite turul on praegu 

üle 20 protsendi ja sellest oma-
korda moodustab olulise osa 
Jüri elektrimasinate tehasest 
väljuv toodang,» märgib Jüri te-
hase arendusjuht Robert Ka-
har.

Jüris komplekteeritakse 
praegu kogu tuulegeneraator al-
gusest lõpuni. Veel paar aastat 
tagasi tarniti generaatorite pea-
mised detailid Soomest, kust 
kogu tootmine on ju tegelikult 
jupphaaval üle toodudki. «Alus-
tasime 2003. aastal ja alguses 
oli areng aeglane. Praegu  val-
mistame aastas üle 2000 gene-
raatori koguvõimsusega 4000 
MW, mis on võrreldav umbes 
kolme tuumajaama omaga 
ning kolmekordse Eesti aastase 
elektritoodanguga,» räägib Ka-
har. «Mitte ükski neist ei jää 
Eestisse, kõik läheb sajaprotsen-
diliselt ekspordiks.»

ABB generaatoreid kasuta-
vad mitmed maailma juhtivad 
tuulikutootjad nagu Taani kom-
paniid Vestas ja Siemens Wind 
Power ning hispaanlaste Ga-
mesa.

Pilk generaatori sisse

Tuuleturbiinides kasutatakse 
peamiselt kolme tüüpi generaa-
toreid: lühisrootoriga asünk-
roongeneraatorid, faasirootori-
ga asünkroongeneraatorid ja 
püsimagnetrootoriga generaa-
torid.

Tuulegeneraatori peamised 
tootmismaterjalid on elektro-
tehniline plekk ja ristkülikpro-
fiiliga mähisevask. Elektroteh-
niline plekk stantsitakse staato-
ri- ja rootorilehtedeks ning lao-
takse kokku paketiks. Samal ajal 
keritakse ja vormitakse mähi-
sed. Seejärel staator ja rootor 

mähitakse, pärast põhjalikku 
elektrilist kontrolli vaakumim-
mutatakse, pannakse korpuses-
se ja ühendatakse elektrikaab-
lid. Kui generaator on testvälja-
kul põhjalikult üle kontrolli-
tud, jääb üle värvimine ja pa-
kendamine, ning toode on val-
mis lõppkliendile saatmiseks.

«Päevas kulub Jüri tehases 
umbes 50-60 tonni elektroteh-
nilist terast staatoritele ja roo-
toritele vajalike detailide stant-
simiseks. Ühele generaatorile 
läheb keskmiselt 1500 stantsi-
tud lehte metalli ja 200-300 ki-
lo vaske mähisteks,» loetleb Ka-
har.

Teine oluline seade turbiinis 
on sagedusmuundur – keerukas 

tööstusautomaatika seade, mis 
mõeldud lühisrootoriga asünk-
roonmootoritele ning võimal-
dab reguleerida mootori pöör-
deid, muutes sagedust ja pin-
get. 

Sagedusmuunduri ülesanne 
on, nagu nimigi ütleb, muuta 
voolusagedust ja saavutada see-
läbi mootori optimaalne pöör-
lemiskiirus. Sama kehtib näi-
teks autode puhul – kiirust saab 
muuta käiguvahetustehnika 
abil.

Muunduri tüüp sõltub ge-
neraatori tüübist: võimalikud 
on variandid AC-AC, AC-DC-
AC või nn Doubly-Fed. Muide, 
ka sagedusmuundureid turbii-
nidesse toodetakse Jüris, ABB 

LV Drives tehases, mis asub 
elektrimasinate tehase naabru-
ses.

Tuuleenergia jõuline kasv

Tuulegeneraator kasutab energia 
tootmiseks tuuleenergiat. Tuule-
energia on tuule kineetiline 
energia, mis tuleneb õhumassi-
de liikumisest ja see omakorda 
õhutemperatuuride erinevustest. 
Tuuleenergia on üks nn taastuv-
energiaallikatest, mis toodetak-
se keskkonnasäästlikult.

Globaalsete keskkonnaprob-
leemide tõttu on alternatiivener-
giate, sealhulgas tuuleenergia ka-
sutuselevõtt oluliselt suurene-
nud, viimastel aegadel üle 18%  
protsendi aastas. «On ennusta-
tud, et järgmise nelja aasta jook-
sul installeeritakse üle 70 GW 
tuuleenergiat, mis on sama pal-
ju kui näiteks kogu Põhjamaade 
tänane energiatoodang (hüdro-, 
tuuma-, kivisöe- jm energialii-
gid) kokku,» ütleb Kahar.

