
Mujal maailmas on kompe-
tentsikeskused tuntud organisat-
sioonid, mille roll on väljaspool 
pealinna aidata kaasa  sektori 
arengule, koondada kokku erine-
vate ettevõtete ja teadlaste tarkus 
ning selle baasilt aidata kaasa 
arenguhüppele. 2010. aastal leiti 
siseministeeriumis, et sellised kes-
kused võiksid Skandinaavia, Su-
urbritannia ja Saksamaa eeskujul 
olla ka Eestis. Võrumaa Kutsehari-
duskeskuse ja kohalike omavalit-
suste esindajate koostöös leiti, et 
kui räägime valdkonna edendami-
sest, siis Eesti jaoks on puit väga 
tähtis ressurss ja tema väärindami-
ne muutub iga aastaga järjest olu-
lisemaks. Küsimus on, kuidas me 
puidust rohkem n-ö kätte saaksi-
me. Lõuna-Eestis on ajalooliselt tu-
gev puidutöötlemise tarkus ning 
ettevõtteid, kes selles valdkonnas 
tegutsevad, on siin üksjagu. Samas 
on siin ka kutseõppeasutus, mis on 
pika ajaloo jooksul andnud selles 
valdkonnas haridust. On üsna loo-
giline, et kui me otsime Eestis koh-
ta meile olulise ressursi väärinda-
miseks, on selleks Väimela. Kõigi 
osapooltega, alates omavalitsus-
test ja lõpetades Eesti Maaülikoo-
liga, sai visiooniks võetud, et 
püüame olla ennekõike kasulikud 
ettevõtetele ja aitame luua uusi 
teadmisi puidusektorisse, tekita-
des kõrgemat haridust nõudvaid 
töökohti pealinnast väljaspool.

Kas kompetentsikeskus on 
loodud „ülevalt alla“ või „alt 
üles“ printsiipi järgides?

Kõigil osapooltel olid mingid 
soovid. Konsortsium tuli kokku ja 
ütles, et meil on seda vaja, sest 
meil on vaja tuge kaasaegsete teh-
noloogiate toomiseks õppekavas-
se. Peab olema koht, kus näidata, 
mida ägedat on võimalik tänapäe-
val teha ja korda saata ning olla sil-
laks või vahendajaks kooli ja ette-
võtete vahel. KOV-idele oli oluline 
proovida tekitada tõmbekeskust 
valdkonnas, mis siin piirkonnas on 
tähtis. Aidata kaasa sellele, et ette-
võtted siit ei lahkuks, et koolis 
oleks töötajaid, kes saaksid olla 
partneriks ettevõtete jaoks, sest 
tootearenduse vajadus ei kao ette-
võtluses kunagi. Keegi võiks aida-
ta edendada, kuigi täpselt ei tea, 
mis see reaalselt tähendada võiks. 
Kui Antsla-Inno soomlasest juhil 
Ari Lustilal oli kogemus sarnasest 
kompetentsikeskusest Soomes ja ta 
teadis, mida sellelt oodata võiks, 
siis teistel ettevõtetel seda polnud. 

Oli teadmine, et puidusektorisse 
on tuge ja abi vaja. Sõnastada se-
da vajadust esialgu väga selgelt ei 
osatud, küll aga oli tahe aidata 
kaasa, et selline tugi tekiks.

Meil on ettevõtjate hulgas ju-
ba üsna palju toetajaid, kelle arva-
tes on TSENTER kui kompetentsi-
keskus vajalik ning et riik peaks ta-
gama olukorra, kus keskus oleks 
sõltumatu -- et toimetaksime mit-
te mõne üksiku ettevõtte, vaid ko-
gu sektori huvides.

Kompetentsikeskuse ideed on 
keerelnud juba päris mitu aastat 
ja tõenäoliselt on tekkinud ka 
kompetents kompetentsikeskuse 
kohta. Kuidas läinud on?

Maja sai avatud möödunud 
aasta oktoobris. Teekond on olnud 
täis kive ja kände, sest luua taheti 
midagi täiesti uut ja teistsugust. On 
suur hulk inimesi, kes on aidanud 
panustada, et selline keskus siia 
Võrumaale tekiks. KOV-ide juhid ja 
eriti Võrumaa Kutsehariduskesku-
se direktor Tanel Linnus on võtnud 
selle riski ning teinud asju, mis ei 

ole kutsehariduses tavapraktika ja 
on kohati olnud mehe isiklik risk. 
Kooli eelarve on üle 2,5 miljoni eu-
ro, seega võtta sisse 4-aastane pro-
jekt eelarvega 3,7 miljonit eurot on 
suur julgustükk. Kui poleks KOV-
ide ja ettevõtete juhtide toetust, ei 

oleks seda riski võetud. Tegemist 
on paljude inimeste ühise pingutu-
sega. Tänase seisuga on vastatud 
ligi 200 päringule, üht-teist valmis 
tehtud, nõu antud, prototüübitud, 
katsetatud ning oleme leidnud esi-
mesed ankurkliendid, kellega 
koostöö on regulaarne.

Miks ettevõtted ikkagi peak-
sid siia tulema, siit nõu küsima? 
Kas asjad ei laabu iseenese tar-
kusest?

TSENTRI ülesanne on aidata 
nii väikesi kui suuri ettevõtteid. 
Suurte puhul on meie põhiroll 
testida ja katsetada uusi tooteid 
ja mõelda, millistele turgudele lii-
kuda. Väiksemate puhul on oluli-
seks saanud näidiste ja prototüü-
pide tegemine. Oleme aidanud 
OÜ-le Perepuit tellimusi sisse 
tuua. Ajal, kui kõik selle firma 
töötajad olid tellimuste täitmise-
ga hõivatud, saime aidata teha 
näidiseid järgmiste tellimuste 
saamiseks. Saame aidata nii mes-
sinäidistega kui näidistega, mille 
põhjal ostja saab otsustada, kas 

tellida suurem 
partii või mitte. 

Nii suuri kui 
väikesi ettevõtteid 
saame aidata toot-
misjuhtimise osas, 
saame näidata, 
kuidas olla tark 

ostja, millist tarkvara hankida, mil-
liseid tootmisjuhtimise kontsept-
sioone on mõistlik juurutada. Ole-
me need, kes saavad aidata ja läbi 
mõelda, millise konsultandi käest 
teenust võtta ning mida nende 
käest küsida.  

Eriti saame abiks olla startup 
ettevõtetele tootearenduse ja pro-
totüüpimisega. Pole seda suurelt 
veel reklaaminud, aga neli-viis 
startup’i on meie juurde jõudnud, 
kellest kaks osalesid Loov Eesti 
programmis Pesa ja kellele tegime 
esimesed prototüübid.

Aga kuidas on sellega, et 
ideed oleks kaitstud? Kui tulen 
siia oma hea idee ja pisikese 
startup’iga, et see ei oleks järg-
misel aastal juba mingil teisel 
firmal tootmises?

Sellele on lihtne vastus. Kui si-
sestada Googlisse „new business 
idea“, tekib sinna suurusjärgus 40 
miljonit veebilehte, kus on välja 
toodud erinevaid äriideid. Ideed ise 
ei ole suurt midagi väärt, neid on 
igal pool. Patentide andmebaasides 
on kümneid tuhandeid patenteeri-
tud lahendusi, mille õigused ei ole 
enam kaitstud ja mida igaüks võib 
vabalt kasutada ja turule tuua. Pi-
gem on küsimus selles, et keegi ei 

Kalev Kaarna: Meie missioon on aidata 
sektori ettevõtete käivet kahekordistada

Kompetentsikeskuse TSENTER eesmärk on aidata puidutööt-

lemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõi-

melisemaks. Et saada täit ülevaadet ning aimu, miks ja milleks 

TSENTRIT vaja läheb, on kõige targem seda küsida juhtaja 

Kalev Kaarna käest.
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Suurte ettevõtete puhul on 
meie põhiroll testida ja katse-
tada uusi tooteid ja mõelda, 
millistele turgudele liikuda

    TSENTRI uksed on avatud - Võrru 6 ja Põlvasse 19 km

oska ennustada, mida turg ostab. Va-
rajases faasis, kus on tahe teha mi-
dagi täiesti radikaalset, ei pea suu-
rim hirm olema mitte selles, et idee 
varastatakse, vaid et keegi ei taha su 
ideed. Ma julgustan kõiki algajaid 
rääkima oma ideest ning koguma 
sellele tagasisidet. Ja kui su idee on 
nii lihtne, et igaüks võib selle ära te-
ha, siis järelikult selle idee eluiga on-
gi väga lühike. Nii kui sa tootega väl-
ja tuled, on nipsust kõik kohad seda 
täis ja võidab see, kes suudab seda 
paremini toota. Kõikide ideedega ei 
saagi rikkaks saada. 

Hoopis teine küsimus on see, et 
TSENTER ei saa endale lubada, et 
tegeleksime kellegi ideede röövimi-
sega ja selle pealt rikastumisega. 
Eesti on nii väike, et seda saaks te-
ha ainult ühe korra, mistõttu ei ole 
asi seda väärt. Me oleme ellu kut-
sutud selleks, et aidata erinevaid et-
tevõtteid. 

Startup’ide mure on pigem see, 
et ei soovitagi neid asju ise tootma 
hakata ja vaja oleks leida tootmis-

partnereid. Ise tootmist nullist püs-
ti panna on väga kulukas ning mõt-
tetu. Võrreldes nõudlusega on toot-
misressurssi maailmas kuhjaga üle. 
Seni on TSENTER saanud aidata 
leida partnereid, kes oleksid suute-
lised ideed teostama ning tegema 
seda mõistliku aja ja hinnaga. 

Et võtke julgelt ette kirjutada, 
joonistada/joonestada, helistada 
ja pöörduda TSENTRISSE -- saan 
ma õigesti aru?

Jah, seda kõigis eeltoodud vald-
kondades. Meie missioon on aida-
ta sektori ettevõtete käivet kahe-
kordistada. Soovitan jälgida meie 
teemahommiku reklaami – kui ko-
hale ei saa tulla, saab seda jälgida 
online’is või koolituse videosid jä-
relvaadata. Ka võib meile välja pak-
kuda teemasid, millest koolitusi ja 
teemahommikuid teha. 

Praktika näitab, et ettevõttel, 
kes on siit majast korra läbi käinud, 
tekib vähemalt kaks-kolm ideed, 
mida võiks ellu viia.

Loe Kalev Kaarna täispikka intervjuud www.tsenter.ee
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Eesti puidu- ja mööblitööstu-
se väljakutsed -- mis on hästi ja 
milles on arenguruumi?

Eesti puidu- ja mööblitööstuse 
peamised väljakutsed seisnevad 
selles, kuidas rohkem valmistoo-
dangut eksportida konkurentsiti-
hedas muutuvas majanduskesk-
konnas -- ajal, kus poliitilised otsu-
sed ja vähenev toetusrahade hulk 
eriti aastast 2020 sunnib leidma 
juba praegu uusi lahendusi.

