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Vanu aegu meenutab veel vaid 
Richard Sagritsa möödunud 
sajandi 50ndatest pärit maal, 

kus valgetes pearättides lüpsinaised 
lehmade kallal asjatavad. Sel samal 
kohal, kuhu kunstnik on jäädvusta-
nud Puniku, on praegu Võrumaa kut-
sehariduskeskuse kompetentsikesku-
se Tsenter tootearenduse arendusjuhi 
Mart Nilsoni töölaud.

2015. aasta sügisel EASi ja 
Võrumaa kohalike omavalitsuste toel 
avatud keskuses aidatakse ettevõtetel, 
eelkõige mööblitootjatel, uusi puidu-
ga seotud tooteid luua või neile lis-
andväärtust anda, aga samuti ka väi-
kepartiisid valmistada. 

Muuhulgas aitab keskus õpilas-
firmadel prototüüpe luua. Esimene 
tehakse neile tasuta.

Erinevaid prototüüpe valmistatak-
se teistelegi tellijatele. Näiteks Rootsi 
disaineri jaoks tehti vineerist lambi 
valmistamiseks vajalikud joonestus-
tööd, pakuti välja sobilikud materja-
lid, valmistati erinevad tootenäidised 
ja ka proovipartii.

Ettevõtjale, noorele, 
naabrimehele
Tsenter ongi oma tegevuse kokku 
võtnud tunnuslausega „Ettevõtjale, 
noorele, naabrimehele”, mis näitab 
ühtlasi, kellele teenused on suunatud.

Praegu on töös seitse suuremat 
projekti: kahes töötatakse koos ette-
võtjatega välja uudseid metoodikaid 
puidu ja mööbli valdkonnas, kahes 
arendatakse õppekavasid ning kaks 
tegeleb seeniorite elukeskkonna- ja 
mööblilahendustega. Kõige kand-
vam on aga projekt, mis võimaldab 
üldse taolist keskust ja meeskonda 
üleval pidada. 

„Põhimõtteliselt on hinnastamis-
loogika järgmine: kui mõne pro-
jekti puhul on läbiv kasusaaja 

terve puidusektor, siis finantseerime 
seda ise ja tellija jaoks on see tasuta, 
kui kasusaaja on aga üksikettevõte, 
siis tema maksab arenduse eest turu 
keskmist hinda,” selgitas Mart Nilson.

Kolme aasta jooksul on rahalist 
teenust ostnud 208 klienti, neist ligi-
kaudu pooled korduvalt. Esimesed 

välismaised kliendid 
on tulnud Rootsist ja 

Soomest. Tasuta koo-
litusi, seminare ja 
nõustamist on paku-
tud 260 ettevõtte-
le ja organisatsioo-

nile. „Koolitustele ja 
in fopäe v ade-

le on alati 
oodatud 

Puidutööstus

Tsenter –  
Eesti mööblitootjate 

mõttekeskus
Sander Silm

Väimela mõisa viimane omanik Bernhard von Loewen 
ei osanud tõenäoliselt isegi oma kõige ulmelisemas 
unenäos näha, et kunagi tegutseb temale kuuluvas 

maakivist lüpsilaudas Võrumaa kutsehariduskeskuse 
puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus.

Tootearenduse 
arendusjuht 
Mart Nilson.
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kõik piirkonna ettevõtlikud inime-
sed. Praktika on näidanud, et ette-
võte, kes on meilt teadmisi saanud 
või teenust ostnud, hakkab nägema 
uusi võimalusi ja tuleb enamasti taga-
si,” tõdes kompetentsikeskuse juhata-
ja Britt Vaher.

Varasemalt oli Vaheri sõnul rii-
gipoolne surve omatulu teenimise-
le väga kõrge ning seetõttu eelista-
ti tellimusi ja teenuseid, mis andsid 
konkreetset tulu. Samas oli see vastu-
olus keskuse ühe eesmärgiga – aidata 
ettevõtjatel lahendada keerulisi prob-
leeme, millele praegu turul pakkujat 
ei ole. Nüüd on olukord muutunud, 
kuna täiendavate projektidega suude-
ti kaasata lisaraha.