Ka tuulikute tehnoloogiline 
areng viimastel aastakümnetel 
on muljetavaldav insener-teh-
niline edulugu – kui veel 1980. 
aastal oli korralik tuulik võim-
susega 50 kW ja rootori dia-
meetriga 15 meetrit, siis praegu 
on maismaale paigaldatavad 
tuulikud enamasti võimsusega 
2-3 MW, rootori diameetriga u 
100 meetrit ja torni kõrgusega 
u 100 meetrit. Merre paigalda-
tavate tuulikute võimsus on 
praegu juba   suurusjärgus 5 
MW. Seega on toodetavate tuu-
likute võimsus kasvanud um-
bes sada korda.

Töötavate tuulikute sum-
maarne võimsus ja toodang 
kasvavad nii maailmas, Euroo-
pas kui ka Eestis mitte vähem 

muljetavaldavas tempos – kui 
näiteks Euroopas oli veel sajan-
divahetusel tuulenergia võim-
sus umbes 13 000 MW, siis tä-
naseks on see kasvanud üle 
50 000 MW.

Eesti märk maailmas

Praegu annavad maailma tuu-
leenergia arendamisse oma pa-
nuse sajad ABB-lased. Jüri elekt-
rimasinate tehases töötab neist 
üle 400. «Tootmistööliste välja-
õpe toimub otse tehases, sest 
vastavate erialade spetsialiste 
Eestis kusagil ei koolitata. Väl-
jaõppe kestab üldjuhul neli 
kuud,» selgitab Kahar.

Nõudlus kvalifitseeritud 
tööjõu järele on suur, sest telli-
musi Jüri tehase toodangule on 
ees rohkem kui aastajagu. Eel-
misel aastal viis ABB läbi mas-
siivse, enam kui miljon krooni 
maksma läinud värbamiskam-
paania, mille tulemusena loodi 
ligi 300 uut töökohta. 

Ent vaatamata sellele on 
nõudlus tuulegeneraatorite tu-
rul selgelt suurem kui pakkumi-
ne, ning tootmismahtude oluli-
seks suurendamiseks napib Jüri 
tehasel tootmisvõimsusi, eeskätt 
tööjõudu. «Oleme siiski pidevalt 
tootmist laiendanud ning täna 
moodustavad generaatorid olu-
lise osa ABB pea kahe miljardi 
krooni suurusest aastakäibest 
Eestis,» rõhutab Kahar.

Tuuleenergia on tuleviku-
energia ning ABB osaleb oluli-
se tegijana tuuleenergia tootmi-
se kujundamisel terves maail-
mas. Meie riigis pole just palju 
ettevõtteid, kes võiksid öelda: 
märkimisväärne panus globaal-
sete protsesside arengusse tuleb 
siitsamast Eestist.

Tuuleenergia potentsiaal Eestis

Eestis on keskmine tuulekiirus aastas 4-5 m/sek, valdavalt 
puhuvad lääne- ja kagutuuled. Eriti perspektiivseid paiku 
tuuleenergia tootmiseks, kus aasta keskmine tuulekiirus on 
5-6 m/sek, leidub   palju.
Vastavalt planeeritavale tootmisvõimsusele saavad tuulepar-
gid Eestis liituda põhivõrgule kuuluva kõrgepingevõrguga või 
madalamal pingel jaotusvõrkudega. Praegu on Eesti elektri-
süsteemis tuulikuid töös summaarselt 34,47 MW ulatuses. 
Põhivõrguga on neist liitunud 26,6 MW, ülejäänu moodusta-
vad jaotusvõrgu külge ühendatud väiksema ühikvõimsusega 
tuulepargid.
Lisaks eelmainitutele on mitmed projektid ehitus- või aren-
dusjärgus. Liitumislepinguid on põhivõrguga sõlmitud kokku 
651,3 MW ulatuses ning liitumispakkumisi tuuleenergia toot-
miseks on 1963 MW.
Kõigi eelmainitud suurusjärkude mõistmiseks on hea lisada, 
et Eesti suurim tarbimisvajadus ulatub külmadel talvedel ligi 
1600 MW-ni,  suvine miinimum jääb aga u 400 MW kanti. 
Seega annaks kõigi planeeritavate tuuleprojektide realiseeri-
mine tulemuseks ligi seitse korda suurema tootmisvõimsuse 
kui Eestis suvel tarbitakse, kuid tegelikkus on muidugi teine 
– tuulikute tegelik tootmishulk sõltub ainult tuuleoludest, 
mis ei allu inimese juhtimisele. Selles seisnebki  tuuleenergia 
kõige suurem puudus ehk kust saada energiat, kui tuult ei 
ole.
Seetõttu peavad tuulegeneraatorite kõrval olema elektrisüs-
teemi stabiilsuse ja töökindluse tagamiseks kindlasti muudki 
tootmisüksused, mis tuulevaiksel ajal puudujäävat energia-
hulka kompenseeriksid.