Siseriiklikult on meil viimastel 
aastatel nii ettevõtete arv kui ka 
sektori kogumaht järjest kasvanud, 
seda peamiselt mikroettevõtete ar-
velt. Väike- ja keskmise suurusega 
ettevõtted on samuti kasvutrendi 
näidanud. Suuremad ja kauem tu-
rul tegutsenud ettevõtted on pi-
gem stabiilselt kasvamas. Eesti 
mööblitööstuse eksport 2015. aas-
tal oli ligi 300 milj eurot, sektori 
kogukäive ligi 500 milj eurot. Ees-
ti mööblitööstuse põhitoodang lä-
heb Euroopasse (Soome, Rootsi, 
Taani, Norra, Saksamaa, Leedu jt). 
2015. aastal moodustas mööbli-
tööstuse ekspordist 41% pehme- ja 
elukondlik mööbel, puidust maga-
mistoa mööbel 17%, muud mööb-
litooted 17%, mööbliosad 13%, 
söögi- ja elutoamööbel 9% ja pui-
dust köögimööbel 3%.

Hästi on kindlasti see, et 
1990-ndatel valitsenud takistused 
käibevahenditesse ja seadmetesse 
investeerimisel ei ole enam nii suu-
reks probleemiks, kui on olemas 
toimiv äriplaan.

Tekkinud on ka Lõuna-Eesti 
piirkonna ettevõtetele tuge pakkuv 
puidu- ja mööblitootmise kompe-
tentsikeskus TSENTER.

Sellest aastast on taaskäivitu-
nud Tarbijavaidluste komisjonis 
mööblialaste juhtumite komisjoni 
töös osalemine.

Arenguruumi on kindlasti 
omavahelise koostöö leidmises eri-

nevatel tasanditel, kuna suurem 
enamus ettevõtteid eelistab ise 
hakkama saada. Rohkem vajaks 
sektor üldist süsteemset turundu-
se ja uuringute toetust, samuti re-
gulaarset valdkonna tippmessidel 
käimist, mis aitab kaasa eksporti 
soodustavate kontaktide leidmise-
le. Hetkel pärsib sektorisisest koos-
tööd ka puudulik sektoriülene et-
tevõtete toetusprojekt, mida pak-
kus aastatel 2011–2015 toimunud 
„Mööblitööstuse ekspordivõimeku-
se tõstmise“ projekt. Uus võimalus 
võib selles osas tekkida alles aastal 
2018. Senikaua tuleb leida muid 
rahastamisvõimalusi.

Kui te saaks otsustajana mõ-
jutada kogu sektorit, siis milline 
oleks kõige olulisem otsus, mida 
teeksite ja miks? 

Puidu- ja mööblitööstuse sek-
tor tervikuna peaks rohkem inves-
teerima ja soodustama lisandväär-
tuse tõstmist ka personali hulgas. 
Kuigi lisandväärtus ja tööjõukulud 
on suurenenud, ei ole tootlikkus 
suurt arenguhüpet teinud. Ameti-
koha ja kvalifikatsioonipõhine ta-
sustamine võiks olla üks tuleviku 
märksõna. Meil on Euroopa juhti-
vamate riikidega võrreldes selles 
osas veel üksjagu arenguruumi. 
Eesti Mööblitootjate Liit on 
1990-ndate keskpaigast alates ol-
nud juhtrollis sektori arengusuun-
dade kujundamisel ning andnud 

panuse kutsetunnistuste ja kutses-
tandardite väljaarendamisse. EM-
TL jätkab tisleri, puidupingiope-
raatori ja CNC töötlemiskeskuse 
operaatori kutsete andmist. Kind-
lasti vajaks kogu sektor juurde 
tipptasemel uusi õppejõude (het-
kel on suur puudus CNC masina 
operaatori õpetajatest) ning eri-
alaspetsialiste. Kindlasti mängib 
kogu sektori tuleviku osas võtme-
rolli ka 1979. aastast alguse saa-
nud TTÜ Puidutöötlemise õppe-
tooli edasine areng TTÜ uues, 
muutuvas struktuuris.

Loodan, et me ei võta üle Soo-
me Aalto ülikooli näidet, kus tu-
dengite nappuse tõttu vähendati 
õppekavades materjalitehnoloogia 
suuna osa, vaid säilitaksime eria-
lase õppemahu ning püüaksime 
leida sihtotstarbelist täismahus 
riiklikku tuge ka järgnevateks aas-
tateks. Ülikoolis peaks jääma eral-
di õppesuund ka puidu- ja mööb-
litööstuse materjalitehnoloogiale 
(kombineerides tekstiili- ja plasti-
tehnoloogia aineid). TTÜ peaks 
leidma lisavahendeid mitte ainult 
õppetöö, vaid ka infrastruktuuri 
uuendamiseks ning mööblikatsela-
bori ja muude laborite (nt vineeri-
katsetuse liini) sisseseadmiseks.

Mida toob aasta 2017 EM-
TL-le?

12. oktoobril 2017 toimub 
Mööblitootjate VI konverents, kus 
antakse ülevaade sektoris toimuva 
kohta ning läbi valdkonnaga seo-
tud ettekannete tuuakse sektori et-
tevõtjateni uut ja huvitavat infot. 
Püüame ka välismaalt mõne vald-
konna tipu kohale tuua. EMTL 
püüab oma tegevusi ellu viia 
2016.--2018. aasta arengukavast 
lähtuvalt, arvestades sektori ette-
võtete üldise huviga ning jätkates 
sektori arvamuste kujundamist ja 
mööblitööstuse huvide esindamist 

ministeeriumite ning erialaliitude 
tasandi. 

Mis suunas liigub Eesti pui-
du(mööbli)sektor?

Sektor liigub spetsialiseerumi-
se suunas, kuigi leidub masstoot-
misega tegelevaid ettevõtteid. Ku-
ni leidub ambitsioonikaid inimesi, 
niikaua areneb ka sektor. 2009. 
aasta majanduslanguse põhjast 
oleme viimase seitsme aastaga väl-
ja tulnud, kuid edasist sektori 
arengut mõjutab kindlasti see, mil-
line on toodete välisnõudlus. Ette-
võtted peavad püüdma selle poo-
le, et leida lahendust lisandväärtu-
se kasvu tekitamisele läbi õigete, 
läbimõeldud otsuste, tarkade töö-
võtete ning kõrgemalt haritud 
spetsialistide ja inseneride.

Miks peaks ettevõte liituma 
EMTL-ga?

EMTL on Eesti mööblitööstuse 
sektoris võtmerollis, kuna esindab 
kogu sektori huvisid, mida ettevõt-
ted üksikult ei suuda. Liidu liikme-
te käive moodustab 1/5 kogu sek-
tori käibest, st ~115 milj eurot 
2015. aasta andmetel. EMTL esin-
dab ja kaitseb sektori huvisid ja mi-
da rohkem on liidus liikmeid, seda 
suuremat rolli omab see sektori 
majanduskeskkonna kaasaaitami-
sel.

 Liit kogub ja jagab informat-
siooni erinevate päringute kohta 
Eestist ja välismaalt ning jagab liik-
metele sektori statistikat, pakub lii-
du liikmetele kodulehe vahendu-
sel võimalust ettevõtet reklaamida 
ning korraldab erialaseid semina-
re ja konverentse. 

Ettevõtete huvist tulenevalt pa-
kub  liit koostööd läbi erinevate 
projektide, aasta lõpus on toimu-
mas traditsiooniline aastalõpu ga-
la ja suvel on plaanis Mööblitoot-
jate Golfikarikas 2017.

Eesti puidutööstuse väljakut-
sed – mis on hästi ja milles on 
arenguruumi?

Üldiselt on kõik hästi, kuid 
näen arenguruumi järgmistes kü-
simustes: 

1) Riiklikud tellimused võiksid 
soosida puidu kui Eesti peamise 
kohaliku tooraine kasutamist ehi-
tuses ja sisustuses (see looks know-
how’d ja annaks ettevõtetele või-
malusi tootearenduseks).

2) Veel rohkem peaks pinguta-
ma haridusasutustes pakutava ha-
riduse kvaliteedi tõstmiseks (infra 
on tänaseks vist juba täitsa OK, 
fookuse peaks suunama õppejõu-
dudele ja koolijuhtidele).

3) Elektriliitumistega pole kuul-
davasti asjad mitte väga sujuvad.

4) Tallinn-Tartu maantee võiks 
turvaliseks autosõiduks olla 
3-4-realine.

5) Arenguruumi on logistikas, 

lennuühendus Tartust võiks olla 
mõnda hub’i.

6) Riiklikult võiks soodustada 
eratarbijatele pelletite kasuta-
mist. See on modernne kohalik 
biokütus (halupuude aeg on ju lä-
bi saamas), mis võimaldaks vä-
hendada kohaliku pelletitööstuse 
ja kaudselt kogu Eesti puidutöös-
tuse haavatavust välisturgudel.

7) Kaubavedu Lõuna-Eestist 
mööda raudteed ei konkureeri au-
totranspordiga.

8) Reisirongiliikluse kellaajad ei 
sobi hästi tööreisijatele.

9) Koostöö Eesti ja Balti naab-
rite vahel jätab soovida, pigem 
konkureeritakse.

Eriti hästi on meil asukohaga 
nii ressursi kui turgude poolest 
ning ka kultuur toetab töötamist 
neil turgudel. 

Lisaks on meil veel suhteliselt 
rohkem motiveeritud inimesi pui-
dusektoris võrreldes läänepoolse-
te naabritega.

Mida toob aasta 2017 Barru-
sele?

Kvalitatiivset ja kvantitatiivset 
arengut, liigume kaugemale vahen-
dajatest ja lähemale lõppkliendile.

Mis suunas liigub Eesti pui-
dusektor?

Lisandväärtus kasvab step-by-
step, kuid paljudel juhtudel on eda-

sise arengu takistuseks vähene 
koostöövõime/ -soov naabritega 
nii Eestis kui ka lähiriikides. Äri- 
strateegiad muutuvad üha olulise-
maks. 

Miks on Barruses hea tööta-
da?

Tegevusvabadus, ambitsiooni-
kad omanikud, suure potentsiaali-
ga ärimudel. 

Teil on kindlasti mõni „hul-
lumeelne“ ehk eriti innovaati-
line ettepanek puidutöötlemi-
se valdkonnas. Mis see on?  

See ei ole eriti hullumeelne 
idee, kuid Lõuna-Eestis oleks 
ruumi kaasaegsele tselluloosi-
tööstusele. Täna on turuosalised 
finantsiliselt piisavalt tugevad 
sellise projekti ette võtmiseks 
ning know-how’d saab ju välis-
maalt sisse osta.

