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Sissejuhatus 

Uuringu eesmärk on anda ülevaade laevaehitusest Eestis 2017. aastal. Uuring käsitleb 
ainult 2017. aastal Eestis põhitegevusena lõbusõidulaevu või töölaevu ehitanud 
ettevõtteid. 

Uuringu valimisse kuulub 19 ettevõtet – 18 lõbusõidulaevade valmistajat ja 1 töölaevade 
ehitaja, Baltic Workboats AS. 

Uuring ei kajasta veesõidukite tootmist väljaspool Eestit. Uuring ei kajasta ka selliseid 
meretööstuse ettevõtteid, mis ise veesõidukeid ei valmista, kuigi tegevuseks on näiteks 
veesõidukite disain, projekteerimine, remont, hooldus, talvehoid, tehnoülevaatus, 
komponentide tootmine, kerede või mudelite valmistamine vms. 

Käesolev raport toob välja Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse peamised võtmenäitajaid, 
mahud ja eksporditurud. Täiendavat infot saab uuringu läbiviijalt Tallinna Tehnikaülikooli 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuselt. 
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Uuringu metoodika ja valim 

Uuring põhineb Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses 2017. aastal Eesti 
laevaehitusettevõtete andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kirjeldatud metoodikal, mida 
kompetentsikeskus rakendas esimest korda laevaehitusettevõtete 2016. aasta tegevuse 
uurimiseks. 

Uuring käsitleb ainult 2017. aastal Eestis põhitegevusena lõbusõidulaevu ja töölaevu ehitanud 
ettevõtteid, millele Veeteede Amet on väljastanud kooskõlas Meresõiduohutuse seaduse 
paragrahvis 7 sätestatud loakohustusega vastava merenduse tegevusloa. Tegevusluba on 
kohustuslik nii väikelaevade kui ka laevade ehitamiseks. Uuringus vaadeldavate ettevõtete 
tegevusalad Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) kohaselt on näiteks 30 111 
laevade ehitus ja 30 121 lõbusõidu- ja sportpaatide ehitus. 

Uuring jaotab laevaehitusettevõtted lõbusõidulaevade tootjateks ja töölaevade tootjateks.1 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus lähtub nii ettevõtte teadaolevast turunišist kui ka 
sellest, kuidas ettevõte end ise defineerib (sh EMTAKi alusel). Ettevõtteid nagu Alunaut OÜ ja 
Eysysla Yard OÜ käsitleb uuring lõbusõidulaevade ehitajana, kuigi toodangus on ka suur 
töölaevade osakaal. Samas liigitub ettevõte SWISS PERFORMANCE YACHTS OÜ2 
lõbusõidulaevade tootjaks, kuigi majandusaasta aruandes kirjeldatakse müügitulu laevade 
(EMTAK 30111), mitte lõbusõidu- ja sportpaatide ehituse (EMTAK 30121) tegevusalal.  

Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse metoodika põhjal läbiviidud uuringu alusel tegutses 
2017. aastal Eestis 19 laevaehitusettevõtet. Töölaevadele spetsialiseerus metoodika põhjal 
vaid üks tootja – Baltic Workboats AS. Käesoleva uuringu kontekstis esitatakse 2017. aasta 
töölaevaehituse andmed seega vaid ühele ettevõttele tuginedes. Kuna Baltic Workboats AS 
on konkurentsitult suurima müügituluga laevaehitusettevõte, on nende tegevuse osakaal 
peamine ka varasemate aastate töölaevaehituse andmetes. 

  

                                                      
1 Veesõidukid võib jagada ka väikelaevadeks ja laevadeks, ent vastavate Meresõiduohutuse seaduses toodud 
definitsioonide kasutamine eeldab veesõiduki pikkuse ja omanikupoolse tegeliku kasutusotstarbega 
arvestamist. 

Laeva definitsioon tuleneb Meresõiduohutuse seaduse § 2 lõikest 2, mille kohaselt on laev veesõiduk, mida 
kasutatakse majandustegevuseks, riigihaldusülesannete täitmiseks või kutsekoolituseks. Laevana käsitatakse 
ka üle 24-meetrise kogupikkusega veesõidukit, mida kasutatakse vaba aja veetmiseks.  