Tuulegeneraatorid 
hoiavad Eestit 
maailmakaardil

ÜLEVAADE
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TOOMAS VALGE, 
EAS

Väga olulise toena töös-
tusettevõtetele näeme 
koolitusi, mida EAS kor-

raldab tihedas koostöös eriala-
liitudega. Selle tulemusena toi-
muvad koolitused, mis on prio-
riteetsed mitte üksikutele, vaid 
paljudele antud valdkonna et-
tevõtetele. Koostöös kavanda-
takse kõige vajalikumaid kooli-
tusi ja hoitakse kokku ressursse, 
sest koolitatavaid on korraga 
palju. Nende koolituste raames 
saavad valdkondlikke koolitusi 
nii erialaliitude liikmeks olevad 
ettevõtted kui ka ettevõtted, kes 
ei ole erialaliidu liikmed, kuid 
tegutsevad vastavas valdkon-
nas. Näiteks võib tuua masina-

tööstuse liidu, trükitööstuse lii-
du ning info- ja kommunikat-
sioonitehnoloogia liiduga koos-
töös tehtud koolitused. 2008. 
aastal lisanduvad nimekirja 
keemialiit, elektritööde ettevõt-
jate liit ja disainerite liit. 

Mais avab EAS teadmiste ja 
oskuste arendamise program-
mi, mille eesmärk on Eesti et-
tevõtjate konkurentsivõime ja 
kasvupotentsiaali suurendami-
ne nii ettevõtete juhtide kui ka 
töötajate juhtimis- ja tööalas-
te teadmiste ja oskuste arenda-
mise kaudu. Tegemist on toe-
tusprogrammiga, millest ette-
võtja (sh tööstusettevõte) saab 
taotleda toetust ettevõtte aren-
dusprojektidele, mis on seotud 
inimeste arendamisega (kooli-
tus) ning eri juhtimissüsteemi-

de, uuringute jm välise know-
how kaasamisega ettevõttesse 
(nõustamine). 

Nimetatud toetusprogram-
mis on eelistatud ettevõtete pi-
kemaajalised (vältavad pool 
aastat kuni aasta) arenduspro-
jektid, mis võivad sisaldada nii 
juhtide ja spetsialistide kooli-
tusi kui ka mõne juhtimissüs-
teemi juurutamist, samuti teh-
noloogia uuendamisega seo-
tud koolitusi ja väljaõpet. 

Ühisnimetaja nendele pro-
jektidele on oluline mõju ette-
võtte põhitegevusele, mis tä-
hendab seda, et ettevõte hak-
kab rahastatud projekti tule-
musena tegema midagi teist-
moodi ja sellega kaasneb posi-
tiivne areng, mis väljendub 
majandusnäitajates. 

KRISTA LAEVER,
AS Favor personalijuht

On ilmne, et suur osa ini-
mesi ei satu töölistena 
tootmisettevõttesse 

mitte armastusest selle tegevuse 
vastu, pigem ikka muude või-
maluste nappuse tõttu. Samas 
ootame me neilt suurt pühen-
dumist, kaasamõtlemist ja pide-
vat enesearendamist. Oleme 
oma ettevõttes nii iseseisvalt kui 
ka konsultantide abiga juba aas-
taid otsinud ja püüdnud juuru-
tada süsteeme, mis aitaksid kas-
vatada töötajate motiveeritust ja 
suurendada tootlikkust. Sest 
meie moto on alati kõlanud: va-
ja ei ole palju töölisi, vaja on pa-
rimaid töölisi. Üht-teist oleme 
tänaseks ära teinud, näiteks in-
vesteerinud töötajate koolitusse 
viimase kahe aastaga üle miljo-
ni krooni, ja näeme, et meie 
pingutused hakkavad vilja kand-
ma.