Puidu(mööbli)sektor
liigub spetsialiseerumise suunas

Arengu-
ruumi on 
kindlasti 
oma-  
vahelise 
koostöö 
leidmises.

Küsimustele vastab Herkki Kitsing, Eesti Mööblitootjate Liidu tegevdirektor

Eriti hästi 
on meil 
asukoha-
ga nii  
ressursi 
kui tur- 
gude  
poolest.

Riiklikud tellimused võiksid soosida     
puidu kui Eesti peamise kohaliku toor-  
aine kasutamist ehituses ja sisustuses 
Küsimustele vastab Jürgen Ainsalu, Barrus AS tegevjuht

Kui te saaks otsustajana 
mõjutada kogu mööblisektorit, 
siis milline oleks kõige oluli-
sem otsus, mida teeksite ja 
miks? 

Rohkem rõhuks ekspordipo-
tentsiaali ärakasutamisele – ai-
taks ettevõtetel leida riiklike vi-
siitidega või ühisstendidega uu-
si ekspordimaid.

Mida toob aasta 2017 Ra-
disele?

Oleme laiendamas oma too-
tevalikut, kaasates põneva must-
riga filmivineeri, mis lisaks välja-
nägemisele tagab meie klientide-
le veelgi kõrgema kvaliteedi ja 
toodete vastupidavuse. Samuti 
oleme laiendamas oma seadme-
parki, et rohkem tööd saaks teh-
tud automatiseeritult.

Mis suunas liigub Eesti 
mööblisektor? 

Loodan, et aina rohkem tekib 
mööbliettevõtteid, kes ise lähevad 
oma kaubamärgi all lõppkliendi-

ni, saades müügiahelas suurema 
osa ja kõrgema marginaali. See 
aitab arendada uusi tooteid ja et-
tevõttel laieneda ka teistele tur-
gudele. Nii saaksid Eesti ettevõt-
ted ise tellida alltöövõttu teistelt, 
et täita suuremahulisi tellimusi.

Miks on Radises hea tööta-
da? 

Meil on väike ettevõte, seega 
saame kiiresti muutustele reagee-
rida ja uusi väljakutseid vastu 
võtta ning ise oma soovitud suu-
na valida.

Saame kiiresti muutuste-
le reageerida ja uusi  
väljakutseid vastu võtta

Küsimustele vastab Mauri Abner,    

Radis OÜ juhatuse liige

Oleme 
laienda-
mas oma 
toote-  
valikut,  
kaasates 
põneva 
mustriga 
filmi-  
vineeri.

TSENTRISSE tulnud 
päringute arv suureneb
TSENTRI kolmest fookusvaldkonnast, milleks on viimistlus, 
tootmise juhtimine ja tootearendus, on kõige rohkem pärin-
guid tootearenduse valdkonnas. Hetkel on TSENTRISSE 
pöördujad peamiselt Kagu-Eesti puidu- ja mööblitootmise 
valdkonna ettevõtted ja eraisikud ning kohalikud omavalit-
sused. Meil on väljakujunenud koostöövõrgustik, kelle kaas-
abil leiame lahenduse igale küsimusele. 
Kohtume TSENTRIS! 

Büroojuht Merle Tsirk

TSENTER kutsub kõiki ettevõtjaid osalema 
TASUTA RAKENDUSUURINGUTES

• Plasmatehnoloogia rakendamise võimalused ja 
tehnilised piirid puidu töötlemiseks ning väärin-
damiseks.

• Erinevate meetodite eelised spooni kvaliteedioma-
duste analüüsiks.

• Looduslike viimistlusmaterjalide kasutusvõimaluste 
laiendamine.

• Erinevate vesialuseliste pinnakattevahendite kest-
vus erinevates klimaatilistes tingimustes.

Loe uuringutest pikemalt www.tsenter.ee/teenused ja küsi 
lisa jorgen@tsenter.ee 
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TSENTRI oma tootearenduse 
esimeseks väljundiks on vineerist 
vaheseinad, kus on näha masina-
pargi võimekust. Vineerist detailid 
on laseril lõigatud ja seejärel liinil 
värvitud.

Vaheseinu saab komplekteeri-
da vastavalt vajadusele, teha riiu-
leid, aknaid, erinevaid mustreid 
või printida pilte. 

Tulevikus on soov välja tööta-
da standardsed vaheseinad konk-
reetsete hindadega, siis on klien-
dil lihtsam erinevate moodulite 
abil tellida just talle sobivad sei-
nad.

Koolitaja Indrek Maripuu otsis 
oma ruumidesse funktsionaalset 
mööblit – sellist lauda, mille saaks 
ühe liigutusega sohvaks muuta 
ning hiljem see sama lihtsalt 
lauaks tagasi teha, lisaks võiks lau-
da kasutada arutelu tulemuste esit-
lemiseks teistele laudkondadele.

Algne plaan kohalikult mööb-
litootjalt laud tellida tundus lihtne 
ja teostatav, aga tulemuseks oli 
raskelt käsitletav laud-sohva, mit-
te mängleva kergusega funktsioo-
ni muutev mööbel.

Edasise tootearenduse ja teh-
nilise kompetentsiga tuli appi 

TSENTRI meeskond. Toode oli 
keerukas ja projekt ebatavaline -- 
nii laua kui sohva kõrgused pidid 
olema õiged, asendite muutmine 
lihtne ja toode ise stabiilne.

Tänaseks on jõutud 14. proto-
tüübini ja Perepuidus toodetud So-
fable mudelit saab näha Tartus 
SPARK Demokeskuses. Maripuu 
sõnul on see mudel küll pikk samm 
edasi, kuid parima lahenduse leid-
miseks on nad palkamas metalliin-
seneri, kes aitaks välja mõelda liht-
sama ja ilusama lahenduse laua ja 
sohva asendi lihtsamaks fikseeri-
miseks.

“TSENTRI kohta saime infot et-
tevõtlusnädala raames, mis toimus 
Tartus. Notebase’i meeskonnaga oli-
me Garage 48 üritusel ja juba seal 
saime oma äriideed arutada Mart 
Nilsoniga. Teie käest saime eelkõi-
ge motivatsiooni edasi pingutada ja 
palju mõtteainet, kuidas edasi te-
gutseda. Väga huvitav oli ka 
TSENTRI maja ringkäik, kus saime 
tutvuda modernsete masinatega ja 
näha, millised võimalused üldse 
olemas on.

Edaspidised plaanid on jät-
kata Notebase’i tootearenduse-
ga. Tahame katsetada erinevaid 
huvitavaid ideid, mis me õpi-
lasfirma perioodi jooksul saa-
nud oleme. Kuigi Notebase sü-
learvuti alus on alates algusest 
korralikult edasi arenenud, on 

sellel veel palju erinevaid suun-
di, kuhu toodet edasi arenda-
da.

Teistele õpilasfirmadele soo-
vitame võtta julgesti ühendust 
erinevate ettevõtete ja inimeste-
ga – väga palju ollakse nõus aita-
ma ja nõu andma. Kindlasti tu-
leks leida enda kõrvale ka hea 
meeskond ja tegutseda kogu õpi-
lasfirma perioodi jooksul ühtse 
tiimina, sest üksi midagi edukat 
saavutada on raske. Veel soovita-
me tegutseda järjepidevalt ja jul-
gelt ning tihti astuda oma muga-
vustsoonist välja – sellega ületa-
te ka alguses võimatuna tundu-
vad raskused.”

Notebase pärjati Eesti Parima 
Õpilasfirma 2016 Parima toote 
eriauhinnaga. 

Tihti öeldakse, et tänapäeval 
midagi uut leiutada on peaaegu et 
võimatu, kuna kõik on juba ära 
proovitud ja olemas. Seda väidet 
kummutab Margus Siilik firmast 
Okkastyle, kes otsib tavatuid la-
hendusi sisekujunduses. 

Lisaks tuntust kogunud ok-
kaplaadile arendas ta uudse kuju-
ga stanged riiete hoidmiseks. Te-
ma jooniste alusel arendati 
TSENTRIS välja prototüüp ja too-
deti esimene väikepartii stangesid, 
mis on leidnud edukat kasutamist 
mitmetel etendustel. Siiliku sõnul 
jätkub edasine koostöö TSENTRI 
ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse-
ga, kuhu on plaanis pakkuda 
üheks lõputöö teemaks stangede 
tootegrupi arendamine.

Prototüübist väiketootmiseni
TSENTER lõi kaasa pika valgusallikaga tammepuidust 
Dragonfly laualambi prototüübi tegemisel ja aitas valmis-
tada esimese tootepartii. Uudse lahendusega lambi tark-
vara võimaldab peale tavalise valgustuse näiteks äikese- 
või romantikarežiimi, vahelduvat valgustust sektsioonide 
kaupa jne.

Vaheseinad ilma kruvide ja naelteta

TSENTER toetab 
õpilasfirmasid

Uudse lahendusega 
stanged on jõudnud 
klientideni

Tootearendus, 
mis on jõudnud 
14. prototüübini

3

TSENTRISSE on tulnud abi ja inspiratsiooni 

saama mitmed alustavad ettevõtted ja õpilasfir-

mad. Küsisime õpilasfirma Notebase juhi Mar-

ten Tamme käest selle kohta, kuidas ta jõudis  

TSENTRISSE ja mis abi ta siit sai.



Ta puutus ideega kokku juba 
siis, kui oli vaja tegeleda ehituse ja 
hangetega, seadmete valiku ja ka 
administreerimise poolega. Oma 
teadmised puiduvaldkonnast on 
mees kogunud siitsamast kutseha-
riduskeskusest ning töötamisest 
mööblifirmas Suwem, kus tema 
karjäär liikus laotööst kuni tootmi-
se juhtimiseni. Kõik etapid said lä-
bi käidud ning sellest oli TSENT-
RIS tegutsema hakkamiseks väga 
palju kasu.

Tanel on töötaja, kes teab tänu 
sellele, et on olnud TSENTRI loo-
mise juures algusest saadik, kõike 
alates tuletõrjesüsteemidest, lõpe-
tades valve ja signalisatsiooniga. Ka 
IT-valdkond pole talle võõras – ta 
on seotud ka tarkvara- ja tootearen-
duse ning masinapargiga. Põhiliselt 
toimetab Tanel trükimasinaga, mil-
le panid kokku itaallased, kes tegut-
sesid siin kaks nädalat. See aeg oli 
tõeline virvarr, meenutab Tanel.  

Tanel kirjeldab, et trükimasin, 
mis hõlmab päris suure osa üsna 
suurest ruumist, töötab samal põ-
himõttel nagu kodune tindiprin-
ter. Masinal puudub võimekus 
trükkida rullmaterjalile, küll aga 
saab trükkida enamustele jäikade-
le materjalidele nagu plastik, kivi, 
metall, puit, klaas jne.