Sama paragrahvi lõike 3 kohaselt on väikelaev veesõiduk kogupikkusega 2,5–24 meetrit (näiteks paat, 
purjejaht, kaater), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks või sportimiseks. Väikelaevana käsitatakse ka 2,5–24-
meetrise kogupikkusega veesõidukit, mida kasutatakse majandustegevuseks, kui see veesõiduk ei vea üle 12 
reisija. Väikelaevana ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat spordialaliidu poolt vastavalt 
märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud, purjejaht, võistlusjaht), primitiivse konstruktsiooniga 
veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, süst, kanuu, vesijalgratas) ning erikonstruktsiooniga veesõidukit. 

2 SWISS PERFORMANCE YACHTS OÜ (asutatud 2014. aastal), kes majandusaasta aruannete põhjal tegeleb 
tulevase tootmise ettevalmistamisega. 
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Valimi moodustamisel välistati osad ettevõtted alltoodud kaalutlustel. 

• Uuring ei kajasta veesõidukite tootmist väljaspool Eestit.  

• Uuring ei kajasta ettevõtteid, mis ise veesõidukeid ei valmista, kuigi tegevuseks on nt 

veesõidukite disain, projekteerimine, remont, hooldus, talvehoid, tehnoülevaatus, 

komponentide tootmine, kerede või mudelite valmistamine vms.  

• Valimi moodustamisel välistati ettevõtted, kus laevade ehitus tõi sisse alla 50% 

müügitulust. 

• Valimi moodustamisel välistati ettevõtted, millel 10. detsembri 2017. aasta seisuga 

äriregistrile tähtaegselt esitamata kahe või enama majandusaasta aruanded.  

• Välistati õppeasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja mittetulundusühingud. 

Valimisse kaasati seega järgmistele tingimustele vastavad Eestis registreeritud äriühingud: 

• ettevõte ehitas 2017. aastal Eestis laevu, 

• ettevõttel on laevade või väikelaevade ehitamiseks Veeteede Ameti tegevusluba, 

• 2017. aastal andis laevade ehitus vähemalt 50% ettevõtte müügitulust, 

• ettevõte esitab äriregistrile majandusaasta aruandeid. 

Kokkuvõttes kuulub valimisse 19 ettevõtet – 18 lõbusõidulaevade valmistajat ja 1 töölaevade 
ehitaja. 2016. aastal kuulus väikelaevaehituse kompetentsikeskuse vastavasse uuringusse 21 
ettevõtet, sealhulgas 2 töölaevade ehitajat. 3 ettevõtet jäi 2017. aasta valimist likvideerimise 
või majandustegevuse puudumise tõttu välja, valimisse lisandus üks ettevõte2. Ettevõtteid 
nimetatakse äriregistris registreeritud nimega. 

Uuringu tarbeks koguti ettevõtete andmeid mitut liiki allikatest. Esmalt tehti 
Majandustegevuse registris merenduse tegevuslubade päring. Seejärel soetati äriregistrist 
väikelaevu ja laevu ehitavate ettevõtete majandusaasta aruanded. Viimaks täpsustati infot 
ettevõtete kodulehtedelt ja vahetult ettevõtete poole pöördudes. Ettevõtete esindajaid 
intervjueeriti telefonivestlustes. Kolme ettevõtte kohta uuringusse panustavat teavet saada 
ei õnnestunud. 

Uuringu tarbeks analüüsiti terviklike majandusüksuste näitajaid. Kontrolliti, kas 
lõbusõidulaevade või töölaevade ehitus andis 2017. aastal vähemalt 50% ettevõtte 
müügitulust, ent edaspidi osakaalu müügitulust ei arvestatud. Valimi ettevõtted teenisid 
osaliselt müügitulu ka teistel tegevusaladel, näiteks veesõidukeid remontides või valmistades 
mitmesuguseid plasttooteid. 2017. aastal oli laevaehituse osakaal valimi ettevõtete 
müügitulus vahemikus 76-100%. 