Tootmistöötajate 
kvalifikatsioonitasemed

Meie süsteem jaotab tootmis-
töölised lähtuvalt  nende os-
kuste ja teadmiste tasemest nel-
jale arengutasemele. Kuna töö-
jõuturul liigub väljaõppinud ja 
oskustega tootmistöölisi väga 
vähe, siis põhimõtteliselt alus-
tab igaüks, kes firmasse siseneb, 
algaja tasemelt. Siin tutvub ta 
firma ning elementaarsete töö-
protsessidega, saab tuttavaks 
kolleegidega ning omandab 
kõige olulisemad töö- ja seadis-
tusoskused. Ta on vanemate 
kolleegide juhitav, tema vilu-
mus ning töökiirus hoiavad te-
da madalaimal palgatasemel. 
Me riietame algaja punasesse 

tööriietusse, et ta tegevused 
oleks teistele hästi näha ja vaja-
dusel saaks neid kiiresti korri-
geerida.

Teine kvalifikatsioonitase, 
millele jõutakse tavaliselt paa-
ri-kolme kuuga, tähendab, et 
töötajal on vilumus põhitöödes 
ning ta suudab keskenduda 
keerulisemate tööde juurdeõp-
pimisele. Sellel etapil näitab te-
ma arengut muu hulgas see, kas 
ta omandab pidevalt uusi töö-
võtteid, nt õpib seadistama ma-
sinat ka keeruliste toodete tege-
miseks, töötab praagita ja ergo-
noomilisemalt. Järgmiste tase-
mete tootmistöölised on sinises 
tööriietuses, mis näitab, et töö-
taja on lubatud iseseisvale töö-
le.

Kolmandale tasemele jõuab 
tootmistööline siis, kui ta tun-
neb kõiki oma tootmisüksuses 
kasutatavaid töövõtteid, oskab 
neid rakendada ning teeb seda 
normaalse kiirusega. Masina-
operaatorilt eeldatakse ka erine-
vate, kuid siiski samatüübiliste 
masinate seadistamise oskust 
kõikvõimalike detailide tegemi-
seks. Neljas tase on neile, kelle 
oskused ja pühendumus või-
maldavad omakorda välja õpe-
tada uustulnukaid ja olla liidri-
teks sisemistes minigruppides – 
sinnamaale jõudmiseks kulub 
uuel töötajal tavaliselt üle aas-
ta, kuid on olnud ka neid, kes 
rutem neljandasse gruppi are-
nevad. Ajalisi piiranguid me ei 
sea, sest kõigi huvi on näha et-
tevõtet kasvamas.

Vaheeksamiteta 
edasi ei saa

Järgmisele kvalifikatsioonitase-
mele liikumiseks peab töötaja 

sooritama vastava taseme eksa-
mi, nii tagame nõudmiste üht-
suse ja vähendame edutamise 
subjektiivsust. Eksami soorita-
mise eelduseks on vastava tase-
me praktiliste oskuste olemas-
olu, mida tuleb eksami käigus 
näidata. Eksami teises osas tu-
leb sooritada teoreetiliste tead-
miste test. Tavapäraseks prakti-
liseks ülesandeks on tasemele 
vastava keerukusastmega detai-
li valmistamiseks masina sea-
distamine ja etteantud joonise-
le vastava detaili tegemine. Igal 
kvalifikatsioonitasemel on eri-
nev põhipalk. Kõrgemasse 

gruppi suundumisega käib kaa-
sas eelnevast kõrgem põhipalk 
ja ka suurem lisatasude teeni-
mise võimalus. Kui algaja tee-
nib näiteks põhipalgaks 9000 
krooni, siis kõrgeima tasemega 
tootmistöölise põhipalk küünib 
15 000 kroonini.

Töökoha korrashoid 
toob lisatasu

Lisaks arengutasemetele saab 
Favor AS-i töötaja oma tööle pi-
devat tagasisidet lisatasu näol. 
Oleme lisatasu süsteemi raken-
danud juba aastaid, kuid tege-
likkus tekitab vajaduse seda süs-

teemi pidevalt täiustada, et lei-
da asjakohasemaid mõõdikuid. 
Lisatasu määramisel arvestatak-
se töötaja tõhusust, tema teh-
tud toodete kvaliteeti ning ka 
inimese distsiplineeritust.

Õigeaegsete tarnete tagami-
seks ja kollektiivsustunde tõst-
miseks juurutame sellest aastast 
täiendavalt meeskonnatasu, 
mis jagatakse töötajate vahel 
võrduse printsiibil, kuid võrde-
liselt mõõtmisperioodis tööta-
tud ajaga.