 Masin kasutab algmaterjalina 

jpg- või tif-fotofaile. „Masinale 
teeb asjad selgeks arvuti ja tarkva-
ra,” selgitab Tanel. „CMYK-kom-
binatsioonis on neli tinti, masin 
tuvastab, et iga tinti peab pritsima 
oma koha peale teatud osa. Kasu-
tusel on ka valge kruntvärv. Kasu-
tusel on akrüültint, mis on UV-kõ-
venev.”

Taneli sõnul on värvikiht väga 
tugev ning selle vastupidavust kat-
setatakse ja jälgitakse. Ta toob väl-
ja ühe prinditud vineeritüki ja sel-
gitab, et pigem laguneb ära vineer 
kui et tint laiali läheb. Isegi lahus-
tiga on värvi raske kätte saada. 

„Kui panna töötlemata puit 
lihtsalt välja, siis see kaua ei kes-
ta,” selgitab Tanel. „Puit kaetakse 
lakiga, et mustus ja vihm sisse ei 
läheks. Trükk iseenesest ei ole 
kaitsevahend. Tegime Võrru Geor-
gi hotelli väliterrassile tammepui-
dust laudu, trükkisime sinna pildi 
peale, seejärel kaeti need põran-
da- või paadilakiga. Kuna lauda-
del on kasutusintensiivsus suur, 

kestab pilt seal sama kaua kui kat-
tematerjal. Kui vihm sealt läbi lä-
heb, saab puit kahjustada ja ka pilt 
tuleb maha. Vihm pilti maha ei 
pese.” Taneli sõnutsi on varsti 
plaanis teha ka välisstend, kus 
vastupidavust katsetada saab. Pui-
du enda tooni muutumisega muu-
tub trükitud pildil värvitoon, ka 
läige muutub. „Kui inimesed pole 
varem näinud vineeril trükki, ei 
osata seda pilti ka ette valmista-
da,” leiab Tanel. „See on koostöö 
– keegi võtab foto, on tulnud siia 

koolitusele, kannab kujutise klaa-
sile või vineerile ja reeglina ollak-
se tulemusest üllatunud, sest sel-
lele ei pööratud eeltöötluses tähe-
lepanu. Eesti Rahva Muuseum 
soovis võimalikult originaalilähe-
dasi vaibamustreid, kuid vead või-
vad tekkida siis, kui protsessis on 
palju erinevaid vahelülisid ja ma 
ei saa esimese lüliga otse suhelda. 
Igasugused kooskõlastused võivad 
osalejate ringi liialt suureks ajada 
ja protsessi lõpuks venima panna. 
Kahjuks on aga see reaalne elu.”

Tehnoloogia muutub järjest 
odavamaks. Kui selline printer 
tundus veel 10 aastat tagasi täie-
lik ulme, siis nüüd on see reaalsus. 
Hinnad algavad paarikümnest tu-
handest eurost. TSENTRIS olev 
printer on kümmekond korda kal-
lim ja mõeldudki tootmiseks. Eri-
nevus teistest printeritest on see, 
et materjal liigub n-ö ühest otsast 
sisse ja tuleb teisest välja. Ei liigu 
mitte ainult trükipea, vaid ka ma-
terjal. Masin võimaldab trükki ää-
rest ääreni. Tegemist on ületrüki-
ga. Toonivahesid ja arvamist, mil-
line värv mis on, tuleb ikka ette, 
sest absoluutset tõde ühe tooni 
osas kahjuks ei ole. Küll aga on 
võimalik näha ekraanilt, kuidas 
masin värvi tõlgendab. 

Tanel räägib, et elu pole või-
maldanud rutiinil tekkida. Tööd 
on tehtud nii, et kaasatud on teisi 
masinaid ja appi tulnud ka oma 
maja kolleegid. „Ja kui aus olla, 
siis väga massiivseid tellimusi po-
le veel olnud ka,” tunnistab Tanel. 
„Küll on tulekul 400 puslet, kuid 
seal on palju ettevalmistustööd, 
liimimist, mis on kõik omavahel 
kombineeritud. Materjalid on kõik 
enamasti alati uued. Kui on vaja 
pilti klaasile saada, keeran vär-
vierksust peale. Palju oleneb ka 
maitsest – osadele meeldib kõik, 
mis läigib, osad tahavad tagasi-
hoidlikumaid lahendusi.”

Kõik inimesed on oodatud 
TSENTRISSE oma töid trükimasi-
nal katsetama. Tanel on särtsuga 
mees ning tuleb ise õhinal asjaga 
kaasa. Talle on iga probleem ja 
ülesanne väljakutseks, rõõm on 
koos klientidega ka ise areneda 
ning leida viise, kuidas teha asju 
ilusamaks ja soodsamaks.

Tanel Velga on seo-

tud TSENTRIGA ju-

ba sellest ajast, kui 

praegune maja veel 

valmis polnud. 

Tanelil trükimasinaga    
töötades rutiini ei teki

Masin kasutab algmaterjalina  jpg- või tif-fotofaile.

Pinnatrükimasin 
PIXART PLOT16 

• Töölaius 1550 x 3000 mm
• Töödeldava detaili paksus 3 – 95 mm
• Printimisel kasutatakse UV kõvenevaid  
  akrüültinte
• Materjalid printimiseks: puit, paber,  
   plastik, klaas, plaatmaterjalid (MDF, 
   HDF, vineer) jne. 

TSENTRI tootearendus – prinditud ja pöörlevad vaheseinad. 
Autorid: Sisustuskoda, Keiti Kaasik ja TSENTRI kollektiiv.
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TSENTER koostöös 
Ecowall´iga: lauad Soome, 
Sokose hotelli. Disainer 
Paola Suhonen.

Ebatasasele
 pinnale prinditud foto.

Prinditud lauad Georgi Hotelli restorani terrassile.

Pleksiklaasile 
prinditud foto.

„Puit koosneb malts- ja lülipuidust, 
millest esimene on alati pehmem. Har-
jamisega tekitatakse efekt, justkui oleks 
puit vana ja kulunud. Ka pikaaegsel ka-
sutamise korral kulub maltspuit esma-
järjekorras. Näiteks vanaisa istub söögi-
laua ääres aastaid ühe koha peal ja hõõ-
rub küünarnukiga lauale justnagu kulu-
tatud jälje.”

Kirjeldatud efekti kasutatakse puidu 
töötlemisel ära, sest see annab puidule 
huvitava pinna. Vanutamise rakendami-
ne on praegu mööblitööstuses trendikas. 
Kui kasvav või langev see trend on, se-
da Mart täpselt öelda ei oska, kuid vii-
mastel mööbli- ja sisustusmessidel on 
seda jätkuvalt eksponeeritud. 

Meetod on lihtne – harjastega harja-
takse puidu pehmem osa välja. Harju on 
erinevaid – erineva pikkusega nailon- ja 
traatharjad, millest tulenevalt saavuta-
takse puidu pinnal ka erinev tulemus. 

Harjamismasina maksumuse võib 
tasa teenida juba ühe hea tootega suh-
teliselt lühikese ajaga, kuid igaks juhuks 
nurka seisma ei ole mõtet seda soetada. 
TSENTRIS saab masina võimalustega 
tutvuda. 

„Puidu harjamine ehk 

vanutamine on puidu 

mehhaaniline töötlemi-

ne, mille abil eemalda-

takse puidu pinnalt 

pehmemad osad,” sel-

gitas Mart Nilson.

Harjamis- 
masina võib  
tasa teenida  
kiiresti, aga...

Mõtteid TSENTRI 
teemahommikutelt

ELMO PUIDET (BDA): Kuidas 
leida firmale tegevjuhti?
"Sihtige neid, kes võiks tagasi 
tulla kodukanti. Kuulutus peaks 
tähelepanu tõmbama, näiteks: 
Pakume võimalust luua oma 
keskkond ja oma tiim.
Kui sa ise ei pea pärast tegema 
hakkama, siis on väga hea nõu 
anda. Tihti on see nõu väga hea."

YRJÖ OJASAAR teemahommikul 
„Kuidas panna kliendid rohkem 
maksma?"
“ 10 aasta pärast on ainult hinda 
müüvate ettevõtete aeg lõplikult 
möödas".

Märkus: Esinejate mõtted on kontekstist 
välja korjatud ja iga lause taga peitub 
lugu elust. 

TSENTRI teemahommikute video- 
salvestused ja materjalid: 
www.tsenter.ee/kasulikku

Vanutatud puidu pinda võib 
kasutada nii sise- kui 
välitingimustes ning pinna 
töötlemiseks sobivad kõik 
puidu viimistlemiseks 
kasutatavad materjalid.

I N I M E S E D   J A   M A S I N A D



Majahaldurist laser  -
lõikuri spetsialistiks

Kaido Mäesalu: 
TSENTER täna ja homme

I N I M E S E D   J A   M A S I N A D

Masin, mille tagant Kaia leia-
me, on selline, mis töötab laser-
kiire abil ning selle funktsiooniks 
on lõigata erinevaid materjale. 
Kiire tugevust ja võimsust saab re-
guleerida. Olenevalt materjali 
paksusest ja tihedusest sõltub, kui 
läbi või kui sügavale kiir lõikab. 
Laserlõikurit juhitakse arvutiga. 
Lisaks vektorgraafikale on gravee-
rimiseks võimalik kasutada ka 
jpg-formaadis fotofaile.

Kõige paremini õnnestub lõi-
kamine esialgu puidule, pleksik-
laasile väga head tulemust veel 
saanud pole, leiab Kaia. Kõige 
rohkem võtabki aega katsetamis-
periood. „Kliendid soovivad tih-
tilugu näidiseid, mitte ei tulda 

kindla visiooniga, et just nii või 
teisiti peab olema, kuigi siis oleks 
lihtsam,” leiab Kaia. 

Kaia sõnutsi pole masina pii-
re veel õieti katsetatud, lõigata 
on proovitud erinevaid materjale 

nahast leivani. Printeris on ühen-
datud nii loominguline kui teh-
noloogiline moment, mis on häs-
ti põnev. Ta leiab, et masinaga 
tööd teha ei ole keeruline ning 
töövõtted on kergesti omandata-

vad. „Kui aga inimesel puudub 
ruumiline mõtlemine, siis on kee-
ruline. Peamine on huvi kogu 
protsessi vastu, tootmine on ai-
nult üks osa sellest.”

Masina hoolduse puhul rääkis 
Kaia, et eks kui temaga on pikemalt 
tööd tehtud, siis vajavad mõned as-
jad ülevaatamist, kuid suuri prob-
leeme pole esinenud – kui tehti kon-
torisse vaheseinu, siis ei esinenud 
masinapoolseid tõrkeid üldse. 

Kaia ei ole tegelikult üldse 
see, kes peaks laseriga lõikama, 
kuid tema puhul on näha ilme-
kalt, kuidas huvi korral on heade 
ning intelligentsete seadmetega 
võimalik igaühel uusi väljakutseid 
leida ja midagi luua..

