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MÖÖBLITÖÖSTUS

Hoovõturada
noortele
disaineritele.
Uus inkubaator
LIIS ILVES
kaasautor

Mis on mis
Mööbli Lennuväli

Augustis käivitub mööblitootja Kitman
Thulema projekt Mööbli Lennuväli, mille
eesmärk on arendada koostööd disainerite ja tootjate vahel. Projektist peaks võitma
paljud mööblitootjad, kellel pärast projekti
avaneb võimalus nende samade disaineritega koostööd tegema hakata.
“Meil on karjuv puudus kogemustega disaineritest, kes suudavad ja tahavad koos ettevõtetega tooteid arendada,” tõdes Kitman
Thulema juht Ilo Rannu. Tugevad ja ennast
kehtestavad disainerid on aga tema sõnul
Eesti mööblitootjate rahvusvahelise läbilöögivõime kasvu ning kohalike mööblibrändide tekke eelduseks. “Samuti tekib disaineritel võimalus end rahvusvaheliselt turustada. Disaini rakendumisel tekib võimalus, et
tekib ka mõiste “Eesti disain”,” usub Rannu.
Eesti mööblitootjatel on raske müüa Eesti
disaini, kui see tegelikult on tehtud Taanis,
Rootsis või Suurbritannias. Seetõttu püütakse Rannu sõnul “ehitada sild” mööblitootjate
või -müüjate ja Eesti disainerite vahele. Praegu on tootjal lihtsam ja efektiivsem osta disainiteenust sisse väljastpoolt Eestit, märkis
ta. “Paljud tootjad on seda teed läinud, nii ka
Kitman Thulema,” nentis Rannu.
Kahesuunaline turg. Mööbli Lennuvälja inkubaatori projektijuht Marion Ots selgitas, et
Kitman Thulema soovib ehitada Eesti mööbliturgu kahes suunas, tekitades disaineritele
võimaluse oma teenuseid müüa ning mööblitootjatele, -müüjatele, -arendajatele partnerid, kellelt teenust osta. “Me ei otsi omale uusi
töötajaid, vaid soovime turule tuua tootedisainereid, kellelt tulevikus vajadusel disainiteenust osta,” rääkis Ots ning lisas, et praegu
soovitakse välja töötada uusi tooteid ja laiendada Kitman Thulema tootevalikut.
Otsa sõnul vajab tootedisainiturg uusi tegijaid, värskeid mõtteid ning uut lähenemist.

Inkubaator noortele mööblidisaineritele
Eesmärk tuua kahe aastaga turule viis iseseisvalt ja aktiivselt tegutsevat tootedisainerit, kes suudavad luua väärtust vähemalt 10
ettevõttele.
Sihtrühm alla 36aastased disainerid Eestist ja välisriikidest, kelle
kutsumuseks on mööblidisain. Disainerid lisanduvad ja vahetuvad
vastavalt sellele, kas ja kuidas nende personaalne projekt edeneb.
Algataja Kitman Thulema, kellelt
on kogu kontseptisoon, teostus ja
finantsiline pool.
Partnerid Tallinna Tehnikaülikool,
Eesti Kunstiakadeemia, Eesti
Disainikeskus ja Velvet.
Maksumus umbes 40 000
eurot, mis kulub ruumide väljaehitusele ja sisustamisele.

Mis on mis
Kitman Thulema AS
Kaubandussisustuse ja ühiskondliku mööbli tootja
Omanik NG Investeeringud OÜ,
mille suurosanikud on Jüri Käo,
Enn Kunila ja Andres järving
Ajalugu ulatub aastasse 1936, mil
asutati ETK metallitehas, Kitmani
kaubamärk aastast 1996.
Tütarfirmad Soomes ja Lätis.
Käive mullu september–detsember 10,6 mln eurot, sellest 40%
läks ekspordiks. Ärikasum samal
perioodil 42 917 eurot.
Töötajaid 155