Samuti anname iga kuu ta-
gasisidet enim teenitud palka-
dest, mida võib näha meie tea-
detetahvlil. Nii on pinged ma-
ha võetud, sest igaüks näeb, et 
kui ta on tubli, võib temagi tee-
nida palju enam.

Enamus ettevõtte töötajaid 
on süsteemi väga hästi omaks 
võtnud, nad teavad, mis tase-
mel nad on, miks nad seal on, 
ja tunnevad huvi, kuidas liiku-
da edasi.

360-kraadine juhtimiskom-
petentside hindamine

Uudsena oleme praegu lisaks 
tootmistööliste arendamisele 
võtnud ette ka juhid. Paari aas-
ta eest viisime esimest korda lä-
bi töötajate hindamise, mis an-
dis meile võimaluse näha, mil-
lisesse töötajasse oleks mõtte-
kas rohkem panustada, kellelt 
rohkem nõuda ja kellel mis os-
kusi järele aidata. Tookordse 
hindamise käigus avastasime 
oma ettevõttes töötanud klien-
dihalduri näol potentsiaalse äri-
suuna juhi, kellena ta ka täna 
töötab.

Mida sisaldab juhi kompe-
tentsi hindamise süsteem? Sel-
le süsteemi töötame välja koos-

töös  meie pikaajalise partneri, 
konsultatsioonifirmaga Fontes 
PMP, ja seda protsessi aitab fi-
nantseerida EAS. Arvestades et-
tevõtte kiiret kasvu viimastel 
aastatel ja kõrgeid eesmärke, 
mis näevad senise kasvutempo 
jätkumist, näeme vajadust tõs-
ta oma juhtide kompetentsuse 
taset, et jätkata edukalt püstita-
tud eesmärkide täitmist. Kiires-
ti muutuval ärimaastikul on 
oluline teada, et meil on õiged 
inimesed õiges kohas ja et nad 
teevad õigeid asju õigesti. Selle 
hindamiseks vajame ettevõtte 
väärtustele põhinevat pädevat 
süsteemi, mille alusel hinnata 
nii olemaolevaid kui ka uusi 
töötajaid.

Oluline on saada tuge senis-
te arendustegevuste hindami-
seks ja saada võrreldavat tagasi-
sidet varasema 360 kraadi taga-
siside kaudu mõõdetud kompe-
tentside edenemise kohta. Kü-
simustiku abil hinnatakse osa-
lejate juhtimiskompetentse, et 
selgitada välja reaalsed arenda-
mist vajavad oskused. Saadud 
info on ka üheks sisendiks isik-
like arenguplaanide koostami-
sel. Juhtide 360 kraadi tagasisi-
de peaks aitama juhtidel muu-
ta   enesehinnangut adekvaat-
semaks ning aitama neil võtta 
isiklikku vastutust oma arengu 
eest. Projekti tulemusena on 
töötaja kompetentsid kaardis-
tatud ning ta saab vajalikku in-
formatsiooni, kuivõrd ta raken-
dab juhile vajalikke kompetent-
se. Kaardistamise tulemusena 
saab töötaja ka juhiseid, millis-
te vahendite ja meetoditega 
arendada ettevõtte vajadustest 
lähtudes eelisarendamist nõud-
vaid kompetentse. 

PIRET JAMNES, 
Fontes PMP

Eestis on mitmeid tootmis-
ettevõtteid, kes rakenda-
vad kaasaegseid inimeste 

juhtimise süsteeme. Üldjoontes 
jagunevad nad kaheks: ettevõt-
ted, kelle emafirma asub välis-
maal ja kelle puhul nende süs-
teemide kasutamine on mingis 
mõttes kohustuslik ja ettevõt-
ted (õigemini nende omanikud 
ja juhid), kes jõuavad ise aru-
saamiseni nende süsteemide 
vajalikkusest ja kasust.

Favor kuulub viimasesse 
rühma ja aastate jooksul on ol-
nud meeldiv jälgida nende va-
jaduste ning personalialaste et-
tevõtmiste arengut. Praegu on 
Favor liikumas talendijuhtimis-
süsteemi rakendamise poole. 

Miks otsustatakse rakenda-

da talendijuhtimissüsteeme? 
Tavaliselt on ajendiks selgete ja 
väljakutsuvate strateegiliste ees-
märkide ning ressurssidega 
mõistliku ümberkäimise soovi 
kombinatsioon. Strateegilised 
eesmärgid on pingutusega saa-
vutatavad ning nõuavad ole-
masolevatelt inimestelt kvalita-
tiivset hüpet, olulist muutust 
käitumises. 