Vana-Võromaa meened  
“Võromaal Väimelä mõisan om kotus, kon 
välläopnu asjatundja tegevä targas opatu 
massinide abiga erisugumast puutüüd: mas-
sinidega saa lihvi, värvi, puu pääle pilti trük-
ki, lasõriga sisselõigada. Ku sul om hää mõ-
tõ, määnest asja sa tahat puumaterjalist te-
gemä naada, küsü TSENTRIST nõvvu ja api 
edimese näüdüsse tegemisen.”

TSENTRI tegemised kirjutas võrukeelseks ja pani Umapuut.ee müüki Külli Eichenbaum.

Kaia Rammul ei tulnud TSENTRISSE tööle mitte üldse kui pui-

duspetsialist, vaid tema ülesandeks oli hoopis maja korrashoid. 

„Aega hakkas järjest rohkem üle jääma, asjad olid korras ja ma 

võisin hakata lähemalt huvi tundma, millega meie majas tegel-

dakse,” pajatab Kaia.

Kõige paremini õn-
nestub lõikamine 
esialgu puidule.
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TSENTRIS kasutatakse pinki di-
sainimise ja prototüüpimise puhul. 
Ei minda seda teed, et hakataks 
andma masstoodangut, vaid püü-
takse teha taseme võrra keerulise-
maid asju, millega teised veel ei te-
gele. „Enamus meie masinapargist 
ongi planeeritud selle mõtte järgi, et 
mida teistel ei ole,” rääkis Randi. 
„Kui oled ka CNC masina peale väl-
ja läinud, siis teiste masinatega sa-
ma kvaliteeti saavutada on raske kui 
mitte võimatu.”

CNC pingi ja 3D-skaneerimise 
seadmete vahel on tihe koostöö, mis 
puudutab näiteks vanade mööb-
liesemete detailide taastamist. 

Skanneriga tehakse mudel ja CNC-
ga lõigatakse detail välja. 

CNC-l on teatud tööoperatsioo-
nid ja omadused, mis eristavad 
TSENTRI masinat teistest. „Masinal 
on kõrge Z-telg ehk kõrguses saab 
töödelda 700 mm detaile, tööstuses 
kasutatavad CNC-d jäävad 200-300 
mm kanti. Kuna masin on mõõtme-
telt väike, siis detail, mida masinas-
se panna, võib olla 700-1000 mm. 
Kapi külge sellega teha ei saa, aga 
toolijalad ja seljatoed on küll mõel-
davad,” selgitas Randi. 

„Oma praktika jooksul olen te-
gelenud paari huvitava firmaga, kes 
esialgu tulevad müstilise ideega, et 

kas sellist asja saab teha, ja kui sel-
gitad, et tegemist pole mingi hullu-
sega, vaid teostatava asjaga, lähe-
vad inimestel silmad särama,” mee-
nutab Randi. „Kui teistest kohtadest 
on ära öeldud, et ärge üldse mõel-
gegi selle peale, siis paneb kahtle-
ma, et miks sulle sealt siis küll ära 
öeldi... Tehnika arenguga peab liht-
salt kaasas käima. Igasugused või-
matuna näivad ideed tuleb läbi vaa-
data.”

Randi meenutab, et TSENTRI-
GA võttis ühendust üks tšehhi pä-
ritolu inimene, kes tegeleb proto-
tüüpide tegemisega. „Esmalt päris 
ta CNC võimaluste kohta ja soovis 
teha näidist, mille tegime ära. 
Kuu-kaks oleme temaga regulaar-
selt suhelnud. Ta huvitub nii pui-
du kui ka metalli valdkonnast, mil-
lega me otseselt seotud ei ole, 
kuid kuna kontakte on, siis aitame 
teda edasi. Tagasiside on olnud 
äärmiselt positiivne.“ 

Töötad TSENTRIS arendusju-
hina. Too välja mõned olulise-
mad sinu valdkonna projektid.

Keeruline, aga huvitav oli kes-
kusele nime leidmine, visuaali väl-
jatöötamine ning kaubamärgi lans-
seerimine. Jääme ka tulevikus pui-
du- ja mööblitootmise kompetent-
sikeskuseks, aga suupärasem on 
öelda TSENTER. 

Teine väljakutse oli see, et kui-
das leida sisuliselt tühjale kohale 
loodud organisatsioonile koostöö-
partnerid ja kliendid. On olnud üks 
pidev enesetõestamise ja müümise 
protsess. Skeptikuid oli alguses pal-
ju. Eks neid on ka täna, aga kutsun-
gi kahtlejaid -- tulge külla, andke 
tarka nõu! 

Ja kolmandaks muidugi kord 
kuus toimuvate teemahommikute 
formaadi väljatöötamine. Kuna tee-
me hommikutest videoülekande 
Postimehe majandusveebis, mida 
saab hiljem meie kodulehelt järgi 
vaadata, on auditoorium üsna kor-
ralik. Toome koju kätte huvitavaid 
spetsialiste, oma ala eksperte ning 
muidu põnevaid inimesi, ning mis 
peamine – tasuta.

Tehnoloogia muutub pööra-
se kiirusega, kuidas tagate selle, 
et majas oleks kaasaegne tehno-
loogia?

Tõsi, täna ostetud seade on 
varsti eilne päev. Teeme selle nimel 
tööd, et seadmete tarnijad oleksid 
ise huvitatud meie juures oma uut 
tehnoloogiat näitama. TSENTER 
peab saama kohaks, kus seadmete 
müüjatel tuleb sissesaamise pärast 
konkureerida. Tähtis on, et mõle-
mad pooled oleksid rahul – majas 
on alati uus tehnoloogia ning sead-
me tarnija leiab läbi meie endale 

kliente. Aasta jooksul oleme saa-
nud läbi avatud uste poliitika, tee-
mahommikute, erinevate hu-
vigruppide ja ekskursioonide maj-
ja üsna arvestatava külastuste arvu 
(50 - 70 inimest nädalas).  

Kagu-Eesti Puiduklastri juu-
res on TSENTRIL samuti suur 
roll?

Nii on. Klastri arendusjuht on 
ühtlasi TSENTRI turundusjuht. Nii-
moodi läbipõimunult on resultaat 
tunduvalt tulemuslikum, mida näi-
tab ka esimene tööaasta. Ainult 
koostööd tehes on võimalik olla 
edukas. Olen analüüsinud sektori 
ettevõtteid ja võin öelda, et koos-

tööd väärtustavad juhid ning nende 
juhitavad ettevõtted on edukamad. 

Kas midagi segab TSENTRIL 
arenemast?

Olles ise ettevõtja taustaga, siis 
natuke häirib asjaajamiste aeglus 
ja aeg-ajalt liigne bürokraatia. Aga 
heameelt teeb see, et Võrumaa 
omavalitsuste juhid ja poliitikud on 
mõistnud riigi nii suure investee-
ringu kasu regioonile. Edaspidine 
sõltub juba meist – kas laseme või-
maluse käest või pöörame tehtud 
investeeringu tuleviku eduks. Väga 
hea koostöö on Võrumaa Omava-
litsuste Liiduga, Võru linnaga, Võ-
ru Maavalitsusega, Võrumaa Aren-
guagentuuriga, samuti Põlva Maa-
valitsuse ja Põlva Arenduskeskuse-
ga. Hetkel valmistame ette koos-
tööd Valga maakonna ja sealsete 
ettevõtjatega. Eesmärk on saada 
Kagu-Eesti veduriks.

Kuidas sa näed TSENTRI tu-
levikku?

Edasimõtlemist ootab Võru 
Maavalitsuse poolt ära tehtud töö 
tööstuskülade projektiga ning anna-
me oma panuse, et Rõuge inkubat-
sioonikeskuse projekt realiseeruks. 
Aga kindlasti saab ühel hetkel hoo-
nest, kus TSENTER täna asub, koht, 
kuhu koonduvad ettevõtlusega seo-
tud organisatsioonid ja asutused. 
Elu on näidanud, et kui järgmine sa-
ma valdkonna asutus asub teises 
majas, jääb koostöö tagasihoidli-
kuks. Vaadates Võrumaa Kutsehari-
duskeskust, TSENTRIT, inkubat-
sioonikeskust, Väimela tööstusala ja 
erinevaid valdkondlikke organisat-
sioone läbi ühe prisma, muutub pilt 
palju selgemaks, ja mis peamine, 
kuluefektiivsemaks. 

TSENTRIS paiknev CNC masin ei ole kindlasti 

mitte kõige suurem, pigem on see väga väike 

mudel, ütleb Randi Sepping, kes masinasaali 

spetsialistina sellega ka ise tööd teeb. 

CNC puidupingi abil saab taastada vana mööbli detaile

Laseril tehtud kell-rukkilill.

Laseril tehtud 
Vana-Võromaa karbike



Mart Nilson on õppinud metsa-
majandust tollases EPA-s, praegu-
ses Eesti Maaülikoolis. Pärast kõrg-
kooli lõpetamist tegi ta metsainsti-
tuudis neli aastat teadustööd, tege-
ledes puidu täiendava juurdekasvu 
arvutamismetoodika väljatöötami-
sega. Loodud metoodika abil on 
võimalik hinnata inimtegevuse mõ-
ju metsa kasvule. Hiljem asus ta 
end teostama ärivaldkonnas. 

„See oli uute võimaluste teke, 
mida enne ei olnud,” arvab Mart 
põhjuse olevat, miks ta just selle 
tee valis. Tänase päeva oskusteni 
on Mart jõudnud täiesti ise õppides 
ja arenedes. 

Mart peab seda, millega ta te-
gelikult TSENTRIS 3D alal tegeleb, 
tootearenduse osaks. 3D võimal-
dab tekitada arvutisse täpsete mõõ-
tudega objektist mudeli, millega 
võib teha mida iganes, alates res-
taureerimisest ja tootearendusest 
virtuaaltuurideni välja. 

Mööbli tootearenduses on 
praktiline kasutus 3D-l unikaalsete 
toodete ja käsitöö tiražeerimine 
ning edasiarendamine. „Toode ska-
neeritakse sisse, tehakse see arvu-
tis masinaga toodetavaks, et teha 

sellest seeriatoode. Eriti hea on ka-
sutada seda tehnoloogiat erineva-
te mittestandardsete pindade pu-
hul. Katsu sa võtta vanaisa käsitsi 
valmistatud kiiktoolilt mõõdulindi-
ga täpsed mõõdud,” naljatleb Mart. 
Kõiki elemente, mida esineb nii 
looduses kui mujal, on võimalik 
tehnoloogia abil suurendada ja vä-
hendada, kasutada ornamentikas 
ja mujal. Tööstuses on oluline ka 
ruumi skaneerimine. Suur osa 
praegusi tootmishooneid on vanad, 
millest ei ole säilinud väga täpseid 

jooniseid, on ümber ja juurde ehi-
tatud. Puuduvad selged plaanid. 
Skaneerimise abil on näiteks või-
malik ilma lae alla ronimata saada 
kogu laealustest kommunikatsioo-
nidest täpsed mõõtmed ning täie-
lik pilt. 