Rannu lisas: “Kindlasti ei tee me Mööbli Lennuvälja rahalistel eesmärkidel, kuna majanduslikult pole see projekt lühikeses plaanis
Kitman Thulema jaoks kasumlik.”
Otsa selgitas, et projektil kõrvalisi partnereid, kellega kulusid jagada, pole. “Kultuuriministeerium andis meile sümboolse toetuse, mis on aga kaheaastase projek-

• Doosan treikeskused ja
töötlemiskeskused
• Hartford töötlemiskeskused
• FACCIN rullvaltspingid
• Microcut teach-in treipingid
• Baykal painutuspingid
ja giljotiinid
• Fermat sisetreipingid
• Mitsubishi laserlõikepingid

Duroc Machine Tool OÜ

Tel 736 6648

info@duroc.ee www.duroc.ee

ti üldkulu arvesse võttes võrdlemisi marginaalne.” Kuna EASist projektile rahastust ei
saadud, rahastab Kitman Thulema projekti
oma vahenditest.
Ebapraktilised tooted. “Tootedisain on tootedisain alles siis, kui lõpuni viimistletud ja
arendatud toode õnnestub maha müüa. En-
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mööblidisainerit loodetakse kaheaastase projekti
järel turule tuua.

HKScan tühistas
suurinvesteeringu
HKScan tühistab Rakverre
plaanitud suurinvesteeringu
ja plaanib rajada uue tootmisüksuse Lääne-Soome.
Eelaruande kohaselt ei kavatse HKScan praegu ellu viia plaani investeerida Eestis Rakveres
asuva üksuse laiendamisse. Selle asemel panustab kontsern
oma praeguste tootmisüksuste
tootmise efektiivsuse ja võimsuse suurendamisse. Ka mõtleb
HKScan tellimustootmise võimalustele jt meetmetele alternatiivina omainvesteeringutele.
HKScani juhatus toetab et-

tepanekut ehitada Lääne-Soome täiesti uus tootmisüksus. Kavandatud üksus keskendub broileritoodetele ja asendab HKScani praeguse Eura tootmisüksuse.
Elluviimise korral on 2017.
aasta lõpus valmiv projekt
HKScani lähiajaloo suurim üksikinvesteering ja selle väärtus
on ligikaudu 80 miljonit eurot.
Selles sisalduvad umbes 25 000
ruutmeetri suurune tehasehoone, infrastruktuur, masinad ja
seadmed ning süsteemidega seotud hanked.
Kavandatud investeerimisob-

jekti asukoha kohta ei ole veel otsust tehtud. Varasemate teadete
kohaselt peab HKScan uue tootmisüksuse asukoha üle läbirääkimisi Eura, Forssa, Rauma ja
Säkylä vallaga. Praeguse tootmisüksuse tegevus jätkub tavapärasel viisil kuni uue üksuse kasutuselevõtuni.
10. augustil alustab HKScan
Finland koondamisläbirääkimisi Eura üksuse personaliga.
HKScani käive oli mullu ligikaudu 2 miljardit eurot ning
kontsernis töötab ligi 7700 töötajat.
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Tootedisain
on tootedisain alles siis,
kui lõpuni
viimistletud
ja arendatud
toode õnnestub maha
müüa. Enne
seda on tegemist kas siis
hea või kehva
kunstiga.
Kitman Thulema
juht Ilo Rannu

