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 Garage48 Wood häkatonil luuakse puidust 
innovaatilisi tooteid ja prototüüpe 

Võrumaa Kutsehariduskeskuses Väimelas leidis 
oktoobris aset esimene Garage48 Wood häkaton, kus 
osalejad arendasid 48 tunni jooksul mööbli- ja 
puidutööstusele prototüüpe. Üritusel esitati tavatult 
suur arv ideesid – 36. Pooled neist kogusid enda taha 
ka piisava meeskonna, et asuda ideede teostamisele 
puidus. Selleks oli kasutada Kutsehariduskeskuse 
väga head puidu töötlemise tingimused ja 
oskusteave. Samuti olid abistamas mentorid disaini, 
arhitektuuri aga ka marketingi, tiimi juhtimise ja muus 
vallas.


Võitja – BIKE BOX 
Kokkuvolditav jalgratta korv igapäevaseks 
kasutamiseks. Toimib nii rattakorvina kui 
kandekotina. Ka teiste tiimide põnevad ideed 
keerlesid multifunktsionaalsete ja kompaktsete 
lahenduste ümber – nt kokkuvolditav aerupaat, 
huvitav disainlahendus puidust prügikonteinerile, 
lihtsasti ladustatav/transporditav valimiskabiin, 
nutikas mööbel koeraomanikule või vineerist 
poekäru/lasteauto. 


Peaauhind – võimalus arendada oma ideed edasi jätkuüritusel  
Kolm meeskonda – BIKE BOX, TIM BIN (disain-prügikonteiner) ja Hund Dog Station (nutikas 
mööbel koeraomanikule) osalesid jätkuhäkatonil, et täiustada oma ideed ja valmistada 
edasiarendatud prototüübid. Järelhäkaton toimus sedapuhku puidukompetentsikeskuses 
TSENTER. Kui ühed keskendusid peaasjalikult oma toote tehnilisele edasiarendamisele siis 
teised „häkkisid“ oma algupärast ideed, leidmaks tootele paremat kontseptsiooni. 
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Prototüübist edasiste äriideedeni 

Valimiskabiin – „Kokkupakitav“ 
valimiskabiin. Valimisperioodide vahepeal 
saab pakkida tihedalt kokku. Samuti on 
kokkupakituna neid oluliselt lihtsam 
transportida. Ideed esitleti edukalt Läti 
tsentraalsele valimiskomisjonile, hetkel 
valmistutakse järgmisteks sammudeks – uute 
prototüüpide väljatöötamine ja esitlemine 

Autorid:	G.	Zāmurs,	E.	Kuklane,	Ģ.	Sukurs,	E.	Bērziņa,	
G.	Vēveris,	K.	Priedītis,	B.	Dzērve

Dynamic Structures - puidust paindlik 
ühenduslüli, mida saab kasutada erinevate 
struktuurielementide sidumiseks. Koostöö uute 
versioonide arendamisel Riia Tehnikaülikooliga 
jätkub. Esimesed versioonid püstitatakse 
katsetamise eesmärgil ülikooli ruumidesse. 
Autorid otsivad hetkel huvilisi projektiga liituma 
aga ka võimalikke rahastajaid, et ideed edasi 
arendada.


Arendajad:	Rūdis	Rubenis,	Ritvars	Krastiņš	

 Loe „Wood and Furniture“ häkatonist rohkem  >> siit 
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http://garage48.org/blog/wood-and-extremely-high-prototyping-power-triumphed-at-the-garage48-wood-hackathon
http://garage48.org/blog/wood-and-extremely-high-prototyping-power-triumphed-at-the-garage48-wood-hackathon


� 	

  Uuring viitab ekspordimahtude tõstmise vajadusele, 
et püsida konkurentsis 

Uuringu läbiviijad on lõpetanud küsitluse, mis toimus projekti „Wood and Furniture“ raames. 
See hindab puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonna ettevõtete tugevusi ja nõrkusi 
Vidzeme piirkonnas Lätis ja Võru Maakonnas Eestis. Samuti vaadeldakse etevõtete vajadusi 
eksportturgudele liikumisel. Uuring püüab hinnata regioonide potentsiaali ning 
identifitseerida sammud mida tuleks teha, suurendamaks ekspordimahtusid puidu- ja 
mööblitööstuses mõlemas piirkonnas.


Uuringu esimese osa kokkuvõte kinnitab, et eksport on olulise tähtsusega ettevõtetele 
mõlemas piirkonnas. 

Uuringu teine osa pöörab tähelepanu praktiliste näidete hindamisele, analüüsides mõlema 
piirkonna puidu- ja mööblitööstuste kogemusi. Vaadeldakse tootmise ülesehitust, toodete 
eksporti, tuuakse välja head näited ning soovitused toodetele kõrgema lisandväärtuse 
andmiseks.