Kontserni puhul arvestati konsolideerimata andmeid. Vajadusel leiti majandusaasta aruandes 
esitatud konsolideeritud näitajate põhjal hinnangulised konsolideerimata andmed. 
Hinnanguid kasutati üksikutel juhtudel ka müügitulu jaotamisel sihtturuti, kui majandusaasta 
aruandest või intervjuust olid teada vastavad osakaalud või ligikaudsed määrad. 
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Kui ettevõtte majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga, arvestati majandusaastat, kuhu 
langes enamus uuringus käsitletavast kalendriaastast.3 

Ettevõtete 2017. aasta majandusnäitajaid kõrvutati 2015. ja 2016. aasta andmetega 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse varasematest uuringutest4. Nii saadi üldine ülevaade 
lõbusõidu- ja töölaevaehituse arengust, kuigi aastati veidi erinesid valimi moodustamise 
põhimõtted ja valimi ettevõtete loend. 

 

                                                      
3 Puudutab üht ettevõtet, Saare Yachts OÜ, mille majandusaasta vältab 1. septembrist 31. augustini. 

4 https://www.scc.ee/ee/materjalid/uuringud/ 
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Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehitus 2017. aastal 

Laevaehitusettevõtted 

Uuringu valimi moodustavad 19 ettevõtet, millest 10 asub Saaremaal ja 4 Harjumaal (Joonis 
1). Lõbusõidulaevade ehitajaid on valimis 18 ja töölaevade ehitajaid üks. 

Joonis 1. Eesti laevaehitusettevõtted maakonniti 2017. aastal 

Ka 2017. aastal kerkisid esile kaks laevaehituse ettevõtet, mille müügitulu on teiste 
ettevõtetega võrreldes märkimisväärselt suurem (Joonis 2):  

1. Saaremaa töölaevaehitaja Baltic Workboats AS,  

2. Saaremaa Aktsiaselts Luksusjaht, kes põhitegevusena toodab Rootsi kaubamärkide jahte 

ja kaatreid ning lisaks mitmesuguseid mudeleid. 

Joonis 2. Ettevõtete müügitulu osakaal sektoris 2017. aastal 

Harjumaa, 4

Pärnumaa, 1

Saaremaa, 10

Tartumaa, 2

Valgamaa, 1
Võrumaa, 1

Baltic Workboats AS, 
31.42 mln €, 66%

Aktsiaselts 
Luksusjaht,

8.96 mln €, 19%

OÜ Ridas Yachts & 
Composites,

3.37 mln €, 7%

Alunaut OÜ,
1.30 mln €, 3%

Saare Yachts 
OÜ,

0.68 mln €

ALFA Yacht Production OÜ, 
0.55 mln €

Eysysla 
Yard OÜ,

0.45 mln €

Osaühing MUVOR, 
0.38 mln €

Osaühing Nauta MV,
0.20 mln €

PAADIPOOD OÜ,
0.18 mln €

Osaühing Kasse 
Paadid, 0.11 mln €

osaühing 
Tekno 
Marine 
Eesti,

0.11 mln €

Nord Boats 
OÜ, 29,545 €

Osaühing 
Toggles, 
23,141 €

Osaühing 
KOMPAR, 
18,825 €

SWISS PERFORMANCE 
YACHTS OÜ, 914 €
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Nimetatud ettevõtete müügitulu moodustab 85% kõigi 19 ettevõtte müügitulust. Samad 
ettevõtted paistsid silma suurima müügituluga ka eelnevatel aastatel (Joonis 3).  

Joonis 3. Suurimate laevaehitusettevõtete müügitulud 2015-2017 

Laevaehituse klastri kese Saaremaa 

Müügitulu ja ekspordimahu jaotus maakonniti olid 2016. aastaga võrreldes stabiilsed.  

 Ootuspäraselt valmis enamik Eesti 2017. aasta laevatoodangust Saaremaal, kus teeniti 91% 
sektori müügitulust ning asus 90% töökohtadest (Joonis 64-7).  