Kuidas seda saavutada? Mõ-
ni aeg tagasi rõhutati motivat-
siooni osatähtsust – juhid pea-
vad inimesi motiveerima, pak-
kuma neile vajalikku koolitust, 
neid innustama jne. Nii mõnes-
ki kohas ei kandnud selline lä-
henemine soovitud vilju, ka pä-
rast ajamahukaid ning kalleid 
koolitusi töötulemused ei para-
nenud ja usk koolituste tule-
muslikkusesse kadus hoopis... 
Asi polnud aga viletsates kooli-

tustes, vaid selles, kuidas ja kel-
lele neid pakuti. Talendijuhti-
mine peaks algama talendiin-
ventuurist: kas olemasolevate 
inimestega on võimalik seatud 
eesmärke saavutada, kes on 
milleski tugev ja missuguste 
kompetentsidega inimesi peaks 
juurde värbama. Alles seejärel 
on mõtet hakata välja töötama 
motivatsiooni- ja koolitussüs-
teeme.

Kaasaegne talendijuhtimis-
süsteem tagab, et õigetel kohta-
del töötavad õiged inimesed. 
Eesmärgid ja soovitud käitumi-
ne (kompetentsid) lepitakse 
kokku ning vastavalt neile hin-
natakse töötajaid regulaarselt. 
Hindamistulemustest sõltuvad 
aga töötaja edasised karjäärivõi-
malused ettevõttes, arenguks 
pakutav tugi ja üldjuhul ka ta-
supakett. 

EAS rahastab personali 
arendamist

Talendijuhtimise vajalikkusest

Favor tõstab tööstustöötajate tootlikkust
PERSONAL
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Selleks, et Eesti tööstus võiks 
muutuda konkurentsivõi-
melisemaks, on kõigepealt 

vaja loobuda ettekujutusest, et 
riigi majanduspoliitika kõige 
tähtsamaks sisuks on üksnes eel-
arve tasakaalu ja rahvusvaluuta 
vahetuskursi hoidmine, üksik-
isiku tulumaksu alandamine 
ning ettevõtlusesse mitte sekku-
mine. Eesti oludes on mittesek-
kumine tegelikult passiivsuse, 
ükskõiksuse ja hoolimatuse sü-
nonüümiks.  Tööstuse konku-
rentsivõime tekitamiseks on va-
ja aktiivset tööstuspoliitikat, mis 
haaraks koolitust, teadusaren-
dust ja investeerimistegevust 
ning turundust. On vaja, et  
meie koolitus ja teadus toetaks 
kodumaist ettevõtlust, ega oleks 
peaasjalikult alltöövõtt teiste rii-
kide teadus- ja arendusorgani-
satsioonidele. Kõikides neis 
valdkondades tuleb koos oma ja 
välisettevõtjatega korraldada te-
gevust selliselt, et Eesti suudaks 
maailmaturul leida endale pare-
maid nišše kui lihte ja odav all-
töövõtt. See tähendab, et meie 
tööstuspoliitika üheks osaks 
peab saama ka ekspordipoliiti-
ka. Edu saavutamiseks on kõige-
pealt  vaja terviklikult uurida 
väikeste edukate riikide koge-
must  ja mitte neist välja kisku-
da ühte või kahte Eestis propa-
geeritavale neoliberaalsele ma-
janduspoliitikale sobivat detaili. 
On vaja tundma õppida maail-
mas tegelikult toimuvaid prot-
sesse, näha arenevaid ja kokku-
tõmbuvaid turge, mõista tege-
likku olukorda turgudel.

Riigi esimene tarkus on tea-
da oma ülesannete ja olu-
de piire. Ettevõtlustulu 

teenimine ja kaupade tootmine 
jääb erasektorile, riik peab loo-
ma selleks vaid eeldusi ja kõrval-
dama takistusi.

Tuleb endale rahulikult tun-
nistada, et avatud ja väikese ma-
janduse jaoks pole mingit ma-
jandusstruktuuri etaloni, töös-
tus pole eesmärk omaette ning 
teenuste osakaalu kasv on juba 
aastakümneid kestnud modern-
se majanduse trend. Suurtöös-
tuse jaoks puudub meil konku-
rentsieelis tööjõu, knowhow, si-
seturu või loodusvarade näol, 
meie tööstustraditsioonid on 
seotud pigem teistsuguse ma-
jandusruumiga, järjepidevus ka 
inimeste tasemel on nõrk.