Nilson lisas, et mida huvitavama-
te projektidega nende juurde tullak-
se, seda parem on, sest need tõs-
tavad ka keskuse enda kompetent-
si. „Näiteks 3D skänneri kasutamine 
mööblidetailide digitaliseerimiseks, 
samuti metsa statistilise inventuuri 
proovitüki mõõdistamiseks,” nimetas 
ta paar põnevamat väljakutset. 

Puidutöötlemise ja mööblitootmise 
kompetentsikeskus Tsenter. 

Tsenteri juhataja Britt Vahter.
 

Tsentri projektid – 
inimsilma jälgimisest kuni 
seeniorite mööblini

Kompetentsikeskuses Tsen-
ter on praegu pooleli mitu 
projekti, mis käsitlevad nii 

puidu paremat väärindamist kui ka 
turundamist.

 
Madalakvaliteediline puit 
ristpuitpindadeks
Kui siiamaani läheb madalakvali-
teediline lepp, haab või paju peaas-
jalikult kütteks, siis tulevikus võib 
sellele puidule leida hoopis vää-
rikama kasutuse näiteks eksklu-
siivsete põranda- või seinapanee-
lidena.

Tegemist on unikaalse disaini-
ga, mis on inspiratsiooni saanud 
Iirimaa rannikul asuvast loodusliku 
basaltkivimi parketist. Lihtsustatult 

näeb tehnoloogia välja nii: puidu-
nott saetakse seibideks, need kui-
vatatakse, lõigatakse vormi ja lao-
takse pinnale.

Käsitööna tehtuna on see üli-
kallis ja praegu tegeldakse tehno-
loogiliste lahenduste otsimisega, et 
hakata taolisi ristpuitpindu tööstus-
likult tootma.

„Kölni mööblimessil tuli meie 
juurde Hispaania põrandakat-
teid müüva keti esindaja, kes oli 
nõus kohe käsitööna valmistatud 
toodangut tellima ja seda vaata-
mata kõrgele hinnale, mis võib 
küündida kuni saja euroni ruut-
meetrist,” rääkis Britt Vahter, et 
huvi niisuguse toote vastu on 
täitsa olemas.
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Pilgujälgimise tehnoloogia 
väljatöötamine 
Koostöös Tartu ülikooli majandus-
teaduskonna neuroturunduse labori 
teadlastega uuritakse Tsenteris, kas 
tarbijate hinnangud uutele toodete-
le erinevad, kui nad vaatavad 
ainult arvutipilti või saavad kat-
suda nii-öelda päris asja.

Miks see vajalik on? Klassi-
kalise tootearenduse puhul saa-
vad tootjad tarbijalt tagasisi-
det alles siis, kui toode on poes. 
Fotorealistlikud pildid 3D joonis-
test võiksid aga anda inimesele 
hea ettekujutuse uuest mööbliese-
mest juba siis, kui see on veel nii-
öelda paberil. Tegija saaks seega 
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Britt Vahter näitamas keskuse „rahamasinat” 
ehk pinnaprinterit, millega on võimalik puidule 

tekitada kõikvõimalikke pilte. See teenus on 
klientide hulgas väga populaarne. 

KAGU-EESTI PUIDUKLASTER

2
010. aastal loodud Kagu-Eesti 
puiduklastrisse, mille juht Hille 
Lillemägi on ühtlasi ka Tsenteri 
turundusjuht, kuulub prae-

gu 21 ettevõtet Võru-, Põlva-, Valga 
ja Tartumaalt, lisaks toetajaliikmed 
Pärnust ja Tartust.