Tähelepanu äratab Saaremaa laevaehitajate puhaskasumi langus 7,11 miljonilt eurolt 3,21 
miljoni euroni ehk ca 55%,5 mis tuleneb peamiselt sektori suurimate ettevõtete 
majandustulemustest: Baltic Workboatsi puhaskasum langes 2,79 miljonilt 2016. aastal 641 
tuhande euroni 2017. aastal ja Aktsiaseltsi Luksusjaht konsolideerimata puhaskasum langes 
4,29 miljonilt eurolt 2,67 miljoni euroni (Luksusjaht teenis 2016. aastal konkurentsitult 
viimase kolme aasta suurima puhaskasumi). Baltic Workboatsi müügitulu tõusis, ent 
majandusaasta aruanne kirjeldab muuhulgas taristuinvesteeringuid, tulumaksukohustust 
dividendidelt ja kahjumit valuutakursi muutustest. Luksusjahi müügitulu langes, ent 
puhaskasumi langus oli suhteliselt suurem. (Vt müügitulusid Joonis 3. Suurimate 
laevaehitusettevõtete müügitulud.) 

                                                      
5 Valimi ettevõtete teadaolev puhaskasum. Puhaskasumit väikelaevaehituse kompetentsikeskuse 2015. aastat 
käsitlev uuring ei kajastanud, seega võrreldakse 2016. aasta uuringu valimi puhaskasumit 2015. ja 2016. aastal. 

31.4 mln €

9.0 mln €

3.4 mln €

1.3 mln €

0.7 mln €

27.0 mln €

11.8 mln €

1.3 mln €

0.7 mln €

0.9 mln €

1.0 mln €

24.2 mln €

7.2 mln €

0.9 mln €

0.7 mln €

1.2 mln €

0.3 mln €

Baltic Workboats AS

Aktsiaselts Luksusjaht

OÜ Ridas Yachts & Composites

Alunaut OÜ

Saare Yachts OÜ

Polar Yacht Manufactory OÜ

2015 2016 2017
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Puhaskasumit kasvatas Alunaut OÜ, 68 tuhande eurosest kahjumist 2016. aastal jõuti 2017. 
aastal 85 tuhande eurose puhaskasumini.  
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Joonis 4. Müügitulu maakonniti 

Joonis 5. Eksport maakonniti 

Joonis 6. Puhaskasum maakonniti 

Joonis 7. Töökohad maakonniti 

91%, 43.45 mln €

93%, 41.05 mln €

79%, 34.29 mln €

8%

4%

14%

1%

3%

7%

47.8 mln €

44.2 mln €

43.6 mln €

2017

2016

2015

Saaremaa Harjumaa teised maakonnad

97%

98%

82%

2%

1%

16%

1%

1%

2%

30.7 mln €

32.2 mln €

26.4 mln €

2017

2016

2015

3.21 mln €

7.11 mln €

4.79 mln €

-113,589 € 

41,644 € 

-64,871 € 

24,049 € 

-207,182 € 

-86,185 € 

3.12 mln €

6.95 mln €

4.64 mln €

2017

2016

2015

90%, 316

84%, 274

7%

7%

3%

9%

352

326

2017

2016
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Müügitulu 

Laevaehituse sektori müügitulu oli 2017. aastal kokku ligi 48 miljonit eurot, millest üle 31 
miljoni ehk 66% teenis Baltic Workboats AS töölaevaehituses. Üle 16 miljoni euro ehk 34% 
kogu sektori müügitulust teenisid ülejäänud valimi ettevõtted lõbusõidulaevade ehituses 
(Joonis 8).  

 Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse iga-aastasi uuringuid kõrvutades võib sedastada, 
et sektori müügitulu maht on viimastel aastatel stabiilselt tõusnud, 7-8% aastas.  

Joonis 8. Lõbusõidulaevu ehitavate ettevõtete ja töölaevaehitajate müügitulu 

Eksport 

Ekspordi osakaal müügitulus, 64%, naasis 2017. aastal 2015. aasta tasemele, ent ulatus 
mahult 30,7 miljoni euroni (Joonis 9). See jäi siiski alla 2016. aasta 32,2 miljonile. Baltic 
Workboatsi töölaevade ekspordimaht oli 2017. aastal kõigi teiste tootjate lõbusõidualuste 
kogu ekspordimahuga võrreldes pea kahekordne. Koduturu 17-miljonilisest müügimahust 
teenis Baltic Workboats Politsei- ja Piirivalveameti laevadega ligi 13 miljonit eurot. 