JANE OBLIKAS
MTÜ Eesti Disainikeskus juhataja

Disainerite ja mööblitööstuse koostöö on
praegu Eestis kesine, ent positiivsed muutused on toimumas. KitmanThulema algatusel käima minev Mööbli Lennuvälja projekt on arvestades praegust suhteliselt kesist seisu väga tänuväärne, sest see kannab endas missooni tuua noored alustavad
mööblidisainerid tööstusele lähemale. Positiivseid muutusi on õhus seega tunda.
Sooviksime ka üldisemalt näha tihedamat koostööd tootjate ja disainerite vahel.
Mööblitootjad, kes disainis väärtust näevad, kaasavad disaineri või disainibürood
projektipõhiselt, mõnes üksikus on disai-

ne seda on tegemist kas siis hea või kehva
kunstiga,” sõnas Rannu ja lisas, et kahjuks
on Eesti disainerid n-ö kõveraks õpetatud,
mistõttu müüvad nad midagi, mida turg tegelikult ei taha. Tihti läheb heitunud disainer, kellele ei õnnestu oma töid müüa, mõne
muu töö peale, kuigi tema potentsiaal oli väga suur. “Seda kõike on vaja muuta ja arendada,” arvas Kitman Thulema juhataja.

NOOR
tootedisainer
Martin Saar on
üks neist, kes
pääses Mööbli
Lennuvälja
projekti.
FOTO: MEELI KÜTTIM

Palju huvilisi. Inkubaator asub Kitman Thulema ruumides Kesk-Sõjamäel. “Augustis saavad inkubandid ennast töökohtadele sisse
seada ja tegutsema asuda,” nentis Ots. Lähenemine igale disainerile on individuaalne
ning igaühe vajadus mentorite ja nõustamise järele selgub töö käigus.
Projektis osalemiseks otsiti disainereid
juba aprillis ning projektijuhi sõnul oli huvi üllatavalt suur ja valik huvitav. “Nägime
asjalikke noori inimesi, kellel on palju häid
ideid ja kelles on tarmukust jõuda kaugele,” märkis ta.
Inkubaatori esimeses, käivitamise etapis
otsustati seada sihiks tegeleda kõigepealt
nende disaineritega, kes on sisearhitektuuri või tootedisaini eriala lõpetanud ning kes
on jõudnud juba midagi ka ära teha.
“Valisime välja viis inkubanti, kellega
õige pea tegevust alustame,” rääkis Ots. “Valisime sihilikult neid, kelle kirg on just mööbli disainimine. Meie eeldus ei olnud, et nad
peaksid olema huvitatud avalikku ruumi
sobituva mööbli disainimisest, mis on Kitman Thulema ärisuund, aga samas ei otsinud me ka inkubante, kelle huvid meie ettevõtte omadest liiga kaugele läheksid, sest siis
ei oskaks me neid piisavalt projektis aidata ja
toetada,” selgitas Ots.
Üks projekti laiemaid eesmärke on edaspidi pakkuda praktika, diplomi- ja magistritöö võimalusi Kunstiakadeemia ja TTÜ tudengitele ning magistrantidele. “Tootedisaini tudengil ei ole otsest kohustust läbida
õpingute ajal praktikat tootja juures,” rääkis Ots. Noored peaks Otsa sõnul end palju
aktiivsemalt praktikale pakkuma, sest see
võib hiljem viia töökoha või muu koostööni.

VKG Petroter III
sai kasutusloa
Juuli lõpus sai Viru Keemia
Grupp Kohtla-Järve linnavalitsuselt kasutusloa kolmandale
Petroteri tehnoloogial töötavale põlevkiviõlitehasele.
VKG juhatuse esimehe Priit
Rohumaa sõnul on projekti kogumaksumus ligi 84 miljonit
eurot, mis on üks suuremaid
selle aasta investeeringuid tootmisesse.
Investeeringut ﬁnantseeris
pankade sündikaat, kuhu kuuluvad SEB, Nordea ja Pohjola pank,
vahendas ettevõte pressiteates.
“Seoses nafta hinna odav-

Ka SINA – võid liituda
HAAS “perekonnaga”.

