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Arengusuundadest ehitussektoris 



Veidi numbreid … 

• 2012. aastal moodustas ehitussektor 7,4% SKTst 

ning 9,4% kogu tööhõivest (MKM 2013); 

• Hoonete energiatarve 50% kogu riigi 

energiabilansist (Kurnitski et al. 2014: 54);  

• Hooned emiteerivad ca 36% kasvuhoonegaasidest 

(Eurostat); 

• Veedame ligikaudu 90% oma eluajast hoonetes 

(Hänninen et al. 2005: 252 ja Seppänen, O. & 

Seppänen, M. 1998: 11); 

• Madal tootlikus ehitussektoris (Diekmanni et al. 

2004). 



Ehitusmahud 2005-2013 (Eestis 

ja välisriikides) 
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Trend!(?) 
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Ehitusturg (2011) 
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Allikas: Eesti Statistikaamet 



Ehitusmahud ja tõukefondid – 

ligikaudne prognoos 
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Tõukefondid koos riigi panusega kajastavad eelarvet/esialgseid kokkuleppeid, tegelikkuses nihkub kasutamine ka 

järgmisse perioodi. Ei kajasta meetmeid, mis ei ole puhtalt ehitusega seotud, kuid sisaldavad osaliselt ehituskulusid. 

Lisanduvad muud riigi kulutused, mis siin ei kajastu. 

Allikas: Statistikaamet, MKM 

Tõukefondid + riigi 

panus 2007-13:  

16% ehitusmahust 

Tõukefondid + riigi 

panus 2014-2020:  

11% ehitusmahust + 

mittearvestatud 

meetmed 



Aktuaalset õigusloomes 

• 01.07.2014 jõustus MTSÜS, millega muudeti ka 

ehitusseadust  

 



MTSÜS 

• Koondab kõik tegevusloaga tegevused 

ühte seadusesse ja ühtlustab 

menetlusloogikat 

• Ehituses registreeringute asemele 

teavitamine  

• Fookus formaalselt registreeringult 

sisulisele pädevuse nõudele 

 

 



MTSÜS muudab EhS-is 

• Üleminek diplomipõhiselt pädevuse 

tõendamiselt kutsepõhisele pädevuse 

tõendamisele  

• Üleminekuaeg:  

• ehitamise tegevusalal kuni 30. juuni 2018. 

aastal;  

• projekteerimise, ehitusuuringute, 

omanikujärelevalve, ehitusprojektide ja 

ehitiste ekspertiiside tegemise tegevusalal 

kuni 30. juuni 2016. aastal.  

 



MTSÜS muudab EhS-is 

Vastutav spetsialist teostab, kontrollib või 

juhib /…/ töid, esitab ettevõtja nimel 

tehnilisi seisukohti, korraldab ressursside 

jagamist ja teiste tööd ja vastutab selle 

töö eest ning tagab käesolevas seaduses 

ja selle alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud nõuete järgimise. 

 



MTSÜS muudab EhS-is§42  

• (3) Majandustegevusteade loetakse esitatuks, 

kui majandustegevuse registris on olemas 

vastutava spetsialisti kinnitus oma õigussuhte 

kohta ettevõtjaga. 

• (6) Vastutava spetsialisti ja ettevõtja vahelise 

õigussuhte katkemise korral on vastutaval 

spetsialistil õigus kinnitusest loobuda. 



Tegevusõigused 

Uus määrus „Ehitusala tegevusalade 

alaliikide loetelu ning vastutava 

spetsialisti kutsenimetuste ja -

tasemete nõude täpne jagunemine 

tegevusalade alaliikide kaupa“  

asendas endise määruse  

„Majandustegevuse registris ehituse 

valdkonnas tegutseva ettevõtja 

tegevusala täpse liigituse loetelu“  



Aktuaalset õigusloomes  

• Kodifitseeritav ehitusseadustik (EhS) ja 

planeerimisseadustik (PlS) Riigikogus 

menetluses 

 



Ehitustööde /…/ riigihangete korraldamise 

eeskiri (alates 01.07.2014) 



 Radoon! 



BIM – ehitusinfo modleerimine   



Lean Construction  

       ehk timmitud ehitus 



EL-ist? 
- energiasääst 

- keskkonda säästev ehitamine 

- CO2 jalajälg  



Inimesed kellega me töötame 

Allikas: Juurikas 2012 



Inimesed kellega me töötame  

 

Allikas: Juurikas 2012 



Väljaõppe kavliteet 

• Tööandjad on pigem hädas tööjõu 

leidmisel, rahul ei olda ei kandidaatide 

kvantiteedi ega kvaliteediga – häid 

spetsialiste on vähe ning neil on juba 

head töökohad. 