Joonis 9. Ekspordi osakaal müügitulus 

34%

39%

28%

66%

61%

67%

47.8 mln €

44.2 mln €

41.2 mln €

2017

2016

2015

Lõbusõidulaevad Töölaevad

64%

73%

64%

36%

27%

36%

0

0

0

0

0

0

Eksport Koduturg

64%

73%

64%

36%

27%

36%

47.8 mln €

44.2 mln €

41.2 mln €

2017

2016

2015

Eksport Koduturg
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Olulisima ekspordi sihtriigina jätkas ka 2017. aastal Rootsi, kuigi uuringuks kogutud andmete 
põhjal Rootsi suunatud ekspordi maht 2016. aastaga võrreldes langes: 12,3 miljonit vs ligi 22 
miljonit eurot (Joonis 10). Jätkuvalt vähenes Saksamaa ekspordituru osatähtsus, mis langes 
2017. aastal 9 protsendilt kogu ekspordimahust 3 protsendini. 

Joonis 10. Müügitulu sihtriigiti 2017 
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0.2 mln €

1.1 mln €

0.9 mln €

3.1 mln €

12.3 mln €

2.8 mln €

1.0 mln €

0.3 mln €

0.7 mln €

17.1 mln €

0.5 mln €

0.5 mln €

3.1 mln €

1.8 mln €

Tšehhi

Taani

Suurbritannia

Soome

Saksamaa

Rumeenia

Rootsi

Leedu

Läti

Holland

Euroopa Liit, täpsustamata

Eesti

Norra

muu, täpsustamata

Kasahstan

USA

Eu
ro

o
p

a 
Li

it
M

u
u

P
õ

h
ja

-
A

m
e

er
ik

a



 
 

 
 

12 

 Euroopa Liidust välja suundus 2017. aastal üle 19% Eesti laeva-ekspordist (teeniti üle 12% 
sektori müügitulust), mis on esmakordne.  

2015. aasta ekspordi müügimahust viidi Euroopa Liidust välja 17 protsenti, ent 2016. aastal 
jõuti kõigest 0,7 protsendini. Euroopa Liidust väljapoole suundunud lõbusõidulaevade 
müügimaht ületas 2017. aastal 1,5 miljonit eurot, töölaevade müügimaht 3,8 miljonit eurot 
(Joonis 11). 

Joonis 11. Eksport sihtriigiti 2017, lõbusõidulaevad ja Baltic Workboatsi töölaevad 

4.14 mln €

0.69 mln €

0.32 mln €

0.55 mln €
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7.93 mln €

0.41 mln €
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1.05 mln €
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0.74 mln €

Eesti

Euroopa Liit, täpsustamata

Holland

muu, täpsustamata

Norra

Rootsi

Saksamaa

Soome

Suurbritannia

Tšehhi

USA

Eesti

Kasahstan

Läti

Leedu

Rootsi

Rumeenia

Saksamaa

Soome

Taani

USA

Lõ
b

u
sõ

id
u

la
ev

ad
Tö

ö
la

ev
ad



 
 

 
 

13 

Tööjõud 

Töökohti oli valimi laevaehitusettevõtetes 2017. aastal 3526 (Joonis 7. Töökohad maakonniti) 
ja tööjõukulud küündisid kokku 8,4 miljoni euroni (Joonis 12).  

Joonis 12. Tööjõukulu 2016-2017 

 2016. aastaga võrreldes vähenes töökohtade arv valimi ettevõtetes kokku 26 võrra ent 
tööjõukulu kasvas 23% 

Ettevõtteti vaadeldes aastane tööjõukulu kasv erines, suuremate ettevõtete näitel 
Aktsiaseltsi Luksusjaht 3% kasvust kuni Alunaut OÜ 82% tööjõukulu tõusuni. Seejuures kasvas 
tööjõukulu kiiremini müügitulust. Töökohtade arv valimi ettevõtetes tervikuna vähenes 2016. 
aastaga võrreldes 26 võrra, ent kõigis suuremates ettevõtetes peale Aktsiaseltsi Luksusjaht 
töökohtade arv siiski suurenes (nt Baltic Workboats AS kasvatas töökohtade arvu 136lt 2016. 
aastal 178ni 2017. aastal  – tõus 31%). 