„Meie ruumiskanneri mõõ-
teulatus algab 1,5 meetrist ja ula-
tub kuni kilomeetrini. Kõige n-ö 
magusam skaneerimise ala on ca 3 

kuni 100 meetrit. Selles alas suu-
dab skanner mõõta ja salvestada 
andmeid täpsusega +/- 1 mm. 
Töökaugus kuni 300 meetrini on 
enamjaolt probleemivaba, edasi 
aga sõltub väga palju õhu läbipaist-
vusest. Käsiskanneri töökaugus on 
17 kuni 35 cm, selle eest pinnalu-
gemise täpsus on +/- 0,1 mm. Sel-
lega on võimalik ülitäpselt skanee-
rida väikeseid objekte. Kahe skan-
neri toimekuse liitmisel on võima-
lik skaneerida suuri objekte, mille-
le on lisatud väikesed detailid. Se-

da saab edukalt kasutada res-
taureerimise ettevalmistustel. 
„Näiteks on antiiksel toolil üks 
lõvi alles, teine aga kadunud -- 
siis saab võtta allesoleva pealt 
täpse koopia ja sellest teha 

CNC-le programmi, millega valmis-
tatakse uus.” 

Mart leiab, et ühel tavalisel et-
tevõtjal ei ole vajalik endale skan-
nerit soetada. Igapäevane ülesan-
nete tekkevõimalus skanneri jaoks 
on siiski väike. Kui aga selline üles-
anne tekib, on skanner asendama-
tu ja tasub tellida meilt vastav tee-
nus, leiab Mart.

TSENTRI skanneritele on lei-

tud rakendusi arhitektuuriprojek-
tides rekonstrueerimise ja restau-
reerimise osas – vanad müürid oli 
vaja taastada, selgeks teha, kas ja 
kui palju need viltu on. On ette tul-
nud ka üksikuid tootearendusi, kus 
on kasutatud skaneerimise tehno-
loogiat -- nt toolile oli vaja kanda 
peale CNC-ga ehk arvjuhitava 
freespingiga graveering. Veel võib 
olla ülesandeks teha mõnest kah-
justunud detailist 3D-mudel ja sel-
le kaudu detail taastada. Kindlasti 
on ka virtuaaltuurid täismudelite 
baasil tulevikuteema, kus algseks 
sisendiks saavad olema fotogram-
meetria abil ehk fotode põhjal loo-
dud mudelid, mis ei ole üldjuhul 
piisavalt täpsed. Siin saab skanee-
rimine ulatada oma „abistava kii-
re“.

Skaneerimise tulemusena 
luuakse ruumiline punktipilv ja 
tõelised oskused algavad sealt, kus 
algab punktipilve tõlgendamine 
mudeliks, jõudmaks lõpuks masin-
töötluse jaoks vajaliku vektorgraa-
fikani. Selles vallas võiks Mardi sõ-
nul olla turul tegutsemas rohkem 
spetsialiste. „See on see, mida me 
siin TSENTRIS arendame.”

Laborist tulev info läheb siit 
ruumidest edasi päris suurtele 
auditooriumitele. Eesmärk on ol-
la toetav funktsioon viimistlus-
materjalide katsetamisel ning 
hinnata viimistluse kvaliteeti. Tei-
ne suund on rakendusuuringud, 
kus uuritakse TSENTRI poolt väl-
jakäidud teemasid. Labori uurin-
gutest peaks tõusma kasu enne-
kõike mööblitootjatele, kuid ka 
teistele puiduettevõtjatele.

„Kõik algab probleemi püs-
titusest,” selgitas Kaarel. „Algul 
püüame lahenduse saada eria-
lase  kirjanduse põhjal. Kuna 
enamus meie katsetest on võrd-
luskatsed, siis proovime ise jä-
rele teha. 

Näiteks oli probleem ühe 
tarnefirmaga, kelle üks klienti-
dest väitis, et tarnitav MDF on 
liiga poorne ja imab värvi liialt 
kiiresti sisse. Pind jääb krobeli-
ne ning tekitab tootmises roh-
kem probleeme kui asi väärt 
on. Tegin katsed, otsisin välja 
standardi ning tegin kindlaks, 
et tegemist on tõesti poorsema 
materjaliga. Või siis mööbli-
tootjal on valge värviga kaetud 
männipuit, kus tulevad esile 
oksakohad, mis jäävad nende 
kohalt kollakaks. Oleme koos 
firmaga teinud katsetusi ja tes-
tinud erinevaid viimistlusva-
hendeid, et näha, millisel juhul 
tulevad oksakohad esile roh-
kem või vähem.“

Laboris on erinevat tehnikat 
mikroskoobist tõmbekappideni. 
Kõige enam leiab rakendust klii-

makapp, sest palju sõltub õhuniis-
kusest ja -temperatuurist. Kliima-
kapis saab programmeerida tsük-
lid, millest hiljem saab moodusta-
da graafikud. Väljas kuluks sellis-
te katsete tegemisele aastaid. Jäl-
gitakse ka materjalide kulunorme 
-- kuidas minimaalse kuluga saa-
vutada maksimaalne tulemus.

„Mööbliootjad ei ole tihtit hu-
vitatud sellest, et osta kõige pa-
rem ja kõige kallim, vaid tihti tu-
leb leida kuldne kesktee, mis ta-
gaks piisava kvaliteedi mõistliku 
raha eest. Kroonijuveeli leidmine 
ei ole kõige tähtsam, vaid tuleb 
leida see keskmine, mis töötab,” 
räägib Kaarel.

Tema igapäevatööks on eel-
kõige tekstimaterjalide läbitööta-
mine ja lugemine. Masinaid, mi-
da endal uuringuteks pole, saab 
kasutada Tallinna Tehnikaülikoo-
lis või Eesti Maaülikoolis. TSENT-
RI laboril on teadlastega väga hea 
koostöö. 

Tauno Erik (pildil) on 
TSENTRIS toetav käsi -- vahelüli 
-- kes aitab siia saabunud ettevõt-
jal või kliendil oma idee visuali-
seerida ja teha see arvutis masi-
natele n-ö söödavaks, et see, mis 
lõpuks valmib, oleks esteetiliselt 
nauditav ja funktsionaalne. Töö-
põld on lai ja tegemist on kogu 
aeg. Projekte prototüüpimisest 
kuni auhindade valmistamiseni 
jagub palju. Tauno töötab põhili-
selt kujundustarkvaraga So-
lidWorks, Adobe ning paljude 
teiste programmidega. 

Töötada tuleb ka fotoaparaa-
di ja 3D-skanneri ning printeriga. 
Sageli on pikalt kunstiga tegele-
nud Taunol võimalus projektile 
lisada ka omapoolne kunstiline 
panus.

Kõige suuremaks saavutuseks 
hindab Tauno moodulitest kokku-
seatud kontori vaheseinu, mis 
kaunistavad TSENTRI kontorit ja 
köidavad kindlasti pilku. Seinad 
on valminud ilma kinnitusvahen-
deid kasutamata. Tegemist on 
TSENTRI enda tootelahendusega. 

„Arvutis võib tekkida proport-
sioonidest erinev ettekujutus, ka 
käsitsi oli vaja visandada,” tõdes 
Tauno, kui rääkis, kuidas ta vahe-
seinu modelleeris. 

Tauno ütles, et algselt ei pea 
tellijal mingit visandit olemagi, 
sest ta suudab aidata ka siis, kui 
kuuleb kirjeldust, mida ettevõtja 
saada soovib – mida iganes, liht-
samast suveniirist keeruka mööb-
lini. „Võimalusi on palju,” tõdes 
Tauno.

Suurematel ettevõtetel on oma 
viimistlusliin üldjuhul olemas, kuid 
meie juures võiks teha proovipartii-
sid ja katsetusi. 

Viimistlusliin koosneb pihustu-
sautomaadist, kuivatusseadmest (IR 
ja kuum õhk) ja UV-kuivatist. Sõltu-
valt sellest, millist materjali peale 
kantakse, lähtuvalt sellest kasuta-
takse ka kuivatit. „Kui meil on vaja 
tööstuslikult läbi viia katsed toode-
te puhul, mis sisaldavad UV-pig-
menti, siis kasutame nii konvekt-
sioon- kui UV-kuivatit. Kui on lihtne 
vesialusel materjal, siis piisab ainult 
õhuga kuivatamisest. Selle liiniga 

me kanname peale ainult vesialusel 
tooteid – värvid, peitsid, lakid,” sel-
gitas Jörgen Dobris.

Liini eeliseks on, et temaga saab 
teha katseid ja kui katse koosneb 
väikestest seeriatest, saab liini hool-
dust tänu paberkonveierile kiirelt ja 
efektiivselt teostada. „Tööstuslikult 
ei tasu see kindlasti ära, kuid sarna-
seid plastik- ehk pestavate lintidega 
seadmeid saab soovitada ka ettevõ-
tetele,“ leiab Jörgen.

TSENTRI viimistlusliini eesmärk 
on see, et kui ettevõtja soovib tulla kat-
setama uut viimistlusmaterjali või on 
tal uus toode ning sooviks vaadata, 

kuidas viimistlusmaterjal käitub detai-
li peal, siis on see seade ideaalne. 

„Meil käis siin üks värvitootja 
kahte toodet katsetamas. Hindasime 
neid laboris. Teeme koolitusi, kus 
koolitame ettevõtte töötajaid koos 
töötukassa või riikliku koolitustelli-
musega, et anda ülevaade viimistlus-
liini peal. Kui inimene tööle läheb, on 
tal aimdus liini töö põhimõttest ning 
ka sellest, kuidas ja mida jälgida.”

TSENTRIS on stendi peal väljas 
viimistlusliinil tehtud näidised erine-
vatest viimistlusmaterjali tüüpidest 
erineva kvaliteediga aluspindadel.

„Üks pool on, kuivõrd tulevad 

ettevõtted katsetama ja proovima, 
teine on meie enda rakendusuurin-
gud, mis on seotud viimistlusmater-
jalidega, ning kolmas on koolituste 
pool, mille alla ma liigitaks ka tun-
dide andmise õpilastele ja üliõpilas-
tele. Nii viimistlusmaterjalide loen-
gud kui praktikumid on võimalik 
siinsamas läbi viia,” selgitas Dobris. 
Viimistlusliini töö parameetrid on 
salvestatavad, protokolle on võima-
lik kontrollida. Juhtimine ja hääles-
tus on hästi lihtsaks tehtud. Töö pi-
hustusautomaadiga on paindlik, re-
guleerida saab püstolite liikumiskii-
rust ja -nurki. 

Kaarel Saar töötab TSENTRIS labori spetsia-

listina ja tunneb ennast siin teadustöötajana. 