Allikas: Juurikas 2012 



Väljaõppe kavliteet 

• Üldiselt on tööandjad pigem rahul 

vilistlaste omandatud kompetentsidega. 

• Tööandjad on kõige enam rahul 

lõpetanute arvuti kasutamise oskustega, 

kõige vähem vene keele oskusega. 

Allikas: Juurikas 2012 



Karjäärivaliku kindlus 

Allikas: Sarmet 2012 



Karjäärivaliku kindlus 

• Ka juhul kui ehitusinseneri erialal õppijal oli õpitava eriala 

puhul tegemist mitte esimese valikuga, oli tema esimene 

valik kaks korda sagedamini seotud mõne muu tehnilise 

erialaga kui mitte-tehnilise erialaga 

• Neist pehmete erialade tudengitest, kes ei õpi oma 

esimesel valikul, märkis ligi 90% oma esimeseks valikuks 

mittetehnilise eriala. 

• Seega toimub tehniliste õppekavade vaheline 

konkureerimine tudengitele eelkõige tehniliste 

õppekavade endi vahel ja väljastpoolt tehnilisi 

erialasid tudengite juurde leidmine või 

kaotamine on vähetõenäoline. 
Allikas: Sarmet 2012 



Karjäärivaliku kindlus 

• Samuti ei ole põhjust loota, et 

ehitusinseneride erialasid sooviks 

õppida juba ühte kõrgharidust omavad 

isikud, kuna teiseks kõrghariduseks 

valiti pehme eriala ligi seitse korda 

tõenäolisemalt kui ehitusinseneri eriala.  

Allikas: Sarmet 2012 



Innovatsioonist:  

Wayne Gretzky: „Ma uisutan sinna, kuhu 

litter läheb, mitte sinna, kus see enne oli”. 

 



Innovatsiooni mõiste 

Innovatsioon on kasulikuks tehtud asi. 
McKeown 2009  

 

Innovatsioon saavutab oma jõu alles siis, 

kui see rahuldab ostjate vajadused. 
Stull, Myers & Scott 



 

Innovatsiooni eripära ehituses 
Ehitise elutsükkel 

Allikas: autori koostatud, edasiarendus Liias et al. 2004: 10 ja Hakala: 2 ideid 

kasutades. 



Innovatsiooni mõiste 
Schumpeter leidis, et 

tehnoloogiline innovatsioon 

loob sageli ajutise monopoli, 

mis võimaldab lühiajalisi 

erakorralisi kasumeid. 

Ajutised monopolid on 

vajalikud, et anda stiimuleid 

ettevõtetele, arendamaks 

uusi tooteid ja teenuseid 

ning parendamaks 

protsesse.  
 

Schumpeter 



Mõõdikud… 

• Jaapan 3000 patenti miljoni inimese kohta aastas 

• Korea 2500 patenti miljoni inimese kohta aastas 

• USA on 700 patenti miljoni inimese kohta aastas 

• Prantsusmaalt, Suurbritanniast, Rootsist <300 
(McKeown 2009) 

• Eesti (2012) kokku 123 patenti e. ca 96 patenti miljoni 

inimese kohta aastas (Patendiamet) 

• Aafrika mandrilt pärit patente on vaatamata 600 

miljonile elanikule aastas vaid 125 ehk  0,2 patenti 

miljoni inimese kohta aastas (McKeown 2009) 

 



 

Innovatsiooni eripära ehituses 



 

Tulemused 
Innovatsiooni takistavad tegurid (pingerida) 

 

1. Rahaliste vahendite nappus tingituna odavaimal 

hinnal põhinevatest hangetest 

2. Pidev kiirustamine: 
– pakkumiste ettevalmistamisel; 

– tööde ettevalmistamisel; 

– tööde teostamisel. 

3. Madal kindlustunne tuleviku ees 

 

 
 



 

Tulemused 
Innovatsiooni takistavad tegurid (pingerida) 

 

4.Traditsioonilised töövõtumeetodid ja 

lepinguvormid mis ei toeta lisandväärtuse jagamist 
(sh ETÜ2013 ja PTÜ2007) 

5.Innovaatiliste lahenduste kallim hind 

6.Standardsete meetodite eelistamine 

publitseerimata lähenemistele (NB! Vastuolulised 

seisukohad standardiseeritud lahenduste osas !?) 

 

 



Kuidas edasi? 

MKM, TTÜ, TTK, Arengufondi, RKASi ja 

erasektori koostöös loomisel ehituse 

klaster „Eduehitus“ 
Fookuses:  

- BIM 

- Lean 

- IPD 

- Innovtsioon  

 

Liitu meiega! 



Tänan! 

margus.sarmet@mkm.ee 