Ettevõtjatega 2016. aasta uuringu tarbeks läbiviidud intervjuudes mainiti korduvalt, et Eesti 
laevaehituse tööjõukulu eelised Skandinaaviaga võrreldes on kadunud või kadumas. 
Palgatase ja tööjõu maksustamine seadvat Eesti ettevõtjad Skandinaavia tööandjatega 
võrreldavasse positsiooni. Keskmist palka ja tööjõukulu käsitlev statistika ei toeta seda väidet 
siiski ka 2017. aasta vaates, näiteks Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
kogutud andmeil oli keskmine aastapalk Eestis 2017. aastal 15 116 eurot. Taanis oli keskmine 
aastapalk 433 563 Taani krooni (ca 58 053 eurot), Norras 544 116 Norra krooni 
(ca 54 814 eurot), Rootsis 408 401 Rootsi krooni (ca 39 538 eurot), Soomes 41 492 eurot 
ja Saksamaal 39 446 eurot. Eestist madalam keskmine aastapalk oli aga Läti 13 672 eurot, 
Leedu 12 587 eurot ja Poola 50 759 zlotti (ca 11 845 eurot).7  

Eesti keskmine brutokuupalk on Statistikaameti andmeil siiski 2010. aastast pidevalt kasvanud 
ja oli 2017. aastal 1221 eurot, 6,5% kõrgem 2015. aasta keskmisest brutokuupalgast.8 
Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta oli 2015. aastal 1437 eurot, 2016. aastal 1548 eurot 

                                                      
6 äriühingu raamatupidamise aastaaruandes esitatavate täistööajale taandatud töökohtade keskmiste arvude 
summa 

7 http://stats.oecd.org/ 

8 https://www.stat.ee/stat-keskmine-brutokuupalk 
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ja 2017. aastal 1648 eurot.9 Eurostati arvutatav aastakeskmine tööjõukulu tunnis on Eestis 
samuti Skandinaavia riikidest märkimisväärselt madalam ning näiteks Euroopa Liidu 
keskmisest moodustab 44% ja euroala keskmisest 39%.10 

Eesti Meretööstuse Liidu 2018. aasta visiooniseminaril11 tööjõu teemat käsitledes rõhutasid 
osalejad eriala-, eriti kutseõppe pideva arendamise vajadust. Leiti, et tööjõuvajadus 
ja ootused töötajate oskustele on laevaehituses suuremad, kui kutseharidussüsteem anda 
suudab. Spetsiifiline väikelaevaehituse õpe on loodud nii kutse- kui ka rakenduskõrghariduse 
tasemel (Kuressaare Ametikool ja TalTech Meremajanduse keskus Saaremaal). 

 Kutseõppes on ettevõtjate sõnul nõrkusteks näiteks õppekavade ajakohasus, 
praktikakorraldus, õpilaskandidaatide erialavalik ja motivatsioon, õpetajate kogemus 
ja pädevus. Kõrghariduse tasemel lisandub väljakutsena inseneri- ning müügi- 
ja turundusõppe seostamine. 

Lisandväärtus 

2015. aastat puudutavas uuringus sedastas väikelaevaehituse kompetentsikeskus, 
et laevaehituse lisandväärtus töötaja kohta12 on Eesti sektorite suuremaid ja lisandväärtuse 
kasvutempo märkimisväärne: eelnenud kümnendi jooksul kahekordne kasv. 

2017. aasta uuringu käigus arvutati 12 valimi ettevõtte andmete põhjal summaarne 
lisandväärtus töötaja kohta, 35 486 eurot. 2016. aastal oli põhitööna lõbusõidu- või töölaevu 
tootvate ettevõtete lisandväärtus 39 125 eurot, 2015. aastal 34 428 eurot ja 2014. aastal 
43 490 eurot töötaja kohta. (Joonis 13). 

Joonis 13. Laevaehitusettevõtete lisandväärtus töötaja kohta 2014-2017 

                                                      
9 https://www.stat.ee/stat-keskmine-kuutoojoukulu-tootaja-kohta 

10 https://www.stat.ee/29951 

11 “Tösised jutud messis” toimus 10. augustil 2018. aastal Kuressaares. (Vt ka Lisa.) 