Tauno suudab aidata ka siis, kui kuuleb 

kirjeldust, mida ettevõtja saada soovib.

TSENTER soovib viimistlusliini rohkem välja pak-

kuda väikesemahulise seeriatootmise korral. 

Mart Nilson: „Pean tunnistama, et 3D-alal võin lugeda end haritud amatööriks. 

Et saada professionaaliks, tuleb täielikult sellesse valdkonda süveneda.” 

4 

Skaneerimise   
tulemusena luuakse 
ruumiline punktipilv. 

Laboris on erinevat 
tehnikat mikroskoobist 
tõmbekappideni.

Laborist tulevad andmed 
on kasulikud nii ette- 
võtjale kui teadustööks

Kujundus tuleb tõlkida 
masinate keeldeViimistlusliin pakub 

võimalusi väikepartiide  
tegemiseks ja katsetusteks

3D-modelleerimine  
rajab tee tulevikku
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3D võimaldab tekitada objektist täpsete mõõtudega mudeli.
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Ümarlaud kutseharidusest ja kompetentsi- 
keskusest, kutsekoolist täna ja homme

V E S T L U S R I N G

Kõigil laua taha kogunenutel 
on oma nägemus ja perspektiiv, 
kuidas olukord on ja milliseks 
võiks see tulevikus kujuneda. Iga-
üks rääkis oma positsioonist läh-
tuvalt. Alustasime sellest, et 
püüdsime anda edasi seda, mis 
kutseharidus tänapäeval on ja al-
gatuseks andsime sõna kutseha-
riduskeskuse juhile Tanel  Linnu-
sele: 

Kutseharidus on viimase 15 
aasta jooksul teinud läbi tõelise re-
nessanssi. Kui vaadata Eestis ringi, 
siis võime näha, et kutsekoolihoo-
neid on ehitatud nii et tapab, neid 
on ehitatud nii palju, et osasid po-
le enam kasutuseski. Hoonete ehi-
tamise ja tehnoloogiatega täitmise-
ga on nii mõnigi kord unustatud 
ära nende inimeste arendamine, 
kes neis koolides töötama peavad 
– õpetajate arendamine läbi uute 
õppekavade, mida oleme viimase 
paari-kolme aasta jooksul teinud. 
Küsimus on selles, kuidas viia tase 
sellisele vundamendile, et need, 
kes õpivad, suudaksid tööturul ol-
la ka 15 aasta pärast. See peaks 
olema eesmärk. Töö on täna käi-
mas ja see on raske, sest elu on kii-
resti muutuv. Sel momendil, kui 
kinnitame uued õppekavad ja hak-
kame õpetajaid koolitama, on need 
lõpetamise ajal juba vananenud. 
Muutuv aeg toob meie ette suuri 
väljakutseid. Uued tehnoloogiad ja 
arendusüksused, mis koolide juur-
de tulevad, aitavad tee peal püsida 
ning homset päeva kindlustada.

Kalev Kaarna: Kompetentsi-
keskus TSENTER täidab mitmeid 
rolle, alates sellest, et olla regioo-
nis läbi teenuste ja rakendusuurin-
gute ettevõtetele toeks, luua uusi 
teadmisi ja võimalusi. Teisalt on 
meie rolliks olla kutsehariduskes-
kusele suuna looja ja ettenäitaja 
selles, milliseid ägedaid asju on 
võimalik tänapäeval teha, millised 
on tehnilised võimalused, tegele-
me tootearenduse ja prototüüpimi-
sega. Saame näidata neid asju, mis 
ei ole veel õppekavadesse jõud-
nud, mis ei ole veel kutsestandar-
di osa. Kutsehariduses on riigi ra-
hastuse kaudu suurem roll tekki-
mas täiskasvanute haridusel ja 

täiendõppel. Ka siin tuleb pakku-
da juba töötavatele inimestele või-
malust näha, mida näiteks viimist-
lustehnoloogia valdkonnas uut on.

Raul Vene: Kõik eelöeldu on 
vajalik. Kui me õpetaks eilset päe-
va, siis pole sellel väga pointi. Pa-
ratamatus seisneb selles, et ette-
võtjatel on igapäevased mured ja 
mõeldakse kuu, kaks, kolm ette. 
On üksikuid ettevõtteid, kes mõt-
levad, et mida nad kompetentsi-
keskuses näevad, mida nad üle-
järgmisel aastal teevad ja tooda-
vad. TSENTER soovib tervet re-
giooni aidata, kuid ideid peavad 
realiseerima siiski suured ja tuge-
vad. Aga võimalik, et siit kasvavad 
välja ka nišiärid.

Aga kas kutsekool täidab ette-

võtjate vajadusi? Tegelikult ei täi-
da. Räägin kitsast valdkonnast, 
mööblisektorist, kus on Eestis 500 
ettevõtet. Kui palju on igal aastal 
kutsekooli lõpetajaid? Igasse ette-
võttesse ei jagu ühte õpilastki. Wer-
mos läheb igal aastal kolm inimest 
pensionile. Kuskilt jääb kedagi puu-
du. Pensionile ei lahku ju pelgalt 
lihttöölised. 90% töötajaid on Wer-
mos tehnikumi taustaga ja pensio-
nile minnakse erinevatelt tasandi-
telt. Wermos on juhtide vahetuse 
etapp läbikäidud. Kui soovid olla 
50 aastat juht, siis pead igal aastal 
näitama midagi uut ja huvitavat 
ning kogu aeg peab toimuma 
areng. Kliendid vegeteerida ei lase.

Tanel Linnus, te ei õpeta tüh-
ja?

Päris kindel, et mitte. Miks me 
eelkõige ettevõtete ootusi ei täida, 
on see, et puiduerialal õpib vähe 
inimesi. Meil õpib sel erialal 60-70 
õpilast, Valgas poole vähem, lisaks 
natuke ka Tartus. Üle 40% ettevõ-
tetest on siin piirkonnas seotud 
puidusektoriga ja on selge, et töö-

jõudu pole piisavalt. Samas on koo-
li ülesanne mõelda laiemalt. Kui 
meie lõpetaja läheb tööle Wermos-
se, on seal tegemist spetsiifilise 
maailmaga, kui ta läheb Barruses-
se, on seal hoopis teistsugune maa-
ilm. See tähendab, et peame poisid 
ja tüdrukud ette valmistama nii, et 
nad saaksid tööle minna mõlemas-
se suunda. Kui on head juhenda-
jad, siis hea tahte korral saavad 
kooli lõpetanud töökohal mõne 
kuuga hakkama. Kool peab väga 
tõsiselt läbi kaaluma, mida ta õp-
pekavasse paneb. Kui ettevõtja ta-
hab aidata, et õppekava oleks hom-
sesse suunatud, siis tuleb ta appi. 
Kui aga mõelda, et meie õpetajad 
on meeletult targad ja õppekavade 
kinnitajad veel targemad, võib see 
olla tegelikult tagasiminek. 

Tänaseks 
on nii, et meil 
on lõpetanute 
tööle saamiseks 
järjekord taga. 
Üle 80% lõpe-
tajatest lähe-
vad tööle sin-
na, kus oldi ka 

praktikal. Kui on tegemist asjaliku 
õpilasega, meelitavad ettevõtjad ta 
endale ära. Meil ei ole puidu-, me-
talli- ega mehhatroonika erialadel 
lõpetanutest kedagi, kes tööd ei 
saa.

Jörgen Dobris, Teil on edulu-
gu ette näidata -- olete Väimela 
lõpetanud ja seejärel läbinud 
Tallinna Tehnikaülikooli puidu-
eriala magistrantuuri.

Kui kooli tulin, küsiti minult, 
kes mind siia saatis, kuid pidin üt-
lema, et see oli mu enda vabataht-
lik otsus. Valisin kooli pigem see-
tõttu, et 40-45% õppeajast on 
praktika. Praegu on kõige suure-
maks probleemiks, kuidas mööbli- 
ja puiduvaldkonda populariseeri-
da. Kuidas teha noorele selgeks, et 
mööbel ja puit on õige valik. Kui 
alustasin kooliteed 2006. aastal, 
oli meid 25, lõpetas 17. Praegu on 
hea, kui kutsekooli sisseastujaid 
igal aastal kümme kokku saame. 
Väljalangemine on päris suur. Põh-
juseks on teadmatus valdkonnast, 
ei hoomata suurt pilti, mida ala te-

gelikult pakub. Arvatakse, et oled 
ühe seadme taha kinnitatud ja sa 
ei saa edasi liikuda, et tegemist on 
äärmiselt rutiinse tööga. Ka palga-
tase ei meelita – IT valdkond riisub 
koore pealt jne.

Raul: Tegelikult ma näen seda, 
et pilgud tuleb pöörata põhikooli ja 
gümnaasiumi poole. Kui õpilane on 
valiku teinud ja tulnud Väimelasse, 
peame temast kinni hoidma võima-
likult kõvasti. Et ta aga võtaks kaa-
sa ka oma sõbrad, peaks töö pihta 
hakkama juba põhikoolis. Õpilased 
võiks viia tööstusesse ja näidata, 
mis võimalused seal on ning näida-
ta, mis võimalused meil siin koolis 
on. Seda kõike peaks tegema või-
malikult praktiliselt. See on selline 
müügitöö, mida eestlased teha ei 
oska. (üldine naer)

Hille Lillemägi: Kui 25-st 17 
lõpetas, siis mis veel töökohtadel 
väljalangevusega toimub? Tooksin 
hea näitena Wermo, kes võttis kü-
laskäiguks vastu terve esimese kur-
suse, et näidata, kuidas töö käib. 
Toimiva ja eduka tehase külastami-
ne on kindlasti üks motiveeriv asi.

Tanel: Me käime umbes viies-
kuues ettevõttes aastas. Oleme ka 
põhikoolides käinud ja käime 
edasi. Lastel on pead n-ö laiali ja 
ega see selguse moment väga kii-
resti tule. Töö peaks käima eel-
kõige läbi emade ja isade, vanai-
sade ja vanaemade, sest nemad 
ütlevad, et mine sinna, sest see on 
hea kool. Paraku suruvad lapsi 
gümnaasiumitesse just vanemad. 
Vahel tundub, et gümnaasium on 
selline ebajumal, mida kummar-
datakse. 

Raul: Kui on nimetatud Bar-
rust ja Wermot, on tõepoolest tege-
mist eri maailmadega, erinevate te-
gevustega. Kui noor läheb ettevõt-
tesse, siis tal on küll teadmised, 
kuid seal hakkab ta alles õppima 
tegelikku elu. Et olla ekspordisuu-
nal väga hea, peab püsima kitsal 
erialal. Ei saa teha kõikidest mater-
jalidest kõike. Mööbli tegemisel tu-
levad piirid ette. Ka puiduettevõt-
tesse ei lõigata kõiki puiduliike. Kü-
simus on, kuhu ja mida lõpetaja te-
gema läheb. Et saada spetsialistiks, 
peab vähemalt kolm aastat järjepi-
devalt konkreetses valdkonnas te-

gutsema, et kõigest aru saama ha-
kata. On ka erandeid, st neid, kes 
kiiremini aru saavad. kuid Wermo 
kogemuse põhjal on enamasti tege-
mist pika protsessiga. 