Kommentaar
Koostöö loob legende

nemisega pidime kontserni investeerimisplaane vastavalt turuolukorrale korrigeerima, aga
kõik juba alustatud projektid
proovime ikkagi lõpuni viia,” lisas Rohumaa.
VKG on Eesti üks suuremaid
põlevkivi ümbertöötlemisettevõtteid ja maailma suuruselt teine põlevkiviõlitootja. VKG annab tööd üle 2000 inimesele Virumaal. VKG omandis on kaevandus, seitse põlevkivi ümbertöötlemise tehast, sh Petroter I
ja Petroter II.
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ner ka palgal ja väga harva näeb pikaajalist
strateegilist koostööd.
Tööstuse lahja huvi on teinud disaineritest ettevõtjad.
Disain on vältimatu, kui tahta konkureerida millegi muuga kui madalama hinnaga. Seega sobib disain ambitsioonikale ettevõttele. Disaini kaudu jõuab ettevõte
eristuva ja inimestele ihaldusväärse tooteni, millel on turgu nii Eestis kui ka mujal.
Disain parimal moel sünnitab legende – disainmööblit, mis on ihaldusväärne
ja väärtuslik aastakümneid ja mille väärtus
ajas kasvab. Sellist legendaarset ja rahvusvaheliselt tuntud Eesti disainmööblit meil
praegu ei ole.

Vastastikune võit
Noore tootedisaineri silmis annab Mööbli Lennuvälja projekt
hea stardipaketi ning kasulikud
tutvused.
Üks Mööbli Lennuvälja inkubaatori noor tootedisainer on
Martin Saar, kes õppis tootedisaini põhiliselt Inglismaal, ent
tegutseb siiski Eestis. Siin on Saare sõnul tööturg sel erialal pigem
ikkagi kitsas.
Paar aastat tagasi tegi ta oma
ettevõtte, et hakata tootedisaini
teenust tootjatele pakkuma. Seejuures korraldavad müüki ja turundust tootjad. “Tootjaid siiani
väga palju pole olnud. Põhiliselt
olen koostööd teinud mööblitöötjaga Borg,” rääkis Saar.
Nüüd on Saar jõudnud ka

Mööbli Lennuvälja projektini.
“Projekt tundus põnev ning leidsin, et mina saan nendele midagi anda, nemad saavad paljugi
mulle anda.”
Suurima kasutegurina tõi
noor disainer välja kontakti Kitman Thulemaga. Lisaks loodab
Saar, et kokkuvõttes toob projekt
tulevikus tulu.
Eriti hea stardipakett on
Mööbli Lennuvälja projekt Saare silmis just vahetult lõpetanutele. Ta selgitas, et see aitab vaikselt jala ukse vahele torgata, kust
näeb, kuidas üks ettevõte toimib
ning millised on võimalused.
“See on oluliselt lihtsam kui ise
hakata otsima ettevõtteid, kellega koostööd teha,” märkis Saar.

jaan@abplanalp.ee
tel. 510 3725
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tihendid pumpadele
kummirõngad
hüdraulika tihendid
punutud nöörtihendid

Tel 50 877 35

www.tihend.ee

AMET

Premia etteotsa asub senine tootmisjuht
Hiljuti Premia omandanud toidutootja Food Union teatas, et Premia juhtimise võtab üle jäätisetehase tootmisjuht Aivar Aus.
“Aivar Ausil on piisavalt kogemust ja ekspertteadmisi ennekõike just Premia tootmisprotsessi valdknnas ning ta on seega igati
õige inimene juhtima ettevõtte integreerumisprotsessi Food Unioni ulatusliku kasvustrateegia raames,” ütlesFood Unioni nõukogu
esimees Sergei Beshmelnitski.
Aus määrati Premia juhatuse esimehe ametisse alates 5. augustist,
kuid võtab ettevõtte juhtimise üle 1. septembril, kui senine juhatus
oma ametikohtadelt tagasi astub.

25 AASTAT
TOOTMIST

VALMISTATUD VALGAMAAL EESTI MARJADEST
www.moos.ee

tellimine@moos.ee

Kõik lainepapist
pakendilahendused
Küsi pakkumist:
estonia@dssmith.com või 613 8555