Seega sõltub tööstuse tule-
vik üksikutest äriideedest, nen-
de vettpidavusest kasvavate 
(tööjõu)kulude oludes, väga 
kvalifitseeritud tootmis- või 
müügijuhtide olemasolust, in-
seneridest, töökätest. Põlata ei 
tasu seda, kui jääme üksikute 
tootmisetappide katjaks, kuid 
pikemaajalisi lootusi tuleb pan-
na pigem aju mahukusele kui 
näppude nobedusele.

EAS-i või Arengufondi raha-
dest palju määravam on üldine 
ettevõtluskeskkond, kutsehari-
dus, tippspetsialistide leidmine 
(ka välismaalt), turgude tund-
mine.

Eesti tööstuse konkurentsi-
võime tõstmine on prae-
gu üks suuremaid meie rii-

gi ees seisvaid väljakutseid. Sel-
leks ei piisa vaid ettevõtjate en-
di pingutusest ja EAS-i program-
midest, riik peab antud küsimu-
sega senisest tõsisemalt tegele-
ma. Esiteks tuleb tekkinud olu-
korda endale ausalt tunnistada 
– Eesti tööstuse konkurentsivõi-
met seni üleval hoidnud tegurid 
on end ammendanud. Teiseks 
tuleb täpselt kaardistada, milli-
sed on tekkinud olukorras Eesti 
võimalused. Usun, et siin on abi 
Arengufondi poolt juba tellitud 
tööstuse arenguperspektiivide 
seirest, mis valmib k.a sügiseks. 
Kolmandaks leiab IRL, et Eesti 
tööstuse konkurentsivõime saab 
tugineda kolmele sambale 1) ha-
ritud ja tõhus tööjõud 2) avatud 
ja ettevõtlust soosiv majandus-
keskkond 3) teadmismahukale 
tootmisele üleminekule vajalik 
arendus- ja teadustegevus. 

Kuidas muuta Eesti tööstus 
konkurentsivõimelisemaks?
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Õlilõhn, tehnikahuvi ja sääreväris-
tajate ehitamine – kõik see kuulus 
Almar Proosi lapsepõlve nagu pal-

judel teistelgi poistel. Paljudest omavanus-
test eristab Almarit aga asjaolu, et pealt kol-
mekümnesena, juba eduka metallifirma 
omanikuna, pöördus ta lapsepõlve män-
gumaadele tagasi ja hakkas regulaarselt 
motokrossi sõitma. Eelmisel aastal sai tema 
initsiatiivil loodud ka Eesti ajaloo esimene 
MM tasemega motokrossi meeskond, kes 
sõidab võidu kogu maailma parematega – 
Favor KTM Motosport.

«Ma ei tea, kas mu tehnikapisik päri-
neb isalt, kes ehitas omal ajal oma kätega 
valmis sõiduauto, aga tehnika on mulle 
alati meeldinud,» ütleb Almar Proos oma 
hiljuti valminud tehasehoone kontori-
poolel isudes. Ka selles igati tänapäevase   
tootmiskompleksi sisekujunduses võib 
märgata tehnikahuvist lähtuvat stiili. Ko-
ridoride põrandatel ja seintel jooksevad 
jooned ja nende vahel lambid, nii et otse-
seid vihjeid lennukite maandumisrajale 
on võimatu mitte märgata.

Almari poisikesepõlv sai otsa 16-aasta-
selt ja jätkus kolmekümneselt. Olles sel-
leks ajaks juba teeninud eraettevõtluses 
esimesed miljonid, tekkis tal soov taas 
tsikli selga istuda. Tema esimene ratas oli 
Dakari KTM ja esimene treeningpaik Sa-
ku liivarada. Kolme esimese mäekühmu 
läbimisel oskas Proos neli korda kummu-
li käia. Aga loobumismõtteid mehel ei tek-
kinud, pigem vastupidi. Sealsamas rajal 
harjutas tollal põlvepikkune Gert Kresti-
nov koos endisest tipptsiklisõitjast isa 
Andres Krestinoviga, kel ette näidata 19 
Eesti meistritiitlit. «Läksin juurde ja uuri-
sin, palju peaksin maksma, et Gerdi isa ka 
mind veidi õpetada võtaks,» räägib Almar. 
«Leppisime alustuseks kokku, et maksan 
500 krooni nädalas ja hakkan koos pois-
tega trennis käima.» Suvi 1999  möödus-
ki metallitöösturile tsiklitrennis. 