Septembris on plaanis minna oma 

stendiga sisustusmessile ID Helsinki, 
samuti külastada masinate messi 
Istanbulis. Käimas on rahvusvaheline 
projekt, kus koostöös kompetentsikes-
kusega töötatakse välja uut õppekava.

Klastrisse kuuluvad ettevõtted aren-
dasid tootearenduse projekti käigus 
välja ligi 20 uut toodet, millest osad, 

näiteks Wermo Havvej sarja eluto-
amööbel, on jõudnud juba ka Londoni 
peenematesse butiikidesse. Samuti 
on ostetud ühiselt elektrit, külasta-
tud messe ja ettevõtteid Valgevenes, 
Leedus, Lätis, Venemaal, Soomes ja 
muidugi Eestis.

 Allikas: puiduklaster.ee 

Puidust on võimalik valmistada praktiliselt kõike, alates reklaamitoodetest ja meenetest kuni kraanikaussideni. 
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Kõige rohkem annab mööblitootmine tööd 
Lõuna-Eestis elavatele inimestele 

Mööblitootmisega tegeleb Eestis enam kui 700 ettevõtet, kellest 600 
põhitegevusena ning ülejäänud kõrvaltegevusena. 

Mööblitööstus annab tööd ligi 8000 inimesele. 
2017. aastal mööblitööstuse müük tõusis, suurenedes tugeva siseturu toel 2,9%. 

Suuremad mööblitootjad 2017. aastal olid pehmemööbli tootjad AS Bellus 
Furniture ja Antsla Inno AS, büroomööbli tootja AS Standard, mööblidetailide 
tootja Flexa Eesti AS, puitmööbli valmistajad Gomab OÜ ja Tiksoja Puidugrupp 

ning peamiselt magamistoa inventari tootev OÜ Delux.

Mööblitootmise töötajaid 1000 elaniku kohta
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Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 
Rahandusministeeriumi 2017. aasta majandusülevaade

prototüüpe loomata teada, kas uudis-
tootel oleks klientide seas menu või 
mitte. Selle tehnoloogia kasutami-
ne võimaldaks ettevõttel hoida too-
tearenduses kokku märkimisväärseid 
summasid.

Praegu müüakse juba 15 protsen-
ti mööblist internetis. Kuigi ostjate 
tagasiside on tootjate jaoks ülioluline, 
ei taha kliendid oma tegelikke tun-
deid paraku sageli väljendada, proo-
vides pigem ära arvata, mis on küsit-
leja ootus.

„See on ka põhjus, miks kasuta-
me messil pilgujälgimise ja emot-
sioonimõõtmise tehnoloogiat mõõt-
maks tarbijate alateadlikku emotsio-
naalset reaktsiooni 3D mudelite abil 

tehtud fotorealistlikele piltidele. See 
aitab koguda objektiivseid tarbijahin-
nanguid ja võimaldab välja töötada 
metoodika, mille abi loodetavasti saab 

hoida kokku tootenäidiste tegemisele 
kuluvat aega ja raha,” selgitas projekti-
juht Mart Nilson.

Hüpe hõbemajandusse
Maailmas elab 2050. aastal juba üle 

kahe miljardi 60+ vanuses inimese, 
seega suureneb neile suunatud turg 
järjest. On igati mõistetav, et hõbe-
majanduse turukasvust tahavad osa 

saada ka Eesti mööbli-
tootjad.

BaltSe@nioR2.0 nime 
kandev projekt ühen-
dab Balti mere riikide 
oskused spetsiaalsete 
sisustuslahenduste loo-
miseks ja näidiste val-

mistamiseks. Eestist osaleb projek-
tis Tsenter ja Saue vald. Esimene 
valmistab avalikku ruumi mõeldud 
abistava mööbli- ja sisustuselemen-
tide prototüübid, teine testib neid 
igapäevases elus. 

Maailmas elab 2050. aastal juba 
üle kahe miljardi 60+ vanuses 
inimese, seega suureneb neile 
suunatud turg järjest. 