 Loe uusimat uuringut (inglise keeles) >> siit
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Tõstes esile puidu- ja mööblitööstuse olulisust 

„Wood and Furniture“ eksperdid ja 
professionaalid osalesid populaarsel Läti 
arvamusfestivalil LAMPA, tuues 
diskussioonis esile kõrge lisandväärtusega 
puittoodete valmistamise kui Vidzeme 
piirkonna ühe olulisima targa 
spetsialiseerumise näite.


Avalikus arutelus olid uurijate, teadlaste ja 
ettevõtjate osavõtul arutlusel puidu- ja 
mööblitööstuse koostöövõimalused 
ettevõtete ja uurimisasutuste vahel. 
Potentsiaal koostööks Vidzeme piirkonnas 
puiduvaldkonnas väljendus ennekõike 
toodete ja teenuste ühises arendamises.

http://jauna.vidzeme.lv/upload/lv/Regionalie_petijumi/Innovation_and_export_of_wood_and_furniture_in_VERU_and_Vidzeme_s_2-11_17_en_1st.pdf
http://jauna.vidzeme.lv/upload/lv/Regionalie_petijumi/Innovation_and_export_of_wood_and_furniture_in_VERU_and_Vidzeme_s_2-11_17_en_1st.pdf
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Sündmused Teie ettevõttele  

SÜNDMUS KUULAJASKONNA	JA	SÜNDMUSE	KIRJELDUS AEG

Disaini töötuba 
puittoodete ja 
mööbli valdkonnas

Puittoodete ja mööbli valdkonna ettevõtetele.  
Pakub teadmisi maailmatrendidest disainis. Koos 
disainiekspertidega „auditeeritakse“ disaini rakendamist 
ettevõttes.

18. jaanuaril 
Valmieras, Lätis


Disaini töötuba 
puitehitiste ja -
konstruktsioonide 
valdkonnas

Puitehitisi ja puitkonstruktsioone valmistavatele 
ettevõtetele.  
Pakub teadmisi maailmatrendidest disainis. Koos 
disainiekspertidega „auditeeritakse“ disaini rakendamist 
ettevõttes.

19. jaanuaril 
Väimelas 
Võrumaal


Ekspordi töötuba Ettevõtetele, kes valmistavad puittooteid, -mööblit, 
puitmaju ja -konstruktsioone.  
Tutvustame praktilisi võtteid, kuidas testida välisturgusid 
vähese aja- ja rahakuluga.

Veebruar, Lätis 

Ekspordi töötuba Ettevõtetele, kes valmistavad puittooteid, -mööblit, 
puitmaju ja -konstruktsioone. 
Tutvustame praktilisi võtteid, kuidas testida välisturgusid 
vähese aja- ja rahakuluga.

Veebruar, Eestis

Kogemusvahetuse 
külastusreisid puidu- 
ja 
mööbliettevõtetesse

Väikesed ja keskmised puittoodete ja -mööbli ning 
puitmajade ja -konstruktsioonide ettevõtted. 
Külastusreisid Eesti ja Läti ettevõtete vahel.

Veebruar/Märts
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Kutsume puittoodete, mööbli, puitmajade ja -ehitiste tootjaid aga ka teisi valdkonna 
entusiaste tutvuma projekti „Wood and Furniture“ projekti 2018. aasta kalendriga ja 
eelregistreerima end huvipakkuvatele üritustele. Eelregistreerunud saavad alati värskeima 
informatsiooni oma meilboksi.


Registreeru >> siin

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_a1474k8dE2TP0HB0nxECZCXKVydF9NLtieAG2ndretUNDcwWEJON1A0VkhZOTFCTkQ5N1U4RDdWOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_a1474k8dE2TP0HB0nxECZCXKVydF9NLtieAG2ndretUNDcwWEJON1A0VkhZOTFCTkQ5N1U4RDdWOS4u
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Äridelegatsioonid 
valitud 
eksporditurgudelt 
(Saksamaa, Norra)

Väikesed ja keskmised ettevõtted, kes valmistavad 
puittooteid, -mööblit ja puitmaju ning -konstruktsioone. 
Samuti puiduettevõtteid esindavad organisatsioonid 
Lätis ja Eestis.

Märtsist 
septembrini

Külastusreis 
rahvusvahelisele 
puidutööstuse 
messile

Väikesed ja keskmised ettevõtted, kes valmistavad 
puittooteid, -mööblit ja puitmaju ning -konstruktsioone. 
Eesmärgiga saada parem ülevaade valdkonna 
suundumustest maailmas ning osaleda messil 
korraldatavatel harivatel üritustel. 
Kutsume registreeruma ettevõtteid, kes on aktiivselt 
osalenud projekti varasematel südmustel ja sellega projekti 
õnnestumisse panustanud.

September/
Oktoober

LISAINFORMATSIOON::  
Lauri Semevsky, Projektijuht, Tsenter, +372 57704045, lauri@tsenter.ee


Laima Engere, Projektijuht, Vidzemes plānošanas reģions, +371 28376912, 
laima.engere@vidzeme.lv
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