Peagi sai Almarist mitte ainult krossi-
fänn, kes suveti igal nädalal vähemalt ne-
li korda liivarada mõõtis, vaid ka nooru-
kese Gert Krestinovi üks esimesi toetajaid. 
«Pakkusin ükskord Gerdi isale Andresele, 
et poisist võiks saada MM-i medalimees, 
kui ta samamoodi jätkab. Gert oli siis ka-
heksa-aastane. Tundus, et Andres võttis 
neist sõnadest kinni. Minule jäi mõistagi 

võimalus lisaks julgustamisele ka rahali-
selt õlg alla panna.»

Esimene toetussumma laekus Almari 
Dakari KTM müügist – mõnikümmend tu-
hat krooni saadud rahast jättis ta Kresti-
novitele. Sealt edasi algas pikk ühistee – 
Favor oli Gert Krestinovi sponsor 2006. 
aastani. Selleks ajaks oli Gerdil ette näida-
ta juba hunnik esikohti Eesti meistrivõist-
lustelt, kaks teist kohta MM-ilt juunioride 
arvestuses, EM juunioride teine koht ja 
veel suur hulk esikolmiku kohti kõikvõi-
malikelt jõukatsumistelt.

Andres Krestinov mäletab Almari esi-
mesi treeningsõite. Ta möönab, et teises 
nooruses olev ettevõtja on sõitjana päris 
kiiresti arenenud. Kuid mis kõige tähtsam: 
kui Krestinovite teele poleks sattunud Al-
marit, poleks täna ilmselt ka põhjust rää-
kida sellisest suurest võidusõidust ja am-
bitsioonidest. «Selliseid mehi nagu Almar, 
kes hingest kaasa elavad ja julgevad oma 
raha sellise hulljulge ettevõtmise peale ku-
lutada, on Eestis ehk veel paar tükki,» rää-
gib Andres. «Motospordis ilma suurspon-
soriteta kaugele ei jõua.» 

Bowling tsiklimeest ei köida

2006. aaastal, kui Gert sõitis Belgias võõr-
klubi eest, tekkis vajadus edasi liikuda. 
Summad, mida küsisid suured maailma-
klubid, et Gert oma tiiva alla võtta, ulatu-
sid kuni miljoni kroonini aastas, kuid 
need ei taganud alati parimaid võimalusi. 
Tekkis innovatiivne mõte panna Eestis 
kokku oma meeskond, Favor KTM Moto-
sport, ja registreerida see MM karussellile. 

Lisaks Gerdile kuuluvad meeskonda Taa-
vi Nassar, Rannar Uusna, Andres Kresti-
nov ja Ott Karu. Eesmärgiks on võetud tii-
miga maailma karussellile püsima jäämi-
ne, tehasetiimiks saamine ja seejärel juba 
MX2 ja MX1 klassis maailma kõrgtaseme 
poodiumikohtade püüdmine.

Almar Proos möönab, et päris rahva-
spordiks motokrossi nimetada ei saa, sest 
võistlustel osalemine eeldab kõvasti har-
jutamist ning head füüsilist vormi. «Oma 
töötajaid pole ma krossirajale kutsunud, 
aga mõned ATV ringid oleme teinud küll,» 
mainib ta.  

Tõepoolest, sellisel juhul jääb töötaja-
tele ainult motospordi emotsionaalne 
külg. «Mind bowling ei eruta, minu latt 
enese proovilepanekuks on kõrgem,» nae-
ratab üle 180 töötajaga ettevõtte tegevust 
nõukogu esimehe kohalt koordineeriv 
Proos. 2007. aastal jõudis ta Eesti karika-
võistlustel motokrossis MX1 klassis üle 
35-aastaste seas hooaja kokkuvõttes kol-
mandale kohale.

Motofanaatikust metallitööstur 

FAVOR KTM MOTOSPORT:

Juhatus: Almar Proos, Meelis Ma-
disson, Marko Kokk, Andres Kresti-
nov, Mart Lajal
Meeskonna tegevjuht: Mart Lajal
Peatreener: Andres Krestinov
Mehaanikud: Mauno Roosnurm, 
Indrek Krestinov, Marek Paigelkaln, 
Aivar Kantemus
Võidusõitjad: Gert Krestinov 
(s 1990), Taavi  Nassar (s 1987), Ran-
nar Uusna (s 1991), Ott Karu 
(s 1991), Andres Krestinov (s 1963).

Gert Krestinov ja Almar Proos tänavusel MM sarja avaetapil Hollandis Valkenswaardis. 

Almar Proos krossitamas Karksi-Nuias Eesti MV etapil.
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