Kui noortega on läbi aastate 
keeruline olnud ja paistab, et mõ-
ned suhtumised ja hoiakud ei ole 
kergesti või üldse muudetavad, 
kas siis ei oleks tark teravik suu-
nata nende poole, kel n-ö mõistus 
juba peas ja ootused realistliku-
mad – täiskasvanute koolitus ja 
täiendõpe?

Raul: Kui vanem, täiskasvanud 
inimene seda ise väga teha tahab, 
siis paistab see tema näost ja miks 
me peaksime käe neile ette pane-
ma? Ma ei saa öelda, et meil selli-
seid inimesi palju oleks, kuid me ei 
otsi ainult 20- ja 25-aastaseid.

Tanel: Täiskasvanuõppega on 
meie koolis väga hästi. Õpetame 
aastas pea 2000 inimest erinevate 
projektide raames ning sellega me 
liigume kindlasti edasi. Kui vaata-
me oma regioonis, Põlva-, Võru- ja 
Valgamaal ringi, siis igas maakon-
nas on ca 600 inimest, kes ei õpi 
ega tööta kuskil, aga võiksid tulla 
ümber- või täiendõppele. Seega on 
1800 inimest, kes oleksid võimeli-
sed tööturule sisenema. Mitte ühe-
legi ei tohi kriipsu peale tõmmata. 

Kas siin ei ole koht ka tõhu-
samaks turunduseks, mis selgi-
taks, et vanus 50 aastat pole veel 
lõpp?

Hille: Kui turundusse panusta-
da, siis tuleb mõelda, et mis kana-
leid kasutada nende jaoks, kes on 
50-aastased ja vanemad. Selline 
turundus on küll võimalik, aga eel-
dab poliitilist otsust. Väga paljud 
ettevõtted pole leidnud tööle kor-
ralikke ja õige haridusega inimesi. 
On oluline, et info sellest, mida 
kool ja TSENTER pakuvad, jõuaks 
ettevõtjani. Võrumaal on info lii-
kuma läinud, kuid on veel arengu-
ruumi. Kindlasti on selliseid, kes 
oleksid nõus õppima, kui teaksid 
vastavaid võimalusi. 

Masinapark on TSENTRIS 
võimas, millist kasutamist see 
õppeprotsessis leiab? 

Jörgen: Need võimalused, mi-
da meie õpilane siit laboritest ja ma-
sinasaalist saab, annab talle ettevõt-
tesse minnes hea ülevaate. Täpselt 
selline masinapark kedagi ettevõt-
tes ees ei oota. Ta saab oskuse neid 
masinaid omavahel seostada: aga 
näed, seal tehti niimoodi...

Raul: Ettevõtja ei pea tänapäe-
val kõike ise omama, kuid tal peab 
olema info, kus mingi asi on või 
kus mida tehakse. Tootmises on 
kogu aeg probleemid (üldine naer) 

ja võidab see, kes saab probleemi-
dega paremini hakkama. Kui noor 
teab, et selle probleemi saab lahen-
dada seda masinat kasutades, on 
see samm edasi. Istumine ja katse-
tamine ei pruugi edasi viia. Toetan 
väga seda, et siia keskusesse see 
kompetents ja teadmine salvestuks. 

Kalev: Me näeme oma rolli sel-
les, et aitame ettevõtetel ilma kal-
litesse seadmetesse investeerimata 
katsetada uusi seeriatooteid ja 
-partiisid ning kui tekivad mahud, 
siis on põhjust ehk ka endale selli-
sed seadmed muretseda. Siis ole-
me oma tööd hästi teinud, kui ole-
me aidanud ettevõtetel uutele tur-
gudele siseneda, nad investeerivad 
uutesse seadmetesse ja neil kaob 
vajadus meie käest teenust osta. 

Aga kas ka õpetajad saavad 
siit oma kompetentsi kätte?

Tanel: Ajalooliselt on meie 
õpetajad kõrgema ettevalmistuse-
ga kui tavaliselt, sest liideti kaks 
tehnikumi. Meie koolis on kaks 
prioriteeti – raamatukogus peab 
olema kogu eriala puudutav kir-
jandus ja teiseks peavad olema 
õpetajate täiend- ja ümberõppeks 
vahendid. Meil on õpetajaid, kes 
on oma valdkonnas üle riigi tun-
tud ja hinnatud oma teadmiste 
poolest. Meil on toimunud teatav 
põlvkonnavahetus ja siin võiks 
kompetentsikeskus meile uute 
õpetajate ettevalmistamisel appi 
tulla. Maaülikooli puidutöötlemi-
se eriala üliõpilased viivad kogu 
praktilise töö läbi Väimelas. Ka 
teoreetilisi aineid võetakse meie 
juures. 

Raul: Ettevõtjana kutsuksin 
kooli esindajaid kaasama meid ai-
nete lugemisse ning rohkem õpila-
si ettevõttesse ekskursioonidele. 
Võib-olla peaks praktikaperiood 
olema peale esimest õppemoodu-
lit, juba pärast kahte-kolme kuud. 
Praktikaid peaks arvuliselt rohkem 
olema, või isegi kuu-poolteist koo-
lis ja siis nädalake praktikal.

Kalev: Lastevanemad võiksid 
mõelda, milliseid võimalusi kutse-
haridus pakub. Mööblisektor on ol-
nud viimasel kolmel aastal majan-
duskasvu vedur, siin on töötegijaid 
vaja ning tehnoloogiline areng on 
kiire. Töö sisuks ei ole enam am-
mu kirvega palgi tagumine, vaid 
töötatakse tarkvara ja algoritmide-
ga. Ülikool ei pea olema ainus viis, 
kuidas oma lapsele hea tulevik 
kindlustada. Noored – teie kasuta-
ge võimalusi, tulge ja tutvuge, õp-
pige! Ka ettevõtjad võiksid käia 
koolides koos kutsekoolidega oma 
tegevusest rääkimas ja ennast tut-
vustamas.

Ühel kaunil septembrikuu päeval, kui väljas hakkas tasahilju kolletuma, kogunesid  

TSENTRISSE Võrumaa Kutsehariduskeskuse juht Tanel Linnus, AS Wermo juhataja Raul  

Vene, TSENTRI juhataja Kalev Kaarna, Jörgen Dobris (TSENTER), Hille Lillemägi (TSENTRI 

turundusjuht ja Kagu-Eesti puiduklastri arendusjuht) ning vestluse moderaatorina ajakirjanik 

Indrek Sarapuu, et tunni jooksul rääkida kutsehariduse seisust täna ning tulevikus. 

Kui soovid olla 50 aastat juht, 
siis pead igal aastal näitama mi-
dagi uut ja huvitavat ning kogu 
aeg peab toimuma areng.
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Kellelt 
tasub 
õppida?

Reastasime puidutöötlemise ja 
mööblitootmise ettevõtted omas kaalu-
kategoorias pingeritta. 2016. a. augusti 
seisu Äriregistri andmetest vaatasime 
kahte näitajat: käivet ja jääktulu prot-
senti, so kui suur osa jääb ettevõttel 
müügist kätte pärast materjalikulude 
maha arvamist. 

Mitmed asjad olid ootuspärased. 
Keskmine müük oli kasvanud kõigis kaa-
lukategooriates ja mõlemas sektoris. 
Jääktulu numbrid näitavad, et mida 
suurem on ettevõte, seda enam on olu-
line protsesside juhtimine, sest rahvus-
vahelises konkurentsis on suurematel et-
tevõtetel juurdehindluse võimalused 
oluliselt väiksemad. 

Ootuspärane on ka see, et mööbli-
tööstuse käibe TOPid on oluliselt stabiil-
semad kui puidutöötlemise TOPid. See 
on ootuspärane, sest puidutöötlejate 
hulgas on väga erinevate valdkondade 
ja ärimudelitega ettevõtteid ning tule-
mused sõltuvad konkreetse valdkonna 
turu olukorrast.

Huvitav on asjaolu, et mikroettevõ-
tete puhul on TOP mööblitootjate käive 
kuni 13 korda suurem kui keskmine. 
Puidutöötlemise puhul on erinevus mik-
ro TOPi ja keskmise vahel kuni 9 korda. 
Samas muudes kaalukategooriates on 
olukord vastupidine: näiteks keskmise 
suurusega puidutöötlemise TOP ettevõ-
tete käive on kuni 13 korda keskmisest 
suurem. Mööbli puhul on erinevus vaid 
kuni 6 korda.

TOPid tõid välja ettevõtted, kellelt 
saaks õppida:

• Kuidas kasvatada käivet oluliselt 
kiiremini kui oma kaalukategooria kesk-
mine?

• Kuidas kasvatada jääktulu kui 
konkurendid peavad marginaali vähen-
dama?

TOP tõi välja ka muidu huvitavaid 
ettevõtteid. Näiteks puitsõrestikel 
null-enegia elementmajade tootja, kelle 
95 töötajast on 15% vaegkuuljad. Või 
Skandinaavia suurim puidust riiulikan-
durite ehk konsoolide tootja. 

Soovitan igal ettevõttel minna ja kü-
sida oma kaalukategooria parimatelt, et 
mida nemad teevad teisiti. Igast sellisest 
külaskäigust tekib kindlasti uusi mõtteid 
ja ideid oma ettevõtte arendamiseks.

PS! Kaks märkust:
• Keskmiste arvutamisel jätsime puidu-

töötlemise suurettevõtete puhul Stora Enso 
keskmise arvutamisest välja, et statistika pee-
geldaks paremini tegelikkust.

• Flexa muutumine keskmise suurusega 
ettevõttest suureks ettevõtteks mõjutas ka sel-
le kategooria keskmisi näitajaid. Ilma Flexata 
kasvas ka keskmise suurusega mööblitootjate 
keskmine.

Analüüs põhineb Äriregistri puidutöötlemise 
EMTAK 16 ja mööblitootmisega EMTAK 
31 tegelevate ettevõtete 2014. ja 2015. aasta 
andmetel. Analüüsi aluseks on võetud ette-
võtted, kelle andmed on andmebaasis olemas 
mõlemal aastal.
Ettevõtted on liigitatud töötajate arvu järgi:
* mikroettevõtted 0-9
* väikeettevõtted 10-49
* keskmise suurusega ettevõtted 50-249
* suurettevõtted üle 250
Jääktulu on leitud järgmise valemi abil: 
müügitulu-müüdud kaupade kulu/müügitu-
luga. Jääktulu näitab, mitu protsenti brutoka-
sumit teenib ettevõte müügi pealt.

Statistika kommentaar 

Kalev Kaarnalt