12 Lisandväärtuse leidmiseks kasutati valemit 
ärikasum+tööjõukulu+põhivara kulum

töökohtade keskmine arv
. 

43,490 € 

34,428 € 

39,125 € 

35,486 € 

Baltic Workboats AS, 46,049 € 

Osaühing MUVOR, 32,306 € 
Alunaut OÜ, 30,904 € 

SWISS PERFORMANCE YACHTS OÜ, 27,546 € 

Aktsiaselts Luksusjaht, 27,319 € 

2014 2015 2016 2017
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Ettevõtteti lisandväärtusi võrreldes märkame taas Baltic Workboatsi kõrget tulemust, 
2017. aastal 46 049 eurot töötaja kohta. Sektori suurettevõtete lisandväärtus töötaja kohta 
oli 2016. aastal siiski kõrgem, 52 766 eurot (Baltic Workboats) ja 45 621 eurot (Luksusjaht). 
2015. aastal oli nende ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta vastavalt 56 420 eurot 
ja 27 045 eurot ning 2014. aastal vastavalt 63 281 eurot ja 47 057 eurot.  

 Lisandväärtus töötaja kohta erineb ettevõtteti aastate lõikes väga palju. 

Ärimudelid ja väärtusahel 

Laevaehitusettevõtete ärimudeleid ja paiknemist rahvusvahelises väärtusahelas uuris 
Väikelaevaehituse kompetentsikeskus 2015. aasta analüüsi tarbeks. 

 Eesti laevaehituses valitseb kolm ärimudelit: 

1. omatoodete valmistamine (nt Baltic Workboats AS, Saare Yachts OÜ), 

2. välismaise kaubamärgi toote valmistamine Eestis (nt ALFA Yacht Production OÜ, 

Eysysla Yard OÜ), 

3. välismaise kaubamärgi toote valmistamine kombineerituna omatoodete valmistamisega 

(nt Alunaut OÜ, Aktsiaselts Luksusjaht13). 

Esimese ärimudeli ettevõtted ehk omatoodete valmistajad korraldavad ise ka toodete disaini, 
materjali ja komponentide hankimise ning müügi ja turunduse. Reeglina kasutatakse 
rahvusvahelist diilerite võrgustikku. Seega kontrollivad need ettevõtted tervet väärtusahelat, 
mis omakorda võimaldab teenida enam kasumit ja luua enam lisandväärtust.  

Välismaise kaubamärgi on Eesti tootjani mitmel juhul toonud selle Eesti ettevõtte välismaine 
omanik, eraisiku või äriühinguna. Niisuguse toodangu puhul on Eesti ettevõte eelkõige 
valmistaja rollis, müügiga tegeleb kaubamärgi omanik oma kodumaal.  

Laevadisain jõuab Eestisse peamiselt Soome ja Rootsi büroodest. Tootmisdisain (tööjoonised) 
valmib Eesti ettevõtetes kohapeal. Sertifitseerimis- ja vastavushindamisteenuseid Eestist osta 
ei saa, ettevõtted hangivad neid teenuseid valdavalt IMCI (International Marine Certification 
Institute) Soome inspektoritelt, organisatsioonilt Lloyd’s Register (Suurbritannia) ning DNV 
(Det Norske Veritas) büroolt Norras.  

Tootmissisendina vajatavad kaubad hangitakse peamiselt teistelt Eesti ettevõtetelt 
ehk maaletoojatelt. Materjalid ja komponendid on sageli Rootsi ja Saksamaa tootjatelt, ent 
uuringu käigus mainiti ka näiteks Itaaliast ja Hiinast pärit kaupu. Määravaks saab kliendi 
eelistatud kaubamärk. Näiteks levinuimad mootorid on Rootsi Volvo Pentalt. Võib oletada, 
et pikima tarneahela läbivad eksootilise päritoluga puitmaterjalid. Sisustus ja mööbel 
soetatakse aga kõige lähemalt – erilahenduste teostamine eeldab laevaehitaja ja tarnija 
vahetut koostööd. 

                                                      
13 Rootsis asuvate tütarettevõtetega kontserni emaettevõte. Enamik toodangust valmib alltöövõtuna, ent 
omab ka ise kaubamärke.   
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Kokkuvõte 

Eestis põhitegevusena lõbusõidu- või töölaevu ehitavad ettevõtted teenisid 2017. aastal 
müügituluna kokku ligi 48 miljonit eurot. Väikelaevaehituse kompetentsikeskuse iga-aastasi 
uuringuid kõrvutades võib sedastada, et sektori müügitulu maht on viimastel aastatel 
stabiilselt tõusnud, 7-8% aastas. 

Üle 31 miljoni ehk 66% kogu müügitulust teenis sektori suurim ettevõte Baltic Workboats AS 
töölaevaehituses. Üle 16 miljoni euro ehk 34% kogu sektori müügitulust teenisid ülejäänud 
valimi ettevõtted lõbusõidulaevade ehituses. Suurima müügimahuga lõbusõidulaevade 
ehitaja on Aktsiaselts Luksusjaht. 

Eestis lõbusõidulaevu ja töölaevu ehitavad ettevõtted jagunevad ärimudelilt kolmeks: 

1. omatoodete valmistamine,  

2. välismaise kaubamärgi toote valmistamine Eestis, 

3. välismaise kaubamärgi toote valmistamine kombineerituna omatoodete valmistamisega. 

Ekspordi osakaal müügitulus, 64%, naasis 2017. aastal 2015. aasta tasemele, ent ulatus 
mahult 30,7 miljoni euroni. See jäi siiski alla 2016. aasta 32,2 miljonile. Baltic Workboatsi 
töölaevade ekspordimaht oli 2017. aastal kõigi teiste tootjate lõbusõidualuste kogu 
ekspordimahuga võrreldes pea kahekordne. 

Olulisima ekspordi sihtriigina jätkas ka 2017. aastal Rootsi, kuigi uuringuks kogutud andmete 
põhjal Rootsi suunatud ekspordi maht 2016. aastaga võrreldes langes: 12,3 miljonit vs ligi 
22 miljonit eurot. Euroopa Liidust välja suundus 2017. aastal üle 19% Eesti laeva-ekspordist 
(teeniti üle 12% sektori müügitulust), mis on esmakordne. 

Valimi ettevõtetes toimus 2017. aastal märkimisväärne tööjõukulude kasv, 2016. aastaga 
võrreldes kerkisid sektori tööjõukulud 23%.  

Tööjõuvajadus ja ootused töötajate oskustele on laevaehituses suuremad, kui 
haridussüsteem anda suudab. Spetsiifiline väikelaevaehituse õpe on loodud nii kutse- kui ka 
rakenduskõrghariduse tasemel, ent kutseõppes on ettevõtjate sõnul nõrkusteks näiteks 
õppekavade ajakohasus, praktikakorraldus, õpilaskandidaatide erialavalik ja motivatsioon, 
õpetajate kogemus ja pädevus. Kõrghariduse tasemel lisandub väljakutsena inseneri- 
ning müügi- ja turundusõppe seostamine. 
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Lisa. Lõbusõidu- ja töölaevaehituse 
arengustsenaariumid 2028 

Eesti Meretööstuse Liidu 2018. aasta visiooniseminarile14 kogunenud laevaehitajail, 
teadlastel ja huvilistel paluti Jüri Sakkeuse juhtimisel rühmatööde vormis lõbusõidu- 
ja töölaevaehituse järgmise kümnendi arenguid ennustada (Joonis 14). Rühmatööde 
tulemusena koorus kolm arengustsenaariumi, kus ennustati Eestis põhitegevusena töö- 
ja lõbusõidulaevu tootvate ettevõtete aasta müügimahu kasvu 2028. aastaks minimaalselt 
ligi 60, maksimaalselt 90 miljoni euroni. Realistlikuks peeti ca 70 miljoni euro taset. 

Joonis 14. Eesti lõbusõidu- ja töölaevaehituse tulevikustsenaariumid 2028 (allikas: Eesti Meretööstuse Liit) 

 

 

                                                      
14 “Tösised jutud messis” toimus 10. augustil 2018. aastal Kuressaares. Ennustused anti 10 aastaks hoiule 
Saaremaa muuseumi; Eesti Meretööstuse Liidu 2028. a visiooniseminaril on kavas ajakapsel avada. 


